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błogosławieństwa: pokojem, mocą i miłościĄ boga i jego matki.
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ŚWIĘTY ALFONS MARIA DE LIGUORI
27.09.1696 - 1.08.1787
DOKTOR
ZŁOTEGO ŚRODKA
Alfons de Liguori, w swej młodości
dał się poznać jako wrażliwy młodzieniec, sumienny pracownik i wirtuoz
klawesynu. Przez czternaście lat był
człowiekiem prawa i wymiaru sprawiedliwości. Posiadał podwójny doktorat
- prawa świeckiego i kościelnego,
zanim stał się dla całego Kościoła i
dla teologii moralnej: doktorem złotego środka, zwolennikiem równowagi
pomiędzy prawem i wolnością, prawami Bożymi i ludzkimi; autorytetem
i sumieniem, łaską i wolą.
Jedyny taki fakt z historii Kościoła:
Stolica Apostolska uroczyście przyzna, że św. Alfons „wyznaczył pewne
życie moralne, podchodząc z równym
dystansem do swobody w interpretacji
zasad moralnych, jak i do rygoryzmu.
Do tego stopnia, że z całego świata,
prawie wszyscy biskupi, przełożeni
zakonów, profesorowie uniwersytetów, naukowcy wszystkich dyscyplin
domagali się w XIX w. uhonorowania
Alfonsa tytułem doktora Kościoła”.
W XX w. Alfons de Liguori został
ogłoszony patronem moralistów i
spowiedników (1950).
Alfons był sławnym autorem. Jego
sto jedenaście dzieł trafiło do dwudziestu jeden tysięcy wydawnictw i zostało
przełożonych na sześćdziesiąt dziewięć języków. Dzieła jego tak bardzo
przeniknęły mentalność popularną, iż
od około wieku sam ich autor doświadczał pewnego zapomnienia. Tak, jak
zapomina się o istnieniu powietrza,
którym oddychamy…
Rodzina de Liguorich
W Neapolu de Liguori to stary ród
szlachecki, administrujący dzielnicą
Portanova. Mając za przodków wojskowych, sam Giuseppe de Liguori,
ojciec Alfonsa, także należy do marynarki wojennej. Jako wyższy oficer,
wzbudzający lęk wśród piratów, przez
długi czas kieruje okrętem admiralskim
„Capitana”. Giuseppe jest wcieleniem
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lwa z rodzinnego herbu: ma żelazną i
twardą rękę. Uosobieniem łagodności
jest matka Alfonsa, Catarina Anna
Cavalieri, siostra biskupa Troia w les
Pouilles. Ambicją ojca jest doprowadzenie ośmiorga dzieci do Boga, co
do Alfonsa zaś ma ziemskie aspiracje.
Chce maksymalnie wykorzystać podwójny przywilej, jaki spotyka Alfonsa
już od urodzenia. Pierwszym z nich
jest fakt, że Alfons należy do złotej
kasty neapolitańskich żołnierzy; drugim – że jest najstarszym dzieckiem
w rodzinie.
Ta pozycja w rodzinie może zatem
pociągać za sobą: tytuły, władzę,
bogactwo, zbytek, zapewnienie sobie
wspaniałego małżeństwa. Co więcej,
komendant Giuseppe, wykorzystuje
wszystko, aby ten, który otrzyma
dziedzictwo – pałac i ziemię – i który
będzie jego następcą, był najbardziej
olśniewającym szlachcicem w królestwie Neapolu. Sprowadza dla niego
do domu najlepszych nauczycieli
literatury i filozofii kartezjańskiej oraz
cieszących się poważaniem wśród
mistrzów: maestro Gaetano Greco,
malarza-architekta Francesco Solimena, prawników Mikołaja Capasso i
Mikołaja Caravita. A wszystko dlatego,
że ojciec Alfonsa wybrał dla niego –
przyszłego świętego o czym ojciec
jeszcze nie wie – karierę adwokacką:
prawo prowadzi do zasiadania pośród
najwyższych sędziów, a proces niszczy procesujące się strony na korzyść
adwokata.
Tak więc Alfons ma być adwokatem. Młody, nadzwyczaj uzdolniony i
pracowity, w wieku szesnastu lat jest
doktorem prawa cywilnego i kanonicznego. Uczęszcza do Caravita, Vico i
Giannone. Po dwóch latach praktyk,
rozpoczyna ośmioletnią działalność
w sądzie; prowadzi procesy z taką
sumiennością i talentem, iż „w latach
1715-1723 nie przegrał ani jednego
procesu”.
Ojciec Alfonsa nie posiada się z radości. Matka modli się. W rzeczywisto-

ści Alfonsowi niczego nie brakuje do
odniesienia sukcesu: jest szczęśliwym
młodzieńcem z Ewangelii, młodym,
wybitnym i bogatym. „Brak mu tylko
jednego: zostawić wszystko i pójść
za Chrystusem”. (Łk 18,22)
„Żegnajcie
Trybunały!”
Alfons zaczyna to rozumieć w wieku 18 lat, w czasie swoich pierwszych
zamkniętych rekolekcji. Pochwycony
przez Ukrzyżowanego i Najświętszą
Maryję Pannę, rezygnuje z małżeństwa i prawa starszeństwa. Jednak w
jakim celu? By zostać księdzem?!
Neapol liczy ich wówczas dziesięć
tysięcy na sto pięćdziesiąt tysięcy
dusz, czyli na jednego kapłana przypada dwudziestu pięciu mieszkańców!
Z jednej strony jest to duchowieństwo
diecezjalne i zakonne, pracowite i
cnotliwe; z drugiej zaś strony stan
duchowny osób, kapłanów i mnichów,
które do wyboru takiej drogi zostały
zmuszone przez warunki gospodarcze, które ich skazały na celibat i
bezczynność. W zachodniej Europie
była to metoda regulująca narodziny
dzieci!
Życie oparte było na gospodarce
wiejskiej. Ziemia była niepodzielna,
podobnie jak jej owoce i korzyści nie
są pomnażane. Baron czy wieśniak,
żyjący na ziemi, potrzebuje zatem
dwójki dzieci: chłopca, który mógłby
go zastąpić oraz dziewczynki, która
poślubiłaby chłopca z sąsiedztwa!
Pozostali są skazani na celibat, w
wojsku, klasztorze czy też za kratami
klauzury. To dlatego, Alfons ma dwóch
braci księży i dwie siostry w zakonie.
Święty ustąpi swego prawa starszeństwa młodszemu bratu Ericole i
wybierając samotność dla Pana, jako
adwokat będzie bronił ubogich i ofiar
niesprawiedliwości.
Ojciec aranżuje Alfonsowi spotkanie z bogatą i piękną dziedziczką.
Święty przekonuje ją... do wstąpienia
do Karmelu. Unika światowych wie-
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czorów, „na których – jak twierdzi - nie
brakuje starających się o moją rękę,
czarujących kobiet”. W wieku 23 lat,
będąc w pełni zawodowego sukcesu,
wyrywa się z jego serca i spod pędzli
wstrząsający obraz „Ukrzyżowanego”
oraz czyste i piękne oblicze „Kobiety
jego życia”: Matki Bożej.
Poza budynkiem sądu, dokumentami, teatrem i poza pasjonującą go
muzyką, cały swój czas spędza przed
Najświętszym Sakramentem (przynajmniej dwie godziny dziennie). Poświęca się też nieuleczalnie chorym.
W służbie chorym
W dzień Wniebowstąpienia w
1715 roku Alfons wstępuje do bractwa doktorów, nazywanego również
bractwem Nawiedzenia. Członkowie
Stowarzyszenia odwiedzają chorych i
zapewniają im opiekę w największym
neapolitańskim szpitalu, o ponurej nazwie „Nieuleczalnie chorzy”. Znajduje
się tam 1300 osób (jak wiele cierpienia!) obłożnie chorych mężczyzn i
kobiet; chorych fizycznie i psychicznie,
a większość z nich zakończy tam życie. Chorzy z tego szpitala są ubodzy,
gdyż bogaci pielęgnowani są w swoich
domach. Szpital przeszkadza skostnieć nierównemu i nieświadomemu
niesprawiedliwości społeczeństwu.
Nie mogąc gruntownie zmienić
tego społeczeństwa, Alfons – kontemplator Wcielonego i ukrzyżowanego
Słowa - zauważy szybko, że Ewangelia nie może zadowolić się urzędowym
utrwaleniem nierówności i „miłosierdziem” bogatych względem ubogich. Zdziwieni mieszkańcy Neapolu
dostrzegą niebawem eleganckiego
szlachcica, całkowicie pochłoniętego
służbą w świecie ubogich.
Gdy w 1758 Alfons opublikuje wielką „Nowennę Bożonarodzeniową”,
uczyni to w celu rozwinięcia następujących tematów: „Przedwieczne
Boże Słowo stało się człowiekiem; z
wielkiego uczyniło siebie małym; z mistrza - sługą; z niewinnego - winnym;
z silnego - słabym; z wszystkiego
należącego do Niego - wszystkim
należącym do nas; z najwyższego upokorzonym.”
Kochać to przejść na drugą stronę
bariery. Pan, do przekroczenia tej ba-

riery, nakłoni tego wielkiego adwokata.
W lipcu 1723 r., w międzynarodowym
procesie, w który uwikłany zostaje cesarz Niemiec, Liguori broni twardego
Orsini di Gravina, siostrzeńca papieża
Benedykta XIII, przeciwko sąsiedniemu władcy, wielkiemu księciu Toskanii,
Cosme III de Medicis. Prawo zapewnia bezstronność procesu klientowi
Alfonsa. Jednak najwyższy Trybunał
zostaje przekupiony. Silne naciski
polityczne ważą bardziej niż prawo i
sprawa zostaje z góry przesądzona.
Alfons przegrywa więc proces, a jego
adwokackie ideały legną w gruzach.
Natychmiast opuszcza sąd, aby już
nigdy do niego nie wrócić: „Świecie,
znam cię – powie. - Żegnajcie Trybunały!”
Powołanie
To właśnie wtedy, 29 sierpnia 1723
roku Boży głos woła go z mocą: „Porzuć teraz świat i oddaj Mi siebie!”.
Alfons, opuszczając szpital, zmierza do kościoła pod wezwaniem
Litości i rzuca się tam do stóp Maryi.
Po długiej i rozdzierającej modlitwie
zrywa rycerski miecz i kładzie go
na ołtarzu Madonny. Następnie, ku
wściekłości swego ojca, odwołuje
klientów i wstępuje do seminarium w
Neapolu.
Przełożonym tego seminarium
jest kuzyn matki Alfonsa, don Pietro
Marco Gizzio, którego święty będzie
nazywał poufale wujem. Alfons nie
mieszka w seminarium, a u pewnej
rodziny, niedaleko swego ojca, który
nie chce go więcej widzieć. Uczy się
sam, pod kierownictwem Don Giulio
Torni, którego z wielkim szacunkiem
nazywać będzie w swych dziełach
„swym Mistrzem”. On właśnie podsuwa Alfonsowi z dziedziny dogmatyki
znakomite dzieła: „Medulla thologica”
lazarysty Ludwika Abelly (1604-1691),
ucznia św. Wincentego a Paulo;
z dziedziny moralnej jansenistę z
Avignon – Franciszka Genêt (16401703). Do Pisma św. proponuje mu
Wulgatę i komentatorów z wielkiej
epoki (1550-1650) zrodzonej z soboru
trydenckiego: Estiusa, Menochiusa,
Maldonata, Bellarmina, Korneliusza a
Lapide. Dzieła tych autorów odbijają
egzegezę Ojców Kościoła; egzege-

zę, która ukształtowała dogmatykę i
duchowość, literaturę i chrześcijańską
sztukę; egzegezę, która wiekami
żyw iła chrześcijańską syntezę. I
właśnie ta egzegeza będzie pożywką
dla dzieł Liguori. Alfons, będąc już
doktorem prawa kanonicznego, mógł
poświęcić swój czas na studiowanie
historii Kościoła, jednak jest ona wówczas obiektem niesłusznej pogardy
przyniesionej zza Alp. „Czy jest coś
bardziej nieużytecznego niż długie
zatrzymywanie się przy tym, czego
już nie ma?” – pisze Bossuet.
Jeśli chodzi o wiedzę z zakresu
ascezy i mistyki, nasz seminarzysta
dokonuje olśniewającego odkrycia
Teresy z Avila. Będzie ona dla Alfonsa
jego „maestra”, mistrzynią modlitwy i
duchowości, jego drugą mamą zaraz
po Maryi. Liguori stara się ją naśladować, do tego stopnia, że, tak jak
ona, zobowiązuje się, poprzez ślub,
iż będzie czynił wszystko dla Boga i
Jego większej chwały.
Tak długo, jak mu na to pozwala
wzrok, to właśnie Teresę czyta i cytuje najwięcej zaraz po Piśmie św.
Dwa i pół wieku przed otrzymaniem
tego tytułu, Teresa de Ahumada jest
pierwszym doktorem Kościoła. 27 października 1724 r. nasz kleryk z tonsurą
wstępuje do nowicjatu zgromadzenia
diecezjalnych misjonarzy zwanego
Stowarzyszeniem Misji Apostolskich.
Ich drugim patronem, zaraz po Królowej Apostołów, jest św. Franciszek
Salezy, który jest dla nich mistrzem
myśli i ewangelizacji. Dla Alfonsa,
stanie się on kolejnym przyjacielem
życia i kolejnym niewyczerpanym źródłem. To właśnie św. Franciszka, który
podobnie jak Liguori, był szlachcicem,
adwokatem, misjonarzem, biskupem,
pisarzem, nasz święty obierze sobie
za swego przywódcę i wzór do naśladowania. Czy więc przypadkowo
nazywać się będzie Alfonsa „włoskim
Franciszkiem Salezym”? Włoscy pisarze tacy jak: Silvio Pellico i Giovanni
Papini używać będą takiego właśnie
porównania.
„Wieczorne kaplice”
Alfons zostaje kapłanem 21 grudnia
1726 r., w wieku trzydziestu lat. Czyżby jeszcze jeden niepotrzebny ksiądz
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w Neapolu, gdzie jest ich wówczas
o dwadzieścia razy za dużo? W tej
osiemnastowiecznej stolicy, otoczonej
jeszcze murami, ulice w górnej części
miasta dzielą świat raczej arystokratyczny. To tam dawny adwokat będzie
głosił tam niemal codziennie potrzebę
40-godzinnej adoracji i zostanie oblężony jako spowiednik. Niżej jednak, w
kierunku morza i grzęzawiska tłoczy
się lud w swej fizycznej i moralnej nędzy. To właśnie ku tym wykluczonym
ze społeczeństwa ludziom, nasz nowy
kapłan podejmie pierwszą wyprawę.
Na placach i skrzyżowaniach, zaczyna
głosić Ewangelię. A jego „zejście do
piekieł” zacznie powoli przemieniać
ten lud.
„Kiedy Alfons został księdzem,
pisze ojciec Antonio Tannoia (uczeń
Liguoriego i pamiętnikarz), zużywał
najwięcej swojej energii w dzielnicy,
w której żyły męty neapolitańskiego
społeczeństwa. Radował się przebywając w ten sposób wśród „wyrzutków
społeczeństwa”, wśród tych, których
nazywano „lazzaroni” (żebracy neapolitańscy) a także wśród innych
prostych ludzi zajmujących się tymi
samymi „nędznymi zajęciami”, z pogranicza nieróbstwa i oszustwa. Tym
ludziom, bardziej niż komukolwiek,
dawał swoje serce. Rzecz jasna, pouczał ich poprzez homilie i jednał ich z
Bogiem w sakramencie spowiedzi. W
salonach opowiadało się w tajemnicy
o wszystkich tych rzeczach, aż na drugim końcu miasta. „Licznie przybywali
zewsząd grzesznicy i przestępcy… a
następnie powracali. I nie tylko odstępowali od grzechu, ale angażowali się
w modlitwę, kontemplację. Wkrótce
jedyną ich troską była tylko miłość
Jezusa Chrystusa”.
Bardzo szybko ojciec stał się odpowiedzialnym za zbyt wiele spraw.
Brakowało mu czasu, aby osobiście
móc karmić gorliwych wiernych duchowym pokarmem, którego żądali.
Ale nieważne! Zaczął gromadzić ich
wszystkich na spokojnym przedmieściu i tam ich wspólnie nauczał. Mogło
się to jednak dziać tylko o zmierzchu,
gdyż w dzień praca zatrzymywała
wielu ubogich.
Ale osobistości z innych sfer donio4

sły o tych nocnych zgromadzeniach
prefektowi policji i arcybiskupowi.
Młody apostoł dopatrzył się w tej
przeciwności dotknięcia Ducha św.
Zakaz wieczornego zbierania się na
przedmieściu dużej grupy osób, to koniec Wieczernika, ale także eksplozja:
Zesłanie Ducha św. i rozproszenie się
uczniów.
Alfons uznał, że elita tych świeckich ludzi przeszła wystarczającą formację. Zdecydował się więc uczynić z
nich główną podporę oraz animatorów
wielu grup, którzy poprzez całą stolicę, zgromadzą w swych własnych
domach i sklepach „lazzarelli” oraz
prostych ludzi z okolicy. Sam Alfons
jak i jego przyjaciele-księża będą na
miejscu, aby nawiązywać z mieszkańcami więzi, pocieszać ich, udzielać
sakramentów św.
A oto program tych codziennych
spotkań, jaki ustanowił de Liguori dla
odpowiedzialnych za tę działalność
świeckich:
1. Brak słownej modlitwy; taka
modlitwa jest metodą, której nie ufał:
„Ten lud czci mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode Mnie”
(Mt 15,8).
2. Komentarz do wybranej Ewangelicznej maksymy.
3. Pouczenie o danym punkcie
wiary.
4. Nauka o kulcie Najświętszego
Sakramentu i Maryi.
5. Piętnaście minut poświęconych
na rozważania o końcowym przeznaczeniu człowieka lub Męce Jezusa
Chrystusa.
Celem jego było wzbudzić u ludzi
upadłych chrześcijan żyjących wiarą
i modlitwą, czyli dwiema podstawami
świętości. Słuchy o tym wszystkim doszły do kardynała Pignatelli, który nie
dowierzał mówiąc: „Ubodzy świeccy
czyniący tak wiele dobra!?” Rozkazał
zatem otworzyć dla nich wszystkie
kaplice i kościoły diecezji. Wieczorne
grupy opuściły więc kawiarnie i sklepy, aby stać się „cappelle serotine”:
wieczornymi kaplicami, tak jak je
odtąd nazywano. „Śpieszono do nich,
śpiewano tam”, mówił Tannois. Każda
grupa liczyła od stu do stu pięćdziesięciu osób. W chwili śmierci założyciela

było siedemdziesiąt pięć kaplic.
„Cappelle” odmieniły życie mieszkańców. Grupy te stały się prawdziwym źródłem podstawowego
wychowania, społecznej poprawy i
uzdrowienia obyczajów: wzajemna
pomoc wśród ubogich, oszczędzanie
pieniędzy, skromnych, a jednak dotąd wydawanych na gry, obżarstwo,
pijaństwo, rozwiązłość. U tysięcy
służących, rzemieślników, robotników,
sklepikarzy została odbudowana sumienność zawodowa. Praca zastąpiła
złodziejstwo; broń została złożona w
ręce spowiedników. Pewne jest, że
w tym XVIII w. „Oświecenia”, dzięki
„wieczornym kaplicom”, w neapolitańskich ruderach paliły się autentyczne
„światła”.
Ku najbiedniejszym
z biednych
Najbiedniejszymi z nizin społecznych Neapolu nikt się nie zajmował.
Od tej chwili jednak kapłani ich kochają i im towarzyszą: Alfons de Liguori
może odejść. Musi tak uczynić, gdyż
są jeszcze inni opuszczeni, którzy go
wzywają. W czerwcu 1792 r. opuszcza
swój dom i zatrzymuje się w seminarium dla Chińczyków. Tam „słyszy”
wołanie kilku tysięcy nie chrześcijan.
Zamierza więc pojechać do Chin lub
Japonii, gdyż będzie żarliwie odkrywał
„Historię Kościoła w Japonii” jezuity Jana Grassem. Chyba że będzie to
przylądek Dobrej Nadziei, o którym
św. Alfons dowie się, że Hotentoci,
pozbawieni misjonarzy, pozbawieni są
na dodatek Dobrej Nowiny...?
Chociaż jest pochłonięty swą
neapolitańską posługą – głoszeniem
kazań, spowiadaniem, zachęcaniem
do czterdziestogodzinnych adoracji,
zarządzaniem kościołem „Chińczyków”, kaplicami, „wypalonymi” zakonnicami… Liguori nie może zapomnieć,
że jest członkiem Apostolskich Misji
w Neapolu. Dwa lub trzy razy do roku
bierze gorliwy udział w wyprawach
misyjnych po całym królestwie. To
właśnie tam odkrywa ze zdumieniem
jeszcze uboższych wieśniaków żyjących i umierających w całkowitej
nieznajomości Boga.
Spotkanie z pasterzami kóz ze
Scala, w górach Amalfi, w roku 1730
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(w maju i w czerwcu) skłania Alfonsa
do ostatecznej decyzji: „Nie możemy
pozostawić tych biedaków”. Opuszcza więc Scala z zamiarem udania
się do swojego dyrektora i doradców
duchownych mając poczucie, że powinien założyć zakon Najświętszego
Odkupiciela, zgromadzenie Redemptorystów.
Przeczucie to potwierdzi w 1730 r. św. zakonnica, s. Maria Celeste
Crostarosa. Alfons jednak
zdecydował, iż całe jego
życie oparte ma być na
posłuszeństwie, a nie na
wizjach, czeka zatem na
decyzję przełożonych.
Ostateczne postanowienia Bożych ludzi, do
których zwrócił się święty
ze swoim zamiarem, są
identyczne: Bóg chce
tego dzieła, Kościół go
potrzebuje, a Alfons ma
nie zwlekać z jego rozpoczęciem.
„Pewny woli Bożej,
Alfons ożywił się i nabrał
odwagi – mówił Tannoia. Składając Neapol w
całkowitej ofierze Chrystusowi, zobowiązał się
żyć do końca swoich dni
w owczarni i słomianych
chatach i tam umrzeć
pośród pasterzy i wieśniaków”. Kto nie dostrzega
tej radykalnej przemiany,
na którą zdecydował się de Liguori,
skazuje siebie na niezrozumienie
misjonarza, założyciela, pisarza,
moralisty, na niezrozumienie de Liguoriego.
Wyśmienity rycerz, doskonały intelektualista, wykwintny artysta, kapłan
poszukiwany przez wybitne osobowości, kaznodzieja najbardziej poważany
w stolicy, w wieku 35 lat decyduje się
pożegnać z „ziemią” swojej młodości i
pierwszych lat dojrzałości. „Składając
Neapol w ofierze Chrystusowi obiera
inny „świat”.
Historiograf Alfonsa uroczyście
pisze: „Bóg z góry wybrał rok 1732
na szczęśliwe narodziny naszego

Zgromadzenia. Papieżem był wówczas Klemens XII, Karol August VI
rządził Cesarstwem i królestwem
Neapolu. Alfons de Liguori wsiada
na osiołka pewnego biedaka i bez
wiedzy rodziców opuszcza Neapol na
grzbiecie tego zwierzęcia. Zmierza w

kierunku Scala.” W ten sposób Tannoia umiejscawia w historii pojawienie
się Redemptorystów podkreślając, w
uderzającym kontraście, fakt pozornie
błahy, który naznaczył na zawsze cel
i ducha. Założenie zgromadzenia
pociągnęło za sobą najpierw śmierć,
a potem odrodzenie się człowieka.
Nie ma już neapolitańskiego rycerza;
rodzi się ubogi pośród ubogich. A
„uderzającym” znakiem tego zerwania
oraz tych narodzin jest osiołek; osiołek
z Betlejem.
Kontynuować
dzieło Jezusa Chrystusa
W rzeczywistości chodzi o to, aby

rodzący się instytut „kontynuował,
po Jezusie, ewangelizację ubogich”.
9 listopada 1732 r., w Scala, będąc
w rękach Tomaso Falcoia, biskupa
Castellamare, dawnego generała
Zgromadzenia Ojców Robotników,
Alfons wraz z czterema towarzyszami
rozpoczynają dzieło. Alfonsowi de Liguori zależy na
tym, aby na czele zgromadzenia stał biskup i ekspert życia wspólnotowego,
żeby nie ograniczać się do
terytorium biskupa lokalnego oraz po to, żeby nie brakowało mu doświadczenia
w życiu zakonnym. Jednak
opiekun ten będzie także
krzyżem. I tak wszystko
wali się, zanim zostało
zbudowane. Pierwsi towarzysze Alfonsa opuszczają
go w czasie Wielkanocy
1733 r., nie godząc się na
to całkowite poświęcenie
się ewangelizacji najbiedniejszych.
Alfons używa najlepszych kamieni do odbudowy dzieła. 25 lutego 1749
r. otrzymuje od Benedykta
XIV papieską zgodę na
działalność Redemptorystów. Znajdują się wówczas zaledwie cztery domy
zgromadzenia; tak bardzo
są one prześladowane
przez władzę królewską.
Dzisiaj zaś są w całej Europie, wzdłuż i wszerz obydwu Ameryk, w Oceanii, na całym azjatyckim
południu, od Bejrutu aż po Tokio.
Apostolat Redemptorystów rozszerza
się: począwszy od dzielenia życia z
najbiedniejszymi aż do zastosowania najnowocześniejszych technik
ewangelizacji. Przez trzydzieści lat
założyciel będzie całkowicie oddany
kierowaniu, doskonaleniu, rozwijaniu
zgromadzenia, będącego najpierw pod
opieką direttore Falcoia, a następnie
jako głównego rektora (1743).
Dokończenie artykułu
na stronie 62.
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Vox Domini

Osobiste świadectwo
pani DR Glorii Polo
fragment wystąpienia w kościele w Caracas,
w Wenezueli, 5 maja 2005

Niezwykły pokój powrócił i usłyszałam, jak ten piękny głos powiedział do
mnie: „No dobrze, jeśli naprawdę jesteś
katoliczką, to na pewno możesz wymienić
Dziesięć Przykazań Bożych!”
Co za nieoczekiwane wyzwanie dla
mnie. Teraz się ośmieszę. Sama zastawiłam tę pułapkę na siebie moim krzykiem
i deklaracją. Cały świat ma teraz dowiedzieć się o moim kłamliwym wyznaniu.
Straszna perspektywa dla mnie. Możecie
to sobie wyo brazić? Wiedziałam, że
istnieje Dziesięć Przykazań. Nic więcej.
Nic. Zupełna ciemność. „Ojej, jak ja się
z tego wyplączę? Co mam teraz zrobić?”
Pomyślałam: „Tylko się nie poddawaj,
jakoś to będzie!”

Będziesz miłował
Pana Boga twego
z całego serca swego,
z całej duszy swojej...

Moja matka zawsze mówiła o pierwszym przykazaniu miłości. Nareszcie jej
słowa mają jakąś wartość dla mnie. Jej
ciągłe napomnienia i pouczenia nie były
więc daremne. Wybiła zatem godzina,
by udowodnić, jaką to jestem grzeczną
i posłuszną córeczką. Mama ucieszy
się z tego. Przekonajmy się, czy z tą
szczątkową wiedzą dam sobie radę, nie
ujawniając mojej ignorancji. Myślałam,
że ze wszystkim sobie poradzę, tak jak
to było w moim życiu. Miałam zawsze
najlepsze wymówki i zawsze umiałam
ze wszystkiego wybrnąć. Zawsze tak
się usprawiedliwiałam i broniłam, że po
prostu nikt nie zauważał tego, czego
nie wiedziałam i czego nie potrafiłam.
Tak samo wyobrażam to sobie teraz i
zaczynam mówić: „Pierwsze przykazanie
brzmi: Kochaj Boga ponad wszystko, a
bliźniego swego jak siebie samego!” I
słyszę odpowiedź: „Doskonale!” Zaraz
po tym ten sam miły głos mówi: „A czy ty
kochałaś swoich bliźnich?” Odpowiadam
prędko: „Tak, tak, kochałam ich; tak, na
prawdę ich kochałam. Tak, kochałam ich!”
Z drugiej strony dochodzi do mnie: „Nie!”
Krótkie, krystalicznie czyste: nie!
Słuchajcie teraz, proszę, uważnie!
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Gdy usłyszałam to nie, trafił mnie jakby
piorun, wtedy dopiero tak naprawdę
poczułam uderzenie pioruna. To było jak
szok, byłam jak sparaliżowana. A głos mówił dalej: „Nie, nie kochałaś swego Boga
ponad wszystko! A jeszcze mniej kochałaś
swego bliźniego jak siebie samą! Ulepiłaś
sobie własnego Boga. Utworzyłaś go
sobie tak, jak ci akurat pasowało. Tylko w
chwilach cierpienia dawałaś swemu Bogu
miejsce w życiu, gdy byłaś w największej
potrzebie. Wtedy klękałaś, płakałaś, prosiłaś,
ofiarowywałaś nowenny, obiecywałaś pójść
na Mszę św. lub do grupy modlitewnej, kiedy
ci zależało na łasce lub cudzie. Bóg był
twoim przyciskiem alarmowym! Rzuca
łaś się na ziemię przed Nim, gdy byłaś
jeszcze biedna, gdy twoja rodzina żyła w
skromnych warunkach, a ty koniecznie
chciałaś mieć wykształcenie zawodowe i
pozycję społeczną. Tak, wówczas modli
łaś się każdego dnia i poświęcałaś na to
wiele czasu. Wiele godzin błagałaś Pana,
prosiłaś Go na kolanach. Bezustannie
prosiłaś o to, by uwolnił cię z nędzy, by
umożliwił ci wykształcenie zawodowe i
pozwolił ci być kimś poważanym w społe
czeństwie. Kiedy byłaś w potrzebie, kiedy
chciałaś po prostu pieniędzy... ‘Odmówię
zaraz różaniec, Panie, ale nie zapomnij
dać mi pieniędzy!’ – tak wyglądało wiele
twoich modlitw! I to była twoja relacja z
Bogiem! Tak obchodziłaś się z Bogiem i
według własnych wyobrażeń przyznawa

Dla tych, którzy nie poznali
jeszcze niezwykłego
nawrócenia pani dr Glorii Polo,
prezentujemy kolejną, drugą część
jej świadectwa.
Została uderzona piorunem w 1995 r.
i spalona wskutek tego wypadku.
Podjęto próby ratowania jej tylko
dlatego, że jej siostra była lekarzem.
Medycznie skazana była na śmierć.
Bóg jednak pozwolił jej powrócić,
aby opowiedziała światu, o tym, jak
stanąwszy przed Bogiem musiała się
rozliczyć ze swego życia...

łaś Mu miejsce w swoim życiu!”
To prawda, w taki sposób traktowałam
Pana Boga w życiu. To smutna prawda,
której nie mogę upiększyć ani jej zaprze
czyć. Mogę dodać jeszcze, że Bóg był
dla mnie swego rodzaju bankomatem.
„Wrzucałam” różaniec i musiała wtedy
wysypać się pewna suma pieniędzy. Taka
była moja relacja z Bogiem.
Pokazano mi to i zdałam sobie z
tego sprawę. Gdy tylko Pan pozwolił mi
otrzymać dobre wykształcenie zawodowe, gdy tylko sprawił, że znaczyłam coś
w społeczeństwie, że byłam kimś, gdy
tylko pozwolił na wzbogacenie się, tak że
mogłam sobie na wiele pozwolić, nagle
Bóg stał się nieważny dla mnie – stał się
kimś pobocznym w moim życiu. Zaczęłam być zarozumiała – zarozumiałość to
bardzo niebezpieczny odcinek na drodze
życia! Moje ego stało się gigantyczne! Nie
byłam zdolna nawet do najmniejszego
odruchu miłości ani do wdzięczności
wobec Pana! Być wdzięczną! Nigdy,
przenigdy! Niby czemu! Przecież sama
wszystko osiągnęłam! Stałam się kimś.
Ja sama osiągnęłam wszystko to, o czym
marzyłam. Byłam całkowicie ślepa, nie
pamiętałam już moich próśb i błagań!
Niemożliwością było dla mnie powiedzieć:
„Panie, dziękuję za kolejny dzień, który mi
darujesz! Dziękuję za moje zdrowie! Dzię
kuję Ci za życie i zdrowie moich dzieci.
Dziękuję Ci za to, że mamy dach nad
głową. Pomóż również biednym ludziom,
którzy są bezdomni i nie wiedzą, czym
się dziś pożywią! Daj im przynajmniej
coś do jedzenia; nie pozostawiaj ich sa
mych; wspomóż ich!” Niczego takiego nie
mogłam powiedzieć. Nie byłam do tego
zdolna. Nie myślałam też o tym. Byłam
totalnie skupiona na sobie. Moje ja wy
starczało mi. I tak oto byłam najbardziej
niewdzięczną istotą, jaką tylko można
sobie wyobrazić. Co więcej, nie tylko nie
byłam zdolna do okazania wdzięczności,
ale gardziłam Bogiem i wystawiałam Go
na pośmiewisko.
Ezoteryka i reinkarnacja
Bardziej niż w Niego wierzyłam w

Merkurego, Wenus i inne ciała niebieskie.
Amulety były dla mnie ważniejsze niż
Bóg. Byłam zaślepiona astrologią oraz
czytaniem z gwiazd i rozpowiadałam
wokół, jak to gwiazdy wpływają na moje
życie i pozytywnie je kształtują. Astrologia
to jedna z rys w naszym duchowym życiu,
na które nie zwracamy uwagi. I gdy później zauważamy, jak jesteśmy zaplątani
w te sztuczki – również demonicznego
pochodzenia – wówczas jest zwykle już
za późno, by się z tego wyrwać. Zaczęłam
wtedy ulegać modnym trendom ducha
czasów. Wszystkie nauki – nawet jeśli
były wytworem chorych umysłów – były
dla mnie bardziej interesujące niż Dobra
Nowina Pana. To wszystko było o wiele
bardziej na czasie niż Pismo Święte i
dwutysiącletnia nauka Kościoła Katolic
kiego. Zaczęłam więc wierzyć w to, że
się po prostu umiera i potem zaczyna
się żyć od nowa. Reinkarnacja była dla
mnie wygodną nauką, wypełniającą moje
pozbawione wiary życie. Wdzięczność dla
mojego Stworzyciela była czymś obcym.
Po prostu nigdy o tym nie myślałam.
Łaska była słowem, które wykreśliłam
z mojego słownika. Była dla mnie obcym
pojęciem. Kompletnie zapomniałam o jej
znaczeniu i w moim stylu życia nie była
mi już potrzebna. A już zupełnie nie byłam
świadoma tego, że Pan zapłacił za mnie
wysoką cenę, że i zostałam odkupiona za
cenę Jego Przenajdroższej Krwi. Wszystko to stało się dla mnie jasne podczas
egzaminu z Dziesięciu Przykazań – dzięki
słowom i pytaniom tego niebiańskiego
głosu. Teraz ujrzałam to wszystko całkiem
wyraźnie. Ślepota została jakby zmyta.
„Sprawdza mnie i chce wiedzieć, co wiem
o Dziesięciu Przykazaniach. I wykazuje
mi, że udawałam, że wmawiałam sobie to,
że czczę Boga, że kocham Pana. Uderza
we mnie moimi własnymi słowami. Co to
ma znaczyć? Czy mam być po prostu
odesłana do piekła, do diabła?”
Gdy pewnego razu przyszła do mego
gabinetu miła kobieta, by okadzić moje
pomieszczenia mieszanką z ziół, spryskać
esencjami na szczęście i odprawić rytuał
odpędzania nieszczęść, powiedziałam
do niej: „Nie wierzę w takie bzdury. Ale
niech pani to zrobi, nigdy nie wiadomo.
Jeśli nie zaszkodzi, to tylko wyjdzie na
dobre!” Wtedy wypowiedziała magiczne
zaklęcia i rozpyliła eliksiry, by tak wypełnić pomieszczenia szczęściem i dobrym
samopoczuciem. Pozwoliłam, aby prymitywna magia i przeciwstawiające się mojej
nauce zabobony więcej miały wpływu na
moje życie, niż Pan i Jego Dobra Nowina.

W moim gabinecie ukryłam – w kącie,
aby nikt nie widział, aby nie zauważyli
moi pacjenci – mięsisty liść aloesu, o
którym mi powiedziano, że wypędza złą
energię z pomieszczeń. Pomyślcie, na
jakie manowce zeszłam! Dowiedzieliście
się, jaka pustka zamiast prawdziwej nauki
wypełniła moje życie. To hańba! I wstydzę
się dziś tego. W rzeczywistości takie było
moje ówczesne życie.
Pan kontynuuje analizę mojego
życia na podstawie Dziesięciu Przyka
zań Bożych. Przy tym wskazuje bardzo
dokładnie na to, jak się zachowywałam
wobec mojego bliźniego. Jakże często
wołałam do Pana, że Go kocham, zanim
się odwróciłam od Niego, mojego Boga.
Zanim zaczęłam błądzić po drogach ate
izmu i przyjmować fałszywe nauki, często
mówiłam Panu: „Mój Panie i mój Boże,
kocham Cię!”
Ja i mój bliźni
Tym językiem, którym tak chwaliłam i
wychwalałam Pana, tym językiem i tymi
samymi ustami krzywdziłam ludzi i prze
klinałam ich. Krytykowałam wszystko
i wszystkich. Nic mi nie odpowiadało.
Wskazywałam palcem na cały świat i
obwiniałam. Tylko na siebie nie wskazywałam, siebie nie obwiniałam! Byłam
przecież „świętą Glorią”, tą „dobrą”, „ko
chaną” i „piękną”. I jakże się napuszałam,
gdy mówiłam, że kocham Boga. Jed
nocześnie byłam zazdrosna, nieznośna i
ani trochę nie było we mnie wdzięczności!
Nigdy nie okazywałam rodzicom i ro
dzinie wdzięczności za wszystkie trudy,
miłość, wyrzeczenia, które brali na siebie,
by umożliwić mi dobre wykształcenie
zawodowe, by widzieć, jak awansuję
społecznie, by mnie wspierać. W dodatku,
gdy tylko ukończyłam studia, kiedy tylko
wspięłam się po drabinie kariery, rodzice
i rodzina przestali być dla mnie ważni.
Nawet ci, którzy wspierali mnie wszystkimi
możliwymi środkami, stali się dla mnie
mało znaczącymi. Tak, doszło nawet do
tego, że wstydziłam się matki. Wstydziłam
się jej, bo pochodziła z prostej rodziny i
żyła w nędznych warunkach.
Ja i moja rodzina
Po tych dowodach mego egoistycznego stylu życia Pan ukazuje mi jeszcze
– podczas tego egzaminu z Dziesięciu
Przykazań Bożych – to, że nie spisałam
się również jako żona. Całkowicie nie tak
było, jak Bóg spodziewa się po chrześcijańskiej małżonce. Jaką byłam żoną?
Jaka byłam? Cały dzień tylko narzekałam
– już od momentu wstania z łóżka. Mój
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mąż witał mnie serdecznie: „Dzień dobry!”
A ja na to: „To ma być dobry dzień? Wyj
rzyj przez okno! Znowu pada!” Umiałam
zawsze odparować i skrytykować, byłam
w złym humorze. Nikt nie mógł mi dogo
dzić. Szukałam wszędzie dziury w całym
i od razu zaczynałam się z tego powodu
denerwować. Nie tylko wobec męża, ale
także wobec dzieci zachowywałam się
w ten sam nieznośny i niesprawiedliwy
sposób.
Podczas tego egzaminu ukazano mi
też, że nigdy nie okazywałam szczerego
uczucia miłości czy prawdziwego współczucia dla bliźnich, moich braci i sióstr,
poza rodziną. Pan powiedział mi: „Po
prostu nigdy o nich nie myślałaś!”
Kiedy ujrzałam mnóstwo chorych i
samotnych, zaczęłam lamentować: „O
Panie, jakże są biedni, opuszczeni ci
chorzy ludzie. Nikt nie troszczy się o nich!
Udziel mi tej łaski, bym poszła do nich i
odwiedziła ich, pocieszyła i dotrzymała
towarzystwa. Także te liczne dzieci, które
nie mają już matki, te małe sieroty, o Pa
nie, jakie cierpienia muszą znosić w tak
młodym wieku.”
Im więcej dostrzegałam, w miarę
jak egzamin postępował, tym wyraźniej
widziałam przed sobą moje skamieniałe
serce. Musiałam stwierdzić, iż było niczym
potwór w moim wcześ niejszym stylu
bycia. Wszystko było tak jasne i jednoznaczne, że w żaden sposób nie mogłam
wybrnąć z opresji, do czego zazwyczaj
byłam przyzwyczajona. Mówiąc wprost,
krótko i treściwie, na tym egzaminie z
Dziesięciu Przykazań Bożych całkowicie
poległam. Nie miałam szansy na zdanie
go z moim minionym życiem. To było
niewyobrażalnie straszne! W moim prze
szłym życiu żyłam w ogromnym chaosie.
Nie było już żadnego ładu, jaki jest nadany stworzeniom. Co z tego, że nikogo nie
zamordowałam?
Podam wam jeszcze jeden przykład.
Bardzo często dawałam w darze wielu
potrzebującym ludziom towary, artykuły
spożywcze, ubrania i wiele innych rzeczy. Ale nigdy nie dawałam im tego z
bezinteresownej miłości, lecz by mnie
poważano, by pokazać, jaka to jestem
dobra, by wywrzeć na nich wrażenie,
i by wśród ludzi stworzyć sobie dobry
wizerunek. A ponieważ byłam bardzo
bogata, chciałam pokazać ludziom, jaka
to jestem dobra i wspaniałomyślna. Powinni strzępić sobie języki z powodu tej
mojej wspaniałomyślności, zazdrościć mi
i podziwiać. Ponieważ byłam taka bogata, podarunkami i wspaniałomyślnością
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chciałam sterować ich potrzebami oraz
nędzą i czerpać jeszcze z tego korzyści. I
tak oto mówiłam: „Spójrz, daję ci to i tamto
(w zależności od tego, co mi się akurat
nawinęło pod rękę albo co mi zbywało),
ale za to proszę cię, bądź tak dobra i
pójdź zamiast mnie na wywiadówkę do
szkoły moich dzieci i zastąp mnie tam,
bo ja nie mam niestety czasu, by iść na
to zebranie, a tam zawsze sprawdzana
jest obecność.”
W ten sposób wprawdzie rozdawałam wokół mnóstwo rzeczy, ale każdy
dar związany był z pewnymi warunkami
albo żądaniami. Owinęłam sobie ludzi
wokół palca. Manipulowałam nimi i byli
ode mnie zależni. Ponadto podobało
mi się niezmiernie, gdy widziałam, jak
rzesza ludzi podążała za mną i opowia
dała za moimi plecami, jaka to ja jestem
wspaniałomyślna, dobra i święta. Tak
oto stworzyłam sobie w moim otoczeniu
imponujący wizerunek. Nikt nie wiedział,
że był fałszywy i że nie odpowiadał rzeczywistości.
Podczas tego mojego egzaminu
wszystko wyszło na jaw. Powiedziano
mi: „Jedynym Bogiem, którego czciłaś,
były pieniądze. Już ten bożek cię potę
pia! Z powodu twojego boga pieniędzy
i samych pieniędzy stoczyłaś się do
otchłani. Oddalałaś się coraz bardziej
od Boga.” I tak było. Przez pewien czas
mieliśmy dużo pieniędzy, później jednak
zbankrutowaliśmy. Utonęliśmy w długach,
mieliśmy niewiarygodnie wiele długów.
Pieniądze całkowicie się nam skończyły,
nie mieliśmy już nic. I gdy wypomniano
mi te pieniądze, po prostu krzyknęłam:
„O jakich pieniądzach mówisz? Na ziemi
zostawiłam przecież masę problemów
i długów...” Więcej nie mogłam już powiedzieć...
Nie będziesz brał
imienia Pana Boga twego
nadaremno
Gdy Pan robił mi wymówki z powodu
drugiego przykazania, ujrzałam w pełnym
świetle, jak będąc dzieckiem nauczyłam
się, że kłamstwa są doskonałym środkiem
uniknięcia kar mojej matki, które czasami
bywały bardzo surowe i dotkliwe. W ten
oto sposób zaczęłam iść przez życie ma
jąc przy sobie ojca wszelkiego kłamstwa,
szatana. Stał się moim towarzyszem, a
ja – wielką kłamczynią. Zaprawiałam się
w sztuce kłamania. Byłam coraz to doskonalsza. Im większe i perfidniejsze były
moje grzechy, tym bardziej powiększały
się moje kłamstwa; stawały się coraz
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większe oraz bezwstydne. Widocznie
chciałam udowodnić samej sobie, do
jakiego mistrzostwa w tej dziedzinie kłamania mogę dojść. Kłamstwa stawały się
coraz bardziej wymyślne i pogrążałam się
w nich – podobnie jak w długach.
Grzech kłamstwa osiągnął swój
punkt kulminacyjny w przypadku sacrum
i samego Boga. Zauważyłam, że moja
mama miała głęboki szacunek dla Pana.
Dla niej Imię Pańskie było godne czci,
święte. Przemyślałam sobie to dobrze
i pomyślałam, że to najlepsza broń dla
mnie. Tak oto zdobyłam kontrolę nad moją
matką. Zaczęłam przysięgać na Boga
w każdej drobnostce dla zatuszowania
moich kłamstw. Wymawiałam Imię Boże
lekkomyślnie i nadaremno. Mówiłam na
przykład do mamy: „Mamo, na Rany
Chrystusa przysięgam ci, że...” lub „Mamo,
przysięgam na Boga, zapewniam cię...”
itp. I tak dzięki tym wiarygodnie spre
parowanym kłamstwom wymigiwałam się
od dobrze zasłużonych kar mojej matki.
Czy możecie sobie wyobrazić, że dla
moich kłamstewek, małych świństewek,
tego błota, w którym czułam się tak
dobrze, nadużywałam Najświętszego
Imienia Boga i przez to także Jego
wciągałam w to błoto, bo sama tkwiłam
po szyję w owym szambie grzechów.
Moi drodzy bracia i siostry, dzięki temu
doświadczeniu, o którym teraz właśnie
mówię, nauczyłam się i doświadczyłam na
własnej skórze, że słowa i zdania, które
wychodzą z naszych ust, i które często tak
lekkomyślnie i bez zastanowienia wypowiadamy, nie idą na wiatr i nie przepadają.
Nie. Pozostają rzeczywistością, która nas
później dogoni. Kłamstwa powrócą do nas
niczym bumerang, a mówiąc dobitniej:
spadną na nas.
Może zjeżą się wam włosy na głowie, gdy opowiem następującą rzecz.
Nie jeden raz, lecz bardzo często, kiedy
moja matka była naprawdę nieugięta i po
prostu nie chciała mi wierzyć, mówiłam do
niej: „Mamo, niech mnie piorun trzaśnie,
jeśli kłamię. Mówię ci całą prawdę!” Te
moje częste zapewnienia popadały w
zapomnienie i nikt nie myślał już o nich,
a jednak... Popatrzcie, jedynie dzięki
Miłosierdziu Boga stoję przed wami,
bo rzeczywiście poraził mnie piorun,
przeszedł praktycznie przez całe moje
ciało, przedzielił mnie właściwie na dwie
części i całkowicie zwęglił. Ukazano mi w
zaświatach, że ja – która podawałam się
tak pięknie za katoliczkę – nie dotrzymywałam słowa, a dla moich nikczemności
zawsze nadużywałam Najświętszego

Imienia naszego Pana i Boga.
Byłam pod wrażeniem, jak Pan znosił
wszystkie te straszne i okropne czyny, i
jak równocześnie wszystkie stworzenia
padały przed Nim na ziemię w geście
przejmującej adoracji i czci. Widziałam
Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Bożą
u stóp Pana, adorującą Go. Modliła się
za mnie i błagała Go. A ja, wielka i podła
grzesznica, przebywając w moim bagnie
byłam z Panem na ‘ty’! Ja, która rzekomo
byłam taka dobra i miałam tak dobrą
reputację, którą sobie przecież zdobyłam
moimi manipulacjami... Ujrzałam siebie,
jak często buntowałam się przeciw Panu,
jak byłam wściekła na Niego, wymyślałam
Go i także przeklinałam. Świadomość mojej przeszłości i jasne jej widzenie było dla
mnie nie tylko wstydem, ale i nieznośnym
oraz bolesnym doświadczeniem.
Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił
Była to dla mnie straszna chwila, gdy
podczas egzaminu z Dziesięciu Przyka
zań Bożych, przyszła kolej na przykazanie
święcenia dnia Pańskiego i świąt. Ogarnął
mnie nieznośny ból. Głos powiedział mi
jasno i wyraźnie, że codziennie do 4-5
godzin zajęta byłam swoim ciałem, moim
wyglądem, rzekomą urodą, i przy tym nie
poświęcałam nawet 10 minut na to, by
okazać Panu swą miłość i wdzięczność,
by pomodlić się do Niego. Tak, często
było nawet tak, że gdy obiecałam Mu
Różaniec, odmawiałam go zazwyczaj w
pośpiechu i stresie. Bywało przy tym, że
mówiłam: „Jak dobrze się składa. Róża
niec mogę odmówić w czasie reklamy
podczas mojego ulubionego serialu.”
Zaczynałam z pośpiechem, nie zważając na wypowiadane słowa, zajęta jedynie tym, czy odcinek się już rozpoczyna
czy jeszcze nie i w jakim jest miejscu.
Czyli – bez wznoszenia serca ku Bogu.
I ukazane mi zostało na tamtym
świecie, jak zawsze byłam niewdzięczna
wobec mojego Pana. Nigdy nie przyszło
mi na myśl, by podziękować Mu, mojemu
Stworzycielowi i Zbawicielowi. Stało się
dla mnie jasne, jakie miałam wymówki,
gdy z lenistwa nie chciałam iść na Mszę
świętą. Mówiłam: „Mamo, skoro Bóg jest
wszędzie i jest wszechobecny, dlaczego
muszę koniecznie iść do kościoła, by tam
Go spotkać?” Łatwo i wygodnie było mi
tak mówić. A głos ponownie wypomniał
mi, że kazałam czekać Bogu każdego
dnia 24 godziny, i że przez cały czas nie
pomyślałam o Nim. Nie modliłam się do
Niego i ani razu nie poszłam do Niego w

niedzielę, by Mu podziękować, wyrazić
wdzięczność, okazać miłość, przynajmniej w dniu Pańskim. Po prostu było to
dla mnie zbyt wiele. Byłam zbyt dumna i
do tego pyszna.
Najgorsze w moim przypadku było
to, że moja dusza marniała – mówiąc
dobitniej – głodowała, gdy nie chodziłam
do kościoła, gdyż nie otrzymywała pożywienia. Poświęcałam się jedynie mojemu
ciału. Dla pielęgnacji tej przemijającej
powłoki zawsze miałam czas. Stałam
się niewolnicą ciała. Przy tym wszystkim
nie widziałam malutkiego, ale istotnego
szczegółu. Miałam również duszę, o którą
po prostu się nie troszczyłam. ‘Osierociłam’ ją. Nigdy nie karmiłam jej słowem
Bożym. Byłam bowiem zdania, że ten,
kto regularnie czyta Biblię, wcześniej czy
później straci rozum.
Sakramenty Święte
Z sakramentami nie miałam nic do
czynienia. Jakże mogłam wyznać grzechy
któremuś z tych „starych, zwapniałych
facetów”, którzy „sami byli gorsi i bardziej
grzeszni niż ja”. Było na rękę mnie i moim
świństewkom, by nie chodzić do spowiedzi. Wielki kłamca i wichrzyciel – właśnie:
diabeł – trzymał mnie z dala od spowiedzi
i sakramentów. Szatanowi udało się
zapobiegać uświęcaniu i oczyszczaniu
mojej duszy. Było tak, że demon za
każdym razem, gdy popełniałam grzech,
wyciskał na białej szacie mojej duszy
stempel – czarny znak swego królestwa
ciemności. Moje grzechy nie były pozbawione skutków. Nie były czymś bez
wpływów i znaczenia, lecz miały poważne
konsekwencje dla zdrowia mojej duszy.
Nigdy – oprócz mojej pierwszej
Komunii Świętej – nie wyspowiadałam
się należycie. Nie rzadko natrafiałam na
księdza, który przyznawał mi rację, co do
mojego nastawienia do spowiedzi usznej,
określał ten sakrament jako coś nie
pasującego do naszych współczesnych
czasów i nowoczesnego człowieka. I tak
dochodziło do tego, że za każdym razem,
gdy przystępowałam do Komunii św.,
niegodnie przyjmowałam Pana Naszego
Jezusa Chrystusa w Sakramencie Ołtarza. Bluźniłam do tego stopnia, że dumna
i wszystko wiedząca mówiłam naokoło:
„To ma być Najświętszy Sakrament? Jak
to możliwe, że sam wszechpotężny Bóg
obecny jest w kawałku chleba, Hostii. Ci
księża powinni raczej dodać do Hostii
trochę sosu karmelowego, aby przynaj
mniej dobrze smakowała, a nie tak mdło.”
Moje życie tak bardzo wymknęło się spod

kontroli i do tego stopnia naruszyłam po
rządek stworzenia, że zdolna byłam do
takich bluźnierstw. I tak oto osiągnęłam
najniższy punkt, dno i zniszczyłam moją
relację z Bogiem, moim Stworzycielem.
Nigdy nie dawałam mojej duszy czegoś
naprawdę budującego, jakiejś pożywki.
Dziś każda matka i każdy ojciec
ponoszą tę samą odpowiedzialność, gdy
nie chrzczą swojego dziecka. Sakrament
chrztu to „matczyne mleko dla duszy”.
Często słyszy się dziś: „Dziecko samo
powinno zdecydować, gdy dorośnie, czy
chce być ochrzczone czy też nie.” Nie
ochrzcić dziecka to tak jakby nie karmić
go, argumentując: „Niech samo później
zdecyduje, co chce jeść i pić!” Jesteśmy
odpowiedzialni przed Bogiem za dawanie
dziecku właściwej pożywki dla duszy. Bez
sakramentów jesteśmy pozbawieni pokarmu dla duszy. Przez to ona głoduje.
Sakrament kapłaństwa
Na domiar złego stale krytykowałam
księży i ukazywałam ich w złym świetle.
Powinniście zobaczyć, jak załamała
mnie ta sprawa podczas egzaminu w
zaświatach. Pan poczytał mi to postępowanie za bardzo ciężki grzech. W mojej
rodzinie zwykło się plotkować o księżach.
Odkąd pamięt am, w naszym domu
od małego mówiło się źle o księżach.
Zwłaszcza mój ojciec mówił, że typy te
to kobieciarze, uganiający się za każdą
spódnicą i że wszyscy razem są bardziej
pobłogosławieni pieniędzmi i bogact
wem niż my, biedni ludzie. Wszystkie te
oszczerstwa, my dzieci, powtarzaliśmy.
Pan powiedział do mnie smutnym, ale
surowym głosem: „Co myślałaś, że ty kim
jesteś, aby tak czynić, jak gdybyś była Bo
giem, i wydawać osąd o moich konsekro
wanych, i przy tym oczerniać ich i im wy
myślać? Kontynuował: „Są ludźmi z krwi
i ciała. A jeśli chodzi o świętość księdza,
to ta wspomagana jest przede wszystkim
przez wspólnotę wiernych, przez para
fian. Wspólnota wspiera konsekrowanego
swoimi modlitwami, szacunkiem. A kiedy
ksiądz dopuszcza się grzechu, wtedy nie
powinniście tak bardzo wypytywać go o
powód i obwiniać, lecz o wiele bardziej
szukać winy we wspólnocie, która nie
okazała mu szacunku, nie dała wsparcia,
nie modliła się za niego lub robiła to w
niewystarczającym stopniu.”
Pan pokazał mi wtedy, jak to za każdym razem, gdy krytykowałam księdza
i stawiałam go w złym świetle, demony
rzucały się i przylegały do mnie. Ponadto
widziałam, jak wielkie zło czyniłam, gdy
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przedstawiałam konsekrowanego jako
homoseksualistę – a nowina ta szła lotem
błyskawicy przez całą wspólnotę. Nie
jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie
wielkie i ogromne szkody wyrządziłam.
Wiecie, moi bracia i siostry w Chrystusie Panu, gdy ksiądz upada, wtedy wspólnota odpowiedzialna jest za niego przed
Bogiem. Wspólnota odpowiedzialna jest
za świętość swoich kapłanów. Diabeł nienawidzi katolików, ale księży jeszcze bar
dziej. Nienawidzi naszego Kościoła, gdyż
dopóki są księża, dopóty wymawiane są
słowa Konsekracji. I my wszyscy musimy
wiedzieć, że ręce kapłana dotykają Boga,
nawet jeśli jest tylko człowiekiem. Ma pełnomocnictwo, by wezwać Boga z Nieba,
przez jego słowo dokonuje się w kawałku
zwyczajnego chleba transsubstancjacja:
przeistoczenie chleba i wina w Ciało i
Krew Pana. Kapłan jest konsekrowanym
Pana, uznanym przez Boga Ojca. Gdy
kapłan unosi Hostię, czuje się obecność
Pana i wszyscy padają na kolana, nawet
demony! A ja, gdy chodziłam na Mszę św.,
nie okazywałam ani trochę szacunku i nie
poświęcałam temu żadnej uwagi, żułam
gumę, czasami zasypiałam, oglądałam się
dookoła, myślałam o wszystkim – o banalnych rzeczach, tylko nie o tym wspaniałym
eucharystycznym wydarzeniu, gdzie
za każdym razem Niebo dotyka ziemi.
Potem miałam jeszcze czelność uskarżać się, pełna pychy, że Bóg mnie nie
wysłuchiwał, gdy prosiłam Go o coś. Ja,
grzesznica, w mojej niewrażliwości i z lodowatym, skamieniałym sercem, nieczuła
na wszystko, co dobre, traktowałam Pana
tak: Ty tam, ja tutaj. Twierdziłam jeszcze
potem, że jestem dobra, prawie święta.
A byłam istną ruiną, niczym innym – religijnym zamkiem na lodzie, postawionym
na piasku i bagnie! Gardziłam Panem i
obrażałam Go – Jego, który z miłością
zawsze był przy mnie, zatroskany o mnie!
Wyobraźcie sobie taką grzesznicę! Nawet
demony z pokorą upadały na ziemię, gdy
Pan przechodził.
Godzina śmierci
– nasza „ostatnia godzina”
Te konsekrowane ręce kapłana...
och, jak bardzo demon ich nienawidzi!
Strasznie nienawidzi tych rąk, mających
pełnomocnictwa z Nieba. Diabeł tak bardzo odczuwa wstręt do nas katolików, bo
mamy Eucharystię, bo jest ona otwartą
bramą do Nieba i jest jedyną bramą. „Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne!”. Bez przyjęcia Eucharystii,
to znaczy Ciała i Przenajdroższej Krwi
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Pana, nie można wkroczyć do wiecznej
szczęśliwości. Pan jednak przychodzi
do każdego umierającego człowieka
– obojętnie jaką wiarę wyznawał czy
nie wyznawał – do każdego z osobna
przychodzi Pan w jego ostatniej godzinie
i objawia się mu, mówi mu pełen miłości
i miłosierdzia: „To Ja, twój Pan!” Gdy ten
człowiek przyjmuje swego Pana i prosi o
przebaczenie swoich grzechów, dzieje się
coś niesłychanego, co trudno wyjaśnić:
Pan błyskawicznie zabiera tę duszę do
miejsca, gdzie sprawowana jest Msza
św. i ów człowiek przyjmuje wiatyk. To
mistyczna komunia. Ten bowiem tylko, kto
otrzymuje Ciało i Krew Pana, może wejść
do Nieba. To tajemnicza łaska, którą dał
Bóg naszemu Kościołowi. A tak wielu jest
ludzi, którzy klną na Kościół. Jednak tylko
w Kościele Katolickim możemy znaleźć
zbawienie. Ci umierający mogą wówczas
dostąpić zbawienia. Idą do czyśćca, ale
są uratowani. Tam nadal czerpią łaskę z
Eucharystii. Dlatego też diabeł tak bardzo
nienawidzi kapłanów. Dopóki są księża,
dopóty chleb i wino są przemieniane. Z
tego względu naszym obowiązkiem jest
modlić się wiele za księży, gdyż demon
atakuje ich nieprzerwanie. Pan pokazał
mi to wszystko.
Jedynie przez kapłana możemy na
przykład otrzymać sakrament pokuty i pojednania. Jedynie przez kapłana otrzymujemy przebaczenie naszych win. Wiecie,
czym jest konfesjonał? To wanna, kąpiel
dla duszy. Nie kąpiel z mydłem i wodą, a
z Krwią Chrystusa. Gdy dusza jakiegoś
człowieka stała się wskutek grzec hu
brudna i czarna, może on ją umyć Krwią
Chrystusa podczas spowiedzi. Ponadto
zrywane są pęta, którymi szatan związał
nas ze sobą.
Jest zatem logiczne, że diabeł najbardziej nienawidzi kapłanów i chce ich
doprowadzić do upadku. Nawet ci kapłani,
którzy sami są wielkimi grzesznikami,
mają moc odpuszczania grzechów jak
i ważnego szafowania każdym sakramentem. Pan ukazał mi, jak to się dzieje.
A dzieje się to w Ranie Jego Serca. Są
rzeczy, które przekraczają ludzkie pojęcie,
ale to duchowa rzeczywistość. Przez tę
Ranę Pana dusza wznosi się do Boskiego wymiaru, wznosi się do Miłosierdzia
Bożego, do bram Bożego Miłosierdzia;
dusza wznosi się i oczyszczana jest w
Sercu Wiecznego Arcykapłana, Jezus z
Krzyża oczyszcza ją Najświętszą Krwią
w Swoim wiecznym teraz.
Widziałam, jak moja dusza została
oczyszczona dzięki wyznaniu grzechów.
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Przy każdym grzechu, za który szczerze
żałowałam i wyznawałam go, Pan rozwiązywał pęta, które mnie mocno trzymały
przy szatanie. Jaka szkoda, że oddaliłam
się od sakramentu pokuty i pojednania.
Wszystko to jest dla nas możliwe tylko
dzięki kapłanowi. Tak samo w przypadku
pozostałych sakramentów: przyjmujemy
je dzięki kapłanowi. Dlatego mamy obowiązek modlić się za księży, aby Bóg
strzegł ich, oświecał i prowadził. Teraz
można pojąć, dlaczego diabeł nienawidzi
Kościoła i kapłanów, bo święty kapłan ma
moc wyrwania szatanowi wielu dusz.
Sakrament małżeństwa
Chciałabym wam również opowiedzieć o wielkiej łasce płynącej z sakramentu małżeństwa. Gdy ktoś przyjmuje
w Kościele sakrament małżeństwa i mówi
swoje „tak” i tym samym zobowiązuje się
dochować wierności, być wiernym w dobrych i złych chwilach, wtedy obiecuje to
samemu Bogu Ojcu. On jest tym jedynym
świadkiem, gdy składamy sobie obietnice.
Gdy umrzemy, ujrzymy ten moment zapisany w naszej Księdze życia. Widziałam,
jak para małżeńska w owym momencie
spowita jest niewymownie piękną, złocistą
poświatą. Bóg Ojciec zapisuje te słowa
złotymi literami w naszej Księdze życia.
Kiedy później przyjmujemy Ciało i Krew
naszego Pana, zawieramy przymierze z
Bogiem i z osobą, którą sobie wybraliśmy
na małżonka/małżonkę, z którą chcemy
dzielić całe życie. Kiedy oznajmiamy naszą wolę, te słowa są zobowiązaniem nie
tylko wobec partnera, ale i wobec Trójcy
Przenajświętszej.
Pan pozwolił mi zobaczyć, jak w dniu
mojego ślubu, gdy mój mąż i ja przyjęliśmy
Komunię św., nie byliśmy tylko my dwoje,
lecz troje: my i Jezus. W chwili bowiem,
gdy przyjmujemy Komunię św., Pan tak
nas jednoczy, że jesteśmy jedno. Bierze
nas do Serca i w Jego Sercu stajemy
się jedno. Razem z Jezusem tworzymy
świętą trójcę. „Co więc Bóg złączył, tego
człowiek niech nie rozdziela!”1. I teraz
pytam: kto jest w stanie rozdzielić taką
JEDNOŚĆ? Nikt! Nikt, moi bracia i siostry
w Chrystusie Panu, nikt nie może rozbić
tego przymierza. Naprawdę nikt, po tym
jak Bóg je pobłogosławił. I nie wyobrażacie sobie także, jakie błogosławieństwo
spoczywa na parze osób dziewiczych
zawierających związek małżeński!
Ujrzałam również ślub moich rodziców. Gdy mój ojciec wkładał mojej matce
pierścionek na palec, a ksiądz ogłaszał
1 Mk 10,9.

ich mężem i żoną, Pan przekazał ojcu
laskę pasterską, promieniejącą Światłem,
która była u góry zgięta. To jest łaska, którą
Pan daje mężowi. To prezent autorytetu
Boga Ojca, aby mąż mógł opiekować się
małą trzódką swojej rodziny – którą są
dzieci, zrodzone w małżeństwie – aby
bronił małżeństwa i dzieci przed wieloma
niebezpieczeństwami, na jakie narażona
jest rodzina.
Mojej matce Bóg Ojciec dał coś
podobnego do ognistej kuli i umieścił ją
w jej sercu. Oznacza ona miłość Ducha
Świętego. Zobaczyłam, że moja matka
była bardzo czystą kobietą. Bóg był pełen
radości.
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wiele nieczystych duchów
próbowało zaatakować mojego ojca w
tamtym momencie. Te duchy wyglądały
jak larwy, jak pijawki.
Musicie wiedzieć, że gdy ktoś ma
pozamałżeńskie stosunki płciowe, to
wówczas te nieczyste duchy uczepiają
się natychmiast tej osoby, oblepiają ją
wszędzie, zaczynają od genitaliów, biorą
w posiadanie ciało, hormony, osadzają
się w mózgu, zajmują przysadkę mózgową, grasicę i wszystkie ważne miejsca
organizmu ludzkiego oraz rozpoczynają
produkcję wielkiej ilości hormonów, które
pobudzają niskie instynkty. Przekształcają
dziecko Boże w niewolnika żądzy, instynktów, pożądania seksualnego. Czynią z
niego człowieka, o którym mawia się, że
używa życia. A my mówimy tak lekkomyślnie: raz się żyje... ale to „raz” pociąga za
sobą gorzkie konsekwencje...
Gdy para małżeńska jest dziewicza,
Bóg jest szczególnie uwielbiony. Bóg
zawiera z nimi święte przymierze i błogosławi ich seksualność2. Seksualność
bowiem nie jest grzechem. Bóg dał ją jako
błogosławieństwo. Tam, gdzie małżeństwo zawierane jest przed Bogiem, tam
jest On obecny, także w łożu małżeńskim.
W sakramentalnie zawartym małżeństwie
osoby udzielają sobie łask Bożych w
intymnym obcowaniu, a w związku nie
pobłogosławionym brudzą się wzajemnie
swoim grzechem.
Bóg raduje się, gdy może im towarzyszyć w ich nowym życiu. Bóg i taka
para tworzą jedność. Szkoda, że wiele
małżeństw nie wie tego i nie myśli o tym.
Gdy bierze się ślub w kościele jedynie
z tradycji, nie wierząc w ten sakrament,
2 Pani Gloria wyjaśnia, że to błogosławieństwo otrzymuje również para, która
zawarła związek małżeński nie będąc
parą dziewiczą.

błogosławieństwa nie ma.
Wielu myśli podczas ceremonii o tym,
aby jak najszybciej się skończyła, aby
można było wreszcie świętować, jeść, pić,
bawić się i wyjechać na miodowy miesiąc.
Zapominają o Panu. Tak jak ja wtedy
uczyniłam i zostawiłam Go samego. Do
głowy mi nie przyszło, aby zaprosić Pana
do mojego nowego domu, do mojego
nowego życia. On tak bardzo lubi być
zapraszanym do przebywania z nami,
we wszystkich sytuacjach życiowych, ra
dosnych i mniej radosnych. Chce, abyśmy
odczuli Jego obecność. Wprawdzie jest
obecny z racji sakramentu małżeństwa,
lecz byłoby piękniej, gdybyśmy byli świadomi Jego obecności.
I ja nie zaprosiłam Go, aby po moim
weselu przybył do mojego domu. Zostawiłam Go w kościele. Potem spędziłam
mój miodowy miesiąc i w ogóle nie
myślałam już o Nim. Wróciłam do domu,
a On smutny pozostał na zewnątrz i w
ogóle nie zwracałam na Niego uwagi, nie
zapraszałam do siebie.
Jak dobrze byłoby dla małżonków,
gdyby byli świadomi Jego obecności i
nie popełniali tego samego błędu, jaki
ja wtedy popełniłam. Przy ślubie moich
rodziców najpiękniejsze było to, że Bóg
przywrócił memu ojcu wszystkie łaski,
które stracił z powodu swego rozpustnego
życia. Bóg uczynił to z miłości do mojej
matki, jego żony, która jako dziewica
zawarła związek małżeński. Bóg uleczył
przez to zbrukaną seksualność mojego
ojca i cały związany z nią nieporządek
hormonalny.
Ojciec jednak był bardzo „męski” –
istny macho – i jego przyjaciele zaczęli
go znowu zatruwać i zwodzić, mówiąc
mu, aby nie dał się wodzić za nos żonie. Szybko go przekonali do powrotu
do wcześniejszego trybu życia. Okazał
niewierność powierzonej mu żonie, mojej
matce, już w 14 dni po swoim weselu. Dał
się zaciągnąć do domu publicznego, by
udowodnić przyjaciołom, że jest panem
siebie i że nie będzie pantoflarzem.
I wiecie, co się stało z laską pasterską,
którą otrzymał od Pana? Demon mu ją
zabrał. I wszystkie te brudne złe duchy
powróciły i przykleiły się do niego. Mój
ojciec przeobraził się z pasterza rodziny
w wilka, który nie chronił już rodziny, a
otworzył demonom drzwi na oścież i stał
się postrachem całego domu.
Mój ojciec powiedział we łzach po
tamtej stronie: „Dzięki mojej cudownej
żonie, twojej matce, która modliła się
przez 38 lat za mnie o moje nawrócenie

i prowadziła przykładne życie jako ofiar
na matka, zostałem uratowany przed
piekłem.”
Moja matka modliła się przez 38 lat
za mojego ojca, który prowadził zepsute
i cudzołożne życie, także z winy dziadka,
który zabrał go jako 12-latka ze sobą do
domu uciech, aby „zrobić z niego mężczyznę”. A wiecie, jak modliła się zawsze moja
matka przed Najświętszym Sakramen
tem? Mówiła: „Panie, Boże mój, wiem i
ufam, że nie pozwolisz umrzeć Swojej
służebnicy, zanim nie ujrzę nawrócenia
mojego małżonka. Proszę Cię nie tylko za
moim mężem, a błagam Cię również, abyś
wspierał wszystkie te biedne kobiety, które
znajdują się w tej samej nieszczęśliwej
sytuacji, co ja. Szczególnie proszę Cię
za tymi kobietami, które oddają się mocy
wróżbitów, czarnoksiężników i innych
narzędzi magii oraz sił demonicznych.
Proszę Cię za wszystkimi tymi, które w ten
sposób sprzedają demonom swoje dusze
i dusze swoich dzieci, zamiast trwać przed
Najświętszym Sakramentem: przed Tobą,
zamiast modlić się tutaj i Cię uwielbiać.
Proszę Cię także za nimi. Wspieraj je
wszystkie i uwolnij je z więzów Złego!”
Tak modliła się moja matka. I wiecie, dlaczego zawsze kochałam swego
ojca? Ponieważ moja matka była dobrą
kobietą, która nas nigdy, ani trochę, nie
skłaniała do tego, by kogoś nienawidzić,
nawet ojca, mimo że dawał jej ku temu
powody.
Czasami moja matka mawiała do
mnie, że miała widzenie i widziała, że
po każdym ciężkim grzechu ziemia się
otwiera i połyka daną duszę. Często
naigrywałam się z tych jej opowiadań i
nazywałam ją głupią i naiwną. Mówiłam
często do niej: „Wiesz co, Bóg mi właśnie
pokazał, jak otwarła się ziemia i połknęła
tatę.” Mówiłam to, nawiązując do jej wypowiedzi dotyczących ciężkich grzechów.
Ale w tym drugim świecie stało się
dla mnie jasne, że moja matka naprawdę
miała mistyczną wizję. Odpowiedziała mi
tak: „Tak, moja córko, widziałam twego
ojca. Był spętany przez diabła, który
chciał go zaciągnąć do otchłani. Ale mu
sisz wiedzieć, że owiłam go natychmiast
moim różańcem i zaciągnęłam do koś
cioła przed Najświętszy Sakrament. To
była ustawiczna walka. Szatan chciał go
zaciągnąć w dół swymi pętami, a ja swoim
różańcem ciągnęłam go z powrotem w
górę. I kiedy wreszcie przyprowadziłam
go do kościoła, rzekłam do Pana: ‘Oto
przyprowadzam Ci go i ufam, że Ty go
uratujesz.’”
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Mój ojciec nawrócił się osiem lat przed
śmiercią. Z głęboką skruchą prosił Boga o
przebaczenie, a miłosierny Bóg odpuścił
mu. Mój ojciec jednakże nie odpokutował swoich czasowych kar za grzechy.
Wprawdzie żałował, wyspowiadał się i
otrzymał rozgrzeszenie, ale nie miał okazji
odbyć pokuty. Dlatego znajdował się w
czyśćcu, aż po szyję w tym cuchnącym
bagnie, które już wcześniej opisałam.
Pokutowanie za popełnione grzechy i
zadośćuczynienie to jedna z tych rzeczy,
o których tak łatwo zapominamy. Właści
wie bardzo mało o tym myślimy. Poza tym
sami z siebie bardzo mało możemy zadośćuczynić. Ale Jezus w Najświętszym
Sakramencie może nam udzielić łaski
odpokutowania. Gdy Go odwiedzamy w
Najświętszym Sakramencie i uwielbiamy
Go, otrzymujemy często ten dar pokuty,
zadośćuczynienia za skutki naszych
grzechów.
W tym drugim świecie Bóg ukazuje
nam, jak nasze grzechy wpływają na
innych. Cierpi On bardziej z powodu skutków naszych grzechów dotykających inne
osoby, aniżeli z powodu samego grzechu.
Skutki te są zazwyczaj bezpośrednim
atakiem na miłość. Bóg sam w Sobie
jest miłością.
Eucharystia i adoracja Najświętsze
go Sakramentu to jedyna droga, która
nas bezpośrednio prowadzi do Nieba.
Zapamiętajcie to! To bardzo ważne dla
nas wszystkich.
Gdy ktoś zdradza swojego współmałżonka, zdradza Pana Boga. Łamie
obietnicę, którą złożył Bogu i swojemu
partnerowi w dniu ślubu. Jeśli ktoś zamierza nie dotrzymać obietnicy małżeńs
kiej, niech lepiej nie zawiera związku
małżeńskiego. Pan mówi do nas: „Jeśli
jesteś niewierny, sam siebie potępiasz.
Jeśli nie jesteś wierny, to się nie żeń.”
Pan mówi: „Moje dzieci, proście Mnie o
to, byście mogły być wierne swojemu
współmałż onkowi, byście mogły być
wierne waszemu Bogu.”
Ile szkód i cierpień doświadcza małżeństwo z powodu niewierności! Gdy np.
mężczyzna idzie do domu publicznego
albo rozpoczyna romans z sekretarką,
to pomimo prezerwatywy zaraża się wirusem. Wtedy nie pomoże żadna kąpiel.
Wirus nie ginie i później, gdy przychodzi
do swej żony, przenosi tego wirusa na
nią i ten zagnieżdża się w pochwie lub w
macicy, a później rozwija się z tego rak.
Tak, rak! Kto więc odważy się twierdzić,
że cudzołóstwo nie zabija?! I jakże wiele
kobiet, które dopuściły się cudzołóstwa,
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boi się, że zostanie odkryty ich cudzo
łożny związek, i chcą usunąć dziecko!
Zabijają niewinnego człowieka, który nie
może jeszcze ani mówić, ani się bronić.
To zaledwie kilka przykładów nieprzewidzianych konsekwencji grzechów, krótkiej
chwili przyjemności.
Cudzołóstwo zabija na różne sposoby. I mamy jeszcze czelność skarżyć
się na Boga, atakować Go i zrzucać
na Niego winę, gdy rzeczy nie mają się
tak, jakbyśmy tego chcieli, gdy mamy
problemy, gdy nas nawiedzają choroby.
To my fundujemy sobie nieszczęście i
ściągamy je na siebie naszymi grzecha
mi. Za grzechem stoi zawsze przeciwnik,
szatan. Otwieramy mu drzwi, gdy ciężko
grzeszymy. A gdy spotyka nas jakieś
nieszczęście, wtedy Boga obarczamy
odpowiedzialnością za to.
Biada temu, który próbuje zniszczyć
małżeństwo. Gdy ktoś rujnuje małżeństwo, uderza w skałę, którą jest Jezus.
Bóg chroni małżeństwo, nigdy w to nie
wątpcie!
Chciałabym wam też jeszcze powiedzieć, że musicie dobrze uważać na
wszystkich teściów, którzy mieszają się

do małżeństwa dzieci, aby zniszczyć
związek, zaszkodzić relacji małżonków,
siejąc nieufność, uważając się za kogoś
mądrzejszego. Nawet jeśli nie lubicie
swojej synowej lub zięcia, czy słusznie
czy nie, nie mieszajcie się w ich związek.
Lepiej pomódlcie się za to małżeństwo.
Oboje są już w małżeństwie i nic już
nie można zrobić. Jedyną rzeczą, którą
możecie uczynić, to modlitwa za nich.
Módlcie się za to małżeństwo i milczcie.
I ofiarujcie Panu swoje milczenie, które
być może nie przychodzi wam łatwo.
Wiele kobiet się potępiło, gdyż mieszały
się do małżeństwa swoich dzieci. To bardzo ciężki grzech. Gdy zauważacie, że
coś nie jest w porządku, że jedno z nich
grzeszy przeciwko małżeńskiej obietnicy,
zamilknijcie i módlcie się. Proście Boga
za nimi, proście Boga o pomoc.
Możecie również porozmawiać z obojgiem i prosić ich, aby ratowali swe małżeństwo, aby brali pod uwagę swe dzieci,
gdyż małżeństwo jest po to, aby kochać,
obdarzać się i wzajemnie sobie przebaczać. Trzeba walczyć o małżeństwo, ale
nie poprzez mieszanie się i ustawianie się
po jednej stronie barykady.

Ta niezwykła książka zawiera świadectwo osoby, skazanej na śmierć po
wypadku uderzenia piorunem. Bóg sprawił, że stając przed Nim na sądzie szczegółowym, który każdy człowiek będzie musiał przejść w chwili swojej śmierci,
Pani dr Gloria Polo zrozumiała, że zasługuje wyłącznie na potępienie... Druga
szansa, o którą błagała przerażona Miłosierdzie Boże, pozwoliła jej opowiedzieć
i nadal opowiadać całemu światu o tym, kto i jak ocenia nasze życie w chwili
przejścia do wieczności... Lekturę tę warto polecić wierzącym i niewierzącym,
bo prawdziwość tego świadectwa potwierdziło także uzdrowienie fizyczne osoby, która w przekonaniu lekarzy nie miała już prawa żyć. Obecnie zaś umacniają
je dobre owoce: nawrócenia, powrót do sakramentów. Sprzedaż książki – zgodnie z życzeniem Pani Polo – nie ma charakteru komercyjnego.
Na płycie (jako dodatek) jest także nagranie dźwiękowe
tekstu Marii Valtorty „Przygotowanie na spotkanie z Ojcem”
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Kolumbia - kraj odnowy?
Śluby kolumbijskie
Alvaro Uribe Velez wyglądem
przypomina brukselskiego dyplomatę
lub amerykańskiego kongresmena.
Elegancki ubiór, nienaganne maniery,
płynna angielszczyzna. Jego życiorys
jest imponujący: dyplom Harvardu,
profesura w Oksfordzie. Od sześciu lat piastuje urząd prezydenta
Kolumbii. A jednak słowa, które
wypowiada publicznie, nigdy nie
przeszłyby przez usta żadnemu
przywódcy europejskiemu. Kiedy
w marcu udało się uniknąć wybuchu wojny między Kolumbią
a Wenezuelą i Ekwadorem, prezydent na konferencji prasowej
oświadczył, że pokój to zasługa
Najświętszej Maryi Panny. Zarówno on, jak i jego ministrowie
powierzyli rozwiązanie problemu
Matce Bożej i modlili się na różańcu, by zapobiec wojnie.
Gdy w czerwcu komandosi odbili z
rąk lewackich bojowników 15 zakładników, Alvaro Uribe powiedział: „Ta
operacja, która przebiegła z pomocą
Ducha Świętego, Pana i Dziewicy
Maryi, była akcją wywiadu porównywalną z najważniejszymi epopejami
epickimi historii ludzkości”.
Bóg polityków
Skąd ta pewność w ustach kolumbijskiego przywódcy? Jak sam
przyznaje, każdą decyzję polityczną
podejmuje po modlitwie. Prosi wtedy
o natchnienie zgodne z wolą Bożą. Im
decyzja trudniejsza, tym modlitwa
dłuższa. Tak było, gdy wydał rozkaz
odbicia z rąk marksistowskich partyzantów Ingrid Betancourt.
Była kandydatka na urząd prezydenta oczekiwała w dżungli uwolnienia z rąk porywaczy - przez 6 lat.
Dowódca kolumbijskich sił zbrojnych generał Freddy Padilla, opowiada, że wyznaczył do akcji dwunastu
komandosów. Kryterium wyboru
była nie tylko sprawność bojowa,
lecz także uporządkowane życie
duchowe. Przygotowując się do odbicia zakładniczki, komandosi przez
kilka miesięcy codziennie zaczynali

poranek od mszy świętej, odmawiali
różaniec i przez godzinę adorowali
Najświętszy Sakrament. Ich opiekunem duchowym był w tym czasie
jeden z biskupów. Modlili się, by
operacja przebiegła bezkrwawo.

27 czerwca, po brawurowej akcji,
Ingrid Betancourt została uwolniona.
Nikt nie zginął. Generał Padilla jest
przekonany, że było to możliwe
dzięki wstawiennictwu Matki Bożej.
Podobnie uważa dowódca marynarki
wojennej admirał Guillermo Barrera,
który mówi, że broń duchowa, czyli
modlitwa, jest o wiele potężniejsza
niż broń konwencjonalna. Podaje
przykład imperium sowieckiego,
które rozpadło się nie pod naporem
rakiet czy czołgów, ale – bez jednego
wystrzału – na skutek tego, że Jan
Paweł II wypełnił polecenie zawarte
w orędziu z Fatimy i zawierzył Rosję
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Otrzymujemy listy od Czytelników, zwracających uwagę
na prasowe doniesienia
o wydarzeniach w Kolumbii.
Wszyscy z zaskoczeniem
stwierdzają, że jest to ojczyzna
pani dr Glorii Polo.
Czy to przypadkowa zbieżność,
czy może owoc jej świadectwa?
Nie wiadomo... Prezentujemy
jednak te niezwykłe wydarzenia.

Także sama Ingrid Betancourt
swoje uwolnienie traktuje w kategoriach nadprzyrodzonych. Opowiada,
iż wolność zawdzięcza temu, że zawierzyła swoje życie Najświętszemu
Sercu Jezusa. Przypadkowo w Radiu
Maria usłyszała, że czerwiec jest
miesiącem, w którym Kościół
zachęca do takiego zawierzenia.
Pomodliła się wówczas słowami:
„Mój Jezu, nigdy Cię o nic nie
prosiłam, bo onieśmielała mnie
Twoja wielkość. Jestem zbyt nieśmiała, by prosić, ale teraz proszę
Cię o bardzo konkretną rzecz. Nie
wiem dokładnie, co to znaczy poświęcić się Najświętszemu Sercu,
ale jeśli powiesz mi to w czerwcu,
będę Twoją bez reszty”.
Pod koniec czerwca Betancourt
była już na wolności. Pierwszym
gestem, jaki wykonała po wyjściu
z wojskowego helikoptera, który dostarczył ją w bezpieczne miejsce, było
padnięcie na kolana i znak krzyża.
Powiedziała, że największym zwycięstwem, jakie odniosła w niewoli, było
zwycięstwo nad samą sobą: wyzbyła
się nienawiści do porywaczy. „Bycie
zakładnikiem to bycie w sytuacji nieustannego poniżenia – zwierzyła się
w jednym z wywiadów. – W obliczu
tego doświadczenia możesz wybrać
dwie drogi: albo pozwolisz sobie, by
być zajadłym i zgorzkniałym, wypełnionym nienawiścią i mściwością,
albo wybierzesz drogę, którą pokazał
nam Jezus”.
Bez rozdźwięku
między wiarą a życiem
W wypowiedziach kolumbijskich
polityków takie słowa, jak Jezus
Chrystus, Duch Święty czy Najświętsza Maryja Panna, padają bardzo
często. Nie tylko nie wstydzą się oni
mówić głośno o swojej wierze, ale
także nie widzą powodu, dla którego
mieliby oddzielać swe życie duchowe
od działalności publicznej. Wielu z
nich nie ukrywa, że są zaangażowani
w różne formacje duchowe, takie jak
Odnowa w Duchu Świętym, Droga
Neokatechumenalna czy Commu-
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nione e Liberazione. Odwoływanie
się przez polityków do własnych
doświadczeń religijnych jest zresztą
przyjmowane przez mieszkańców
Kolumbii ze zrozumieniem.
Najlepszym przykładem tego
może być właśnie Alvaro Uribe, który
nie waha się zachęcać młodzieży do
zachowywania czystości przedmałżeńskiej czy mówić publicznie, że
aborcja to zabijanie dzieci nienarodzonych. W 2006 roku jako pierwszy
prezydent od ponad stu lat został
wybrany na drugą kadencję. Według
ostatnich sondaży cieszy się poparciem ok. 85 proc. ludności. Takiego
poparcia nie miał do tej pory żaden
polityk w tym kraju.
Uribe pamięta pielgrzymkę Jana
Pawła II do Kolumbii w 1986 r.
Papież, przemawiając wówczas na
uniwersytecie w Medellin do intelektualistów i studentów, powiedział:
„Wiara, która znalazłaby się na
marginesie tego, co ludzkie, a zatem
na marginesie kultury, byłaby wiarą
niewierną pełni tego wszystkiego, co
Słowo Boże ukazuje i objawia; byłaby wiarą okaleczoną, więcej: byłaby
wiarą w stanie autodestrukcji”.
Uribe stara się być wierny temu
wezwaniu i dlatego mówi, że nie
może być rozdźwięku między wyznawaną wiarą a życiem prywatnym
i publicznym.
Nie przypomina innych przywódców latynoamerykańskich. Nie tylko
dlatego, że nie chodzi w wojskowym
mundurze jak Hugo Chavez czy w
rozpiętej koszuli jak Evo Morales.
Nie używa, jak inni liderzy regionu,
retoryki antyamerykańskiej. Przeciwnie – zawiązał strategiczny sojusz z
Waszyngtonem. Nie zapowiada, jak
prezydenci sąsiednich krajów (Chavez, Correa, Morales), że zbuduje
socjalizm XXI wieku. Jest zdecydowanym zwolennikiem gospodarki
wolnorynkowej. Za jego rządów gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie: w zeszłym roku zanotowała
wzrost na poziomie 6,5 proc.
Być może styl uprawiania polityki
przez Uribe wynika z tego, że jest
on członkiem Opus Dei. Podstawo
wym charyzmatem tej formacji
jest uświęcanie się poprzez pracę.
Dlatego tak wielką wagę przykłada
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on do zawodowego profesjonalizmu
swych współpracowników. W kraju,
w którym etos pracy nie jest zbyt
wysoki, stara się krzewić przekonanie o wartości dobrze wypełnionych
obowiązków.
Koniec teologii wyzwolenia
Prezydent jest tak popularny
wśród Kolumbijczyków, gdyż dotrzymuje swych obietnic. Podczas
kampanii wyborczej zapowiadał,
że zadba przede wszystkim o stan
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
Od 40 lat w Kolumbii nie ma spokoju
na skutek działalności komunistycznej partyzantki skupionej w Armii
Wyzwolenia Narodowego (ELN) i
Rewolucyjnych Siłach Zbrojnych
Kolumbii (FARC). Szczególnie gro
źna jest ta ostatnia organizacja, która
terroryzuje kraj, dokonując zamachów bombowych, mordów i porwań
dla okupu.
Po upadku największych karteli
narkotykowych FARC zajmuje się
także produkcją i handlem kokainą.
Prawdziwą plagą są uprowadzenia
zakładników. W rękach lewackich
bojowników jest obecnie ok. 800
ludzi więzionych w dżungli i pełniących rolę żywych tarcz.
Szczególnie dramatyczny był
rok 2002, gdy Uribe kandydował na
prezydenta. Celem ataków czerwonych partyzantów stał się wówczas
Kościół. W marcu terroryści zastrzelili metropolitę Cali, abpa Isaiasa
Duarte Cancino. Hierarcha znany
był z bezkompromisowego potępiania przemocy: obłożył ekskomuniką
bojowników ELN, gdy z kościoła
Najświętszej Maryi Panny w Cali
uprowadzili do dżungli 168 osób.
W maju 2002 r. partyzanci z
FARC dokonali masakry 109 katolików zgromadzonych w kościele w
Bojaya w diecezji Quidbo.
Te akty terroru wymierzonego
w wiernych Kościoła katolickiego
przypieczętowały ostateczny upadek
„teologii wyzwolenia” w Kolumbii.
Ta niezwykle rozpowszechniona w
Ameryce Łacińskiej w latach 70-tych
i 80-tych ubiegłego stulecia mieszanina chrześcijaństwa i marksizmu
głosiła „Chrystusa z karabinem na
ramieniu” i postulowała walkę klas
jako narzędzie przemiany społecz-

nej. Wielu kapłanów, zdecydowanie
napominanych i przywoływanych do
porządku przez Watykan, zaangażowało się mimo to czynnie po stronie
komunizmu, widząc w nim nadzieję
na lepsze jutro. Był czas, gdy symbolem kolumbijskiego katolicyzmu
pozostawał Camilo Torres, ksiądz i
partyzant, w jednej ręce trzymający
„Kapitał”, a w drugiej kałasznikowa. Nie było jednak w tej symbolice
Ewangelii. Te czasy bezpowrotnie
minęły.
FARC głosił, że walczy w imię
uciśnionej biedoty. Ale to właśnie
przedstawiciele owej biedoty stawali
się głównie jego ofiarami. Nic więc
dziwnego, że czerwona partyzantka
straciła z czasem poparcie społeczne.
Kiedy Uribe zadeklarował, że rozprawi się z lewicowym terroryzmem,
Kolumbijczycy masowo zagłosowali
na niego.
Jeszcze w 2002 r. FARC liczył
20 tys. członków i kontrolował 40
proc. powierzchni kraju. Dziś w jego
szeregach walczy ok. 5-6 tys. ludzi i
znajdują się oni w głębokim odwrocie. Dzięki zdecydowanej polityce
prezydenta liczba zabójstw spadła o
połowę, a porwań dla okupu o dwie
trzecie. Armia odbiła z rąk marksistowskich bojowników kilkaset
miasteczek, gdzie nie sięgała władza
państwa.
Szczególnie ostatni rok przyniósł
partyzantce FARC serię bolesnych
ciosów. W kolejnych akcjach zginęli ich czołowi przywódcy: Martin
Caballero, Ivan Rios i Raul Reyes.
Ten ostatni został zabity podczas
operacji wojskowej, która wywołała
międzynarodowy skandal. Komandosi kolumbijscy zaatakowali bowiem
bazę Reyesa na terytorium Ekwadoru.
W odpowiedzi wojska ekwadorskie i
wenezuelskie zgromadziły swe siły
w gotowości bojowej przy granicy z
Kolumbią. Sytuację podgrzało ujawnienie danych zapisanych na laptopie
Reyesa. Wynikało z nich, że lewicowi
przywódcy Ekwadoru i Wenezueli
wspierali FARC. Reyes dwukrotnie
spotykał się z ekwadorskim ministrem bezpieczeństwa, a wenezuelski
prezydent Hugo Chavez podarował
FARC 300 mln dolarów.
Napięcie między trzema państwa-
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mi udało się jednak rozładować. Na
wezwanie kardynałów Kolumbii,
Wenezueli i Ekwadoru w największych sanktuariach maryjnych w
tych krajach modliły się o to rzesze
wiernych. Alvaro Uribe nie miał wątpliwości, że to zwycięstwo Maryi.
Realizm mistyczny
Najsłynniejszym Kolumbijczykiem na świecie jest dziś bez wątpienia Gabriel Garcia Marque. W
jego powieściach Kolumbia to kraj
realizmu magicznego, gdzie świat
widzialny w jakiś magiczny sposób
przenika się ze światem niewidzialnym.
Dominik Tarczyński, który kręci
film dokumentalny o kolumbijskiej
religijności, mówi o „realizmie mistycznym”. Opowiada, że dla racjonalistycznego umysłu Europejczyka jest
niepojęte to, co Kolumbijczycy traktują jako oczywistość – owo przenikanie się rzeczywistości duchowej,
nadprzyrodzonej z rzeczywistością
fizyczną, materialną. Tarczyński
wspomina rozmowę z ministrem
transportu w Bogocie. Szef resortu
opowiadał o swej relacji do Maryi
w sposób tak czuły, emocjonalny i
osobisty, jakby mówił o przyjacielu,
z którym codziennie się spotyka i
rozmawia.
Fenomenem Kościoła katolickiego w Kolumbii jest działalność
ok. 40 osób, zarówno duchownych,
jak i świeckich, które doświadczają
stanów mistycznych. Opowiadają o
objawieniach, duchowym poznaniu,
obcowaniu z Jezusem, Maryją, świętymi i aniołami. Co ciekawe, ludzie
ci są oficjalnie uznani przez władze
kościelne, a biskupi dają imprimatur
dla ich wypowiedzi. Owi mistycy,
określani powszechnie mianem Bożych narzędzi, są w Kolumbii bardzo
popularni: piszą książki, występują w
telewizji, są rozpoznawani na ulicy.
Dla wielu wierzących stanowią prawdziwe autorytety.
Jedną z takich osób jest Gloria
Polo, która była wcześniej całkowicie
obojętna religijnie – do 5 maja 1995
r. Wówczas to w centrum Bogoty
piorun uderzył w nią i jej 23-letniego
siostrzeńca. Młody mężczyzna zginął
na miejscu. Jej zaś lekarze nie dawali
szans. Poparzenia nerek, płuc i innych

organów były tak rozległe, że nie miała prawa żyć. Medycy wielokrotnie
próbowali odłączyć ją od aparatury
podtrzymującej życie, ale siostra
Glorii uparcie sprzeciwiała się temu.
Dziś uderzona przez piorun kobieta
jest całkowicie zdrowa, a po dawnych
obrażeniach nie ma śladu. Lekarze nie
potrafią wyjaśnić tego z medycznego
punktu widzenia.
Gloria przeszła jednak całkowitą
przemianę duchową. Opowiada, że w
czasie, kiedy uważana była za umarłą,
poznała rzeczywistość pozagrobową.
To, czego wówczas doświadczyła,
sprawiło, że stała się głęboko wierzącą katoliczką. Dziś podróżuje
nie tylko po Kolumbii, ale także po
wielu krajach świata, i opowiada, że
ratunkiem dla człowieka jest zaufa
nie Bogu i zanurzenie się w jego
miłosierdziu.

Rick Miller, były dyplomata
amerykański, który często bywa w
Kolumbii, jest przekonany, że kraj
ten przeżywa obecnie okres duchowej odnowy i silnego rozbudzenia
religijnego. Jego zdaniem rzeczą
niespotykaną jest jedność między
elitami a resztą społeczeństwa. Do
tej pory rządzący często pogardzali
latynoskim katolicyzmem ludowym,
teraz natomiast nie tylko się z nim
utożsamiają, ale nawet chcą go pogłębiać. Ów realizm mistyczny, o którym
mówił Tarczyński, był wszechobecny
wśród prostego ludu, obecnie stał się
udziałem elit politycznych i opiniotwórczych.
Konsekracja
znaczy zawierzenie
W takiej atmosferze w niedzielę
12 października 2008, doszło do
uroczystej konsekracji kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz
Niepokalanemu Sercu Najświętszej

Maryi Panny. Dokonały tego wspólnie władze kościelne i państwowe.
W wypełnionej szczelnie katedrze
w Bogocie zebrał się rząd z prezydentem Alvaro Uribe i episkopat z
kardynałem Pedro Rubiano.
Ileż razy media milczą, kiedy
dzieje się coś dobrego... Światowe
media, które zazwyczaj skrzętnie
donoszą o porwaniach czy zamachach
w Kolumbii, tym razem przemilczały to wydarzenie. Choć zdaniem
wielu kolumbijskich polityków był
to najważniejszy akt w tym kraju od
ogłoszenia niepodległości. Gdyby
porównywać go z historią Polski,
należałoby wspomnieć o ślubach Jana
Kazimierza w 1656 r. czy ślubach
jasnogórskich w 1956 r.
Prezydent Uribe tak wyjaśnia powody konsekracji: „To bardzo proste.
Mój dziadek powtarzał: rodzina, która modli się razem, żyje razem! I to
jest mój cel: aby Kolumbijczycy żyli
zjednoczeni”. Po chwili zaś dodaje:
„Mamy bardzo prostą filozofię
zarządzania Kolumbią. Szukamy
poprawy bytu dla naszych obywateli. Do tego potrzeba światła, a tym
światłem jest Bóg”.
W podobnym duchu wypowiada
się szef armii, generał Padilla:
„My w Kolumbii mamy konstytucję, która odzwierciedla ład, jaki
otrzymaliśmy od Boga. Przez lata
Kolumbijczycy byli nękani atakami
terrorystycznymi, ale dzisiaj zamykamy ten straszny okres, oddając się pod
opiekę Bogu. (...) Po raz pierwszy we
współczesnej historii Kościół katolicki wspólnie z nami, przedstawicielami
władzy świeckiej, chce dokonać konsekracji Kolumbii. Stawiamy pytanie
każdemu: czy oddaje siebie i swą
rodzinę pod opiekę Bogu?”.
Przewodniczący episkopatu, kardynał Pedro Rubiano, uważa, że akt
konsekracji to nie koniec pewnego
etapu, ale dopiero początek ogromnej pracy duszpasterskiej. Hierarcha
chciałby, aby do każdej kolumbijskiej
rodziny dotarł sens owego aktu i aby
każdy mógł wybrać osobiście, czy
chce zawierzyć swoje życie Jezusowi.
Najważniejsze rzeczy na świecie, jak
mówi, dokonują się bowiem w zakamarkach ludzkich serc.
(oprac. na podst. artyk. prasowych)
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Znalezione w sieci

HALLOWEEN - śWIĘTO DUCHÓW,
ALE. . . JAKICH?
Jestem ojcem dwójki dzieci, które
pragnę wychować w wierze katolickiej,
tak jak 95% społeczeństwa (zob. „Czy
uważasz się za katolika?”, sondaż przeprowadzony przez Centrum Badania
Opinii Społecznej w lipcu 2008 roku).
Przyznam, iż jest to bardzo ciężkie zadanie, gdyż natrafiam na spory opór, a nawet
na drwiny ze strony otaczających mnie
ludzi, gdy mówię o Bogu i o dogmatach
wiary katolickiej. Najbardziej przygnębiający jest fakt, iż owe 5% społeczeństwa,
które wyznaje inne postawy i wartości niż
katolickie zachowuje się bardzo racjonalnie i tolerancyjnie… Problem jest z ową
„większością”, która - przyznając się do
katolickich korzeni - jednocześnie depcze
i bezcześci dogmaty oraz wiarę moją i
swoich bliskich, którzy często zachowują
milczenie, ażeby ich nie odtrącono.
Czy wierzący katolik może stać
bezczynnie i patrzeć jak inni deprawują
jego dzieci? Co Ty, drogi czytelniku, zrobisz jak ktoś zacznie opowiadać twemu
dziecku o magii, czarach, przepowiadaniu
przyszłości czy wywoływaniu duchów?
Prawdopodobnie jak większość ludzi nic
nie zrobisz. Lubisz ryzyko lub po prostu
masz ważniejsze sprawy takie jak praca,
rozrywka… Czy zatem dziecko to dla ciebie przypadek, uboczny efekt chwilowej
rozkoszy ciała i w konsekwencji ciężar,
który - jeśli go nie zabijesz w początkowej fazie rozwoju - będzie ci towarzyszył
przez długie lata?
Czemu wyrażam się tak ostro? A ile lat
ma twoje dziecko? Czy oglądasz bajki w
telewizji, którymi je karmisz codziennie?
Czy wiesz, jakimi „karteczkami” twoje
dziecko wymienia się z innymi dziećmi
w szkole? Nie... bo tak jest wygodniej.
Winą można obarczyć szkołę, nauczycieli
i wszystkich wokół, łącznie z księdzem,
bo powiedział kazanie „takie dosadne i
ciągle się czepia”...
W powyższych przykładach nie
miałem na celu „propagowania” wiary
katolickiej, lecz chciałem ukazać, czym
karmi się w dzisiejszych czasach dzieci.
To Ty włączasz dziecku „bajeczki”, w
których przemoc fizyczna, psychiczna i
seks gości już od kilku lat. Szeroko pojęty
okultyzm, który jest gorszy od przemocy
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czy seksu, to nie jeden raz dla Ciebie
wspaniała zabawa, przy której dziecko
się przecież rozwija...
Doskonałym przykładem może być coraz bardziej rozpowszechniane w Polsce
święto Halloween. Poniżej przytaczam
kilka cytatów z blogów internetowych:
„Wydrążona odpowiednio dynia, już
tydzień wcześniej pali się w naszym
domu.”
„Dzieci uwielbiają przebieranie w po
twory, czarownice czy magów. Jesteście
bez serca, że chcecie im to zabrać.”
W internecie ciężko natrafić na
negatywne opinie na temat Halloween.
Wydawałoby się, że to takie wspaniałe
święto, dzięki któremu wielu pedagogów
szkolnych i nauczycieli w końcu jest w
stanie zaangażować dzieci do ogromnego
wysiłku w przygotowanie wystroju sal lekcyjnych, okien, na przebraniach samych
dzieci skończywszy...
Wiodącym elementem, który niejako
symbolizuje dzisiejsze Halloween, jest
wydrążona dynia. Zadajecie sobie pytanie: co w tym złego? Przecież nawet w
programach telewizyjnych dla dzieci oraz
na stronach internetowych poświęconych
ich wychowywaniu dokładnie opisuje się
jak ową dynię przygotować i jak wspaniale
można się przy tym bawić. A co zrobić z
wydrążoną dynią? Oczywiście należy włożyć do jej środka świeczkę i postawić w
widocznym miejscu! Przecież kosztowała
nas tyle pracy... Najlepiej postawić ją przy
oknie, by było z daleka widać efekt naszego zaangażowania w wychowanie dzieci,
a co za tym idzie, żeby ludzie widzieli, że
potrafimy z dziećmi pracować… Wygląda
wspaniale. Dzieci się cieszą i nawet sąsiedzi również postawili na parapetach i
na balkonach podobne lampiony...
Uważamy się za mądrych, dobrze
poinformowanych, no i jesteśmy nieocenionym autorytetem w oczach dziecka.
Tego ostatniego nie neguję, bo do wieku
7-10 lat rodzic jest niewątpliwie autorytetem, a dziecko chłonie i przyjmuje za
prawdę wszystko, co rodzic do niego
mówi. Ale czy Ty, mądry, wykształcony
czytelniku, zadałeś sobie choć trochę
trudu, by dowiedzieć się, co oznaczają te
niewinne symbole i przebrania związane

ze świętowaniem Halloween?
W starożytności wydrążona i podświetlona dynia, umieszczona na domu
wskazywała, że jego mieszkańcy czczą
szatana i należą się im względy demonów.
Dzisiejszy uśmiechnięty i wydawałoby się
niegroźny wizerunek wydrążonej dyni to
symbol potępionych dusz.
Sprawa jest zatem prosta: masz dynię
w oknie – dajesz znak, że czcisz szatana.
Oczywiście, jeśli wiesz, co ten symbol
oznacza. Teraz już wiesz. Czy ktoś, dowiadując się o tym, wykształcony, mądry
i dobrze poinformowany będzie nadal
propagował święto Halloween?

Słowo o historii
Aby w pełni zrozumieć znaczenie
Halloween, musimy sięgnąć do jego
historii. Większość symboli i przebrań
Halloween’owych to reminiscencja obrzędów druidycznego nowego roku. Kim byli
druidzi? Byli magami, lekarzami, kapłanami starożytnego kultu natury. Czas Hal
loween uważano za okres, kiedy granica
między światami żywych i umarłych była
najcieńsza, a więc i kontakt z duchami był
wówczas najłatwiejszy.
W naszych czasach druidowie przeprowadzają w tym czasie diaboliczne
obrzędy, podczas których rytualnie zabija
się zwierzęta, a także i ludzi. Do celtyckich obyczajów związanych z czasem
Halloween należało składanie ofiar z
dorosłych i dzieci, których wrzucano do
wielkich ognisk, wokół których tańczyli
wyznawcy kultu demonów. 1 listopada
przypada celtycki nowy rok. Wówczas
składano ofiary z koni lub z ludzi. Z historii
wiemy, iż byli to przeważnie mężczyźni,
których palono żywcem jako ofiarę dla
Samhain’a – jednego z największych
władców demonów, boga śmierci i ciemności. Anton La Vey, autor książki „The
Satanic Bible” (Biblia szatana) powiada,
że „Halloween jest najważniejszym dniem
w roku Kościoła szatana.”

A DZIŚ...?
Czy 31 października, przebrane
dzieci pukały do waszych drzwi, jak...
kolędnicy? Co z niewinnym zbieraniem
słodyczy przez dzieci? Otóż druidowie też
chodzili od zamku do zamku żądając po-
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częstunku, ale nie mieli na myśli pokarmu
dla ciała, lecz dla ducha. Żądali bowiem
młodej dziewczyny, którą później spalano
na stosie w ofierze dla szatana… Gdy
domownicy wydali dziewczynę, w podzięce zapalano dla nich świecę uczynioną
z ludzkiego tłuszczu i wkładano ją do
wyrzeźbionej głowy. Obrzęd ten i symbol
miał chronić wszystkich przed śmiercią ze
strony demonów. Dla tych, którzy nie dali
„poczęstunku”, też było coś zarezerwowane. Ich drzwi były naznaczane po to, aby
szatan i demony mogły w najbliższą noc
kogoś zabić. Bardzo często rzeczywiście
ktoś ginął.
Halloween i jego tradycja ze wszystkimi praktykami, to nic innego jak odprawianie czarów. Najbardziej jednak niepokojące jest to, iż z uśmiechem na ustach
przebieramy nasze dzieci za wiedźmy,
kościotrupy, szkielety czy śmierć, by
powtarzały pogański rytuał druidzkich
satanistycznych kapłanów.
Dzieci w Ameryce, chodząc od domu
do domu i prosząc o cukierki, wypowiadają takie „niewinne” słowa:
Duchy, zjawy i upiory,
Diabły, strzygi, inne zmory,
Dzisiaj ze swych grobów wstają
i do Twoich drzwi pukają,
Jeśli nie chcesz ich się bać,
Musisz im cukierka dać.
Mojego dziecka nie puściłbym na
„imprezę Halloween”, nawet gdyby ją
organizowała szkoła... A Ty?
Przepraszam za momentami prowokujący charakter tej publikacji, lecz uważam, że dobro dziecka jest ważniejsze od
tego, czy będziecie mnie lubić czy nie.
Michał
P.s. Wyjaśniam też, że do sporządzenia
tej publikacji wykorzystałem wiedzę innych,
zawartą w: artykule o. Piotra Mędraka
OFM; w Piśmie Świętym Nowego i Starego
Testamentu (Poznań - Warszawa 1990); w
Encyklopedii Popularnej PWN;. Skorzystałem
także z cytatów, znalezionych w internecie,
których autorem jest ks. Jana Kasprowicz
TChr oraz z treści zawartych w książkach:
J. C. Dobson, Dzieci i wychowanie; M.
Porębska, Osobowość i jej kształtowanie
w dzieciństwie i młodości; E. B. Hurlock,
Rozwój dziecka; Santino, Jack, Halloween
and Rother Festivals of Heath and Life, Uniwersytet w Tennessee Pres, Knoxville, 1994;
M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci;
S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków
1993; M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża,
Psychologia ogólna. Polecam też film “Hallo
ween Święto duchów” HAGI oraz wiele stron
internetowych.
Kto szuka Prawdy, ten Ją znajdzie.

17

Vox Domini

O. Jozo Zovko:

Maryjo, dzieki
Ci za 27 lat!
,
24 czerwca 2008 roku,
w Medziugorju, podczas świętowania kolejnej rocznicy objawień
Matki Bożej, ojciec Jozo
Zovko, proboszcz parafii
z okresu, kiedy wszystko się tam
zaczęło, skierował do nas tuż
po Mszy św. dziękczynnej
piękne i pocieszające słowa:
Okres 27 lat trwania objawień jest
wyraźnie czasem miłosierdzia, czasem
ukazywania się prawdziwego Boga oraz
Jego miłości. Słowa Matki Bożej stanowią
proroctwa, które pochodzą z woli Boga
i ukazują ogrom łaski rozlewającej się
na nas. Wszyscy, którzy otworzyli się
na tę łaskę, słyszeli słowa Matki Bożej:
„Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje
wezwanie”.
Każdy, kto zamiast modlitwy i Pisma
świętego stawia na pierwszym miejscu
gazetę codzienną, telewizję i inne media,
jest straconym człowiekiem, kroczy w
ciemności i towarzyszy mu lęk. Ale jeśli
odnajdzie źródło życia wiecznego, odnajdzie łaskę i uzdrowienie. Tutaj znajdują
szczególne spełnienie słowa z Pisma
Świętego: „Błogosławiony człowiek pokła
dający ufność w Bogu!” (por. Jr 17,7) .
Łaska, która w każdym momencie
dotyka naszego życia, przenika nas do
głębi naszej istoty, do głębi duszy. Ona
nas podnosi, gdyż pochodzi od Boga
Wszechmogącego. Wkraczamy w lepszą rzeczywistość. Współczesny świat
budowany jest na błędnym mniemaniu,
że można wszystko robić bez Boga. Tym
podobne opinie zwodzą wielu ludzi. Nie
ma Europy bez Boga! Nie ma jej również
bez uszanowania niedzieli, dnia Pańskiego, bez kapłanów, papieża i Kościoła! Taki
świat zmierza ku przepaści, zagładzie i
zapomnieniu, bo usunął Boga z centrum
życia.
Świat musi otworzyć się na światło
Ducha Świętego, na nawrócenie sercem
do swego Boga. Sądzę, iż nigdy wcześniej nie potrzebował on, tak bardzo
jak teraz, tej łaski, którą otrzymujemy
poprzez objawienia w Medziugorju. Tu
po imieniu nazywa się grzechy i słabości
prorockim nieugiętym głosem, to miejsce
zachęca do zmian w życiu, rozpala wiarę,
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tu dokonują się uzdrowienia. Medziugorje
jest przykładem rozpoznania i przyjęcia
nowej drogi, prowadzącej do prawdziwie
Bożego świata.
27 lat żyjemy z Maryją tu na Podbrdo
w Medziugorju. Słyszy się wielokrotnie
krytyczne głosy i pytania, np. dlaczego Matka Boża w przeciwieństwie do
innych objawień ukazuje się tak długo.
Chciałbym jednakże wskazać na inną
perspektywę, a mianowicie: Maryja nie
ukazywałaby się od tak długiego czasu,
gdybyśmy tego nie potrzebowali!
W świecie żyją miliony wiernych,
którzy znają Medziugorje chociażby z
nazwy. To miejsce kojarzy się z obfitością
łask, cudów oraz z błogosławieństwem.
Wreszcie Medziugorje znaczy: przebaczenie, nawrócenie, powrót do Ojca.
Żaden człowiek nie może żyć szczęśliwie
i w błogosławieństwie bez przytulenia w
ramionach Ojca, bez Jego przebaczenia
win. Jeśli wcielamy w życie treść orędzi,
możemy odczuć, że Maryja mówi do nas:
„Nie chodźcie do uzdrowicieli! Nie módlcie
się do fałszywych bożków i proroków!
Nie idźcie drogą, która pozbawia sensu
życia, ale wybierzcie drogę prowadzącą
do Boga!”. Dlatego istotna jest wierność
tego narodu orędziom Maryi i stanie po Jej
stronie. Od 27 lat świadczy on o prawdzie
nawoływania Matki Najświętszej.
Tu ma miejsce prawdziwy cud, bo
Jezusowi zależy na każdym człowieku: i
na wierzącym, by pogłębiał osobistą więź
z Nim, i na niewierzących, by mogli się
nawrócić i postępować na dobrej drodze.
Wszyscy potrzebujemy Jezusa, ponieważ
On uwalnia nas od wszystkiego, co nas
pozbawia wolności dziecka Bożego.
Potrzebujemy Jezusa jak powietrza, jak
chleba powszedniego i czystej wody. Niezbędna dla naszego życia jest przecież
także miłość, pokój i błogosławieństwo.
Dlatego Medziugorje jest cudowne i nie
moglibyśmy bez niego żyć. Często zadaję
sobie pytanie: jak potoczyłyby się nasze
losy, gdyby nie było Medziugorja? Jakimi
drogami prowadziłby nas Bóg?
Przesłanie Medziugorja jest pełne
mocy. Dopóki wierni przybywają tu modlić
się i nawracać, dopóty tworzymy żywy
Kościół, dający autentyczne odpowiedzi.

Jestem pełen podziwu i wdzięczności
za każdego pielgrzyma, widząc jego nawrócenie. Jest to znak, że Bóg na nowo
zwraca się do człowieka ze słowami: „Na
wróćcie się i wierzcie, ponieważ kocham
was miłością bezgraniczną!”
27 lat! To oznacza dla nas niezmierzoną radość i błogosławieństwo.
W tym miejscu chciałbym szczególnie

podziękować osobom, które miały i mają
widzenia, a które podczas tych lat musiały
stawić czoło wielu trudnościom, stwarzanym przez państwowe i kościelne władze.
Nie jest ważne, co z nimi i ze mną się
działo. Ważne jest, że została ochroniona
modlitwa, którą tak wielu nowoczesnych
ludzi dzisiaj wyśmiewa.
Nadszedł czas, w którym wielu wstydzi się odmawiać różaniec, pościć czy
też wykonywać dzieła miłosierdzia. Jak w
czasach Starego i Nowego Testamentu,
prorocy muszą wiele wycierpieć. Wielu
obserwuje osoby mające widzenia i

osądzają ich stan majątku. Ale nikt nie
dostrzega, że codziennie na krótką
chwilę zabierani są do nieba i muszą
powracać do świata materialnego. Oni
przyjęli wołanie Maryi i całkowicie Jej
zawierzyli. Jestem dziś wdzięczny Maryi
za osoby przez Nią wybrane. Ona im
zaufała, wybrała je. Oni dobrowolnie Jej
odpowiedzieli i do dzisiaj wiernie przy Niej
trwają. I będę się nieustannie modlić o
łaskę wytrwałości dla nich.
Wszystkim, którzy wcielają w życie
słowa orędzi Matki Bożej, chcę podziękować, ponieważ podjęli się wielkiego i
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odpowiedzialnego zadania. Odkryli wartość modlitwy, postu i pokuty. To wielkie
szczęście, że Matka Najświętsza nigdy
nas nie opuszcza, że nieustannie jest
przy nas, że ciągle możemy wzrastać w
łasce, mądrości i wiedzy.
Na koniec chciałbym wszystkim
czytelnikom życzyć pokoju i błogosławieństwa, by żyli według słów Ewangelii
oraz słów Maryi.
Przekład z niem.:
Alicja Banach
Zdjęcie: Jacek Puto
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Rozmowa z Ivanką

MATKA BOŻA PRAGNIE
PROWADZIĆ NAS
DROGĄ ŚWIĘTOŚCI...
24 czerwca 1981 roku Ivanka ujrzała
w Medziugorju kobietę trzymającą w
ramionach dziecko. Od tego dnia aż do
7 maja 1985, gdy została jej przekazana
dziesiąta tajemnica, Matka Boża ukazywała się jej każdego dnia. Później objawienia Królowej Pokoju miały i nadal mają
miejsce już tylko raz w roku, w rocznicę
objawień, czyli 25 czerwca. W trwających codziennie objawieniach Maryja
opowiadała jej o swoim życiu. Temat ten
kontynuowała także na corocznych spotkaniach. Ivanka opublikuje ten życiorys,
gdy otrzyma pozwolenie od Maryi.
Dlaczego rocznica jest obchodzona 25, a nie 24 czerwca, skoro
w tym dniu pierwszy raz widzieliście
Matkę Bożą?
Pierwszy dzień objawień wywołał
w nas taki strach, że uciekliśmy, tak że
nasze właściwe pierwsze spotkanie z Maryją, kiedy rozmawialiśmy z Nią i razem
się modliliśmy, odbyło się 25 czerwca.
Maryja sama wyraziła prośbę, by rocznicę
świętowano 25-go.
Cztery lata trwały nieprzerwanie
codzienne objawienia, w których
dane ci było uczestniczyć. Później
skończyły się, choć stały się ważną
częścią Twego życia. Chciałbym
zapytać, jak przeżywałaś chwile,
gdy przychodziła godzina spotkania
z Matką Bożą i wiedziałaś, że ono
nie nastąpi.
Ciężko było mi zaakceptować to, że
nie będę mogła spotykać się z Maryją
w dalszym ciągu codziennie, tak jak to
miało miejsce do dnia 7 maja 1985 r. Nie
można wyrazić słowami tej pustki, która
długo mi towarzyszyła, szczególnie wtedy, gdy nadchodziła godzina codziennego
widzenia i wiedziałam, że Maryja się nie
zjawi. Jednakże modlitwa pomagała mi
zrozumieć, że spełnia się wola Boża i ona
powinna stać na pierwszym miejscu. Na
ostatnim z trwających codziennie widzeń
Maryja powiedziała mi: „Nie smuć się,
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ponieważ będę przychodzić do ciebie
co roku w rocznicę mojego pierwszego
objawienia. Moje dziecko, nie myśl, że
zrobiłaś coś źle i dlatego nie objawię ci się
więcej. Nie, tak nie było. Zamiary Mego
Syna i Moje przyjęłaś i wypełniłaś całym
sercem. Ciesz się, bo jestem twoją Matką
i bardzo cię kocham. Ivanko, dziękuję, że
odpowiedziałaś na wołanie Mojego Syna i
wytrwale przy Nim byłaś i jesteś tak długo,
jak On od ciebie tego wymaga.”
Od tamtego czasu modlę się razem
z moją rodziną modlitwą różańcową,
dziękując za łaski i dary otrzymane przeze mnie, moją rodzinę, parafię i ludzi na
całym świecie.
Czy coroczne objawienia różnią
się od tych odbywających się codziennie?
Nie, nie ma różnicy w ich przebiegu. Matka Boża objawia się w ten
sam sposób, jest zawsze tak piękna i
radosna. Pozdrawia mnie „Niech będzie
pochwalony Jezus!” i przekazuje mi
słowa orędzia. Zanim mogę zobaczyć
Matkę Bożą rozbłyskuje trzy razy silne
światło. Następnie modlimy się razem
i Ona udziela mi Swego matczynego
błogosławieństwa. Jest ubrana w tą samą
szatę, w której widziałam Ją w czasie
ostatniego z codziennych widzeń: brzegi
jej sukni, welonu i korona błyszczą w
złotym i srebrnym kolorze.
Maryja opowiadała ci o swoim
życiu. Czy dokończyła tę opowieść?
Kiedy będzie można podać relacje
z Jej życia do wiadomości publicznej?
Także w czasie zeszłorocznego spotkania Królowa Pokoju opowiadała mi
szczegóły swego życia, a więc znaczy
to, iż pragnie kontynuować. Nie wiem,
jak długo będzie to trwało.
Jak przygotowujesz się na objawienie ci się Matki Bożej?
Przygotowanie trwa cały rok, ponie-

waż odbywa się poprzez osobistą modlitwę oraz przeżywanie życia z Bogiem
i Maryją. 15 dni bezpośrednio przed
spotkaniem z Maryją zaczynam pościć i
dłużej się modlę. Im bliżej jest ów dzień,
tym bardziej odczuwam tęsknotę za zobaczeniem Matki. Później ta chwila jest
dla mnie jak cały rok. Dni mijają bardzo
powoli.
Czy rozmawiasz z Maryją także o
swoim prywatnym życiu?
Nie. W czasie objawień nie prosiłam
Maryi w żadnej sprawie, która odnosiłaby
się do mojego prywatnego życia, ponieważ Ona obdarowuje tak hojnie, że według mnie byłoby niestosowne wymagać
czegoś dla siebie.
Mirjana, Jakov i ty otrzymaliście
od Matki Najświętszej dziesięć tajemnic. Odnoszą się one do przyszłych
dziejów świata, ale czy została ci
dana tajemnica, dotycząca bezpośrednio twojego życia?
Wszystkie otrzymane tajemnice dotyczą przyszłości świata. Trzecia tajemnica

mówi o znaku, który Maryja pozostawi na
górze objawienia. Będzie to znak długotrwały, widoczny i niezniszczalny.
Czy widziałaś go?
Widziałam i wiem, kiedy nastąpi.
Jednak nie powinniśmy w szczególny
sposób koncentrować się na czekaniu
na ten dzień. Raczej powinniśmy codziennie nawracać się sercem i każdego
dnia żyć orędziami kierowanymi do nas
przez Maryję już od 27 lat. Wystarczy dla
Niej otworzyć swoje serce: Ona uczyni
resztę. Człowiek żyjący z dala od Boga
pokłada ufność w świecie materialnych
dóbr, w nich widzi cel życia, chciałby
jak najwięcej mieć i osiągnąć. Matka
Boża pragnie natomiast prowadzić nas
do swego Syna. Nie jest to możliwe bez
otwartego serca, modlitwy, pokuty oraz
postu. Powinniśmy być świadomi ogromu
obdarowania łaskami, gdyż to dla nas
otwiera się niebo i codziennie zstępuje
do nas Maryja, która pragnie skierować
nas na drogę świętości. Ona jest z nami,
by pokazywać nam, że naszym celem

jest życie wieczne w niebie. Na początku
objawień dane mi było zobaczyć życie
wieczne, gdy Królowa Pokoju pozwoliła
mi zobaczyć moją mamę, zmarłą miesiąc
przed rozpoczęciem widzeń.
Spacerowałaś z Mirjaną 24 czerwca 1981 roku drogą koło Podbrdo,
gdy ujrzałaś kobietę z dzieckiem. Co
wtedy pomyślałaś?
Najpierw czułam paniczny strach, ale
po chwili pomyślałam w sercu, że to jest
Matka Boża, i powiedziałam o tym Mirjanie. Uciekłyśmy, a następnie wróciłyśmy
w to miejsce i ponownie ujrzałyśmy Maryję. Począwszy od 25 czerwca ukazywała
się Ona Mirjanie, Vicce, Ivanowi, Mariji,
Jakovowi oraz mnie.
Objawienia trwają już od 27
lat. Dla wielu stanowi to powód, by
zwątpić w ich autentyczność. Czy kiedykolwiek pytałaś Maryję, dlaczego
objawienia trwają tak długo?
Pod wpływem innych spytaliśmy już
na początku, jak długo będzie Ona do
nas przychodzić. Odpowiedziała: „Czy już
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się wam znudziłam?” Od tego czasu nie
stawialiśmy Jej podobnych pytań.
Jeśli chodzi o czas i ilość objawień
w Medziugorju, chciałabym powiedzieć,
że dobry Bóg i Maryja, którzy nas bezwarunkowo i nieustannie kochają, znają
nasze potrzeby. Jest wielu ludzi o sercach
z lodu, tyle jest grzechów i zła, że nie
powinna nas dziwić wspaniałomyślność
Boga oraz cierpliwość Matki Bożej.
Otwarcie powiedziała, iż jest z nami z
woli Boga i pozostanie dopóty, dopóki
On jej pozwoli.
Czy możesz opowiedzieć o owocach, które przynosi Medziugorje?
O tym mogą składać świadectwo
inni, na przykład kapłani, którzy godzinami sprawują sakrament pojednania w
kościele i dodatkowo spowiadają na zewnątrz. Dzięki spotkaniom z pielgrzymami
miałam okazję usłyszeć wiele świadectw
o nawróceniach oraz duchowych i fizycznych uzdrowieniach, które dokonały się
przez wstawiennictwo Królowej Pokoju.
Człowiek przybywający tutaj odczuwa
atmosferę tego miejsca, rodzi się w nim
pragnienie przemiany życia.
Byłam na spotkaniu modlitewnym na
Sycylii, na którym widziałam 22-letniego
chłopaka chorującego na nowotwór.
Był ciężko chory i chciał odwiedzić Medziugorje. Wspólnie z jego rodzicami i
chrzestną pojechaliśmy samochodem.
Uczestniczył we Mszy, później wszedł
na Kriżevac. Cieszył się jak dziecko. Ze
wzruszenia nie mógł powstrzymać łez.
Przeżył wewnętrzną przemianę, jego
serce ogarnął pokój, którego wcześniej
nie doświadczał. Siedem dni po powrocie
do domu zmarł. Jakiś czas później jego
rodzice napisali, jakie znaczenie miały
dni spędzone w Medziugorju z synem.
Trudno było im pogodzić się ze śmiercią
syna. Jednak zauważyli w tym wolę Boga
względem nich. Całkowicie zmienili swoje
życie, wyspowiadali się, zaczęli się modlić
oraz brać udział we Mszy świętej. Pojęli,
jaki jest prawdziwy cel ich życia. Dziadek
wspomnianego chłopca nie był u spowiedzi od sześćdziesięciu lat i całymi latami
uważał, że nie potrzebuje Boga. Tak więc
w rzeczywistości cała rodzina się nawróciła. To są owoce Medziugorja.
Drugim przykładem jest kobieta z
Ameryki, która wszystkie swoje siły
poświęciła robieniu kariery, modzie,
biżuterii, drogim autom. Po wypadku
samochodowym utraciła wzrok. Walcząc
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o uzdrowienie odnalazła Boga i została
siostrą zakonną. Powiedziała później, że
wciąż dziękuje Bogu za dary, jakich jej
udzielił. Człowiek nie potrzebuje oczu, by
widzieć Maryję i nie trzeba być widzącym,
by widzieć niebo. Najważniejsze jest
otwarte serce oraz modlitwa sercem. Do
tego Maryja nieustannie nas zaprasza.
Każdy z widzących modli się w
szczególnej intencji. Jaką ty, Ivanko,
otrzymałaś?
Modlę się za każdą rodzinę na świecie, by rozpoznała, jak bardzo jest kochana przez Boga. Wszyscy widzimy wiele
kryzysów w małżeństwach i rodzinach,
tak wiele jest rozwodów i opuszczonych
dzieci. Śmierć w wyniku aborcji tak wielu
nienarodzonych dzieci znaczy głębokie
rany tam, gdzie powinno rozwijać się życie. Stąd rodzi się potrzeba nieustającej,
ciągłej modlitwy. Korzystając z okazji
chciałabym poprosić wszystkich czytelników o modlitwę za rodziny.
Rozmowę przeprowadził
Kresimir Sego.
Przekład z niem.: Alicja Banach
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Publikacje wydawnictwa „Vox Domini”
o Medziugorju

Przesłanie z Medziugorja.
Synteza 1981-2006, książka 112 stron
] Z Maryją w szkole miłości i świętości
komplet 5 kaset audio (po 90 minut każda) z nagraniem rekolekcji
wygłoszonych przez s. Emmanuel Maillard we Francji
] Z Maryją w szkole miłości i świętości
płyta CD mp3; całość rekolekcji na 1 płycie
] 25 LAT MEDZIUGORJA DVD
Film DVD z rocznicy objawień w Medziugorju;
dostępna też wersja VHS
] TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU DVD
Film DVD. Historia objawień, znaczenie Orędzi, świadectwa;
dostępna też wersja VHS
] OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W XIX I XX WIEKU
1 płyta CD mp3; między innymi obszerne nagranie o objawieniach
Matki Bożej w Medziugorju. Ponadto na łącznie 7-godzinnej płycie
nagrania o objawieniach w La Salette, Lourdes, Fatimie, Garabandal
DODATEK: cała modlitwa różańcowa z rozważaniami (4 części)
]

4/2008

nasze plany Orędzia Matki Bożej dla parafii
wydawnicze
Odpowiadając na pytania Czy
telników przekazujemy szczegóły
dotyczące najbliższych planów.
Czynimy to z pewną obawą, gdyż
nie oznacza to oczywiście, że już
nic nie może się w nich zmienić.
Czasem wyłaniają się jakieś przeszkody, czasem nagle jest pilniejsza praca do podjęcia. Prosimy za
tem o wyrozumiałość, jeśli jakaś
publikacja się przesunie w czasie.
Jeśli nasza praca będzie postępować zgodnie z naszymi planami, to w pierwszej połowie 2009,
czyli do końca czerwca, postaramy się opublikować, kolejno:
Męka Pańska
książka Cataliny Rivas o cierpieniach Chrystusa.
Wielkie Tajemnice
- kompendium eschatologii
streszczenie w jednej książce
całego cyklu o eschatologii ks.
M. Kaszowskiego, będzie to
więc rodzaj przewodnika po
całości tematów, aby łatwiej
było się wgłębić w poszczególne zagadnienia omawiane w
kolejnych tomach.
Dojrzewanie do wieczności
z cyklu ks. M. Kaszowskiego
o sprawach ostatecznych (tytuł
serii: Wielkie Tajemnice).
Miłość wynagradzająca
CDmp3
Nagranie dostępne dotąd wyłącznie na kasetach audio,
z których sprzedaży powoli
się wycofujemy i dotyczy to
wszystkich tytułów, jakie ma
my w naszej ofercie.
Droga Krzyżowa CDmp3
Nagranie dostępne dotąd wyłącznie na kasetach audio.
„Poemat Boga-Człowieka”
CDmp3 (Księga VI - całość!
Posiadamy wyłącznie nagranie
bardzo obszernych fragmen
tów; potem przyjdzie czas na
ostatnią, najdłuższą IV Księgę
„Poematu...”).

w Medziugorju i dla świata

z 25 listopada 2008:
Drogie dzieci, dziś znowu, w
tym czasie łaski, zachęcam was
do modlitwy o to, aby mały Jezus narodził się w waszym sercu.
On, który jest samym pokojem,
niechaj udzieli, poprzez was,
pokoju całemu światu. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się
nieustannie, za ten świat wzburzony i pozbawiony nadziei,
aż się staniecie dla wszystkich
świadkami pokoju. Niechaj ufność zacznie płynąć w waszych
sercach jak potok łaski.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 października 2008:
Drogie dzieci, w sposób szczególny zachęcam was wszystkich
do modlitwy w moich intencjach, abyście waszymi modlitwami powstrzymali plan szatana na tej ziemi, która z każdym
dniem oddala się bardziej od
Boga. On stawia siebie na miej-

scu Boga i niszczy wszystko, co
piękne i dobre w duszy każdego z was. Oto dlaczego, drogie
dzieci, uzbrójcie się w modlitwę
i post, abyście byli świadomi, jak
Bóg was kocha i abyście wypełniali wolę Boga.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 września 2008:
Drogie dzieci, niech wasze
życie stanie się na nowo decyzją
dla pokoju. Bądźcie radosnymi
posłańcami pokoju i nie zapominajcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg, poprzez moją
obecność udziela wam wielkich
łask. Nie zamykajcie się, drogie
dzieci, lecz korzystajcie z tego
czasu i szukajcie daru pokoju i
miłości dla waszego życia, aby
się stać świadkami dla innych.
Udzielam wam mojego matczynego błogosławieństwa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Biuro pielgrzymkowo-turystyczne „HALINA”
posiadające koncesję i wieloletnie doświadczenie,
organizuje wyjazdy do Medziugorja przez cały rok,
a także do 101 innych sanktuariów na świecie
dla osób indywidualnych i dla zorganizowanych grup.
Informacje i zgłoszenia:
ul. 1 Maja 18, 41-706 Ruda Śląska.
Tel./fax: 032 242 68 33; 032 242 23 90. Tel.: 032 788 90 36;
032 340 64 76; 032 788 53 26.
Telefony kom.: 0601471527; 0501340285; 0698967995.
bpt_halina@poczta.onet.pl; biuro@halina.com.pl.

RADIO « MIR» MEDJUGORJE
Głos naszej Matki z satelity

Począwszy od dnia 25 grudnia 2003 za pośrednictwem odbiorników satelitarnych można słuchać audycji radiowych z Medziugorja.
Radio jest słyszalne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w północnej
Afryce. W bogatym codziennym programie najistotniejsza jest transmisja Mszy św., różańca oraz adoracji. Początek o godz. 17.
Dane do odszukania radia dla posiadaczy anteny satelitarnej:
HOTBIRD 6; 13° E; Transponder 90 ; Częstotliwość 12 520 MHz
Polaryzacja: V (verticale) ; Symbol rate: 27 500; FEC: 3/4
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Medziugorje
jest darem dla nas
- Ojcze, powróćmy na chwilę
do początków wydarzeń...
Czy dzieci, widzące Matkę Bożą, wiedziały coś o
objawieniach maryjnych?
Nie! Były to przecież zwykłe dzieci z
tutejszej wioski. Najmłodszy Jakov miał
wówczas 10 lat, reszta to była młodzież w
wieku od 15 do 17 lat. Nie wiedzieli nic o
objawieniach w Lourdes, nic o Fatimie ani
innych miejscach ukazywania się Matki
Bożej. Zostali niejako wyrwani z dotychczasowego rytmu życia przy pierwszym
spotkaniu z Maryją.
- Jak opisywali oni rysy twarzy Matki Bożej?
Widziały Panią o niebiańskiej urodzie,
bardzo miłą, promieniującą miłością i pociągającą ku miłości. Drugiego dnia miały
widzenie Maryi z Dzieciątkiem Jezus.
Kołysała je w Swoich ramionach.
- Czy dzieci myślały, że
Maryja jest widziana przez
wszystkich?
Nie. Od początku wiedziały, że inni
ludzie nie widzą tego, co oni. Myślę, że
rozeznały to dzięki łasce.
- Jaka była reakcja ze strony
władz?
Władze? Stało tu tylko kilka domów.
Ludzie się nie wyróżniali. Praktycznie
był to teren zielonych łąk, pól. W drugim
dniu dotarły do nas silne odzewy z Citluk.
Władze komunistyczne zauważyły, co
objawienia mogłyby spowodować i chciały
potencjalne niebezpieczeństwo zdusić
w zalążku. Sąsiad, Marinko Ivankovic z
Bijakovici, został wezwany do Citluk na
przesłuchanie. Stał po stronie dzieci i starał się ich bronić. Po nocy uwolniono go.
Później zostały uwięzione dzieci, które ze
względu na niepełnoletność nie mogły być
aresztowane. Pomimo wszystko zostały
zabrane do Citluk. Były przesłuchiwane i
zastraszane, ale nie torturowane.
Kolejnego dnia zostały zabrane
do lekarza do Citluk oraz psychiatry w
Mostarze, ponownie bez jakiegokolwiek
uprawnienia. Lekarze orzekli, że dzieci są
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fizycznie i psychicznie zdrowe.
- Czy dzieci przychodziły do
kościoła?
Tak, naturalnie. Pewnego razu policjanci śledzili dzieci, chcąc je uwięzić.
Wtedy szukały one nawet schronienia
w kościele.
Na początku objawień ojciec Jozo
Zovko był bezradny i nie wiedział, jak
powinien się zachowywać. Ale gdy zobaczył uciekające dzieci, usłyszał głos:
„ochroń dzieci!”. Od tamtej chwili uwierzył
w autentyczność objawień i kościół stał
się dla nich miejscem schronienia.
Następnie zapytał Matkę Bożą, czy
powinien wprowadzić wieczorną Eucharystię, bo widział wielu ludzi udających
się na górę objawień, natomiast kościół
pozostawał pusty. Maryja wyraziła zgodę
i w ten sposób kościół wypełnił się wiernymi. Ojciec Jozo zaczął głosić kazania i
nauki pełne mocy Ducha. Treść opierała
się na Biblii: mówił o nawróceniu, grzechu
i szatanie. To już było za dużo dla władz
komunistycznych. 12 sierpnia 1981 przyjechał z Sarajewa do Medziugorja bus
policyjny z wilczurami. Policjanci otoczyli
wieś i rozstawili 13 budek wartowniczych,
które funkcjonowały do roku 1983. W tym
czasie odbyłem z nowicjuszami pieszą
pielgrzymkę z Humac. Powiedziałem im:
„Wyjmijcie dowody osobiste, czeka nas
kontrola.” Kiedy przechodziliśmy mostem
obok poczty, urzędnicy zapytali nas,
dokąd zmierzamy. Odpowiedzieliśmy, że
do kościoła. Chcieliśmy udać się też na
górę objawień, jednak była patrolowana.
Tam niestety zabroniono nam wejść. Tylko mieszkańcy wsi mieli prawo wstępu,
natomiast inni byli wysyłani przez policjantów do kościoła. Można pomyśleć, iż
zachowanie policjantów było zabarwione
ironią: chcąc uniknąć pielgrzymek na górę
objawień, robili coś jeszcze gorszego
dla władz komunistycznych, mianowicie
wysyłali ludzi do kościoła.
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przyjechałem do
Medziugorja. Musiałem zaparkować
dosyć daleko od kościoła, ponieważ bliżej

Rozmowa z ojcem
Tomislavem Pervanem

nie było miejsca. Z pewnością przybyło
około 30 tysięcy ludzi. Ojciec Jozo wygłosił kazanie w sposób porywający i
pełen mocy.
To były czasy, kiedy nie istniała infrastruktura, nie było dróg dojazdowych,
wody, toalet: nic. We wsi była jedynie
gospoda przy budynku szkoły. Woda
pitna nie była dostępna. Proboszcz musiał
dowozić każdego dnia pojemniki z wodą z
Ljubuski albo z Mostaru. Nie mógł liczyć
na pomoc z Citluk. Dopiero w roku 1984
poprowadzono wodę do Medziugorja. W
poniedziałek 17 sierpnia 1981 o godzinie
8 rano zjawili się policjanci. Dokonali przeszukania, ojciec Jozo został aresztowany
i skazany na 3 lata więzienia, z których
18 miesięcy odbył w Foca.
- Wyjątkowość miejsca, jakim jest Medziugorje, można
wyraźnie odczuć. Przyciąga
ono wielu ludzi. Dlaczego
objawienia jeszcze nie zostały uznane przez Kościół? Co
przemawia przeciwko?
Przede wszystkim trwanie objawień.
Marija, Ivan i Vicka mają nadal codzienne
widzenia. Dopóki one trwają, Kościół nie
wyda ostatecznego stanowiska w tej
kwestii.
Interesujące zdarzenie miało miejsce
w 1984 roku. Francuski teolog i mariolog
o. Laurentin zarządził, że przybędzie
tutaj zespół naukowców z uniwersytetu w
Montpellier, by dokładnie zbadać osoby
mające widzenia. Obserwowali pracę
serca, zmysły wzroku i słuchu, granicę
bólu i wiele innych czynników. Wyniki
badań zostały opublikowane w książce.
Ten sam zespół przybył ponownie w roku
2005 i powtórzył badania za pomocą
specjalistycznych metod. Wyniki były
takie same jak 21 lat temu.
- Maryja jest silniejsza niż
kościelne urzędy?
Jestem pewien. Jednakże Ona nigdy
i w niczym nie próbowała się wywyższyć.
Jest Darem nieba, który przyjęliśmy. Dla
mnie czasem decydującym był rok 1981.
Szybkość, z jaką pomnożyła się ilość ludzi

przybywających do Medziugorja była dla
mnie jakby cudem.
- Jest jednak wielu sceptyków, którzy mówią, że franciszkanie czerpią korzyści z
objawień.
Myślę, że nie można wydawać takich
osądów, ponieważ jest to ogromne obciążenie, kiedy dniem i nocą trzeba być
dyspozycyjnym i posługiwać. Sam byłem
6 lat proboszczem tej parafii. Wielu księży
musiało pomieścić się na małej przestrzeni. Pierwsi pielgrzymi przybywali rano
już o 3 czy 4 godzinie, co oznaczało dla
nas porę pobudki. Czasem marzyliśmy
o odrobinie spokoju czy też dłuższym
śnie, jednak przerwy na odpoczynek
były rzadkie. Ponadto mieliśmy problem
z brakiem miejsca. Każde nasze wnioski
o pozwolenie na budowy były rok w rok
odrzucane przez komunistyczne władze.
Jako proboszcz pozwoliłem na budowę
trzech pokoików dla ojców w wieży
kościoła, ale tam było w okresie letnim
gorąco, a w zimie - zimno.
- Jak przetrwaliście wojnę?
Czy odczuwaliście szczegól
ną opiekę nad tym miejs
cem?
Tak. Mostar, który jest oddalony stąd
zaledwie pół godziny jazdy samochodem,

został całkowicie zniszczony. U nas nic
takiego nie miało miejsca. Można to
różnie interpretować, ale my wierzymy w
szczególną opiekę Maryi.
- Co mówi papież o tych wy
darzeniach?
Papież Benedykt XVI jest tak jak
wcześniej ostrożny w wydawaniu opinii.
W 1985 roku biskup Mostaru wysłał raport
o Medziugorju do kardynała Ratzingera,
w którym radził, by zabronić wszystkiego, co się tu dzieje. Jednakże kardynał
powiedział: „Nie, poczekajmy.” Odebrał
biskupowi uprawnienia do nadzoru nad
Medziugorjem i przekazał je jugosłowiańskiej Konferencji Episkpatu.
- Jak te sprawy potoczą się
dalej?
Myślę, że orędzia z Medziugorja
zos taną rozpowszechnione w całym
Kościele.
- Czy Ojciec się bał, że sprawy ułożą się niepomyślnie?
W czasie prześladowań i aresztowań
ze strony komunistów, tak. Lecz jeśli za
sprawą łaski przeżyło się coś ważnego w
sercu, zostawia to niezniszczalne ślady.
- Wydaje mi się, jakby Madonna udała się pod opiekę
zakonu franciszkanów...

4/2008
Dziękuję! Jesteśmy dosyć dużą
wspólnotą, dlatego mogliśmy wysłać
5-10 osób do pomocy w Medziugorju.
Jesteśmy zawsze gotowi do działania. W
diecezji jest to o wiele trudniejsze.
- Franciszkanie niejednokrotnie zapoczątkowywali fale
reform w Kościele!
Zgadzam się i za to składam Bogu
dzięki. W Hercegowinie pod zaborem
tureckim od 1525 do 1830 roku nie istniała ani kaplica, ani kościół, ani żadne
publiczne miejsce modlitwy katolików.
Każdy przejaw życia wiarą był wówczas
inicjowany przez franciszkanów, którzy
swą działalnością ryzykowali życie. Trzeba było działać potajemnie, pod gołym
niebem, w górskich kryjówkach. Dla nas
Medziugorje jest darem i podziękowaniem za kilka wieków opieki podczas
prześladowań.
- Czy można zaobserwować
zwiększoną liczbę powołań
wskutek wydarzeń w Me
dziugorju?
Pod względem liczby powołań w
Niemczech sytuacja wygląda poważnie
i jest powodem do zmartwień. Wskutek
zmniejszania się liczby zakonników łączy
się prowincje zakonu. Lecz tutaj, dzięki
Bogu zostaliśmy od tego uchronieni, z
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pewnością miał na ten fakt wpływ Medziugorja. 70% powołań ma swe źródło
w Medziugorju.
- Dlaczego Matka Boża wybrała właśnie ten czas, by do
nas przyjść?
Jaki to czas? 13 maja 1981 roku, zaledwie 50 dni przed pierwszym tutejszym
objawieniem, miał miejsce zamach na
papieża. W Iranie panowała rewolucja
i napięta atmosfera walk. Komunizm
zdawał się rosnąć w siłę. W Kościele
panowały podziały spowodowane niewłaściwym rozumieniem Soboru. Wielu
księży oraz zakonników porzuciło stan
duchowny. Wprowadzono do Kościoła
jakby zbyt dużo nowości światowych.
Chciano dostosować się do świata kosztem służby Bogu.
- Jesteśmy w Bośni-Hercegowinie. Wzajemne przebaczenie między różnymi kulturami i religiami stanowi tu
szczególnie ważną kwestię.
Jak objawienia Maryi mogą
się przyczyniać do dialogu
między islamem a chrześcijaństwem?
Pomyślmy o Maryi, o jedynej kobiecie,
o której pisze Koran. Jest Ona w nim
uznana, szanowana i czczona. Jeśli Maryja jest uznawana przez muzułmanów,
znaczy to, że można wspólnie do Niej
pielgrzymować i modlić się. Także Kościół
wschodni czci Maryję w szczególny sposób. Wierzący z Kościoła prawosławnego
wciąż tu przybywają.
- Jak wygląda kontakt z innymi diecezjami i zakonami?
Franciszkanie są wspólnotą ludzi
otwartych. W Medziugorju są kapłani z
Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych, z
Włoch i Polski. Serdecznie ich przyjmujemy. Potrzeba kapłanów, którzy mówią
w różnych językach.
- Medziugorju została zarzucona komercjalizacja. W
rzeczywistości ludzie chcą
mieć po prostu jakąś pamiątkę z tego miejsca. Co
Ojciec na to...?
Kupowanie pamiątek jest czymś
normalnym. Jeśli idzie się na stadion
piłkarski, można tam kupić artykuły dla
pasjonatów piłki nożnej. Można zabrać
pamiątki ze sobą i wszystko jest w porządku.
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- Czy osoby widzące mają
prawo do prowadzenia zwykłego życia? Wszyscy z nich
posiadają ładne domy.
Właściwie, dlaczego miałoby być
inaczej? Przecież oni też muszą gdzieś
mieszkać. Proszę cofnąć się w przesz
łość. Osoby widzące zostały niejako
wyrwane z normalnego trybu życia, nie
mają życia prywatnego, dniem i nocą
są odwiedzani przez ludzi, nieustannie
wypytywani, muszą wykazywać się wielką
cierpliwością. Jeśli byłoby to oszustwo, w
krótkim czasie musieliby zrezygnować,
mówiąc: zostawcie nas już w spokoju, bo
już nie możemy tego znieść.
- A co na to mówi Jezus...?
Jezus ukazuje się regularnie w Boże
Narodzenie jako Dzieciątko w ramionach
Maryi. Jest obok. W objawieniach Matka
Boża nigdy nie jest w centrum uwagi.
Wskazuje Ona na znaczenie Eucharystii, spowiedzi, przebaczenia, modlitwy,
czytania Pisma Świętego.
- Jaka przemiana zachodzi
w ludziach?
Przyjmują inną hierarchię wartości.
Zmienia się ich nastawienie do Boga,
życia i bliźnich. Wybierają kroczenie inną
drogą, a jest nią Chrystus.
- Jeśli ktoś był w Medziugorju, przybywa tu ponownie?
Jeśli przeżycia były silne, ludzie rzeczywiście nie raz czują potrzebę powrotu
w to miejsce.
- Czy widzący odczuwają
opiekę Matki Bożej? Czy mogłoby wśród nich np. dojść
do rozwodu?
Nie są wolni od prób wiary, co świadczy o tym, że nie oszukują.
- W Austrii, jak i w wielu krajach Europy wierzący znikają
z kościołów. Natomiast tutaj
przeżywa się oblężenie.
W Europie do tej pory mieliśmy do
czynienia z Kościołami narodowymi.
Myślę, że w przyszłości Kościół będzie
Kościołem „zdecydowanych”, czyli każdy
człowiek musi osobiście podjąć decyzję
o wierze i świadomie ją realizować. Nie
można dłużej mówić o wierze tłumów.
Trzeba wierzyć osobiście. I to właśnie
dzieje się teraz w Medziugorju.
Przekład z niem.: Alicja Banach

Ojciec Petar Vlasic, OFM

Historia

parafii
Medziugorje
W maju 2007 roku minęło 115
lat od momentu, kiedy dawny biskup Mostaru P. Paskai Buconjic
oddzielił parafię Medziugorje od
pierwotnej macierzystej parafii
Brotnjo-Gradnici i ustanowił ją
jako samodzielną jednostkę. Parafia Medziugorje przez prawie
sto lat nie różniła się od sąsiadujących parafii. Można było zauważyć wzrost duchowy, ponieważ
zakon franciszkanów liczył coraz
więcej członków. Z drugiej strony istniało wewnątrz parafii wiele
niezgodności i sporów, które hamowały rozwój. Dlatego budowa nowego kościoła przebiegała
bardzo powoli. Parafianie żyli w
bardzo trudnych warunkach, pracowali od rana do nocy, mimo to
mało zarabiali. Społeczne warunki, w których żyli mieszkańcy
Hercegowiny nigdy nie były korzystne. W każdej chwili owoce
pracy wielu pokoleń mogły zostać zaprzepaszczone. Nieliczni
starali się pomóc w rozwoju tego
regionu. Zapał do stworzenia wła
snego państwa w roku 1941 można określić jako słomiany. Trwał
on do końca wojny i zakończył
się tragicznie: tysiące młodych
istnień pochłonęła wojna, jeszcze
więcej ofiar - masakry powojenne
po przekazaniu broni, np. masakra w Bleiburg w Austrii.
Stało się jednak tak, że parafia
w Medziugorju stała się najsławniejszą parafią nie tylko w Hercegowinie i w Chorwacji, ale na
całym świecie. W czerwcu 1981
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roku kilkoro dzieci z wioski Bijakovici zaczęło twierdzić, że
ukazuje im się Najświętsza Dziewica Maryja. Do tej pory trwają
wiernie przy swoim świadectwie,
pomimo najróżniejszych podejrzeń i drwin. Od tamtej pory do
Medziugorja przybywa co roku
dziesiątki tysięcy pielgrzymów.
Medziugorje stało się największym zgromadzeniem modlitewnym na świecie.
Jednak, mimo tych niezwykłych wydarzeń, Medziugorje
nie zaistniało przecież na mapie
świata dopiero w roku 1981. Nazwa Medziugorje pojawiła się po
raz pierwszy w 1599 roku. Dawniej Medziugorje było siedzibą
kościoła części Brotnjo, katolickiej parafii, nad którą pieczę sprawowali franciszkanie. Następnie
ten teren był częścią rozległej
powierzchniowo parafii Brotnjo.
Zmieniała ona często swoją siedzibę, ponieważ ówcześni franciszkanie, biedni i prześladowani
przez Turków, choć opiekowali
się wierzącymi najlepiej jak potrafili, nie mogli mieć swojej właściwej parafii. Najczęściej bywało tak, że wędrowali z wioski do
wioski, pozostawali u parafian,
potajemnie sprawowali msze i
udzielali sakramentów świętych.
Wiemy na pewno, że od połowy XVIII wieku siedzibą parafii
Brotnjo była wieś Gradinici. Jak
opisywał tamtejszy proboszcz o.
Petar Bakula, powierzchnia parafii bardziej odpowiadała wielkości diecezji, obejmując swym zasięgiem całe Brotnjo, oraz obszar
Capljina i Gabela, które w roku
1854 odłączono, a dziesięć lat
później, w roku 1864 także górną
część Brotnjo z siedzibą w Cerin.
Parafia w Medziugorju stała się
samodzielną placówką duszpasterską od roku 1892.
Składa się dzisiaj z pięciu
wiosek: Medziugorje, Bijakovici,
Vionica, bardziej oddalonej Surmanci oraz Miletiny. W dekrecie

ustanawiającym parafię z 1892
Miletina nie została wspomniana,
najwyraźniej uznano ją za część
wsi Medziugorje. Parafia została
oficjalnie założona dekretem biskupa Mostaru - Duvno o. Pascai
Buconjic. Jako przyczynę ustanowienia nowej parafii biskup wymienił m. in. długoletnie prośby
wiernych z okolicy, dla których
siedziby kościołów w Brotnjo
i Gradnici były zbyt odległe od
ich miejsca zamieszkania, a także wzrastająca liczba katolików
w tych wioskach, które prosiły o
utworzenie nowej parafii.
Pierwszy dom parafialny został zbudowany w Medziugorju
w roku 1892 z pomocą biskupa
i wiernych. Nad budową czuwał
dawny proboszcz parafii Grandici. o. Pavo Petrovic i jego pomocnik o. Pio Knezovic-Bago. Wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń
do warunków mieszkalnych zajął się proboszcz o. Mijo Rubic
(1894-95) oraz jego następca o.
Nikola Simovic (1895-99). Dom
ten był w następnych latach na
nowo adaptowany do użytku. Generalny remont odbył się w roku
1961, gdy w piwnicy urządzono
kaplicę o powierzchni 13 na 5 m,
która czasowo, do roku 1969 (do
czasu ukończenia budowy nowego kościoła) służyła jako kościół.
Nowy dom parafialny został
urządzony w ostatnich latach ze
względu na wzrastającą liczbę
pielgrzymów i związane z tym
wymagania.
Pierwszy kościół parafialny
został wzniesiony przy ogromnym wkładzie, zaangażowaniu,
poświęceniu oraz hojnemu wsparciu ze strony wierzących, jak opisuje o. Nikola Simovic (1896-97).
Przygotowania pod położenie
fundamentów rozpoczęły się już
w roku 1925, sama budowa tegoż
fundamentu miała początek w
roku 1935. Następnie wzniesiono
ściany wysokości trzech metrów
i na tym wszystko się zatrzymało.

Przyczyny: niezgodność parafian
względem tego, gdzie ma stanąć
kościół, warunki wojenne i powojenne oraz bieda. W ten sposób
kościół w Medziugorju, znany
obecnie na całym świecie, został
ukończony dopiero w latach powojennych 1966-1969. Budynek
kościoła został 19 stycznia 1969
roku uroczyście poświęcony.
Później odbywały się prace wykończeniowe przy kościele oraz
w jego wnętrzu.
Na terenie parafii znajdują się
trzy kościoły filialne, w Vionica,
Miletina i Surmanci. Z okazji
1900 rocznicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w roku
1933, o. Bemardin Smoljan wraz
z parafianami przyczynili się do
wzniesienia wielkiego betonowego krzyża na wzgórzu Sipovac,
które odtąd nosi nazwę Krizevac.
Krzyż góruje nad całym Brotnjo.
W wyniku objawień stał się on
znakiem tego miejsca rozpoznawalnym na całym świecie.
Parafia Medziugorje liczyła w roku powstania, a więc w
roku 1892, zaledwie 1660 mieszkańców. W późniejszych latach
liczba ta stale wzrastała. Na początku wojny w roku 1940 osiągnęła punkt kulminacyjny - 4504
osoby. Jednak ilość osób bardzo
zmalała w wyniku przesiedleń
oraz niskiego wskaźnika urodzeń. W roku 1975 parafia liczyła
551 rodzin katolickich, w sumie
2924 osoby. W roku 1986 w 560
rodzinach mieszkało 2630 osób,
a w roku 1991 - 3142 osoby. Jak
widać, objawienia Matki Bożej
pozytywnie wpłynęły na sytuację
demograficzną parafii, ponieważ
mieszkańcy nie odczuwają już
potrzeby wyprowadzania się.
Dzięki pielgrzymom tutaj znajdują wystarczająco dużo miejsc
pracy. W roku 2005 parafia liczyła już 4287 mieszkańców.
Przekład z niem.:
Alicja Banach
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Na pielgrzymim szlaku Irlandii

SANKTUARIUM
Matki Bożej w Knock

Irlandia, 1879 r.
Hrabstwo Majo w centrum Irlandii cierpiało właśnie z powodu wielkiej
nędzy w latach 70-tych XIX stulecia.
Okresy głodu i trudności gospodarcze,
przymusowe eksmisje wywołały jeszcze
jedną falę emigracji Irlandczyków. Właśnie wtedy Pan ponownie wysłał Swoją
Matkę, aby odwiedziła Jego ciemiężone
dzieci. Objawienie w Knock miało miejsce 21 sierpnia 1879 r., osiem lat po
ukazaniu się Maryi w Pontmain (1871
r.). Te dwa objawienia są podobne: miały miejsce wieczorem i trwały zaledwie
trzy godziny i w obu przypadkach Matka
Boża nie wypowiedziała żadnych słów.
W czwartkowy wieczór, 21 sierpnia 1879 r., dwie kobiety z małej wioski
Knock, Maria McLoughlin i Maria Beirne,
wracały spacerem do domu w deszczu.
Kiedy przechodziły z tyłu miejskiego
kościoła, przy ścianie kościoła stała Matka Boża, św. Józef, św. Jan Ewangelista.
Ujrzały też ołtarz z barankiem i krzyż na
ołtarzu. Wokół ołtarza unosiło się kilku
aniołów. Jedna z kobiet zawołała inne
osoby do kościoła. Wszyscy ujrzeli to
samo. Około trzydziestu osób widziało
piękną kobietę w białych szatach. Na
głowie miała wielką, świecącą koronę.
Ręce miała uniesione jak do modlitwy.
Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że
kobietą była Matka Boża, Matka Chrystusowa i Królowa Aniołów. Inni mieszkańcy
wioski, którym Matka Boża się nie objawiła, mimo to mówili, że widzieli bardzo
jasne światło oświetlające obszar wokół
miejsca, na którym stał kościół. Potem
było wiele dalszych świadectw niewytłu-
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maczalnych uzdrowień związanych
z wizytą w kościele w Knock.
Odpowiedź Kościoła na tę serię zdarzeń była ostrożna. Została powołana komisja, aby zebrać
świadectwa tych, którzy mówili, że
mieli objawienie. Dowody istotnych
uzdrowień i inne materiały zachowano
do 1936 r. W tym czasie, stojący na
czele diecezji Tuam, Arcybiskup Gilmartin, zaaprobował publikację broszury
wspierającej nabożeństwo związane z
objawieniami w Knock. Z czasem Knock
stopniowo zyskiwał oficjalne poparcie ze
strony Kościoła, którego kulminacją była
papieska wizyta w 1979 r.
Symbolika baranka, krzyża i ołtarza była postrzegana jako podkreślenie
ofiarnej śmierci Chrystusa i Mszy świętej. Postać Maryi przy ołtarzu tłumaczono sobie Jej wielkim znaczeniem – rolą
Pośredniczki.
Wydarzenia w Knock były inne od pozostałych zatwierdzonych przez Kościół
objawień z wielu powodów. Po pierwsze
różnicą jest liczba postaci podczas objawienia. Zwykle, objawia się tylko Matka
Boża. Drugą różnicą jest brak słownej
wiadomości. We wszystkich innych objawieniach, Najświętsza Panna objawiała
się z prośbą lub ostrzeżeniem.
Inną różnicą jest duża liczba osób,
które doświadczyły objawienia. Objawień doświadczało zwykle nie więcej niż
pięć osób. W końcu objawienie trwało
bardzo krótko: jeden raz, przez dwie lub
trzy godziny.
Objawienia na danym miejscu zwykle często się powtarzają. Te różnice powodowały, że wątpiono, iż zdarzenia w
Knock kiedykolwiek miały miejsce.
Gdy wieści na ich temat rozeszły się,
tysiące pielgrzymów zaczęły przybywać
na to miejsce, prosząc o uzdrowienie z
rozmaitych dolegliwości. Odnotowano
dużą liczbę niezwykłych uzdrowień. Ci,

którzy zostali uzdrowieni zostawiali swoje kule i laski przy kościele, wiele z nich
umieszczono na ścianie. Figurę Matki
Bożej z Knock postawiono w miejscu, w
którym Ją widziano. To miejsce w Irlandii
stało się miejscem pielgrzymek: półtora
miliona osób odwiedza je co roku.
Można było właściwie oczekiwać
na błogosławieństwo Nieba dla Irlandii. Mieszkańcy wyspy zawsze czcili
Najświętszą Pannę, także św. Józef
był otoczony czcią oraz św. Jan Ewangelista. Irlandczycy poznali więc miłość
obu: Knock jest znakiem ich niebiańskiej
miłości. Irlandczycy zawsze rozumieli,
że Matka Boża jest im bliska przez swe
człowieczeństwo, jako siostra i Matka
ludzkości, ale też Matka Pana Jezusa
Chrystusa. Tak bliska Bogu – Matka najpotężniejszej Osoby, która kiedykolwiek
żyła na ziemi. Choć przebywa w Raju,
troszczy się o Swe dzieci pozostawione
na ziemi i czasem przychodzi na ziemię
jako Posłaniec z Raju. Kiedy mówi, nie
przeczy nauczaniu Kościoła, ukazuje
nam Syna, wzywa do żalu za grzechy,
skruchy i zwrócenia się do Boga.
Kościół oficjalnie badał objawienia
w Knock w 1879 r., i ponownie w 1936
r. Ustalono, że świadkowie byli wiarygodni, a w objawieniu nie było niczego
sprzecznego z nauką Kościoła.
Czterech ostatnich papieży osobiście
wyraziło swój szacunek do Knock. Pius
XII pobłogosławił Chorągiew w Knock at
St. Peter’s i udekorował go specjalnym
medalem w dniu Wszystkich Świętych
w 1945 r. To był rok Maryjny. Ogłosił też
nowe święto: Matki Bożej Królowej. Papież Jan XXIII podarował specjalną świecę dla sankturaium w Knock w Święto
Matki Bożej Gromnicznej w 1960 r. Zawsze traktował ten kościół jako jedną ze
znakomitych świątyń poświęconych Matce Bożej. Papież Paweł VI pobłogosławił
kamień węgielny dla sanktuarium Matki
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Bożej, Królowej Irlandii, w dniu 6 czerwca 1974 r. Papież Jan Paweł II odbył
osobistą pielgrzymkę do Knock 30 września 1979 r. Zwrócił się tam do chorych i
personelu opiekującego się chorymi, odprawił Mszę świętą, podniósł kościół do
rangi bazyliki, podarował świecę i złotą
różę dla tej świątyni. Klęczał i modlił się
przed ścianą objawień.
Cudowne zdarzenia
Dziesięć dni po objawieniu, zdarzyło
się pierwsze uzdrowienie. Młoda dziewczyna, głucha od urodzenia, odzyskała
słuch. Pod koniec 1880 r. odnotowano
w księgach parafialnych już około 300
uzdrowień, określanych jako cudowne.
Niech Maryja wyprosi dla nas odwagę
dążenia do wielkiej świętości, a zarazem
oddania siebie na służbę Jej Syna i Jego
Królestwa sprawiedliwości, pokoju i miłości.
Panie, otwórz moje oczy,
abym mógł widzieć.
Daj mi siłę, abym mógł działać.

Modlitwa
Najświętsza Panno z Knock,
Królowo Irlandii, Matko Kościoła!
Ponad sto lat temu przybyłaś
do Knock ze św. Józefem,
św. Janem
i Barankiem Niepokalanym.
Przyniosłaś pociechę
i nadzieję swojemu ludowi,
biednemu i cierpiącemu,
ale silnemu w wierze.
Wspominając to wydarzenie
oddajemy Ci cześć, Matko Boga!
Na przestrzeni lat,
w dobrych i złych czasach,
wielcy i mali przybywali
do Twojej świątyni,
z modlitwą, dziękczynieniem
lub w poszukiwaniu pomocy.
Przybywali usłyszeć Słowo Boże,
uczestniczyć we Mszy Świętej,
otrzymać uzdrowienie,
przebaczenie i pokój.
Dziękujemy Ci za to, Królowo Nieba!

Twoje milczenie w Knock
przemawia głośniej niż słowa.
Wśród zgiełku i krzątaniny życia
Ty podziel się z nami swoją ciszą,
wnoszącą pokój i miłość
do naszych serc.
Naucz nas modlitwy.
Otwórz nasze serca dla wszystkich
będących w potrzebie.
Podnieś nas w upadku.
Wzmocnij nas w zwątpieniu.
Pokrzep nas w chorobie.
Napełnij nasze życie chwałą Bożą.
W nadchodzących latach
pomóż nam dochować
wiary naszych ojców,
pozostać wiernymi Kościołowi,
przybliżyć Chrystusa
wszystkim ludziom.
Najświętsza Panno z Knock!
Spójrz z litością na nasz kraj
i pomóż wszystkim narodom
iść drogą pokoju.
Amen
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Prenumerata pisma
„Vox Domini” 2009
i nasze archiwa
Drodzy Czytelnicy!
Odpowiadając na Wasze prośby
i pytania, zamieszczamy na następnych stronach przekaz bankowy,
jaki wykorzystać można przy dokonywaniu wpłaty na prenumeratę naszego pisma (jest to przekaz
na dwie wpłaty, czyli może służyć
np. dwom osobom lub płatności w
dwóch ratach). Można go sobie wyciąć lub skserować.
Wyjaśniamy przy tej okazji, że
warunki prenumeraty w roku 2009
nie ulegną zmianie. Prosimy jedynie osoby, które zdecydowanie nie
chcą już otrzymywać pisma o powiadomienie nas o tym w jakikolwiek sposób:
- telefonicznie 0322584228
- mejlem
biuro@voxdomini.com.pl
- smsem 0695532906 (PLUS)
- listownie na adres:
Vox Domini,
43-190 Mikołów
skr. poczt. 72
Zakładamy tradycyjnie, że każdy
Czytelnik, który nie zgłasza rezy
gnacji, pragnie nadal prenumerować pismo. Taki system jest prostszy niż zakładanie co roku nowej
kartoteki.
„Vox Domini” pozostaje kwartalnikiem, czyli ukażą się w roku 2009
cztery numery pisma, w objętości
64 strony każdy, w nieregularnych
odstępach czasowych, w zależności
od natężenia innych prac wydawniczych. Takie mamy plany.
Każdy chętny może zaprenumerować nasze pismo w dowolnej
chwili, jednak przy wpłacie prosimy
w tytule przelewu określić: od którego numeru przesyłać pismo, czyli
wysyłając pieniądze dobrze jest
napisać „prenumerata od nr...” lub
„prenumerata - kontynuacja”.
Cieszylibyśmy się, gdyby osoby
pragnące otrzymywać pismo wpłaciły na nie 30 zł do 15 marca 2009,
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co gwarantuje otrzymanie 4 numerów, jakie mają się ukazać w roku
2009. Ponieważ nie wszystkich na
to stać i nie raz otrzymujemy nieco
niższe wpłaty, a mimo to kontynuujemy wysyłkę pisma także do tych
osób, które nie są w stanie dostosować się do podanych warunków,
zachęcamy osoby w nieco lepszej
sytuacji finansowej o dokonanie
wpłaty w wyższej wysokości od 31
zł wzwyż. Tym, którzy to regularnie
czynią, bardzo DZIĘKUJEMY!
Staramy się, aby za każdym razem na kopercie uwidoczniona
była wysokość wpłaty lub wpłat
za bieżący rok. Niestety nasz system przy wysyłce numeru 3/2008
z niewiadomych przyczyn zawiódł
i na kopercie została wydrukowana
wysokość wpłaty za rok 2007, a nie
2008. Wiele osób było zdezorientowanych - wszystkich przepraszamy
za to nieporozumienie!
Zlecamy drukarni wydrukowanie
zwykle większej ilości egzemplarzy
(większej od ilości zgłoszonych
prenumeratorów) po to, aby ktoś
zainteresowany pismem, a - co dla
nas miłe - często entuzjastycznie do
niego nastawiony mógł zaopatrzyć
się we wcześniejsze numery.
Starsze roczniki oprawiamy i
sprzedajemy chętnym po niższej
cenie, choć wiele artykułów nie
traci nic na aktualności, zwłaszcza
tych, które dotyczą duchowości,
modlitwy, żywotów świętych i błogosławionych, zagadnień z historii
objawień maryjnych itp.
I tak roczniki te będą dostępne
w następujących cenach:
Vox Domini rok 2008 - 20 zł
(od 15 lutego 2009)
Vox Domini rok 2007
(oprawiony) - 15 zł
Vox Domini rok 2006
(oprawiony) - 10 zł
Vox Domini rok 2005
(oprawiony) - 10 zł
Vox Domini rok 2004

(oprawiony) - 10 zł
Vox Domini rok 2003 (oprawiony) - 10 zł
Vox Domini rok 2002 (oprawiony) - 10 zł
Vox Domini rok 2001 (oprawiony) - 10 zł
Inne ROCZNIKI :
na zamówienie,
zależnie od dostępności.
REALIZACJA DO 10 DNI: 8,5 zł
W numerach z roku 2001
opisaliśmy między innymi:
życie niezwykłej stygmatyczki
Adrienne von Speyr (2 obszerne
artykuły); życie Eugenio Zolli, nawróconego rabina Rzymu; św. Jana
Chryzostoma; życie i dzieło św.
Atanazego Wielkiego, św. Ludwika
Grignon de Montfort oraz błogosławionych włoskich małżonków.
W roku 2001 na łamach naszego
pisma znalazło się też miejsce dla
przedstawienia Marii Szymanowskiej - polskiej kandydatki na ołtarze; następnie - Luizy Piccarrety,
nazywanej córeczką Bożej Woli; św.
Leonii Aviat; św. Ireneusza z Lyonu.
Omówiliśmy cud w Helfcie. Podjęliśmy się odpowiedzi na pytanie
o to, co to są msze św. gregoriańskie? Przedstawiliśmy nieznany testament Marii Valtorty; opisaliśmy
Montichiari-Fontanelle, kult które
go został akurat zatwierdzony.
Wspomnieliśmy o miejscach płaczu Matki Bożej na całym świecie.
Opowiedzieliśmy, czym są Margerytki i przedstawiliśmy wiele
innych artykułów o Medziugorju,
wywiadów z widzącymi. Omówiliśmy uznanie objawień w Kibeho
(Rwanda). Przedstawiliśmy wspomnienie o zmarłym nagle o. Emiliano Tardifie.
Podjęliśmy w końcu temat bardzo aktualny: zamachy z 11 wrze
śnia a proroctwa w La Salette i Garabandal oraz w świetle zapowiedzi
danej Vassuli 10 lat wcześniej. Na
koniec opowiedzieliśmy o niezwykłej historii zwycięstwa Maryi pod
Lepanto. Na tym jednak nie wyczerpuje się lista podjętych tamtów. W
numerach z roku 2001 znajduje się
jeszcze wiele innych artykułów.
W numerach z roku 2002
opisaliśmy między innymi:
Problem: Kościół a terroryzm
(nauczanie Jana Pawła II); życie bł
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J. Ch. Scalabriniego; życie św. Hildegardy; życie św. Klaudiusza de
la Colombiere; życie bpa Vilamosa
Apora, męczennika; życie św. Marii Goretti; życie św. Josemarii E.
de Balaguera; życie bł. Bartłomieja
Longo.
Przedstawiliśmy ruch Focolare;
Cud świętego Ognia w Jerozolimie.
Jak zwykle poruszyliśmy wiele
tematów związanych z objawieniami Matki Bożej w Medziugorju;
napisaliśmy też słowo o ślubie Vicki
i Mario. Przedstawiliśmy jej świadectwo o roli małżeństwa. W dziale
Ruchy w Kościele znalazło się tym
razem miejsce na Opus Dei.
Inne artykuły podejmują następujące tematy: Maryja w życiu
Papieża; o. Mateo Bowley - apostoł
intronizacji Najśw. Serca na świecie;
charyzmaty św. O. Pio; zatwierdzenie objawień Matki Bożej w Amsterdamie; Dzieciństwo Jana Pawła
II; ujawnienie Tajemnicy z La Salette (odkrycie ks. prof. R. Laurentina);
co to jest grzech przeciw Duchowi
Św.? S. Łucja z Fatimy o tym, jak odmawiać Różaniec.
Ponadto w tym roczniku wiele
innych artykułów, modlitw, spraw
ważnych.
W numerach z roku 2003
opisaliśmy między innymi:
życie św. Gemmy Galgani; życie
św. Cypriana z Kartaginy; życie bł.
Anieli z Foligno; życie św. Katarzyny
ze Sieny; życie św. Iwo; życie Leona
XIII; życie bł. Matki Teresy; życie Idy
Peerdeman - wizjonerki z Amsterdamu.
Rozpoczęliśmy publikację Orędzi z Amsterdamu. Pisaliśmy o
wartości cierpienia. Zamieściliśmy
wywiad z biskupem Kibeho (Rwanda) oraz tekst św. Ludwika Grignon
– „Tajemnica Maryi”. Pisma F. Duffa
(założyciela Legionu Maryi) posłużyły do przedstawienia zarówno
tego ruchu jak i odpowiedzi na pytanie tej wybitnej postaci o to, czy
możemy być świętymi?
Zwycięstwa Różańcowe - historia wielu najbardziej spektakularnych zwycięstw Matki Bożej w całej
historii Kościoła, to kolejny ważny
temat.
Oczywiście i w tym roczniku
wiele miejsca zajmują wywiady z
widzącymi i inne artykuły o Me-

dziugorju. W końcu przedstawiliśmy najnowsze niepublikowane
orędzia z Naju, modlitwy i liczne
inne artykuły.
W numerach z roku 2004
opisaliśmy między innymi:
życie św. Marcelina; życie św. Juana Diego; życie Lacordaire’a, życie
Berty Petit; życie kard. J. H. Newmana; życie bł. Katarzyny Emmerich;
życie bł. Anny Marii Taigi; życie św.
Benedykta; życie św. Efrema doktora Kościoła; jego modlitwy; życie
św. Klary; życie Marii Simmy.
Liczne wywiady i inne artykuły
o Medziugorju, m.in. o Cenacolo - s.
Elwiry, to nasz stały temat.
Ruch Szensztacki - zajął miejsce
poświęcone na przedstawienie ruchów w Kościele katolickim. Ponadto przedstawiliśmy pedagogię św.
Escrivy de Balaguera.
Wokół „Pasji” Mela Gibsona - kolejny ważny temat, którego nie mogliśmy pominąć. Następnie przedstawiliśmy cykl artykułów o Matce
Bożej z Guadalupe (Meksyk) oraz
Łzy Matki Bożej w Syrakuzach (opis
zdarzenia i liczne zdjęcia).
Kościół katolicki w krajach wrogich religii (Tybet, Kuba) to sprawy
nam bliskie i aktualne.
Odpowiadając na pytania Czytelników przedstawiliśmy obowiązujące aktualnie przykazania kościelne oraz wyjaśniliśmy, dlaczego
do kanonizacji potrzebne są cuda?
Wartość Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz historia modlitwy
Anioł Pański - to niektóre artykuły
z działu poświęconego modlitwie.
Ale na tym nie koniec. W tym roczniku kilka artykułów o modlitwie
dotyczy Różańca św. Jest też list
Ojca św. na Rok Eucharystii.
Ks. prof. Laurentin napisał, co
chętnie opublikowaliśmy, o rehabilitacji Vassuli przez Kongregację
Nauki Wiary. Zamieściliśmy także
wywiad z patriarchą Bartłomiejem
I, zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego.
Lista ta nie wyczerpuje tematów
podjętych na łamach naszego pisma w tym roku.
W numerach z roku 2005
opisaliśmy między innymi:
życie Władimira Sołowiowa;
Marty Robin; św. Antoniego z Pa-
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dwy; św. Jana Marii Vianneya; bł.
Karola de Foucault; bł. Pauliny; s.
Łucji z Fatimy.
Zamieściliśmy artykuły o tym,
jak przyjmować Komunię świętą?
Czy Całun Turyński świadczy o Boskości Chrystusa?
Pisaliśmy o Bożej Opatrzności; o
tym, jak Bóg przygotowuje odrodzenie Kościoła przez Maryję. Zamieściliśmy obszerne opracowanie
o Misterium poświęcenia się Bogu.
W tym właśnie roku wiele artykułów związanych było z Janem
Pawłem II.
Kolejny ważny temat - o miłosierdziu Bożym: ucieczce i schronieniu dla wszystkich.
Artykuły o Medziugorju to jeden z ważniejszych tematów na łamach naszego pisma, a zatem tradycyjnie go poruszamy. Pisaliśmy
w roku 2005 np. o Cenacolo; przedstawiliśmy refleksje widzących z
Medziugorja na różne tematy, które omawiali w czasie wywiadów; o
Wspólnocie Oaza Pokoju.
Na pielgrzymkowych trasach
wskazaliśmy tym razem Taizé.
Z działu współczesnych objawień warto przytoczyć omówienie
objawień w Syrii oraz myśli o rocznicy Prawdziwego Życia w Bogu.
Modlitwa - gdzie czerpać wzorce? Wskazując drogę pisaliśmy o
mniej znanych modlitwach np. o
Koronce do siedmiu boleści Matki
Bożej. Przedstawiliśmy Drogę Krzyżową św. Wincentego Pallotiego
oraz Litanię Dominikańską.
Jak zwykle i tym razem spis tematów i artykułów nie jest jeszcze
wyczerpany.
W numerach z roku 2006
opisaliśmy między innymi:
życie Elżbiety Kindelmann; Anneliese Michel (bohaterki filmu „Egzorcyzmy”); św. Franciszka Salezego.
Omówiliśmy życie i misję Marguerite Bays. Pisaliśmy o wielkim dziele
życia kard. Augusta Hlonda.
Kilka artykułów poświęciliśmy
św. O. Pio; sylwetce bł. Carla Leisnera; historii św. Blandyny; życiu
św. Tomasza Morusa; Katarzyny
Labouré. Przy tej okazji oczywiście
jeszcze raz napisaliśmy o historii
Cudownego Medalika.
Przedstawiliśmy ponadto świa
dectwo ojca Jacquesa Verlinde’a o
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New Age.
W dziale duchowości znalazły
się tym razem dwa nabożeństwa w
Kościele: szkaplerz karmelitański i
różaniec.
Ponadto wydrukowaliśmy świadectwo egzorcysty na temat tego,
dlaczego Kościół musi mówić o szatanie; o zagrożeniach New Age.
Jest rzeczą oczywistą, że wiele
artykułów poświęconych było także w tym roku Medziugorju.
Nauczanie Kościoła o Niepokalanym Poczęciu i świętości Maryi, w
dokumentach Jana Pawła II - kolejny temat.
Rocznik wypełniły ponadto
najnowsze orędzia z Naju; liczne
modlitwy: np. nowenna do Ducha
Świętego, modlitwy do Anioła Stróża, modlitwa skruchy i wyzwolenia,
niezwykła godzina święta dusz dotkniętych cierpieniem i wiele innych
artykułów - zawsze aktualnych.
W numerach z roku 2007
opisaliśmy między innymi:
Życie ojca Pio – żertwy Miłości;
św. Jana Chryzostoma – twórcy
złotego wieku Kościoła. Przedstawiliśmy sylwetkę Melanii z La Salette w związku z obchodami w jej
rodzinnej diecezji we Francji, które
zmierzają do jej rehabilitacji przez
biskupa.
Ponadto pisaliśmy o życiu Elżbiety od Najświętszej Trójcy; o
świętym lekarzu – Józefie Moscatim; o życiu i męczeństwie Santy
Scorese z Włoch; o życiu Marii-Teresy Gonzalez-Quevedo z Madrytu.
Przedstawiliśmy tuż po tych

wydarzeniach: współczesny cud
w Meksyku (w sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe). A skoro o bolesnym temacie aborcji przypomniało nam Niebo w Meksyku, to publikujemy poruszające świadectwo
lekarza, który dokonywał aborcji.
Książka ks. Laurentina nie jest
już dostępna, a zatem popularyzujemy jego słowa przedstawiając
artykuł „Czy to Bóg daje dziś znak?
Zastosowanie reguł rozeznawania
do współczesnych objawień”.
List Vassuli na temat zjednoczenia chrześcijan. Najważniejsze tematy orędzi „Prawdziwego Życia w
Bogu”, misja, przemówienia Vassuli.
Ciekawe wywiady i wiadomości
z Medziugorja; Wspomnienie o arbpie Franjo Franiciu i wiele innych
artykułów o wydarzeniach w Medziugorju.
W dziale poświęconym sprawom duchowym, modlitwie: Modlitwy do Ducha świętego; O różnych
formach pokuty; Wykaz dzieł wynagradzanych odpustem zupełnym
i cząstkowym; O historii i wartości
modlitwy różańcowej; Historia kultu Serca Maryi. Rok 2007 to także
rozpoczęcie nowego cyklu o duchu
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Ciekawe artykuły związane z
orędziem z Fatimy, bo 90 rocznica
tych objawień na pewno do tego
zobowiązuje.
Opinie o niezwykłym dziele: „Poemat Boga-Człowieka” i jak zwykle
- garść wiadomości z życia Kościoła
w Polsce i na świecie oraz wiele innych artykułów zawsze aktualnych.

Zamiast kartki świątecznej...

Jak co roku zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy zamierzają nam przesłać pocztą życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Bardzo
cenimy sobie Waszą życzliwość, pamięć i wspieranie zarówno duchowe, jak
i materialne naszej pracy. Dla nas prosimy w tym czasie świąt przede wszystkim o modlitwę. A jeśli brak Wam materialnego gestu, aby zaakcentować
ten radosny czas, prosimy, abyście zechcieli te kilka złotych potrzebnych na
zakup kartki i znaczka, zamienić w tym okresie np. na kawałek chleba dla
kogoś potrzebującego. Komuś może to przywrócić uśmiech na twarzy.
Dziękujemy! Redakcja „Vox Domini”

GDZIE KUPIĆ
NASZE KSIĄŻKI,
PŁYTY I KASETY?
Biuro Handlowe „Lumen”
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel.: 0327383869;
Fax: 0327389412
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Przesyłka – pocztą.
E-maile z zamówieniami wysyłane na nasz adres
(np. biuro@voxdomini.com.pl lub
sklep@voxdomini.com.pl)
przekazujemy zawsze do realizacji do B.H. Lumen
i wysyłamy potwierdzenie
zamówienia.
NOWY SKLEP INTERNETOWY:
http://www.voxdomini.
com.pl/sklep
Sklep ten jest również obsługiwany przez B. H. Lumen, dlatego
w sprawach związanych z zamówieniami składanymi w internecie przez ten sklep prosimy
się zwracać bezpośrednio pod
wskazany wyżej adres.
Sklep współpracujący:
Księgarnia diecezjalna w
Toruniu, Rynek Staromiejski 18
Tel.: 0566226687
Wydawnictwo zasadniczo realizuje jedynie zamówienia na
prenumeratę pisma „Vox Domini”, którą należy opłacić przelewem na nasze konto, a NIE na
konto B. H. Lumen. Można wykorzystać załączony w bieżącym
numerze przekaz na wpłatę.
Prosimy nie korzystać ze
starych druków, ponieważ
nr konta bankowego
może nie być już aktualny.

Vox Domini 43-190 Mikołów, skr. poczt. 72. Tel./fax: 0322584228.
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.
Bez zgody można dokonywać kserokopii całego pisma bez zmian w formie oraz treści i nie w celach komercyjnych.
Aktualny numer naszego konta w mBanku jest zamieszczony na przekazie wydrukowanym w tym numerze.
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DUCH ŚW. TERESY (6)

MIŁOŚĆ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
ROZKWITA W WYKONANIU WSZYSTKICH
CNÓT
ROZDZIAŁ IV.

MIŁOSNE PRZYJMOWANIE CIERPIEŃ

krótką nocą spędzoną w niewygodnej
gospodzie,4 była dla niej słodką pociechą.
opromieniającą wszystkie jej krzyże błogim światłem życia wiekuistego.
„Życie doczesne jest tylko ułudą,
marą..., pisała do swej siostry. Bóg widzi
nas już w chwale, cieszy się naszym
szczęściem wiecznym!... O, jakże ta myśl
koi mą duszę! Rozumiem wtedy, dlaczego
każe nam cierpieć”. (C., 18 lip. 1890).
Jako młodziutka zakonnica, Teresa zakosztowała już owoców cierpienia. Pisze:
„W doświadczeniu dusza moja dojrzała i
wzmocniła się tak dalece, że na tej ziemi
nic już nie mogło jej zasmucić”. (Rozdz.
II, str. 21).
Rzeczywiście, gdy rodzina jej dotknięta została wielkim nieszczęściem,
przekonuje się, że serce jej wzniesione
jest ponad wszystko co przemija i woła
z wdzięcznością: „Cóż uczynił Jezus, by
oderwać serca nasze od wszystkiego co
stworzone? Zadał ciężki cios, lecz jest to
cios miłości... Bóg jest przedziwny, ale
nade wszystko jest miłościwy”. (C., 14
lip. 1889).
A w innej okoliczności:
„Bóg sam kieruje zdarzeniami na
szego życia wygnańców, On to podaje
nam niekiedy kielich goryczy, On chce,
aby najczystsze radości zamieniały się
w cierpienia, abyśmy niejako ani chwilki
swobodnie odetchnąć nie mogąc, tym sa
mym zmuszeni byli serca nasze zwrócić
ku Niemu”. (C., 20 paźdz. 1889).
Gdzie indziej mówi pokornie:
„Jezus wie, że gdyby mi zesłał choć
odrobinę szczęścia, przywiązałabym się
do niego całą energią, całą siłą mego

Czytamy w Księgach świętych: „Wody
mnogie nie mogły ugasić miłości, i rzeki
nie zatopią jej”1. A w naśladowaniu Jezusa
Chrystusa: „Miłość oddaje się Bogu bez
zastrzeżenia i zawsze pełna jest wdzięcz
ności; ufa bez granic, nawet kiedy zdaje
się być opuszczoną”2.
Taką była miłość świętej Teresy w
przyjmowaniu cierpień. W nich to ukazywała się jej cnota męstwa.
Oto, jakie według niej są przyczyny
tego prawa cierpienia, dotykającego na
tej ziemi wszystkich ludzi, przyczyny, dla
których przyjmowała ból nie tylko z poddaniem, ale nawet z wdzięcznością.
„Jakżeż, pisała, Bóg, który nas tak
bardzo kocha, może być szczęśliwym,
kiedy cierpimy?...” (C., 8 maj 1888).
Wkrótce jednak znalazła odpowiedź na
to pytanie: „O, nie, nigdy nasze cierpienie
nie uszczęśliwia Go, ale to cierpienie
jest nam potrzebne; toteż zsyła je nam
jakby odwracając głowę”3. (Wspomn.
niewydane).
„Boli Go to, mówiła jeszcze, że nas
napawa źródłem łez, ale wie, ze to jedyny
sposób przysposobienia nas „do pozna
nia Go, jak On zna siebie, do stania się
bogami”. (C., 8 maj 1888).
„Nie jesteśmy jeszcze w ojczyźnie, a
pokusa ma nas oczyścić jak ogień złoto”.
(C., 7 lip. 1894).
Miała zaledwie lat 14, a już rozumiała
pożytek cierpienia.
„Wielka to prawda, że kropelka goryczy musi być domieszana do każdego
kielicha, ale uważam, że cierpienia do 4 Św. Teresa.
pomagają bardzo do oderwania się od
ziemi, zmuszają nas patrzeć ponad ten
Materiał zebrał i uporządkował
ks. kan. Dubosq, przełożony seminarium w
świat przemijający” (A., 1887).
Bayeux.
Myśl, że życie doczesne pełne cierSkróty: A. - listy pisane do Matki Agnieszki od
pień i bólów jest tylko popasem, jeno Jezusa (jej siostry Pauliny „jej Mateczki”); M. -

1 Pieśń VIII, 7.
2 Naśl., ks. III, rozdz. V, 7.
3 Arminjon: Fin du monde present.

listy do jej siostry Leonii; C. - listy do jej siostry
Celiny; M.G. - listy do jej kuzynki Marii Guerin;
Br. - listy do jej Braci zakonnych; daty bez innych
znaków odnoszą się do notatek zebranych w
1897 w ostatnich miesiącach życia Świętej.

serca; a więc i tej odrobiny mi odmawia.
Woli pozostawić mnie w ciemności, aniżeli
dać mi fałszywe światełko, które by Nim
nie było” (A; stycz. 1889).
Z upodobaniem zgłębiała życie Pana
Jezusa i Matki Najświętszej; widząc, że
Bóg nie szczędził im cierpień, więcej
ceniła swe własne, mówiąc:
„W swej niepojętej miłości, wybrał
dla nas Jezus krzyż najcenniejszy ze
wszystkich... Jakżeż się skarżyć, kiedy
On sam uważany był za Męża boleści,
ubitego i upokorzonego przez Boga?”5.
(C., 18 lip. 1890).
W pieśni ku czci Bogurodzicy śpiewa:
Gdy król nieba dozwolił,
aby Matka święta
Poznała noce smutku i udręki pęta,
To chyba dobrem naszym na ziemi
— cierpienie?...
(Dlaczego Cię kocham, str. 427).
„Na obczyźnie doczesnego wygnania,
pisała jeszcze, napotykamy na niejeden
chwast i cierń niejeden; lecz czyż nie taką
była cząstka naszego Boskiego Oblubień
ca? Wypada zatem, byśmy uważały za
piękną i dobrą tę cząstkę, która się naszą
stała...” (C., 26 kwiet. 1891).
Okazuje się nawet chciwą cierpień, ponieważ „ciernie, raniąc nas, wydobywają
z serc naszych woń naszej miłości”. (C.,
14 lip. 1889).
Pod prasą cierpienia
Dowiodę Ci mej miłości;
Nie chcę innej radości
Nad rozkosz wyniszczenia...
(Moje przykrości, str. 403).
Wie, iż Boski nasz Mistrz odkupił nas
przez krzyż i że, aby z Nim współdziałać
nad zbawieniem świata, trzeba i nam
ten sam haracz płacić. Wyraża to tymi
słowami:
„Jezus kocha nas w sposób tak niepo
jęty, tak delikatnie, że nie chce nic czynić
bez naszego współdziałania, chce, byśmy
współdziałali z Nim w dziele zbawienia
dusz. Stwórca wszechświata oczekuje
modlitwy, ofiary biednej maleńkiej du
szyczki, aby zbawić cały zastęp dusz,

5 Iz 53, 4.
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odkupionych, jak ona, ceną Jego krwi”.
(C., 15 sierp. 1892).
„Musimy żyć ofiarą, bez tego czyżby
życie było zasługującym?”, pisze do jednej ze swych sióstr. (L., 13 sierp. 1893).
„Nie marnujmy doświadczeń, jakie
Jezus nam zsyła, nie traćmy sposobności
wykorzystania naszych kopalni złota...”
(C., 28 luty 1889).
Swoje cierpienia wewnętrzne uważa
za zadatek zbawienia biednych dusz
zbłąkanych: „Czytałam w świętej Ewange
lii, że „Boski Pasterz zostawia wszystkie
wierne owce na puszczy, aby szukać
owcy zbłąkanej...6. Jakżeż mnie wzrusza
to zaufanie! jest ich pewien! Jakżeż mo
głyby uciec? są więźniami miłości. — Tak
umiłowany Pasterz dusz naszych odbiera
nam odczucie swojej obecności, aby dać
swe pociechy grzesznikom”. (C., 6 lipca
1893).
Stwierdza, że rzeczywiście Bóg często
więcej doświadcza dusze, których wiara
jest niezachwiana, bo wie, że może liczyć
na wierność ich miłości.
„Jezus uczy mnie, mówi, że dla duszy,
której wiara jest jak ziarno gorczycy,
czyni cuda, w celu wzmocnienia tej
wiary tak słabej, ale dla swoich bliskich,
dla swojej Matki, nie czynił cudów, nie
doświadczywszy ich wiary”. (Rozdz. VI,
str. 111-112).
Poetycznie pisze do swojej młodej siostry: „Ranek naszego życia już przeminął,
radowałyśmy się świeżym powietrzem
o wschodzie jutrzenki; ale kiedy słońce
zajaśniało, Jezus wprowadził nas do
Swego ogrodu, kazał nam zbierać mirrę
doświadczeń, odłączając nas od wszyst
kiego, odbierając nam nawet radość Swej
obecności”. (C., 6 lipca 1893).
„Nie chce, abyśmy Go kochały dla
Jego darów, On sam ma być naszą na
grodą”. (C., 3. sierpnia 1893).
Sądzi, że w Swej uprzejmości dla stworzenia Bóg chce, przez doświadczenie,
dać mu sposobność okazania się również
hojnym względem Boga:
„Ten krzyż nasz, pisze, jest uprzej
mością ze strony Jezusa, bo daje nam
sposobność ofiarowania Mu czegoś”. (C.,
26 sierp. 1894).
I jeszcze: „Prosi, byśmy Mu świadczyły
miłosierdzie jak ubogiemu; wyciąga dłoń,
by otrzymać trochę miłości, dowiedzio
nej cierpieniem, walką...” (C., 2 sierp.
1893).
Chce móc nam powiedzieć, jak Apostołom: „Wy jesteście, którzyście wytrwali
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przy Mnie w pokusach moich”7. (C., 7 lip.
1894).
Ze smutkiem dodaje: „Pokusy Jezusa,
jakaż tajemnica! Więc i On ma pokusy, On
także? Tak, ma je, a często „jest sam, by
tłoczyć prasę”.8 „szuka pocieszycieli, a nie
może znaleźć...”9 (Tamże).
W ten sposób pojęte cierpienie, przyjęte z miłością i ze względu na łaski zeń
wypływające, stało się dla niej nader
cenne i drogie, tak, iż przy końcu życia
swego pisała:
„Od dawna cierpienie stało się moim
niebem na ziemi, i nie mogę wyobrazić
sobie, jak zdołam zaaklimatyzować się w
krainie radości, gdzie nie ma cierpienia.
Pan Jezus będzie musiał odmienić cał
kiem duszę moją, inaczej nie zniosłabym
wiecznych rozkoszy”. (Br., 1897).
A bliska już śmierci, w chwili strasznych
cierpień fizycznych i moralnych, mówi z
głębokim przeświadczeniem do swej Matki Przełożonej: „Nie, nie pomyliłam się,
wszystko, co napisałam o mym szczęściu
cierpienia szczerą jest prawdą...” (Rozdz.
XII, str. 254; 25 i 30 wrześ.).
To szczęście cierpienia widnieje w
różnych okresach życia Teresy i jest
praktycznym wypełnieniem jej nauki o
znaczeniu i wartości cierpienia.
Wkrótce po przyjęciu pierwszej Komunii św.: „żywe pragnienie cierpienia zapa
liło się w jej sercu, cierpienie pociągało ją,
znajdowała w nim rozkosz niewypowie
dzianą”. (Rozdz. IV, str. 61).
A jednak zauważa: „Do lat czternastu
praktykowałam cnotę, nie czując jej
słodyczy, pragnęłam cierpienia, ale nie
myślałam radować się z niego”. (31 lip.;
Rady i wspomn., str. 267).
„Krzyż towarzyszył mi od kolebki,
mówi kiedy indziej, a Jezus sprawił, iż
krzyż ukochałam namiętnie”. (Kr., 26 lip.
1897).
Nazywała „dzień bez cierpienia, dniem
straconym”. (C., 8 maja 1888).
„Nigdy za wiele cierpienia dla zdobycia
palmy!” (A., 1889).
Takie było hasło bojowe jej młodzieńczych lat, a i później powtarzała:
„Czy wiesz, które dni są moimi niedzie
lami i świętami? Te, w których Bóg więcej
mnie doświadcza”. (Rady i wspomn., str.
279).
Gdy czasem gorzkie cierpienie
Zapuka do serca Twego
Zamień je w zadowolenie:

7 Łk 22,28
8 Iz 63,3
9 Ps 68,21

Ból dla Boga, cóż słodszego!
(Historia pasterki, str. 464).
„W dzieciństwie, mówiła do nowicjuszek, budząc się rano, myślałam, co
mnie w tym dniu czeka, czy radości, czy
cierpienia, gdy przewidywałam strapie
nia – wstawałam smutna! Teraz zaś, jest
zupełnie przeciwnie: myśląc o trudach i
cierpieniach, czekających mnie, wstaję o
tyle weselsza i odważniejsza, o ile więcej
okazji przewiduję, by Jezusowi okazać
mą miłość, zarobić na życie dla mych
dzieci, skoro jestem matką dusz...” (Rady
i wspomn., str. 278).
W autobiografii jej czytamy:
„Jeśli się jakiegoś celu dopiąć pragnie,
należy używać odpowiednich środków, a
ponieważ Jezus dał mi poznać, iż przez
krzyż pozwoli mi zbawiać dusze, zatem
im więcej spotykam krzyży, tym bardziej
wzrasta moja żądza cierpienia”. (Rozdz.
VII, str. 118).
Posłuchajmy jej teraz, w czasie kiedy
jej serce pękało z bólu z powodu cierpień
ukochanego ojca:
„Jakaż łaska Jezusa! jak nas miłuje,
kiedy nam zsyła tak wielką boleść! Nie
starczy wieczności, by Go za to wielbić.
Obsypuje nas łaskami, jakimi obdarzał
największych Świętych”. (C., stycz.
1889).
„Odtąd nie mamy się już czego spo
dziewać na ziemi, pozostaje nam jedynie
cierpienie! Jakiż los godzien zazdrości!”
(C., stycz. 1889).
„Daleką od żalenia się Jezusowi na
krzyż, który nam zesłał, pojąć nie mogę
nieskończonej miłości, która Go skłania
do takiego postępowania z nami...” (C.,
28 luty 1889).
„Rok ubiegły był dobry, tak, był cenny
dla nieba; oby następny był mu podobny”.
(C., 31 grudz. 1889).
Jako dziecko, miała rodzaj proroczego
widzenia doświadczania, o którym tu mowa.10 Wyjawia je w swych Pamiętnikach
i pisze dalej:
„Jakże podziwiam postępowanie
Boga, ukazującego mi naprzód ten tak
cenny krzyż, jak ojciec, który ukazuje
dzieciom wspaniałości ich przyszłego
dziedzictwa i cieszy się w swej miłości,
patrząc na bezcenne skarby, jakie im dać
zamierzył!” (Rozdz. II, str. 33).
„Kiedyś w niebie chętnie wspominać
będziemy te smutne dni wygnania. Tak,
trzy lata męczeństwa mego ojca wydają
mi się najmilsze, najobfitsze w zasługi
w życiu naszym, nie oddałabym ich za

10 „Dzieje duszy” rozdz. II, s. 32.

najwznioślejsze zachwyty; a serce moje,
wobec tego skarbu bezcennego, woła z
wdzięcznością: „Weseliliśmy się za dni,
w któreś nas uniżył, za lata, w któreśmy
widzieli złe.11 (Rozdz. VII, str.126).
A także wśród innych, dotkliwych i
nieustannych cierpień te i tym podobne
słowa powracają na jej usta: „daleka
jest od martwienia się nimi – przeciwnie
– sprawiają jej wielką radość”. (Rozdz.
VIII, str. 32).
Mogła pisać: „Dziękuję Ci, o Boże, za
wszystkie łaski, jakie zesłałeś na mnie, a
szczególnie, żeś mnie
doświadczył w ogniu
utrapienia”. (Akt ofiar.,
str. 306).
Tak samo śpiewa:
Życie miłością,
to nie znaczy wcale
Namiot rozpinać
na Taboru szczycie,
Lecz wraz
z Jezusem
na Kalwarii skale,
W krzyżu
znajdować
skarb cały i życie!
W niebie
mam szczęścia
używać bez miary,
Wtedy cierpienie
uleci z pewnością,
Więc tu na ziemi,
wśród bólów ofiary,
Chcę żyć miłością!
(Żyć miłością, str. 380).
Takie uczucia ożywiały ją do końca
życia. Dwa miesiące przed śmiercią
pisała do jednego ze swych braci duchownych:
„Nie pragnę być uwolniona od cierpień
na ziemi, bo cierpienie połączone z miło
ścią jest jedyną rzeczą godną pożądania
na tej łez dolinie”. (Br., 26 lip. 1897).
Zachęcając go do podjęcia cierpień i
prześladowań, nieodłącznych od zawodu
misjonarskiego, dodaje:
„Pan Jezus chce utrwalić królestwo
swe w duszach raczej przez cierpienia i
prześladowanie, niż przez najwspanial
sze kazania”. (Br., 1897).
Radość nadprzyrodzona, a nawet
naturalna, odczuwana w ofierze, nie wy
klucza cierpienia.
Oto jak Teresa od Dzieciątka Jezus
wyraża się o tym z różnych punktów
widzenia.
Oto najpierw odczuwa gorycz ofiary

11 Ps 89,15.

w walce ze sobą. Z powodu trudności,
jakie miała podczas swego postulatu w
stosunku z pewną poczciwą Siostrą konwerską, która, jak się zdaje, wzięła sobie
za zadanie doświadczać jej cierpliwości,
tak pisze do Matki Agnieszki od Jezusa:
„Jestem biedną piłeczką, całkiem po
kłutą szpilkami i już nie mogę wytrzymać.
Prawda, że dziurki są maleńkie, ale bolą
mnie więcej, niż jedna wielka, zrobiona od
razu. O, jakże drży piłeczka! A przecież
jestem bardzo szczęśliwa, szczęśliwa że
cierpię wszystko, na co Jezus pozwala...”
(A., 1888).

Do swej siostry Celiny pisała:
„Znajduję tylko jedną rozkosz: cier
pienia dla Jezusa, a rozkosz ta, choć
niedoświadczona, przewyższa wszelkie
inne rozkosze”. (C., 12 marzec 1889).
Później swym nowicjuszkom dodawać
będzie odwagi tymi słowami:
„Gdybyście widziały aniołów, patrzą
cych z wysokości nieba na was, walczą
cych na arenie. Oczekują końca walki, by
was zasypać kwiatami i wieńcami. Wiecie
dobrze, że uważamy się za męczenniczki,
od nas zależy zdobycie palm.” (Rady i
wspomn., str. S86).
W wierszu o Joannie d’Arc, kładzie w
usta Archanioła, wręczającego bohaterce
miecz, te słowa:
Trzeba nam walczyć,
zanim zwyciężymy,
Nie dłoń wyciągać
po palmę z koroną;
Na polu walki
masz zdobyć wawrzyny...
(Hymn ku czci Dziewicy Orl., s. 451).
Kiedy jej wiara w istnienie nieba wystawiona była na próbę, tak mówi:

4/2008
„Mówię Jezusowi, że jestem szczę
śliwa, nie mogąc na tej ziemi oczyma
duszy widzieć cudownego nieba, które
mnie czeka, byle raczył otworzyć je
na wieki biednym niewierzącym. Toteż
mimo tych ciemności, odbierających mi
wszelkie uczucie radości, wołać jeszcze
mogę: „Panie, napełniasz mnie radością,
wszelkimi dziełami Twymi”.12 Bo czyż jest
radość większa, nad radość cierpienia dla
miłości Twojej?” (Rozdz. IX, str. 160).
A gdy krzyż całym ciężarem spadł na
jej rodzinę, pisała:
„Moje pragnienie
cierpienia było za
spokojone. Mimo to
pociąg do niego nie
zmniejszał się; toteż
dusza moja wkrótce
podzieliła utrapie
nia serca. Oschłość
wzmagała się, nie
znajdowałam pocie
chy ani w niebie ani
na ziemi; a jednak
wśród tego morza
ofiary, którego tak
pragnęłam, byłam
najszczęśliwszą ze
wszystkich stwo
rzeń”. (Rozdz. VII,
str. 127)
Zadziwiający
kontrast cierpienia
i szczęścia malują
powyższe słowa: nie doznawać żadnej
radości, nie mieć znikąd pociechy a jednak być szczęśliwą!...
„Tak, szczęście, zapewnia Teresa,
znajduję tylko w cierpieniu bez żadnej
pociechy”. (A., 1889).
Chciała to już wyrazić, mówiąc o radości niedoświadczonej, ale jeszcze jaśniej
określa tę myśl w liście do najstarszej
siostry: „Jeśli chcesz odczuwać radość,
mieć pociąg do cierpienia, w takim razie
szukasz pociechy, gdy bowiem rzecz
jakąś kochamy, przestaje być przykrą”.
(M., 17 wrześ. 1896).
Dlatego też nie żąda od swych wrażeń
uczuciowych, aby podzielały uczucia jej
serca: „Nie spodziewajmy się znaleźć
miłości bez cierpienia – pisze – natura
nasza musi cierpieć; ale jakie skarby
pozwala nam przez to zdobywać! To
nasze bogactwo, nasz zarobek”. (C., 12
marca 1889).
„Cierpmy, jeśli trzeba, z goryczą, bez
odwagi. Jezus też cierpiał ze smutkiem:
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czyż bez smutku cierpiałaby dusza? A my
chcielibyśmy cierpieć hojnie, wzniośle, co
za złudzenie!”
„Wielką pociechę sprawia myśl, że
Jezus, ten Boski Mocarz, doznał na sobie
wszystkich słabości naszych, że drżał
na widok gorzkiego kielicha, którego
przecież tak gorąco pożądał”. (Br., 26
grud. 1895).
Dlatego nie wstydzi się przyznać, że
jest smutną. Pisze do swej młodszej siostry: „List twój napełnił me serce wielkim
smutkiem... Nie, „myśli Jezusa nie są
myślami naszymi, a drogi Jego nie są
drogami naszymi”13. Podaje nam kielich
tak goryczy pełen, jak tylko słaba natura
nasza znieść może... nie odwracajmy się
od tego kielicha, przygotowanego Jego
Boską ręką, cierpmy spokojnie”. (C., 12
marzec 1889).
Wyznaje, że ten spokój panuje dopiero
w głębi jej wnętrza, bo „gorycz napełnia jej
duszę po brzegi...” (Rozdz. VI, str. 107).
Już widzieliśmy, jak „płakała” przyjmując krzyż, który mimo to nazywa
„klejnotem Jezusa”; płakała tak, że „pióro
zaledwie utrzymać mogła”. (Rozdz. VIII,
str. 135; C., 23 wrz. 1890).
„Ileż kosztuje – pisze – dać Jezusowi
czego żąda! ale co za radość, że to kosz
tuje!... jakież szczęście słabo nieść nasze
krzyże!..” (C., 28 luty 1889).
Tak, jakże ciężkie jest wygnanie na ziemi, szczególnie w chwilach, gdy wszystko
zdaje się nas opuszczać! Lecz to właśnie
są chwile drogocenne, „wtedy jest czas
pożądany, dzień zbawienia...”14
„Ja, drobne ziarnko piasku, chcę się
brać do dzieła, bez siły, bez odwagi;
albowiem „moc w słabości silniejszą się
staje”15, ta niemoc nawet ułatwi mi zada
nie, pracować będę z miłości”.
Słowa, wypowiedziane przez św.
Teresę w ciągu jej ostatniej choroby,
w chwilach wielkich cierpień duszy i
ciała, odzwierciedlają całe to poddanie
miłosne, a często radosne. Dla lepszego
zrozumienia umieszczamy je po prostu
według dat:
- Może przed śmiercią wiele cierpieć
będziesz? - mówiono jej.
„O, nie martwcie się, tak bardzo pragnę
cierpieć!” (30 maja).
- Czemu jesteś dziś tak wesołą?
„Bo dziś rano spotkały mnie dwie małe
przykrości; nic nie sprawia tyle drobnych
radości, jak drobne przykrości”. (19

13 Iz.55,8
14 2 Kor 6,2.
15 Tamże 12,9.
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maja).
„Pragnęłam cierpieć i jestem wysłu
chaną. Pewnego rana, podczas dzięk
czynienia, odczułam lęk śmierci, a przy
tym żadnej pociechy! Ale tego potrzeba,
by duszę moją upiększyć dla nieba”. (4
czerwca).
„Jestem zadowolona, gdy cierpię
sama; gdy tylko mnie żałują i obsypują
pieszczotami, przestaję się radować...”
(Rozdz. XII, str. 234).
- Jestem pewna, że cierpisz bardzo?
„Tak, ale to mnie cieszy” (15 czerw
ca).
„Boski nasz Zbawiciel umarł na krzyżu
wśród najsroższych mąk i opuszczenia, a
przecież była to najpiękniejsza śmierć z
miłości! Umrzeć z miłości, to nie znaczy
umrzeć wśród zachwytów”. (4 lipca).
„Pan Bóg doświadcza mnie zewnętrz
nie i wewnętrznie, abym Mu dała jak
najwięcej dowodów mego poddania i
miłości”. (10 lipca).
Wyrażono życzenie, by jej męczeństwo wkrótce się skończyło.
„Nie trzeba tego pragnąć, bo właśnie
cierpienie jest jedyną rozkoszą w tym
życiu!” (25 lipca).
„Zawsze uważałam, że nie mam zdol
ności do radowania się, lecz za to mam
wielką do cierpienia”. (29 lipca).
Wskazując na stojącą na stole małą
szklaneczkę pełną jasnoczerwonego
płynu, który zdawał się być jakimś wyśmienitym sokiem, rzekła:
„Widzicie tę szklaneczkę? Myślałby
kto, że w niej znakomity napój; w rze
czywistości nic bardziej gorzkiego nie
zażywam.
Otóż, to obraz mojego życia: w oczach
innych przybierało zawsze różowe kolory;
zdawało się im, że piję napój znakomity –
a to była gorycz. Powiadam, gorycz, cho
ciaż życie moje gorzkim nie było; umiałam
bowiem wszelką gorycz zamienić sobie
na słodycz i radość”. (30 lipca).
„Jedynym moim szczęściem i radością
było cierpienie, a cierpiałam w życiu moim
bardzo wiele; czyżby to nie było prawdą
dlatego, że ludzie tego nie widzieli?” (31
lipca).
„Myślę o słowach św. Ignacego z
Antiochii. Trzeba bym i ja cierpieniem
zmiażdżona została, abym była znaleziona czystym chlebem Bożym”. (10
sierpnia).
„Sądzę, że szatan prosił Pana Boga,
by mnie mógł doświadczać najdotkliwszymi cierpieniami, chcąc mnie przywieść do
utraty wiary i cierpliwości. Nie chciałabym
jednak mniej cierpieć...” (25 sierpnia).

Pokazując jednej ze swych sióstr pewien bardzo zacieniony zakątek ogrodu,
rzekła:
„Widzisz tam, ten ciemny kąt? Oto
masz obraz stanu, w jakim się moja dusza i ciało znajduje... Ach, jakie straszne
ciemności! A jednak dusza moja jest pełna
pokoju”. (28 sierpnia).
Oto słodka woń miłosnego przyjmowania cierpień, jaka wydobywa się z
kielicha „małego kwiatuszka Jezusowego,
rozkwitłego u stóp krzyża, zroszonego
perłami łez i Najdroższą Krwią Jego,
kąpiącego się w promieniach Boskiego
Słońca, Jego Najświętszego Oblicza”.
(Rozdz. VII, str. 120).
ROZDZIAŁ V.

POKORA
„Kiedy sprawiedliwy zatopi się w
przepaści swego ubóstwa, rozważy swą
nicość i niemoc; gdy pozna swą nieudolność postępu i wytrwania; gdy ujrzy swe
rozliczne niedbalstwa i błędy, pogłębia
się w pokorze. Pogrążony w swej nędzy,
wyznając swą niemoc, przedstawia ją
jęcząc Miłosierdziu Bożemu; podziwia
wielkość nieba i swoją małość. Pokora
się pogłębia...
Dlatego Chrystus-Słońce, z wysokości
swojej zsyła tysiące ognistych blasków
w niziny upokorzonego serca. Nie jest
zdolnym do pozostania nieczułym, toteż
szczodrobliwość Jego nie ukróca się, lecz
owszem płynie i rozlewa się, gdyż dusza
stała się już zdolną do przyjmowania. Oto
dlaczego jest oświecona łaską, owładnięta Miłością”16.
Przystępujemy teraz do rozważania
cnót, mających bezpośredni związek z
„Małą drogą” świętej Teresy.
Pokora, stanowiąca jej podstawę, stoi
na czele tych cnót, ponieważ „z pokory
rodzi się swoboda i ufność, a niemoc
pokornego obraca mu się w mądrość”17.
„Gdy się widzimy bardzo nędznymi –
mówiła Teresa – nie chcemy już patrzyć
na siebie, patrzymy jedynie na Umiłowa
nego”. (M. G., 1894).
Dlatego, że się Mu tak dobrze przypatrzyła, a przez to, tak dobrze Go poznała,
wzgardziła zupełnie sobą, a jedynego
oparcia szukała w Nim. Wtedy pokora
stała się jej rysem charakterystycznym,
bo jeśli miłość jest początkiem Małej
ścieżyny, dusza nią idąca jest uosobie-

16 Bł. Ruisbrock, nazywany Przedziwnym, był Opatem w Groenedael, w XIV w.
17 Bł. Ruisbrock.

niem pokory, jak się zresztą przekonamy,
zgłębiając główne rysy tej cnoty naszej
Świętej.
Przede wszystkim wskazała jasno
do jakiego stopnia uniżyć nam się potrzeba, by stać się prawdziwie ubogimi
w duchu:
„Oto, jak uniżyć się musimy, by służyć
Jezusowi za mieszkanie: być tak ubogimi,
aby nie mieć gdzie skłonić głowy...”18 (C.,
19 paźdź. 1892).
A na innym miejscu: „Pan Bóg, Gość
naszego serca, zna naszą nędzę; toteż
przychodzi do nas w zamiarze znalezienia
pustego przybytku, i żąda tylko tego”.
Przekonana o tej prawdzie i o swej niezdolności do dobrego, Służebnica Boża
starała się coraz więcej oczyszczać swe
serce, które uważała jeszcze za „niedość
wyzute z siebie”. A jednak, jakże nisko
zstępowała, przez pokorne uczucia, jakie
wyrażała przy każdej sposobności. (C., 19
paźdź. 1892).
Zaczynając kreślić dzieje swej duszy,
wyznaje, że ,,nic nie było zdolne zwrócić
na nią spojrzenia Jezusa”. (Rozdz. I,
str. 7).
Pisze: „Bóg, który chciał powołać do
Siebie najmniejszą i najsłabszą z nas,
pospieszył się rozwinąć jej skrzyd ła.
Podobając sobie w okazywaniu Swej
Dobroci i Potęgi, posługuje się najsłab
szymi narzędziami, powołał mnie przed
Celinką, która bez wątpienia bardziej na
tę łaskę zasłużyła; lecz Jezus znał dobrze
mą nędzę, przeto ukrył mię pierwszą w
rozpadlinie skalnej”.
Mówiąc o młodej panience, bardzo
narażonej: „Gdybym była na jej miejscu,
od dawna byłabym się zgubiła w bez
brzeżnej puszczy tego świata”. (C. 19
sierp. 1894).
Raz w dniu Komunii św., w czasie jej
ostatniej choroby, podczas kiedy Zgromadzenie odmawiało Confiteor przy jej łożu,
odczuła głęboko swą nędzę i zwierzyła się
potem Matce Agnieszce od Jezusa:
„Widziałam, mówiła, Jezusa, gotowego
oddać się mnie, i ta spowiedź wydała mi
się upokorzeniem bardzo potrzebnym:
„Spowiadam się Bogu, Najświętszej
Pannie Maryi i Wszystkim Świętym, że
bardzo zgrzeszyłam...” O, jak to dobrze,
mówiłam w duchu do siebie, że proszą dla
mnie o przebaczenie Boga i Wszystkich
Świętych. Podzielałam uczucia celnika;
czułam się wielką grzesznicą. Bóg zda
wał mi się tak miłosiernym, a prośba do
Świętych, by mi swą przyczyną wyjednali

18 Łk 9,58.

przebaczenie, tak bardzo wzruszająca!...”
(12 sierpnia).
Przepisała sobie na jednym obrazku
ze swego brewiarza te słowa Ewangelii:
„Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję19; lecz
zmiłuj się nade mną, bo jestem tylko
grzesznikiem!”20.
Nawet grzechy, których nie popełniła,
dawały jej sposobność do upokorzenia
się: „Jezus chce, bym Go kochała, pisa
ła, ponieważ odpuścił mi nie wiele, ale
wszystko...” (Rozdz. IV, str. 65).
„Już naprzód odpuścił mi grzechy,
które mogłabym popełnić”21. (C., 23 lipca
1891).
Na równi z pokorą wzrastała w Teresie
nieufność ku sobie. Już w 10 roku życia,
bawiąc u zaprzyjaźnionej z jej ojcem rodziny, „gdzie ją podziwiano i pieszczono”,
doświadczyła, że „omamienie marności
zaciemnia umysł nie znający złości”22.
(Rozdz. IV, str. 55).
Przyznaje, że dnie spędzone w domu
przyjaciół ojca miały dla niej wiele uroku.
Odtąd drży o swą słabość, a widząc, że ją
Bóg uchronił od niebezpiecznych okazji,
czyni pełne wdzięczności wyznanie:
„Pan Jezus znał zbyt dobrze słabość
moją, by ją wystawić na pokusę, byłabym
spłonęła do szczętu w ułudnym świetle
stworzeń”. (Tamże, str. 64).
Nieco później prosi św. Józefa, „Ojca i
Opiekuna Dziewic”, by strzegł jej niewinności: „Prosiłam Go – pisze – by czuwał
nade mną, oddalając ode mnie każdą
okazję do grzechu; nie mając pojęcia o
złem, lękałam się je poznać”. (Rozdz.
VI, str. 96).
Obawa obrażenia Pana Boga przechodzi nawet granice około 13 r. jej życia i
przez jakiś czas przeradza się w skrupuły.
(Rozdz. IV, str. 65).
W dniu swych ślubów zakonnych tak
się modliła: „O Jezu, Boski mój Oblubień
cze, zabierz mię raczej, a nie dozwól,
abym choćby najlżejszym dobrowolnym

19 J 21,15-17.
20 Łk 18,13.
21 Bezwiednie weszła w myśl bł.
Rusbrocka, który powiedział: „Niepokalana Dziewica, poczęta bez
grzechu, miała daleko wznioślejszą
pokorę niż Magdalena”. Tej Bóg
odpuścił, tamta była bez zmazy. Ten
przywilej jedyny w swym rodzaju,
wyższy nad wszelkie przebaczenia,
spowodował dziękczynienie płynące z nieba i ziemi, przewyższające
nawrócenie Magdaleny.
22 Mdr 4,12
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grzechem splamiła duszę”. (Rozdz. VIII,
str. 134).
Później, wśród pokus przeciwko wierze, zawoła: „O jedną tylko łaskę błagam
Cię o Boże; nie dopuść, abym Cię kiedy
kolwiek obraziła” (Rozdz. IX, str. 159).
Podczas rekolekcji poprzedzających
profesję pisała do Matki Agnieszki od Jezusa: „Proś Pana Jezusa, aby mi dał łaskę
nieobrażania Go więcej, albo popełniania
takich tylko niedoskonałości, które Go nie
obrażają!” (A., 1890).
Pewien zakonnik, któremu się zwierzyła, uspokoił ją zupełnie pod tym względem, „zapewniając, że jej przewinienia
nie zasmucają Pana Boga. Ta pewność
dopomogła jej znosić cierpliwie ziemskie
wygnanie”. (Rozdz VIII, str. 136).
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus nie
tylko nie ufała sobie, lecz nadto ożywiało
ją święte pragnienie, by być zapomnianą
i za nic mianą.
W dniu złożenia ślubów, nosiła na
sercu karteczkę z tymi słowami: „Jezu!
spraw, by się nikt mną nie zajmował, niech
będę zdeptaną, zapomnianą, jak ziarnko
piasku!” (Rozdz. VIII, str. 134).
Jeszcze jako postulantka pisała do
jednej ze swych sióstr: „...Pragnę tylko za
pomnienia, nie pragnę wzgardy, zniewag,
byłoby to zbyt chwalebne dla „ziarnka
piasku”, bo gdyby nim gardzono, znaczy,
żeby je widziano, myślano o nim... Chcę
być zapomnianą, nie tylko od stworzeń,
ale i od siebie samej, aby nie mieć innych
pragnień, prócz tego jednego: miłowania
Pana Boga”. (A., 1888).
A kiedy indziej pisała: „Co za szczęście
być tak ukrytą, żeby nikt o nas nie myślał!
Być nieznaną, nawet osobom, które z
nami żyją!” (A., 1892).
Już przed wstąpieniem do Karmelu,
pozwolił jej Pan zrozumieć, że „prawdziwą, jedyną chwałą jest ta, która trwać
będzie wiecznie; aby dojść do niej, nie
potrzeba wykonywać świetnych czynów,
ale raczej kryć się przed ludźmi i przed
samym sobą”. (Rozdz. IV, str. 55).
Pewna nowicjuszka rzekła do niej:
„Jak szczęśliwą jesteś, iż cię Bóg
wybrał, abyś nauczała dusze „drogi
dziecięctwa!”
Odrzekła: „Dlaczego ma mnie to
uszczęśliwiać? dlaczego miałabym pragnąć, aby Bóg posługiwał się raczej tą niż
inną? Byle królestwo Jego szerzyło się w
duszach, mniejsza o narzędzie!” (Rady i
wspomn., str. 269).
Mówiąc w zaufaniu o swym pragnieniu
śmierci z miłości ku Bogu, dodała z pokorą: „Ale nie o to chodzi, aby to widać
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było, byle tak było; Pan Jezus umarł z
miłości na krzyżu, a patrz, jakie było Jego
konanie!” (14 lipca).
Pisała: „Nie zapominajmy, że Jezus
jest Skarbem ukrytym; mało dusz umie
Go odnaleźć, bo kochają to, co błyszczy...
„Aby znaleźć rzecz ukrytą trzeba się ukryć
samemu”23, trzeba, by życie nasze było
jakby tajemnicą..” (C., 2 sierp. 1893).
„Przykładała się do drobnych aktów
cnót, dobrze ukrytych...”, a że „chciała
być wierną i działać jedynie pod okiem
Jezusa”, to wielu z tych aktów „nikt nigdy
nie widział”. (Rozdz. VII, s. 128; s. 117).
Odnośnie do swych oschłości wewnętrznych tak się wyraża: „Tą drogą
prowadził mnie Pan Bóg przez lat pięć,
ale ja sama tylko ją znałam. Oto właśnie
ten kwiat ukryty, który pragnęłam ofiaro
wać Jezusowi, ten kwiat, którego zapach
wznosi się tylko do nieba”. (Tamże, str.
118).
Krótko przed śmiercią mówiła:
„Te słowa Izajasza: „Nie masz w nim
krasy ani piękności, a twarz jego jakoby
zasłoniona; widzieliśmy go, a nie po
znaliśmy go...”24 były początkiem mego
nabożeństwa do Najświętszego Oblicza,
albo lepiej mówiąc, całej mojej pobożno
ści. I ja także pragnęłam być jak Jezus
bez chwały, bez krasy, nieznaną żadnemu
stworzeniu”. (7 sierpnia).
Chociaż, zdaniem Teresy, wzgarda
„zbyt jej pochlebiała”, od 14 roku życia zachwycała się słowami św. Jana od Krzyża:
„Panie, cierpieć i ponosić wzgardę”.
Pisała do swej siostry:
„O niebo, niebo, jakżeż gorąco go
pragnę, bym ujrzeć mogła Boskie Oblicze
Jezusa i już na wieki zachwycać się Jego
pięknością niepojętą; ale tymczasem
pragnę wiele cierpieć i być wzgardzoną
na ziemi”. (A., maj 1888). ‘
W poufnej rozmowie z pewną nowicjuszką wyznała jej, że gdyby w Karmelu pozostać nie mogła, wstąpiłaby do
przytuliska jako „pokutnica”, by tam żyć
w ukryciu i wzgardzie. (Rady i wspomn.,
str. 265).
„Pragnęłam gorąco być upokorzoną”,
zapewniała; a w ostatnich dniach swego
życia odczuła żywą radość na myśl, że
uważano ją niekiedy za niedoskonałą.
„Przeciwnie jest z pochwałami, sprawiają
mi przykrość”. (Rozdz. X, str. 190; 2 sierp:;
Rady i wspomn., str. 268).
Wyznawała, a wyczuwa się jej szczerość, że „nagany są dla niej ucztą roz

23 Św. Jan od Krzyża.
24 Iz 53,2-3.
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koszną, napełniającą jej duszę radością”.
(Rozdz. X, str. 190).
Sama dziwi się takiemu uczuciu:
„Jakim sposobem rzecz, tak przeciwna
naturze, może dawać tyle szczęścia?
Nie wierzyłabym, gdybym sama tego nie
doświadczyła...” (Tamże).
Kiedy ją chwalono, co się czasem
zdarzało, zapewnia Święta: „Doprawdy,
nie wbija mnie to w pychę, bo pamiętam
ustawicznie o mej nędzy. Kwiatuszek
zachowuje na dnie swego kielicha cenne
krople rosy upokorzenia dawniej dozna
nego, aby mu zawsze przypominały, że
jest mały i słaby. Wszystkie stworzenia
mogłyby go podziwiać, chwalić, nie rzu
ciłoby to ani cienia próżnego zadowolenia
na prawdziwą radość, jakiej doznaję w
sercu, widząc się w oczach Boga nędzną
nicością, niczym więcej!” (Rozdz. X, str.
189; IX, str. 152).
Tak się modliła: „Proszę Cię, Panie,
aby „olejek pochwał”, tak przyjemny
naturze, „nie tłuścił głowy mojej”25, czyli
nie osłabiał umysłu mojego, abym nie
sądziła, że już posiadam cnotę, której
akty spełniłam zaledwie kilka razy”. (22
lip. 1897); Rady i wspomn., str. 283).
Piłat, pytający Pana Jezusa, co to jest
prawda26 i nie czekający na odpowiedź,
nasunął jej następującą uwagę:
„Zawsze mówiłam Bogu: O mój Boże,
chcę Cię usłyszeć, błagam Cię, racz mi
odpowiedzieć, gdy Cię z pokorą pytam:
Co to jest prawda? Spraw, bym widziała
wszystko we właściwym świetle, bym
nigdy błędem nie została uwiedziona”
(21 lip.).
A Pan wysłuchał tak dalece jej prośbę,
że mogła napisać: „Pan uczynił mi wielkie
rzeczy27, a z tych największą, że mi tak
jasno ukazał moją nicość, moją nieudol
ność do wszelkiego dobra”. (Rozdz. IX,
str. 156).
Bliska już zgonu mówi jeszcze:
„Co do mnie, to otrzymywałam jedynie
światło do poznania mej nicości. Przyno
siło mi to więcej korzyści, aniżeli oświece
nia w rzeczach wiary”. (13 sierp.).
Pewnego dnia podczas swej choroby,
gdy była nadzwyczaj osłabiona, okazała
trochę niezadowolenia, że jej nie zrozumiano; natychmiast zawołała infirmerkę:
„O, najserdeczniej przepraszam”,
powiedziała ze łzami. (29 lipca).
A w kilka minut później zwierzyła się:
„Jak szczęśliwa jestem, czując się tak

25 Ps 140,5.
26 J 18,38.
27 Łk 1,49.

niedoskonałą i tak bardzo potrzebując mi
łosierdzia Bożego w godzinie śmierci!”
Na pytanie jej zadane:
„Upadam często, ale cieszę się z tego.
Nie zawsze umiem wznieść się ponad
błahostki ziemskie; np. gdy się niepokoję
jakimś głupstwem, które powiedziałam
lub zrobiłam, wchodzę w siebie i mówię
sobie:
Niestety, zawsze jedno i to samo! My
ślę jednak o tym z wielką słodyczą i bez
cienia smutku: słodko czuć się słabym i
małym!” (5 lipca).
A w „Dziejach duszy” tak woła:
„Tak Panie! szczęśliwa jestem, od
czuwając wobec Ciebie cała moją nędzę
i słabość, a serce moje pozos taje w
spokoju...” (Rozdz. XI, str. 220).
Kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy
jedna Siostra prosiła ją o pomoc w pracy,
nie zważając, że miała wysoką gorączkę,
pewne emocje odbiły się na jej twarzy, co
zauważyła obecna przy tej scenie Matka
Agnieszka od Jezusa. Tegoż wieczora napisała do niej Teresa następujący liścik:
„Dzisiaj okazałam Ci mą cnotę, moje
skarby cierpliwości! Ja, która tak dobrze
umiem innych pouczać! Cieszę się, że
widziałaś moją niedoskonałość. Jakże
złą jestem! Lecz szczęśliwsza jestem,
że byłam niedoskonała, niż gdybym,
wsparta łaską, była wzorem cierpliwości;
tak wielką to jest dla mnie pociechą, że
Jezus zawsze równie słodki i dobry dla
mnie”. (A., 28 maj 189-1).
Później powiedziała: „Skoro się z
pokorą znosi upokorzenie, że się było
niedoskonałym, Pan Bóg natychmiast
nam przebacza”. (3 września).
A opowiadając o powyższym zdarzeniu jednej nowicjuszce: „Rozkoszowałam
się tą myślą, że Siostra N. widziała jak
niedoskonałą jestem... czułam się taka
szczęśliwa, że naprawdę taka jestem”.
(Wspomn. niewyd.).
Doszła do tego, „że uważała jako rzecz
dobrą pewne braki w swych zwycięstwach
nad sobą, bo zamiast myśleć z pewnym
upodobaniem o swym męstwie – wspo
mnienie walki było dla niej upokorze
niem”. (Tamże)
„Pragnęlibyśmy nigdy nie upadać?
pisała w 16 roku życia. Co mnie to
obchodzi, że co chwila upadam! czuję
przez to mą słabość i bardzo z tego
korzystam. Widzisz, Boże mój, do czego
jestem zdolna, jeśli mnie ramię Twoje
nie podtrzyma; a jeśli mnie zostawiasz
samą, to widocznie podoba Ci się widzieć
mnie leżącą na ziemi. A więc nie będę się
niepokoić, ale zawsze błagalnie ku Tobie

dłonie wyciągać... Nie wierzę, żebyś mnie
opuścił!” (C., 12 marzec 1889).
W „Dziejach duszy” czytamy:
„Obecnie pogodziłam się już z myślą,
że zawsze pozostanę niedoskonała, a
nawet cieszę się tym”. (Rozdz. VII, str.
128).
„Chwila obecna może później wyda
wać mi się będzie pełna nędz i słabo
ści, ale nie dziwię się już niczemu, nie
martwię się, widząc się samą słabością;
przeciwnie: chlubię się nią i spodziewam
się odkrywać w sobie codziennie nowe
niedoskonałości”. (Rozdz. IX, str. 174). Przed wstąpieniem swej kuzynki do
Karmelu, tak do niej pisze: „Mylisz się,
jeśli myślisz, że biegnę z zapałem drogą
ofiary, jestem słaba, bardzo słaba i co
dzień mam tego nowe zbawienne dowo
dy. Ale Jezus raczy mi udzielać umiejęt
ności przechwalania się w krewkościach
moich.28 Jest to wielka łaska, bo w tym
uczuciu mieści się pokój i spoczynek
serca”. (M. G., 1894).
„Tak, jestem maleńką duszyczką i małe
tylko rzeczy przynoszę Panu w dani; a i
tak nieraz opuszczam sposobność do
składania tych drobnych ofiar, które serce
tak wielkim pokojem napełniają; ale to
mnie nie zniechęca, godzę się z tym, że
mam trochę mniej pokoju, i staram się
być czujniejszą na przyszłość”. (Rozdz.
X, str. 196).
W końcu głęboka i prawdziwa jej pokora zawiodła ją na owe świetlane wyżyny,
których już nie dosięga zatruty powiew
próżnej chwały. Dlatego, mówiąc o darach
Bożych, ośmiela się twierdzić:
„Czuję, że nie potrzebuję się nicze
go obawiać, mogę się cieszyć do woli
wszystko Bogu oddając, co chciał we
mnie dobrego uczynić. Jeśli podoba się
Mu, abym się wydawała lepszą, aniżeli
jestem, co mnie to obchodzi: wolno Mu
czynić co chce”. (Rozdz. IX, str. 153).
Rady dawane nowicjuszkom co do
praktyki pokory pełne są tych samych
uczuć: „Gdy popełnimy jakiś błąd, nie
przypisujmy go nigdy przyczynie fizycz
nej, jak n.p. chorobie, niepogodzie, ale
jedynie naszej niedoskonałości, nie znie
chęcając się jednak. To nie są powody
osłabiające człowieka, pokazują tylko
jakim jest29. (Rady i wspomn., str. 273).
„Niech cię uważają za niedoskonałą, to
jest potrzebne, to twój zysk, bo możesz,
wtedy ćwiczyć się w pokorze, która nie na
tym tylko polega, żeby myśleć i mówić, że

się jest pełnym wad, lecz czuć się szczę
śliwą, że inni tak o nas myślą i mówią”.
(Tamże, str. 268; Wspomn. niewydane).
„Jedyną rzeczą, której nikt nie zazdro
ści, jest ostatnie miejsce, a więc tylko ono
nie jest próżnością i udręczeniem myśli.”
Wszelako, „Droga człowieka nie zawsze
jest w mocy jego30, i czasem łapiemy się
na pragnieniu tego, co błyszczy; wtedy
stańmy pokornie między niedoskona
łymi, przyznajmy się, żeśmy malutkimi
duszyczkami, które Bóg nieustannie
wspier ać musi. Kiedy tylko widzi, że
jesteśmy głęboko przekonani o naszej
nicości i kiedy mówimy Bogu: „Zachwia
ła się noga moja, miłosierdzie Twoje
wspomagało mnie31”, wtedy podaje nam
rękę, ale kiedy usiłujemy czynić wielkie
rzeczy, choćby pod pozorem gorliwości,
pozostawi nas własnym siłom. Wystarcza
więc upokorzyć się, a niedoskonałości
swe znosić z łagodnością: oto prawdziwa
świętość nasza!” (Rady i wspomn., str.
271-372.; C., 7 czerwca 1897].
To „ostatnie miejsce” było rzeczywiście
jedyną jej ambicją, bo pisała: „Zaledwie
wzrok mój spocznie na kartach Ewangelii,
a natychmiast oddycham wonnością życia
Jezusowego i wiem którędy jest droga
moja”. (Rozdz. X, str. 204).
Śpiewa Mu:
Na obcym brzegu dla mojej miłości,
Jak wielką wzgardą byłeś otoczony!
Chcę więc się ukryć
dla Twojej miiości,
Dla Ciebie, Jezu,
wieść żywot wzgardzony!
(Pragnę miłości, str. 398)
„Gdy się jest pokornym – mówiła –
pozwala się chętnie, by nam wszyscy
rozkazywali”. (Wspomn. niewydane).
Na pewną młodą zakonnicę, pełniącą
urząd infirmerki, nalegała tymi słowami:
„Musisz się uważać nie tylko za służeb
nicę chorych, lecz za niewolnicę, której
każdy ma prawo rozkazywać, a której
stan niewolnictwa nie pozwala myśleć o
skarżeniu się”. (Wspomn. nieivydane).
„Mamy prosić o rzeczy potrzebne
pokornie, jak żebracy, wyciągający rękę
po jałmużnę; jeśli ich spotka odmowa, nie
dziwią się, bo nikt im nic nie jest winien”.
(Rozdz. IX, str. 1’69).
Pisała raz do swej siostry: „Jeżeli
znies iesz spokojnie doświadczenie,
niepodobania się samej sobie, dasz
miłe schronienie Jezusowi; prawda, że
cierpieć będziesz, bo będziesz za drzwi

28 2 Kor 11,5
29 Naśl., ks. I. rozdz. XVI, 4

30 Jr 10,23
31 Ps 93,18.
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wyrzucona u siebie, ale nie lękaj się, im
uboższa się staniesz – tym milsza bę
dziesz Jezusowi”. (C., 11 marca 1889).
Subtelna zazdrość, widoczna w powiedzeniu: Zniechęca mnie to, że nie
mogę naśladować twojej tkliwej miłości
ku Bogu! — zasłużyła na następującą
odpowiedź:
„Ile razy poczujesz tę pokusę, módl się
tak: Mój Boże, dziękuję Ci, że nie mam
żadnego tkliwego uczucia i cieszę się, że
inni je mają”. I dodała: „Będzie to milsze
Panu Bogu, niż gdybyś była zawsze bez
zarzutu”. (Wspomn. niewydane).
— O, gdy pomyślę, ile potrzeba mi
zdobyć! — mówiła pewna nowicjuszka.
„Powiedz raczej: stracić! Jezus postara
się napełnić twą duszę, w miarę jak uwol
nisz ją od niedoskonałości. Widzę, że
mylisz się w drodze; nie dojdziesz nigdy
do celu twej podróży: chcesz wyjść na
górę, i Pan Bóg chce, byś zstępowała:
czeka na ciebie w żyznej dolinie pokory”.
(Rady i wspomn., str. 266).
Innej, zasmuconej brakiem odwagi:
„Użalasz się na to, co powinno być
twym największym szczęściem. Zamiast
się smucić, ciesz się raczej, że dając ci
odczuć słabość twoją – Bóg daje ci spo
sobność ratowania większej liczby dusz”.
(Tamże, str. 279).
„Chciałabyś widzieć skutek twoich usi
łowań, czytamy w liście do jej kuzynki, a
Jezus właśnie chce to zakryć przed Tobą.
Lubi sam tylko przypatrywać się maleńkim
owocom cnoty, jakie Mu ofiarujemy i które
Go pocieszają”. (M. G., 1894).
A na innym miejscu:
„Uczyń Bogu ofiarę z pragnienia
zbierania owoców twej pracy, to znaczy,
że czuć będziesz całe życie wstręt do
cierpienia, do upokorzeń, patrzeć, jak
wszystkie kwiaty twych pragnień i dobrych
chęci opadają na ziemię, nie przynosząc
owocu”. (Rady i wspomnienia, str. 268).
Daremny połów ryb Apostołów mimo
usiłowań w ciągu całej nocy i późniejszy
cudowny i tak obfity, gdy się przekonali
o swej zupełnej niemocy32, nasunął jej
następującą trafną uwagę:
„Być może, że gdyby choć kilka maleń
kich ułowili rybek, Mistrz nie byłby uczynił
cudu; ale nie mieli nic; dlatego Potęga i
Dobroć Boska wielkimi rybami szybko
napełniła ich sieci! Oto cecha Pana
Naszego: daje jak Bóg, ale żąda pokory
serca...” (C., 20 paźdz. 1893).
W tym znaczeniu pragnęła „stanąć
na sądzie Bożym z pustymi rękami”,

32 Łk 5,5.
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nie mając innych skarbów
nad pokorne przyjęcie swego
ogołocenia. (Rady i wspomn.,
str. 281).
„Proszę Cię, chciej mnie
zrozumieć – pisała – chciej zro
zumieć, że aby kochać Jezusa,
być Jego ofiarą miłości, im bar
dziej się jest słabym i nędznym,
tym podatniejszym na działanie
tej Miłości wyniszczającej i
przeobrażającej. Wystarcza
samo pragnienie, by stać się
ofiarą, ale trzeba się zgodzić
i pozostać zawsze biednym i
bezsilnym, i w tym trudność, bo
„prawdziwie ubogiego w duchu,
gdzież znajdzie? Trzeba go
szukać daleko...33, mówi autor
Naśladowania. Nie mówi, że
należy go szukać pomiędzy
wielkimi duszami, ale daleko,
to jest w poniżeniu, w nicości...
Trzymajmy się więc z daleka od
wszystkiego co błyszczy, uko
chajmy małość naszą, cieszmy
się, że nic nie odczuw amy,
a Jezus przyjdzie po nas,
jakkolwiek daleko będziemy
i przemieni nas w płomienie
miłości”.

33 Naśl. Ks. II rozdz.
XI, 4
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Francja: beatyfikacja rodziców
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył 19 października 2008 w Lisieux
miejscowy ordynariusz bp Pierre Pican.
Papieża reprezentował kard. José S.
Martins. Emerytowany prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokonał aktu
beatyfikacji oraz wygłosił homilię. Przypomniał w niej, że córka małżeństwa Louisa
i Zélie Martin, św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, uznawała swych rodziców za
„godnych Nieba”. Podkreślił zarazem, że
oboje błogosławieni zdawali sobie sprawę, iż ich droga uświęcenia wiedzie nie
mimo małżeństwa, ale właśnie poprzez
nie. W nim bowiem realizuje się ta sama
miłość, która łączy Kościół z Chrystusem.
Tę więź wyraża także wspólne wyniesienie do chwały ołtarzy obojga małżonków,
których wzajemna miłość osiągnęła wyżyny heroiczności.
Jak wskazał kard. Martins, błogosławieni Louis i Zélie mogą być wzorem i dla
współczesnego pokolenia, zwłaszcza w
tym co dotyczy moralności małżeńskiej i
otwartości na życie. Wymaga to jednak
posłuszeństwa Kościołowi, pójścia pod
prąd istniejących tendencji oraz stałości
w wierze tak w dobrej, jak i w złej doli.

Chrześcijańska doskonałość włącza też
wszystkich w ewangelizacyjne dzieło
Kościoła, o czym świadczy historia córki
małżeństwa Martin, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, duchowej misjonarki i patronki misji.
19 października przypadała 150 rocznica ślubu nowych błogosławionych. Ich
proces beatyfikacyjny został otwarty w
1957 r. W roku 1994 Jan Paweł II ogłosił
dekret o heroiczności ich cnót chrześcijańskich. Od 2003 zarejestrowano kilka
uzdrowień za ich przyczyną, co pozwoliło
na beatyfikację.
Teresa Martin, przyszła karmelitanka, patronka Francji i doktor Kościoła,
urodziła się 2 stycznia 1873 r., kiedy jej
matka Zélie miała 42 lata, a ojciec Louis
Martin – 50. Zélie Martin zmarła 4 lata
później. Faktem powszechnie znanym
jest znaczenie choroby ojca dla kształtowania się duchowości „małej Tereski”,
natomiast niewiele mówi się o roli matki.
Listy Zélie Martin do męża, które Tereska
cytuje wielokrotnie w „Dzienniku duszy”,
zawierają wzruszające dowody miłości
macierzyńskiej wobec najmłodszej córki.
Listy Zélie Martin zostały opublikowane
po raz pierwszy w 1941 r. Są
one świadectwem głębokiej
więzi łączącej dwoje małżonków, zapisem nie tylko
ich radości, ale również
ich bólu z powodu śmierci
czworga dzieci. W swych
ostatnich listach Zélie opisuje lata choroby, która
była powodem jej śmierci.
Ponadto są one zapisem
drobnych wydarzeń z życia
normandzkiego miasteczka
Lisieux i właśnie w tych najmniejszych wydarzeniach
można dostrzec głęboką
chrześcijańską miłość bliźniego, która ożywiała codzienność państwa Martin.
(RV)
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Modlimy się za rodziny
,
z rodzicami swiętej Teresy z Lisieux
Zaangażowani w życie rodzinne, Zelia i Ludwik Martin, budowali
swoje małżeństwo i rodzinę poprzez prężny i systematyczny udział
w życiu Kościoła, codzienną modlitwę i czerpanie z sakramentów.
Dali życie dziewięciorgu dzieciom,
które otaczali miłością i troską. W
codziennych doświadczeniach, zakłócających radość życia, ufali Panu
i pozostawali wrażliwi na potrzeby
bliźnich. W ich rodzinie, gdzie wiara
i życie duchowe było silne, pięć córek wybrało powołanie zakonne.
Poprzez beatyfikację Zelii i Ludwika Martin Kościół stawia ich za
przykład rodzinom naszych czasów.
Wszystkie rodziny powierzają
ich orędownictwu współczesnych
rodziców, doświadczających dziś
zarówno wielu trudności, jak i radosnej nadziei. Nadziei na to, że mogą
tak jak Zelia i Ludwik opierać się
na wierze i ewangelicznych wartościach w wychowaniu swych dzieci
i wytrwale im towarzyszyć na drodze odkrywania swego powołania.
Powierzając wstawiennictwu nowych Błogosławionych nasze rodziny możemy we wspólnotach parafialnych, w grupach modlitewnych,
a także w rodzinach skorzystać
z propozycji poniższej modlitwy
przesłanej nam przez Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
***
CZUWANIE W INTENCJI RODZIN
Z BŁOGOSŁAWIONYMI
ZELIĄ I LUDWIKIEM MARTIN,
RODZICAMI ŚW. TERESY
POCZĄTKOWA INWOKACJA
Jesteś źródłem naszego życia,
Tobą chcemy żyć! Jesteś źródłem
naszego życia, jego sercem, o Jezu
Chryste!
HYMN
Refren:
Twoja Miłość powołała nas do życia. Ożywia nas Twój Duch!
Miłość wzrasta, kiedy dzielimy

się z innymi ludźmi.
Miłość wzrasta, kiedy kogoś doceniamy.
Miłość wzrasta, kiedy komuś
przebaczamy.
Miłość wzrasta, kiedy łączymy się
w jedność.
Miłość wzrasta, kiedy trwamy
cierpliwie. [Ref.]
Miłość wzrasta, gdy oddajemy
komuś dobrą przysługę.
Miłość wzrasta, gdy dobrze korzystamy z naszej teraźniejszości.
Miłość wzrasta, gdy potrafimy się
poświęcić.
Miłość wzrasta, gdy potrafimy się
dzielić.
Miłość wzrasta, gdy potrafimy
pocieszać. [Ref.]
Miłość wzrasta, gdy jesteśmy sobie wierni.
Miłość wzrasta, gdy sobie ufamy.
Miłość wzrasta, gdy jesteśmy wytrwali.
Miłość wzrasta, gdy żyjemy w
prawdzie.
Miłość wzrasta, gdy nie zaślepiamy się własnymi interesami. [Ref.]
Miłość wzrasta, gdy słuchamy
cierpliwie, nie wyrokując pochopnie.
Miłość wzrasta, gdy budujemy
pokój.
Miłość wzrasta, gdy zrywamy ze
złem.
Miłość wzrasta, gdy przepraszamy w pokorze.
Miłość wzrasta, gdy przyjmujemy innych z sercem [Ref.]
MODLITWY W CISZY
Serce Jezusa, jesteś miłością.
Uczymy się kochać tak, jak Ty kochasz - z cierpliwością, łagodnością
i pokorą.
Serce Jezusa, jesteś miłością.
SŁOWO BOŻE: (Kol 3, 12-17)
Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, poko
rę, cichość, cierpliwość, znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie

nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut
przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest
więzią doskonałości. A sercami
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście
wezwani w jednym Ciele. I bądźcie
wdzięczni! Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym
bogactwem: z wszelką mądrością
nauczajcie i napominajcie samych
siebie przez psalmy, hymny, pieśni
pełne ducha, pod wpływem łaski
śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie
w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu
Ojcu przez Niego.
ADORACJA
„Zrozumiałam, że miłość określa
każde powołanie, że miłość wszystko podpiera, ogarnia każde miejsce
i wszystkie czasy. Jednym słowem,
jest wieczna!” - św. Teresa z Lisieux
Panie, który jesteś źródłem i pełnią prawdy, życia i miłości, wspomagaj rodziny i uświęcaj je! Wspieraj
rodziców w przeżywaniu powołania do dzielenia się miłością każdego dnia - w rodzinie i poza nią.
MODLITWA WSTAWIENNICZA
1. Panie, modlimy się do Ciebie za Kościół, rodzinę wszystkich
ochrzczonych,
Aby wzrastała w jedności i wspomagała domowe ogniska i wszystkich ludzi, w budowaniu Cywilizacji
Miłości.
2. Panie, Tobie powierzamy naszą
Ojczyznę i nią rządzących,
Aby umieli rozpoznać w rodzinie
fundament dany całemu społeczeństwu i chronili ją, jako naturalne miejsce przekazu życia;
Aby szanowali życie od poczęcia
do śmierci.
3. Panie, prosimy Cię o łaski dla
rodziców i wychowawców,
Aby byli zawsze świadomi odpo
wiedzialności za powierzone im

43

Vox Domini

dzieci;
Aby dobrze wykorzystywali środki materialne i duchowe, wychowując nowe
pokolenia.
4. Panie, powierzamy Tobie rodziny doświadczone
cierpieniem, chorobą, bezrobociem, biedą, rozbiciem.
Spraw, by zaufały Twojej
miłości, odzyskały nadzieję i
doświadczyły zrozumienia i
pomocy innych.
Ojcze nasz...
MODLITWA
Panie, Nasz Boże, który
podtrzymujesz rodzinę u jej
podstaw i stworzyłeś ją przeznaczoną do miłości i dawania życia, daj wszystkim
ziemskim rodzinom być podobnymi Świętej Rodzinie,
jaką dałeś Twemu Synowi.
Umacniaj ich w jedności, ucz
otwartości na dar życia, zdolności przebaczania i dzielenia się miłością. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Jeśli obecny jest kapłan,
modlitwę kończy błogosławieństwo i pieśń na zakończenie.
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ŚWIADECTWO. Święta Teresa z Lisieux
pisze o swoich Rodzicach,
błogosławionych Zelii i Ludwiku Martin
W liście z 26 lipca 1897 roku, w czasie, gdy leży złożona cierpieniem w infirmerii Karmelu, sporządza dla swojego brata duchowego, księdza Maurycego Belliere’a rodzaj osobistego testamentu o swojej rodzinie:
„Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę godniejszych Nieba niż ziemi. Prosili Pana, by dał im dużo dzieci i by je wziął dla Siebie. Pragnienie to
zostało wysłuchane. Czworo małych aniołków uleciało do Nieba, a
pięć pozostałych na arenie życia wybrało Jezusa za Oblubieńca.
Z męstwem prawdziwie heroicznym Ojciec mój, jak nowy Abraham,
wspiął się trzykrotnie na górę Karmelu, by złożyć Bogu ofiarę z tego,
co miał najdroższego. Naprzód dwie najstarsze córki, później trzecia,
za radą swego Kierownika, odprowadzona przez niezrównanego naszego ojca, podjęła próbę życia zakonnego w klasztorze Wizytek. Pan
Bóg zadowolił się samą zgodą na ofiarę. Po pewnym czasie powróciła
do życia świeckiego, ale wiedzie życie istotnie zakonne.
Wybraniec Boga miał jeszcze dwie córki, jedną osiemnastoletnią,
drugą czternastoletnią.Ta ostatnia, mała Terenia zapragnęła odlecieć do
Karmelu. Zezwolenie dobrego Ojca otrzymała bez trudności, a wspaniałomyślność swą posunął do tego stopnia, że zawiózł ją najpierw do
Bayeux, a potem do Rzymu, by usunąć piętrzące się przeszkody, opóźniające dokonanie ostatecznej ofiary tej, którą nazywał swoją Królewną. Gdy doprowadził ją do portu, powiedział córce jedynej, która
pozostała:
Jeśli chcesz pójść za przykładem swoich sióstr, zgadzam się, nie
troszcz się o mnie.
Anioł, który miał być podporą starości tak świętego męża, odpowiedział, że i on także odleci za klauzurę, ale dopiero
po odejściu Ojca do Nieba - czym uradowało się
bardzo serce tego, który żył wyłącznie tylko dla
Boga.
Tak piękne życie miało być uwieńczone godną
próbą. Niezadługo po moim wstąpieniu do Karmelu, Ojciec, tak słusznie przez nas umiłowany,
dotknięty został atakiem paraliżu nóg, który powtórzył się kilkakrotnie. Nie skończyło się jednak
na tym; doświadczenie byłoby nazbyt słodkie, a
przecież bohaterski Patriarcha złożył Bogu siebie
jako ofiarę całopalną. Toteż paraliż zmienił swój
bieg, umiejscowił się w czcigodnej głowie ofiary
przyjętej przez Pana...
Brak mi już miejsca, by podać wzruszające
szczegóły, zaznaczę tylko, że trzeba nam było wychylić kielich aż do dna i rozłączyć się na okres
trzechletni z czcigodnym naszym Ojcem, powierzyć go rękom osób wprawdzie zakonnych, ale
obcych.
Przyjął to doświadczenie, zdając sobie sprawę
z tak wielkiego upokorzenia, a posunął swoje bohaterstwo tak daleko, że nie chciał, aby modlono
się o jego zdrowie...”
(TDL 261)
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Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie
Włoska dziewczynka, Antonietta
Meo, zmarła na raka w wieku
sześciu lat, może zostać ogłoszona doktorem Kościoła.

Pozostawiła po sobie 150 listów do
Osób Trójcy Świętej i Maryi, które stanowią „wspaniałą całość teologiczną”
– powiedział sekretarz Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp
José Luis Redrado Marchite.
Antonietta Meo urodziła się 15 grudnia 1930 r. w Rzymie, w rodzinie o mocnych zasadach moralnych i religijnych,
jak czytamy w jej życiorysie przygotowanym w czasie procesu beatyfikacyjnego.
Któregoś dnia w przedszkolu uderzyła
się kolanem o kamień. Ból nie przechodził i rodzice poszli z dzieckiem do lekarza, który wydał wyrok: nowotwór.
Kiedy niedługo potem amputowano
jej nóżkę, Antonietta jako jedyna przyjęła to nie jako tragedię, lecz sposobność
do tego, aby cierpieć za świat i grzeszników. O jej mistycznym wręcz stosunku
do choroby mówią liczne listy, jakie pisała do Pana Jezusa i Matki Bożej, do
Boga i Ducha Świętego. Prosiła Jezusa,
by – jeśli zechce – „zwrócił jej nóżkę”,
ale była przygotowana na niespełnienie
tej prośby. „Jeśli nie chcesz, fiat voluntas
tua” – pisała w jednym z ostatnich listów.
Zmarła 3 lipca 1937 r. Pochowana została na rzymskim cmentarzu Verano, a jej

trumnę przeniesiono do bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego, w którym
wcześniej została ochrzczona i przyjęła
I Komunię św.
W Rzymie znana jest jako Nennolina. Tak zdrabniając jej imię Antonietta,
nazywano ją w domu. Jej proces beatyfikacyjny, rozpoczęty już w 1942 r. dzięki staraniom Akcji Katolickiej, do której
dziewczynka należała, zakończył się
30 lat później. Wtedy jednak Kościół nie
dopuszczał beatyfikacji dzieci, które nie
zmarły śmiercią męczeńską. Sytuacja
zmieniła się, gdy - za pontyfikatu Jana
Pawła II - w 1981 r. Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych uchyliła ten nieformalny zakaz.
18 grudnia 2007 r. Benedykt XVI
podpisał dekret uznający heroiczność
cnót dziewczynki. Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za jej
wstawiennictwem. Gdy do niego dojdzie,
Antonietta Meo stanie się najmłodszą
błogosławioną, a w przyszłości może i
świętą, w historii Kościoła.
Tytułu doktor Kościoła (doctor Ecclesiae – czyli nauczyciel Kościoła) użył po
raz pierwszy najwybitniejszy myśliciel i
historyk Kościoła w średniowieczu Beda
Czcigodny (673-735) w odniesieniu do
czołowych postaci pierwszych wieków
chrześcijaństwa: świętych – Ambrożego (339-97), Augustyna (354-430), Hieronima (347-420) i papieża Grzegorza
I Wielkiego (590-604). Do połowy XVI
wieku istniał „kanon” doktorów Kościoła,
złożony w połowie z czterech przedstawicieli Wschodu i Zachodu. Później na
Zachodzie dołączono do nich św. Tomasza z Akwinu (1225-74) i innych wielkich
myślicieli i reformatorów Kościoła.
Dotychczas Kościół katolicki obdarzył tym tytułem 33 osoby, w tym 3 kobiety. Po raz ostatni obrzęd taki odbył się
19 października 1997 r., gdy Jan Paweł
II ogłosił doktorem Kościoła św. Teresę
od Dzieciątka Jezus. Jest ona też najmłodszym doktorem Kościoła, zmarła
bowiem w wieku 24 lat w 1897 r.
Wśród osób obdarzonych tym tytułem jest 2 papieży, 3 kardynałów, 14
biskupów, 2 mnichów z pierwszego ty-

siąclecia chrześcijaństwa, 10 członków
7 zakonów i zgromadzeń zakonnych, 2
karmelitanki i jedna świecka tercjarka.

Biskupi USA przestrzegli przed
skutkami zapowiedzianych
przez Baracka Obamę zmian
ustawodawstwa wymierzonego
w świętość życia ludzkiego
Zebrani na plenarnej sesji episkopatu w Baltimore biskupi wystosowali 12
listopada komunikat podpisany przez
kard. Francisa Georga.
W dokumencie stwierdzono, że samo
życie ludzkie jest dobrem, zaś państwo
ma obowiązek je chronić. Biskupi obawiają się dalszej liberalizacji aborcji na
życzenie i wprowadzenia w życie Ustawy
o tak zwanym wolnym wyborze. Przewiduje ona subwencjonowanie i propagowanie przez państwo aborcji. Ma też
unieważnić każde prawo na szczeblu
stanowym, ograniczające lub w jakikolwiek sposób regulujące kwestię aborcji.
Znosi ponadto prawo federalne, które
jak dotąd zakazuje „aborcji częściowej”
lub inaczej „porodu niecałkowitego”.
Proceder ten polega na wydobyciu z
macicy matki części ukształtowanego
już ciała dziecka i pozbawieniu go życia
przez zmiażdżenie główki. Po takim zabiegu usuwa się z łona kobiety szczątki
dziecka.
W czasie kampanii przedwyborczej
Barack Obama uznał za priorytet swojej administracji wprowadzenie Ustawy
o tak zwanym wolnym wyborze. Biskupi są przekonani, że wprowadzenie jej
w życie będzie stanowić pogwałcenie
sumienia pracowników służby zdrowia.
Będzie również wymierzone w katolickie
placówki zdrowotne i charytatywne oraz
spowoduje kolejne podziały społeczne.
Biskupi nie mają wątpliwości, że obowiązkiem Kościoła jest przeciwstawianie
się złu. „Pod tym względem cały episkopat jest jednomyślny” – podkreślono w
komunikacie.
Biskupi USA zaznaczyli, że aborcja
jest nie tylko zamachem na ludzkie życie. Niszczy ona również ład konstytucyjny i wymierzona jest w dobro wspólne
społeczeństwa, które wymaga prawnej
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ochrony każdego życia ludzkiego. „Agresywna polityka proaborcyjna doprowadzi do alienacji dziesiątków milionów
Amerykanów i będzie postrzegana jako
atak na swobodne wyznawanie wiary”
– przestrzegają biskupi. Jednocześnie
wyrażają uznanie tym politykom, którzy
niejednokrotnie za cenę wielkich ofiar
konsekwentnie bronią świętości i nietykalności życia ludzkiego. „Jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi, którzy
autentycznie troszczą się o dobro wspólne” – zaznaczyli w swym komunikacie
biskupi Stanów Zjednoczonych.
Obamę poparli katolicy niepraktykujący: około 54 proc. amerykańskich katolików. Większość protestanckich wyborców głosowała za Johnem McCainem
(54 proc.). Amerykański portal „Catholic
Culture” poinformował, że w siedmiu
stanach, w których katolicy stanowią 30
proc. populacji, wygrał Obama.
Zwracając uwagę, że najwięcej katolików zamieszkuje rejon o liberalnym
nastawieniu politycznym, i przypominając, że katolicy tradycyjnie skłonni byli
w przeszłości popierać Partię Demokratyczną, publicysta portalu zastanawia
się, dlaczego wierni Kościoła katolickiego są lojalni wobec partii, która wyraźnie
„sprzymierzyła się z kulturą śmierci”, co
znajduje wyraz w stosunku tego ugrupowania do aborcji, eutanazji, „małżeństw
gejowskich” czy badań na komórkach
macierzystych...!
Phil Lawler analizując ostatnie sondaże, dochodzi do wniosku, że Obamę
poparli katolicy niepraktykujący, stanowiący większość w Kościele katolickim w
USA. Publicysta w tym kontekście zwraca uwagę na to, że miliony katolików
nie posłuchały dramatycznych wezwań
swoich biskupów.
„Czy ten rezultat jest dla nas zaskoczeniem, skoro katolicy ignorują wskazówki hierarchów? Czy jest zaskoczeniem dla nas to, że katolicy, którzy nie
uczęszczają regularnie na Mszę św.,
naruszając nakaz Kościoła, ignorują
nauczanie Kościoła też w innych kwestiach? Nie. To było do przewidzenia”
– podkreśla dziennikarz. Zauważa, że
całe pokolenie amerykańskich katolików
przywykło do odcinania się od nauczania Kościoła oraz do tego, że biskupi to
tolerują.
Według autora niejednoznaczne stanowisko biskupów katolickich, którzy z
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jednej strony sprzeciwiali się aborcji, ale
z drugiej tolerowali proaborcyjnych polityków, wpłynęło na to, że wierni przestali
traktować hierarchów poważnie. „Kilkadziesiąt oświadczeń wydanych przez
odważnych, ortodoksyjnych biskupów
jesienią 2008 r., choć przejrzystych i
istotnych, nie wystarczyło, by naprawić
wyrządzane przez lata szkody” – zauważa dziennikarz z Massachusetts i
postuluje podjęcie wysiłków nad przywróceniem integralności wiary wśród
amerykańskich katolików.

Kampania PRO-LIFE w
wagonach nowojorskiego metra
Została ona zaadresowana do kobiet
i mężczyzn, którzy w swoim życiu zetknęli się z cierpieniem spowodowanym
aborcją, i spotyka się z ogromnym odzewem – donosi portal „LifeNews.com”.
Pomysłodawcy twierdzą, że tysiące
osób zgłaszają się, chcąc opowiedzieć o
postaborcyjnej depresji i dramacie.
Kampania oparta jest na haśle
„Aborcja zmienia cię” i polega m. in.
na umieszczaniu zdjęć w wagonach, w
miejscach przeznaczonych na reklamę.
Widać na nich portrety osób, opatrzone
cytatami z konkretnych wypowiedzi. Na
jednym ze zdjęć sportretowana jest młoda Amerykanka pochodzenia azjatyckiego. Obok napis: „Myślałam, że życie
będzie wyglądało tak jak przedtem”. Na
innym zdjęciu – młody mężczyzna i słowa: „Często zastanawiam się, czy mogłem coś zrobić, żeby jej pomóc”. Inne
zdjęcie ukazuje czarnoskórą kobietę w
średnim wieku. Podpis: „Moje dziecko
miałoby teraz 8 lat”.
Na zdjęciach umieszczono informacje odsyłające do specjalnej strony
internetowej. Dotąd zalogowało się na
niej około 1500 nowojorczyków, opisując
swe osobiste dramaty związane z aborcją, często od wielu lat pragnących rozpocząć proces uzdrowienia z traumy.
„Chciałabym podziękować za wysłu
chanie mojej historii. Myślałam, i czasa
mi nadal tak to czuję, że jestem jedyna,
która przez to przeszła” – napisała jakaś
kobieta. „Mam 24 lata, jestem sama i
mam mętlik w głowie. Sądziłam, że tylko
ja cierpię, dopóki w pociągu nie znala
złam adresu tej strony” – przeczytać
można w innym wpisie internetowym.
Michaelene Fredenburg, pomysłoda
wczyni kampanii, cieszy się, że inicjaty

wa spotyka się z żywą reakcją mieszkańców Nowego Jorku. „Ważne, by
ludzie wiedzieli, że nie są sami, i że
mogą porozmawiać o swym doświadczeniu. Dla mnie otrzymana pomoc, po
tym jak dokonałam aborcji, była punktem
zwrotnym” – podkreśla.

Ponad 65 proc. kobiet,
które usunęły ciążę,
cierpi na stres pourazowy
Tak twierdzi Carmen Gómez Lavín
z hiszpańskiego Komitetu na rzecz Prawa do Życia (DAV). Ryzyko wystąpienia
tego rodzaju depresji klinicznej jest o 65
proc. większe u tych kobiet, które poddały się aborcji niż u tych, które urodziły
poczęte dziecko.
Gómez, która z wykształcenia jest
psychologiem, powołuje się na dane
ogłoszone w międzynarodowym czasopiśmie lekarskim „Medical Science
Monitor”. Przytacza też materiał zawarty
w europejskim raporcie nt. zdrowia publicznego z 2005, z którego wynika, iż w
czasie samego procesu aborcji w ciągu
roku, który po nim następuje, śmiertelność wśród kobiet „aborcjonistek” jest od
3,5 do 6 razy wyższa niż u kobiet, które
zostały matkami.
Dr Gómez zauważyła „paradoks”, iż
w Hiszpanii 97 proc. z ponad 100 tys.
aborcji, o których mówi się oficjalnie w
ciągu roku, dokonywanych jest właśnie
ze względu na domniemane poważne
zagrożenie zdrowia fizycznego bądź
psychicznego kobiety. Tymczasem „cała
literatura naukowa podkreśla w sposób
wyraźny i niepodważalny, że największe
ryzyko dla zdrowia kobiety powstaje po
aborcji”...
Apel o poparcie skierowanej do
ONZ petycji w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka
Oto tekst tego Apelu:
W związku z przypadającą w tym
roku 60 rocznicą uchwalenia przez ONZ
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
i zaplanowanymi na 10 grudnia br. uroczystymi obchodami tej rocznicy, międzynarodowa społeczność obrońców
życia i rodziny organizuje akcję zmierzająca do uświadomienia politykom i
całym społecznościom, że zgodnie z tą
Deklaracją prawo do życia przysługuje
każdemu człowiekowi od poczęcia do
naturalnej śmierci oraz że każde dziecko

ma prawo do poczęcia, urodzenia się i
wychowania w pełnej rodzinie, opartej
na małżeństwie kobiety i mężczyzny.
Stosowną petycję w tej sprawie, skierowaną do wszystkich państw - członków
ONZ, można znaleźć i podpisać na stronie internetowej www.onzapel.pl
Apelujemy o aktywne włączenie się
w tę akcję poprzez złożenie własnego
podpisu, zachęcenie do tego osób z najbliższego otoczenia i propagowania tej
akcji w każdy dostępny sposób.
dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej
Federacji Ruchów Obrony Życia; dr inż.
Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowa
rzyszenia Obrony Życia Człowieka; Jo
anna Krupska, prezes Związku Rodzin
Dużych Trzy Plus

Ks. Kieniewicz: Dziecko
z in vitro nie przyniesie
do domu szczęścia
„In vitro przyniesie dziecko do domu.
Jeżeli jednak ma to być tylko spełnienie
pragnienia rodziców, to nie przyniesie
ono im do domu szczęścia i ra
dości. Tego błogosławieństwa,
które było im przygotowane
przez Boga” – powiedział ks.
Piotr Kieniewicz podczas spotkania w warszawskim Duszpasterstwie Niepłodnych Małżeństw.
Kapłan przekonywał, że to
nie posiadanie dziecka, lecz
życiodajność małżeństwa jest
planem Boga. Z zapłodnieniem in vitro wiąże się wiele
problemów moralnych: nadliczbowe embriony, kwestia
skuteczności metody, problem
zdrowia kobiety poddawanej
zabiegowi, sposób pozyskania
materiału genetycznego. Temu
wszystkiemu Kościół mówi nie,
wskazując na to, że zostaje
naruszona godność osoby,
zarówno małżonków jak i przyszłego dziecka – powiedział
kapłan.
Płodność małżonków jest
ich darem i tajemnicą – tłumaczył etyk – Wyprowadzenie tego poza
małżeństwo oznacza odarcie najwięk
szej tajemnicy ich miłości, właśnie z ta
jemnicy, a tym samym odarcie ich z god
ności. Jeden z elementów zjednoczenia
małżeńskiego w in vitro jest dany komuś

aby się tym zajął – dodał. Ks. Kieniewicz
podkreślił, że „dziecko ma prawo do
tego, żeby być owocem miłości z zacho
waniem tego sacrum, że od początku do
końca jest nietknięte”.
Małżeństwo jest miejscem, gdzie
rodzi się życie. Jak naucza Kościół nie
jest to kwestia płodności biologicznej,
ale miłości pomiędzy mężem i żoną.
Pierwszym beneficjentem tej miłości są
właśnie małżonkowie, kiedy ich relacja
zaczyna tętnić życiem. Tak rodzi się środowisko, w którym powstaje miejsce na
nowe życie.
Ks. Kieniewicz stanowczo przypomniał, że rodzice nie mogą traktować
dziecka jako spełnienia swojego marzenia, środka do celu. Dotyczy to także poczęć naturalnych, kiedy „dzieci są
zaspokojeniem potrzeby rodziców bycia
rodzicami”. W takich rodzinach obok
dobrej pracy, majątku, o poczuciu spełnienia rodziców decyduje też posiadanie
dzieci.

Małżeństwom dotkniętym problemem
niepłodności, jako lekarstwo Kościół pokazuje miłość. W takich rodzinach też
jest miejsce dla dzieci. Adopcja, tak jak
ją Kościół rozumie, rodzi się z miłości,
która daje przestrzeń na nowe życie. I
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wtedy nie jest ważne czy to jest dziecko
z ośrodka adopcyjnego czy poczęte w
sposób naturalny.
Dyskusja z ks. Piotrem Kieniewiczem
miała miejsce w ramach comiesięcznego cyklu spotkań Duszpasterstwa Niepłodnych Małżeństw. Inicjatywa spotkań
powstała z potrzeby umocnienia duchowego małżonków, którzy mają problem
z poczęciem własnego potomstwa. Prof.
Bogdan Chazan, ginekolog i położnik szacuje, że trudności z poczęciem
dziecka ma około 20 proc. małżeństw w
Polsce. Jednakże problem bezpłodności
dotyczy około 7 proc. z nich, co oznacza, że pozostałe, po podjęciu leczenia,
mogą począć potomstwo.

Dwie kolejne chrześcijanki
zastrzelono 12 listopada
w Mosulu na północy Iraku
Tylko od początku października zginęło tam przynajmniej kilkunastu chrześcijan, a z miasta uciekło już ponad 13
tys. wyznawców Chrystusa. Jedna z
kobiet stała na ulicy przed
domem. Zamachowcy zabili
ją, po czym wtargnęli do środka, zamordowali jej siostrę i
postrzelili matkę. Uciekając,
podłożyli w domu bombę,
której wybuch zranił trzech
przybyłych na miejsce policjantów.
„Macie 24 godziny na
opuszczenie domu. Jeśli
tego nie zrobicie, czeka was
śmierć – sprawiedliwa kara,
którą nasza muzułmańska
religia przewiduje dla tych, co
tak jak wy, oddają cześć krzy
żowi” – ulotki z ostrzeżeniem
tej treści znajdują w swoich
domach chrześcijanie w Mosulu. Poinformował o tym
24 października w Genewie
rzecznik Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR)
Ron Redmond.
„Tylko w październiku w
Mosulu 2,5 tys. rodzin zmuszonych zostało do ucieczki.
Zabito 14 osób i zniszczono 3 domy”
– powiedział chaldejski biskup pomocniczy Bagdadu Shlemon Warduni. Jednocześnie zaznaczył, że niektóre fakty
budzą nadzieję na przyszłość. Np. dzięki
interwencji armii i policji sytuacja w mie-
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ście znacznie się poprawiła, a do swoich
domów powróciło już 500 rodzin.
Mosul jest jednym z najbardziej
zróżnicowanych religijnie miast w Iraku.
Chrześcijan przed rozpoczęciem prześladowań było tam 25 tys., a największymi grupami są muzułmańscy Kurdowie i
Arabowie, którzy walczą ze sobą o przejęcie kontroli nad miastem.

Nie słabą prześladowania
chrześcijan w Indiach
Oficjalne źródła mówią o dziesiątkach
śmiertelnych ofiar prześladowań chrześcijan, nieoficjalne – o setkach. 14-letnia
Monana nie została zamordowana, lecz
wielokrotnie zgwałcona, oblana benzyną
i podpalona. Dziś spod bandaży widać
tylko jej przerażone oczy.
Cierpią nie tylko katolicy. Pastor Dibya Sundar Digal został ukamienowany,
a jego ciało wrzucono do rzeki. Bojówki
hinduistów napadają na chrześcijańskie
świątynie. Podpalono katolicką katedrę
w Dżabalpurze. Zbezczeszczono Najświętszy Sakrament. Oprawcy chcą, by
indyjscy chrześcijanie wrócili do religii
hinduistycznej. Kto odmawia – ginie. Kto
z przystawionym do szyi nożem ulegnie
temu żądaniu, musi potwierdzić ten akt
zamordowaniem jakiegoś chrześcijanina, spaleniem jego domu albo zbezczeszczeniem kościoła.
Mająca swoją siedzibę w USA chrześcijańska organizacja prowadząca w
indyjskim stanie Orisa liczne sierocińce
ujawnia kulisy ataków na wyznawców
Chrystusa. Według informacji podanych
przez „The Times”, osoby, które stały na
czele wspólnot chrześcijańskich, są namierzane przez hinduskich bojowników,
a za ich głowy wyznacza się nagrody.
Cena za zabicie duszpasterza to 250 dolarów - informuje Faiz Rahman z organizacji Good News of India, zajmującej się
pomocą dzieciom. Również rzecznik prasowy Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan
poinformował, że ludziom oferowane są
nagrody za zabijanie chrześcijan oraz
niszczenie należących do nich kościołów i ich prywatnej własności. Oferuje
się im zagraniczne napoje alkoholowe,
kurczaki, barany i broń. Daje się im benzynę i naftę... Chociaż rzecznik Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), największej z hinduskich radykalnych grup,
zaprzeczył tym zarzutom, określając je
mianem „absolutnie fałszywych”, to jed-
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nak trzeba zauważyć, że naoczni świadkowie pogromów od początku zwracali
uwagę na dosyć dobre zorganizowanie
napastników, którzy doskonale wiedzieli w kogo, gdzie i kiedy uderzyć. To już
wcześniej dawało dużo do myślenia.
Szczególnie bulwersuje fakt, że
wbrew oficjalnym deklaracjom, indyjskie
władze, zwłaszcza policja, nie zapewniają chrześcijanom bezpieczeństwa. Prześladowani są zmuszeni do ukrywania
się w buszu i obozach dla uchodźców.
Wspomagajmy cierpiący Kościół modlitwą! Kto chciałby uczynić coś jeszcze
może przesłać do ambasadora Indii w
Polsce protest np. z poniższym tekstem:
„Szanowny
Panie Ambasadorze!
Jestem wstrząśnięty falą prześla
dowań chrześcijan w Indiach: mordo
waniem księży i wiernych, bandyckimi
napadami na rodziny, gwałceniem sióstr
zakonnych, niszczeniem kościołów, in
stytucji kościelnych i domów. W imię so
lidarności z prześladowanymi protestuję
przeciwko łamaniu podstawowych praw
człowieka: prawa do życia i wolności re
ligijnej. Domagam się podjęcia stanow
czych działań Pańskiego Rządu, kładą
cych kres nienawiści i prześladowaniom.
Modlę się w tej intencji.
Z nadzieją na pokój w Indiach i z wy
razami szacunku... (podpis)
Adres do przesłania listu
o tej lub podobnej treści:
Sz P. Chandra Mohan
BHANDARI Ambasador
Indii w Polsce ul. Rejtana 15,
02-516 WARSZAWA

Hiszpania: ukazały się drukiem
wyznania byłego masona
O znaczeniu masonerii we francuskiej
polityce i sile powiązań nieformalnych jej
członków mówi w wydanej niedawno w
Hiszpanii książce Maurice Caillet.
Autor, lekarz, przez 15 lat należał do
masonerii. Był członkiem Partii Socjalistycznej. Jego zdaniem w rządzie François Mitteranda było 12 członków loży,
a w obecnym, Nicolas Sarkoziego jest
2. M. Caillet z okazji hiszpańskiej edycji
książki udzielił wywiadu agencji Zenit.
Autor zwraca uwagę na rolę, jaką
masoneria odegrała w legalizacji aborcji we Francji, w 1974 r. Doradcą ówczesnego premiera, Jacques’a Chiraca
był wielki mistrz głównej loży Wielkiego

Wschodu Francji, Jean-Pierre Prouteau,
zaś doradcą stojącej na czele ministerstwa zdrowia Simone Veil, wielki mistrz
Wielkiej Loży Francji, Pierre Simon.
Dzięki sprawnej masońskiej organizacji
projekt zaaprobowany przez rząd już po
miesiącu przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Masońscy deputowani i senatorzy
niezależnie od przynależności politycznej zgodnie głosowali za depenalizacją
aborcji. Zdaniem Caillet, powiązania ma
sońskie mają charakter korupcjogenny.
Okazuje się często, że „bracia” wspierają się nawzajem w rozstrzyganiu kontraktów, przy przetargach, ale także w
sądownictwie, czego autor doświadczył
osobiście. Sąd apelacyjny orzekł w jego
sprawie rozwodowej, wbrew zasadom
sprawiedliwości, podział kosztów oraz
niższe niż należało alimenty.
Maurice Caillet opowiada historię
swego życia: człowieka niewierzącego,
nieochrzczonego, masona i czcigodnego loży Wielkiego Wschodu.
Autor przypomina, iż masoneria wiąże się w istocie z relatywizmem poznawczym i moralnym, zaś zbawienie ogranicza jedynie do wymiaru doczesnego.
Bóg jest pojmowany w najlepszym przypadku abstrakcyjnie, jako „Wielki Zegarmistrz”, który nie wkracza w ludzkie
sprawy. Pomimo deklarowanej tolerancji wobec wierzeń religijnych i ideologii
odnosi się ze szczególną niechęcią do
Kościoła katolickiego.
Nawrócenie wiąże z wizytą w Lourdes i prośbą o uzdrowienie małżonki. Od
tej pory rozpoczął drogę ku Chrystusowi
i Kościołowi. Oznaczało to groźby utraty życia ze strony dawnych masońskich
„braci” i brak możliwości zajęcia stanowisk publicznych.
Należy przypomnieć, że 26 listopada
1983 r. Kongregacja Nauki Wiary wydała komunikat w sprawie przynależności
do stowarzyszeń masońskich. W związku z opublikowaniem nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego stwierdzono, że
stanowisko Kościoła katolickiego wobec
masonerii nie uległo zmianie. „Zasady
tych stowarzyszeń zawsze uważano
za niemożliwe do pogodzenia z nauką
Kościoła i dlatego przynależność do
nich nadal jest zakazana. Wierny, któ
ry przystępuje do loży masońskiej, jest
w stanie grzechu ciężkiego i nie może
przyjmować Komunii św.” – czytamy w

dokumencie podpisanym przez kard.
Josepha Ratzingera, a zaaprobowanym
przez Jana Pawła II.

Beatyfikacja 188 męczenników
japońskich:
24 listopada w Nagasaki.
Rangę uroczystości beatyfikacyjnych
podniósł fakt, że tego dnia obchodzono
w Japonii święto narodowe.
Od ponad miesiąca w kościołach w
całym kraju czytane były katechezy na
temat znaczenia męczeństwa za wiarę
w pismach Ojców Kościoła i nauczaniu
Kościoła. Przypominano historyczne tło i
okoliczności, w jakich prawie 200 japońskim katolikom przyszło oddać życie za
wiarę w XVI i XVII w.
Na zakończenie niedzielnych mszy
św. wierni odmawiali specjalną modlitwę,
w której za przyczyną sługi Bożego ks.
Piotra Kibe, męczennika z Edo (dawne
Tokio) oraz 187 jego towarzyszy modlą
się o szacunek i wolność dla chrześcijan i wyznawców innych religii na całym
świecie.
Najbardziej intensywne przygotowania odbywały się w Nagasaki. „Bardzo
dużą pomoc już zadeklarowało 2,5 tys.
młodych woluntariuszy, a także 45 lekarzy i wiele pielęgniarek, którzy czuwali
nad bezpieczeństwem i zdrowiem pielgrzymów.
Mówiąc o duchowym znaczeniu beatyfikacji ks. Hashimoto powiedział: „Naszym pragnieniem jest
to, aby pozostała ona w świadomości wiernych nie jako Requiem - msza św. za zmarłych, ale
jako «Alleluja»- oddaniem chwały
Bogu. Męczennicy nie są bowiem
tylko ofiarami bezwzględnych represji. Oni naśladowali Jezusa
a ich męczeństwo jest ludzkim
hymnem na cześć Boga, który zapewne zainspiruje współczesnych
Japończyków”.
Beatyfikacja Piotra Kibe i 187
męczenników jest dla japońskich
katolików zachętą do mężnego
świadczenia swej wiary – napisała Izumi Sakura, japońska publicystka katolicka i popularyzatorka
dramatycznych dziejów chrześcijaństwa w swej ojczyźnie. Zaznaczyła, że istotną rolę w przygotowaniach do beatyfikacji odegrał
polski jezuita, ks. Tadeusz Obłąk.
Do mężnego świadectwa wia-

ry zachęcił 30 tys. uczestników liturgii
emerytowany arcybiskup Tokio, kard.
Peter Seiichi Shirayanagi. Purpurat
podkreślił, że męczennicy wyniesieni do
chwały ołtarzy wskazują wiernym drogę
ku budowie świata, gdzie szanowana
będzie godność człowieka i życia ludzkiego. To świat, w którym wyeliminowane
będą wojny, ubóstwo i inne przejawy zła
społecznego – zaznaczył emerytowany
metropolita japońskiej stolicy.
W uroczystościach, obok legata papieskiego, kard. José Saraivy Maritinsa
uczestniczył także prefekt Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Ivan
Dias. Przybyła delegacja episkopatu
wietnamskiego, z kard. Jean-Baptiste
Pham Minh Mânem z Sajgonu koreańskiego, Indii i Tajwanu. W koncelebrze
uczestniczyło 600 kapłanów. Wiernych
nie zniechęciły obfite opady deszczu.
Wśród 188 męczenników, zamordowanych za wiarę w XVII wieku, są
księża, siostry zakonne i świeccy. Pietro
Kassui Kibe nawrócił się na chrześcijaństwo i uciekając przed prześladowaniami nowej religii przez władze przybył
do Rzymu. Tam wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego i przyjął święcenia kapłańskie. Już jako kapłan wrócił do ojczyznypełnić posługę duchowną wśród
rodaków, którzy przyjęli wiarę. W 1639
r. został schwytany i - mimo tortur - nie
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wyrzekł się jej, po czym zginął śmiercią
męczeńską w Tokio.
Kościół katolicki w Japonii ma już
swych męczenników wyniesionych na
ołtarze: świętych Wawrzyńca Ruiza i
jego 15 towarzyszy, Piotra Blasqueza,
Pawła Mikiego i ich 26 towarzyszy oraz
błogosławionych Alfonsa Navarrete i
jego 204 towarzyszy.

Nie zapominajcie
o chrześcijanach żyjących
w krajach islamskich!
O podjęcie problemów chrześcijan
zamieszkujących w krajach zdominowanych przez islam zaapelowała do
uczestników obradującego w listopadzie w Watykanie Forum Katolicko-Muzułmańskiego grupa 144 chrześcijan z
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Reprezentowali oni wspólnoty katolicką,
prawosławną i protestancką. Ich apel
opublikowała m.in. agencja Asianews.
Sygnatariusze dokumentu wyrazili
uznanie dla wysiłków na rzecz dialogu
chrześcijańsko-islamskiego, w tym listu
wystosowanego przed rokiem do społeczności chrześcijańskiej przez grupę
138 uczonych muzułmańskich. Podkreślili, że mimo to sytuacja chrześcijan w
krajach islamskich, wskutek narastania
fali fundamentalizmu islamskiego uległa
ostatnio zdecydowanemu pogorszeniu.
Przypomnieli, że już wcześniej nie mieli
równych praw społecznych. W tej
sytuacji zażądali, aby podczas
forum podjąć problem obowiązywalności prawa islamskiego wobec nie-muzułmanów, zrównania
praw obywatelskich wszystkich
mieszkańców krajów zdominowanych przez islam oraz uznanie
tam prawa do zmiany religii.
Sygnatariusze listu zaznaczyli, że w Koranie można
znaleźć wersy podkreślające
konieczność uznania swobody
religijnej, choć są też tradycje,
w których nawołuje się do karania apostatów śmiercią. Niestety
niektóre państwa muzułmańskie
ten właśnie zapis wprowadziły do
konstytucji. „Jest on sprzeczny z
Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka” – zauważyli. „Porzucenie nas czy też zapomnienie
byłoby jedynie znakiem ignorancji albo rozmyślnej próby unika-
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nia spraw problemowych. Z przykrością
musimy stwierdzić, że jak wskazują doniesienia, chrześcijanie w krajach islamskich są poważnie zagrożeni” – napisali
przedstawiciele chrześcijan z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Kongo: dramat
polskich misjonarzy
Pracujący we wschodniokongijskiej
prowincji Północnej Kiwu pallotyńscy
misjonarze oraz misjonarki od miesiąca
żyją w centrum wojny między rebeliantami z Rwandy, dowodzonymi przez gen.
Laurenta Nkundę a wojskami rządowymi. Najtrudniejsze chwile przeżyli misjonarze w drugiej połowie października w
Rutshuru – miejscowości oddalonej o 80
km na północny wschód od Gomy, stolicy prowincji, gdy rebelianci zdobywali
miasto. Wtedy pociski spadły na misję
sióstr miłosierdzia. Polskie misje pallotyńskie szczęśliwie ocalały i nie doznały
uszczerbku. Łączność pozostała tylko
z misją pallotynek, gdyż wycofujące się
wojska rządowe zabrały polskim księżom samochody, komputery, telefony
komórkowe.
Gdy wojska rebeliantów dotarły pod
Gomę, gen. Nkunda ogłosił zawieszenie broni i utworzył korytarz pomocy
humanitarnej z Rutshuru do Gomy. W
samym Rutshuru sytuacja zaczęła się
normalizować. Dotkliwy stawał się brak
żywności. Powoli otwierano małe sklepiki, ale ceny artykułów spożywczych były
bardzo wysokie.
Z miasta wyjechali wszyscy pracownicy organizacji pozarządowych.
Pozostały jedynie osoby z organizacji
Lekarze Bez Granic. Dzięki telefonowi
komórkowemu pallotynki mogły utrzymywać codzienny kontakt z Pallotyńskim Sekretariatem ds. Misji w Ząbkach
pod Warszawą.
Z doniesień prasowych misjonarze
dowiedzieli się, że 3 listopada Rutshuru miał dotrzeć pierwszy transport pomocy humanitarnej. Ale zamiast niego
pojawili się tylko wolontariusze, którzy
odwiedzali różne instytucje jak misje,
szpitale, sierocińce i spisywali potrzeby.
Z obiecanej pomocy nic do sióstr nie dotarło. Tymczasem rozgorzały nowe walki
tuż pod Rutshuru między rebeliantami
a milicją prorządową. Pociski spadały
niebezpiecznie blisko misji. Żołnierze z
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misji pokojowej ONZ MONUC polecili
siostrom jak najszybszą ewakuację do
Gomy. Nikt jednak po nie nie przyjechał,
ale na szczęście walki ucichły. Powrócił
też względny spokój, choć w mieście
jest brak elektryczności. Nikt już też nie
wspomina o pomocy humanitarnej, którą
prawdopodobnie rozgrabili rebelianci.
Obecność misjonarzy w tym regionie
jest ważna, bo jak twierdzi ks. Stanisław
Filipek, przełożony pallotynów w Rwandzie i DR Konga, są oni „krzykiem tych,
którzy głosu nie mają”. Chodzi przede
wszystkim o masy uchodźców, które
przemieszczają się z miejsca na miejsce, szukając bezpieczeństwa. Według
amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN,
rebelianci na drodze do Gomy palili
przede wszystkim obozy uchodźców,
zmuszając ludzi do dalszej ucieczki. W
Rutshuru pozostał jedyny czynny szpital
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.
Liczbę uchodźców ocenia się od kilkuset tysięcy do ponad miliona. 30 i 31
października Północne Kiwu odwiedzili
ministrowie spraw zagranicznych: Francji – Bernard Koushner i Wielkiej Brytanii
– David Miliband. Obaj byli zgodni, że jeśli nie nastąpi szybkie zakończenie konfliktu, to w regionie tym dojdzie do największej klęski humanitarnej od czasów
II wojny światowej. Lekarze Bez Granic
już informują o pojawieniu się przypadków cholery i innych chorób zakaźnych.
Nadzieja na szybkie rozwiązanie jest
nikła, bo o porozumienie bardzo trudno.
Demokratyczna Republika Konga, dawny Zair, jest pogrążona w wewnętrznych
walkach od czasu upadku dyktatora Mobutu Sese Seko w 1997 roku. O wpływy
w tym największym kraju Czarnej Afryki
rywalizują Rwanda i Uganda z jednej
strony oraz Angola, Namibia i Zimbabwe
z drugiej. Nakładają się na to skomplikowane stosunki między plemionami
Tutsi i Hutu, zamieszkującymi Północne
Kiwu, czyli północno-wschodnie obszary
nadgraniczne z Rwandą i Ugandą. W
większości są to uchodźcy z Rwandy po
okrutnym ludobójstwie w 1994 roku.
W 1999 ONZ powołało MONUC, czyli Misję Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga. Nikt nie
jest w stanie podać dokładnej liczby ofiar
tej wojny domowej. International Rescue
Committee podawał w grudniu 2004, że
ok. 3,8 miliona osób, w tym połowa to

dzieci, mogło zginąć w walkach, z głodu
i chorób. Dziś liczba ta może być dużo
większa.

Zatrzymano w Moskwie osobę
podejrzaną o zabójstwo dwóch
jezuitów: ojców Otto Messmera
i Victora Betancourta.
Zatrzymano mężczyznę urodzonego
w 1970 r. w okręgu twerskim, podejrzanego o zabójstwo. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do winy i
okazał skruchę. Tak oświadczył Wydział
Śledczy Prokuratury FR w Moskwie.
Z zeznań zatrzymanego wynika, że
zamordował o. Victora Betancourta z
powodu „osobistych wrogich motywów”.
Po fakcie zabójstwa, niespodziewanie
dla sprawcy, w mieszkaniu pojawił się o.
Otto Messmer, którego również zgładził,
żeby pozbyć się świadka. W najbliższym
czasie na miejscu zbrodni przeprowadzona zostanie wizja lokalna w celu
sprawdzenia prawdziwości zeznań podejrzanego o zabójstwo.

USA: uczeń przebrany
na Halloween za Jezusa
został odesłany do domu
Uczeń przebrany podczas halloweenowej zabawy szkolnej za Jezusa został odesłany do domu, gdyż zdaniem
władz szkoły, jego strój mógł zbyt rozpraszać uczniów – tak doniosła gazeta
„The Record” z New Jersey.
Alex Woinski z gimnazjum West
Brook w Paramus w stanie New Jersey,
który ma naturalnie długie włosy, przyszedł 31 października do szkoły ubrany
w białą szatę z czerwoną wstęgą. Nosił
sandały, sztuczną brodę, na głowie zaś
miał imitację korony cierniowej. W wielu
amerykańskich szkołach tego dnia dzieci przychodzą do szkoły przebrane za
różne postaci. Większość z nich wybiera
kostiumy nawiązujące do tematyki typowo halloweenowej. Niektórzy przebierają się za postaci historyczne.
Początkowo władze szkoły zażądały,
by Alex usunął brodę i koronę cierniową.
Gdy odmówił, odesłano go do domu.
Matka Alexa jest katoliczką, a jego
ojciec żydem. Ich jedyny syn studiuje
Pismo święte. Zdaniem matki, chłopiec
bardzo interesuje się postacią Jezusa z
Nazaretu.
(A.I. ZENIT)
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RUCHY KATOLICKIE

Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego

„Zawisza”

Federacja Skautingu Europejskiego

To ruch wychowawczy, posługujący się metodą harcerską, oparty na za
sadach religii rzymsko-katolickiej oraz
uczestniczący w wielkiej wspólnocie
wiary i działania, jaką jest Skauting
Europejski.
NADAĆ SENS
Stowarzyszenie stawia sobie za
cel dostarczenie każdemu młodemu
człowiekowi środków do osobistego
rozwoju w pięciu dziedzinach:
- zdrowie i sprawność fizyczna,
- zmysł praktyczny,
- kształcenie charakteru,
- zmysł służby,
- życie religijne.
Metoda harcerska dotyczy zatem
całego człowieka. Wychowuje dziecko
i nastolatka we wszystkich wymiarach,
także w wymiarze chrześcijańskim.
Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka do dorosłego
życia, stąd zna dobrze swe miejsce,
zawsze pełniąc rolę pomocniczą w
stosunku do rodziny i szkoły.
UCZYĆ
PRZEZ DZIAŁANIE
Oryginalność metody harcerskiej
polega bez wątpienia na tym, że jest
ona szkołą działania. Zastęp harcerski
nie jest miejscem, gdzie zdobywa się
wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia przez
obcowanie z przyrodą; grę; życie w
zastępie.
WYCHOWANIE MŁODYCH
PRZEZ MŁODYCH
Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się, „szalony”
pomysł wychowania młodych przez
młodych. Z dala od wszelkiej dema-

gogii i dzięki prawu akceptowanemu
przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich poprzez
spełnianie konkretnych zadań w
zastępie.
WYCHOWANIE
ZRÓŻNICOWANE
Aby stworzyć dobre warunki dla
wychowania chłopców i dziewcząt, i
uszanować naturalne zróżnicowanie
rozwoju psychofizycznego obu płci,
Stowarzyszenie proponuje rodzicom
umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala
na wzajemne poznanie i szanowanie
drugiego w jego niepowtarzalności i
odmienności.
METODA PRZYSTOSOWANA DO WIEKU
Chcąc dać każdemu to, czego
potrzebuje, harcerstwo przystosowało
swą metodę do etapów rozwoju:
wilczki: 8-12 lat; harcerki i harcerze:
12-17 lat; przewodniczki i wędrownicy:
powyżej 17 lat.
WILCZKI „Ja i inni”
Pedagogia tej gałęzi oparta jest
na „Księdze Dżungli” R. Kiplinga (nie
należy oczywiście łączyć treści tej

książki z Ewangelią). Chłopiec lub
dziewczynka trafia do jednej z szóstek tworzących gromadę. Po krótkiej
próbie zostaje wilczkiem i składa swą
Obietnicę Wilczka. Wszelkie zadania
i służby, które wykonuje w gromadzie,
są po to, by dziecko mogło wyjść z
dziecięcego egoizmu i zauważyło
innych. Opiekun – „Stary wilk” obserwuje powierzone mu dzieci i pomaga
przezwyciężać im ich komp leksy
oraz ukierunkowuje je na Pana Boga
poprzez zabawę.
Patronem wilczków jest św. Fran
ciszek: wzór prostoty, ubóstwa i
radości. Jego figurkę gromada nosi
na swym totemie. Dzieci zdobywają
gwiazdki i sprawności, które pokazują
poczynione przez nie postępy.
HARCERZE I HARCERKI
„Ja wraz z innymi”
Tutaj poprzez „system zastępowy”
daje się młodym doświadczyć życia
w małej grupie złożonej z 6-8 osób,
pod przywództwem jednego z nich, w
której każdy jest za coś odpowiedzialny. W ten sposób uczy się poczucia
odpowiedzialności i sprawowania
władzy na miarę kompetencji wieku
młodzieńczego. Taką grupą jest
zastęp – samodzielna wspólnota
posiadająca odrębną tożsamość i
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własnego patrona, w której zgrana
paczka przyjaciół przezwycięża rozmaite naturalne trudności napotykane
na drogach życia.
Wychowanie odbywa się poprzez
działanie – przygodę i grę, najczęściej
na łonie przyrody. To tutaj ma miejsce
kształtowanie podstawowych cnót
ludzkich oraz pogłębianie i porządkowanie życia religijnego. Dużą uwagę
zwraca się na postawę harcerek i
harcerzy w szkole (naukę), w domu
i rodzinie.
Każdy spełnia w zastępie konkretną funkcję. Zastęp posiada wodza –
zastępowego, odpowiedzialnego za
każdego ze swoich podopiecznych.
Oprócz tego jest kucharz, czyli ten,
który gotuje posiłki, przygotowuje
składniki, gromadzi przepisy; topograf – osoba znająca się na mapach
i dobrze orientująca się w terenie;
skarbnik; wodzirej; liturgista; kwatermistrz i inni.
PRZEWODNICZKI
I WĘDROWNICY
„Ja dla innych”
Dla najstarszych jest gałąź „Droga”. „Droga” to kroczenie za Chrystusem. W niej człowiek rozpoznaje
swe powołanie, służy innym, dąży
do jedności życia. Przewodniczki i
wędrownicy podzieleni są na 6-8 osobowe ekipy. W nich formują się pod
przewodnictwem duszpasterza i szefa
lub odpowiednio szefowej ekipy.
Przewodniczki oraz wędrownicy
również sami pracują nad sobą. Mają
kierownika duchowego, który pomaga
im w dokonywaniu właściwych wy
borów życiowych.
Formacja przewodniczki lub wędrownika składa się z dwóch etapów –
młodej drogi, którą wędrownik wieńczy
próbą szlaku, a przewodniczka obrzędem żółtego szlaku samarytanki; oraz
późniejszego etapu czynnej służby w
Stowarzyszeniu.
PO CO TO WSZYSTKO?
Formacja, jaką przechodzi dzie
wczyna lub chłopiec w Stowarzyszeniu, kształtuje ludzi zdolnych do
zaadaptowania się i do trzymania
steru swego życia, niezależnie od
zmieniającego się kontekstu życia
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społeczno-politycznego otaczającego
ich świata; do wysiłku i codziennego
zmagania się z przeciwnościami życia.
Kształtuje ludzi o mocnym kręgosłupie
moralnym, którzy nieustannie uczą się
odnajdywać i realizować wolę Bożą
w ich życiu „służąc Bogu, Kościołowi,
Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej.”
Tak mówi tekst Przyrzeczenia.
UFORMOWANA
I ŚWIADOMA SWEGO
ZADANIA
KADRA WYCHOWAWCZA
Zastosowanie tej pedagogii wymaga poważnej formacji kadry, w którą
ruch nieustannie inwestuje. Młodzi
instruktorzy, w wieku między 19 a 25

rokiem życia, uczestniczą minimum
rok w pogłębionej formacji osobistej
oraz w jednym lub dwóch obozach
szkoleniowych prowadzonych na wysokim poziomie. W swoich zadaniach
są wspomagani przez instruktorów
nieco starszych wiekiem, którzy służą
im radą i są w każdej chwili do dyspozycji rodziców. Wszystkie szefowe i
szefowie ruchu działają tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu.
Zasady
podstawowe
skautingu
europejskiego
1. Obowiązki Harcerza rozpo
czynają się w domu.
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2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i
braterstwa w Europie.
3. Harcerz, Syn Chrześc i
jańs twa, jest dumny ze swej
wiary: pracuje sumiennie, aby
ustanowić Królestwo Chrystusa
w całym swoim życiu i świecie,
który go otacza.
Prawo Harcerza
Harcerz:
1. dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. jest lojalny wobec swego
kraju, rodziców, przełożonych i
podwładnych.
3. jest powołany do służby
bliźniemu i jego zbawieniu.
4. jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego
Harcerza.
5. jest uprzejmy i rycerski.
6. widzi w przyrodzie dzieło
Boże, szanuje rośliny i zwie
rzęta.
7. jest karny, każde zadanie
wykonuje sumiennie do końca.
8. jest panem samego siebie,
uśmiecha się i śpiewa w kło
potach.
9. jest gospodarny i troszczy
się o dobro innych.
10. jest czysty w myśli, mowie
i uczynkach.
BluSZcz... polska
sieć żeńskich
Samodzielnych
Zastępów SHK
„ZAWISZA“ FSE
Ania – mieszka w małym
miasteczku na północ od Poznania. Do najbliższej drużyny FSE
ma prawie 150 km. Czy Ania
może być harcerką? Oczywiście!
Przecież SHK ”Zawisza” FSE
ma BluSZcz. Zosia, Kasia, Ania i
wszystkie dziewczyny, które chcą
spełnić marzenia i zostać harcerkami mają SZansę.
Może w rodzinie masz właśnie
taką Zosię, może wiesz, że chce
być harcerką i nie wie, jak to zrobić? Znasz kogoś z miejscowości
gdzie jeSZcze nie ma FSE?
Pomóż spełniać marzenia…

Podeślij namiary do szefowej
BluSZcza… Czekamy na kontakty, chcemy zabluSZczać
już dziś.
BluSZcz
Sieć Samodzielnych Zastę
pów Harcerek: tak brzmi oficjalna nazwa naszej „drużyny” działającej w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” FSE. Nieoficjalnie to
grupa harcerek i kandydatek
skupiona w 10 działających i 10
powstających samodzielnych
zastępach.
Gdzie można
zasadzić BluSZcz?
Jesteśmy tam, gdzie nie ma
jeszcze drużyn. Jesteśmy nawet
tam, gdzie o drużynie jeszcze
się nikomu nie śniło. Pomagamy powstawać zastępom w
miejscach, gdzie o skautingu
jeszcze nikt nie słyszał! W
każdej miejscowości drzemie
uśpiony zastęp, wystarczy mu
pomóc się obudzić!
Nie musisz być przewodniczką, aby dzięki Tobie powstał
SZ. Wystarczy, że przekażesz
kontakt do szefowych sieci.
Jak zabluSZczamy?
Wystarczy, że zbierze się
5-8 dziewczyn, które chcą
przeżyć przygodę. Czekamy na
sygnał, by przyjechać i zorganizować pierwszą, klasyczną 6-8
godz. zbiórkę. Po niej powstaje
nowy zastęp z totemem, dewizą i pomysłem na kolejne gry
i spotkania. Pierwsza zbiórka
kończy się spotkaniem z rodzicami i duszpasterzem, gdyż ich
pomoc jest bardzo ważna. W
drużynie by zrodziła się dobra
zastępowa trzeba pracować
latami. W BluSZczu nad formacją zastępowej pracuje się później. Na początku polegamy na
własnym doświadczeniu i grach
prowadzonych na zbiórce, a
dobranych tak, by odkryć jak
najwięcej cech zastępowej.
A co z doświadczeniem?
Ma je BluSZcz! Nasza
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pomoc nie kończy się na pierwszym
spotkaniu. W ciągu roku organizujemy dwa spotkania - warsztaty dla
zastępowych, a także weekendy
zimowe. Uczestniczymy w ogólnopolskich Harcach Majowych. Pierwsze
warsztaty dla zastępowych odbywają
się w listopadzie, w Warszawie.
Kolejne - w marcu na miejscu obozu
letniego. Dzięki temu BluSZcz może
spotkać się na OBOZIE LETNIM –
czyli przygodzie najważniejszej dla
każdej harcerki.
Kolejnym elementem pracy jest
utrzymywanie stałego kontaktu z
zastępem, a przede wszystkim z
zastępową. Głównie jest to kontakt
telefoniczny, a także mailowy oraz
pocztowy – przesyłanie materiałów.
Szefowa zajmująca się SZ odwiedza
zastęp w miejscu jego działania minimum 2 razy do roku, spotykając się też
z rodzicami i duszpasterzem.
Mamy patronkę! Jest nią
bł. Katheri Tekakwitha.
Jej matka była chrześcijanką z
plemienia Algonkinów, natomiast ojciec nie chrześcijańskim Mohawkiem.
Kiedy Tekakwitha miała 4 lata została
osierocona w czasie epidemii czarnej
ospy. Ona przeżyła ale pozostały jej
blizny na twarzy i uszkodzony wzrok.
Następnie została adoptowana przez
wuja. W 1676 r. została ochrzczona

przez misjonarza jezuitę. Na chrzcie
otrzymała imię Kateri (Catherine).
Z powodu jej wiary obrzucano ją
obelgami, a w końcu nawet jej życie
znalazło się w niebezpieczeństwie.
Zmuszona była do ucieczki z wioski
i lasami dotarła do odległej o ok. 200
mil wioski Sault-Sainte-Marienie,
niedaleko od Montrealu, gdzie była
katolicka misja. Dalsze życie poświęciła nauczaniu dzieci modlitwy i opiece
nad chorymi.
W 1679 złożyła ślub czystości.
Stała się znana ze swego pobożnego
i prostego trybu życia. Jej grób stał się
miejscem pielgrzymek chrześcijan:
Indian i francuskich kolonistów. Była
pierwszą Indianką chrześcijanką z
Ameryki Północnej, której proces
beatyfikacyjny rozpoczęto. Została
ogłoszona błogosławioną 22 czerwca
1980 r. przez Jana Pawła II.
A zatem, co daje BluSZcz?
Zastępy w BluSZczu są samodzielne i powstają z perspektywą na całe
środowisko. Są początkiem drużyny,
gromady… Dzięki BluSZczowi każda
dziewczyna ma możliwość harcowania, realizowania własnych pomysłów i
poznania harcerek z całej Polski. Jeśli
znasz kogoś, kto chce wejść w wielką
harcerską przygodę – nie wahaj się!
Sięgnij po słuchawkę lub myszkę i
skontaktuj się z BluSZczem!

NOWOŚCI CD MP3
Zgodnie z zapowiedziami, w październiku 2008, oddaliśmy do rąk
naszych Czytelników kolejne płyty dźwiękowe, z nagraniem pełnych
Ksiąg „Poematu Boga-Człowieka”, a mianowicie: Księgę V (Przygotowanie do Męki. Zdrada Judasza, 1 CD mp3, 10 zł) oraz Księgę VII (Uwielbienie, 1 CD mp3, 10 zł). Tym samym już niewiele
brakuje, aby nagranie tego liczącego ponad 5 tysięcy stron tekstu
dzieła było kompletne. Posiadamy bowiem w sprzedaży: Księgę I
(całość, 1 CDmp3); Księgę II (całość, 2 CDmp3); Księgę III (całość,
3 CDmp3); Księgę V (całość, 1 CD mp3); Księgę VI (fragmenty,
1CD mp3, 9 godzin nagrania); Księgę VII (całość, 1 CD mp3).
Brak nam jeszcze pełnego nagrania Księgi VI oraz ogromnej w
swej objętości Księgi IV. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nagrania te zostaną zakończone. Prosimy o duchowe wsparcie!
Od 15 stycznia 2009: będzie obowiązywał nowy cennik
naszych książek i płyt. Zmiany są konieczne
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony:
http://www.voxdomini.com.pl
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Czekamy na Ciebie.
Szefowa Sieci Samodzielnych
Zastępów BluSZcz:
Małgorzata Sobich
malgorzata.sobich@fse.pl
Oprac.: Ania Giszczak-Dobek
sam.– szefowa sieci SZ 2005-2006;
Małgorzata Sobich HR. – szefowa
sieci SZ od 2006.

Na zdjęciach kolejno:
1. Harcerki tuż przed złożeniem przyrzeczenia - Samodzielny Zastęp Pantera
(Nałęczów). Obóz letni Sieci Samodzielnych
Zastępów Harcerek BluSZcz, Tokary - lipiec
2008. fot. M. Adamczyk
2. Zajęcia z rękodzieła - Samodzielny
Zastęp Pantera (Nałęczów). Obóz letni
Sieci Samodzielnych Zastępów Harcerek
BluSZcz, Tokary - lipiec 2008. fot. M.
Adamczyk
3. Przygotowywanie potraw na konkurs
kulinarny - Samodzielny Zastęp Kuguar
(Kłodawa) fot. M. Adamczyk
4. Ania z Samodzielnego Zastępu Szyn
szyla (Falenica) śpiewa psalm podczas
Mszy Swiętej w kaplicy obozowej. Obóz
letni Sieci Samodzielnych Zastępów Har
cerek BluSZcz, Tokary - lipiec 2008 r. fot.
M. Sobich
5. Ojciec Zbigniew, duszpasterz BluSZc
za, błogosławi przed złożeniem przyrzec
zenia. Obóz letni Sieci Samodzielnych
Zastępów Harcerek BluSZcz, Tokary - lipiec
2008 r. fot. O. Łukowska
6. Berenika i Dominika przygotowują
obiad w czasie Wielkiej Gry ( SZ Pantera z
Nałęczowa) Obóz letni Sieci Samodzielnych
Zastępów Harcerek BluSZcz, Tokary - lipiec
2008 r. fot. M. Sobich
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«Prawdziwe Życie w Bogu»
Najważniejsze tematy orędzi (6)

Problem końca czasów; przygotowanie na przyjęcie
Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Zapowiedź oczyszczenia.
W orędziach spisanych przez Vassulę powtarza się zapewnienie, że koniec
czasów jest już bardzo bliski. Mamy się
przygotowywać na duchowe oczyszczenie, które dotknie każdego człowieka
żyjącego na ziemi, na przyjście Chrystusa oraz na przyjęcie Nowych Niebios
i Nowej Ziemi. Wiele osób zastanawia
się, jak należy rozumieć zapowiedź
zbliżania się końca czasów?
Jak to wyjaśnia Vassula, zbliżający
się koniec czasów nie jest końcem
świata, lecz końcem pewnej epoki.
Niektórzy mówią, że każdy kończący
się wiek sprzyja rozważaniom eschatologicznym i że tak się dzieje również pod
koniec XX wieku. Możliwe. Zastanawia
jednak postawa papieża Jana Pawła II,
który ustawicznie powraca do Wielkiego
Jubileuszu roku 2000. On także wiązał
wielkie nadzieje z nadejściem roku
2000, prowadził cały Kościół ku uroczystemu świętowaniu tego wydarzenia,
wołając o wyznanie win, pokutę oraz
o zjednoczenie się Kościołów chrześ
cijańskich. W tym właśnie celu wydał
List Apostolski TERTIO MILLENNIO
ADVENIENTE.
Zapowiedziom, które odkrywamy w
„Prawdziwym Życiu w Bogu”, wtórują
i inni współcześni prorocy: ks. Gobbi,
dzieci z Garabandal...
Tak więc kończy się okres oczekiwania i tęsknoty za Zbawicielem ze strony
małej reszty, która pozostaje wierna i
trwa w duchowym Wieczerniku na modlitwie i podejmowaniu ofiar. Nastanie
epoka pokoju, era Nowych niebios i
Nowej ziemi, zapowiedziana w Księdze
Apokalipsy (Ap 21). Przedtem jednak
konieczne jest oczyszczenie.
Spodziewanie się bliskiego czasu
odnowy Kościoła i świata nie stoi w
sprzeczności ze stwierdzeniem Chrystusa: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt
nie wie...” (Mt 24,36). Vassula bowiem
- chociaż mówi o wielkiej bliskości nad-

chodzących wydarzeń - nie wspomina
daty przyjścia Chrystusa, której sama
nie zna. Poza tym warto sobie przypomnieć, iż Jezus wyraźnie powiedział
Apostołom, że nie oznajmił im jeszcze
wszystkiego. Zadanie to spoczywa
na Duchu Świętym, który doprowadzi
nas do pełni prawdy oraz oznajmi nam
rzeczy przyszłe (J 16,12-14):
„Jeszcze wiele mam wam do po
wiedzenia, ale teraz jeszcze znieść
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam objawi.”
W Piśmie Świętym nie ma więc
mowy o tym, że Bóg nikogo w przyszłości nie uprzedzi o Swoim bliskim
przyjściu. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że Pismo Święte nawet dopuszcza
możliwość uprzedzenia w odpowiednim
czasie o zbliżającym się powrocie
Jezusa.
Wniosek taki można wysnuć z
Przypowieści o pannach roztropnych i
nierozsądnych, która zawiera bardzo interesujący szczegół. Otóż kiedy wszystkie czekające panny zasnęły, „o północy
rozległo się wołanie: Pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie! „(Mt 25,6).
Czy tekst ten nie może sugerować, że
Bóg w odpowiednim czasie zawoła do
uśpionej ludzkości przez Swych proroków: „Pan nadchodzi, wyjdźcie mu na
spotkanie!”? Czyż to wołanie nie rozlega
się właśnie dziś?
Chrystus nie podał dokładnej daty
Swego przyjścia, aby wszystkie pokolenia czuwały i oczekiwały Go. Św.
Efrem stwierdza: „Pan ukrył przed nami
tę chwilę, aby każdy z nas czuwał i nie
wykluczał, że może to nastąpić jeszcze
za jego życia.”
To właśnie przypominają auten-

tyczni prorocy naszych czasów. Wraz
z Papieżem budzą uśpioną ludzkość,
wzywają ją do czujności, bo nikt nie
zna dnia ani godziny przyjścia Pana,
chociaż jest ona bardzo bliska.
Chrystus - który nie podał nam
dokładnej daty Swego powrotu - opisał
jednak różne okoliczności, znaki Swego
ponownego przyjścia. Podał je po to,
byśmy starali się je odczytać i wyciągać odpowiednie wnioski dla własnego
życia. Oto kilka znaków, o których mówi
Jezus.
Z Ewangelii
według św. Mateusza 24,29-31:
„Zaraz też po ucisku owych dni
słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba
i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak
Syna Człowieczego, i wtedy będą na
rzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłokach niebieskich z wielką mocą
i chwałą. Pośle On swoich aniołów z
trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą
Jego wybranych z czterech stron
świata, od jednego krańca nieba aż do
drugiego.”
Z Ewangelii
według św. Mateusza 24,37-44:
„A jak było za dni Noego, tak bę
dzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i
nie spostrzegli się, aż przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również bę
dzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie
będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby
gospodarz wiedział, o której porze nocy
złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał
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i nie pozwoliłby włamać się do swego
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.”
Bóg nie przychodzi po to, by wszystko zniszczyć. Przychodzi, by uleczyć
chorą ludzkość i odnowić ją. Chce,
aby ziemia stała się ziemią nową, a
serca ludzkie - nowymi niebiosami, w
których będzie mógł mieszkać Bóg. O
tej odnowie mówi Apokalipsa św. Jana
w rozdziale 21,1-8, które to słowa słyszeliśmy u progu Adwentu w czytaniach
liturgicznych:
„I ujrzałem niebo nowe i ziemię
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w
klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący
od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i
zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego
ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I
otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci
już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł
Zasiadający na tronie: Oto czynię
wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa
te wiarygodne są i prawdziwe.
I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Ome
ga, Początek i Koniec. Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem
dla niego, a on dla mnie będzie synem.
A dla tchórzów, niewiernych, obmierz
łych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i wszelakich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i
siarką. To jest śmierć druga.”
Orędzia przekazane nam przez
Vassulę przypominają powyższe treści:
bliski jest dzień powszechnej odnowy
Kościoła i świata, który odrzuca Boga,
depcze Jego przykazania, ustawiając
zamiast nich swoje prawa zezwalające
na zabójstwo dzieci i starców, małżeństwa przeciwne naturze itp.
Kończy się już ta epoka, zbliża się
koniec tych czasów i początek nowych,
naznaczonych łaską, działaniem Zbawiciela, Ducha Świętego i Niepokalanego
Serca Maryi. Nadchodzi czas tryumfu
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Boga, o który tak usilnie prosimy w
każdej modlitwie „Ojcze nasz”.
Orędzia podyktowane
Vassuli Ryden
16.08.88
Zawołałem cię z Mojego Krzyża.
Wołałem cię w Mojej agonii, aby ci
pokazać, w jakim stanie znajduję się
dzisiaj Ja, Głowa Mojego Kościoła.
Mój Wizerunek, przedstawiający Mnie
martwego w ramionach Mojej Matki, w
sposób symboliczny ukazuje wam, jak
bardzo wasze odstępstwo zdradziło
Mój Kościół.
Widzisz, córko, poprowadziłem cię,
aby ci pokazać rzeczywisty obraz dzisiejszego Kościoła. Dostrzegłaś smutek
Mojej Matki i zobaczyłaś Moje martwe
Ciało w Jej ramionach: zdradzone, umęczone, ubiczowane, przeszyte i ukrzyżowane. W takim też stanie znajduje
się obecnie Mój Kościół. Moja Matka
wylewa nad Nim krwawe łzy, jak płakała nad Moim Ciałem na Golgocie. W
bardzo krótkim jednak czasie zostanie
On odnowiony, przemieniony. Będzie
zmartwychwstały, jak Ja, Pan, jestem
Zmartwychwstały. Nie będzie się już
dłużej znajdował w tym stanie godnym
pożałowania. Moi wrogowie zniszczyli
Moją Świątynię, lecz dzięki Mojej Mocy
zstępującej z Wysokości i dzięki Mojej
Łasce, Ja, Pan, odbudowałem Moją
Świątynię zaledwie w trzech dniach.
Obiecuję wam, że Mój Kościół powróci do życia. Odnowię Go i przemienię tak, jak Ja zostałem przemieniony.
Odbuduję Moją Świątynię i Doskonałość
będzie pasem na Jej biodrach, Wierność opasaniem Jej lędźwi. Czystość
stanie się Jej Pochodnią dla prowadzenia wszystkich, którzy znieważyli Moje
Imię, w Jej Światłości. Ona ich oczyści,
ponieważ Ja, Pan Panów, Baranek,
będę w Niej żył, a Ona zostanie przyjęta
przez Swoich. Jak matka pociesza swe
dziecko, tak Ja was pocieszę, i to o wiele bardziej. W porywie miłości otoczę
was Moimi Ramionami.
Ach, umiłowane dzieci, przygotowuję wam Nowe Niebo i Nową Ziemię,
abyście na niej żyli, Ziemię wypełnioną
owocami pochodzącymi z Drzewa
Życia. Te owoce będą nazywać się:
Pokój, Świętość i Miłość, ponieważ ich

Korzeniem jest Miłość. Potem staniecie
przede Mną, waszym Bogiem, napełnieni Moim Świętym Duchem, jak w czasie
pierwszego Zesłania Ducha Świętego.
Mój Duch napełni was Miłością... Ja
upiększę Mój Ogród, nawodnię Moje
kwietniki, Moja Rosa Prawości zstąpi
na was, umiłowani, i Moja Światłość
wzmocni wasze łodygi sprawiając, że
zabłyśnie nauka.
Odwagi, córko! Odwagi, umiłowani!
Wiem, jak trudno żyć na pustkowiu, ale
Koniec tych Czasów jest bliski. Wkrótce
zstąpię, aby was oczyścić. Ja, Pan,
mówię wam z powagą, że zaskoczę
was niespodziewanie, wylewając na
was Moją Światłość. Moje Niebiosa
poruszą ziemię, a wszyscy miłujący
Mnie uwielbią Mnie, zginając kolana.
Wielu przypomni sobie o Mnie i powróci
do Mnie. Będzie to znane jako Wielkie
Nawrócenie Kościoła. Ale ku Mojemu
wielkiemu ubolewaniu będą uparte
dusze, które bluźniły Mojemu Świętemu
Imieniu i które walczyły u boku Mego
przeciwnika. Te dusze jeszcze bardziej
Mnie odrzucą. Kiedy to się stanie,
szatan weźmie je i pociągnie za sobą
w ogień Wieczny.
Vassulo, odczuj Moje Najświętsze
Serce... Cierpię niewymownie. Muszę
wam to powiedzieć, ponieważ jestem
Bogiem Miłości i Miłosierdzia, lecz również - Bogiem Sprawiedliwości. Muszę
być waszym Sędzią, kiedy buntujecie
się przeciwko Mnie. Moja Dusza jest
zraniona i Moja Krew wypływa Strumieniami. Kocham was wszystkich,
wy jednak zraniliście Mnie... Jestem
waszym Świętym, a wy Mnie przeszyliście... Jestem waszym Zbawicielem
błagającym was dziś z Mojego Krzyża:
Powróćcie do Mnie! Powróćcie do Mnie!
Przyjdźcie i stańcie się święci, jak Ja
Jestem Święty!
29.08.89
Pokój wam. Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i obiecuję wam, że
Dzień Pobożności nie jest już daleko.
Wasi umarli powrócą do życia, a
wszystkich tych, którzy - zasypani własnymi grzechami - spoczywają jeszcze
pod ziemią, Ja przywrócę do życia.
Powiększę Moje Królestwo i odnowię
wasze ziemie, jałowe obecnie i przed-

stawiające żałosny widok. Powtórzę ten
fragment Pisma: „Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet
gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę
o tobie.”
Przygotowuję wam Nowe Niebo i
Nową Ziemię, a Miłość powróci do was
i będzie żyła jako miłość wśród reszty
z was. I wskrzeszę wszystkie te trupy,
które spotykacie na każdym rogu ulic.
Jak wiatr popchnę waszych pasterzy,
prowadząc ich na Nowe Pastwiska,
a swoją laską pasterską poprowadzą
Moje stado, aby się pasło jak niegdyś,
ponieważ - pomimo ich niegodziwości,
która wniknęła do Mego Własnego
Domu i zmyliła wielką liczbę, pomimo
ich grzechów, które spowodowały rozprzestrzenienie się bezbożności na całej
ziemi - jestem gotowy wybaczyć i zapomnieć. Mój gniew odwróciłby się - nawet
gdyby dopiero dziś rozpoznali swój błąd
- i byłoby tak, jakby nigdy nie zaistniał.
Ale dziś Moje Najświętsze Serce jest
ciągle złamane z powodu braku miłości
i wielkiej liczby grzechów waszej ery,
grzechów przeszywających Moje Serce
i okrywających purpurą wstydu Niebo,
grzechów zanieczyszczających Moje
Sanktuarium i znieważających Moje
Święte Imię. Gdybyście tylko wiedzieli,
jak jestem gotowy przebaczyć wam
zbrodnie waszej ery, za jedno życzliwe
spojrzenie na Mnie, chwilę żalu, westchnienie wahania, małe zastanowienie
się. Jeden uśmiech do Mego Świętego
Oblicza, a przebaczyłbym i zapomniał.
Nie spojrzałbym nawet na Moje Rany.
Puściłbym w niepamięć wszystkie
wasze nieprawości i wasze grzechy.
Czyż nie zdobylibyście się na jedną
chwilę żalu? Całe Niebo świętowałoby
wasz gest, ponieważ wasz uśmiech i
życzliwe spojrzenie zostałoby przyjęte
jak kadzidło dla Mnie i ta prosta chwila
żalu zostałaby usłyszana jako nowy
kantyk dla Mnie.
Dziś zstępuję na was pełen Miłosierdzia, aby was odkupić ze względu
na Moją Miłość. Mój Święty Duch Łaski
stanie się jak mgła i okryje całą ziemię.
Mówię wam bardzo uroczyście, że
pomnożę Moje Łaski nad wami. Moje
Słowo będzie objawione i usłyszane

przez wielu i pomnożę wasze wizje.
Tak więc osoby lekceważące Mego
Świętego Ducha Łaski i próbujące Go
ugasić będą jedynie wierzgać przeciw
ościeniowi. Wszystkie ich wysiłki staną
się daremne, ponieważ Ja, Pan, pragnę
waszego zmartwychwstania i uprawiania tej pustyni, na której żyjecie. Pragnę
z mylących was złud uczynić oazy.
Ja, wasz Bóg, stoję przed wami i
pytam wszystkich tych, którzy nadal
gaszą Mojego Świętego Ducha: „Jak
to się dzieje, że nie możecie rozpoznać
Czasów? Jak to się dzieje, że postanowiliście, by Moje Znaki i Moje Cuda
pozostały nie rozpoznane? Dlaczego
nie przestajecie tłumić Mojego Głosu i
prześladować Moich proroków? Dlaczego boicie się i bardziej niż kiedykolwiek
śpieszycie się, aby zgasić dostrzegany
przez was maleńki płomyk oświetlający
wasze ciemności? Dlaczego śpieszycie
się, aby zdeptać i unicestwić każdy
kwiat, który wyrasta dzięki Mojej Łasce
na waszej pustyni i na waszej jałowości?
Jak to się dzieje, że pragniecie, bym Ja,
wasz Bóg, był milczący i martwy?”
Pozwólcie Mi powiedzieć i przypomnieć wam, Kim Ja Jestem: Ja Jestem
Słowem i Żyjącym, Ja będę działał.
Kiedy byłem na ziemi, rozmnożyłem Mój
Chleb i Moje Ryby i nakarmiłem rzesze.
Kiedy Mojżesz przechodził przez pustynię z tysiącami ludzi nie mającymi nic
do jedzenia, Niebieskie Spichlerze zostały otwarte i wszyscy zostali nasyceni
manną. Tak samo jest dzisiaj. Ponieważ
ziemia jest spustoszona i nie może
wytworzyć dość chleba, aby nakarmić
was, zagłodzonych i zaniedbanych, Ja,
przez Mojego Ducha Łaski, pomnożę
Mój Chleb, aby was nakarmić, Moi
umiłowani. W tych dniach nazywa się to
Wylaniem Mojego Świętego Ducha.
Zostaniecie nakarmieni bezpośrednio przeze Mnie, ponieważ pragnę
nadal pomnażać Mój Chleb i nie pozostawić nikogo głodnym. Biada tym,
którzy próbują przeszkodzić Moim
dzieciom przychodzić do Mnie w tym
czasie Łaski! Zatem wy, którzy jeszcze
wątpicie, nie otwierajcie waszego rozumu, lecz wasze serca. Moje pouczenia
są zdrowe i niosą zbawienie. Nie bójcie
się, wierzcie w prostocie serca, nie

4/2008
sądźcie ani nie przeklinajcie Moich
aniołów wysłanych przeze Mnie z Moim
Duchem. Nawet „gdy archanioł Michał
tocząc rozprawę z diabłem spierał się o
ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić
wyroku bluźnierczego, ale powiedział:
‘Pan niech cię skarci!’”
We Mnie pokładajcie ufność, miejcie Wiarę i kochajcie Mnie. Żyjcie w
świętości, ponieważ Ja jestem Święty.
Pośćcie i wynagradzajcie. Nawracajcie
się i codziennie ponawiajcie akt całkowitego oddania Mi siebie. Oddajcie się
w Moje Ręce, a Ja uczynię z was żywe
kolumny światła. Módlcie się bez przerwy, módlcie się waszym sercem. Przyjmujcie Mnie w czystości, a wyleję na
was Moje Łaski. Przyjdźcie w godzinie
Adoracji i adorujcie Mnie. Spowiadajcie
się z waszych tak licznych grzechów.
Zróbcie przyjemność Mnie, waszemu
Bogu, i chodźcie ze Mną. Podążajcie
za Moimi wskazaniami i nie rozglądajcie
się ani na lewo, ani na prawo. Bądźcie
doskonali! Bądźcie Moim Niebem! O,
stworzenie! Gdybyście tylko wiedzieli,
jak bardzo Ja, wasz Bóg, kocham
was, nie wahalibyście się iść za Mną,
Moimi śladami! Dlaczego gdzie indziej
szukacie pocieszenia? Moje Najświętsze Serce to balsam dla waszych ran.
Moje Najświętsze Serce jest waszym
Mieszkaniem. Moje Oczy patrzą na was
wszystkich.
Błogosławię każdego z was, błogosławię wasze rodziny. Błogosławię
każdego, kto czyta to Orędzie, pozostawiając Tchnienie Miłości na waszych
czołach...
Orędzie Matki Bożej
31.01.90
Pokój niech będzie z wami, Moje
małe dzieci. Ja jestem waszą Niebieską
Mamą, Matką waszego Zbawiciela,
Matką waszego Odkupiciela. Dziś zapraszam was wszystkich do spoglądania na rzeczy, które są w Niebie. Proszę
was, abyście się oderwali od zasad
tego świata i wznieśli głowy ku Niebu.
Szukajcie wszystkiego, co w Górze.
Szukajcie Światłości, a Światłość was
nie zawiedzie. Sprawcie Bogu przyjemność zwracając się ku Niemu. Nie
przywiązujcie się do świata, przylgnijcie
do Tego, który poprowadzi wasze kroki
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ku Niebu.
Ach! Moje umiłowane dzieci, czy
jeszcze nie zrozumiałyście? Niebo jest
waszym Domem, a ziemia waszym
przygotowaniem, waszym przygotowaniem na spotkanie Boga. Bóg uczynił
wam dar ze Swojej Miłości, czy nie
odpowiecie na Jego Dar?
Wielu z was widziało liczne znaki.
Te znaki powinny być respektowane.
To są znaki końca Czasów. Nie są to
znaki końca świata, lecz znaki końca
epoki. Jezus i Ja przygotowujemy
was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju,
Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było
wam przyobiecane od dawna. Błagam
zatem o wasze nawrócenie, zanim
nadejdzie Dzień oczyszczenia, czas
bowiem nagli. Mówię wam, że zanim
przeminie to pokolenie, spełni się
wszystko, co mówiłam wam przez Moje
wybrane dusze od czasu Fatimy aż do
dzisiejszego dnia.
Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie,
że Nasza Obecność jest również tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że
NIGDY nie jesteście sami.
Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili
pokutę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często,
jak tylko możecie. Pragniemy, abyście
odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne
i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali
każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie
do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w
waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie
bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i
praktykowaniem go wobec wszystkich.
Żyjcie Prawem Pana. Kocham was,
Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję
was na spotkanie Pana.
15.09.1991
Napisz: O, Jeruzalem! Zwróć swoje
oczy na wschód i na zachód, zwróć
je na północ i na południe, a tam Ja
Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że
Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie
wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie
rozprzestrzeniony po całej ziemi. To,
co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci
powiedziałem, wypełni się. Podejdź
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blisko Mnie i słuchaj uważnie:
Przychodzę dziś na sam próg twoich
drzwi, przynosząc sztandar Pokoju.
Przychodzę cię uratować, Jeruzalem.
Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap
19,11), KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW
(Ap 19,16).
Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: „Królu mój, Ty jesteś tym, którego
mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje
ci teraz Swój Pokój? Czy rozpoznasz
w tych ostatnich dniach, przed Dniem
Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który
zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale,
aby prowadzić dom z tobą?
W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie
wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniesz
się przygotowywać na spotkanie Mnie,
swego Boga? Przygotowuję się, aby
wkrótce przejść przez twoje Miasto,
a będzie to wcześniej niż myślisz! To
będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię
ci z powagą:
Przebudź się z twojego głębokiego
snu! Idziesz ku swej ruinie. Strząśnij
kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych. Koniec Czasów jest bliższy, niż
myślisz.
(1) Niebawem, już za niedługo,
otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i swymi odsłoniętymi oczami
zobaczysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i
Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz
wokół Arki Przymierza.
Potem Tchnienie muśnie twoje
oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po
błyskawicach nastąpi huk grzmotu.
„Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego
nie było, odkąd narody powstały aż do
chwili obecnej” (Dn 12,1), ponieważ
pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie
wydarzenia twojego życia: odsłonię je
jedno po drugim. Ku przerażeniu twojej duszy uświadomisz sobie, w jakim
stopniu twoje grzechy spowodowały
popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar.
Wtedy każę zobaczyć i uświadomić
twojej duszy, w jakim stopniu nigdy nie
wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój,
który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku

wobec Prawa.
(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał
na własnych nogach, oczy twej duszy
zobaczą olśniewające Światło, jakby
migotanie niezliczonych, drogocennych
kamieni, jakby ognie kryształowych
diamentów. Światło tak czyste i tak
olśniewające, że - chociaż w milczeniu
otaczają je miriady aniołów - nie zobaczysz ich w pełni, ponieważ to Światło
ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza
dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc
ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym
Świetle twoja dusza zobaczy to, co w
ułamku sekundy widziała niegdyś, w
samym momencie stworzenia...
Zobaczą: Tego, który jako pierwszy
wziął was w Swoje Ręce; Oczy, które
jako pierwsze was zobaczyły.
Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...
Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca,
waszego Stwórcę, przyobleczonego w
przerażającą wspaniałość, Pierwszego
i Ostatniego, Tego, który jest, który był
i który ma przyjść; Wszechmogącego,
Alfę i Omegę : Władcę.
Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które
będą jak dwa Płomienie Ognia. Wtedy
twoje serce ponownie zobaczy swoje
grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami
sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej
agonii będziesz cierpiał z powodu twego
braku szacunku dla Prawa, zdając sobie
sprawę, w jakim stopniu znieważałeś
ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie
odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W
przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się,
gdy zobaczysz samego siebie, jakby
rozpadającego się trupa, pożeranego
przez robaki i sępy.
(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się
na nogach, to pokażę ci, czym twoja
dusza - Moja Świątynia i Moja Siedziba
- żywiła się przez wszystkie lata swego
życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że - zamiast Mojej
Ustawicznej Ofiary - kochałeś Żmiję i
że, w najgłębszej sferze swojej duszy,
wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której
mówi prorok Daniel: Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie
więzy niebiańskie łączące cię ze Mną,

twoim Bogiem, które tworzy przepaść
między tobą a Mną, twoim Bogiem.
Kiedy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś zobaczył, jak
bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze
podobne jest do wysuszonej krainy...
Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i
twoje wypieranie się Najświętszej Trójcy
uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę
i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje
skargi i jęki będą więc słyszane jedynie
przez ciebie samego. Powiadam ci:
będziesz lamentował i płakał, lecz twoje
skargi słyszane będą tylko przez twoje
własne uszy. Ja mogę tylko sądzić,
jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój
sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za
czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy
otworzę Niebiosa i gdy ukażę wam Arkę
Przymierza. „Albowiem jak w czasie
przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż
przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
tak również będzie z przyjściem Syna

Człowieczego”.
Powiadam wam, gdyby ten czas nie
został skrócony, dzięki wstawiennictwu
waszej Najświętszej Matki, świętych
męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla
aż do krwi wszystkich Moich proroków,
nikt z was by nie ocalał!
Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za
aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu
ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby
świadczyli o Mojej Miłości „wśród tych,
którzy siedzą na ziemi, wśród każdego
narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich
czasów, by głosili, że nastało „nad światem królowanie Pana naszego i Jego
Chrystusa i będzie królować na wieki
wieków!” wśród was. Na tę pustynię
posyłam wam Moje sługi i proroków,
by wołali: „Ulęknijcie się Boga i dajcie
Mu chwałę, bo godzina sądu Jego
nadeszła.”
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Moje Królestwo zstapi nagle na was,
dlatego powinniście być stali i wierzyć
do końca. Moje dziecko, módl się za
grzesznika, który jest nieświadomy
swego spustoszenia. Módl się, prosząc
Ojca o przebaczenie zbrodni, które
świat popełnia bez przerwy. Módl się o
nawrócenie dusz, módl się o pokój.
***
Modlitwa z 15.05.1990:
Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by
ci, którzy pomimo słuchania nigdy nie
zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój
Głos i zrozumieli, że to Ty, Święty Świę
tych. Otwórz oczy tych, którzy pomimo
patrzenia nigdy nie dostrzegają. Niech
tym razem zobaczą na własne oczy
Twe Święte Oblicze i Chwałę. Dotknij
Swym Palcem ich serc, aby otwarły się
i zrozumiały Twoją Wierność. Modlę się,
aby prosić Cię o wszystkie te rzeczy,
Ojcze Sprawiedliwy; aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione
przez Rany Twego Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa. Amen.

PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU ZESZYTY 1-110

CAŁOŚĆ ORĘDZI CZYTANA PRZEZ LEKTORA NA 5 PŁYTACH CD MP3
+ 1 rozmowa z Vassulą w telewizji kanadyjskiej (w wersji video) Cena katalogowa: 45 zł.
Do 15.01.2009 do kompletu 5 płyt w specjalnym pudełku, DODAJEMY GRATIS: WYWIADY
Z VASSULĄ W TV KANADYJSKIEJ - PŁYTA DŹWIĘKOWA MP3 (4,5 GODZ.)
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Na pielgrzymim
szlaku

SZCZYRK
U STÓP
NASZEJ
KRÓLOWEJ

PRZYSZŁA Z NIEBA
UCZYĆ MODLITWY
Udokumentowana tradycja ludowa
podaje, że od dnia 25 lipca 1894 roku
przez kilka miesięcy Matka Najświętsza ukazywała się dwunastoletniej
dziewczynie, Juliannie Pezda, na
tak zwanej Przykrej Kępce. Widzenia miały również jej dwie młodsze,
dziesięcioletnie koleżanki: Marianna
Pezda i Marianna Marek.
Najświętsza Panna szczególną
uwagę zwróciła na szkaplerz, poleciła
także odmawiać Anioł Pański i śpiewać Godzinki. Kazała wybudować na
tym miejscu kaplicę, a w przyszłości
klasztor, w którym będzie się odprawiać „dużo Mszy świętych”. Na prośbę
dzieci o cudowną wodę zapewniła, że
wytryśnie w tym miejscu źródło. Miejsce to poleciła nazwać Górką.
Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się błyskawicznie i wywołała
wielkie poruszenie nie tyko pośród
miejscowej ludności, ale i na Śląsku
Cieszyńskim, w okolicach Białej na
Żywiecczyźnie. Przybywały na Górkę
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liczne pielgrzymki ze śpiewem i modlitwą, jak mówią ówczesne zapiski:
„aż ziemi było ciężko”.
KOŚCIÓŁ - HISTORIA
I TERAŹNIEJSZOŚĆ
W kilka tygodni po rozpoczęciu widzeń, pielgrzymka z Ustronia przyniosła niewielkich rozmiarów obraz Matki
Bożej Częstochowskiej i powiesiła go
na buku, na którego konarze dzieci
widywały Panienkę. Od tego czasu
pobożność ludu skupiała się wokół
tego obrazu.
Społeczeństwo biednej wówczas
wioski Szczyrk już w listopadzie
1894 r. zorganizowało się, by wokół buka z obrazkiem Matki Bożej
wybudować drewnianą kaplicę. W
dniu rozpoczęcia prac, z suchego dotąd zbocza wypłynął strumyk
wody. Przybywający z różnych stron
pielgrzymi - chcąc się przyczynić do
ustawienia miejsca kultu Bożego i czci
Najświętszej Maryi Panny - przynosili
wyposażenie kaplicy: obrazy religijne, chorągwie, świeczniki, dzwonki,
moździerze.

Niebawem rozeszły się wiadomości o doznanych tu łaskach. Dla
opieki nad tym miejscem wybrano
Komitet Kaplicy, który w roku 1912,
ze składek i darowizn pątników, rozpoczął budowę większej - murowanej
kaplicy. Obie kaplice dotrwały aż do
czasu powstania w latach 1948 - 1953
obecnego kościoła - Sanktuarium.
Po pierwszej wojnie światowej
Komitet Kaplicy przy poparciu ogółu
społeczeństwa szczyrkowskiego, doprowadził do osiedlenia się na Górce
obecnych stróżów tego maryjnego
ośrodka - Księży Salezjanów. Przybyli
z Oświęcimia - najstarszej siedziby
synów Księdza Bosko w Polsce. Nikt
więcej nie chciał się podjąć budowy
kościoła, uważając, że zbyt będzie
odległy od zamieszkałych okolic
Szczyrku, aby mógł komukolwiek
służyć.
W roku 1939 Salezjanie rozpoczęli
budowę domu zakonnego, którą przerwała wojna. Zgromadzony materiał
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zabrali okupanci. Od zakończenia
drugiej wojny światowej trwała rozbudowa miejsca kultu Matki Bożej oraz
ośrodka wypoczynku i formacji dla
dzieci i młodzieży, przybywającej tu z
różnych stron Polski.
Kościół Matki Bożej Królowej
Polski został uroczyście poświęcony,
konsekrowany i podniesiony do godności „lokalnego Sanktuarium” przez
ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej ks. bpa Tadeusza Rakoczego
podczas uroczystości Jubileuszowego
Odpustu 3 maja 1994 r. w setną rocznicę kultu Matki Bożej na Górce.
Obraz Matki Bożej w głównym
ołtarzu kościoła w Szczyrku na Górce,
namalowany w roku 1960 przez Stefana Justa z Łodzi wykonano według
relacji dziewczynek wizjonerek.
Złocenie i wykonanie elementów
dekoracyjnych ołtarza głównego i
soborowego wykonano w Jubileuszowym Roku 2000. Ołtarze boczne to
ołtarz ku czci św. Józefa i św. Jana
Bosko.
Wystrój wnętrza kościoła jest
cały w drewnie. Ołtarz główny, stacje drogi krzyżowej, konfesjonały.
Wszystko to powstało według projektu
księdza Adama Skałbani - salezjanina
- w latach 1960-63. Wykonane zostały
przez Józefa Kruczka ze Szczyrku.
Ściany boczne zdobią mozaiki Tajemnic Różańcowych. W oknach - wykonane całkiem niedawno witraże.
Sanktuarium na Górce to nie tylko
kościół. To także cały teren wokół
niego. Z boku przy wejściu do sanktuarium znajduje się Kaplica Objawienia
z zachowanym do dziś dnia bukiem na
tle, którego 25 lipca 1894 r. ukazała
się  dziewczynkom Piękna Pani.
Dodatkowo za sanktuarium, w niewielkiej odległości znajduje się Grota
Matki Bożej i „cudowne źródełko” z
krystaliczną wodą, z którego czerpią
pielgrzymi jak i mieszkańcy Szczyrku
wodę. Po każdej Mszy św. większość
osób obecnych w kościele udaje się
na krótką modlitwę do groty Matki
Bożej i po to, aby się napić lub zaczerpnąć tam wody.

MSZE ŚWIĘTE
w niedziele i święta
godz.: 7.30, 9.30, 11.30, 19.00
(IX - IV: 17.00)
w dni powszednie
godz.: 7.30, 9.30, 19.00
(IX - IV: 17.00)
ODPUSTY NA GÓRCE
3 maja
- Matki Bożej Królowej Polski
15 sierpnia
- Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
31 stycznia
- św. Jana Bosko
Modlitewne czuwanie 
z Matką Bożą
Odbywa się 24 każdego miesiąca.
Jego przebieg jest zawsze taki sam:
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu
- Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego
- Nabożeństwo do Matki Bożej
z odczytaniem próśb
i podziękowań
19.30 - Procesja Różańcowa
z Obrazem Matki Bożej
Szczyrkowskiej
21.00 - Apel Jasnogórski
- Odczytanie intencji
- Uroczysta Msza Św.
koncelebrowana z kazaniem.
Z placu przed kościółkiem piękny
widok na dolinę Żylicy i Skrzyczne.
Siadając na kamiennych ławach
i ciesząc oczy pięknem krajobrazu
można pogrążyć się w modlitwie i
naprawdę odpocząć.
miejsce modlitwy,
skupienia, wypoczynku
Na Górkę dojść można z centrum
miasteczka niebieskim szlakiem turystycznym prowadzącym na Klimczok
(około 30 min.) lub zielonym szlakiem
spacerowym.
Obok kościółka prowadzą też trasy
rowerowe.
Można też dojechać tam samochodem: przy Starej Karczmie w centrum
skręcamy w prawo - w ulicę Górską,

a następnie znów w prawo - w ulicę
Wrzosową, która prowdzi pod sam
kościół. Za nim - bardzo obszerny
parking dla pielgrzymów.
Zapraszamy do stóp Królowej,
której wizerunek został w 2008 ukoronowany papieskimi koronami.
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Dokończenie artykułu ze str. 5:

ŚWIĘTY ALFONS
MARIA DE LIGUORI
27.09.1696 - 1.08.1787
Troską Liguoriego jest zanieść
Ewangelię aż do najdalszej wioski,
bardziej pouczać niż wzruszać, głosić
Boże Słowo w języku szanującym
najbardziej wykształconych słuchaczy
pozostając przy tym zrozumiałym
przez prostaczków oraz doprowadzić
najmniejszych, najbardziej grzesznych do nawrócenia, ale jednocześnie
do wytrwałości i świętości poprzez
modlitwę i medytację.
To tutaj właśnie Alfons pójdzie
dalej niż jego mistrz św. Franciszek
Salezy. W przedmowie do „Wstępu
do pobożnego życia”, święty biskup
z Genewy stwierdza, iż przed nim,
prawie wszystkie rozprawy o życiu
duchowym „adresowane były do osób
żyjących w pustelniach”. Zamiarem
jego było więc „przegnanie” świętości
z „tego całkowitego zacisza” i nauczanie o niej tych, którzy żyli w miastach,
gospodarstwach domowych, dworach,
na placach, w natłoku przemijających
spraw. A jednak język Franciszka
adresowany jest raczej do ludzi
umiejących czytać i pisać, nawet do
wybranej części społeczeństwa – do
elity. Jeśli zaś chodzi o św. Alfonsa de
Liguori, zwraca się on do najbiedniejszych, do analfabetów, nie znających
katechizmu, opuszczonych. Tak, jak
dla „lazzaroni” z neapolitańskich kaplic, zapoczątkowuje w czasie swoich
misji codzienną wspólną modlitwę
w kościele dla tych prostych ludzi.
Pisze dla nich dużą ilość duchowych
książek, które paradoksalnie stają się
bestsellerami analfabetów. Istotnie,
teksty św. Alfonsa są jedynymi, które
można wówczas czytać ludowi w
czasie czuwań w kościele. W czasach,
kiedy pisarze tworzyli jedynie dla
uczonych, Liguori stworzył popularny
język pisany, równie prosty jak mowa,
dostępny dla ludzi niewykształconych,
a który stanowi w istocie najlepszą religijną włoską prozę XVIII w. Okazałym
dziełem św. Alfonsa, dzięki któremu
otrzyma tytuł Doktora Kościoła będzie
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„Teologia moralna”. Po raz pierwszy
w historii, dzieło to ujednolici moralne
nauczanie Kościoła i skieruje je w
stronę łagodności.
Za nauczaniem
miłosierdzia
w dziedzinie moralnej
Od XIV w. w Kościele dominowała
surowa moralność i surowe pasterzowanie. Przeciwstawienie się Renesansowi było o tyle zrozumiałe, że uczyniło chrześcijaństwo nieosiągalnym,
a wyobrażenie o Bogu nieznośnym.
Rygoryzm nade wszystko.
Dwie teologiczne szkoły przeciwstawiają się sobie. Po jednej stronie
występują obrońcy Bożego absolutu,
Bożych praw, a po przeciwnej stronie
stoją ci, którzy wierzą także w osobę
ludzką, jej rozum, wolność. Pierwsza
szkoła wraz ze Świętym Oficjum,
większością biskupów i duchownych
powołuje się na św. Tomasza. Drugą
natomiast reprezentują Jezuici. Wedle
etyki tych pierwszych, w przypadku
niepewności, konieczne jest podążyć
za najbardziej prawdopodobną opinią,
a nawet najpewniejszą, to znaczy opowiedzieć się za prawem. Zwolennicy
tej szkoły są więc „probabilistami”,
często dążą do obrania drogi najpewniejszej w sprawach najpoważniejszych, a zawsze są rygorystami. W
ten sposób narzucają chrześcijaństwo
przygnębiające, niepokojące, a nawet
pozbawiające nadziei.
Liguori zbyt często spotykał Pana,
aby móc zobaczyć w Nim ten obraz
dyktatora. Zbyt często spotykał biedną
ludzkość, aby nie pokochać jej tak,
jak Bóg ją kocha. Wychowywany w
surowości najpierw oddala się od
niej, aby następnie podjąć z nią bezlitosną walkę. Będzie się oddawał tej
walce przez trzydzieści lat, nie tylko w
dziewięciu nowych wydaniach swojej
wielkiej „Moralności” ale również w
piętnastu następnych dziełkach.
W 1749 r. Alfons napisał: „Kiedy
prawo jest wątpliwe, daje się pierwszeństwo wolności.” Oczywiście,
Bóg jest pierwszy i nieskończenie
wolny, ale naprzeciw Siebie zapragnął
stworzyć na Swój obraz człowieka,
również wolnego. Odtąd człowiek jest
wolny tak długo, jak tylko w jego wła-

snym sumieniu nie objawia się jasno
zdeterminowana wola Boża. Inaczej
mówiąc: ogólną Bożą wolą jest to, aby
człowiek, Jego dziecko, czynił to, co
wydaje mu się „dobre”, z wyjątkiem sytuacji, w której Bóg prosi o wypełnienie
tego, a unikanie tamtego. Czy trzeba
„wykazać”, iż to prawo jest zaiste
„prawdopodobne” w najmocniejszym
znaczeniu tego słowa. Wolność ma
swobodę, dopóki się nie dowiedzie
czegoś przeciwnego.
Św. Alfons wydobywa w ten sposób
trzy nie konkurujące ze sobą prymaty,
ale równoważące się i wzajemnie się
umacniające: prymat prawdy, oznaczający ostatecznie Boga; prymat
osobistego sumienia, wedle którego
każdy będzie sądzony; prymat wolności, oznaczający człowieka takiego,
jakim Bóg go chciał. Wobec najwyższej godności Osób Boskich ukazuje
wzniosłą godność osoby ludzkiej.
Liguori jest zwolennikiem dwóch wyzwalających stwierdzeń: Nie należy
niczego narzucać ludziom pod karą
ciężkiego grzechu, chyba że jest tego
poważna przyczyna. Nie jest prawdą,
jakoby dla dusz, zawsze najpewniejszą drogą była ta najwęższa.
Z tego względu de Liguori odrzuca
również „duszpasterstwo surowości,
w którym chodzi o rygorystyczną
postawę człowieka Bożego względem zatwardziałych grzeszników. W
seminarium obowiązywała lektura
„Teologii moralnej” awiniończyka Fracois Genet, zainspirowanego przez
Antoine’a Arnaulda i popierana przez
Święte Oficjum, oraz zalecana przez
setki lokalnych soborów, synodów
i samych biskupów. Dzieło to liczy
trzydzieści stron, wyjaśniając, kiedy
nie dać rozgrzeszenia w imię Boga
człowiekowi, którego przecież Bóg
prosi o wybaczenie siedemdziesiąt
siedem razy! Jeśli zaś chodzi o komunię św., „Teologia moralna” wymaga
takich warunków jej przyjmowania, że
może jedynie do niej zrazić.
Św. Alfons – adwokat z zawodu,
oswojony ze szpitalami i więzieniami,
wiedział już dostatecznie wiele na
temat ludzkiej nędzy, zanim jeszcze
zaczął słuchać spowiedzi. Ponadto
będąc człowiekiem Oświecenia z kar-
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tezjańskim wykształceniem de Liguori
nie uważa się za zwolnionego, przez
sam autorytet mistrzów, z osobistego
rozważania ich racji. Wreszcie, istnieje
przejście od szkolnych teorii do realności tajemnicy. Alfons mawiał: „Czyż
nie szkodliwe jest mówienie penitentowi: ‘Jesteś potępiony, nie mogę ci
udzielić rozgrzeszenia’? Zapomina
się już, że ten człowiek jest również
odkupiony Krwią Chrystusa”.
„W starszych latach, pisze Tannoia, św. Alfons stwierdził, iż nie
pamiętał, aby odesłał kogokolwiek bez
rozgrzeszenia. W odniesieniu zaś do
komunii św. powiedział pewnego dnia:
‘Wiemy, że nasi współcześni kierownicy duchowi o nic nie troszczą się
bardziej, jak o zrażenie wiernych do
sakramentów. Jak gdyby nie istniała
żadna inna droga do Boga od tej, która
nas od Niego oddala. Chciałbym, aby
wymagania, jakie niektórzy spowiednicy stawiają swoim penitentom, oni
sami spełniali, choćby w połowie, żeby
móc godnie sprawować mszę św.’”
Alfonsowi udaje się więc znaleźć
wypośrodkowaną drogę pomiędzy
laksyzmem a rygoryzmem. Scala on
godność człowieka i jego wolność z
wymaganiami wynikającymi z prawdy
i z podstawowych wartości. Nakreśla
ponadto proces rozwoju, który zaczyna się od historycznej kruchości
człowieka, a zmierza do jego pełni i
świętości. W swej refleksji teologicznej
podkreśla wielkość i godność ludzkiej
osoby, sumienie moralne i ewangeliczne miłosierdzie.
Jak napisał papież Jan Paweł
II w liście apostolskim Spiritus Do
mini z okazji 200-lecia śmierci św.
Alfonsa, jego teologia moralna „jest
wzniosłym dziełem nie tylko przez
swój wysoki poziom doktryny i przez
szczególne wyważenie osądów, ale
także poprzez szczególne wyczucie
duszpasterskie”.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons
zostaje biskupem Sant’Agata dei Goti,
pomimo że usilnie wzbraniał się przed
przyjęciem tej godności, ze względu
na swój podeszły wiek i słabe zdrowie,
które przeszkadzały mu podjąć tę
pożyteczną dla diecezji służbę.
W roku 1775 jego zrzeczenie się

urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca
do klasztoru redemptorystów w Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku,
w wieku 91 lat.
Został beatyfikowany w 1816 roku,
a kanonizowany w 1839. Pius IX nadał
mu tytuł Doktora Kościoła w 1871, zaś
Pius XII ogłosił go Patronem Spowiedników i Moralistów w 1950. Jego
wspomnienie liturgiczne przypada na
dzień 1 sierpnia.
Bez wątpienia, dzięki swoim wielkim zdolnościom intelektualnym,
duchowym i pasterskim, św. Alfons nie
tylko uważany jest za największego
świętego wieku Oświecenia, ale także
za jedną z wielkich postaci dziedzictwa
Kościoła. Liguori to święty aktywnego
zaangażowania i radości, pracowitości
i muzyki, działania i kontemplacji.
We wspomnianym już liście Jan
Paweł II podkreślił, że św. Alfons
„był mistrzem mądrości i ojcem w
wierze”, „nauczycielem życia chrześcijańskiego” i „wielkim przyjacielem
ludu”. A następnie zwracając się do
jego duchowych synów, rozsianych
po całym świecie, przypomniał to,
czego założyciel oczekiwał od swoich
spadkobierców, członków założonego przez siebie Zgromadzenia:
„Oczekiwania te wyraził on w swoim
własnym życiu, w swojej działalności
duszpasterskiej i w swoich pismach:
wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, wierność Kościołowi i jego misji
w świecie, wierność człowiekowi i naszym czasom, wierność charyzmatowi
Instytutu”.
Nauczyciel modlitwy
Jest jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla jego życia i służby.
Kierując się logiką doświadczenia
i miłości, tą samą, której używał w
trudnych moralnych kwestiach, nasz
doktor od moralności staje się także
doktorem modlitwy. System moralny
oraz doktryna łaski są ze sobą ściśle
powiązane: i jedno, i drugie wynika z
jego teorii o Bogu i Jego wolności, o
człowieku i jego wolności oraz z relacji, jakie ustanawia między nimi BógMiłość, wspaniałomyślny i święty.
Doktor modlitwy, a dokładniej modlitwy Maryjnej, przeznacza piętnaście
lat na głoszenie Słowa Bożego i pisa-

nie dzieła „Wysławianie Maryi” (17431750), „ostatniej wielkiej europejskiej
książki napisanej na cześć Maryi”
(Giuseppe de Luca), która zostanie
wydana w największym nakładzie
dzieł maryjnych wszystkich czasów:
tysiące wydań od 1750 r. (jak odnotowuje ks. René Laurentin).
Sam Liguori prezentuje ją następująco: „Pozostawiając innym rozwijanie
tego czy tamtego z przywilejów Maryi,
postanowiłem w mojej książęce skupić
się na Jej wielkim miłosierdziu i sile Jej
wstawiennictwa…” To cała zawartość
Salve Regina, wzniosłej i wzruszającej
modlitwy, zatwierdzonej przez Kościół
i wprowadzonej do Liturgii Godzin.
Witaj Królowo,
Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy
i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy
jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony
owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo!
„Pierwsza część polegać więc
będzie na jej objaśnieniu punkt po
punkcie. W drugiej części, czciciele
Maryi będą szczęśliwi, mam nadzieję,
znajdując artykuły lub rozprawy dotyczące głównych świąt Maryjnych i Jej
cnót oraz, na zakończenie, pobożne
praktyki, najbardziej cenione przez
Jej sługi i najbardziej uznawane przez
Kościół.” - wyjaśnia swe dzieło św.
Alfons. A w końcu żegna ciepło swego
czytelnika:
„Żegnaj!
Do szczęśliwego
spotkania się
pewnego dnia
w niebie!”
René Lejeune
Przekład z franc.: Marta Zań
Za zgodą wydawnictwa
du Parvis z: Stella Maris, nr 442.
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Vox Domini

Hymn na Boże Narodzenie
św. Alfonsa Marii de Liguori
Chryste, zbawienie ludzkości
I Synu Ojca Jedyny,
Ciebie On zrodził przedziwnie
Przed wszelkich bytów początkiem.
Tyś chwały Jego odblaskiem
I wieczną świata nadzieją,
Usłysz nasze wołanie
Ze wszystkich ziemi zakątków!
Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś
Śmiertelną postać człowieka,
Rodząc się z łona czystego
Niepokalanej Dziewicy.
Dzień, który do nas powraca
Przez roku stałe nawroty,
Świadczy, że z Ojca stolicy
Przyszedłeś, aby nas zbawić.
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Niebo i lądy z morzami,
I to, co w nich się znajduje,
Ojca wysławia z radością,
Gdyż On Cię posłał na ziemię.
Także i my, których, Panie,
Swej krwi obmyłeś strumieniem,
Nowym Cię hymnem wielbimy
W rocznicę Twoich narodzin.
Jezu zrodzony z Maryi,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwałę i cześć bezgraniczną
Oddaje wszelkie stworzenie.
Amen.

