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„Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa,
nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta,
który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz
przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście
ich, ponieważ większy jest Ten, który w was
jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze
świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a
świat ich słucha.
My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga,
słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i
ducha fałszu.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i
posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy...” (1 J 4,3-10)
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„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży
ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz. 3,15)

Niewiasta zwycięży (1)
Historia objawień Matki Bożej 1830-1961
Matka Wszechmocnego Boga
obj awiła się w wielu miejscach i
przekazała nam swoje posłannictwo.
Oto dzieje niektórych objawień Maryi
w świecie współczesnym, o których
autor pisze z dziękczynieniem Niepokalanemu Sercu Maryi.
WSTĘP
Jest to próba opowiedzenia historii
Najświętszej Maryi Panny we współczesnym świecie: najważniejsza
historia naszych czasów. Najświętsza
Panna stała się od 1830 roku za Swoją sprawą bardziej ważna i znana w
świecie niż kiedykolwiek przedtem.
Mimo to Jej dzieje nie zostały całościowo opracowane w książkach.
Matka Boża usilnie prosi nas o pomoc w zbawieniu świata od strasznej
konsekwencji grzechów. Minimum,
które możemy wykonać, to odczytać
Jej posłannictwo, a następnie działać
zgodnie z nim.
Pierwszy raz zainteresowałem się
tą tematyką w 1944 r., kiedy The Bruce Publishing Company zwróciło się
do mnie z prośbą o napisanie książki
o współczesnym Lourdes. W czasie
prac badawczych, które doprowadziły
do ukazania się „After Bernadette” *,
uderzył mnie fakt, że Maryja czyni
wielkie wysiłki, aby nam dopomóc.
Wcale nie musiała ukazywać się dziewiętnaście razy w Lourdes. Wcale nie
musi nadal dokonywać uzdrowień,
które mają tam miejsce. Czyni się
znaną i ważną po to tylko, aby nam
pomóc.
Z kolei moje zainteresowanie
skierowało się na Fatimę, na specyficzne posłanie, jakie Maryja skierowała do naszego świata: „Jeżeli
spełnicie moje życzenia, wielki kraj
na wschodzie nawróci się i nastanie
pokój”. Jako wydawca Young Catholic Messenger, poświęciłem całe
wydanie tego magazynu Fatimie,
aby maryjne posłanie dotarło do
* Przypis red.: Książka ta dostępna jest do
czytania w jęz. ang. w serwisie: http://books.
google.com po wpisaniu: After Bernadette
don Sharkley.
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wszystkich chłopców i dziewcząt w
szkołach parafialnych, jak również do
ich rodziców, przyjaciół, krewnych,
nauczycieli i proboszczów.
W trakcie dalszych prac badawczych, uświadomiłem sobie, że ani
Lourdes, ani Fatima nie stanowią
całości dziejów Matki Bożej we
współczesnym świecie, chociaż są
one bardzo ważne. Kiedy dzięki Jej
Niepokalanemu Sercu otrzymałem
pewną łaskę, przyrzekłem Jej, że podejmę próbę napisania takich dziejów
Jej objawień. Prace zajęły mi dużo
więcej czasu niż się spodziewałem.
Wysiłek badawczy był ogromny i
miały miejsce nieprzewidziane trudności. Pomyślałem, że jeżeli Maryja
chce, żeby ta książka została napisana, to być może chce także, aby
ukazała się w takim czasie, który ona
uważa za najlepszy.
Przynajmniej dwaj wybitni specjaliści maryjni planowali napisanie
książki o tej samej tematyce. Kiedy
dowiedzieli się, że ja już podjąłem
prace w tym celu, obaj uprzejmie
usunęli się na bok. „Nie ważne, kto
pisze tę książkę” – obaj powiedzieli
prawie te same słowa. – „Ważne jest,
ażeby książka została napisana”. To
jest ta właśnie bezinteresowna postawa, z którą spotykałem się tak często
u dzieci Matki Bożej. Mam głęboką
nadzieję, że opracowanie to nie
zawiedzie nadziei tych wszystkich,
którzy pomogli mi w jej napisaniu.
Korzystałem z zasobów dwu wielkich bibliotek maryjnych. Ks. Arendt
z Bibliotheque Mariale w Banneux,
w Belgii, służył mi największą pomocą w moich badaniach. Istnieje też
wspaniała biblioteka mariańska przy
Uniwersytecie w Dayton. Dayton
jest właśnie moim miastem rodzinnym, co było niezmiernie pomyślną
okolicznością. Ojciec Edmund J.
Baumeister, były dyrektor Biblioteki
i jego następca o. Lawrence Monheim  
SM udostępnili mi wszystkie zasoby
biblioteczne stwarzając wszelkie udogodnienia do pracy badawczej.

Trudno wyliczyć, wszystkie nazwiska tych, którzy pomagali mi w
przygotowaniu tekstu. Na szczęście
ludzie, którzy pracują dla Maryi, nie
dbają o osobisty zysk.
Nie jest to praca teologiczna.
Moim zawodem jest praca dziennikarska i wydawnicza. Można by
powiedzieć, że jest to dziennikarska
historia obecności Najświętszej Panny w świecie współczesnym.
W kolejnych wydaniach zamieszczałem nowe fakty: np. ogłoszenie
roku Maryjnego przez Papieża Piusa
XII, decyzję Episkopatu Ameryki
o ukończeniu Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Maryi
Panny, deklarację Episkopatu Sycylii
o tym, że płacz figury z Syrakuz jest
cudem czy też nowe szczegóły dotyczące La Salette, Hiroshimy.
Dodatkowo opisałem obecnie
objawienie dotyczące Cudownego
Obrazu z Quito (z roku 1906).
Prosiłem czytelników, aby powiadamiali mnie o objawieniach, które
zostały przypadkowo pominięte.
Jestem pewien, że wielu przeczytało książkę bardzo krytycznie, lecz
jedyne objawienie, o którym mi doniesiono, to właśnie to z Quito. Tak
więc tekst jest zapisem wszystkich
większych objawień, które otrzymały
aprobatę kościelną od roku 1830 do
1961, w którym powstała książka.
Pragnę podziękować wszystkim,
którzy przysłali uwagi krytyczne,
komentarze, sugestie, poprawki, bo
dzięki nim tekst stał się wspólnym
dziełem, bardziej dokładnym i kompletnym: ku większej czci i chwale
Niepokalanej Maryi.
MARYJA POTRZEBUJE
NASZEJ POMOCY
l6 kwietnia 1917 r. dwaj czołowi
ateiści przybyli do Piotrogrodu, by
opracować plany rewolucji ateistycznej. W siedem miesięcy później, 7
listopada ateiści przejęli władzę w
wielkim kraju na wschodzie. W ich
mniemaniu był to pierwszy krok

w realizacji obszernego programu
podboju świata. „Najpierw własny
kraj, potem świat” – takie było hasło
bezbożnych i nienawidzących religii
ateistów.
Pomiędzy tymi dwiema datami
Matka Boża sześciokrotnie objawiła
się w Fatimie, w Portugalii. Na jednym krańcu Europy zatryumfowały
siły zła, na drugim Najświętsza Panna gromadziła siły dobra w krucjatę
modlitwy i pokuty. „Jeżeli spełnicie
moje życzenia – nastanie pokój”,
obiecywała. – W przeciwnym razie
wielki kraj na wschodzie rozszerzy
swe błędy na cały świat prowokując
narody do wojen i prześladowań
Kościoła. Wówczas wielu poniesie
śmierć męczeńską, Ojciec święty bardzo wiele wycierpi, a kilka narodów
zostanie zniszczonych”.
Wszystko to jest tak proste. To
co mamy robić, to spełnić życzenia
Matki Bożej i nastąpi pokój. Klucz
do problemu wojny i pokoju jest w
naszych rękach. Nasze własne codzienne sprawy są bardziej ważne,
niż wszystkie deklaracje Narodów
Zjednoczonych.
Lecz niewielu z nas dotąd wykonało polecenia Matki Bożej i
zbieramy obecnie okropne żniwo.
Ateiści uaktywnili się w każdym
kraju. „Kraj ten rozszerzy swe błędy
na cały świat...”.
W latach trzydziestych ateiści
uzyskali kontrolę w Hiszpanii, zostali
tam pokonani, lecz za cenę strasznej
wojny domowej. Od owego czasu
sprowokowali zbrojne wystąpienia
w Finlandii, Chinach, Korei, Indochinach i w wielu innych miejscach
„...prowokując do wojny...”
Począwszy od wybuchu II wojny światowej, kraj ten zagarn iał
państwo po państwie. Każdemu
takiemu aktowi towarzyszyła gorzka
kampania przeciw Kościołowi „...i
prześladowania Kościoła”. Więziono
katolików i skazywano na śmierć z
powodu ich religii „...Wielu poniesie
śmierć męczeńską...” – zapowiadała
Matka Boża.
Papież Pius XII rozpłakał się na
wieść, że kardynał Mindszenty został
skazany przez ateistów”. „...Ojciec
Święty bardzo wiele wycierpi...”.
Małe kraje zostały zupełnie połknięte i całkowicie strawione. Duża
część ludności tych krajów, została
usunięta z ich terytorium i na ich
miejsce weszli najeźdźcy. Nawet
najnowsze mapy nie wykazują odręb-

ności tych ziem. „...wiele narodów
zginie...” A te wszystkie nieszczęścia
mogły się nie wydarzyć, gdyby więcej ludzi wzięło pod uwagę ostrzeżenie Maryi.
Dzisiaj walka pomiędzy siłami
dobra i siłami zła rozgorzała bardziej
niż kiedykolwiek. Każdemu krajowi w jakiś sposób zagraża ateizm
walczący. Sądząc z zewnętrznych
objawów, zwycięstwo towarzyszy
siłom zła. Bitwa nie jest jednak
jednostronna, jakby się wydawało.
Nabożeństwo do Najświętszej Panny
stale wzrasta w całym świecie. Coraz
więcej ludzi zaciąga się do krucjaty
modlitwy i ofiary. I chociaż czyny ich
nie są tak spektakularne, jak czyny
walczących ateistów, jednak skutek
będzie większy.
My dobrze wiemy, kto odniesie
ostateczne zwycięstwo. Wynik tej
walki został już dawno zapisany. Naj
świętsza Panna nigdy nie przegrywa
w walce z szatanem. Czy Bóg nie
przyrzekł, że to właśnie Ona zmiażdży węża piętą? Sama Najświętsza
Panna powiedziała w Fatimie: „W
końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, Ojciec Święty poświęci
ten kraj Mnie i zostanie nawrócony,
a na świecie zapanuje pewien okres
pokoju.”
Wielu świętych i mistyków zapewnia nas, że nadchodzi wspaniały
wiek, w którym ludzie uznają Maryję
za swą Królową. To będzie Czas
Maryi.
Zwycięstwo Maryi odwleka się z
powodu grzechów, które świat popełnia. Zwłoka ta może oznaczać więcej
zwycięstw walczących ateistów, więcej okrutnych prześladowań, więcej
wojen i miliony ofiar.
Napisałem, że „Niewiasta zwycięży”, jednak
niech to nie napawa nas
duchem samozadowolenia, uczuciem, że możemy odpocząć, bo Maryja
zajmie się wszys tkim.
Zwycięstwo jest owszem
pewne, ale jego czas
zależy od nas. „Matko
Boża – mówi Thomas
Merton w The Seven
Story Mountain   (Siedmiopiętrowa Góra) – ileż
to razy przychodziłaś do
nas przemawiając z gór,
lasów, pagórków, a my
Cię nie usłuchaliśmy.
Jak długo jeszcze będzie-
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my głusi na Twój głos i wstawiać będziemy nasze głowy w szczęki piekła,
które nas przeraża?”
Fatima nie była pierwszym posłannictwem, jakie przekazała Najświętsza Panna światu i nie była też
ostatnim. Od 1830 r. Matka Boża
ukazywała się wielokrotnie błagając
o modlitwę, czynienie pokuty i os
trzegając przed nieszczęściami, które
miały nas spotkać. Czyżby Jej prośby
przeszły niezauważone? Ukazywała
się również kilkakrotnie jako Matka
Miłosierdzia, oznajmiając swoim
dzieciom, że ich modlitwy zostaną
wysłuchane. W jednym wypadku
ukazała się nawet jako Królowa, aby
wynagrodzić swoim dzieciom za dobrze spełnione obowiązki.
Jest prawie pewne, że Matka Boża
objawiła się w ubiegłym i na początku tego wieku więcej razy niż w
jakimkolwiek analogicznym okresie
w przeszłości. Nigdy nie przychodzi
na tę ziemię bez bardzo ważnego
powodu. Zawsze ma bardzo ważną
sprawę do zakomunikowania nam,
Jej dzieciom.
Objawienia Maryi pasują do siebie
jak rozdziały jakiegoś opowiadania.
Fatima i Lourdes są rozdziałami najbardziej znanymi, lecz to nie znaczy,
że są całym opowiadaniem. Należy
zapoznać się ze wszystkimi, aby
ocenić całość posłannictwa Maryi do
świata współczesnego.
I nie ma nic ważniejszego niż
zapoznanie się z tym posłannictwem
i działanie zgodnie z nim. Maryja
usiłuje zbawić świat i w tym celu
błaga nas o pomoc. Czyniąc to, co
Ona każe, możemy osiągnąć pokój.
Działając i postępując, zgodnie z Jej

3

Vox Domini

posłannictwem, znacznie przyśpieszymy nadejście Jej zwycięstwa.
ŚWIAT ZWRÓCIŁ SIĘ
PRZECIW SWOJEJ MATCE
(1513–1830)
Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto zwróciłby
się przeciw swojej matce, matce, która wydała
go na świat, troszczyła się o niego, uczyła
pierwszych słów, uczyła
stawiać pierwsze kroki, pielęgnowała w czasie choroby, dzieliła ze
swym dzieckiem próby i
tryumfy. Nawet zatwardziali zbrodniarze mają
zazwyczaj czułe miejsce
w sercu dla matki.
Tak, chociaż trudno
to sobie wyobrazić, to
jest faktem: cztery wieki
temu większa część świata obróciła się przeciw
swej duchowej Matce.
Nabożeństwo do Najświętszej Panny osiągnęło szczyt w średnio
wieczu. Henry Adams
wyznaje, że wówczas
pałace królowych ziemskich były ruderami w
porównaniu z pałacami
– kościołami i katedrami – Królowej Nieba. W
okresie stu lat, od 1170
roku do 1270, Francuzi
wybudowali około 80
katedr i około 500 dużych kościołów
na miarę katedr. Przeliczając to na
współczesną walutę, kosztowałoby
to biliony dolarów. Z tych kościołów
prawie każdy poświęcony był Najświętszej Pannie. Jeżeli nie były
poświęcone Jej wprost, posiadały
jednak Kaplice ku Jej czci.
Kiedy budowano katedrę w Chartres, teologowie, artyści, szlachta i
prosty lud pracowali razem na cześć
Najświętszej Panny. Zaprzęgali się do
ciężkich wózków i ciągnęli olbrzymie
kamienne bloki i gigantyczne pnie
drzew. Panie z arystokracji pomagały
kobietom wiejskim mieszać zaprawę.
Wszyscy pracowali w milc zeniu,
modląc się. Nikt, kto nie był w stanie
łaski, nie śmiał się zgłosić na ochotnika do pracy. Ludzie owych czasów
myśleli o Najświętszej Pannie przy
każdej sposobności i przy wszystkim,
co robili. Nie śmieli podjąć się jakiegokolwiek zadania bez wezwania Jej
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pomocy.
Były to radosne czasy, kiedy
Najświętsza Panna miała swoje właściwe miejsce w świecie. Świat roz-

brzmiewał śpiewem św. Franciszka
i trubadurów. Prawda, były również
i wojny, sprzeczki oraz zazdrości –
człowiek nigdy nie osiągnie nieba na
ziemi – lecz duch był jeden, radosny
z powodu jedności z Bogiem przez
Maryję.
„Niektórzy historycy katoliccy
zgodzili się z opinią przeciwników
średniowiecza, jakoby ludzie owych
czasów byli bardziej brutalni niż człowiek współczesny – twierdzi Ed Willock w Integrity – Uważam jednak, że
jest to zbyt duże ustępstwo... Właśnie
w średniowieczu, zwracano olbrzymią
uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo
nie walczącym kobietom i dzieciom.
Nasza brutalność jest brutalnością
Hiroszimy, kiedy to stosunkowo
dobrze ubrany mężczyzna, dobrowolnie i bez konieczności wykazania
się odwagą nacisnął przycisk, który
sprowadził śmierć na płaczące dzieci
w ramionach matek i babć.”

To właśnie dopiero w XVI wieku w czasie protestanckiej rewolty, miliony ludzi odwróciły się od
Swojej Niebieskiej Matki. Bunt
ten był jednym z najtragiczniejszych wydarzeń
w historii. Świat nadal
ponosi konsekwencje
tego wydarzenia i cierpi
za nie. Poprzednie herezje zachowały Ofiarę
Mszy św. i sakramenty,
jako podstawowe źródło
łaski. Buntownicy protestanccy zerwali nawet
z tym. Ustanowili nową
formę chrześcijaństwa,
zgodnie z którą każdy
człowiek jest zdolnym do
zapoczątkowania swego
własnego kościoła; setki
ludzi to wykorzystało.
Przywódcy buntu
protestanckiego, w swej
nienawiści do wszy
stkiego co katolickie,
uderzyli przede wszystkich w naszego Pana i
Jego Najświętszy Sakrament i w nabożeństwo
do Najświętszej Panny.
Te właśnie sprawy są
kluczem w naszej walce
o zbawienie.
Powód, który protestanci podali, za pominięciem Najświętszej
Maryi, jest dziwny. ,,Jesteśmy chrześcijanami”
– tak zdają się mówić – a jako tacy
winniśmy poddaństwo Chrystusowi.
Jeżeli czcimy Maryję, odbieramy
część hołdu, który należy się Chrystu
sowi”.
Tak, jak gdyby było to możliwe,
uczcić syna pomijając jego matkę.
A Chrystus był doskonałym Synem,
gdyż był doskonałym Bogiem i doskonałym Człowiekiem.
Jezus wybrał Maryję od całej
wieczności na Swą Matkę. Mógł
przybyć na ten świat na wiele różnych
sposobów, lecz zdecydował przyjść
przez Nią. Chciał, by nosiła Go w
Swoim łonie przez dziewięć miesięcy, by Go karmiła, wychowywała i
troszczyła się o Niego, a On by był
Jej poddany. Kiedy stwarzał Aniołów,
już wtedy myślał o Niej, kiedy stwarzał świat, myślał o Niej. Kiedy nasi
pierwsi rodzice utracili dla nas raj,
On wiedział, że odkupi nas przez Nią.
On zachował Ją Jedyną ze wszelkiego

stworzenia wolną od plamy grzechu
pierworodnego, tak, by Jej ciało było
godnym dla Niego mieszkaniem. I
oto przywódcy rewolty protestanckiej
uważają, że można przypodobać się
Chrystusowi, ignorując Jego Matkę.
Od XVI wieku miliony ludzi wychowywało się bez żadnej wiedzy lub
z bardzo małą wiedzą o Matce Bożej.
Religia ich stała się ponura i odpycha
jąca. Bez matczynego wpływu Maryi
ludzie stawali się wyrachowani i
egoistyczni. Myśleli jedynie o sobie
i poświęcali całe życie zdobywaniu
władzy i pieniędzy.
Nawet duża liczba katolików zaniedbała nabożeństwo do Maryi. Co
prawda Jej figury nadal zajmowały
miejsce w świątyniach, i nadal katolicy modlili się do Niej, lecz straciła
w ich życiu rolę, jaką mieć powinna.
Świat rzeczywiście zbuntował się
przeciw Swojej Matce.
Funkcją Maryi jest zawsze prowadzić do Boga. Kiedy została zapomniana, można było przewidzieć
następny krok. Tysiące ludzi odwróciło się od Boga.
Bunt przeciw Bogu zapoczątkowali głównie tak zwani intelektualiści
francuscy, zwłaszcza paryscy. W
salach wykładowych. w książkach,
gazetach ludzie ci powtarzali tę samą
śpiewkę: ,,Przypatrzcie się postępowi, który człowiek poczynił w nauce
i innych dziedzinach. Jesteśmy na
krawędzi rozwiązania wszystkich
naszych problemów. Nowa wyłania
się era świata dla ludzkości. Nie potrzebujemy już dłużej Boga”.
Te idee podjęła najpierw arystokracja francuska, następnie średnie
klasy i wkrótce zaczęły się one sączyć
w umysły zwyczajnych robotników
i chłopów. Francja, która przedtem
była zagorzale katolicka, zwana ,,najstarszą córą Kościoła”, teraz miała
tysiące wolnomyślicieli, agnostyków
i nawet ateistów. Przywódcy rewolucji francuskiej byli tak zaciekłymi
antykatolikami, że potrafili ścigać
kapłanów i siostry zakonne nawet
na wioskach, by wykonywać na
nich wyroki śmierci. Wielka katedra
Najświętszej Maryi Panny w Paryżu
została zamieniona na świątynię bogini rozumu. Rewolucja wygasła jako
siła polityczna, lecz jej antykatolicki
duch żyje nadal.
Z Francji, bunt przeciw Bogu, jak
zdradziecki rak rozszerzył się na cały
świat. Zaraził wszystkie kraje zarówno katolickie, jak i protestanckie,

które nadal odczuwają jego skutki.
Niemodne stało się mówienie o Bogu.
Sprawy tego świata były jedynym
celem starania ludzi. XIX wiek to
czas, w którym nie zbudowano żadnej
większej katedry, gdyż człowiek stracił przekonania, a oparł się wyłącznie
na opiniach. Katedr nie buduje się
na opiniach, lecz na bardzo silnych
przekonaniach.
Na krótki moment czasu wydawało się, że nieprzyjaciele Boga
ponieśli klęskę. Napoleon Bonaparte
został Pierwszym Konsulem Francji
i powiedział, że zamierza przywrócić
rangę Kościołowi. Paryż zamarł w
oczekiwaniu. Miasto, które było już
świadkiem panowania terroru, tryumfu „rozumu” nad „zabobonem”,
miało teraz ujrzeć powrót Kościoła.
W kościołach, które tak niedawno
plądrowano i bezczeszczono, miały
odprawiać się na nowo Msze święte. Napoleon ogłosił się cesarzem
Francji, rozciągnął swą władzę na
większą część Europy. Było więc
nieuniknione, że dyktator, którego
celem było zdobycie posłuszeństwa
wszystkich instytucji, stanie też w
opozycji do Kościoła. I rzeczywiście
religia ucierpiała bardzo wszędzie
tam, gdzie sięgała jego władza.
„Co też Papież ma na myśli grożąc
ekskomuniką? – zapytywał Napoleon
w 1807 r.” – Czy nie uważa czasami,
że świat cofnął się o tysiąc lat? Czy
uważa, że z rąk moich żołnierzy wypadnie broń?”
W wojnie pomiędzy Bogiem a
człowiekiem, Napoleon wybrał stronę
człowieka. W 1809 r. uwięził słabego
i podeszłego wiekiem papieża Piusa
VII. Cztery lata później wyruszył
na Rosję. Zimno, głód i choroba
wymiotła prawie całą jego armię. I
był świadkiem, że broń wypadała ze
sztywniejących rąk jego żołnierzy.
Era napoleońska zakończyła się
1815 r. Nadszedł okres, kiedy w całej
Europie różne ugrupowania polityczne rozpoczęły walkę o władzę. Była
rewolucja, nadeszła również reakcja.
A poprzez to wszystko wrogowie religii uczynili największy postęp.
Równocześnie z rewolucją społeczną miała miejsce inna wielka
zmiana w świecie Zachodu. Wynalezienie maszyny parowej rozpoczęło
proces wielkiej zmiany obyczajów,
które panowały od wieków. Dotąd
człowiek pracował w swoim zawodzie: albo w domu, albo we własnym
zakładzie pracy. Posiadał poczucie
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dumy z zawodu i swej pracy, które
napawało go radością i satysfakcją.
Pozostawał, nawet w czasie pracy,
w ścisłym kontakcie ze swą rodziną.
Starczało mu jedzenia, stać go było
na ubranie, a wolny czas poświęcał
oddawaniu czci Bogu i braniu udziału
w niewinnych rozrywkach.
Kiedy pojawiły się fabryki, stały
się one ze swoim trującym, ciężkim,
czarnym dymem, brzydkimi plamami
na tle zieleni naturalnego środowiska.
Upadło drobne rzemiosło. Drobny
wytwórca nie miał szans w rywalizacji z fabryką i maszynami. Zmuszony
został emigrować ze swoją rodziną do
miasta i podjąć pracę w fabryce, która
pozbawiła go zawodu. Każdego ranka
dzwon fabryczny wzywał mężczyzn,
kobiety i dzieci do pracy. Harowali
od 12 do 15 godzin dziennie, szli
do domu, kładli się spać i ponownie
wlekli się do pracy i to wszystko za
jednego dolara na dzień. Żyli jak
zwierzęta w zarażonych chorobami
slumsach. Nie czuli żadnej dumy z
tego, co robili, często nie wiedzieli
sami, co robili. Niewiele mieli czasu
na rekreację czy na udanie się do
kościoła.
Oczywiście fabryki nie są złe
same w sobie. Nadejście wieku maszyn było pewne, jak i zmiany, które
one spowodowały. Gdyby jednak
czas uprzemysłowienia nadszedł
w wieku ducha, jego skutki byłyby
łagodniejsze. Właściciele fabryk niewątpliwie uznaliby w pracownikach
i robotnikach istoty stworzone na
obraz i podobieństwo Boga. Zainteresowaliby się również ich duchowym
i czasowym dobrobytem. Niestety
rewolucja przemysłowa przyszła w
wieku materializmu, kiedy głównym
celem był pieniądz i siła. Najlepszą
drogą do zdobycia tych wartości było,
w ich mniemaniu, kazać robotnikowi
pracować tak długo, jak to możliwe
i płacić mu najmniej, jak tylko możliwe.
Wielu więc robotników, poszło
chętnie w stanie przygnębienia za
fałszywymi prorokami takimi, jak
Karol Marks, który pojawił się w
połowie XIX wieku. Rozwiązaniem,
jakie on przedstawił, było powstanie
robotników, walka klasowa.
Kiedy Matka Boża spoglądała na
świat w r. 1830, widziała świat, który
zbuntował się przeciw Niej, przeciw
Kościołowi i przeciw samemu Bogu.
Były oczywiście wyjątki, na przy
kład naród irlandzki, Belgowie czy
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mieszkańcy Lourdes, trwający przy
wierze, mimo wielu prześladowań. W
każdym kraju byli dobrzy, lecz wszędzie religia była atakowana. Tysiące
ludzi, którzy uważali się za katolików,
zarażeni byli duchem ateistycznym.
Owszem, uczęszczali na niedzielne
Msze św., przyjmowali sakramenty
przy nielicznych okazjach, lecz prawie nigdy nie myśleli o Bogu, będąc
zajęci codzienną pracą.
Maryja, jako kochająca Matka,
nigdy nie przestała modlić się za
swoimi dziećmi i stara się przyprowadzić je z powrotem do Boga. W
1830 r. uczyniła pierwszy z bardzo
wielu kroków w celu zdobycia świata
współczesnego dla Chrystusa.
Warto zauważyć, że uczyniła go
rozpoczynając Swoją wielką kampanię właśnie w samym sercu pozycji
nieprzyjacielskich: w Paryżu.
PIERWSZE POSŁANIE MATKI
BOŻEJ DO WSPÓŁCZESNEGO
ŚWIATA: PARYŻ 1830
„Idź do kaplicy. Najświętsza
Panna czeka na ciebie”. Katarzyna
Labouré, postulantka w zakonie Córek Miłosierdzia (szarytek), obudziła
się widząc przy swoim łóżku małe
dziecko w wieku lat czterech czy
pięciu. Chłopiec otoczony był złotym
światłem. Wyznała później, że sądziła
wówczas, że był to jej Anioł Stróż.
Stało się to w macierzystym domu
Córek Miłosierdzia w Paryżu. Było
to w dniu 18 lipca 1830 r., w wigilię
święta Św. Wincentego à Paulo, założyciela zgromadzenia.
Katarzyna usiadła zdumiona i
nieco zaniepokojona. „Jak mam wstać
i przejść przez dormitarz bez obudzenia moich towarzyszek?”, zapytała.
„Nie bój się – odpowiedziało
dziecko. – Jest w pół do dwunastej i
wszyscy już śpią. Pójdę z tobą”.
Poszła za chłopcem do kaplicy,
która ku jej zdziwieniu była oświetlona, jak na pasterkę. Dziecko
zaprowadziło ją przed balaski. Tam
uklękła. „Oto Najświętsza Panna”
– oznajmiło.
Prawie natychmiast usłyszała
szelest, jakby jedwabiu, który zmusił
ją do spojrzenia w górę. I oto ukazała
się Pani niezrównanej piękności u
stóp ołtarza. Postąpiła kilka kroków
do przodu i zajęła miejsce zwykle zarezerwowane dla Dyrektora Semina
rium. Ubrana była w suknię koloru
kości słoniowej i płaszcz kol oru
niebieskiego. Z Jej ramion spływał
biały welon.
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Katarzyna upadła Jej do stóp. Położyła złożone ręce na kolanach Najświętszej Panny. „Była to najsłodsza
radość mojego życia – wyznała później, – rozkosz nie do opisania”.
„Moje dziecko – powiedziała Matka Boża, – Bóg pragnie powierzyć ci
misję. Będziesz musiała dużo wycierpieć dla niej, lecz w końcu pokonasz
wszystkie trudności pamiętając, że
czynisz to dla chwały Boga...”.
Większa część z tego, co Najświętsza Panna powiedziała, było przeznaczone dla uszu tylko samej Katarzyny
i nigdy nie zostanie objawione. Słowa, które znamy, rozpoczęły posłanie
maryjne do współczesnego świata,
uwieńczone objawieniami Fatimy, a
którego końca jeszcze nie znamy.
„Nadchodzą czasy zła, – powiedziała Najświętsza Panna – Straszne
rzeczy będą miały miejsce we Francji.
Tron upadnie, a cały świat wić się
będzie w konwulsjach nieszczęść...

Lecz podejdź do ołtarza. Stąd
spłyną wielkie łaski na tych, którzy
prosić będą z ufnością i żalem. Spłyną one zarówno na wielkich jak i na
małych”.
Najświętsza Panna uczyniła kilka
spostrzeżeń na temat wspólnoty, do
której należała Katarzyna dodając:
„Kocham ją bardzo”.
„Nadchodzą czasy niepokoju.
Grozić będzie wam niebezpieczeń
stwo. Lecz nie bój się. Bóg i św. Wincenty obronią waszą wspólnotę. Ja
sama będę razem z wami... W momentach, kiedy niebezpieczeństwo będzie
zagrażać najbardziej, wszyscy będą
przekonani, że już wszystko stracone.
Ty jednak pamiętaj o tym spotkaniu i
wspomnij na pomoc Boga...”
„Będą ofiary wśród innych wspólnot. Będą ofiary wśród duchowieństwa
Paryża. Arcybiskup umrze. Podepczą
krzyż... Krew płynąć będzie ulicami...
Świat pogrąży się w smutku...”

Katarzyna zrozumiała, że niektóre
z tych wypadków miały zdarzyć się
wkrótce. Inne miały zdarzyć się za
około 40 lat, około r. 1870. Na koniec
w czasie tego spotkania Najświętsza
Panna powiedziała: „Oczy moje spoczywają na tobie. Udzielę ci wielu
łask. Specjalne łaski zostaną udzielone wszystkim, którzy o nie proszą,
lecz ludzie muszą się modlić”.
Kiedy Matka Boża zniknęła, „jak
chmura, która nagle wyparowała”,
chłopiec poprowadził Katarzynę z
powrotem do dormitorium. Zegar
uderzał godzinę drugą, kiedy weszła
do łóżka. Katarzynie nie wolno było
mówić o swoich doświadczeniach z
nikim z wyjątkiem jej spowiednika
O. Aladel. Kapłan ten jednak był
skłonny odrzucić całą historię, jako
wytwór nadwyrężonej wyobraźni.
Ojciec Aladel był zaskoczony, kiedy w kilka dni później wybuchła w
Paryżu rewolucja, zwana lipcową
(27-29 lipca 1830), lecz nie było
to zaskoczeniem dla Katarzyny.
Najświętsza Panna to przepowiedziała. Zginęło wielu ludzi. Grupy
mężczyzn, także młodzieży, wdarły
się do kościołów. Ucierpieli kapłani,
arcybiskup musiał uciekać. Deptano
krzyże, plądrowano domy zakonne.
Dom macierzysty przy rue du Bac
trząsł się od ognia artylerii otoczony
gniewnym tłumem. Wydawało się,
że wszystko stracone, lecz zgodnie z
obietnicą Najświętszej Panny, mury
pozostały nienaruszone.
Drugie odwiedziny Najświętszej
Panny miały miejsce w dniu 27 listopada 1830 r., w cztery miesiące po
pierwszych. Tym razem Najświętsza
Panna ukazała się ponad ołtarzem
głównym kaplicy zakonnej. Głowę
Jej okrywał delikatny biały welon.
Stała na globie kuli ziemskiej. W
ręku trzymała inny glob, mniejszy
z krzyżem u szczytu. Trzymała go
przed Sobą, jakby ofiarowując Bogu.
Promienie światła spływały na tę
większą kulę ziemską z kilku pereł
zdobiących Jej palce. Zniżając wzrok
Najświętsza Panna powiedziała do
Katarzyny:
„Ta kula, to jest świat. Modlę się
za niego, za każdego człowieka na
tym świecie. Niestety z kilku moich
drogich kamieni nie spływa żadne
światło. Wiele ludzi nie otrzymuje
łask, ponieważ o nie nie proszą”.
WIZJA CUDOWNEGO MEDALIKA
Następnie wizja zmieniła się.
Owalna rama otoczyła Najświętszą

Pannę. Mała kula ziemska zniknęła,
a Najświętsza Panna opuściła Swoje
ręce. Stała się przy tym jaśniejsza i
łaskawsza, gdy to uczyniła. Wokół
owalnej ramy pojawiły się złote słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta
módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy”.
Jakiś głos powiedział do Katarzyny: ,,Spraw, niech zrobią medal na
wzór tego obrazu. Wszyscy, którzy
będą nosić ten medalik poświęcony,
otrzymają wiele łask, zwłaszcza, jeżeli
nosić go będą zawieszony na szyi”.

Nagle cały obraz wydawał się
odwracać. Na odwrotnej stronie Katarzyna ujrzała duże „M” oparte na
ramionach krzyża. Poniżej były dwa
Serca: Serce Jezusa otoczone było
koroną z cierni, a Serce Maryi – przebite mieczem. Cały obraz otaczało w
złotej ramie dwanaście gwiazd.
W grudniu Najświętsza Panna
ukazała się po raz trzeci i ponowiła
życzenie o upowszechnienie medalika.
Katarzyna ponownie przekazała
spowiednikowi życzenie Najświętszej
Panny, ale Ojciec Aladel nie wiedział,
co robić. Nie chciał zajmować stanowiska nieposłuszeństwa rozkazowi
z Nieba. Odpowiedział więc Katarzynie: „Nie mam władzy nakazać
bicia takiego medalika, a poza tym
chodzi o słowa: Maryjo, bez grzechu
poczęta. Niepokalane Poczęcie nie
jest dogmatem Kościoła”. W 1830 r.
rzeczywiście dogmat nie był jeszcze
promulgowany. Miało się to stać w
24 lata później.
Ojciec Aladel zbadał opowieść
Katarzyny bardzo dokładnie, modląc

4/2010
się o pomoc Nieba. Następnie udał się
po radę do arcybiskupa Paryża.
Medaliki wyprodukowano i rozpowszechniono w 2 lata po objawieniu przez Najświętszą Pannę tego
życzenia. W międzyczasie Katarzyna
przyjęła habit Córek Miłosierdzia i
przyjęła imię siostry Katarzyny.
Siostra Katarzyna była tak pokorna, że nie wspomniała ani słowem
nikomu o tym, że ukazała Jej się
Najświętsza Panna. Dwie, może trzy
osoby wiedziały, do kogo zwróciła się
Matka Boża z życzeniem o medalik.
Nie wiedziały tego nawet jej współtowarzyszki w zgromadzeniu. Siostra
Katarzyna zabrała sekret do grobu.
Podczas walk Komuny Paryskiej
w 1871 r. spełniło się wiele z wypadków zapowiedzianych przez Matkę
Bożą w Jej pierwszym objawieniu się
Katarzynie. Krew lała się na ulicach.
Wielu kapłanów zostało zabitych,
Arcybiskup Paryża J. E. Duboy został
brutalnie zamordowany. Rewolucjoniści działali pod bardzo silnym wpły
wem nauk Karola Marksa. Z tego
względu można ich nazwać zwiastunami współczesnych ateistów.
Podczas walk rewolucyjnych
przyprowadzono do domu Sióstr
Miłosierdzia wielu rannych żołnierzy.
Siostra Katarzyna pełniła wówczas
funkcję furtianki. Chodziła między
żołnierzami i rozdawała każdemu
nowemu rannemu medalik. Wielu z
nich, zgodnie z duchem owych czasów, nie wyznawało żadnej religii.
Chętnie jednak przyjmowali medalik.
Inni żołnierze, którzy nie byli ranni,
tłoczyli się również wokół klasztoru,
aby otrzymać medalik.
„Ależ wy biedni, nie macie żadnej religii ani wiary” – zwykła do
nich mówić siostra Katarzyna. – Na
cóż przydadzą wam się medaliki?”.
„Tak, wiemy o tym siostro – mówili
żołnierze. – Mamy mało wiary, ale
wierzymy w ten medal. Ochronił już
wielu żołnierzy, ochroni również i
nas. Kiedy będziemy pod ogniem,
pomoże nam umrzeć, jak dzielnym
żołnierzom”.
Łaski, które spływały na noszących ten medalik były tak liczne, że
stał się znany jako Cudowny Medalik.
Nadal jest znany pod tym imieniem,
chociaż jego właściwa nazwa to Medalik Niepokalanego Poczęcia.
Jednym z najbardziej znanych
przykładów łask udzielonych przez
Matkę Najświętszą nosicielom tego
medalika jest wypadek, który miał
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miejsce 10 lat po jego wybiciu.
Alfons Rathisbonne był francuskim Żydem, bez żadnego wyznania.
Kiedy brat jego nawrócił się na katolicyzm i nawet został księdzem, napełniło go to wzgardą. Był typowym
intelektualistą dziewiętnastego wieku,
czcicielem tego, co ludzkie, kpiącym
ze wszystkiego co duchowe.
W listopadzie 1841 r. Alfons znalazł się w Rzymie, chociaż plan jego
podróży nie przewidywał zatrzymania się w Wiecznym Mieście. Tam
spotkał się z Baronem de Bussiere.
Baron uporczywie nalegał, aby jego
znajomy włożył medalik i by zaczął
odmawiać modlitwę św. Bernarda Pomnij, o Najświętsza.... Alfons uczynił
to w duchu przyjęcia wyzwania i bez
odrobiny wiary.
20 stycznia 1842 r. de Bussier
zobaczył Alfonsa na ulicy i zaprosił
go do swego powozu. Zatrzymali się
przy S. Andrea delie Fratee, ponieważ
baron pragnął zobaczyć się z tamtejszym księdzem. Dla zabicia czasu
Alfons wszedł do kościoła. Nie był
nim bardzo zainteresowany i chodził
wkoło raczej bezcelowo. Nagle kościół wydawał się tonąć w ciemności,
a całe światło koncentrowało się na
jednej kaplicy. Zaniepokojony ujrzał
Najświętszą Pannę całą we wspaniałym świetle. Jej twarz promieniała.
Podszedł do Niej. Poleciła mu ruchem
prawej ręki, aby uklęknął. Kiedy to
uczynił, uświadomił sobie z wielkim
smutkiem stan swojej duszy. Zrozumiał, że świat został odkupiony Krwią
Chrystusa i nagle: zapragnął stać się
członkiem Kościoła! Najświętsza
Panna nie przemówiła ani słowa, a
wszystkie te myśli przyszły mu do
głowy, kiedy klęczał przed Nią.
Następnego dnia Alfons został
ochrzczony przez kardynała Patrizi,
Wikariusza Papieża Grzegorza XVI.
Ojciec św., jako Biskup Rzymu, zalecił przeprowadzenie specjalnego
badania, a po czterech miesiącach oficjalnie uznano autentyczność cudu.
Alfons Maria Rathisbonne tak,
jak się później nazywał po chrzcie,
poświęcił resztę życia zjednywaniu
swoich współziomków Żydów dla
Chrystusa.
Siostra Katarzyna wyznała też ojcu
Aladelowi, że życzeniem Najświętszej
Panny było, aby ustanowiono bractwo
(konfraternię) młodych dziewcząt.
Miało się ono nazywać Bractwem
Dzieci Maryi, a jego odznaką,
herbem miał być Cudowny Medalik.
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Organizacja ta dzisiaj ma tysiące
członków. Dziewczęta chlubią się,
nosząc niebieską wstążkę oraz obraz
ich Wzoru i Obrończyni.
Wydawałoby się, że z chwilą
ustanowienia Medalu i Bractwa, siostra Katarzyna powinna być bardzo
szczęśliwa. Lecz niestety, tak jak Najświętsza Panna Jej przepowiedziała,
musiała bardzo dużo wycierpieć.
Cierpiała na astmę, okresowo
miała ataki kaszlu. Dokuczał jej także
ból kolana. W każde święto maryjne
chorowała lub cierpiała w jakiś inny
sposób. Większym jednak niż cierpienia fizyczne był jej niepokój duchowy. Była przekonana, że Matka Boża
życzyła sobie, aby postawiono figurę,
przedstawiającą pierwszą część Jej
drugiego objawienia. Była to wizja
Matki Bożej trzymającej małą kulę
ziemską i stojącą na większej. Siostra omówiła tę sprawę z opiekunem
duchowym o. Aladelem. Był wyrozumiały, lecz powolny w działaniu.
Zrobiono wstępne rysunki, lecz ojciec
Aladel zmarł, zanim rozpoczęto pracę
nad statuą.
Siostra Katarzyna musiała zaczynać wszystko na nowo z nowym
opiekunem duchowym o. Chinchon.
Ten również postępował bardzo powoli. W r. 1876 został przeniesiony
na inne stanowisko i figury nadal
nie zrobiono. Siostra Katarzyna była
zrozpaczona. Miała już 70 lat i wiedziała, że nie pozostało jej już wiele
czasu. Nie chciała roztrząsać tej sprawy z trzecim opiekunem duchowym.
Postanowiła pójść do przełożonej.
Szlochając opow iedziała jej całą
historię.
Przełożona protestowała, że nowa
figura mogłaby przynieść szkodę figurze znanej już pod nazwą Najświętszej Panny Cudownego Medalika.
„Nie, nie moja Siostro, ta statua nie dotyczy medalika. Jest ona
uwieńczeniem całego mojego życia.
Nie chciałabym się ukazać przed Najświętszą Panną, zanim nie zostanie
wykonany projekt”.
Przełożona wyraziła swoją zgodę. Wstępne rysunki znaleziono
pomiędzy dokumentami o. Aladela.
Wykonano pierwszy model. Siostra
Katarzyna bardzo ucieszyła się,
kiedy ją zobaczyła, lecz jej radość
zabarwiona została rozczarowaniem:
„Och, Najświętsza Panna była o wiele
piękniejsza”.
Statuę upiększono jak można
ludzkimi rękami i umieszczono po-

nad głównym ołtarzem kaplicy, tam
gdzie ukazała się Najświętsza Panna.
I w ten sposób zostało wypełnione
ostatnie życzenie i obowiązek Siostry Katarzyny. Wiedziała, że miała
umrzeć w 1876 r. Oddała ducha 31
grudnia tego roku. Leży pochowana
ze czcią pod Statuą Panny Najpotężniejszej, statuą, która była ,,udręką”
jej życia.
Siostra Katarzyna została kanonizowana 27 lipca 1947 r. Jej wspmnienie do II Soboru Watykańskiego
obchodzono 31 grudnia (obecnie: 28
listopada).
NASZA PANI OD ZWYCIĘSTWA
Proboszczem Katarzyny Labouré
w r. 1830 był o. Charles du Friche de
Gennettes. Parafia księdza obejmo
wała obszar, na którym położony był
dom Sióstr Miłosierdzia. Proboszcz
prawdopodobnie nie znał siostry
Katarzyny, gdyż wspólnota sióstr
miała swego kierownika duchowego,
ojca Aladela. Znał jednak historię
objawień Najświętszej Panny w kaplicy zakonnej i sprawę Cudownego
Medalika.
W roku 1832 o. Charles został
przeniesiony do kośc ioła Panny
Zwycięskiej. Kościół ten zbudowany
został przez Ludwika XIII w r. 1629
jako podziękowanie za łaski udzielone mu przez Najświętszą Pannę.
Parafianie byli znani, od półtora
wieku, z gorliwego Nabożeństwa do
Panny Maryi.
Wraz z rewolucją przyszły dla
kościoła złe dni. Dokonywano w nim
wszelkiego rodzaju wybryków. Po
rewolucji używany był przez sektę
schizmatycką, a następnie zamieniony na dom handlowy. W 1809 roku
zaczął na nowo służyć pierwotnemu
celowi, ale nie pozostało już przy nim
wielu parafian.
Ojciec Charles de Gennettes
stwierdził, że prawie nikt nie przystępował do sakramentów świętych
ani nie uczestniczył we Mszy św.
Posiadając ducha apostolskiego próbował każdego sposobu, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do wiary.
Spotykał się jedynie z obojętnością.
Po pewnym czasie ksiądz zaczął się
zniechęcać. Pomyślał, że zapewne
inny kapłan potrafiłby lepiej sobie
poradzić. Stwierdził, że powinien
zrezygnować z funkcji.
W niedzielę 3 grudnia 1836 proboszcz de Gennettes zaczął odpra
wiać Mszę św. przy prawie pustym
kościele. Opanowało go jakieś strasz-
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ne zniechęcenie i przekonanie, że
powinien zrezygnować. Z ledwością
zwracał uwagę na to, jak odprawiał
Mszę św. Kiedy doszedł do Kanonu,
rozpłakał się. W tym momencie usłyszał spokojny wyraźny głos oznajmiający uroczyście: „Poświęć swoją
parafię Najświętszemu i Niepokalane
mu Sercu Maryi”.
Po Mszy św. ojciec de Gennettes
zastanawiał się, czy rzeczywiście
słyszał takie słowa. Przekonał jednak
sam siebie, że musiała to być gra jego
wyobraźni i uklęknął do odmówienia modlitwy dziękczynnej. Wtedy
ponownie usłyszał słowa: „Poświęć
parafię Najświętszemu i Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Tym razem nie miał już wątpliwości. Wziął pióro i ułożył regułę
Bractwa Najświętszej Panny. W tym
samym tygodniu biskup zatwierdził
regułę.
Następnej niedzieli ksiądz de Gennettes opowiedział obecnym na Mszy
św., dziesięciorgu ludziom, o swoim
projekcie. Oznajmił, że wieczorem
tej niedzieli odbędą się nieszpory
ku czci Matki Bożej, i że wówczas
przedstawi dokładny plan i szczegóły
reguły Bractwa.
Kiedy ojciec de Gennette wszedł
do kościoła wieczorem tego dnia, kościół był po raz pierwszy od kilku lat
pełny ludzi. Przybyło ponad 400 parafian. Od tego czasu parafia zaczęła się
szybko rozwijać. Ludzie napływali do
kościoła Matki Bożej Zwycięskiej ze
wszystkich stron Paryża, a następnie
z całej Francji. Sanktuarium stało się
wkrótce sławne na cały świat. Dzisiaj ściany sanktuarium zdobi około
100 tysięcy wot dziękczynnych za
uzdrowienia.
W 1838 r. Papież Grzegorz XVI
mianował Bractwo Arcybractwem
Najświętszego i Niepokalanego Serca
Maryi dla Nawrócenia Grzeszników.
Arcybractwo to rozszerzyło swą działalność na cały świat.
W marcu 1855 roku odprawiono
w sanktuarium uroczystą okt awę

dziękczynną za ogłoszenie dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
Pod koniec oktawy zauważono, że
statua Niepokalanego Serca zaczęła
się poruszać. Zdarzyło się to ponownie. Papież Pius IX wziął to za znak
aprobaty swojego dzieła i nakazał,
aby statuę uroczyście ukoronować
w roku 1856.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
odwiedziła sanktuarium 4 listopada
1887 r. „Przybywszy do Paryż a
– pisze św. Teresa – zaczęliśmy
z ojcem zwiedzać miasto. Dla
mnie najważniejszym miejscem do
zwiedzania było tylko jedno: Kościół
Matki Bożej od Zwycięstwa. Nie
potrafię wypowiedzieć, co czułam
w tym sanktuarium. Łaski, które
otrzymałam tam przypominały łaski
uzyskane podczas Pierwszej Komunii
św. Napełniona zostałam pokojem
i radością. Tu właśnie Najświętsza
Panna powiedziała mi wyraźnie, że to
właśnie Ona mnie wyleczyła. Z jaką
żarliwością błagałam Ją, aby mnie
przyjęła i aby spełniła moje marzenia,
by otoczyła mnie rąbkiem swojego
płaszcza dziew iczości. Błagałam
Ją, aby odsunęła ode mnie wszelkie
okazje do grzechu”.
Cudowny Medalik, który Najświętsza Panna dała nam w 1830
roku, pokazuje Najświętsze Serce
Jezusa z Niepokalanym Sercem Maryi. Nabożeństwo, które rozpoczęło
się w sanktuarium Matki Bożej jest
pierwszoplanowym nabożeństwem
do Niepokalanego Serca Maryi.
Następne objawienie w 1840 r. wykazało, że było to coś więcej niż zbieg
okoliczności.
c.d. w następnym numerze
Nihil obstat:
John A. Schulier, S.T.D.
Imprimatur:
Moyses E. Kiley
Archipiscoupus Miluanchiensis
Pierwsze wydanie książki
ukazało się drukiem
w sierpniu 1961 r.

AKT ODDANIA SIĘ
MATCE BOŻEJ
Matko Boża,
Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało
i duszę moją, wszystkie
modlitwy i prace,
radości i cierpienia,
wszystko czym jestem
i co posiadam.
Ochotnym sercem
oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania
się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy
Kościołowi Świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko
czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi
siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko
możesz, co jest wolą
Twego Syna i zawsze
zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko Wiernych, aby
moja rodzina, parafia
i cała Ojczyzna,
były rzeczywistym
królestwem
Twego Syna i Twoim.
Amen.
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Bóg uczy nas,
O. Franciszek Zannini
jak zachować odwagę
w chwili ataku nieprzyjaciela...
Bóg nigdy nie opuszcza swoich
dzieci, choć dopuszcza na nie pokusy,
doświadcza krzyżem, aby wzrastały.
Dzięki zwycięstwu nad pokusą dusza
doświadzcza jeszcze większej Bożej
miłości, radości i ma więcej zasług, bo
okazała wierność Chrystusowi. W Biblii
czytamy o tym, że Bóg dopuszcza na
człowieka pokusy, nie przekraczające
nigdy jego sił, a czyni to chcąc poznać i
doświadczyć ludzkie serce.
Wobec gestu Abrahama, gotowego na
poświęcenie Bogu swego jedynego syna,
Jahwe woła: „Teraz poznałem, że boisz się
Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego
jedynego syna…, ponieważ uczyniłeś to,
a nie oszczędziłeś syna twego jedynego,
będę ci błogosławił i dam ci potomstwo
tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak
ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych
nieprzyjaciół...” (Rdz 22,12.17)
Księga Hioba mówi, iż pomimo
doświadczeń, jakie spadają na głównego
bohatera, pozostaje on wierny Bożemu
prawu, pewny swej niewinności i prawości
w oczach Jahwe. Po stracie dóbr i
dzieci, Hiob, w postawie zdumiewającej
pokory, wykrzykuje: „Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione”
(Hb 1,21).
W ostatniej odpowiedzi Panu, Hiob,
stając wobec swych błędów, czyni akt
pokory: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd
odwołuję, co powiedziałem, kajam się w
prochu i w popiele” (Hb 42, 5-6).
Przezwyciężona pokusa sprawia, iż
człowiek duchowo wzrasta i przyczynia
się do chwały Boga - Zwycięzcy zła w
swych wiernych dzieciach.
Powody do zachowania
ufności w chwili kuszenia
Pokusa pojawia się po to, aby człowiek,
z obawy, by jej nie ulec, złożył całą ufność
w Bogu i przestał ufać samemu sobie.
Św. Antoni wielki, pustelnik, po
zwycięstwie nad demonami, które pokryły
go ranami, zapytał Pana, gdzie On był i
dlaczego nie przyszedł mu natychmiast
z pomocą, by go wyleczyć z doznanych
okaleczeń. Wtedy głos mu odpowiedział:
„ Antoni, byłem tu i czekałem końca twojej
walki. Ponieważ dzielnie walczyłeś i
zwyciężyłeś zawsze będę Ci pomagał i
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sprawię, iż wieść o Tobie dotrze wszędzie.
(Życie, 17 stycznia).
Jezus był również w sercu św. Katarzyny ze Sieny, męczonej przez ducha nieczystego. Otrzymała od Boga
wtedy następujące słowa: „Bez Mojej
obecności te myśli przeniknęłyby do Twej
woli i czerpałabyś z nich przyjemność.
Ponieważ jednak byłem przy tobie nie
podobały się one twojej duszy; chciałaś
odsunąć daleko od swej wyobraźni te
ohydne podszepty i skoro nie mogłaś
tego uczynić tak, jak tego pragnęłaś,
stąd twój smutek i zmartwienie. To Ja
czyniłem wszystko za ciebie i ochraniałem
twe serce przed nieprzyjacielem” (Życie,
część 1, rdz. H)
Pokusa powinna pobudzać nas do

wiary w Bożą łaskę, która nam towarzyszy
i pomaga pokonać zło. Jezus mówi o tym
św. Róży z Limy: „Czy pokonałabyś je,
gdybym nie był w twym sercu? Zawsze
Jestem przy tobie i moja łaska nie
opuszcza cię” (Życie, rdz. 22).
Bóg dał nam wiernego anioła, który
podtrzymuje duszę w walce z demonem.
Potwierdza to św. Małgorzacie-Marii:
„Moja córko, nie zadręczaj się, gdyż chcę
ci dać wiernego anioła, towarzyszącego ci
wszędzie, w każdej potrzebie i który nie
dopuści, aby twój wróg chełpił się nad
tobą” (Kontemp., str. 126).
Pan jest sprawiedliwy i prawy, doświadcza każdego na miarę jego sił.
Oto jak Jezus odpowiedział siostrze
Matyldzie, gdy ta modliła się do Boga,
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aby uwolnił pewną osobę od pokus cielesnych: „Muszę obchodzić się delikatnie z
tymi, którym łatwo grozi upadek; dopuszczam na nich jedynie dziecięcą walkę,
aby mogli dostać w nagrodę wieniec uwity
z kwiatów” (Księga 3, rozdz. 8).
Bóg pozwala działać demonowi tylko
w ograniczony sposób. Ten zaś wciąż
rzuca się z wściekłością na stworzenia,
co potwierdza Jezus św. Benignie, która
żywiła się Św. Eucharystią: „Nie lękaj się,
moja córko, przybędę ci z pomocą. Bądź
pewna, że nie dopuszczę nigdy, aby zły
duch dosięgnął najwyższej części twojej
duszy, co podwaja jego wściekłość.
Będzie się trudził, aby zamącić w twojej
wyobraźni i zaszkodzić ciału, właśnie
nawet wtedy ograniczę jego wysiłki,
oraz te, które będzie czynił, by wzbudzić
niechęć względem ciebie ze strony
wszystkich stworzeń i wywołać wszelkiego rodzaju cierpienia” (Życie, rdz. 11).
Człowiek zawsze może walczyć prze
ciw złu i nie ulegać pokusie albo zdać się
na Bożą łaskę. Wobec tego kłamstwem
jest mówienie, iż niemożliwym jest czynienie tego, czego żąda Bóg lub wymogi
walki ze złem. Jezus potwierdził to bł.
Annie od św. Bartłomieja, gdy powierzała
Bogu pewną kobietę, która nie potrafiła
przyjąć prawd naszej wiary: „Powiedz jej,
że to kłamstwo. Może uwierzyć, jeśli chce,
jest wolna. Moja łaska jest większa od jej
bólu” (Życie, rozdz. 24).
Miłość pozwala przyjąć
bolesne pokusy
Tak oto mówi Jezus do św. Brygidy: „Miłość nie uskarża się nigdy na
trudności, jakie napotyka, dążąc do
tego, czego pragnie. Podobnie dzieje się
ze sprawami duchowymi. Wielu, chcąc
osiągnąć niebo, pełni szlachetne dzieła,
pomnaża modlitwy i dobre uczynki, ale
niestety! W chwili, gdy myślą, że sięgnęli
już szczytu wzniosłej kontemplacji od
najdują się nagle oblężeni nachalnymi
pokusami i utrapieniami. Uważając się
za doskonałych, okazują się niedoskonali.
To nie cud, gdyż te pokusy pozwalają
nam jaśniej spojrzeć w głąb nas samych;
doświadczają nas i oczyszczają. Stąd,
ci, którzy na początku doznają licznych
pokus, stają się potem nieugięci w swojej
wierze. Inni, będąc ciężko kuszeni na
dalszym etapie wiary, stają się czujni;
nie ufają nigdy sobie i pracują z większą
odwagą”. (Księga 5, rdz. 6).
Pożytek płynący z pokus
Wiemy już, że ataki zła, jakich doznaje
człowiek przyczyniają się do wzrostu jego
wiary i zachęcają do pokładania ufności w
Bożej mocy w celu ich przezwyciężenia

i uniknięcia zła.
Doświadczanie pokus jest zatem
pożyteczne z kilku powodów:
1. Pokusa odsłania
prawdziwą cnotę
i odwagę człowieka:

„Nawet wszyscy naraz napierający
na duszę tyrani nie zdołają pozbawić
jej cnoty; wręcz przeciwnie: prześladowania wzmacniają ją i sprawiają jej
wzrost. Cnota, którą zrodziła Moja miłość,
doświadczana jest i szlifowana w relacjach z bliźnimi”. (Dialog, rdz. 11)
2. Zachęca człowieka
do cierpliwości w walce
ze złem.

Jezus mówi o tym średniowiecznej
mistyczce i stygmatyczce, bł. Katarzynie
Racconigi, gdy ta prosi Go o łaskę
przezwyciężenia wszystkich ataków
wroga: „Cierpliwością przezwyciężysz
wszystko”.
3. Człowieka toczącego
wielką bitwę w obronie wiary,
pokusy mogą wprowadzić
na drogę heroizmu
właściwego męczennikom.

Świeżo nawrócony i ochrzczony
św. Eustachy, na pytanie Jezusa, czy
chce zacząć doświadczać natychmiast,
czy pod koniec życia czekających na
niego cierpień odpowiada: „Jeśli to nie
jest możliwe, by uniknąć cierpień nam
przeznaczonych, błagam Cię Panie,
abyśmy ich zaczęli doświadczać od
chwili obecnej. Daj nam jedynie siłę do
ich przezwyciężenia oraz nie dopuść, aby
nieprzyjaciel pozbawił nas wiary”.
Na to Jezus: „Walcz dzielnie, Eustachy, moja łaska jest z Tobą i ocali wasze
dusze”. (Vie bollandistes, 20 września)
4. Doświadczanie pokus
umacnia pokorę duszy.

Gdy matka Clement skarżyła się
Panu w chwili kuszenia i prosiła o pomoc
otrzymała od Niego następujące słowa:
„Czego się lękasz? Twoja wola nie chce
tych pokus. Musisz ich doświadczać,
abyś utwierdziła się w pokorze. Wcale nie
podobasz się Mi mniej w tych udrękach jak
w radościach płynących z doświadczania
Moich słodyczy. Przypominaj sobie o
cierpieniach Mojej Męki i znoś swoje
dzisiejsze cierpienia, jako wyraz czci dla
Mej Pasji” (część 3, rodział 15).
5. Pokusa czyni duszę
bardziej gorliwą w walce,
pomimo iż w jej trakcie,
może ona popełnić błędy.

Jezus powiedział następujące słowa
do św. Brygidy: „Prawi i doskonali ludzie
mogą doznać czasem niewielkich upadków. Dzieje się tak w celu zmylenia diabła.

Tak, jak na wojnie zraniony lekko żołnierz
ożywia się bardziej i zapala przeciw swym
wrogom, podobnie dzieje się z moim
wybranymi (męczonymi szatańskimi
pokusami), którzy z większym zapałem
i zawziętością, toczą z pokorą duchową
walkę i tym bardziej starają się o wieniec
chwały”. (Księga 2, rdz 14).
6. Walcząc z pokusą dusza
oczyszcza się z błędów,
których jest czasem
nieświadoma.

W chwili, gdy św. Gertruda modliła
się za pewną osobę, która była kuszona, otrzymała od Niego takie słowa:
„Dopuściłem na nią tę słabość, aby
rozpoznając w sobie niemoc pokonania
jej o własnych siłach wzdychała o pomoc
i uniżyła się przede Mną. Dzięki temu,
przymknę po części Me oczy na inne jej
niedoskonałości, z których nie zdaje sobie
nawet sprawy”. (Księga 3, rozdz. 77).
7. Pokusa pomaga duszy
poznać lepiej samą siebie.

Ojciec Niebieski zwraca się do św.
Katarzyny ze Sieny z następującymi
słowami: „Osiągniesz doskonałość poprzez poznanie siebie i stąd nienawiść
do samej siebie oraz rozpoznanie Mojej
dobroci. Dusza nie osiąga nigdy takiego
poznania siebie samej jak w czasie walk,
których nie jest w stanie uniknąć. Może
jedynie przeciwstawiać się im odmawiając
zawsze swego przyzwolenia. W takich
chwilach dusza rozumie, że jest nicością,
gdyż jakby była kimś z siebie samej
to uwolniłaby się od tych wszystkich
odrażających pokus. Uniża się zatem
poznając samą siebie; następnie, w świetle wiary, biegnie do Mnie, odwiecznego
Boga, który przez dobroć zachowuje
niezachwiane jej pragnienie prawości i
sprawiedliwości i nie pozwala poddać
się w walce z dręczącymi ją pokusami.”
(Dialog, rozdz. 90)
8. Przezwyciężane pokusy
wynagradzają
za grzechy innych.

Matka Maria-Dominika Moeuss doznawała przez długi czas silnych pokus
przeciw czystości. Z powodu nich doznawała ogromnego bólu i przygnębienia.
Wtedy objawił się jej Jezus, aby ją pocieszyć tymi słowami: „Poprzez te diabelskie
bitwy, wzrosną niewypowiedzianie twoje
zasługi i Bóg zostanie uwielbiony bez
reszty. Ofiaruj te intymne, tak straszne
cierpienia Ojcu niebieskiemu, w geście
zadośćuczynienia za liczne wyrządzone
Mu w ten sposób zniewagi.” (Księga 1
rdz. 15).
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Rady udzielane przez Jezusa
co do przezwyciężania
doświadczanych pokus
Można powiedzieć, iż bycie kuszonym
ma w sobie pozytywne aspekty. Pod
wieloma względami odsłaniają przed
człowiekiem prawdę, jak w wielkim stopniu nie powinien dowierzać sobie, lecz
raczej zdać się na Pana. Przezwyciężona
pokusa jest zwycięstwem nad samym
sobą oraz złem i pozwala człowiekowi na
lepsze poznanie siebie.
Podsumowując, Chrystus daje nam
także kilka ojcowskich rad, aby jeszcze lepiej stawiać opór atakom Złego,
nie ulegając im nigdy, lecz aby umieć
wyciągać z nich pożytek dla duszy.
1. Jezus wzywa kuszonych
do odwagi w walce
z podszeptami szatana.

Potwierdzeniem tego są słowa Pana
skierowane do św. Franciszka de Hoyos:
„W każdej walce dzielnie stawiaj opór
nieprzyjacielowi i nie niepokój się, gdyż
on tylko na to czeka, aby następnie
przekonać cię, że uległeś pokusie i aby
cię pociągnąć ku rozpaczy”. (Vie abregees, rozdz. 7).
2. Poprzez modlitwę do Boga
słaba dusza umacnia się.

Jezus zwrócił się pewnego dnia do św.
Matyldy słowami: „Znam wroga, którego
zadaniem jest wyrywanie prawdy z ludzkich serc. Jeśli nie odrzucimy go, wtedy
on, za przyzwoleniem naszej wolnej woli,
posieje w sercach fałszywą mądrość,
mówiącą: „Jestem słaby i łatwo wpadam
w złość. Nic nie mogę z tym zrobić, taki
już jestem”. Przed Bogiem nie będziesz
mogła usprawiedliwić się w podobny
sposób, ponieważ z pomocą łaski Bożej
powinnaś stać się łagodna i mocna. „ Ale
ja nie posiadam tej łaski” - mówisz. Jeśli
jest tak, jak mówisz, powinnaś o tę łaskę
prosić Boga. Powinnaś Go o nią błagać ze
łzami, w nieustannej modlitwie, pragnąć
jej całym sercem, a wtedy złość sama
odejdzie”. (Księga 2, rozdz. 3).
3. Pokusa nie powinna martwić
duszy, gdyż nie jest grzechem.
Obraża Boga poddanie się jej.

Słowa Jezusa skierowane do św.
Brygidy potwierdzają to: „Powściągnij
twe lęki i zaufaj Mi mocno, twemu Bogu,
upewniając się, iż w chwili, gdy twoja wola
nie czerpie z grzesznych myśli żadnej
przyjemności, ale je odpycha i żywi do
nich odrazę, twoja dusza oczyszcza się i
gromadzi zasługi”. (Księga 2, rdz. 19).
4. Pan zaleca, by nie zwracać
uwagi na kusiciela i jego ataki.

Św. Weronice Juliani tak powie:
„Jestem Twym Oblubieńcem i mówię
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Ci, abyś nie przywiązywała żadnego znaczenia, do tego, co czyni twój przeciwnik,
bez względu na to co robi, by zmącić twój
pokój. Trwaj we Mnie. Umocnij swą wolę
podporządkowując ją Mojej świętej woli i
nie lękaj się już. Jestem dla ciebie, czego
więcej możesz pragnąć?” (Dziennik, 23
maja 1697).
5. Chrześcijanin nie powinien
wątpić w moc Boga,
lecz zachować spokój
w czasie ataków Złego.

Jezus pocieszał Annę-Małgorzatę
Clement, gdy ta martwiła się w chwili
kuszenia: „O duszo małej wiary! Dlaczego
się lękasz? Nie bój się niczego, miej
ufność we Mnie, który Jestem twoją siłą i
zbawieniem”. (część 3, rozdz. 2).
Stając wobec licznych pokus, należy podwoić ufność pokładaną w Bogu
zamiast smucić się i zniechęcać. Np.
św. Gemma Galgani polecała się Panu,
w chwili, gdy prześladowały ją ataki demona. Jezus mówił do niej: „Dlaczego nie
wzrasta twa ufność we Mnie? Uniż się pod
Moim mocnym ramieniem i nie pozwól
powalić się ciosami Złego. Opieraj się im
zawsze. Nie nuż się nigdy odpieraniem
wroga. A jeśli pokusy nie ustają, ty także
nie ustawaj w walce. W bitwie odniesiesz
zwycięstwo”. (Życie, rozdz. 23).
Chrześcijanin doświadcza w życiu
różnego rodzaju krzyża: fizycznego,
umysłowego, duchowego. Wiemy już
jednak, że Pan zachęca zawsze swych
wybranych do walki, w celu pokonania
pokus, będących trwałym krzyżem w
życiu człowieka. Zawsze będą nas
spotykać pokusy demona, ducha tego
świata, oraz kusić nas będą nasze własne
słabości. Abyśmy jednak nie ulegli tym
trzem wielkim pokusom musimy prosić o

łaskę jasnego widzenia podstępów złego,
pychy tego świata oraz słabości naszej
upadłej natury.
Tocząc tę duchową bitwę zawsze
możemy korzystać z kilku danych nam
broni: modlitwy, medytacji nad Słowem
Bożym, sakramentów świętych i samego
przykładu Chrystusa, który sam wyszedł
zwycięsko z walki stoczonej z szatanem
na pustyni. Kuszenie Chrystusa na pustyni ma cel dydaktyczny, aby dać nam
wskazówkę jak mamy postępować w
chwili ataku demona. Trzema pokusami,
jakich doświadcza Pan na pustyni są:
dobrobyt, namiętność, próżna chwała i
pycha. Nie ulegając, Jezus przeciwstawia
im miłość nieba, wyższość ducha nad
materią poprzez siłę modlitwy i Słowa
Bożego, umiłowanie prawdy, prostoty i
wreszcie pokory. Wszyscy święci wybrali
tę właśnie drogę, by odnieść zwycięstwo
nad demonem. Żywili wielką miłość do
Boga oraz głęboką troskę wytrwania w
prostocie, prawdzie i pokorze. Cnoty te
upodabniają nas do Chrystusa i sprawiają,
że żyjemy Nim każdego dnia.
Najlepszym sposobem na dźwiganie własnego krzyża i walkę z atakami
szatana jest wsparcie się na Chrystusie:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28). Nie zwlekajmy więc
z przyłączeniem się do uczniów w szkole
Jezusa, gdyż „Jego jarzmo jest słodkie,
a brzemię lekkie” (Mt 11, 30). Uczmy się
również pokładać w Nim ufność i walczyć
wraz z Nim, upewniając się, iż bitwa
zakończy się naszym zwycięstwem, tak,
jak On sam nam to obiecał: „Na świecie
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat” (J 16,33).
Przekład z franc.: Marta Z.

4/2010

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU I DLA
ŚWIATA
z 25 października 2010: Drogie dzieci,
niechaj ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Pragnę, aby Moja zachęta, drogie dzieci, była dla was wezwaniem do tego, abyście
się zdecydowali podążać drogą nawrócenia.
Zatem módlcie się i szukajcie pośrednictwa
wszystkich świętych. Niech oni stanowią przykład dla was, zachętę i radość związaną z życiem wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście
na Moje wezwanie.
z 25 września 2010: Drogie dzieci, dziś jestem z wami i
wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju i zachęcam was do życia jeszcze bardziej
waszym życiem wiary, gdyż jesteście jeszcze słabi i brak
wam pokory. Zachęcam was, drogie dzieci, do mówienia mniej i pracowania więcej nad
waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niechaj wasze
życie będzie nieustanną modlitwą!
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 sierpnia 2010: Drogie dzieci, dziś ponownie z wielką radością, pragnę was na
nowo zachęcić: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, w którym będziecie się modlić z
radością i w skupieniu. Kocham was i błogosławię was wszystkich.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 lipca 2010: Drogie dzieci, zachęcam was na nowo do podążania za Mną z radością.
Pragnę was wszystkich zaprowadzić do Mojego Syna, waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi tego, że bez Niego nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości, ani
życia wiecznego. Oto dlaczego, drogie dzieci, wykorzystujcie ten czas modlitwy radosnej
i zawierzenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 czerwca 2010 (29 rocznica objawień): Drogie dzieci, z radością zachęcam was do
radosnego życia Moimi orędziami. Tylko wtedy, drogie dzieci, będziecie bliżsi mojemu
Synowi. Ja pragnę prowadzić was wszystkich tylko do Niego. W Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość waszego serca. Błogosławię was wszystkich i kocham was niezrównaną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 czerwca 2010 (dane Iwance):
„Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo”.
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Rozmowę z o. prof.Tomislavem Ivancicem
25 czerwca 2010 w Medziugorju prowadzi dr Maksymilian Domej

Medziugorje: prezent Nieba
na nasze czasy
- Cieszę się, że spotkaliśmy
się tutaj, w Medziugorju i mamy
okazję porozmawiać. Na początku chciałbym zapytać, jakie było
pierwsze wrażenie po przybyciu
na to miejsce oraz jak odebrał
ojciec fakt objawiania się tutaj
Matki Bożej?
- Po raz pierwszy usłyszałem
o Medziugorju w 1981. Myślę, że
było to już około 25 - 26 czerwca.
Byłem w Dubrowniku i usłyszałem od pewnego księdza, że coś
się dzieje w Medziugorju. Niebawem dowiedziałem się więcej
od o. Tomislava Pervana. Jednak
przyjechałem na to miejsce dopiero rok później. Natomiast studenci z mojej wspólnoty odwiedzali
Medziugorje od samego początku
i próbowali służyć swoją pomocą
w sytuacji, której towarzyszyły
napięcia i stres.
Samo Medziugorje poznałem
więc we wrześniu 1982 roku
Zacząłem wówczas na prośbę o.
Pervana prowadzić cykl wykładów dla osób widzących. Byłem
w zakrystii, tuż przy początku
jednego z objawień. Pamiętam
prośbę księdza, bym przyjrzał
się temu wydarzeniu jako teolog.
Wyraziłem zgodę, a tym samym
mogłem być świadkiem, że otrzymywanie objawień stanowi silne
przeżycie dla osób widzących.
Podszedłem do nich i zapytałem,
jak to przeżyli. Tuż po objawieniu
nie byli w stanie odpowiedzieć.
Odniosłem wrażenie, że doświadczyli jakby wstrząsu. Oczywiście
należało to zrozumieć, ponieważ
spotkali się z Istotą Boską. Wobec
tego powrót do tego świata był
pewnego rodzaju szokiem - pięć
minut w niebie, a za chwilę - na
ziemi.
Dopiero po chwili odpoczynku
zapytali mnie, czego sobie życzę.
Powiedzieli, że mają dość teologów, którzy dużo mówią, ale nie
wyjaśniają sedna sprawy. Wtedy
postawiłem pytanie, czy czuli się
na początku objawienia tak, jakby
przepływała przez nich ogromna
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siła? Vicka potwierdziła.
Przekonali się, że rozumiem
ich stan. Wtedy usiedliśmy i
kontynuowaliśmy rozmowę. Już
pierwsze spotkanie pozwoliło mi
stwierdzić, że to są autentyczne duchowe przeżycia, a nie
psychologiczne, mało znaczące
wydarzenia. Stawiałem sobie
jednak pytanie, co dzieje się w ich
osobowości, świadomości, charakterze, intelekcie. Odnosiłem
wrażenie, że przy objawieniu oni
po prostu znikają, a jednocześnie
widzą Maryję, o której wcześniej
nic nie wiedzieli, tak więc nie
mieli wyobrażeń dotyczących Jej
wyglądu albo wizji świata pozaziemskiego.
Było im lżej na sercu, gdy
doświadczyli, że ktoś rozmawia
z nimi otwarcie, traktuje ich normalnie i ze zrozumieniem. Po tym
spotkaniu staliśmy się bliskimi
przyjaciółmi. Na seminarium
byli cały czas obecni niektórzy z
widzących: Marija Pavlović, Vicka i Ivan. Wpadłem na pomysł,
że dobrze byłoby, gdyby dzieci
zostały otoczone duchową opieką
zaufanego, solidnego kapłana. W
międzyczasie jednak pojawiło się
niebezpieczeństwo, że ktoś mógłby nimi sterować. Tak więc wobec
szeregu sprzeciwów pomysł nie
został zrealizowany. Najwidoczniej Maryja chciała pozostać dla
widzących prawdziwym źródłem
oraz „duchowym kierownikiem”
od początku do końca.
Tak jak powiedział kardynał
Schönborn, Maryja chciała pokazać, jakie są Jej zasady duszpasterskie, według których prowadzi
skuteczną opiekę duchową.
Od tej pory przyjeżdżałem
częściej, także na prośbę proboszcza. Rozmawialiśmy z dziećmi i
pielgrzymami, dyskutowaliśmy
i zastanawialiśmy się. Ponieważ
o. Tomislav oraz ja mieliśmy
doświadczenie w sprawach duchowych, mogłem te dzieci zrozumieć. Widziałem, że są szczere
i otwarte. Mogłem im zadawać

nawet takie pytania, które były
dla nich męczące.
Niedługo później Marija osiem
dni przebywała w mojej miejscowości. Miałem okazję swobodnie
porozmawiać z nią o wszystkim,
co przeżywa. Stąd zrodził się mój
osobisty, ale także teologiczny
wniosek, że wszystko, co się
dzieje z osobami widzącymi, jest
autentyczne.
Z jednej strony dzieci przeżywają zupełnie duchowe doświadczenie, z którym ciało i psychika
nie mają nic wspólnego.
Z drugiej strony jest to coś, co
otrzymują, na co mogą się jedynie
otwierać i przekazywać dalej.
Po trzecie wymaga to od nich
zaangażowania na całe życie.
Pomimo wszystko otrzymali
pewną wolność i nie mogą przekazać nic ponad to, co zobaczyli
i usłyszeli.
Dzieci potrzebują jednak pewnej ochrony. Ich rozwój w owym
czasie napotykał wiele trudności,
uwikłany był w konflikt między
państwem a Kościołem, biskupem
a zakonnikami oraz wiernymi.
W końcu aresztowała ich policja.
Wszystko to skutkowało w nich
nadzwyczajnym, obronnym oporem. Byli w stanie przyjąć i znieść
wszystko w radości serca, oczywiście z Maryją i pod Jej opieką. W
ten sposób można było zobaczyć z
zewnątrz i od wewnątrz, że mają
miejsce wydarzenia podobne do
tych w Fatimie, Lourdes oraz
wielu innych miejscach objawień
maryjnych.
Powtarzam raz jeszcze, że od
początku przekonany byłem o
prawdziwości objawień i do dnia
dzisiejszego swoją opinię podtrzymuję.
Spójrzmy na Ewangelię, na
przeżycia Jezusa, przebywanie z
dwunastoma apostołami, którzy
przez trzy lata się Mu przysłuchują. Miał wycierpieć nie tylko
zdradę Judasza, ale także Piotra,
którego nazwie „szatanem” (por.
Mt 16,23).

4/2010
Gdy z kolei patrzę na osoby
widzące oraz na fenomen Medziugorja, mogę powiedzieć, że
pojawiające się problemy nie są
aż tak wielkie. A nawet można
pokusić się o próbę odczytywania
napotykanych trudności oraz niewiary jako dobrych znaków, ponieważ pośród ciemności jeszcze
bardziej jaśnieje światło.
Jeśli chodzi o oficjalną postawę Kościoła, z punktu widzenia teologa uważam, że
konieczne są badania. Byłbym
nieuczciwy, mówiąc, że Matka
Boża jest tu na pewno. Ani ja,
ani nikt na świecie nie może
tak twierdzić, prócz osób otrzymujących objawienia. Jednak
na podstawie owoców można
spokojnie wnioskować, że chodzi o wymiar ponadziemski,
pochodzący od Boga.
- Jak postrzega ojciec nową
komisję, powołaną przez Stolicę Apostolską po wizycie
wiedeńskiego kardynała w
Medziugorju? Czy można mówić o nadziei, że usłyszymy
pomyślne wnioski?
- Zazwyczaj jest tak, że Stolica Apostolska najpierw czeka,
aż biskup uporządkuje sprawy
w diecezji i wyda decyzję. Jednak
ten etap trwał już 29 lat i właściwie nie znalazł rozwiązania.
Doczekaliśmy się jednej jedynej
opinii Konferencji Biskupów w
Zadar, która pozostawiła otwartą
kwestię dalszego prowadzenia
badań. Jednocześnie należy wziąć
pod uwagę, że biskupi kierują się
wobec siebie zasadą solidarności.
Żaden biskup nie chce działać
pochopnie ani wysuwać wobec
innego oszczerstw. Ponieważ to
biskupowi Mostaru powierzono
decydowanie o ocenie Medziugorja, inni biskupi zachowywali
dystans. Minęło 29 lat, a fenomen objawień nadal trwa. Tymczasem Medziugorje stało się
miejscem pielgrzymek znanym
na całym świecie. Skoro biskup
samodzielnie nie zaproponował
dalszego postępowania wobec
omawianych wydarzeń, Watykan
przejął inicjatywę, stwierdzając
tym samym, że nie można dłużej
zwlekać.
- Święto niepodległości obchodzi się w Chorwacji 25 czerwca.

Czy możemy symbolicznie odczytać pojawienie się Maryi jako
Królowej Pokoju właśnie na terenie byłej Jugosławii?
- Trzeba zaznaczyć, że czyny
Matki Bożej mają źródło w Bogu
i ożywiają ludzkie serca, podnoszą ducha. W naszym kraju

panowały komunizm i ateizm,
dlatego potrzebował on gruntownego przekształcenia, które
przyszło przez Maryję. Ponadto
udowodniła Ona, że można się na
Niej wzorować, by znaleźć pełny
wewnętrzny pokój.
Pomyślmy o ważnych historycznych wydarzeniach takich jak
uwolnienie narodów spod panowania komunizmu, upadek muru
berlińskiego dzielącego Europę
na wschód i zachód, na państwa
komunistyczne i demokratyczne.
Z pewnością Matka Boża miała na
to wielki wpływ.
- Czy myśli ojciec, że w katedrze w Zagrzebiu byłoby możliwe
spotkanie podobne do tego w
Wiedniu, gdzie kard. Schönborn
otworzył drzwi katedry św.
Stefana osobom widzącym? Czy
biskupi wyraziliby zgodę, aby
w katedrze w Zagrzebiu miało
miejsce objawienie?
- Gdy biskupem był Jego Eminencja kardynał Kuharić (zmarły
w r. 2002), było to możliwe. Wiemy, że osoby widzące są członkami chorwackiego Kościoła i nie
byłoby wtedy problemu. Jednakże

teraz, w czasie prac komisji, byłoby to nie na miejscu. Po pierwsze
dlatego, że kard. Bozanić (arcybiskup Zagrzebia) wchodzi w skład
międzynarodowej, teologicznej
komisji do sprawy Medziugorja.
Po drugie, nie byłoby słuszne,
gdyby zgodził się na takie przedsięwzięcie, ponieważ trwa proces
badania zjawiska, a Watykan
nie skorzystał jeszcze z wyników prac komisji, by ogłosić
swoją opinię. Jednak rozmowy z biskupami pozwalają mi
twierdzić, iż nie ma wśród nich
wielu, którzy przejawialiby
wielki opór wobec Medziugorja.
Wobec kwestii ograniczeń
w przepływie informacji w
mediach drukowanych oraz
zobowiązania do milczenia,
muszę zaznaczyć, że pisma te
nie podlegają hierarchom Kościoła. Mimo to z jednej strony
chcą zachować pewien dystans,
ponieważ sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona, natomiast z
drugiej strony chcą postępować
według zasady solidarności z
biskupami. Tak to interpretuję i
nie dostrzegam tu złych intencji.
- Świat i Kościół zna ojciec
profesor jako wykładowca hagioterapii - duchowego leczenia.
Jak na życiowe doświadczenia
wpływa terapia zaproponowana
w orędziach przez Matkę Bożą?
- Hagioterapia traktuje o naukowym podejściu do duchowego wymiaru człowieka. Moje
badania odnoszą się do tego, co
kształtuje ludzką osobowość:
intelekt, sumienie i życie wieczne, charakter, wolność, pewność
siebie, kreatywność, religijność,
wiara itd. To badałem i nazwałem
hagioterapeutyczną antropologią.
Nauka ta zajmuje się badaniem
ludzkiej duszy, odkrywa stany
patologiczne, szuka metod ich
diagnozowania i odpowiednich
dróg udzielania pomocy. Człowiek jest człowiekiem, ponieważ
posiada duszę. Człowiek nie
jest człowiekiem dzięki samej
psychice, psychologicznemu życiu, ponieważ posiadają je także
zwierzęta. Człowiek otrzymał
coś specjalnego: duszę. Ta dusza
może być od początku do głębi
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zraniona, gdyż odziedziczyła od
wcześniejszych pokoleń zranienia
wynikające z grzechów, mechanizmy współzależności, a nawet
przekleństwo. Te sfery domagają
się uzdrowienia. Mamy do czynienia z tajemnicą ludzkiego cierpienia, z człowiekiem, który nie
wie, skąd pochodzi, dlaczego żyje,
dlaczego cierpi, gdzie jest wina,
dlaczego miał takich rodziców, po
co się urodził, dlaczego jest mężczyzną albo kobietą. Poszukuje i
pyta o sens życia. Chociaż są to
pytania dotykające każdego z nas,
nie ma na nie jednoznacznych
odpowiedzi. Jest to tzw. obszar
bazowy antropologicznych przyczyn duchowego cierpienia.
Przeżycia człowieka pochodzące z wczesnego dzieciństwa
pozostają na całe życie jako pewien trwały zapis genetyczny.
Z drugiej strony odkryłem, że
najskuteczniejszym lekarstwemnie z naukowego punktu widzenia, ale z duchowego - jest sam
Pan Bóg. Zgodnie z filozoficznymi
i teologicznymi badaniami dusza
ludzka stwarzana jest bezpośrednio przez samego Boga, Stwórcę,
dlatego właśnie może zostać uleczona przez Jego realną obecność.
W odróżnieniu od naukowych
odkryć kognitywistów jestem
przekonany, że każdy człowiek
przeczuwa istnienie Boga, że
nawet małe dziecko od chwili
przyjścia na świat wie o istnieniu
Boga. Ponieważ Bóg stwarza jego
duchową część - duszę, która
jest jego świadomością. Dziecko
przychodzi na świat z tą wiedzą.
Dopiero później spotyka swoją
psychofizyczną strukturę, daną
mu przez rodziców. Styka się z
winą świata, strachem, ograniczeniami. I w ten sposób od początku
dziecko jest ranione.
Poznałem, że ważnym lekiem
jest bezwarunkowa miłość Boga.
Nie wszystkie religie pozwalają
w ten sposób postrzegać Boga,
ponieważ mówią o strasznych
bóstwach. Przykładowo Stary Testament przedstawiał Boga, który
sądzi i surowo karze. Tymczasem
filozofia określa Boga jako absolutne dobro, miłość i prawdę. Innego
Boga nie ma. Drugie chrześcijańskie przedstawienie Boga mówi,
że Jezus nie przyszedł sądzić, ale
zbawić człowieka. Oddał swoje
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życie za każdego poszczególnego
człowieka. W innych religiach
człowiek umiera ze względu na
Boga. Tego Jezusa jako Wcielenie
bezwarunkowej miłości Boga
pokazuję innym, a On skutecznie
uwalnia od uzależnień, depresji,
myśli samobójczych, od problemów i poczucia winy za grzechy
i błędy. Zatem można powiedzieć,
że ewangelizacja mi się udaje,
gdy prowadzę seminarium. Poprzez swoją pracę naukową jako
profesor teologii fundamentalnej
budowałem mosty pomiędzy naukami przyrodniczymi a teologią.
Tam zobaczyłem, że prawda ma
dwa skrzydła. Nauka odkrywa
to wszystko, co nas otacza i jest
w świecie. Bóg objawia to, czego
sami z siebie nie możemy wiedzieć, mianowicie, kim jesteśmy
i dokąd zmierzamy. Przez to
mogę niezmiernie dużo człowiekowi pomóc, ponieważ Bóg jest
absolutnie dobry. On uzdrawia
przez przebaczenie, ponieważ
od początku nas chciał i ukochał.
Tak nas kocha, że Matka Boża i
my, ludzie, możemy się naprawdę
spotykać.
Myślę, że z jednej strony Maryja ewangelizuje i reewangelizuje
Kościół z bardzo dobrym skutkiem. Z drugiej strony widzę, że
pomaga także nauce, ponieważ
naukowi badacze są pierwszymi,
którzy obserwują Medziugorje.
Cieszę się, że właśnie naukowcy
byli pierwszymi przy badaniach.
Nasza teologia wycofała się do
getta własnego zadowolenia i
straciła kontakt z nauką, szczególnie z naukami przyrodniczymi.
W swoim zamknięciu teologia
stwierdza, że nie można ducha
ludzkiego i duchowego wymiaru
badać naukowo. Zastanawiam
się, dlaczego nie badają naukowo,
skąd Jezus jako człowiek miał w
sobie tyle siły i mocy, by czynić tak
wiele cudów, by uzdrawiać. Nikt
nie chce tego badać, umieszczając
cuda w szufladzie z napisem „coś
zadziwiającego, coś religijnego”,
co jednocześnie nie powinno być
traktowane jako objekt naukowych badań. To są moje pytania,
które stawiam i na które staram się
odpowiadać przez hagioterapię. I
dochodzę do niewyobrażalnych
odkryć. Właśnie kognitywiści i
filozofowie bardzo mi pomogli.

A wśród nich niektórzy z psychologów i psychiatrów jak Frankl,
którzy byli jednocześnie ludźmi
wielkiego ducha. Tak samo niektórzy lekarze jak Jores, którzy
są antropologami medycyny.
Także dyskusje z fizykami i biologami okazały się bardzo owocne. Jestem zachwycony tym, co
odkryłem poprzez hagioterapię,
która szybko rozpowszechniła się
na świecie, podobnie jak sprawa
Medziugorja. Chętnie żyłbym i
200 lat, by móc dalej pracować i
prowadzić badania.
- Zbliża się 30 rocznica objawień w Medziugorju. Jakie
życzenia powstają w ojca sercu
w związku z tym czasem i miejscem?
- Życzyłbym sobie jako teolog i
pracownik naukowy, żeby nie dystansowano się od Medziugorja,
ale żeby to zjawisko teologicznie
i naukowo zbadano. Wtedy stanie się ono bardziej wiarygodne.
Widzę, że współczesne społeczeństwo przyjmuje przekonywujące,
naukowe argumenty. A więc nie
skupiajmy się na odrzucanych
już na wstępie religijnych argumentach. Po drugie, chciałbym,
by w następnym roku objawienia
zostały zbadane przez wspomnianą komisję oraz by wydała ona
swoją oficjalną opinię, gdyż boli
mnie fakt, że Kościół tak długo
zachowywał dystans, zarówno
moi koledzy teologowie, jak również pracownicy naukowi. Mamy
zatem teraz czas i okazję obserwować, co się tu właściwie dzieje.
Przekład z niem.: Alicja B.

Nowe parametry
odbioru Radia MIR
na satelicie HOT BIRD
od 10 listopada 2010.
HOT BIRD 6
Pozycja: 13° E
Transponder: 90
Częstotliwość: 12 520
Polaryzacja V
Symbol: 27 500
FEC: 3/4

4/2010

Orędzie dane Mirjanie 2 listopada 2010:
„Drogie dzieci, z macierzyńską wytrwałością i miłością
przynoszę wam światło życia, aby zniszczyło w was ciemność
śmierci. Nie odrzucajcie mnie, moje dzieci. Zatrzymajcie się
i spójrzcie w głąb siebie, a zobaczycie, jak jesteście grzeszni.
Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie.
Dzieci moje, nie chcecie uznać, że jesteście słabi i mali,
a możecie być mocni i wielcy, wypełniając wolę Bożą. Dajcie
mi wasze oczyszczone serca, abym mogła je oświecić światłem życia, moim Synem. Dziękuję wam”.
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Misja z Nieba wśród nas
Całe pokolenie urosło, od kiedy kwestia Medziugorja pojawiła się na scenie
wydarzeń znanych na całym świecie.
Tak jak Natanel zachęcany przez Filipa,
by zobaczyć Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, odpowiedział: „Czy może być coś
dobrego z Nazaretu?”- tak my stawialiśmy
sobie pytanie: „Czy może przyjść coś dobrego z Bijakovici, z Podbrdo?”. „Przyjdź i
zobacz!”- odpowiedział Filip Natanelowi,
który zmienił swoje sceptyczne i pełne
wątpliwości nastawienie, a stał się człowiekiem wierzącym: „Ty jesteś Synem
Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.” Taka
była odpowiedź Natanaela po spotkaniu
z Jezusem, któremu pozwolił się objawić
i „złowić”.
Analogiczne doświadczenie przeżyliśmy u początków wydarzeń w Bijakovici- Medziugorje. „Czy może przyjść coś
dobrego z Bijakovici?”. W kierunku Crnica
do ostatnich wiejskich domów nie było
nawet drogi, lecz jedynie ścieżki, służące
pasterzom i kozom. Ale właśnie taka jest
logika Boża, dokładnie w
taki sposób działa Bóg w
historii ludzkości. Bóg wzywa
nieznanego Abrahama, który
staje się później pierwszym
patriarchą w historii: „Wyjdź
z twojej ziemi rodzinnej i z
domu twego ojca do kraju,
który ci ukażę!”. Podobnie
czyni Bóg z niechlujnym i
buntującym się Mojżeszem,
któremu każe zdjąć buty,
zanim przystąpi do krzewu gorejącego. Wysyła go,
aby uwolnił lud wybrany z
niewoli egipskiej. Poprzez
liczne próby i cierpienia Bóg
stwarza sobie lud Izraela,
któremu przekazuje swoje
przykazania.
Nie inaczej dzieje się
w księdze Samuela. Saul i
Dawid zostali namaszczeni
przez Samuela na wyraźny znak Ducha Świętego.
Pierwszy był powołany, gdy
szukał zgubionej oślicy. Drugiego z nich zabrał od jego
stada. Jak tylko ich namaścił,
stali się innymi, nowymi
ludźmi. Duch pochwyca i
przemienia. Oto działanie
Ducha w człowieku. W ten
sposób Bóg w ciągu wieków
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historii wzywa ludzi nieznanych i małych,
aby zawstydzić wielkich tego świata. W
taki sposób została powołana Maryja
z Nazaretu i Jan Chrzciciel. Jezus nieustannie zwraca się w swoim objawieniu
do maluczkich i spychanych na margines
społeczeństwa. Nie idzie do uczonych i na
akademie, żeby tam głosić swoją naukę.
Zawsze mamy do czynienia z tą samą
logiką, z tą samą pedagogiką.
Od objawień w Guadalupe (Meksyk,
1531) aż do dnia ukazania się w Medziugorju, od św. Juan Diego aż do dzisiejszych osób otrzymujących objawienia,
możemy dostrzec pewną cechę wspólną:
są to maluczcy, których wybrał Bóg.
Matka Boża wybrała ich w czerwcu 1981
roku i postawiła w centrum uwagi, i nie był
to ich wymysł. Objawienia Matki Bożej w
całej historii Kościoła, a szczególnie w
okresie minionych pięciu lat, pokazują ten
sam obraz, tę samą logikę, pedagogikę
i troskę Nieba. Maryja nie objawiła się w
pałacach, ani w publicznych miejscach,

ani w kościołach, ale według przykładów
biblijnych w górach i na pustyni. Objawiła
się pasterzom, maluczkim, aby zawstydzić mądrych i uczonych tego świata.
(por. 1 Kor 1,21).
Któż nie był w owym czasie wyraźnie
zaskoczony, słysząc, że Karol Wojtyła
został wybrany na papieża? Kto go znał?
Duch wiał przez watykańskie monumentalne budowle tak, że kardynałowie po 33
dniach pontyfikatu Jana Pawła I bardzo
szybko i jednogłośnie zdecydowali się
wybrać kardynała z Krakowa. Ten Karol
stał się Karolem Wielkim. Ten człowiek
przychodził zza drugiej strony żelaznej
kurtyny, która jak mur berliński dzieliła
wschód od zachodu. Pod każdym względem linia podziału była jasno wytyczona,
dzieliła Europę i świat na dwa bloki. I
nagle w Rzymie został wybrany na papieża Polak! Świat i historia zmieniły swój
bieg. Mistyk i święty na Stolicy Piotrowej.
Właśnie on zmienił świat pełen granic.
Stał się prawdziwym budowniczym
mostów. Szeroko otworzył
bramę między Wschodem i
Zachodem.
Pierwszym przesłaniem
polskiego papieża przed 32
laty były słowa: Otwórzcie
drzwi, szeroko otwórzcie
drzwi Chrystusowi! Otwórzcie wszystkie drzwi i przyjmijcie Chrystusa!
Każdym swoim gestem
wcielał ufność, którą dał mu
Pan, gdy wybrał go na głowę
swego Kościoła. Na całym
świecie był podziwiany i szanowany. Władze polityczne
musiały po upadku muru
berlińskiego przyznać, że
bez Jana Pawła II nie doszłoby w Europie Wschodniej
do upadku komunizmu na
przełomie lat 90-tych. Był to
powrót do braterskiego zjednoczenia obu europejskich
skrzydeł. Papież nieustannie
podkreślał, że Europa musi
oddychać oboma płucami.
Jan Paweł II - w lewej ręce
trzymał pastorał, trwając
przy Ukrzyżowanym, a w
prawej ręce przewijał paciorki różańca, ponieważ całym
sobą realizował słowa: Totus
tuus Maria!

4/2010
Wywołał poruszenie na całej ziemi
o niespotykanej skali. Watykan zaczął
się liczyć na scenie światowej polityki.
Dokądkolwiek przybywał, całował ziemię,
błogosławił oraz w akcie ofiarowania poświęcał państwa i narody Bogu i Maryi.
Jaki wspólny mianownik posiadają
wymienione fakty historycze oraz Medziugorje? Jesteśmy przekonani o tym, że
Medziugorje jest darem nieba na linii granicznej między Wschodem a Zachodem,
między kulturami i cywilizacjami, religiami,
wyznaniami oraz światopoglądami. Wydarzenia w Medziugorju rozpoczęły się
zaledwie 50 dni po nieudanym zamachu
na życie papieża Jana Pawła II, we
wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja 1981 roku. W tymże
roku odbywały się obchody, upamiętniające 1600-lecie soboru konstantynopolitańskiego I. Podczas
tego soboru zdefiniowano nasze
wyznanie wiary, którym modlimy
się na mszy świętej. Jednocześnie
świętowano 1550 rocznicę soboru
efeskiego, który nadał Maryi tytuł
Matki Boga (Theotokos). Maryja
wydała na świat Jezusa Chrystusa,
Boga i człowieka.
W Medziugorju, w święto św. Jana
1981 r., Maryja zaczęła ponownie przynosić nam Jezusa na świat. Jeśli mówi
się, że rzeka Buna posiada największe
i najbogatsze w wodę źródło w Europie,
to podobnie można mówić o Medziugorju:
od początku napływały tu tłumy ludzi. Tysiące podejmowały wysiłek wspinaczki na
Górę Objawień. Nieustannie przybywały
liczne rzesze pielgrzymów. Nikt i nic nie
mogło im przeszkodzić, zmieszać, zatrzymać, byli jak rwący potok po silnym
deszczu.
Od tamtego czasu siła pragnień nie
zmalała. Zapewne na początku przyciągała ludzi ciekawość nowych wydarzeń.
Wkrótce zmieniali się pod wpływem
wielkiej ilości pokutujących grzeszników
i nawróconych, którzy spowiadali się ze
skruchą, odrzucając zakłamanie komunizmu i własne zagubienie wiary w Boga.
Modlili się, żeby w końcu nastał dzień,
a skróciła się noc, żeby móc oddawać
cześć Bogu na wysokościach oraz by ludziom został przywrócony pokój. Medziugorje - były to trąby Jerycha, zapowiedź
i nastanie nowego dnia. Na horyzoncie
zaczynał jaśnieć poranek wolności. Byliśmy świadkami prawdziwych biblijnych
scen, tak jak opisuje je Ewangelia. Ludzie
umierali z głodu i pragnienia Boga oraz
Jego słowa. Przyjmowali na siebie każdy
rodzaj wyrzeczenia i pokuty, byle tylko
móc tu przybyć.

Natomiast aparat państwowy zareagował nagłym niepokojem. Od początku nie
brakowało gróźb i zastraszeń ze strony
milicji. Nagonka prowadzona przez komunistyczne media skierowana przeciwko
Medziugorju, osobom otrzymującym
objawienia, kapłanom i narodowi chorwackiemu w tym regionie kraju stanowiła
jedynie część planu szatana, by dzieło to
przerwać i zniszczyć. Nawet najwyższe
władze państwowe zajęły się kwestią
Medziugorja. Komuniści podejrzewali
chorwackie powstanie i kontrrewolucję,
dostrzegając na każdym kroku widmo
faszyzmu. W mediach doszło nawet do

przedstawienia wizerunku Matki Bożej z
kamieniem w ustach. Mieszkańców regionu dręczono, przesłuchiwano i zamykano
w więzieniach. Cała parafia została na
dwa lata objęta kwarantanną: całodobowe
patrole postawiono przy wszystkich wejściach na tereny Medziugorja i Bijakovici.
W sierpniu 1981 r. aresztowano proboszcza, następnie dwóch kolejnych kapłanów
z klasztoru pod Duvnem. Skazano ich na
surowe kary pozbawienia wolności, prac
przymusowych oraz nieustannie dręczono groźbami pozbawienia życia.
Tak mijały lata. Wszystkie próby
zniszczenia rozpoczętego dzieła nie przynosiły oczekiwanych owoców. Państwo
zabroniło cokolwiek budować i zmieniać
przy parafii i w kościele. Chociaż nie było
bieżącej wody ani urządzeń sanitarnych,
miliony ludzi odwiedzały to miejsce. Niebezpieczeństwo epidemii było oczywiste
i wydawało się, że właśnie tego życzyli
sobie komuniści. Chcieli, aby wybuchła
zaraza, aby móc całkowicie zabronić
wstępu do miasta. Ale Niebo znalazło
wyjście także z tej trudnej sytuacji. Maryja
nie dopuściła do tego, żeby Jej dzieło
zostało zniszczone.
Owszem, doszło do kontrrewolucji,
ale tej Bożej i pochodzącej z Nieba.
Dosłownie fala nawróceń stała się faktem i nic nie było już takie jak dawniej.
Wierzący lud nie dał sobie mydlić oczu.
Dostęp do góry objawień i na Krizevac był
uniemożliwiony przez dwa lata, ale ludzie

pomimo wszystko wspinali się na własne
ryzyko. Pielgrzymi czuli, że Niebo jest
blisko nich, że Matka Boża jest z nimi, i
od tego przekonania nic nie mogło ich odwieść. Podczas gdy ludzie zamykali Bogu
drzwi, zapominając o Jego obecności i
ogłaszając państwowy ateizm, z drugiej
strony Bóg sam otworzył sobie okno,
aby pokazać, że to On prowadzi historię
ludzkości. Po dokonaniu aktu poświęcenia świata Maryi w roku 1984, doszło do
przełomu w bloku wschodnim - głasnost
(jawność) i pierestrojka (przebudowa), do
wolności państwowej i w końcu do upadku
komunizmu, tak że na Boże Narodzenie
roku 1991 Związek Radziecki
przestał istnieć.
Co za ironia losu i historii
wobec systemu, który obiecywał
ukształtowanie nowego człowieka.
Dokładnie na Boże Narodzenie
narodził się nowy człowiek.
Także oficjalne władze Kościoła
nie były przychylne wydarzeniom
w Medziugorju, ani ich rozwojowi.
Wobec widzących zachowywali się
nieprzyjemnie, próbowali wszelkich środków, mających na celu
zniechęcenie pielgrzymów, jak również
zmuszali kolejnych świadków do milczenia oraz starali się zepsuć ich wizerunek
w oczach opinii publicznej.
Jednakże wierzący przekazywali
sobie doświadczenia pielgrzymek do Medziugorja. „Niemożliwym było przemilczenie tego, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy”,
mówili Piotr i Jan w Dziejach Apostolskich.
Coś podobnego powtórzyło się tutaj.
Medziugorje promieniowało: powstawały grupy modlitewne na całym świecie,
inspirowane tym miejscem; wydawane
były książki, ulotki i czasopisma; wykorzystano najnowsze zdobycze techniki,
aby tworzyć filmy rozpowszechniane w
wielu krajach. Zespół fachowców badał
osoby widzące. Wszyscy byli zgodni co
do jednego - są oni normalnymi ludźmi,
nie cierpią na patologiczne choroby, natomiast w czasie otrzymywania objawień
dzieje się z nimi coś niezwykłego.
Medziugorje do dzisiejszego dnia
ma swoich pilnych zwolenników, jak i
zagorzałych przeciwników. Jeśli chodzi
o katolicką prasę w tym regionie, od
lat panuje grobowa cisza. Medziugorje
jest ignorowane. W mediach katolickich
przemilczane są także bardziej znaczące wydarzenia takie jak np. rekolekcje
kapłanów albo Światowe Spotkania
Młodzieży.
Osoby wierzące wykazują jednak
wiele wytrwałości w przybywaniu tu i szukaniu sensu i prawdy. Dziewica objawia
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się, aby zwrócić naszą uwagę na prawdę
Ewangelii, która także dzisiaj jest źródłem
nadziei w świecie, który bez nadziei,
miłości i uczuć staje się coraz bardziej
pozbawiony Boga. Nasza nadzieja ma
wymiar horyzontalny i wertykalny. Maryja
nieustannie podkreśla wymiar wertykalny:
relacja z Bogiem w modlitwie oraz pokorze stanowi źródło wszelkiej nadziei. Dla
człowieka ważny jest kontakt z Bogiem.
Z Boga powstał i do Boga powraca. Oto
centralny motyw wszystkich objawień maryjnych w historii. Medziugorje nie jest wytworem ludzkiego umysłu, ale pojawiło się
jako dar dla Kościoła - miejsce modlitwy,
nawróceń, nowych horyzontów i nadziei
dla świata. Zakorzeniło się w świadomości katolików. Medziugorja nie wymyślili
ani ojcowie, ani księża na podstawie
własnej fantazji albo wiedzy, ale sam Bóg
postanowił stworzyć to dzieło jako dar dla
swoich dzieci. Jeśli zależałoby ono od
ludzi, już dawno znikłoby z powierzchni
ziemi. My jednak jesteśmy świadkami,
że Medziugorje z dnia na dzień rozkwita
i ogarnia cały Kościół. Temu nie mogą
zaprzeczyć nawet najwyższe władze

Kościoła w Watykanie.
Oto powód, dla którego na najwyższym szczeblu Kościoła powołano komisję, mającą za zadanie zbadać kwestię
Medziugorja i wydać opinię o wydarzeniach, trwających już prawie 30 lat. Przybycie wiedeńskiego kardynała na Nowy
Rok 2010 było przełomowym punktem
w historii tego miejsca. Wejście w nową
dekadę zostało naznaczone upadkiem
pewnego niewidzialnego muru, który
przez lata wzniesiono wokół Medziugorja.
Podczas gdy Europa i świat świętowały
20 rocznicę upadku muru berlińskiego,
upadł także inny mur, utworzony w oporze
przeciwko Medziugorju. Wizyta kardynała
wytrąciła z ręki poczucie triumfu tym,
którzy byli tą wizytą zaskoczeni, mówiąc,
że Medziugorje nie jest uznane przez
Kościół. Można to oceniać tylko przez
pryzmat zażyłej relacji z Bogiem, czyli
patrzeć Jego miłosiernymi oczyma.
Medziugorje jaśniało w ciągu minionych lat modlitwą i nawróceniem,
jako miejsce gruntownych życiowych
nawróceń i uzdrowień, miejsce, w którym
niezliczona liczba ludzi znalazła drogę

do Boga i do swego serca. Stało się ono
szkołą modlitwy i adoracji, a także źródłem inspiracji do powstawania nowych
grup o podobnej praktyce modlitewnej.
Skoro Sobór Watykański II miał na celu
odnowę Kościoła na wszystkich szczeblach, zarówno duchowieństwa jak i
laikatu, możemy śmiało stwierdzić, że
Medziugorje jest wspaniałym owocem
posoborowej odnowy. Obserwujemy to
w świadectwach przemiany życia i powrotu do Boga, w głębokich modlitwach
ofiarowania Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, w ożywionym
przeżywaniu sakramentów, w głoszeniu
radosnej nowiny, która stanowi najlepsze
lekarstwo dla błądzącego i chorego świata. Medziugorje nikomu nie zaszkodziło,
wręcz przeciwnie, pomogło niezliczonej
ilości ludzi powrócić do życia.
Św. Paweł oznajmił wszystkim: „Ducha nie gaście!” Oczywiście trzeba drze
wo przyciąć oraz wypielić chwasty. Ale
właśnie dlatego trzeba rozpalić ogień
Ducha Świętego, ponieważ nie dał nam
Bóg ducha bojaźni i lęku, ale ducha mocy,
zdecydowania, miłości, trzeźwego myślenia, aby dawać świadectwo wiary.
Przekład z niem.: Alicja B.
Foto: Jacek Puto
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Nie mogę żyć
bez Medziugorja!
O. Leonid z zakonu redemptorystów
z Ukrainy wziął udział w 15 Międzynarodowym Seminarium dla Kapłanów
w Medziugorju. Najpierw uczestnikom
seminarium, a później dziennikarzowi Radia „MIR” przedstawił swe niecodzienne
świadectwo:
„Moja pierwsza wizyta w Medziugorju
była związana z obowiązkami i działalnością duszpasterską. W roku 2005
powierzono mi w miejscowym kościele
odpowiedzialne zadanie i jednocześnie
ciężki krzyż, a mianowicie - posługę egzorcysty. Pierwsze miesiące wypełnione
były doświadczeniem miłości Boga i
wieloma łaskami, choć nie obyło się bez
trudności. Poważniejsze problemy pojawiły się podczas uwalniania pewnego opętanego człowieka. Zły duch odezwał się
grubiańskim, pełnym nienawiści głosem:
„Jestem straszny, silny i zniszczę cię.
Zniszczę twoje kapłaństwo, twoje powołanie zakonne i całe twoje życie.” Nawet
jeśli były to straszne słowa, nie mogłem
ich traktować poważnie, gdyż zawierzyłem Bogu i nie miałem powodu, by w Niego zwątpić. Wiedziałem także, że już lęk
przed szatanem jest porażką. Ale Bóg tę
sytuację dopuścił, abym doświadczył siły
i mocy Jego Matki oraz świętości miejsca,
jakim jest Medziugorje. Nastał czas prób,
ogromnego bólu i kuszenia. Próbowałem
modlić się, ale nie umiałem. Każdego dnia
przystępowałem do spowiedzi świętej, ale
szatan nadal mnie dręczył. Udręki były
tak silne, że całkowicie straciłem pokój
serca. I nie tylko to. W duszy czułem, że
tracę także moje powołanie zakonne i
łaskę kapłaństwa. Czułem się zagubiony
i nieszczęśliwy.
Tkwiąc w tej trudnej rzeczywistości,
podczas której nie wiedziałem, co się ze
mną dzieje, ktoś zaproponował mi pielgrzymkę do Medziugorja. Przygotowałem
się do drogi. Pojechałem z grupą kapłanów. Modlili się, ale ja nie byłem w stanie.
Podczas pielgrzymki poznałem starszego
kapłana ze Słowacji, o. Ambrożego, który
całe swoje życie i powołanie poświęcił
duszpasterzowaniu Ukraińcom w głębi
Karpat. Do Medziugorja jechał po raz
szósty, tym razem po przebytym zawale
serca. Zachwycił mnie swą ofiarnością i
pokorą. Czas podróży zaowocował tym,
że zaprzyjaźniłem się z tym franciszkaninem. Pomagałem mu, służąc starszemu
człowiekowi podtrzymującym ramieniem.
Mogłoby się wydawać, że ja mu poma-

gam, ale w rzeczywistości on pomagał
mi bardziej swoją obecnością. Razem
wspinaliśmy się na Górę Objawień.
Powiedziano nam, że jedna z osób widzących otrzyma tam objawienie. Zebrało
się wielu wiernych i kapłanów. To była
dla mnie pierwsza niespodzianka w Medziugorju. Usiadłem obok o. Ambrożego
plecami do miejsca objawienia. Czułem,
że nie jestem godny tam być. Ale podczas
różańca wzrastało we mnie pragnienie,
by widzieć to miejsce. Jednocześnie przy
tym wewnętrznym pragnieniu pojawiły się
słowa: „Nie patrz tam, jesteś zgubiony i
skończysz w piekle.” Coś strasznego.
Jednak pierwsze odczucia nieustannie
kierowały moją uwagę na miejsce objawienia. Zacząłem patrzeć i szukać z
nadzieją, że coś zobaczę. Wzrastała we
mnie powoli nadzieja, choć jednocześnie
nachodziły mnie myśli, że nie wyjdę z
tego upokorzenia. Jednak wystarczyła
dosłownie chwila, w której obdarzony
zostałem niezachwianą wiarą i za jej
głosem poszedłem.
Odpowiedzią na wszystkie pytania
było odczuwanie, jak Matka Boża zstępuje z nieba. Było to intensywne odczucie,
zapach innego świata, którego dotychczas nie znałem. Czułem pełną pokoju
czułość, lekkość, jakby delikatny powiew
obecności Matki Bożej. Zbliżała się do
mnie i im bliżej była, tym bardziej oddalały
się siły zła. Przeżyłem nowe objawienie
w sercu. Doświadczyłem mocy pokory
Maryi. Zrozumiałem, że Jej obecność
wypędza złe duchy: po prostu pouciekały.
Nie mogły znieść czystości i piękności
Jej obecności. Ona ich nie upokarza ani
nie przepędza. Ona po prostu kocha. Złe
duchy nie są w stanie znieść tej miłości.
I wtedy zmienił się stan ducha we mnie.
Niszczycielski duch szatana zniknął ze
swoją depresją i lękami. On zniknął, a
na jego miejsce pojawił się duch Matki
Bożej. W sercu słyszałem głos: „Nie bój
się, jestem twoją Matką. Zapewniam cię,
że ze Mną nie zginiesz.”
Wszystko się od tej pory zmieniło.
Doświadczenie spotkania z Najświętszą
Dziewicą stało się dla mojego powołania
kapłańskiego i zakonnego oraz duszpasterzowania cudem miłości, która mnie
uratowała.
Odczuwam obecność Maryi podczas
każdego egzorcyzmu, który przeprowadzam. Podam tylko jeden przykład, ponieważ można by było przytaczać wiele.

Nasi kapłani mieli do czynienia z opętaną
dziewczyną, która przyszła do spowiedzi.
Spowiedź przyjął kapłan, który dopiero co
wrócił ze studiów w Rzymie. Gdy wypowiadał formułę rozgrzeszenia, ta osoba,
a dokładnie szatan przez nią, uderzyła
księdza tak mocno, że natychmiast upadł.
Wtedy ta osoba zawołała innego księdza,
który przestraszył się i wezwał mnie:
„Ojcze Leonidzie, chodź szybko, mamy
do czynienia z nadzwyczajną sytuacją.”
Kiedy zacząłem egzorcyzm, postawiłem
od razu diagnozę. Zobaczyłem, że dziewczyna jest opętana, pod dużym wpływem
złego ducha. Poprosiłem nawet pięcioro
bardzo pobożnych wiernych o wsparcie
modlitewne w czasie, gdy będę odprawiał
egzorcyzm. Podczas gdy wypowiadałem słowa przepisowego, tradycyjnego
egzorcyzmu, szatan mnie wyśmiewał.
Mówił po angielsku. Poniżał mnie i wyśmiewał. Wtedy zacząłem się modlić do
Matki Bożej. Zacząłem z całego serca
przywoływać Jej pomocy. Byłem wyczerpany fizycznie i psychicznie. Modlitwa
dobiegała końca, ale duch nie opuszczał
dziewczyny. Był to duch samobójstwa.
Zacząłem wzywać Matkę Bożą, tak jak
dziecko woła mamę. I wtedy zaczął się
właściwy krzyk: „Już nie mogę dłużej, bo
przychodzi Matka Boża. Nie wytrzymam
tego, bo Matka Boża przychodzi. Muszę
wyjść.” I zły duch opuścił dziewczynę.
Opisałem tylko jedną sytuację, ale
było wiele podobnych. Podczas tych
pięciu lat posługi egzorcysty, miałem też
przypadki ogromnych pokus. Pojawiały
się wcześniej i nie będę od nich wolny.
Jednak w sercu czuję, jak Święta Boża
Rodzicielka ochrania mnie. Nie mogę
już żyć bez Medziugorja i bez Jerozolimy. Każdego roku pielgrzymuję do tych
dwóch miejsc, bo jest to dla mnie wyraz
wiary. Tutaj doświadczam wiary, błogosławieństwa i łaski.”
Ojciec Leonid dodał następnie, że
składa Bogu wielkie dziękczynienie za to,
że może złożyć w Radiu MIR to świadectwo o łaskach płynących od Maryi.
„Życzę wszystkim słuchaczom radości. Chciałbym, żeby każdy z was jeszcze
bardziej ukochał Matkę Bożą, ponieważ
Ona jest naszą matką. Kocha swoje dzieci, jest gotowa uczynić dla nas wszystko,
o co ją poprosimy, i co jest zgodne z wolą
Boga. Myślę, że zginęlibyśmy bez naszej
Boskiej Matki. Dlatego żyjmy razem z
Nią w każdej sekundzie naszego życia.
Czuję jakieś szczególne wezwanie, abym
także ja pomagał ludziom tu przybywać,
szczególnie tym, którzy ogromnie cierpią
duchowo.”
Przekład z niem.: Alicja B.
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Daję wam miłość,
a wy przekazujcie ją dalej!

Marija, z okazji obchodzonej
rocznicy objawień w twoim domu
zebrało się wielu przyjaciół. Przed
29 laty Matka Boża wybrała cię na
jedną z osób otrzymujących objawienia. Możesz się z nami podzielić
Twoim doświadczeniem?
Każdego dnia mój dom odwiedza wielu pielgrzymów. Przed
nowenną przyjechałam do Medziugorja z Mediolanu, żeby czas nowenny służył wewnętrznemu przygotowaniu do obchodów rocznicy.
W końcu ten dzień był ważny także
dla osób widzących. Wspominamy
początki: byliśmy dziećmi, które
nic nie wiedziały i nagle przeżyły
spotkanie z Matką Bożą. Baliśmy się
i nie mogliśmy uwierzyć ani pojąć,
co się dzieje. W okresie panowania
komunizmu zabraniano rozmów o
wierze, Kościele, już nie wspominając o objawieniach. Dzięki Bogu,
wszystko to już minęło. Spoglądając
na ten okres, widzę prowadzenie i
ochronę otrzymywaną od Boga i
Maryi. Chcieli przez nas przekazać
światu, że istnieje Bóg i nie musimy
się niczego obawiać. Oni dali nam
powołanie i siłę we wszystkich
cierpieniach, jakie mieliśmy do
przejścia przez te 29 lat. Pamiętam
pojedyncze dni i momenty, które
były bardzo trudne dla każdego
z nas, dla wiernych w parafii i
tutejszych kapłanów. Któż mógł
wtenczas przypuszczać, że przy
Matce Bożej staniemy się dorosłymi
ludźmi. Przecież minęło już prawie
30 lat.
Dni świętowania rocznicy objawień to czas, w
którym staraliśmy
się nie pamiętać o
cięższych chwilach,
ale czekaliśmy z
niecierpliwością na
spotkanie z Maryją. W dniu rocznicy
Matka Boża ukazała się tak jak każdego 25 dnia miesiąca, pięknie ubrana,
promieniejąca jak
złoto. Przypominała nam o tym, jakie
były początki. Na
koniec otrzymałam przesłanie dla
parafii i świata. W
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minionych dniach Matka Boża była
radosna i zadowolona, więc i my też
się cieszyliśmy.
Przebywanie z Maryją jest największym przeżyciem, jakiego
może doznać człowiek na tym świecie. Nie ma większego szczęścia niż
rozmowa z Nią, świadomość, że
Ona przebywa w niebie przy Bogu,
gdzie my wszyscy także pewnego
dnia przybędziemy. Od nas zależy,
czy wybierzemy życie w świętości,
by wejść do nieba. Bóg jest zawsze
przy nas i nas prowadzi. Musimy
jednak zrozumieć, że jesteśmy
wolni i mamy wybór, czy przyjąć
Go jako towarzysza naszej drogi.
Powinniśmy się strzec, by nie zejść
na manowce, na ścieżki, które nas
od Boga oddalają.
Co postrzegasz jako największy dar w ciągu tych 29 lat?
Właśnie to, o czym mówiła Matka Boża: daję wam moją miłość,
a wy przekazujcie ją dalej. Na ile
nam się to uda, zależy od każdego
z nas. Ale Matka Boża niestrudzenie powtarza, że jest naszą Matką i
nieskończenie nas kocha. Zaprasza
nas, byśmy to mówili wszystkim,
bo nie ma wśród nas wybranych.
Także my, jako osoby widzące, nie
jesteśmy uprzywilejowani. Ona
kieruje do nas zaproszenie w ten
sam sposób i kocha nas tak samo
mocno. To pokazuje Jej wielkość
jako matki, kochającej swe dzieci.
Próbuje pomóc każdemu i każdego
prowadzi do swego Syna.
Co jeszcze chciałabyś powie-

dzieć na koniec naszej rozmowy?
Matka Boża ciągle wspomina
i podkreśla, jak bardzo jesteśmy
dla Niej ważni. Cały Jej plan jest
dla nas. Niebo tak bardzo się trudzi w niesieniu nam pomocy, by
uwolnić człowieka od brzemienia
zmaterializowanego świata. Nie
jest łatwo patrzeć, jak co chwilę
zatrzymujemy się na właściwej
drodze, a nawet z niej schodzimy.
Przybycie Matki Bożej na ziemię nie
jest czymś, co można przyjąć lekkomyślnie albo nie przyjąć wcale. Jako
Matka nas wszystkich nie mogła
dłużej patrzeć, jak cierpi ludzkość,
dlatego pospieszyła nam z pomocą.
Ale Ona nie może pomóc nam bez
naszej współpracy, oznacza to, że
naszym zadaniem jest nawrócenie
się i stawanie się lepszymi ludźmi.
Jeśli my stajemy się lepsi, inni widzą naszą przemianę i w ten sposób
zaczyna się przemiana na całym
świecie. Oto powód, dla którego
objawiła się Matka Boża: pragnie,
abyśmy byli coraz bliżej Nieba. A
więc nie chce, aby ludzie głodowali
albo dokonywali aborcji, ale ażeby
rozpowszechniali Jej przesłanie i
dzielili się dobrem, miłością i pokojem. Ponadto chciałaby, abyśmy
kroczyli drogą świętości, bo tylko
w ten sposób możemy zmieniać
siebie i świat.
Przekład z niem.: Alicja B.
za zgodą wyd. Medjugorje.
Gebetsaktion... (nr 98)
Na zdjęciu Marija z osobami,
które tłumaczą comiesięczne przesłanie
Matki Bożej na inne języki.

Pytanie
do ojca
Tomislava
Pervana
W roku 2010 obchodziliśmy
29 rocznicę objawień w Medziugorju i wydaje się, że wiele bram
niegdyś zamkniętych, ostatnio
stanęło otworem. Jak odczuwa
ojciec ten czas i jakiego rozwoju
życzyłby sobie ojciec na przyszłość?
- Zgadzam się, że wiele zamkniętych furtek zastajemy teraz
otwartych. Jednak już na samym
początku znakiem były przybywające tu tłumy pielgrzymów,
tysiące ludzi od wczesnego ranka do samego wieczora. Uliczki
były wąskie, ludzie przyjeżdżali
samochodami, stali godzinami
w korku.
Przed 18 laty nie mogliśmy
opuścić Medziugorja i choć liczby nie są tak ważne, na obchody
rocznicy przybyło od 30 do 50
tysięcy wiernych. To był przełom, rewolucja dla przyszłości,
drogowskaz w czasie tracenia
orientacji, kamień milowy w historii Kościoła, wskazujący kurs,
którym należy podążać, żeby
wyjść z kryzysu.
Jest wielu chrześcijan, którzy
mają dziś wpływ na życie świata i promieniują nadzieją. Obok
nich natomiast wielu ludzi żyje
jak w supermarkecie, kierując się
filozofią konsumpcjonizmu, nie
uznając prawie żadnych wartości. Żyjemy w czasie, w którym
nie rozmawia się o Kościele. Gdy
obserwujemy przekazy mediów,
można stwierdzić, że słowo „Bóg”
staje się słowem co najmniej niechcianym. Sposób wartościowania podważył przede wszystkim
czas rewolucji obyczajowej 1968
roku, dlatego potrzebujemy nowej kontrrewolucji, a ta dzieje
się przez osobę papieża i dzięki
Medziugorju.
Przekład z niem.: Alicja B.
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STRONA INTERNETOWA
wydawnictwa
http://www.voxdomini.pl

Od listopada 1998 w internecie istnieje strona “Vox Domini”. Znajduje
siê na niej nie tylko pe³na, stale aktualizowana oferta publikacji, ze zdjêciami,
opisem treœci, ale wiele innych informacji, stale uzupe³nianych, m. in.:
PISMO “Vox Domini” - Ka¿dy numer posiada internetowy od
powiednik. Na stronie znajduje się też wieloletnie pełne archiwum pisma.
ARCHIWUM PISMA - Jest ono uporz¹dkowane tematycznie:
— wszystkie artyku³y o zasadach rozeznawania objawieñ, opracowane
na podst. Pisma Œw. i oparte na wybranych przyk³adach objawieñ;
— artyku³y o orêdziach przekazanych ks. Gobbiemu (o Fatimie; Anty
chryście; ohydzie spustoszenia, przyjœciu Chrystusa; Eucharystii i in.);
— treœæ wszystkich artyku³ów o Vassuli i przekazanej jej misji, które
ukaza³y siê na ³amach pisma; nowe relacje o jej podró¿ach, wypowiedzi
teologów i œwiadectwa czytelników „Prawdziwego ¯ycia w Bogu” itp.;
— wszystkie ¿yciorysy œwiêtych, b³ogos³awionych, notki biograficzne,
ponad 80 sylwetek œwiêtych i kandydatów na o³tarze;
— artyku³y o wspó³czesnych wiarygodnych objawieniach.
I wiele innych, ciekawych informacji...
archiwum PLIKÓW “ZIP”
Pliki doc i txt do skopiowania dla ka¿dej osoby odwiedzaj¹cej nasz¹
stronê. M. in. tajemnica saletyñska; orêdzie Boga Ojca; Konstytucja o
wyborze Papie¿a, wszystkie modlitwy Vassuli i inne pliki zawieraj¹ce
artyku³y, dokumenty Koœcio³a itp.
ORÊDZIA Matki BoŻej z medziugorja
Zawsze 25 ka¿dego miesi¹ca – orêdzie dane Marii Pavloviæ-Lunetti,
jednej z widz¹cych Matkê Bo¿¹ codziennie, która ma za zadanie przekazaæ
to orêdzie parafianom w Medziugorju oraz ca³emu œwiatu.
Cykl artykułów jezuity, o. Guy Verhaegena pt.
«synteza ORÊDZIA matki boŻej
W medziugorju»
Uporz¹dkowane w sposób zwiêz³y i przejrzysty orêdzia Matki Bo¿ej
ukazuj¹ szczególny Plan Pokoju i Zbawienia dla ka¿dego z nas i dla ca³ego
œwiata, jaki przysz³a przedstawiæ Swoim dzieciom.
CZYTANIA eWANGELII I RozwaŻania
na kaŻdy DZIEÑ roku
Internetowa wersja ksi¹¿ki “Poznaæ Ewangeliê”. Korzystaj¹cy z internetu maj¹ dostêpne natychmiast teksty zarówno z Pisma Œwiêtego, jak i
samych rozwa¿añ na ka¿dy dzieñ roku, a nie tylko odnoœniki do nich.
Strona polska Miêdzynarodowego Stowarzyszenia TLIG
Pe³na wersja polska mirror: http://www.tlig.org)
LINKI do ciekawych religijnych stron
Biblia, Katechizm, Watykan, dokumenty i czasopisma, religijne teksty
Ÿród³owe, strony o œwiêtych, serwisy zakonów i sanktuariów...
CZYTELNIA on line. W niej m. in.:
Orêdzia przekazane ks. Gobbi; Orêdzia przekazane Vassuli (w jêz.
polskim); Orêdzia przekazane Vassuli (w jêz. ang.); Orêdzie Boga Ojca;
pisma Marii Valtorty.
SKLEP internetowy, w którym przejrzeć można całą naszą ofertę
i zamówić wszystkie publikacje (http://www.voxdomini.pl/sklep).
Ponadto...
Na stronie www znajduje siê bardzo wiele innych treœci, stale aktualizowanych. Strona ma informacyjn¹ wersjê francusk¹, niemieck¹, angielsk¹
(obejmuj¹ one m. in. zasady rozeznawania objawieñ). Dla lepszej orientacji
jest te¿ mapa, czyli wykaz nazwisk, hase³, tematów, s³u¿¹cy szybkiemu
odnalezieniu treœci.

Zapraszamy!
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Medziugorje
– światowa rewolucja

Rozmowa z Ivanem 24 czerwca 2010

- Iwanie, przed 29 laty Matka
Boża, przychodząc przez was,
zapoczątkowała pewien ruch. Możesz opowiedzieć, co to wówczas
oznaczało dla ciebie, jako osoby
widzącej Ją?
Moim zdaniem nie chodzi o ruch.
Dla mnie oznacza to rewolucję w
świecie, dokładnie mówiąc, rewolucję
duchową. Cały dzień 24 czerwca w tym
roku spędziłem w Medziugorju i cały
czas wracałem myślami do chwil, kiedy
wszystko się zaczęło. Gdziekolwiek
bym nie patrzył, mój wzrok kierował
się nieustannie na Górę Objawień.
Zastanawiałem się, co w owych dniach
robiłem, gdzie przebywałem.
Wstałem wczesnym rankiem, żeby
móc odwiedzić wszystkie miejsca, w
których byłem pamiętnego dnia 24
czerwca 1981. Wszystko się zmieniło.
Tam, gdzie wówczas grałem w piłkę
nożną, teraz stoi dom. Dawne żwirowe
ścieżki, po których spacerowałem,
pokryto asfaltem. Jedyne co pozostało
niezmienione to mój ogród, w którym
rosną jabłka i brzoskwinie. Świadomie
posadziłem tam 77 różnych rodzajów
drzew owocowych, aby był taki, jak
dawniej.
W ostatnich dniach Matka Boża
przypomina nam o początkach. Opowiada nam, jakimi ludźmi byliśmy i co
uczyniliśmy. Dużo szczegółów umknęło
nam z pamięci, ale Ona pamięta miniony czas i wspomina zapomniane chwile.
Pochłonięty tymi myślami, z niecierpliwością
czekam na spotkanie
z Matką Bożą wieczorem, 24 czerwca
oraz jutro. Właśnie 25
czerwca pierwszy raz
podeszliśmy bliżej i
odważyliśmy się z Nią
porozmawiać, dlatego
świętujemy rocznicę
25 czerwca, a nie - 24
czerwca.
- Przed dwoma
laty byłeś w Wiedniu
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i spotkałeś kardynała Schönborna. Na koniec rozmowy zaprosiłeś
kardynała do Medziugorja. I to się
rzeczywiście spełniło. Nie mogłeś
być podczas tej wizyty w Medziugorju, z pewnością jednak byłeś tu
sercem?
Powtarzam zawsze, że Pan Bóg
i Maryja mają swoje plany, ale my
niekoniecznie musimy je znać. Fakt,
że kardynał odwiedził Medziugorje na
przełomie roku, był także spełnieniem
planów Bożych. Bóg urzeczywistnia
swoje zamiary, ale musimy być cierpliwi,
modlić się i czynić to, do czego wzywa
nas Matka Boża. Przybycie kardynała
i jego sześciodniowa wizyta w Medziugorju - podczas których osobiście mógł
zobaczyć owoce tego miejsca - była tu
znaczącym wydarzeniem. Spotykał się
z wieloma ludźmi. Rozmawiał z osobami
widzącymi i kapłanami, którzy opowiadali mu o swoich doświadczeniach.
Bardzo się cieszę, że był tutaj, żeby
osobiście doświadczyć Medziugorja.
Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w
Medziugorju, można powiedzieć, że
każdego dnia żyje się tutaj ewangelią,
tak jak widział i podkreślał kardynał.
Jedynym kryterium, według którego
można podchodzić do Medziugorja,
jest pewne zdanie z ewangelii, które
mówi: poznacie ich po owocach. Tutaj
owoce są ogromne. Nie potrzebujemy
wspominać o wielu uzdrowieniach

fizycznych i duchowych, nie potrzebujemy wyliczać, ile narodziło się tutaj
powołań kapłańskich i zakonnych, ile
grup modlitewnych powstało poprzez
słyszane treści objawień, ile wspólnot
założono jako odpowiedź na wołanie
Matki Bożej… Owoce trudno policzyć.
To wszystko czyni Bóg i Maryja, dlatego
mamy wszystko pozostawić ich woli,
tak żeby mogli spełnić do końca plan,
którego urzeczywistnianie rozpoczęli
24 czerwca 1981, czyli prawie przed
30 laty.
W minionych miesiącach można
było odczuć wielkie poruszenie w
Watykanie, jeśli chodzi o stosunek do
Medziugorja. Ostatecznie doszło do
powołania komisji, która ma zadanie
zbadać tutejsze wydarzenia.
To także znak dla Kościoła, że już
dłużej nie można czekać. Przez założenie komisji papież ochronił Medziugorje przed wieloma wypowiedziami i
spekulacjami, rozpowszechnianymi w
mediach. Myślę, że teraz jest łatwiej
naszemu biskupowi, ponieważ zdjęto z
niego jarzmo pośredniej i bezpośredniej
odpowiedzialności za Medziugorje.
Aktualnie powołana komisja stanowi
jedyną instancję, która ma prawo podejmować decyzje w odniesieniu do
Medziugorja. Dzięki niech będą Bogu i
Matce Najświętszej.
Cieszę się, że komisja
zaczęła pracę już sześć
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dni po tym, jak została ustanowiona oraz że odbyła pierwsze
posiedzenie już 26 marca 2010,
podczas którego z pewnością
podjęto konkretne decyzje dotyczące kierunku prac.
- Jesteś gotowy do rozmów
z członkami komisji jako osoba
otrzymująca objawienia?
Oczywiście. Tak jak czyniłem
dotychczas, będę czynił nadal.
Otwarcie podkreślałem, że zarówno w Medziugorju, jak i w Bostonie
jestem do dyspozycji wszystkich,
którzy chcą się ze mną spotkać.
Spróbuję im wyjaśnić swoje przeżycia
jako osoba widząca. Jeśli coś będzie
niejasne, spróbuję - w granicach moich
możliwości - ująć to innymi słowami. Są
oczywiście rzeczy, które zobowiązany
jestem zachować w tajemnicy. Jednak
jestem gotów szczerze powiedzieć o
wszystkim, co mogę przekazać.
W pierwszym roku otrzymywania
objawień byłem jeszcze dzieckiem i to
naprawdę nieśmiałym, dlatego w dużej
mierze mówiłem pod wpływem strachu,
poczucia osamotnienia oraz presji wywieranej na mojej osobie. Wiele wypowiedzi ująłbym dziś za pomocą innych
słów, ponieważ nie ma już ani tamtego
nieśmiałego, zastraszonego dziecka
ani zewnętrznego nacisku. Nikt nie
jest doskonały i każdy może popełniać
błędy, ale ważne jest, żeby człowiek
starał się każdego dnia zmieniać na
lepsze. Tego własnie pragnie Matka
Boża: byśmy kroczyli wskazaną przez
Nią drogą świętości.
- Twojej rodzinie musi ciebie brakować, ponieważ wiele podróżujesz
i spędzasz z nimi mało czasu.
W ciągu minionych sześciu miesięcy byłem na 44 spotkaniach, wzdłuż
i wszerz Europy i Ameryki, wszędzie
składając świadectwo wiary. Wierni,

biskupi i kardynałowie chcieli, żebym
odwiedził ich diecezje, głosząc pokój,
który Matka Boża przekazuje od Boga
i poleca rozgłaszać całemu światu. Dla
Matki Bożej nie ma ludzi odrzuconych,
ale wszyscy jesteśmy dziećmi jednego
Ojca w niebie.
Gdy ludzie przedstawiają mnie na
spotkaniach, mówią: Ivan podróżuje
po całym świecie i jako wysłannik Maryi
przekazuje treści objawień światu. Mogą
to nazywać, jak chcą. Tak naprawdę
pragnę być narzędziem w dłoniach
Boga, pośrednikiem między Bogiem
i światem. Matka Boża wybrała mnie
do wypełnienia tego zadania, ale jest
też ważne, żeby wspomnieć, że moja
rodzina mi na to pozwala. Zapewne
przeżywają także cięższe chwile, gdy
nie ma mnie tygodniami i tęsknią albo
czują się osamotnieni. Muszę jednak
zaznaczyć, że moja rodzina przyjęła
bezwarunkowo wołanie Matki Bożej,
które Ona do mnie skierowała. A zrozumienie, które od nich otrzymuję, stanowi
dla mnie bardzo duże wsparcie. Poza
tym Matka Boża daje mi siłę do spełnienia wspomnianej misji. Jestem już
prawie 30 lat w Jej szkole i podczas tego
okresu doświadczałem codziennych objawień. Rozmowy z Nią dają mi moc do
życia i składania świadectwa. Opierając

się tylko na ludzkich siłach, bez Boga
i Maryi, nie mógłbym tego udźwignąć.
Ona mnie zachęca i pociesza w najcięższych sytuacjach. Po objawieniu czuję
się tak, że mógłbym latać, tak jestem
napełniony mocą Ducha.
- Co chciałbyś przekazać światu
z okazji obchodzonej rocznicy?
Świat przechodzi kryzysy i trudne
momenty częściej niż kiedykolwiek
wcześniej. Ostatnio na ustach wszystkich pojawia się słowo recesja. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś
ważniejszego, a mianowicie, dlaczego
nikt nie pyta, skąd jest ten kryzys?
Recesja nie dotyczy gospodarki, ale
poszczególnych dusz. Ludzkość znajduje się w duchowej recesji. Człowiek,
rodzina i świat muszą wejść na drogę
nawrócenia. Duchowa przemiana,
metanoia, oznacza, że człowiek ma
powrócić do Boga, dać Mu pierwsze
miejsce w swoim życiu, z Nim wchodzić
w codzienność. Wtedy mamy zagwarantowaną przyszłość i nadzieję, którą
przekazuje nam Matka Boża. Wiara jest
ogromnie ważna i powinniśmy każdego
dnia pielęgnować ją jak kwiat, by rozkwitał i zachwycał.
Przekad z niem.: Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion nr 98

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU I DLA ŚWIATA z 25 listopada 2010:
Drogie dzieci, patrzę na was i widzę w waszych sercach śmierć bez nadziei,
niepokój i głód. Nie ma modlitwy, nie ma ufności złożonej w Bogu.
Oto dlaczego Wszechmogący pozwala mi przynieść wam nadzieję i radość.
Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na miłosierdzie Boga, a On da wam
wszystko, czego potrzebujecie, On napełni wasze serca pokojem,
gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie..”
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Modlitwa przy wigilijnym stole
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy
Pismo Święte i opłatki, ustawiamy świecę. Jedno
miejsce przy stole może pozostać wolne jako znak
pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami
zasiąść do wigilii (np. zmarłych z rodziny) lub na
znak, że jesteśmy gotowi przyjąć pod dach osobę
samotną, nieszczęśliwą, głodną, aby wynagrodzić
fakt, że Bóg przychodząc na ten świat nie znalazł
wśród ludzi otwartych, gościnnych drzwi i serca.
Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą, którą
może prowadzić jeden z członków rodziny, np. ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALENIE ŚWIECY
Ojciec (lub matka) zapala świecę na stole, wypowiadając przy tym słowa: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1-14)
Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat
Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel.
Opowiada o tym Ewangelia według św. Łukasza:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się
więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Jozef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryja,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Po wysłuchaniu tego fragmentu Ewangelii można zaśpiewać kolędę: „Bóg się rodzi”.
WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec (lub matka) odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
-  Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie
wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której po26

słałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
-  Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
-  Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz
i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
-  Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiają Ojcze nasz.
-  Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli
blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Łamanie się opłatkiem
Ojciec (lub matka):
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając
serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na
przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Wszyscy składają sobie życzenia i przełamują
się opłatkiem. Potem można odmówić zwyczajową
w rodzinie modlitwę przed jedzeniem.
MODLITWA PO WIECZERZY
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna
Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do
wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i
dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Amen.
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ewangelizacyjne

«VOX DOMINI»
Ewangelizacyjne – dlatego, ¿e pragniemy, aby
jak najszersze grono czytelników zbli¿y³o siê dziœ do
Boga i Jego Najœwiêtszej Matki, pozna³o i pokocha³o
Ich, a czynimy to drukuj¹c najpiêkniejsze i najbardziej poruszaj¹ce serca ksi¹¿ki i staraj¹c siê, aby by³y
dostêpne dla ka¿dego.
Vox Domini – gdy¿ pragniemy przybli¿yæ ludziom
G³os Bo¿y rozlegaj¹cy siê z moc¹ tak¿e w naszej epoce.
Aby zamówiæ i kupiæ ksi¹¿ki, kasety, pismo wystarczy: zatelefonowaæ;
przes³aæ e-mail; odwiedziæ B. H. Lumen w Miko³owie lub nasz sklep internetowy: http://www.voxdomini.pl/sklep (sporadycznie sprzedaż także na
Allegro.pl); zamówienie można też przes³aæ listem lub faxem.
Przesyłka zostanie zrealizowana w ci¹gu kilku dni.
Zachêcamy do zapoznania siê z całą ofertą.
Jeœli nie znajdziesz nic dla siebie, pomyœl o innych...
Wszystkie nowości, a także plany wydawnicze, prezentujemy na bieżąco
w naszym piśmie „Vox Domini”. Gorąco zachęcamy do prenumeraty.
Pismo „Vox Domini” powstało w czerwcu 1994 r., w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.
Jako przedstawienie przyczyn powstania pisma oraz jego celu niech posłuży
artykuł, który ukazał się na 1 stronie właśnie w pierwszym numerze:
«VOX DOMINI to znaczy GŁOS PANA»
Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w epoce szczególnej, w której coraz więcej
jest odstępstwa i zła, a równocześnie coraz bardziej ujawnia się działanie
Bożego Ducha i rozlega się z mocą Głos Pana. Od czasu objawień w Fatimie wzywa On ustami współczesnych proroków do nawrócenia, pokuty i
modlitwy jako środków ocalenia świata przed należną mu za grzechy karą,
błaga o podjęcie aktów wynagradzających obrażanemu grzechami Bogu i
Jego Niepokalanej Matce. Oby to pismo przybliżyło Czytelnikom rozlegający się Głos Pana oraz Jego obecne Dzieła, zachęciło do zmiany życia
i przyczyniło się do większej chwały Dwóch Serc: Najświętszego Serca
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
W tym trudnym czasie pragniemy bronić wartości, wskazujących najpewniejszą drogę chrześcijańskiego życia, dlatego zamierzamy pisać o:
Eucharystii, która jest życiem Chrystusowego Kościoła;
Maryi, która jest Matką Boga i ludzi, przychodzącą dziś do Swych dzieci,
aby wskazać drogę powrotu do Boga Ojca;
Namiestniku Chrystusa - Janie Pawle II oraz jego nauczaniu, w którym
jest pełnia Bożej Prawdy. Ten Papież był wiele razy wskazywany przez
współczesnych proroków jako szczególny dar Niepokalanego Serca Maryi
na nasze czasy, „Papież fatimskiej tajemnicy”, którego nauczaniu mieliśmy
pozostać wierni, aby się nie zgubić w ciemności obecnego czasu.
Temu celowi byliśmy wierni.
Jako logo pisma przyjęliśmy rysunek Vassuli, symbolizujący zjednoczenie Serc Matki Bożej i Jej Syna nie tylko w miłości, ale i we wspólnym
cierpieniu. Tym zjednoczonym w miłości Sercom, które są najpewniejszym
schronieniem na trudne czasy, poświęcamy nasze pismo, ale także całą naszą
pracę wydawniczą, którą pragniemy służyć tym, którzy otwierają uszy na
Boże wołanie w dzisiejszym świecie.

Adresy,
telefony,
kontakty
Wydawnictwo
„Vox Domini”
43-190 Miko³ów
skr. poczt. 72
Tel.: 32 2584228
Czynny od 8.00
do 14.00
e-mail: info@voxdomini.com.pl
Punkt
sprzedaŻy
hurtowej,
detalicznej,
wysyŁkowej:
Biuro Handlowe
„LUMEN”
43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki
i Wigury 6
Czynne w dni
robocze od 8 do 14,
we wtorki od 12
do 18.
Tel.: 32 7383869
Fax: 32 7389412
e-mail:
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.pl/sklep
Konto bankowe
Vox Domini:
mBank (BRE
BANK)
16 1140 2004 0000
3602 3422 2480
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Ojciec
Teiji Yasuda
Vox Domini

Akita. £zy i przesłanie MARYI
Ksi¹¿ka przedstawia w sposób obiektywny, fakty widziane oczyma naocznego œwiadka
wydarzeñ, które, po ich zakoñczeniu, zosta³y uznane za nadprzyrodzone i godne wiary. Biskup
Ito, który listem pasterskim z 22 kwietnia 1984, zatwierdzi³ je, uznawa³ w nich „kontynuacjê
Fatimy”. Przek³ad ksi¹¿ki z japoñskiego na angielski zleci³ Johnowi Haffertowi – znanemu
aposto³owi Fatimy, udzielaj¹c mu imprimatur. Biskup napisa³: „Znam Agnieszkê Sasagawê
od 10 lat. Jest kobiet¹ zdrow¹ na duchu, szczer¹ i nie sprawiaj¹c¹ problemów. Zawsze robi³a
na mnie wra¿enie osoby zrównowa¿onej. W konsekwencji przes³ania, o których otrzymaniu mi
mówi³a, nie wydaj¹ mi siê byæ w ¿aden sposób wynikiem wyobraŸni czy halucynacji. Co do ich
treœci, nie ma w nich nic sprzecznego z doktryn¹ katolick¹ lub zasadami moralnymi, a kiedy
pomyœli siê o aktualnym stanie œwiata, ostrze¿enia wydaj¹ siê w wielu punktach w³aœciwie
przedstawiaæ sytuacjê...”
Jest to nie znosz¹ce zw³oki wezwanie do nawrócenia ludzkoœci, zagro¿onej kar¹ (zob. 2 P
3,7n). W wyprzedaży także ostatnie egzemplarze I wydania w niezwykle atrakcyjnej cenie!
Siostra Eugenia Elisabetta Ravasio

Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci
Spisane przez w³osk¹ zakonnicê – Prze³o¿on¹ Generaln¹ Zgromadzenia Matki Bo¿ej
Aposto³ów – przes³anie Boga Ojca, który ukazywa³ siê jej w nowicjacie. Treœæ, przepojona
mi³oœci¹ i troskliwoœci¹ wobec ludzi, wzywa do uznania w Bogu najlepszego Ojca i okazywania
Mu czci, co zapewniæ ma ludziom pokój i szczêœcie. Jedn¹ z próœb wyra¿onych w tych wew
nêtrznych natchnieniach by³o rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca, który – zgodnie z jej
opisem – zosta³ przedstawiony na ok³adce.
Zatwierdzaj¹c po 10 latach badañ prawdziwoœæ objawieñ biskup Grenoble Aleksander Caillot
napisa³ m.in.: „W naj¿ywszym poczuciu odpowiedzialnoœci wobec Koœcio³a oœwiadczam: Jedynie
przyjmuj¹c interwencjê nadprzyrodzon¹ i Bosk¹, mo¿na daæ logiczne i zadowalaj¹ce wyjaœnienie
ogó³u wydarzeñ... Prosta zakonnica wezwa³a dusze do prawdziwego kultu Ojca, takiego jakiego uczy³ Jezus i jaki Koœció³ ustali³
w liturgii. Nie ma w tym nic niepokoj¹cego, nic innego tylko
wielka prostota i zgodnoœæ z prawdziw¹ doktryn¹...”
Siostra Maria Natalia

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi
Ksi¹¿eczka zawiera treœæ nowenny wynagradzaj¹cej zniewagi zadawane Niepokalanemu
Sercu Maryi oraz zwi¹zane z tym obietnice. Przeznaczona jest do odprawienia przez 9 kolejnych
pierwszych sobót miesi¹ca. Zosta³a siostrze Marii Natalii, wêgierskiej zakonnicy, podyktowana
w latach 30-tych przez Jezusa, który poucza³ j¹ wewnêtrznie poprzez g³os, jaki s³ysza³a, oraz
przez wizje. Rozpowszechniona przed laty bardzo, równie¿ w Polsce, sk³ania³a wielu ludzi do
³¹czenia jej z 9 pierwszymi pi¹tkami.
Niektóre z innych pouczeñ zosta³y zamieszczone na koñcu ksi¹¿eczki. Stanowi¹ one wyj¹tki
z pism opublikowanych w Szwajcarii, po jej œmierci w roku 1991 (pt. „Marie, Reine victorieuse
du monde” - Maryja zwyciêska królowa œwiata). Tchn¹ optymizmem, gdy¿ – pomimo cierpieñ
i oczyszczenia, przez jakie przejœæ musi œwiat – zapowiada³y blisk¹ interwencjê Matki Bo¿ej
i Jej zwyciêstwo nad z³em. (nowe wydanie z r. 2010: większa czcionka!)

Tajemnica trzeciej tajemnicy fatimskiej
Opinie o tajemnicy fatimskiej: ks. Stefano Gobbiego – za³o¿yciela Kap³añskiego Ruchu
Maryjnego; ks. Adama Skwarczyñskiego – za³o¿yciela Zjednoczenia Dusz-Ofiar.
Publikacja uzupe³niona o: modlitwy fatimskie, przekazane dzieciom; wielk¹ obietnicê
Matki Bo¿ej: zbawienia dla tych, którzy bêd¹ – w sposób przez Ni¹ wskazany – prze¿ywaæ
pierwsze soboty miesi¹ca; homiliê Ojca Œwiêtego Jana Pawła II wyg³oszon¹ w Fatimie podczas beatyfikacji; - fragment wspomnieñ s. £ucji o duchu ofiary jej oraz beatyfikowanych
ma³ych przyjació³.

ADORACJA NOCNA W RODZINIE
Idea Ruchu i modlitwy na godzinę adoracji

Autor, o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzen ia
Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, cudownie uzdrowiony,
w kaplicy Najœwiêtszego Serca w Paray-le-Monial, z nieuleczalnej choroby, poœwiêci³ ¿ycie na propagowanie Jego kultu,
a zw³aszcza adoracji nocnej i intronizacji Serca Jezusowego.
Zawar³ w ksi¹¿eczce informacje o:
– celach i za³o¿eniach Ruchu Adoracji;
– zasadach przynale¿noœci;
– zatwierdzeniu Ruchu przez Koœció³;
– modlitwy i rozwa¿ania na czas adoracji.
Ksi¹¿eczka uzupe³niona kilkoma aktami poœwiêcenia siê Najœw. Sercu Pana Jezusa.
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Ks. Stefano Gobbi

DO KAPłANÓW, UMIłOWANYCH
SYNÓW mATKI bOżEJ (1973-1997)
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Lektura dla pragn¹cych oddaæ ¿ycie Matce Bo¿ej i pozwoliæ siê Jej prowadziæ. Ks. Gobbi
zawar³ w tej ksi¹¿ce pouczenia otrzymywane przez 25 lat od Matki Bo¿ej. Pod Jej natchnieniem
za³o¿y³ œwiatowy Ruch Maryjny, maj¹cy za zadanie broniæ Koœcio³a, Papie¿a i staæ siê narzê
dziem tryumfu Niepokalanego Serca. Zasady Ruchu s¹ proste. Ka¿dy kto ich przestrzega ju¿
przynale¿y do niego w sposób duchowy:
- Ca³kowite i pe³ne ufnoœci poœwiêcenie siê Niepokalanemu Sercu Maryi;
- Codzienne odmawianie przynajmniej jednej czêœci Ró¿añca;
- Wiernoœæ Papie¿owi i tym biskupom, którzy s¹ z nim zjednoczeni;
- Szerzenie pobo¿noœci maryjnej, m. in. propagowanie Wieczerników ró¿añcowych i innych
form kultu Niepokalanego Serca.
Kap³añski Ruch Maryjny, do którego nale¿y obecnie tak¿e kilka milionów ludzi œwieckich
oraz 65 tys. kap³anów, w tym kilkuset biskupów, istnieje w ponad 100 krajach. Jego opiekunem
jest kard. E. Ruiz, który udzieli³ ksi¹¿ce imprimatur. Pisma z³o¿ono, po zakoñczeniu objawieñ
31 grudnia 1997, w Kongregacji Nauki Wiary, celem przebadania. Do dziœ nie zosta³a opublikowana ich ocena.
Matka Bo¿a – objawiaj¹c siê ks. Gobbiemu w czasie najwiêkszych œwi¹t i uroczystoœci, g³ównie
maryjnych – przekaza³a mu: wnikliw¹ analizê sytuacji œwiata; ostrze¿enia dotycz¹ce sytuacji Koœ
cio³a oraz zasady zachowania wiernoœci Chrystusowi i ¿ycia bez popadania w odstêpstwo; orêdzia
o wielkoœci pontyfikatu Jana Paw³a II, którego nazwa³a „najwiêkszym darem Swego Niepokala
nego Serca na obecne czasy” oraz „Papie¿em trzeciej tajemnicy”; treœæ tajemnicy fatimskiej oraz
wyjaœnienia dotycz¹ce jej realizacji i tego, co czeka jeszcze œwiat; rolê i znaczenie Jej objawieñ
w takich miejscach jak La Salette, Lourdes, Akita, a zw³aszcza w Fatimie; analizê tekstów z
Pisma Œwiêtego zapowiadaj¹cych koniec czasów (Ksiêga Daniela, Zachariasza, Ewangelia wg
œw. Mateusza, a zw³aszcza – Apokalipsa); znaki przyjœcia Chrystusa; znaczenie wszystkich wizji
oraz symboli, jakie œw. Jan zawar³ w Apokalipsie; dok³adn¹ analizê celów masonerii œwieckiej
i koœcielnej oraz wspó³czesnych sposobów ich realizacji; metody walki ze z³em, z szatanem; ra
tunek w Jej Niepokalanym Sercu; zasady przynale¿noœci do Jej Ruchu, sposoby organizowania
Wieczerników oraz specjalne obietnice dla rodzin oddaj¹cych siê Jej Niepokalanemu Sercu.
Orędzia i wydarzenia w Naju, w Korei Południowej w latach 1985-1997, czyli:

MOJE SERCE JEST ARKĄ ZBAWIENIA

Zapis niezwyk³ych prze¿yæ Julii Kim - Koreanki, których zaczê³a doœwiadczaæ po nawróceniu na katolicyzm. Figurka Maryi, któr¹ posiada³a w domu, zaczê³a p³akaæ nawet krwawymi
³zami. Zjawisko trwa³o 700 dni, obserwowa³o je wielu pielgrzymów. Julia s³yszy g³os Matki
Bo¿ej i Jezusa. Przyjmuje te¿ œwiadomie uczestnictwo w Krzy¿u Chrystusa poprzez ró¿norodne
cierpienia i doœwiadczenia, trwaj¹ce do dziœ. Publikacja powsta³a w oparciu o listy belgijskiego
misjonarza, ks. Raymonda Spiesa, kierownika duchowego Julii. Opisa³ on zwi¹zane z figur¹ Matki
Bo¿ej niezwyk³e zjawiska m. in. ³zy, wydzielanie oleju, a tak¿e znaki na niebie itp. Dostarczy³
te¿ ich zdjêcia. Ksi¹¿ka zawiera ogromn¹ dokumentacjê fotograficzn¹ niezwyk³ych wydarzeñ
w Naju.
Lata 1995-97 zaznaczy³y siê g³ównie cudami eucharystycznymi. Ks. Spies zebra³ relacje
œwiadków, m. in. kap³anów i biskupów, którzy odwiedzili Naju. Zamyka ksi¹¿kê relacja z wizyty
Julii w Rzymie. Mia³a okazjê uczestniczyæ w prywatnej Mszy œw. Ojca Œwiêtego Jana Pawła II, w
czasie której równie¿ dosz³o do cudu: przyjêta przez Juliê hostia zamieni³a siê w cia³o i krew.
Francuskie pismo L,Homme Nouveau (3 lutego 1991) zamieœci³o rozmowê arcybiskupa
Kwangju, odpowiedzialnego za ocenê zjawisk w Naju, z Ojcem Œwiêtym w czasie jego wizyty
ad limina. Biskup powiedzia³: „W Korei, w mieœcie Naju, znajduje siê statuetka Matki Bo¿ej,
która p³acze”. Na to Papie¿: „A w waszym kraju, tak jak w Jugos³awii, s¹ biskupi, którzy nie
wierz¹... Ale musicie wzi¹æ pod uwagê reakcje ludzi, liczne nawrócenia... Wszystko to jest
w zgodzie z Ewangeli¹. Wszystkie te fakty musz¹ byæ dok³adnie zbadane.” (za: Pasterze
Koœcioła o Medjugorju, str. 30 – publikacja Ksiê¿y Marianów, 1997).
Książka NADESZŁA GODZINA PRÓBY – wydarzenia w Naju, w latach 1995-1997.
Zawiera t³umaczenia Orêdzi otrzymanych przez Juliê Kim od Matki Bo¿ej i Jezusa Chrystusa, relacje zwłaszcza z licznych cudów eucharystycznych i innych nadzwyczajnych
zjawisk, jakie mia³y miejsce w tym czasie.
Od złudzenia do prawdy.
Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła
Niezwykłe i wstrząsające sumieniem świadectwo dr Glorii Polo, kolumbijskiej lekarki
przywróconej przez Boga do życia po uderzeniu przez piorun i spaleniu całego ciała. W
tym samym wypadku jej siostrzeniec, idący obok niej, stracił życie.
Przypadek tego niezwykłego powrotu do życia i ocalenia był szeroko opisywany w
kolumbijskiej prasie. Gloria - osoba żyjąca dotąd światowym życiem i mimo bardzo
powierzchownej i obłudnej religijności, ciesząca się, dzięki stwarzanym pozorom, opinią „świętej”, nawróciła się głęboko i szczerze. Obecnie na całym świecie znane jest jej
świadectwo, w którym szczerze opowiada o swoim życiu oraz o doznaniach szczegółowego sądu, jaki przeszła w chwili śmierci, czując, że swoim życiem skazała się na piekło
wieczne... (112 str., cały tekst świadectwa dostępny jest także na CD mp3).
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Maria Valtorta (1897-1961) zosta³a w
Domini
m³oVox
doœci
napadniêta i uderzona ³omem. Jej
¿ycie sta³o siê pasmem cierpieñ, a¿ do parali¿u
i wy³¹czenia z czynnego ¿ycia. Poœwiêci³a siê
jednak bez reszty mi³osierdziu Bo¿emu jako
ofiara wynagradzaj¹ca. Zosta³a obdarowana
nadzwyczajn¹ ³ask¹: Jezus ukazywa³ jej Swe
¿ycie i nauczanie. Wizje – zapisane przez ni¹
w wielotomowej publikacji – cechuje niezrów
nana g³êbia i wiernoœæ Ewangelii oraz ogromna
plastycznoœæ opisu. Czytelnik ma wra¿enie
uczestniczenia w ewangelicznych scenach i
wydarzeniach z ¿ycia Chrystusa, Jego Matki i
aposto³ów, coraz lepiej pojmuje Jego nauczanie
i dzie³o odkupienia. Choæ Maria Valtorta nigdy
nie by³a w Ziemi Œwiêtej, opisuje z wielkim
realizm
 em szczegó³y krajobrazów, miast, ich
zabudowê, odleg³oœci, zwyczaje panuj¹ce w
Palestynie.
W sposób niezrównany przedstawia postaæ
Matki Najœwiêtszej – kochaj¹cej i najwierniejszej
uczennicy Syna. W³oski teolog, o. Gabriel M. Ros
chini, ekspert Soboru Watykañskiego w dziedzinie
mariologii, napisa³ w dziele «Dziewica Maryja w pis
mach M. Valtorty»:
„¯adne inne pismo maryjne ani nawet suma tego
wszystkiego, co przeczyta³em i przestudiowa³em, nie
by³a w stanie daæ mi tak jasnego, tak ¿ywego i tak¿e
ca³oœcio
 wego, tak œwietlistego i fascynuj¹cego, a jedno
czeœnie prostego i najwy¿szego pojêcia o Maryi, arcy
dziele Boga, jakie da³y mi dzie³a Valtorty. Pomiêdzy
Œwiêt¹ Dziewic¹ przedstawian¹ przeze mnie i moich
kolegów mariologów a Œwiêt¹ Dziewic¹ ukazan¹ przez
Valtortê, jest taki sam kontrast, jaki istn ieje pomiêdzy
‘papierow¹’ Madonn¹ a ¿yw¹ Maryj¹ Dziewic¹; jak
pomiêdzy Dziewic¹ o rysach mniej lub bardziej wyraŸ
nych a Maryj¹ Dziewic¹ pod ka¿dym wzglêdem w ca³ej
swej istocie doskona³¹...”.

POZNAĆ
EWANGELIĘ
Wykaz czytań liturgicznych wg lekcjonarza
na lata A, B, C na niedziele i œwiêta z odsyłaczami
do „Poematu Boga-Człowieka”.

Zapis wizji z ¿ycia
Chrystusa i Jego
Matki oraz dyktand
je wyjaœniaj¹cych,
s t a n o w i n i e t y l k o
po¿yteczn¹ lekturê
duchow¹, lecz tak¿e
doskona³e przygotowanie siê do liturgii s³owa zarówno dla jej s³uchaczy,
jak i dla wyg³aszaj¹cych homilie. Jednak ogrom treœci
wymaga³ uporz¹dkowania, które zawiera ta ksi¹¿ka.
Nie ma w niej tekstów, lecz wykaz odnoœników. Kto
chce z niej skorzystaæ, powinien posiadaæ zarówno
tekst „Poematu Boga-Cz³owieka” (w pełnym wydaniu
„Vox Domini”), jak i Pismo Œwiête. Chc¹c w sposób
jak najpe³niejszy po³¹czyæ treœæ „Poematu...” z odpowiednimi tekstami z Pisma Œwiêtego, opracowaliœmy
wykaz odnoœników uporz¹dkowanych:
- według czytañ liturgicznych roku A, B, C;
- według œwi¹t i uroczystoœci;
- według Ksi¹g Starego Testamentu;
- według rozdziałów Ewangelii.
Dziêki takiemu uporz¹dkowaniu mo¿liwe jest korzystanie z pomocy ksi¹¿ki na ka¿dy dzieñ, a nie tylko
w dni
30œwi¹teczne.

Maria Valtorta
POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA
- Księg
 a I: od niepokalanego poczêcia Naj
œw. Panny, dzieciñstwo, pobyt w Œwi¹tyni,
dzieciñstwo Jezusa, życie w Egipcie, do œmierci
œw. Józefa (304 str.).
- Księga II cz. 1 i cz. 2: pierwszy rok ¿ycia
publicznego Jezusa: od po¿egnania z Matk¹ do
powo³ania pierwszych aposto³ów; nauczanie o
przykazaniach, pierwsze cuda (640 str.).
- Księga III  cz. 1-2: nauczanie i cuda w 2
roku ¿ycia publicznego, m. in. obszerne Kazanie
na Górze; nauczanie w czasie drugiej podró¿y
paschalnej, przypowieœci (560 str.).
 a  III  cz . 3-4: m. in. uzdrowie- K się g
nie chorej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, naw rócenie Magd aleny, pocz¹tki
dzia³alnoœci aposto³ów; œmieræ Jana Chrzciciela, rozmno¿enie chleba (608 str.).
 a IV cz. 1-2: m. in. Jezus zapowiada
- Księg
mêkê i gani Piotra, przemienienie, podatek œwi¹tynny i cud znalezienia pieni¹¿ka w pyszczku ryby; drugie rozmno¿enie chleba, Pascha w
Jerozolimie i nauczanie w Œwi¹tyni (592 str.).
 a IV cz. 3-4: Jezus ¿egna siê z przyjació³mi w miastach Pa- Księg
lestyny, nawrócenie Zacheusza, pouczenie Piotra o przebaczeniu i inne
wizje; próby przemiany Judasza, dzia³ania podejmowane przez Maryjê;
dalsze nauczanie Jezusa, przypowieœci, spotkania z Matk¹ (560 str.).
 a IV cz. 5-6: m. in. wizje uciszenia wiatru i ocalenia jawno
- Księg
grzesznicy; ujawnienie prawdziwej natury Judasza; odwiedziny groty
Narodzenia i inne wizje (640 str.).
- Księga V: œmieræ i wskrzeszenie £azarza, Judasz dostarcza
Sanhedrynowi fa³szywe oskar¿enia przeciw Jezusowi, konflikty z fa
ryzeuszami, pełna i świadoma zdrada Judasza (480 str.).
 a VI: pe³ny zapis Mêki Jezusa, od uczestnictwa Judasza w
- Księg
tajnym spotkaniu Sanhedrynu do boleœci Maryi o œwicie dnia zmartwy
chwstania (384 str.).
 a VII: od zmartwychwstania Jezusa do chwa³y Maryi;
- Księg
wyjaœnienia o Jej wniebowziêciu; pierwsza msza św. św. Piotra, męczeństwo św. Szczepana (352 str.).
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius XII,
który poproszony o wydanie opinii, powiedzia³:
«Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie
ma potrzeby wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten
zrozumie.» (Osservatore Romano, 27.02.1948)
Kardyna³ Gagnon oœwiadczy³ 31.10.1987:
«S¹d wydany przez Ojca Œwiêtego w 1948 stanowi³ oficjalne impri
matur nadane w obecnoœci œwiadków.»
Abp Alfonso Carinci z Kongregacji ds. Liturgii:
«Nie ma w tym nic niezgodnego z Ewangeli¹. Raczej to dzie³o, bêd¹ce
uzupe³nieniem Ewangelii, przyczynia siê do lepszego zrozumienia jej
znaczenia.» (1946)
O. F.-P. Dreyfus – prof. Jerozolimskiej Szko³y Biblijnej:
«Zrobi³o na mnie wielkie wra¿enie znalezienie w dziele Marii Valtorty
nazw przynajmniej 6 czy 7 miejscowoœci, których nie ma ani w Starym,
ani w Nowym Testamencie. Te nazwy s¹ znane ze Ÿróde³ niebiblijnych
tylko kilku specjalistom. Sk¹d i jakim sposobem mog³aby ona znaæ te na
zwy, jeœli nie z objawieñ, które – jak twierdzi – otrzyma³a?» (1986)
 iel Błêkitnej Armii:
John Haffert – pisarz, zał o¿yc
«Posiadam ‘Poemat’ w oryginale i po francusku. To najcudowniejsze
dzie³o, jakie kiedykolwiek czyta³em i uwa¿am to za b³ogos³awieñstwo Bo
¿e. Mam 70 lat. Ze wszystkich ksi¹¿ek, jakie w ci¹gu ¿ycia czyta³em, ‘Po
emat...’ dokona³ najwiêcej dobra w moim ¿yciu duchowym.» (1995)
Ugo Lattanzi – dziekan Wydzia³u Teologii Papieskiego
Uniwersytetu na Lateranie: «¯aden pisarz nie móg³by zapisaæ
takiej obfitoœci materia³u, gdyby nie by³ pod wp³ywem si³y nadprzyro
dzonej.» (1951)
Kard. Agostino Bear – rekt or Papieskiego Instytutu Bib
lijn
 ego: «Czyta³em w maszynopisie wiele ksi¹¿ek napisanych przez
M. Valtortê. Jeœli chodzi o egzegezê, nie znalaz³em ¿adnych b³êdów w
tekstach, które sprawd za³em.» (1952)

KTO PRZYCHODZI DO MNIE,
NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ. Boże pouczenia o Eucharystii, łasce, ofierze i
świętości (176 str.)
Nigdy nie publikowane teksty z pism
Valtorty, wybrane tematycznie. „Poemat
Boga...” jest dziełem głównym, jednak
zapiski Marii Valtorty to 15 tys. innych
stron zawierających dyktanda i wizje na
różne tematy. Np.:
GODZINA ŚWIĘTA
Fragment pism „I Quaderni 1943”.
Pouczenia, ukazuj¹ce ogromn¹ Mi³oœæ
Boga. Tekst przydatny do rozwa¿ań przed
Najœw. Sakramentem:
„Oto jestem jako zwiastun pokoju. Pojawiam siê na drogach, którymi
przechodzicie – przygnêbieni, struci, spaleni bólem, interesownoœci¹,
nienawiœci¹. Wyci¹gam do was rêce, bo widzê, jak zmêczeni zataczacie siê
pod wielkim ciê¿arem, który sami sobie na³o¿yliœcie, a który zaj¹³ miejsce
krzy¿a w³o¿onego przeze Mnie w wasze rêce, a¿eby by³ wam oparciem jak
pielgrzymia laska. I mówiê wam: WejdŸ! Odpocznij sobie. Napij siê! – gdy¿
widzê wasze wyczerpanie i pragnienie. Ale Mnie nie zauwa¿acie...”
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Boże pouczenia o przygotowaniu na śmierć, ukazujące ogromną miłość do
ludzkości. Tekst „Godziny przygotowania na śmierć” uzupełniliśmy kilkoma
dyktandami o tej samej tematyce. Książeczka warta polecenia wszystkim bez
wyjątku. Uczy ufnego spojrzenia na życie, na przyszłość, na śmierć własną
i bliskich, bez względu na jej okoliczności.
CIERPIENIE JEZUSA - CIERPIENIE DLA JEZUSA (304 str.)
Książka składa się z 2 części. Pierwsza zawiera 14 fragmentów „Poematu...”. Są to jakby rozważania Drogi Krzyżowej. W części drugiej: ponad 50
dyktand, dotyczących cierpienia, jego wartości w odkupieniu świata, zadań
dusz-ofiar, sposobów przyjmowania udręk, jakie nikogo w życiu nie omijają.
Zarówno rozważanie poszczególnych etapów odkupieńczej męki Chrystusa,
jak i rozmyślanie nad Bożymi dyktandami, ukazującymi perspektywy, jakie
otwiera przed człowiekiem współudział w tej męce, może dopomóc każdemu, kto przeczyta tę książkę z otwartym sercem, w znoszeniu codziennych
trudności i cierpliwym dźwiganiu własnego krzyża.
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła.
Boże pouczenia o Końcu czasów, Antychryście i czasie Ducha
Jan Paweł II zapowiadał wiosnę Kościoła... Kiedy to nastąpi? Jakie wydarzenia będą temu towarzyszyć? Jaka w tym wszystkim jest rola wierzących,
którzy kochają Boga? Czym jest czekający ludzkość sąd? Co oznaczają
apokaliptyczne bestie? Czy żyjemy już w czasie zapowiedzianych przez
proroków wydarzeń? Na te pytania odpowiada wybór pism zanotowanych
przez Marię Valtortę w latach II wojny światowej. (336 str.)
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci:
1) 15 wizji wybranych z „Poematu...”. Wizje scen ró¿añcowych, bêd¹ce
okruchem tego dzie³a, doskonale ilustruj¹ tajemnice ró¿añca, umo¿liwiaj¹c
medytacjê wydarzeñ z ¿ycia Chrystusa i Dziewicy Maryi, u³atwiaj¹c
modlitwê. Ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ pomoc¹ osobom skar¿¹cym siê na rozproszenia w czasie ró¿añca i na jego monotoniê.
2) zawiera 27 dyktand o postaci, przymiotach, misji Matki Najœwiêtszej.
S¹ w niej miêdzy innymi rozwa¿ania: o wezwaniach modlitwy „Zdrowaœ
Maryjo...”; o Bo¿ym macierzyñstwie Maryi i Jej opiece nad Dzieci¹tkiem
Jezus; o udziale Matki Bo¿ej w dziele odkupienia niewiasty; o dobrodziejstwach p³yn¹cych z przyjêcia Maryi za Matkê... (304 str.)
Publikację uzupełnia tom, wydrukowany po ogłoszeniu przez Jana Pawła
II Listu Rosarium Virginis Mariae oraz po rozszerzeniu modlitwy różańcowej o dodatkową część:
ROZWAŻANIA TAJEMNIC ŚWIATŁA.
Poza wizjami scen różańcowych, jakie Jan Paweł II określił „tajemnicami
światła”, zawiera przypowieści o Królestwie Niebieskim, jakie Jezus podyktował Marii Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak w „Poemacie...”
poszerzone, uzupełnione o wyjaśniający wiele treści kontekst, nabierają szczególnego światła
dla pokierowania życiem duchowym Czytelników. (304 str.)
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA. Piękny tekst nauczania Jezusa – odnotowany przez włoską
mistyczkę Marię Valtortę – o tym, jak konkretnie, w czynie ma się wyrażać miłość do drugiego
człowieka. Ten tekst stanowi wyłącznie fragment „Poematu Boga-Człowieka”.
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Ks. Michał Kaszowski
Niebo, piekło, czyściec I TO, CO NASTĄPI...
Refleksja teologiczna nad eschatologicznymi tekstami 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.
Ks. Michał Kaszowski
ŚMIERĆ I WIECZNE ISTNIENIE
Książka, będąca pierwszym tomem z serii „Wielkie Tajemnice”,
próbuje udzielić odpowiedzi – opartej na wierze Kościoła – na różne
pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak: Skąd się wzięła śmierć? Dlaczego istnieje
ona pomimo dzieła Odkupienia dokonanego przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Co się dzieje z umierającym człowiekiem, z jego „ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym?
Na czym polega wyjście przez śmierć poza ziemską przestrzeń, czas i historię? I wiele innych
pytań... Tom ten jest refleksją nad sposobem istnienia zmarłych od chwili ich śmierci do zmartwychwstania ciał.
Ks. Michał Kaszowski
CZY MIŁUJESZ? O dobrej spowiedzi i o doskonaleniu kontaktów z innymi ludźmi
Niezwykła, ważna, wartościowa książka, w charakterystycznej dla Autora formie: ciekawych
i typowych pytań oraz najbardziej trafnych odpowiedzi. Pytań o to, co często dręczy, niepokoi,
zastanawia, a nie wiadomo, gdzie udać się po właściwą, pewną odpowiedź...
Autor jest wykładowcą teologii dogmatycznej na katolickich uczelniach. Posiada odpowiednią
wiedzę, umiejętność pisania jasno i zrozumiale, a zarazem doświadczenie duszpasterskie z wieloletnich kontaktów z ludźmi młodymi i starszymi, w grupach modlitewnych, w konfesjonale, w
indywidualnych rozmowach... Pytania nie są więc z księżyca, ale z samego życia zwyczajnych
ludzi, poszukujących Prawdy.
O czym więc jest ta książka? O tym, jak pracować nad sobą, doskonalić swój charakter, poprawić sposób rozmawiania z innymi ludźmi, dobrze przygotować się do spowiedzi, odróżnić
grzech lekki od grzechu ciężkiego, wyznać się w tym, co dobre, a co złe, zwłaszcza w sytuacjach
wątpliwości i o wielu innych ważnych sprawach...
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. Wszystkie publikacje są w cennej formie pytań i odpowiedzi,
na które dzięki ogromnemu doświadczeniu wykładowcy oraz spowiednika, odpowiada prosto,
trafnie i jednoznacznie.
PRAWDY WIARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - to wykłady ks. M. Kaszowskiego na
1 płycie CD mp3. Warto też polecić kasetę audio (jej treść została dołączona do tej płyty):
Pismo ŚWIĘTE
przeczy Świadkom Jehowy
Przedstawienie Œwiadków Jehowy z per
spektywy nauczania Koœcio³a katolickiego.
Ukazuje genezê powstania organizacji i b³êdy doktrynalne g³oszone przez
jej cz³onków. Cenna pomoc dla wahaj¹cych siê i niezorientowanych,
umo¿liwiaj¹ca poznanie fa³szu nauczania sekty (90 min.).
Vox Domini

O. Martin Lucia
PRZYJDŹ DO MNIE W
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Ze wstępu: Bł. Matka Teresa z Kalkuty
powiedziała o tej książce m.in.: „Gdziekolwiek podróżuję i dokądkolwiek idę, biorę
ze sobą tę książkę...” Skoro zaś ona, pokorna i święta, karmiła się jej treścią, na
pewno warto po nią sięgnąć...
MOJE SERCE CIĘ SŁUCHA. Autor 9 godzin świętych - o. Mateo Crawley-Boevey - ze Zgromadzenia Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi to apostoł Intronizacji Najśw. Serca Jezusa i Adoracji nocnej w rodzinach. Urodził się w Peru w 1875.
Cudownie uzdrowiony rozpoczął w 1907 głoszenie tych idei na całym świecie za aprobatą Kościoła. Pragnął, aby Chrystus
został uznany za Króla miłości przez rodziny i całe narody. Godziny adoracyjne to doskonały sposób na modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem a nawet w zaciszu domu - dla oddania czci Najświętszemu Sercu Jezusa, a także przygotowania się do przyjęcia Go jako Króla we własnym życiu.
Jego idei poświęcona jest książka Dzieło Intronizacji Najśw. Serca Jezusa w ujęciu
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jego założyciela - o. Mateo Crawley-Boevey SSCC.

Ojciec Eusebio Garcia de Pesquera ofm

Garabandal. Czy koniec czasów jest bardzo bliski?
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2011 rok wyznacza rocznicę 50 lat od pierwszych niezwyk³ych wydarzeñ w hiszpañskiej
wiosce, które trwa³y przez 5 lat. Od tego czasu podlegaj¹ badaniom, czekaj¹c na orzeczenie.
W³adze Koœcio³a – wbrew temu, co siê s¹dzi – nigdy nie wypowiedzia³y siê definitywnie na
ich temat. Dokumentacja przesy³ana przez biskupów diecezji Santander do Kongregacji Nauki
Wiary trafi³a do nich z powrotem. Zgodnie z prawem jedynie miejscowy ordynariusz mo¿e
podj¹æ decyzjê co do oceny wydarzeñ. Ojciec Alfred Combe, znany francuski propagator
Garabandal, napisa³ w artykule pt. „Koœció³ a objawienia w Garabandal”:
«Matka Bo¿a z Góry Karmel objawiaj¹c siê w Garabandal w latach 1961-1965, tonem
przestrogi wezwa³a ludzkoœæ do prawdziwego nawrócenia, do nasilenia modlitwy i pokuty
oraz do czczenia Jezusa w Eucharystii. Zapowiedzia³a wydarzenia przysz³e, op³akiwa³a
niepos³uszeñstwo czêœci biskupów i kap³anów wobec poleceñ Koœcio³a... Czêsto stawiane jest
mi pytanie: Jak dziœ wygl¹da sprawa Garabandal w ocenie w³adz koœcielnych? Podsumowujê
to w kilku s³owach: Przeci¹ga siê, lecz droga do Garabandal jest ju¿ teraz otwarta.»
Z informacji udzielonej Wydawnictwu Vox Domini przez biskupa J. V. Blasco wynika, ¿e
28 listopada 1992 Kongregacja Nauki Wiary ponownie odpowiedzia³a, ¿e wydanie orzeczenia
o charakterze objawieñ w Garabandal nale¿y do miejscowego biskupa.
Ksi¹¿ka ma charakter wywa¿ony i obiektywny, porusza tak¿e sprawy niejasne, kontrowersyjne, staraj¹c siê przedstawiæ fakty, opinie specjalistów i œwiadków. W uzupe³nieniu:
ciekawe artyku³y: Matka Teresa z Kalkuty a Garabandal i jej inicjatywy zwi¹zane z diecezj¹
w Santander; Spotkanie Ojca Pio z Conchit¹ oraz z aposto³em Garabandal: niewidomym Joe
Lamangino; Marta Robin a Garabandal i rady, jakich udziela³a na jego temat...
PRZESŁANIE Z MEDZIUGORJA. SYNTEZA.
Jedyna w swoim rodzaju kopalnia wiedzy o słowach Matki Bożej, z jakimi zwróciła się do
świata w 1981 i o tym, co mówi do nas do dziś. Treści przesłań uszeregowane tematycznie.
Książka zasadniczo różni się od beletrystycznych relacji, skupionych często na sprawach
zewnętrznych i mniej istotnych niż samo przesłanie Królowej Pokoju. (176 str.)
WYBRAŁ NAS.... (784 str., twarda oprawa)
Książka prezentuje – w sposób żywy i pociągający, a zarazem obiektywny i rzeczowy – sylwetki 75 osób, które potraktowały na serio Boże wezwanie do świętości, stając się dla
nas przykładem. Żyli w różnych epokach, warunkach kulturowych, społecznych, ekonomicznych. Połączyło ich pragnienie, by w swoim życiu upodobnić
się do Boga wołającego do świata: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty” (1 P 1,16).
Są wśród nich osoby świeckie, są osoby duchowne, są matki, mężowie, małżonkowie,
osoby samotne, są starcy i dzieci oraz ludzie młodzi, których Bóg wezwał do wieczności,
gdy ledwie rozpoczęli dorosłe życie, bo już osiągnęli wyżyny ducha i zjednoczyli się z Bogiem przez ofiarę ze swojego życia, miłość i służbę.
Zaduma nad mocą ich ducha, radością przekraczania siebie z miłości do Boga, który zachwycił ich duszę, to dla nas drogowskaz w wędrówce do Nieba, po ich śladach...

Pisma Cataliny Rivas
Współczesna boliwijska mistyczka, zapisuje słowa skierowane do całego świata. Pan Jezus
powiedział do niej: „Wieczna miłość szuka dusz, które mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych, dobrze znanych prawdach... Kto korzysta i zachwyca się nimi, pomaga również i innym
czerpać z nich pożytek. Kto ich nie rozumie, jest nadal niewolnikiem złego ducha.” Słowa przez nią zapisywane nie zawierają nowych prawd, ale przypominają ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości
oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego.
Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Pouczenie o Eucharystii i sakramencie pojednania. (64 str.)
Boża Opatrzność. Jasna wizja śmierci. Refleksja o okolicznościach śmierci brata i matki, natchnieniach
i wizjach, jakie temu towarzyszyły oraz o wadze sakramentu namaszczenia chorych. (64 str.).
Z Synaju na Kalwarię. Rozważania o ostatnich słowach Pana Jezusa na krzyżu. (80 str.)
Męka Pańska. Refleksje Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz wartością, jaką miało dla Odkupienia (80 str.)
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KASETY
AUDIO
Vox Domini

Różaniec święty. Modlitwa różańcowa bez rozważań
Trzy czêœci modlitwy ró¿añcowej na jednej kasecie (90 min.).
Modlitwê prowadzi Magda Buczek, za³o¿ycielka Podwórkowych
Kó³ Ró¿añcowych. Nagranie u³atwia modlitwê w czasie podró¿y
samochodem lub podczas pielgrzymek, a nawet w samotnoœci i
zaciszu domu, gdy trudniej siê skupiæ.
róŻaniec ŚwiĘty Z ROZWAŻANIAMI
Ka¿da czêœæ na osobnej kasecie. Modlitwê prowadzi: M. Buczek.
Rozwa¿ania wg wizji Marii Valtorty:
1 kaseta (60 min.) TAJEMNICE RADOSNE
1 kaseta (90 min.) TAJEMNICE ŚWIATŁA
1 kaseta (60 min.) TAJEMNICE BOLESNE
1 kaseta (60 min.) TAJEMNICE CHWALEBNE
Miłość wynagradzająca

«Przychodzę do was jak Żebrak w łachmanach i boso, z wargami wysuszonymi, błagając i jęcząc o odrobinę miłości...»

Kaseta (90 min.) zawiera nagrania fragmentów pism mistyków
chrzeœcijañskich z ró¿nych epok. Teksty ich ukazuj¹ wielk¹ g³êbiê
cierpienia zadawanego do dziœ Bogu i ucz¹, jak Go pocieszaæ przez
podejmowanie aktów wynagradzaj¹cych. W wielu wspó³czesnych
i dawnych pismach mistyków pojawia siê wezwanie do wynagradzania Bogu. Prosi³a te¿ o to Matka Bo¿a w Fatimie. Komentarz
uwypukla najwa¿niejsze aspekty wartoœci ofiar podejmowanych dla
zadoœæuczynienia Boga za grzechy w³asne i ca³ego œwiata.
ORĘDZIE NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
«Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi...»
Przes³anie przekazane œw. Ma³gorzacie Alacoque w Paray-leMonial w XVII w. nic nie straci³o ze swej aktualnoœci. Niewielu
jednak zna dok³adnie wydarzenia, po jakich Koœció³ przyj¹³ praktykê
ofiarowywania jednostek, rodzin, a nawet ca³ych narodów Najœw.
Sercu. Kto potrafi wyjaœniæ, sk¹d pochodzi zwyczaj oddawania Mu
szczególnej czci w pierwsze pi¹tki? Nagranie przedstawia historiê
tego szczególnego objawienia, ludzkie postawy, przyjêcie wezwania
Bo¿ego w œrodowisku œw. Ma³gorzaty. W ofercie: film pod tym
samym tytułem (60 min.: vhs lub dvd), który powsta³ we Francji, w
miejscach, po których st¹pa³a Œwiêta, w murach, które by³y œwiad
kami przekazanego jej wezwania. Kaseta audio jest d³u¿sza o 30
min., gdy¿ znajduje siê na niej Dodatek: Misja S³. B. Rozalii Celakówny, polskiej orêdowniczki intronizacji Najœw. Serca.
ORĘDZIE MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE: «Wzywam apostołów ostatnich czasów. Czas, by wyszli i oświecili ziemię...»
Z okazji 150 rocznicy objawienia siê Matki Bo¿ej: pe³ny tekst
orêdzia z histori¹ objawienia oraz treœci¹ tajemnicy, s³owo o losach
widz¹cych oraz o sposobie rozumienia przes³ania Matki Bo¿ej. Nagranie powsta³o w oparciu o biografiê Melanii, dzie³a proboszcza
z Avoise, ks. Paula Gouina (Pasterka z La Salette). 50 lat pracy
i poszukiwañ poœwiêci³ autor na sporz¹dzenie dokumentacji jej
poœwiêconej. Ks. biskup Zola, ordynariusz diecezji Lecce, udzieli³
imprimatur na druk proroczej tajemnicy z La Salette.

Droga krzyŻowa
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Wstrz¹saj¹cy opis mêki Chrystusa zawarty w pismach w³oskiej
mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) „Poemat Boga-Cz³owieka”,
Ksiêga VI. Nagranie przedstawia opis, podzielony na tradycyjne
stacje drogi krzy¿owej i umo¿liwia g³êbokie, osobiste rozwa¿enie
mêki Zbawiciela nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Rozmyœlanie
nad cierpieniami Chrystusa – niewinnej
ofiary za nasze grzechy – jest równie¿ cenn¹
pomoc¹ i wskazówk¹ w trudnych chwilach
¿ycia ka¿dego chrzeœcijanina. Fragment ze
wstêpu do drogi krzy¿owej:
«Nie zastanawiacie siê nad tym, ile Mnie
kosztowaliœcie i z jakich udrêk powsta³o wasze zbawienie. Lamentujecie nad skaleczeniem, nad uderzeniem siê, nad bólem g³owy,
a nie rozmyœlacie nad tym, ¿e Ja ca³y by³em
jedn¹ ran¹; ¿e Rany te by³y zatrute wieloma
rzeczami; ¿e nawet ró¿ne przedmioty s³u¿y³y
do zadawania bólu ich Stwórcy, bo torturo
wa³y one ju¿ udrêczonego Boga-Syna, bez
szacunku wobec Tego, który – jako Ojciec
Stworzeñ – je ukszta³towa³...»

4/2010
Objawienie Matki Bożej w Lourdes
«JA JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM»
Kaseta przedstawia historiê ¿ycia œw. Bernadetty Soubirous oraz
doznane przez ni¹ w 1858 r. objawienia Najœw. Maryi Panny. Zdjêcia
do filmu zosta³y nakrêcone w Lourdes i Nevers, miejscu ¿ycia i
œmierci œw. Bernadetty. Komentarz pozwala zapoznaæ siê dog³êbnie
ze s³owami Matki Bo¿ej wypowiedzianymi do „najbiedniejszej z
Jej córek” - jak okreœla³a siebie wizjonerka oraz ze znaczeniem Jej
przes³ania. Historia powstania cudownego Ÿród³a w Lourdes oraz
analiza s³ów Matki Bo¿ej ukazuje ogromn¹ mi³oœæ Maryi do wszystkich Jej dzieci, wzywaj¹c¹ do dziœ do oddania siê Jej Niepokalanemu
Sercu i nawrócenia.
„GARABANDAL. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.
Czy koniec czasów jest bardzo bliski?”
Kaseta nagrana z okazji 35 rocznicy pierwszego objawienia w Garabandal, w Hiszpanii.
Relacjonuje wydarzenia, które rozegrały się w małej, górskiej wiosce. Objawień doświadczały 4 dziewczynki. Maryja,
która ukazała się im jako Matka Boża z Góry Karmel, wezwała ludzkość do nawrócenia; zapowiedziała dla naszej epoki:
ostrzeżenie, cud i - jeśli ludzkość się nie nawróci - karę. Kaseta (90 min.) stanowi obszerniejsze nagranie w porównaniu
z filmem. Ukazuje treść i wartość orędzi Maryi.

5 nauk rekolekcyjnych siostry Emmanuel
Maillard pt. Z MaryjĄ w szkole

miŁoŚci i ŚwiĘtoŚci

Ka¿da kaseta zawiera jedn¹ naukê rekolekcyjn¹ na
odrêbny temat. Sposób jego przedstawienia umo¿liwia
przeœledzenie albo ca³ego cyklu, albo wy³¹cznie nagrañ
na interesuj¹ce s³uchacza tematy. Wszystkie nauki oparte
zosta³y na orêdziach Matki Bo¿ej w Medziugorju, gdzie
od wielu lat przebywa francuska zakonnica, nale¿¹ca do
Wspólnoty B³ogos³awieñstw. Jej sposób ¿ywy sposób
przekazywania przes³añ Matki Bo¿ej trafia bez trudu do
serc s³uchaj¹cych. To rys charakterystyczny zarówno dla
publikacji s. Emmanuel, jak i dla jej nagrañ.
1. TRZEBA, ABYM KOCHAŁ
AŻ DO NIESKOŃCZONOŚCI
O powo³aniu ka¿dego cz³owieka do œwiêtoœci poprzez
doskona³e mi³owanie Boga i ludzi.
2. MODLITWA WSZYSTKO MOŻE
Konferencja o wartoœci, sposobach i formach modlitwy.
Razem z nagraniem „Broñ niezwyciê¿ona” ukazuje œrodki
skutecznej walki z szatanem. Modlitwa omówiona jest tutaj
najszerzej – jako odrêbna nauka rekolekcyjna.
3. BROŃ NIEZWYCIĘŻONA
Omawia kolejne, po modlitwie, œrodki
skutecznej walki chrzeœcijanina z szata-

nem. S. Emmanuel zalicza do nich, w duchu przes³añ
medziugorskich: - lekturê Pisma Œwiêtego; - codzienn¹
Eucharystiê; - post, g³ównie o chlebie i wodzie; - czêsty
sakrament pojednania.
4. miŁoŚĆ w cierpieniu
Przekonywuj¹ce przedstawienie z perspektywy wiary katolickiej wartoœci cierpienia, którego nie da siê ca³kowicie
usun¹æ z ¿ycia. S. Emmauel omawia owoce cierpienia
przyjêtego z ufnoœci¹ i wiar¹, wspomina o chorobie Vicki
i jej zawierzeniu Bogu.
5. GDZIE JEST ŹRÓDŁO
ŻYCIA?
Nauka o zbawczej wartoœci
krzy¿a Chrystusa. Krótki rys
historii niezwyk³ego krzy¿a na
Wzgórzu Kri¿evaæ i o tym, jak
¿yæ dalej radami i wskazówkami
Matki Bo¿ej.
W sprzedaży:
pojedyncze kasety
lub taniej - w komplecie!
Nagranie całości jest także
dostępne na płycie CD mp3

Fatima 1917. Orędzie
przestrogi i nadziei
dla świata.
Objawienie Matki Bożej w Fatimie: historia, treść i znaczenie Orędzia Maryi dla
współczesnego świata. Opracowanie na
podstawie relacji złożonych przez s. Łucję
biskupowi Leirii w Portugalii. Kaseta audio
1 x 60 min. Nagranie jest dostępne także w wersji VHS
(kaseta video) lub DVD.
Film został nakręcony w
Fatimie.
MĘka jezusa Chrystusa
Na podstawie pism Marii Valtorty „Poemat Boga-Człowieka” (9 kaset po 60 min.)
Wstrz¹saj¹ca relacja z ostatniego tygodnia ¿ycia Jezusa Chrystusa, widziana oczyma w³oskiej mistyczki.
Obrazy mêki, rozwa¿ania o cierpieniu Boga-Cz³owieka i Jego Matki.
Kasety mog¹ s³u¿yæ jako pomoc w medytacji cierpieñ Zbawiciela nie tylko w okresie Wielkiego Postu.
Rozwa¿anie bowiem Mêki Pañskiej jest równie¿ cenn¹ pomoc¹ i wskazówk¹ w trudnych chwilach ¿ycia
ka¿dego cz³owieka.
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Książki

„PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU”

Ze wstępu Vassuli Ryden
do oryginalnego wydania orędzi
Witam was na chwałę Jezusa i Maryi!
Czytając orędzia zawsze zaczynajcie od pierwszego tomu. Potem
czytajcie kolejno następne, abyście zostali zanurzeni w Bożą Miłość
do was. Jezus prosił mnie o zachęcenie was do tego, abyście zaw
sze usuwali z orędzi moje imię – Vassula – a zastępowali je waszym
własnym imieniem... Błogosławię Pana i dziękuję Mu za tych, którzy
usłyszeli Jego Krzyk Miłości z Krzyża, a teraz poruszeni, stają się rze
cznikami przekazującymi Jego Wołanie Miłości.
12.04.95
„Wezwałem was po imieniu, aby dać wam Nadzieję. Otwarłem Moje
Najświętsze Serce i ofiarowałem wam całe Moje Bogactwo i wszystkie
Moje Skarby, jakie ukrywałem przez wieki. Zstąpiłem z Mojego Tronu,
aby być między wami z Moim Sercem w Dłoni i aby ofiarować wam
wszystkim ten Skarb, który w Nim się znajduje.”
Nowe wydanie Orędzi
„Prawdziwe Życie w Bogu”
w formie książkowej:
l Zeszyty 1-45 (dawniej tomy 1-3); 		
960 stron; twarda oprawa
l Zeszyty 46-90 (dawniej t. 4-10);
960 stron; twarda oprawa
l Zeszyty 90-94 (tom 11) 176 stron
l Zeszyty 95-98 (tom 12) 192 str.
l Zeszyty 98-101 (tom 13) 144 str.
l Zeszyty 102-110 (tom 14) 304 str.
Wyprzedaż pierwszego
wydania Orędzi
l Zeszyty 1-16 (tom 1) 400 str.
l Zeszyty 65-70 (tom 6) 322 str.
l Zeszyty 1-4 (rozmowy z Aniołem
Danielem); 78-79 (tom 8) 348 str.
l Zeszyty 80-84 (tom 9) 194 str.
l Zeszyty 85-90 (tom 10) 208 str.
Wstępy i przedmowy biskupów i teologów, wiernych Papieżowi;
w tomie 14 - stanowisko Kongregacji
Nauki Wiary wobec jej pism (obszerne
omówienie), wypowiedź kard. J. Ratzingera: „Możecie nadal rozpowszechniać jej
pisma”!
l Wyjaśnienia z Kongregacją Nauki
Wiary (40 str.) Pełne wydanie korespondencji Kongregacji z Vassulą,
zakończonej listem kard. J. Ratzingera
(obecnie: Benedykta XVI), który uznał,
iż wyjaśniono niejasności sygnalizowane
w Nocie (1995)
l Wasze modlitwy mogą zmienić świat
(384 str., twarda oprawa; modlitwy z
Zeszytów 1-110 oraz modlitewnik dla
grup, ułożony przez Vassulę)
l Modlitewnik dla grup „Prawdziwego
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Życia w Bogu” 48 str.
l Pieśń Oblubieńca - Fragment słów z
„Prawdziwego Życia... (112 str.)
Kasety AUDIO
l Bądź Moim Echem (60 min.) Wywiad z
Vassulą o treściach
l Prawdziwe Życie w Bogu (2 x 60 min.).
Fragm. treści eschatologicznych.
l Vassula w Tychach (90 min.) 1996
l Vassula w Warszawie 1996 (90 min.)
l Vassula w Olsztynie 1996 (90 min.).
l Vassula w Polsce w 1994 (2 x 90 min.).
Świadectwo Vassuli, odpowiedzi na pytania
Czytelników.
l Misja Vassuli i jej pisma (60 min.).
O. O’Carroll m.in. o przychylnym stanowisku kard. J. Ratzingera
Kasety VIDEO
l Bądź Moim Echem (60 min.) – Wywiad
z Vassulą w Polsce.
l Męka i orędzie dla Polski (180 min.) –
Vassula przeżywa Mękę.
Wielki Post 1994.
l „Głoś Moje Święte Imię...” cz. 1 (180
min.) Warszawa, Olsztyn 1996.
l „Głoś Moje Święte Imię...” cz. 2 (180
min.) Olsztyn, Tychy - 1996.
l Spotkania. Rozmowy w TV w Kanadzie (1) (90 min.)
l Spotkania... cz. 2 (180 min.). Sześć
rozmów z Vassulą w telewizji kanadyjskiej:
Duch Święty; wielkie odstępstwo; przymierze Dwóch Serc;
orędzie dla Kanady i Rosji;
fazy oczyszczenia; sakrament
pojednania.
l Vassula w Warszawie – 1994
(100 min.). Świadectwo w

Kasety AUDIO

4/2010

Płyty DVD

kościele Księży Marianów na Stegnach.
l Vassula w Poznaniu, 1994 (150 min.)
l Vassula w Independence (USA, 90 min.)
Płyty DVD
l Męka i orędzie dla Polski - 1994 (180 min.)
l Vassula w Warszawie - 1994 (90 min.).
l Vassula w Warszawie - 1996
l Vassula w Olsztynie - 1996
l Vassula w Tychach - 1996.
l Spotkania. Rozmowy w TV kanadyjskiej (2 x DVD)
Wywiady z Vassulą, prowadzone przez lidera Odnowy Charyzmatycznej Henri Lemay 270 min.): Jedność Kościoła, Duch
Święty; wielkie odstępstwo; przymierze Dwóch Serc; orędzie
dla Kanady i Rosji; fazy oczyszczenia; sakrament pojednania.
Płyty CDmp3
l Spotkania. Rozmowy w TV kanadyjskiej (1 CDmp3) - 9
wywiadów z Vassulą.
l Prawdziwe Życie w Bogu - całość orędzi w języku polskim
(14 tomów), czyta lektor (5 x CDmp3)
Pocztówki
l Widokówki z cytatami z „Prawdziwego Życia w Bogu”

Orêdzie Najœwiêtszego Serca. Stronice przepe
³nia mi³oœæ Stwórcy do cz³owieka. Treœæ orêdzi
zgodna jest z nauczaniem Koœcio³a katolickiego,
co potwierdzaj¹ liczne wypowiedzi teologów,
wyk³adowców, wiernych nauczaniu Koœcio³a,
w tym biskupów. Zaskakuje u prawos³awnej:
œwiadectwo najg³êbszego szacunku dla Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Nie sposób nie zbli¿yæ
siê do Boga poprzez tê lekturê.

Kasety VIDEO

Płyty MP3
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w wersji audio i mp3

Pisma Cataliny Rivas
1. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ
2. ŚWIADECTWO O SPOWIEDZI
3. BOŻA OPATRZNOŚĆ. Jasna wizja śmierci
Treść wszystkich trzech publikacji boliwijskiej mistyczki w formie nagrania całego tekstu przez lektora. Na płycie liczne dodatki, do odtworzenia w komputerze (CD mp3).
PRAWDY WIARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Wykłady z teologii ks. dr Michała Kaszowskiego - przystępna forma przekazu
na tej samej płycie jako dodatek: PISMO ŚWIĘTE PRZECZY ŚWIADKOM
JEHOWY - konferencja ukazująca historię powstania sekty oraz główne błędy w
nauczaniu, któremu przeczy samo Pismo Święte (CD mp3).
OBJAWIENIA MARYJNE w XIX i XX wieku: La Salette,
Lourdes, Fatima, Garabandal, Medziugorje
oraz modlitwa różańcowa
Wszystkie cztery części modlitwy, z rozważaniami na podstawie wizji Marii Valtorty z „Poematu Boga-Człowieka”. Modlitwę prowadzi założycielka Podwórkowych
Kół Różańcowych Dzieci: Magda Buczek. Polecamy to nagranie na płycie zamiast
dotychczasowych nagrań audio (płyta CD mp3 stanowi odpowiednik dotychczasowych 9 kaset 60-90 min.)
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem
u progu wiosny Kościoła. Boże pouczenia o Końcu czasów,
Antychryście i czasie Ducha. Cały tekst książki Marii Valtorty, pod tym samym
tytułem, nagrany na 1 płycie CD mp3.
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM. GODZINA ŚWIĘTA
Tekst dwóch publikacji Marii Valtorty: Godziny przygotowania na śmierć, uzupełnionej o kilka dyktand otrzymanych przez nią w innym czasie, a dotykających swą
treścią tej samej tematyki oraz drugiej - Godzina Święta. Obydwa teksty współbrzmią
ze sobą, ukazując ogrom Bożej miłości do człowieka, posługującej się do ostatniego
tchnienia wszelkimi sposobami, aby go ocalić i obdarzyć wiecznym szczęściem w
Raju. (CD mp3)
ROZMOWY Z VASSULĄ
w telewizji kanadyjskiej w programie „Convergences”. Dziewięć wywiadów, każdy
na inny temat, a ich treść odnosi się do „Prawdziwego Życia w Bogu”, zapisanego
przez Vassulę pod Boże dyktando, w formie osobistego dialogu. Wywiady, prowadzone przez animatora katolickiego programu w TV, Henri Lemay, ułatwiają zrozumienie wielu trudnych zagadnień, takich jak odstępstwo, ohyda spustoszenia, problem
jedności, ponadto przedstawiają samą Vassulę jako Bożego posłańca, historię jej życia
i nawrócenia (CD mp3, to samo nagranie jest dostępne także na 2 kasetach VHS oraz
na 2 płytach DVD)
PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU - Zeszyty 1-110
KOMPLET 5 płyt CD mp3, a na nich cały tekst 10 tomów książki „Prawdziwe
Życie w Bogu” i liczne dodatki. Promocja: gratis płyta CD mp3 z wywiadami Vassuli
w TV kanadyjskiej.
S. EMMANUEL - Z MARYJĄ W SZKOLE MIŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI
Rekolekcje medziugorskie dotąd dostępne jedynie na 5 kasetach audio (5 x 90 min.)
na 1 płycie CD mp3. Doskonała propozycja
dla tych, którzy pragną się dowiedzieć, o czym
mówi do nas Matka Boża, o co prosi, czego
oczekuje, co proponuje... 5 nauk, każda na inny
temat, zmieniły już niejedno życie na lepsze...
TRAFIONA PRZEZ PIORUN STAŁAM
U BRAM NIEBA I PIEKŁA...
Niezwykłe świadectwo pani doktor Glorii
Polo, Kolumbijki, ocalonej przez Boga w niezwykły sposób po porażeniu i spaleniu całego
ciała przez piorun. To, co widziała i przeżyła
wielokrotnie miała okazję opowiedzieć. Z zapisów jej wystąpień powstała książka.
Na płycie znajduje się nagranie całego tekstu
książki pod tym samym tytułem oraz ważne
bonusy. (1 CD mp3)
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POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA
4/2010
Zapis wizji i dyktand otrzymanych przez Marię Valtortę
Wszystkie Księgi - 15 płyt CD mp3 - tekst czyta lektor
- Księga I: od niepokalanego poczêcia Najœw. Panny, dzieciñstwo, pobyt w Œwi¹tyni,
dzieciñstwo Jezusa, życie w Egipcie, do œmierci œw. Józefa (304 str. na 1 CD mp3; dostępne
są także fragmenty na 2 płytach CD audio - standardowe płyty kompaktowe).
- Księga II cz. 1 i cz. 2: pierwszy rok ¿ycia publicznego Jezusa: od po¿egnania z Matk¹
do powo³ania pierwszych aposto³ów; nauczanie o przykazaniach, pierwsze cuda (640 stron,
nagranie na 2 CD mp3; dostępne są także fragmenty na 2 CD audio - standardowe
płyty kompaktowe).
- Księga III cz. 1-4: nauczanie i cuda w 2 roku ¿ycia publicznego, m. in. obszerne Ka
zanie na Górze; nauczanie w czasie drugiej podró¿y paschalnej, przypowieœci; uzdrowienie
chorej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, nawrócenie Magdaleny, pocz¹tki dzia³alnoœci
aposto³ów; œmieræ Jana Chrzciciela, rozmno¿enie chleba (1100 str.: 3 płyty CD mp3).
 a IV cz. 1-2: m. in. Jezus zapowiada mêkê i gani Piotra, przemienienie, podatek
- Księg
œwi¹tynny i cud znalezienia pieni¹¿ka w pyszczku ryby; drugie rozmno¿enie chleba, Pascha
w Jerozolimie i nauczanie w Œwi¹tyni (592 str. - 2 płyty CD mp3).
 a IV cz. 3-4: Jezus ¿egna siê z przyjació³mi w miastach Palestyny, nawrócenie
- Księg
Zacheusza, pouczenie Piotra o przebaczeniu i inne wizje; próby przemiany Judasza, dzia³ania
podejmowane przez Maryjê; dalsze nauczanie Jezusa, przypowieœci, spotkania z Matk¹ (560
str. - 2 płyty CD mp3).
 a IV cz. 5-6: m. in. wizje uciszenia wiatru i ocalenia jawnogrzesznicy;
- Księg
ujawnienie prawdziwej natury Judasza; odwiedziny groty Narodzenia i inne wizje
(640 str. - 2 płyty CD mp3).
- Księga V: œmieræ i wskrzeszenie £azarza, Judasz dostarcza Sanhedrynowi
fa³szywe oskar¿enia przeciw Jezusowi, konflikty z faryzeuszami, pełna i świadoma
zdrada Judasza (480 str. - 1 płyta CD mp3).
 a VI: Mêka Jezusa, od uczestnictwa Judasza w tajnym spotkaniu Sanhed
- Księg
rynu do boleœci Maryi o œwicie dnia zmartwychwstania (Bardzo obszerne fragmenty
z 384 stron tekstu, łącznie 9 godzin nagrania dokonanego w radiu, 1 CD mp3).
 a VII: od zmartwychwstania Jezusa do chwa³y Maryi; wyjaœnienia o Jej
- Księg
wniebowziêciu; pierwsza msza św. św. Piotra, męczeństwo Szczepana (352 str., 1
płyta CD mp3).
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius XII, który poproszony
o wydanie opinii, powiedzia³: «Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napi
sane. Nie ma potrzeby wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.»
(Osservatore Romano, 27.02.1948)
Kardyna³ Gagnon oœwiadczy³ 31.10.1987: «S¹d wydany przez Ojca Œwiêtego w 1948
stanowi³ oficjalne imprimatur nadane w obecnoœci œwiadków.»
Płyty są w sprzedaży pojedynczo w pudełkach na 1 CD oraz także w kompletach. Komplety 15 płyt całego nagrania “Poematu Boga-Człowieka” są umieszczone w dwóch etui, z
wizerunkiem Pana Jezusa, na 8 płyt każde (zdjęcie poniżej).
Szesnasta płyta mp3 stanowi gratis:
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem. Godzina Święta.
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Św. Sylwester i Nowy Rok
Patron ostatniego dnia roku - papież
Sylwester I był rodowitym Rzymianinem.
Urodził się w drugiej połowie III wieku
jako syn obywatela rzymskiego Rufina.
O dzieciństwie i młodości świętego niewiele wiadomo, jedynie to, że przyjął
święcenia kapłańskie jeszcze przed rozpoczęciem prześladowań chrześcijan
przez cesarza Dioklecjana.
W czasie tych prześladowań chronił
się przez kilka lat na Monte Soracte nieopodal Rzymu. 31 grudnia 314 r., dwadzieścia dni po śmierci papieża Milcjadesa, Sylwester został wybrany na biskupa
Rzymu. Za jego pontyfikatu, w 325 r.,
odbyło się pierwsze w historii Kościoła
powszechne zgromadzenie biskupów - I
sobór nicejski, na którym Kościół ustosunkował się między innymi do nauki
Ariusza. Wprawdzie sam Sylwester w
soborze tym osobiście nie uczestniczył,
wysłał jednak na niego dwóch swoich
przedstawicieli.
O papieżu Sylwestrze powstało wiele
legend. Jedna z nich mówi, że miał on
uzdrowić z trądu cesarza Konstantyna
i w ten sposób skłonić go do przyjęcia
chrztu. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ żadne źródła historyczne nie wspominają o zachorowaniu
Konstantyna na trąd, a chrzest cesarz
przyjął dopiero dwa lata po śmierci Sylwestra, na łożu śmierci. Później podanie
zostaje rozbudowane o informację o ofiarowaniu Sylwestrowi i jego następcom
władzy cesarskiej nad Rzymem, Italią i
całym Zachodem. W połowie VIII w. pojawił się dokument tzw. donacji Konstantyna, mający potwierdzić ten dar. Inne
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podanie głosi, że to właśnie Sylwester I
nawrócił na wiarę chrześcijańską matkę
Konstantyna, cesarzową św. Helenę.
Jednak pewnych informacji jest niewiele.
Data śmierci św. Sylwestra wydaje się
jednak być pewną, gdyż spotyka się ją w
najdawniejszych dokumentach. Papież
opuścił tę ziemię dnia 31 grudnia 335 r.
Cieszył się czcią powszechną także na
Wschodzie. Jest to jeden z pierwszych
nie-męczenników, który odbierał chwałę
ołtarzy. Grecy obchodzili jego święto 2
stycznia. Ciało jego doznawało czci na
cmentarzu Pryscylli przy drodze Salaryjskiej Nowej, gdzie w wieku VII wystawiono świątynie pod jego wezwaniem.
Obecnie Święty ma swój kościół na Kwirynale oraz bardzo bogato wyposażony
architektonicznie kościół S. Silvestro in
Capite, na miejscu, gdzie miał stać dom
rodzinny papieża św. Stefana II. Obecnie relikwie św. Sylwestra znajdują się
w Nonantola, jedenaście kilometrów od
Modeny, w ołtarzu głównym kościoła
dawnego opactwa benedyktynów (dzisiaj parafialnego). Jest on patronem
tego miasta i diecezji. Część relikwii ma
być także w Rzymie w kościele św. Marcina ai Monti (w krypcie).
Wspomnienie św. Sylwestra - 31
grudnia to czas oczekiwania na nowy rok.
W różnych kulturach nadejście nowego
roku obchodzono w różnych terminach.
Nasz współczesny kalendarz zawdzięczamy starożytnym Rzymianom. Nawet
jego nazwa ma łacińskie pochodzenie.
Terminem calendare Rzymianie nazywali pierwszy dzień każdego miesiąca.
Kalendarz rzymski początkowo dzie-

lił się na 10 miesięcy. Rok zaczynał się w
marcu. Pamiątką po tych czasach są nazwy ostatnich miesięcy używane jeszcze
w niektórych współczesnych językach:
September, October, November, December. Według tego porządku wrzesień
był bowiem miesiącem siódmym, październik - ósmym, listopad - dziewiątym,
a grudzień - dziesiątym. Dawniej także
lipiec nazywał się Quintilis, a Sierpień Sextilis, lecz pierwszy dla uczczenia Juliusza Cezara przemianowano na Julius,
drugi na cześć Augusta Oktawiana na
Augustus.
Król Numa Pompiliusz w VII wieku
p.n.e. przekształcił ten kalendarz dodając m. in. dwa dodatkowe miesiące:
styczeń i luty. Nadal jednak pierwszym
miesiącem roku był marzec. Dopiero w
połowie II w. p.n.e. Nowy Rok przesunięto wstecz na 1 stycznia (Januarii). Nazwa
tego miesiąca pochodzi od dwulicowego
bożka rzymskiego Janusa. Jednym obliczem (starca) Janus spoglądał na rok
przeszły, drugim (młodzieńca) patrzył w
nadchodzący. Usiłowania cesarza Nerona, który chciał przenieść Nowy Rok na
grudzień, jako na miesiąc swoich urodzin, spełzły na niczym, gdyż Rzymianie
przyzwyczaili się do dawnej praktyki.
Chrześcijaństwo nie zmieniło nic
w tym zakresie, choć początkowo nie
było to takie oczywiste. Na przykład na
terenach obecnej Francji Nowy Rok zaczynano w rozmaitych terminach. Jedni
świętowali jego rozpoczęcie w Wielkanoc, inni w święto Zwiastowania (25 Marca), jeszcze inni 1 marca. Oczywiście na
niektórych ziemiach witano Nowy Rok
także 1 stycznia.
Niestety Kościół przez długi czas
musiał walczyć z pogańskimi tradycjami
obchodzenia Nowego Roku. Poganie
tego dnia, na cześć Janusa urządzali
bowiem różne gorszące zabawy. Niektórzy szaleli po ulicach miast półnago,
z ponarzucanymi skórami zwierząt, na
wzór faunów, mając na twarzy maski w
kształcie pysków zwierząt. Niektórzy,
by na cały rok zapewnić sobie obfitość
jedzenia, na cały dzień zastawiali stoły i
oddawali się obżarstwu. Organizowano
także igrzyska.
Zabobonne praktyki przyciągały też
niektórych chrześcijan. Zwyczaje, na pozór niewinne, jak np. obdarowywanie się
wzajemne podarkami z okazji Nowego
Roku, długo zachowywały pogański charakter. Nic więc dziwnego, że Ojcowie
Kościoła, jak św. Chryzostom, Ambroży,
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Augustyn i inni, zwalczali te obyczaje.
Dla zapobieżenia gorszącym praktykom i odciągnięcia od nich chrześcijan
Kościół na dzień 1 stycznia ustanowił
modły publiczne i post, który w pewnych
miejscach utrzymywał się jeszcze do w.
IX. W dniu tym Kościół wspominał Obrzezanie Pańskie oraz uroczyście obchodził święto Imienia Jezus.
Dopiero kiedy ludowe obyczaje noworoczne zatraciły swój pierwotny pogański charakter, Kościół zaaprobował
ich elementy, które stały się częścią
chrześcijańskiej obrzędowości wielu narodów europejskich. Przede wszystkim
jednak dzień 31 grudnia budzi jeszcze
inne, o wiele poważniejsze refleksje. Jest
to ostatni dzień w roku kalendarzowym.
Za kilka godzin staniemy na granicy czasu. Astronomowie powiadomią nas, że
planeta nasza w wędrówce dokoła słońca znalazła się w tym samym punkcie
co rok temu. Skończy się rok słoneczny,
kalendarzowy. Stanie przed nami Nowy
Rok, jak nowa karta - czysta, niezapisana, na której pisać będziemy nową
historię przyszłych dni. Za kilka godzin
wybije północ. Staniemy na krawędzi
czasu. Za nami będzie trwały grunt tego,
co przeszło, przed nami wielka niewiadoma. Różni z różnym żegnają stary rok
uczuciem. Jedni z wdzięcznością, bo
być może połączył dwoje szczęśliwych
w sakramencie Małżeństwa przy ołtarzu.
Innym dał radość z długo może oczekiwanego dziecka. Innym: zdane szczęśliwie egzaminy, posadę, podwyższoną
pensję, emeryturę, nowe mieszkanie itp.
Sam fakt, że szczęśliwie przeżyliśmy
jeszcze jeden rok, to już jest wielki dar
Boży. Jeśli do tego dodać: liczbę Mszy
świętych, przyjętych Komunii świętych,
wysłuchanych nauk, przeczytanych dobrych pism, pociech religijnych i nagromadzonych zasług - to jest za co dziękować dobremu Bogu.
Będą jednak wśród nas i tacy, którym
może stary rok przyniósł w ich mniemaniu więcej zła niż dobra: zabrał może
najdroższą osobę z domu, zesłał kalectwo czy ciężką chorobę, spalony dom,
utracony dobytek, rozbite szczęście rodzinne itp. Ale przecież tych nieszczęść
nie da się porównać dobrami, jakie nam
stary rok przyniósł na płaszczyźnie doczesnej jak i wiecznej.
Kończący się stary rok budzi w nas
także uczucie skruchy. Prorok Dawid
mówi, że sprawiedliwy człowiek 7 razy
na dzień upada. Jeśli tak, to ileż razy
każdy z nas upada. Ileż to myśli złych i
niepotrzebnych ciśnie się nam do głowy.
Może na nie pozwalaliśmy. Ileż wypo-

wiadamy daremnych a może grzesznych
słów... bywają i złe czyny... Pomnóżmy
to wszystko przez liczbę dni, pomnóżmy
przez liczbę przeżytych już lat. Przerażenie ogarnia. Przecież za to trzeba będzie
Bożej sprawiedliwości spłacić dług. Jeśli
nie uczynimy tego na ziemi, tym gorzej
dla nas, bo trzeba będzie odpokutować
to po śmierci. Chrystus Pan nas napomina, że sprawiedliwości Bożej trzeba
się będzie wypłacić aż do ostatniego
pieniążka. Napomina nas Pan Jezus, że
będziemy sądzeni nawet z każdego słowa, wypowiedzianego na próżno.
Dlatego to, kiedy jedni spędzają
„ostatki” na hucznych zabawach, wśród
obżarstwa, pijaństwa i szału rozpusty,
inni zapełniają w tym samym czasie
świątynie, aby się modlić.
Jest to piękny zwyczaj: gromadzenia
się wiernych w świątyni na nabożeństwa
w wieczór sylwestrowy: dziękczynne,
pokutne i przebłagalne. Nie wiemy, co
nam przyniesie nowy rok, jakie nadzieje
i jakie rozczarowania. Nie wiemy nawet,
czy go szczęśliwie przeżyjemy. Staje on
przed nami jak jedna wielka niewiadoma.
Dlatego słusznie jest uklęknąć u stóp
ołtarza, by wybłagać zmiłowanie Boże i
potrzebne łaski na te kilka, kilkanaście
czy kilkadziesiąt lat, które nam jeszcze
pozostają. To wielka szansa, dana przez
łaskawego Boga.
*
Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.
Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat
wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech
co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy,
Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
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Z pism Marii Valtorty

		 MARYJA OPOWIADA
		 O NARODZENIU JEZUSA
Po wyjściu z Betanii, przy pierwszym
brzasku jutrzenki, Jezus idzie w kierunku
Betlejem, z Matką, Marią Alfeuszową i Marią Salome. Za Nim – apostołowie, a przed
Nim – dziecko, które znajduje powód do
radości we wszystkim, co widzi: we wzlatujących motylach, w śpiewających lub
szukających okruszyn na ścieżce ptakach,
w kwiatach błyszczących diamentami
rosy, w pojawiających się stadach beczących owieczek. Po przejściu przez
potok – znajdujący się na południe od
Betanii, pełen wody, roześmiany pośrodku
skał – grupa kieruje się w stronę Betlejem.
Idą między dwoma pasmami wzgórz,
zieleniących się oliwkami i winnicami,
z poletkami złoconych zbóż, które już
dojrzewają. Dolina jest chłodna, a droga
dość wygodna.
Szymon, syn Jony, podchodzi – przyłączając się do grupy Jezusa – i pyta:
«Przejdziemy tędy do Betlejem? Jan
mówi, że kiedyś szedł inną drogą.»
«To prawda – odpowiada Jezus – Było
tak, bo szliśmy od strony Jerozolimy. Ta
droga jest krótsza. Przy grobie Racheli
– który pragną ujrzeć niewiasty – rozdzielimy się, jak przed chwilą zadecydowaliśmy. Potem spotkamy się w Betsur,
gdzie Moja Matka pragnie pozostać przez
jakiś czas.»
«Tak. Powiedzieliśmy tak... ale jakże byłoby pięknie, gdybyśmy byli tam
wszyscy... Szczególnie Matka... bo w
końcu królową Betlejemskiej Groty jest
Ona... i Ona wie najlepiej o wszystkim...
Usłyszeć o tym z Jej ust... to byłoby coś
innego, tak.»
Jezus uśmiecha się, patrząc na Szymona, który łagodnie wypowiada swe
pragnienie.
«Jakiej groty, ojcze?» – pyta Margcjam.
«Groty, w której urodził się Jezus.»
«O! To piękne! Ja też tam idę!...»
«To naprawdę byłoby piękne!» – mówi
Maria Alfeuszowa i Salome.
«Bardzo piękne!... To byłoby cofnięcie
się wstecz... do czasu, kiedy świat Cię
wprawdzie nie znał, ale też i nie nienawidził Cię jeszcze... To byłoby odnalezienie
miłości prostych, którzy potrafili jedynie
wierzyć i kochać z prostotą i wiarą... To
znaczyłoby złożyć to brzemię goryczy,
które ciąży Mi na sercu, odkąd wiem,
że jesteś tak znienawidzony... złożyć je
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w Twoim żłobie... Musiał on zachować
słodycz Twego spojrzenia, Twego oddechu, lekki uśmiech z tamtego czasu... i
wszystko to byłoby pieszczotą dla Mojego
serca... Wypełnia je tak wiele goryczy!...»
– Maryja mówi cicho, z pragnieniem i
smutkiem.
«Pójdziemy tam więc, Mamo. Prowadź
nas. Dziś Ty jesteś Nauczycielką, a Ja –
dzieckiem, które się uczy.»
«O! Synu! Nie! Ty zawsze jesteś Nauczycielem...»
«Nie, Mamo. Szymon, syn Jony, dobrze powiedział. Na ziemi betlejemskiej
Ty jesteś Królową. To był Twój pierwszy
pałac. Maryjo z rodu Dawida, prowadź ten
mały lud do Twojej siedziby.»
Iskariota chce coś powiedzieć, ale
milczy. Jezus – zauważając jego postawę
i wyraz [twarzy] – mówi:
«Jeśli ktoś z powodu zmęczenia albo
dla innej przyczyny nie chce iść, niech
idzie swobodnie drogą do Betsur.»
Nikt się nie odzywa. Idą chłodną doliną, kierującą się od wschodu na zachód,
potem skręcają lekko na północ. Podążają
wzdłuż ciągnącego się tam wzniesienia
i dochodzą do drogi prowadzącej od
Jerozolimy do Betlejem, dokładnie przy
sześcianie z okrągłą kopułą koło grobu
Racheli. Wszyscy podchodzą, aby pomodlić się z szacunkiem.
«Tu zatrzymaliśmy się z Józefem...
Wszystko jest jak wtedy. Tylko pora roku
jest odmienna. Wtedy był to zimny dzień
miesiąca Kislew. Padało i drogi stały się
błotniste. Potem zaczął wiać lodowaty
wiatr i być może w nocy był mróz. Drogi
były utwardzone, lecz wszystkie poorane
przez wozy i tłum – który był jak morze
zatłoczone łodziami – i Mój osiołek bardzo
się męczył...»
«A Ty nie, Matko?» [– pyta Jezus.]
«O! Ja miałam Ciebie!...» Jej spojrzenie wyraża wzruszające szczęście.
Potem [Maryja] mówi dalej: «Zapadała
noc i Józef bardzo się martwił... Zrywał
się coraz silniejszy ostry wiatr... Ludzie
spieszyli do Betlejem, przepychając się.
Wielu wyzywało na Mojego osła, który bardzo wolno posuwał się naprzód, szukając,
gdzie postawić kopyta... Wydawało się, że
i on wiedział, że Ty tam byłeś... i że to był
Twój ostatni sen w kołysce Mojego łona.
Było zimno, lecz... Ja płonęłam. Czułam,
że przychodzisz... Przychodzisz? Mógłbyś

powiedzieć: „Od dziewięciu miesięcy
byłem tu, Mamo”. To prawda, lecz wtedy
to było tak, jakbyś przychodził z Nieba.
Niebiosa zniżały się, pochylały się ku
Mnie, dostrzegałam ich wspaniałość...
Widziałam Boskość płonącą w radości
Twego całkiem już bliskiego narodzenia.
Ten ogień przenikał Mnie, rozpalał Mnie
i izolował od wszystkiego... od zimna...
wiatru... tłumu... Wszystko to było niczym!
Widziałam Boga... Od czasu do czasu z
trudem udawało Mi się sprowadzać Mojego ducha na ziemię i uśmiechałam się
do Józefa, który bał się o Mnie z powodu
zimna i zmęczenia. Prowadził osiołka, aby
się nie potknął, i osłaniał Mnie pledem, pełen obawy, żebym się nie zaziębiła... Nie
mogło się jednak nic przydarzyć. Wstrząsów nie odczuwałam. Wydawało Mi się,
że postępuję gwiaździstą drogą, pośród
jaśniejących obłoków, podtrzymywanych
przez aniołów... I uśmiechałam się...
Najpierw do Ciebie... Patrzyłam na Ciebie
przez bariery ciała, jak spałeś z drobnymi
piąstkami w małym łóżeczku żywych róż...
Mój pączek lilii... Potem uśmiechnęłam się
do małżonka – jakże zatroskanego, jakże
zasmuconego – aby mu dodać otuchy... i
do ludzi, którzy nie wiedzieli, że oddychają
już w otoczeniu Zbawcy...
Zatrzymaliśmy się przy grobie Racheli,
aby osiołek odpoczął i aby spożyć nieco
chleba i oliwek, nasze ubogie zapasy... Ja
jednak nie byłam głodna. Nie mogłam być
głodna... syciła Mnie radość... Ruszyliśmy
w dalszą drogę... Chodźcie, pokażę wam,
gdzie spotkaliśmy pasterza... Nie bójcie
się, że się pomylę. Przeżywam ponownie
tę godzinę i odnajduję każde miejsce,
bo widzę wszystko dzięki wielkiemu
anielskiemu światłu. Być może znowu
są tutaj anielskie zastępy – niewidzialne
dla ciał, lecz widoczne dla dusz w swej
promiennej bieli – i wszystko odkrywają i
wszystko wskazują. Nie mogą się mylić i
prowadzą Mnie... dla sprawienia radości i
Mnie, i wam. Z tamtych łąk przybył Eliasz
z owcami i Józef poprosił go o mleko dla
Mnie. I to tu na tym polu zatrzymaliśmy
się, podczas gdy on doił mleko, ciepłe i
odżywcze, i udzielał rad Józefowi.
Chodźcie, chodźcie... To ścieżka ostatniej dolinki przed Betlejem. Poszliśmy nią,
bo główna droga w pobliżu Betlejem była
zatłoczona ludźmi i zwierzętami...
Oto Betlejem! O, drogie! Droga ziemio
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Moich ojców, która dałaś Mi pierwszy
pocałunek Mojego Syna! Jesteś otwarta,
dobra i pachnąca jak chleb, którego imię
nosisz,1 aby dać Prawdziwy Chleb światu,
umierającemu z głodu! Otoczyłaś Mnie jak
matka – ty, w której spoczęła matczyna
radość Racheli – ziemio święta Betlejemu
Dawidowego, pierwsza świątynio wzniesiona dla Zbawcy, Jutrzenki porannej
zrodzonej z Jakuba, aby całą Ludzkość
nauczyć drogi Niebios! Spójrzcie, jak miasto jest piękne na wiosnę! Wtedy też było
piękne, choć pola i winnice były ogołocone! Lekka osłonka szronu sprawiała, że
błyszczały pozbawione liści gałęzie i okrywał je diamentowy pył, jakby owinęły się
rajską zasłoną, której nie można dotknąć.
Z każdego domu snuł się dym z komina,
[znak] bliskiej wieczerzy. Dym stopniowo
wznosił się na sam szczyt, sprawiając, że
całe miasto było nim okryte... Wszystko
było czyste, pełne skupienia, oczekiwania... na Ciebie, na Ciebie, Synu! Ziemia
czuła, że przybywasz... Odczuliby Ciebie
także Betlejemici, bo nie są źli, choć
w to nie wierzycie. Oni nie mogli nam
udzielić schronienia... W domach bowiem
szlachetnych i dobrych w Betlejem tłoczyli się ci, którzy są zawsze aroganccy,
głusi i pyszni... a są tacy nadal... i oni nie
mogli odczuwać Ciebie... Iluż tam było
faryzeuszów, saduceuszów, herodian,
uczonych w Piśmie, esseńczyków! O!
Ich serca obecnie zamknięte to dalszy
ciąg zatwardziałości ich serc z tamtego
czasu. Tamtego wieczoru zamknęli serca
na miłość względem biednej siostry... i
pozostali, i nadal są w ciemnościach. Od
tamtej chwili odepchnęli Boga, odpychając
od siebie miłość bliźniego.
Chodźcie. Chodźmy do groty. Nie ma
potrzeby wchodzić do miasta. Największych przyjaciół Mojego Dzieciątka tam
nie ma. Wystarczy nam przyjacielska
Natura z kamieniami, małą rzeczką,
drewnem dla rozpalenia ognia... Natura,
która odczuła przyjście Swego Pana...
Chodźcie więc, bez lęku. Tu skręcamy...
oto ruiny Wieży Dawida. O! Są Mi bardziej
drogie niż królewski pałac! Błogosławione
ruiny! Błogosławiony strumyk! Błogosławione drzewo, które jakby cudem wiatr
pozbawił gałęzi, abyśmy znaleźli drewno
i rozpalili ogień!»
Maryja schodzi szybko do Groty, przechodzi przez strumyk po desce służącej
za most, biegnie na miejsce przed ruinami
i upada na kolana przy wejściu do Groty.
Schyla się i całuje ziemię. Wszyscy Ją
naśladują. Są wzruszeni... Dziecko, które
nie opuszcza Jej ani na chwilę, wydaje się
słuchać cudownej historii, a jego czarne
oczy piją słowa i gesty Maryi, nie chcąc
1
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uronić niczego.
Maryja wstaje i wchodzi ze słowami:
«Wszystko, wszystko jak wtedy!...
Wtedy jednak była noc... Józef zapalił
światło, kiedy wchodziłam. W tamtej
chwili, dopiero wtedy, schodząc z osła,
odczułam do jakiego stopnia byłam
zmęczona i zziębnięta... Powitał nas
wół. Podeszłam do niego, aby się trochę
ogrzać, aby się oprzeć na sianie... Tutaj,
gdzie teraz stoję, Józef rozsypał siano,
aby Mi zrobić posłanie, i wysuszył je
dla Mnie i dla Ciebie, Synu, nad ogniem
rozpalonym w kącie... bo był dobry jak
ojciec w swej miłości małżonka-anioła...
I trzymając się za ręce, jak rodzeństwo
zagubione w ciemności nocy, zjedliśmy
chleb i ser. A potem Józef poszedł tam
podtrzymać ogień. Zdjął płaszcz, aby
zatkać otwór [wejścia]... A tak naprawdę
to zarzucił zasłonę na chwałę Boga zstępującego z Niebios, na Ciebie, Mój Jezu...
i Ja pozostałam na sianie w cieple dwóch
zwierząt, okryta płaszczem i wełnianym
pledem... Mój drogi małżonek!... W tej
godzinie niepokoju – gdy byłam sama wobec tajemnicy pierwszego macierzyństwa,
zawsze pełnej nieznanego dla niewiasty
i dla Mnie, w Moim jedynym macierzyństwie, przepełnionym też tajemnicą, którą
była wizja Syna Bożego, wyłaniającego
się ze śmiertelnego ciała – Józef był dla
Mnie matką, był aniołem... Moim pocieszeniem... wtedy i zawsze...
Następnie cisza i sen otoczyły Sprawiedliwego... aby nie ujrzał tego, co było
dla Mnie codziennym pocałunkiem Boga...
A Mnie, po zaradzeniu ludzkim potrzebom,
zalały niezmierzone potoki ekstazy, przybywające z rajskiego morza. Unosiły Mnie
na nowo na promieniejące szczyty, coraz
wyższe, wznoszące Mnie ze sobą wyżej
i wyżej, do oceanu światłości, blasku,
radości, pokoju, miłości, aż się zagubiłam
w morzu Boga, w sercu Boga... Z ziemi
[doszedł Mnie] jeszcze głos: „Śpisz, Maryjo?” O! Tak daleki!... Echo, wspomnienie
ziemi!... A tak słaby, że nie dotknął duszy.
Nie wiem, jakiej udzieliłam odpowiedzi,
podczas gdy unosiłam się, wznosiłam
się coraz wyżej w tym oceanie ognia,
nieskończonej szczęśliwości, przedsmaku
Boga... do Niego, aż do Niego... O! Lecz
czy to Ty się zrodziłeś tamtej nocy albo to
Ja się urodziłam z jaśniejącej Trójcy? Czy
to Ja Ciebie wydałam na świat, czy też
Ty Mnie pochłonąłeś, aby Mnie wydać?
Nie wiem...
A potem zstępowanie od chóru do
chóru, z gwiazdy na gwiazdę, z obłoku
na obłok... słodkie, powolne, szczęśliwe,
spokojne jak kwiat, który orzeł zaniósł na
wysokości i upuścił... jak kwiat spadający
lekko na skrzydłach wiatru, upiększony

klejnotami kropli deszczu i cząstką tęczy,
porwaną z nieba... kwiat, który ponownie
znajduje się na rodzinnej ziemi... Mój
diadem: Ty! Ty na Moim sercu...
Siedziałam tu i po uwielbieniu Ciebie
na kolanach pokochałam Cię. Wreszcie
mogłam Cię kochać bez zasłony ciała.
Wstałam, aby Cię zanieść miłości tego,
który – jak Ja – godny był należeć do tych,
którzy mogli Cię pokochać jako pierwsi. A
tutaj – pomiędzy tymi dwoma prymitywnymi kolumnami – ofiarowałam Cię Ojcu.
Tutaj znowu spocząłeś po raz pierwszy na
piersi Józefa... A potem owinęłam Cię w
pieluszki i razem położyliśmy Cię tutaj...
Kołysałam Cię, a Józef suszył siano nad
ogniem i chronił jego ciepło, trzymając na
piersi. Potem, w tym miejscu, obydwoje
adorowaliśmy Ciebie. Pochyliliśmy się
nad Tobą tak, jak Ja w tej chwili, aby pić
Twój oddech, aby widzieć, do jakiego
uniżenia może doprowadzić miłość, aby
wylewać łzy, które z pewnością wylewa
się w Niebie z niewyczerpanej radości
oglądania Boga...»
Maryja szła, podchodziła, wspominała
i wskazywała różne miejsca. Podczas tego
wspominania – z westchnieniem miłości,
ze łzą błyszczącą w niebieskich oczach i z
uśmiechem radości na ustach – pochyliła
się nad Swoim Jezusem, który usiadł na
wielkim kamieniu, i ucałowała Jego włosy,
płacząc i adorując, jak wtedy...
«A potem pasterze... tu, w środku...
[przyszli] adorować swymi dobrymi duszami... z wielkim westchnieniem ziemi, która
wchodziła z nimi – z ich zapachem ludzi,
stad, siana... A na zewnątrz wszędzie
aniołowie adorowali Cię swą miłością i
śpiewami – których nie może powtórzyć
ludzkie stworzenie – i miłością Niebios,
i powietrzem Nieba, wnikającym wraz z
nimi, przyniesionym przez nich, pośród
ich blasków... Twoje narodzenie, Błogosławiony!...»
Maryja uklękła przy Swoim Synu i
płacze ze wzruszenia, z głową opartą o
Jego kolana. Przez kilka chwil nikt nie
ośmiela się przemówić. Bardziej lub mniej
wzruszeni obecni rozglądają się wokół
siebie, jakby pośród pajęczyn i chropowatych kamieni mieli nadzieję ujrzeć opisaną
scenę... Maryja opanowuje się i mówi:
«Oto Moim sercem kobiety, a nie
mądrością nauczyciela opowiedziałam
o narodzeniu Mojego Syna w Jego nieskończonej prostocie i nieskończonej
wielkości. Nie ma nic więcej, bo to była
największa rzecz na ziemi, ukryta pod pozorami czegoś najpowszechniejszego.»
«A nazajutrz? A potem?» – pyta wielu,
między innymi dwie Marie.
«Nazajutrz? O! To bardzo proste!
Byłam Matką karmiącą mlekiem Swe
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dziecię. Myłam Je i ubierałam, jak czynią
to wszystkie matki. Ogrzewałam wodę
ze strumienia na ogniu rozpalonym tu na
zewnątrz, aby dym nie wywoływał płaczu
Jego dwojga błękitnych oczu, a potem
w najbardziej osłoniętym kącie, w starej
kadzi, myłam Moje Dziecko i ubierałam w
świeżą bieliznę. I chodziłam do strumienia
prać małe ubranka i rozkładałam je na
słońcu... a potem – radość nad radości:
karmiłam Go mlekiem, a On ssał, nabierał
kolorów i był szczęśliwy... Pierwszego
dnia w najcieplejszej godzinie wyszłam
na zewnątrz, aby Go dobrze zobaczyć.
Tu bowiem światło zatrzymuje się, nie
wchodzi. Płomienie [paleniska] nadawały rzeczom dziwny wygląd. Wyszłam
na dwór, na słońce... i popatrzyłam na
Słowo Wcielone. Matka poznała Swego
Syna, a służebnica Boga – Swego Pana.
Byłam niewiastą i uwielbiałam... potem
dom Anny... dni przy kołysce... pierwsze
kroki, pierwsze słowo... To jednak było
potem, w swoim czasie... Ale nic, nic nie
było równe godzinie Twego narodzenia...
Dopiero wracając do Boga, odnajdę tę
pełnię...»
«A jednak... udać się w drogę... tak,
w ostatnim momencie! Jaka to nieostrożność! Dlaczego nie zaczekaliście? Dekret
[nakazujący spis] przewidywał odroczenie
w wyjątkowych wypadkach, takich jak
narodzenie czy choroba. Tak mówił Alfeusz...» – odzywa się Maria, małżonka
Alfeusza.
«Czekać? O, nie! Tego wieczoru, gdy
Józef przyniósł wiadomość, Ja i Ty, Synu,
zadrżeliśmy z radości. To było wezwanie...
Ponieważ to tutaj, tylko tu miałeś się
narodzić, jak powiedzieli Prorocy. I ten
niespodziewany dekret był jak zlitowanie
się Nieba dla zgaszenia w Józefie nawet
wspomnienia jego podejrzeń. Tego oczekiwałam dla Ciebie, dla niego, dla świata
żydowskiego i dla świata przyszłego aż
do końca wieków. To zostało powiedziane i jak było powiedziane, tak się stało.
Czekać! Czy oblubienica może opóźniać
[spełnienie się] marzenia o zaślubinach?
Po co czekać?»
«Ależ... z powodu wszystkiego, co
mogło się stać...» – mówi jeszcze Maria
Alfeuszowa.
«Niczego się nie obawiałam. Spoczywałam w Bogu.»
«Czy jednak wiedziałaś, że wszystko
tak przebiegnie?»
«Nikt Mi tego nie powiedział i wcale
o tym nie myślałam. Aby dodać otuchy
Józefowi, pozwoliłam, aby myślał – jak i
wy również – że jest jeszcze czas do narodzenia. Ja jednak wiedziałam, wiedziałam
o tym, że to w święto Świateł zrodzi się
Światłość świata.»
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«A ty, matko, dlaczego nie towarzyszyłaś Maryi? I ojciec dlaczego o tym nie
pomyślał? Powinniście byli i wy tu przybyć.
Dlaczego wszyscy nie udaliśmy się w
drogę?» – pyta surowo Juda Tadeusz.
«Twój ojciec postanowił przybyć po
święcie Świateł i powiedział to swemu
bratu, jednak Józef nie chciał czekać.»
«Ale przynajmniej ty...» – mówi jeszcze Tadeusz.
«Nie czyń jej wyrzutów, Judo. Wspólnie uznaliśmy za słuszne okryć zasłoną
tajemnicę tego narodzenia» [– odzywa
się Maryja.]
«Czy jednak Józef wiedział, że nadejdzie ono z takimi znakami? Jeśli Ty
tego nie wiedziałaś, czy on mógł o tym
wiedzieć?»
«Nic nie wiedzieliśmy, oprócz tego, że
On miał się narodzić.»
«A zatem?»
«A zatem to Mądrość Boża prowadziła nas w taki sposób, jak to było
słuszne. Narodzenie Jezusa, Jego obecność na świecie miała ukazać się bez
czegokolwiek, co mogłoby zadziwić i
pobudzić szatana... Widzicie, że obecna
niechęć Betlejem wobec Mesjasza jest
następstwem pierwszego objawienia się
Chrystusa. Nienawiść demona posłużyła
się tym objawieniem, aby rozlać krew i
poprzez to rozlanie – zasiać nienawiść.
Czy jesteś zadowolony, Szymonie, synu
Jony, który nie mówisz, a nawet wydajesz
się powstrzymywać oddech?»
«Tak bardzo, bardzo... Wydaje mi
się, że znajduję się poza światem, w
miejscu jeszcze bardziej świętym niż
to, które jest za Zasłoną Świątyni... Tak
bardzo... że teraz, gdy ujrzałem Cię w
tym miejscu i w tamtym świetle... boję
się, że traktowałem Cię... z szacunkiem,
tak, ale jako wielką niewiastę, tylko jako
niewiastę. Teraz... teraz nie ośmielę się
mówić Ci jak przedtem: „Maryjo”. Do teraz
byłaś dla mnie Matką mego Nauczyciela.
Obecnie... teraz ujrzałem Cię na szczycie
niebieskich obłoków... zobaczyłem Cię
jako Królową i ja, nędzny... oto co zrobię...
ja, niewolnik...»
Piotr upada na ziemię i całuje stopy
Maryi. Odzywa się Jezus:
«Szymonie, wstań. Podejdź tu, blisko
Mnie.»
Piotr przechodzi na lewą stronę Jezusa, bo Maryja jest po prawicy.
«Czym teraz jesteśmy?» – pyta
Jezus.
«My? Jesteśmy Jezusem, Maryją i
Szymonem.»
«Dobrze. A ilu nas jest?»
«Troje, Nauczycielu.»
«Zatem trójca. Któregoś dnia w Niebie, w Boskiej Trójcy, przyszła myśl: „Oto

czas, by Słowo zstąpiło na ziemię. I w
miłosnym drgnieniu Słowo przyszło na
ziemię. Odłączyło się od Ojca i od Ducha
Świętego.2 Przyszło, aby działać na ziemi.
Dwaj, którzy pozostali w Niebie, kontemplowali dzieła Słowa, trwając w większej
jedności niż kiedykolwiek, aby łączyć Myśl
i Miłość przy pomocy Słowa działającego
na ziemi. Nadejdzie dzień, kiedy z Nieba
przyjdzie rozkaz: „Jest czas, byś powrócił,
gdyż wszystko zostało dokonane”, i wtedy
Słowo powróci do Nieba, tak... (Jezus cofa
się, robiąc krok do tyłu i pozostawiając
Maryję wraz z Piotrem tam, gdzie byli). Z
wysokości Nieba będzie kontemplowało
dzieła dwojga, którzy pozostali na ziemi
i przez święte poruszenie zjednoczą się
bardziej niż kiedykolwiek, aby zespolić
władzę z miłością i uczynić z nich środek
do wypełnienia pragnienia Słowa: „Ocalenie świata poprzez ustawiczne nauczanie
Jego Kościoła”. A Ojciec, Syn i Duch
Święty uczynią ze Swego promieniowania
łańcuch, aby wiązać, aby coraz bardziej
wiązać tych dwoje, którzy pozostali na ziemi: Moją Matkę, miłość i ciebie – władzę.
Trzeba ci będzie zatem traktować Maryję
jako królowę, tak, ale nie jak niewolnik.
Nie wydaje ci się?»
«Wydaje mi się wszystko, czego Ty
chcesz. Jestem załamany! Ja – władzę?
O, jeśli muszę mieć władzę, to oczywiście
trzeba mi będzie wesprzeć się na Maryi!
O, Matko mojego Pana, nie opuszczaj
mnie nigdy, nigdy, nigdy...»
«Nie bój się. Będę cię zawsze trzymać za rękę, jak czyniłam to z Moim
Dzieckiem, aż stało się zdolne chodzić
samodzielnie.»
«A potem?»
«Potem będę cię podtrzymywać modlitwą. Odwagi, Szymonie. Nigdy nie wątp
w potęgę Boga. Nie wątpiłam w nią ani Ja,
ani Józef. I ty również nie powinieneś wątpić. Bóg będzie udzielać pomocy, godzina
po godzinie, jeśli pozostaniemy pokorni i
wierni... Teraz chodźcie tu na zewnątrz,
do strumyka, do cienia dobrego drzewa,
które – gdyby to był późniejszy okres lata
– dałoby wam swe jabłka oprócz cienia.
Chodźcie. Zjemy coś przed wymarszem...
Dokąd, Mój Synu?»
«Do Jala. To blisko. A jutro pójdziemy
do Betsur.»
Siadają w cieniu jabłoni. Maryja siada
dokładnie naprzeciw potężnego pnia.
Bartłomiej przypatruje się Jej uważnie, tak
młodej i ożywionej w niebiański sposób
przez przywołane wspomnienia. [Patrzy,]
jak przyjmuje od Syna pokarm, który On
pobłogosławił, i jak uśmiecha się do Niego
oczyma pełnymi miłości. Szepcze:
2

  W takim znaczeniu tylko, jak mówi List do Filipian 2,6nn. (Przyp. wyd.)
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«W upragnionym
jego cieniu usiadłam, a
owoc jego słodki memu
podniebieniu.»3
Odpowiada mu Juda
Tadeusz:
«To prawda. Ona
omdlewa z miłości. Ale
nie można z pewnością
powiedzieć, że pod jabłonią została obudzona...»4
«A dlaczego nie,
bracie? Cóż my wiemy
o tajemnicach Króla?»
– odpowiada Jakub, syn
Alfeusza.
Jezus, uśmiechając
się, mówi:
«Myśl poczęła Nową
Ewę u stóp rajskiego
drzewa, aby od Jej
uśmiechu i od Jej płaczu
uciekał wąż, a zatruty
owoc wyzbywał się trucizny. Ona stała się drzewem owocu dającego odkupienie. Przyjdźcie, przyjaciele, i
jedzcie z niego. Nasycić się jego słodyczą
to nakarmić się miodem Bożym.»
«Nauczycielu, odpowiedz na moje
dawne pragnienie wiedzy. Czy wspomniany przez nas Kantyk5 mówi o Niej?» – pyta
po cichu Bartłomiej, gdy Maryja zajmuje
się dzieckiem i rozmawia z niewiastami.
«Od początku Księgi mówi się o Niej.
O Niej też będzie się mówić w księgach
przyszłych, aż do chwili gdy słowo ludzkie
przemieni się w nieustające ‘hosanna’
wiecznego Miasta Bożego.»
Jezus odwraca się do niewiast.
«Czuje się, że jest z [rodu] Dawida! Co
za mądrość, co za poezja» – mówi Zelota,
rozmawiając z towarzyszami.
Zabiera głos Iskariota, który – jeszcze
pod wrażeniem poprzedniego dnia – mówi
mało, choć usiłuje odzyskać wcześniejszą
swobodę:
«Otóż chciałbym zrozumieć, dlaczego
właściwie musiało nastąpić Wcielenie.
Bóg sam może mówić w taki sposób, aby
pokonać szatana. Sam Bóg może mieć
potęgę odkupieńczą. Nie poddaję tego
w wątpliwość. Jednak wydaje mi się, że
Słowo upokorzyło się przez zrodzenie
takie, jak wszystkich ludzi, przez poddanie
się wszelkim utrapieniom dzieciństwa i tak
dalej. Czy [Mesjasz] nie mógł się ukazać
w ludzkiej postaci, już dojrzałej, jako
dorosły? O, jeśli naprawdę chciał mieć
matkę, czy nie mógł wybrać jej sobie jako
3

Por. Pnp 2,3. (Przyp. wyd.)

4

Por. Pnp 2,3-7. (Przyp. wyd.)

5

Pieśń nad Pieśniami, którą właśnie zacytował
Bartłomiej. (Przyp. wyd.)

przybranej, jak uczynił to z ojcem? Wydaje
mi się, że raz Go o to zapytałem, ale nie
odpowiedział mi szczegółowo albo tego
nie pamiętam.»
«Zapytaj Go o to! Tym bardziej że
właśnie poruszamy ten temat...» – mówi
Tomasz.
«Ja – nie. Zasmuciłem Go i nie czuję,
że już mi wybaczył. Zapytajcie Go za
mnie» [– prosi Judasz.]
«Wybacz! Przecież my przyjmujemy
wszystko, [nie wymagając] takich wyjaśnień. Dlaczego więc mamy stawiać pytania? To nie jest słuszne!» – odpowiada
ostro Jakub, syn Zebedeusza.
«Co nie jest słuszne?» – pyta Jezus.
Milczenie. Potem Zelota wyjaśnia w
imieniu wszystkich i powtarza pytania
Judasza z Kariotu oraz odpowiedzi pozostałych uczniów.
«Ja nie zachowuję urazy. To pierwsza
rzecz. Czynię tylko konieczne uwagi,
cierpię i przebaczam. To [odpowiedź] dla
tego, który odczuwa lęk – owoc swego
zmieszania. Co do Wcielenia rzeczywistego, dokonanego przeze Mnie, mówię: „To
właściwe, że tak się stało”. W przyszłości
bardzo wielu popadnie w błędy dotyczące
Mojego Wcielenia. Będą przypisywać Mi
dokładnie takie błędne formy, jakie Judasz
chciałby, żebym przyjął: człowiek pozornie
spoisty w ciele, a w rzeczywistości ulotny
jak gra świateł. Przez to byłbym i nie byłbym ciałem. Byłoby i nie byłoby naprawdę
macierzyństwa Maryi. Tymczasem Ja
naprawdę mam ciało, a Maryja naprawdę jest Matką Słowa Wcielonego. A jeśli
moment narodzenia był tylko ekstazą, to
stało się tak, gdyż Ona jest Nową Ewą bez

ciężaru winy i bez dziedzictwa kary. Nie
poniżyło Mnie spoczywanie w Niej. Czy
zamknięcie w Arce upodliło mannę?6 Nie,
a nawet przebywanie w tamtym miejscu
otoczyło ją czcią.
Inni powiedzą, że Ja – nie mając rzeczywistego Ciała w czasie Mojego pobytu
na ziemi – nie cierpiałem i nie umarłem.
Tak, nie mogąc zaprzeczyć, że tu byłem,
zacznie się zaprzeczać Mojemu realnemu
Wcieleniu lub Mojej prawdziwej Boskości.
[To błąd], gdyż naprawdę wiecznie jestem
Jedno z Ojcem. Jestem też zjednoczony
z Bogiem jako Ciało. Naprawdę jest
możliwe, że Miłość w Swej Doskonałości
osiąga to, co nieosiągalne, przyoblekając się w Ciało dla zbawienia ciała. Na
wszystkie te błędy odpowiada całe Moje
życie, które daje krew od narodzenia po
śmierć. Ono poddało się wszystkiemu,
co wspólne człowiekowi – z wyjątkiem
grzechu. Zrodzony, tak – z Niej. I dla waszego dobra. Nie wiecie, w jakim stopniu
Sprawiedliwość jest łagodzona przez to,
że ma Niewiastę za Współpracownicę.
Czy to cię zadowoliło, Judaszu?»
«Tak, Nauczycielu.»
«Czyń tak, abyś i ty Mnie [zadowolił].»
Iskariota pochyla głowę – zawstydzony
i może naprawdę przejęty tak wielką dobrocią. Przedłuża się pobyt pod świeżym
cieniem jabłoni. Jedni śpią, inni drzemią.
Maryja wstaje i powraca do Groty. Jezus
idzie za Nią...
Z Księgi III „Poematu Boga-Człowieka”,
wizja nr 69, W KIERUNKU BETLEJEM
Z APOSTOŁAMI I UCZNIAMI
6

Por. Wj 16. (Przyp. wyd.)
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Narodził się wam Zbawiciel...!
Chwała Bogu na wysokościach...! (Łk 2,11.14)
Tajemnice Bożego Narodzenia promieniują radością, która rozlewa się
obficie na ludzi dobrej woli. Z Aniołami,
mając w sercu pokój Nieba, pójdźmy
pełni wiary uwielbić Zbawcę, idźmy na
spotkanie z Nim.
Adwent i Boże Narodzenie
Okres Adwentu, jaki Kościół obwie
szcza co roku, to czas błogosławiony,
który nas przygotowuje, aby lepsze było
nasze spotkanie z Panem i doskonalsze
przyjęcie Jego darów. W świetle Pisma
Świętego czas ten możemy porównać
do długiego oczekiwania proroków i całego Ludu Wybranego, wyglądającego
przybycia Mesjasza. A kiedy powtórnie
czytamy uważnie opowiadania o narodzeniu Chrystusa w Ewangelii według
św. Mateusza i Łukasza, widzimy, że
ukazują się dwie swoiste postawy, które
prowadzą ku temu samemu celowi: znaleźć Boga, znaleźć Zbawiciela.
U Mateusza akcent jest położony na
postawę magów, przybyłych ze Wschodu. Badają oni znaki na Niebie, ażeby
odkryć obecność Pana i być doprowadzonymi do Niego. To ludzie wiary, którzy chociaż nie są żydami, zrozumieli
tajemnice Boże i to ich doprowadziło do
oddania hołdu Królowi żydów, Dziecku
obietnicy: Jezusowi Zbawcy.
Magowie - tekst pokazuje nam to dobrze (por. Mt 2,1-12) - udają się w drogę.
Szukają Boga i idą ufnie, chcąc Go znaleźć. Ich poszukiwanie jest szczere. Bóg
je widzi, dlatego to On sam ich prowadzi
przez znaki, sny, prorockie pisma, gwiazdę, ażeby i oni znaleźli Zbawienie (por.
Mt 2,2.5.6.9.12), gdyż cała ludzkość jest
wezwana do Zbawienia. Krok magów jest
prawdziwy, święty. Chcą uwielbić, pokłonić się z pokorą Mesjaszowi i ofiarować
Mu dary godne Króla: Boga-Człowieka.
I tak, prowadzeni przez błogosławioną
Gwiazdę, która ich napełnia radością,
idą znaleźć Tego, którego szukają: boskiego Mesjasza. Z nieskończoną delikatnością, pełną świętego szacunku,
przyglądają się Matce-Maryi i Józefowi.
Bóg udziela im tej łaski. W pokorze, ubóstwie i pokoju kontemplują i uwielbiają z
całego serca. Uszczęśliwia ich bliskość
Zbawcy. Trwają tak przed Nim przez
chwilę, tam, w miejscu ukrytym przed
oczami świata. Potem ofiarowują dary
z głębokim szacunkiem i odchodzą ob-
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sypani dobrami duchowymi. Kto szuka,
znajduje (por. Mt 7,7). Szczerze szukali
i znaleźli Tego, który ich ocali od grzechu, da im światło na całe życie, aby
ich poprowadzić w miłości i świętości do
wiecznego zbawienia.
Druga postawa została dla nas opisana w Ewangelii według św. Łukasza
(por. Łk 2,1-20): skromni pasterze żyjący na polach, strzegący pilnie i czujnie
powierzonych im stad. Prowadzą ubogie
życie, kontemplując w nocy niebo. Czuwają (por. Łk 2,8). Bóg zna ich wszystkich i posyła im swego chwalebnego
Anioła, aby im obwieścił Narodzenie
Mesjasza (por. Łk 2,10.11): «Nie lękajcie się. Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego
narodu: Dzisiaj, w mieście Dawida, dla
was narodził się Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan.» Tak oto Anioł Boga ogłasza, że zakończyło się oczekiwanie na
Mesjasza. To, co wielu proroków, królów, sprawiedliwych chciało ujrzeć, to,
czego wypatrywali, dokonało się i stało
się widoczne. Czas się wypełnił i prości
pasterze są dopuszczeni do tajemnic
Boga i przez Niego obdarowani wiedzą.
Są uprzywilejowani, gdyż Pan zna ich
serca posłuszne Jego słowom. Łk 2,12:
«To będzie dla was znakiem: znajdziecie
niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie.» Na tę nowinę odpowiada Niebo:
Łk 2,13: «I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które
wielbiły Boga»1.
Tak! Boże Narodzenie jest zarazem
świętem i Nieba, i ziemi, które w tej samej radości się jednoczą. W tym Dziecku ta rzeczywistość staje się widoczna
dla wszystkich. W Nim ludzkość jest
zjednoczona z pełnią bóstwa, w sposób
doskonały i jedyny.
I oto po otrzymaniu tej wielkiej Nowiny, pasterze wyruszają do Pana, jak
Anioł ich do tego zachęcił. Wychodzą na
spotkanie Mesjasza, szukają Go z pośpiechem. Wejście na wzgórze, jakie dominuje nad Betlejem, zajmie im jakieś 20
minut. Znajdą błogosławione Dzieciątko
w żłobie i opowiedzą o otrzymanej wizji
i przesłaniu Maryi Dziewicy i Józefowi
1
Od chwili, kiedy zaistnieli, Aniołowie i
cały niebieski dwór wyśpiewują chwałę Boga
i uwielbiają Go (por. Hb 38,7; Iz 6,3; Hbr
1,6).

(por. Łk 2,16-17).
Łk 2,20: Potem «pasterze wrócili,
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było
powiedziane.»
Jak Aniołowie z Nieba, tak i pasterze wychwalają i uwielbiają Boga. Swoimi słowami ogłaszają Dobrą Nowinę o
pokoju i z radością Bożych wybrańców
wyśpiewują cuda Pana.
Przeżywać Boże Narodzenie
blisko Boga
Święto Narodzenia Chrystusa jest
dla całego świata czasem olbrzymiej
łaski. Boże Narodzenie to dzień, w którym przychodzi na świat ten, dzięki któremu człowiek zyska odkupienie: «Bóg
z nami», Emmanuel (por. Mt 1,23). To
dzień, w którym możemy przyjąć napra
wdę Pana do naszych serc, do naszego
życia, aby On nas prowadził do Raju.
Boże Narodzenie to wielkie święto dla
ludzi tego świata, jak również dla dusz w
czyśćcu (por. 1 Kor 3,15), które zwłaszcza w tym dniu tłumnie idą do Nieba.
Zastanówmy się szczerze nad tym:
Boże Narodzenie to wielka radość dla
Nieba, czyśćca i ziemi. My, chrześcijanie, rozpoznaliśmy wołanie Boga. W naszych sercach zabrzmiał śpiew Aniołów.
Razem, jako prawdziwi wierzący, idziemy na spotkanie Pana. Rozpoznaliśmy
Jego liczne dziś znaki i wierzymy w Jego
Słowo Prawdy.
Wszyscy chrześcijanie powinni zrozumieć, w jakim stopniu Boże Narodzenie jest czasem łaski, której nie wolno
zmarnować... Bez przygotowywania,
bez praktyk religijnych, bez modlitwy,
bez czujnego wyczekiwania Zbawiciela, bez poszukiwania kochającego
Pana, dusza nie zbiera błogosławionych
owoców Zbawienia. Kto w swoim życiu
ignoruje Pana, choćby mówił o sobie, że
jest chrześcijaninem, nie może nic otrzymać od Boga, ponieważ jego serce jest
zamknięte na łaskę. Bóg zawsze obdarowuje, ale człowiek może otrzymać te
dary tylko wtedy, jeżeli się otworzy na
Boga, na Jego Obecność, szczególnie w
okresie Bożego Narodzenia.
Wszyscy - jako dzieci Kościoła - musimy się zastanowić, czy jesteśmy wierni, jak magowie, pasterze, prorocy… Czy
jesteśmy poszukiwaczami Boga, idącymi
za Nim w wierze? W głębi serca każdy
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może sobie sam odpowiedzieć. Dla naszego szczęścia obecnego i wiecznego
Pan pragnie naszego nawrócenia i tego,
abyśmy prowadzili życie godne i święte.
Boże Narodzenie, to jest dzień zapowiadający nasze Zbawienie. Dzień radości
dla stworzenia. Bóg przychodzi do ludzi
i puka do drzwi każdego serca (por. Ap
3,20). Ludzie dobrej woli, ci, w których
On ma upodobanie, odpowiadają na
Jego wezwanie (por. Łk 2,14) i otrzymują
pokój2 i zbawienie. To wspaniałe!
Pójdźmy razem do Pana, który leżąc
w żłobie otwiera dla nas Swe ramiona.
Przygotujmy się dobrze na to spotkanie,
podczas Adwentu, każdego dnia modląc
się, oczekując pogodnie, czytając Biblię, zachowując w sercu nadzieję oraz
ducha wyrzeczenia. Przystąpmy do sakramentu pojednania, aby uzyskać przebaczenie naszych grzechów, po dobrym
rachunku sumienia, co nas wprowadzi w
radość i prawdziwą wolność dzieci Bożych. Niechaj w naszych domach będzie
widoczna postawa przyjęcia Mesjasza.
Szopka przygotowana starannie uwi
docznia nastawienie naszego serca i
pomaga nam w skupieniu przed Panem.
Korzystajmy z tego czasu łaski, aby
służyć także innym, a ponad wszystko
Bogu. Kto sieje obficie na polu duchowym w okresie Adwentu, ten zbierze
liczne plony na życie wieczne. W naszym życiu mija święto za świętem. To
czas naszego uświęcenia, poszukiwania
Boga, który pragnie nas napełnić dobrami, przekraczającymi nasze nadzieje.
Przez swych posłańców, Aniołów, przez
Swego Ducha, Pan woła nas, abyśmy
byli blisko Niego i w Nim. Z Dziewicą
Maryją, błogosławioną między niewiastami, trwajmy w adoracji przed Zbawcą.
Niechaj nasze zbliżanie się do Bożego
Narodzenia, do Jezusa, będzie coraz
głębszym odkrywaniem cudów Boga i
Jego Miłości.
Uczestniczyć w radości Aniołów
W dniu Bożego Narodzenia dzielimy radość anielskich zastępów Nieba,
które ogłaszają chwałę Boga. Wejdźmy
do Świątyni, w której mieszka Dzieciątko Jezus, zrodzone z pokornej Dziewicy Maryi, pełnej łaski i najczystszej ze
2
Mesjasz daje pokój. On jest naszym
pokojem. Bez Niego świat nie może mieć
pokoju (por. Iz 2,4; 9,6.7; 11,6-9; J 14,27;
Ef 2,14.17; Kol 1,20; Rz 5,1). Mając pokój,
jaki Bóg składa w naszych otwartych sercach, pozostańmy czujni, czuwając (Łk 2,8)
jak ubodzy pasterze, nad zdrowiem stada,
naszymi duszami, naszymi braćmi. Chwała
Bogu, dla nas wszystkich zrodził się Zbawca!

wszystkich stworzeń. Zanurzmy się nieco bardziej w kontemplację niebiańskich
rzeczywistości i pozwólmy Zbawicielowi
świata wejść do naszego serca, do naszego życia.
Cieszmy się! Oto ponad 2000 lat
temu doszło do najpiękniejszego wydarzenia i także najważniejszego w historii
ludzkości. W ciszy, pokorze i ubóstwie
małej groty w Betlejem, Bóg przychodzi
ofiarować nam dar najcenniejszy: daje
nam Samego Siebie. Oto przychodzi Bóg
wszechmogący, oto Pan wszechświata,
oto Zbawiciel ludzi. Jest maleńki i bezbronny. Pokorni sercem widzą Go, kontemplują, podczas gdy pyszni nie potrafią Go dojrzeć w swoim zaślepieniu. Ale
to także dla nich przychodzi Zbawiciel.
On przychodzi, aby dać Swoje światło,
światło, które roztacza blask przez wieki;
światło, które oświeca naszą drogę, abyśmy mogli wejść do domu Boga i Jego
Aniołów, którzy w tym błogosławionym
dniu wyśpiewują chwałę Boga na widok
czegoś, co ich zadziwia i uszczęśliwia.
Tak, „Chwała na wysokości Bogu, a na
ziemi pokój ludziom, w których On ma
upodobanie” (Łk 2,14).
Od tysiącleci to dziecko jest oczeki
wane. Bóg poddał próbie cierpliwość
wierzących, którzy zawsze zachowywali
nadzieję, że On pewnego dnia przyjdzie,
aby przynieść im wyzwolenie i radość.
Jednak czas musiał się wypełnić, według
planu nieskończonej mądrości Boga,
aby przyszedł Zbawiciel, Syn Boga. Bóg
musiał też ukształtować najczystsze Naczynie, aby móc w nim złożyć Niebiańskie Namaszczenie, Namaszczonego,
Mesjasza. I była tym Świętym Naczyniem Najczystsza Dziewica Maryja.
Ona promieniuje Bożą chwałą bardziej
niż słońce. Została wybrana spośród
wszystkich niewiast. Maryja - najbardziej
pokorna z pokornych. Maryja, która jest
samym Boskim pięknem. Maryja, największa spośród wszystkich niewiast.
Maryja - najdoskonalsza. Oto Ona, Błogosławiona Dziewica, Wybranka Boga,
która nam ukazuje Swe Dzieciątko. Jezus - Jeszua: oto Jego imię, imię, które
przez wieki rozbrzmiewa w sercach ludzi. Tak, my możemy na Niego patrzeć,
adorować naszego Boga, który z Miłości
do nas wszystkich, stał się Człowiekiem.
Chodźmy do Niego, przyjąć łaskę, jaką
Maryja Pełna Łaski i Święta nam przedstawia.
Spotkać Boga
Kontemplujmy w zachwycie bożonarodzeniowy Żłóbek - wyjątkowy tylko
wtedy, a jednak do dziś wspominany
wciąż z radością. Pozostawmy przed

drzwiami nasze troski. Pozostawmy
je przynajmniej na kilka chwil, aby być
wolnymi na to spotkanie z Bogiem i
słuchanie Go. Spójrzmy na Dzieciątko
Boże z Maryją i sprawiedliwym Józefem,
człowiekiem pełnym łaski i pokory. On
tam jest, są Aniołowie z Nieba, którzy
przekazali nowinę pastuszkom, oni także tam są. Aniołowie przyłączają się do
radości ludzi, wtedy kiedy radość ta jest
zdrowa i zbawienna.
O, Boże nasz, wielka jest Twoja Miłość! Ty jesteś tu obecny na zawsze i
dajesz nam Siebie na pokarm. Pewnego dnia, Ty - Pan życia - oddasz Twoje
Życie za ludzi wszystkich czasów. Ty
ofiarujesz Swe Życie, dając dowód najwyższej Miłości, a Twoje Ciało, aby nam
dać Życie poprzez Eucharystię. Lecz
dziś z niebiańskim dworem przepełnieni jesteśmy głęboką radością, która nas
prowadzi z Tobą, Panie, ku wiecznej
szczęśliwości.
Wędrówka ku Niebu
Kto wierzy w Boga, idzie w kierunku
Raju. Wierzyć w Boga to pragnąć Nieba
i osiągnięcia świętości. Aby móc kontemplować Boga w Niebie trzeba być
doskonale świętym. Dusza, która ma uf
ność w Bogu jest szczęśliwa i pojęła w
głębi swego serca ogrom Bożej dobroci.
Kiedy się wierzy, życie jest pełne blasku
i nabiera sensu. Zostaliśmy stworzeni,
aby się cieszyć u boku Boga wiecznymi
skarbami Jego chwały, Jego obecności,
Boskimi przymiotami, wraz z innymi
świętymi w Raju. Prawdziwie wierzący
wydaje owoce miłości, żyje w pokoju i
wspaniałomyślnie przyjmuje próby, jakie
go jeszcze bardziej wznoszą ku Panu.
Lecz jakże smutne jest życie bez wiary,
bez nadziei, życie, którego nic nie czeka
na horyzoncie i wszystko ogranicza się
tylko do tej ziemi! Nie wierzyć to skazać
się na życie pozbawione prawdziwej radości. To skazać się na błądzenie bez
celu ku rozmaitym fałszywym światłom,
ku bożkom, które wprowadzają w dusze
zamęt i rozpacz. Istota ludzka nie jest tylko ciałem do nakarmienia i ubrania, lecz
także inteligencją zdolną myśleć i budować... Istota ludzka jest oczywiście tym
wszystkim, lecz nie tylko tym. Jesteśmy
bytami cielesnymi, ożywionymi przez
ducha i posiadającymi nieśmiertelną duszę, niezniszczalną i wieczną. Jesteśmy
istotami cielesnymi, ale i duchowymi.
Jesteśmy stworzeni na podobieństwo
Boga. To jest wspaniałe. Cała nasza istota jest wezwana do zmartwychwstania,
do przyjęcia w Bogu swej ostatecznej
formy - doskonałej, uwielbionej. Każdy,
nawet najbardziej chory człowiek, nawet
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najbardziej kaleki, każdy jest wezwany,
aby się stać kimś nowym i doskonałym w
Chrystusie. Liczni są w niebie ci, którzy
żyli na ziemi w ubóstwie, nędzy, niezwykle wielkiej boleści, a teraz w Niebie są
wspaniale chwalebni i promieniejący. Oto
pewniki, co do których nas przekonuje
Słowo Boga (por. np. Mdr 5; Łk 16,1931) oraz liczne wizje dawane świętym,
którzy mogli kontemplować, dzięki Bożej
łasce, odrobinę piękna Niebios. Piękno
to, Maryja ukazała także prostym dzieciom, podczas objawień, które jeszcze
dziś trwają nadal, ale jak nam zapowiada, są już ostatnimi objawieniami. Skoro
zaś te objawienia Matki Bożej są ostatnie, jakie przeżywamy (por. Ap 12,1nn),
to oznacza, że stoi u naszych drzwi wielkie Boże działanie...
Naszą ostateczną siedzibą
są Niebiosa...
To pewne. Wszyscy umrzemy. Nasze
życie na tej ziemi skończy się. Miliardy
ludzi były przed nami, miliardy będą po
nas. Powinniśmy się dobrze przygotować na ten ostatni moment naszego
życia, który przyjdzie w chwili, której się
nie spodziewamy. Powinniśmy być przygotowani na spotkanie Pana. Kto umrze
w przyjaźni z Bogiem, jak wszyscy w to
wierzymy, pójdzie do Nieba, do Królestwa niewypowiedzianego piękna, w którym króluje niewyrażalny pokój. W chwili
śmierci dusza odłącza się od ciała i idzie
na nieomylny sąd Boga, który każdego
wynagrodzi według stanu, otrzymanych
darów, pragnień, uczynków. Według miłości. Potem zaś czeka nas Niebo, Czyściec lub Piekło. Taka jest rzeczywistość,
o której poucza nas Kościół, zgodnie ze
Słowem Boga. Pozostańmy więc w łasce
i przyjaźni z Bogiem, bo naszą nagrodą
będzie Niebo.
Dusza święta przyjmie po zmartwychwstaniu ciał chwalebne ciało i
będzie się cieszyć pełnią szczęścia Błogosławionych, którzy kontemplują Boga
twarzą w twarz w wiecznym zanurzeniu
w miłości.
Ani ucho nie słyszało,
ani oko nie widziało,
jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg...
Cudowna rzeczywistość Nieba przekracza wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Niebo tak daleko jest od tego,
czym żyjemy! Widzimy stworzenie, a tam
będziemy kontemplować Tego, który jest
ponad wszelkim stworzeniem. Rzeczywistość niebieska jest rzeczywistością
nową, absolutnie świętą i doskonałą.
Zdolności duszy w Niebie przekraczają
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wszelkie nasze koncepcje i możliwości
wyobrażenia sobie. Święty w Niebie lub
anioł może być obecny wszędzie. Przychodzi bowiem od Boga, przebywa w
Jego chwale, a Bóg wypełnia wszystko.
Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy i kocha. Kiedy Bóg stwarzał wszechświat, uczynił zarówno świat bytów duchowych, jak i świat bytów cielesnych,
wezwanych do wejścia w świat stworzeń
niebieskich, które kontemplują Boga wyraźnie. My, ludzie, żyjemy w świecie wypełnionym miliardami galaktyk, miliardami gwiazd i planet. Nie możemy zgłębić
naszą wiedzą wspaniałości tego gigantycznego świata, jaki w zachwycie kontemplujemy. Świat ten zmienia się, my
zaś mamy go odkryć. Nasze ciało, nasza inteligencja stanowią część naszego
bytu, pozwalając nam na życie tu, na tej
ziemi i badanie rzeczywistości oglądanej
naszymi oczyma. Jednakże Bóg złożył w
nas wieczną zasadę, która w nas zawsze
pozostanie. Posiadamy duszę, która
pewnego dnia wejdzie w świat, którego
nie możemy dosięgnąć, nie możemy w
niego wejść, dopóki żyjemy na ziemi.
Nigdy nie będziemy mogli dzięki naszej
wiedzy ani naszemu poznaniu wymyślić,
jak przejść z naszego świata do Nieba,
lecz niewidzialna zasada, jaką Bóg nas
obdarzył, nasza dusza, która nosi w sobie rzeczywistość tego, czym jesteśmy,
wejdzie w drugi świat. Te Niebiosa, to
Królestwo Boga, Raj jest nieskończenie większy i piękniejszy niż tak wielki
wszechświat, w jakim żyjemy. Wierzący
jest bytem religijnym. Jest zjednoczony
z Bogiem i otwarty na rzeczywistość
transcendentną. Niebo jest wypełnione
niewypowiedzianą i nieskończoną chwałą Najświętszej Trójcy. Tak, Raj istnieje
i Aniołowie, i święci w Niebie, którzy
mogą przejść z Bożego świata do nas,
i przyszli o tym zaświadczyć za zgodą
Najwyższego. I cały Kościół świadczy o
tym, odkąd się zrodził. Kościół pragnie
wprowadzić wszystkich ludzi ku wiecznej chwale Boga, do którego każdy zna
drogę. Wszyscy możemy pojąć, co jest
dobre, a co jest złe. Od początku jesteśmy wezwani do dobra. W każdej sprawie szukajmy doskonałego oddania się
woli Pana, który jest całkiem blisko nas.
Bóg wzywa nas, abyśmy zwrócili nasze
spojrzenia, ku Niemu - w Niebiosach.
«Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka,
stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia.»3
Żyjmy z nadzieją złożoną w Bogu i
zanieśmy ją wszędzie. Tak, Bóg zstąpił
pomiędzy ludzi, aby im przynieść Dobrą

Nowinę o Kólestwie i ocalić ich, aby mogli wstąpić do tego Kólestwa. Syn Boży,
Jezus Chrystus mówił nam o rzeczywistości tego Królestwa, popierając Swe
świadectwo znakami i cudami, które nas
przekraczają. On jest Panem życia i daje
nam życie wieczne. Jego Słowa nie można niczym zastąpić, swą wspaniałością
przytłacza wszelkie inne słowa. Bóg żyjący przychodzący jako Syn Człowieczy
poprzez Maryję, Najczystszą, mówi nam
o Swej miłości bezgranicznej, ponieważ
posunął się aż do przyjęcia śmierci za
każdego z nas. Lecz jako Pan życia zmartwychwstał. Ukazał się Apostołom,
licznym uczniom i świętym każdego czasu. On nas kocha. Życie wieczne jest
cenne i On pozostawia nam wolny wybór opowiedzenia się za Miłością. Niechaj każdy zdecyduje się na drogę życia.
Jest późno, idzie noc, śpieszmy się. Bóg
puka do naszych drzwi. Otwórzmy przed
Nim serca, wejdźmy w Jego Najświętsze
Serce. On jest Bramą Wiecznego Zbawienia.
Niechaj bedzie błogosławiona Najświętsza Trójca, Ojciec, Syn i Duch
Święty!
Niech z wami będzie zawsze Bóg.
O, Błogsławiona Dziewico, Królowo
Apostołów, oręduj za nami, grzesznymi,
chroń cały Kościół.
Bądźmy radośni, my - wierzący, gdyż
jesteśmy błogsławionymi dziećmi Boga.
Uwielbiajmy Go, wychwalajmy przez
pieśni i hymny.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus Zbawiciel.
Niech Trójca Najświętsza króluje w
całym Kościele.
Niechaj Święta Rodzina będzie kochana przez wszystkie serca.
Życzę wam dobrych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia, w światłości
i pokoju Jezusa Chrystua.
Jacques Magnan
Przekład z franc.: Ewa B.
za zgodą Wyd. du Parvis.
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Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego
nr 1024. Ten cenny dokument jest skarbem
dla wszystkich chrześcijan. Czerpać z niego
to szukać światła i znajdować je. Wszystkie
treści, jakie zawiera, odsyłają nas do Słowa
Bożego i zbliżają do Boga, do Nieba, do pełni szczęścia.
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NIEBO

Ci, którzy umierają
w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale
oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na
zawsze podobni do Boga,
ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” (1 J 3,
2), twarzą w twarz (por. 1
Kor 13,12; Ap 22, 4)
Powagą
apostolską
orzekamy, że według
powszechnego
rozporządzenia Bożego dusze
wszystkich świętych... i
innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu
świętego, jeśli w chwili
śmierci nie miały nic do
odpokutowania...
albo
jeśliby wówczas miały w
sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci... jeszcze przed odzyskaniem
swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym, od
chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego
Pana Jezusa Chrystusa,
były, są i będą w niebie,
w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem,
dołączone do wspólnoty
aniołów i świętych. Po
męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę Bożą widzeniem
intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez pośrednictwa
żadnego stworzenia [Benedykt XII konst. Benedictus
Deus: DS 1000; por. SW II, konst. Lumen gentium,
49].
To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia
życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i
wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych
dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia.
Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem” (por. J
14,3; Flp 1,23; 1 Tes 4,17). Wybrani żyją „w Nim”, ale
zachowują i – co więcej – odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię (por. Ap 2,17).
Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus,
tam jest życie i Królestwo [Św. Ambroży, Expositio
Evangelii secundum Lucam, 10, 121: PL 15, 1834 A].
Jezus „otworzył” nam niebo przez swoją Śmierć i
swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych po-

lega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia
dokonanego przez Chrystusa, który włącza do
swej niebieskiej chwały
tych, którzy uwierzyli w
Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest
szczęśliwą
wspólnotą
tych wszystkich, którzy
są doskonale zjednoczeni
z Chrystusem.
Tajemnica szczęśliwej
komunii z Bogiem i tymi
wszystkimi, którzy są w
Chrystusie, przekracza
wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte
mówi o niej w obrazach:
życie, światło, pokój,
uczta, weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: „To,
czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie
zdołało pojąć, jak wielkie
rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują”
(1 Kor 2, 9).
Z powodu swej transcendencji Bóg nie może
być widziany takim, jaki
jest, dopóki On sam nie
ukaże swojej tajemnicy
dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka i
nie uzdolni go do niej. Kontemplacja Boga w chwale
niebieskiej jest nazywana przez Kościół „wizją uszczęśliwiającą”:
To będzie twoją chwałą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w
towarzystwie Chrystusa Pana, twego Boga... Cieszyć
się w Królestwie niebieskim razem ze sprawiedliwymi
i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej nieśmiertelności [Św. Cyprian, Epistulae 56,10, 1: PL 4,357 B].
Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do
całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; z Nim
„będą królować na wieki wieków” (Ap 22, 5) (por. Mt
25,21.23).
Tekst zawarty jest w paragrafach 1023-1029
Katechizmu Kościoła Katolickiego
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Zapiski z ambony

MIŁOŚĆ BOGA DO CZŁOWIEKA
Czytania, bracia i siostry, mówią o
nieuniknionej konfrontacji dwóch rzeczywistości: dwóch światów. Może byłoby
nawet lepiej powiedzieć: rzeczywistości
i tego, co się wydaje rzeczywistością.
Świata miłości w Bogu, no i naszego świata. Jednak czytania mówią w rezultacie
o miłości, o miłości Boga do człowieka.
Nawet nie o naszej miłości do Niego,
tylko o Jego miłości do nas. Żyjemy w tym
świecie, świecie przepełnionym nienawiścią, cierpieniem, chorobami, grzechami.
Nikomu tak naprawdę nie jest dobrze na
tym świecie, nawet tym, o których się
zwykle mówi, że się dobrze urządzili. Oni
też cierpią, im też jest źle. I dlatego Bóg
ulitował się nad nami i postanowił przez
swego Syna, Jezusa Chrystusa, wyciągnąć nas z tego świata, wybawić nas. Taki
jest sens słowa zbawienie. Jest to wybawienie nas z kłopotu, który mógłby być
kłopotem wiecznym, kłopotem nieskończonym. Potrzebna była taka ingerencja,
wybawienie nas ze świata, który - jak to
widzimy - coraz bardziej się degeneruje.
On nie jest światem wiecznym, tylko światem przemijającym. Jednak Pan zrobił
jeszcze coś więcej. Nie tylko wybawił nas
z tego kłopotu, jakim jest życie doczesne,
ale też dał nam coś więcej: dał nam życie
wieczne. I to przepełnione miłością. Jego
plan uratowania człowieka, wypływa z
Jego (nie boją się wypowiedzieć tego
teolodzy) szalonej miłości: Bóg oszalał z
miłości do człowieka, zakochał się w człowieku, zakochał się w swoim stworzeniu.
I dlatego nas zbawił.
Jego miłość obejmuje nas wszystkich. Z tej miłości jednak nie wszyscy
korzystamy. Nie każdy czuje taką iskrę
świadomości w sobie, która by go rozpaliła
przynajmniej do wdzięczności albo do
pamiętania o tym, że jest kochany.
Bóg jest zakochany w człowieku i sam
stał się człowiekiem właśnie z tej miłości,
bo innego rodzaju eksperymenty na pewno nie wchodziłyby w grę. Sam stał się
człowiekiem, aby dokonać w nas czegoś
niezwykłego: zbawić nas i zjednoczyć ze
Sobą. To słowo zjednoczyć ze Sobą, to
jest nie tylko coś takiego, że On i my będziemy po prostu tak blisko siebie, że będziemy w sobie. Jezus powiedział: abym
Ja był w nich. Tak prosi Ojca w ostatnich
słowach Ewangelii. On prosi, żeby był w
naszym wnętrzu. A zatem nie chodzi o
bycie w odległości np. 15 cm od siebie.
Tylko chodzi o to, aby przebywać gdzieś
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tam, w przepastnych otchłaniach naszego
jestestwa. On chce w nas uczestniczyć i
jednocześnie sam odsłania również przed
nami niezgłębione, nieskończone otchłanie Swojej Miłości. Mamy dostęp do tego
drzewa życia, nawet do jego korzeni, do
owoców i do wszystkiego, co jest Jego
istnieniem.
Tymczasem ten świat i władca tego
świata, szatan, zazdrośnie walczą o
człowieka. I też każdy z nas czuje te pazury jego zazdrości na swojej duszy czy
nawet ciele. Zazdrośnie szatan walczy o
człowieka, używając wszystkich sił, aby
nas odstraszyć od wejścia w świat miłości w Bogu. Przejście to wcale nie musi
utożsamiać się ze śmiercią, ale bardzo
często jest albo czymś w rodzaju śmierci,
albo wprost nawet śmiercią.
Zarówno Szczepan, jak i Jezus z
dzisiejszych czytań, ukazani są w dzisiejszych fragmentach Biblii, w chwili - to
rzecz szczególna - gdy patrzą w niebo.
Jezus wypowiada swoją kwestię, swoją
modlitwę, taką pełną emocji, pełną bardzo głębokich uczuć do Ojca. Wcześniej
jednak uniósł swoją głowę i spojrzał w
niebo.
Tak samo Szczepan, przed śmiercią,
spojrzał w niebo. Zwykle, kiedy w czytaniach liturgicznych powtarzają się jakieś
motywy, one są sygnałem do medytacji,
do zastanowienia się: dlaczego właśnie
tak? Oto właśnie oni są zapatrzeni w
niebo. Ich uwaga jest skierowana na Ojca,
aby z Ojcem stanowić jedno. Dlatego tak
trudne fragmenty swego życia, jak ukamienowanie, czy ukrzyżowanie, nie tylko
potrafili przyjąć, ale przyjmując potrafili
tak znieść, że można śmiało powiedzieć,
że umierali z godnością: bez tchórzostwa,
bez lęku, bez drżenia, bez odwoływania
zeznań. Umierają jakby nie zauważając
śmierci, dlatego, że ich uwaga jest cała
skierowana na Boga. I to skierowanie,
właściwie: kontemplowanie Boga, sprawia, że śmierć, ból, cierpienie jakby nie
była ich udziałem... Zatrzymują się na
zewnętrznej powłoce, jakby byli nieczuli
nawet na śmierć, na ból. Znieczula miłość.
Miłość potrafi człowieka znieczulić w bólu
bardziej niż jakiekolwiek środki znieczulające. A jeśli jest to miłość tego rzędu, tego
gatunku – to i ból staje się praktycznie
niezauważalny. Za tę właśnie miłość i za
tę jedność z Jezusem i Jego Ojcem, za
tę miłość Szczepan został ukamienowany.
Za tę miłość Jezusa do Ojca, Jezus został

ukrzyżowany.
Szatan walczy o to, żeby nikt nie
wydostał się ze sfery jego wpływów. No a
jest to już ostatni jego przyczółek, ponieważ jak mówi Biblia – zanim świat ludzki
został stworzony, szatan został strącony
z Nieba. Była jakaś tajemnicza walka
między istnieniami, o których niewiele
mamy pojęcia, które nazywamy aniołami
czy mocami przestworzy. I tam, gdzieś
w tych przestworzach naszego świata,
dokonała się bitwa, która skończyła się
klęską szatana. Został mu jeszcze ostatni
przyczółek: świat ludzi i w dodatku tylko z
tego powodu, że ludzie sami sobie tego
zażyczyli przez grzech pierworodny.
Gdyby nie ta pomyłka, świadoma zresztą,
nie byłoby cierpienia, śmierci, nie byłoby
wpływów szatana. Jednak zaprosiliśmy
go na ziemię i teraz musimy z tego jakoś
wybrnąć. Teraz walka toczy się już tylko
o nas. Szatan stracił już wszystko, zostali
mu już tylko ludzie i piekło.
Po której stronie, w tej walce, stanie
człowiek? To jest bardzo istotne. Czy po
stronie zwątpienia w to, że Bóg jest miłością? Czy po stronie wiary w to, że Bóg
jest miłością! Po stronie kamienujących,
i krzyżujących? Czy też, zapatrzonych
w Boga!
Nie ma tej strefy pośredniej. Nie ma
możliwości stanięcia pomiędzy jedną a
drugą armią, bycia jedynie obserwatorem.
Los takich osób przypominałby np. grupę
reporterów, która dostała się pomiędzy
dwa fronty, ostrzeliwujące się nawzajem.
W takiej sytuacji z tej grupy nikt by nie
ocałał. Miazga.
Walka z ciemnością może być zwycięska tylko dzięki jedności z Bogiem Ojcem
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Trochę to wygląda teologicznie, ale to wcale
nie znaczy, że to jest zupełnie niepraktyczne lub nie do zrealizowania – nawet
dzisiaj i to właśnie o tej godzinie.
Szczepan patrzy w niebo. Widzi
chwałę Bożą, Jezusa po prawicy. Ale
dlaczego? Właśnie dlatego, że był pełen
Ducha Świętego. Ten Duch, pozwalał mu
tak uczestniczyć w życiu Ojca i Syna.
Gdyby nie ten Duch, gdyby nie ten Duch
Święty, być może Szczepan wiedziałby,
że jest Pan Bóg, ale nie miałby z Nim
nic wspólnego. Tylko Duch Święty daje
człowiekowi przystęp do Ojca i do Jezusa.
Jezus prosi w Ewangelii Ojca abyśmy
stanowili z Bogiem Jedno. Tak jak On z
Nim stanowi Jedno. I tę Jedność daje wła-
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śnie Duch Święty. On jest tą Jednością.
Ta Jedność jest Osobą. Ta Jedność jest
Miłością. Bez Ducha Świętego nie mamy
kontaktu z Bogiem Ojcem. Nasza relacja
z Jezusem sprowadza się wtedy tylko
do wiedzy o tym, że ktoś taki jest. Wiara
nie jest wiedzą, że Bóg istnieje, ale jest
Jednością w Miłości. Jest uczestnictwem
już w życiu Boga. Takie życie w Duchu
Świętym rozpoczyna się w Chrzcie Św.,
jednak Pan Bóg potrzebuje - zresztą i
człowiek również potrzebuje, w pewnym
okresie swego istnienia - bardzo jasnej,
świadomej deklaracji ze strony człowieka,
że człowiek rzeczywiście tego chce.
Chrzcimy małe dzieci takie, które są
jeszcze nieświadome tego, co się z nimi
dzieje, gdyż rodzice dają dziecku najpiękniejszy prezent, jaki w ogóle można
dać – życie wieczne.
Nie wiem, czy zegarek, czy może
bombonierka jest lepszym prezentem z
okazji I Komunii św.? Czy rower górski?
Lepszym prezentem niż to, że rodzice
dadzą swemu dziecku życie wieczne w
czasie chrztu...?
Wszelkie więc polemiki na ten temat,
czy można dzieci chrzcić czy nie, w tym
momencie umierają. To jest najpiękniejszy
dar. Ale to nie załatwia jeszcze sprawy. To
rozpoczyna sprawę, ale jej nie kończy.
W pewnym bowiem momencie naszego
życia, potrzeba jest takiej deklaracji,
takiego świadomego przywołania Ducha
Świętego, w którym mówimy: Tak, ja
bardzo chcę, Panie, żebyś Ty był Panem
mojego życia. Nie „panem” (w cudzysłowie) tak jak np. królowa angielska, która
nie ma wpływu na politykę swego kraju,
tylko chcę, żebyś to Ty rządził tym moim
krajem: moim życiem. Dlatego obieram
Ciebie, Duchu Święty, Ciebie Jezusie,
Jezusie Chrystusie, mój Zbawicielu, na
mojego jedynego Pana.
Ty rządź moim życiem, bo mam do
Ciebie zaufanie. Wiem, że moją politykę, gospodarkę uczuciową i materialną
będziesz świetnie prowadził. Dasz sobie
radę, nie muszę Ci podpowiadać, co
masz robić w moim życiu. Amen. Alleluja.
Maranatha.
Tak można by było streścić to, co trzeba by było powiedzieć przynajmniej raz
w swoim życiu. Ja - całe szczęście - taką
modlitwę mam już za sobą. Kilkakrotnie
już Mu tak powiedziałem. Teraz jest to już
Jego sprawa, co On zrobi z moim życiem.
Czuję się bezpieczny, to jest Jego sprawa,
co On zrobi z moim życiem...
Życzę wam również takiego momentu
w waszym życiu, kiedy powiecie Panu
Bogu, tak:
Oddaję Ci moje życie. Rób z tym życiem, co chcesz. Ja Ci ufam, wierzę Ci.

Z Dziejów Apostolskich 7:
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem
ich serca i zgrzytali zębami na niego. A
Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył
w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa,
stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego,
stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i
rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a
świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

Z Ewangelii wg św. Jana 17:
...podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego
Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
i aby mocą władzy udzielonej Mu przez
Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą
na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło,
które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty,
Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą,
którą miałem u Ciebie pierwej, zanim
świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i
Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo
Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś,
im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem,
oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
...Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak
My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a
nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna
zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale
teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc
jeszcze na świecie, aby moją radość mieli
w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem
Twoje słowo, a świat ich znienawidził za
to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem
ze świata.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata,
ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są
ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest
prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat,
tak i Ja ich na świat posłałem.A za nich
Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. ...Ojcze,
chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli
ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie
poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
Objawiłem im Twoje imię i nadal
będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Na świecie nie ma nikogo, komu można
by było tak zaufać, jak Tobie.
I taki moment w życiu nazywa się
zesłaniem Ducha Świętego. Bez tego
świadomego zaproszenia Go, to właściwie
żyjemy jakby w potencjalnym Chrzcie św.
jesteśmy ochrzczeni, ale to tak, jakbyśmy
pozostawiali ten dar w stanie embrionalnym. Nigdy nie dokonaliśmy wyboru sami.
Pan Bóg jest nam dany, ale myśmy Go nie
wybrali. Przyszedł do nas, ale myśmy Go
nie zaprosili. To jest praca, jakby wykonana tylko w połowie i zatrzymana.
Takie zesłanie Ducha Świętego czy
wylanie Ducha Świętego, modlitwa o to
wylanie, może się dokonywać indywidualnie. Np. dziś możesz powiedzieć
Panu: Tak, chcę, żebyś był moim Bogiem.
Mówię Ci to zupełnie świadomie tu, na
ulicy jakiejś tam Wesołej czy Tulipanów,
czy gdzie tam będziesz w danej chwili.
Powiedz Mu to w swoim sercu.
Możesz Mu to powiedzieć przy modlitwie wieczornej, możesz powiedzieć to
teraz, zaraz. Możesz to powiedzieć np.
wtedy, kiedy wejdziesz głębiej w życie
chrześcijańskie, kiedy zaangażujesz się
w jakąś wspólnotę modlitewną i wtedy już
tam pomogą ci to uczynić i wypowiedzieć
w sposób bardziej fachowy.
W każdym razie, każdy z nas w swoim
życiu powinien mieć taki moment przynajmniej jeden raz, że zupełnie świadomie
wybierze Boga na swojego Króla, na
swojego Pana. Bez tego jesteś bezpański,
bez tego każdy może się tobą zająć.
Każdy duch może się zająć taką
bezpańską duszą, niekoniecznie Duch
Święty.
Bez Ducha Świętego, nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem, a nasza relacja z
Jezusem, jak powiedziałem, sprowadza
się wtedy tylko do wiedzy, że ktoś taki jak Bóg - jest. Sami nic nie moglibyśmy
uczynić, aby pokochać Boga. Nie moglibyśmy się nawet zainteresować Bogiem ani
zrobić choćby kroku w Jego kierunku. To
On nas pierwszy umiłował i tak mówi o tym
Pismo Święte i doświadczenie życiowe:
że zawsze Pan Bóg pierwszy wychodzi z
inicjatywą do nas.
Ten fragment z Jana, z Ewangelii
według św. Jana, dzisiaj przeczytany,
odsłania nam tę wyjątkową wolę pokochania nas przez Boga. Jezus prosi Ojca,
posłuchajcie, o to Go prosi, abyśmy my
pokochali Ojca. On nie prosi Ojca, żeby
Ojciec pokochał nas, bo o to nie trzeba
Go prosić. On prosi Ojca, żebyśmy my
pokochali Ojca. Dziwna prośba, właściwie
to nas powinien poprosić o to. Ale On wie,
nie ma sensu nas prosić, bo i tak nie za
bardzo Go wysłuchamy. On więc prosi
Ojca, żeby Ojciec to sprawił, żebyśmy Go
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pokochali. Ojcze Święty, mówi – proszę
nie tylko za nimi, proszę za wszystkimi.
Ojcze chcę, aby oni byli ze Mną i żebym
Ja w nich był. Proszę Cię, żebyś Ty był
Ojcem dla nich. Spraw, Panie, żeby oni
Ciebie pokochali...
Tak prosi Jezus. To jest zastanawiające, wręcz zdumiewające! Bogu zależy na
tym, aby człowiekowi zależało na Bogu.
Właściwie to wygląda tak, że jedynym
prawdziwym chrześcijaninem na świecie
jest Chrystus. I jedynie prawdziwie wierzącym katolikiem jest Chrystus. A my
wszyscy zaciągamy jedynie u Niego kredyt. Może dlatego odmawiamy w niedzielę
Credo, bo to jest właśnie taki kredyt, On
nam to zadał...
Bóg sam Siebie prosi, abym ja Go kochał. To aż trochę człowieka dziwi no, bo
jak to? – Bóg prosi Siebie samego, żebym
ja Go kochał? Ależ tak! Ja bowiem sam z
siebie bym Go nie pokochał, ale On może
sprawić, że ja Go pokocham. Syn Boży
prosi o miłość do Boga dla człowieka,
ponieważ człowiek nawet nie umie prosić.
Nawet nie wie, jak prosić, nie wie, jak się
do tego zabrać.
To jest być może nie doskonałe
porównanie, ale wyobraźmy sobie, że
żona prosi swego męża: mężu, proszę
cię uczyń wszystko, aby cię dziecko
pokochało. No i teraz jak ten mąż musi
to zrobić, jak ten ojciec musi się starać,
żeby dziecko najpierw się zadziwiło tym
tatusiem, później zafascynowało, później
zakochało się jeszcze w swoim ojcu?
Co on musi robić? Chodzić po ścianach? Skakać, biegać? Kupować jakieś
specjalne zabawki? No coś musi zrobić,
żeby to dziecko zauważyło tego tatusia.
Żeby poczuło miłość do niego. I właśnie
coś takiego, to jest tylko analogia, to jest
pewne odległe podobieństwo, że coś
takiego robi Jezus.
On prosi: Tato, Ty zrób coś, żeby ci
ludzie się wreszcie w Tobie zakochali. Bo
Ty przecież ich kochasz, Ja to wiem.
I to wszystko nas przekonuje, że
Bogu zależy na mnie, na tobie, na nas.
Tak bardzo wzruszająco Jezus prosił
Swojego Ojca dzisiaj w tej modlitwie za
nami, abyśmy mieli Jedność z Ojcem w
Niebie. Nawet tutaj, teraz, bo przecież
Niebo nie zaczyna się z chwilą śmierci.
Niebo zaczyna się od momentu, kiedy ty
po prostu je wybierasz. Czyli teraz może
być już Niebo, a później ono się tylko
rozwija.
Nikt, więc, kto dzisiaj usłyszał sercem
te słowa, nie może powiedzieć z niedowierzaniem: Coś takiego!?...
Nikt z nas - po usłyszeniu tej modlitwy,
świadomie i dobrowolnie, będąc w pełni
władz umysłowych - nie może nie uwie-
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rzyć. Chyba, że ktoś ma jakieś kłopoty i
powie: Moje istnienie jest pomyłką. Ale po
tym wszystkim, co Jezus tutaj powiedział,
nikt nie może powiedzieć: moje istnienie
jest pomyłką. Twoje istnienie bowiem
jest chciane, a ty jesteś kochany. Do
tego stopnia, że Jezus prosi: Ojcze, weź,
pokochaj tego człowieka, który myśli, że
jego istnienie jest pomyłką. Powiedz mu,
że to nie jest pomyłka, bo Ty go kochasz.
Przecież Ty nie kochasz go przez jakąś
pomyłkę?
Tak samo nikt z nas nie może powiedzieć: po co ja w ogóle tu żyję? Po, co ja
jestem tu, na tej planecie? Wolałbym się
urodzić jakimś Marsjaninem, czy jakimś
tam Wenusjaninem... Nikt nie może tak
powiedzieć, bo Bóg chciał go tu i teraz,
chce go, kocha go.
Albo czy można mówić: po co ja się
w ogóle urodziłem? Nie! Też nie można
tak powiedzieć.
Albo: moje życie jest bezsensem?
Zobacz: nie jest bezsensem, bo skoro ktoś
cię kocha, to już jest sensowne. Przecież
wszystko to, co jest sensowne, opiera się
na miłości. To nie intelekt nadaje sens
życiu człowieka, tylko właśnie to, że jest
się kochanym albo że się kocha.
Jeśli dotąd gdzieś tam jeszcze drzemała w tobie taka myśl, że twoje istnienie jest pomyłką, że nie jesteś nikomu
potrzebny, że nie wiesz, po co w ogóle
żyjesz, po co się urodziłeś, że twoje
życie jest bezsensem, to usłysz dzisiaj
te słowa, którymi Jezus właśnie za tobą
prosił Ojca.
Ojcze Święty, chcę, aby także ci, których mi dałeś byli ze mną tam, gdzie Ja
jestem. Ja tego chcę, żeby ten człowiek
był w Niebie. Abyś ty był w Niebie.
Czasem spotykam ludzi, którzy mówią: Bóg mnie chyba nie kocha. Muszę
się tak bardzo starać, żeby się dostać
na najniższe piętro czyśćca. Albo mówią:
Boże, ja się chyba nie zbawię? Pan Bóg
po tym wszystkim, co zrobiłem, chyba
mnie nienawidzi? Usłysz teraz te słowa,
jak On prosi Ojca żebyś ty był w Niebie.
Czyli komu zależy, abyś ty był w tym
Niebie? – Bogu zależy na tym Niebie. To
Bóg chce, żebyś był szczęśliwy.
Niestety my mamy wyobrażenie o
Bogu jakby obojętnym. Często sobie Go
niestety wyobrażamy jak takiego szefa,
który patrzy na ciebie, żebyś ty czegoś
dokonał, żebyś się postarał, no i być może
wtedy dostaniesz jakiś awans. A to nie jest
tak. To On o ciebie zabiega. On prosi swojego Ojca, ten Jezus, żebyś ty był w Niebie. Pomyśl, jak bardzo musi cię kochać,
skoro On robi wszystko, co może – nawet
więcej, bo wszystko może – żebyś ty był w
Niebie. A więc czy możesz powiedzieć, że

twoje życie jest np. bez sensu albo, że nie
ma celu. Jest cel! On mówi: Ojcze Święty
chcę, aby także ci, których mi dałeś byli
ze Mną tam. No gdzie tam? – w Niebie,
gdzie Ja jestem. Aby widzieli chwałę Moją,
po, co? – żeby się tym cieszyli – którą mi
dałeś, bo umiłowałeś mnie jeszcze przed
założeniem świata. Ja chcę żeby wszyscy
ludzie byli zbawieni.
Naprawdę nikt, kto wysłuchał takich
słów, nie może się czuć niepotrzebny na
świecie lub np. bezwartościowy.
W dzisiejszej Liturgii jest też mowa
o jednym z najważniejszych symboli
chrześcijaństwa, wspomniałem o tym
przy komentowaniu tych czytań. A może
nawet jest to centralny symbol wszystkich
religii świata. To jest takie przeczucie
wszystkich istot religijnych, że właśnie w
tym symbolu najlepiej się wyraża życie
wieczne – w symbolu drzewa. O drzewie
życia jest mowa dzisiaj. W Apokalipsie jest
mowa o tym, że Bóg chce, żebyśmy mieli
przystęp do życia wiecznego, do drzewa
życia wiecznego, płucząc szaty w krwi
Baranka. Przecież, kiedy idziemy drogą,
niekiedy nawet nie patrzymy na drzewa,
bo one są takie zwykłe, nie ma w tym nic
szczególnego. No czasem może się trochę poezją uniesiemy i tam nas zaskoczy i
przyciągnie uwagę kolorystyka jesiennych
buków czy jesionów, czy jakieś tam inne
kolory, ale potem bez problemu wytniemy
te drzewa... Bez łzy w oku przyglądamy
się, jak jesienią usychają lub chorują.
Drzewa wydają się być bezużyteczne
i bezwartościowe. Po prostu drzewa –
zwykłe drzewa.
A dla nas drzewo ma
swoje znaczenie... Drzewo:
drzewo krzyża, drzewo rajskie, drzewo życia. I dzisiaj
słyszymy w Apokalipsie –
Błogosławieni, którzy płuczą
swe szaty, aby władza nad
drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili
do Miasta.
Z drzewami jest podobnie
jak z człowiekiem. Drzewo
usycha, choruje, owocuje, rośnie, tworzy gromady leśne,
parki. Łamie się pod wiatrem,
opadają z niego liście, znowu
owocuje. Gdy wchodzimy do
lasu np. do lasu bukowego,
(tak mi bardzo pasuje ten
buk, bo tak kojarzy się również z Bogiem) drzewa są
tak do siebie podobne, że
żadne z nich nie wydaje się
wyjątkowe. A ubytek jednego z nich może być nawet
niezauważalny. Ktoś by po-
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wiedział – a, co tam jedno więcej, jedno
mniej, to przecież nie ma znaczenia. Nie
wydaje się to być żadną stratą, że jakieś
drzewo zostaje wycięte. Tymczasem,
pomyślcie zwykłe pojedyncze drzewo
bukowe, to coś więcej niż drzewo. Nawet
natura o tym mówi. Buk wraz z wieloma
innymi drzewami i kompleksami leśnymi,
jest – jakkolwiek tej jego roli dziś wielu,
może nie bierze pod uwagę – niezastąpionym regulatorem naszego klimatu.
Oczyszcza powietrze, zatrzymuje wodę
deszczową, czerpie z gleby do 30 tys.
litrów wody rocznie. Powierzchnia takiego
dorosłego drzewa bukowego sięga 1200
m2, wytwarza rocznie ok. 4,5 tys. kg tlenu.
To dzięki takiemu jednemu drzewu, być
może wielu ludzi sobie żyje. I odprowadza
też z powietrza mniej więcej 6 tys. kg
trującego dla ludzi dwutlenku węgla. Ot
takie po prostu zwykłe drzewo. Podaję
te wszystkie liczby po to, żebyśmy sobie
wyobrazili, że to drzewo wcale nie jest
takie szare, bezwartościowe i zupełnie
niepotrzebne. I ubytek jego, chociażby był
niezauważalny – może być odczuwalny.
Pomyśl teraz o sobie. Jesteś o wiele
bardziej potrzebny na tym świecie niż ten
jeden buk, niż jedno drzewo. Bóg uczynił
cię niezastąpionym regulatorem miłości w
twoim środowisku. Regulatorem klimatu
miłości. Jeśli drzewo tak się zachowuje,
to człowiek tym bardziej powinien wytwarzać dobrą atmosferę wokół siebie, a nie
– trującą. Oczyszczać atmosferę ze zła i
wzbogacać świat tlenem dobra. Właśnie
po to jesteś stworzony i wcale nie jesteś

bezwartościowy. I tylko to takie bardzo
szare porównanie do jednego drzewa,
już pozwala ci spojrzeć na siebie inaczej,
pomyśleć: O! rzeczywiście wcale nie
jestem kimś bezwartościowym...
Naprawdę jesteś o wiele bardziej potrzebny na tym świecie niż wiele buków.
Niż cały las bukowy. A przecież może
ci się wydawać, że jesteś nieważny pośród innych ludzi, tak jak jedno drzewo
pośród wielu drzew może się wydawać
nieistotne.
Przypomina mi się teraz taki człowiek,
który miał na imię Zacheusz. Jest o nim
mowa u Łukasza w 19 rozdziale. Maleńki
złośliwy człowieczek. Jeszcze do tego
przełożony celników, człowiek, który
wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć
Jezusa. Tu znowu powtarza się ten motyw
zobaczenia Jezusa. W swoim życiu, ten
wredny zdzierca (tak go nazwę) zrobił
tylko jedną dobrą rzecz, właśnie to: chciał
zobaczyć raz w życiu Jezusa. I tylko tyle
to wystarczyło. Posłużyło mu do tego to
drzewo. Pragnął zobaczyć tego Jezusa i
dlatego wspiął się na sykomorę, na drzewo. Był bowiem taką zminiaturyzowaną
wersją gatunku ludzkiego, takim małym
człowieczkiem. I on sobie wszedł na to
drzewo i spojrzał na Jezusa. Raz to w
życiu zrobił. I tylko to jedno spojrzenie,
jedno pragnienie zobaczenia Boga, zwróciło uwagę Boga na niego. Bo wystarczy,
że raz człowiek autentycznie zapragnie
być z Jezusem i Bóg autentycznie zapragnie być z tym człowiekiem też raz
na zawsze.

Jeden raz, jedno prawdziwe spojrzenie, jedna prawdziwa modlitwa. Jeden raz
w życiu powiesz Mu: Panie, ja naprawdę
chcę żebyś był Królem mojego serca.
Jezu Chryste, ja naprawdę obieram Ciebie
na Boga mojego życia. I to naprawdę bez
żadnych żartów. Bądź Panem mojego
życia.
Raz w życiu i to może zmienić istnienie. I tak również zmieniło się życie
tego Zacheusza, bo on tylko raz wszedł
na to drzewo, raz spojrzał na Jezusa.
Raz Jezus go zobaczył i powiedział:
Zacheuszu zejdź z drzewa, dzisiaj będę
w twoim domu. I człowiek się zmienił. Ten
straszny człowiek, potworny zdzierca,
cham, drań, złodziej, kłamca – stał się
właściwie święty.
Jedno spojrzenie, jedno pragnienie,
zmieniło jego życie. Stał się kimś wyjątkowym, chociaż wcześniej nie mógłby go
nikt zauważyć, taki był mały, nieważny,
nieistotny, może nawet pełen kompleksów niższości. Ale raz w życiu zrobił coś
właściwego i od tej chwili stał się kimś, o
kim historia ludzkości wspomina już od 2
tysięcy niemal lat, nawet więcej.
I twoje życie może być wspominane za
2 tysiące lat, jeśli raz wybierzesz Boga. To,
co może cię uczynić wyjątkowym, nie tylko
w oczach Boga – to twoje zwykłe pragnienie spojrzenia Bogu w oczy. Chociaż raz
popatrz w Jego Oblicze, chociaż raz Go
zapragnij. Chociaż raz w życiu powiedz
Mu: naprawdę chcę, żebyś Ty był moim
Bogiem. Bez żartów.
Nawet zwykła kłoda i to używana do
wieszania skazańców, może stać się
niezwykłym relikwiarzem, świętością,
jeśli przybiją do niej Chrystusa. Zobacz,
obecność Chrystusa nawet z martwego
drzewa czyni święte relikwie. Twoje
życie jest o wiele cenniejsze niż martwa
kłoda drzewa, jeśli ty pozwolisz przybić
miłość Jezusa do swojego serca – twoje życie nabierze boskich wymiarów.
Boskich, czyli wyjątkowych. Nawet jeśli
w tej chwili jesteś kimś, kogo nikt nie
zauważa, to wystarczy, że spojrzysz raz
na Boga – Bóg raz ciebie zobaczy i już
będziesz naprawdę godny zauważenia.
Raz na całe życie, na wieczność. Obecność Jezusa zmienia zwykłych ludzi w
niezwykłych. Tam gdzie On jest dostrzegany, nikt nie czuje się niezauważany.
Jeśli On stanie się dla ciebie naprawdę
najważniejszy, choćby przez moment –
twoje życie nie będzie bezwartościowe
przez całą wieczność.
Amen.
Cierpliwie wysłuchał
i spod ambony o. Augustyna
Pelanowskiego na Skałce
dla nas spisał: Jacek P.
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Filmy DVD i VHS
Fatima - Orędzie przestrogi i
nadziei - dostępna wersja DVD oraz VHS
Przedstawienie wydarzeń z 1917 r., przesłania Maryi, losów dzieci fatimskich. Film
nakręcony w Fatimie.
Objawienie Matki Bożej
w Garabandal - dostępna wersja DVD oraz VHS. Historia
wydarzeń oraz treść przesłania. W filmie wykorzystano także bardzo interesujące oryginalne nagrania z czasu ekstaz (1961-65)
Objawienie Matki Bożej w La Salette - dostępna wersja DVD oraz VHS. Film przedstawia wydarzenia na podstawie zeznań Melanii Calvat, głównej wizjonerki, która otrzymała
przesłanie płaczącej Matki Bożej. Po latach oczerniania Melanii
obecnie jej osoba i misja zostały zrehabilitowane w diecezji. To
ona przekazała niechętnie ujawnianą Tajemnicę, która mówi o
czasach odstępstwa i ukazania się Antychrysta.
Objawienie Matki Bożej w Lourdes - Film dostępny w wersji DVD i VHS. Film DVD trwający 60 min. przedstawia historię życia św. Bernadetty Soubirous i doznane przez
nią w 1858 r. objawienia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie
zdjęcia do filmu zostały nakręcone w Lourdes oraz w Nevers miejscu życia i śmierci św. Bernadetty, gdzie obecnie spoczywa
jej - zachowane od rozpadu - ciało.
Treść filmu pozwala zapoznać się dogłębnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do „najbiedniejszej z Jej córek” - jak
określała siebie mała wizjonerka. Historia powstania cudownego
źródła w Lourdes oraz analiza orędzia ukazuje ogromną miłość
Maryi do wszystkich Jej dzieci oraz wzywa do dnia dzisiejszego
do oddania się Jej Niepokalanemu Sercu i nawrócenia.
Spotkanie z Jezusem - DVD, animowany film, ale nie
tylko dla dzieci o życiu Pana Jezusa. Film powstał przed kilku laty
w wytwórni, której zawdzięczamy film „Pasja”. Także jako VHS.
Tryptyk Królowej Pokoju (DVD, vhs).
Film „Tryptyk Królowej Pokoju” przedstawia treść i znaczenie
orędzi Matki Bożej; owoce, świadectwa, także opinię Jana Pawła
II na podstawie jego autentycznych listów.
Jest w nim miejsce na przedstawienie widzących z Medziugorja oraz na liczne dodatki np. konferencja s. Emmanuel Maillard
„Miłość w cierpieniu” (plik mp3 - 90 min.); Wszystkie Orędzia
Matki Bożej 1984-2006 w pliku pdf; katalog wydawnictwa „Vox
Domini” - plik pdf itp.
25 lat objawień Matki Bożej w Medziugorju DVD-R
Blisko 3 godziny nagrania z rocznicowych mszy św. oraz modlitwy
wspólnie z wizjonerami. Film
nagrany w czasie uroczystych
obchodów 25 lecia objawień.
Tłumaczenie na jęz. polski.
Dostępny jest także na kasecie magnetowidowej (VHS)
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Oto Serce, które tak bardzo
umiłowało ludzi… (60 min.)

Orędzie przekazane
św. Małgorzacie w Paray-le-Monial. Zdjęcia
do filmu wykonano we Francji w 1996 roku.
Kaseta przedstawia wyczerpująco dzieje życia
św. Małgorzaty, przebieg wizji Najświętszego
Serca, historię Jego kultu oraz nabożeństwa 9
pierwszych piątków. Film jest dostępny zarówno w wersji VHS jak i DVD.
Pozostałe filmy odnoszą się
do misji powierzonej Vassuli
Świadectwo Vassuli we Franciszkańskim
Centrum duchowości w Idependence (USA)
„Bądź Moim Echem” - Rozmowa z Vassulą
przeprowadzona po zakończeniu spotkania na
stadionie w Olsztynie w roku 1996  
Męka i Orędzie dla Polski:
Vassula w Polsce w 1994
Vassula w Hali ARENA
w Poznaniu w 1994
Vassula w Olsztynie w roku 1996 - 120 min.
Vassula w kościele Matki Bożej
Miłosierdzia w Warszawie w 1994 roku  
Głoś Moje Święte Imię w każdym zgromadzeniu... (1) Świadectwo Vassuli w Polsce w
1996 (Warszawa - Olsztyn)
Głoś Moje Święte Imię w każdym zgromadzeniu... (2) Świadectwo Vassuli w Polsce w
1996 (Olsztyn - Tychy)
Vassula w telewizji kanadyjskiej (2 DVD)
9 wywiadów na temat najważniejszych treści
orędzi. Doskonały wstęp dla pragnących poznać
osobę Vassuli i główne treści jej przesłania.
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NAUKA ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (1567-1622)

O SMUTKU
„Panie, córka moja dopiero skonała,
ale pójdź, włóż na nią rękę twoją,
a żyć będzie” Mt 9,18.
„Smutek wedle Boga – mówi Paweł
święty – pokutę ku zbawieniu sprawuje,
smutek zaś światowy śmierć sprawuje”1.
Smutek więc może być dobry i zły, według
różnych skutków jakie w nas wywołuje, ale
w istocie więcej złych aniżeli dobrych rodzi
owoców. Dobre są tylko dwa: miłosierdzie
i pokuta; złych zaś aż sześć, to jest tęsknota, lenistwo, gniew, zazdrość, nienawiść
i niecierpliwość. Przeto Mędrzec Pański
powiada: „Wiele ludzi smutek pobił, a nie
masz w nim pożytku”2. Bo obok dwóch
dobrych strumyków wytryskuje ze źródła
smutku sześć bardzo złych.
Nieprzyjaciel zbawienia naszego
używa smutku na zastawienie pokus
przeciwko dobrym ludziom: jako bowiem
złych w grzechach rozweselać usiłuje,
tak pragnie pobożnych zasmucać w dobrych uczynkach. Złego nie może inaczej
wpoić, tylko przez jego osłodzenie; a od
dobrego nie może inaczej odwieść, tylko
przez zaprawienie go gorzkością. Smutek
i melancholia są to przymioty złego ducha,
a iż sam jest i będzie na wieki smutnym,
przeto chce, aby wszyscy byli smutni i
melancholiczni.
Zły smutek wywołuje w duszy niepokój,
zamieszanie, napełnia serce zbyteczną
bojaźnią, zniechęca do modlitwy, odurza
i obciąża głowę i odbiera człowiekowi rozum, rozsądek, odwagę i męstwo. Krótko
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mówiąc: niszczy wszystkie duchowne
władze i jak ostra zima pozbawia ziemię
wszelkiej ozdoby, a zwierzęta umarza,
tak smutek wydziera duszy wszelką
przyjemność, czyni ją zgoła niedołężną
i osłabia wszystkie jej siły. Jeżeli kiedy,
najmilszy bracie, opanuje cię smutek jaki,
użyj na jego usunięcie następujących
sposobów.
„Jeśli kto pomiędzy wami smutny jest
– mówi święty Jakub – niechaj się modli”3.
Więc modlitwa jest na smutek najszczególniejszym lekarstwem: ona bowiem
podnosi ducha do Boga, który jest jedyną
pociechą, jedyną radością naszą. Gdy się
modlisz, takich używaj słów i westchnień,
bądź wewnętrznych bądź zewnętrznych,
które miłość i nadzieję w Bogu wzbudzają,
mówiąc tak na przykład: „O Boże miłosierny, najdobrotliwszy i najłaskawszy mój
Zbawicielu! Bądź Bogiem serca mojego,
bądź radością i nadzieją moją! Tyś jest
miłośnikiem duszy mojej!”.
Opieraj się gwałtem skłonności do
smutku, a chociażby ci się zdawało,
jakobyś wszystko, cokolwiek wtenczas
czynisz, tylko z oziębłością, gnuśnością
i niechęcią czynił – nie ustawaj w tej
pracy.
Gdy nieprzyjaciel duszy przez smutek
obmierzić nam chce dobre uczynki nasze,
a widzi, iż nas od nich nie odwiedzie, ale
owszem iż właśnie ten odpór więcej im
daje zasługi: przestanie się nam naprzykrzać.
Śp i e wa j
pieśni nabożne, gdyż
zły duch już
częstokroć
dla nich zaniechał swego nacierania
– jak dowodzi
przykład Saula, od którego
duch dręczący uciekał,
kiedy Dawid
śpiewał i na
harfie przygrywał4.
Pożyteczne jest
także zająć
się pracą fizyczną i jak
najczęściej ją
zmieniać, aby

duszę odwrócić od przedmiotu smutku i
wzbudzić i zagrzać jej siły, gdyż smutek
zwłaszcza u ludzi zimnego i wyschłego
temperamentu przoduje.
Używaj i powierzchownych znaków
gorliwego nabożeństwa, chociażbyś
smaku w nim nie czuł. Uściskaj obraz
Ukrzyżowanego; przytul Go do serca twego, ucałuj Jego ręce i nogi, podnoś oczy
i ręce do nieba, wołaj do Boga głosem
miłości i ufności, jako to: „Umiłowany mój
cały jest moim, a ja Jego. On jako różdżka
z miry uwita spoczywa zawsze na sercu
moim. – Oczy moje zawsze ku Tobie są
obrócone, Boże mój! – Kiedyż mnie pocieszysz? – O Jezu, bądź mi Jezusem!
– Niech żyje Jezus, a żyć będzie i dusza
moja! – Któż mię od miłości Boga mego
odłączyć zdoła?”
Karcenie ciała jest także środkiem
przeciw smutkowi dobrym. To bowiem
karcenie dobrowolne ciała zrządza we
wnętrzną pociechę, a uczucie powierzchownych, zewnętrznych boleści odwraca
duszę od wewnętrznych, zapobiega
smutkowi i powoli leczy nas z niego.
Uczęszczanie do komunii świętej
także jest wybornym środkiem na smutek;
ponieważ pokarm niebieski wzmacnia
serce i rozwesela ducha.
Przedstaw pokornie i szczerze swemu
spowiednikowi wszys tkie skłonności,
żądze i natchnienia, które z twego smutku pochodzą. Przestawaj z pobożnymi
przyjaciółmi, rozmawiaj z nimi i radź się
w czasie każdego smutku.
Na koniec oddaj się zupełnie w ręce
Boskie i przygotuj serce do cierpliwego
znoszenia tego przykrego smutku, jako
słusznej kary za twoje próżne uciechy – a
pewnym być możesz, bracie drogi, iż Bóg
po zbawiennym doświadczeniu uwolni cię
od tej dolegliwości, i pozwoli cieszyć się
za życia swoją łaską, a po śmierci niezrównaną chwałą przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Cyt. za: Nauki na niedziele i święta
całego roku miane w Kollegiacie Łowickiej
przez Księdza Antoniego Chmielowskiego. T. III: Czas po Zielonych Świątkach.
Warszawa 1893, ss. 448-450.
Pisownię i słownictwo nieznacznie
uwspółcześniono.
Przypisy:
1
2 Kor 7,10. 2 Syr 30,25.
3
Jk 5,13. 4 1 Krl 16,23.

Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie
ze szczegółowym indeksem pojęć,
miejsc, osób i odwołań bibliograficznych.
Aplikacja zawiera obecnie komplet zindeksowanych 14 encyklik Jana Pawła
II od „Redemptor hominis” (1979) aż
po „Ecclesia de Eucharystia” (2003).
W trakcie są prace nad indeksacją
wszystkich 14 adhortacji powstałych w
czasie pontyfikatu - zostaną udostępnione
w kwietniu przyszłego roku. Na czerwiec
2011 r. planowane jest dołączenie do
bazy zindeksowanych tekstów przemówień i homilii z papieskich pielgrzymek
do Ojczyzny.
Aplikacja udostępnia trzy sposoby
przeglądania zasobów: wyszukiwanie
słów kluczowych, prezentację dokumentów oraz prezentację struktury indeksu.

POŚWIĘCENIE FIGURY
CHRYSTUSA KRÓLA
W ŚWIEBODZINIE
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
najwyższej na świecie figury Jezusa
Chrystusa-Króla Wszechświata odbyło
się 21 listopada w Świebodzinie (diecezja
zielonogórsko-gorzowska; woj. lubuskie).
Dzień poświęcenia przypadł w dzień, kiedy Kościół obchodził Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
Treść teologiczna tego święta dobrze
odpowiada znaczeniu figury. Jest ona
bowiem znak iem wiary i wyrazem
opowiedzenia się za Chrystusem. Z
drugiej zaś strony, stanowi formę oddania czci Chrystusowi jako Panu i
uznania Jego powszechnej władzy.
Pomnik ten stanowi też wotum
wdzięczności za intronizację Chrystusa
Króla, która odbyła się 26 listopada 2000
w Świebodzinie. Inicjatorem budowy pomnika był ks. prałat Sylwester Zawadzki.
Posąg ma 33 metry (z koroną 36), jest
widoczny z krajowej trasy S3 i stoi tuż
przy wjeździe do Świebodzina od strony
Zielonej Góry. Kilkadziesiąt metrów
dalej znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
NAUCZANIE JANA PAWŁA II
W INTERNECIE
Polska przestrzeń internetu wzbogaciła się o wyjątkowy projekt popularyzujący
nauczanie Jana Pawła II. Pod adresem
http://www.nauczaniejp2.pl można znaleźć Zintegrowaną Bazę Tekstów, gdzie
dokumenty Ojca Świętego udostępniono

W IRAKU ZNOWU
GINĄ CHRZEŚCIJANIE
Kolejnych dwóch chrześcijan zabito w
Iraku. Tym razem nieznani sprawcy wtargnęli 15 listopada wieczorem do domu w
Mosulu - 350 km na północ od Bagdadu i
zastrzelili z broni automatycznej znajdujących się tam mężczyzn, dwóch 36-latków:
Nabila Ghanema (katolik obrządku syryjskiego, zatrudniony w lokalnym oddziale
instytucji walczącej z korupcją) oraz
Nashwana Khodera (stolarz pochodzenia
ormiańskiego).
Od 31 października, gdy w ataku na
katedrę obrządku syryjskiego w Bagdadzie
zginęło 44 katolików świeckich i 2 księży,
w stolicy Iraku dokonano kilku kolejnych
śmiertelnych zamachów na wyznawców
Chrystusa. Obserwatorzy wiążą to z zapowiedzią irackiej Al-Kaidy, że chrześcijanie będą celem ataków tej organizacji.
BOIMY SIĘ NOWEJ FALI
UCHODŹCÓW
CHRZEŚCIJAN Z IRAKU
Arcybiskup Louis Sako wyznał w rozmowie z organizacją Pomoc Kościołowi
w Potrzebie, że w związku z zamachami
i terrorem w Bagdadzie obawia się „nowej fali exodusu chrześcijan z Iraku”.
Arcybiskup Sako przebywał w Polsce od
8 do 18 listopada z okazji II Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym,
którego tegorocznym hasłem był „Irak”.
Jest to tym bardziej prawdopodobne,
że otrzymał najnowsze informacje od
księży ze swojej diecezji, którzy przekazali mu, że w ciągu ostatnich kilku
dni zwiększyła się liczba chrześcijańskich rodzin, które pozostawiły swoje
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domy w Bagdadzie i skierowały się, na
względnie bezpieczniejsze terytoria północnego Iraku w poszukiwaniu pomocy.
„Tym ludziom pomaga tylko Kościół,
jesteśmy osamotnieni i pozostawieni na
łaskę terrorystów”.
Abp Sako podziękował organizatorom II Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym - międzynarodowej
organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi
w Potrzebie (PKWP) oraz Polakom za
gościnę, modlitwę, pomoc finansową i
zaangażowanie, prosząc jednocześnie
o dalsze wsparcie duchowe i materialne,
a także stałe wyrażanie solidarności z
prześladowanymi chrześcijanami w Iraku.
W wyniku zamachów z 31 października
oraz 9 i 10 listopada życie straciło 61
osób, w tym dwóch kapłanów, a ponad
100 osób zostało rannych. Radykalizm
islamski w Iraku narasta z każdym rokiem, czego konsekwencją jest exodus
setek tysięcy chrześcijan z tego kraju.
POLITYCZNA PRESJA
NA KATOLICKIE MEDIA
W AFRYCE
Kierownictwo katolickich rozgłośni
wschodniej Afryki skarży się na naciski ze
strony rządów. Próby wywierania politycznej presji na redakcje mają miejsce mimo
konstytucyjnych gwarancji wolności słowa.
Sprawa ta była przedmiotem roboczego
spotkania przedstawicieli katolickiej radiofonii z krajów wschodniej Afryki, w Aruszy
(Tanzania). Jego uczestnicy zapewnili, że
katoliccy dziennikarze są przygotowywani
z jednej strony do profesjonalnego korzystania z nowych technik przekazu, a z drugiej do obiektywizmu i krzewienia pokoju.
Jest to jednak wyjątek w zestawieniu z
przeciętnym stanem afrykańskiego dziennikarstwa. Niski poziom mediów czyni z
nich łatwy łup dla politycznych manipulatorów i siewców konfliktów społecznych.
„Apelujemy zarówno do Kościoła, jak do
społeczeństwa o podtrzymanie i krzewienie ducha dialogu, jedności i miłości
wśród ludzi oraz o strzeżenie obywatelskiego prawa do swobody wypowiedzi,
co przekłada się na wolność mediów”
- napisali uczestnicy spotkania wschodnioafrykańskich rozgłośni katolickich.
JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
POMOŻE NOWEJ EWANGELIZACJI 
„Ożywienie pierwotnego celu ruchu
ekumenicznego, czyli widzialnej jedności
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chrześcijan, jest warunkiem sukcesu nowej ewangelizacji” - stwierdził
arcybiskup Kurt Koch w Rzymie, podczas niedawnych obchodów 50-lecia
istnienia Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego 20 listopada 2010. Abp
Koch podkreślił, iż Kościół katolicki jest
zdecydowany w sposób nieodwołalny
kroczyć drogą poszukiwania jedności
chrześcijan. Przypomniał historię dialogu
ekumenicznego od czasów II Soboru
Watykańskiego i wyraził życzenie, aby
chrześcijanie potrafili być zjednoczeni w
świadczeniu Ewangelii wobec współczesnego świata. „Bez poszukiwania jedności
wiara chrześcijańska przeczyłaby samej sobie” - zaznaczył i wskazał też
na trudności i postępy w relacjach między
Kościołem katolickim, prawosławnym
i wspólnotami kościelnymi wywodzącymi się z Reformacji. Stwierdził, że
istnieją dwie tendencje: z jednej strony
ekumenizm, który nadal poszukuje
widzialnej jedności Kościoła, z drugiej
zaś ekumenizm, uważający, że wystarcza już to, co zostało osiągnięte. Stąd
zdaniem abpa.Kocha, konieczny jest
nowy impuls w ruchu ekumenicznym,
zwłaszcza w czasach naznaczonych
podziałami kościelnymi, pluralizmem i
relatywizmem, które z podejrzliwością podchodzą do wszelkich prób
osiągnięcia jedności. „Jest to jednak
cel, do którego Kościół powinien dążyć
z serdeczną determinacją” - podkreślił.
Now a ewangelizacja może osiąg 
nąć sukces jedynie, „jeśli zos tan ie
zrealizowany pierwotny cel ruchu ekumenicznego czyli widzialna
jedność chrześcijan” - powiedział.
KRAJE KATOLICKIE
SKĄPIĄ NA RODZINĘ
Tradycyjnie spostrzegane jako katolickie, takie państwa jak Polska, Hiszpania
czy Włochy, wydają najmniej na wsparcie
rodziny w całej Unii Europejskiej. Od Polski gorsza jest pod tym względem tylko
Hiszpania, która na pomoc rodzinie przeznacza 0,68 procent produktu krajowego
brutto - o 0,02 procent mniej niż Polacy.
Te dramatyczne i zawstydzające dla
społeczności katolickiej dane przedstawiono w listopadzie w Mediolanie na
krajowej konferencji na temat rodziny.
Uczestniczący w niej prezes Instytutu Dzieł
Religijnych (IOR), prof. Ettore Gotti Tedeschi podkreślił, że kraje katolickie muszą
wziąć przykład z krajów laickich, które już
dawno zrozumiały, że pomoc dla rodzin, a
co za tym idzie stymulacja rozrodczości,
przekłada się na rozwój gospodarczy.
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Najlepiej pod tym względem jest w Danii,
która przeznacza na ten cel niemal 4
proc. PKB. Średnia unijna to ponad 2
proc. Włochy tymczasem to zaledwie
1 procent, a Polska tylko 0,7 proc. W
przekonaniu szefa banku watykańskiego, państwa, które prowadzą dziś silną
politykę prorodzinną zorientowały się, że
tam, gdzie na parę rodziców przypada
mniej niż dwoje dzieci, nieuchronnie
musi dojść do spowolnienia gospodarki.
Zdaniem prezesa IOR rodziny, które wychowują dzieci, powinny otrzymywać zapomogę nie mniejszą niż zasiłek dla bezrobotnych. Wymaga tego choćby osłabienie
siły nabywczej średniego wynagrodzenia.
We Włoszech np. dwoje pracujących
czterdziestolatków zarabia dziś tyle co
przed 25 laty zarabiał sam ojciec rodziny.
Prof. Gotti Tedeschi jest przekonany,
że aby Stary Kontynent mógł wydobyć
się z gospodarczego i demograficznego kryzysu, Unia Europejska musi
wprowadzić minimum stabilizacji dla
małżeństw z dziećmi. Przejawem tego
powinno być odgórne ustalenie minimalnego progu pomocy budżetowej dla rodzin
na poziomie co najmniej 2,5 proc. PKB w
danym kraju Unii.
STARE PIENIĄDZE
NA POMOC DZIECIOM
Monety i banknoty sprzed denominacji 1996 r. można przekazać na rzecz
edukacji dzieci z ubogich rodzin. Dzięki
współpracy Caritas i Narodowego Banku
Polskiego pieniądze, które nie są już w
użyciu, mogą pomóc potrzebującym.
Akcja potrwa do 31 grudnia 2010 r. Tego
dnia stare pieniądze ostatecznie stracą
wartość i staną się jedynie pamiątką lub
obiektem zainteresowań kolekcjonerów.
Stare banknoty i monety zbierają
diecezjalne placówki Caritasu w całym
kraju. Pieniądze następnie zostaną wymienione przez Narodowy Bank Polski
na nowe złote. Całość uzyskanej w ten
sposób kwoty zostanie przeznaczona na
opiekę nad dziećmi w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”.
Stare pieniądze wyszły z powszechnego
obiegu z końcem 1996 r. Jednak do 31
grudnia 2010 r. można je wymienić na
nowe złote. Najmniejszą kwotą podlegającą wymianie jest 100 zł, które dzisiaj
ma wartość 1 grosza. Stare banknoty i
monety można także wymieniać w oddziałach okręgowych NBP lub w kasach
banków krajowych.
Program „Skrzydła” to długoterminowa pomoc uczniom szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej
sytuacji materialnej w rodzinie potrzebują pomocy w formie dożywiania w

szkole, zakupu artykułów szkolnych czy
dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Program proponuje firmom i osobom
prywatnym objęcie potrzebujących dzieci
opieką finansową przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
Obecnie Caritas w Polsce opiekuje się w
ten sposób trzema tysiącami dzieci.
PRZYBYWA KATOLIKÓW
W MOSKWIE
Wspólnota katolicka w Mos kwie
powiększyła się o 56 nowych członków.
W listopadzie z rąk arcybiskupa Paolo
Pezziego, ordynariusza archidiecezji
Matki Bożej 19 katechumenów przyjęło
chrzest, a następnie sakrament bierzmowania. Metropolita przyjął też do
Kościoła 37 chrześcijan innych wyznań.
Zwracając się do nowo ochrzczonych,
arcybiskup przypomniał o obowiązku
wiernych troszczenia się o materialną
stronę Kościoła: „Zawsze winniśmy
poczytywać sobie za łaskę Bożą to, że
możemy modlić się w tak pięknym kościele. Nie we wszystkich wspólnotach
i parafiach naszej diecezji są kościoły.
Dlatego też dziś, gdy wznosimy Kościół
z żywych kamieni, winniśmy także pamiętać o Kościele materialnym, o budowli, o
trosce o jego utrzymanie”.
Na uroczystość przyjęcia do Kościoła
kandydaci przygotowywali się blisko rok.
Nie jest to ostatnia grupa katechumenów.
Kolejni kandydaci przygotowują się do
sakramentu chrztu św., który przyjmą na
Wielkanoc 2011 r.
KATOLICY W ROSJI
BRONIĄ ARCYBISKUPA
Rosyjscy katolicy bronią metropolity
archidiecezji Matki Bożej w Moskwie,
arcybiskupa Paolo Pezziego. Skrytykował
on przekazanie Cerkwi prawosławnej w
Kaliningradzie wielu świątyń, nigdy
do niej nie należących i lekceważenie
katolików, którzy nie mogą odzyskać kościoła. Tamtejsza hierarchia
prawosławna ostro skrytykowała za
to arcybiskupa. Kaliningradzka Duma
Obwodowa postanowiła przekazać
Cerkwi osiem świątyń i kilka innych
budynków, które przed wojną należały
w większości do parafii luterańskich.
Wyznawcom prawosławia przekazano
też katolicki kościół Św. Rodziny w Kaliningradzie, w której władze urządziły
filharmonię. Wspólnota katolicka w
tym mieście zabiegała o zwrot tej świątyni
od 20 lat.
Na początku listopada abp Pezzi
zarzucił, że projekt ustawy o przekazaniu
Patriarchatowi 15 budynków został przygotowany „zgodnie z techniką lobbingu,
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w tajemnicy”, bez odwołania się do szerszej dyskusji ani nawet bez konsultacji z
zainteresowanymi stronami, czyli rosyjskimi wspólnotami religijnymi, „nie
należącymi do Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego”. W odpowiedzi na te
zarzuty sekretarz Wydziału Zewnętrznych
Kontaktów Kościelnych ds. stosunków
międzychrześcijańskich, ks. Dmitrij Sizonienko zarzucił katolikom w Rosji, że są
„podzieleni wewnętrznie i zachowują się
w sposób nieuzasadniony jak obrażona
mniejszość religijna”.
W liście do prawosławnego patriarchy
Cyryla katolicy rosyjscy zaznaczyli, że „w
tonie pisma hierarchów prawosławnych
z Kaliningradu trudno doszukać się
życzliwości, która cechuje w ostatnim
czasie nasze stosunki międzykościelne
na najwyższym szczeblu”.
Nie podważając faktu, że w obwodzie kaliningradzkim mieszka więcej wyznawców
prawosławia, autorzy listu przypominają,
że w czasach komunizmu kapłani katoliccy
z Litwy ze względu na brak duchownych
prawosławnych chrzcili też rosyjskie dzieci.
Przypomnieli, że ks. Wsiewołod Czaplin
z Patriarchatu w jednym z wywiadów
wypowiedział słuszne i znamienne słowa:
„Z punktu widzenia logiki normalnego
człowieka to, co było niesprawiedliwie
odebrane, powinno być zwrócone”.
LIDERZY PAŃSTW ŁAMIĄCYCH WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ
Pakistan, Arabia Saudyjska, Afganistan i Egipt znalazły się w czołówce państw
łamiących swobody religijne. Informuje o
tym doroczny Międzynarodowy Raport nt.
Wolności Religijnej, ogłoszony 17 listopada przez Departament Stanu USA. Jak
co roku przedstawia on sytuację w tym
zakresie we wszystkich krajach świata.
W Afganistanie, gdzie siły wojskowe
Stanów Zjednoczonych i NATO, wspierające państwo oficjalnie islamskie, będą
pozostawać jeszcze do 2014, dokument
odnotował w minionym roku „poważne
przeszkody” na drodze do wolności religijnej. Wymienia wśród nich „nękania,
zdarzające się co jakiś czas przypadki
przemocy, dyskryminację i zniesławiające
niemuzułmanów publiczne oświadczenia
posłów do parlamentu”, jak również
niektóre programy telewizyjne. Celem
tych ataków są chrześcijanie, wyznawcy
hinduizmu i sikhowie - stwierdza raport.
Również inny partner strategiczny
Waszyngtonu - Pakistan, którego konstytucja „ustanawia islam jako religię
państwową”, budzi ostrą krytykę ze strony
Departamentu Stanu. „Rząd podjął pewne
kroki w celu lepszego traktowania mniejszości religijnych, ale nadal pozostają

poważne problemy” - głosi dokument
amerykański. Wymienia w tym kontekście
coraz częstsze i poważniejsze przypadki
„zorganizowanej przemocy” i nadużycia,
do jakich dochodzi w stosunku do niemuzułmanów ze strony policji.
Po raz kolejny raport wymienia Arabię Saudyjską jako „kraj szczególnego
zatroskania” ze względu na jej stosunek
do wolności religijnej, która „nie jest ani
uznana, ani chroniona” przez rządzącą
tam monarchię islamską, a w praktyce
„bardzo poważnie ograniczana”. Warto
przy tym zauważyć, że Departament
Stanu zapowiedział w ubiegłym miesiącu,
że w najbliższym czasie podpisze największy w historii USA kontrakt z Arabią
Saudyjską na dostawę do niej sprzętu
wojskowego wartości 60,5 mld dolarów.
Inny kraj sprzymierzony z Ameryką
- Egipt, który od 1980 otrzymał z USA
pomoc wojskową na sumę 40 mld dolarów, a od 1975 - pomoc gospodarczą
i rozwój wartości 28 mld USD, także ma
niskie notowania w raporcie. Według
niego, tamtejszy rząd w słabym stopniu
szanuje wolność religijną, dochodzi do
aktów przemocy wobec miejscowych
koptów i do ich dyskryminacji, zwłaszcza
w przyjmowaniu ich do pracy w instytucjach rządowych.
Zdaniem autorów opracowania, Operacja Wolność dla Iraku nie przyniosła
temu krajowi rzeczywistej wolności religijnej. Chociaż formalnie nowa konstytucja
tego kraju zapewnia „wolność wierzeń
i praktyk religijnych”, w rzeczywistości
„przemoc, uprawiana przez terrorystów,
ekstremistów i gangi przestępcze ograniczają swobodę praktyk i poważnie zagrażają istniejącym w kraju mniejszościom
religijnym”.

„Krajem szczególnej troski” są po raz
kolejny Chiny, które w 2009 sprzedały
Stanom towarów na sumę prawie 300
mld dolarów. Raport zarzuca im złe traktowanie ludzi wierzących, np. wyjęcie spod
prawa grup katolików, dochowujących
wierności Stolicy Apostolskiej, podczas
gdy członkowie tzw. Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich mogą
prowadzić normalną, choć kontrolowaną
przez władzę działalność religijną. W
podobnej sytuacji są tamtejsi protestanci,
buddyści, taoiści i muzułmanie, którzy
mogą działać tylko w ramach organizacji
kontrolowanych i podporządkowanych
rządowi. Ustawodawstwo chińskie nie
chroni innych religii i wierzeń, a niektóre z nich są całkowicie zakazane.
O problemach z wolnością religijną jest
też mowa w odniesieniu do Indonezji,
Birmy (Mianmaru), Iranu, Korei Północnej,
Sudanu i Uzbekistanu.
KRZYŻ ZNAKIEM SPRZECIWU W SZWAJCARII
W Szwajcarii wybuchł spór o obecność krzyży w budynkach publicznych.
Przedstawiciele Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (CVP)
zapowiedzieli, że będą dążyć do us
tanowienia konstytucyjnej ochrony
zachodniochrześcijańskich symboli.
„Kwestia krzyża powinna być sprawą
narodową” - powiedział Christophe Darbellay, szef CVP. Wyraził swoje obawy
nie tylko o krzyż, ale i o obecność Biblii i
bożonarodzeniowej choinki. „Wolnomyśliciele pewnego razu wystąpią z wnioskiem
o wymazanie krzyża z narodowej flagi” powiedział cytowany przez szwajcarskie
media Darbellay. Dlatego - aby uprzedzić
podobne inicjatywy - „konstytucja jest właściwą drogą, aby chronić symbole naszej
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chrześcijańskozachodniej kultury”.
Sprawa krzyża pojawiła się w rok
po referendum, w którym Szwajcarzy
zdecydowali o zakazie budowy minaretów. Odpowiednią incjatywę na forum
parlamentu, mającą na celu ochronę tego
symbolu religijnego, zapowiedziała deputowana CVP, Ida Glanzmann. Podobny
wniosek złożono w kantonie Luzerny,
gdzie wystosowano petycję i zainicjowano
akcję w sprawie obecności krzyży w budynkach publicznych. Za inicjatywą obywatelską pod hasłem „Krzyż pozostaje”
stoją politycy i młodzieżówka CVP, a także
członkowie prawicowo-konserwatywnej
Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP). W
petycji żąda się od urzędników, aby nadal w urzędach i budynkach publicznych
były obecne krzyże, a w tych, w których
ich jeszcze nie ma, zostały zawieszone.
„Krzyż jest istotnym symbolem naszej historii, tożsamości i kultury” - argumentują
inicjatorzy akcji „Krzyż pozostaje”.
Tymczasem w listopadzie Szwajcarski Związek Wolnomyślicieli wystąpił z
inicjatywą zakazu obecności krzyży na
szczytach górskich szwajcarskich Alp.
„Wszędzie tam, gdzie jest reprezentowane państwo, symbole religijne muszą być
daleko” - żąda związek. Dotyczy to także
obecności krzyży w szpitalach i szkołach.
W ostatnich tygodniach sprawa krzyży
w salach szkolnych nie schodzi z pierwszych stron szwajcarskich gazet. W Stalden z pracy został zwolniony jeden z nauczycieli po tym, jak zdjął krzyż w klasie.
Niedawno w Tringen ojciec trojga dzieci
zdjął krucyfiksy wiszące w klasach swoich
dzieci powołując się na wyrok Sądu Federalnego z 1990 roku, który zdecydował, że
symbole religijne w szkołach są
sprzec zne z wolnością sumienia.
Od kilku lat trwa spór o obecność krzyży
w budynkach publicznych w Niemczech,
a ostatnio we Włoszech. W Polsce po
walce o krzyż pod Pałacem Prezydenckim usunięto w wielu miejscach nawet
przydrożne krzyże, wskazujące, że ktoś
w wypadku samochodowym, w tym
miejscu stracił życie. Był to znak bardziej
ostrzegający kierowców od znaku „uwaga
ostry zakręt”...
3 listopada 2009 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
orzekł, że wieszanie krzyży w klasach to naruszenie „prawa rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” oraz „wolności
religijnej uczniów”. Sprawę do trybunału
skierowała Włoszka fińskiego pochodzenia Soile Lautsi Albertin, która w 2002 r.
wystąpiła do kierownictwa szkoły uczęszczanej przez jej dwoje dzieci o usunięcie
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z klasy krzyża w imię świeckiego charakteru państwa. Wyrok wywołał ostre
protesty różnych środowisk, w tym Kościołów chrześcijańskich w całej Europie.
Rząd włoski odwołał się od decyzji. 30
czerwca przed Wielką Izbą Trybunału
Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu
odbyło się przesłuchanie stron w związku
z odwołaniem. Trybunał zapowiedział, że
data wydania wyroku zostanie dopiero
ogłoszona. Może on mieć daleko idące
konsekwencje dla całej Europy.
ROZWIJA SIĘ RUCH ANTYABORCYJNY
(http://www.stopaborcji.pl)
Około miliona osób zobaczyło od początku roku w całej Polsce antyaborcyjne
wystawy - szacuje inicjator ekspozycji,
Fundacja Pro. W ogóle za pośrednictwem
mediów z treścią antyaborcyjnego przesłania zapoznało się w tym czasie kilka
milionów Polaków. Ruch antyaborcyjny stale się rozwija. Organizacja
8 grudnia zamierza zgłosić wniosek
o rejestrację społecznego komitetu
inicjatywy ustawodawczej wraz z pierwszym tysiącem podpisów popierających
projekt ustawy antyaborcyjnej. Marszałek Sejmu ma miesiąc na rejestrację
komitetu. Od początku stycznia inicjatorzy
będą mieli 3 miesiące na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem.
„Starannie przygotowujemy organizację
tej operacji. Liczymy na duży odzew
społeczny i zebranie znacznie większej
niż wymagana liczby podpisów”.
W badaniu przeprowadzonym
we wrześniu br. większość Polaków
opowiedziała się przeciw aborcji. 90
proc. uczestników sondażu uznało, że
dziecko przed narodzeniem ma bezwarunkowe prawo do życia, 88 proc. zaś - że
życie ludzkie zaczyna się od poczęcia.
MODLITWY KATOLIKÓWSTUDENTÓW PRZED KLINIKĄ ABORCYJNĄ W USA
Około 140 młodych obrońców życia z
katolickiego Kolegium Chrześcijańskiego w
stanie Wirginia po raz kolejny modliło
się przed kliniką aborcyjną Planned Pa
renthood niedaleko Białego Domu w Waszyngtonie. Pokojowy protest zorganizowała grupa pro-life o nazwie Shield of Roses.
Grupa dwa razy w roku w ten sposób demonstruje swój sprzeciw wobec wpływowej
organizacji amerykańskiej promują
cej aborcję i sztuczne środki an t y
konc epcyjne na całym świecie. W
dodatku w każdą sobotę około 15-20
studentów wyrusza do stolicy USA,
aby modlić się przed tamtejszą kliniką
aborcyjną. Robią tak od 10 lat.

W chłodny sobotni ranek 6 listopada
obrońcy życia podczas akcji „Mega
Shield” uklęknęli na trawniku przed
kliniką. Odmówili cztery tajemnice
Różańca i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odśpiewali także maryjne pieśni.
Wiosną ubiegłego roku władze tej kliniki aborcyjnej wzniosły ogrodzenie,
które zablokowało dostęp do miejskiego trawnika przed ośrodkiem.
Protestujący musieli wtedy klęczeć
wzdłuż chodnika. Jednak ostatnio, po
szczegółowym zbadaniu sprawy, okazało się, że obrońcom wolno zajmować
trawiasty teren i chodnik naprzeciwko budynku Planned Parenthood.
Kolegium Chrześcijańskie (Christendom
College) założył w 1970 nawrócony na
katolicyzm Warren H. Carroll, historyk i pisarz. Do 2002 r. kierował
Wydziałem Historii na tej uczelni. Profesor jest autorem wielu książek m.in.
„Historii chrześcijaństwa” czy „Narodzin i
upadku rewolucji komunistycznej”.
27 listopada, w tych samych intencjach, modlił się wraz z wiernymi całego
świata, rozpoczynającymi Adwent Papież
Benedykt XVI.
W SPRAWIE IN VITRO
JEST DUŻO PROPAGANDY,
A MAŁO WIEDZY
Jeśli ktoś twierdzi, że podczas prób
zapłodnienia in vitro nie niszczy się
istnień ludzkich, to sam się ośmiesza
- napisał arcybiskup Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wyjaśnił przyczyny wystosowania przez biskupów listu na
temat zapłodnienia in vitro: „Zdecydowaliśmy się na formę listu do prezydenta,
premiera, marszałków izb i szefów klubów
parlamentarnych w przekonaniu, że przemyślą sprawę i poważnie ją potraktują”.
Inspiracją do jego napisania byli dziennikarze warszawscy, którzy „zasygnalizowali, czym oddycha dzisiaj rzeczywistość
społeczna, polityczna, medialna”, sugerując, że list o kwestii in vitro jest potrzebny.
„Byłem zdecydowany na formę listu otwartego, ponieważ w sprawie in vitro jest wiele propagandy, a mało wiedzy. Polska za
mało wie o procedurach in vitro, za mało
wie żywy Kościół, ludzie świeccy - wszyscy wiemy za mało na ten temat. Mamy
nadzieję, że wraz z poznaniem prawdy
o tej sprawie obudzą się sumienia, ale
niezależnie od tego, jaki będzie wynik głosowania w Sejmie, naszym obowiązkiem
jest przypominać zasady moralne - to jest
ważniejsze niż jakiś sukces zewnętrzny”
- uważa przewodniczący KEP. Wyraził zadowolenie, że tematem zainteresowały się
media, mimo że zareagowali także ludzie
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walczący z Kościołem i moralnością. Zdaniem metropolity przemyskiego przekreślają oni prawo do życia człowieka poczętego.
Arcybiskup zaznaczył, że problem ten wpisuje się w o wiele
szerszą rzeczywistość, a zarodki ludzkie są dzisiaj stosowane do
leczenia zwierząt, co jest podeptaniem godności ludzkiej i powinno
być niedopuszczalne.
Abp Michalik broni jednocześnie abpa Hosera i jego wypowiedzi na temat in vitro. „Abp Henryk Hoser nie powiedział nic nowego,
powtórzył i podkreślił jedynie to, co zadeklarowaliśmy wcześniej
w komunikacie Episkopatu - że jeśli ktoś głosuje w sprawach
etycznych (a taką sprawą jest zapłodnienie in vitro), przekreślając
prawo moralne, musi mieć świadomość, że obciąża sumienie
i sam się przez to wyłącza z Kościoła” - pisze przewodniczący
Episkopatu. Przypomina, że katolik musi być konsekwentny i brać
odpowiedzialność za podejmowane decyzje i poglądy, które popiera.

PO RAZ PIERWSZY
PO REWOLUCJI OTWARTO
NOWE SEMINARIUM
Po raz pierwszy od ponad pół wieku otwarto na Kubie
nowe seminarium. Zespół seminaryjny zajmujący 22-hektarowy teren pod Hawaną jest największą kościelną budowlą wzniesioną na wyspie od czasu rewolucji Fidela Castro. W otwarciu uczestniczył prezydent Kuby, Raul Castro.
Podczas uroczystości odczytano przesłanie Benedykta XVI,
w którym Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa pierwszemu
seminarium wybudowanemu na wyspie od objęcia władzy przez
komunistów. Arcybiskup Hawany, kardynał Jaime Ortega, podziękował za wsparcie władz dla prac przy budowie placówki.
W 1966 r. komunistyczne władze odebrały stołecznej diecezji
gmach seminarium, przeznaczając go najpierw na koszary,
a później na akademię milicyjną. Klerycy musieli się przenieść do XVIII-wiecznego budynku na hawańskim Starym
Mieście, który okazał się niewystarczający na ich potrzeby.
Starania o budowę nowego gmachu seminarium kubański Kościół podejmował już od czasu pamiętnej wizyty papieskiej na
wyspie przed 12 laty. Jan Paweł II poświęcił wówczas kamień
węgielny, który można było położyć dopiero po siedmiu latach,
a prace budowlane rozpoczęto rok później. Budowa była finansowana m.in. przez episkopaty Włoch i Niemiec, Papieską
Komisję ds. Ameryki Łacińskiej i Rycerzy Kolumba z USA.
Otwarte 3 listopada nowe hawańskie seminarium Świętych Karola i Ambrożego zacznie działać w przyszłym roku.
Używany dotychczas w tym celu budynek na Starym Mieście stanie się siedzibą kościelnego centrum kultury i studiów z biblioteką, salami wystawowymi oraz miejscem na
koncerty, przedstawienia teatralne i wyświetlanie filmów.
Na karaibskiej wyspie są tylko 2 seminaria duchowne: w diecezjach
Hawany i Santiago de Cuba.

ASTRONOMICZNY
DOWÓD BOSKIEGO
NATCHNIENIA
PRZY POWSTANIU DZIEŁA
MARII VALTORTY
POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA

Poniższy tekst jest dowodem, że Maria Valtorta nie mogłaby
opisać tak dokładnie nieba w nocy, bez pomocy Boga. Aby stworzyć dzieło, które zawiera taką ilość informacji i opisów, co dzieło
Marii Valtory, musiałoby nad nim pracować wspólnie całe grono
astronomów. Mówimy tu o tylko jednej dziedzinie wiedzy. Ileż w
tym dziele jeszcze materiału do prac badawczych wszystkich specjalistów, nie tylko teologów. Tekst ten napisał fizyk teoretyczny
Van Zandt. Jego odkrycia udowadniają prawdziwość tej tezy.
Van Zandt
DATOWANIE ASTRONOMICZNE
„POEMATU BOGA-CZŁOWIEKA”
„Poematowi Boga-Człowieka” brakuje niestety wew
nętrznych odniesień do historycznych wydarzeń lub innych notatek, które pozwoliłyby jednoznacznie datować
narrację. Zresztą takie określanie dat stanowi tylko przykład naukowej pedanterii. Ewangelie już nam przedstawiły głównych bohaterów i wydarzenia związane z posługą
Jezusa, więc dokładne daty nie mają aż tak dużego znaczenia dla naszej wiary i życia. Z drugiej jednak strony
dokładna chronologia może posłużyć i pomóc w uznaniu
za autentyczne wizji, kiedy je zestawimy z innymi historycznymi i biblijnymi źródłami. Wszelkie badania tekstu
pokazujące jego wewnętrzną spójność wzmacniają naszą pewność, że najpierw sama Maria, a my poprzez nią,
otrzymaliśmy rzeczywiste wizje ze źródła wyższego niż
ludzkie - od Boga.
Badanie dat nie jest więc całkowicie bezwartościowe.
Jeśli skorzystamy z wielu przypadkowych strzępów informacji, które „Poemat...” dostarcza w różnych miejscach na
temat wyglądu nieba, możemy pokusić się o jednoznaczne określenie dat opisywanych wydarzeń tylko i wyłącznie dzięki obliczeniom astronomicznym. Jedyne drobne
nieścisłości pojawiają się w związku z określaniem faz
Księżyca. W przynajmniej jednym miejscu Valtorta widząc
połowę tarczy Księżyca na niebie nazywa to pierwszą
kwadrą, podczas gdy kolejne wydarzenia pokazują, że tak
naprawdę jest to trzecia kwadra. Takie nieprawidłowości w
żaden sposób nie podważają jednak wiarygodności „Poematu...”; wszystkie bowiem obserwacje są spójne. Datowanie, które możemy uzyskać dzięki wiedzy astronomicznej, sprzeczne jest z danymi Józefa Flawiusza, historyka
z końca I wieku. Aulagnier w książce „Dziennik Jezusa”
(The Diary of Jesus) znalazł już błąd jednego roku w wy-
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liczeniach Józefa, który mógł samodzielnie poprawić. Astronomiczne fakty dają
rozbieżność 5 lat w stosunku do tekstu
Józefa Flawiusza, co staje się 4 latami,
jeśli uwzględnić korektę dokonaną przez
Aulagnier’a. Jest to bardzo interesujące,
obliczenia bowiem Józefa, a także innych
autorów jego czasu, zostały przeprowadzone w olimpiadach, okresach 4-letnich.
Jest też ciekawe i to, że faktycznie Flawiusz ma reputację popełniającego techniczne błędy.
Badając teksty M. Valtorty można
stwierdzić, że - według faktów astronomicznych - Jezus narodził się w grudniu
1 roku p.n.e., śmierć Heroda przypada na
wiosnę 2 roku n.e., a Wielki Piątek na 21
kwietnia 34 roku n.e. Bibliści - historycy
stwierdzą, że daty te nie są do przyjęcia.
Jeśli fakty te zostałyby udowodnione i
uznane za prawdę, pokazałoby to, że
„Poemat...” został stworzony przez wspaniale duchowo obdarzony umysł lub co
najmniej, że zawiera bardzo odkrywcze
elementy, co właściwie oznacza to samo.
Jednak jest mało prawdopodobne, że da
się ustalić te daty bezspornie, biorąc pod
uwagę długą historię wysiłków w tej sprawie i ciągły brak porozumienia między
różnymi autorami. Będzie to więc wymagało więcej odniesień do wydarzeń nie
ujętych w wizjach Marii Valtorty i także
pozahistorycznych, aby pogodzić świeckich historyków z tymi, którzy wierzą w
wizje Valtorty i w to, że ich źródłem jest
Bóg Prawdy.
To groteskowe, lecz tak jest, że uznanie wizji - z punktu widzenia astronomii
- zależy od Jowisza, Wenus czy Marsa.
Na przykład wizja nr 47 w IV Księdze ma
miejsce na dachu budynku w mieście
Gadara, na początku marca (lub - co jest
raczej mało prawdopodobne - na początku lutego). Wśród wszystkich wizji „Poematu...” ta właśnie jest wyjątkowa, bo
odnosi się do ciał niebieskich. Zostały w
niej wspomniane: Wenus, Mars, Jowisz,
Rigel i Betelgeza, Algebar, Persea i Andromeda, Kasjopea - plejady, konstelacje
Oriona i Andromedy. Długie opracowania
nie są właściwie już potrzebne w tym
sporze. Każdy może po prostu uruchomić
jeden z wielu doskonałych programów
astronomicznych z planetarium na swoim komputerze i sprawdzić, że są tylko 2
możliwe lata dla tej wizji. Patrząc z Ziemi,
Jowisz wykonuje około 13-letni cykl na tle
gwiazd. Z roku na rok Jowisz porusza się
na niebie w ciągu 1 miesiąca naprzód, w
kierunku wschodnim. W połowie marca,
w roku 30 n.e., Jowisz i Słońce były mniej
więcej w tym samym miejscu na niebie
i pod tym samym kątem w odniesieniu
do ekliptyki. Każdego następnego roku
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Jupiter znajduje się 1 godzinę i 51 minut
(=24 godziny podzielone przez 13) dalej
od Słońca. Np. w marcu 31 roku n.e., zamiast ustawić się razem ze Słońcem tak
jak to miało miejsce rok wcześniej, Jowisz
ustawił się 111 minut po zachodzie Słońca. W latach poprzedzających rok 30, aż
do roku 24, Jowisz był poranną gwiazdą,
wschodzącą i zachodzącą przed Słońcem, a pojawiającą się na niebie dopiero
po północy.
W wizji w Gadarze, Valtorta widzi Jowisz na wczesnym wieczornym niebie.
Scena w Gadarze jest datowana na czas
późniejszy niż rok 30, najprawdopodobniej na czas pomiędzy rokiem 31 a 38.
Okres obiegu Marsa wynosi 23 miesiące.
Mars, widziany z Ziemi, co 2 lata pojawia
w pobliżu tego samego miejsca, ale trochę za nim, przesuwając się w tył w kierunku zachodnim – o 1 miesiąc co 2 lata.
W kolejnych latach Mars jest widoczny po
drugiej stronie nieba. Mars był widoczny
wieczorami w marcu w roku 31, a zatem
w latach nieparzystych wczesnej, czwartej dekady. W latach parzystych był
gwiazdą poranną w zimie. Wenus ma
prawie takie samo cykliczne zachowanie,
nawet jeśli porusza się szybciej niż Mars.
Co rok i 7 miesięcy powtarza się położenie kątowe w stosunku do Ziemi. Co 2
lata Wenus pojawia się ponownie prawie
w tym samym miejscu, ale postępującym
o 2,5 miesiąca. Wenus była gwiazdą wieczorną w zimie 31 roku i ponownie w 33
roku, 2,5 miesiąca dalej od swojej pozycji
w roku. W roku 35 była już 5 miesięcy do
przodu i nie była już widoczna na wieczornym niebie. W roku 31 pojawienie się
Wenus na niebie było wcześniejsze, jednak jej maksymalna jasność pojawiła się
później, na wiosnę. W roku 33 pozycja
Wenus była bardzo zaawansowana, a
powracała bliżej horyzontu wieczorami.
Widok nieba miesiąc wcześniej był niezwykły: wszystkie widoczne planety były
rozmieszczone po kolei, od jednego krańca horyzontu do drugiego. I tak jedynymi
możliwymi latami dla zimowych wizji w
Gadarze są 2 lata – rok 31 i 33. Obecność Andromedy na niebie potwierdza,
że początek wizji ma miejsce wczesnym
wieczorem, kiedy Andromeda zachodzi
wcześniej. Późnym wieczorem Valtorta
informuje o wschodzie Księżyca na niebie, który świeci własnym światłem. Jest
to trzecia kwadra, kiedy Księżyc wschodzi po zachodzie Słońca i przed świtem.
Nie może być więc żadnych wątpliwości
w związku z tym. Wenus lub Jowisz są
widziane jako gwiazdy poranne. Pojawiają się one przed wschodem Księżyca.
Trzy planety są widoczne na zimowym,
nocnym niebie nad Gadarą w tych 2 la-

tach i w żadnych innych, ani we wcześniejszej, ani w późniejszej dekadzie.
Jezus i apostołowie opuszczają Kafarnaum po zachodzie Słońca w szabat.
Udali się do Hippo, a następnie do Gadary, gdzie dotarli popołudniu. Ta wieczorna
wizja musi mieć miejsce w niedzielną noc
13 marca 33 roku lub w niedzielną noc 2
marca 31 roku. W Hipposie prawdopodobnie mógł być przystanek w ich wędrówce. Wizje często nie dają wskazówek, czy stanowią ciągły opis wydarzeń.
Nie ma znaczenia, że istnieje możliwość,
że była to noc poniedziałkowa. Istnieje
kilka problemów z drugą przypuszczalną
datą: 2 marca 31 roku. Możemy próbować rozwiązać ten problem, biorąc pod
uwagę inne niedziele, ale w końcu skończą nam się argumenty. Dzięki nowoczesnym badaniom żydowskich dat dzień
Paschy w przybliżeniu przypada na wtorek 25 marca w roku 31, a w żydowskim
kalendarzu był to 15 dzień miesiąca Nisan. Wtorek jest tu jednak problematyczny, jeśli wziąć pod uwagę wizję 66 z Księgi IV „Sobota Przaśników”. Pokazuje ona,
że Pascha w Gadarze w tym roku była
obchodzona w sobotę. 25 marca jest
dość blisko równonocy (22 marca 31
roku) więc wcale nie jest wykluczone, że
rok 31 został ogłoszony rokiem księżycowo-słonecznym w ramach bardziej elastycznych zasad czasu. Z tego wynika,
że Pascha miała miejsce w sobotę 26
kwietnia, a wizja w Gadarze jeden cykl
księżycowy później, w niedzielę 30 marca. Okazuje się jednak, że to może być
zła noc na obserwowanie Jowisza. Podczas gdy Wenus i Mars są widoczne, to
Jowisz znajduje się tylko 10 stopni od
Słońca. W czasie gdy niebo stało się wystarczająco ciemne, aby można było zobaczyć jasny Jowisz, musiał on już prawie zachodzić. Tej nocy Jowisz był bardzo
nisko na zachodzie, stosunkowo słabo
widoczny na tle wciąż jasnego nieba.
Technicznie jednak, niebo nadal spełnia
warunki takiej wizji. Być może tej nocy
atmosfera na zachodzie była wyjątkowo
przejrzysta? Należy zauważyć, że zarówno rok 31 oraz rok 32 muszą być latami
księżycowo-słonecznymi. Nowoczesny
kalendarz żydowski wybrałby rok 32, ale
w każdym przypadku, kwietniowa pełnia
Księżyca w roku 32 wypada w niedzielę:
dokładnie 11 kwietnia. A jeśli scena w Gadarze ma miejsce w roku 31? To rok 32
byłby rokiem Wielkiego Tygodnia. W istocie wizja 10 w Księdze VI „Wieczór Niedzieli Palmowej” wydaje się uzasadniać
rok 32 jako ten właściwy. Valtorta rozpoczyna opis wizji obserwacją „Jest wieczór. Chłodny wieczór przy pełni Księżyca”. Jak zobaczymy dalej, Księżyc nie
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jest jeszcze całkowicie w pełni tego wieczora. Co ważniejsze, komentarz ten całkowicie wyklucza możliwość, że z jakiegoś powodu Pascha pierwszej Wielkiej
Nocy była obchodzona w Judei w noc
przed pełnią Księżyca w miesiącu Nisan.
Gdyby ta scena miała miejsce tydzień
wcześniej (Pascha wypadałaby wtedy
przed pełnią), Księżyc byłby widoczny tylko w połowie i nie można by go było opisać jako „Księżyc w pełni”. Można uznać
to za drobny szczegół, a mimo to okazuje
się to być kluczowym elementem. W roku
34 pełnia Księżyca wypada w czwartek
20 kwietnia, zaraz po północy. Fakt ten
przemawia na korzyść roku 34, a nie - 32,
ponieważ wiemy z Ewangelii, że paschalna wieczerza miała miejsce w czwartek
wieczorem. Jest to całkiem logiczne w
roku 34, jeśli zaś byłby to rok 32, wymagałoby to czekania przez 5 dni na pełnię.
Należy pamiętać, że na kilka dni przed
pełnią, Księżyc zachodzi przed świtem.
Podczas gdy po pełni, Księżyc znajduje
się na niebie nadal po wschodzie Słońca.
Wizja nr 11 z Księgi VI (11. Poniedziałek
po wejściu do Jerozolimy. Część I. Dzień)
wyjaśnia wątpliwości. Jezus wstaje wcześnie, Księżyc zaczyna zachodzić, spotyka strażnika przy bramie, a następnie
udaje się na spotkanie ze swoją matką.
Odwiedzają Elizę, matkę Annalii. Kiedy
Jezus wraca w kierunku bramy jest już po
zachodzie Księżyca, ulice są ciemne. Na
temat rozmowy z młodym strażnikiem,
która ma miejsca w drodze powrotnej,
Valtorta pisze, że „z wyjątkiem lekkiego
blasku wypolerowanego hełmu nic więcej
nie widać. Mrok ogarnia twarze i ciała
jednolitą ciemnością.”. Ten argument jest
doskonały. To zdanie nie mogłoby zostać
napisane o poniedziałku 12 kwietnia 32
roku – dnia następującego po pełni Księżyca, kiedy na niebie znajdowałoby się
Słońce lub zarówno Słońce, jak i Księżyc.
Rok 34 czwarty musiał być rokiem księżycowo-słonecznym. Ponieważ widzimy,
że rok 31 lub 32 również był rokiem księżycowo-słonecznym, to rok 33 nie mógł
nim być. Współczense badania określają
15 Nisan jako wtorek 21 marca 34 roku i
przesuwają rok księżycowo-słoneczny na
rok 35. Takie datowanie spowodowałoby,
że Księżyc paschalny roku 34 byłby kilka
godzin przed równonocą, a to z kolei jest
okolicznością dość mało prawdopodobną. Spowodowałoby to również problem
z dniem tygodnia Paschy. Wybranie zaś
roku 34 na rok księżycowo-słoneczny
rozwiązuje wszelkie problemy. Tak czy
inaczej, pełnia Księżyca nadal następowałaby po poniedziałkowym poranku, nie
poprzedzając go. Jedyną więc datą dla
wizji w Gadarze, zgodną z astronomią

planet i ciemnością nieba przed świtem w
Wielki Poniedziałek, jest niedziela 13
marca 33 roku. Wielki Piątek wypada 21
kwietnia 34 roku, a pierwsza Wielkanoc
23 kwietnia 34 roku. Wszystkie daty podane są według kalendarza gregoriańskiego. Teraz możemy liczyć wstecz do
daty urodzin Jezusa. Wspomina On w kilku miejscach, że ma 33 lata podczas
ostatniej wiosny przed Męką. Valtorta
również słyszy, jak dwukrotnie mówi, że
urodził się 25 dnia miesiąca Kislew. Tego
dnia, według nowoczesnych pomiarów,
była sobota: 9 grudnia roku 1 r. p.n.e. Zauważmy, że zwyczajowo nie ma w historii
roku 0. Kolejny raz dzięki nowoczesnym
obliczeniom okazuje się, że ten rok był
również rokiem księżycowo-słonecznym.
Mogą być jednak problemy z dokładnym
określeniem dnia. Valtorta wydaje się sugerować, jednak bez wspominania o tym,
że Księżyc dużo bliżej był pełni niż wynikałoby to z daty 25 Kislew (lub 25 dnia
jakiegokolwiek innego miesiąca żydowskiego, kiedy pełnia jest zawsze 15-tego
dnia). Pewnym jest, że to rok -1. To ciekawe, że według astronomicznych zapisków
wizji, wskazują one na koniec roku -1 jako
datę Jego urodzin. Współczesna nauka
dyskredytuje starożytną tradycję początku naszego kalendarza, natomiast wizje
Valtorty jakby ją przywracają. Sceptycy
mogą powiedzieć, że jest to dowód na to,
że wizje Valtorty są w rzeczywistości jej
literackim wymysłem, w którym w sposób
prosty i naiwny, policzyła wstecz lata do
narodzenia, umieszczając je tam, gdzie
należało, jeśli się odnosiła do naszego
jakby błędnego kalendarza. Zgodnie z tą
hipotezą, trzeba by jej serdecznie pogratulować za opracowanie obliczeń, które
dyskretnie oraz dokładnie wykonała i musiałaby je ukryć przed swoim spowiednikiem. Trzeba by jej pogratulować za
opracowanie obliczeń, na podstawie których umieściłaby właściwe planety na
niebie prawidłowo w określonym miesiącu 32 r., za to, że konsekwentnie opisała
zachód Księżyca przed świtem w pewien
poniedziałek, 33 lata po narodzeniu Chrystusa.
I jest jeszcze coś więcej w jej tekstach.
Przeanalizujmy fakt, że według wizji nr 5
w Księdze I, Maryja urodziła się jesienią.
Miała 15 lat podczas zaręczyn i przy poczęciu Jezusa. Zatem przy Jego narodzinach w zimie miała 16 lat. To umiejscawia datę jej urodzin na jesień -17 roku.
Zgodnie z kalendarzem nawiązującym do
uwag obserwatorów w tej scenie Księżyc
był minimalnie niepełny. Jego całkowita
pełnia w wizji jest uważana za niezwykłą,
ale faktycznie brakuje do pełni tylko 3
dni. Maryja urodziła się pod koniec burzy

wyjątkowo gwałtownej, po której pojawiła
się ogromna tęcza, której jeden koniec
wychodził ze szczytu góry Hermon. Sąsiedzi również na niebie zaobserwowali
„gwiazdę”, ewidentnie planetę Wenus,
podczas gdy Słońce jeszcze nie zaszło.
W stosunku do Nazaretu góra Hermon
znajduje się o 57 stopni na północny
wschód. Kąt miedzy kierunkiem promieni
słonecznych i pozornym kierunkiem łuku
tęczy wynosi zawsze 42 stopnie. Skoro
Słońce było dokładnie na horyzoncie, obserwatorzy mogli zobaczyć 180 stopniowy łuk. W opisanych warunkach Słońce
koniecznie musiałoby się znajdować w
położeniu 270° minus 57° + 42° = 255
stopni. Jeśli założymy, że Słońce znajduje się powyżej horyzontu, to w konsekwencji tęcza tonie poniżej horyzontu i
żadna jej część nie jest widoczna na niebie, aż do chwili, w której Słońce znajduje
się powyżej 42 stopni od horyzontu. Wzór
dla zlokalizowania pozycji Słońca nad horyzontem za pomocą lokalizacji jednego
z końca łuków tęczy staje się nieco bardziej skomplikowany. Jesienią -17 roku
pełnia Księżyca wypada 27 sierpnia, 26
września i 26 października. Dzień tej wizji
jest szczególnie parny i gorący, Joachim
martwi się w czasie burzy o uprawy, które znajdują się na polu. Musimy więc
wykluczyć pełnię w dniu 25 listopada.
24 sierpnia Słońce było zbyt daleko na
północ przez całe popołudnie, jeszcze
z dala od 255 stopnia. 23 sierpnia, pełnia Księżyca minus 3 dni, wydaje się
prawidłowym dniem tej wizji i narodzin.
Jednak pomimo to, że Słońce wczesnym
popołudniem było tak daleko na południu
jak na 255 stopniu, to jednak było wtedy
zbyt wysoko na niebie, aby powstał łuk
tęczy wychodzący z góry Hermon. Tego
dnia było blisko, ale w rzeczywistości nie
znajdowało się w pobliżu 10 stopni od
wymaganej pozycji. 10 stopni to znaczne
przesunięcie kątowe, które nie pozwoliłoby Valtorcie na taką obserwację, nawet
jeśli nie przywiązywałaby wagi do szczegółów. Biorąc pod uwagę odległość od
Nazaretu, tęcza najwyraźniej minęłaby
szczyt o ponad 8 mil, nie pojawiając się
tak naprawdę nad szczytem. O godzinie
16.40 w dniu 23 października, 3 dni przed
pełnią, zachodzące Słońce było 4 stopnie
nad zachodnim horyzontem. Jego położenie wynosiło wtedy 254 stopnie - czyli
położenie dokładnie takie, jakie było potrzebne do powstania tęczy wychodzącej
ze szczytu góry Hermon. 15 minut później Słońce było już zbyt daleko na północ, a 15 minut wcześniej było zbyt daleko na południe, aby wszystko zgadzało
się z opisem Marii Valtorty. W tym samym
czasie planeta Wenus znajdowała się 20
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stopni nad horyzontem na pozycji 245
stopni. To jest prawie dokładnie tak daleko od Słońca, jak maksymalnie Wenus
może się znajdować, więc warunki do obserwacji były niemal optymalne. Szczyt
łuku 172 stopniowej tęczy leży dokładnie
38 stopni nad horyzontem. Tęcza pobiera
światło ze Słońca, a nie z nieba za nią.
Naprzeciwko wieczornego wschodniego
nieba, ciemniejące już Słońce zachodzi.
Musiał to był spektakularny widok. Księżyc, któremu do pełni brakowało 3 dni,
znajdował się 33 stopnie od centrum
łuku, wewnątrz niego, bardziej na południe od pionowej linii centralnej. Kiedy
niebo samo wybiera, jak uroczyście udekorować sklepienie, możemy oczekiwać
prawdziwie wspaniałego pokazu.
Powinniśmy również zauważyć, że
jeśli wizja planet w Gadarze była umieszczona w roku 31 zamiast w 33, to w takim razie narodziny Maryi przeniosą się
na rok -19. To właśnie tej jesieni Wenus
była na zachód od Słońca (około 10 stopni) zachodząc wcześniej od niego i ginąc
w jego blasku. Pojawienie się Wenus na
wieczornym niebie w dniu urodzin Maryi
tak, aby zgodny z naukowymi dowodami
był widok nieba w latach 33 i 34, co omówiliśmy wcześniej, również wyklucza rok
31 jako rok wizji w Gadarze i tym samym
potwierdza rok 34 jako rok ukrzyżowania.
To wyczerpuje informacje, które
byłem w stanie odszukać, bazując na
wiedzy astronomicznej, w „Poemacie
Boga-Człowieka”, w jakim zachowały się
wzmianki o świetle Księżyca, a mogło
sugerować różne daty. Obliczenia, które
prowadzą nas do tak precyzyjnych odpowiedzi, wykonał komputer i jeden z wielu
dostępnych programów astronomicznych.
To wspaniałe oprogramowanie uprościło
pracę nad umieszczeniem przypadkowych wzmianek Valtorty o ciałach niebieskich w określonym dniu kalendarzu oraz
pozwoliło na wykonanie tej pracy w ciągu
kilku wieczorów, bez poświęcania na to
długiej kariery naukowej. Pomimo, że jestem z zawodu fizykiem teoretycznym i
wyszkolonym do takich matematycznych
obliczeń, to jednak ogromna część tej
pracy byłaby trudna do wykonania. Wątpię, czy bez komputera w ogóle skończył-

bym tę pracę.
Teraz zaś zastanówcie się, czy „Poemat...” mógłby być jedynie sprytnym
wymysłem Marii Valtorty? Miałaby nie
tylko za zadanie sprawdzenie zgodności
tych scen, jak ja uczyniłem to obecnie,
ale również musiałaby sprawdzać ogrom
rozmaitych możliwości, by znaleźć te unikalne astronomiczne sytuacje i umieścić
je sensownie w opowiadaniu, na poparcie wybranego siebie systemu dat, bez
względu na to, jaki w końcu system datowania wydarzeń z życia Chrystusa by
wybrała.
Nigdzie nie ma jednak śladu jej samodzielnych astronomicznych obserwacji lub wniosków z nich wypływających.
Najwyraźniej Maria była przekonana, że
kiedyś, któregoś dnia, jakiś matematyk,
fizyk albo astronom z pewnością odkryje
perfekcyjną, wewnętrzną spójność tych
informacji.
Ten krótki opis tęczy wyłaniającej się
ze szczytu góry Hermon jest niezwykły,
lecz nie z powodu tego, że pozwala nam
na określenie dokładnej daty i godziny,
lecz dlatego że jest to jedyny moment w
dziejach Ziemi i nieba, kiedy ten układ
ciał niebieskich mógł powstać. Wynika
z tego, iż Maria Valtorta musiałaby być
osobą zafascynowaną suwakiem logarytmicznym, aby bez pomocy komputera
i jakiegoś profesjonalnego programu, być
zdolną do wykonania tych skomplikowanych obliczeń i operacji matematycznych,
niezbędnych nie tylko do potwierdzenia,
ale również w ogóle do odkrycia tej tęczy,
jaka się pojawiła przy narodzeniu Maryi.
Jednocześnie musiałaby stale utrzymywać w tajemnicy te setki stron wyliczeń,
które byłyby oczywistym wynikiem pracy
osoby dokonującej tego typu obserwacji.
Fakt ten powinien pokonać niedowiarstwo nawet najbardziej zatwardziałego
ateisty w większym stopniu niż uporczywe słowne przekonywanie, że to sam
Jezus ukazał Valtorcie całą tę wizję. Posługując się słowami Sherlocka Holmesa:
jeśli wyeliminujemy to, co niemożliwe, to
co pozostaje, jakkolwiek nieprawdopodobne, musi być prawdziwe.
L.L. Van Zandt
W. Lafayette, Indiana
1 listopada 1994
Przekład z ang.
Katarzyna Radwańska

Drodzy Czytelnicy
naszego pisma!
Żegnamy kolejny rok, rozpoczynamy
nowy. Jak zwykle będzie to rok dla każdego z nas pełen rozmaitych niespodzianek.
Z ufnością chcemy całą naszą i Waszą
przyszłość złożyć w Ręce Kochającego
Ojca Niebieskiego.
Dziękujemy za Waszą obecność, wierność, cierpliwość oraz za wsparcie na różnych płaszczyznach, wyrażające Waszą
życzliwość. Otaczamy Was serdeczną
modlitewną pamięcią i nadal prosimy o
to samo, aby owoce naszej pracy, pomimo
coraz trudniejszych warunków finansowych wielu czytelników, mogły trafiać do
Waszych rąk, do Waszych przyjaciół, bliskich, a czasem obcych, których nosicie w
swych sercach, chcąc ich doprowadzić do
głębokiego poznania Boga, do odnowienia
z Nim przyjaźni.
1 stycznia 2011 za Was wszystkich,
za Waszych bliskich, w Waszych intencjach, zostanie odprawiona Msza św. u
progu Nowego Roku o Boże błogosławieństwo, siły duchowe i fizyczne oraz wszelką
pomoc, jakiej każdy z Was najbardziej potrzebuje, a której udzielić najhojniej i najtrafniej potrafi tylko Bóg Wszechmogący.
Jemu powierzamy Was w trudnych
czasach, w jakich staraliśmy się docierać
do Was ze Słowem, jakie Pan i Jego Matka
dają nam jako ŚWIATŁO w obecnych ciemnościach, aby owce wierne Panu rozpoznały Jego głos, pozwoliły Mu się prowadzić,
nie wpadając w zasadzki obecnych fałszywych proroków politycznych i religijnych.

Niech Dobry Bóg ma Was w opiece i
błogosławi, a Matka Boża nieustannie
wspiera Swą obecnością i pomocą!
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