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Maryja złożyła Swego
Pierworodnego w żłobie
Uroczystość Bożego Narodzenia
jest jednym z najbardziej powszechnych
świąt, jakie istnieją. To właśnie być
może to święto, oprócz swej dogmatycznej treści, najbardziej przemawia do
ludzkiego serca, wyraża czułość Boga,
który stał się Dziecięciem. U dzieci
wzbudza zdziwienie, podziw, u bardziej
zaś wtajemniczonych w prawdy wiary
prowadzi do kontemplacji i uwielbienia
Boga. Od chwili, gdy św. Jan wspomniał
w swojej protoewangelii o Wcieleniu,
chrześcijanie do późnego średniowiecza świętowali Boże Narodzenie,
jedynie rozmyślając o tajemnicy, której
nie potrafili bądź nie śmieli przedstawić
w sposób konkretny. Długo po tym, jak
św. Łukasz opisał w Ewangelii scenę
Bożego Narodzenia, chrześcijanie,
zachęceni przez św. Franciszka zaczęli dążyć do wyrażenia tej sceny
biblijnej w sposób obrazowy, zdolny
ożywiać ich pobożność i gorliwość. W
ten sposób powstały szopki, w których
nasza wiara spotyka się z namacalną
tajemnicą Bożych narodzin. Tak oto, z
pokolenia na pokolenie szopki stają się
kolebką naszej wiary. Teraz albo nigdy
jest właściwy moment, aby napić się
ze źródła Życia oraz naśladować pobożnych pasterzy z Betlejem, podążyć
za słowem Aniołów Pokoju i za Królami
wiedzionymi ku Królowi nad króle.
Jan wprowadza pierwszych
chrześcijan w tajemnicę
wcielonego Boga
Od czasów apostolskich aż do
połowy średniowiecza (XIII w.), liturgia
chrześcijańska oraz pobożność ludu
poprzestaje jedynie na najważniejszym
aspekcie co do świętowania Bożego
Narodzenia. Istotnie, wierni pozostają
przywiązani do teologicznych ram
Wcielenia zaznaczonych na początku
Janowej Ewangelii, nadających prawdziwe, historyczne i trwałe znaczenie
dawnym proroctwom zapowiadającym
przyjście Syna Bożego w celu zbawienia ludzkości upokorzonej przez
grzech pierworodny: „Cztery tysiące
lat wyglądany…” – głosi tekst kolędy.
Stając wobec wschodnich herezji, zachodnia pobożność opiera się na tym,
co najistotniejsze i wystarczające do
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ożywiania ich wiary: Bóg posłał na ziemię Odkupiciela, zrodzonego za sprawą
Ducha Świętego z Maryi, która później
nazwie się Niepokalanym Poczęciem.
Według soboru Laterańskiego (649)1
Maryja poczęła z Ducha Świętego Dziecię jako dziewica, i także jako dziewica
urodziła Jezusa, zapowiadanego Mesjasza. Oprócz słów św. Jana, tajemnica
Wcielenia była tematem dokładnych
ustaleń Kościoła w czasie pierwszych
soborów: Nicejskiego I (325), Konstantynopolitańskiego III (680), a także na
soborze w Efezie (431).
W epoce, gdy dusze i nauczanie
zadowalały się tymi ustaleniami, pobożność ludu także była na takim poziomie.
Pierwsze romańskie kościoły, proste, silne i pozbawione sztuczności oszczędnie
przedstawiały na frontonie swych drzwi
dogmaty wiary. Tympanony zamykały
tajemnicę Bożego Narodzenia w innych
prawdach zbawienia. Dominującą tam
przedstawianą tajemnicą była paruzja.
Pokazuje ona zmartwychwstałego
Chrystusa w chwale, pociągającego
ze Sobą wybranych i pozostawiającego
w piekle potępionych. Od momentu
schizmy w 1054 r. Kościoły wschodnie, a w szczególności prawosławne,
preferowały ikonografię, tak więc
sceny malowane, a nie – rzeźbione,
przedstawiające tajemnicę Bożego
narodzenia w najprostszy sposób, bez
ozdób. Przykładem takiej sceny może
być Maryja trzymająca w ramionach
Dzieciątko, przyciskająca je policzkiem
do Swego policzka. Począwszy od XII
w. pewniejszy siebie Zachód wznosi
swe majestatyczne gotyckie katedry, w
których witraże zaczynają zastępować
rzeźby wciąż odnosząc się bardziej
do chwały Chrystusa nauczającego
(katedra w Amiens), czy sądzącego
(Bourges, Chartres), lub też koronującego Swą Matkę (Reims). Jest jeszcze
tympanon w katedrze w Quimper
przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem

1 W czasie trwania soboru papież Mar-

cin I ogłosił nienaruszone dziewictwo
Maryi: „Maryja, bez nasienia poczęła z
Ducha Świętego Dziecię, zrodziła Je bez
uszczerbku a po Jego narodzinach zachowała Swe dziewictwo nietkniętym”.

otoczoną Aniołami, podobnie jak prawy
tympanon z fasady z Chartres. Witraże
te mają w sobie jednak coś z przyszłych
szopek: w katedrze Notre Dame de la
Belle Verriere w Chartres można podziwiać Maryję z Dzieciątkiem Jezus
na kolanach, podobnie jak w centrum
rozety w katedrze Notre Dame de Paris,
lub w Auxerre.
Św. Łukasz, opisuje [w swojej
Ewangelii] pierwszą Szopkę. Począwszy od końca XII w. pobożność wśród
ludu wzrasta zależnie od okoliczności.
Wiara definitywnie utrwala prawdę o
Bogu wcielonym w Jezusa Chrystusa.
Wrażliwość religijna przywiązując
mniejsze znaczenie, co do treści staje
się bardziej wymagająca odnośnie
formy. Rozwój życia bogatych wsi lubi
przywoływać wiejski opis szopki św.
Łukasza: zwierzęcy żłób, pieluszki (z
powodu zimna), miejsce nietrwałe,
pasterzy… Łukasz przedstawia nam
zatem tajemnicę Wcielenia w odmienny
od św. Jana sposób i „uczłowiecza” ją.
Dojrzałe społeczeństwa średniowieczne nabierają miejskiego charakteru.
Na dziedzińcu przed katedrami grane
są sceny z życia Jezusa, w tym także
sceny Bożego Narodzenia. Następnie
św. Dominik rozwija modlitwę różańcową, co doprowadza do przedstawiania
(przynajmniej w umyśle) scen każdej
z tajemnic, w tym tajemnicy radosnej
narodzenia Pana Jezusa. W ten sposób
lud przygotowuje się powoli do przyjęcia
obrazu i znaczenia żłóbka. Ewangelista Łukasz rzeczywiście umiejscawia
historycznie i po ludzku oddaje scenę
Bożego Narodzenia. Jesteśmy pod
panowaniem Augusta, za czasów króla
Heroda Wielkiego. August nakazuje
sporządzenie wielkiego spisu ludności,
który nie oszczędzi Judei. To właśnie
w Betlejem, starożytnym królewskim
mieście Dawidowym, ma narodzić się
Zbawiciel (por. księga Micheasza).
Gdy Maryja z Józefem przybywają
na miejsce, a z powodu ubóstwa mieli
w podróży do pomocy tylko osiołka,
nadchodzi dla Maryi czas rozwiązania.
Szukając w Betlejem miejsca do porodu
znajdują jedynie stajnię: warunki niegodne delikatności i Osoby Maryi. Św.
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Józef usiłuje zapewnić bezpieczeństwo
tego miejsca. Pojawiają się Aniołowie
zwiastujący Chrystusowy pokój pośród
ówczesnego PAX Romana, a także –
pasterze. Pastuszkowie są widoczną
aluzją odnoszącą się do całego hebrajskiego ludu prowadzonego przez
pasterzy: począwszy od Abla poprzez
Dawida, kończąc na Pasterzu nad
pasterzami objawionym pośród nich,
ubogich Izraela. Ci niewinni pasterze,
na zaproszenie niebieskich duchów,
przynoszą swe skromne dary i przede
wszystkim składają Dziecięciu hołd.
Św. Mateusz jest jedynym z czterech ewangelistów, który przywołuje
w swej Ewangelii epizod trzech króli,
przybyłych do żłóbka i reprezentujących wielkich ludzi z Orbis terrarum.
Dary złożone Dziecięciu (czekającemu
na kolejne nieszczęście, jakim będzie
nagła ucieczka do Egiptu) przez trzech
króli potwierdzają Jego tożsamość, misję oraz przeznaczenie: złoto dla Króla,
kadzidło dla Jedynego Boga i mirrę dla
ukrzyżowanego Zbawcy.
Św. Franciszek –
popularyzatorem żłóbka
Fakt pojawienia się pierwszej szopki
tradycja przypisuje św. Franciszkowi.
Nawet jeśli nie on jest rzeczywistym
autorem, można przypuszczać, że
poprzez jej późniejsze rozpowszechnianie przez franciszkanów, Biedaczyna
z Asyżu co najmniej przyśpieszył jej
powstanie. Zauważamy zwłaszcza, w
jaki sposób sztuka religijna i pobożność
ludu stają się podwalinami tej radosnej
tradycji. Oprócz
legendy faktem
historycznym jest
to, iż podczas Bożonarodzeniowej
nocy, w 1223 r.,
Franciszek – na
krótko przed otrzymaniem stygmatów – przebywając
w lesie, w Greccio
(na południe od
Asyżu i Spoleto,
blisko miejscowości Rieti) miał
natchnienie, aby
stworzyć tamtejszym mieszkańcom okazję do
przeżycia „czegoś”
z nocy Betlejemskiej. Wiemy do-

brze, w jakim stopniu święte człowieczeństwo Chrystusa, Jego ubóstwo,
pokora, wyrzeczenie, przesłanie pokoju
uformowały św. Franciszka.
Biedaczyna myśli wraz z miejscowym pomocnikiem o zorganizowaniu
uroczystego święta Bożego Narodzenia. Franciszkanin Tomasz z Celano
tak pisze o tej chwili: „Zewsząd widać
przybywających mężczyzn i kobiety,
przygotowujących w wielkim radosnym uniesieniu świece i pochodnie
na uroczystość świętej nocy. Wreszcie
nadchodzi Boży człowiek [Franciszek] i
widząc wszystkie przygotowania raduje
się mocno, gdyż naprawdę pomyślano
o wszystkim. Przyniesiono siano,
przyprowadzono woła i osła. Uczczono
tam prostotę, wywyższono ubóstwo,
wychwalono pokorę. Noc rozświetliła
się jak dzień…” Następnie odprawiona
została msza św. Franciszek przeczytał
Ewangelię oraz „z czułością wygłosił
otaczającemu go ludowi homilię o
biednym królu i Betlejem – tym biednym
mieście…”
Egzegeci, wyjaśniają, iż powodem
dla którego św. Franciszek wysławił
szopkę był fakt, że według niego
chrześcijaństwo nie koncentrowało
wystarczającej uwagi na człowieczeństwie Chrystusa, któro zasługiwało na
szczególną chwałę. Zależało mu na
tym, aby, w połączeniu z biblijnym i
teologicznym rozmyślaniem, wyrazić w
liturgii i na poziome ludowym głębokie
człowieczeństwo Tego, który przyszedł
przyoblec nasze ciało i wyrazić je w
każdym aspekcie naszego życia, po-

cząwszy od Jego narodzin.
Rozpowszechnienie szopki
Zgłębiając Ewangelię św. Łukasza
i Mateusza i z pomocą św. Franciszka,
chrześcijanie z Zachodu, a później
z całego świata wezwani zostali do
głębszego postrzegania Chrystusa w
Jego tajemnicy Wcielenia, a w konsekwencji – naszego wpisania w tajemnicę
uniżenia i odkupienia. A człowiek będąc
człowiekiem, aby wejść w harmonię ze
swym słodkim Mistrzem, potrzebował
daru zadziwienia, kontemplacji oraz naśladowania Go, które Ten mu daje dzięki
złóbkowi, będącemu częścią (na wzór
ewangelicznych przypowieści) Bożej
pedagogii, służącej do doprowadzenia
swych dzieci ku Sobie.
Nieważne, czy szopka wspaniale
prezentuje się na kościelnym chórze,
czy jest skromna, ulepiona z gliny, ograniczona do św. Rodziny, tak jak szopka
afrykańska. Nieistotne jest także, jaką
grupę etniczną wyobrażają postaci z
szopki i jakie drugorzędne motywy właściwej im tradycji reprezentują, jak chociażby szopka prowansalska, bretońska
czy krakowska. Z chwilą gdy szopka
wyraża zasadniczą prawdę, można
mówić o inkulturacji Ewangelii. Szopka
jest słowem, drogą, gwiazdą prowadzącą wierzącego czy poszukującego
Boga, na wzór Gwiazdy symbolizującej
Jezusa, „Światłości, która przyszła na
ziemię” (św. Jan), za którą podążyli
trzej królowie.
Bernard Balayn
Przekład z franc.: Marta Z.
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Nowenna Błagalna i Dziękczynna
do Matki Bożej Różańcowej z Pompei
Do licznych tekstów i
modlitw ułożonych przez bł.
Bartłomieja Longo należy
Nowenna Błagalna napisana
w lipcu 1879 roku. Dotknięty
wówczas gorączką tyfusową Bartłomiej sformułował
ją, aby wybłagać łaski w
sytuacjach skłaniających do
rozpaczy. Codziennie udawał
się przed obraz Dziewicy
Różańcowej po natchnienie
dla dokonania poprawek.
Ale pewnego dnia, kiedy
nastąpiło znaczne pogorszenie i nasilenie choroby,
pomyślał, że nie ma już
innego środka, jak zabranie
obrazu Dziewicy z kaplicy i
postawienie go w pokoju sypialnym. Zwrócił się także do
św. Katarzyny ze Sieny, aby
wstawiła się za nim u stóp
Maryi. Wtedy błyskawicznie odzyskał zdrowie. Od
tego czasu Niebieska Matka
udziela łask wszystkim, którzy pobożnie zwracają się do
Niej w tej Nowennie ułożonej przez
Jej czciciela. Na przykład dokonało
się wiele cudownych uzdrowień po
odmówieniu tej Nowenny, nie tylko we Włoszech, ale także w całej
Europie, w Ameryce, w Afryce, w
Indiach i w Chinach. O wielu przypadkach donosiło pismo „Różaniec
i Nowe Pompeje”, poświadczały je
podpisy świadków oraz orzeczenia
lekarskie. Fakty te zatwierdzane też
były przez Biskupów tak, jak wymaga tego postępowanie kanoniczne.
W roku 1894, w Arpino, we
Francji św. Katarzyna ze Sieny
ukazała się klęcząc u stóp Dziewicy Pompejańskiej, umierającemu
młodzieńcowi i zachęciła go do od
mówienia Nowenny, oraz zwrócenia
się też do niej. Kiedy młodzieniec
ukończył modlitwy, był całkowicie
zdrowy. Nowenna, zatwierdzona
przez papieża Leona XIII, 29 listopada 1887, została wydrukowana
w różnych językach i ukazała się w
niezliczonych wydaniach.
Nie da się zliczyć tych, którzy w
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ciągu minionych stu lat zostali obdarzeni łaskami przez Błogosławioną
Dziewicę, kiedy odmawiali, zwracając się do Niej, Nowennę Błagalną ułożoną przez bł. Bartłomieja.
Pośród nich jest córka komandora
Agrelli z Neapolu. Jej Matka Boża
ukazała się osobiście w roku 1884,
mówiąc: «Ilekroć pragniesz uzyskać
łaski za moim pośrednictwem, odmów trzy Nowenny, odmawiając
trzy części Różańca i następnie trzy
Nowenny, aby mi podziękować».
Młoda Fortunatina Agrelli wykonała dokładnie wskazówki Dziewicy
i została cudownie uzdrowiona. W
roku 1889 Bartłomiej Longo ułożył
więc Nowennę Dziękczynną, której
liczne wydania ukazały się we Włoszech i w różnych językach.
Nowenna BŁAGALNA
do Matki Bożej Różańcowej
Pompejańskiej
Należy ustawić cudowny obraz
w widocznym miejscu i, jeśli to
możliwe, zapalić dwie świece jako
symbol wiary, która płonie w sercu

wiernego. Potem wziąwszy
do rąk różaniec rozpoczynając Nowennę, poprosić
św. Katarzynę ze Sieny, aby
wraz z nami prosiła Matkę
Bożą.
O Święta Katarzyno ze
Sieny, moja Opiekunko i
Nauczycielko, ty, która z
Nieba pomagasz tym, którzy
odmawiają różaniec ku czci
Matki Bożej, pomóż mi w tej
chwili i racz ze mną odmówić Nowennę do Królowej
Różańca, która umieściła
swój tron w Dolinie Pompei.
Niechaj za twoim pośrednictwem otrzymam upragnioną
łaskę. Amen.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i
Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i
na wieki wieków. Amen.
I.
O, Dziewico Niepokalana
i Królowo Różańca Świętego! W
czasie, kiedy umiera wiara, a zwycięża bezbożność, zechciałaś umieścić Twój tron Królowej i Matki
na starożytnej ziemi Pompei, która
pochłonęła pogan. Z tego miejsca,
w którym oddawano cześć bożkom
i złym duchom, Ty dziś, jako Matka
łaski Bożej, rozlewasz wszędzie
skarby niebieskiego miłosierdzia.
Z tego tronu, na którym zasiadasz i królujesz litościwie, zwróć, o
Maryjo, także na mnie swe dobrotliwe oczy i ulituj się nade mną, tak
potrzebującym Twej pomocy. Ukaż
się także mnie, jak tylu innym, jako
prawdziwa Matka miłosierdzia, ja
zaś całym sercem Cię pozdrawiam
i przyzywam jako moją Panią i
Królową Różańca Świętego.
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
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na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po
tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
Maryjo!
II.
Dusza moja, klęcząc u stóp
Twojego tronu, o potężna i chwalebna Pani, Ciebie czci pośród
jęków i trosk, jakie mnie ponad
miarę przygniatają. W tych lękach
i niepokojach, podnoszę ufne oczy
ku Tobie, która raczyłaś wybrać
na Swą siedzibę domy biednych i
odrzuconych. I tam, naprzeciw miasta i amfiteatru, w którym króluje
martwa cisza i zniszczenie, Ty, jako
Królowa Zwycięska, podniosłaś
Twój potężny głos, by zwołać z
całych Włoch i całego katolickiego
świata oddanych Ci synów, aby
wznieśli tę Świątynię. O spójrz z litością na tę biedną duszę, która leży
upokorzona w błocie. Miej litość dla
mnie, o Pani, litość dla mnie, tak
strapionego i upokorzonego.
Ty, która jesteś pogromczynią
demonów, obroń mnie od nieprzyjaciół, którzy mnie oblegają. Ty,
która jesteś ucieczką chrześcijan,
wyrwij mnie z tych utrapień, w
które marnie wpadam. Ty jesteś naszym Życiem, pokonaj śmierć, która
grozi mojej duszy w
niebezpieczeństwach,
na jakie jest wystawio
na; przywróć mi pokój,
spokój, miłość i zdrowie. Amen.
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!
III.
Wiem, że tak liczni
byli przez Ciebie obdarowani, tylko dlatego

że się uciekli do Ciebie z wiarą. To
wlewa we mnie nowe tchnienie i odwagę, by wezwać Ciebie na pomoc.
Ty obiecałaś już św. Dominikowi,
że kto łask pragnie, otrzyma je dzięki Twemu Różańcowi. Zatem i ja, z
Twoim Różańcem w ręce, ośmielam
się, o Matko, przypomnieć Ci Twoje
święte obietnice. Za naszych dni
sama dokonujesz ciągle cudów, aby
wezwać Twoje dzieci do uczczenia
Ciebie w Świątyni w Pompejach.
Zatem Ty chcesz otrzeć nasze łzy,
chcesz uśmierzyć nasze boleści! I
ja też całym sercem i z żywą wiarą
wołam do Ciebie i Ciebie wzywam:
Matko moja!... Matko droga!...
Matko piękna!... Matko słodka, pomóż mi! Matko i Królowo Różańca
Świętego z Pompei, nie zwlekaj,
lecz wyciągnij do mnie Twoją potężną dłoń i ocal mnie: jeśli będziesz
zwlekać, zginę.
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 łaska-

wa, o litościwa, o słodka Panno
Maryjo!
IV.
Do kogóż mógłbym się uciec,
jeśli nie do Ciebie, Ulgo nędzarzy,
Pociecho opuszczonych, Pocieszenie strapionych? Przed Tobą
wyznaję: dusza moja jest nędzna,
obciążona ogromnymi winami, zasługuje na ogień piekielny i nie jest
godna łask! Czy jednak Ty nie jesteś
Nadzieją pogrążonych w rozpaczy,
Matką Jezusa, jedynego pośrednika
pomiędzy człowiekiem i Bogiem,
potężną Obroną u tronu Najwyższego, Schronieniem grzeszników?
O powiedz jedno słowo w mojej
sprawie Twemu Synowi, a On Cię
wysłucha. Poproś Go o tę łaskę,
której tak potrzebuję...... Tylko Ty
możesz ją dla mnie wyprosić. Ty
jesteś moją jedyną nadzieją, moim
pocieszeniem, moją słodyczą, całym moim życiem. Tak wielką mam
nadzieję. Amen.
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!
V.
O Dziewico i Królowo Różańca Świętego, Ty, która jesteś
Córką Ojca Niebieskiego, Matką Syna
Bożego, Małżonką
Ducha Świętego.
Ty, która wszystko
możesz wybłagać u
Najświętszej Trójcy,
wyproś mi tę łaskę,
tak potrzebną... byle
tylko nie stała się
ona dla mnie przeszkodą w wiecznym
zbawieniu. Ciebie o
nią proszę, Niepokalane Poczęcie, przez
Twe Boskie Macierzyństwo, przez Twe
radości, Twe boleści,
Twe zwycięstwa. Za
5
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Twoim wstawiennictwem proszę
o nią Serce Twego umiłowanego
Jezusa, przez wzgląd na te dziewięć
miesięcy, kiedyś Go nosiła pod
sercem, przez wzgląd na trudy Jego
życia, przez Jego bolesną mękę,
przez śmierć na Krzyżu, przez
Jego Najświętsze Imię i przez Jego
najdroższą Krew. Proszę o nią w
końcu Twe najsłodsze Serce, Twe
chwalebne imię, o Maryjo, która
jesteś Gwiazdą morza, potężną Panią, Morzem boleści, Bramą Raju i
Matką wszelkiej łaski. Tobie ufam,
od Ciebie wszystkiego oczekuję, Ty
mnie ocalisz. Amen.
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!
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami, abyśmy się stali
godnymi obietnic Chrystusowych.
O Boże, Twój jedyny Syn, nabył dla nas za cenę Swego życia,
śmierci i zmartwychwstania, dobra
wiecznego zbawienia. Dozwól,
abyśmy czcząc te tajemnice w
Świętym Różańcu Dziewicy Maryi,
naśladowali to, co one zawierają i
otrzymali to, co nam obiecują. Przez
Chrystusa, naszego Pana. Amen
Modlitwa do św. Dominika
i św. Katarzyna ze Sieny
dla otrzymania łask od Matki
Bożej Pompejańskiej
O święty kapłanie Boży i chwalebny patriarcho, święty Dominiku,
który byłeś przyjacielem, umiłowanym synem i powiernikiem
Niebieskiej Królowej i tak wiele
cudów dokonałeś dzięki Różańcowi
Świętemu! I ty, święta Katarzyno
ze Sieny, pierwsza córeczko tego
różańcowego Zgromadzenia oraz
potężna pośredniczko u tronu Maryi
i Serca Jezusa, z którym zamieniłaś
swe serce: wy, moi drodzy Święci,
spójrzcie na moje potrzeby i ulitujcie się nad stanem, w jakim jestem.
Na ziemi mieliście serce otwarte
wobec każdej nędzy bliźniego i
potężną ręką go wspomagaliście.
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Nie utraciliście w Niebie ani waszej
miłości, ani mocy. Proście za mnie
Matkę Różańca i Syna Bożego,
przez wzgląd na moją wielką ufność, że za waszym pośrednictwem
otrzymam łaskę, jakiej tak bardzo
pragnę. Amen.
Chwała Ojcu… (3x).
Nowenna DZIĘKCZYNNA
do Matki Bożej Różańcowej
Pompejańskiej
Należy ustawić cudowny obraz
w widocznym miejscu i, jeśli to
możliwe, zapalić dwie świece jako
symbol wiary, która płonie w sercu
wiernego. Potem wziąwszy do rąk
różaniec rozpoczyna się Nowennę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu
memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
I.
Oto ja u Twoich stóp, o Niepokalana Matko Jezusa, która się
cieszysz, że Cię wzywamy jako
Królową Różańca z Doliny Pompejańskiej. Z radością w sercu,
z duchem ogarniętym najżywszą
wdzięcznością wracam do Ciebie,
mojej hojnej Dobrodziejki, do mojej
słodkiej Pani, Pani mojego serca,
do Ciebie, która się okazałaś moją
prawdziwą, kochającą Matką. W
moich jękach wysłuchałaś mnie, w
moich zmartwieniach pocieszyłaś
mnie, w moich niepokojach przywróciłaś mi pokój. Bóle i utrapienia
śmierci obległy moje serce, a Ty, o
Matko, z Twego tronu w Pompei,
spojrzałaś na mnie z litością. Któż
zwrócił się do ciebie z ufnością, a
nie został wysłuchany? Gdyby cały
świat poznał, jak jesteś dobra, jak
pełna litości wobec tego, kto cierpi,
wtedy wszyscy zwracaliby się do
Ciebie po pomoc. Bądź na zawsze
błogosławiona, o Dziewico Pompejańska, przeze mnie i wszystkich
ludzi, przez aniołów, na ziemi i w
Niebie. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
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, błogosła-

wiony owoc żywota Twojego, po
tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
Maryjo!
II.
Dzięki składam Bogu i dziękuję
Tobie, Matko Boga, za nowe dobrodziejstwa, jakimi zostałem obdarowany z Twojej litości i miłosierdzia.
Co stałoby się ze mną, gdybyś
odrzuciła moje westchnienia, moje
łzy? Dziękują Ci za mnie Aniołowie
w Raju i chór Apostołów, Męczenników, Dziewic, Wyznawców. Za
mnie dziękują Ci dusze grzeszników, których ocaliłaś, a które teraz
cieszą się w niebie widząc Twe nieśmiertelne piękno. Chciałbym, aby
razem ze mną wszystkie stworzenia
kochały Ciebie i aby cały świat powtarzał moje dziękczynienie. Cóż
mógłbym dać Tobie, o Królowo,
litościwa i wspaniała? To życie,
jakie mi jeszcze pozostaje, poświęcam Tobie, aby rozpowszechniać
wszędzie Twój kult, o Dziewico
Różańcowa z Pompei, przez Twoje
bowiem pośrednictwo Pan mnie
nawiedził. Będę szerzyć modlitwę różańcową, będę opowiadać
wszystkim o miłosierdziu, jakie
dla mnie wybłagałaś; będę głosić
zawsze, jaką dobroć mi okazałaś,
mnie tak niegodnemu, i grzesznicy
zwrócą się ufnie do Ciebie.
Chwała Ojcu…
Witaj, Królowo…
III.
Jakimi imionami wzywać mam
Ciebie, nieskalaną gołębicę pokoju?
Jakimi tytułami wzywać mam Ciebie, którą święci Doktorzy obwołali
Panią wszechświata, Bramą życia,
Świątynią Bożą, Królową światła,
Chwałą Niebios, Świętą pośród
Świętych, Cudem cudów, Rajem
Najwyższego? Ty jesteś Skarbnicą łask, Wszechmocą błagającą,
samą Litością Boga, zstępującą na
nieszczęśników. Wiem także, że
słodkie Twemu Sercu jest wzywanie Ciebie jako Królowej Różańca
z Doliny Pompejańskiej. I tak wzywając Ciebie, czuję słodycz Twego
mistycznego Imienia, o Różo Rajska, przesadzona do Doliny łez, by
nam osłodzić udręki wygnańców,
synów Ewy. Purpurowa Różo
miłosierdzia, bardziej wonna niż
wszelkie zapachy Libanu, która
zapachem Twej niebiańskiej sło-
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dyczy, przyciągasz w Twej Dolinie
serca grzeszników do Serca Bożego.
Ty jesteś nigdy niewiędnącą Różą,
którą podlewają niebieskie wody,
zapuszczającą korzenie w ziemi
wysuszonej deszczem ognia. Różo
nieskazitelnego piękna, która w
miejscu spustoszenia zasadziłaś
Ogród rozkoszy dla Pana. Niechaj
Bóg będzie wywyższony za to, że
uczynił Twe imię tak godnym podziwu. Błogosławcie, o ludy, Imię
Dziewicy Pompejańskiej, gdyż cała
ziemia pełna jest Jej litości.
Chwała Ojcu…
Witaj, Królowo…
IV.
Pośród burz, jakie mnie ogarnęły, ku Tobie wzniosłem me oczy,
nowa Gwiazdo nadziei, jaka za
naszych dni ukazałaś się w Dolinie
zniszczenia. Z głębi goryczy zwróciłem do Ciebie mój głos, Królowo
Różańca z Pompei i doświadczyłem
mocy tego tak Ci drogiego tytułu.
Witaj, zawsze będę tak wołać,
witaj, o Matko litości, niezmierzone morze łask, oceanie dobroci i
współczucia! Kto godnie wyśpiewa
chwałę Twego Różańca, zwycięstwa Twojej Korony?
Ty przygotowujesz w tej Dolinie
ocalenie światu, który się wyzwala
z ramion Jezusa, aby się rzucić
w objęcia szatana, który pożera
dusze. Ty, zwycięska, zdeptałaś,
rumowisko pogańskich świątyń i na
ruinach bałwochwalstwa ustawiłaś
insygnia Twej władzy. Zamieniłaś
plagę śmierci w Dolinę zmartwychwstania i życia, a na ziemi
zawładniętej przez Twego wroga
ustanowiłaś Cytadelę schronienia,
gdzie przyjmujesz ludy, aby je
ratować. Oto synowie Twoi, rozproszeni po świecie, wznieśli Ci
tron, na świadectwo Twych cudów,
zdobyczy Twoich zamiłowań. Z
tego tronu i mnie wezwałaś jako
dziecko szczególnie umiłowane:
na mnie grzeszniku spoczęło Twe
litosne spojrzenie. Niechaj będą
błogosławione na wieki Twe dzieła,
o Pani i niech będą błogosławione
cuda, jakich dokonałaś w tej Dolinie
spustoszenia i wyniszczenia.
Chwała Ojcu...
Witaj, Królowo…
V.
Niech każdy język wychwala
Ciebie, o Pani, a zmierzch niech

przekazuje dniowi harmonię naszych błogo
sławieństw. Niech
wszyscy ludzie nazy
wają Ciebie błogosła
wioną, a wszystkie
krańce ziemi i chóry
niebieskie powtarzają,
żeś błogosławiona. Po
trzykroć błogosławiona, ja także będę wołać
z Aniołami, z Archaniołami, z Księstwami.
Po trzykroć błogosławiona, będę głosić z
anielskimi Mocami, z
niebieskimi Cnotami i
z Władzami. Błogosławionaś, będę głosić z
Tronami, z Cherubinami i z Serafinami.
O moja największa
Wspomożycielko, Twe
litościwe spojrzenie
obróć na tę rodzinę, na
ten naród, na cały Kościół. Przede wszystkim nie odmawiaj mi
największej łaski: tej, że w mojej
słabości nie pozwolisz mi nigdy
odłączyć się od Ciebie. Z tą wiarą
i z tą miłością, jakie w tej chwili
rozpalają moją duszę, spraw, że wytrwam aż do ostatniego tchnienia. A
ci, którzy się starają upiększyć Twą
Pompejańską Świątynię i podejmują
dzieła miłosierdzia, niechaj będą
wszyscy w liczbie Twoich wybranych. O korono Różańca Matki
mojej, Ciebie przytulam do piersi
i ciebie całuję ze czcią. Ty jesteś
drogą osiągnięcia wszelkich cnót,
skarbnicą zasługującą na Raj, zastawem mojego przeznaczenia, silnym
łańcuchem, który oplata nieprzyjaciela, pokojem wschodzącym dla
tego, kto Ciebie czci w swoim życiu,
nadzieją na zwycięstwo dla tego,
kto Ciebie całuje w godzinie swej
śmierci. W tej ostatniej godzinie,
na Ciebie czekam, o Matko. Twoje
ukazanie się będzie znakiem mojego
ocalenia. Twój Różaniec otworzy
mi bramy Nieba. Amen.
Chwała Ojcu…
Witaj, Królowo…
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami, abyśmy się stali
godnymi obietnic Chrystusowych.
Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas nauczył

uciekać się ufnie do Ciebie z wołaniem: Ojcze nasz, który jesteś w
Niebie, o Panie Dobry, który się
zawsze posługujesz miłosierdziem i
przebaczasz, przez wstawiennictwo
Niepokalanej Dziewicy Maryi, wysłuchaj nas, chlubimy się bowiem
naszym tytułem dzieci Różańca.
Przyjmij nasze pokorne dzięki za
otrzymane dary, a Tron, jaki dla
Niej wzniosłeś w Świątyni Pompejańskiej czyń z każdym dniem
sławniejszym i wiecznym, przez
zasługi Jezusa Chrystusa naszego
Pana. Amen.
Papież Leon XIII ustanowił
specjalne odpusty dla odmawiających Nowennę ku czci Matki Bożej
Różańcowej z Pompei, ułożonej
przez bł. Bartłomieja Longo. Obecnie zaś Kościół udziela odpustu
zupełnego za odmówienie choćby
jednej części różańca w kościele,
kaplicy publicznej, w rodzinie, we
wspólnocie zakonnej, w pobożnym
stowarzyszeniu oraz odpustu cząstkowego za odmówienie go poza
tymi miejscami lub wspólnotami.
Przekład z włoskiego: E.B
Źródło: Tekst pochodzi ze strony internetowej sanktuarium w Pompejach
http://www.santuario.it
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Wartość modlitwy różańcowej
według Listu Apostolskiego Jana Pawła II
Rosarium Virginis Mariae
Wartościowe elementy
modlitwy różańcowej
Jan Paweł II zachęcał nas do
częstego odmawiania modlitwy różańcowej ze względu na wielkie korzyści
przynoszone zarówno modlącemu się,
jak i innym ludziom. Przeanalizujemy
obecnie duchowe owoce, jakie rodzą się
z dobrego odmawiania Różańca.
1. Skupienie całej uwagi
na Jezusie Chrystusie
— Modlitwa maryjna
skoncentrowana na Jezusie
Ogromna wartość Różańca polega
między innymi na tym, że – chociaż jest
modlitwą maryjną – to jednak całą uwagę modlącego się skupia on na Jezusie
Chrystusie. Medytowanie tajemnic
różańcowych uczy patrzenia oczyma i
sercem Maryi na naszego Zbawiciela.
„Powtarzając w «Zdrowaś Maryjo»
słowa anioła Gabriela i św. Elżbiety,
czujemy się pobudzani, by szukać wciąż
na nowo u Maryi, w Jej ramionach i w
Jej Sercu, «błogosławionego owocu Jej
żywota» (por. Łk 1,42).” (RVM 24)
Nie tylko Jan Paweł II lecz również
Papież Paweł VI mocno akcentuje
chrystocentryczny charakter modlitwy
różańcowej: „Różaniec – pisze on
– ponieważ opiera się na Ewangelii
i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi,
trzeba uważać za modlitwę, która w
pełni posiada znamię chrystologiczne.
Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie
pozdrowienia anielskiego ‘Zdrowaś
Maryjo’, przynosi również nieustanną
chwałę Chrystusowi, do którego – jako
do ostatecznego kresu – odnosi się
zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: ‘Błogosławiony owoc
żywota Twojego’ (Łk 1,42). Co więcej,
powtarzanie słów ‘Zdrowaś Maryjo’ jest
jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem
wskazywany w każdym pozdrowieniu
anielskim jest tym samym Chrystusem,
którego kolejno wypowiadane tajemnice
ukazują jako Syna Bożego i jako Syna
Dziewicy”. (Adhort. apost. Marialis cultus (2 lutego 1974), 46: AAS 66 (1974),
155). Tak więc ze względu na swój
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chrystocentryczny charakter Różaniec
z pewnością nikogo nie odciągnie od
Zbawiciela.
— Poznawanie tajemnicy
miłości Chrystusa
„Różaniec jest jedną z tradycyjnych
dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa.” (RVM 18) Celem rozważania
tajemnic życia Chrystusa jest poznanie
Jego miłości, uwierzenie w nią i danie
odpowiedzi przez swoją szczerą miłość.
Dzięki medytacjom różańcowym można
„poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę” i zostać napełnionym „całą Pełnią Bożą” (3,7-19).
— Maryja Przewodniczką
w poznawaniu Jezusa Chrystusa
W modlitwie różańcowej Maryja staje się Przewodniczką, uczącą nas swojego spojrzenia na Jezusa. Różaniec to
„droga Maryi. Jest to droga przykładu
Dziewicy z Nazaretu, Niewiasty wiary,
milczenia i słuchania.” (RVM 24) Matka
Najświętsza może uczyć nas głębokiego spojrzenia na tajemnice Jezusa,
gdyż była z nimi związana: „tajemnice
Chrystusa są również, w jakimś sensie,
tajemnicami Maryi, nawet wówczas, gdy
nie jest z nimi bezpośrednio związana,
przez sam fakt, że żyje Ona Nim i dla
Niego.” (RVM 24)
— Maryja pomaga nam
poznać Tego, który jest
pełnią Objawienia
Matka Najświętsza dobrze wie, że
naszym Zbawicielem, Odkupicielem
i Nauczycielem nie jest Ona, lecz Jej
Syn. Wie, że w Nim otrzymaliśmy pełnię
Objawienia, dlatego każdego wierzącego, który do Niej przychodzi, kieruje ku
Jezusowi. Chce, abyśmy jak najlepiej
poznali Go, umiłowali i dzięki temu osiągnęli zbawienie. Maryja pragnie, byśmy
nie tyle poznali samą naukę Jezusa,
ile – jak powie Jan Paweł II – „nauczyli
się” Go. „Chrystus jest Nauczycielem
w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie
chodzi jedynie o nauczenie się tego, co
Skrót: RVM = Jan Paweł II, List
Apostolski Rosarium Virginis Mariae

głosił, ale o ‘nauczenie się Jego samego’. Jakaż nauczycielka byłaby w tym
bieglejsza niż Maryja?” (RVM 14)
— Współdziałanie Maryi z
Duchem Świętym pomagającym
nam poznać Chrystusa
Prowadzenie nas do Chrystusa
przez Maryję, ukazywanie nam Go
przez Nią stanowi z Jej strony współdziałanie z Duchem Świętym, który
swoim światłem wewnętrznym prowadzi
nas do prawdy. „Jeśli ze strony Boga to
Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej
prawdy o Chrystusie (por. J 14, 26; 15,
26; 16, 13), wśród istot stworzonych nikt
lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie
może, tak jak Matka, wprowadzić nas w
głęboką znajomość Jego misterium.”
(RVM 14)
— Maryjna szkoła, w której
poznaje się Chrystusa
Szkoła to miejsce, gdzie – pod przewodnictwem nauczycieli – na różnych
przedmiotach zdobywa się wiedzę. Mówiąc o modlitwie różańcowej, Jan Paweł
porównuje ją do szkoły, w której główna
Nauczycielka, Maryja, „uczy nas” Jezusa. „Przechodzić z Maryją przez sceny
różańca to jakby być w ‘szkole’ Maryi,
by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego
tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi
ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości
dary Ducha Świętego, a zarazem daje
nam przykład owej „pielgrzymki wiary”,
w której jest niezrównaną Mistrzynią.
Wobec każdej tajemnicy swego Syna
zachęca nas Ona, jak to było przy
zwiastowaniu, do zadawania z pokorą
pytań, które otwierają na światło, by na
koniec okazać zawsze posłuszeństwo
wiary: „Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według twego słowa” (Łk1,
38).” (RVM 14)
2. Stałe przypominanie
istotnych treści Dobrej Nowiny
przez tajemnice różańcowe
Oprócz skupiania naszej uwagi na
Chrystusie wartość rozważań różańcowym tkwi też w tym, że przypominają
nam podstawowe treści Pisma Św.
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— Różaniec nie odwraca nas
od Pisma Świętego
Koncentrując nasze spojrzenie na
Jezusie Chrystusie, rozważania różańcowe przypominają nam
zbawcze wydarzenia, które
zostały opisane w Ewangeliach. Różaniec nie odwraca
więc uwagi od Pisma Świętego, lecz, przeciwnie, zachęca do ciągłego rozważania
jego treści, stale przypomina Ewangelię, czyli Dobrą
Nowinę o dobroci Boga i o
naszym zbawieniu. Dzięki
rozważaniom różańcowym
lepiej wnikamy w tajemnicę
Bożej miłości, przybliżoną
nam przez Ewangelię.
Rozważane tajemnice
Różańca świętego nie zastępują Ewangelii ani nawet nie
odwołują się do wszystkiego,
co ona zawiera. Ograniczają
się do zasadniczych „linii
życia Chrystusa”, jednak „od
nich łatwo można przejść do
pozostałych treści Ewangelii,
przede wszystkim wówczas,
kiedy różaniec odmawia się
w szczególnych chwilach
przedłużonego skupienia.”
(RVM 29)
— Różaniec streszczeniem Ewangelii
Różaniec – jak przypomina Paweł VI – w „powściągliwości swych elementów
skupia w sobie głębię całego
przesłania ewangelicznego,
którego jest jakby streszczeniem”
(Adhort. apost. Marialis cultus 2 lutego
1974, 42: AAS 66, 1974, s.153. Por.
RVM 1). Chociaż tajemnice różańcowe
nie ujmują wszystkich treści zawartych
w Ewangeliach, to jednak koncentrują
naszą uwagę na głównych wydarzeniach zbawczych: na Wcieleniu, na
dziele Odkupienia uwieńczonym zesłaniem Ducha Świętego. Wsłuchanie
się w Chrystusa głoszącego królestwo
Boże i wzywającego do nawrócenia
daje nam okazję do przemyślenia
wszystkich pouczeń Jezusa zawartych
w Ewangelii.
3. Środek pomagający
katechizować i ewangelizować
— Pomoc w ewangelizacji
Różaniec pomaga wypełnić jedną z podstawowych misji Kościoła,

którą jest rozbudzanie wiary przez
głoszenie słowa Bożego. Medytacje
różańcowe mogą być wykorzystane
do ewangelizowania i katechizowania.

Koncentrując uwagę na Chrystusie i na
głównych wydarzeniach z Jego życia,
opisanych w Ewangeliach, rozważanie
różańcowe umacnia wiarę modlącego
się, a tym samym przygotowuje go do
ewangelizacji.
— Katecheza różańcowa
Jan Paweł II zwraca uwagę na fakt,
że wspólnotowe odmawianie Różańca
stwarza możliwość katechizowania i
ewangelizowania. „Kiedy bowiem w
modlitwie różańcowej uwzględni się
odpowiednio wszystkie elementy, aby
medytacja była skuteczna, zwłaszcza
przy odmawianiu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje szczególna sposobność katechezy, którą
duszpasterze winni umieć wykorzystać.
Matka Boża Różańcowa również w
ten sposób prowadzi dalej swe dzieło

głoszenia Chrystusa.” (RVM 17)
4. Oręż w walce z herezjami
Ojciec Święty przypomina fakt, że
modlitwa różańcowa była i nadal powinna pozostać ważnym
środkiem pomagającym
zwalczać różnego rodzaju błędne nauki, które w
każdej epoce zagrażały
wierze. „Historia różańca
pokazuje, jak tej modlitwy używali zwłaszcza
dominikanie, gdy Kościół
przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia
się herezji. Dziś stoimy
wobec nowych wyzwań.
Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z
wiarą tych, którzy byli
przed nami? Różaniec
zachowuje całą swą moc
i pozostaje narzędziem
nie do pominięcia pośród
środków duszpasterskich każdego dobrego
głosiciela Ewangelii.”
(RVM 17)
5. Przemiana
i uświęcenie życia
przez Różaniec
Jeśli wkładamy serce
w modlitwę różańcową,
jeśli nie staje się ona dla
nas samym tylko bezmyślnym powtarzaniem
słów, wówczas przemienia się ona w narzędzie
doskonalące całe nasze
życie, umacnia miłość, a
tym samym – świętość.
— Przemiana serca
Wszystkie elementy tej modlitwy
mają na celu „ukształtowanie ucznia
według Serca Chrystusa” (por. RVM 17).
Nie tylko Jezus nas kształtuje podczas
rozważania tajemnic Jego życia, lecz
również przykład Maryi – Jej Serce
szczere, kochające i nieskalane żadnym
grzechem, żadną formą egoizmu.
— Uczenie się
posłuszeństwa Jezusowi
Patrzenie na Maryję, słuchanie Jej
rad uczy nas posłuszeństwa Jezusowi.
Matce Najświętszej najbardziej na
tym zależy, byśmy spełniali wszystkie
polecenia Jej Syna, gdyż to zapewni
nam zbawienie. Swoje życzenie Maryja
wyraziła wyraźnie w Kanie Galilejskiej,
zachęcając sługi do wykonania poleceń
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Chrystusa (por. J 2,5). W czasie medytacji różańcowych spotykamy się z Nauczycielką, która uczy nas żyć zgodnie
z nauką Zbawiciela. Kontynuuje Ona
zadanie, które spełniała w odniesieniu
do uczniów Jezusa, zwłaszcza po Jego
wniebowstąpieniu (por. RVM 14).
— Pomoc w naśladowaniu
Chrystusa
„Istotnym znamieniem duchowości
chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia,
by upodabniać się coraz bardziej do
swego Mistrza (por. Rz 8, 29; Flp 3,10.
21)” (RVM 15). Nie chodzi jednak o
upodobnienie się czysto zewnętrzne,
lecz – zgodnie z zaleceniem św. Pawła
– powinniśmy kształtować w sobie takie
dążenia, jakie były i nadal są w Jezusie
Chrystusie (por. Flp 2,5).
Wielką pomoc w uczeniu się naśladowania Zbawiciela stanowi modlitwa
różańcowa. „Na duchowej drodze
różańca, opartej na nieustannym
kontemplowaniu – razem z Maryją –
Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego
jest osiągany przez obcowanie, które
moglibyśmy nazwać „przyjacielskim”.
Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam
jakby „oddychać” Jego uczuciami. W
związku z tym bł. Bartłomiej Longo
stwierdza: „Jak dwóch przyjaciół, którzy
często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak
też my, prowadząc serdeczne rozmowy
z Jezusem i Maryją przez medytowanie
tajemnic różańca i rozwijając razem to
samo życie przez komunię, możemy, na
ile byłaby do tego zdolna nasza małość,
stać się do Nich podobni i nauczyć się
od tych najwyższych przykładów życia
pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego”. (RVM 15)
W chwilach poświęconych na medytacje różańcowe oddajemy się do
dyspozycji Matki, która Swoją modlitwą
wypraszającą wylanie Ducha Świętego
i Swoim przykładem przyczynia się do
wzrastania Chrystusa w nas. „Różaniec
przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli
u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie
wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i
kształtować z tą samą pieczołowitością,
dopóki Chrystus w pełni się w nas nie
„ukształtuje” (por. Ga 4, 19).” (RVM 15)
Patrząc na Maryję, Istotę najbardziej
podobną do Jezusa, uczymy się kochać
tak jak On i Ona, uczymy się żyć wolą
Ojca niebieskiego.
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6. Różaniec rozwija
modlitwę kontemplacyjną
Dzięki Różańcowi doskonali się nasz
modlitewny kontakt z Bogiem.. „Jest jedną z metod uczenia kontemplacji, którą
można doskonalić” (RVM 9). „Różaniec
należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie,
jest modlitwą typowo medytacyjną i
odpowiada poniekąd „modlitwie serca” czy „modlitwie Jezusowej”, która
wyrosła na glebie chrześcijańskiego
Wschodu” (RVM 5). Ma on „prostotę
modlitwy ludowej, ale także teologiczną
głębię modlitwy odpowiedniej dla tych,
którzy odczuwają potrzebę dojrzalszej
kontemplacji” (RVM 39).
7. Zespalanie modlitwy
z całym naszym życiem
dzięki Różańcowi
Rozważanie tajemnic zbawczych
nie odrywa nas od codziennego życia,
od tego, co nas cieszy i boli. W dziesiątki
różańca – jak uczy Jan Paweł II – „serce
nasze może wprowadzić wszystkie
sprawy, które składają się na życie
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła,
ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy
naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy
nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób
ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje
niejako życiem ludzkim”.” (RVM 2)
Modlitwa różańcowa nie czyni modlącego się obojętnym na to, czym żyje
Kościół i świat. Przeciwnie, pozwala mu
przedstawić Bogu – z Maryją i przez
Maryję – wszystkie radości i smutki
ludzkości. „Kiedy odkrywa się pełne
znaczenie różańca, prowadzi on do
samego serca życia chrześcijańskiego i
daje powszednią a owocną sposobność
duchową i pedagogiczną do osobistej
kontemplacji, formacji Ludu Bożego i
nowej ewangelizacji.” (RVM 3)
8. Doskonalenie uczestnictwa
w liturgii przez
medytacje różańcowe
Jan Paweł II rozwiewa wątpliwości
tych, którzy uważają, że Różaniec stanowi zagrożenie dla liturgii Kościoła.
Tak nie jest. „W rzeczywistości, jak
wyjaśnił Paweł VI, modlitwa ta nie tylko
nie przeciwstawia się liturgii, ale jest
dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej
wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego
uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu
codziennym.” (RVM 4)

9. Różaniec modlitwą
pomagającą odbudować
jedność Kościoła
Papież Jan Paweł II ustosunkowuje
się do obaw, że modlitwa różańcowa
stanowi przeszkodę w ekumenizmie. Z
naciskiem stwierdza on: „Różaniec na
nowo odkryty we właściwy sposób jest
pomocą, a bynajmniej nie przeszkodą
dla ekumenizmu!” (RVM 4) Istotnie, nie
może utrudniać zjednoczenia Kościoła
żaden środek, który zbliża do Chrystusa, pomaga Go poznać i umiłować, a to
właśnie czyni modlitwa różańcowa.
10. Modlitwa integrująca rodziny
Przedstawiając wartość Różańca,
Jan Paweł II ukazuje wieloraki pozytywny wpływ tej modlitwy na rodziny.
— Pogłębianie jedności rodziny
przez Różaniec
„Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec
święty zgodnie z dawną tradycją jest
modlitwą, która szczególnie sprzyja
gromadzeniu się rodziny. Kierując
wzrok na Jezusa, poszczególni jej
członkowie odzyskują na nowo również
zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność,
wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z
przymierzem miłości odnowionym przez
Ducha Bożego.” (RVM 41)
— Pomoc rodzinom zagrożonym
Dzięki modlitwie różańcowej rodziny
mogą się oprzeć różnorodnym zagrożeniom, na jakie naraża je świat. „Liczne problemy współczesnych rodzin,
zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że
coraz trudniej jest się porozumiewać.
Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać,
a być może nieliczne momenty, kiedy
można być razem, zostają pochłonięte
przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy
wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium,
które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz
Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która
odmawia razem różaniec, odtwarza
poniekąd klimat domu w Nazarecie:
Jezusa stawia się w centrum, dzieli się
z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce
składa się potrzeby i projekty, od Niego
czerpie się nadzieję i siłę na drogę.”
(RVM 41)
— Wzrastanie dzieci w klimacie
modlitwy różańcowej
„Czymś pięknym i owocnym jest
także powierzenie tej modlitwie drogi
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wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie
jest drogą życia Chrystusa od poczęcia
do śmierci, aż do zmartwychwstania i
wejścia do chwały? Coraz trudniej jest
dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na
różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji
wszystko stało się tak szybkie, a różnice
kulturowe między pokoleniami coraz
bardziej się zwiększają. Najróżniejsze
przesłania i doświadczenia najmniej
dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając
wobec grożących im niebezpieczeństw.
Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych
dzieci ulegających ułudzie narkotyków,
powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeróżniejszym
przejawom bezsensu i rozpaczy. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej
jeszcze z dziećmi, która wychowuje je
już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu „modlitewnej przerwy” całej rodziny, z pewnością nie jest
rozwiązaniem wszelkich problemów,
ale stanowi pomoc duchową, której nie
należy lekceważyć.” (RVM 42)
Jan Paweł II zauważa, że struktura
Różańca, wbrew pozorom, nie stanowi
przeszkody w tym, aby stał się on
modlitwą dzieci i młodzieży. „Można
by wysunąć zastrzeżenie – pisze Papież – że różaniec wydaje się modlitwą
niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i
młodzieży dzisiejszych czasów. Może
jednak zastrzeżenie to opiera się na
wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania. Zresztą, o ile tylko zachowamy
zasadniczą strukturę różańca, nic nie
przeszkadza, aby dla dzieci i młodzieży
jego odmawianie – tak w rodzinie, jak i
w grupach – wzbogacić odpowiednimi
elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego zrozumieniu i dowartościowaniu. Czemu nie
spróbować? Duszpasterstwo młodzieżowe aktywne, pełne zapału i twórcze
– Światowe Dni Młodzieży pozwoliły
mi zdać sobie z tego sprawę – zdolne
jest dokonać, z Bożą pomocą, rzeczy
naprawdę znamiennych. Jeśli różaniec
zostanie dobrze przedstawiony, to
jestem pewien, że sami młodzi będą w
stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych,
przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją
z entuzjazmem typowym dla ich wieku.”
(RVM 42)
— Powrót do modlitwy

w rodzinie i za rodzinę
„Jako modlitwa o pokój, różaniec był
też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim
i niewątpliwie sprzyjała ich jedności.
Należy zadbać, by nie roztrwonić tego
cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić
do modlitwy w rodzinie i do modlitwy
za rodziny, wykorzystując nadal tę
formę modlitwy. W Liście apostolskim
Novo millennio ineunte zachęciłem do
sprawowania Liturgii godzin również
przez świeckich w zwyczajnym życiu
wspólnot parafialnych i różnych grup
chrześcijańskich. Pragnę uczynić to
samo, gdy chodzi o różaniec. Są to dwie
drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie
alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich,
którzy zajmują się duszpasterstwem
rodzin, by z przekonaniem zachęcali do
odmawiania różańca.” (RVM 41)
Ponieważ modlitwa różańcowa
posiada ogromną wartość dla prawidłowego rozwoju rodzin, duszpasterze
powinni zatroszczyć się o to, by nadal
jednoczyła ona i umacniała je. „Powrót
do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną
pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla
naszej epoki.” (RVM 6)
11. Różaniec modlitwą
przynoszącą pokój
Kontynuując wezwanie swoich poprzedników do odmawiania Różańca,
Jan Paweł II zwraca uwagę na fakt, że
rodzi on pokój w naszych sercach i w
konsekwencji – między ludźmi. W nim
bowiem kontemplujemy Jezusa Chrystusa, „który „jest naszym pokojem”,
gdyż „obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur
– wrogość” (Ef 2, 14).” (por. RVM 6)
Dzięki modlitwie różańcowej ludzkość może znaleźć to, za czym tak
bardzo tęskni: pokój. „Trudności, jakie
na początku tego nowego tysiąclecia
pojawiają się na światowym horyzoncie,
skłaniają nas, by uznać, że nadzieję na
mniej mroczną przyszłość może w nas
wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka, zdolna pokierować sercami tych
wszystkich, którzy żyją w sytuacjach
konfliktowych, i tych, którzy trzymają w
swych rękach losy narodów.
Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że
polega na kontemplowaniu Chrystusa,

który jest Księciem Pokoju i „naszym
pokojem” (Ef 2,14). Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a różaniec
właśnie do tego prowadzi – dowiaduje
się, na czym polega sekret pokoju, i
przyjmuje to jako życiowy projekt.
Ponadto, mocą swego charakteru
medytacyjnego, przez spokojne następowanie po sobie kolejnych „Zdrowaś
Maryjo”, różaniec wywiera na modlącego się kojący wpływ, który usposabia
go do przyjmowania i doświadczania w
głębi swego jestestwa oraz do szerzenia
wokół siebie tego prawdziwego pokoju,
który jest szczególnym darem Zmartwychwstałego (por. J 14,27; 20,21).
Różaniec jest modlitwą pokoju także
ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi. Jeśli odmawia się go
właściwie, jako modlitwę medytacyjną,
to różaniec, pomagając spotkać się z
Chrystusem w Jego misteriach, musi
również ukazywać oblicze Chrystusa
w braciach, zwłaszcza tych najbardziej
cierpiących. Jakże można by w „tajemnicach radosnych” wpatrywać się w
misterium Dziecięcia narodzonego w
Betlejem, nie odczuwając pragnienia,
by przyjmować, bronić i promować
życie, biorąc na siebie ciężar cierpienia
dzieci we wszystkich zakątkach świata?
Jak można by w „tajemnicach światła”
iść za Chrystusem Objawicielem, nie
podejmując postanowienia, by dawać
świadectwo Jego „błogosławieństwom”
w codziennym życiu? I jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem
i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby
stawania się Jego „Cyrenejczykiem”
względem każdego brata przybitego
cierpieniem czy zdruzgotanego rozpaczą? A wreszcie, jak można by utkwić
wzrok w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego i w Maryi ukoronowanej na
Królową, nie czując pragnienia, by
uczynić ten świat piękniejszym, bardziej sprawiedliwym, bliższym planom
Bożym?
Tak więc różaniec, kierując nasze
spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas
również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego,
wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się
„zawsze i nie ustawać” (por. Łk 18, 1),
pozwala on mieć nadzieję, że również
dzisiaj ‘walka’ tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska.
Różaniec, daleki od tego, by być
ucieczką od problemów świata, skłania nas, by patrzeć na nie oczyma
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odpowiedzialnymi i wielkodusznymi,
i wyjednuje nam siłę, by powrócić do
nich z pewnością co do Bożej pomocy
oraz z silnym postanowieniem, by we
wszelkich okolicznościach dawać
świadectwo miłości, która jest „więzią
doskonałości” (Kol 3,14).” (RVM 40)
12. Wyjątkowa skuteczność
Różańca
„Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy,
powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu,
najtrudniejsze sprawy. W chwilach,
gdy samo chrześcijaństwo było
zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed
niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą
Różańcową czczono jako Tę, która
wyjednywała wybawienie.” (RVM 39)
„Za pośrednictwem różańca wierzący
czerpie obfitość łaski, otrzymując ją
niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.” (RVM 1)
O skuteczności tej modlitwy daje
świadectwo Jan Paweł II, odwołując
się do doświadczeń z własnego
życia: „Od mych lat młodzieńczych
modlitwa ta miała ważne miejsce w
moim życiu duchowym (...) Różaniec
towarzyszył mi w chwilach radości
i doświadczenia. Zawierzyłem mu
wiele trosk. Dzięki niemu zawsze
doznawałem otuchy (RMV 2). „Ileż
łask otrzymałem w tych latach od
Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec” (RVM 2). Mając w pamięci łaski
otrzymane dzięki tej modlitwie, Ojciec
Święty z ufnością powierza jej sprawę
pokoju i rodzin. (Por. RVM 39)
13. Pomoc medytacji
różańcowych w poznaniu
tajemnicy człowieka
Medytując tajemnice życia Jezusa
Chrystusa i Maryi poznajemy lepiej
nie tylko Zbawiciela i Jego Matkę,
ale również tajemnicę człowieka. Kto
bowiem „podejmuje kontemplację
Chrystusa, rozważając etapy Jego
życia, musi pojąć w Nim również
„prawdę o człowieku”. (RVM 25)
Rozważając w tajemnicach różańcowych życie i działalność Jezusa
Chrystusa, poznajemy lepiej siebie
samych, sens naszego istnienia,
drogę wiodącą do osiągnięcia naszej
pełni w życiu wiecznym. Modlący się
człowiek kontemplując „Jego narodziny uczy się sakralnego charakteru
życia, patrząc na dom w Nazarecie
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poznaje pierwotną prawdę o rodzinie
według planu Bożego, słuchając
Nauczyciela w tajemnicach życia
publicznego czerpie światło, by wejść
do Królestwa Bożego, a idąc drogą na
Kalwarię uczy się znaczenia zbawczego cierpienia. Wreszcie kontemplując
Chrystusa i Jego Matkę w chwale,
widzi cel, do którego każdy z nas jest
wezwany, jeśli pozwoli się uzdrowić i
przemienić przez Ducha Św. Można
więc powiedzieć, że każda tajemnica różańca, stając się przedmiotem
dobrej medytacji, rzuca światło na
misterium człowieka.” (RVM 25)
Zachęta do modlitwy
różańcowej
— Maryja prosi
o odmawianie Różańca
Jan Paweł II przedstawia wartość
modlitwy różańcowej po to, by zachęcić do jej odmawiania. Swoją zachętę
papież łączy z wezwaniem Maryi,
która zwłaszcza w dziewiętnastym i
dwudziestym stuleciu „w różnorakich
okolicznościach dawała odczuć w jakiś
sposób swoją obecność i usłyszeć
swój głos, by zachęcić Lud Boży do
tej formy modlitwy kontemplacyjnej.”
(RVM 7)
— Zachęta świętych do odmawiania modlitwy różańcowej
Prośba Jana Pawła II o medytowanie tajemnic różańcowych stanowi
kontynuację zachęt do tej modlitwy
takich apostołów Różańca jak św.
Ludwik Maria Grignion de Montfort,
bł. Ojciec Pio czy bł. Bartłomiej Longo,
który powiedział: „Kto szerzy różaniec,
ten jest ocalony!” (RVM 8) Modlitwą
tego szerzyciela Różańca kończy
Jan Paweł II swoje rozważania o tej
wyjątkowej modlitwie.
„O, błogosławiony różańcu Maryi,
słodki łańcuchu, który łączysz nas
z Bogiem; więzi miłości, która nas
jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny
porcie w morskiej katastrofie! Nigdy
cię już nie porzucimy. Będziesz nam
pociechą w godzinie konania. Tobie
ostatni pocałunek gasnącego życia.
A ostatnim akcentem naszych warg
będzie Twoje słodkie imię, o Królowo
Różańca z Pompei, o Matko nasza
droga, o Ucieczko grzeszników, o
Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona,
dziś i zawsze, na ziemi i w niebie”
(RVM 43)

NASZE RÓŻAŃCOWE
PUBLIKACJE
ROZWAŻANIA TAJEMNIC
ŚWIATŁA (304 str. Cena: 15 zł)
„Rozważania tajemnic światła” to książka składająca się z dwóch części. Pierwsza
zawiera 5 wizji tajemnic światła, wybranych
z „Poematu Boga-Człowieka”, stanowiącego
zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty
(1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa.
Wizje różańcowe są okruchem ogromnego dzieła. W części drugiej opublikowano
przypowieści o Królestwie Niebieskim, jakie
Jezus podyktował Marii Valtorcie. Znamy je
z Ewangelii, jednak w „Poemacie...” poszerzone, uzupełnione o wyjaśniający kontekst,
nabierają szczególnego światła dla pokierowania życiem duchowym Czytelników.
Spis treści książki:
1. Odmawiajcie codziennie Różaniec
2. List Apostolski Jana Pawła II Rosarium
Virginis Mariae
3. Rozważania Tajemnic Światła
4. Dodatek: 24 przypowieści o Królestwie
Niebieskim z „Poematu Boga-Człowieka”,
spisane przez Marię Valtortę
5. O życiu i dziele Marii Valtorty

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
(radosne, bolesne, chwalebne)
304 str. Cena: 15 zł
„Rozważania różańcowe” to książka składająca się z dwóch części. Pierwsza zawiera
15 wizji wybranych z „Poematu Boga-Człowieka”. W części drugiej opublikowano dyktanda dotyczące postaci, przymiotów, misji
Matki Najświętszej.
Spis treści książki:
1. Odmawiajcie codziennie Różaniec
2. Tajemnice radosne
3. Tajemnice bolesne
4. Tajemnice chwalebne
5. Dodatek: 27 dyktand o Matce Bożej, spisanych przez Marię Valtortę 		
6. O życiu i dziele Marii Valtorty

CD MP3: Objawienia Maryjne
w XIX i XX wieku i modlitwa
różańcowa. Cena: 10 zł
Historia objawień Matki Bożej w La Salette,
Lourdes, Fatimie, Garabandal, Medziugorju.
Dodatek: wszystkie części Różańca z roz
ważaniami z „Poematu Boga-Człowieka”.
(ponad 7 godzin nagrania). Modlitwę prowadzi Magda Buczek, założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.

4/2009

ŚW. OJCIEC PIO
I NOWENNA
DO Matki Bożej
pompejańskiej
Św. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej z Pompei,
zwłaszcza do nowenny ułożonej przez
bł. Bartłomieja.
Na początku swojego Dzienniczka,
pisanego w lipcu i sierpniu 1929 roku,
umieścił listę szczególnych modlitw, jakie praktykował codziennie:
«Co najmniej 4 godziny rozmyślania, zwykle nad życiem naszego Pana:
Jego narodzinami, męką i śmiercią.
Nowenny: do Matki Bożej Pompejańskiej, do św. Józefa, do św. Michała
Archanioła, do św. Antoniego, do św.
Ojca Franciszka, do Najśw. Serca Jezusa, do św. Rity, do św. Teresy od Jezusa. Każdego dnia nie mniej niż pięć
całych różańców» (Listy IV,1022).
Jeśli chodzi o Pompeje Ojciec Pio
odwiedził tamtejszą sławną świątynię
przynajmniej trzy razy: w 1901, kiedy
jako chłopiec tam poszedł z kilkoma
kolegami szkolnymi; w listopadzie roku
1911, w towarzystwie ojca Ewangelisty,
superiora klasztoru w Venafro oraz 3
stycznia 1917 roku, kiedy go zwolniono ze służby wojskowej (Listy I , 853).
Z pewnością podczas tych wizyt w
sanktuarium zrodziło się w nim szczególne nabożeństwo do Dziewicy Różańcowej, czczonej w świątyni Pompejańskiej. Do Matki Bożej z Pompei
Ojciec Pio zwracał się w nieustannych
modlitwach i nowennach zwłaszcza po
to, aby uzyskać
- łaskę zwolnienia ze służby wojs
kowej;
- łaskę powrotu do klasztoru;
- łaskę szybkiego opuszczenia
ziemskiego wygnania, czyli modlił się
o swoją śmierć.
Dobra Dziewica Pompejańska wysłuchała jego dwóch próśb, jednak nie
wysłuchała trzeciej.
24 stycznia 1915 roku Pio zwierzył
się ojcu Benedetto:
«Bóg i najdroższa Matka moja z
Pompei, do której odprawiałem nowennę za nowenną, już ponad trzy lata,

wiedzą, co uczyniłem,
aby mnie wysłuchano
w tej tak ciężkiej próbie. Tylko Oni pojmują
i są świadkami bólu,
który mnie ściska i dręczy moje serce» (Listy
I, 521).
Łaska, o którą prosił
to możliwość powrotu
do klasztoru. W przeddzień odjazdu do służby wojskowej, błaga
ojca Agostino:
«Przychodzę prosić
o łaskę: aby mi ojciec
okazał miłosierdzie i
rozpoczął szybko trzy
nowenny do Dziewicy
Pompejańskiej z recytacją codzienną,
przez ten czas, całego różańca» (Listy
I, 693). Ojciec Agostino zaczął od razu,
w wigilię Niepokalanego Poczęcia, w
roku 1915 (Listy I, 698).
Również swe córki duchowe prosił
o odmawianie trzech nowenn do Matki
Bożej Pompejańskiej. Jeden przykład:
Do Raffaeliny Cerase 19 maja
1914: «Będę wam wiecznie wdzięczny,
jeśli do modlitw dodacie trzy nowenny
do Najświętszej Dziewicy Różańcowej z Pompei i Komunię św. » (Listy
II,94,193).
Do Annity Rodote, 10 czerwca
1915: «Pragnę, abyście mnie polecały
Panu, odmawiając nowenny do Dziewicy z Pompei, której opiece powierzam się i Jej ufam.» (Listy III, 81).
Podobne treści są także w listach
do Franciszki z Foggi z 30 października 1915 (Listy III, 150); do Antonietty
Vona z 11 grudnia 1918 (Listy III, 880);
do Eleny Bandini, z 19 sierpnia 1922
(Listy III, 1072).
Około roku 1960, św. Ojciec Pio
wyznał swemu współbratu: «Przez
35 lat odprawiałem nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej, prosząc, aby
mnie zabrała ze Sobą do Raju. Potem

jednak tego zaniechałem». Zaskoczony współbrat powiedział: «Ależ Ojcze!
Ojciec tak kocha Madonnę z Pompei i
przestał się Ojciec modlić?» «Synu mój
– odpowiedział Pio – Prosiłem Matkę
Bożą o łaskę śmierci, lecz mnie nie wysłuchała. A skoro Mama nie wysłuchuje, nic więcej nie można zrobić.»
Musimy dziękować Matce Bożej,
która go nie wysłuchała.
Na krótko przed śmiercią Ojciec
Pio wykonał szczególny gest wobec
Matki Bożej z Pompei. 19 września
1968, otrzymał pęk róż, na pamiątkę
pięćdziesięciu lat stygmatów. Wyjął z
tego pęku różę, powierzył ją swemu
duchowemu synowi z Neapolu, aby ją
złożył przed wizerunkiem Matki Bożej
w Pompei. Tak podziękował Niebieskiej
Mamie, która ostatecznie udzieliła mu
łaski śmierci, o którą prosił bezustannie przez 35 lat odmawiając Nowennę
Pompejańską.
Niechaj ten klejnot modlitewny,
ułożony przez bł. Bartłomieja Longo,
stanie się także twoją codzienną modlitwą, a uzyskasz bez wątpienia wiele
duchowych dobrodziejstw.
Ojciec Gerardo Flumeri, wicepostulator procesu kanonizacyjnego
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STANOWISKO KOŚCIOŁA
WOBEC OBJAWIEŃ W MEDZIUGORJU

Z początkiem października 2009
Radio Watykańskie podało wiadomość
o rzekomym potępieniu wydarzeń w
Medziugorju przez Kościól, o usunięciu
proboszcza oraz zamknięciu kościoła
parafialnego... Żadna z tych informacji
nie okazała się prawdziwa. Po tej informacji przekazanej u progu miesiąca
różańcowego rozpętała się w mediach
kolejna wojna o Medziugorje. Publikujemy kilka informacji dla tych, którzy
chcieliby wiedzieć, jaka jest rzeczywista
pozycja Kościoła wobec Medziugorja.
Przypominamy także listy Jana Pawła
II, w których odnosił się do tego miejsca
z wielką życzliwością, dziękując Bogu
za apostolstwo wielkiej modlitwy, jakie
z tego miejsca promieniuje na cały
potrzebujący tego świat.
Stanowisko Kościoła w kwestii
objawień z Medziugorja
zawarte jest w tak zwanym
„Oświadczeniu z Zadaru”
Oświadczenie Konferencji episkopatu
Jugosławii 9-11 kwietnia 1991 r.
Biskupi od samego początku śle
dzą wydarzenia medziugorskie za
pośrednictwem biskupa miejscowej
diecezji, komisji powołanej przez
tegoż biskupa oraz komisji Konferencji
Episkopatu Jugosławii.
W oparciu o rezultaty dotych
czasowych badań nie jest możliwe
stwierdzenie objawień o charakterze
nadprzyrodzonym. Jednakże wielka
liczba wiernych, którzy przybywają
do Medziugorja z całego świata,
powodowani wiarą i innymi racjami,
wymaga uwagi i opieki duszpasterskiej
ze strony biskupa diecezji, a także
innych biskupów, tak, aby zarówno
w Medziugorju jak i we wszystkich
dziełach wypływających z inspiracji
medziugorskiej zachęcano do na
bożeństwa do Najświętszej Maryi Panny
zgodnie z nauczaniem Kościoła.
W tym celu biskupi wydadzą właściwe
wskazówki o charakterze liturgiczno –
duszpasterskim. Równocześnie będą
kontynuowane na bieżąco badania
wydarzeń w Medziugorju prowadzone
przez wymienione powyżej komisje.
Zadar, 10 kwietnia 1991
Podpisani: Biskupi Jugosławii
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Kardynał Schönborn przypominając
stanowisko Kościoła wobec objawień
1 listopada 2004 stwierdził:
„Jakie jest stanowisko Kościoła
wobec Medziugorja? Jest ono nie
zmienne od czasu pierwszego sta
nowiska wypracowanego przez Kon
ferencję Episkopatu byłej Jugosławii.
Kongregacja Nauki i Wiary, której
jestem członkiem, potwierdziła je,
z tego co wiem, dwukrotnie listami
Sekretarza Kongregacji. Formuła,
którą posłużyli się wówczas biskupi
jugosławiańscy, brzmiała non constat
de supernaturalitate, to znaczy, że
nie stwierdzono, iż jest to zjawisko
nadprzyrodzone: czyli nie jest ono
ani wykluczone, ani potwierdzone.
Non constat. Nie jest to ani negacja,
ani afirmacja nadprzyrodzoności. Jaki
stąd wniosek? Podwójny. Magisterium
dwukrotnie to potwierdziło. Po pierwsze,
nie są dozwolone oficjalne pielgrzymki
do Medziugorja. Oficjalne, to znaczy, że
choć nie można organizować pielgrzymki
diecezjalnej do Medziugorja, nie jest
zabronione udawanie się z pielgrzymką
nieoficjalną. Po drugie, ci, którzy się
udają do Medziugorja, mogą i powinni
mieć opiekę duszpasterską. Te dwa
punkty podkreślił biskup Bertone.
Myślę, że to stanowisko jest bardzo
jasne. Nie starajmy się przeciągać
sprawy w żadną stronę, uszanujmy
powściągliwość Magisterium Kościoła
w stosunku do zjawiska, którego osta
teczna ocena z pewnością nie zostanie
wydana przed jego końcem. Kościół
nie da carte blanche na prywatne ob
jawienia, które nadal jeszcze mogą
trwać“ (Siostra Emmanuel Maillard,
Ukryte Dzieciątko Medjugorie, 429).
Utrata stanu kapłańskiego
przez o. Vlasicia nie jest sądem
w kwestii Medziugorja
Prokurator Generalny Franciszkanów, o. Francesco Bravi, wyjaśnił 30
lipca 2009, iż akceptacja ze strony Benedykta XVI utraty stanu kapłańskiego
przez o. Tomislava Vlasicia nie wyraża
sądu w kwestii autentyczności objawień
Maryi w Medziugorju.
O. Bravi poinformował Agencję
ZENIT, że przeniesienie do stanu świe
ckiego Vlasicia nie zostało narzucone

mu przez Stolicę Apostolską, lecz było
odpowiedzią na jego prośbę o dyspensę
od celibatu kapłańskiego oraz ślubów
zakonnych.
„Sam o to prosił” – wyjaśnia o.
Bravi, podkreślając jednocześnie, że
chociaż Vlasić był zastępcą proboszcza
w Medziugorju podczas pierwszych
objawień, które nadal są analizowane
przez Stolicę Apostolską, to jednak od
ponad 20 lat żyje we Włoszech.
Był zakonnikiem prowincji fran
ciszkańskiej św. Bernardyna ze Sieny
oraz założył wspólnotę „Kraljice mira
potsuno Tvoji - po Mariji k Isusu”.
Vlašić poprosił Stolicę Apostolską o
zwolnienie z obowiązków kapłańskich,
gdyż nie chciał zaakceptować sankcji
nałożonych na niego przez Kongregację

Nauki Wiary dekretem z 25 stycznia
2008 (prot. 144/1985), podpisanym
przez kard. Williama Levadę, Prefekta,
oraz arcybiskupa Angelo Amato,
Sekretarza Kongregacji.
W dekrecie, upublicznionym przez
Ratko Pericia, biskupa diecezji MostarDuvno, na terenie której znajduje
się Medziugorje, podkreśla się że
sankcje na Vlasicia zostały nałożone za
„rozprzestrzenianie wątpliwej doktryny,
manipulację sumień, podejrzany mis
tycyzm, wykroczenia przeciwko szós
temu przykazaniu”.
Dekret ustanowił pięć sankcji, m. in.
nałożył obowiązek rezydencji w domu
Franciszkanów w Lombardii, zgodnie z
dyspozycjami Generała Zakonu, o. José
R. Carballo, oraz zakazał kontaktów z
członkami wspólnoty Królowej Pokoju,
a także głoszenia kazań.
Kapłan nie zgodził się z czynionymi
mu zarzutami i w konsekwencji nie
zaakceptował nałożonych na niego

sankcji. Dlatego poprosił o wspomnianą
dyspensę. Miał w tym czasie całkowity
zakaz wykonywania jakichkolwiek
czynności duszpasterskich oraz wypo
wiadania się publicznie zwłaszcza o
Medziugorju.
Ojciec Vlasić, będąc zastępcą
proboszcza w Medziugorju, miał swój
udział w relacjonowaniu pierwszych
objawień Maryi szóstce wizjonerów w
1981 r., ale w 1985 r. przeniósł się do
Włoch. Chociaż wyjaśniał publicznie
i pisemnie zachodzące wydarzenia,
wielokrotnie były one kontestowane
przez wizjonerów. Na przykład fakt, że
wspólnota przez niego założona była
inspirowana bezpośrednio przez Maryję.
Zostało to stanowczo zanegowane
przez wizjonerkę Mariję Pavlović w liście
skierowanym do Stolicy Apostolskiej.
Biskup Mostaru otwarcie zadekla
rował się przeciwko wydarzeniom w
Medziugorju, jednak wydarzenia są ba
dane przez Kongregację Nauki Wiary.

4/2009
W książce kard. Tarcisio Bertone,
Sekretarza Stanu oraz byłego
Sekretarza tejże Kongregacji, „Ostatnia
wizjonerka z Fatimy” (Wyd. RaiRizzoli, 2007, ss. 103-104), czytamy
że „Oświadczenia biskupa Monstaru
odzwierciedlają prywatną opinię i nie
stanowią ostatecznego, oficjalnego
sądu Kościoła. W mocy pozostaje
oświadczenie biskupów byłej Jugosławii,
wydane w Zadarze 10 kwietnia 1991 r.,
które pozostawia wolną drogę przyszłym
badaniom. Weryfikacja zatem będzie
trwała nadal. W międzyczasie zezwala
się wiernym na prywatne pielgrzymki
pod przewodnictwem duszpasterzy. I
w końcu, wszyscy katoliccy pielgrzymi
mogą odwiedzać Medziugorje, miejsce
kultu maryjnego, gdzie możliwe jest
praktykowanie wszystkich form pobo
żności”.
Tłumaczenie z internetowego serwisu Agencji ZENIT: http://www.zenit.org/
article-19134?l=italian
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Kard. Schönborn
wzywa do refleksji

nad owocami
Medziugorja!
O refleksję nad owocami Medziugorja zaapelował kard. Christoph
Schönborn. Arcybiskup Wiednia w
dniach od 28 grudnia 2009 do 1 stycznia 2010 przebywał w miejscu tych
znanych, ale jeszcze niezatwierdzonych objawień Matki Bożej. Zdaniem
austriackiego purpurata fenomen Medziugorja powinien być włączony do
normalnego duszpasterstwa Kościoła.
Przeciw wizycie kard. Schönborna
zaprotestował biskup diecezji Mostar,
Ratko Perić, uważając, że przysporzyła ona lokalnemu Kościołowi jedynie
utrapień i nie pomoże w dążeniach do
pokoju, niezbędnego dla jego jedności.
Przypomniano, że objawienia Matki
Bożej nie zostały jeszcze potwierdzone ani na poziomie lokalnym, ani też
Kościoła powszechnego. Mimo to do
Medziugorja przybywa co roku około 2
mln wiernych, w tym ogromna rzesza
kapłanów, a także biskupi Kościoła katolickiego.
„Wizyta kard. Schönborna miała
charakter prywatny, związany ze spot
kaniem ze wspólnotą „Cenacolo“ - powiedział rzecznik archidiecezji wiedeńskiej, prof. Erich Leitenberger. Dodał,
że „przewodniczący episkopatu aus
triackiego pragnął osobiście poznać
miejsce, które wydaje tak wiele pozytywnych owoców”.
W noc sylwestrową kard. Schönborn wraz z ponad 100 księżmi katolickimi sprawował Mszę św. w kościele
parafianym. W liturgii uczestniczyły
tysiące wiernych, a wśród nich – tradycyjnie w tym dniu – wielu młodych z
całego świata.
Informując, że arcybiskup Wiednia
udaje się do Medziugorja austriackie
media podkreślały, że choć jest to wizyta całkowicie prywatna, to jednak
kard. Schönborn jest pierwszym od 29
lat tak wysokiej rangi przedstawicielem Kościoła odwiedzającym to miejsce. Ponadto arcybiskup Wiednia jest
członkiem Kongregacji Nauki Wiary, w
której kompetencjach leży m. in. ocena
objawień.
„Sercem byłem często w Medziu-
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gorju, bo jestem całkowicie przekonany, że to dzięki działaniu Matki Bożej
dokonuje się odnowa chrześcijaństwa
w Europie, czego tak bardzo dziś potrzebujemy“ – powiedział kard. Schönborn agencji KAI i dodał: „Sam chciałbym się nauczyć od Matki Bożej jej
sposobu pracy duszpasterskiej”.
Metropolita wiedeński jest przekonany, że należy „oddramatyzować“
fenomen Medziugorja. W rozmowie
z archidiecezjalną rozgłośnią „Radio
Stephansdom” zwrócił uwagę, że niewątpliwie początkowy impuls rozwoju
tego miejsca pielgrzymkowego dały
„wizjonerki i wizjonerzy“, którzy w 1981
roku – gdy zaczęły się objawienia –
byli jeszcze dziećmi. Z czasem jednak
zaczęło to odgrywać coraz mniejszą
rolę. Purpurat przyznał, że jest zafas
cynowany faktem, że Medziugorje
stało się swoistą „szkołą normalnego
życia chrześcijańskiego“. „Tam chodzi
o żywą wiarę w Chrystusa, o modlitwę,
Eucharystię, o przeżywaną na co dzień
miłość bliźniego, więc o to, co najważniejsze w chrześcijaństwie, o umocnienie wiary” – podkreślił przewodniczący
episkopatu Austrii.
Zdaniem kard. Schönborna „fenomen Medziugorja“ należałoby przestudiować w świetle II Soboru Watykańskiego, bo „sensus fidelium“ - sens
wiary ochrzczonych, odgrywa ważną
rolę w wydarzeniach w Medziugorju.
Przewodniczący episkopatu Austrii
zapewnił, że w sprawie Medziugorja
nie zamierza kwestionować decyzji
Kościoła powszechnego, kierując się
przy tym „wytycznymi“ ogłoszonymi w
1991 roku przez ówczesną Konferencję Biskupów Jugosławii. Podkreślił, że
te „wytyczne” - dwukrotnie potwierdzone przez Kongregację Nauki Wiary są
„mądre i wskazują kierunek“. Mowa w
nich, że nie można jeszcze stwierdzić,
iż wydarzenia w Medziugorju są zjawiskiem „nadprzyrodzonym“. Ponieważ
sprawa jest ciągle otwarta, Kościół nie
zaleca oficjalnych pielgrzymek do te
go miejsca. Jednocześnie „wytyczne“
podkreślają konieczność zapewnienia
pielgrzymom opieki duszpasterskiej.
Zapytany o to, co kieruje pielgrzymami udającymi się do Medziugorja,
kard. Schönborn podkreślił rolę modlitwy. „Każdego dnia tysiące pielgrzymów
odmawia cały różaniec, nieustannie
odbywają się adoracje Najświętszego
Sakramentu, ludzie odprawiają Drogę
Krzyżową, odmawiają modlitwę różań-

cową” – powiedział hierarcha.
„Owoce Medziugorja spotyka się
ciągle w życiu Kościoła” – zaznaczył
przewodniczący austriackiego episkopatu. Zwrócił uwagę na bardzo ważny
aspekt, jakim są grupy modlitewne.
W Wiedniu pierwszy krąg modlitewny
powstał w połowie lat 80-tych przy kościele OO. Dominikanów.
Na modlitewnych spotkaniach w
Medziugorju świątynia zawsze była
wypełniona wiernymi, wśród których
przeważali ludzie młodzi. „Również
wśród młodych księży jest wielu, którzy swe powołanie odkryli poprzez
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Medziugorje” – powiedział kard. Schönborn i zauważył, że w Medziugorju mają
miejsce liczne nawrócenia, jest to także
“miejsce, w którym na nowo odkrywa się
sakrament pojednania”.
„Medziugorje stało się już miejscem
znanym w Kościele powszechnym” –
zwrócił uwagę arcybiskup Wiednia. Podkreślił, że w czasie krótkiego tam pobytu
spotkał grupy pielgrzymów z Włoch, Niemiec, USA, Libanu i Korei. Rokrocznie w
lipcu odbywa się tam międzynarodowe
spotkanie młodzieży z udziałem około 60
tysięcy osób.
Kard. Schönborn zwrócił szczególną

17

Vox Domini

uwagę na liczne dzieła społeczne zrodzone w Medziugorju. Np. bliska jego
sercu wspólnota “Cenacolo” założona
przez s. Eivirę Petrozzi w celu pomocy
narkomanom, przesiąknięta jest duchem Medziugorja i zaczęła się rozwijać również w innych krajach świata.
Istniejąca od czasów wojny na Bałkanach „Majcino selo” (wioska-matka)
zapewnia schronienie sierotom oraz
kobietom zgwałconym. Inna inicjatywa – „Mary`s Meals” – jest owocem
spotkania przybyłej z pielgrzymką do
Medziugorja mieszkanki Malawi z grupą pielgrzymów ze Szkocji, kierowaną
przez Magnusa MacFarlane-Barrow.
Ludzie związani z tą inicjatywą pomagają dzieciom głodującym z całego
świata, przygotowując dla nich co
dzienne posiłki.
„Dlatego trzeba się uważnie przyjrzeć, jak wygląda to drzewo, które
przynosi tak obfite owoce” – uważa
kard. Schönborn. Metropolita Wiednia
przypomina, że Medziugorje ma wiele
aspektów odpowiadających „gramatyce objawień maryjnych” i wskazuje, że
jest to rejon ubogi, a jego mieszkańcy
są bardzo religijni. „Objawienia – podobnie jak w Lourdes i Fatimie – zostały przekazane dzieciom. Są to orędzia
proste, ale dotyczą centralnych prawd
Ewangelii” – przypomina hierarcha.
Kardynał wskazał także na to, że
Maryja z Medziugorja od samego początku – a więc na 10 lat przed wybuchem wojny w Jugosławii – czczona
była przede wszystkim jako „Królowa
Pokoju”. “W Medziugorju stało się
jasne, że pojednanie z Bogiem jest
warunkiem pojednania miedzy ludźmi” – stwierdził arcybiskup Wiednia.
Zauważył zarazem, że w orędziach
niewiele jest apeli moralnych, a raczej
są to apele o nawrócenie serc, gdyż
wówczas można wiele spraw uporządkować w oparciu o swój „ład serca”.
„Być może powinniśmy w Kościele zainspirować się tą koncepcją maryjną”
– stwierdził kard. Schönborn.
*
Christoph Schönborn OP (Maria
Michael Hugo Damian Peter Adalbert
Graf von Schönborn) urodził się 22
stycznia 1945 w Skalsku (Czechy).
Jest austriackim duchownym katolickim, arcybiskupem Wiednia, kardynałem Kościoła rzymskokatolickiego.
Urodzony na terenie Czechosłowacji, u schyłku II wojny światowej, wraz
z rodziną osiadł w Austrii we wrześniu
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1945. W 1963 r. wstąpił do zakonu
dominikanów (OP). Studiował w zakonnych domach studiów w Walbergu
i Bonn. Święcenia kapłańskie otrzymał
27 grudnia 1970 (z rąk kard. Franza Koeniga). Kontynuował naukę na
uczelniach we Francji. W Le Saulchoir
w Paryżu obronił doktorat z teologii,
ponadto kształcił się na Sorbonie i w
paryskim Instytucie Katolickim.
W latach 1973-1975 był kapelanem
studentów w Grazu. Wykładał na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu
oraz w Szkole Filozoficznej Opactwa
Cystersów w Heiligenkreuz koło Wiednia. Od 1980 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a od
1987 sekretarzem komisji ds. publikacji nowego katechizmu Kościoła katolickiego przy watykańskiej Kongregacji
Nauki Wiary. Tematyce katechizmu
poświęcił publikacje naukowe, w tym
książki.
11 lipca 1991 został mianowany
biskupem pomocniczym Wiednia, z
biskupią stolicą tytularną Sutri; sakry biskupiej udzielił mu 29 września
1991 arcybiskup Wiednia kardynał
Hans Hermann Groer. W kwietniu
1995 Schönborn został promowany
na arcybiskupa-koadiutora Wiednia,
a po ustąpieniu Groera został nowym
zwierzchnikiem archidiecezji wiedeńs
kiej we wrześniu 1995. 21 lutego 1998
r. Jan Paweł II wyniósł go do godności
kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera
Gesu Divin Lavoratore.
Od 1998 kardynał Schönborn jest
przewodniczącym Konferencji Epis
kopatu Austrii; pełni także od r. 1995
funkcję ordynariusza dla wiernych obrządku bizantyjskiego zamieszkałych
w Austrii. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie,
a w 2003 udzielił sakry biskupiej kardynałowi szwajcarskiemu Cottierowi. Był
wymieniany w gronie faworytów do następstwa po zmarłym w kwietniu 2005
papieżu Janie Pawle II, jednak jego
młody wiek przedstawiono później jako
przeszkodę.
W marcu 2008 stwierdził, że po
ukazaniu się encykliki „Humanae vitae”
w 1968 biskupi austriaccy i niemieccy
nie mieli odwagi jej bronić z obawy
przed niezrozumieniem przez naszych
wiernych, w odróżnieniu od Kościoła w
Krakowie, który pod przewodnictwem
kard. Karola Wojtyły stanął w obronie
życia. Stwierdził również, że rodziny
Drogi Neokatechumenalnej dają nam

w Europie świadectwo, że Paweł VI
miał rację, iż życie jest wielkim darem
Boga i że „tak” dla życia jest warunkiem
rzeczywistego życia, jest niezbędnym
warunkiem dla żywej Europy.

«Medziugorje
przekracza nasze
kompetencje»
Tak stwierdził kard. Puljić (arcybiskup
Sarajewa) w wywiadzie z Ivanem Tolj,
opublikowanym w dzienniku „Večernji
list” z dnia 21 marca 2008 r.
– W ostatnio opublikowanym
wywiadzie z kardynałem Tarcisio Bertone,
Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej
czytamy, że fenomen Medziugorja
powinien być ponownie zbadany, co
wywołuje liczne spekulacje.
Czy Konferencja Biskupów Bośni
i Hercegowiny omawiała tę kwestię i
czy rzeczywiście fenomen Medziugorja
będzie musiał być ponownie poddany
oficjalnym badaniom?
– Konferencja Biskupów nie
omawiała tej kwestii, gdyż fenomen
Medziugorja przekracza nasze kompe
tencje. Z chwilą, gdy Stolica Apostolska
podejmie decyzję i da nam konkretne
zadanie, wtedy zastanowimy się co
robić. Dopóki nie nadejdą konkretne
polecenia, nie ma potrzeby spek u
lowania. Konferencja Biskupów, już
po zakończeniu prac Komisji, podjęła
decyzję, aby fenomen Medziugorja
otoczyć opieką duszpasterską. To nic
nowego, a jedynie wprowadzenie w
życie pierwszej decyzji Konferencji
Biskupów w odniesieniu do fenomenu
Medziugorja.

«Jesteśmy gotowi
przyjąć komisję
do zbadania
fenomenu
Medziugorja»

14 września 2008 r. na stronie
chorwackiej parafii w Medziugorju
opublikowano wywiad dotyczący przyszłej komisji do zbadania fenomenu
Medziugorja, która ma zostać powołana
przez Stolicę Apostolską oraz sprawy
o. Tomislava Vlasicia, wokół którego
pojawiały się już pogłoski, nadające negatywny obraz zjawiskom zachodzącym
w Medziugorju od 27 lat. W wywiadzie
tym o. dr Ivan Sesar, aktualnie prowin-
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cjał, a równocześnie niegdyś proboszcz
Medziugorja, wyjaśnił, jak wygląda kwestia Medziugorja jednocześnie prostując
informacje na temat o. Vlasicia.
Prowincjał Hercegowińskiej Prowincji
Franciszkańskiej i były proboszcz parafii
Medziugorje rozmawia z dziennikarzem
Żarko Ivkoviciem. Wywiad opublikował
dziennik Večernji list 14.09.2008.
– W ostatnich dniach rozniosła się
sensacyjna wieść, że Watykan zaczął
rozliczać fenomen medziugorski, i
że jakoby sam Papież uznał je za
oszustwo. W tle, tej fałszywej w gruncie
rzeczy informacji, znajduje się sprawa
o.Tomislava Vlasicia, na którego
Watykan nałożył karę za „szerzenie
wątpliwych nauk, manipulację
sumieniami, wątpliwy mistycyzm,
nieposłuszeństwo oraz wykroczenia
przeciw szóstemu przykazaniu.
Ponieważ dotyczy to duchownego,
który działał w Medziugorju, prawdziwość
objawień maryjnych ponownie została
poddana w wątpliwość...
– Jestem zaskoczony tymi fał
szywymi i ośmielam się rzec, nace
chowanymi złą intencją wnioskami.
Jak wiadomo, Stolica Apostolska ze
szczególną uwagą śledzi wydarzenia
medziugorskie i nie wydała jeszcze
ostatecznego sądu. Watykan nie jest
instytucją, która rozlicza kogokolwiek,
a tym bardziej Medziugorje.
– Ale czy dla sceptyków sprawa
ukarania o.Tomislava, nie stanow i
jeszcze jednego dowodu, że fenomen
medziugorski wymyślili hercegowińscy
franciszkanie?
– Stwierdzenie, ze hercegowińscy
franciszkanie wymyślili fenomen
medziugorski jest wielką nieprawdą.
Każdy, kto ma dobrą wolę i zechce
poznać prawdę o początku wydarzeń
medziugorskich, z łatwością dowie
się, że ojcowie franciszkanie, którzy
w tamtym czasie posługiwali w parafii
w Medziugorju z wielką ostrożnością
podchodzili do tego wydarzenia.
– Kolega Inoslav Bešker poszedł
jeszcze krok dalej i zapytał wprost, czy
o. Vlašić “wymyślił te objawienia”?Jaka
jest prawda o działalności o. Tomislava
w Medziugorju?
– Twierdzenie, że o. Tomislav Vlašić
wymyślił objawienia w Medziugorju
jest również absurdalne. Wiadomo, co
łatwo można udowodnić, że w czerwcu
1981 r., kiedy według świadectwa
sześciorga dzieci zaczęły się pierwsze
objawienia, o. Tomislav w ogóle nie pełnił

posługi w Medziugorju ani nie znał tych
dzieci. Do Medziugorja przybył z woli
przełożonych: we wrześniu 1981 r., po
aresztowaniu o. Jozo Zovko. Posługiwał
w parafii niespełna 4 lata. W 1985 został
przeniesiony do miejscowości Vitina, a
w 1988 roku wyjechał do Włoch.
– Czy o. Tomislav był kierownikiem
duchowym widzących? Czy może
fałszywie przedstawiał siebie, na
wet Papieżowi, jako ten, który „z
woli Opatrzności Bożej prowadzi
medziugorskich widzących”?
– Przełożeni Prowincji nigdy nikomu
nie zaproponowali, ani też nikogo nie
ustanowili duchowym kierownikiem
widzących. Myślę, że i ze strony
medziugorskich proboszczów nikt
nigdy nie miał specjalnego „mandatu”
by być takim kierownikiem. Jest faktem,
że niektórzy ojcowie franciszkanie byli
spowiednikami niektórych widzących
oraz, że utrzymywali i nadal utrzymują
przyjazne relacje z nimi i ich rodzinami,
co jest całkowicie zrozumiałe. O to, kto
dla kogo jest osobistym przyjacielem
lub kierownikiem duchowym, musicie
zapytać samych widzących. W tych
dniach można było przeczytać w
mediach, że niektórzy z widzących
takiemu prowadzeniu wyraźnie
zaprzeczyli.
– Czy kara dla o, Tomislava ma
jakiś związek z jego działalnością
w Medziugorju? Biskup Mostaru
Ratko Perić wyraźnie wpisuje ją w ten
kontekst.
– O ile mi wiadomo z przeczytanych
komunikatów, o.Tomislav Vlasić nie
został ukarany z powodu swojej
dawnej działalności duszpasterskiej
w parafii Medziugorju ani z powodu
fenomenu medziugorskiego, ani też z
powodu osobistego stanowiska wobec
tego fenomenu. Przy przeniesieniu
z Medziugorja, ówczesny biskup nie
pozbawił go żadnego z uprawnień
przysługujących kapłanowi! Nie widzę
powodu, dla którego ktoś miałby to
wiązać z jego działalnością w Me
dziugorju lub z samym fenomenem,
a tym bardziej nie ma powodu, aby
int erpretować to jako zanegowanie
Medziugorja przez Watykan.
– Watykan zapowiedział utworzenie
nowej komisji, która ponownie będzie
badać fenomen medziugorski. Co Ojcu
wiadomo na ten temat?
– Mimo że o utworzeniu nowej
komisji, która ponownie będzie badać

fenomen medziugorski, mówi się coraz
częściej i coraz głośniej, tutejszy Urząd
nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma
na potwierdzenie tego faktu.
– Czy komisja będzie działać pod
papieskim „patronatem” i czy ktoś został
już do niej powołany?
– O ile wiem ze źródeł nieoficjalnych,
mowa jest o międzynarodowej komisji,
którą ma powołać Stolica Apostolska.
Opieka duszpasterska w parafii Me
dziugorje została powierzona naszej
Prowincji, więc ja, jako Prowincjał i
były proboszcz medziugorski, oświa
dczam, że jesteśmy całkowicie ot 
warci i gotowi do współpracy z każdą
komisją, którą Kościół powoła oficjalnie.
Parafię Medziugorje od samego
początku, zgodnie z prawem, prowadzą
franciszkanie, którzy byli proponowani
i powoływani przez odpowiednie
władze kościelne, zgodnie z przepisami
kościelnymi. Osoby pełniące posługę
duszpasterską chcą, aby tamtejsze
wydarzenia były w zgodzie z przepisami
kościelnymi i nauczaniem Kościoła.
Medziugorje nie jest, jak to niektórzy
myślą i głoszą, „projektem jednostki lub
poszczególnych grup” lecz jest łaską,
darem nieba i wspaniałą propozycją
dla współczesnego człowieka i całej
ludzkości.
– A czy w Medziugorju zdarza się
jednak coś tajemniczego?
– W Medziugorju nie dzieje nic
tajemniczego ani zakulisowego, co
byłoby ukryte przed opinią publiczną.
Każdy, wierzący czy niewierzący,
może tu przybyć i sam zobaczyć, co
się tu dzieje, a także przekonać się, z
jakiego powodu zbierają się tu tak liczne
rzesze pielgrzymów z całego świata.
Liczby jasno potwierdzają, że wbrew
wszystkiemu, Medziugorje jest dzisiaj
jednym z najbardziej znanych miejsc
pielgrzymowania w Kościele Katolickim,
stanowi duchowe zarzewie i jest jak
magnes, który w nieodparty sposób
przyciąga tu wielu ludzi szukających
Boga.
PIELGRZYMKI DO MEDZIUGORJA
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne
„Halina” ul. 1-go Maja 18
41-706 Ruda Śląska
tel. 032 2422390; 032 3406476
tel./fax 032 2426833;
032 7974326; 032 7973036
tel. kom. 0 601471527;
0 698967995; 0 602401492.
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ORĘDZIA MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU I
DLA ŚWIATA

z 25 grudnia 2009:
Drogie dzieci, w tym dniu
radości prowadzę was wszystkich przed Mojego Syna, Króla
Pokoju, aby On udzielił wam
Swego pokoju i błogosławieństwa. Drogie dzieci, dzielcie z
miłością ten pokój i to błogosławieństwo z innymi. Dziękuję,
że odpowiedzieliście na Moje
wezwanie.
z 25 grudnia przekazane
przez Jakowa Colo:
Drogie dzieci, przez cały ten
czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala mi, abym
była z wami, pragnę was prowadzić drogą do Jezusa i do waszego zbawienia. Drogie dzieci,
jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie i dlatego w tym
20

dniu łaski, z Dzieciątkiem Jezus na ręku, wzywam was: pozwólcie Jezusowi, aby narodził
się w waszych sercach. Jedynie
z Jezusem w sercu możecie ruszyć drogą zbawienia i życia
wiecznego. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 2 grudnia 2009
dane Mirjanie:
Drogie dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, jako Matka
pragnę wam wskazać na rzecz
najważniejszą: na waszą duszę.
Czy w niej może narodzić się
mój Syn? Czy jest oczyszczona
przez miłość z kłamstwa, z pychy, nienawiści i złośliwości?
Czy wasza dusza kocha ponad

wszystko Boga jako Ojca i brata w Chrystusie? Pokazuję wam
drogę, która uniesie każdą duszę
do całkowitego zjednoczenia z
moim Synem. Pragnę, aby mój
Syn narodził się w was. Jaka
to radość dla mnie jako Matki!
Dziękuję wam...
z 25 listopada 2009:
Drogie dzieci w tym czasie
łaski zachęcam was wszystkich
do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Przygotowujcie się z radością na przyjście
Jezusa. Drogie dzieci, niech
wasze serca będą czyste i miłe,
aby miłość i żar zaczęły spływać poprzez was do każdego
serca, które jest z dala od Jego
Miłości. Drogie dzieci, bądźcie
moimi wyciągniętymi ramionami, ramionami miłości dla
wszystkich tych, którzy się zagubili, którzy nie mają już ani
wiary, ani nadziei. Dziękuję, że
odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 października 2009:
Drogie dzieci, dziś znowu
przynoszę wam moje błogosławieństwo i wszystkich was
błogosławię. Zachęcam was do
wzrastania na tej drodze, jaką
Bóg poprzez mnie rozpoczął dla
waszego zbawienia. Módlcie
się, pośćcie i radośnie dawajcie
świadectwo o waszej wierze,
drogie dzieci i niech wasze serca wypełnia zawsze modlitwa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.

4/2009

Oficjalne wytyczne
Stolicy Apostolskiej
w sprawie

Medziugorja

W związku z niewłaściwym trak
towaniem stanowiska Kościoła i roz
siewaniem fałszywych informacji,
umieszczamy poniżej oficjalne wytyczne
Stolicy Apostolskiej, zaczerpnięte ze
strony internetowej: www.radiomaria.it
Drodzy przyjaciele, w 2008 r. sławną
hercegowińską parafię nawiedziły 2
miliony pielgrzymów ze wszystkich
stron świata, z czego 600 tys. stanowili
Włosi, a około 35 tys. kapłani. Ze
względów duszpasterskich ważne jest,
aby pielgrzymi poznali wytyczne Stolicy
Apostolskiej odnośnie do mających
tam miejsce wydarzeń. Ewentualne
odmienne stanowiska należy traktować
wyłącznie jako prywatną opinię.
Stanowisko Stolicy Apostolskiej,
jasno wyrażone w wielu dokumentach
streścił kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz
Stanu, w książce „Ostatnia widząca z
Fatimy” (Rai-Rizzoli, s. 103-107). Ojciec
Święty Benedykt XVI opatrzył książkę

przedmową. Oto co stwierdza w tej
kwestii kard. Bertone:
1. „Oświadczenia biskupa Mostaru
odzwierciedlają prywatną opinię i nie
stanowią ostatecznego, oficjalnego
sądu Kościoła”.
Oświadczenie to wytrąca broń z ręki
tym wszystkim, którzy posługują się
słowami biskupa Mostaru, aby „w imieniu
Kościoła” atakować Medziugorje.
2. „W mocy pozostaje oświadczenie
biskupów byłej Jugosławii, wydane
w Zadarze 10 kwietnia 1991 r., które
pozostawia wolną drogę przyszłym
badaniom. Weryfikacja zatem będzie
trwała nadal.” W swoim czasie Stolica
Apostolska sama nie przyjęła oceny
komisji nominowanej przez biskupa
i zdecydowała o powierzeniu tego
przypadku całej Konferencji Biskupów
byłej Jugosławii. Ta ostatnia pozostawiła
wolną drogę przyszłym badaniom, jako
że objawienia nie dobiegły jeszcze
końca. Nie jest więc prawdą, że Kon
ferencja Biskupów byłej Jugosławii wy
dała negatywny osąd o wydarzeniach.
3. „W międzyczasie zezwala się
wiernym na prywatne pielgrzymki
pod przewodnictwem duszpasterzy”.
Prywatne pielgrzymki to takie, które

organizowane są przez wiernych lub
przez świeckie agencje, przy czym
podkreśla się, że dobrze, aby kierowali
nimi kapłani. Ten ostatni punkt jest
bardzo ważny, zwłaszcza ze względu
na posługę spowiedniczą.
4. „Na koniec, wszyscy katoliccy
pielgrzymi mogą odwiedzać Medziugorje,
miejsce kultu maryjnego, gdzie możliwe
jest praktykowanie wszystkich form
pobożności”. Potwierdza to całkowitą
swobodę pielgrzymów do odwiedzania
Medziugorja, które Kościół uznał za
„miejsce kultu maryjnego”, gdzie można
uczestniczyć we Mszy św., przystąpić do
spowiedzi, odprawić Drogę Krzyżową,
Adorację Najświętszego Sakramentu
itd.
Takie jest, drodzy przyjaciele,
oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej
odnośnie do Medziugorja oraz wytyczne,
przedstawione przez kard. Bertone,
Sekretarza Stanu, zaaprobowane
przez Ojca Świętego. Wyrażając swą
wdzięczność wspominamy o nich w
modlitwach do Królowej Pokoju, w
nadziei, że ich zalecenia wszędzie
spotkają się z posłuszeństwem i
pokorą.
o. Livio Fanzaga

NOWOŚĆ na wydawniczej półce!

Ks. Michał Kaszowski: WIELKIE TAJEMNICE (synteza eschatologii).

NIEBO, PIEKŁO, CZYŚCIEC I TO, CO NASTĄPI NA KOŃCU
Objętość: 256 stron
wydanie I: 2009, Katowice
cena katalogowa: 18 zł
ISBN-10 83-86092-09-2

Tom ten jest refleksją teologi
czną nad eschatologicznymi teks
tami Pisma Świętego i wypowiedziami Kościoła, głównie tymi,
które zawiera Katechizm Kościoła
Katolickiego. Ze względu na to, że
publikacja ma na celu syntetyczne
przedstawienie eschatologii, jakiej
naucza Kościół katolicki, pominięte zostały w niej kwestie sporne i
dyskusje teologiczne. Lektura ubogaca poszukujących jedynej Prawdy bogactwem przemyśleń Autora,
który ukazując, w charakterystyczny dla siebie sposób - jasno, prosto
i jednoznacznie - nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od
refleksji także nad pismami mistyków oraz świętych.

Autor, od chwili uzyskania tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w
Belgii (1977), jest wykładowcą na
katolickich uczelniach, prowadzi
również własny serwis internetowy http://www.teologia.pl
Spis treści:
Wprowadzenie (str. 5)
1. Bogactwo życia ludzkiego
różnie ukierunkowane (str. 7)
2. Życie, które przedłuża się w
nieskończoność (str. 22)
3. Tymi samymi osobami na
ziemi i w wieczności (str. 31)
4. Sąd szczegółowy po śmierci
(str. 38)
5. Sąd ostateczny u kresu dziejów ludzkich (str. 81)
6. Niebo lub piekło po śmierci
człowieka (str. 90)
7. Dlaczego piekło jest wieczne? (str. 130)
8. Czyściec (str. 155)

9. Oczekujemy przyjścia Chrystusa w chwale (str. 182)
10. Dzień Pański dniem Jezusa
Chrystusa (str. 213)
11. Zmartwychwstanie w dniu
ostatecznym (str. 234)
12. Oczekuję życia wiecznego
w przyszłym świecie (str. 240)
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Listy Jana Pawła II
o Medziugorju
Listy pochodzą z książki pt. «Jan Paweł
II. Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne
papieża» (wyd. Świat Książki, 2005). Do druku opracował je i opatrzył komentarzem ich
adresat (z żoną Zofią): Marek Skwarnicki.
Komentarz do listu z 30 marca 1991:
„Słowa „szlak Medziugorje-Rzym” nie są aluzją
do jakiejś podróży; odnoszą się do relacji pomiędzy
chorwackim sanktuarium a Watykanem, bo spór o
objawienia nie ustał i nadal trwało napięcie między
biskupem Mostaru a medjugorskimi franciszkanami.
Sprawa została właśnie przekazana do rozstrzygnięcia episkopatowi Jugosławii. (List z komentarzem: str.
94-95).
Komentarz do listu z 28 maja 1992:
„Wzmianka o Medjugorje jest sygnałem, jak bardzo Ojciec Święty przeżywał bratobójczą wojnę na
Bałkanach i że coraz głębiej wierzył w świętość med
jugorskiego sanktuarium.” (List z komentarzem: str.
102).
Komentarz do listu z 8 grudnia 1992:
„Wszystko, co Papież pisze tu o Medjugorje, jest
wielkiej wartości. Nie odnosi się do trwających latami
sporów o prawdziwość objawień. W Kościele katolickim jest pewne jedno tylko Objawienie, a mianowicie
Pisma Starego i Nowego Testamentu. Papież jednak
uczestniczy w wierze ludu Bożego, Kościoła, którego
jest najwyższym kapłanem, modli się więc z biednymi
ludźmi z Medjugorje przekonany o specjalnym planie
Boga wobec rosnącego kultu Matki Bożej w tym miejcu. Ponieważ w objawieniach tamtejszych głównym
wątkiem było ostrzeżenie przed zamętem i wojną,
pisze w roku 1992 w czasie trwającej wojny bałkańskiej: „Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę
się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i
apostołów.” (List z komentarzem: str. 106-107)
Komentarz do listu z 25 lutego 1994:
„To jakieś «naleganie Matki...» – objawienia medjugorskie powtarzały
się przez wiele lat, co niektórzy również uważali za niemożliwe.” (List z
komentarzem: str. 118-119).
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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 lub kurierem
OPEK (wg uzgodnienia).
Zamówienia wysyłane na nasz adres
(biuro@voxdomini.com.pl
lub sklep@voxdomini.com.pl)
przekazujemy do realizacji
do B. H. Lumen i wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
SKLEP INTERNETOWY:
www.voxdomini.pl/sklep
Wydawnictwo zasadniczo realizuje jedynie zamówienia na prenumeratę pisma, którą należy opłacić przelewem na nasze konto.
Prosimy nie korzystać ze starych
druków, gdyż nr konta bankowego

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA: Księga IV
TRZECI ROK ŻYCIA PUBLICZNEGO na CDMP3
CZĘŚĆ PIERWSZA - 1 płyta CD mp3, cena: 10 zł
Na CDmp3 cz.1 znajdują się wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę w Księdze IV cz.
1 „Poematu Boga-Człowieka” (np. wizje i pouczenia po odesłaniu Jana z Endor i Syntyki do Antiochii,
przypowieści, wiele scen ewangelicznych m. in. uznanie prymatu Piotra, udzielenie mu nagany, postawienie za przykład dzieci, cierpienie Jezusa z powodu niegodziwości Judasza itp.).
CZĘŚĆ DRUGA - 1 płyta CD mp3, cena: 10 zł
Na CDmp3 cz.2 znajdują się wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę w Księdze IV cz.
2 „Poematu Boga-Człowieka” (np. zapowiedź Eucharystii - Chleb z Nieba - i odejście uczniów, Pascha
w Jerozolimie wśród pierwszych nasilonych prześladowań Jezusa, serdeczność Marii, Marty i Łazarza
„Marto, Marto, o wiele zabiegasz...”, pouczenie o nierozerwalności małżeństwa i inne).
W przyszłości komplet płyt z nagraniem wszystkich części Księgi IV będzie się składał z 6 płyt analogicznie do pierwszego wydania książkowego Księgi IV, która się składa z 6 części.
Następne dwie płyty są już nagrane, jednak podlegają ważnej obróbce technicznej przed powieleniem.
Ostatnie dwie - jak mamy nadzieję - powinny się ukazać najpóźniej z początkiem wakacji, na przełomie
czerwca i lipca. Nie wiemy jednak, czy uda nam się te plany zrealizować. Prosimy o modlitwę w intencji
tej pracy wszystkich zainteresowanych.

MSZA ŚWIĘTA: 18 STYCZNIA 2010
W INTENCJI NASZYCH CZYTELNIKÓW

Jak co roku w Waszych intencjach zostanie odprawiona Msza św., tym razem – u progu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 18.1.2010. Życzymy i o to się modlimy, aby Pan obdarzył
Was i Waszych bliskich Swoim błogosławieństwem, niechaj udzieli każdej potrzebnej łaski,
a Jego Opieka niech towarzyszy Wam w każdym dniu, prowadząc do coraz większej świętości.
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Modlitwa oraz Orędzie podyktowane Vassuli przez Pana w listopadzie 2009 roku
z okazji 24 rocznicy dania pierwszych Orędzi dla świata

W TWOIM MIŁOSIERDZIU, PANIE,
PODŹWIGNIJ NAS I NIE OSĄDZAJ SUROWO
„Zwróć się do Mnie, Vassulo,
w ten sposób:
Czuły Ojcze, nie wylewaj
Twego gniewu na to pokolenie,
aby nie zginęło zupełnie.
Nie wylewaj na Twe stado
rozpaczy i niepokoju,
wtedy bowiem wody wyschną
i natura zwiędnie.
Wszystko upadnie wobec Twego
gniewu, nie pozostawiając
po sobie żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia
podpali ziemię,
zamieniając ją w ugór!
Ponad horyzontem
ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje
i popiół spadać będzie
jak śnieg zimą,
pokrywając Twój lud
niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas,
Boże, i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca,
które radują się w Tobie,
a Ty - w nich!
Wspomnij na Twoich wiernych
i nie dopuść, by Twoja
Ręka spadła na nas z mocą,
W Twoim Miłosierdziu
podźwignij nas raczej
i umieść Twoje nakazy
w każdym sercu. Amen”

ORĘDZIE DANE VASSULI
13 GRUDNIA 2009,
zapisane 14 grudnia 2009
Drodzy Przyjaciele,
W minioną sobotę (12 grudnia
2009), tu w Rodos mieliśmy spotkanie modlitewne. Nie wszyscy byli
obecni, lecz zaledwie kilka osób.
Na koniec wszyscy odmówiliśmy
modlitwę, jaką wam przekazałam,
tę z 25 listopada. Potem wzięliśmy
do rąk Biblię (całkiem nowy egzemplarz). Otwarłam ją. Mój palec
dotknął tekstu z Księgi Ezechiela,
rozdział 7, wersety 1-14. Kiedy
przeczytaliśmy ten fragment, odczuliśmy jakby to było ponowne
odmówienie tej modlitwy! Jej
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ciąg dalszy. Kiedy otwarłam Biblię angielską, aby przeczytać ten
fragment, gdyż nie znam za dobrze
greckiego, znalazłam zakładkę
dokładnie w tym miejscu. Zrozumieliśmy więc, że Pan próbował
podkreślić powagę i pilność Swego
poprzedniego przesłania, jakim jest
ta modlitwa (przesłana wszystkim
28 listopada).
Nazajutrz, w niedzielę, kiedy
siedziałam w kościele, po około
5 minutach, usłyszałam, że Pan
wzywał mnie, aby do mnie mówić.
Obawiałam się, że przy zapisywaniu
nie będę mogła sobie potem przypomnieć, co powiedział. Także Matka
Boża na koniec powiedziała do
mnie kilka słów. Jednak Pan dał mi
do zrozumienia, że nie powinnam
się niepokoić, gdyż On przypomni
mi Swoje słowa, kiedy je będę zapisywać. Rzeczywiście On ponownie
poprowadził moją dłoń.
Oto więc co powiedział mi
wczoraj Jezus Chrystus,
a Jego Słowa zostały zapisane
dziś, w poniedziałek
14 grudnia 2009:
– Daj świadectwo, Moje dziecko,
w Moim Imieniu i w Moje Imię,
zwróć się do tego pokolenia ze
słowami:
Nie słuchaj już więcej fałszywych proroków, którzy nadal okrywają cię pieszczotami, mówiąc,
że wszystko jest w porządku i że
poczyniłeś postępy, podczas gdy w
tym samym czasie, ty, który uważasz
się za chrześcijanina nie postępujesz
jak on, gdyż rzadko działasz według
Moich słów z Ewangelii. Zaprawdę
mówię ci: jeśli twoja cnota jako
chrześcijanina nie jest głębsza niż
u niewierzących, Mój Ojciec, nie
rozpoznając Mnie w tobie nigdy nie
pozwoli ci wejść do Naszego Królestwa! Gniew Mojego Ojca rozleje
się nad tobą. Czy nie czytaliście, że
Moja surowość jest tak samo wielka
jak Moje Miłosierdzie? Ty, który
ukazujesz siebie otoczeniu udając
dobrego chrześcijanina, dając mu

fałszywy obraz chrześcijaństwa,
podczas gdy jesteś kimś całkiem
przeciwnym, zostaniesz ujawniony:
ty i twoje grzechy. A tobie, którego
język nigdy nie przestał osądzać
w sposób niesprawiedliwy, twój
grzech spadnie na własną głowę.
Ludzie podobni tobie wywołują
Mój gniew i osądzę cię za twoje
postępowanie tak jak ono na to
zasługuje.
Tobie, który nie potrafisz przebaczyć i zapomnieć, jak Ja tobie
przebaczam i zapominam, Mój
Ojciec także zatrzyma ten grzech!
Jahwe jest blisko. Nadchodzi bardzo szybko, powiedz Mi zatem,
gdzie się ukryjesz? Prowadzić
grzeszne życie oznacza przynależeć
do demona. Dowiedziałeś się, jak
zostaniesz osądzony, skoro się nie
chcesz pojednać z tym, wobec kogo
chowasz nadal urazę. Powiadam ci,
że za ten grzech odmowy dojścia do
pojednania z tym, kogo ty uważasz
za odpowiedzialnego, zapłacisz
gorzko aż do ostatniego pieniążka.
Czyż ci nie powiedziałem: masz
kochać bliźniego jak samego siebie i jeszcze więcej, że powinieneś
nauczyć się kochać swoich wrogów? A cóż oglądają Moje Oczy?
Stwierdziłem, że niewielka liczba
kroczy naprawdę Moimi drogami,
lecz większość trwa w grzechu,
wykonując pracę szatana. Nie
łudźcie się, gdyż w nadchodzących
dniach zostaniecie przeznaczeni na
zagładę, ponieważ nie postępujecie
zgodnie z Moim Słowem[1]. Jeśli
ktoś dziś odmawia dania posłuchu
Moim przykazaniom, Mój Ojciec
także odmówi mu mieszkania w
niebie. A ty, który przyjąłeś Moje
Imię,[2] lecz działasz gwałtownie,
w gniewie i pysze, tę samą chłostę,
jaką twój ostry język posługiwał
się wobec braci ty także otrzymasz
i twoje grzechy cię potępią. A ty,
który jeszcze śpisz w twej apatii i
letargu nie myśl, że cię nie zauważyłem. Zostaniesz zaliczony do
pogan i zbierzesz to, co zasiałeś.
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Co do odstępców, zakosztują
piekielnego ognia! Gniew Mojego
Ojca zapali się przeciw temu złemu i
nieprawemu pokoleniu. Jakże mogę
dłużej powstrzymywać Jego Ramię
przed uderzeniem was? Zawrócenie was z waszych złych dróg to
był Nasz temat przewodni, jednak
zarówno dobrzy jak i źli odmówili
porzucenia swojego sposobu życia. Dobrzy, gdyż nie potraktowali
poważnie Moich słów zawartych
w tych orędziach i nie postępowali
zgodnie z nimi. Źli, bo odrzucili
zbawienie siebie, odrzucając Moje
Miłosierdzie, odpychając Moją
Dłoń. Powiedzcie Mi, co uczynicie,
cóż zrobicie, kiedy uświadomicie
sobie tego Dnia, że jesteście tylko
gliną i że ta glina, kiedy nie ma w
niej Mojej Obecności, jest niczym
więcej jak tylko prochem?
Katastrofa jest już u drzwi i liście
zwiędną. Zmieńcie wszyscy wasze
postępowanie i wasze czyny. Nie
pozwólcie, aby was pokonało zniszczenie. Wejdźcie na prawą drogę
i porzućcie wasze obrzydliwości
i zboczenia. Niechaj wasze serca
zdecydują się na Mnie, waszego
Pana, jeśli nie chcecie się zamienić
w popiół jak spalone miasto. A teraz
nawet jeśli was zasmuciłem, choćby
na małą chwilę, to uczyniłem tak z
powodu wielkiej miłości, jaką mam
do was. Chcę was doprowadzić do
skruchy i ocalić was. Pragnę czystych warg do wzywania Mojego
Świętego Imienia, zwłaszcza w
tych dniach, kiedy Moje Święte
Imię będzie profanowane i nic nie
będzie znaczyło dla wielu, kiedy
będą świętować Moje Narodzenie
bez czci i uwielbienia. Okażcie
wszyscy skruchę i skupcie się na
Mnie. Módlcie się, aby grzech tego
pokolenia nie stał się przyczyną waszego zniszczenia. W przeciwnym
razie doprowadzicie do tego, że
Mój Ojciec krzyknie w gniewie: Już
dość! I Jego gwałtowna zapalczywość okryje liczne narody i świat
się rozsypie. Szczęśliwy człowiek,
który Mnie teraz słucha i się oczyszcza. Ja go podtrzymam.
Ja jestem Jezusem Chrystusem
i jestem Autorem tych orędzi. Jestem znany z tego, że posługuję
się wobec was łagodnością. Jestem
znany z tego, że doprowadzam was
do rozkwitu, jeśli tego pragniecie,

a jeśli to konieczne nawadniam
was Moimi Łzami. Jestem znany
jako Dobry Pasterz, który nigdy
nie porzuca Swoich owiec. Prowadzę was na zielone pastwiska, ale
kiedy traktaty są zrywane i kiedy
świadkowie, jakich posyłam są
lekceważeni i odrzuceni, czy mogę
milczeć? Skoro wiem, że kierujecie
się ku ostatecznej zagładzie, miałbym nie reagować? W tym Dniu
gniewu Ojca, ci, którzy o Mnie zapomnieli, przypomną sobie o Mnie
i zostaną potraktowani tak, jak na
to zasłużyli.
Oczywiście wielu zapyta: „Za
jakie grzechy?” Grzechy, o jakich
wspomniałem i grzechy waszego
bluźnierstwa przeciw Mojemu
Świętemu Duchowi, grzechy waszego buntu i waszego podziału,
grzechy zdeprawowania, które jest
obrzydliwością w Moich Oczach,
grzechy uprzedzeń, grzechy pogardy, zepsucia, arogancji, pychy,
grzechy zwyrodnienia i letargu.
Świat jest zanieczyszczony grzechem. Teraz pojmujecie, jak Moje
Najświętsze Serce jest obrażane i
zasmucone. Zapanujcie nad waszymi myślami i nie grzeszcie więcej.
Nigdy o Mnie nie zapominaj, Vassulo, i niechaj Mój lud pozna Moje
ostrzeżenia.
To Ja jestem tu. IC
Matka Najświętsza
powiedziała:
Postępuj według tego, co Mój
Syn ci daje i zapisz to. Nigdy się
nie lękaj.
W Chrystusie,Vassula

SŁOWA VASSULI
Z 18 GRUDNIA 2009
Drodzy Przyjaciele,
Zapomniałam wspomnieć, że
podczas spotkania modlitewnego naszej grupy modlitewnej, 12
grudnia 2009, otworzyliśmy także
na przypadkowej stronie orędzia
„Prawdziwego Życia w Bogu”. I
tu także Chrystus wzmocnił naszą
modlitwę. Wskazał nam orędzie z
13 września 2002 roku:
O, Dniu Sądu, w którym Mój Syn
zabłyśnie w górze, na Niebiosach!
Błogosławiony, kto wierzy w Moje
Słowo, kto wierzy, że ten Dzień nie
jest jedynie symbolicznym słowem
dla jego uszu! Błogosławiony, kto

nie przeklina tego, co pochodzi od
Ducha, ani tego nie ośmiesza, kiedy
Mój Duch zapowiada „Ogień”, który
wkrótce przyjdzie na grzeszników.
Ileż jeszcze mam dokonać cudów,
aby was zadowolić i usłyszeć od
was: „Przykro mi, że grzeszyłem”.
Pozwólcie Mi usłyszeć te słowa:
„Moja dusza pragnie Boga, lecz
mój język doprowadził mnie do
grzechu. Teraz jednak moje serce
zostało oświecone i ogień tli się w
nim, odkąd mnie nawiedziłeś.
Ty, który jesteś najpiękniejszy
pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, doskonale piękny i
zdumiewający wdziękiem, odziany
w blade szafiry, niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się
do Ciebie zbliżają.
Obmyj mnie z mojej winy i
niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie
nade mną. Oczyść mnie z grzechu
i otwórz moje ucho, aby słyszało i
pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.”
A na to Ja odpowiem:
„Nigdy cię nie zawiodę, Moje
dziecko. Przyjdź do Mnie i odpocznij we Mnie.
Czyś nie zrozumiało, że Ja jestem Ogniem, Ogniem trawiącym
wszystko, czego dotykam? Kogo
pochwycę, ten chwieje się w płomieniach Boskiej Miłości.
Czyż nie zapowiedziałem Mojego Ognia w Pismach? Czy o
nim nie mówiłem kilka razy w tej
Pieśni?[3]
Choć twój grzeszny duch będzie usychał z lęku i z nieznośnego
cierpienia, kiedy Mnie rozpozna,
choć [duszę] ogarnie przerażenie na
widok siebie nagiej i rozkładającej
się z powodu grzechu i przestępstwa
– bo nie podążała za Moim Prawem
Miłości – Ja roztoczę Mój zapach i
twoja dusza w Mojej Obecności rozraduje się z tego, że Ja, jej Stwórca
i Bóg, ją nawiedzam.
Kiedy nadejdzie ten dzień na
ciebie – dzień, który nazywam
„Dniem Pana” – wtedy spadną łuski
zakrywające ci oczy i ujrzysz swe
prawdziwe ja. Mój ogień strawi cię
całkowicie, ku twemu przerażeniu.
Niech cię jednak nie dławi lęk, bądź
radosny. Jak inaczej mógłbyś ujrzeć
siebie u Mojego boku? Wszelkie
pozostające złe skłonności zostaną
uwięzione. To oczyszczenie jest dla
25
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przemienienia twej duszy, aby się nie
wałęsała tu i tam bez celu, lecz żeby
przyszła do Mnie, twego Boskiego
Oblubieńca.
Nie sądzę, by wielu z was zrozumiało, co oznacza „Dzień Pana”.
Kiedy głos ptaka umilknie i kiedy
nuty śpiewu ucichną, wiedz, że w tej
ciszy Ja przywołam na sąd wszystkie
twe ukryte czyny – dobre lub złe.
Dzień Pana można porównać do
małego sądu. To oczyszczenie przez
Ogień, który wprowadzi twoją duszę
do Mojej Chwały i [doprowadzi] do
doskonałej jedności ze Mną. Duszę
– straszliwie skalaną przez grzech,
odrażającą dla Mnie i dla Moich
aniołów, dla Świętych i błogosławionych – Moja wizyta wprowadzi
w cierpienia agonii i nie ucieknie
ona przed Moim Dniem. Jak inaczej
mógłbym sprawić, by twoja dusza
nie ulegała zepsuciu i uwolniła się
od grzechu? Jak inaczej miałbym
doprowadzić te dusze do skruchy?
Dopiero wtedy, gdy je ogołocę Moim
Ogniem i gdy same ujrzą, w jakim są
stanie, dopiero wtedy uświadomią
sobie, w jakim stopniu władał nimi
szatan. Pochłonę te [dusze], które
ogarnie Mój Płomień, oczyszczając
je niematerialnym ogniem. Obudzę
je, uświadamiając im w końcu, jak
są przekształcane, przemieniane – w
bólu, lecz i w radości – przez Miłość
Mojego przemieniającego Ognia.
Na tego, kto w ciele i w duszy
już Mnie posiada, Dzień Pański nie
nadejdzie ani go on nie doświadczy.
Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty
już dał odczuć w nim Swoje przejście.
Dzień Pański już nad nich przyszedł.
Możecie również nazywać ten Dzień
Moim „Dniem Nawiedzenia.”
Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą
tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze,
które są teraz jak skała, i rozgrzeję
serca, które są jak lód, i nagle Moja
Obecność stanie się odczuwalna w
ich zmartwychwstaniu.[4]
W Chrystusie,
Vassula
piątek, 18 grudnia 2009
[1] Z Pismem Świętym.
[2] Chrześcijanina.
[3] Orędzie z 15 września 1991.
[4] Potrzebowałam wielu dni na
zapisanie tego orędzia.
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Kilka wiadomości
Stowarzyszenia
„Prawdziwe Życie w Bogu”
W czasie pielgrzymki do Grecji
w r. 2009, wkrótce po przybyciu
wszystkich uczestników, Vassula
przeczytała obecnym poniższe
orędzie, które otrzymała od Pana
kilka dni wcześniej:
„Jestem nie tylko Autorem
tego wielkiego dzieła, ale prowadzę was dzisiaj, by upiększyć
Mój Kościół. Chciałem podczas
tych dni napełnić wasze umysły,
wasze serca i całą waszą istotę
wszystkim, czym jestem, żebyś
cie postępowali w Mojej Boskiej
Miłości. Jeśli chodzi o wszystkie
cierpienia, które znosiliście z powodu mojego Imienia i wszystko
co przechodzicie przez wzgląd
na Mnie, Ojciec Mój odsunie
od Was całe to lekceważenie i
napełni wszystkim tym, czego
Wam brak.
Bądźcie błogosławieni ze
względu na wasz szlachetny czyn
miłości, pozostańcie zjednoczeni
i stańcie się doskonałą ikoną jedności. I... jak wiecie, Moja moc
w słabości się doskonali. Cieszcie się i radujcie, i podchodźcie
z uśmiechem do wszystkiego,
co wam daję! Świećcie w tej
ciemności i nadal wydobywajcie
Ogień z Mego Najświętszego
Serca. Bądźcie zakochani w Moim
Krzyżu. Pokochajcie Mój Krzyż!
Pokochajcie, żeby wasz płomień
nie zgasł. Bądźcie doskonałym
obrazem Mojego Ojca. Moja Li
tość jest wielka i jest nad wami
wszystkimi. Bądźcie jedno pod
Moim Imieniem.”
*
Oto komunikat pochodzący od
Jego Eminencji, kardynała Wildrida Napiera dotyczący Vassuli
Ryden, która odwiedziła ostatnio
Durban. Tam, w ratuszu, dla wie
lu zgromad zonych wiernych,
odbył się jej wykład. Komunikat
Kardynała został zamieszczony
w katolickim biuletynie informacyjnym Archidiecezji Durban, w
numerze 464, z czerwca 2009. Był
to komunikat oficjalny przesłany

do parafii i wspólnot religijnych w
Archidiecezji Durban.
Uważam to za przywilej, że
mogłem osobiście uczestniczyć w
spotkaniu Kardynała z Vassulą i byłem obecny w czasie zadawania jej
pytań. Muszę stwierdzić, że to było
przesłuchanie bardzo gruntowne i
głębokie. Wszystkie sprawy, którymi byłem zainteresowany przed
wizytą Vassuli, zostały wyjaśnione i
to o wiele szerzej niż się spodziewałem. Przypuszczam, że ten oficjalny
komunikat służy uśmierzeniu czy
złagodzeniu obaw, które mogłyby
się pojawić wśród wiernych w
związku z wizytą Vassuli. Ufam, że
przekażecie tę informację tym, którzy nadal przeżywają wątpliwości w
swoich sercach i umysłach.
Ojciec Weidschidt Wayne OMI
Kościół katolicki pod wezwaniem
Chrystusa Króla
26 Cycas Road, Merewent, 4052
Durban, RPA

„Jeżeli chodzi
o zaniepokojenie
wiernych przypadkiem
Vassuli, nie stwarza ona
żadnego zagrożenia
dla wiary katolickiej”

W maju 2009 Vassula Ryden od
wiedziła nasz kraj, jak też Durban, gdzie
przemawiała do kilku grup wiernych.
Zostało jej tam zadanych kilka pytań,
np., czy jej „objawienia” są uznane
jako prawdziwe, czy jest ortodoksyjna
w swoich pismach i czy jej postawa –
będąca niejako w opozycji do Kościoła
prawosławnego, który jest jej kościołem
rodzimym – jest w porządku? itd. itd.
Zaprosiłem ją więc do kancelarii na
rozmowę przy lunchu.
Nasza rozmowa wyjaśniła, że jej powołanie, które jest jakby byciem ustami,
przez które przemawia do nas Jezus,
ustami których Jezus używa, by do nas
mówić, dokonało się w nadzwyczajnych
okolicznościach. Ale najbardziej śmiała i
prowokująca jest jej relacja z Kościołem
katolickim.
W 1995 roku Stolica Święta ogłosiła, że ma poważne wątpliwości co do
autentyczności i szczerości objawień
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publikowanych przez Vassulę Ryden.
Te wątpliwości zostały wyrażone w
Nocie, której tematem były właśnie
pisma Vassuli Ryden. Opublikowano
ją 25 października 1995 r. Następnie,
po prawie dziewięciu latach, w liście
datowanym 16 lipca 2004 r., ówczesny
prefekt kongregacji Doktryny Wiary,
Kardynał Joseph Ratzinger, wyjaśniał,
że w odpowiedzi na prośbę, skierowaną
do Kongregacji przez Vassulę, Kongregacja ta przeprowadziła gruntowne
badanie. Na zakończenie dialogu, który
odbywał się jako następstwo tego dochodzenia, w liście opublikowanym 4
kwietnia, pani Vassula Ryden zawarła
przydatne i pożyteczne wyjaśnienia
dotyczące zarówno jej stanu cywilnego,
jak również nieporozumień i trudności
podnoszonych przez Stolicę Apostolską
we wspomnianej wyżej Nocie dotyczącej jej pism.
Stwierdził on również, że Vassula
na pytania skierowane do niej przez
Kongregację Nauki Wiary odpowiedziała zadowalająco. Niestety sprawa
została na nowo zagmatwana w 2007
r. na skutek stanowiska kard. Levady,
który podtrzymał ważność Noty z 1995,
zupełnie ignorując oświadczenie kard.
Ratzingera z r. 2004.
To dlatego z tak wielkim zainteresowaniem oczekiwałem na okazję, by podjąć te tematy w osobistej rozmowie.
To, co uderzyło mnie od samego
początku i pod czego trwałym wrażeniem pozostaję, to całkowita otwartość
Vassuli, szczególnie gdy jest proszona,
by wyjaśnić co wydarzyło się w jej życiu

lub dlaczego zdarzyło się to właśnie w
jej przypadku. Vassula nieustannie łamie
sobie nad tym głowę i wprawia ją to w
zakłopotanie: dlaczego to właśnie ona
została wybrana, skoro żyła tak bardzo
daleko od Boga i na tamtym etapie życia
odstąpiła zupełnie od praktyk religijnych
w swym prawosławnym Kościele.
Inny temat, którym byłem bardzo
zainteresowany to jej relacje ze Stolicą
Apostolską. Vassula cieszy się serdecznymi relacjami z wieloma wysokimi
urzędnikami w Watykanie, chociaż ich
nastawienie do misji, którą wypełnia,
jest negatywne.
Dlatego jest sensowne, aby stwierdzić z przekonaniem, że – o ile Kościół
jest zaniepokojony osobą Vassuli – nie
stanowi ona jednak jakiegokolwiek zagrożenia dla naszej katolickiej wiary.
Rzeczywiście orędzia, które roz
powszechnia, są zgodne z tym, co głosi
Kościół katolicki: wezwanie do skruchy,
do nawrócenia i do powrotu do korzeni
naszej wiary, zwłaszcza do podstawowych praktyk modlitewnych, do jakich
na przykład należy modlitwa różańcowa
czy inne modlitwy, tak powszechnie
odmawiane dawniej w rodzinach czy
we wspólnotach parafialnych.
Tak jak jest to przyjęte w podobnych
przypadkach, Kościół nie wypowie się
oficjalnie w sprawie autentyczności tych
objawień, ponieważ utrzymuje się, że
one nadal trwają. Sytuacja ta jest więc
bardzo podobna do przypadku objawień
w Medjugorju.
Na zdjęciu:
Kard. Wilfrid Napier i Vassula

Słowa z Ewangelii wg św. Łukasza (24,48):
“Wy jesteście świadkami tego” – oto hasło
Tygodnia Modlitw w roku 2010. Włączmy się
w nią nie tylko w jednym tygodniu w roku,
ale na stałe przyjmijmy za własne pragnienie
Pana wyrażone w modlitwie przed Męką (J
17,21): “aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś
Ty Mnie posłał...” Zatem będziemy świadkami
przekonywującymi dla świata tylko wtedy,
kiedy będziemy JEDNO. Skłóceni, nawet w
sprawach formalnych, takich jak data Wielkanocy, dajemy świadectwo jedynie naszej
ludzkiej słabości, nieudolności i niewiary.
Pomiędzy Kościołem katolickim i prawo
sławnym istnieje duża zgodność doktryny i życia
sakramentalnego. Prawosławni za podstawę
wyznawanej wiary uznają Biblię i Tradycję,
wyrażoną w sposób szczególny w uchwałach
7 pierwszych soborów powszechnych: Nicejskiego 326 r., Konstatntynopolitańskiego
381 r., Efeskiego 431 r., Chalcedońskiego
451 r., Konstantynopolitańskiego II 553 r.,
Konstantynopolitańskiego III 680 r., Nicejskiego II w latach 869-870. Nie uznaje zaś
późniejszych orzeczeń dogmatycznych, przyjmowanych w Kościele katolickim w sprawie
czyśćca, prymatu i nieomylności papieża,
Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia
Najśw. Maryi Panny. Prawosławni oddają
mimo to głęboką cześć Maryi i świętym.
Uznają 7 sakramentów, modlą się za zmarłych.
Podkreślają nieomylność całego Kościoła.
W cerkwi ołtarz oddziela od wiernych
ikonostas (ściana pokryta ikonami, w której
znajdują się trzy bramy, otwierane i zamykane
w konkretnych chwilach nabożeństw).
Inaczej niż w Kościele katolickim traktuje się obrazy. Stanowią nie tylko wizerunek, ale także uobecnienie tego, kogo
przedstawiają. Stąd szczególny kult ikon,
którego wyrazem jest zapalanie przed nimi
niewielkich świeczek.
Różni się nie tylko liturgia (wierni prawo
sławni nie mają obowiązku uczestniczenia w
całej liturgii, która trwa znacznie dłużej niż w
Kościele katolickim), ale także kalendarz liturgiczny, w którym (nie wszędzie) prawosławni
zachowują daty wyznaczane przez kalendarz
juliański. Najważniejszym świętem w Kościele
prawosławnym jest Pascha, czyli święto
Zmartwychwstania Chrystusa.
Ustrój Kościoła prawosławnego opiera
się na autokefalii (grec. autos: sam, kefale:
głowa), czyli samodzielności Kościołów
krajowych traktowanych jako odrębne jednostki związane jednością wiary, apostolską
sukcesją hierarchii oraz jednością duchową i
wspólnotą działania z pozostałymi Kościołami.
Razem tworzą Kościół Chrystusowy.
Patriarcha Konstantynopola posiada prymat honorowy. Najważniejszym autorytetem
jest Sobór ekumeniczny. W autokefalicznych
Kościołach duchowni uznają zwierzchnictwo
patriarchy lub metropolity, natomiast właściwą
jurysdykcję ma w nich Święty Synod.

27

Vox Domini

Łódź Nadziei:
Świadectwo jedności

Siódmą pielgrzymkę ekumeniczną „Śladami świętego Pawła w
biblijnej Grecji” poprzedziło wielkie
i niecierpliwe oczekiwanie. Na pokładzie statku rejsowego „Egejska
Perła” było 790 osób, reprezentujących 16 wyznań i przybyłych z 57
krajów.
Grupa obejmowała 110 osób
duchownych, wśród nich 15 katolickich biskupów, jednego kardynała,
dużą grupę katolickich kapłanów,
wielu patriarchów prawosławnych,
duchownych anglikańskich i pastorów protestanckich.
Każdego dnia celebrowaliśmy
Eucharystię według naszych różnych tradycji. Mieliśmy możliwość
adoracji Najświętszego Sakramentu,
okazję do spowiedzi św., do modlitwy o uzdrowienie i było nam też
dane słuchać specjalnych wystąpień
Vassuli. 10-dniowa pielgrzymka,
która rozpoczęła się wejściem na
pokład w porcie w Lavrion Portu, a
skończyła się w Piraeus, przebiegała
przez Korynt, Philipi, Patmos, Mytilene, Kavala, Thessaloniki i Volos.
Jedna z uczestniczek pielgrzymki,
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Elizabeth S., podzieliła się z nami
swoim osobistym świadectwem:
„Jezu, wspomnij na mnie, kiedy
wejdziesz do swego Królestwa”.
Byliśmy w grupie ponad sied
miuset pielgrzymów, czekając w
doku na wejście na nasz stat ek.
Załoga statku prosiła nas najpierw o
utworzenie kolejki oczekujących na
wejście, ale wkrótce zrozumiała, że
to zadanie jest niewykonalne. Członkowie załogi zaczęli więc nerwowo
podnosić głosy. Odczuwało się chaos, zapanowała atmosfera niepokoju
i dezorientacji. Nagle pewien wysoki
człowiek stojący obok mnie, jak się
potem dowiedziałam, był to ojciec
Gavin A., zaczął śpiewać piękną
pieśń, która szybko rozprzestrzeniła
się wśród pielgrzymów jak fale oceanu, Oceanu Miłości. Wkrótce każdy
już ją śpiewał. Załoga, początkowo
bardzo nerwowa, w ten cudowny
sposób uciszyła się i zakwaterowa
nie na statku przebiegło już bez
komplikacji i bardzo sprawnie.
Tak oto zaczęła się moja pierwsza
pielgrzymka ekumeniczna Prawdziwego Życia w Bogu. Podczas nastę-

pujących po sobie kolejnych ośmiu
dni, czułam się zamknięta w tym
Oceanie Miłości; czułam jedność z
każdą osobą będącą na tym statku.
Byłam bardzo zdumiona, kiedy
dotarło do mnie, że wśród tych
siedmiuset uczestników było tak
dużo osób duchownych, biskupów,
arcybiskupów i nawet jeden kardynał – wszyscy oni pochodzili z 57
krajów i reprezentowali 16 wyznań.
Różnice, które rozdzielają nas w naszym codziennym życiu; sposób, w
jaki czcimy Pana, nasze dziedzictwo,
kolor skóry, rasa, język i status społeczny, to wszystko zniknęło, przestało istnieć! Zostaliśmy połączeni
przez tę więź prawdziwej Miłości
Boga i bliźniego. Doświadczyliśmy
Miłości i jedności w Panu, o której w
orędziach mówi do nas Jezus.
Miałam wielkie szczęście doświadczyć nadzwyczajnego potoku
miłości od wszystkich wokół. Jak
tylko pielgrzymi dowiedzieli się,
że walczę z rakiem, modlili się
nade mną, namaścili mnie olejami
świętymi i zalali mnie swoimi błogosławieństwami. Czuję się teraz
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zupełnie zdrowa w ciele, umyśle i
duszy. Jestem głęboko wdzięczna
Panu i wszystkim przyjaciołom.
Miejsca, które odwiedziliśmy,
umożliwiły mi głębsze zrozumienie
Pisma Świętego. Mieć możliwość,
aby stąpać po tych samych kamieniach, po których chodził św. Paweł,
kiedy wygłaszał kazania do Koryntian lub Filipian i widzieć warsztat
w Koryncie, gdzie pracował i celę,
w której został uwięziony w Filipi,
to oznaczało jakby przenieść się w
te odległe czasy, odczuwać i do
świadczać Jego obecności. Czuliśmy
Go, jakby stojącego obok nas z całą
odwagą, siłą i świętością, zapraszającego nas wszystkich do pójścia w
Jego ślady.
Grota św. Jana z Apokalipsy, na
pięknej wyspie Patmos i klasztory
Meteora osadzone na niewiarygodnych klifach piaskowca, też
pobudzały do rozmyślań, a nawet
wzbudzały trwogę. Najbardziej
wstrząsnęła mną wizyta w Klasztorze św. Michała i posąg na wys
pie Mytilini. Kiedy klęczałam na
modlitwie przed posągiem, czułam
niewiarygodne gorąco w moim
sercu i wtedy Jego tarcza utworzyła
jakby ochronną warstwę dookoła,
odsuwając od mojego serca wszelkie
zło. Po prostu wiem, że odtąd Jego
tarcza będzie mnie chronić do końca
życia.

Najważniejszym wydarzeniem
kazdego dnia było przeżywanie i
świętowanie Eucharystii z wieloma
koncelebrującymi ją duchownymi.
Dzieliliśmy ten sam chleb, dookoła
tego samego ołtarza, tak jak Jezus
poleca nam, by to czynić, jak odbywało się to w początkach Kościoła.
Pewnego razu, podczas Mszy
św. w obrządku ormiańskim, wydarzyło się coś bardzo specjalnego:
zostaliśmy poproszeni, by każdy z
nas wypowiedział „Credo” w swoim
własnym języku. Szept ponad siedmiuset osób w wielu różnych językach napełnił miejsce sprawowania
Eucharystii jak gwałtowny podmuch
wichru i prawie mogliśmy odczuć języki ognia Ducha Świętego spoczywającego nad każdym z nas, tak jak
nad apostołami. Mówiliśmy różnymi
językami, ale wszyscy rozumieli się
nawzajem, wszyscy byliśmy jedno.
Msza zawsze kończyła się bardzo
radosną i podniosłą pieśnią.
Po Mszy św. uczestniczyliśmy
w spotkaniu Prawdziwego Życia w
Bogu. Każdego wieczora odbywały
się bardzo interesujące dyskusje na
temat tego, jak dążyć do jedności
Kościoła. Vassula wezwała arcybiskupów i biskupów, by wyjść poza
same deklaracje słowne i wystąpić
z konkretnym planem zjednoczenia
daty Wielkanocy. Zapewniła nas ponownie, że Jezus obiecał troszczyć

się o Swoją resztę, o nas.
I oto co się wydarzyło: podczas
ostatniej nocy, kiedy ściągnęliśmy
już sztandar „Prawdziwego Życia
w Bogu”, służący nam jako tło dla
ołtarza, wszyscy biskupi podpisali się na jego przedniej stronie, a
my, świeccy, podpisaliśmy się na
odwrocie. Była to jakby petycja
dla zjednoczenia dat Wielkanocy.
Sztandar będzie wysłany do papieża i wszystkich patriarchów innych
chrześcijańskich wyznań. Jestem
przekonana, że ten moment miał
wymiar historyczny.
Bardzo mi trudno opisać stan
uniesienia, szczęścia, radości towarzyszącej naszemu śpiewowi, jakich
doświadczyliśmy tamtego wieczoru.
Jestem pewna, że to był tylko ułamek
radości, który każdy z nas odczuwał
wtedy w swoim sercu.
Nadszedł na koniec niestety
czas pożegnania. Jak bardzo było to
bolesne dla naszych serc zrozumieliśmy dopiero wtedy, kiedy uświadomiliśmy sobie, że pora „wrócić
na ziemię” i spróbować przenieść
odrobinę Raju, którego doświadczaliśmy, do naszego codziennego
życia. Odtąd musimy kontynuować
naszą Pielgrzymkę w miejscach, w
których żyjemy, w naszych domach
i rodzinach, aż do czasu kiedy ponownie, wszyscy, spotkamy się w
Rzymie w 2011 roku.

29

Vox Domini

NIEZAWODNA ŻEGLUGA
Od 3 września 2009 do 11 odbywała się „Siódma Pielgrzymka
Ekumeniczna Prawdziwego Życia
w Bogu, po śladach św.Pawła w
biblijnej Grecji”. Była to inicjatywa
Vassuli Ryden, prawosławnej mistyczki, która otrzymała charyzmat
proroczy dla zjednoczenia chrześcijan. Zebrało się ponad ośmiuset
uczestników z pięćdziesięciu pięciu
krajów świata na statku „Perła
Egejska” („The Eagean Pearl”).
Odwiedziliśmy najpierw autokarami Korynt i Ateny, a potem pięciopokładowy statek przewoził nas do
Patmos, Lesvos, Kavala (Philippi),
Thessaloniki, Volos (Meteora) aby
na koniec przycumować w porcie
ateńskim Pireusie.
Japończyków było około trzydziestu, zaprosili mnie na pielgrzymkę jako swojego kapelana.
Kajutę dzieliłem z kapłanem Japończykiem, który pragnął pozostać in cognito. Z wielką radością
spotkałem się z uczestnikami sprzed
dwóch lat. Ale zdecydowana większość pielgrzymów to byli nowi
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uczestnicy, w tym grupa Japończyków z Niemiec. Ci ostatni wyrażali
wielkie pragnienie zorganizowania
pielgrzymki do Łagiewnik, Częstochowy i Wadowic. Tym razem było
więcej dzieci w naszej pielgrzymiej
rodzinie, a dziewięciomiesięczna
Airi-cian podbiła serca wszystkich.
Począwszy od pierwszej Mszy
św., której przewodniczył kard.
Toppo z New Delhi każdy dzień
był małym krokiem do jedności.
Każdy dzień bowiem był wypełniony wspólną Eucharystią i modlitwą oraz wieloma wzajemnymi
kontaktami. Następnym mocnym
krokiem w kierunku jedności był

fakt, że przez dwa lata z rzędu
przypada kalendarzowo jedna data
Wielkanocy dla prawosławnych i
katolików. Aby utrzymać tę datę
biskupi obecni na tej pielgrzymce
podpisali się pod memoriałem do
wszystkich głów chrześcijańskich
denominacji, aby usunąć nieporozumienia i uchwalić raz na zawsze
jedną datę Wielkanocy.
Nasz statek przepływał do następnego portu zazwyczaj w nocy.
Cokolwiek robiliśmy, statek niezawodnie dobijał do portu. Tak
„Perła Egejska” stawała się łodzią
Piotrową, do której wsiadł Zbawiciel. Jedynie łódż Piotrowa daje
gwarancję dopłynięcia do celu:
zjednoczenia Wszystkich Świętych
w Trójcy Świętej.
o. Julian OP

Ukazanie się Najświętszej
Maryi Dziewicy w Koptyjskim
Kościele Ortodoksyjnym,
w Kairze, w Egipcie, na wyspie
Warraq el-Hadar
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Warraq el-Hadar jest małą wyspą położoną na rzece Nil,
przepływającej przez Kair i należy do Gizy, która jest częścią
Kairu Większego. Jest to dzielnica raczej biedna. Dotychczas
ponad 200.000 osób (w tym chrześcijan i Muzułmanów)
było świadkami objawień Matki Bożej, które miały miejsce
w grudniu 2009 r., ponad kopułami cerkwi koptyjskiej pod
wezwaniem św. Archanioła Michała w Warraq el-Hadar
(działo się to także 22 grudnia 2009). Światła na ciemnym,
nocnym niebie, związane z objawieniami, były też obserwowane i widziane przez wielu świadków w odległości kilku
kilometrów od kościoła. Ludzie używali telefonów komórkowych, by nakręcić te sceny na video i uwiecznić zjawisko,
a następnie by dzielić się nimi poprzez łącza bluetooth, a
potem na stronie internetowej, na której można zamieszczać
filmy (YouTube). Pełna sylwetka Najśw. Maryi Dziewicy była
wyraźnie widziana nad kopułami kościoła między krzyżami
na zwieńczeniach kopuł.
Objawienia odbiły się szerokim echem w mediach, w
egipskich gazetach i arabskich kanałach telewizyjnych. Nadprzyrodzone zjawiska rozpoczęły się w koptyjskim miesiącu
Kiahk (czyli w grudniu 2009), w miesiącu Maryjnym, miesiącu narodzenia Chrystusa w kalendarzu koptyjskim. W tym
czasie, w tym właśnie miesiącu Kościół Koptyjski celebruje
o północy specjalne nabożeństwo oddające chwałę Matce
Bożej i Tajemnicy Wcielenia.

Stanowisko Koptyjskiej
Ortodoksyjnej Kurii Biskupiej w Gizie

Za panowania Jego Świątobliwości Shenouda III i Dumadiusa Anba, arcybiskupa Gizy.
Biskupstwo Giza ogłasza, że Matka Boża ukazała się w
Swojej postaci w kościele w Warraq al-Hadar, w dzielnicy
Giza, we wczesnych godzinach 11 grudnia 2009, w piątek,
o 1:00 po północy.
Matka Najświętsza ukazała się jako postać pełnego
wzrostu, w świetlistych, jaśniejących szatach, ponad średnią
kopułą kościoła, w zwyczajnej, białej sukni z królewskim
niebieskim pasem. Miała koronę na głowie, znad korony wyłaniał się krzyż znajdujący się na szczycie kopuły. Krzyże na
szczytach kopuł kościoła i wieże żarzyły się jasnym światłem.
Matka Boża poruszała się między kopułami i nad szczytem
wejścia do kościoła, usytuowanym pomiędzy jego dwoma
bliźniaczymi wieżami. Widzieli Ją wszyscy mieszkańcy miejscowości. Objawienie trwało od 1:00 do 4:00 rano w piątek
i zarejestrowano je przy użyciu aparatów fotograficznych i
telefonów komórkowych.
Około 3.000 osób z sąsiednich rejonów, z obszarów
otaczających to miejsce i przechodniów zebrało się na ulicy
przed kościołem, by zobaczyć zjawisko. Od piątku, ogromne
tłumy zbierały się w pobliżu kościoła, aby oglądać śnieżnobiałe
gołębie wznoszące się ponad kościołem w różnych okresach
nocy. Obserwowali również gwiazdę, która pojawiała się nagle na niebie i po przemierzeniu około 200 metrów znikała.

Ogromne tłumy zbierały się dookoła kościoła nieustannie, wyśpiewując hymny pochwalne ku czci Matki Bożej. Jest to wielkie
błogosławieństwo dla Kościoła i dla wszystkich mieszkańców
Egiptu. Oby Jej błogosławieństwo i wstawiennictwo przyniosło
zdroje łaski nam wszystkim.
Podpisany: Biskup generalny Gizy
Na stronie http://www.wataninet.com/ArticleDetails.aspx?= 25232
znaleźć można kompilację wideo
oraz arabskie i angielskie artykuły o objawieniach w El-Warraq.

31

Vox Domini

ZNALEZIONE W SIECI...

HOMEOPATIA
Temat homeopatii jako zagrożenia
dla naszego zdrowia, a czasem życia,
pojawił się w roku 2009 wyraźnie w
czasie rozmów, podczas rekolekcji
„Prawdziwego Życia w Bogu” w Jaworkach. Stało się tak w związku z obecnością lekarzy wśród przybyłych grup.
Ponieważ temat homeopatii rzadko
jest przedstawiany właściwie, my zaś
pisaliśmy o nim tylko jeden raz, prezentując doświadczenia i świadectwo ojca
Jacques’a Verlinde’a, wracamy do tego
tematu. Przedstawiamy wiadomości
dostępne w internecie. Każdy może je
sam ocenić.
Stanowisko Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 4 kwietnia
2008 r. w sprawie stosowania
homeopatii i pokrewnych metod
przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania
szkoleń w tych dziedzinach.
Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia zjawisko stosowania
homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy
i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach
przez instytucje i organizacje mające
sprawować pieczę nad prawidłowym
wykonywaniem zawodów medycznych.
Stale narasta liczba dowodów oraz przekonanie środowisk naukowych w medycynie, że homeopatię należy zaliczać
do nienaukowych metod tzw. medycyny
alternatywnej, która proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o
niezweryfikowanym naukowo działaniu.
Rada wyraża zaniepokojenie, że część
lekarzy i lekarzy dentystów, jak również
niektóre organizacje lekarskie i uczelnie
medyczne angażują się w popularyzację
homeopatii i pokrewnych metod, służąc
pomocą w organizacji szkoleń i działań
mających na celu legitymizowanie oraz
promocję homeopatii.
Naczelna Rada Lekarska uważa, że
działania takie stoją w sprzeczności z
art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który
mówi: „Lekarz nie może posługiwać się
metodami uznanymi przez naukę za
szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. Nie może także
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współdziałać z osobami zajmującymi
się leczeniem, a nie posiadającymi do
tego uprawnień”, jak również ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej Nr
24-02-IV z dnia 8 listopada 2002 r. w
sprawie tzw. medycyny alternatywnej.
Zapisy te zobowiązują Naczelną Radę
Lekarską, inne organy samorządu lekarskiego oraz wszystkich jego członków
nie tylko do przeciwstawiania się ww.
tendencjom, ale również do popierania
działań tych lekarzy, lekarzy dentystów
i organizacji lekarskich, których celem
jest troska o zachowanie racjonalnego
charakteru medycyny praktykowanej
w naszym kraju oraz racjonalnego wydatkowania prywatnych i publicznych
środków przeznaczanych na leczenie.
Sekretarz Mariusz Janikowski
Prezes Konstanty Radziwiłł
INWAZJA PSEUDONAUKI
Homeopatia - pomiędzy
pseudonauką a ezoteryzmem
Za szerzenie pseudonauki odpowiedzialne są zwykle środki masowego przekazu kierujące się sensacją i
motywacją komercyjną, a nie miłością
prawdy czy uczciwością intelektualną.
Szerzenie pseudonauki może być
jednak związane ze zwykłą nieświadomością, a nawet z przekonaniem, że
chodzi o zupełnie nowe, rewelacyjne
odkrycia naukowe.
W tym kontekście ogłoszenie przez
Naczelną Radę Lekarską 4 kwietnia
2008 r. tez o nienaukowości homeopatii
i wynikających stąd zagrożeniach należy
uznać za ważne, a może nawet przełomowe w Polsce wydarzenie, zwłaszcza
że chodzi tu o interwencję na wysokim
szczeblu, bardzo kompetentnych ludzi,
bo przecież profesorów nauk medycznych. Do tej pory ingerowały pojedyncze
jednostki, w tym takie osoby, jak prof.
zw. dr hab. Andrzej Gregosiewicz, ale to
nie było to samo, nawet jeśli z ust tego
właśnie profesora medycyny padały
poważne, merytoryczne argumenty,
oparte na niezbitej logice i podawane z
ogromną, pełną pasji demaskatorskiej,
determinacją.
Taka interwencja polskich naukow-

ców jest tym bardziej cenna, że wielu
wybitych znawców przedmiotu pozostawało i pozostaje biernymi obserwatorami zatrważającej i ogromnie
niebezpiecznej ekspansji pseudonauki,
i to często w dziedzinie własnej kompetencji. Jedyne zaś, na co potrafią się
zdobyć, to wyniosły, ironiczny i niezobowiązujący uśmiech, który nie zakłóca
im „świętego” spokoju we własnej wieży
z kości słoniowej, zaś krzywdy i krzyki
ofiar pseudonauki nie przeszkadzają im
spokojnie spać. Za jaką jednak cenę?
Nauka przeciwko homeopatii od początku aż do dziś
Już na początku XIX w. homeopatia
znalazła szeroki rezonans oraz szybko
wzrastającą liczbę zwolenników. Proces
ten rozwijał się przez cały XIX w. i także
dzisiaj homeopatia należy do popularnych alternatywnych metod uzdrawiania, propagowanych również przez ruch
New Age. Homeopatia ma faktycznie
zadziwiającą historię oddziaływania
i rozszerzania się, w związku z czym
nie bez racji można mówić o „światowej
historii homeopatii” (Dinges, 1996),
nawet jeśli jej przyjęcie wśród lekarzy i
pacjentów różni się w zależności od kraju. Ponieważ homeopatia klasyczna oddziałuje wyłącznie na podmiot - zarówno
w wypróbowywaniu leków, jak i w ich
rzekomo uzdrawiającym działaniu, nie
potrafi dostarczyć żadnych obiektywnych danych w znaczeniu tradycyjnym,
wykracza konsekwentnie poza ramy
ugruntowanych nauk przyrodniczych.
Od samego początku pojawiało się
niemało głosów, które działanie homeopatii wyjaśniały przede wszystkim
efektem sugestii, czyli efektem placebo.
Na ten aspekt zwrócili uwagę lekarze
profesorowie we wspomnianym apelu,
choć - jak się wydaje - nie wyczerpuje on
„tajemnicy” homeopatii, o czym jeszcze
powiemy.
Reakcja polskich profesorów nie jest
jednak niczym nowym. Już przed laty
prof. Wolfgang Hopff, kierownik katedry
w Instytucie Farmakologicznym przy
uniwersytecie w Zurychu, rozprawiał
się ze sprzecznościami, w których tkwi
homeopatia w odniesieniu do ważnych
zasad fizyki klasycznej, ale również
do wszystkich przekonań i osiągnięć
farmakologii (Hopff, 1991). Wspólnie
z berlińskim kierownikiem Katedry
Medycyny Sądowej o. Prokopem wydał
on w 1990 oświadczenie na temat homeopatii składające się z 10 punktów i
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kończące się konkluzją, że stosowanie
homeopatii, jej rozpowszechnianie i
nauczanie jest niedopuszczalnym nadużyciem (Prokop, 1995, 103).
To oświadczenie zostało podpisane
przez wielu naukowców. W 1993 r. Uniwersytet w Marburgu opublikował ostatecznie tzw. Oświadczenie Marburgskie,
w którym stwierdza się, że specjalizacja
w dziedzinie Medycyny Człowieka na
uniwersytecie w Marburgu odrzuca
homeopatię jako całkowicie błędną
pseudonaukę. „Jeśli nasz uniwersytet
uległby presji i zaproponował przedmiot
dydaktyczny ‘Homeopatia’ w znaczeniu
neutralnym, zdradziłby swoją misję i
zniszczyłby swoje intelektualne zasady”
(tamże, 103-107).
Problem nienaukowości homeopatii
nie dotyczy jednak tylko jej samej.
Nie chodzi bowiem jedynie o problem
specyficznego działania „lekarstw” homeopatycznych, lecz o podstawy nauk
przyrodniczych, które dla homeopaty
muszą przedstawiać się inaczej niż dla
tradycyjnego fizyka. „Spór pomiędzy
tzw. medycyną alternatywną a medycyną szkolną nie jest tylko sporem pomiędzy dwoma naukowymi poglądami
medycznymi, lecz stawia on pytanie o
ważność całej nauki”, twierdzi Martin
Lambeck, kierownik Katedry Fizyki
Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.
Przede wszystkim krytykowany jest
fakt, że w homeopatii lekceważy się
wszystkie trzy zasady termodynamiki
oraz inne prawa fizyki i chemii, o czym
wspominają polscy naukowcy.
„Homeopatia uważa, że podstawowe prawa natury, które do tej pory uznawano za prawdziwe, nie obowiązują”
(Wolf, Windeler, 2000). Takie wnioski
mają oczywiście konsekwencje nie
tylko dla samej medycyny, ale także dla
innych nauk dotyczących człowieka, jak
np. psychologia. Ostatecznie posiadają
następstwa dla całej kultury i sprzyjają
masowemu szerzeniu się pseudonauki.
Wszystko to osłabia zasady logiki, metodologii, otwierając drogę zgubnemu
irracjonalizmowi, który staje się przez
to coraz bardziej tolerowany we wszystkich obszarach kultury. Z powyższych
racji sprzyjają też ekspansji ezoteryzmu
i - bardziej praktycznego - okultyzmu,
które opierają się na pseudonauce
i skrzętnie wykorzystują ją w swojej
propagandzie.
Krytyka pseudonauki jest słuszna,
gdyż pseudonauka silnie wspiera okultyzm i wzajemnie, występując tą drogą

Skąd się wzięła świńska grypa...?

przeciwko religii chrześcijańskiej.
Może to doprowadzić w następstwie
nie tylko do dezinformacji w sferze
umysłu i sumienia (o czym wspominają także polscy lekarze w kontekście
„leczenia”), ale przede wszystkim do
konkretnych zagrożeń czy zniewoleń
duchowych, będących skutkiem przynależności do sekt czy otwarcia się na
praktyki okultystyczne, co ściśle łączy
się z homeopatią i jej propagandą.
Ezoteryczne i okultystyczne
uwikłania homeopatii
Według polskich ekspertów, „stwierdzenie homeopatów, że działania ich
leków nie da się wyjaśnić utartymi,
obecnymi uniwersyteckimi wyobrażeniami powoduje, że często szukają
oni tłumaczenia mechanizmu działania produktów homeopatycznych
poprzez tworzenie spekulatywnych
koncepcji, odwołujących się do magii”. Jest to stwierdzenie prawdziwe,
ale należy je koniecznie uzupełnić.
Otóż homeopatia jest uwikłana w magię,
spirytyzm, czyli ezoteryzm i okultyzm od
samego początku. Co to oznacza? Powiedzieliśmy, że homeopatia nie spełnia
praw natury, a więc jeśli nawet jest ona
„skuteczna”, to na innej zasadzie niż
zgodnie z naukowo uchwytnymi prawami natury. Jeśli nie są to siły natury, to
może jakieś inne? Nie musi to być więc
w każdej sytuacji efekt sugestii czy placebo, ale także skutek działania sił magiczno-spirytystycznych, które według
chrześcijańskiego obrazu świata mogą
istnieć i oddziaływać na człowieka. W
obrębie psychologii i psychoterapii to

samo dotyczy pseudonaukowej „terapii” Berta Hellingera - przenikającej
nachalnie do polskiej psychologii - która
otwiera się na szamanizm i spirytyzm.
Podobnie jest z homeopatią. Monachijski psychoterapeuta W. Schmidbauer
plasuje homeopatię w pobliżu terapii
szamańskich. Dla kuracji tych istotny
jest zawsze związek z kosmosem i spirytyzmem. Uzdrowienie bez odniesienia
się do kosmosu jest prawie niemożliwe.
„Ten związek z kosmosem, to połączenie z obrazowym i jednocześnie metafizycznym systemem zachowało się
przede wszystkim w grupach ezoterycznych (jak np. antropozofia), w astrologii i
w homeopatii” (Schmidbauer, 2000, 44).
Nie jest więc przypadkiem, że wielu
homeopatów to ezoterycy czy praktykujący okultyści. Wiele książek o paramedycznych praktykach alternatywnych
łączy te terapie z myślą ezoteryczną (co
można zauważyć w polskich księgarniach medycznych, które te ideologie
bezprawnie i bezkarnie reklamują).
„Tym samym medycyna ezoteryczna,
mimo przeciwnych zapewnień niektórych uzdrowicieli, stała się w naszej
kulturze ważnym prekursorem nowej
religijności” (Bittner, Pfeiffer, 1996, 38).
Ta „religijność” wcale nie jest jednak
nowa i jest to w istocie ezoteryzm i
okultyzm. Według ks. Clemensa Pilara,
który obronił doktorat na temat homeopatii na uniwersytecie w Wiedniu, 90
proc. homeopatów to ezoterycy. Zresztą
dr A. Voegeli, słynny lekarz homeopata, potwierdził fakt, iż duży procent
homeopatów posługuje się w swojej
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pracy wahadełkiem. Istnieją grupy, w
których poszukiwania odbywają się
podczas seansów spirytystycznych, za
pośrednictwem mediów, które proszą
przywoływane duchy o informacje.
Zresztą największe współczesne medium i spirytysta, Edgar Cayce, popierał
homeopatię, otrzymując wizję jej zastosowania w doświadczeniu transowym.
Ośrodki homeopatyczne np. w Niemczech czy Francji stale poszukują mediów do wytwarzania homeopatycznych
środków. Także w antropozofii, opartej
na doświadczeniu mediumicznym i nauczającym takiego sposobu poznania
(także dzieci, przygotowywanych do
inicjacji antropozoficznej w szkołach i
przedszkolach waldorfskich!), występuje
gloryfikacja medycyny homeopatycznej.
W jednym z dużych i poważnych laboratoriów homeopatycznych we Francji
dyrektor, zatrudniając pewną osobę,
pytał ją najpierw, pod jakim znakiem
astrologicznym się urodziła. Potem zaś
chciał się dowiedzieć, czy jest ona medium spirytystycznym, gdyż sekretem
praktyk owego przedsiębiorstwa był
fakt, że „nowe leki poszukiwane były
w trakcie seansów spirytystycznych za
pośrednictwem osób obdarzonych siłami okultystycznymi (mediów), zdolnych
wypytywać duchy” (H.J. Bopp).
Homeopatia jako
tradycja inicjacyjna
Z punktu widzenia historii idei
homeopatia oparta przede wszystkim
na zasadzie podobieństwa (simila similibus curentur: leczenie podobnego
podobnym - odrzucone przez polskich
lekarzy jako nienaukowe!) nie jest nowa,
i to nie tylko w kręgu kultury europejskiej
(Paracelsus, Agrippa, G. Bruno, G.
Della Porta), ale „myślenie magiczne”
(magia sympatyczna) będące u jej
podstaw było powszechnie obecne w
tradycji ludów pierwotnych (J.G. Frazer,
L. Lévy-Bruhl), a także w europejskich
inicjacyjnych bractwach ezoterycznych
(różokrzyżowcy, masoneria) oraz w
zachodniej tradycji okultystycznej
(H. Bławatska, A. Bailey, R. Steiner).
Z tego punku widzenia ideologia twórcy
homeopatii S.F. Hahnemanna to odnowienie ezoterycznych wolnomularskich
idei, homeopatia zaś nieprzypadkowo
jest podstawową praktyką „leczniczą”
w New Age. Kontrowersje powstałe
obecnie wokół tej koncepcji wynikają
także z faktu, że homeopatia należy
do tych „terapii”, które czerpią swoją
siłę i skuteczność z mocy symboli (C.
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Pilar). Mogłoby to wskazywać na fakt,
że homeopatia to tradycja inicjacyjna
(przekazywana przez ludzi i rzeczyfetysze w formie „leku”), oparta jednocześnie na pseudoreligii i pseudonauce.
Parareligijny i „symboliczny” charakter
homeopatii udowadnia w swojej pracy
doktorskiej ks. C. Pilar (Symbole der Heilung - Symbole des Heils?, Wien 2004).
W tego typu argumentacji bierze się też
pod uwagę fakt, iż twórca homeopatii
S.F. Hahnemann uwikłany był w tradycję
ezoteryczną i inicjacyjną masonerii, mając także do samego Chrystusa stosunek
niejasny czy nawet lekceważący. S.F.
Hahnemann ponadto kontaktował się z
F.A. Mesmerem, twórcą „magnetyzmu
zwierzęcego” (prekursorem bioenergoterapii), który także miał panteistyczny
obraz świata (związany z wiarą w
astrologię), jego teorie zaś również były
inspirowane przez tajemne doktryny
masońskie (L. Chertok, R. de Sassure).
W rozeznaniu duchowym płynącym z
poziomu teologii i wiary nie można nie
dostrzec tych faktów, nawet jeśli należy
być powściągliwym, gdy chodzi o interpretacje. Należy wszakże zauważyć, że
nie chodzi tu przede wszystkim o osobiste relacje Hahnemanna czy Mesmera
z masonerią (a także o relacje osobiste
tych badaczy między sobą, co też
mogłoby być przedmiotem osobnych
badań), ale o merytoryczny związek
ich teorii z tą właśnie ezoteryczną
(inicjacyjną) doktryną. Stąd nieprzypadkowo także dzisiaj w celu znalezienia
odpowiedniego leku, np. rośliny do
przygotowania tynktury macierzystej
(wyjściowej) preparatu homeopatycznego, poszukujący posługują się bardzo
często praktykami okultystycznymi oraz
sięgają do ideologii ezoterycznych.
Nic więc dziwnego, że stwierdza się występowanie problemów duchowych po
używaniu środków homeopatycznych.
Z tej racji egzorcyści polscy wspólnie
(co zostało uradzone na jednym z
ogólnopolskich zjazdów) odradzają
używanie homeopatii, dostrzegając jej
związek z grzechem bałwochwalstwa,
a ponadto ze spirytyzmem pojętym jako
działaniem duchów. Jeśli homeopatia
jest rzeczywiście dziełem spirytyzmu, to korzystanie z tej „wiedzy” nie
pozostanie „bezkarne” (J. Verlinde).
Z tego punktu widzenia homeopatia
przekracza kompetencje lekarza (który dotyka w tym przypadku jedynie
„wierzchołka góry lodowej”), gdyż
jest uwikłana w pewien złożony świa-

topogląd (całościową wizję świata)
oraz w kryptoreligijny kult. W ideologii
homeopatii występują bowiem idee gnostyckie, hermetyczne oraz orientalne, z
dominującą ideą monizmu i panteizmu
(światopogląd), gdzie ubóstwia się
idolatrycznie (przynajmniej potencjalnie) każdy rodzaj stworzenia (kult).
Stąd też można stwierdzić, że także
w tym przypadku (jak w wielu innych
przypadkach tzw. medycyny alternatywnej) praktyka „medyczna” wyrasta z
określonego systemu światopoglądowokultycznego (a nie tylko filozoficznego
czy teozoficznego), co powoduje, iż
homeopatia rzekomo pomagając w jakimś paśmie, może być niebezpieczna
w obszarach znacznie bardziej istotnych, duchowych czy wewnętrznych
(zwłaszcza że homeopata ingeruje w
życie wewnętrzne człowieka, swoiście
je interpretując).
Prawda o preparatach
homeopatycznych
Rozmowa z prof. Jerzym Kruszewskim z Kliniki Chorób Infekcyjnych i
Alergologii Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, członkiem
zespołu ekspertów Naczelnej Rady
Lekarskiej zajmujących się problemem
homeopatii
– Naczelna Rada Lekarska wydała
oświadczenie, w którym negatywnie
oceniła stosowanie oraz promowanie
homeopatii przez lekarzy. Jakie są przesłanki medyczne, które skłoniły zespół
ekspertów do takiej oceny?
– Wraz z zespołem ekspertów NRL,
której jestem członkiem, po zapoznaniu
się z obecnym stanem wiedzy o założeniach, skuteczności, bezpieczeństwie i
konsekwencjach praktyk homeopatycznych, jednomyślnie stwierdziliśmy, że
praktyki homeopatyczne nie spełniają
podstawowych wymagań stawianych
metodom leczenia stosowanym we
współczesnej medycynie oraz że
ich zasady są sprzeczne z aktualną
naukową wiedzą medyczną. Dlatego
negatywnie oceniliśmy praktykowanie
homeopatii, co jest jednoznaczne ze
stwierdzeniem, że lekarze nie powinni
stosować tych metod. Uważamy, iż
lekarze oraz instytucje i organizacje
medyczne nie powinny organizować
szkoleń i innych działań promocyjnych
w zakresie homeopatii, jak również
innych metod wywodzących się z homeopatii. Warto nadmienić, że żadne z
wytycznych opracowanych przez eks-
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pertów polskich czy też zagranicznych
naukowych towarzystw medycznych nie
zalecają lekarzom stosowania praktyk
tego rodzaju.
– Co rozumiemy pod pojęciem „preparaty homeopatyczne”?
– Sposób produkcji środków homeopatycznych jest dokładnie opisany. Aby
otrzymać „skuteczny” środek homeopatyczny, należy substancję wywołującą
podobne objawy jak w chorobie wielokrotnie rozcieńczać (roztwory - wodą lub
wodą z dodatkiem alkoholu, substancje
stałe - laktozą) i w określony sposób
wstrząsać. Rozcieńczanie zwykle jest
tak daleko posunięte, że w efekcie
mamy pewność, iż w przygotowanym
preparacie nie ma już nawet jednej cząsteczki rozpuszczanej substancji. Ale
nawet w takiej sytuacji można ją dalej
rozcieńczać i wstrząsać. Według homeopatów, im większe rozcieńczenie, tym
silniejsze działanie tak przyrządzonego
środka. Jest to stwierdzenie niemożliwe
do akceptacji na gruncie współczesnej
naukowej wiedzy z zakresu chemii, fizyki i biologii, żadna bowiem substancja
w tzw. symbolicznej dawce nie może
działać. Twierdzenie homeopatów, że
dopiero rozcieńczanie substancji, a
zatem zmniejszanie jej dawki, pozwala
na uzyskanie bodźca, tzw. potencji,
która jest zdolna uaktywnić zaburzone
funkcje organizmu do walki z chorobą,
jest nie do zaakceptowania na gruncie
współczesnej medycyny, bowiem w
działaniu każdego leku obserwuje się
odwrotne zależności, tzn. w terapeutycznym zakresie im większa dawka,
tym większa skuteczność. W preparacie homeopatycznym mogą działać
rozpuszczalnik i naturalne zanieczyszczenia. Dlatego efekty stosowania
środków homeopatycznych możemy
tłumaczyć efektem placebo (środek
obojętny, niewpływający na chorobę),
wobec którego sprawdzamy działanie
leków stosowanych we współczesnej
medycynie i lekarzom zalecamy stosowanie tylko tych, których skuteczność
przewyższa placebo.
– Stwierdzenie homeopatów, że
działania ich leków nie da się wyjaśnić
naukowo, powoduje, iż często szukają
oni wytłumaczenia mechanizmu działania produktów homeopatycznych,
odwołując się do magii. Jakie skutki
zdrowotne, nie wspominając już o duchowych, może nieść zażywanie tego
typu specyfików?
– Zdaniem homeopatów, nie jest

ważna obecność materialnej substancji
w podawanych środkach, ale pozostawione przez nią „piętno”, „pamięć” lub
„informacja”, bowiem to ona ma mieć
zasadnicze znaczenie dla uzyskania
efektu. Nie da się na gruncie współczesnej wiedzy z zakresu chemii, fizyki,
fizjologii i farmakologii objaśnić sensu
takich spekulacji. Gdyby tak było, to np.
woda z kranu, stykając się z ogromną
liczbą cząsteczek, zachowując ich „pamięć”, byłaby najlepszym lekarstwem.
Skoro środki homeopatyczne nie działają w istotny sposób, to ich stosowanie
zwykle nie ma istotnego znaczenia dla
leczenia. Najlepiej sprawdzają się w
leczeniu chorób, które leczą się same.
W przypadku poważnych chorób stosowanie leków homeopatycznych może
prowadzić do opóźnienia lub nawet
zaniechania właściwego leczenia ze
wszystkimi wynikającymi z tego negatywnymi konsekwencjami.
– Czy preparaty te mogą wywoływać
niepożądane skutki?
– Wyjątkowo rzadko, jeśli znajdą
się w nich zanieczyszczenia, które u
wrażliwych osób mogą wywołać np.
uczulenie.
– Jak Pan Profesor wspomniał,
homeopaci zalecają również, aby
zwiększyć siłę działania leku homeopatycznego poprzez np. wstrząsanie
preparatem w określony sposób. O co
tu chodzi?
– Zwiększanie siły działania środka
homeopatycznego poprzez tzw. potencjalizowanie, czyli np. wstrząsanie nim
w ściśle opisany, określony sposób też
nie da się wyjaśnić na gruncie jakiegokolwiek efektu znanego w fizyce lub
chemii. Z racjonalnego punktu widzenia
wstrząsanie zawiesin leczniczych służy
uzyskaniu ich jednorodności, co jednak
nie odnosi się do homeopatycznego
„potencjalizowania”.
–Jakie są uwarunkowania prawne
dotyczące rejestracji tych preparatów?
– Polskie przepisy prawne, podobnie
jak w niektórych innych krajach, traktują
środki homeopatyczne w sposób bardzo ulgowy. W odróżnieniu od leków,
w procesie rejestracji i dopuszczenia do
sprzedaży nie przewidują konieczności
przedstawienia dowodów skuteczności
w ściśle określonych wskazaniach
do stosowania. Dlatego uważam za
niewłaściwe określanie preparatów
homeopatycznych mianem „leków”.
Jest to pewne nadużycie pozytywnego
określenia - „lek”, które kojarzy się

z rzeczywistym, korzystnym z leczniczego punktu widzenia wpływem
na patomechanizmy prowadzące do
choroby, a nie tylko poprzez wpływ na
wyobraźnię chorego i percepcję jego
choroby. Firma wprowadzająca na rynek
farmaceutyczny nowy lek musi przeprowadzić wiele badań z uwzględnieniem
określonych wymogów, aby udowodnić
ponad wszelką wątpliwość jego korzystne, lecznicze działanie. Dla środków
homeopatycznych stworzono pewną
„furtkę”. Ich wytwarzanie ma być tylko
zgodne z wieloma arbitralnymi, często
absurdalnymi zasadami.
– Kto więc wykorzystuje wadliwe
prawo do uzyskiwania korzyści materialnych za dystrybucję nieskutecznych
środków?
– To dobre pytanie. Komu zależy na
tym, aby odbiorcom serwować tego typu
specyfiki, narażając ich na koszt, a nie
dając im pewności co do skuteczności
danego preparatu? Myślę, że wszystkim
tkwiącym w tym biznesie, który przy
obecnych regulacjach prawnych jest
bardzo bezpieczny. Co ciekawe, opłaca
się to również państwu, bo ma z tego
określone wpływy.
– Obecnie coraz więcej osób korzysta z tego typu preparatów. Dlaczego?
– Niewiedza, reklama i tak powszechna podatność na manipulacje
socjotechniczne - to główne czynniki
powodujące, że pacjenci sięgają po te
specyfiki, dostępne teraz praktycznie
w każdej aptece. Kiedyś preparaty
te były sprzedawane w oddzielnych
punktach homeopatycznych i pacjent
miał świadomość, co kupuje, teraz
coraz częściej tej świadomości jest pozbawiony. Dlatego obowiązkiem lekarza
jest rzetelne informowanie pacjentów,
którzy z wyżej wymienionych powodów
domagają się stosowania środków
homeopatycznych. Wynika to z zasad
etyki lekarskiej nakazującej lekarzom
stosowanie metod zweryfikowanych
naukowo. Lekarz powinien informować
pacjenta o prawdziwej wartości środków
homeopatycznych.

* * *

Tyle – wiedza internetowa, ogólnodostępna. Lekarze zwracają uwagę
na jeszcze inny aspekt zagrożeń dla
zdrowia: środki homeopatyczne zawierają najczęściej nie zioła (jak sugeruje
się umieszczając je w wykazach pre
paratów naturalnych i ziołowych), ale
tkanki zwierzęce, czasem zmienione

35

Vox Domini

chorobowo. Wprowadzanie zaś do organizmu człowieka, nierzadko dziecka,
obcego białka może się skończyć praw
dziwą katastrofą zdrowotną.
Dlaczego tak wielu lekarzy nie
podchodzi z należytą ostrożnością do
tych preparatów? Choć producenci
wyjaśniają techniczny proces ich powstawania, pomijając sferę „duchową”,
to jednak strzegą dokładnego składu,
uznawanego potocznie za naturalny, a
zatem mniej szkodliwy niż substancje
chemiczne. Pełne wykazy dostępne
są dla lekarzy, którzy podpisali zobowiązanie do proponowania preparatów
pacjentom. Z pewnością nie oznacza to,
że każdy lekarz lub farmaceuta, który
na pytanie: co radzi zażywać, poda
nam preparat homeopatyczny, czyni to
świadomie. Niektórzy mogli podobnie
jak ich pacjenci lub klienci w aptece ulec
reklamie lub przekonaniu, że preparaty
odzwierzęce są bardziej ekologiczne.
Zauważmy jednak, że w ostatnim czasie
największe sugerowane nam zagrożenia zdrowotne to choroby takie jak
ptasia grypa... świńska grypa... Skąd się
wzięły? Tego oczywiście nie wie nikt.
Kilka przykładów
preparatów homeopatycznych
(pogrubione litery zawierają
komentarz lekarza)
HEEL EUPHORBIUM
COMPOSITUM SN KROPLE
30 ML
Skład 100 g kropli zawiera: Euphorbium (substancja trudna do
identyfikacji) D3, Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa) D2, Luffa
operculata (gąbczak wieczkowaty z
rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) D6, Mercurius bijodatus (jodek
rtęci – rtęć jest bardzo toksyczna,
wchłania się przez błony śluzowe
jamy nosowo-gardłowej) D8, Hepar
sulfuris (sproszkowana wątroba,
najprawdopodobniej świńska) D10,
Argentum nitricum (azotan srebra,
zwany lapisem, ma działanie drażniące na skórę i błony śluzowe, jest
stosowany do przyżegania ran)
D10. Zawiera 45% obj. alkoholu.
Działanie wg ulotki:
Euphorbium compositum SN
można stosować w zapaleniu zatok
o różnej etiologii (wirusowej, bakteryjnej, alergicznej). Lek upłynnia
wydzielinę i ułatwia jej odpływ z
zatok. Może być także stosowany
równolegle z antybiotykoterapią,
gdyż usprawnia odpływ wydzieliny i
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poprawia komfort oddychania, czego
nie zapewnia antybiotyk stosowany
samodzielnie. Jest bezpieczny w
terapii dzieci i dorosłych.
Sposób użycia: Zwykle 10 kropli
3 razy dziennie. W ostrych dolegliwościach początkowo 10 kropli co 15
minut, zmniejszając następnie dawkę
do 10 kropli 6 razy dziennie.
Te krople proponuje się nawet
niemowlętom! Gratuluję bezmyślności matek, które w dobie internetu powinny zadać sobie trudu, aby
sprawdzić skład leku, który nie ma
atestu MZIOS!
Cutis compositum N Heel
iniekcje Dermatologiczne
5 ampułek
Skład: 2,2 ml roztworu do
wstrzyknięć zawiera: Cutis suis (skóra
świni) D8, Hepar suis (wątroba
świni) D10, Splen suis (śledziona
świni) D10, Placenta suis (łożysko
świni) D10, Glandula suprarenalis
suis (nadnercze świni) D10, Funiculus umbilicalis suis (pępowina świni)
D10, Thuja occidentalis D8, Galium
aparine D6, Selenium D10, Thallium
sulfuricum D13, Ignatia D6, Sulfur
(siarka) D10, Cortisonum aceticum
D28,Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluoratum
D13, Mercurius solubilis Hahnemanni
(tlenek rtęci) D13, Aesculus hippocastanum D6, Ichthyolum D28, Ledum
palustre D4, Arctium lappa D6, Acidum formicicum (kwas mrówkowy,
bardzo toksyczny)D198, Acidum
alpha-ketoglutaricum D10, Acidum
fumaricum D10, Natrium diethyloxalaceticum D10 aa 22 µl.
„Suis” oznacza świński, zatem
ludziom (dzieciom też) wstrzykuje
się substancje zawierające obcogatunkowe białko, np. sproszkowaną
wątrobę świńską. Preparat zawiera
hormony kory nadnerczy (Cortisonum aceticum), które niepotrzebnie podawane skutkują wieloma
działaniami ubocznymi. Ponadto
wstrzykiwanie tkanek zwierzęcych
grozi wszczepieniem wirusów zwierzęcych.
Wskazania wg ulotki:
Stymulacja układu obronnego w
chorobach skóry: zapaleniach skóry o
różnej etiologii, dermatozach, alergii,
twardzinie, trądziku zwyczajnym,
grzybicy skóry, liszaju rumieniowatym, skazie mlecznej, kłykcinach
kończystych, niesztowicy, liszajcu
zakaźnym, świerzbiączce, neuroder-

micie, mikrosporozie, grzybicy międzypalcowej, odleżynach, przykurczu
Dupuytrena, łysieniu, znamionach,
obrzęku Quinckego, słoniowaciźnie.
Zeel T (iniekcje)
Skład: Cartilago suis D6 (chrząstka świńska); Funiculus umbilicalis
suis D6 (pępowina świńska); Embryo suis D6 (zarodek świński);
Placenta suis D6 (łożysko świńskie);
Solanum dulcamara D3; Symphytum D6; NAD D8; Coenzym A D8;
Sanguinaria canadensis D3; Natrium
diethyloxalaceticum D8; Acidum
alpha-liponicum D8; Toxicodendron
quercifolium e summitatibus rec. D2;
Arnica montana D4; Sulfur D6
Postać: roztwór do wstrzykiwań
Działanie: wspomagająco w przebiegu choroby zwyrodnieniowej
stawów Heel - Zeel T, iniekcje na
zwyrodnienie stawów 5 ampułek.
Komentarz lekarza:
Brak jest tu danych na temat
sposobu preparowania tkanek
zwierzęcych użytych do wstrzykiwań. Wstrzyknięcie obcogatunkowej tkanki może spowodować
reakcję ze strony układu opdornościowego, polegającej na niszczeniu także własnych tkanek, w
tym chrząstki stawowej. Jeżeli
taka reakcja nastąpi nie można
tego procesu zatrzymać, chyba, że
pacjent zdecyduje się na leczenie z
użyciem leków niosących bardzo
duże działania uboczne (leczenie
immunosupresyjne).
Pomijając w/w dane trzeba
pamiętać, że wszystkie leki homeopatyczne są preparowane w
nawiązaniu do elementów satanistycznych, a nazwa firmy HEEL
znaczy PIEKŁO.

PROBOSZCZ Z ARS
prostota świętości
Od 25 września do 1 października
2009 odbywało się w Ars międzynarodowe spotkanie charyzmatyczne kapłanów pod hasłem „Kapłaństwo wypływa z miłości Serca Jezusowego”.
Ars to miejsce znane w świecie dzięki
działalności patrona proboszczów – św.
Jana Marii Vianneya i jedno z najchętniej odwiedzanych sanktuariów we
Francji. Pielgrzymi, którzy przybywają
do Ars, zwiedzają skromną plebanię, w
której mieszkał św. Jan Maria Vianney,
oglądają zachowane po nim przedmioty
codziennego użytku.

Zanim został
kapłanem...

Przyszedł na świat 8 maja 1786
r. w Dardilly niedaleko Lyonu, jako
czwarte z sześciorga dzieci ubogiej
rodziny chłopskiej. Wkrótce we Francji
wybuchła rewolucja i pozamykano
szkoły parafialne, więc nauczył się
pisać dopiero w siedemnastym roku
życia. Swoje marzenia o kapłaństwie
zdołał zrealizować dzięki życzliwej
opiece księdza Balleya z Ecully, który
uczył go łaciny. Nauka przychodziła mu
wyjątkowo ciężko, dwa razy odmawiano
mu przyjęcia do seminarium, a kiedy go
wreszcie przyjęto, był nakłaniany przez
profesorów do odejścia.
Wydawał się wyjątkowo mało zdolny,
by nie użyć dosadniejszych określeń,
doprowadzając nauczycieli do rozpaczy. Słabo przyswajał wiedzę, jeszcze
gorzej zapamiętywał, toteż czas edukacji był dla niego pasmem upokorzeń.
Tylko dzięki staraniom ks. Balleya, który
w tym prostaczku rozpoznał wielkie
powołanie, nie usunięto go ostatecznie
z seminarium. Być może tylko dotkliwy
brak kapłanów po rewolucji francuskiej
sprawił, że dopuszczono go w końcu do
święceń. Egzamin wyjątkowo pozwolono mu zdawać nie po łacinie, lecz po
francusku. Obecny na egzaminie wikariusz generalny miał oświadczyć: „Wzór
pobożności! O, w takim razie powołuję
go! Łaska Boża dokona reszty!”.
W dobie oświeceniowego zachłyśnięcia się możliwościami rozumu, któremu oddawano pseudoreligijną cześć,
ten antytalent intelektualny okazał się

wkrótce największym kapłanem, jakiego
wydała XIX-wieczna Francja.

Zwyczajnie dobry

Przez pierwsze trzy lata był wikarym
w Ecully, a po śmierci ks. Balleya wysłano go do Ars, wioski liczącej zaledwie
dwieście trzydzieści dusz. Była ona
tak bardzo zaniedbana religijnie, że o
jej mieszkańcach powiadano, iż tylko
chrztem różnią się od... bydląt. Ale ks.
Jan swoją żarliwą i ufną wiarą, świadectwem ubogiego życia i surową ascezą
pociągnął parafian do Boga i odmienił
ich nie do poznania.
Zaczął od surowych napomnień,
piętnując bezwzględnie zamiłowanie
do rozmaitych rozrywek, także do
tańca. Pewnie zraziłby ich, gdyby tej
surowości nie towarzyszyła niezwykła
hojność serca. Rozdawał wszystko, co
posiadał, np. potrafił zdjąć na ulicy buty
i skarpety, aby oddać je biedakowi, a
sam wracał do domu boso. Szczególnie
bolała go bieda dzieci, więc utworzył
„Dom Opatrzności” dla sierot; kiedy
brakowało żywności, wsławił się
cudem rozmnożenia ziaren kukurydzy. Zwyczajną dobrocią
dokonał rzeczy niezwykłych: w
niedługim czasie Ars zaczęło
się zmieniać we wzorcową
parafię. Taka była siła promieniowania osobowości
świątobliwego kapłana na
otoczenie.
W dobie oświecenia nie
wszystkim podobało się to
zamieszanie wokół maleńkiego Ars i działalność prostego
kapłana, pobudzanego łaską Boga.
Dostawał więc listy z pogróżkami,
wypisywano przeciw niemu oszczerstwa, krytykowali go także bracia w
kapłaństwie. Przerażony odpowiedzialnością za powierzone mu
dusze dwukrotnie próbował
opuścić parafię, ale
biskup nakazywał
mu pozostanie.
Energię życiową
czerpał głównie
z Eucharystii.
Jego posiłki
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były bardzo skromne. Zwykle stanowił
je ziemniak, czarny chleb i kilka warzyw.
Czasem żył wyłącznie Eucharystią.
Zmarł 4 sierpnia 1859 r.
W 1905 r. beatyfikował go Pius X,
a kanonizował w 1925 r. – Pius XI.
W r. 1929 został ogłoszony patronem
proboszczów. Wspomnienie liturgiczne przypadało najpierw na 9 sierpnia,
potem – 8, a po reformie kalendarza
w 1969 r. zostało przeniesione na 4
sierpnia. Ikonografia przedstawia go zazwyczaj w szatach kapłańskich, często
w otoczeniu dzieci. W sierpniu 1959 r., w
stulecie śmierci, Jan XXIII poświęcił mu
encyklikę „Sacerdotii nostri primordia” o
życiu kapłańskim.

Potęga ducha

Prowadził bardzo surowy tryb życia,
podejmując liczne umartwienia. Był
wzorem czciciela Serca Jezusowego.
Jednym z niezwykłych charyzmatów,
jakimi był obdarowany, była lewitacja,
czyli unoszenie się w powietrzu podczas przeżyć mistycznych. Świadkiem
jego lewitacji w Ars, podczas nocnych
modłów, był Canon Gardette, kapelan
karmeli-
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tów w Chalon-sur-Saone, co potwierdził
pod przysięgą.
Wielkim kultem obdarzał Płaczącą
Matkę Bożą z La Salette, odkąd się
tam ukazała.
Kiedy potrzebował pieniędzy do założenia misji, modlił się do Maryi Panny
z La Salette i – jak wyznał – znalazł
właśnie taką kwotę, jakiej potrzebował.
Był także czcicielem św. Filomeny – męczennicy, której szczątki odnaleziono w
rzymskich katakumbach św. Pryscylli.
Modlił się długo w nocy. Wstawał
o 2.00, aby odmówić nocne oficjum,
o 4.00 szedł adorować Najświętszy
Sakrament. Cały czas zanosił błagania
o nawrócenie swoich parafian, a oni –
urzeczeni jego świętością – wstydzili
się grzeszyć. A ileż się za nich napościł!
Sypiał na materacu albo na chruście
w piwnicy, nosił szorstką włosienicę i
biczował się do krwi dyscypliną, którą
odziedziczył po księdzu Balleyu; ślady
krwi można oglądać do tej pory na ścianach jego sypialni. To było jego zadośćuczynienie za innych, np. penitentom
często zadawał niewielką pokutę, aby
reszty samemu dopełnić.
Rozczytywał się w żywotach świętych, których chciał naśladować heroicznymi umartwieniami. W swoich
rozdeptanych butach, które zawsze
sam naprawiał, w wytartej sutannie,
okrągłym kapeluszu na głowie i okularach wielkości jaj musiał wyglądać
bardzo mizernie. Ale to właśnie ów
niepozorny kapłan przyciągał rzesze
pątników. Był autentycznym gigantem
duchowym swojej epoki.

«Mozart konfesjonału»

Od 1827 r. przybywali do niego z
całej Francji, a potem także z innych
krajów Europy i z Ameryki. Większość
osób marzyła o tym, aby stanąć w długiej kolejce do konfesjonału, w którym
spowiadał. Niejeden stał w kolejce przez
kilka dni, choć ks. Jan nie oszczędzał
się i zdarzało mu się spędzać w konfesjonale od szesnastu do osiemnastu
godzin na dobę! Śmiało można go
nazwać „Mozartem konfesjonału”, bo
dokonał rzeczy niebywałej: każdego
roku przyjmował 20-30 tysięcy penitentów. Szacuje się więc, że w ciągu ponad
czterdziestu lat posługiwania wysłuchał
milion spowiedzi!
Posiadał niezwykłe dary mistyczne
m.in. czytania sumień – dzięki czemu
pomagał penitentom ujawniać grzechy,
przepowiadania przyszłości czy mówie-
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nia językami. Zdarzało mu się wywoływać z kolejki konkretne osoby, którym
proponował możliwość wcześniejszego
wyspowiadania się. Jego wiedza o
penitentach budziła zdumienie. Pod
wpływem jego nauk nawracali się nawet
najbardziej zatwardziali grzesznicy.
Prowadząc głębokie życie duchowe,
przeżywał również chwile oschłości, a
nawet udręki fizycznej. Przez wiele lat
nocami nękał go szatan, choć jednak
były to zmagania przerażające, zwykł
mawiać: „najstraszliwszą pokusą jest
nie być kuszonym; jest to stan tych, których diabeł przygotowuje do piekła”.
Jedni mieli go za wyjątkowego nieudacznika, inni za dziwaka, ale wierni
widzieli w nim świątobliwego i charyzmatycznego kapłana. Nie imponował
elokwencją, uchodził za kiepskiego
mówcę i głosił schematyczne kazania,
jąkając się i gubiąc wątki; kompilował
je ze zbiorów homiletycznych. Grzmiał
z ambony, bo chciał doprowadzić do
przebudzenia wiernych z letargu obojętności.
Swoim zapałem kruszył serca słuchaczy: był tak przekonujący, bo wymagał od siebie i pracował nad sobą,
postępując tak, jak nauczał. Była w nim
taka siła argumentów, taka żarliwość,
tyle osobistej świętości, że liczba słuchaczy ciągle rosła.

Jaki proboszcz?

Przypomnienie postaci Proboszcza
z Ars wydaje się znakomitą okazją do
chwili zadumy nad niełatwą posługą
proboszcza. Zwłaszcza że niejednemu
z nich, przytłoczonemu różnorodnymi
obowiązkami, zaangażowanemu w
działalność organizacyjną, prace remontowo-budowlane i troskę o potrzeby
materialne parafii czasem nie starcza
żarliwości i sił na pogłębianie życia
duchowego: swojego i wiernych.
Wszyscy potrzebujemy proboszczów, którzy byliby wspaniałymi duszpasterzami, żyjącymi pełnią kapłaństwa.
Takich, którzy świadectwem swego
życia i zaangażowaniem w posługę
pociągaliby wiernych do Chrystusa i
Kościoła. Wiernym bardziej od proboszcza menadżera czy showmena
potrzebny jest kapłan troszczący się
o służbę Bożą, który dzięki swojej
modlitwie, umartwieniom i dziełom
miłosierdzia autentycznie świadczy o
miłości Chrystusa do nas. Najważniejsza jest starannie sprawowana liturgia i
życie sakramentalne wspólnoty, a nade

wszystko stała dyspozycyjność posługi
konfesjonału, w której – obok celebracji
Ofiary Eucharystycznej – nikt kapłana
zastąpić nie może. Jeśli jeszcze proboszcz potrafi zadbać o stałe kontakty
z parafianami, także poza czasem wizyt
duszpasterskich, wtedy parafia tętni
żywą wiarą.
A co wiernych najbardziej irytuje?
Osłabienie ducha ofiarności, nadmierne
dążenie do wygody, zaniedbanie troski
o własny rozwój duchowy, poziom życia przewyższający status przeciętnej
rodziny – to wszystko budzi zrozumiałą
niechęć. Kapłan, który potrafi stanąć
u boku ludzi ubogich, prostotą swego
życia staje się znakiem ewangelicznego ubóstwa. Życie pozbawione oznak
luksusu i próżności, gotowość do
dzielenia się dobrami, a także roztropne zarządzanie dobrami wspólnoty
parafialnej – oto pociągający wiernych
przykład. Pogoń za dostatkiem zawsze
oddala kapłana od wiernych, którzy
szukają mądrych pasterzy, pogłębiających wiedzę teologiczną, zdolnych do
rozwiązywania rozmaitych problemów
życiowych, zwłaszcza w sferze wiary
i moralności chrześcijańskiej. Od
proboszcza oczekują otwartości, życzliwości, uczciwości, szczerości, a nade
wszystko żywej wiary. Każdy kapłan
osiąga świętość przez posługę i w posłudze. Tylko taki duchowny może, jak
prawdziwy pasterz, prowadzić ludzi do
Chrystusa, zamiast skupiać ich wokół
własnej osoby. Tylko taki kapłan potrafi
wsłuchiwać się w głos wiernych, aby
sprostać ich potrzebom duchowym.
Drogą jest więc gorliwie wypełniana
posługa, a nie bezduszne świadczenie
usług, bo nazbyt urzędowe podejście
zraża ludzi, niektórych nawet na długie
lata. Wierni znakomicie wyczuwają u
kapłana ducha ofiarności, ale również
jego brak.
Wiadomo jednak, że proboszcz to
także człowiek, ma swoje troski, czasem
kłopoty zdrowotne i chwile poczucia
osamotnienia. Niekiedy dochodzą
jeszcze niesprawiedliwe oskarżenia
albo zbyt pochopnie ferowane oceny
jego posługiwania. Zadaniem wiernych
jest więc wspieranie swego proboszcza, stała gotowość do współpracy i
ustawiczna modlitwa za niego, również
za wstawiennictwem świątobliwego
Proboszcza z Ars.
Św. Janie Maria Vianney’u módl się
za nami i za naszymi kapłanami!
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Z Nauczania Kościoła katolickiego
Fragment Listu Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1986
Św. Jan Maria Vianney - wzór dla wszystkich kapłanów
Zachęcam Was do zastanowienia
się nad kapłaństwem wobec tego
niezrównanego pasterza, który dał
przykład pełnej realizacji posługiwania kapłańskiego, a zarazem
świętości szafarza.
Jak wiemy, Jan Maria Vianney
umarł w Ars w dniu 4 sierpnia 1859
roku, po czterdziestu przeszło latach
wyczerpującego posługiwania. Miał
wówczas sześćdziesiąt trzy lata.
W chwili jego przybycia, Ars było
nieznaną wioską w diecezji Lyonu
(obecna diecezja Belley). U schyłku
jego życia śpieszyła tu cała Francja, a sława jego świętości, już po
odejściu do Boga, zwróciła rychło
uwagę Kościoła powszechnego. Św.
Pius X dokonał jego beatyfikacji w
roku 1905, Pius XI kanonizował
go w roku 1925, a w roku 1929
ogłosił go patronem proboszczów
całego świata. W stulecie śmierci
Papież Jan XXIII w encyklice Nostri sacerdotii primitias przedstawił
Proboszcza z Ars jako wzór życia
i ascezy kapłańskiej, wzór pobożności i kultu eucharystycznego,
wzór gorliwości pasterskiej i to w
kontekście potrzeb naszych czasów.
Tutaj pragnę jedynie zwrócić Waszą
uwagę na kilka istotnych aspektów, które pomogą nam na nowo
odkryć i głębiej przeżywać nasze
kapłaństwo.
NIEZWYKŁE ŻYCIE
PROBOSZCZA Z ARS
Niezłomna wola dojścia
do kapłaństwa
Proboszcz z Ars jest przede
wszys tkim wzorem silnej woli
dla tych, którzy przygotowują
się do kapłaństwa. Przebył wiele
prób, które mogły doprowadzić
do zniechęcenia: skutki zamieszek
rewolucyjnych, brak wykształcenia
w jego wiejskim środowisku, opór
ze strony ojca, potrzeba pomocy w
pracy na roli, powołanie do służby
wojskowej, a przede wszystkim pomimo wrodzonej inteligencji i
dużej wrażliwości - brak wyrobienia
umysłu i zdolności zapamiętywania, utrudniający mu studiowanie
teologii i łaciny, wreszcie usunię-

cie z tego powodu z seminarium
w Lyonie. Jednakże prawdziwość
jego powołania została rozpoznana
i w dwudziestym dziewiątym roku
życia mógł otrzymać święcenia
kapłańskie. Tak jak wytrwałością
w pracy i modlitwie przezwyciężał
wszelkie przeszkody i ograniczenia,
tak też potem w życiu kapłańskim,
pracowicie przygotowywał swe kazania i rozczytywał się wieczorami
w dziełach teologów i mistrzów
duchowych. Od młodości ożywiało
go wielkie pragnienie „zdobywania
dusz dla Boga” w kapłaństwie, a
wspierało zaufanie, jakim darzył
go proboszcz sąsiedniej parafii w
Ecully, który nie wątpiąc o jego powołaniu, w dużej mierze pomógł mu
w należytym przygotowaniu. Jakiż
to przykład odwagi dla tych, którzy
dzisiaj doznają łaski powołania do
kapłaństwa!
Głębia miłości do Chrystusa
i dusz ludzkich
Proboszcz z Ars jest wzorem gorliwości kapłańskiej dla wszystkich
pasterzy. Sekret jego wielkoduszności kryje się bez wątpienia w miłości
do Boga, przeżywanej bez miary,
w stałym odpowiadaniu na miłość
objawioną w Chrystusie ukrzyżowanym. Stąd bierze początek jego
pragnienie uczynienia wszystkiego
dla ratowania dusz odkupionych
przez Chrystusa za tak wielką cenę
i przywrócenia ich do miłości Bożej.
Przypomnijmy jedno z jego lapidarnych powiedzeń, odsłaniających
jego sekret: „Kapłaństwo to miłość
Serca Jezusowego”4. Nawiązywał
zawsze w kazaniach i naukach do
tej miłości: „O Boże mój, wolałbym
umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć
chwilę nie kochając... Kocham Cię,
mój Boski Zbawicielu, ponieważ
za mnie zostałeś ukrzyżowany...
ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla Ciebie”5.
Dla Chrystusa starał się dosłownie wypełniać radykalne wymagania, jakie Pan postawił w Ewangelii,
rozsyłając uczniów: modlitwa, ubóstwo, pokora, zaparcie się siebie,
dobrowolne umartwienia. Podobnie
jak Chrystus, darzy on wiernych

miłością, która doprowadzi go do
krańcowego pasterskiego poświęcenia i do ofiary z siebie. Niewielu
pasterzy posiada tak wielką świadomość swojej odpowiedzialności
i tak wielkie pragnienie wyrwania
powierzonych im dusz z niewoli
grzechu czy ze stanu oziębłości.
„O Boże mój, pozwól mi nawrócić
moją parafię: zgadzam się przyjąć
wszystkie cierpienia, jakie zechcesz
mi zesłać w ciągu całego mego ży
cia”.
Drodzy Bracia Kapłani!
Umocnieni przez Sobór Watykański II, który tak trafnie wpisał
konsekrację kapłańską w całość posłannictwa pasterskiego, dynamizm
naszej pasterskiej gorliwości wraz
ze św. Janem Marią Vianney, odnajdujemy w Sercu Jezusowym, w
Jego miłości dusz ludzkich. Jeśli nie
zaczerpniemy z tego źródła, nasze
posługiwanie wyda nikłe owoce.
Zdumiewające i obfite
owoce posługiwania
W posłudze Proboszcza z Ars
owoce te były zdumiewające, przypominają wręcz niektóre opisy
ewangeliczne. Można by powiedzieć, że Janowi Marii Vianney,
który dla Pana poświęcił wszystkie
siły i całe serce, Zbawiciel daje dusze. Zawierza mu je w obfitości.
Przede wszystkim jego parafia licząca w chwili jego przybycia zaledwie 230 osób – dozna dogłębnej
przemiany. Faktem jest, że mieszkańców tej wioski cechowała duża
obojętność i zaniedbanie praktyk
religijnych. Biskup tak przestrzegł
Jana Marię Vianney: „Jest to mała
parafia, w której nie ma wiele miłości Boga: ty im ją przyniesiesz”.
Rychło jednak Proboszcz staje się,
nawet daleko poza granicami wioski, pasterzem licznych rzesz napływających ze wszystkich okolic,
z różnych stron Francji i z innych
krajów. Mówi się o 80 tysiącach w
roku 1858! Musiano czekać nieraz
po kilka dni, aby spotkać go i móc
się przed nim wyspowiadać. To, co
przyciąga ludzi, to nie tylko ciekawość czy zasłużona sława z powodu
cudów, nadzwyczajnych uzdro-
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wień, które zresztą Święty starał się
ukryć; o wiele bardziej przyciąga
przeświadczenie, że spotka się tu
świętego, zdumiewającego swoją
pokutą, tak poufnie obcującego z
Bogiem na modlitwie, niezwykłego w swym opanowaniu i pokorze
wśród głośnych przecież sukcesów,
a nade wszystko na wskroś przenikającego wewnętrzne usposobienia
dusz, by uwolnić je od brzemienia
grzechu, zwłaszcza w konfesjonale.
Tak. Bóg wybrał jako wzór dla pasterzy tego, który w oczach świata
wydawał się biedny, niemocny, bezbronny i wzgardzony6. Obdarzył go
wielkimi darami jako przewodnika
i lekarza dusz.
Czyż poznanie szczególnej łaski
udzielonej Proboszczowi z Ars nie
jest znakiem nadziei dla tych pasterzy, którzy cierpią dzisiaj z powodu
osamotnienia duchowego?
Różne inicjatywy apostolskie
zmierzające do głównego celu
Jan Maria Vianney poświęcił
się zasadniczo nauczaniu prawd
wiary, oczyszczaniu sumień, które
to posługi prowadzą do Eucharystii.
Czyż i dzisiaj nie są to najbardziej
podstawowe posługi duszpasterskie
kapłana?
Jeśli celem jest z pewnością
grom adzenie Ludu Bożego wokół tajemnicy eucharystycznej
pop rzez katechezę i pokutę, to
równocześnie potrzebne są i inne
kontakty apostolskie, zależnie od
okoliczności: czasem będzie to po
prostu obecność w ciągu długich
lat, dająca milczące świadectwo
wiary w otoczeniu niechrześcijańskim lub też zbliżenie się do osób,
rodzin i ich trosk; czasem będzie to
jakby pierwsze przepowiadanie dla
obudzenia wiary u niedowiarków
czy oziębłych; czasem może to być
świadectwo miłości i sprawiedliwości dawane wspólnie z osobami
świeckimi, które czyni prawdę bardziej wiarygodną, bo wprowadzoną
w czyn. Stąd też wypływa cały
szereg prac czy dzieł apostolskich,
które przygotowują lub kontynuują
chrześcijańską formację. Proboszcz
z Ars usiłował podejmować inicjatywy odpowiadające duchowi
epoki i potrzebom jego parafian.
Wszystkie jednak jego posługi
kapłańskie ześrodkowywały się na
Eucharystii, katechezie i sakramencie pojednania.
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Sakrament pojednania
Z pewnością właśnie niestrudzone oddanie się posłudze sakramentu
pokuty ujawniło główny charyzmat
Proboszcza z Ars i stało się zasłużonym tytułem jego sławy. Dobrze,
że taki przykład pozwala nam dzisiaj przywrócić posłudze jednania
należne mu znaczenie, które Synod
Biskupów w roku 1983 tak słusznie uwydatnił7. Bez nawrócenia,
pokuty i pragnienia rozgrzeszenia,
do których kapłani Kościoła winni
niestrudzenie zachęcać i pobudzać,
cała ta upragniona odnowa pozostałaby powierzchowna i pozorna.
Proboszcz z Ars starał się przede
wszystkim kształtować w wiernych
pragnienie skruchy. Podkreślał
piękno Bożego przebaczenia. Czyż
nie poświęcił całego życia kapłańskiego i wszystkich sił sprawie
nawrócenia grzeszników? Wszak to
właśnie nade wszystko w konfesjonale objawia się miłosierdzie Boże.
Nie zamierzał przeto chronić się
przed penitentami, którzy przybywali ze wszystkich stron; poświęcał
im często dziesięć godzin dziennie,
niekiedy piętnaście i więcej. Było
to niewątpliwie jego najcięższe
umartwienie, jego „męczeństwo”:
przede wszystkim znosił cierpienia
fizyczne na skutek upału, zimna czy
tłoku; ale cierpiał również moralnie, gdyż bolał nad wyznawanymi
grzechami, a jeszcze bardziej nad
brakiem skruchy: „Opłakuję to,
czego wy nie opłakujecie”.
Obok tych obojętnych w wierze,
których przyjmował najlepiej jak
umiał, usiłując pobudzić do miłości
Boga, Pan pozwolił mu pojednać
wielkich pokutujących grzeszników,
a także prowadzić ich ku duchowej
doskonałości, której szczerze zapragnęli. To wszystko stanowiło, z woli
Boga, jego szczególne uczestnictwo
w dziele Odkupienia.
Odkryliśmy dzisiaj na nowo,
lepiej niż w minionym stuleciu,
wspólnotowy wymiar pokuty,
przygotowania do przyjęcia przebaczenia, dziękczynienia po jego
otrzymaniu. Ale rozgrzeszenie sakramentalne zawsze wymaga osobistego spotkania się człowieka, przez
posługę szafarza, z Chrystusem
ukrzyżowanym8. Często, niestety,
penitenci nie zbliżają się do konfesjonału tak gorliwie, jak za czasów

Proboszcza z Ars. Fakt, że wielu
ludzi zdaje się z różnych powodów
zupełnie stronić od spowiedzi, jest
znakiem, jak palącą potrzebą jest
rozwijanie duszpasterstwa sakramentu pojednania, aby nieustannie
ożywiać w chrześcijanach potrzebę
prawdziwego, osobistego stosunku
z Bogiem, aby budzić poczucie
grzechu, który zamyka człowieka
na kontakt z Bogiem i z bliźnimi,
aby przekonywać o konieczności nawrócenia i otrzymania
za pośrednictwem Kościoła
rozgrzeszenia jako bezinteresownego daru od Boga, a
także stworzenie warunków,
które pozwolą należycie
sprawować ten sakrament,
pokonując uprzedzenia,
fałszywy lęk czy rutynę9. Taka sytuacja
wymaga jednocześnie,
abyśmy my, kapłani,
oddali się gorliwej
posłudze rozgrzeszania, poświęcając
jej potrzebny czas
i troskę, i – co więcej – stawiając ją na
pierwszym miejscu
wśród innych prac.
Wierni zrozumieją wówczas, jakie
znaczenie – za
przykładem Proboszcza z Ars
– nadajemy tej
posłudze.
Jest rzeczą
pewną, jak pisałem w Adhortacji
posynodalnej o pokucie10,
że posłu-
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ga jednania jest najtrudniejsza i
najbardziej delikatna, męcząca i
wyczerpująca, zwłaszcza tam, gdzie
jest mało kapłanów. Wymaga ona
od spowiednika wielkich ludzkich
przymiotów, a co najważniejsze,
głębokiego i szczerego
życia duchowego;
konieczne jest również, by sam kapłan
regularnie korzystał
z tego sakramentu.
Bądźcie o tym
przekonani, drodzy
Bracia Kapłani: ta
posługa miłosierdzia jest
jedną z najpiękniejszych i
daje najwięcej zadowolenia.
Pozwala
Wam oświecać
s u mienia, rozgrzeszać i przywracać im moc w
imię Chrystusa
Pana, pozwala
być lekarzem i
kierownikiem
duchowym; stanowi ona „niezastąpiony wyraz i sprawdzian
służebnego kapłaństwa”11.
NAJWAŻNIEJSZE
RODZAJE POSŁUGIWANIA
PROBOSZCZA
Z ARS
Eucharystia:
Ofiara Mszy św.,
Komunia i adoracja
T
e
dwa sakramen-

ty: pojednania i Eucharystii są ze
sobą ściśle powiązane. Bez ciągle
ponawianego nawracania i przyjmowania sakramentalnej łaski przebaczenia, uczestniczenie w Eucharystii byłoby pozbawione swej pełnej
skuteczności zbawczej12. Tak jak
Chrystus rozpoczął swą działalność
od słów: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!”13, tak Proboszcz
z Ars zaczynał każdy dzień od
posługi jednania. Najszczęśliwszy
był jednak, gdy mógł doprowadzić
rozgrzeszonych penitentów do Eucharystii.
Eucharystia zaprawdę znajdowała się w samym centrum jego życia
duchowego i pasterskiego posługiwania. Mówił: „Wszystkie dobre
dzieła razem wzięte nie dorównują
Ofierze Mszy św., gdyż są to dzieła
ludzi, podczas gdy Msza św. jest
dziełem Boga”14. W niej ponawia
się Ofiara Kalwarii za zbawienie
świata. Oczywiście, kapłan winien
zjednoczyć codzienny dar z samego
siebie z Ofiarą Mszy św.: „Dobrze
czyni kapłan składając siebie samego co rano Bogu w ofierze!”15
„Komunia św. i Ofiara Mszy św.
to dwie najskuteczniejsze drogi do
uzyskania przemiany serc”16.
Nade wszystko Msza św. była
dla Jana Marii Vianney wielką
radością i umocnieniem życia
kapłańskiego. Mimo napływu penitentów poświęcał przygotowaniu
do niej przynajmniej piętnaście
minut. Mszę św. odprawiał w skupieniu, dając wyraz szczególnego
uwielbienia podczas Przeistoczenia
i Komunii św. Z głębokim przekonaniem mówił: „Przyczyną upadku
kapłana jest brak skupienia podczas
Mszy św.!”17
Proboszcz z Ars miał szczególną
świadomość stałej obecności Chrystusa w Eucharystii. Przed tabernakulum spędzał zazwyczaj długie
godziny w adoracji, o świcie lub
wieczorem; ku tabernakulum często
zwracał się podczas wygłaszania
homilii, mówiąc z uniesieniem:
„On tam jest!” Z tego też powodu,
mając ubogą plebanię, nie szczędził
wydatków na ozdobienie swego
kościoła. Owocem tego było, że parafianie rychło nauczyli się modlić
przed Najświętszym Sakramentem,
poznając, dzięki postawie Proboszcza, wielkość tej Tajemnicy wiary.

W świetle takiego świadectwa, pomyślmy o tym, co Sobór
Watykański II mówi w dzisiejszych czasach o kapłanach: „Swój
zaś święty urząd sprawują przede
wszystkim w kulcie czy uczcie eucharystycznej”18. A tak niedawno
nadzwyczajny Synod Biskupów (w
grudniu 1985 r.) przypomniał: „...liturgia powinna ożywiać pragnienie
sacrum i sprawiać, by ono jaśniało
w niej pełnym blaskiem. Powinna
więc ona być przepojona duchem
czci, uwielbienia i wysławiania
Boga... Eucharystia jest źródłem i
szczytem całego życia chrześcijańskiego”19.
Drodzy Bracia Kapłani! Przykład Proboszcza z Ars wzywa nas
do poważnego rachunku sumienia:
jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu Msza św.? Czy jest
ona, jak w dniu naszych święceń - a
był to nasz pierwszy akt kapłański!
- podstawą naszej posługi apostolskiej i osobistego uświęcenia? Ile
wysiłku wkładamy w przygotowanie się do niej? W odprawienie jej?
W modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem? W doprowadzenie
do niej wiernych? W uczynienie
z naszych świątyń Domu Bożego,
aby obecność Boga pociągała ludzi
współczesnych, którzy tak często
mają wrażenie, że świat jest pozbawiony Boga?
Przepowiadanie i katecheza
Proboszcz z Ars starał się poza
tym w niczym nie zaniedbywać
posługi Słowa, nieodzownej w
przygotowaniu do przyjęcia wiary
i nawrócenia. Mówił nawet: „Pan
nasz, który jest samą Prawdą, nie
przywiązuje mniejszej wagi do
swego Słowa, niż do swego Ciała”20. Wiemy, ile czasu poświęcał,
zwłaszcza w początkach, na pracowite przygotowanie niedzielnego
kazania. Z czasem nauczył się
wypowiadać bardziej spontanicznie, a zawsze z żywym i mocnym
przekonaniem, podając przykłady
z codziennego życia, bardzo wymowne dla wiernych. Również
katechezy dla dzieci stanowiły
ważny dział jego posługiwania, a
także starsi chętnie ich słuchali,
aby jak najwięcej skorzystać z tego
niezrównanego, z serca płynącego
świadectwa.
Odważnie piętnował zło we

41

Vox Domini

wszystkich jego formach; był nieustępliwy, gdyż chodziło o zbawienie wieczne jego wiernych: „Jeśli
kapłan, widząc znieważanie Boga
i ginące dusze, milczy – biada mu!
Jeśli nie chce się potępić, winien w
razie jakiegoś nieporządku w swej
parafii podeptać wzgląd ludzki i
obawę, że będzie wzgardzony czy
znienawidzony”. Odpowiedzialność ta była jego proboszczowską
udręką. Zazwyczaj jednakże „wolał
raczej ukazywać pociągający aspekt
cnót niż brzydotę wad”, a gdy
wspominał – czasem z płaczem –
grzech i niebezpieczeństwo utraty
zbawienia, podkreślał czułą miłość
znieważonego Boga i szczęście
płynące ze świadomości, że jest się
kochanym przez Boga, zjednoczonym z Bogiem, że żyje się w Jego
obecności, dla Niego.
Drodzy Bracia Kapłani! Jesteście
świadomi ważności przepowiadania
Ewangelii, które Sobór Watykański II stawia na pierwszym miejscu wśród zadań kapłańskich21.
Staracie się – poprzez katechezę,
przepowiadanie i inne dostępne
formy, nie wyłączając środków
społecznego przekazu – docierać
do serc współczesnych ludzi pełnych obaw i niepewności, aby je
odradzać i ożywiać w nich wiarę.
Za przykładem Proboszcza z Ars
i w myśl soborowego zalecenia22
nauczajcie gorliwie Słowa Bożego,
które wzywa ludzi do nawrócenia i
świętości.
TOŻSAMOŚĆ KAPŁANA
Szczególna posługa kapłana
Św. Jan Maria Vianney jest wymowną odpowiedzią na „zakwestionowania” tożsamości kapłana, jakie
pojawiły się w ciągu ostatniego
dwudziestolecia. Wydaje się zresztą, że wchodzimy w okres większej
równowagi.
Kapłan zawsze i niezmiennie
znajduje źródło swej tożsamości w
Chrystusie-Kapłanie. To nie świat
potwierdza jego status wedle swych
potrzeb i roli, jaką on odgrywa w
społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego
charakterze jedynego Pośrednika i
Odkupiciela.
Stąd też na tym sakramentalnym
gruncie otwiera się dla kapłana
wielka „przestrzeń” posługi wobec
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dusz dla zbawienia ich w Chrystusie
i Kościele: służby, która winna być
bez reszty pobudzona miłością dusz
ludzkich na wzór Chrystusa, który
oddaje dla nich życie. Bóg pragnie
zbawienia wszystkich ludzi, aby nie
zginęło ani jedno z tych małych23.
„Kapłan winien być zawsze gotów
odpowiedzieć potrzebom dusz”,
mawiał Proboszcz z Ars24. „On nie
żyje dla siebie; żyje dla was”25.
Kapłan żyje dla ludzi świeckich:
ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa
wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez Sobór Watykański
II – które polega na składaniu duchowej ofiary z życia, na dawaniu
świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu
zadań w świecie i na uczestnictwie
w ewangelizacji braci. Jednakże
posługa kapłana ma inny charakter.
Został on wyświęcony, by działał
w imieniu Chrystusa-Głowy i by
wprowadzał ludzi w nowe życie,
zapoczątkowane przez Chrystusa,
by czynił ich uczestnikami Jego tajemnic – Słowa, przebaczenia, Chleba życia, by jednoczył ich w Jego
Ciało, by pomagał ludziom tworzyć
się „od wewnątrz”, pomagał im żyć
i działać w wymiarze zbawczych
Bożych zamierzeń. Słowem, nasza
kapłańska tożsamość objawia się w
„twórczym” rozwijaniu przejętej od
Jezusa Chrystusa miłości dusz.
Próby zeświecczenia kapłana są
dla Kościoła szkodliwe. Nie oznacza to wcale, że kapłan miałby stać
z dala od ludzkich problemów osób
świeckich: przeciwnie, winien jak
najlepiej je poznawać, tak jak Jan
Maria Vianney, ale jako kapłan,
zawsze w perspektywie zbawienia
ludzi i rozszerzania królestwa Bożego. Jest świadkiem i szafarzem
innego życia niż ziemskie26. Zasadniczą sprawą dla Kościoła jest
zachowanie tożsamości kapłana
w wymiarze wertykalnym. Życie
i osobowość Proboszcza z Ars stanowią tu szczególnie jasny i mocny
przykład.
Wewnętrzne upodobnienie
do Chrystusa i solidarność
z grzesznikami
Św. Jan Maria Vianney nie zadowalał się wiernym wypełnianiem
obowiązków swego posługiwania.
Starał się swoje serce i własne życie

upodobnić do Chrystusowego.
Modlitwa była „duszą” jego
życia: modlitwa cicha, kontemplacyjna, zazwyczaj w kościele, u
stóp tabernakulum. Wnętrze jego
otwierało się poprzez Chrystusa na
Trzy Osoby Boskie, którym oddał w
testamencie „swoją biedną duszę”.
„Trwał w zjednoczeniu z Bogiem
wśród nader czynnego życia”. Nie
opuszczał modlitwy brewiarzowej
ani różańcowej. Spontanicznie
zwracał się do Matki Najświętszej.
Ubóstwo jego było niezwykłe.
Dosłownie ogołacał się na rzecz
ubogich. Unikał zaszczytów. Czystość jaśniała w jego obliczu. Znał
wartość czystości dla „odnalezienia
źródła miłości, którym jest Bóg”.
Posłuszeństwo Chrystusowi wyrażało się u Jana Marii Vianney w
posłuszeństwie wobec Kościoła, a
zwłaszcza wobec Biskupa. Ujawniło się w przyjęciu trudnego zadania
proboszcza, które często napełniało
go trwogą.
Ewangelia jednakże nade wszystko żąda wyrzeczenia się siebie i
przyjęcia krzyża. Liczne krzyże
stanęły na drodze Proboszcza z Ars
w ciągu jego posługiwania: oszczerstwa ludzkie, niezrozumienie ze
strony współpracownika-wikariusza
i braci-kapłanów, sprzeciwy, tajemnicza walka z mocami piekielnymi,
a czasem nawet pokusa rozpaczy
wśród ciemnej nocy ducha.
Nie ograniczał się jednak do
przyjmowania tych prób bez narzekania, ale szukał umartwień,
podejmując stały post i inne surowe
praktyki, aby - mówiąc słowami św.
Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian (9,27) - „poskramiać swoje
ciało i brać je w niewolę”. To, co
jednakże zasługuje na szczególną
uwagę w tej pokucie, której praktykę nasza epoka niestety zatraciła, to
jej motywy: miłość Boga i nawrócenie grzeszników. Jednemu zniechęconemu współbratu tak to wyjaśnia:
„Modliłeś się [...] jęczałeś w bólu
[...] ale czy pościłeś, czy trwałeś na
czuwaniu?”27 Przypominają nam
się tu słowa Jezusa skierowane do
Apostołów: „Ten zaś rodzaj złych
duchów wyrzuca się tylko modlitwą
i postem”28.
Jan Maria Vianney uświęcał
siebie, aby tym lepiej móc uświęcać innych. Jest rzeczą pewną,
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że nawrócenie pozostaje zawsze
tajemnicą serc, które mają wolność
decydowania, oraz tajemnicą łaski
Bożej. Kapłan może przez swą
posługę jedynie pouczać ludzi,
kierować ich do konfesjonału i
udzielać im sakramentów świętych.
Sakramenty te są dziełem Chrystusa
i sama ich skuteczność nie jest pomniejszona przez niedoskonałość
czy niegodność szafarza. Jednakże
owoc zależy również od usposobienia przyjmującego sakrament,
a to usposobienie w dużej mierze
kształtowane jest świętością osobistą kapłana, jego wypróbowanym świadectwem i przedziwną
wymianą w obcowaniu świętych.
Św. Paweł pisał: „w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego Ciała, którym jest
Kościół”29. Jan Maria Vianney
pragnął w jakiś sposób „wydrzeć”
Bogu łaskę nawrócenia nie tylko
modlitwą, ale ofiarą całego życia.
Pragnął miłować Boga za tych,
którzy Go nie kochali, a wreszcie
odbyć w dużej mierze pokutę, której oni nie czynili. Był prawdziwie
pasterzem, solidaryzującym się ze
swym grzesznym ludem.
Drodzy Bracia Kapłani! Nie lękajmy się tego najbardziej osobistego zaangażowania się - naznaczonego ascezą i płynącego z miłości
- jakiego Bóg od nas żąda dla dobrego sprawowania kapłaństwa. Przypomnijmy sobie niedawną refleksję
Ojców synodalnych: „Wydaje się
nam, że przez dzisiejsze trudności
Bóg chce nas nauczyć gruntownej
wartości i centralnej pozycji krzyża
Jezusa Chrystusa”30. W kapłanie
Chrystus przeżywa na nowo swoją
Mękę dla zbawienia dusz. Dziękujmy Bogu, że w ten sposób pozwala
nam duchem i ciałem uczestniczyć
w Odkupieniu!
Dla wszystkich tych powodów
św. Jan Maria Vianney nie przestaje być żywym wciąż i aktualnym
świadkiem prawdy powołania i służby kapłańskiej. Przypomina nam to
w sposób tak przekonywający, jak
umiał mówić o wielkości kapłana
i jego bezwzględnej konieczności.
Kapłani, ci, którzy przygotowują
się do kapłaństwa, i ci, którzy będą
doń powołani, winni wpatrywać się
w jego przykład i naśladować go.
Dzięki niemu i sami wierni lepiej

zrozumieją tajemnicę kapłaństwa
swych pasterzy. Postać Proboszcza
z Ars zaiste nie przedawnia się!
Drodzy Bracia! Niechaj te refleksje ożywią Waszą radość, że
jesteście kapłanami i obudzą pragnienie, by być nimi jeszcze lepiej!
Świadectwo proboszcza z Ars
kryje w sobie liczne jeszcze inne
bogactwa, które można by zgłębić.
Powrócimy szerzej do tego tematu
przy okazji pielgrzymki, którą z radością odbędę w październiku tego
roku, ponieważ Episkopat Francji
zaprosił mnie do Ars dla uczczenia
dwusetnej rocznicy urodzin Jana
Marii Vianney.
Kieruję do Was to pierwsze rozważanie, drodzy Bracia, na Wielki
Czwartek. We wszystkich naszych
wspólnotach diecezjalnych łączymy
się w tym dniu narodzin naszego
kapłaństwa, ażeby odnowić łaskę
sakramentalną, ażeby ożywić właściwą naszemu powołaniu miłość.
Posłuchajmy słów Chrystusa, który
powtarza nam to, co ongiś rzekł do
Apostołów: „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich... Już
was nie nazywam sługami... ale
nazwałem was przyjaciółmi”31.
W obliczu Tego, który objawia
całą pełnię Miłości, odnawiamy kapłani i biskupi - nasze zobowiązania kapłańskie.
Modlimy się za siebie wzajemnie: każdy za każdego, wszyscy za
wszystkich.
Prosimy Wiecznego Kapłana,
aby wspomnienie Proboszcza z Ars
pomogło nam ożywić naszą gorliwość w Jego świętej służbie.
Błagamy Ducha Świetego, aby
wezwał do służby Kościoła wielu kapłanów na miarę świętości
Proboszcza z Ars: tak bardzo ich
potrzebują nasze czasy, a nie są one
mniej zdolne do wzbudzenia takich
powołań.
Zawierzmy nasze kapłaństwo
Maryi Dziewicy, Matce Kapłanów,
do której Jan Maria Vianney uciekał
się nieustannie, z głęboką miłością
i całkowitą ufnością. To było dlań
jeszcze jedną pobudką do składania
dziękczynienia: „Jezus Chrystus powtarzał - dawszy nam wszystko,
co mógł dać, zechciał nadto uczynić
nas dziedzicami tego, co było dla
Niego najcenniejsze, to znaczy dał

nam swą Matkę Najświętszą”32.
Zapewniam Was o swym oddaniu i wraz z Waszym Biskupem z
serca Wam błogosławię.
W Rzymie, dnia 16 marca 1986
roku, w V Niedzielę Wielkiego Postu, w ósmym roku Pontyfikatu.
Jan Paweł II
Przypisy do tego fragmentu listu:
1 J 13,1.
2 Por. J 10,11.
3 Por. 2 Tm 1,6.
4 Por. Jean-Marie Vianney, curé
d’Ars, sa pensée, son coeur, présentés par l’Abbé Bernard Nodet, éditions Xavier Mappus, Le Puy, 1958,
s. 100; cyt. nast.: Nodet.
5 Nodet, s. 44.
6 Nodet, s. 44.
7 Por. JAN PAWEŁ II, Adhort.
Apost. Reconciliatio et paenitentia
(2 grudnia 1984 r.): ASS 77 (1985),
185 - 275.
8 Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979 r.),
20: ASS 71 (1979), 313 - 316.
9 Por. JAN PAWEŁ II, Adhort.
Apost. Reconciliatio et paenitentia (2
grudnia 1984 r.), 28: ASS 77 (1985),
250 - 252.
10 Por. tamże, 29: ASS 77 (1985),
252 - 256.
11 JAN PAWEŁ II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1983 roku,
3: AAS 75 (1983), cz. I, 419.
12 Por. JAN PAWEŁ II, Enc.
Redemptor hominis (4 marca 1979
r.), 20: ASS 71 (1979), 309 - 313.
13 Mk 1,15.
14 Nodet, s. 108.
15 Nodet, s. 107.
16 Nodet, s. 110.
17 Nodet, s. 108.
18 SOBÓR WAT. II, Lumen
gentium, 28.
19 Relacja końcowa, II, B, b/1 i
C/1; por. Sobór Wat. II, Konst. dogm.
o Kościele Lumen gentium, 11.
20 Nodet, s. 126.
21 Por. SOBÓR WAT. II, Dekr.
o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum ordinis, 4.
22 Por. tamże.
23 Por. Mt 18,14.
24 Nodet, s. 101.
25 Nodet, s. 102.
26 Por. SOBÓR WAT. II, Dekr.
o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum ordinis, 3.
27 Nodet, s. 193.
28 Mt 17,21.
29 Kol 1,24.
30 Relacja końcowa, D/2.
31 J 15,13.15.
32 Nodet, s. 252.
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MONTICHIARI FONTANELLE (1)

«PŁONĘ Z MIŁOŚCI I PRAGNIENIA,
ABY URATOWAĆ ŚWIAT!»
Matka Boża objawia się
w wielu miejscach
Dochodzą dziś wieści o wielu
objawieniach Maryi. Z pewnością
nie wszystkie są prawdziwe, ale i
nie wszystkie są fałszywe. Wróg
zasiał wiele chwastów, więc Kościół
postępuje słusznie, jeżeli zachowuje
ostrożność i nie jest zbyt łatwowierny. Jednak, jak można zauważyć,
Matka Boża, prawdziwie się ukazując, mówi zawsze:
„Módlcie się! Czyńcie pokutę!
Składajcie ofiary! Odmawiajcie
święty Różaniec! To jest broń przeciw szatanowi”.
On sam z pewnością nie do tego
by nawoływał. Jeżeli więc w jakimś
miejscu prośby Matki Bożej są spełniane, podejmuje się modlitwy i
czyni pokutę, a nie szuka się sensacji, zaspokojenia ciekawości lub
nawet pieniężnych interesów – to
takie miejsce staje się miejscem
łask, podobnie jak każde miejsce,
gdzie spełnia się rzeczywiście
prośby Matki Najświętszej.
Macierzyńska miłość Maryi
obejmuje cały świat. Przede
wszystkim obejmuje ona jednak
Kościół i jego dzieci. Kościół
to Chrystus dalej żyjący, dalej
działający, dalej cierpiący. On tu
działa i dokonuje cudów. Pierwszy cud – w Kanie Galilejskiej,
na prośbę Matki Bożej. Cud
przemiany. Możemy go nazwać
cudem Maryjnym. Ten pierwszy
cud jednak nie pozostał ostatnim.
Powtarza się w wielu miejscach
kultu Matki Bożej, słynących
łaskami. Świadczą o tym poprzez
stulecia wota wdzięczności: Maryja pomogła!
Ileż łask płynie z miejsc Maryjnych, ile pociechy. Maryja stoi
wiernie przy swoich dzieciach: La
Salette, Lourdes, Fatima – miejsca
już uznane przez Kościół jako
godne wiary. Kto tam raz klęczał
i modlił się, mógł doświadczyć
wysłuchania próśb o łaski.
Kościół stale dźwigają i ratują
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osoby obdarzone szczególnymi
darami. Do charyzmatyków Maryjnych wyniesionych na ołtarze
przez Kościół należy św. Dominik,
św. Norbert, św. Bernard z Clairvaux, św. Jan Eudes, św. Alfons
Liguori, św. Jan Bosko, św. Ludwik
Maria Grignion de Montfort, św.
Katarzyna Labouré, św. Bernadeta
Soubirous i inni.
Dwadzieścia objawień Maryi
jako Róży Duchownej dokonało
się w północnych Włoszech, w
Montichiari, w diecezji Brescia, z
której pochodził papież Paweł VI.
Objawienia rozpoczęły się w roku
1947, a zakończyły w 1982 r. Ostateczne uznanie Kościoła jest sprawą
otwartą, ale trzeba zwrócić uwagę,
że wielu biskupów i kapłanów udaje
Tekst ten jest skrótem pracy pt. „MARIA - ROSA MYSTICA” autorstwa ks. A.
M. Weigla, emerytowanego proboszcza
w Rottenburgu i o.Tadeusza Laux’a z
kolegium Zbawiciela w miejscowości
Bad Wurzach.
Kiedy cenzor, prałat Erhardsberger,
napisał 9 lutego 1974 r. do biskupa,
który go prosił o ocenę tej publikacji:
„Przeczytałem starannie rękopis książki
„Rosa Mystica” i nie znalazłem niczego,
co byloby niezgodne z wiarą lub moralnością”, wówczas biskup R. Graber
udzielił kościelnego pozwolenia na druk
oraz swego błogosławieństwa.
Książka o objawieniu się Róży Mistycznej ukazuje w najgłębszym sensie
macierzyństwo Maryi, skłania do odnowy
życia, uświęcenia kapłanów i wszystkich
osób poświęcających się Bogu.
Ojciec Święty Paweł VI w obliczu roku
świętego 1975, powiedział: „Odnowa życia religijnego, odnowa społeczeństwa
będą zależały od pomocy Matki Bożej,
Matki Kościoła, pokornej i chwalebnej
Królowej. Ona gwarantuje nam nadzieję
na skuteczność tych wysiłków”. Te słowa
podyktował Duch Święty. Niechaj ta
książka przyczyni się do tej odnowy. Zbawienie zależy od rzeczywistej odnowy:
najpierw muszą odnowić ducha pasterze,
potem – owczarnia.

się do Montichiari, Stolica Apostolska wyrażała się o tym objawieniu
przychylnie. W końcu zaś po wielu
latach obojętności, a czasem opozycji, Kuria biskupia z Bresci zatwierdziła kult Matki Bożej w osadzie
Fontanelle, dzielnicy Montichiari,
w roku 2000. U progu trzeciego
tysiąclecia przybył do Bresci nowy
biskup J. E. Giulio Sanguineti,
w dziesięć lat po śmierci Pieriny
Gilli, która odeszła do wieczności
12 stycznia 1991. Jej grób, jak i
źródło oraz świątynia w Montichiari
są odwiedzane rocznie przez ponad
100 tys. pielgrzymów.
„RÓŻA DUCHOWNA”
Montichiari, łącznie z dzielnicą
Fontanelle, jest małym miasteczkiem we Włoszech, 20 km od
Bresci, w dolinie Padu, u stóp
włoskich Alp. Montichiari znaczy
dosłownie Jasne Góry.
Na wzgórzu, obok zamku Maryi, stoi kościół św. Pankracego.
W Montichiari, począwszy od
1947 r., objawia się Matka Boża,
zatroskana o kapłanów, zakonników i dusze poświęcone Bogu.
Ukazuje się Pierinie Gilii. Pierina
urodzona 3 sierpnia 1911 r. jest
pielęgniarką i pracuje w szpitalu.
Po raz pierwszy ujrzała Matkę
Bożą wczesną wiosną 1947 r. na
sali operacyjnej.
I Objawienie.
Matka Boża, jako „bardzo
piękna Pani” ukazuje się w sukni
koloru fioletowego (znak żałoby)
oraz w białym welonie. Oblicze
ma bardzo smutne, oczy pełne
łez, które toczą się na ziemię.
Pierś przebita trzema wielkimi
mieczami. Wypowiada tylko trzy
słowa: „Modlitwy, pokuty, wynagrodzenia”.
II Objawienie: 13.06.1947 r.
W szpitalu niedzielny poranek.
Matka Boża ukazuje się ubrana na
biało, w miejscu 3 mieczy widnieją teraz 3 róże: biała, czerwona
i złota. Na pytanie Pieriny, kim
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grzeszną przeciw czystości, dlatego Bóg
żąda modlitwy, wielkiej gotowości do
ofiary i pokuty. A pokutą jest przyjmowanie wszystkich małych codziennych
krzyżów i wykonywanie pracy w duchu
pokuty.
Matka Boża zapowiada jedyny raz
ponowne przybycie na to samo miejsce
8 grudnia w południe i mówi, że będzie
to „godzina łaski”. Na pytanie Pieriny,
co to oznacza, wyjaśnia: „To będzie
zjawisko wielkich i licznych nawróceń”. Matka Boża mówi: „Dusze
zatwardziałe i zimne jak ten marmur, poruszone będą łaską Bożą i
znów staną się wierne i miłujące
Boga”.

jest, odpowiada: „Jestem Matką Jezusa i Matką was wszystkich”. Po czym
dodaje: „Nasz Pan posyła mnie, abym
objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla
wszystkich instytutów męskich i żeńskich,
zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych. Tym instytutom, zgromadzeniom
i kapłanom, którzy Mnie szczególnie czcić
będą, obiecuję moją specjalną opiekę,
rozwój i rozkwit duchowych powołań,
ograniczenie zdrad powołania i wielką
świętość w służbie Bogu. Pragnę,
aby 13 dzień każdego miesiąca
był obchodzony jako dzień Maryjny, do którego winno przez 12
poprzedzających go dni trwać
przygotowanie w modlitwie”.
Następnie z wyrazem wielkiej
VI Objawienie: 7.12.1947 r.
radości Matka Boża dodaje: „W tym
W kościele parafialnym 3 osoby,
dniu ześlę na te wszystkie instytuty reliw tym spowiednik Pieriny. Matka Boża
gijne, zgromadzenia zakonne i kapłanów,
jako Róża Mistyczna ma na sobie biały
u których doznam czci - bezmiar
płaszcz, podtrzymywany przez dwoje
łask i obdarzę ich wszystkich wielką panowała jego sprawiedliwość. Ale
biało ubranych dzieci, z prawej stroświętością stanu. Pragnę, aby 13 Ja stanęłam między Nim a ludźmi, a
ny przez chłopczyka, z lewej przez
lipca każdego roku był poświęcony zwłaszcza duszami Bogu poświęcodziewczynkę. Matka Boża zapowiaRóży Duchownej (Rosa Mystica)”. nymi jako Pośredniczka”.
da, że jutro ukaże Swe Niepokalane
Pierina pyta, czy Matka Boża uczyni
Piernina dziękuje w imieniu Serce, tak mało ludziom znane.
cud. Otrzymuje odpowiedź: „Cudem wszystkich obecnych. Matka Boża
W Fatimie poleciła rozszerzanie
będzie to, że dusze Bogu poświęcone, żegna ją przepięknym pozdrowie
nabożeństwa poświęcenia się Jej
które od dawna, a szczególnie w cza- niem, które staje się dla niej pasie wojny, stały się oziębłe i niewierne miątką: „Vivi d’amore” – „Żyj Sercu. W Bonate (rejon Bergamo),
gdzie Matka Boża ukazywała się w
swemu powołaniu, a nawet je zdra- miłością”, miłością bliźniego.
czasie wojny, próbowała przeniknąć
dziły, że ci duchowni, którzy przez
Swym sercem chrześcijańskie roIV
Objawienie:
16.11.1947
r.
swe wielkie winy sprowadzili kary
dziny. W Montichiari pragnie, aby
Kościół
w
Montichiari,
obecBoże i ucisk - tak jak obecnie dzieje
się w Kościele - ci wszyscy zaprzesta- nych kilka osób, w tym kapłanów, nabożeństwo do „Róży Duchownej”
ną Boga ciężko obrażać. Pierwotny Matka Boża mówi m.in: „Nasz Pan, - związane ze czcią Jej Niepokaladuch ich świętych założycieli ożyje w Mój Boski Syn Jezus, już dość ma nego Serca, zostało pogłębione w
tych wielu ciężkich obraz ludzko- instytutach religijnych i wspólnotach
nich ponownie”.
ści płynących z ciężkich grzechów zakonnych, aby dusze Bogu poświęSymbolika trzech mieczów:
I miecz: utrata powołania kapłań- przeciwnych czystości” – „Zamie- cone otrzymały z Jej Matczynego
rza zesłać potop kar”... „Ja jednak Serca niezmierzone łaski. Matka
skiego i zakonnego,
II miecz: kapłani i zakonnicy ży- wstawiłam się, aby jeszcze okazał Boża powierza też Pierinie pewną
litość. Dlatego proszę o modlitwę, tajemnicę, którą będzie mogła wyjający w grzechach śmiertelnych,
III miecz: księża i zakonnicy, pokutę i zadośćuczynienie za te wić dopiero wtedy, gdy jej to Matka
sama poleci.
podobni do Judasza, z utratą po- grzechy”.
Na pytanie Pieriny kim są stojące
Pierina
wyraża
zgodę.
Matka
wołania gubią często też wiarę i
obok
niej dzieci, Matka Boża mówi:
Boża
mówi:
„Proszę
szczególnie
szczęście wieczne, stają się wrogami
„Hiacynta
i Franuś”. Oni będą towakapłanów,
aby
z
całą
miłością
upoKościoła.
rzyszyć
w
jej trudnościach, bo też
minali
ludzi,
aby
zaprzestali
tych
Symbolika trzech róż:
cierpieli,
choć
byli znacznie młodsi.
grzechów.
Tym
wszystkim,
którzy
biała: duch modlitwy,
Matka
Boża
domaga
się od Pieriny
czerwona: duch wynagradzania i pomogą wynagrodzić za te grzechy,
takiej
prostoty
i
dobroci,
jaka cechoześlę łaski Boże”. Pierina zapytała,
gotowości do ofiar,
wała
tych
dwoje
dzieci.
Potem
jakby
czy te grzechy będą odpuszczone,
złota: duch pokuty.
na
znak
brania
w
opiekę
rozpościera
Matka Boża odpowiedziała: „Tak,
III Objawienie: 22.10.1947 r.
o ile ustaną”. Po tych słowach ramiona, spogląda w górę i woła:
Kaplica szpitalna w Montichiari,
„Sia benedetto il Signore” („Bądź
oddaliła się.
podczas nabożeństwa. Obecni liczni
uwielbiony o Boże”) i znika.
V Objawienie: 22.11.1947 r.
pracownicy szpitala, kilku lekarzy,
VII Objawienie: 8.12.1947 r.
Kościół parafialny, wiele osób.
miejscowi ludzie. Matka Boża mówi:
Kościół parafialny, kilka tysięcy
„Mój Boski Syn chciał, wobec nad- Matka Boża mówi, że w tym czasie
ludzi
z różnych stron. Pierina z najmiaru nieustających obraz, aby za- chrześcijanie włoscy najbardziej

45

Vox Domini

większym trudem dostała się do
przepełnionego kościoła i uklękła w
środku głównej nawy, gdzie miały
miejsce poprzednie objawienia.
W czasie różańca woła: ,,Matka
Boża!” Zapada idealna cisza. Matka
Boża ukazuje się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych
po bokach białymi, czerwonymi
i żółtymi różami. Uśmiecha się i
mówi: „Ja jestem Niepokalane Po
częcie” - i potem zstępuje w dół
z majestatem: „Ja jestem Maryja
Łaski: pełna łaski, Matka Syna Bożego i Człowieczego”, a po zejściu
jeszcze kilku stopni: „Przez to moje
przybycie tu w Montichiari, życzę
sobie, aby mnie wzywano i czczono
jako „Róża Mystica”. „Życzę sobie,
aby każdego roku w dniu 8 grudnia
w południe obchodzono uroczyście
„Godziny Łaski dla Całego Świata”.
Poprzez to nabożeństwo uzyska się
niezliczone łaski dla ciała i duszy”.
„Nasz Pan okaże Swoje niezmierzone Miłosierdzie, jeżeli ludzie dobrzy
w dalszym ciągu modlić się będą za
grzeszników. Należy powiadomić
papieża, iż jest moim życzeniem, aby
ta godzina była znana i rozszerzona
wszędzie. Jeżeli kto nie może być w
kościele, modli się w domu. Kto tu
na tych cegłach modli się i przelewa łzy żalu, znajdzie pełną pomoc i
uzyska z mojego Matczynego Serca
opiekę i łaski”.
Tu pokazała Matka Boża Pierinie
Swoje Serce i wspaniale promieniując rzekła: „Zobacz to Serce, które
tak bardzo kocha ludzi, podczas
gdy większość z nich obrzuca Je
obelgami”. A po chwili: „Jeśli dobrzy i źli połączą się na modlitwie,
otrzymają z tego Serca Miłosierdzie,
które powstrzymało okropną karę
Bożą”. Następnie z uśmiechem:
„Wkrótce znana będzie wielkość
tej godziny łaski”. Pierina zauważyła, że Matka Boża już chce się
oddalić i powiedziała: „O piękna,
kochana Matko Boża, dziękuję Ci”.
Pobłogosław moją ojczyznę, Italię,
pobłogosław cały świat, a specjalnie
Ojca świętego, kapłanów, zakonników, grzeszników”. Matka Boża
odrzekła: „Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich tych dzieci,
które słuchają Mego głosu i te moje
życzenia biorą sobie do serca”.
Koniec wizji. W czasie tego objawienia powierzyła Matka Boża

46

Pierinie tajemnicę wraz z zapewnieniem, że znów przybędzie aby ją
powiadomić, kiedy nadejdzie mo
ment, aby zwierzchność Kościoła
ją odsłoniła.
Z okazji tego objawienia, pewni
rodzice przyprowadzili do kościoła
chłopca (5-6 lat), który z powodu
paraliżu dziecięcego nie mógł ani
stać, ani chodzić i młodą kobietę w
wieku 26 lat cierpiącą od 12 lat na
gruźlicę, która od 9 lat nie mogła już
wypowiedzieć ani słowa. Obydwoje
zostali w jednym momencie całkowicie uzdrowieni. Dziewczyna włączyła się nagle w pieśń dziękczynną
i odtąd bez trudności śpiewa i mówi,
a chłopiec przyniesiony przez rodziców na ramionach, nagle stanął
o własnych siłach i zaczął chodzić.
Potem po nabożeństwie ukazywano
go z balkonu przejętym ludziom,
którzy porwani radością mogli się
naocznie przekonać, że chłopczyk
skacze na wszystkie strony. Dziecko
powiedziało: „Ujrzałem w Katedrze
Madonnę, z dobrocią uśmiechnęła
się do mnie”. Do tej pory obydwoje
są w doskonałym stanie zdrowia.
Chłopiec dorósł i przed kilku laty
ożenił się, a dziewczyna została pobożną zakonnicą, żyjącą całkowicie
w poświęceniu - jako wynagrodzenie za duchownych.
Trzeci cud zdarzył się w czasie
objawienia Matki Bożej, ale nic w
katedrze, tylko w prywatnym domu
tego miasta. 36-letnia kobieta, upośledzona umysłowo, nie umiejąca
mówić i mocząca się, została w
domu ze szwagierką, podczas gdy
jej ojciec poszedł na zapowiedziane
objawienie do katedry. Szwagierka
opiekująca się tą osobą, odmawiała
różaniec. Zawołała spontanicznie:
,,O kochana Matko Boża, jeśli
w tej chwili rzeczywiście zjawiasz
się w katedrze Montichiari, uzdrów
teraz tę biedną chorą”.
W tym samym momencie nastąpiło całkowite uzdrowienie, chora
zaczęła głośno odmawiać różaniec
ze swoją szwagierką i szczęśliwa
mówiła go aż do końca. Gdy ojciec
wrócił, zastał córkę zdrową, pełen
zdumienia i szczęścia.
Ten cud wywołał ogólne poruszenie i został potem przez wielu
lekarzy uznany za największy, gdyż
w tym wypadku wszelka sugestia
masowa była wykluczona. Na pole-

cenie biskupa diecezji Brescia, mgr
Tredici Pierina spędziła kilka lat w
klasztorze w Brescia jako pomocni
ca. Wielebny o. Giustino Carpin,
franciszkanin, był jej kierownikiem
duchowym.
19 lat przerwy w objawieniach
W roku 1966 zaczyna się drugi
okres objawień Matki Bożej. W lutym 1966 r. modli się Pierina przed
ołtarzykiem Matki Najświętszej w
swoim pokoju i oto z największą
radością widzi Ją ponownie. Maryja pociesza ją, dodaje odwagi i
zapowiada na nadchodzącą Białą
Niedzielę 17 kwietnia 1966 r. ponowne przyjście do Fontanelle.
Dzielnica Fontanelle jest oddalona
od katedry w Montichiari o kilka
kilometrów. Tam spędziła Pierina
swoje dzieciństwo i zna tę okolicę
bardzo dobrze. Fontanelle jest grotą
wodną, do której w dół prowadzą
stare kamienne schody. Biskup
został o tym zapowiedzianym objawieniu powiadomiony i polecił jej
zachować ścisłe milczenie. Pierina
udaje się do Fontanelle tylko w
towarzystwie jednej przyjaciółki.
Objawienie: 17.04.1966 r.
W Fontanelle, Biała Niedziela.
Pierina przechadza się obok groty,
odmawiając różaniec, w południe
po dzwonach na Anioł Pański zja
wia się Matka Boża i mówi: „Mój
Boski Syn jest cały Miłością i przysyła Mnie, aby nadać tej wodzie
cudowną siłę uzdrawiającą. Na
znak pokuty i oczyszczenia ucałuj
ten najwyższy stopień”. Prymitywne
schody prowadzą od drogi do źródła
i mają 10 stopni. „Zejdź jeszcze
niżej, uklęknij i ucałuj ponownie
stopień”. Pierina schodzi tyłem,
klęcząc, Matka Boża idzie za nią.
Jej bose stopy są dobrze widoczne.
Po raz trzeci Maryja mówi: „Ucałuj stopnie po raz trzeci i proś o
ustawienie tu krzyża”. Lewą ręką
wskazuje to miejsce: „Chorzy i
wszystkie moje dzieci mają najpierw prosić Mego Boskiego Syna
o przebaczenie, z miłością ucałować krzyż i potem czerpać i pić te
wodę”. Piękna Pani przybliża się do
źródła i mówi: „Weź błoto, ubrudź
ręce, potem umyj się wodą. Chcę
ci w ten sposób pokazać, że grzech
staje się w sercach moich dzieci
błotem, brudem, ale umyte w wodzie
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łaski (zdroju) stają się dusze znowu
oczyszczone i znów godne łaski”.
Tu Matka Boża pochyla się i w
dwóch miejscach dotyka rękami
wody. Potem mówi: „Trzeba, aby
wszystkie moje dzieci poznały życzenia Mojego Syna Jezusa z roku
1947. Jego życzenia i moje objawienia – które przekazałam wtedy w
katedrze Montichiari. Życzę sobie i
powtarzam, aby chorzy i wszystkie
moje dzieci przybywały do tego
cudownego źródła. Obecnie twoja
misja jest tutaj pośród chorych i
wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Poza tym polecam: „Powiedz
wierzącym, że mają najpierw pójść
do kościoła, tam adorować Mojego
Boskiego Syna Jezusa w Najświętszym Sakramencie, potem mają
tu przychodzić. Najpierw powinni
Bogu dziękować, gdyż jest ponad
miarę dobry i miłosierny, bo obdarzył Montichiari tak wielką miłością
i łaską”. Przy tych słowach uniosła
się Matka Boża w górę, wyciągnęła
ramiona, a przy tym otwarł się Jej
płaszcz, który zajął we wszech
świecie ogromną przestrzeń. Na
ramieniu zwisał Jej biały różaniec.
Pod płaszczem po prawej stronie
widać było katedrę w Montichiari,
gdzie miały miejsce objawienia w
1947 r. Dalej widać było po prawej
stronie zamek Maryi (Marienburg
średniowieczny zamek na wzniesieniu nieopodal Montichiari. Ten
zamek stał się teraz z Opatrzności
Bożej Centrum i schronieniem dla
chorych, cierpiących i ludzi starych.
Gdy jakiś czas temu zamek został
wystawiony na sprzedaż, znaleźli
się ludzie, którzy chcieli go nabyć
na nocny lokal. Proboszcz prag
nął uniknąć tego za wszelką cenę i
zarządził modlitwy przede wszystkim do Maryi Róży Duchownej.
I jak światło z nieba pojawiła się
myśl, aby przeznaczyć ten zamek
na cele charytatywne. Pozyskano
dla tej idei znanego apostoła dzieł
miłosierdzia Luigi Navarone, który
założył we Włoszech wiele schronisk dla chorych i cierpiących.
Zakupił zamek Maryi, urządził w
nim kaplicę dla starszych i chorych
kapłanów i oddał dom, w którym
mogą żyć na starość. Odbywają się
w nim również dni skupienia ruchu
charytatywnego.
Na poświęcenie domu przybył

na zaproszenie proboszcza Rossi,
również ówczesny biskup Fatimy
Joso Pereira Venecio, który żywo
interesował się objawieniami Matki
Bożej jako Róży Mistycznej.
Proboszcz Rossi (+1971) powiedział, że dla niego otwarcie schroniska dla kapłanów jest wielkim,
widocznym cudem Maryi „Rosa
Mystica”, gdyż zamek Maryi nie
został przeznaczony na miejsce
grzechu, ale stał się miejscem modlitwy, wynagrodzenia i miłości
bliźniego.
Po lewej stronie widzenia ujrzała Pierina na wielkiej przestrzeni
mieszczący się kompleks budynków. Miało to oznaczać dzieła miłości, które w przyszłości zostaną
wzniesione wokół źródła. Matka
Boża powiedziała: „Pragnę i powtarzam, że tu mają przychodzić
chorzy i wszystkie moje dzieci:
„Do Źródła Łaski”. Z cudownym
uśmiechem uniosła się ku niebu. W
czasie objawienia bawiło się kilkoro
dzieci, które opowiadały potem w
domu: „Pierina widziała przy źródle
Matkę Bożą”.
Objawienie: 13.05.1966 r.
W Fontanelle, w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie w 1917.
Około godz. 11.40 Matka Boża ukazuje się Pierinie (oprócz niej było
około 20 osób). Mówi: „Trzeba
wszędzie rozpowszechniać wieść o
moim zjawieniu się przy źródle”.
Pierina odpowiedziała: „Jak mogę
to uczynić, skoro mi się nie wierzy
i utrudnia takie działania?”. Matka
Boża odpowiada: „Na tym polega twoja misja – tego właśnie od
ciebie zażądałam”. Pierina prosi:
„Kochana Matko Boża, jeśli tu nie
uczynisz żadnego cudu, nie będą mi
wierzyć władze kościelne”. „Proszę
Cię, uczyń cud!” Matka nie odpowiedziała, tylko po chwili rzekła:
„Mój Boski Syn jest samą miłością.
Świat dąży ku ruinie. Jeszcze raz
uzyskałam u Niego Miłosierdzie,
dlatego posłał Mnie do Montichiari,
abym przyniosła łaski Jego Miłości:
aby przygotować ludzkość potrzeba:
modlitwy, ofiary, wynagrodzenia.”
Objawienie: 9.06.1966 r.
W Fontanelle: Boże Ciało. Około 100 osób znajduje się przy źródle.
Około godziny 15-tej nadeszła Pierina, prosząc o wspólne odmawianie
różańca. Podczas czwartej tajemni-

cy przerywa modlitwę i woła:
„Najdroższa Matka Niebios tu
jest, spójrzcie w niebo!”.
Ponad źródłem zjawia się Matka
Boża, w całym pięknie i majestacie,
zniżając się na pole pszeniczne,
którego kłosy właśnie dojrzewają.
Obecni, patrząc za wzrokiem Pieriny, z przejęciem śledzą rozmowę.
Matka Boża mówi: „Dziś ponownie
przysłał Mnie tu mój Boski Jezus.
Dziś w Boże Ciało, w święto jedności i w święto miłości”. A wyciągając ręce mówi: „Jak bardzo
pragnę, aby ta pszenica stała się
chlebem eucharystycznym w wielu
Komuniach wynagradzających!”. A
potem patrząc z majestatem w górę,
mówi: „Życzę sobie, aby ta pszenica
doszła do Rzymu w wielu hostiach
i aby mogła dojść do Fatimy, na 13
października”. Pierina pyta: „Czy
pragniesz aby całą tę pszenicę na to
przeznaczyć?” Na co Matka Boża
odpowiada: „Pragnę, aby dobre
serca spełniły to życzenie. Życzę
sobie, aby tu postawiono zadaszenie na statuę, zwróconą twarzą do
źródła”. Pierina odrzekła: „Dobrze,
ja to powiem, ale nie rozumiem, jak
Matka Boża to zamyśla”. Na to pokazuje jej Matka Boża halę i ciągnie
dalej: „Pragnę, aby ta statua została tu przyniesiona procesjonalnie 13
października. Ale życzę sobie, aby
przed tym lud w Montichiari poświęcił się Mojemu Niepokalanemu
Sercu. Montichiari jest miejscem,
które obrać chce mój Syn Boski,
aby Mnie po to tu przysłać, abym
przynosiła łaski Jego Miłości”.
Po tych słowach Matka Boża
chce się oddalić, ale Pierina prosi,
aby jeszcze na chwilę pozostała,
poleca Jej kilka osób i błaga o błogosławieństwo dla każdej z nich,
dla kapłanów, osób zakonnych i
chorych. Na pytanie, czy Matka
Boża jeszcze przyjdzie, nie ma odpowiedzi, ale na pożegnanie mówi
Matka Najświętsza, z wielką miłością: „Będę zawsze z tobą”.
Objawienie: 6.08.1966 r.
W Fontanelle: święto Przemienienia Pańskiego. Około godziny
14.30 przychodzi Pierina do źródła,
gdzie znajduje się już około 200
osób. Od 15.00 wszyscy odmawiają
różaniec. Przy IV tajemnicy woła
Pierina: ,,Matka Najświętsza jest
tutaj!” Następuje kompletna cisza,
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pełna skupienia.
Matka Boża mówi: „Mój Boski
Syn Jezus właśnie mnie tu przysyła,
aby uprosić Światowy Związek Komunii Wynagradzających, a ma się
on zawiązać 13 października. Ten
dzień Komunii Wynagradzających
ma się rozszerzyć na cały świat, a
począwszy od obecnego 1966 roku
ma być powtarzany co rok. Tym
kapłanom i wiernym, którzy będą
rozszerzali tę praktykę obiecuję
bezmiar moich łask”.
Pierina powraca do kwestii pszenicy (objawienie z 9.06.1966 r.) a
Matka Boża odpowiada: „Należy
posłać tę pszenicę mojemu ukochanemu Synowi, papieżowi Pawłowi i
powiedzieć mu, że jest to pszenica z
jego ojczystej ziemi brescjańskiej, z
Montichiari i że jest ona uświęcona
moją obecnością. Należy mu też
powiedzieć, Czego życzy sobie mój
Boski Syn Jezus... także co dotyczy
Fatimy!..”
A co uczynić z resztą pszenicy?
– pyta Pierina. Matka Boża odpowiada:
„Trzeba uczynić małe chleby
i rozdzielić je w określonym dniu
tutaj obok źródła w Fontanelle na
pamiątkę mojej bytności. I to niech
będzie wyrazem wdzięczności ze
strony tych dzieci, które uprawiają
ziemię. Po Moim Wniebowzięciu
stale stawałam jako Matka i Pośredniczka między Moim Boskim
Synem Jezusem Chrystusem, a całą
ludzkością. Jak wiele łask zesłałam
na wszystkich we wszystkich stuleciach... Jak wiele dobrodziejstw...
Jak wiele kar wstrzymałam... Jak
wiele razy przybywałam na ziemię,
aby przynieść moje objawienie,
ale ludzie w dalszym ciągu nie
przestają obrażać Boga. Właśnie
dlatego jest moim życzeniem, aby
powstała Światowa Unia Komunii
Wynagradzających. To jest akt miłości, wdzięczności dzieci Bożych
względem Swego Syna. Wybrałam
tę mieścinę Montichiari, bowiem
w tych prostych skromnych wieśniakach, spotkać można jeszcze
pokorę, jak to było w Betlejem. To
miejsce, którym zanoszone będzie
zawsze wiele modlitw, stanie się też
miejscem bogatych łask”.
Pierina poleca Matce Bożej
wszystkich obecnych, wszystkich,
którzy Ją szczególnie czczą i ko

48

chają oraz tych, którzy zajmują się
tą sprawą. Na prośbę Pieriny, aby
uczyniła cud, by jej uwierzono,
odpowiada: „Sam ten lud już to
potwierdził” – i zniknęła.
Życzenie Matki Bożej odnośnie
pszenicy zostało spełnione. Część
zmielonej pszenicy otrzymał Ojciec
Święty w Rzymie i osobiście ją
pobłogosławił. Otrzymał ją też ówczesny biskup Fatimy Joso Pereira
Venencio i sam zabrał ją do Fatimy.
Resztę otrzymała rzymska parafia,
która o nią prosiła. Zamieniono ją
na hostie. Po konsekracji, zwłaszcza
w Fatimie, została przyjęta jako
komunie wynagradzające.
Od roku 1966 nie wolno było
Pierinie Gilii, na mocy zarządzenia
Biskupa Ordynariusza, odwiedzać
więcej Fontaielle. Wypełnia ten
rozkaz posłusznie, lecz objawienia
trwają nadal, o czym Pierina informuje:
Byłam przed ołtarzem Matki
Bożej zatopiona w modlitwie,
gdy ukazało się mym oczom silne
światło i wielkie schody, takie, jakie
widziałam w 1947 r. w katedrze w
Montichiari w święto Niepokalanego Poczęcia, gdy było tam obecnych
kilka tysięcy ludzi.
W górze na schodach otwarła
się wielka brama, zalana złotym
światłem. Na wewnętrznym łuku
schodów, wypisane było wielkimi
literami w pomarańczowo-czerwonym świetle: „FIAT DELLA
CREAZIONE” („Niech się stanie
stworzenie”). Troc hę niżej inny
napis w błyszczącym czerwonokrwawym kolorze. „FIAT DELLA
REDENZIONE” („Niechaj się
dokona odkupienie”), a poniżej w
błyszczącym niebieskim jak niebo
kolorze: „MARIA DELLA COREDENZIONE”, („Myryja – Współodkupicielką”).
Matka Najświętsza ukazała się w
górze na schodach z ramionami wyciągniętymi w dół, z których padały
świetlne języki na tłumy ludu u stóp
schodów. Nie mówiła nic – tylko
się uśmiechała, a przepiękny głos
anielski mówił: „Fiat” (Niech się
stanie), wypowiedziane przez Maryję na zaproszenie Anioła uczyniło
Ją Matką Boga i całej ludzkości.
Można je porównać z „FIAT” stworzenia, ponieważ przez Jej „FIAT”
otrzymała od Boga wszystkie łaski.

Potem usłyszała Pierina chór aniołów śpiewających psalmy: „Maryjo,
Matko Łask i, bądź uwielbiona,
okryta chwałą przez wszystkich lu
dzi i po wszystkie czasy!”
Maryja w wielu objawieniach
ustawicznie i usilnie prosi o modlitwę różańcową. „Córko, spójrz
na święty różaniec. Wszyscy, którzy go odmawiają, otrzymują ode
mnie wiele łask. Stanowi on mocne
połączenie z Moim Sercem. Różaniec wielbi Pana, Króla Nieba i
Wszechświata. Powiedz wszystkim,
którzy Mnie miłują, że powinni wynagradzać tę masę obraz, których
doznaje Mój Boski Syn Jezus Chrystus. Dzieci miłujcie się nawzajem.
Miłujcie Boga i bliźniego: Znoście
ofiary dla miłości. Modlitwa jest
miłością, która sięga do nieba! To
jest moje życzenie, aby moje dzieci
zrozumiały, by się to spełniło. Na
wszystkich niech spłynie błogosławieństwo Pana”.
Objawienie: 12.10.1968 r.
„Powiedz wszystkim moim dzieciom, które wypełniły moją prośbę
o komunię św. wynagradzającą, że
zsyłam im bezmiar łask. I powiedz
wszystkim przychodzącym do źródła

przeze mnie pobłogosławionego,
którzy Mnie czczą: Jest moim życzeniem, aby tam odmawiano święty
różaniec. Sama tam przychodzę
wraz z niebieskimi aniołami, aby te
modlitwy ofiarować Panu. Tak wiele
serc bije tam w jeden rytm, zjednoczonych jedną miłością... Niebo
i ziemia! O jak wiele łask spływa
na te dzieci!... Widzę to wszystko i
błogosławię!”
Objawienie: 13.10.1969 r.
Godzina 12.00. Pierina widzi
Matkę Bożą, która obiecuje osłonić
Swym płaszczem wszystkich, którzy oddają się pod Jej obronę i dla
których będzie się prosiło o łaskę.
Nikt nie zginie, jeśli się za niego
podejmuje ofiary i modlitwy.
Objawienie: 14.3.1970 r.
„Pierino, raz jeszcze przychodzę
i proszę o modlitwę, modlitwę i pokutę! Dusze, tak wiele dusz zmierza
ku zatraceniu.
Potrzeba ofiary, aby te dusze ratować. Dusze! w Montichiari podarowałam całą Moją miłość... Spójrz,
moja miłość ogarnia cały świat.
Przez ciebie, małe stworzenie, ofiarowałam moją miłość i jeszcze raz ją
daruję, aby ją przekazać duszom!
Darować miłość! Czyż jest coś
większego nad to! Miłość Boga i
bliźniego jest modlitwą, która sięga do Pana! W niej darowujemy
sami siebie i w tym wszystkim
wszystko. Cierp z miłości! Daruj
w cichości! Daruj w cichości i
mów przez modlitwę!”
Objawienie: 19.5.1970 r.
Matka Boża zjawiła się w bia
łym płaszczu. Serce ma ozdobione
różami: białą, czerwoną i złotą. Z
prawego ramienia zwisa duży różaniec, zakończony nie krzyżem
tylko medalionem. Maryja wycią
ga w dół obie ręce i ukazuje się na
dłoniach okrągły zloty medalion.
W prawej ręce trzyma przednią
stronę medalionu, z ostro wyrzeźbioną sceną, jak Maryja stoi ze
złożonymi rękami na schodach, z
głową jak zwykle lekko pochyloną w lewą stronę. Nad Jej głową
3 róże, także pod Jej stopami na
schodach widać róże. Na prawo
od Madonny widnieje na medalionie napis: „ROSA”, a na lewo
„MYSTICA”. Potem pokazuje w
lewej ręce drugą stronę medalio-

nu, również wyraźnie rzeźbioną, a
widnieje na niej okrągły kościół z
kopułą i trzema bramami, nad tym
napis: MARIA, MATER DELLA
CHIESA – Maryja, Matka Kościoła.
Następnie dodaje:
„Pan przysłał mnie do Montichiari, które wybrał, abym przy
niosła dar Jego miłości. Spójrz, pośredniczyłam, aby rozpowszechnić
ten medalion: podarunek powszechnej miłości. Moje dzieci będą mnie
nosiły na swych sercach. Wszędzie
mnie zaniosą... Wszystkim obiecuję swoją macierzyńską ochronę,
pełną łask. Obecnie chce się znisz
czyć cześć i miłość ludzi względem
Mnie... Ale medalion mojej macierzyńskiej miłości jest znakiem, że
moje dzieci mają Mnie zawsze przy
sobie, Matkę Pana i Matkę Ludzkości! Oto jest zwycięstwo powszechnej Miłości (Uniwersalnej Miłości).
Błogosławieństwo Pana i moja
miłość jest zawsze z tymi dziećmi,
które się do Mnie uciekają.”
Objawienie: 17.1.1971 r.
Matka Boża mówi do Pieriny:
„Módl się, módl się córko i
zachęcaj do modlitwy! Tak wiele
moich dzieci chodzi w ciemności!
Dziś odrzuca się Boga. O, Koś
ciół Mojego Boskiego Syna Jezusa
Chrystusa, w jakiej walce się on
znajduje!... Właśnie dlatego rozpościeram płaszcz mojej miłości
ponad ludzkością! Potrzeba jednak
do tego modlitwy miłości i modlitwy
wynagradzającej:
A ludzkość pędzi, pędzi ku swemu
wielkiemu zniszczeniu... Tak wiele
dusz... ginie... O, biedne dzieci
mojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa!... Módlcie się dzieci!
Czyńcie pokutę! To jest błagalny
krzyk serca Matki Pana!” Córko,
w tych czasach trzeba się łączyć
– gromadzić w modlitwie i miłości
wokół Pana. Tak wiele Jego dzieci
opuszcza Go i pogardza Nim. Potrzeba wiernych i silnych dusz, aby
światu pokazać, że Mój Boski Syn
Jezus Chrystus ofiarował samego
siebie, aby ukazać Swe Serce pełne
miłosiernej miłości. Przyszłam do
Montichiari, aby mówić do Boga,
a dusze wezwać do miłości Boga i
bliźniego. To Jest błagalny krzyk i
objawienie Matki Pana!.
Dobrze odmawiany różaniec jest

4/2009
wiązką modlitwy wstawienniczej,
jest medytacją tajemnic wiary... jest
modlitwą jednoczącą dzieci w odmawianym Ojcze nasz... Jest modlitwą Pana... jest modlitwą wielbiącą
Trójcę Przenajświętszą poprzez odmawianie Chwała Ojcu... Powiedz
moim dzieciom, aby modliły się na
różańcu... Jest on pierścieniem wiary, który dodaje światła modlitwie.
Jest wiązką jedności, wspaniałości
i mocy pośrednictwa”.

Objawienie: 25.7.1971 r.
„Pierino, życzę sobie, aby tu
było miejsce modlitwy. Stąd ma się
rozchodzić zaproszenie do modlitwy
różańcowej. Jest to modlitwa bardzo miła Panu”.
Objawienie: 5.8.1972 r.
Przepełniona bólem mówi Najświętsza Matka do Pieriny: „O,
jakie to bolesne, gdy trzeba patrzeć,
jak moje dzieci oddalają się od
Boga, swego Ojca... Ja wstawiam
się, aby przynosić tej ludzkości całą
moją miłość... najsłodszym wezwaniem dobroci, z przepełnionego
bólem serca kochającej Matki, która
woła: „O dzieci moje, kochajcie
Jezusa Pana! Przestańcie Go nadal
tak ciężko obrażać. Córko moja, nie
dopuść, aby ta pełna miłości prośba
Niebieskiej Matki miała pozostawać
zakryta (nieznana). Mów wszystkim,
że potrzeba modlitwy. Modlitwy, aby
dzieci powróciły do wiary i miłowania Boga. Nadchodzą ciemne czasy,
pełne zamieszania i grozy, ale jeśli
się będzie czynić pokutę i modlić,
uzyska to Matczyne Serce jeszcze
raz u Pana, Mojego Boskiego Syna
Chrystusa powrót światła, miłości
i pokoju na cały świat, bowiem
miłosierdzie Pana jest zawsze
zawarte (przewidziane) w Bożym
planie zbawienia. Teraz jest czas
mówienia, bo teraz jest także czas,
w którym chce się nawet zaciemnić
dzieło Boga i zaprzeczać Mu, że to
On wybrał Mnie jako Swoją Matkę!
Tak, Ja jestem Matką Pana i Matką
Miłości dla całej ludzkości.
Dzieci, kochajcie się braterską
miłością, a pokój Pana zatrium
fuje!”.
Objawienie: 11.3.1973 r.
Pierina odmawia w domowej
kapliczce różaniec, a wtedy zjawia
się Matka Boża i modli się wraz z
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nią. Przy Ojcze nasz porusza i Ona
wargami, przy „Chwała Ojcu”
pochyla pokornie głowę, a przy
Zdrowaś Maryjo... milczy.
Objawienie: 22.7.1973 r.
Pierina zeznaje: „Było około
9-tej rano. Siedziałam w kuchni i
pisałam listy. Była brzydka pogoda,
szalała burza. Nagle ujrzałam w
kapliczce Maryi światło. Najpierw
pomyślałam, że światło, które
przedtem zgasło podczas burzy,
znów się zapaliło. Dlatego poszłam
tam, aby je zgasić. Ale jakaż niespodzianka! Przyszła Maryja! Jaka
radość. Zaraz Jej dziękowałam za
przybycie. Ona uśmiechnęła się do
mnie z miłością i rzekła:
„Nadszedł czas. Pan Mnie posłał, abym przyniosła ludziom
Jego miłość, Jego Miłosierdzie,
Moje Macierzyńskie zaproszenie,
aby moje dzieci odczuły bicie tego
Serca. Życzę sobie, aby spełniono
moje pragnienie”. „Fontanelle ma
być zamienione w latarnię (morską)
wiary, modlitwy, pokuty”.
Pierina zapytała: „Jakie modlit
wy mają być odmawiane i jaka
pokuta?”
Najświętsza Panna odpowiedziała: ,,Modlitwy wiary, modlitwy
miłości, modlitwy uwielbienia i modlitwy błagalne!”. A z uśmiechem
dodała: „Święty Różaniec”.
Jakiś czas milczy, po czym
znowu mówi: „Tak, także na tym
miejscu życzę sobie pokuty, jako
wynagrodzenia za wszystkie grzechy
ludzi. W tym duchu macie kroczyć
drogą, wiodącą od mostu na ulicy
do miejsca Fontanelle, pieszo i przy
tym modlić się żarliwie. Trzeba
jednak zacząć to robić od zaraz, bo
dotąd to czyniło niewielu!”
Pierina zapytała, czy to czynić pojedynczo, otrzymała odpowiedź:
„Tak, ale również w grupach i
procesjach, a przy tym mają być
odmawiane modlitwy pokutne”.
Pierina obiecała powtórzyć to,
a biorąc się na odwagę, zapytała:
„Kochana Matko, dlaczego objawiłaś się pod imieniem „ROSA MYSTICA”? Jakie znaczenie ma to dla
Świętego Kościoła?” Z uśmiechem
odpowiada Maryja:
„To nie jest żadne nowe nabożeństwo, ale pozostaje w związku
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i rozpoczyna się z tym momentem,
kiedy Mój Boski Syn, Jezus stał się
Człowiekiem”. Chwila milczenia.
„Fiat, zbawienia i fiat mojego
współdziałania symbolizuje ten
najpiękniejszy kwiat (uroczyście)
„ROSA MYSTICA”: Ja jestem
Niepokalane Poczęcie – Matka Jezusa – Matka Łaski – Matka Ciała
Mistycznego, Kościoła”. Dlatego
posłał Mnie Mój Boski Jezus Chrystus w roku 1947 do Montichiari,
gdzie po środku Kościoła dotykam
nogami posadzki, wśród tak wielu
dzieci... To miało oznaczać, że Ja,
Maryja, jestem zaproszeniem (skierowanym) do wszystkich dzieci całego kościoła, do modlitwy, pokuty,
wynagrodzenia! Bo nadeszły ciemne
czasy – bezbożnictwa, jak rzeczywiście to się stało i teraz jeszcze się
dzieje... osłabienia miłości do Pana
i (w wielkim smutku wskazując na
Niebo, przy czym łzy potoczyły
się Jej z oczu aż na ziemię) i do
Matki! Jeśli jednak usłucha się tego
zaproszenia, wówczas z łaski Pana i
Jego Nieskończonego Miłosierdzia
dla Kościoła Mojego Boskiego Syna
Jezusa Chrystusa, na nowo doprowadzą do rozkwitu „Rosa Mystica”.
Montichiari stanie się górą, z której
mistyczne światło promieniować
będzie na cały świat! Tak... to się
spełni!” Pierina rzekła: „Kochana
Matko Boża, dlaczego nie uczynisz żadnego cudu, aby przełożeni
Kościoła mogli uwierzyć w Twoje
objawienia? Odpowiedziała: „Jak
wielu dobrodziejstwami obdarowałam was już w tym czasie! Jak wiele
rozdzieliłam łask! Teraz i stale. Ale
najbardziej widocznym cudem będzie powrót dzieci do prawdziwej
wiary. Do prawdziwej miłości Pana!
Za tym pójdą: zjednoczenie się od
nowa, pokój dla całego świata!”
Potem Matka Boża wzniosła
oczy i ręce ku niebu i powiedziała:
„Wypraszam u Pana niezmierzone łaski dla wszystkich dzieci,
które domagają się tego, abym była
więcej znana i kochana, i dla tych
dzieci, które z odwagą starają się o
to, aby życzenia przeze mnie wyrażone były spełnione. Im wszystkim
obiecuję moją macierzyńską Miłość
wraz z łaskami Pana”. Zniknęła,
pozostawiając Pierinę pełną radości
i wesela oraz męstwa i wielkodusznej gotowości do przyjmowania

upokorzeń, aby tylko spełnić Jej
wszystkie życzenia.
Objawienie: 15.5.1974 r.
Pierina modli się w swoim domowym oratorium z różańcem w
ręku, wśród wewnętrznej udręki.
Oto gdy kilka lat spędziła na polecenie biskupa Giacinto Tredeci
w klasztorze w Bresci poznała
tam pobożną, dobrą wdowę, która
jej wiele pomagała i świadczyła
dobrodziejstwa. Teraz oto ta osoba
jest śmiertelnie chora i wymaga
opieki w dzień i w nocy. A do tego
w rodzinie Pieriny jest wypadek
ciężkiej choroby. Pierina wszędzie
chce pomóc, ale nie umie już tego
w czasie pogodzić z dotychczasowymi praktykami pob ożnymi. I
oto w tym strapieniu ukazuje się jej
niespodziewanie we wspaniałym
niebieskim świetle Matka Boża i
mówi:
„W Sercu Mego Syna Jezusa
Chrystusa nic nie ginie. Także dzieła miłości bliźniego są modlitwą.
Prawdziwa miłość bliźniego jest
także prawdziwą miłością Boga.
O, gdybyż dzieci tej ziemi mogły
zrozumieć prawdziwą miłość Boga!
Jakiż pokój panowałby na świecie,
gdyby istniała prawdziwa miłość
bliźniego! Ale zamiast tego obraża
się Pana ciężkim grzechem... Obecnie nadszedł czas, kiedy człowiek
nawet ponad samego Boga chce być
wywyższony i żyje w bezbożnictwie
i pogaństwie. To jest prawdziwe
nieszczęście, które dotyka większą
część ludzi z ich błędnymi zapatrywaniami rozprzestrzenionymi na
cały świat... a przy tym tak wielu
ludzi ginie...”. Po chwili oblicze
Matki Bożej staje się radośniejsze,
gdy mówi: ,,Ale istnieją skryte dusze
ofiarne, modlące się i wynagradza
jące, które jeszcze wciąż przywołują
na ziemię zmiłowanie Pana. Ja już
tak wiele razy się wstawiałam, aby
przynieść wam objawienie Miłości. Lecz ludzie pozostają głusi na
najgorętszą prośbę Serca tej ich
Matki”
Przy pożegnaniu mówi:
„W tej kaplicy, gdzie tak wiele
zanosi się modłów i dokąd przybywa
tak wiele moich dzieci ze swoimi
cierpieniami i troskami, jestem
zawsze blisko nich, aby je obdarować łaskami Mego Boskiego Syna
Jezusa Chrystusa”.

Matka Boża składa ręce, potem
wyciąga je ku niebu i błogosławi,
mówiąc: ,Niechaj macierzyńskie
błogosławieństwo Moje spłynie na
ciebie, na ten dom, na te wszystkie
przedmioty pobożne... Módlcie się! I
pomagajcie, aby i inni dużo się modlili! Zawsze jestem blisko was – z
moją macierzyńską opieką”.
Objawienie: 29.6.1974 r.
Uroczystość świętych apostołów
Piotra i Pawła (imieniny Pieriny).
Około godziny 10.00 przed południem odmawia Pierina w swojej
kaplicy różaniec, który ofiarowała
przede wszystkim za swoją dobrodziejkę Marię, od miesiąca ciężko
chorą, ogromnie cierpiącą. Zupełnie
nieoczekiwanie zjawia się Madonna, która od razu nawiązując do
próśb odnośnie do ciężko chorej
i podnosząc ku niebu prawą rękę
mówi: „Wkrótce będzie już ona u
mnie w niebie” (chora rzeczywiście
w kilka dni później zmarła).
„Wszystkie ofiary i cierpienia
uświęcone czystą intencją, stają się
przebogatymi łaskami dla całego
świata i dla samej duszy, jako nagroda w niebie!” Gdy Pierina poleca Pannie Najświętszej prośby o
kłopoty powierzone jej przez ludzi,
otrzymuje zapewnienie: „W mojej
macierzyńskiej miłości pozostaję
zawsze blisko was”. Pierina zaczęła mówić: „Najświętsza Panno, na
dzień 13 lipca, w rocznicę objawień,
przybędzie tu wielu pielgrzymów,
którzy chcą spędzić w Fontanelle
noc na modlitwie i wynagradzaniu,
szczególnie za kapłanów poświęconych Bogu i o dobre powołania”.
Gdy Pierina jeszcze mówi, ukazuje
Jej Matka Boża obraz niezmierzonej
masy ludzi i mówi: „Powiedz tym
moim dzieciom, że bardzo je kocham
i że ich ofiara miłości zostanie wynagrodzona niezliczonymi łaskami
jeszcze w tym życiu. Szczególnie
jednak będzie się każdy mógł cieszyć kiedyś w niebie, kiedy ujrzy
swoje ofiary miłości, promieniujące,
wspaniałe za święty Kościół”.
Pierina przypomina sobie wcześniejsze objawienia Matki Bożej,
ukazującej się wówczas w łuku
bramy zalan ej złotym światłem
(13. l. 1951 r.) z błyszczącymi
napisami (Fiat della creazione...
Fiat della Redenzione.. Maria della
Corredenzione), kiedy nie tylko Ją

widziała, ale słyszała jednocześnie
wspaniały chór i pyta obecnie, czy
to byli święci aniołowie z Nieba,
którzy tak cudnie śpiewali? Na to
zaczyna bić od Matki Najświętszej
wielki Majestat i mówi:
„Rzeczywiście tak, to byli święci
Aniołowie. Szczęśliwy ten człowiek,
co się poleca swojemu Aniołowi i
postępuje według jego rad. Bo Anioł
Stróż z wielką troską opiekuje się
zawsze duszą, która mu została powierzona. Gdy potem dusza otrzyma
zasłużoną nagrodę, szczęśliwość
wieczną, Anioł Stróż przybędzie
po nią i dusza będzie mogła wraz
z nim i chórami anielskimi zaintonować chwałę Wszechmocnego
Boga i Ojca w Niebie. Przy tych
słowach rozwarł się płaszcz Matki
Najświętszej i rozszerzył się na
całą przestrzeń nieboskłonu. A
oto nagle zobaczyła nieprzebrane
tysiące aniołów Świętych, które
ten płaszcz rozszerzały i tworzyły. Były tam małe, duże i potężne
Anioły, uszeregowane w głąb jak
bezkresne morze o wspaniałych obliczach i szatach (korony, diademy
diamenty, najróżniejsze symbole).
Pod aniołami, w pobliżu dojrzała
na wielkiej płaszczyźnie, ogromną
masę ludzi. Byli wśród nich biskupi,
wielu księży, zakonników, mężczyzn,
kobiet i dzieci. Niektórych z nich,
przede wszystkim jednego biskupa,
wielu kapłanów i znajomych mogła
bardzo dobrze rozpoznać. Ale większość była nieznana. Wszyscy razem
aniołowie i ludzie śpiewali chóralnie: „Święty... Święty... Święty...
jest Pan. Niech Mu będzie chwała
i cześć po wszystkie czasy! Maryjo,
Matko Boga i Matko Łaski, bądź
Ty na zawsze wywyższona w niebie
i na ziemi”.
Pierina wpadła w zachwyt. Zanim Matka Boża się oddaliła uroczyście uczyniła krzyż prawą ręką
nad wszystkimi i powiedziała:
,,Błogosławieństwo Boga niech
spłynie na ciebie, na te dzieci, które
mnie miłują, na te przedmioty kultu,
które masz przy sobie, a błogosławieństwo to – związane z moją Macierzyńską Miłością – przeznaczone
jest również w sposób szczególny
dla tych ludzi, którzy pilnie odmawiają różaniec i noszą na swym
sercu mój medalik”.
Na pożegnanie Matka Boża
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powiedziała: „Żyj całkowicie w
miłości Boga i bliźniego”. Pierina
dziękowała Bogu za Jego niezmierzoną dobroć.

Objawienia z 8 i 9.1974 r.
W czasie odmawiania różańca
w kaplicy domowej około godziny
13.00 zjawia się nagle Matka Boża,
cała piękna, pełna światła i dobroci.
Mówi:
„Jestem Maryją, Matką Kościoła. Dlatego dla Kościoła, dla Ojca
świętego, dla kapłanów i wszystkich
dzieci Kościoła proszę o modlitwę,
aby do tych serc powróciła prawdziwa miłość Boga i prawdziwa miłość
bliźniego”.
Pierina mówi: „Tak Najdroższa
Matko Boża, z Twoją pomocą chcę
to czynić i innym przekazywać”.
Nagle ukazuje się Matka Boża
nad frontem dużego kościoła z
pięciu okrągłymi łukami. Na środkowym łuku wznosiło się coś podobnego do niewielkiej kolumny,
albo do krzyża, z którego środka
rozchodziły się świetlne, błyskające
promienie wysoko ku niebu. Środkowy łuk zamykał nawę główną
kościoła.
Z prawej strony i lewej przylegały
dwa dalsze łuki i nawy boczne.
Całość twor zyła pięcionawowy
kościół. Pierina widziała najpierw
nawę zewnętrzną i front świątyni,
do której prowadziło pięć bram, a
potem ujrzała jej wnętrze. Kościół
zapełniony był ludźmi, wszystkich
kolorów skóry i ras: białych, żółtych
i innych. Na pytanie co to wszystko
znaczy, otrzymała odpowiedź:
„Pan, Mój Boski Syn Jezus
Chrystus, posłał mnie, aby uczynić
dar całej ludzkości. On życzy sobie,
aby w Fontanelle zbudowany został
taki kościół. Poprzez swoich pięć
łuków, pięć naw i kopuł ma on
wyrażać pragnienie zamknięcia w
ramionach wszystkich pięciu części
świata”. A po chwili milczenia
dodaje: „Wzywajcie w szczególny
sposób opieki św. Archanioła
Michała, aby bronił Kościoła przed
wszystkimi napaśc iami. Bowiem
Kościół nie był nigdy w tak wielkim
niebezpieczeństwie jak jest obecnie.
Ciągle od nowa wstawiam się za
nim u Boga. A także z tego miejsca
rozbłyśnie światło!” Nagle Matka
Boża stanęła w większych pro
mieniach majestatu i rzekła: ,
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,Naprawdę nadejdzie świat ło
Boże”.
Pierina dziękuje za miłość Matki
Bożej wobec ludzi i pyta w jaki
sposób przekazać ma władzom
Kościoła życzenia Matki Bożej?
Na drzwiach katedry w Montichiari
ukazały się ulotki przeciw obja
wieniu, a nawet niezgodne z pra
wdą i obrażające Matkę Bożą.
Emerytowany proboszcz katedry
sprawujący nadal funkcję kanonika
kapitulnego diecezji Brescja i co
dziennie jeżdżąc y służbowo do
Kurii, twierdzi, że nie było to
polecenie biskupa.
Biskup Luigi Morstabilini, na
którego z różnych stron nalegają,
aby wystąpił przeciw „ROSA MYSTICA” – i pielgrzymom do Montichiari powiedział, że nie chce brać
na siebie winy i odpowiedzialności
za to, gdyby objawienia Matki Bożej okazały się prawdziwe. Właśnie
w święto narodzin Maryi pojawiły
się na drzwiach katedry ponownie
ulotki (które w czasie wizytacji
biskupa zniknęły i nie mógł ich nawet przeczytać). Pierina ogromnie
bolała nad tym, a Maryja wyraźnie
nawiązując do tego, powiedziała ze
szczególną serdecznością: „Już się
w Tę sprawę włączyłam”.
Przemówiła ukochanym dzieciom do serca i dodała odwagi, aby
na nowo byli posłańcami miłości,
apostolstwa i miłości bliźniego.
Matka Najświętsza ukazała Pierinie
nowy obraz: wokół Maryi zgrupowani byli z Ojcem Świętym liczni
biskupi (spośród których jednego
dobrze rozpoznała), pewna ilość
kapłanów (też wielu poznała), wielu
zakonników i świeckich. Cała ta
masa ludzka spoglądała z radością
na Matkę Bożą. Ona zaś patrzyła
na wszystkich z wielką miłością.
Pierina prosiła dla wszystkich o błogosławieństwo, a Maryja rzekła:
„Zawsze jestem blisko nich, aby
ich umocnić łaskami Bożymi, ale
powiedz im też, aby w miłości jeszcze więcej się modlili, ofiarowali i
wynagradzali”.
Pierina prosiła o pomoc, czując
się słaba i mała. Maryja z uśmie
chem czyni prawą ręką gest mający
oznaczać: „Pomogę ci”.
Potem składa ręce, wznosi oczy
ku niebu i czyni znak błogosławieństwa, mówiąc: „Niech błogosła-
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wieństwo Boga spłynie na to miejsce. Niech ono dotyczy również tych
wszystkich ludzi, których chcesz.
zamknąć w swym sercu”.
A następnie promieniejąc jeszcze
wspanialej, powiada: „Niech Bóg
będzie uwielbiony i błogosławiony
przez niebo i każde miejsce na tej
ziemi”. Matka Boża znika, a Pierina
czci Matkę Bożą, mówiąc: „Że trzeba mieć mowę aniołów, aby godnie
wielbić Matkę Niebios”.
Objawienie: 30.1.1975 r.
Pierina modli się w swojej kapliczce. Jest wieczór około 21.30.
Nagle zjawia się nieoczekiwanie
Matka Najświętsza i mówi: „Czasy
są coraz bardziej przerażające...
ludziom grozi obecnie wielkie
niebezpieczeństwo... Także Kościół
jest bardzo zagrożony... Dojdzie do
tego, że będzie się myślało, że już
wszystko stracone. Ale Ja przecież
jestem Matką, która ma miłujące serce dla dzieci i chciałaby je
ratować. Proszę o modlitwy i na
tychmiast jestem obecna, aby je
przyjąć, a szczególnie modlitwy i
ofiary tych cichych ukrytych, ofiarnych i wynagradzających dusz, w
tym także kapłańskich. Bo te ofiary
miłości przyczyniają się do tego, że
w większym stopniu blasku niż kiedykolwiek powrócę do Kościoła.”
A z wyrazem żałoby i ogromnego
smutku ciągnęła dalej: „Jak sama
możesz zauważyć, ludzka wyniosłość
doprowadziła do tego, że wprowadziła zamęt nawet na szczytach
Kościoła. Usiłuje się Mnie, Matkę,
usunąć z Kościoła i wyrwać z serc
dzieci. Lecz z miłości Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa ześlę
światło, które spowoduje, że zapa
nuje On w końcu jako Król nieba i
ziemi, w całym swoim majestacie, w
chwale jaka Mu się należy”.
Tu Maryja jaśnieje również majestatycznie i dodaje: „I w majestacie, który należy się też Jego Matce,
tak jak było w Kościele zawsze”.
A na podziękowanie Pieriny i zapewnienie, że przekaże to władzom
kościelnym, Maryja mówi:
„Tak, powiedz im to, że to Ja
przynoszę duszom miłość, pokój i
jedność i całym sercem przekazuję
im łaski Boga”.
Gdy Pierina przekazuje Matce
Bożej wiele poleconych jej próśb,
Maryja mówi:

„Pierino, wielką radość czynisz
Mi tym, że Mnie z taką ufnością o
coś prosisz. Powiedz wszystkim dobrym i szlachetnym duszom, które
pomagały mi dotąd i nadal chcą
pomagać, że obiecuję im wszystkim
moją szczególną opiekę i bezmiar
łask... Pierino módl się i czyń, aby
się dużo modlono, aby Miłosierdzie Boże wprost zalało ludzkość,
która znajduje się w takim nie
bezpieczeństwie... Płonę z miłości i
pragnienia, aby uratować świat!”.
(c. d. w nast. numerze)

MODLITWY
DO RÓŻY
DUCHOWNEJ
Różo Duchowna, Niepokalana
Dziewico, Matko łask, ku chwale
Twego boskiego Syna upadamy
przed Tobą, by wybłagać od
Boga miłosierdzie. Nie przez nasze zasługi, lecz przez wzgląd na
dobroć Twego matczynego serca
prosimy o wstawiennictwo i łaski
w przeświadczeniu, że Ty nas
wysłuchasz.
Zdrowaś Maryjo...
Różo Duchowna, Matko Jezusowa, Królowo Różańca Świętego
i Matko Kościoła, Mistycznego
Ciała Chrystusowego, prosimy dla
świata zwaśnionego o dar jedności
i pokoju oraz wszelkie łaski dla
przemiany serc licznych Twoich
dzieci.
Zdrowaś Maryjo...
Różo Duchowna, Królowo
Apostołów, spraw ażeby dla ofiary Eucharystycznej przy twoich
ołtarzach stanęły liczne zastępy
kapłanów i budziły się powołania
zakonne, które by świętością życia
i płomienną gorliwością szerzyły
wśród ludzi królestwo Syna Twojego na całym świecie. Wlej w nas,
prosimy, z nieba łaski Twoje!
Zdrowaś Maryjo...
Bądź pozdrowiona,
Królowo,
Różo Duchowna,
Matko Kościoła,
Módl się za nami!
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Z życia Kościoła
w Polsce i na świecie

Benedykt XVI podpisał
dekrety w sprawie Jana Pawła
II, Piusa XII i ks. Popiełuszki
Benedykt XVI podpisał dekrety
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie heroiczności cnót
Sługi Bożego Jana Pawła II, Piusa
XII oraz męczeństwa ks. Jerzego
Popiełuszki, a także cudu dokona
nego za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka.
Od tej chwili Janowi Pawłowi
II przysługuje tytuł „Czcigodnego Sługi Bożego”. Kolejnym etapem koniecznym do beatyfikacji
będzie kwestia cudu, jakiego za
wstawiennictwem Karola Wojtyły
doznała francuska zakonnica, siostra Marie Simon-Pierre. Sprawę
zbada komisja lekarska, komisja
teologów oraz komisja kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Ostateczną decyzję w tej kwestii
podejmie Benedykt XVI.
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie miała miejsce najprawdopodobniej 16 października 2010 r., w
32 rocznicę wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Oczekuje się, że w uroczystościach
beatyfikacyjnych weźmie udział
około miliona osób.
Podobnie wygląda sytuacja
procesu beatyfikacyjnego Piusa
XII, zmarłego 9 października 1958
r. Także do tej beatyfikacji konieczny będzie dekret w sprawie cudu
za jego przyczyną.
Dekret w sprawie cudu za
sprawą bł. Stanisława Kazimierczyka otwiera drogę do jego kanonizacji, której dokona osobiście
papież. Błogosławiony urodził się
27 września 1433 r. w Kazimierzu,
wówczas mieście pod Krakowem.
Jego ojciec był tkaczem i rajcą
miejskim. Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej.
W 1456 r. wstąpił do klasztoru
Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała
w Krakowie. Klasztor ów został
założony na specjalne życzenie
św. Królowej Jadwigi. Po przyję-

ciu święceń kapłańskich (1462/63
r.), przełożeni zlecili mu pełnienie
urzędu oficjalnego kaznodziei
i spowiednika, a w klasztorze
funkcji mistrza nowicjatu, lektora
i zastępcy przełożonego. Powierzonym obowiązkom poświęcił
się bez reszty. Był przy tym wierny regule i przepisom zakonnym.
„Dla wielu był przewodnikiem na
drogach życia duchowego” – powiedział o nim Jan Paweł II.
Prowadził intensywne życie
kontemplacyjne, a zarazem jako
znakomity kaznodzieja skutecznie
oddziaływał na swoich słuchaczy.
Zbliżał ich do Pana Boga nie tylko słowami prawdy, ale również
przykładem życia i miłosierdziem
wobec bliźnich. Bardzo troszczył
się o chorych i biednych, usługiwał im z miłością. Często oddawał część własnego pożywienia
potrzebującym. Wiele czasu spędzał na modlitwie, żywił gorące
nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, czcił Matkę Najświętszą i uważał się za Jej „wybranego” syna.
Szczególną pobożnością otaczał
swojego patrona, pielgrzymował
na jego grób raz w tygodniu.
W klasztorze przeżył 33 lata.
Zmarł 3 maja 1489 r. w opinii
świętości. Pochowano go pod
posadzką kościoła Bożego Ciała,
zgodnie z jego pokorną prośbą,
aby wszyscy go deptali.
Już w rok po śmierci księdza
Stanisława sporządzono spis 176
nadzwyczajnych łask uzyskanych
dzięki jego orędownictwu. Elewacja relikwii odbyła się w 1632 r., a
18 kwietnia 1993 roku – podczas
uroczystej Mszy świętej beatyfikacyjnej – Jan Paweł II dokonał potwierdzenia kultu księdza Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go
do grona błogosławionych.
Dekret w sprawie męczeństwa
ks. Jerzego Popiełuszki oznacza,
że możliwa będzie beatyfikacja
Sługi Bożego.
Benedykt XVI podpisał także
4 inne dekrety w sprawie cudów
dokonanych za wstawiennictwem
błogosławionych, 5 dekretów od-

nośnie do cudów za wstawiennictwem Sług Bożych oraz 8 dekretów o heroiczności cnót.
Wietnam:
tłok w seminariach
W ciągu minionych 5 lat znacznie zwiększyła się liczba alumnów
seminariów duchowych w Wietnamie. W 7 tamtejszych uczelniach
przygotowuje się do kapłaństwa
1349 kleryków, o 427 więcej niż w
2004 r.
Jak informuje Radio Watykań
skie, wzrost liczby alumnów należy po części wiązać z liberalizacją
polityczną i ponownym otwarciem w 1986 r. sześciu wyższych
seminariów duchownych. Większość z tych placówek podjęła
specjalny program propedeuty
czny dla kandydatów. Po części zaś
może to wynikać z zamknięcia w
1975 r. wszystkich niższych seminariów duchownych. Powołaniowy boom rodzi także problemy:
ciasnota, brak środków i niedostateczna liczba formatorów.
Władze Wietnamu
niszczą Papieskie Kolegium
Władze Wietnamu już od roku
systematycznie niszczą i wyburzają budynek Papieskiego Kolegium
w Dalat. Oficjalnie chcą tam stworzyć publiczny park, a faktycznie
chodzi o sprzedaż kościelnego terenu pod dochodowe inwestycje.
W wywiadzie opublikowanym
na kościelnych stronach internetowych bp Piotr Nguyen Van
Nhon, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Wietnamu ujawnił,
że ani jemu, ani innym biskupom
łącznie z arcybiskupami Hanoi,
Hue i Sajgonu nie udało się powstrzymać władz reżimowych od
zburzenia Kolegium.
W 1956 r. biskupi w Południowym Wietnamie zwrócili się do
Rzymu z prośbą o ustanowienie
Papieskiego Kolegium w Dalat
– w mieście położonym na centralnym płaskowyżu Wietnamu.
Papieskie Kolegium rozpoczęło
działalność 13 września 1958 r.
Służyło jako główne seminarium
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duchowne, kształcąc księży wietnamskich aż do czasu, gdy komunistyczny rząd zawłaszczył obiekt
w 1980 r.
„Papieskie Kolegium jest bardzo drogie sercu księży biskupów
i kapłanów w Wietnamie. Jest ono
żywą pamiątką dla wielu z nas” –
powiedział biskup Piotr Nguyen.
„Czternastu księży, którzy tutaj
studiowali, osiągnęło godność biskupią. Z wyjątkiem biskupa Pio
tra Nguyen Van Nho, wszyscy nadal zarządzają swoimi diecezjami”
– dodał.
W warunkach wolnego rynku
wartość gruntów wzrosła niepomiernie. W miarę jak korupcja
staje się wszechobecna, lokalni
urzędnicy reżimowi stają się coraz bardziej zachłanni w poszukiwaniu bezprawnego, osobistego
zysku. Wymyślają nierealne projekty po to, by mieć pretekst do
przymusowego konfiskowania
wieśniakom ich ziemi, albo do odkupienia jej za symboliczne pieniądze. Następnie, gdy prawowici
właściciele zostaną już usunięci
ze swej własności, urzędnicy państwowi odsprzedają te grunty po
dużo wyższych cenach lub budują
tam hotele, restauracje czy nocne
kluby, traktując te inwestycje jako
źródło swoich dochodów.
W liście do prezydenta i do
premiera Wietnamu w lipcu 2008
biskup Michał Hoang Duc Oanh
z Kontum napisał: „W tym kraju
wielu rolników i biednych ludzi
od wielu lat prosiło o zwrot swojej
własności, ale wszystko na darmo, gdyż władze wybrały politykę
prześladowań i represji zamiast
zaopiekować się nimi!”
Władze zaczęły też oglądać się
na nieruchomości zagarnięte Kościołowi w minionych latach. Tak
było w przypadku gruntów kościelnych w Thai Ha, byłej nuncjatury Papieskiej w Hanoi, licznych
szkół i klasztorów na Południu
Wietnamu. W tym kontekście obszar 79 tys. 200 metrów kwadratowych należący do Papieskiego
Kolegium nie uniknął chciwych
zapędów lokalnych urzędników.
22 listopada 2008 r., część budynków seminaryjnych zburzono.
Wówczas biskup Peter Nguyen
zaprotestował. Jego protest ze
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względu na gorącą atmosferę
protestów w innych miejscach
kraju spowodował spowolnienie
dzieła wyburzania.
Obecnie władze lokalne, postępując według taktyki zastosowanej w przypadku nuncjatury
Hanoi, parafii Thai Ha i konwentu
Sióstr św. Pawła z Chartres w diecezji Vinh Long, zdecydowały się
na „tymczasowe rozwiązanie” by
najpierw stworzyć w tym miejscu
park publiczny i następnie odczekać na stosowny moment, by powrócić do prywatyzacji terenu.
„Ja, osobiście, wielokrotnie
zwracałem się do władz w prowincji Lam Dong” – powiedział biskup Piotr Nguyen. „Władze w odpowiedzi domagały się ode mnie,
abym to ja przekazał im seminarium!”. Biskup ujawnił list władz
rządowych Nr 8860/UBND-DC z
dnia 4 grudnia 2008, zawierający
to żądanie.
„W dniu 2 listopada 2009 po
raz kolejny napisałem wniosek do
premiera i do przewodniczącego
Prowincji Lam Dong” – dodał hierarcha. Po upływie prawie miesiąca nie ma żadnej odpowiedzi
ze strony władz, natomiast prace
przy budowie parku na miejscu
Kolegium nabierają tempa.
„Być biskupem w Wietnamie
dzisiaj jest wielkim wyzwaniem”
– zauważył ks. Józef Nguyen z Hanoi. „Jeśli, sprzeciwiając się rabunkowi własności kościelnej, biskup
protestuje łagodnie, to nie jest w
stanie uchronić Kościoła, a to spotyka się z silną krytyką ze strony
wiernych” – wyjaśnił duchowny.
A z drugiej strony, „Gdy biskup
protestowałby w sposób zdecydowany i mocny, aby ochronić
Kościół i swoich wiernych, wtedy
państwowe środki przekazu przez
długie miesiące publikują obraź
liwe artykuły przeciw niemu, pro
rządowe bojówki oblegają dom
biskupa, grożą mu śmiercią, używają wulgarnego słownictwa,
przyjmowanie nowych alumnów
do seminarium jest ograniczone,
święcenia kapłańskie są wstrzymywane, przeznaczenia i przeniesienia duszpasterzy spotykają się
z utrudnieniem, normalna działalność Kościoła – jak spotkania
duszpasterskie, rozwijanie no-

wych inicjatyw kościelnych – napotyka na przeszkody. Wszystko
po to, żeby wmówić biskupowi,
że ulegając rządowym naciskom
działa dla dobra Kościoła.”
Chiny-Watykan: kard. Zen
o granicach kompromisu
Kościoła z władzami
Kwestia relacji z tzw. Stowarzyszeniem Patriotycznym biskupów uznanych przez władze
jak i pozostających w ukryciu to
główny temat poruszony przez
kard. Josepha Zen Ze-kiuna, emerytowanego biskupa Hong Kongu
w przewodniku, wyjaśniającym
zawartość listu Benedykta XVI do
chińskich katolików z 2007 r. W
dokumencie tym papież wyraźnie
stwierdził, że działalność instytucji będącej w istocie narzędziem
kontroli Kościoła przez władze komunistyczne jest nie do pogodzenia z zasadami wiary katolickiej.
Kard. Zen zaznacza, że wpływ
Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich na życie
tamtejszego Kościoła jest główną
przyczyną trudnej sytuacji wspólnoty katolickiej w ChRL. Jak wiadomo zostało ono utworzone w
1957 r. i podważało więzy lokalnego Kościoła ze Stolicą Apostolską.
Purpurat zaznacza, że jeśli jakiś
biskup podziemny musi uzyskać
uznanie władz, to akt taki nie może
pociągać za sobą zanegowania zasad wiary i komunii kościelnej. Nie
można do tego dążyć za wszelką
cenę, ale trzeba zachować dużą
ostrożność i wysłuchać wcześniej
opinii swego prezbiterium. Jak zaznacza agencja Asianews, słowa
te wydają się odnosić do sprawy
bpa Francisa An Shuxina, wywodzącego się z Kościoła podziemnego, który pod koniec lipca b.r.
wstąpił do Stowarzyszenia Patriotycznego, twierdząc, że czyni to
dla dobra Kościoła. Wydarzenie to
spowodowało podziały w obrębie
diecezji Baoding, której hierarcha
jest koadiutorem.
Kard. Zen wyjaśnia, że błędne byłoby myślenie, iż nie trzeba
kontynuować działalności podziemnej. Podkreśla, że choć nie
jest to sytuacja normalna, to jednak wymuszona okolicznościami.
„Dopóki istnieją nienormalne warunki, tak długo istnieją powody

4/2009

do kontynuowania działalności
podziemnej. Nie można bowiem
akceptować ingerencji państwa
w wewnętrzne sprawy Kościoła.
Fałszywa interpretacja listu Ojca
Świętego zmuszałaby wspólnoty katakumbowe, by poddawały
się bezpodstawnym ingerencjom
państwa, podczas gdy papieski
list zachęca wspólnoty oficjalne,
by się od nich uwolniły” – stwierdza chiński purpurat.
Emerytowany
ordynariusz
Hong Kongu zachęca biskupów
oficjalnych, uznanych przez Stolicę Apostolską do podejmowania
jednoznacznych gestów, wyrażających pełną komunię z Następcą
Piotra. Podkreśla dwuznaczność
ich sytuacji, gdyż struktury Stowarzyszenia Patriotycznego są
obiektywnie
niedopuszczalne,
natomiast wspomniani hierarchowie nie chcą w swym sercu ich
akceptować i pragną, aby jak najprędzej uległy likwidacji. Właśnie
ze względu na dwuznaczność tej
sytuacji biskupi oficjalni muszą
być konsekwentni w swych postawach i unikać wykorzystywania swego autorytetu dla reklamy
ideałów Stowarzyszenia Patriotycznego. Nie można zachowywać komunii z Następcą Piotra, a
równocześnie głosić wsparcie dla
tzw. „Kościoła niezależnego” – zaznaczył kard. Joseph Zen Ze-kiun.
Ogłoszą dowody na to,
że Jan XXIII ratował Żydów
Międzynarodowa Fundacja im.
Raula Wallenberga i Komitet Roncallego przekażą do Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie
wyniki badań nad rolą Jana XXIII
w ratowaniu Żydów.
Chodzi o okres II wojny światowej, gdy przyszły papież jeszcze
jako abp Angelo Giuseppe Roncalli był delegatem apostolskim
w Turcji. Zdaniem obu instytucji
Jan XXIII powinien otrzymać tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów
Świata.
W komunikacie opublikowanym w przeddzień przypadającej
25 listopada 128 rocznicy urodzin błogosławionego Jana XXIII,
podkreślono, że jego pontyfikat
wyróżniał się poszukiwaniem
zbliżenia Kościoła z Żydami. Najważniejszym tego wyrazem był

Sobór Watykański II. Mniej znana
jest natomiast rola abp Roncallego w okresie holokaustu, gdy
reprezentował papieża w Stambule. Wykorzystywał tam wszelkie dostępne środki, by ocalić jak
najwięcej osób prześladowanych
przez hitlerowców.
Badania prowadzone wspólnie przez Fundację Wallenberga
i Komitet Roncallego, z udziałem
czołowych historyków, ukazują
odważną postawę delegata apostolskiego, który korzystając ze
statusu dyplomatycznego wysyłał
świadectwa chrztu i imigracji do
Palestyny dla Żydów węgierskich.
„Pomagał też Żydom słowackim i
bułgarskim, a także innym ofiarom
nazizmu” – czytamy w komunikacie. Obydwie instytucje apelują
też do burmistrzów całego świata,
by upamiętniali osobę Jana XXIII,
stawiając jego pomniki i popiersia. „Wszyscy ludzie dobrej woli,
niezależnie od wyznawanej wiary
czy rasy powinni uznać bohaterską postawę Angelo Roncallego i
mają obowiązek moralny, by młodym pokoleniom ukazywać jego
dziedzictwo” – stwierdza komunikat Fundacji.
Abp Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) był w latach 192544 papieskim przedstawicielem
w Bułgarii, Turcji i Grecji. W 1944
r. został nuncjuszem apostolskim
we Francji, a w 1953 r. – kardynałem i patriarchą Wenecji. Wybrany
papieżem 28 października 1958 r.,
przyjął imię Jana XXIII. Beatyfikował go w 2000 r. Jan Paweł II.
Międzynarodowa
Fundacja

Raula Wallenberga ma na celu
podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy ryzykowali własnym
życiem, aby ocalić Żydów w czasie
II wojny światowej. Jej patron, Raul
Wallenberg był szwedzkim dyplomatą na Węgrzech, który podczas
II wojny światowej uratował w tym
kraju tysiące Żydów. Został aresztowany przez wojska sowieckie,
które wkroczyły do Budapesztu
po wyparciu stamtąd Niemców.
Od tamtego czasu wszelki ślad po
nim zaginął. Natomiast założyciel
fundacji, 76-letni obecnie Baruch
Tenembaum urodził się i mieszka
w Argentynie. Pochodzi z rodziny
rosyjskich Żydów ocalałych z pogromów w 1880 r.
Jak wielu anglikanów
skieruje się ku Rzymowi?
„Całkiem realne są masowe
przejścia anglikanów do Kościoła
katolickiego” – stwierdził w wywiadzie dla dziennika „The Daily
Mail” bp John Broadhurst.
Stoi on na czele istniejącego od
1992 r. stowarzyszenia Forward in
Faith, protestującego przeciw ordynowaniu kobiet na pastorów i
biskupów. Kieruje też anglikańską
diecezją w brytyjskim mieści Fulham.
Bp Broadhurst przypomniał,
że do kierowanej przez niego
organizacji należy około tysiąca
duchownych, a wielu innych z
nią sympatyzuje. Obecnie głównym problemem staje się dla nich
kwestia własności budynków kościelnych. Jest on przekonany, że
pomocą w tej dziedzinie będzie
służyć specjalna komisja powołana w tych dniach przez katolicki
episkopat Anglii i Walii w związku z opublikowaniem konstytucji apostolskiej „Anglicanorum
coetibus”. W grę może wchodzić
wspólne korzystanie z budynków
kościelnych bądź też leasing części z nich.
Natomiast publicysta „The Daily Telegraph”, Damian Thompson
donosi o przypadku wandalizmu
w jednej z parafii Anglo-katolickich, w Londynie i pogróżkach
wystosowanych pod adresem jej
duszpasterza. Wspomniany duchowny zaznaczył, że kierowana
przez niego wspólnota nie dokonała jeszcze wyboru co do swej

55

Vox Domini

przyszłości, choć propozycja Ojca
Świętego, tworzenia specjalnych
ordynariatów personalnych wydaje się jemu osobiście bardzo
interesująca. W wypowiedzi dla
publicysty „The Daily Telegraph”
podkreślił, że większość osób aktywnie działających w jego parafii
postrzega papieską propozycję
jako szansę na rozwiązanie istniejących problemów.
Prymas Kościoła
anglikańskiego zadowolony
ze spotkania
z Benedyktem XVI
Abp Rowan Williams Prymas
Kościoła anglikańskiego po spotkaniu z Benedyktem XVI w Waty-

czył jednak opiniom, jakoby był
to „nowy styl ekumenizmu”. – Nie
ma w konstytucji apostolskiej niczego, co można by interpretować jako „łapankę” – stwierdził anglikański arcybiskup Canterbury.
Przyznał zarazem, że sposób
ogłoszenia konstytucji apostolskiej budził niepokój wielu angli
kanów, w tym także jego, nie z
powodu jej treści, lecz niektórych wypowiedzi temu towarzyszących. Swymi wątpliwościami
podzielił się z papieżem, który
podszedł do sprawy bardzo życzliwie i wyjaśnił, że konstytucja nie
zmienia niczego w stosunku Kościoła katolickiego do Wspólnoty

kanie stwierdził:
– Papież potwierdził swoje zaangażowanie w kontynuację oficjalnego dialogu między naszymi
Kościołami jako Kościołami. Z entuzjazmem wyrażał się o rozpoczynającej się trzeciej fazie tego
dialogu – powiedział dziennikarzom przed odlotem z Rzymu.
Pierwsza faza trwała w latach
1967-81, druga zaś od 1983 do
2004 r. Trzecia, pod koniec roku
2009.
Abp Williams ujawnił, że nie był
konsultowany w sprawie ogłoszenia konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus” ustanawiającej ordynariaty personalne dla
anglikanów, którzy chcą przejść
do Kościoła katolickiego. Zaprze-

Anglikańskiej. Ten punkt widzenia
został zawarty w „bardzo jasnym”
komunikacie ogłoszonym po spotkaniu – dodał abp Williams.
Jego zdaniem anglikanie, którzy przechodzą do Kościoła katolickiego robią to z przekonania,
w zgodzie z własnym sumieniem.
Jednak także wśród tych, którzy
nie zostaną katolikami są anglikanie tradycyjni, niezadowoleni z
kierunku przyjętego przez Wspólnotę Anglikańską w sprawie u
dzielania święceń kapłańskich
kobietom.
– We Wspólnocie Anglikańskiej
występuje bardzo szeroka gama
poglądów teologicznych od przychylnych święceniu kobiet po
tych, którzy uważają, że nie jest to
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nasza sprawa wewnętrzna, ale powinniśmy ją rozwiązywać razem z
innymi Kościołami – wyjaśnił prymas Kościoła anglikańskiego.
Pytany o przyszłą wizytę Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii,
abp Williams wyraził opinię, że
przyjęcie papieża przez niekato
lików będzie zależało od tego,
czy będzie on się zwracał do całego społeczeństwa, czy tylko do
katolików. Za znaczące uznał to,
że w centrum wizyty będzie postać kard. Johna Newmana, który
„nie jest tylko własnością Kościoła
rzymskokatolickiego”, jako że był
jednym z największych intelektualistów XIX w. – Zachęcałem Ojca
Świętego, by w ten sposób spojrzał na Newmana i potraktował
go jako inspirację do tego, co powie brytyjskiemu społeczeństwu
– ujawnił anglikański arcybiskup
Canterbury.
Episkopat Anglii i Walii:
będą ordynariaty personalne
dla byłych anglikanów
W Leeds odbyło się w r. 2009
zgromadzenie plenarne katolickich biskupów Anglii i Walii. Jednym z głównych tematów obrad
było utworzenie przez Benedykta
XVI specjalnych struktur dla anglikanów przechodzących na katolicyzm. Tworzeniem ordynariatów
personalnych w Anglii i Walii zajmie się powołana przez episkopat
komisja.
– Skupiliśmy się na tym, jak
urzeczywistnić papieskie postanowienia w konkretnej sytuacji
naszego Kościoła lokalnego. Bardzo nam zależy, aby ta nowa sytuacja nie naruszyła współpracy
ze Wspólnotą Anglikańską. Trzeba
przyznać, że arcybiskup Canterbury, abp Rowan Williams bardzo
wielkodusznie zareagował na decyzję papieża. Był to wyraz wielkiej
pasterskiej troski, aby ci, którzy
odchodzą ze Wspólnoty Anglikańskiej, nie skończyli w jakichś
małych, niezależnych wspólnotach kościelnych, lecz by znaleźli
opiekę duszpasterską i własną
tożsamość w Kościele katolickim,
w jego widzialnej wspólnocie powiedział metropolita westminsterski abp Vincent Nichols.
W czasie jesiennej sesji biskupi
przypomnieli też katolicką naukę
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o eutanazji w związku z trwającymi w Wielkiej Brytanii konsultacjami na ten temat. Rozpoczęto
również przygotowania do wizyty
Benedykta XVI, a także dyskutowano o peregrynacji relikwii św.
Teresy z Lisieux, która przyciągnęła do kościołów tysiące wiernych
(w niektórych miastach peregrynacja miała miejsce w świątyniach
anglikańskich). Zdaniem abp. Nicholsa wydarzenie to pokazało, że
wiara i pobożność Brytyjczyków
wciąż jeszcze są dość silne.
Włochy: kara dla nauczyciela,
który zdjął krzyż
Nauczyciel, który w jednej z
włoskich szkół zerwał krzyż ze
ściany po czym wyrzucił go do
kosza zostanie ukarany dyscyplinarnie.
Wydarzenie miało miejsce w
technikum „Badoni” w Lecco na
północy kraju. Po burzliwej dyskusji z uczniami na temat obecności
krzyża w klasie nauczyciel wszedł
na krzesło, zdjął go i wrzucił do
kosza. Większość młodzieży była
już na korytarzu, ale niektórzy widzieli wszystko przez półotwarte
drzwi. Dyrektor szkoły zawiadomił kuratorium szkolne. Wobec
nauczyciela wyciągnięte zostaną
konsekwencje dyscyplinarne.
Irak: zamach na kościół
chaldejski w Mosulu
W Mosulu dokonano zamachu
bombowego na kościół obrządku chaldejskiego pw. św. Efrema.
Świątynia, znajdująca się w centrum miasta, została zniszczona.
– Chciano uderzyć w symbol
obecności chrześcijan w Iraku, a
nie tylko w Mosulu, ponownie zasiać strach i skłonić chrześcijan do
ucieczki – oświadczył chaldejski
arcybiskup-elekt Mosulu, ks. Emil
Shimoun Nona. Poinformował,
że „wszystko jest zniszczone”, na
szczęście jednak nie ma ofiar w
ludziach. Proboszcz ocalał, bo nie
było go akurat w domu.
Wyraził zdziwienie, że napastnikom udało się dokonać zamachu,
choć miejsc kultu zawsze pilnuje
policja. Dodał, że policja poszukuje zamachowców i podejrzewa,
że bomba wybuchła nie – jak zazwyczaj – w samochodzie pułapce przed kościołem, lecz została

podłożona wewnątrz budynku.
Również przedstawiciel chaldejskiego patriarchy Babilonii w
Rzymie, chorepiskop Philip Najim
uważa, że zamach w Mosulu jest
groźbą, mającą na celu skłonienie
chrześcijan do opuszczenia Iraku.
Dodał, że wyznawcy Chrystusa w
tym kraju nie czują się chronieni
ani przez władze lokalne, ani centralne. Dlatego w obliczu przemocy decydują się na emigrację.
Ks. Najim podkreśla, że zamach
na kościół „oznacza atak na miejsce kultu, dokąd chodzi się, aby
modlić się do jedynego i wszechmogącego Boga wszystkich ludzi.
Oznacza atak na wiarę – cenne
dobro każdej osoby ludzkiej, na jej
religię. To działanie przeciw Bogu,
które podsyca strach” – stwierdził
chaldejski prokurator w Rzymie.
Liban: chrześcijanie uciekają
przed islamizacją kraju
Rosnące wpływy islamskie w
Libanie powodują, że z kraju tego
emigruje coraz więcej chrześcijan
– twierdzi mieszkający od lat w
Bejrucie o. Samir Khalil SI.
Jezuita, który założył w stolicy
kraju Centrum Badań Naukowych
i Dokumentacji dla Arabskich
Chrześcijan (CEDRAC) przypo
mina w rozmowie z libańskim
dziennikiem „The Daily Star”, że
od rozpoczęcia wojny domowej
(1975-1990) wyemigrowała jedna
trzecia chrześcijańskiej populacji
Libanu. - Wielu wyjeżdża, bo czują, że mają coraz mniejszy wpływ
na kraj, skoro kluczowe pozycje w
polityce zajmują muzułmanie –
dodaje jezuita.
– Chrześcijanie stanowili kiedyś 50 proc. całego społeczeństwa, teraz eksperci szacują, że
jest ich nie więcej niż 34 proc., co
jest niepokojące – mówi o Khalil,
który wykłada na Uniwersytecie
św. Józefa w Bejrucie.
Zakonnik zauważa też, że podobne tendencje dostrzec można w innych zakątkach Bliskiego
Wschodu. Zdaniem naukowca,
konsekwencje tego procesu będą
bardzo poważne, gdyż kurcząca
się mniejszość chrześcijańska nie
będzie mogła równoważyć rosnących wpływów islamskich.
– Liban był zawsze ostoją tolerancji religijnej, ale teraz zmierza

w kierunku modelu islamizacji,
jaki zaobserwować można w Iraku i Egipcie – konstatuje jezuita.
Indie: 56 kościołów zniszczono
w stanie Karnataka w 2009 r.
W indyjskim stanie Karnataka
na południu kraju w 2009 r. zniszczono już 56 kościołów różnych
wyznań chrześcijańskich.
Sajan George, przewodniczący
Globalnej Rady Indyjskich Chrześcijan oświadczył, że natężenie
działań przeciwko wyznawcom
Chrystusa wzrasta w Karnatace i
innych stanach rządzonych przez
nacjonalistyczną partię Bharatiya
Janata i „odzwierciedla wzrost religijnej nietolerancji”.
Zdaniem George’a, władze
nie dopełniają ciążącego na nich
obowiązku ochrony chrześcijańskiej mniejszości i powstrzymywania hinduistycznych radykałów. – Fundamentaliści wiedzą, że
cokolwiek zrobią, nie staną za to
przed sądem – wyjaśnił przewodniczący Rady.
Jednocześnie Regionalna Rada
Katolickich Biskupów Karnataki
wydała 20 listopada oświadczenie, w którym potępiła niedawne
ataki hinduistycznych ekstremistów na młodzież różnych religii,
spędzającą razem czas. – Dlaczego dziewczęta i chłopcy należący
do różnych wspólnot religijnych
nie mieliby na siebie dobrze oddziaływać? – zastanawiają się
hierarchowie. Jednogłośnie potępili też zastraszanie mieszkańców
stanu przez fundamentalistyczne
ugrupowania, które zajmują się
„utrzymywaniem porządku moralnego”.
Jednym z ostatnich incydentów była napaść 15 listopada na
trzech młodych muzułmanów jadących autobusem z dwoma hinduistycznymi dziewczynami na
obóz sportowy. Chłopców oskarżono o zaloty wobec towarzyszek
podróży. Na początku roku, 25
stycznia, członkowie radykalnej
grupy Sri Ram Sene (Armia Pana
Ramy) zaatakowali osiem kobiet
w pubie w Mangalurze. Oskarżyli
je o sprzeciwianie się hinduskiej
kulturze, która nie pozwala kobietom chodzić do barów.
11 lutego 16-letnia hinduistka
popełniła samobójstwo po tym,
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jak ekstremiści publicznie upokorzyli ją z powodu przyjaźni z młodym muzułmaninem, prowadząc
parę na policję. – Kto dał im władzę
zabraniania dziewczętom kontaktów z chłopcami należącymi do
wspólnot mniejszościowych? –
pytają biskupi. Ich zdaniem hinduistyczne ugrupowania chcą w
celach politycznych podzielić ludzi na płaszczyźnie religijnej.
Karnataka liczy 53 mln mieszkańców, z których 84 proc. wyznaje hinduizm, 12 proc. islam, a tylko
2 proc. chrześcijaństwo.
Pierwsza beatyfikacja
w Ziemi Świętej
W bazylice Zwiastowania w Nazarecie prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych abp Angelo
Amato ogłosił bł. siostrę Marię-Alfonsynę Danil Ghattas – chrześcijankę arabską z Ziemi Świętej. Żyła
na przełomie XIX i XX w. i założyła
Zgromadzenie Sióstr od Najświętszego Różańca z Jerozolimy.
Beatyfikacja w Nazarecie była
pierwszym tego rodzaju obrzędem w Ziemi Świętej. Jednocześnie była to siódma beatyfikacja
w roku 2009 i 62 od początku
pontyfikatu Benedykta XVI.
Maria Danil Ghattas urodziła się
4 października 1843 r. w Jerozolimie. Na chrzcie otrzymała imiona
Sultaneh-Maria. Od najmłodszych
lat odznaczała się wielką pobożnością i szybko odkryła w sobie
powołanie zakonne. 18 lipca 1852
r. ówczesny łaciński patriarcha jej
rodzinnego miasta abp Giuseppe
Valerga (1813-72) udzielił jej sakramentu bierzmowania. W wieku zaledwie 14 lat wstąpiła jako
postulantka do Zgromadzenia
Sióstr św. Józefa od Objawienia, a
30 czerwca 1860 r., gdy nie miała
jeszcze 17 lat, przywdziała habit
tej wspólnoty zakonnej, przyjmując imię Alfonsyna. Dwa lata później złożyła śluby, po czym rozpoczęła pracę katechetki w Betlejem.
Pragnąc jak najlepiej wywiązać się
z nałożonych na nią obowiązków
nie tylko uczyła dzieci podstaw
wiary, ale także zakładała bractwa i stowarzyszenia, propagując
zwłaszcza nabożeństwo do Matki
Bożej i modlitwę różańcową.
W tym też czasie zaczęła doświadczać widzeń Maryi, która
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prosiła młodą zakonnicę o założenie zgromadzenia, które będzie
szerzyć kult różańca. Jej ojcem
duchownym został ks. Joseph
Tannous Yamine i to on odegrał
ważną rolę w spełnieniu prośby
Matki Bożej. Wynajął on skromny
dom dla s. Marii-Alfonsyny i pięciu
postulantek, które zamieszkały
w nim 24 lipca 1880 r. Dzień ten
oznacza też powstanie Zgromadzenia Sióstr od Najświętszego
Różańca z Jerozolimy. Uroczyste
obłóczyny w nowe habity odbyły się 15 grudnia 1881 r. w obecności patriarchy Jerozolimy abp.
Vincenzo Bracco (1835-89). Główną założycielką nowej wspólnoty
zakonnej była s. Maria-Alfonsyna,
a pomagał jej w tym ks. Tannous,
który jest uważany za współtwórcę tego dzieła.
Wcześniej jednak musiała wystąpić ze zgromadzenia. Starania
o to trwały długo i ostatecznie
uzyskała zwolnienie z pierwszych
ślubów 12 października 1880 r.
Bardzo wspierał ją w tych trudnych chwilach ks. Tannous. Habit
swego zgromadzenia przyjęła 6
października 1883 r. z rąk wikariusza patriarszego ks. prałata Pascala Appodia. 7 marca 1885 r. wraz
z pierwszą grupą 8 sióstr wypowiedziała słowa profesji zakonnej
i złożyła trzy śluby: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
25 lipca 1885 Maria-Alfonsyna
wyjechała z inną siostrą do Jaffy
w Galilei. Niebawem doszło tam
do wypadku – młoda dziewczyna Nathira wpadła do głębokiej
cysterny z wodą; matka przełożona rzuciła jej długi sznur różańca
z 15 tajemnicami, noszony przez
siostry, modląc się jednocześnie
o uratowanie dziewczyny. I rzeczywiście, Nathira wydostała się
bez szwanku ze zbiornika dzięki
różańcowi.
W następnych latach założycielka otworzyła domy swego
zgromadzenia i szkoły w Beit-Sahur (1886), Cisjordanii (1887) i Nablusie (1889), po czym ze względów zdrowotnych musiała wrócić
do Jerozolimy. Ale gdy stan jej
zdrowia poprawił się, znów wyjechała, aby założyć nowy dom, tym
razem w Zababdeh. W 1892 w Nazarecie towarzyszyła ks. Tanno-

usowi w ostatnich chwilach życia.
W rok później założyła w Betlejem dom swej wspólnoty i zakład
dla ubogich dziewcząt. Spędziła
tam 15 lat pełnych zapału i entuzjazmu, po czym odwołano ją do
domu macierzystego w Jerozoli
mie. W 1917 r. ponownie wyjechała, tym razem do Ain-Karem,
gdzie założyła przy domu swego
zgromadzenia sierociniec. Tam,
pracując i odmawiając codziennie
różaniec, zmarła w uroczystość
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 25 marca 1927 r. Ostatnie chwile spędziła na modlitwie
wraz ze swą rodzoną siostrą Hanneh Danil Ghattas.
Była wielką apostołką nadziei
i wiary w Boga i Jego Matkę oraz
czcicielką różańca, utożsamiając
się ze słowami Maryi: „Różaniec
jest waszym skarbem”. Obecnie
założone przez nią zgromadzenie
działa na Bliskim Wschodzie: w
Palestynie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Egipcie, Syrii, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Kuwejcie i
ma dom generalny w Rzymie.
Ponad dwa miliony wiernych
z całego świata
Tyle osób wzięło udział w papieskich audiencjach i celebracjach w r. 2009 w Watykanie i Castel Gandolfo. Prefektura Domu
Papieskiego podała dane statys
tyczne odnośnie do uczestnictwa
wiernych w spotkaniach z Benedyktem XVI.
W audiencjach ogólnych ucze
stniczyło 537.500 osób (z czego
45 tys. pielgrzymów polskich - 8,4
proc. ogółu wiernych). W audiencjach specjalnych 115.600 osób,
w celebracjach liturgicznych
470.800 osób, zaś w modlitwie
„Anioł Pański” – 1.120.000 osób.
Odnośnie do audiencji ogólnych – rekordowymi miesiącami
były kwiecień (130 000 wiernych)
i październik (71 tys. wiernych). Są
to miesiące związane z rocznicami śmierci oraz wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Ogółem
w Watykanie spotkało się z papieżem w 2009 r. 2.243.900 pielgrzymów.
Statystyka nie obejmuje papieskich pielgrzymek zarówno na
terenie Włoch jak i poza granice
Republiki Włoskiej.
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ŚWIADEK NASZEGO
POWOŁANIA DO SZCZĘŚCIA
Klara urodziła się w Paryżu 26
października 1953 r. w rodzinie
głęboko chrześcijańskiej. Otrzymała od najmłodszych lat głębokie
religijne wychowanie, które zakorzeniło jej życie w Bogu. „Chcę być
żywym uwielbieniem Boga. Chcę
być wszystkim dla Boga. Skąd mam
wiedzieć, czego On ode mnie oczekuje?...” – zastanawiała się.
Po pięciu pierwszych latach
życia spędzonych w Maroku, poza
okresem studiów, mieszkała na wsi
w departamencie Gers, w starym
rodzinnym domu w Lauret.
Od zarania świadomości przejawiała intensywną radość życia,
świetne wyczucie ludzi, żarliwą
hojność serca i bardzo szczególny
pociąg do spraw Bożych. Kochała
bez granic, pragnęła bez miary, dawała bez wyrachowania, nawet jeśli
czasem ogarniało ją zniechęcenie i
wzdychała: „Już nie chcę być świętą, to zbyt trudne”.
Mając pięć i pół roku przystąpiła do pierwszej Komunii św. Od tej
pory jej bezgraniczna ufność Bogu
oraz całkowite i pełne pokoju oddanie się Maryi nieustannie rosły.
Po ukończeniu szkoły średniej
i po pierwszym roku studiów w
Tuluzie Klara wyjeżdża do Rzymu,
gdzie zdaje egzamin wstępny do
Centralnego Instytutu Konserwacji
Zabytków w Rzymie, specjalizując
się w malarstwie i freskach.
Radość była motywem jej życia.
Mogłoby się więc zdawać, że jej
życie nie jest naznaczone żadnymi
trudnościami. Tymczasem przechodziła przez cierpienia, a także przez
ciężkie zmagania: od dzieciństwa
aż do śmierci doświadczała choroby; walczyła ze swą nadmierną
wrażliwością i porywczością; cierpiała na widok dającego się odczuć
kryzysu w Kościele; w czasie
pierwszego roku pobytu w Rzymie
zaznała trudności i pokus, które ją
mocno dotknęły. Wieczne Miasto,
w którym doświadcza wolności i
niezależności kusi ją na różne sposoby, zwłaszcza w sferze czystości.

Prosi więc swą rodzinę o modlitwę
i również sama stale powtarza: „O,
Maryjo bez grzechu poczęta, powierzam Ci czystość mego serca. Bądź
jej strażniczką na wieki.”
Łaska działała, a ona odpowiadała na nią całkowitym oddaniem
się Bogu, „bliskością z Maryją” i
„ze wszystkimi gośćmi z nieba” - jak
lubiła mawiać. W ciągu ostatnich
miesięcy życia promieniowała równowagą i nadprzyrodzoną radością:
„Jestem najszczęśliwsza na świecie!”; „Jestem zadowolona, zadowolona, zadowolona!” „Szczęście
wylewa się ze mnie, chcecie, abym
się z wami podzieliła?”
Trudy rzymskiego życia pozwalają jej uświadomić sobie, gdzie
zaczerpnąć szczęścia: w jedności
z Bogiem. „Mówię sobie pośród
tego pogańskiego błotka, że muszę
się rozwijać dla Boga, żyć Bogiem,
żyć radością Boga. Muszę być radosna, inaczej nie byłabym świadkiem
Boga. Nie żyję jak powinnam, robię
postanowienia i o nich zapominam.
Pierwsze było właśnie takie: bardzo trudne! Muszę się uspokoić i
wyciszyć. Muszę świadczyć o Bogu
w radości... Piękne słowa nie wystarczą.”
Od dzieciństwa doświadczała
Krzyża Chrystusa poprzez choroby.
W wieku czterech lat przeszła ostre
zakażenie, stan zapalny, którego
długie i trwałe negatywne skutki
odczuwała. Potem kolejne choroby:
zakażenia jelitowe, zapalenie płuc,
błonica. Jednak problemy zdrowotne nie pozbawiały ją uśmiechu.
Matka, pragnąc ją zmotywować do
ofiarowania Bogu cierpień, przekonuje ją, aby oddawała je Jezusowi.
Jednak Klara, jeszcze zbyt mała
woła: „Nie, nie, ja nie chcę, aby Go
zamiast mnie rozbolał brzuch”.
Kiedy kończy 10 lat i lepiej
rozumie Boże tajemnice, przyznaje
się, w stanie wysokiej gorączki, że
prosiła w modlitwie o chorobę w
intencji nawrócenia grzeszników.
Kiedy ze względu na naukę w
szkole mieszka w Tuluzie notuje w

swoim dzienniczku:
„Zastanawiam się, co zrobić,
gdy dorosnę. Być matką. Bardzo
bym chciała mieć dzieci, dla siebie:
moje [...] Być misjonarką dla dzieci
w Afryce, jak Albert Schweitzer.
Jakie to piękne oddać swoje życie
dla Boga! Jednak opuścić swój
dom, swój kraj, rodziców, to trudna
ofiara. Jednak skoro misjonarze to
robią, dlaczego nie ja? Skoro oni
zostali świętymi, to dlaczego nie
ja? – tak powiedział św. Augustyn.
I chciałabym umrzeć tak jak Jezus
na krzyżu, umrzeć jako męczennica,
to piękne, z pomocą Ducha Świętego, czy mi się uda? Jezus umarł
na krzyżu, ukoronowany cierniem,
biczowany, wyszydzony, [...], zhańbiony. Czyż On, mój Bóg, w którego
wierzę, w którym pokładam nadzieję, nie cierpiał straszliwie za nasze
grzechy? A my, zamiast głosić dobrą
nowinę ubogim, która by im ulżyła w
cierpieniach, siedzimy sobie w wygodnym fotelu, w domu, w milczeniu
[...]! To niedopuszczalne, skoro tak
wielu ludzi czeka, abyśmy im dali
poznać Chrystusa!”
Niesłusznie jednak ktoś chciałby wierzyć, że gorliwość Klary była
jej naturalną cechą i że wszystko
przychodziło jej z łatwością. Pobudzała ją raczej wielka siła woli,
czyniła wielkim kosztem wysiłek
dla Boga. Świadczy o tym jej list
do przyjaciółki:
„Pewnego dnia moja kuzynka oświadczyła, na szczęście bez
świadków, że mnie bardzo podziwia
i że usiłuje mnie naśladować. Nie
tylko mi to nie schlebiało, lecz szczerze jej nagadałam, że ma zły gust.
Powiedziałam jej, ze jeśli nie odwoła swych słów będę musiała się jej
pokazywać tylko z dobrej strony. Niczego nie odwołała, ale też od trzech
tygodni już jej nie widziałam. Ale
bez żartów: wyobrażasz sobie, jaka
na nas ciąży odpowiedzialność? A
gdybym chciała zostać hippiską?
Zawsze mnie to ciągnęło, kiedy tylko
poznałam to słowo i przez wzgląd na
ortografię i dziwne brzmienie tego
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słowa. Pomyśl, wolna od wszelkich
przywiązań. Z takim życiem wymarzonym, jaki dawałabym przykład?
Mówi się nawet, że pośród hippisów
nie ma przejawów nienawiści, bo
nikt nie zajmuje się swoim sąsiadem
a słońce świeci dla wszystkich. Ach,
móc żyć bez zakazów pod pretekstem szokowania ludzi! Właściwie
powinnam zniszczyć ten list, ale
wysyłam Ci go z całą szczerością.
Czy modliłaś się za twoją biedną
Klarcię, która traci głowę?”
Pochwycona w pułapkę życia
powierzchownego i kuszącego
fałszywym blaskiem Klara nie od
razu spostrzega, że wchodzi na
nieodpowiednią drogę. Dopiero
uwaga koleżanki, powiększająca
jej niezadowolenie wynikłe i z niepowodzeń na studiach sprawia, że
odbija się, aby ponownie wejść na
drogi, na jakich oczekują ją Bóg.
Co usłyszała? „Zobaczysz, biedne
dziewczę, dojdziesz do naszego ateizmu. Daję ci jeden rok, a staniesz
się jak my...”
To doświadczenie wiary, oczy
szczenie, umacnia jej powołanie do
świadczenia o Bogu wobec osób,
z jakimi się spotyka. Powołanie
do szczęścia: „chciałabym dawać
szczęście wszystkim, z którymi się
spotykam i siać radość. Święta
Terenia czekała na Niebo, aby
uszczęśliwiać. Ja chcę to czynić już
na ziemi.”
Decydujący wpływ na nią i na
jej ostateczny zwrot w życiu, na jej
nawrócenie miała trzytygodniowa
pielgrzymka do Ziemi Świętej,
prawdziwa „pielgrzymka ubogich”
braci ze Wspólnoty św. Jana, wraz z
ojcem Marie-Dominique Philippe.
Ta podróż pozwoliła jej odkryć
to, co najistotniejsze: „Podróż
wstrząsająca w całym tego słowa
znaczeniu. Moje życie w ciągu
trzech tygodni całkowicie się odmieniło, poza zażyłością z Najświętszą
Dziewicą odkryłam Miłość Bożą,
ogromną, zaskakującą i prostą.
Chrześcijańska miłość to miłość do
ludzi przez wzgląd na to, że Bóg ich
kocha... Mam nadzieję, że się nie
wyrażam jak zakonnica, ale czuję,
że mnie przepełnia Boża miłość.”
Po powrocie z tej pielgrzymki,
od października do grudnia 1974
roku, odnawiała dwa freski w Bazylice św. Franciszka w Asyżu: swojej
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patronki oraz św. Marcina (cud
Hostii). Był to czas niesłychanego
skupienia, światła i szczęścia...
Jakąż łaską było dla niej najpierw chodzić ścieżkami, którymi
chodził Chrystus, z charakterystycznym dla niej entuzjazmem,
zachowywać to wszystko w swoim
sercu, by później medytować nad
tymi tajemnicami pod sklepieniami
świątyni w Asyżu, przed ostatecznym i wiecznym spotkaniem!...
W Asyżu podjęła decyzję, by
w czasie swej pracy konserwatorskiej zamieszkać w Zgromadzeniu
Benedyktynek. Uczestniczyła tym
samym w ich liturgii, w codziennej
Eucharystii. Pragnęła pokoju i wyciszenia, tam to znalazła. Pochłonęła
też w tym czasie dzieła bł. Karola
de Foucauld. Praca także kieruje
jej spojrzenie nieustannie ku Panu.
Freski „pełne są życia duchowego,
które nas do głębi dotyka”.
Klara wróciła na Boże Narodzenie do Lauret, przepełniona
radością i życiem. Cała zwrócona
ku Bogu, który ją do Siebie przyciągnął. Radość ta nie myli: jest
to radość Królestwa, które już się
zaczęło na ziemi, królestwa dzieci
Bożych składających wszystko w
Jego Rękach, które już niczego
się nie obawiają: tak bardzo czują
się kochane i tak bardzo kochają.
Poznała doskonałą radość, o jakiej
pisał św. Jan: „Wytrwajcie w miłości mojej! ...aby radość moja w
was była i aby radość wasza była
pełna” (J 15,9.11). Klara o nic już
nie prosi, niczego już nie pragnie...
pozostaje tylko uwielbienie, miłość.
Jej doświadczona i oczyszczona
Wiara tryumfuje.
W poniedziałek 30 grudnia 1974
roku, chciała spędzić dzień w Lourdes razem ze swoimi rodzicami.
U wejścia do groty, pochylona do
ziemi, długo się modliła, w całkowitym skupieniu... Czy Maryja dała
jej jakiś znak?... Czy poprosiła ją o
najwyższe świadectwo miłości?...
To pozostanie jej tajemnicą. Matka
przyglądała się jej z niepokojem.
Być może czuła, że córka posiada
już tę pełnię radości Boga, jaka jest
udziałem istot nie z tego świata.
„Jestem tak szczęśliwa – zwierza się swojej mamie – że gdybym
teraz umarła, pójdę prosto do Nieba, bo Niebo to uwielbianie Boga,

a to właśnie czynię.”
Gdy więc Klara kończyła swą
artystyczną pracę w Asyżu, Pan w
tym czasie kończył rzeźbić jej serce
i mógł przyjść po nią, gotową na
wieczne spotkanie.
Rankiem 4 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, ujawniło się
błyskawiczne porażenie mózgu i
rozpoczęła się prawdziwa Droga
Krzyżowa. 22 stycznia 1975, mając
dwadzieścia jeden lat i trzy miesiące, Klara wchodzi w Wieczność, do
której wezwał ją Bóg.
Jej szczególnym charyzmatem
było zrozumienie i przekazanie
nam, że całkowita ufność rodzi
radość dzieci Bożych i że nasze
powołanie do szczęścia może i ma
się częściowo spełniać już tu na
ziemi. Chciała być – jak zapisała –
„żywym uwielbieniem dla Boga”.
Chciała „być cała dla Boga”.
„Jak wiedzieć, czego On ode mnie
oczekuje?” – zastanawiała się w
swoim krótkim życiu. Całym swoim
życiem mówi nam: „Twoim powołaniem jest szczęście!”
Kilka myśli Klary
„Nie jestem sama. Zostaję z
Jezusem.” (2,5 r., do mamy, kiedy
ją zostawiała na chwilę sama)
„Chcę być święta, a więc muszę robić wyrzeczenia” (6 lat, do
mamy)
„Wiesz kim chcę być później?”
- Tak, przypuszczam, że chcesz
zostać zakonnicą.
„Nie, kimś więcej”
- No to nie wiem...
„Chcę być świętą! To więcej
niż być zakonnicą, prawda?” (8 lat,
do taty)
Zapisane w zeszycie, w wieku
13 lat: „Panie Jezu, powiedz Naszemu Ojcu, że Go czczę i że będę
rozszerzała Jego Chwałę, jak tylko
będę mogła. Powiedz Naszej Matce,
że staram się być tak czysta i miła
jak Ona. Powiedz Duchowi Świętemu, że musi mi pomóc, żebym Cię
jeszcze bardziej kochała. Dziękuję.
Do jutra.”
„Dziękuję, że dałeś mi siłę do
poświęceń. Tak bardzo ich potrzebuję, żeby przyprowadzać Ci
dusze.”
„Teraz będę się modliła i poświęcała, jak tylko będę mogła: za
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grzeszników, niewierzących, prześladowców, misjonarzy i tych którzy nie mogą być ochrzczeni.”
„Panie Jezu, spraw, abym często przyjmowała
sakramenty i żebym częściej chodziła na Mszę, aby
wzrastało we mnie życie łaski i żebym nigdy nie
odłączyła się od Ciebie i żebym raczej pomagała
innym przyjść do Ciebie.”
„Spraw, aby ten mały żołądź, którym jestem,
wzrastał i stał się razem z Tobą wielkim dębem,
który wyda wiele owoców - innych żołędzi, którym
jako dąb będzie pomagał.”
„Przepraszam, mój nieskończenie miłosierny
Boże, przepraszam za wszystkie grzechy świata.
Postaram się je naprawić, jak to tylko możliwe,
będąc misjonarką i głosząc Twoją Chwałę. Ale
pomóż mi, proszę, walczyć przeciwko grzechowi i zwyciężyć szatana, by Boża wola we mnie
zakrólowała.”
W wieku 14 lat, do rodziców:
„Mam za dużo szczęścia, ono się przelewa.
Chcecie, żebym go wam dała? Jestem szczęśliwa, szczęśliwa, cała wypełniona szczęściem (być
może jest to radość Dzieci Bożych?), szczęściem,
którego nie da się wypowiedzieć.”
W wieku 16 lat, do rodziców:
„To ciekawe: kiedy się zastanowić, ileż powodów do szczęścia można by znaleźć! Życie
jest jednym szczęściem! To ludzie wprowadzają
nieszczęście. Jeśliby wszyscy mogli to pojąć!”
W tym samym okresie, do przyjaciółki: „Nigdy się nie zniechęcaj! Jest to największa głupota.
Kiedy tylko zaczynasz tracić siły przywołaj szybko
Maryję i Anioła Stróża i możesz być pewna, że
ci pomogą. To są najlepsi przyjaciele i jak wiele
mogą! Nie pozwolą ci upaść. Później im podziękuj.
To wspaniałe lekarstwo.”
17 października 1972, zapisane w zeszycie:
„Świętość polega na Miłości w przeżywaniu
spraw zwykłych, dla Boga i z Bogiem, z Jego
łaską i Jego siłą.
Zawsze sądziłam, że chodzi o zaakceptowanie,
a nie o Miłość. A to zmienia wszystko i jest bardzo
jasne. To właśnie stąd pochodzi radość Boża, ponieważ koniec końców akceptacja to uczucie dość
obojętne, choć wyższe niż pogodzenie się. Jednak
Miłość jest tak naprawdę jedynym uczuciem godnym Boga. Nie jest tak, że akceptujemy pocałunek
rodziców, ale kochamy go gdyż pochodzi od nich.
Zaakceptować, to powiedzieć: OK, dostałam w
kość, trzeba do tego podejść pozytywnie i ofiarować to Bogu. Trzeba się pogodzić ...Choć ta sprawa mnie wkurza! W każdym razie nie pozostaje
nic innego jak ofiarować ją Bogu. Obrócić ją w
Miłość: Bóg jest tak dobry, że daje mi tę trudność,
abym ja ofiarowała Mu ją z całego serca na Jego
Chwałę. Prawdą jest, że trzeba być nieźle świętym,
żeby wszystko obracać w Miłość.”
1972 - do zakonnicy:
„Chciałabym dać szczęście wszystkim, z
którymi jestem i rozsiewać radość. Mała Teresa
czekała na niebo, żeby innych uszczęśliwiać. Ja na-

61

Vox Domini

tomiast chcę to czynić na ziemi.”
marzec 1973, do rodziców:
„Muszę koniecznie świadczyć o
Bogu w radości... piękne słowa nie
wystarczą.”
28 lipca 1974, do rodziców:
„Wciąż jestem skąpana radością
i wewnętrznym pokojem. Kocham
wszystkich i chciałabym wszystkich
uczynić szczęśliwymi: to tym musi
być owa radość dzieci Bożych! Tak
długo już jej szukam!”
28 sierpnia 1974,
do przyjaciółki:
„Modlę się za ciebie. Zaufaj
Maryi, i przywyknij do tego, że
wiesz, że Ona jest przy tobie obecna w każdej chwili. I im bardziej
wiesz, że Ona jest obecna, tym
bardziej jest Ona bliżej ciebie. W
ten sposób nie możesz umknąć
przed promieniowaniem na ciebie
Jej radości i pokoju. Wystarczy w
to tylko wierzyć.”
2 października 1974,
do rodziców:
„Dostrzegam teraz, że w życiu
wszystko ma być zwrócone ku Bogu
i że jeżeli się nad tym zastanowić to

Drodzy Czytelnicy!
Witamy Was u progu Roku 2010,
życząc, aby był błogosławiony. Niech
Pan udzieli Wam potrzebnych w życiu, w pracy, w rodzinie, w rozmaitych
problemach i troskach sił i łask.
Nie udało nam się dotrzeć do Was
z naszym pismem przed świętami Bożego Narodzenia (czyli tradycyjnie z
końcem kwartału), ale liczymy na wyrozumiałość i wybaczenie.
Pismo „Vox Domini” nie zawiera...
programu telewizyjnego, który stałby
się – w związku z tym opóźnieniem
– nieaktualny, lecz staramy się przekazać treści, co prawda aktualne, ale
równocześnie uniwersalne, które stanowią duchowy pokarm w dowolnej
chwili w ciągu roku.
Jednym z powodów opóźnienia
druku pisma była zapowiedź Sióstr
ze Zgromadzenia, opiekującego się
Kaplicą Matki Bożej Pani Wszystkich

nie wymaga to nawet wysiłku, tak
bardzo jest to czymś naturalnym.”
„Poza moją bliskością z Maryją,
odkrywam Miłość Boga, ogromną,
zadziwiającą i tak prostą.”
10 października 1974,
do przyjaciółki:
„Chciałabym przelać tobie z
tej Wiary, w której jestem teraz
zatopiona i dać ci na nią przepis.
Czytaj Biblię, zacznij od św. Jana,
odmawiaj różaniec i przeznacz kilka
minut dziennie na modlitwę. Miłość
chrześcijańska to kochać innych
dlatego, że Bóg ich kocha. Oto co
między innymi jest tak bulwersującego w Bożej radości.”
W listopadzie 1974:
„Zadziwia mnie ogrom Miłości
Boga i podziwiam Go także, że dał
mi tyle łaski, w zamian za Nic.”
Do swojej matki, kilka dni
przed nagłą chorobą, której
nic nie zapowiadało:
„Jestem tak szczęśliwa, że
gdybym umarła teraz to myślę, że
poszłabym prosto do nieba, ponieważ niebo to wielbienie Boga, a ja
już tym żyję.”

Modlitwa
o beatyfikację
Klary
O Boże Miłości, Ojcze, Synu i
Duchu Święty, adorujemy Ciebie i dziękujemy Tobie, że dałeś nam w Klarze
de Castelbajac, wzór życia chrześcijańskiego. Dzięki Twojej łasce odkryła ona,
że powołanie do szczęścia rozpoczyna
się na ziemi.
Za pośrednictwem naszej Matki,
Dziewicy Maryi, którą Klara tak kochała,
prosimy Ciebie o to, by chwała Twojej
Służebnicy Bożej Klary zajaśniała tu na
ziemi, tak by sekret jej radości, zakorzeniony w miłości i zaufaniu, oświecił
nasze czasy, promieniował na młodych
i wzbudzał żarliwe i liczne powołania
miłości. Udziel nam, za jej wstawiennictwem, łaski..., o którą prosimy Twoją
miłosierną miłość.
Amen.
Za pozwoleniem Maurice Fréchard,
cssp, arcybiskupa Auch (maj 2004)
Osoby, które otrzymały łaski przypisywane wstawiennictwu Klary są proszone o powiadomienie o tym Klasztoru
Cysterskiego Sainte-Marie de Boulaur
32450 SARAMON (Gers) FRANCJA.

Narodów w Amsterdamie (objawienia
zatwierdzone przez miejscowego biskupa 31 maja 2002 r.), zamieszczenia w naszym pismie bardzo obszerne
go materiału. Ma się on odnosić do
ostatniego Miedzynarodowego Dnia
Modlitw. Niestety zapowiedzianego
materiału nie otrzymaliśmy w terminie
i ukaże się on prawdopodobnie w numerze 1/2010.
Opóźnienie to okazało się jednak
również opatrznościowe ze względu
na fakt, że dało nam możliwość dotarcia do Was z pilnym Orędziem,
podyktowanym w połowie grudnia
2009 Vassuli oraz z modlitwą, która
je poprzedziła.
Szukaliśmy też w tym czasie tańszej możliwości druku pisma, ale niestety nie znaleźliśmy. Dlatego prosimy
osoby pragnące nadal otrzymywać
pismo w roku 2010 (4 numery o objętości 64 strony, w kolorze) o wpłatę

30 zł na nasze konto. Natomiast te
osoby, które nie zamierzają kontynuować prenumeraty, prosimy o poinformowanie nas o tym listownie, telefonicznie, mejlem lub smsem.
Jeśli chodzi o nowości, jakie zamierzamy w najbliższym czasie opublikować, to należą do nich 2 kolejne płyty CD mp3 z nagraniem wizji
z „Poematu Boga-Człowieka” Księga
IV cz. 3-4 oraz książka ks. Michała
Kaszowskiego z jego cyklu eschatologicznego. Będzie w niej mowa o przygotowaniu na ostateczne spotkanie z
Bogiem. Książka ta bazuje w ogromnym stopniu na pismach świętych i mistyków i stanowić będzie prawdziwą
skarbnicę Bożej Mądrości o tym, czym
jest śmierć dla człowieka, którego życie zmienia się, ale się nie kończy.
Wszelkiego dobra w 2010 roku
życzy Redakcja „Vox Domini”

Vox Domini 43-190 Mikołów, skr. poczt. 72. Tel./fax: 032 2584228 (od 7.30 do 13.30).
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl http://www.voxdomini.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1. 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 konta (BRE Bank): 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne –
uzgodnione wcześniej – wpłaty.
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne,
jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.
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