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Krzy¿u Chrystusa, b¹d¿e pochwalony,
na wieczne czasy b¹d¿e pozdrowiony!
Z Ciebie moc p³ynie i mêstwo,
w Tobie jest nasze zwyciêstwo!
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Orêdzie Jana Paw³a II
na Wielki Post 2 0 0 4
Najdro¿si Bracia i Siostry!
1. Wymowny obrzêd posypania popio³em rozpoczyna wiêty czas Wielkiego Postu, podczas którego liturgia ponownie wzywa wierz¹cych do gruntownego nawrócenia i zaufania Bo¿emu mi³osierdziu.
Temat wybrany w tym roku  A kto by
jedno takie dziecko przyj¹³ w imiê moje,
Mnie przyjmuje (Mt 18,5)  sk³ania do refleksji nad sytuacj¹ dzieci, które równie¿
dzi Jezus przywo³uje do siebie i ukazuje
jako przyk³ad tym, którzy chc¹ staæ siê Jego
uczniami. S³owa Jezusa ka¿¹ zastanowiæ
siê, w jaki sposób traktowane s¹ dzieci w
naszych rodzinach, w spo³eczeñstwie i w
Kociele. S¹ tak¿e bodcem do odkrywania prostoty i ufnoci, jakimi powinien odznaczaæ siê wierz¹cy, naladuj¹c Syna Bo¿ego, który dzieli³ swój los z maluczkimi i
ubogimi. To mia³a na myli w. Klara z Asy¿u, gdy mawia³a, ¿e On po³o¿ony w ¿³obie, ubogi ¿y³ na ziemi i nagi pozosta³ na
krzy¿u (Testament, ród³a Franciszkañskie nr 2841).
Jezus kocha³ dzieci i patrzy³ na nie z upodobaniem, ceni³ bowiem ich prostotê i
radoæ ¿ycia, ich spontanicznoæ i pe³n¹
zachwytu wiarê (por. Anio³ Pañski, 18.12.
1994). Dlatego chce, aby wspólnota otwiera³a przed nimi ramiona i serce jak przed
Nim samym: A kto by jedno takie dziecko
przyj¹³ w imiê moje, Mnie przyjmuje (Mt
18,5). Obok dzieci Pan Jezus wymienia
braci najmniejszych, czyli biednych, potrzebuj¹cych, g³odnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, uwiêzionych. Je¿eli kto przyjmuje ich i kocha lub
traktuje ich z obojêtnoci¹ i odrzuca, to tak
samo postêpuje wobec Jezusa, gdy¿ On
jest w nich szczególnie obecny.
2. Ewangelia opowiada o dzieciñstwie
Jezusa w ubogim domu w Nazarecie, gdzie
poddany swoim rodzicom czyni³ postêpy
w m¹droci, w latach i w ³asce u Boga i u
ludzi (£k 2,51). Staj¹c siê dzieckiem, zechcia³ mieæ udzia³ w dowiadczeniu ludzkim. Ogo³oci³ samego siebie  pisze aposto³ Pawe³  przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. A w zewnêtrznej postaci uznany za cz³owieka, uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿
do mierci i to mierci krzy¿owej (Flp 2,78). Kiedy jako dwunastoletni ch³opiec pozosta³ w wi¹tyni jerozolimskiej, szukaj¹cym Go strapionym rodzicom powiedzia³:
Czemucie Mnie szukali? Czy nie wiedzielicie, ¿e powinienem byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca? (£k 2, 49). Prawdziwie
ca³e Jego istnienie by³o nacechowane ufnym i synowskim poddaniem Ojcu niebieskiemu. Moim pokarmem  mówi³ On  jest
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wype³niæ wolê
Tego, który
Mnie pos³a³, i
wykonaæ Jego
dzie³o (J 4,34).
W latach
swego ¿ycia
publicznego
powtarza³ wiele
razy, ¿e tylko ci,
którzy potrafi¹
staæ siê jak
dzieci, wejd¹
do Królestwa
Niebieskiego
(por. Mt 18,3;
Mk 10,15; £k
18, 7; J 3,3). W
Jego nauczaniu dziecko stanowi wymowny
obraz ucznia,
wezwanego, by
z dzieciêc¹ uleg³oci¹ iæ za
Boskim Mistrzem: Kto siê
wiêc uni¿y jak
to dziecko, ten
jest najwiêkszy
w królestwie niebieskim (Mt 18,4).
Stawanie siê maluczkimi i przyjmowanie maluczkich: to dwa wymiary tego samego nauczania, które Pan równie¿ w naszych czasach kieruje do swoich uczniów.
Tylko ten, kto czyni siebie maluczkim potrafi przyj¹æ z mi³oci¹ najmniejszych braci.
3. Liczni wierz¹cy próbuj¹ wiernie pod¹¿aæ za tym nauczaniem Pana. Chcia³bym tutaj wspomnieæ o rodzicach, którzy
bez wahania bior¹ na siebie odpowiedzialnoæ za rodzinê wielodzietn¹; o matkach i
ojcach, którzy nie uznaj¹ za najwa¿niejsze
poszukiwania sukcesu zawodowego i kariery, lecz troszcz¹ siê o przekazanie dzieciom tych wartoci ludzkich i religijnych,
które nadaj¹ prawdziwy sens istnieniu.
Z pe³nym wdziêcznoci podziwem mylê o tych, którzy podejmuj¹ siê wychowania dzieci prze¿ywaj¹cych trudnoci i staraj¹ siê ul¿yæ im i ich krewnym w cierpieniach spowodowanych przez wojny i przemoc, przez brak jedzenia i wody, przez wymuszon¹ emigracjê i tyle innych form niesprawiedliwoci istniej¹cych na wiecie.
Obok takiej wielkodusznoci trzeba jednak dostrzec równie¿ egoizm tych, którzy
nie przyjmuj¹ dzieci. Nie brak nieletnich
g³êboko zranionych przez przemoc doros³ych: nadu¿ycia seksualne, przymuszanie
do prostytucji, wci¹ganie w sprzeda¿ i za¿ywanie narkotyków; dzieci zmuszane s¹

do pracy lub rekrutowane do wojska; na
ca³e ¿ycie pozostaj¹ urazy niewinnym z
rodzin rozbitych; nie oszczêdza maluczkich
haniebny handel organami i ludmi. A co
powiedzieæ o tragedii AIDS i jego dewastuj¹cych nastêpstwach w Afryce? Mówi siê,
¿e plaga ta obejmuje miliony ludzi, z których wielu to zara¿eni od urodzenia. Ludzkoæ nie mo¿e zamykaæ oczu na tak zatrwa¿aj¹cy dramat!
4. Có¿ z³ego uczyni³y te dzieci, ¿e zas³u¿y³y na takie cierpienia? Z ludzkiego
punktu widzenia nie³atwo, a mo¿e nawet
nie sposób odpowiedzieæ na to niepokoj¹ce pytanie. Tylko wiara pomaga nam wnikn¹æ w tak g³êbok¹ otch³añ cierpienia. Staj¹c siê pos³usznym a¿ do mierci i to mierci krzy¿owej (Flp 2,8), Jezus przyj¹³ na siebie ludzkie cierpienie i owieci³ je janiej¹cym wiat³em zmartwychwstania. Swoj¹
mierci¹ na zawsze zwyciê¿y³ mieræ.
Podczas Wielkiego Postu przygotowujemy siê do ponownego prze¿ywania Tajemnicy Paschalnej, która owieca nadziej¹
ca³e nasze istnienie, nawet jego najbardziej
z³o¿one i bolesne wymiary. Wielki Tydzieñ,
poprzez wymowne obrzêdy Triduum Paschalnego, na nowo przybli¿y nam tê tajemnicê zbawienia.
Dokoñczenie
na stronie 10.

Z ¯YCIA KOCIO£A

29 misjonarzy
zamordowanych
w 2003 roku.

ODDALI ¯YCIE,
BO WIERZYLI
W CHRYSTUSA
I S£U¯YLI MU
W BRACIACH...
Jak podaje watykañska agencja misyjna Fides, co najmniej 29 katolików zosta³o
zamordowanych w czasie pe³nienia swojej s³u¿by misyjnej, wród nich osoby wieckie, duchowne, w tym jeden arcybiskup 
w roku 2003.
Ostatnie tragedie to mieræ niemieckiego ojca Antona Probsta, ze Zgromadzenia
Misyjnego Synów Niepokalanego Serca
Maryi, zamordowanego 24 grudnia w Kamerunie i irlandzkiego arcybiskupa Michaela Courtneya, nuncjusza apostolskiego w
Burundi, który wpad³ w zasadzkê.
Organ Watykañskiej Kongregacji do
spraw Ewangelizacji Narodów, wyjani³, ¿e
lista nie jest kompletna, poniewa¿ to tylko
drobny wycinek liczby katolików, którzy zginêli z powodu swojej wiary. Lista zawiera
nazwiska 4 osób wieckich, 20-stu kap³anów, 1 zakonnika i 3 seminarzystów.
Kolumbia, gdzie zosta³o zamordowanych 6 misjonarzy, udowodni³a raz jeszcze,
¿e jest najbardziej niebezpiecznym krajem
misyjnym.
Nastêpne cztery ofiary w Ameryce Po³udniowej to 2 misjonarzy w Salwadorze, 1
w Brazyli i 1 w Gwatemali. 17 zginê³o w
Afryce: 6 w Ugandzie, 5 w Kongo, po jednej osobie w Kamerunie, Burundi, RPA,
Gwinei Równikowej, Somalii i Kenii.
Dwie osoby zamordowano w Azji: jedn¹ w Indiach, a druga w Pakistanie.
Ojciec Dieudonné Mvuezolo-Tovo z
Kongo, koordynator d/s katolickich szkó³ w
prowincji Bas (Kongo), miertelnie postrzelony 11 marca przez cz³owieka w mundurze wojskowym na ulicy Tshimpi Matadi.
Ojciec Nelson Gómez Bejarano (52 lata), kap³an Cudownego Medalika z Armenii, zamordowany przez bandytów 22 marca w Kolumbii.
Ojciec Martin Macharia Njoroge z Kenii (34 lata), zmar³ w szpitalu w Nairobi 11
kwietnia na skutek obra¿eñ doznanych od
bandytów, którzy napadli go na peryferiach

miasta. Zmusili do opuszczenia samochodu, a nastêpnie oddali do niego kilka strza³ów. Uciekli jego samochodem, który nieco dalej porzucili. Ojciec odpowiada³ za parafiê w. Franciszka Xawerego w Parklands. Jego brat, kap³an, zosta³ zabity w
2000 r.
Ojciec Raphael Ngona z Kongo, miertelnie postrzelony 6 maja w siedzibie Kurii
w Bunii, gdzie przebywa³ chwilowo. By³
mianowanym kap³anem parafii w Drodro.
Trzej seminarzyci, porwani w Lachor,
w Ugandzie (archidiecezja Gulu), zamordowani nastêpnie 10 maja. W sumie Armia
Oporu uprowadzi³a 41 ch³opców. Niektórzy
uciekli, co do reszty utrzymuje siê, ¿e s¹
nadal w rêkach rebeliantów.
Ojcowie Aimé Njabu i Francois Xavier
Mateso (Kongo), znalezieni martwi 10 maja
w parafii Nyakasanza, na peryferiach Bunii.
Ojciec Njabu zosta³ zg³adzony ciosem maczugi, a ojciec Mateso zosta³ miertelnie
postrzelony na zamkniêtym terenie parafii
razem z grup¹ kilku parafian, którzy równie¿ zginêli od strza³u.
Ojciec Jairo Garavito (36 lat), z Kolumbii, zabity 15 maja przez grupê m³odocianych przestêpców, którzy w³amali siê na
plebaniê w Yerbabuena di Chia, na terenie
Cundinamarca. Zmar³ na skutek uduszenia, wczeniej zakneblowano go, zwi¹zano
i pobito.
Ojciec Manus Campbell, franciszkanin
z Irlandii, zabity 21 maja przez bandytów,
którzy w³amali siê na parafiê na peryferiach
miasta Durban (RPA). By³ misjonarzem w
Afryce Po³udniowej od 45 lat.
Ana Isabel Sánchez Torralba (22 lata)
z Hiszpanii. Po raz pierwszy uczestniczy³a
w zagranicznej misji jako cz³onek grupy
Wolontariuszy Misyjnych Calasanziano.
Zamordowana w Mongomo, w Gwinei
Równikowej, 1 lipca w czasie nalotu policji.
Ojciec George Ibrahim (38 lat) z Pakistanu, miertelnie postrzelony o wicie 5
lipca przez uzbrojonego mê¿czyznê, który
wdar³ siê do jego parafii pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Fatimskiej w Renala Khurd, w
regionie Okara.
Kapucyn Ojciec Taddeo Gabrieli (73
lata) z W³och, ugodzony miertelnie no¿em
19 lipca w Imperatriz (Brazylia), przez
cz³owieka pod wp³ywem alkoholu lub
narkotyków, któremu chcia³ udzieliæ
pomocy. Kap³an powiêci³ ca³e swoje ¿ycie
dla dzie³a ewangelizacji.
Ojciec Mario Mantovani (84 lata), z
W³och oraz jego wspó³brat ze Zgromadzenia Misyjnego Komboni Godfrey Kiryowa
(29 lat), z Ugandy, miertelnie postrzeleni
14 sierpnia na drodze pomiêdzy Capeto i
Kotido (Uganda), przez z³odziei byd³a.
Ojciec Mantovani pomaga³ trêdowatym w
Ugandzie przez 45 lat.
Ojciec Alfons Kavendiambuku z diecezji Matadi (Kongo), zamordowany 26
sierpnia w Kavuaya, przez piêciu by³ych
wojskowych, którzy zaatakowali samo-

1/2004
chód, którym podró¿owa³ kap³an oraz
dwóch innych pasa¿erów.
Ojciec Lawrence Oyuru, kap³an w
Ocero, w diecezji Soroti (Uganda), zamordowany razem z 25-cioma osobami w
pu³apce zastawionej przez rebeliantów 1
wrzenia na drodze Soroti-Manasale.
Ojciec William de Jesús Ortez (32 lata), urodzony w Jucuapa, w Salwadorze,
by³ kap³anem w katedrze diecezji Santiago
de Maria. Zastrzelony w jej wnêtrzu 5 padziernika. Wraz z nim zgin¹³ zakrystianin,
Jaime Noel Quintanilla (23 lata).
Annalena Tonelli (63 lata), z W³och,
wolontariuszka s³u¿by medycznej, miertelnie postrzelona 5 padziernika, kiedy
opuszcza³a szpital w Borama, w Somalii.
Szpital ten sama za³o¿y³a i w nim przez 33
lata opiekowa³a siê miejscow¹ ludnoci¹.
Ojciec Sanjeevananda Swami (52 lata) z Indii, zmar³ od ran zadanych mu przez
napastników w dzielnicy Belur Kolar, w
diecezji Bangalore, 7 padziernika.
Ojciec Saulo Carreño (38 lat) z Kolumbii, kap³an z parafii w Saravena, miertelnie postrzelony w swoim samochodzie
3 listopada. Maritza Linares, pracownica
szpitala podró¿uj¹ca wraz z nim, zosta³a
równie¿ zabita, prawdopodobnie przez
bandytów walcz¹cych o kontrolê nad terenami bogatymi w ropê naftow¹, w pobli¿u
szpitala Sarare na drodze Saravena-Fortul.
Ojciec Henry Humberto López Cruz
(44 lata), kap³an z parafii w Villavicencio,
zak³uty no¿em na plebanii, w nocy 3 listopada. Jego cia³o, przywi¹zane do krzes³a,
znalaz³a kobieta, która przysz³a posprz¹taæ
dom.
Ojciec José Rubín Rodríguez (51 lat),
z Kolumbii, kap³an z parafii La Salina, w
Casanare, porwany 14 listopada i zamordowany na terenach rolniczych Tame. Jego
cia³o znaleziono 21 listopada.
Ojciec José Maria Ruiz Furlan (69 lat),
z Gwatemali, postrzelony miertelnie 14
grudnia w swojej parafii, w ubogiej dzielnicy
Guatemala City. By³ znanym gorliwym obroñc¹ praw cz³owieka, pracowa³ na rzecz
polepszenia warunków ¿ycia najubo¿szych.
Ojciec Anton Probst (68 lat) z Niemiec,
misjonarz Klaretyn, zabity po Mszy wiêtej
pasterskiej w nowicjacie w Akono, w Kamerunie. Wraca³ do swojego pokoju, kiedy
spotka³ z³odziei, którzy zakneblowali go,
zwi¹zali i miertelnie pobili.
Arcybiskup Michael Courtney (58 lat)
z Irlandii, nuncjusz apostolski w Burundi,
miertelnie ranny w swoim samochodzie
w czasie zasadzki w Minago. Dzia³a³ na
rzecz pokoju, koñczy³ pos³ugê i mia³ obj¹æ
funkcjê nuncjusza na Kubie.
Dane: Agencja Informacyjna ZENIT
http://www.zenit.org
Agencja misyjna FIDES
http://www.fides.org
Serwis Misyjny http://www.misin.pl

3

Vox Domini

Christian Parmantier

WIÊTY MARCELIN
CHAMPAGNAT
ZA£O¯YCIEL
MA£YCH BRACI MARYI

2 stycznia 1817 roku, m³ody wikary, ksi¹dz
Marcelin Champagnat, zak³ada w La Valla-en-Gier (departament Loire), niedaleko
Saint-Chamond we Francji, Zgromadzenie
Ma³ych Braci Maryi. Wczeniej, w Seminarium Lyoñskim pozna³ przysz³ego proboszcza z Ars i postanowi³ zapewniæ dzieciom
wiejskim to, co w. Jan de la Salle, za³o¿yciel
Braci Szkolnych, ofiarowa³ ubogim dzieciom
w miastach: chrzecijañskie wychowanie i
naukê.
GDY S£YSZYMY: ROK 1789...
...mylimy o Rewolucji Francuskiej! 5
maja 1789 roku, podczas uroczystej procesji Stanów Generalnych, Danton i Robespierre maszeruj¹ z zapalonymi wiecami...
Nieszczêciom, które poci¹gnie za sob¹
Rewolucja  a wród nich: brakowi odpowiednich nauczycieli dla m³odzie¿y  zechce jednak zaradziæ sam Bóg. Co dzieje
siê 20 maja 1789 roku? 25 km na po³udnie
od Saint-Etienne, w ma³ej wiosce Marlhes,
u stóp góry Pilat (1434 m), rodzi siê nowe
ludzkie ¿ycie. Nastêpnego dnia, ch³opczyk
otrzymuje na chrzcie imiona Józef Benedykt Marcelin. Co sprawi, ¿e to dziesi¹te
dziecko rolnika i wiejskiego so³tysa, wkrótce pu³kownika Gwardii Narodowej w swoim kantonie, zajmie siê edukacj¹ ubogiej
m³odzie¿y ze rodowisk wiejskich i zostanie wiêtym Kocio³a?
Bo¿a Opatrznoæ zatroszczy siê najpierw o elementarne wychowanie religijne
dziecka. W czasie przeladowañ, ciotka ze
strony mamy jest zmuszona opuciæ swoj¹ wspólnotê zakonn¹. W domu siostry bêdzie czuwa³a nad formacj¹ Marcelina i uczy³a go, jak w modlitwie czêsto zwracaæ
siê do Maryi.
Podczas reakcji rojalistycznej w 1795 r.,
pewien rewolucjonista, krewny Champagnatów, zostaje stracony. Rodzina jest
wstrz¹niêta. Ma³y Marcelin nie mo¿e zrozumieæ przyczyny owego zalewu nienawici.
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W 1798 roku nadchodzi druga fala przeladowañ. Ksiê¿a zwani opornymi (odmawiaj¹cy przysiêgi na konstytucjê cywiln¹
kleru) musz¹ dzia³aæ w ukryciu. Podobnie
jak Jan Maria Vianney, Marcelin uczestniczy we Mszy odprawianej w szopie... i w
wieku 11 lat przyjmuje pierwsz¹ Komuniê
wiêt¹.
«LEKCJA»
PIERWSZEGO DNIA W SZKOLE
Rewolucja okazuje siê tragedi¹ dla tysiêcy gmin. Ksiê¿a nauczaj¹cy dzieci znikaj¹. Na ich miejscu pojawiaj¹ siê nauczyciele 1789, przynosz¹cy nowe idee, czêsto sceptyczni, niezdolni i bez entuzjazmu,
bierni wobec powszechnej niesprawiedliwoci, niekiedy uzale¿nieni od alkoholu i
zdemoralizowani. Bóg potrafi jednak pos³u¿yæ siê wielkim z³em, aby wyprowadziæ z
niego jeszcze wiêksze dobro.
Pierwszy dzieñ w szkole przyniesie Marcelinowi lekcjê, której ten nigdy nie zapomni. W póniejszym czasie, Mali Bracia
Maryi otrzymaj¹ nakaz poszanowania osoby ka¿dego ucznia. Narodziny powo³ania
wi¹¿¹ siê z wydarzeniem anegdotycznym:
nauczyciel ka¿e ch³opcu zacz¹æ lekturê.
Marcelin powoli i niemia³o wstaje z ³awki;
inny uczeñ wyprzedza go i... otrzymuje siarczysty policzek za rzekome kpiny z nauczyciela. Podwójne uderzenia w twarz, bicie
linijk¹, s¹ dla ch³opca szokiem; stosowane
metody wychowawcze parali¿uj¹ go. Czy
w atmosferze strachu mo¿na czyniæ postê-

py i mieæ dobre wyniki w nauce? Dziecko
nie chce wróciæ do szko³y. Ojciec zgadza
siê. Marcelin bêdzie uczy³ siê pod okiem
cioci Luizy i pas³ owce. Uszczêliwiony, pe³en ufnoci i mi³oci do Maryi, rozwija odt¹d swoje zdolnoci manualne, zajmuj¹c
siê murarstwem i stolark¹, dobrze radzi sobie te¿ z handlem zwierzêtami i opiek¹ nad
nimi. Zapowiada siê na dobrego rolnika, a
Bóg mu b³ogos³awi.
JAK ROZPOZNAÆ
POWO£ANIE?
Jako piêtnastolatek dysponuje ju¿ spor¹, jak na jego wiek, sum¹ pieniêdzy, gdy
do parafii przybywa kap³an szukaj¹cy nowych powo³añ. Marcelin nie myla³ nigdy o
stanie duchownym. Sk¹d wiadomo, ¿e
Bóg nas powo³uje?  pyta. Po uwa¿nej
rozmowie z m³odym cz³owiekiem, ksi¹dz Linossier orzeka: Bóg chce, aby zosta³ kap³anem. Marcelin odnajduje w sercu Bo¿e
wezwanie. Jeden z krewnych, nauczyciel,
stara siê odt¹d przekazywaæ mu podstawy jêzyka ojczystego i ³aciny, rezultaty bêd¹
jednak nik³e.
W tym czasie umiera ojciec Marcelina.
Czy dalsze usi³owania maj¹ jaki sens?
Pielgrzymuj¹c do grobu w. Franciszka Regis w La Louvesc, m³odzieniec utwierdza
siê w swoich zamiarach. Zgromadzone
oszczêdnoci pozwol¹ mu na op³acenie
czesnego za przynajmniej dwa lata studiów. Maj¹c 16 lat, wstêpuje do Seminarium w Verrieres, opodal Montbrison.

SEMINARZYSTA W LYONIE
Po Konkordacie, w 1813 rozpoczyna on
studia w Wy¿szym Seminarium Lyoñskim.
Ma 24 lata. Mimo swoich zalet i wysi³ków,
z nauk¹ radzi sobie s³abo. W licie do matki, prze³o¿eni pisz¹, ¿e powinien raczej zrezygnowaæ z dalszych studiów. Marcelin
wraca na grób w. Franciszka Regis, by
prosiæ o pomoc. Zdam, przecie¿ Bóg mnie
powo³a³! Wytrwa³oæ, zawierzenie Bogu i
Maryi, pozwol¹ mu pokonaæ trudnoci wynikaj¹ce z pierwszych, negatywnych dowiadczeñ na studiach. Wróciwszy do Seminarium, podci¹ga siê w nauce, nabiera
jednak zbyt du¿ej wiary w siebie i zaczyna
wyró¿niaæ siê niespokojnym zachowaniem.
Po otrzymaniu wiadomoci o mierci matki, wycisza siê jednak i kontynuuje naukê
w stopniu, na jaki go staæ.
Dechrystianizacja wsi jest dla seminarzystów tematem o¿ywionych dyskusji.
Marcelin ma w³asn¹ koncepcjê: Potrzebujemy braci zakonnych. Od dawna poci¹ga mnie myl o stworzeniu zakonu nauczaj¹cego... Moje pierwsze kroki w szkole by³y
klêsk¹. By³bym szczêliwy, mog¹c zaoferowaæ innym nauczanie, jakiego sam zosta³em pozbawiony. Dlaczego nie mia³by powo³aæ do ¿ycia zakonu na wzór Braci Szkolnych, który wpaja³by dzieciom naukê czytania i katechizmu?
W czasie wakacji, narzuca sobie ¿elazn¹ dyscyplinê: Bêdê usi³owa³ zdobyæ ludzi dla Chrystusa przyk³adem i s³owem.
Bêdê poucza³ niewiadomych, bogatych i
biednych o tym, co dotyczy zbawienia; bêdê odwiedza³ chorych i umartwia³ siê, aby
wyprosiæ zbawienie dusz.
Zaprasza dzieci z Rosey: Przyjdcie do
mnie, a nauczê was katechizmu i poka¿ê,
jak powinnicie kierowaæ waszym ¿yciem.
Wszystkie s³uchaj¹ go, kochaj¹ i ceni¹. W
wieku doros³ym, jego wychowanek, Jan
Baptysta Epalle, zostanie biskupem, misjonarzem i poniesie mêczeñsk¹ mieræ na
jednej z wysp Oceanii.
WIKARY W LA VALLA.
ZNAK BO¯Y
22 lipca 1816 roku, w wieku 27 lat, Marcelin Champagnat otrzymuje wiêcenia
kap³añskie. Nazajutrz, 12 przysz³ych braci
udaje siê do bazyliki Matki Bo¿ej w Fourviere. Powiêcaj¹ siê Najwiêtszej Pannie i
zawierzaj¹ Jej swój projekt Towarzystwa
Maryjnego. S¹ wród nich Jan Klaudiusz
Colin i Courveille. 12 lipca Marcelin zostaje wikarym w La Valla (30 km na pó³noc od
Marlhes, 9 km od Saint-Chamond) i przybywa tam po trzech dniach. 2000 ubogich
i nieowieconych mieszkañców rozproszonych po osadach i wzgórzach ¿yje z dala
od wiary. Klimat jest surowy, zimy d³ugie.
Przed wyprowadzeniem siê z Lyonu, zarówno latem jak i zim¹, Marcelin wstaje o
czwartej nad ranem. D³ugo siê modli, uczy
teologii, przygotowuje do lekcji katechizmu.
Póniej, obserwuje swoich parafian, dostrzegaj¹c ich wady i zalety. Jako syn rolnika, doskonale rozumie ów lud góralski,

który utrzymuje siê z nêdznych upraw, chowu nielicznych zwierz¹t i z domowego rêkodzie³a. Zaczyna systematycznie pracowaæ nad ich duchowym odrodzeniem. Pe³en ¿arliwej wiary, po ka¿dej adoracji Najwiêtszego Sakramentu odwiedza poszczególne gospodarstwa. Jest uprzejmy dla
wszystkich, mówi z prostot¹, spowiada, nikogo nie lekcewa¿y. Wszystkich chce przybli¿yæ do Chrystusa: matki, osoby starsze,
zatwardzia³ych grzeszników, chorych, najwiêcej uwagi powiêca jednak dzieciom i
m³odzie¿y.
Chc¹c zachowaæ pokorê i unikn¹æ b³êdów, codziennie pyta proboszcza, co s¹dzi o takiej dzia³alnoci. W ci¹gu kilku lat
zachodz¹ korzystne zmiany, parafiê ogarnia zupe³nie nowa atmosfera.
W osadzie Palais, jedna z matek wzywa go do umieraj¹cego najstarszego syna.
Marcelin odkrywa ze zdumieniem, ¿e Jan
Baptysta Montagne nigdy nie s³ysza³ o
Bogu. Kap³an poucza go ³agodnie, dodaje
mu otuchy, a po przygotowaniu  spowiada, udziela sakramentu chorych i podaje
Komuniê. Nied³ugo po swoim odejciu dowiaduje siê o mierci m³odego mê¿czyzny.
Ile¿ dzieci jest codziennie w podobnej
sytuacji, w niebezpieczeñstwie zatracenia
w³asnej duszy, tylko dlatego, ¿e nikt nie
przekaza³ im prawd wiary.
Oto znak z nieba, którego oczekiwa³.
Bóg potwierdzi³ swoj¹ wolê: powo³uje On
Marcelina do tego, by niós³ dzieciom wykszta³cenie religijne i wychowywa³ je.
ZA£O¯ENIE ZGROMADZENIA,
EDUKACJA BRACI
By³y grenadier armii napoleoñskiej, 23letni Jan Maria Grandjean i 15-letni Jan
Baptysta Audras, podzielaj¹ zamiary Marcelina i s¹ gotowi do pomocy w tworzeniu
jego dzie³a. Plan zostaje powierzony Maryi. W szeæ miesiêcy po swoim przybyciu,
2 stycznia 1817 roku, wynajmuje on dom
w La Valla i rozpoczyna formacjê dwóch
m³odych postulantów, którzy zostan¹ zakonnikami, nauczycielami i katechetami.
Wkrótce przy³¹cz¹ siê do nich trzej inni m³odzieñcy. Po powrocie z lekcji katechizmu
dziel¹ siê wra¿eniami, napotkanymi trudnociami i rozmawiaj¹ ze swym duchowym
ojcem o sprawach wiary i dyscypliny.
Marcelin pamiêta dobrze o tym, co musia³ znieæ ze strony nauczycieli podczas
Rewolucji, a tak¿e o utraconych z tego powodu mo¿liwociach: Ka¿de
dziecko jest dzieckiem Bo¿ym,
wi¹tyni¹ Ducha wiêtego i nale¿y do Mistycznego Cia³a
Chrystusa, tote¿ nale¿y mu siê
szacunek. W miejsce wyzwisk
i policzków potrzebna jest dyscyplina, g³ówny czynnik wychowawczy. Bez tego, niepodobna
ukszta³towaæ osobowoæ i wolê
m³odego cz³owieka. Dyscyplina musi
jednak byæ pe³na ojcowskiej mi³oci. Wasze nauczanie jest ziarnem, które zasiewacie w duszach i sercach dzieci... aby jednak wzros³o i wyda³o swój plon, musi ono
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zostaæ zroszone modlitw¹. Im wiêcej wad
maj¹ niektóre dzieci, im trudniej nimi kierowaæ i wychowywaæ je, tym gorliwiej trzeba siê za nie modliæ  oto najskuteczniejszy sposób, aby je odmieniæ i poprowadziæ
drog¹ cnoty.
Ojciec Marcelin, daleki od zadufania w
sobie, powierza wszystko Bogu, który jako
jedyny mo¿e prawdziwie dotkn¹æ ludzkiego serca. Poucza, ¿e Bracia Maryi winni
powiêciæ Bogu swoje talenty:
S³owa cz³owieka mog¹ podobaæ siê i
wp³ywaæ na umys³y, tylko ³aska mo¿e jednak dokonaæ przemiany serca. Pouczenia,
nawet najm¹drzejsze i najlepiej przygotowane, nie pozostawi¹ po sobie trwa³ego
ladu, jeli do cz³owieczego serca nie przemówi sam Bóg.
Drugim najistotniejszym elementem wychowania dzieci jest mi³oæ:
Powinnimy kochaæ dzieci; sprawiaæ,
by z przekonaniem i zadowoleniem odczuwa³y potrzebê wype³niania swych obowi¹zków. Sk³aniaj¹c je do tego przez ducha rywalizacji, przez nadzór i szacunek do nich,
uniemo¿liwiamy im pope³nianie z³a.
MARYJA POMOC¥
W PRZECIWNOCIACH
£¹czenie obowi¹zków wychowawcy i
wikarego staje siê coraz trudniejsze. Proboszcz zgadza siê w koñcu, aby Marcelin
zamieszka³ razem z braæmi. Otwieraj¹ oni
kilka szkó³. Nie wszyscy s¹ zadowoleni; niektórzy duchowni obawiaj¹ siê konkurencji...
Ojciec Champagnat wezwany do kurii biskupiej musi t³umaczyæ siê i szczegó³owo
broniæ swoich racji. Czy bracia nie pracuj¹
fizycznie zbyt wiele zamiast studiowaæ
ksi¹¿ki? Czy za³o¿enia wychowawcze nie
s¹ zbyt uproszczone? Proboszcz, który pocz¹tkowo zarzuca³ mu pychê, zmieni póniej zdanie i napisze:
Postêpowanie ksiêdza Champagnat
by³o tak poprawne i buduj¹ce, ¿e w ci¹gu
omiu lat, gdy pe³ni³ u mnie funkcjê wikarego, nigdy nie da³ mi powodu do wytkniêcia mu ¿adnego prawdziwego wykroczenia. Przeciwnie, musia³em nieraz studziæ
jego zapa³ do pracy i nak³adania na siebie
umartwieñ. Gdybym nie interweniowa³, ca³e
noce powiêca³by on na modlitwê i naukê.
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Mo¿emy tylko snuæ domys³y, dlaczego
od 1820 do 1822 roku nie pojawia siê ¿adne nowe powo³anie: aby uspokoiæ niektórych? aby umocniæ m³ode zgromadzenie?
aby wiara Marcelina zosta³a poddana próbie i oczyszczeniu?...
Ucieka siê do Matki Bo¿ej: Bez Maryi,
jestemy niczym; z Maryj¹ mo¿emy wszystko, Ona bowiem przebywa zawsze ze
swym Synem pe³nym chwa³y, trzymaj¹c go
w ramionach lub nosz¹c w swoim sercu.
To J¹ Marcelin wybra³ na za³o¿ycielkê
swojego zgromadzenia, Jej powierzy³ swoje dzie³o: niech zatem Maryja roztoczy nad
nim opiekê. Ju¿ w nastêpnym roku do zakonu przybywa cz³owiek, który wykonywa³
zawód tkacza, póniej kto nale¿¹cy do
bogatego rodowiska, dawny Brat
Szkolny. Ojciec Champagnat jest
jednak pe³en rezerwy. Aby pokazaæ
dobr¹ wolê, kandydat chce przyprowadziæ ze sob¹ szeciu nowicjuszy!
Marcelin postanawia podj¹æ to wyzwanie i nastêpnego dnia wita
omiu kolejnych postulantów.
Pewnego zimowego dnia, gdy
razem z bratem Stanis³awem wracaj¹ od innego, chorego brata z
Bourg Argental, zaskakuje ich nie¿yca. Przemarzniêci, nie mog¹c odnaleæ zasypanej niegiem drogi,
zaczynaj¹ b³¹dziæ w ciemnoci. Brat
Stanis³aw osuwa siê na ziemiê. Ojciec Champagnat klêka przy nim i
b³aga: Pomnij, o najlitociwsza
Panno Maryjo... Obydwaj podnosz¹ siê, robi¹ kilka kroków i zauwa¿aj¹ wiat³o: jeden z wieniaków,
Józef Donnet, dogl¹daj¹c byd³o,
prowadzony jak¹ tajemnicz¹ si³¹
wyszed³ poza gospodarstwo... Maryja odpowiedzia³a na ich modlitwê.
PUSTELNIA MATKI BO¯EJ
Gdy w 1824 roku dotychczasowy dom w La Valla staje siê za ciasny, Ojciec Champagnat prosi o rozeznanie, czy powinien za³o¿yæ now¹ siedzibê zgromadzenia. Utwierdzony w swojej decyzji rzuca siê do
pracy, niepomny na przeszkody i
brak funduszy. Doradzaj¹cym roztropnoæ, odpowiada: Moja sakiewka jest bez dna: Pan Bóg j¹ nape³nia. Polegam na s³owach Jezusa: «Starajcie siê naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoæ, a
wszystko bêdzie wam dodane.» Rozpoczyna budowê obszernego budynku dla
nowicjatu w dolinie Gier, 3 km od SaintChamond. Bêdzie to Pustelnia Matki Bo¿ej. W tym czasie, Maryja widzialnie daje
odczuæ swoj¹ obecnoæ pod postaci¹ figurki, która pojawia siê i znika. Ona uczyni³a
u nas wszystko. Ile¿ mocy kryje siê w
wiêtym imieniu Maryi! Jacy szczêliwi jestemy, ¿e imiê to nas chroni! Bez tego
wiêtego i cudownego imienia, nasze Towarzystwo ju¿ dawno posz³oby w zapomnienie. Maryja stanowi dla nas ród³o
wszelkich mo¿liwoci.
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Dziêki Ojcu Champagnat, robotnicy i
murarze zaczynaj¹ tworzyæ wspólnotê i dowiadczaj¹ duchowej przemiany, podobnie
jak bracia, którzy wspólnie z prze³o¿onym
bior¹ udzia³ w pracach budowlanych. Mimo
ubóstwa rodków materialnych, niedostosowanych do potrzeb szeroko zakrojonego projektu, obejdzie siê bez najmniejszego wypadku. W pewnych wysokich krêgach
nieprzychylnie komentowane jest jednak
szaleñstwo za³o¿yciela, wspieranego zreszt¹ przez miejscowego biskupa.
Po wzniesieniu domu, Ojciec Champagnat zaczyna wizytowaæ szko³y znajduj¹ce siê pod jego piecz¹. Zachêca dzieci, aby
dobrze siê uczy³y i kocha³y pracê. Ich nauczyciele maj¹ byæ dla nich wzorami powiêcenia i ¿ywymi obrazami mi³oci Bo¿ej.
Bracia Maryi ciesz¹ siê
coraz wiêkszym uznaniem; burmistrzowie i
proboszczowie staraj¹
siê sprowadzaæ ich do
siebie.
Zobowi¹zujemy siê
uczyæ za darmo wszystkie ubogie dzieci, jakie przedstawi nam
proboszcz danej para-

fii, wyk³adaj¹c im (podobnie, jak wszystkim
innym powierzonym nam dzieciom) katechizm, wpajaj¹c modlitwê, umiejêtnoæ
czytania i w miarê potrzeb wszystkie inne
umiejêtnoci z zakresu nauczania podstawowego.
NOWE PRZECIWNOCI
Ojciec Champagnat powierza funkcjê
mistrza nowicjatu koledze z seminarium,
Ojcu Courveille. Ten okazuje siê osch³y i
zarozumia³y. Traktuje wszystkich z góry i
wymaga bezwzglêdnego pos³uszeñstwa.
Rodz¹ siê konflikty, kilku braci zamierza opuciæ zgromadzenie. Marcelin, wyczerpany zimowymi wizytami, wraca do Pustelni

chory. Bracia wzywaj¹ go na pomoc. Odzyskawszy zdrowie, spotyka siê z nimi,
wzbudzaj¹c powszechny aplauz. Courveille próbuje zdyskredytowaæ go w oczach
wikariusza biskupiego, który decyduje siê
na wizytê. Ojciec Teraillon, duszpasterz
braci, domaga siê jego ust¹pienia. Kr¹¿¹
plotki o bliskim odejciu z zakonu obydwu
ksiê¿y: Champagant musi byæ trudny w codziennym ¿yciu!.
Ten za, po³o¿ywszy ca³¹ ufnoæ w Maryi, dopytuje siê, co mia³yby znaczyæ te
odejcia. Byæ mo¿e nie chce Ona kap³añskiej ga³êzi zgromadzenia? Nawet, gdyby
ca³y wiat by³ przeciwko nam, nie powinnimy siê lêkaæ, gdy Matka Bo¿a jest z
nami!. W tym momencie przybywa Ojcec
Seon. Zgadza siê pracowaæ w³asnymi rêkoma i zachowywaæ ubóstwo. Przy³¹czaj¹
siê inni kap³ani. Nieprzyjacielowi nie uda³o
siê zniszczyæ m³odej latoroli wprost. Bêdzie wiêc usi³owa³ zrobiæ to, uciekaj¹c siê
do fa³szywego mistycyzmu. Pierwszy nowicjusz Ojca, brat Jan Maria, popada w nadgorliwoæ; pozostaje przez 12 godzin w postawie klêcz¹cej w kociele, po czym domaga siê jeszcze wiêkszego udzia³u modlitwy i ascezy w ¿yciu braci. W 1829 roku,
zgromadzenie przechodzi powa¿ny kryzys,
niektórzy rezygnuj¹. Ojciec Champagnat
zachowuje spokój:
Zgromadzenie, to dzie³o Boga,
któremu nikt nie jest niezbêdny.
Bêdzie ono wzrastaæ niezale¿nie
od ludzi i ich machinacji. Nie tracê
odwagi. Zawsze by³em i jestem gotów stawiæ czo³a najciê¿szym próbom. Wierzê z ca³ej duszy, ¿e Bóg
chce tego dzie³a.
Zaczynaj¹ kr¹¿yæ nowe pomówienia i kalumnie. Tym razem docieraj¹ one do prefektury policji. W
Pustelni ukrywaj¹ siê przestêpcy!
Trzeba zorganizowaæ b³yskawiczne ledztwo. Ojciec Champagnat
przyjmuje komisjê z radoci¹ i otwiera przed ni¹ szeroko drzwi domu nowicjatu. Prokurator, bêd¹cy
jednoczenie redaktorem dziennika Le Stephanois, przyrzeka napisaæ w nim, ile dobrego dowiedzia³ siê o zgromadzeniu.
Rok 1830 jest czasem nowych
przeladowañ kleru. Mimo to, Ojciec Champagnat jak zwykle przyjmuje nowicjuszy. Najpewniejsz¹ gwarancj¹ bezpieczeñstwa bêdzie dla was powierzenie siê Opatrznoci i jeszcze mocniejsze zaufanie Bogu.
Prefekt departamentu Loire postanawia
zamkn¹æ Pustelniê Matki Bo¿ej. O. Marcelin ka¿e wtedy dodaæ do porannego nabo¿eñstwa modlitwê Salve Regina. Urzêdnik niespodziewanie zostaje przeniesiony
na inne stanowisko. Bracia mog¹ pozostaæ
na swoim miejscu, Salve Regina  te¿.
APROBATA KOCIO£A
Po piêtnastu latach od dnia za³o¿enia,
82 braci i 22 postulantów uczy ponad 2000
uczniów w 19 szko³ach. Wci¹¿ jednak za-
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rzuca siê zgromadzeniu nadmiar pracy fizycznej i brak odpowiedniej formacji intelektualnej.
Nie posiada ono te¿ oficjalnej zgody Kocio³a. Jego nowicjusze s¹ wiêc potencjalnymi rekrutami i zgodnie z losowym przydzia³em powinni spe³niæ swój szecio- lub
siedmioletni obowi¹zek wobec pañstwa.
Odrzuciwszy mo¿liwoæ po³¹czenia Braci
Maryi z innym zgromadzeniem, Ojciec
Champagnat decyduje siê na prowizoryczn¹ fuzjê z Braæmi z Saint-Paul-Trois-Chateaux, aby otrzymaæ oficjaln¹ aprobatê i
zwolniæ swoich nowicjuszy od s³u¿by wojskowej.
W roku 1836, Ojciec Champagnat udaje siê do Rzymu jako odpowiedzialny za
Towarzystwo Maryjne. Papie¿ zezwala im
na sk³adanie lubów, b³ogos³awi i prosi, aby
prowadzili pracê misyjn¹ na wyspach Oceanii. Za³o¿yciel sk³ada profesjê zakonn¹ 24
padziernika tego samego roku. O. Colin
zostaje wybrany na prze³o¿onego generalnego ga³êzi kap³añskiej, natomiast O.
Champagnat zajmie siê formacj¹ braci. W
sukcesie tak niezwyk³ym i tak nieproporcjonalnym do zasobu rodków, trudno nie
dopatrzyæ siê dzia³ania Bo¿ego i Najwiêtszej Maryi Panny. Pierwsi misjonarze pop³yn¹ do Oceanii w wigiliê Bo¿ego Narodzenia.
Dla swego instytutu musi on jeszcze
uzyskaæ oficjalne uznanie pañstwa. W tym
celu pisze do króla, nastêpnie do królowej
i do ministra edukacji, wszystko na pró¿no. Nic go jednak nie zniechêca; jego ufnoæ do Boga pozostaje niezachwiana: Legalizacja ta nie jest konieczna, a bêdzie
nam dana wtedy, gdy absolutnie nie bêdziemy mogli siê bez niej obejæ.
Przeciwnoci, odejcia niektórych braci, pomówienia, wyczerpuj¹ kap³ana o ³agodnym i pokornym sercu. Jego organizm
nie przyjmuje ju¿ prawie ¿adnych pokarmów. Czuj¹c, ¿e si³y go opuszczaj¹, o.
Champagnat ka¿e wybraæ swego nastêpcê. Wybór pada na pochodz¹cego z La Valla ojca Franciszka, który zosta³ nowicjuszem w wieku 10 lat. Z³o¿ywszy Bogu ofiarê swojej bolesnej agonii, Ojciec Marcelin
umiera w sobotê, 6 czerwca 1840 roku, gdy
bracia podczas jutrzni piewaj¹ Salve Regina. Ma 51 lat. Ach, jaki szczêliwy jestem, mog¹c umrzeæ w Towarzystwie Maryjnym!  mówi.
280 Braci Marystów ¿yje wówczas w 54
domach zgromadzenia, rozlokowanych w
9 diecezjach oraz na Polinezji, gdzie prowadz¹ pracê misyjn¹.
...bêd¹ wieciæ... ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoci, jak gwiazdy, na wieki i
na zawsze. (Dn 12,3)
29 maja 1955 r., Pius XII og³asza Marcelina Champagnat b³ogos³awionym. 18
kwietnia 1999 r., Jan Pawe³ II kanonizuje
go w Bazylice w. Piotra.
W obliczu braku wykszta³cenia, nieznajomoci prawd wiary, opuszczenia, jakiego dowiadcza dzi tylu m³odych, wobec
przestêpczoci, przemocy, rozmaitych ak-

tów rozpaczy, trudno w¹tpiæ, ¿e praca nad
wychowaniem m³odzie¿y, zgodnym z koncepcj¹ Marcelina Champagnat, potrzebna
jest naszej epoce tak samo, jak potrzebna
by³a za jego ¿ycia. Oby Pan wzbudzi³ wród
nas ludzi g³êboko wierz¹cych tak wielkiej
miary i oby jego przyk³ad sta³ siê zaczynem nowych powo³añ.
Przek³ad z franc.: A.L.

Na zdjêciach od góry:
1. Dom, w którym urodzi³ siê wiêty.
2. Dom, w którym przyj¹³ pierwsz¹
Komuniê wiêt¹.
3. Kaplica, w której znajduje siê
grobowiec wiêtego.
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DO WSZYSTKICH CZ£ONKÓW DUCHOWNYCH I WIECKICH

KAP£AÑSKIEGO RUCHU MARYJNEGO

NA WIECIE

Mediolan, 1 stycznia 2004

REGIONALNE WIECZERNIKI
WE W£OSZECH

Ave Maria!
Umi³owani, z pocz¹tkiem nowego roku
zbli¿am siê do was duchowo z braterskimi
¿yczeniami pokoju.
Niepokalane Serce Maryi ze wszystkich
czêci wiata zwo³uje swe dzieci, aby wraz
z nimi utworzyæ zwyciêsk¹ armiê. Nadesz³y
czasy wielkiej udrêki i oczyszczenia, w których szatan pragnie zaw³adn¹æ wiatem:
w teorii i w praktyce uwodzi ludzkoæ, która staje siê ofiar¹ materializmu i wszelkich
rozkoszy, publicznie rani i depcze prawa
Bo¿e. Zachêcam was wiêc i proszê:
Nie traæcie ufnoci i nadziei.
Dzisiejszy wiat zosta³ opanowany
przez gwa³t, terroryzm i wojny, ale nasza
nadzieja musi byæ silniejsza. Nasza nadzieja ma na imiê Maryja.
Pojawia siê na naszej drodze jak znak
otuchy i pewnej, ca³kowicie bezpiecznej
nadziei (Lumen Gentium, rozdz. 8).
Jako wsparcie dla naszej nadziei, jako
matczyne schronienie w tych bolesnych i
krwawych dowiadczeniach, które nas
oczekuj¹  Ona przygarnia nas do Swego
Niepokalanego Serca i w nim kszta³ci aposto³ów czasów ostatecznych, wed³ug s³ów
w. Ludwika Grignon de Montfort:
Moc Maryi nad wszystkimi szatanami
zab³ynie przede wszystkim w czasach
ostatecznych, kiedy to szatan czyhaæ bêdzie na Jej piêtê, to znaczy na wierne Jej
dzieci i pokorne Jej s³ugi, które Ona do walki z nim wzbudzi. W oczach wiata bêd¹
oni mali i biedni, poni¿eni, przeladowani i
uciskani, podobnie jak piêta w porównaniu
do reszty cz³onków cia³a. Lecz w zamian
za to bêd¹ bogaci w ³aski Bo¿e, których im
Maryja obficie udzieli; bêd¹ wielcy i mo¿ni
przed Bogiem; w wiêtoci zostan¹ wyniesieni ponad wszelkie stworzenie przez sw¹
gor¹c¹ ¿arliwoæ, a Bóg tak potê¿nie podtrzymywaæ ich bêdzie swoj¹ moc¹, ¿e wraz
z Maryj¹ g³êbok¹ sw¹ pokor¹ mia¿d¿yæ
bêd¹ g³owê diab³a i stan¹ siê sprawcami
triumfu Jezusa Chrystusa.
To w³anie jest zadanie, które Matka Bo¿a powierza nale¿¹cym do Kap³añskiego
Ruchu Maryjnego:
Byæ aposto³ami
czasów ostatecznych.
W 2003 roku uczestniczy³em w regionalnych wieczernikach w Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Paragwaju, Boliwii, we
W³oszech, w S³owenii oraz w Libii. 38 razy
lec¹c samolotem odwiedzi³em 52 miasta,
przewodniczy³em 72 wieczernikom, w których uczestniczy³o 70 biskupów, 1.750 kap³anów i 530 tysiêcy wiernych. W rekolekcjach w Collevalenza, które by³y nieustan8

nymi wieczernikami uczestniczy³ 1 kardyna³, 10 arcybiskupów i biskupów oraz 280
kap³anów z piêciu kontynentów.
Odczuwam siln¹ wiê z wami wszystkimi, szczególnie z tymi, którzy dwigaj¹c
krzy¿ swych duchowych i fizycznych cierpieñ wspieraj¹ w ten sposób dzie³o Maryi,
doznaj¹c oczyszczenia  a tym samym s¹
widomym znakiem Jej obecnoci i matczynej troski o Koció³.
Realizacjê zaplanowanych na rok 2004
wieczerników powierzam woli Boga i planom Niepokalanego Serca Maryi.
DUCHOWE REKOLEKCJE
Rekolekcje dla biskupów i ksiê¿y z Kap³añskiego Ruchu Maryjnego z Europy, Ameryki, Afryki, Azji oraz Oceanii zostan¹
przeprowadzone w dniach od 27 czerwca
do 3 lipca w Collevalenza, w Sanktuarium
Mi³osiernej Mi³oci. W zwi¹zku z nimi pragnê zawiadomiæ:
 Wszyscy uczestnicz¹cy w rekolekcjach mog¹ zamieszkaæ w jednym domu.
Z grona wiernych wieckich uczestnikami
mog¹ byæ jedynie odpowiedzialni za Kap³añski Ruch Maryjny.
 Proszê kap³anów, którzy dysponuj¹
wolnymi intencjami mszalnymi, aby po bratersku przekazali je tym, którym trudno uiciæ niezbêdne op³aty za pobyt w domu rekolekcyjnym;
 Wszelkich informacji udziela i zg³oszenia, jak zawsze przyjmuje we W³oszech:
P. Florio Quercia SJ
Via Fagiuoli
57125 LIVORNO
Telefon Zgromadzenia:
(0039) 0586 896059.
Telefon osobisty: (0039) 333 6322248.
Fax: (0039) 0586 211082 int. 3
E-mail: querciaflorio@tiscali.it
da12496@iperbole.bologna.it
WIECZERNIKI REGIONALNE
ZA GRANIC¥
Ze wzglêdu na to, i¿ coraz bardziej odczuwam ciê¿ar wieku, pracy i zmiennego
stanu zdrowia, powierzam realizacjê przygotowanego dla zagranicy programu Matce Niebieskiej.
Do 2 kwietnia zamierzam przebywaæ
w Brazylii, Argentynie, Urugwaju,
Paragwaju, Boliwii i Peru.
Od 15 do 29 maja bêdê w Hiszpanii;
26 czerwca  w S³owenii;
28 sierpnia do 1 wrzenia w Austrii;
2 do 25 wrzenia w Niemczech;
11 do 24 padziernika w Portugalii;
11 listopada do 2 grudnia w Libanie,
Syrii i Jordanii.
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kwietnia Florencja
kwietnia Collevalenza
kwietnia Bari
kwietnia Rzym
kwietnia Pompeja
maja w San Gabriel
maja Bolonia
maja Genua
maja Turyn
maja w Caravagio
czerwca San Vito
czerwca w Padwie
czerwca w Loretto

APOSTO£OWIE KOÑCA CZASÓW
8 grudnia 1994:
Jestem Matk¹ drugiej ewangelizacji. Na
Mnie spoczywa zadanie formowania Aposto³ów nowej ewangelizacji. Przez te lata
kszta³towa³am was szczególnie troskliwie
poprzez dar Moich s³ów, abycie byli Aposto³ami tych ostatnich czasów.
Lecz kim¿e bêd¹ owi s³udzy, niewolnicy
i dzieci Maryi? Odpowiada w. Ludwik (nr
56-57):
Bêd¹ to kap³ani Pañscy, co jak ogieñ
gorej¹cy bêd¹ rozpalaæ wszêdzie ¿ar mi³oci Bo¿ej. Bêd¹ jako strza³y w rêku mocarnej Maryi (zob. Ps 127,4), by przebiæ
Jej nieprzyjació³. Bêd¹ jako synowie pokolenia Lewiego, którzy dobrze oczyszczeni
ogniem wielkich utrapieñ, a cile zjednoczeni z Bogiem, bêd¹ nosiæ z³oto mi³oci w
sercu, kadzid³o modlitwy w duszy i mirrê
umartwienia w ciele.
Dla biednych i maluczkich bêd¹ oni
wszêdzie dobr¹ woni¹ Chrystusow¹; dla
wielkich za tego wiata, dla bogaczy i
pysznych, bêd¹ woni¹ mierci (por. 2 Kor
2,14-16).
Bêd¹ jak chmury gromonone, które za
najmniejszym powiewem Ducha wiêtego
polec¹ w dal, by rozsiewaæ s³owo Bo¿e i
nieæ ¿ycie wieczne, nie przywi¹zuj¹c siê
do niczego, nie dziwi¹c siê niczemu, nie
smuc¹c siê niczym. Grzmieæ bêd¹ przeciw
grzechowi, huczeæ przeciwko wiatu, uderz¹ na diab³a i jego wspólników i przeszyj¹
obosiecznym mieczem s³owa Bo¿ego (Ef
6,17) na ¿ycie lub mieræ wszystkich, do
których Najwy¿szy ich pole.
Bêd¹ to prawdziwi aposto³owie czasów
ostatecznych, którym Pan Zastêpów da
s³owo, moc dzia³ania cudów i odnoszenia
wietnych zwyciêstw nad Jego nieprzyjació³mi.
APOSTO£OWIE WIARY
Jako Aposto³owie ostatnich czasów po-

Procesja z figur¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej,
w czasie wieczernika z ksiêdzem Gobbi
w r. 1999 w Birnau (Niemcy)
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winnicie w tych dniach wielkiego odstêpstwa og³aszaæ wszystkim, a¿ po krañce ziemi, Ewangeliê Jezusa. Poród wielkiej
ciemnoci, która opad³a na wiat, szerzcie
wiat³o Chrystusa i Jego Boskiej Prawdy.
(8 grudnia 1994)
W Kociele i wiecie zapanowa³o w
obecnych dniach wielkie zamieszanie, dotycz¹ce wiary (...) Moje wra¿enie: kiedy
spogl¹dam na wiat katolicki, wydaje siê,
¿e w g³êbi katolicyzmu rodzi siê rodzaj niekatolickiego mylenia, zdobywaj¹cego
przewagê. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e jutro
myli niekatolickie bêd¹ najsilniejsze. Nigdy jednak nie bêd¹ odzwierciedla³y prawdziwych nauk Kocio³a. Jest wiêc nieodzowne, aby przy tej prawdziwej wierze i prawdziwej myli pozosta³a choæby najmniejsza
trzódka. (Pawe³ VI)
Jezus jest Prawd¹, poniewa¿ jako ¯ywe
S³owo, On sam jest ród³em i przypieczêtowaniem ca³ego Bo¿ego Objawienia. Masoneria kocielna usi³uje wiêc zaciemniæ
Jego Boskie S³owo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez
próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumia³ym i lepiej s³uchanym, pozbawia Je
ca³ej nadprzyrodzonej zawartoci. Przez to
szerz¹ siê coraz bardziej b³êdy w Kociele
katolickim. Z powodu rozpowszechniania
siê tych b³êdów wielu oddala siê dzi od
prawdziwej wiary, realizuj¹c w ten sposób
proroctwo, które da³am wam w Fatimie:
«Przyjd¹ czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziw¹ wiarê.» Utrata wiary to odstêpstwo.
(13 czerwca 1989)
Odstêpstwo rozszerzy³o siê teraz w ca³ym Kociele  zdradzonym nawet przez
niektórych Biskupów, porzuconym przez
wielk¹ liczbê Kap³anów, opuszczonym
przez tak wiele dzieci i profanowanym
przez Mojego przeciwnika. (26 sierpnia
1983)
Jest rzecz¹ konieczn¹ bymy w obecnych czasach stali siê prawdziwymi aposto³ami wiary.
Prowadzê was do wielkiej mi³oci: do
Jezusa-Prawdy, czyni¹c z was odwa¿nych
wiadków wiary; czyni¹c was mê¿nymi g³osicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, przeciwstawiaj¹cymi siê z moc¹ i odwag¹ wszelkim b³êdom. (13 czerwca
1989)
Rozg³aszajmy wszystkie prawdy naszej
wiary, szczególnie te, o których obecnie ju¿
siê nie mówi: o mierci, s¹dzie ostatecznym, o piekle, czyæcu, o niebie, krzy¿u 
naszym ratunku, o grzechu, który oddala
nas od Boga, o potrzebie sakramentu pokuty, o obowi¹zku pod¹¿ania drog¹ wskazan¹ przez Jezusa w Ewangeliach.
Rozlewajcie Moje wiat³o, g³osz¹c
Ewangeliê Jezusa z moc¹ i wiernoci¹. Powinnicie g³osiæ Jego Boskie S³owo z tak¹
sam¹ jasnoci¹ i prostot¹, z jak¹ oznajmi³
je wam Jezus. Jeli jestecie wiernymi s³ugami Ewangelii, stañcie w jej obronie, silnie przeciwstawiaj¹c siê sta³emu szerzeniu siê sekt i wszelkich form spirytyzmu
oraz magicznych praktyk (...) Staniecie siê
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Wieczernik w seminarium duchownym w
Guadalajara (Meksyk), 28 listopada 1994.
roku.
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Vox Domini
w ten sposób aposto³ami nowej ewangelizacji, o któr¹ tak bardzo prosi Mój Papie¿,
i drogocennymi narzêdziami Mojego matczynego tryumfu. (15 listopada 1995)
APOSTO£OWIE WIÊTOCI
Jako Aposto³owie ostatnich czasów powinnicie dawaæ wszystkim ¿ycie samego
Boga przez ³askê przekazywan¹ w sakramentach, których jestecie szafarzami. W
ten sposób szerzycie zapach czystoci i
wiêtoci w tych czasach wielkiego zepsucia. (8 grudnia 1994)
Bêd¹ to prawdziwi uczniowie Jezusa
Chrystusa, id¹cy ladami Jego ubóstwa,
pokory, wzgardy dla wiata, mi³oci bliniego. Bêd¹ nauczali jak iæ w¹sk¹ drog¹ do
Boga w wietle czystej prawdy, tj. wed³ug
Ewangelii, a nie wed³ug zasad wiata, bez
wzglêdu na osobê, nie oszczêdzaj¹c nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze miertelnych, choæby najpotê¿niejszym. W
ustach bêd¹ mieli obosieczny miecz s³owa
Bo¿ego (Hbr 4,12; Ef 6,17); na ramionach
nieæ bêd¹ zakrwawiony proporzec Krzy¿a, w prawej rêce krucyfiks, ró¿aniec w lewej, wiête imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromnoæ i umartwienie Jezusa
Chrystusa zajanieje w ca³ym ich postêpowaniu. (w. Ludwik de Montfort, nr 59)
Chcê, by takimi byli wszyscy Kap³ani
nale¿¹cy do Kap³añskiego Ruchu Maryjnego. Powinni byæ Moimi Kap³anami! Powtarzam ci: Moimi. Odk¹d powiêcili siê Mojemu Niepokalanemu Sercu, nie mog¹ ju¿
nale¿eæ do siebie. (...) Poniewa¿ ci Kap³ani nale¿¹ do Mnie, dlatego musz¹ siê przyzwyczajaæ do powierzania siê Mojemu kierownictwu  z prostot¹ i oddaniem. Cieszê
siê, kiedy mogê ich prowadziæ jak Mama
do wielkiej wiêtoci. Chcê, by odznaczali
siê gorliwoci¹. Pragnê, by bardzo kochali
Mojego Syna Jezusa. Chcê, aby zawsze
pozostawali wierni Ewangelii. Powinni byæ
ulegli w Moich rêkach  dla wspó³dzia³ania
z wielkim planem Mi³osierdzia. (24 sierpnia 1973)
Stawajcie siê odwa¿nymi zwiastunami
Jego tryumfu, bo wy  ma³e dzieci Mnie
powiêcone, ¿yj¹ce Moim duchem  jestecie Aposto³ami tych ostatnich czasów.
¯yjcie jako wierni uczniowie Jezusa,
maj¹c w pogardzie wiat i samych siebie,
w ubóstwie, pokorze, milczeniu, modlitwie,
umartwieniu, mi³oci i zjednoczeniu z Bogiem, nieznani i pogardzani przez wiat.
Nadszed³ czas, bycie wyszli z waszego ukrycia i owiecili ziemiê. Uka¿cie siê
wszystkim jako Moje dzieci, bo Ja jestem
zawsze z wami. Niech wiara bêdzie wiat³em, które was owieca w tych dniach
ciemnoci, i niech gorliwoæ dla czci i chwa³y Mego Syna bêdzie jedyn¹ spraw¹, jaka
was poch³ania.
Walczcie, dzieci wiat³oci, bo godzina
Mojej walki ju¿ nadesz³a. W surowoci zimy
wy jestecie p¹czkami kie³kuj¹cymi na
Moim Niepokalanym Sercu. Ja umieszczam je na ga³êziach Kocio³a, aby wam
powiedzieæ, ¿e w³anie ma nadejæ jego
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najpiêkniejsza wiosna. To bêdzie dla niego Druga Piêædziesi¹tnica. (31 grudnia
1997)
Jako Aposto³owie ostatnich czasów jestecie wezwani do niesienia rosy mi³osiernej mi³oci Jezusa na wiat wysuszony z
powodu niezdolnoci do kochania i ci¹gle
zagro¿ony nienawici¹, przemoc¹ i wojn¹.
(8 grudnia 1994)
Rozsiewajcie Moje wiat³o, rozlewaj¹c
wokó³ siebie balsam Mojej macierzyñskiej
czu³oci. Idcie przede wszystkim na spotkanie ma³ych, ubogich, grzesznych, zagubionych, uciskanych, niezliczonych ofiar
wszelkich niesprawiedliwoci i aktów przemocy. Zaniecie ich wszystkich do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. (15 listopada 1995)
APOSTO£OWIE JEDNOCI
Masoneria usi³uje zniszczyæ jednoæ
Kocio³a przez podstêpny i zdradziecki atak
na Papie¿a. Zawi¹zuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papie¿a. Wspiera i
wynagradza tych, którzy go lekcewa¿¹ i s¹
mu niepos³uszni. Szerzy g³osy krytyczne
oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez
to burzy siê sam fundament jednoci Kocio³a i staje siê on coraz bardziej porozrywany i podzielony. (...) Czyniê was drogocennymi narzêdziami jego jednoci. Dlatego w³anie zachowywanie szczególnej
jednoci z Papie¿em uczyni³am drugim zobowi¹zaniem w Moim Ruchu. Dziêki waszej mi³oci i waszej wiernoci Bo¿y plan
doskona³ego zjednoczenia Kocio³a zab³ynie na nowo w ca³ej swej wspania³oci.
(13 czerwca 1989)
Przez osobê i dzie³o Ojca wiêtego
Jana Paw³a II rozsiewam Moje wielkie wiat³o. Bêdzie siê ono powiêkszaæ, w miarê
jak ciemnoæ coraz bardziej bêdzie wszystko ogarniaæ. Kap³ani i wierni powiêceni
Memu Niepokalanemu Sercu, dzieci, które zgromadzi³am w Moim zastêpie ze
wszystkich stron wiata na wielk¹, czekaj¹c¹ was bitwê, zjednoczcie siê wszyscy
wokó³ Papie¿a, a zostaniecie przyobleczeni
Moj¹ w³asn¹ si³¹ i Moim cudownym wiat³em! Kochajcie go, módlcie siê za niego,
s³uchajcie go! B¹dcie mu we wszystkim
pos³uszni. (1 stycznia 1979)
Przy³¹cz siê, w mi³oci i modlitwie, do
wszystkich Kap³anów nale¿¹cych do Mojego Ruchu, który prowadzê do coraz wiêkszej mi³oci do Papie¿a i Kocio³a z nim
zjednoczonego. Musicie podtrzymywaæ go
modlitw¹, wasz¹ mi³oci¹ i wiernoci¹. Powinnicie iæ za nim, realizuj¹c jak najdoskonalej wszystko, co postanowi dla dobra
Kocio³a. Dajcie pod tym wzglêdem dobry
przyk³ad wszystkim. Musicie go broniæ w
chwilach, kiedy Mój nieprzyjaciel rzuci siê
z wciek³oci¹ na niego. Szatan bêdzie
zwodzi³ Moich biednych synów, aby siê
przeciwstawiali Papie¿owi. (17 padziernika 1978)
Dzi oznajmiam wam, ¿e jest to Papie¿
Mojej tajemnicy  Papie¿, o którym mówi³y
dzieci otrzymuj¹ce objawienia, Papie¿ Mo-

jej mi³oci i Mojego bólu. (...)Moje Niepokalane Serce jest zranione, widz¹c jak
wokó³ niego rozszerza siê pustka i obojêtnoæ, pe³na pychy opozycja wobec jego nauczania, kontestacja ze strony niektórych
Moich biednych synów Biskupów, Kap³anów, osób duchownych i wiernych. Z tego
powodu Mój Koció³ jest dzi dotkniêty g³êbokim podzia³em, zagro¿ony utrat¹ wiary,
przeszyty niewiernoci¹, która staje siê
coraz wiêksza. (13 maja 1991)
APOSTO£OWIE EUCHARYSTII
Jako Aposto³owie ostatnich czasów powinnicie og³aszaæ bliskoæ chwalebnego
powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkoæ
w nowe czasy, w których uka¿¹ siê wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia. G³ocie
wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha.
Przyjd, Panie Jezu!» (8 grudnia 1994)
Przyjcie chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie siê z najwiêksz¹ wspania³oci¹ Eucharystii. Chrystus urzeczywistni
Swe wspania³e Królestwo w powszechnym
tryumfie Jego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie siê z ca³¹ moc¹ i bêdzie
mia³o mo¿noæ zmieniaæ serca, dusze, osoby, rodziny, spo³eczeñstwo i nawet strukturê wiata. Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi was do cieszenia siê Jego sta³¹ obecnoci¹: odczujecie j¹ w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do prze¿ywania drugiego, odnowionego i piêkniejszego ziemskiego Raju. (21 sierpnia 1987)
We Mszy wiêtej poprzez znak sakramentalny odnawiana jest ofiara, któr¹ Jezus wype³ni³ na Górze Kalwarii. W Eucharystii Jezus jest rzeczywicie obecny, ze
swoim Cia³em, swoj¹ Krwi¹, Dusz¹ i swoj¹
Boskoci¹.
Msza w. uobecnia ofiarê Krzy¿a (...)
przez swój cis³y zwi¹zek z ofiar¹ na Golgocie jest ofiar¹ w pe³nym sensie, (...) Sakramentalne uobecnienie we Mszy w. ofiary Chrystusa, uwieñczonej Jego zmartwychwstaniem, zak³ada specyficzn¹ obecnoæ, o której «mówi siê jako o rzeczywistej nie w sensie wy³¹cznoci, tak jakby inne
nie by³y rzeczywiste, ale przez antonomazjê, poniewa¿ jest substancjalna, a w jej
mocy Chrystus, Bóg-Cz³owiek ca³y staje siê
obecny» Ecclesia de Eucharistia 13-15)
W tych czasach masoneria usi³uje na
wiele podstêpnych sposobów zaatakowaæ
w Kociele kult sakramentu Eucharystii.
Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usi³uje pomniejszyæ jej wartoæ jako Ofiary i
zanegowaæ rzeczywist¹ i osobow¹ obecnoæ Jezusa w konsekrowanych Hostiach.
W tym celu stopniowo zosta³y zniesione
wszelkie zewnêtrzne oznaki wyra¿aj¹ce
wiarê w rzeczywist¹ obecnoæ Jezusa w
Eucharystii, np. przyklêkanie, godziny publicznej adoracji, wiêty zwyczaj otaczania
Tabernakulum wiat³ami i kwiatami. (13
czerwca 1989)
Istniej¹ bowiem miejsca, w których zauwa¿a siê prawie ca³kowity zanik praktyki
adoracji eucharystycznej. Do tego docho-

dz¹ te¿ tu i ówdzie, w ró¿nych rodowiskach kocielnych, nadu¿ycia powoduj¹ce
zaciemnianie prawid³owej wiary i nauczania katolickiego odnonie do tego przedziwnego Sakramentu. Czasami spotyka siê
bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy
Eucharystii. Ogo³ocona z jej wymiaru ofiarniczego, jest prze¿ywana w sposób nie wykraczaj¹cy poza sens i znaczenie zwyk³ego braterskiego spotkania (Ecclesia de
Eucharistia, 10)
W tych czasach rozszerza siê w Kociele zwyczaj przystêpowania do Komunii w
stanie grzechu miertelnego. G³omy wiernym koniecznoæ spowiedzi sakramentalnej przed przyjêciem Eucharystii u tego, kto
jest w stanie grzechu miertelnego. I za naszym porednictwem, nas kap³anów, bêdzie móg³ rozkwitn¹æ w ca³ym Kociele
sakrament Pojednania!
Je¿eli chrzecijanin ma na sumieniu
brzemiê grzechu ciê¿kiego, to  aby móg³
mieæ pe³ny udzia³ w Ofierze Eucharystycznej  obowi¹zkow¹ staje siê droga pokuty,
poprzez sakrament Pojednania. (Ecclesia
de Eucharistia, 37)
Bolesn¹ koronê cierniow¹ wokó³ Mego
Niepokalanego Serca tworz¹ dzi przede
wszystkim wiêtokradztwa. Ile¿ jest dzi
wiêtokradzkich Komunii! Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma dzi celebracji eucharystycznej, w której nie by³oby wiêtokradzkich Komunii. Gdybycie mogli dostrzec
Moimi oczyma rozmiar tej plagi, która zarazi³a ca³y Koció³. Parali¿uje Go, czyni nieczystym i bardzo chorym! Gdybycie to widzieli Moimi oczyma, wylewalibycie ze
Mn¹ obfite ³zy. (...)
Dokoñczenie ze strony 2:
Drodzy Bracia i Siostry, z ufnoci¹ rozpocznijmy wielkopostn¹ drogê, o¿ywiani
wzmo¿on¹ modlitw¹, pokut¹ i wra¿liwoci¹
na potrzebuj¹cych. Wielki Post niech bêdzie szczególnie sposobn¹ okazj¹, aby powiêciæ wiêcej troski dzieciom w rodowisku rodzinnym i spo³ecznym: one s¹ przysz³oci¹ ludzkoci.
5. Z charakterystyczn¹ dla dzieci prostot¹ w modlitwie Ojcze nasz zwracamy siê
do Boga, nazywaj¹c Go tak, jak nas nauczy³ Jezus: Abba, Ojcze.
Ojcze nasz! Powtarzajmy czêsto tê modlitwê podczas Wielkiego Postu, powtarzajmy j¹ z wewnêtrznym uniesieniem. Przyzywaj¹c Boga, Ojca naszego, uwiadomimy sobie, ¿e jestemy Jego dzieæmi i
wspólnie poczujemy siê braæmi. W ten sposób bêdzie nam ³atwiej otworzyæ serce dla
maluczkich zgodnie z wezwaniem Pana Jezusa: A kto by jedno takie dziecko przyj¹³
w imiê moje, Mnie przyjmuje (Mt 18,5).
Z t¹ zachêt¹, za wstawiennictwem Maryi, Matki Wcielonego S³owa Bo¿ego i Matki
ca³ej ludzkoci, proszê Boga o b³ogos³awieñstwo dla ka¿dego i ka¿dej z Was.
Watykan, 8 grudnia 2003 roku.
Jan Pawe³ II, papie¿

Umi³owani synowie powiêceni Memu
Sercu, b¹dcie dzi potê¿nym wo³aniem o
pe³ny powrót ca³ego Kocio³a walcz¹cego
do Jezusa obecnego w Eucharystii, gdy¿
tylko tam znajduje siê ród³o wody ¿ywej!
Oczyci ona Koció³, usunie jego suszê i
odnowi pustyniê, w któr¹ siê zamieni³. Jedynie tam znajduje siê tajemnica ¯ycia, które otworzy dla niego drug¹ Piêædziesi¹tnicê ³aski i wiat³a. Tylko tam znajduje siê
zdrój odnowionej wiêtoci  Jezus w Eucharystii!
Proszê, ¿eby powrócono wszêdzie do
organizowania godzin adoracji przed Jezusem wystawionym w Najwiêtszym Sakramencie. Pragnê, ¿eby wzrós³ ho³d mi³oci wobec Eucharystii (...)Kap³ani i wierni nale¿¹cy do Mojego Ruchu, przychodcie czêsto przed Tabernakulum, módlcie siê
przed Tabernakulum. (21 sierpnia 1987)
Jest wiêc zadaniem pasterzy Kocio³a, aby równie¿ poprzez w³asne wiadectwo zachêcali do kultu eucharystycznego,
do trwania na adoracji przed Chrystusem
obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najwiêtszego Sakramentu. Piêknie jest zatrzymaæ siê z Nim i jak umi³owany Uczeñ
oprzeæ g³owê na Jego piersi (por. J 13,25),
poczuæ dotkniêcie nieskoñczon¹ mi³oci¹
Jego Serca. (Ecclesia de Eucharistia 25)
Na wzór Jana  umi³owanego aposto³a, powo³anego do g³êbokiej jednoci ¿ycia z Jezusem ¿yj¹cym w Swym ludzkim
Ciele  staniecie siê nowymi Janami, wezwanymi do g³êbokiej jednoci ¿ycia z Jego
chwalebnym Cia³em, rzeczywicie obecnym jako ofiara i ukrytym pod postaciami
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konsekrowanego Chleba, przechowywanego we wszystkich Tabernakulach wiata.
(31 marca 1988)
To nie wasze duszpasterskie plany ani
dyskusje, to nie ludzkie rodki  które daj¹
wam tyle nadziei i pewnoci  lecz jedynie
Jezus w Eucharystii da ca³emu Kocio³owi
si³ê do ca³kowitej odnowy. Uczyni go ubogim, ewangelicznym, czystym, pozbawionym wszelkiego oparcia, w którym pok³ada³by sw¹ ufnoæ; uczyni go wiêtym, piêknym, bez skazy i bez zmarszczki  na podobieñstwo waszej Niebieskiej Mamy. (8
sierpnia 1986)
Pos³uchajmy przede wszystkim Najwiêtszej Dziewicy Maryi, w której tajemnica Eucharystii jawi siê bardziej ni¿ w kimkolwiek innym jako tajemnica wiat³a. Patrz¹c na Ni¹, poznajemy przemieniaj¹c¹
moc, jak¹ posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy wiat odnowiony w mi³oci. Kontempluj¹c J¹ wziêt¹ do Nieba z dusz¹ i cia³em, dostrzegamy skrawek «nowych niebios» i «nowej ziemi», które otworz¹ siê
przed naszymi oczyma wraz z powtórnym
przyjciem Chrystusa. Tu na ziemi Eucharystia stanowi ich «rêkojmiê» i, w pewnym
sensie, antycypacjê: Veni, Domine Iesu!
(Ap 22, 20). (Ecclesia de Eucharystia, 62)
*
Powierzam wam zadanie przekazania
treci tego pisma wszystkim cz³onkom Kap³añskiego Ruchu Maryjnego. Niech do
ka¿dego dotrze jego treæ, jak równie¿
moje serdeczne pozdrowienia i kap³añskie
b³ogos³awieñstwo.
Wasz ma³y brat
Don Stefano Gobbi

Ks. Stefano Gobbi

DO KAP£ANÓW, UMI£OWANYCH
SYNÓW MATKI BO¯EJ (1973-1997)
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 wiatowy Ruch Maryjny, maj¹cy za zadanie broniæ Kocio³a, Papie¿a i staæ siê narzêdziem tryumfu
Niepokalanego Serca.
Zasady Ruchu s¹ proste.
Ka¿dy kto ich przestrzega ju¿ przynale¿y do niego w sposób duchowy:
l Ca³kowite i pe³ne ufnoci powiêcenie siê
Niepokalanemu Sercu Maryi;
l Codzienne odmawianie przynajmniej jednej czêci Ró¿añca;
l Wiernoæ Papie¿owi i tym biskupom, którzy s¹ z nim zjednoczeni;
l Szerzenie pobo¿noci 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 wieckich oraz 65 tysiêcy 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 dzi nie zosta³a opublikowana ich ocena. Ks. Gobbi co roku w grudniu spotyka siê z Ojcem wiêtym
na prywatnej Mszy w. i na audiencji, relacjonuj¹c rozwój Ruchu.
Objêtoæ: 944 strony, twarda oprawa, 35 z³
Ksi¹¿ka dostêpna jest za zaliczeniem pocztowym. Adres:
Biuro Handlowe Lumen 43-190 Miko³ów, ul. ¯wirki i Wigury 6.
Tel.: (32) 738-38-69 Fax: (32) 738-94-12 e-mail: b.h.lumen@inetia.pl
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«CENACOLO»

CUD U STÓP GÓRY OBJAWIEÑ GOSPY

Z pomoc¹ Matki Bo¿ej narkomani uwalniaj¹ siê od na³ogu
Za³o¿ycielk¹ Wspólnoty Cenacolo jest
Siostra Elwira Petrozzi, która powo³uj¹c j¹
do ¿ycia w roku 1982, postanowi³a przyjæ
z pomoc¹ narkomanom, aby potrafili poznaæ wartoci chrzecijañskie i zarazem
wed³ug nich ¿yæ.
Poza g³ównym orodkiem Cenacolo we
w³oskim Saluzzo, istnieje i dzia³a 35 wspólnot w ca³ej Europie i Ameryce, w tym równie¿ w Medziugorju. O tym, ¿e realizowany przez ni¹ i jej wspó³pracowników program jest dobry, wiadczy fakt, ¿e leczy siê
u nich ju¿ kilkaset m³odych ludzi z 15 krajów. S¹ wród nich tak¿e Polacy, wystarczy  jak mówi s. Elwira  ¿e chc¹ zostaæ
w ten sposób ocaleni: w miejscu, gdzie trzeba wczenie rano wstawaæ, gdzie nie ma
telewizji, ksi¹¿ek, papierosów, tylko ciê¿ka praca oraz cierpienie.
Dzia³a ju¿ tak¿e dom pod Koszalinem,
w Giezkowie. Wszyscy trafiaj¹ do wspólnot, tak¿e w Polsce, za porednictwem Kocio³a i rodziców. Zawsze odbywa siê to w
ten sposób: najpierw wspólnotê odwiedza
ojciec i matka, potem ich córka lub syn.
Siostra Elwira postanowi³a utworzyæ
orodek Cenacolo w Medziugorju, wiadoma, i¿ jest to miejsce szczególnych ³ask
okazywanych poszukuj¹cym dróg do prawdy. Dom w Medziugorju zosta³ otwarty w
dniu 1 czerwca 1991 roku. ¯yje i dzia³a poddany Bo¿ej Opatrznoci.
Kiedy pielgrzymuj¹cy do Medziugorja
spogl¹daj¹ z Góry Objawieñ w dolinê, dostrzegaj¹ u jej podnó¿a co niezwyk³ego:
m³odzi murarze i kamieniarze, modl¹c siê
wykonuj¹ ciê¿kie prace. S¹ to m³odzieñcy
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z Wspólnoty Siostry Elwiry, Cenacolo 
Wieczernik. Na kilkuset metrach kwadratowych nagiej ska³y buduj¹ kolejne obiekty
orodka. Wspólnie wykonywana praca umo¿liwia im równie¿ wejcie na now¹ drogê w ¿yciu.
W Cenacolo uwiadomi³em sobie, co
znaczy ofiara, co znacz¹ wyrzeczenia 
mówi Toni Nazor z Supera w pobli¿u Splitu, który ju¿ w m³odych latach wpad³ w sid³a narkotycznego na³ogu. Dzi znajdujê
radoæ nawet w ma³ych sprawach, a przecie¿ nie zawsze tak by³o. ¯yjê w tej wspólnocie czwarty rok i coraz bardziej odczuwam, jak w tym czasie zmienia³o siê moje
¿ycie. Oczywicie muszê w nim jeszcze to
i owo zmieniæ, ale i na to przyjdzie czas...
W³anie tu odnajdujê dla siebie w³aciw¹
drogê i pod¹¿am ni¹. Zrozumia³em, ¿e nale¿y za wszelk¹ cenê i wieloma staraniami
d¹¿yæ, by nie wpaæ ponownie w dawne
nawyki, w chaotyczne ¿ycie, by nigdy ju¿
nie siêgaæ po narkotyki. Nie i nie. Nie mam
zamiaru skoñczyæ w rynsztoku! Moje wczeniejsze ¿ycie by³o jednym nieustannym
zak³amaniem, ale to ju¿ poza mn¹ i nie
mo¿e wróciæ!
UCIECZKA
ZE SZPONÓW NARKOMANII

Ju¿ maj¹c 15 lat zacz¹³em paliæ haszysz, dwa lata póniej siêgn¹³em po strzykawkê i heroinê, a kiedy mia³em dwadziecia lat, zjawi³em siê w tej Wspólnocie. To
w³anie najbardziej znamienne momenty w
moim ¿yciorysie. Za¿ywa³em narkotyki, poniewa¿ wszystko w otaczaj¹cym wiecie
wyda³o mi siê bez sensu. Nieustannie szuka³em czego nowego, zawsze jednak doznawa³em rozczarowania. Kiedy zdarzy³o siê, ¿e co mnie zafascynowa³o, ale przekona³em siê, ¿e to nie to, czego poszukujê. W myleniu i dzia³aniu pojawia³ siê wci¹¿
rodzaj pustki, moja rozpacz przybiera³a na
sile. Mo¿e wydaæ siê dziwnym, ¿e w³aciwie niczego mi nie brakowa³o, ale ja marzy³em o szczerych rozmowach i prawdziwej
mi³oci ze strony rodziców. Oni niew¹tpliwie kochali mnie, ale nie potrafili tej rodzicielskiej mi³oci we w³aciwy sposób okazywaæ, nie odczuwa³em jej i w³anie tego
mi brakowa³o.
Dobrze by by³o, gdyby choæ od czasu
do czasu czego mi zakazywali, ale nie 
oni na wszystko pozwalali. ¯ycie rodzinne
by³o powierzchowne, co w rodzaju namiastki, g³ówn¹ uwagê skupiano na sprawach
czysto materialnych, pomijaj¹c duchowe.
Ojciec, matka, siostra i ja  ka¿de z nas
prowadzi³o w³asne ¿ycie, nigdy nie stano-
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wilimy rodziny z prawdziwego zdarzenia...
Ostatecznie opuci³em rodzinny dom, a poniewa¿ nigdy nie mia³em nawet ma³ej sposobnoci czego siê wyrzec, sta³em siê ³atw¹ ofiar¹ narkotyków. Dopiero we Wspólnocie Siostry Elwiry poj¹³em istotn¹ wartoæ wyrzeczeñ; przekona³em siê, ¿e tym
razem wybra³em w³aciw¹ drogê.
Krótko przed przybyciem do Wspólnoty, wskutek przedawkowania heroiny zmar³
mój najbli¿szy przyjaciel. Jego mieræ otworzy³a moje oczy, poczu³em w sobie i wokó³
siebie pustkê, reszty dope³ni³a samotnoæ,
strach, obawa przed przysz³oci¹. To g³ównie te prze¿ycia zaprowadzi³y mnie do
Wspólnoty Cenacolo, aczkolwiek w tym
momencie nie opuszcza³y mnie w¹tpliwoci: czy zdo³am odmieniæ swój los, pokierowaæ go w dobr¹ stronê. Przecie¿ a¿ do podjêcia tej decyzji moje myli by³y wci¹¿ zaprz¹tniête jednym: czy zdobêdê pieni¹dze
na kolejn¹ dzia³kê narkotyku potrzebnego
do prze¿ycia kolejnego dnia? W tym okresie nigdy siê nie modli³em, jednak pamiêtam, ¿e nieraz wypowiada³em w myli probê: Panie Bo¿e! Zakoñcz to szaleñstwo!
O Wspólnocie dowiedzia³em siê od
mamy i w³anie to okaza³o siê dla mnie ratunkiem. W przeciwieñstwie do innych stosowanych wobec narkomanów terapii, tu
nie zmierza siê tylko do porzucenia na³ogu, ale równoczenie uczy siê rozpoznawania sensu ¿ycia, a tym samym i bliskiego poznania Boga. Zacz¹³em wierzyæ, ¿e
istnieje szansa wyboru innego ¿ycia i teraz ju¿ wiem, i¿ nic nie zdo³a mnie od tego
przekonania odwieæ. Tu czujê siê chroniony, opad³y ze mnie wszelkie obawy i lêki,
czujê siê potrzebny innym, a inni s¹ nieodzowni dla mnie. Krótko mówi¹c sta³em
siê jakby nowym cz³owiekiem, który z pokor¹ potrafi s³u¿yæ dobru Wspólnoty, pomagaæ innym.
UZDROWIENIE
BEZ POMOCY LEKARZA
Podobne wyznanie us³ysza³em od innego W³ocha, Vittorio Barbottoni. W szpony
narkomanii wpad³ w szesnastym roku ¿ycia i przez siedem lat przemierza³ to piek³o. Pewnego dnia  zapewne nie by³ to
przypadek  zapuka³ do bramy pewnego
klasztoru.
Mówi: Narkomania opanowa³a mnie
bez reszty. Kiedy mia³em 18 lat, po gwa³townych nieporozumieniach, opuci³em rodzinny dom. Nocowa³em w wagonach, ¿ebra³em i krad³em, aby tylko zdobyæ pieni¹dze na kolejn¹ dawkê narkotyku. Czu³em
siê opuszczony przez otaczaj¹cy wiat i
wiem z ca³¹ pewnoci¹, ¿e pewnego dnia
moje zrujnowane ¿ycie dobieg³oby kresu,
gdybym kiedy nie poprosi³ o datek duchownego.
Zamiast ¿¹danych pieniêdzy poda³ mi
adres Wspólnoty Siostry Elwiry i w jej
orodku jestem ju¿ od trzech lat. Obecnie
wiem, ¿e to Bóg mnie tu zaprowadzi³, bo z
w³asnej woli nigdy nie by³bym zdolny tego
uczyniæ. Jednak moje wejcie do wspólno-

towej grupy nie by³o ³atwe, bezproblemowe. Od pierwszego dnia otoczyli mnie opiek¹ i pomagali inni. W ka¿dej godzinie, kiedy czu³em siê paskudnie, kto zawsze zjawia³ siê i w ró¿ny sposób okazywa³ mi pomoc. Pomagano mi pokonywaæ moje nie
do zniesienia lêki, a przede wszystkim zdo³ano odwieæ mnie od zamiaru ucieczki z
Cenacolo. To bowiem oznacza³oby ponowne za¿ywanie narkotyków. Wytrwa³em i pozosta³em we Wspólnocie, prawdziwie zaskoczony okazywan¹ mi cierpliwoci¹ i mi³oci¹. Nie musia³em przyjmowaæ ¿adnych
lekarstw, nie poddano mnie nawet badaniom lekarskim.
Oto dwa wyznania z ¿ycia narkomanów,
którzy we Wspólnocie Siostry Elwiry uwolnili siê od zgubnego na³ogu  charakterystyczne przyk³ady, które mog¹ wystarczyæ
za wiele innych, jak¿e podobnych.
Rodzaj stosowanej w Cenacolo terapii
jest jedyny w swoim rodzaju, a zarazem i
bardzo prosty. Procesem odwykowym nie
kieruj¹ ani lekarze, ani psycholodzy. Przyjêta zasada dzia³ania jest tak¿e bardzo prosta: narkomanowi mo¿e najbardziej pomóc
ten, kto sam przeszed³ przez to piek³o.
Matka Bo¿a przypiesza ten proces, pomaga uwolniæ siê od na³ogu. Wspólnota w
Medziugorju jest jedn¹ sporód 20 innych,
podobnych. Pozosta³e znajduj¹ siê we W³oszech, na Florydzie, w Lourdes.
Wracaj¹c do pocz¹tków dzia³alnoci
Siostry Elwiry nale¿y wspomnieæ, ¿e zgodnie ze z³o¿onym przez ni¹ lubowaniem
s³u¿enia najbiedniejszym, zamierza³a w
domu otrzymanym od w³adz miasteczka
utworzyæ azyl dla bezdomnych. Wkrótce
zmieni³a ów zamiar, dochodz¹c do przekonania, i¿ w³aciwszym jej powo³aniem jest
udzielanie pomocy m³odym narkomanom,
umo¿liwienie im wyjcia ze zgubnego na³ogu, powrót do normalnego ¿ycia. I tak powsta³ pierwszy z orodków Wspólnoty Cenacolo.
W Medziugorju Siostra Elwira zjawi³a siê
przed siedmiu laty, a wraz z ni¹ grupa narkomanów z namiotami. Ciê¿ko pracuj¹c i

powiêcaj¹c czas g³ównie modlitwie ró¿añcowej w tych trudnych warunkach przebywali jeden rok, aby nastêpnie rozpocz¹æ
budowê ma³ego, murowanego osiedla. Sta³o siê to w roku 1991 i od tego czasu niemal z ka¿dym dniem ros³a liczba przybywaj¹cych do orodka narkomanów, poszukuj¹cych tu ratunku dla siebie. Siostra Elwira
wybra³a Medziugorje uznaj¹c, i¿ jest to
miejsce szczególnych ³ask, w którym
szczere modlitwy pozwol¹ m³odym ³atwiej
wyjæ z na³ogu. Innym powodem wyboru
Medziugorja by³o to, ¿e do tego miejsca
przybywa³o miêdzy innymi wielu narkomanów, a tak¿e ich rodzice, b³agaj¹c Gospê
o pomoc.
Zdania te us³ysza³em od kierownika
Wspólnoty w Medziugorju, Stefano Aragny.
Wprawdzie on sam nigdy nie zetkn¹³ siê z
narkotykami, ale splot okolicznoci sprawi³, i¿ postanowi³ swe ¿ycie i pracê oddaæ
s³u¿bie i pomocy tym, którzy w ów na³óg
wpadli. W swoim czasie mia³ do wyboru:
pobór do wojska lub podjêcie s³u¿by cywilnej; wybra³ tê drug¹ mo¿liwoæ. Co wiêcej
 zamiast jednego roku jest tu ju¿ od szeciu lat i postanowi³ pozostaæ na zawsze.
Mówi: S³u¿¹c tu, czujê siê prawdziwym
cz³owiekiem i chrzecijaninem. ¯adne, nawet wysokie wynagrodzenie, nie zdo³a³oby zast¹piæ radoci, któr¹ odczuwam widz¹c jak m³odzi ludzie, którzy najczêciej
w niemal ostatnim momencie uchwycili
szansê zmiany swego ¿ycia, wstêpuj¹c do
naszej Wspólnoty.
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Kto przebywa w Cenacolo, musi byæ gotów zrezygnowaæ z wielu rzekomych przyjemnoci, które oferuje wiat poza orodkiem. U nas nie ma telewizora ani radia,
nawet ¿adnych czasopism i gazet. Wszystkich obowi¹zuje zakaz spo¿ywania alkoholu i palenia papierosów. Mê¿czyni i kobiety przebywaj¹ oddzielnie, a ka¿dego
dnia g³ówne zajêcia to praca i modlitwa,
udzielanie pomocy nowoprzybywaj¹cym,
s³u¿ba dobru ca³ej Wspólnoty.
Z WYZNAÑ
BY£YCH NARKOMANÓW:
Jednym z naszych ¿yciowych problemów jest to, ¿e nigdy nie bylimy zdolni do
jakichkolwiek wyrzeczeñ, a to okazuje siê
pierwszym pomocnym warunkiem wyjcia
z na³ogu.
W osiedlu, zbudowanym z kamieni i cegie³ na skalistym gruncie, panuje zgoda i
porz¹dek. Ka¿dy przestrzega harmonogramów pracy, które zmieniane s¹ co dwa miesi¹ce. ¯yj¹cy we Wspólnocie wstaj¹ o 6tej rano i udaj¹ siê do kaplicy, gdzie odmawiaj¹ ró¿aniec, czytaj¹ Ewangeliê, a zawarte w nich przes³ania rozwa¿aj¹ w ci¹gu
dnia. Po niadaniu przystêpuj¹ do wykonywania ró¿nych robót, co trwa od 8-mej
do 19-stej. Jest te¿ 1,5-godzinna przerwa
obiadowa. Wieczorem ponownie spotykaj¹ siê w kaplicy, odmawiaj¹ modlitwê ró¿añcow¹. W godzinach póniejszych jest
czas na roztrz¹sanie w³asnych spraw b¹d
przekazywanie innym wiadectw w³asnych
prze¿yæ z kryzysowych, wczeniejszych
okresów ¿ycia.
Przebaczanie ³agodzi konflikty
Praca oraz inne dzia³ania nie odnios³yby po¿¹danych wyników, gdyby uwa¿aæ je
tylko za mo¿liwoæ zdobywania rodków na
utrzymanie orodka. Ciê¿ka nieraz praca i
wspólne modlitwy pomagaj¹ przede wszystkim wyzwoliæ siê od dawnych, zgubnych
nawyków, zapomnieæ o samotnoci, rozpocz¹æ nowe ¿ycie.
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e gdziekolwiek
jest grupa osób, przebywaj¹cych razem,
zatem równie¿ w Cenacolo, tam mog¹ pomiêdzy nimi rodziæ siê pewne konflikty i nieporozumienia. Mo¿na jednak równie¿ i w
tym dostrzec co pozytywnego. Jest to
swego rodzaju lekcja, jakimi sposobami
mo¿na wybrn¹æ z trudnych sytuacji, zapobiec grobie powrotu do narkomanii. Niektóre konflikty próbuje siê rozwi¹zywaæ
przez rozmylania w kaplicy i najczêciej
ich wynikiem s¹ nastêpuj¹ce potem przeprosiny oraz przebaczenie.
Oto co powiedzia³ Boris Vidoviæ ze Splitu, który przez osiem lat, zanim wst¹pi³ do
Wspólnoty, by³ narkomanem:
Poza uci¹¿liw¹ prac¹, szczególne znaczenie posiada modlitwa. Kto potrafi szczerze siê modliæ, nigdy nie zdo³a zag³uszyæ
g³osu w³asnego sumienia, a to równie¿ bardzo wa¿ne dla wydostania siê z na³ogu.
Wród wielu innych, ró¿nych orodków
odwykowych, Wspólnota Cenacolo w Medziugorju okazuje siê byæ najbardziej sku-
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tecznym, skoro a¿ 90 % przebywaj¹cych
w tej Wspólnocie wyzwala siê od na³ogu.
Osiedle, wzniesione przez samych narkomanów w okresie niewiele ponad trzech lat,
obejmuje domy, których wnêtrza zdobi¹
liczne ornamenty, mozaiki i freski. Przypomina nieco architekturê z przesz³oci. Poza
domami mieszkalnymi, ca³y kompleks obejmuje jeszcze dwie du¿e sale jadalne, dwie
kaplice, warsztaty, piekarniê, ogród warzywny, oborê i kurnik. W parku znajduje siê
miejsce z o³tarzem dla odprawiania Mszy
wiêtych w plenerze. Wkrótce zakoñczona bêdzie budowa kaplicy ku czci Matki Bo¿ej.
Wprawdzie w³adze oferowa³y Wspólnocie subwencjê na utrzymanie orodka, jednak postanowiono korzystaæ jedynie z w³asnych rodków, uzyskiwanych ró¿nymi
sposobami. Przebywaj¹cy w Cenacolo z
pe³nym zaufaniem powierzaj¹ swój byt
Bo¿ej Opatrznoci. Utrzymuj¹ siê z dochodów za w³asn¹ pracê oraz datków. Na przyk³ad malowane w orodku ikony chêtnie
kupuj¹ kocio³y w wielu krajach.
Goran Curkoviæ ze Splitu wyznaje: Dawniej wymia³bym ka¿dego, kto zechcia³by przypisaæ mi jaki talent artystyczny!
Z technik¹ malowania fresków zaznajomi³ go artysta plastyk z Mediolanu, Robert Branabilla. W tej technice tej Goran
stosuje stare metody, polegaj¹ce m.in. na
mieszaniu farb z naturalnych sk³adników z
jajkami i octem. Twarze wiêtych  tak siê
przyjê³o  malowane s¹ wy³¹cznie w dniach
postu, w pi¹tki.
Mo¿na mieæ niemal stuprocentow¹ pewnoæ, ¿e po czteroletnim pobycie w Cenacolo, dawni narkomani nie powróc¹ ju¿ do
zgubnego na³ogu. Wspólnotê opuszczaj¹,
zdobywszy tu jeszcze jedn¹ dodatkow¹ korzyæ: umiejêtnoæ pracy w konkretnym zawodzie. Wspólnota organizuje w Splicie
spotkania z udzia³em tych, którzy w niej
przebywaj¹, oraz ich rodziców. Jest bowiem spraw¹ bezsporn¹, ¿e jednym z czêstych powodów popadania m³odych w narkomaniê s¹ sytuacje w rodzinie. Harmonijne wspó³¿ycie rodzinne mo¿e w znacznym
zakresie przyczyniæ siê do ³agodzenia tej
zgubnej i niestety rozszerzaj¹cej siê w
wiecie plagi.
¯adnego z rozmówców nie zna³em
wczeniej, w kryzysowych okresach ich
narkotycznego ¿ycia. Spogl¹daj¹c na nich
i rozmawiaj¹c z nimi obecnie mo¿na dostrzec ludzi, promieniuj¹cych energi¹, siln¹ wol¹  ludzi, którzy ju¿ wiedz¹, jak kszta³towaæ dalsz¹ przysz³oæ, swe ¿ycie po opuszczeniu Wspólnoty Cenacolo, której
za³o¿ycielk¹ jest skromna zakonnica, siostra Elwira Petrozzi.
Petar Grubisiæ
Medjugorje Gebetsaktion.
Przek³. z niem: B. Bromboszcz
Polska strona w internecie:
http://www.campo-della-vita.org/polacco/
index(pol).htm
Strona miêdzynarodowa:
http://www.campo-della-vita.org/

Za³o¿ycielka Wspólnoty Cenacolo Siostra Elwira Petrozzi, w 2003
roku przebywa³a w Wiedniu, zaproszona tam przez kard. Christopha Schoenborna. Jej odczyty,
wyg³aszane w katedrze w. Stefana, w których mówi³a o apostolskiej s³u¿bie w orodkach Cenacolo, czêsto przerywa³y brawa, wyra¿aj¹ce uznanie i podziw dla jej
dzia³alnoci. Oto wywiad przeprowadzony z ni¹ przy tej okazji.

MEDZIUGORJE
JEST DLA NAS
WIAT£EM
WSKAZUJ¥CYM
DROGÊ...
 Od szeregu lat Wspólnota Cenacolo
prze¿ywa znacz¹cy rozwój. Obecna jest w
wielu krajach. W sumie dzia³aj¹ ju¿ 43 orodki Cenacolo. Sk¹d to rosn¹ce zainteresowanie i potrzeba tworzenia kolejnych
wspólnot?
s. E.: Uwa¿am, ¿e m³odzi coraz czêciej
uwiadamiaj¹ sobie, czym w istocie s¹ narkotyki, zw³aszcza wtedy, gdy zdarza siê,
¿e s¹ wiadkami nag³ych zgonów kolegów
wskutek ich przedawkowania lub z powodu innych przyczyn. Dochodz¹ wówczas do
przekonania, ¿e narkotyk to nie zabawa,
lecz bardzo realna groba utraty ¿ycia. Jest
to z pewnoci¹ jedna z przyczyn szukania
pomocy we wspólnotach Cenacolo. Jednak powodów jest wiêcej. Wielu m³odych
ludzi poszukuje w ¿yciu nadziei, radoci,
mi³oci, szacunku. Dochodz¹ w pewnym
momencie do przekonania, ¿e nie odnajd¹ tego w narkotykach. Zaczynaj¹ wówczas têskniæ za normalnym ¿yciem.
W tego rodzaju sytuacjach mówiê im i
przekonujê, ¿e wszystko, czego tak pragn¹:
mi³oæ, radoæ, nadzieja, przyjañ, a tak¿e
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szacunek ze strony innych  to wszystko
naprawdê istnieje w otaczaj¹cym ich wiecie, jednak nie nale¿y tych wartoci poszukiwaæ w narkotykach, w podszeptach Z³ego. Nieodzownym jednak i pierwszym warunkiem jest samemu podj¹æ w³aciw¹ decyzjê. Musz¹ zrozumieæ, ¿e nie s¹ ludmi
ca³kowicie przegranymi, lecz wraz z innymi m³odymi mog¹ tworzyæ dla siebie i dla
innych now¹ przysz³oæ. W naszych dzia³aniach wa¿n¹ jest umiejêtnoæ czytania
w duszach m³odych osób, zw³aszcza tych,
które zabrnê³y ju¿ daleko w z³ym kierunku:
ich dusze oraz cia³a s¹ ju¿ powa¿nie zrujnowane.
Wypada równie¿ wspomnieæ, i¿ w licznych przypadkach bywa tak, ¿e m³odym niczego w ¿yciu nie brak: posiadaj¹ mo¿liwoci kszta³cenia, pracuj¹, mog¹ zak³adaæ
rodziny. A jednak równie¿ w takich sytuacjach pojawia siê w nich smutek, rodz¹ siê
obawy. Jest prawd¹, ¿e nawet osi¹gn¹wszy w ¿yciu pewien dobrobyt, w cz³owieku
mo¿e siê pojawiæ rodzaj pustki, co nie jest
bynajmniej zjawiskiem zmylonym, lecz
czym realnie wystêpuj¹cym. Doroli winni wówczas wykazaæ odwagê i umiejêtnoæ
poznania prawdziwych przyczyn takich zaburzeñ, dotrzeæ do prawdy.
Je¿eli cz³owiek nie potrafi sam zrozumieæ w³aciwego sensu ¿ycia, musimy mu
w tym pomóc wskazuj¹c zbawienn¹ odmiennoæ innego ¿ycia: ¿ycia z Bogiem. Z
Jego imieniem i modlitw¹ rozpoczynaæ ka¿dy dzieñ, wraz z Nim prze¿ywaæ troski i radoci. Niestety, jak¿e czêsto doroli nie potrafi¹ do takiego stylu, do takiej jakoci ¿ycia m³odych przekonaæ. Czêsto ograniczamy siê wówczas jedynie do tego, by spe³niæ ka¿de ¿yczenie m³odego cz³owieka, daæ
mu wszystko, czego zapragnie: po prostu
dla w³asnego spokoju. Okazuje siê, ¿e to
najczêciej nie wystarcza i st¹d wynika
jeszcze jedna przyczyna pogr¹¿ania siê w
narkomanii.
Kiedy jednak w ich sercach nadal odzywa siê i dojrzewa to poszukiwanie i chêæ
odnalezienia w ¿yciu innych wartoci 
przychodz¹ do naszej wspólnoty. W Cenacolo przekonuj¹ siê, ¿e w prze¿ywanym
kryzysie nie pozostaj¹ sami, ¿e doznawane cierpienia, ofiary i wyrzeczenia s¹ dla
nich dobrem. Mija poczucie samotnoci,
nowy etap ¿ycia prze¿ywaj¹ z Jezusem, z
modlitw¹. Wiara, nadzieja oraz umacniaj¹ce siê zaufanie do Jezusa i Maryi staje
siê jakby ich pasj¹, która nadaje codziennoci inny smak, ich ¿ycie przebiega w sta³ym zwi¹zku z Bogiem.
W minionych latach, w ró¿nych krajach,
zaistnia³o i dzia³a ju¿ wiele kolejnych wspólnot Cenacolo, poniewa¿ z³o w postaci narkomanii stale siê poszerza. Dla wielu zaskakuj¹cym by³o to, i¿ to zgubne i niepokoj¹ce zjawisko przybiera na sile równie¿ w krajach Europy Wschodniej i rodkowej, wystêpuj¹c w rodzinach, szko³ach, grupach
m³odzie¿owych.
Innym jeszcze powodem, który sk³ania
nas do organizowania nowych orodków

Cenacolo w ró¿nych czêciach wiata, s¹
kierowane do nas proby o to. To kolejny
dowód, ¿e narkotyczne z³o nie zanika, przeciwnie: narasta. W tej sytuacji nie sposób
nie spe³niæ owych prób i w tym wzglêdzie
odczuwam szczególn¹ odpowiedzialnoæ.
M³odym nie wolno odbieraæ prawa do osi¹gania wartoci, których pragn¹ i do których
przekonuj¹ siê podczas pobytu w Cenacolo. Naszym celem jest wskazywanie im drogi do nowej jakoci ¿ycia: w prawdzie, mi³oci, przyjani i sta³ej ³¹cznoci z Bogiem,
Jezusem i Maryj¹. Ka¿da z tych wartoci
wraz z nieodzown¹ cierpliwoci¹ jest darem od Boga.
 W dzia³alnoci wspólnot Cenacolo
mo¿na dostrzec ich maryjny charakter.
Ch³opcy ¿yj¹ wskazaniami Gospy, przekazywanymi w orêdziach. Jakie znaczenie dla
Wspólnoty posiadaj¹ objawienia w Medziugorju?
s. E.: Medziugorje jest dla nas wiat³em
rozpraszaj¹cym mroki, wskazuj¹cym w³aciw¹ drogê. M³odzi, którzy ¿yli w naszej
Wspólnocie, s¹ ju¿ ca³kowicie przekonani
do wybranej przez siebie nowej drogi ¿ycia. Wiernymi przyjació³mi Cenacolo s¹
widz¹cy z Medziugorja. Na przyk³ad Mirjana, w ka¿dym drugim dniu miesi¹ca przychodzi do nas i bêd¹c wród nas, tu prze¿ywa swoje spotkania z Matk¹ Bo¿¹. Zwi¹zek z Maryj¹, wyra¿any równie¿ odmawianiem modlitwy ró¿añcowej, jest czym w
rodzaju nieskoñczonego ³añcucha, mocno
wi¹¿¹cego wszystkich. Kiedy jestemy w
podró¿y, zdarza siê nam odmawiaæ ró¿aniec nawet piêæ lub szeæ razy w ci¹gu jednego dnia. Modlitwa ró¿añcowa uzdrawia,
chroni przed nud¹, bezsennoci¹, smutkiem, ró¿nymi obawami, a nieraz i chorob¹. Matka Bo¿a i ró¿aniec, to najbardziej
bezpieczna droga wiod¹ca do Jezusa. Prawd¹ jest i to, ¿e ró¿aniec wzbudza i umacnia chêæ naladowania Maryi  Jej dobroci, mi³oci, spokoju. Ona jest dla nas po
prostu rzeczywistym przyk³adem i wzorem.
 Obecnoæ Matki Bo¿ej, dowiadczana w Medziugorju, jest wiêc tym prawdzi-

wym bodcem dla wspólnotowej misji, dla
wszystkich dzia³añ?
s. E.: Tak! Jest szczególnym impulsem
i podniet¹. Powtórzê, i¿ w tych m³odych ludziach, prze¿ywaj¹cych tu sw¹ przemianê
pozostaje trwa³y i g³êboki lad tego pobytu. W Cenacolo poznali przede wszystkim
wartoæ i znaczenie modlitwy, u nas te¿ doznali, czym tak naprawdê jest mi³oæ bliniego. W orodku przyjmowali równie¿ pielgrzymów, przekazuj¹c im wiadectwa swego ¿ycia i doznanych przemian, co dla nich
samych oznacza³o umacnianie w³asnego
uzdrowienia.
 Siostra wspomnia³a w czasie naszej
wczeniejszej rozmowy, ¿e Wspólnota Cenacolo w Medziugorju jest per³¹ wród innych orodków...
s. E.: Rzeczywicie, jest drogocenn¹
per³¹. Z miejsca objawieñ wyros³y i rozwinê³y siê inne domy wspólnotowe Cenacolo. Jak siê zaczê³o w Austrii? Grupa pielgrzymów, która podczas pobytu w Medziugorju pozna³a nasz¹ dzia³alnoæ, zaprosi³a nas do siebie. Podobnie by³o w przypadku pielgrzymów z Irlandii i Meksyku. Równie¿ oni, poznawszy nasz¹ dzia³alnoæ,
powrócili do swoich krajów, utworzyli najpierw grupy modlitewne, nastêpnie opowiedzieli o wszystkim biskupowi, a kiedy
wszystkie pocz¹tkowe trudnoci zosta³y pokonane, równie¿ w tych krajach mog³y powstaæ orodki Cenacolo i rozwijaj¹ coraz
bardziej swoj¹ dzia³alnoæ.
Kroczymy nieustannie drog¹ wytyczan¹ przez Matkê Bo¿¹ w Medziugorju. Zawsze bêdziemy okazywali Jej nasz¹ wdziêcznoæ za wskazania otrzymywane w orêdziach.
 Siostro Elwiro! Dziêkujemy za rozmowê, ¿ycz¹c, aby Wspólnota Cenacolo nadal przychodzi³a z pomoc¹ wielu m³odym
ludziom, którzy w kryzysowych okresach
¿ycia szukaj¹ w³aciwych dróg wyjcia ze
zgubnego na³ogu, dróg prowadz¹cych do
Boga, Jezusa i Maryi.
Przek³ad z niem.: B.B.
Medjugorje. Gebetsaktion. nr 71, str. 26-28
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Vox Domini
W marcu 2004 roku minê³o 70 lat...

O WIÊCIE
PODWY¯SZENIA
KRZY¯A
W MEDZIUGORJU
W minionym roku 2003, wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a w Medziugorju mia³o szczególnie uroczyst¹ oprawê, bo by³ to rok
przed donios³¹, 70 rocznic¹ ustawienia
krzy¿a na szczycie góry Kri¿evaæ. Z tej te¿
przyczyny krzy¿ odnowiono, pokrywaj¹c go
bia³¹ farb¹. Dok³adn¹ dat¹ wzniesienia
krzy¿a na Kri¿evacu jest dzieñ 16 marca
1934 roku. Jednak ka¿dego roku w³anie
w wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego,
odprawiana jest Msza w. na wzgórzu Kri¿evaæ.
Wracaj¹c do przesz³oci... W minionych
siedmiu dziesi¹tkach lat mia³o miejsce wiele ró¿nych i znacz¹cych wydarzeñ. W Medziugorju, jak w innych regionach i krajach
na wiecie, ju¿ w latach poprzedzaj¹cych rok 1933,
wiatowy kryzys gospodarczy
da³ siê ludnoci dotkliwie we
znaki. Powszechnie wystêpuj¹cymi zjawiskami by³y: g³ód,
ubóstwo oraz towarzysz¹ce
im choroby. W³anie wtedy
parafianie, wspólnie z ówczesnym proboszczem Bernardinem Smóljanem, z³o¿yli
lubowanie wzniesienia na
wzgórzu Kri¿evaæ krzy¿a, jako
znaku przypominaj¹cego im,
i¿ mija 1900 lat od ukrzy¿owania Chrystusa na Golgocie.
Równoczenie mia³ to byæ wyraz wznoszonych do Boga
prób o uchronienie parafian
od skutków panosz¹cego siê
wówczas wokó³ z³a. By³ to
znak jednoci z Bogiem.
Krzy¿, omiometrowej wysokoci, wykonano z betonu, na
prze³omie lat 1933 i 1934, a
ustawiony zosta³ ju¿ na sta³e,
na wzgórzu dominuj¹cym nad
ca³¹ okolic¹ w dniu 16 marca
1934 roku.
Od tego czasu a¿ po dzieñ
dzisiejszy rodzina parafialna
Medziugorja, a od ponad 20
lat równie¿ liczne rzesze pielgrzymów z bliska i z daleka,
ka¿dego dnia pod¹¿a na
szczyt Kri¿evacu. Wêdrówk¹,
modlitw¹ i uczestnictwem w
nabo¿eñstwach, mieszkañcy
parafii dziêkuj¹ w takich chwilach Bogu za wys³uchanie
prób z tamtych, odleg³ych lat.
Uroczysta Msza wiêta na
wzgórzu pod krzy¿em, odpra-
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wiana jest zawsze w pierwsz¹ niedzielê po
wrzeniowym wiêcie Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny. Od pocz¹tku objawieñ Gospy w Medziugorju, w roku 1981,
zarówno krzy¿ na Kri¿evacu jak i Góra
Objawieñ s¹ szczególnymi symbolami, góruj¹cymi nad Medziugorjem i stanowi¹cymi miejsca, do których zmierzaj¹ tysi¹ce
pielgrzymów z ró¿nych stron wiata.
W roku 2003, w wi¹tecznym dniu Podwy¿szenia Krzy¿a, Mszê wiêt¹ na szczycie góry odprawi³ ks. prof. dr Tomislav Ivanciæ, wspólnie z 40 kap³anami i przyby³ym z
Afryki biskupem ks. Abilio Ribasem. Przez
trzy dni poprzedzaj¹ce uroczystoæ, ks. Tomislav Ivanciæ prowadzi³ równie¿ przygotowuj¹ce nabo¿eñstwa. W g³oszonych homiliach i przemowach podkrela³ donios³e
znaczenie krzy¿a w ¿yciu cz³owieka:
Bez krzy¿a nie ma zbawienia, bo jedynie poprzez krzy¿ pod¹¿amy, jak Jezus, do
niebios. Szczêliwi spotkamy siê w niebie,
a znakiem, który pozwoli nam wzajemnie
siê rozpoznaæ bêd¹ w³anie krzy¿e przez
nas noszone tu, w doczesnym ¿yciu, na ziemi.
Na podst. Medjugorje-Gebetsaktion

Orêdzia
Matki Bo¿ej
w Medziugorju
z 25 marca 2004:
Drogie dzieci, dzi znowu wzywam
was do otwarcia siê na modlitwê.
Szczególnie teraz, w tym czasie ³aski,
otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, i
wyracie wasz¹ mi³oæ do Ukrzy¿owanego. To tylko w ten sposób odkryjecie pokój, a modlitwa zacznie p³yn¹æ z
waszego serca na wiat. B¹dcie przyk³adem, drogie dzieci, i zachêt¹ do dobra. Ja jestem blisko was i kocham was
wszystkich.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na Moje wezwanie.
Doroczne objawienie siê
Matki Bo¿ej Mirijanie Soldo
18 marca 2004
Wielu pielgrzymów zgromadzi³o siê
we Wspólnocie Cenacolo, aby czuwaæ
na modlitwie wraz z Mirijan¹. Objawienie rozpoczê³o siê o 13.58 i trwa³o do
14.03. Matka Najwiêtsza powiedzia³a:
Drogie dzieci! Znowu dzi patrz¹c
na was, z sercem pe³nym mi³oci, pragnê wam powiedzieæ, Moje ma³e dzieci, ¿e to, czego stale szukacie, za czym
têsknicie, jest tutaj, przed wami. Wystarczy, ¿e w oczyszczonym sercu, postawicie Mojego Syna na pierwszym
miejscu, a ujrzycie jasno. Pos³uchajcie Mnie i pozwólcie Mi poprowadziæ
was ku temu po macierzyñsku.
z 25 lutego 2004:
Drogie dzieci, znowu dzi, jak nigdy
przedtem, wzywam was do otwarcia
waszych serc na moje orêdzia. Drogie
dzieci, b¹dcie tymi, którzy przyci¹gaj¹
dusze do Boga, a nie tymi, którzy je od
Niego oddalaj¹. Jestem z wami i kocham was wszystkich mi³oci¹ szczególn¹. To czas pokuty i nawrócenia. Z
g³êbi mojego serca zachêcam was:
B¹dcie Moimi ca³ym waszym sercem, a wtedy ujrzycie, ¿e wasz Bóg jest
wielki, gdy¿ da wam obfitoæ b³ogos³awieñstwa i pokoju.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na Moje wezwanie.
z 25 stycznia 2004:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam
was do modlitwy. Módlcie siê, drogie
dzieci, w sposób szczególny za tych
wszystkich, którzy nie poznali mi³oci
Boga. Módlcie siê, aby ich serca otwar³y siê i zbli¿y³y siê do Mojego Serca i do Serca Mojego Syna Jezusa, abymy mogli ich przemieniæ w ludzi pokoju i modlitwy.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na Moje wezwanie.

WIADECTWA
pielgrzymów
z Medziugorja
Elfi Brachetka:

«Miejsce, w którym
niebo dotyka ziemi...»
Miejscowoæ Medziugorje, le¿¹ca na
po³udniu Chorwacji jest od roku 1981 tematem rozmów wielu osób: wierz¹cych i
niewierz¹cych, ludzi zdrowych i chorych,
poszukuj¹cych pomocy fizycznej i duchowej. 24 czerwca 1981 roku tu w³anie objawi³a siê widz¹cym dzieciom Matka Bo¿a,
zwana po chorwacku Gosp¹. Od tej pory
do tego miejsca zd¹¿aj¹ ludzie z bliska i
daleka, zza Oceanu i z Afryki, z dalekiego
Wschodu i Pó³nocy, aby poznaæ i odczuæ
pocieszaj¹c¹ bliskoæ Matki Bo¿ej oraz
doznaæ nawrócenia swego serca lub wyb³agaæ przemianê duchow¹ swoich bliskich. Otrzymuj¹ dar nowego mylenia i
uczuæ, doznaj¹ uzdrowienia duszy i cia³a 
wraz z innymi pielgrzymami tworz¹ wspólnotê, któr¹ Matka Bo¿a b³ogos³awi. A ¿e
na pocz¹tku Matka Bo¿a objawi³a siê dzieciom, licznie przybywaj¹ do Medziugorja
równie¿ m³odzi dla poznania bliskoci Boga. Maryja spokojnie i ³agodnie równie¿ ich
zachêca do nawrócenia, prowadzi na now¹
drogê ¿ycia. Po powrocie do rodzinnych
stron tworz¹ modlitewne grupy, rozpowszechniaj¹ orêdzia Gospy.
W tej skalistej, wysuszonej i ja³owej krainie nieodpartym sta³o siê i dla mnie wra¿enie, i¿ w tym miejscu niebo dotyka ziemi i
prawdziwie ¿ywym staje siê wielbienie naszego Pana, przywodz¹ce w mylach s³owa z Ewangelii w. £ukasza ( £k 10,21):
...Wys³awiam Ciê, Ojcze, ¿e zakry³e
te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a
objawi³e je prostaczkom.
Ró¿nie mo¿na rozwa¿aæ treæ orêdzi
Gospy, jednak najwa¿niejszym jest w nich
to zaproszenie do nawrócenia, do pokuty i
postu, do ¿ycia w wiêtoci, aby wszyscy
nieustannie wzmacniali sw¹ ³¹cznoæ i jednoæ z Jej Synem, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. W³anie w Medziugorju
dostrzega siê i prze¿ywa to pod¹¿anie za
probami Gospy: o pojednanie i ¿ycie w
zgodzie, wznoszenie modlitw o pokój miêdzy wszystkimi ludmi.
Prze¿ycia w Medziugorju skierowa³y
moje myli do innych jeszcze fragmentów
Ewangelii (£k 14,14; Mt 22,11). Podobieñstwo do uczty, na któr¹ wielu by³o zaproszonych, lecz zaproszenia nie przyjêli...
Wówczas gospodarz nakaza³ s³udze:
Wyjd na ulice i zau³ki, wprowad tu
ubogich, u³omnych, niewidomych i chromych... Wyjd na drogi i miêdzy op³otki i
zmuszaj do wejcia, aby mój dom by³ za-

pe³niony.
Matka Bo¿a zjawi³a siê w Medziugorju,
aby zaprosiæ na ucztê w Królestwie Niebieskim wszystkich, którzy wezwania jeszcze
nie s³yszeli, pod¹¿aj¹cych bezdro¿ami ¿ycia. Ona wzywa i zaprasza ³agodnymi, serdecznymi, ¿yczliwymi s³owami. Kto wie,
mo¿e to ju¿ ostatnie zaproszenie, dane
nam przez Boga?
Dni mojego pobytu w Medziugorju naznaczone by³y bajecznie s³oneczn¹, jesienn¹ pogod¹  s³oñce upiêksza³o tê biedn¹,
skalist¹ krainê. Widzia³em te¿ niezwyk³e
zjawisko, kiedy s³oñce tañczy  fenomen
w tym miejscu czêsto dostrzegany, choæ
niekonieczne musi byæ czym nadprzyrodzonym. Dni wype³nione modlitw¹ jakby
obejmowa³y ca³y wiat orêdziem wo³aj¹cym
o pokój i zbawienie.
Byæ mo¿e zamys³em Boga jest utworzenie w tym skalistym i ubogim w wodê
miejscu, oazy na nowo rozbudzonej wiary;
szczególne miejsce wspó³czucia z ca³ym
wiatem, który opanuje pokój, a Duch
wiêty wype³ni serca, otwarte orêdziami
Maryi  dziêki pojednaniu wszystkich ludzi
dobrej woli.
O.Georg Feldker SCJ:

Medziugorje widziane
oczyma kap³ana
Minê³o ju¿ kilka tygodni od mojej autokarowej pielgrzymki do Medziugorja i poniewa¿ mogê ju¿ na doznane prze¿ycia
spojrzeæ bardziej obiektywnie i spokojnie,
przedstawiê wra¿enia w piêciu punktach.
1. W sumie by³a to doæ mêcz¹ca, czterodniowa podró¿ z Wiednia, trwaj¹ca 18
godzin, w drodze powrotnej nieco krócej,
14 godzin. Zdo³a³em wiêc poznaæ i dowiadczyæ bli¿ej trudów pielgrzymowania. Jak
zawsze w ka¿dej pielgrzymce, pierwszeñstwo oddano modlitwom, jednak inicjatywa w tym wzglêdzie nie nale¿a³a ani do
mnie, ani do innych kap³anów, sprawê ujê³y w swoje rêce osoby wieckie, sami pielgrzymi. Wszystko przebiega³o bardzo dobrze, nic powierzchownego, ¿adnej rutyny.
W odmawianych modlitwach i s³owach
wieckich opiekunów dostrzegalna by³a
mi³oæ do Chrystusa i uwielbienie dla Matki Bo¿ej.
2. Sprawy bardziej przyziemne, nieroz³¹cznie zwi¹zane z pielgrzymk¹ (zakwaterowanie, wy¿ywienie) a w tym przypadku
równie¿ ze skalistym krajobrazem i mronymi wiatrami  powiod³y moje myli do
miejsca, które Pan wybra³ na miejsce swego urodzenia: do Betlejem!
Gocinnoæ wiêkszoci rodzin w Medziugorju jest wprost niezwyk³a, mimo pewnych trudnoci jêzykowych. Równoczenie
rodzi siê refleksja: czy rodowici mieszkañcy Medziugorja zdo³aj¹ siê oprzeæ pokusom powiêcenia g³ównej uwagi sprawom
materialnym  wobec tak licznie przybywaj¹cych pielgrzymów, którym trzeba zapew-
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niæ dobre warunki zamieszkania oraz wy¿ywienia?
3. Nabo¿eñstwa w kociele parafialnym
- w godzinach przedpo³udniowych odbywa³y siê kolejno w jêzykach: niemieckim, w³oskim i angielskim. Wieczorem najczêciej
po chorwacku. W przeciwieñstwie do nabo¿eñstw wczeniejszych, oprawê szczególnie uroczyst¹ ma wieczorna Msza wiêta, w której uczestniczy nie tylko wiêkszoæ
obecnych w Medziugorju pielgrzymów, ale
równie¿ niema³o sta³ych mieszkañców Medziugorja. Wra¿enie potêguje nie tylko t³um
wiernych szczelnie wype³niaj¹cych koció³,
ale równie¿ jaka moc i si³a promieniuj¹ca
od zatopionych w modlitwie. Tê Mszê wiêt¹ poprzedza godzinna modlitwa ró¿añcowa. Sama obecnoæ niektórych z grona
widz¹cych sk³ania do szerszego otwierania serc dla Gospy.
4. Przygotowaniem do g³êbszego prze¿ywania wieczornych nabo¿eñstw jest wielka liczba przystêpuj¹cych do spowiedzi,
zw³aszcza w czasie odmawiania ró¿añca
lub wczeniej, a nawet podczas odprawiania Mszy wiêtej! Osiem konfesjona³ów
ustawionych w tylnej czêci kocio³a nie
wystarcza³o, spowiadaj¹cy kap³ani z wielu
ró¿nych krajów udzielali wiêc sakramentu
pokuty w ró¿nych miejscach kocio³a, nawet w pobli¿u o³tarza. Tak bywa zim¹. Na
cieplejsze miesi¹ce ustawiono konfesjona³y
pod go³ym niebem, przy kociele, z oznakowaniem w jakim jêzyku spowiada kap³an.
Pielgrzymi ró¿nych narodowoci znajduj¹
w ten sposób okazjê do sakramentu pojednania.
Sam mia³em mo¿liwoæ podczas trzech
wieczornych godzin wys³uchaæ spowiadaj¹cych siê pielgrzymów. S¹dz¹c po spowiedziach wiêkszoæ pielgrzymów to prawdziwi chrzecijanie, prze¿ywaj¹cy jednak niema³o ró¿nych problemów, wymagaj¹cy jakby drugiego nawrócenia: nawrócenia serca. Uwa¿am, ¿e Maryja, Jej bliskoæ w tym
miejscu, umo¿liwia wielu podejmowanie
odwa¿nych kroków dla oddania siê Chrystusowi; mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest
to jakby ich nowy chrzest, dar Ducha wiêtego.
5. W zakoñczeniu wspomnê jeszcze o
dwóch istotnych sprawach, które s¹ szczególnie dostrzegalne równie¿ w innych miejscach pielgrzymkowych: adoracja Najwiêtszego Sakramentu oraz nabo¿eñstwa w
intencji chorych, dla ich nie tylko fizycznego, ale i duchowego uzdrowienia. Zw³aszcza pielgrzymuj¹cy do Medziugorja po powrocie do w³asnych parafii tworz¹ takie
grupy modlitewne, orêduj¹ce o zdrowie dla
chorych. Godne polecenia dla tych nabo¿eñstw s¹ czwartkowe i sobotnie godziny
wieczorne.

Strona internetowa parafii
w Medziugorju:
http://www.medjugorje.hr
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Rozmowa z Ojcem Jozo Zovko

MEDZIUGORJE

¯YJE KRZY¯EM
Innsbruck, 24 padziernika 2003
 Cieszy nas przyjazd Ojca do nas.
W minionych latach Ojciec jest wci¹¿ w
drodze, odbywa misyjne podró¿e po
wiecie. Co jest ich celem, co sk³oni³o
do tych podró¿y?
 Maryja, Królowa Pokoju, wzywa do
rozpowszechniania Jej orêdzi. Ka¿de, równie¿ to niedawne, wrzeniowe, nie jest tylko zwyk³¹ informacj¹, lecz wytycza drogê
do naszego zbawienia. Ka¿de jest b³ogos³awieñstwem, mówi o naszym przeznaczeniu i przysz³oci, wskazuje potrzebê intensyfikowania ewangelizacji Kocio³a w
Europie, Ameryce oraz w innych krajach.
Orêdzia Gospy powinny przede wszystkim dotrzeæ do rodzin. Matka Bo¿a podkrela w nich zasadnicze wartoci, które nale¿y wcielaæ w ¿ycie. Jest wiêc i moim zadaniem ich rozpowszechnianie. Na pocz¹tku objawieñ Matka Bo¿a poleci³a mi ochraniaæ widz¹ce dzieci równie¿ po to, by Jej
orêdzia zosta³y us³yszane i og³oszone
wszystkim, którzy ich oczekuj¹. Z jednej
strony jest to wiêc dla mnie odpowiedzialne zadanie, ale równoczenie  radoæ, ¿e
mogê to czyniæ. Obowi¹zek nie³atwy, lecz
muszê go spe³niaæ gdziekolwiek to mo¿liwe, w ró¿nych miejscach.
 Kiedy mówimy o orêdziach, czy w
ca³ym okresie ich g³oszenia dostrzega
Ojciec jakie istotne zmiany w ludziach,
którzy te orêdzia przyjmuj¹?
 Znam bardzo wiele osób, które przestrzegaj¹ w ¿yciu wskazañ Maryi, ich liczba stale ronie. Dostrzegam duchowe
wzrastanie ludzi: tych, którzy przyjmuj¹
orêdzia nie tak jak informacje, lecz ¿yj¹
zgodnie z zawartymi w nich wskazaniami.
Nie przybywaj¹ do Medziugorja po to, aby
tu us³yszeæ now¹ wiadomoæ. Dla nich
czas pobytu jest czasem ³aski, tu odnajduj¹ w³aciw¹ drogê wiod¹c¹ do Maryi.
 Co mo¿na powiedzieæ o orêdziu z
dnia 25 wrzenia 2003 roku, w którym
zawarte s¹ powa¿ne napomnienia?
 S³owa i zdania wypowiadane przez
Matkê Bo¿¹ zawsze zawieraj¹ konkretne
wskazówki. Przypominam sobie, co powiedzia³a na pocz¹tku objawieñ: Nie patrzcie
tylko w telewizor, powiêcajcie wiêcej czasu modlitwie, a nie zajmujcie siê sprawa-
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mi, które nie przynosz¹ ¿adnego po¿ytku.
Obecnie Matka Bo¿a mówi o w³aciwym
ws³uchiwaniu siê w treæ orêdzi, o przyjmowaniu ich nie tylko uchem jak informacje, ale równie¿ sercem, gdy¿ tylko wtedy
zaowocuje to w³aciwym postêpowaniem
w ¿yciu. Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e sama
Matka Bo¿a wraz ze Swoim Synem zast¹pi nasze dzia³ania. Wskazuje wyranie, co
powinno byæ, co jest nasz¹ powinnoci¹ i
misj¹. Podobnie jak uczyni³a to w Kanie
Galilejskiej mówi¹c do s³ug: Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
S³udzy nape³nili st¹gwie wod¹, poniewa¿
us³uchali i tak sta³ siê cud, pocz¹tek znaków czynionych przez Jezusa.
Orêdzia nie odnios¹ skutku bez modlitwy, bo modlitwa jest gleb¹, na której wyrasta ³aska. Matka Bo¿a mówi, ¿e ludzie
nie s¹ otwarci dla modlitwy. Jej ¿yczeniem
jest, bymy siê modlili wspólnie lub sami,
wa¿ne by znaleæ czas na modlitwê.
 Ojciec zawsze podkrela szczególne znaczenie krzy¿a, nawo³uje do obejmowania go. Czy wynika to ze wskazañ
Matki Bo¿ej, aby ka¿dy z nas wspó³uczestniczy³ w noszeniu krzy¿a?
 Tak. W objawieniach Gospa oczekuje
nas na Górze Kri¿evac, gdzie jak na Golgocie wznosi siê krzy¿. Poucza, kim jest
cz³owiek. Sk¹d wyp³ywa ta woda, sk¹d p³ynie to ród³o ³ask? £aska wyp³ywa z Kocio³a, st¹d tak wa¿ne jest powracanie do
krzy¿a. Jeste cenny w moich oczach 
mówi na Krzy¿u Bóg. Dla Niego liczy siê
moja dusza, moje zbawienie, dlatego Jezus umar³. Nie wolno nam wiêc wraz z innymi dokonywaæ manipulacji, aborcji. Ka¿dy cz³owiek jest dla Boga cenny, ka¿dy posiada godnoæ, cz³owiek zosta³ stworzony
na obraz i podobieñstwo Boga. Bóg nie powtarza tego, co stworzy³, stale stwarza no-

wych ludzi. Ka¿dy z nas ukazuje jak Bóg
jest wielki, kochaj¹cy, cudowny, nieskoñczenie istniej¹cy, ka¿dy nosi w sobie Bo¿e
podobieñstwo. Mój Bóg jest mi³oci¹, mój
Bóg jest mi³osierny i taki Jego obraz muszê urzeczywistniaæ w swoim ¿yciu: to powinno byæ najwa¿niejszym zadaniem.
W centrum znajduje siê krzy¿, wszystko inne toczy siê obok, przemija. W krzy¿u
tkwi moc, krzy¿ dodaje nam si³, przyci¹ga
do siebie. Krzy¿ jest i pozostanie zawsze
znakiem. W tym równie¿ tkwi si³a Medziugorja: w krzy¿u. Medziugorje by³o przeladowane, niektórzy orzekali, ¿e ju¿ pogr¹¿y³o siê w nicoæ. Medziugorje jednak jest
wolne. Dostarcza tyle owoców, cudownych
owoców.
Prawo jest dobre, ale gdzie jest charyzmat, gdzie ³aska? Dlatego tak wa¿ne jest
to, ¿e Papie¿  jakim obecnie jest nasz Ojciec wiêty Jan Pawe³ II  popiera charyzmaty, ludzi, których Bóg wybra³, aby dla
innych wypraszali ³aski. Nigdy dot¹d ¿aden
Papie¿ nie og³osi³ tylu przez Boga wybranych b³ogos³awionymi i wiêtymi. Niepodwa¿alnie widomy to znak, jak Bóg potrafi
obdarzaæ charyzmatami i ³askami, od pocz¹tku a¿ do dzi i na wieki!

ORÊDZIE MATKI BO¯EJ Z 25 WRZENIA 2003:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do zbli¿enia siê do Mojego
Serca. To tylko w ten sposób zrozumiecie dar Mojej obecnoci tutaj,
poród was. Pragnê, drogie dzieci, prowadziæ was do Serca Mojego Syna
Jezusa. Lecz wy opieracie siê i nie chcecie otworzyæ waszych serc na
modlitwê. Na nowo wzywam was, dzieci, nie b¹dcie g³uche, lecz pojmijcie Moje wezwanie, które jest ocaleniem dla was.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.

Orêdzia
Matki Bo¿ej
w Medziugorju
Orêdzie z 25 grudnia 2003
dane Jakowowi Colo
podczas dorocznego objawienia.
Matka Bo¿a ukaza³a mu siê z Dzieci¹tkiem Jezus w ramionach. Objawienie trwa³o 8 minut, od godziny 15.15.
Najwiêtsza Panna powiedzia³a:
Drogie dzieci, dzi kiedy Jezus pragnie ofiarowaæ wam swój pokój w szczególny sposób, Ja zachêcam was do
modlitwy o pokój w waszych sercach.
Dzieci, bez pokoju w waszych sercach,
nie mo¿ecie odczuæ mi³oci i radoci z
narodzenia Jezusa. Oto dlaczego, drogie dzieci, dzi w szczególny sposób
otwórzcie wasze serca i zacznijcie siê
modliæ. Jedynie poprzez modlitwê i ca³kowite zawierzenie wasze serce zostanie nape³nione mi³oci¹ i pokojem Jezusa.
Udzielam wam mojego matczynego
b³ogos³awieñstwa.
z 25 grudnia 2003:
Drogie dzieci, dzi znowu b³ogos³awiê was z Moim Synem Jezusem w ramionach i przynoszê wam Go, Jego,
który jest Królem Pokoju, aby wam udzieli³ Swego pokoju. Jestem z wami i
kocham was wszystkich, drogie dzieci.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na
Moje wezwanie.
z 25 stycznia 2004:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam
was do modlitwy. Módlcie siê, drogie
dzieci, w sposób szczególny za tych
wszystkich, którzy nie poznali mi³oci
Boga. Módlcie siê, aby ich serca otwar³y siê i zbli¿y³y siê do Mojego Serca i do Serca Mojego Syna Jezusa, abymy mogli ich przemieniæ w ludzi
pokoju i modlitwy.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na
Moje wezwanie.
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Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne
zaprasza na PIELGRZYMKI

do Medziugorja

Terminy 9-dniowych pielgrzymek s¹ zaplanowane w roku 2004 jak zwykle w ten sposób, aby pielgrzymi mogli uczestniczyæ w Medziugorju w szczególnych uroczystociach:
17.04  25.04; 01.05  09.05; 15.05  23.05; 25.05  02.06; 05.06  13.06;
19.06  27.06; 04.07  12.07; 15.07  23.07; 31.07  08.08; 14.08  22.08;
23.08  31.08; 09.09  17.09; 20.09  28.09; 02.10  10.10; 16.10  24.10;
20.11  28.11; 28.12  04.01.2005.
Koszt pielgrzymki: 400 z³ + 110 euro (autokar z klimatyzacj¹).
W ramach kosztów: przejazd autobusem, ubezpieczenie KL, NW, op³ata 6 noclegów
w Medziugorju, 6 niadañ, 6 obiadokolacji. W razie zmiany cen paliw, koszty mog¹ ulec
zmianie. Cena nie zawiera kosztu wizy (w okresach, kiedy jest ona obowi¹zkowa).
ZG£OSZENIA I WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE:
Halina Osman ul.1-go Maja 18 41-706 Ruda l¹ska
Tel./fax: (032) 2422390; 3406476 (od 11.00 do 15.00)
lub 2426833 (od 17.00 do 22.00),
Tel. (032) 2424390, tel. kom. 0601-471527 lub 0501-340285.
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl http://republika.pl/bpt_halina
Konto: GBG S.A I o/K-ce nr 58 1560 1108 0000 9060 0011 9716
Zg³oszenia i kserokopiê wp³aty nale¿y przes³aæ na co najmniej dwa miesi¹ce przed
terminem wyjazdu. Organizator posiada wymagan¹ prawem koncesjê oraz wieloletnie
dowiadczenie. Uwaga! Istnieje mo¿liwoæ podstawienia autobusu w ka¿dej miejscowoci w Polsce, dla zorganizowanych grup pielgrzymkowych z parafii, dla grup modlitewnych, szkó³ i innych.
Po dokonaniu wp³aty ka¿dy uczestnik otrzyma jako potwierdzenie program pielgrzymki.
Fakturê VAT mo¿na otrzymaæ jedynie w czasie trwania pielgrzymki.
Ka¿dy uczestnik mo¿e zabraæ dla wspólnot w Medziugorju dary serca, na przyk³ad
1 kg cukru, 1 kg m¹ki, s³odycze dla dzieci, rodki opatrunkowe lub rodki pior¹ce.
W czasie trwania Festiwalu M³odych czyli w terminie 31.07  07.08. nale¿y zabraæ
ma³e radio UKF ze s³uchawkami, o czêstotliwoci odbierania 86-108 MHz, umo¿liwiaj¹ce s³uchanie t³umaczenia.
PROGRAM PIELGRZYMKI:
1 dzieñ: Wyjazd pielgrzymów z Katowic o godz. 8.00 na Mszê w. o godz. 8.30.
Przejcie graniczne w Cieszynie ok. 12.00  wyjazd z kraju.
2 dzieñ: Przyjazd do Medjugorja przed po³udniem, zakwaterowanie, odpoczynek.
Wieczorem  uczestnictwo w nabo¿eñstwie.
W pozosta³e dni:
 codzienny wspólny ró¿aniec, wieczorna Msza w. i nabo¿eñstwo miêdzynarodowe
 wspólna Droga Krzy¿owa na Kri¿evaæ
 wspólne wejcie na Podbrdo (górê zjawieñ Najwiêtszej Panny)
 w miarê mo¿liwoci spotkanie z widz¹cymi i ojcami franciszkanami:
z o. Jozo Zovko, o. Ljubo Kurtoviciem oraz innymi.
 w okresie letnim w jednym dniu po mszy w. porannej  wyjazd nad Adriatyk.
7 dzieñ: po Mszy w. porannej  wyjazd do kraju.

Vox Domini 43-190 Miko³ów, skr. poczt. 72.
Tel./fax: (0 prefix 32) 2584-228 (od 7.30 do 12.30).
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
http://www.voxdomini.com.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Miko³ów.
Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nak³ad: 3 tys. egz.
Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych.
Przedruk i wykorzystanie tekstów mo¿liwe wy³¹cznie
po otrzymaniu pisemnej zgody Wydawnictwa. Bez zgody
mo¿na dokonywaæ kserokopii ca³ego pisma bez zmian
w formie oraz treci i nie w celach komercyjnych.
Aktualny numer naszego konta
w GBG SA II/O Katowice:
84 1560 1111 0000 9070 0003 0564

W OKRESIE WAKACJI 2004:
TURNUSY PIELGRZYMKOWO  WCZASOWE
Medziugorje  Makarska Riviera
14 dni w tym: 5 dni w Medziugorju, 6 dni nad Adriatykiem
Terminy: 15.07.-28.07; 31.07-13.08; 14.08. - 27.08
Cena: 500 z³ + 200 euro (autokar z klimatyzacj¹)
Biuro organizuje pielgrzymki do W³och, Lourdes, Fatimy, Wilna, do sanktuariów maryjnych Europy oraz inne wyjazdy dla zorganizowanych grup.
ZAPRASZAMY DO MEDZIUGORJA!
ZACHÊCAMY DO WSPÓ£PRACY!

Na stronie www wydawnictwa, ka¿dego 25 dnia
miesi¹ca, oko³o godz. 22, orêdzie Matki Bo¿ej!
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UROCZYSTOÆ
ODPUSTOWA
MATKI BO¯EJ
Z GUADALUPE

Ka¿da parafia, ma³a czy te¿ wielka, obchodzi zwykle bardzo podniole doroczn¹
uroczystoæ, zwi¹zan¹ z g³ównym patronem lub patronk¹ kocio³a, zwan¹ odpustem.
Mia³em okazjê i szczêcie uczestniczyæ
wraz z grup¹ pielgrzymów z Polski w takiej
uroczystoci odpustowej w dniach 11 i 12
grudnia 2003 roku w Guadalupe, w Meksyku. G³ównym celem naszej pielgrzymki
by³o nawiedzenie sanktuarium Morenity w
Guadalupe i Królowej Meksyku. Organizatorem pielgrzymki by³ prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Piszu, pan Pawe³
Niedwiecki. Termin tej pielgrzymki, od 3
do 15 grudnia, by³ tak trafnie i szczêliwie
dobrany, ¿e wszystko przebiega³o pomylnie pod znakiem i opiek¹ Maryi.
Od razu na wstêpie zaznaczê, ¿e Kongregacja do spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, dekretem z dnia 28 IX
2002 r./Prot.1828/20/L/, wprowadzi³a do
kalendarza rzymskiego w ca³ym Kociele
wspomnienie dowolne Najwiêtszej Maryi
Panny z Guadalupe, wyznaczaj¹c je na
dzieñ 12 grudnia ka¿dego roku.
Pragnê opisaæ przebieg tej niezwyk³ej
uroczystoci oraz podzieliæ siê wra¿eniami i duchowymi prze¿yciami, jakich dowiadczylimy wszyscy, bo tym bogactwem duchowym dzielilimy siê wspólnie.
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Po wieczornym
posi³ku w hotelu odleg³ym od sanktuarium o ponad 3 km,
11 grudnia 2003 r. o
godz. 20.30, udalimy siê autobusem z
naszym organizatorem i pilotem, panem Tomaszem, do
bazyliki. Dotarlimy
do niej o godz.
21.30, przeciskaj¹c
siê przez niezliczone t³umy meksykañskich pielgrzymów,
którzy pieszo, rowerami, na wózkach,
samochodami i autobusami zd¹¿ali do
tego samego co my celu. Ostatni odcinek
drogi trzeba by³o przejæ pieszo, zostawiaj¹c rodki lokomocji na ulicy. Organizator
naszej pielgrzymki mia³ dla wszystkich karty wstêpu na górne balkony w bazylice (s¹
to w³aciwie kaplice, w których mo¿na odprawiaæ Msze w. dla poszczególnych
grup), aby lepiej mogli uczestniczyæ w liturgii, sprawowanej w prezbiterium. Mnie
za, jako opiekuna duchowego grupy, zaprowadzi³ do zakrystii. Wraz z innymi kap³anami mog³em wiêc w samym prezbiterium uczestniczyæ w pierwszej czêci uroczystoci, a nastêpnie  w liturgii eucharystycznej, przewidzianej na godz. 24.00.
W pierwszej czêci uroczystoci, o
godz. 22.00 mia³ miejsce koncert pieni religijnych. Wyst¹pili profesjonalni artyci,
prezentuj¹c meksykañskie pieni religijne,
ale nie tylko. Akompaniowa³a im orkiestra
symfoniczna. Pierwsza czêæ by³a jakby
prób¹ generaln¹, gdy¿ po krótkiej przerwie,
o godz. 22.45, rektor bazyliki, ks. Diego
Monroy Ponce w asycie duchowieñstwa
oraz s³u¿by liturgicznej uda³ siê do g³ównego wejcia do bazyliki, sk¹d uroczycie
wprowadzi³: do prezbiterium artystów, i rozpocz¹³ siê w³aciwy koncert. Meksykañskie
melodie by³y tak piêkne, ¿e choæ nie rozumielimy treci s³ów w jêzyku hiszpañskim,
to jednak wzbudza³y one zachwyt i po-

wszechny aplauz, wyra¿any oklaskami 10tysiêcznej rzeszy wiernych wype³niaj¹cej
wnêtrze bazyliki. Po ka¿dym utworze dwoje
ma³ych dzieci, ubranych w piêkne bia³e
stroje podchodzi³o do obrazu Matki Bo¿ej,
dekoruj¹c go kwiatami. Moje szczególne
uznanie i podziw wzbudzi³a ma³a artystka,
dziewczynka maj¹ca oko³o 12-14 lat, która niezwykle piêknym g³osem, melodi¹ i gestami r¹k wyra¿a³a sw¹ czeæ i mi³oæ do
Matki Bo¿ej. I ona piewa³a przy akompaniamencie orkiestry.
Koncert przed³u¿y³ siê. Liturgia Eucharystii rozpoczê³a siê wiêc dopiero 30 minut
po pó³nocy. Z zakrystii do o³tarza wyruszy³a procesja: ponad 40 kap³anów, jeden biskup z St. Louis z Kanady ko³o Vancouver
oraz orszak ministrantów i s³u¿by liturgicznej. Eucharystii przewodniczy³ rektor sanktuarium, ks. Monroy Ponce. W czasie Mszy
w. chór piewa³ czêci sta³e po ³acinie, a
wierni  pieni religijne w swoim jêzyku.
Wspaniale brzmia³y organy.
Od wczesnych godzin wieczornych, a
tak¿e póniej w czasie koncertu i w trakcie
sprawowanej Eucharystii, a nawet po jej
zakoñczeniu, przeró¿ne grupy meksykañskich pielgrzymów, odwiêtnie ubranych,
ze sztandarami i wizerunkami Matki Bo¿ej,
zbli¿a³y siê od g³ównego wejcia bazyliki
w kierunku prezbiterium, a nastêpnie podchodzi³y do g³ównego, oryginalnego obrazu Morenity z Tepeyac. Jest on umieszczony w taki sposób nad g³ównym o³tarzem,
¿e widz¹ go zarówno wszyscy obecni w
bazylice, jak i ci, którzy stoj¹ za o³tarzem.
Przesuwaj¹cy siê na ruchomej tamie pielgrzymi mog¹ ten wizerunek ogl¹daæ przez
chwilê, a nastêpnie wychodz¹ z bazyliki na
zewn¹trz. Spogl¹daj¹c na ten wiêty  powsta³y w cudowny sposób  obraz Matki
Bo¿ej, czyni¹ znak krzy¿a, g³ono wypowiadaj¹ swe proby, modlitwy, podnosz¹
do góry przyniesione ze sob¹ obrazy i pami¹tki religijne  a nawet unosz¹ w górê
swe dzieci  wyra¿aj¹c w ten sposób wiarê, mi³oæ i oddanie, prosz¹c o opiekê i b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla siebie. Te wzruszaj¹ce sceny wywieraj¹ g³êbokie wra¿enie na obserwatorach. Osobicie odnios³em takie wra¿enie, jakby procesja wier-
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nych przed cudownym wizerunkiem, by³a
centralnym punktem uroczystoci odpustowych, trwaj¹cych przez ca³y tydzieñ, choæ
przecie¿ sprawowana jest równoczenie liturgia Eucharystii.
Po koñcowym b³ogos³awieñstwie g³ówny celebrans zwracaj¹c siê twarz¹ do cudownego obrazu trzykrotnie wznosi dononym g³osem okrzyk na czeæ Matki Boej: Viva Maria, la nuestra Senora de Guadalupe! Wszyscy powtarzaj¹: Viva Maria... i gromko klaszcz¹. Viva Maria, la
nuestra Madre!  Viva!  skanduj¹ wierni. Viva el Cristo!  Viva!  powtarza lud
Bo¿y. I tak koñcz¹ siê wstêpne uroczystoci odpustowe w dniu 11 grudnia, zainaugurowane nocnym, czuwaniem, koncertem
i Eucharysti¹.
Ca³y przebieg tej nocnej uroczystoci
transmitowa³a telewizja meksykañska, informuj¹c równoczenie, i¿ wziê³o w niej udzia³ oko³o 3,5 miliona wiernych. Powrócilimy z bazyliki oko³o godziny 2 w nocy do
hotelu na nocleg, pe³ni zachwytu i uniesienia.
Nastêpnego dnia, 12 grudnia, po niadaniu, udalimy siê o godz. 8.30 ponownie do bazyliki, by uczestniczyæ w uroczystoci odpustowej i sprawowanej tam Mszy
w. o godzinie 11.00. Nasi pielgrzymi mieli
równie¿ zapewnione miejsca na balkonach
w bazylice. Do zakrystii docierali natomiast
coraz liczniejsi kap³ani i biskupi. Moje zainteresowanie skupi³o siê na kap³anach z
Polski. Jak siê wkrótce zorientowa³em by³o
nas tylko dwóch: ks. Zygmunt spod S³upska i ja  spod Konina. Przyby³o jednak
jeszcze 8 ksiê¿y z polonijnymi pielgrzymkami z Chicago. W uroczystoci bra³y udzia³ tak¿e inne grupy Polaków z kraju, którzy przybyli do Meksyku jako turyci, bez
kap³ana, a mimo to wieccy piloci przyprowadzili ich do Guadalupe na uroczystoæ.
O godzinie 10.30 zjawi³ siê w zakrystii
g³ówny celebrans, ks. kard. Javier Lozano
Barragón z Rzymu, który przewodniczy³
pontyfikalnej Mszy w. Przyby³ tak¿e Prymas Meksyku, ks. kard. Norberto Rivera
Carrera z biskupem pomocniczym. Zaskoczy³ mnie mi³y gest Prymasa Meksyku:
podchodzi³ do ka¿dego kap³ana i po przywitaniu siê z nim osobicie, pragn¹³ siê
dowiedzieæ, sk¹d przyby³.
Punktualnie o godz. 11.00 koncelebransi w orszaku procesyjnym wyruszyli z zakrystii do o³tarza. By³o ponad 70 kap³anów,
13 biskupów i 2 kardyna³ów. Orszak procesyjny
do o³tarza szed³ d³u¿sz¹
drog¹: przez ca³¹ bazylikê. Za g³ównym cele-

bransem pod¹¿a³o jeszcze kilkanacie osób, unosz¹c w górze ponad g³owami dary ofiarne: 16 koszów wype³nionych kwiatami oraz zwój, jakim by³a tilma z wizerunkiem Morenity z Tepeyac. Wierni tworz¹c
szpaler, umiechali siê ¿yczliwie do kap³anów i biskupów, niektórych za kap³anów
obdarowywali upominkiem w postaci obrazka lub medalika. To szczêcie spotka³o
równie¿ i mnie.
Po rozpoczêciu uroczystej Eucharystii
Prymas Meksyku, ks. kard. Norberto Rivera powita³ w krótkich s³owach ks. kard. Javiera Lozano Barragana z Rzymu, informuj¹c wiernych, ¿e jako delegat reprezentuje
on Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Ogromne emocje wzbudzi³ u wiernych
rytua³ odczytania Ewangelii. Szeæ osób w
oryginalnych indiañskich strojach towarzyszy³o kap³anowi, który szed³ z Ewangeliarzem uniesionym w górê. Przy dwiêku indiañskich bêbenków, wykonali z wielk¹ gracj¹ rytmiczny indiañski taniec. Obchodz¹c
o³tarz zbli¿yli siê do g³ównego celebransa
po b³ogos³awieñstwo, po czym kontynuuj¹c
taniec udali siê do ambonki. Po przeczytaniu Ewangelii w 2 jêzykach powtórzyli rytmiczne gesty i podali g³ównemu celebransowi Ewangeliarz do uca³owania. Potem
odeszli na miejsca. By³ to moment wzbudzaj¹cy silne emocje i wzruszenie, któremu towarzyszy³y gromkie oklaski wiernych.
Przed wyg³oszeniem homilii jeden z
ksiê¿y pra³atów odczyta³ list Ojca wiêtego, który poinformowa³ wszystkich obecnych, ¿e przys³a³ na tê uroczystoæ kardyna³a Barragana jako swego delegata, i ¿yczy wszystkim obecnym uczestnikom tej
uroczystoci obfitych ³ask Bo¿ych przez
wstawiennictwo Maryi, Królowej Meksyku.
Homiliê rozpocz¹³ ks. kard. Barragan
bardzo mi³ym, osobistym akcentem. Wspomnia³ m. in., ¿e z sanktuarium w Guadalupe jest bardzo mocno zwi¹zany. Tu bowiem

przyj¹³ I Komuniê w., tu otrzyma³ wiêcenia kap³añskie, a póniej  sakrê biskupi¹ i
tu dzisiaj po raz pierwszy sprawuje Najwiêtsz¹ Eucharystiê jako kardyna³.
Ponownie ¿ywe zainteresowanie wszystkich wzbudzi³a procesja z darami. Znowu zabrzmia³y bêbenki indiañskie, w rytm
których wybrani delegaci tanecznym krokiem podchodzili do o³tarza, do g³ównego
celebransa. Indianin ofiarowa³ zwiniêt¹ tilmê, któr¹ kardyna³-celebrans rozwin¹³,
ukazuj¹c wszystkim obecnym w bazylice
piêkny wizerunek Morenity z Tepeyac. Nastêpnie na³o¿y³ tê tilmê Indianinowi przez
g³owê. Zgromadzeni zaczêli biæ brawo. 16
osób podesz³o do o³tarza sk³adaj¹c na jego stopniach 16 koszów z wi¹zankami ró¿.
Eucharystii towarzyszy³y piêkne, melodyjne piewy meksykañskich pieni.
Na zakoñczenie, po uroczystym b³ogos³awieñstwie, podszed³ do o³tarza Prymas
Meksyku, kardyna³ Rivera Carrera i ka¿demu biskupowi oraz kap³anowi wrêczy³
wi¹zankê ró¿. Ten piêkny bukiet ró¿, jaki
otrzyma³em, zawielimy nazajutrz do kocio³a Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, gdzie
odprawi³em Mszê w. dla naszej grupy.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e podobnie jak
w czasie nocnej liturgii, tak i w nastêpnym
dniu, przez d³ugie godziny liczne grupy pielgrzymów przesuwa³y siê w skupieniu modlitewnym, przed obrazem cudownej Morenity, a na placu przed bazylik¹ grupy Indian w piêknych tradycyjnych strojach d³ugimi godzinami tañczy³y przy akompaniamencie indiañskiej muzyki.
W pobli¿u bazyliki, na ulicach, przy straganach i sklepikach, by³ niesamowity t³ok
 ruch turystów i pielgrzymów, którzy kupowali pami¹tki (ze wzglêdów praktycznych,
przebywaj¹c u Matki Bo¿ej z Guadalupe,
lepiej od³o¿yæ to na inn¹ chwilê ni¿ szczyt
uroczystoci odpustowych) i wzmacniali
si³y fizyczne meksykañskimi potrawami.
Kiedy obserwuje siê ¿ywio³owe wyra¿anie uczuæ religijnych i pobo¿noæ Meksykanów, widaæ wyranie odrêbnoæ religijno-kulturow¹ tego narodu. Jego religijnoæ
i charakter pobo¿noci, wywieraj¹ce wielkie wra¿enie, cile wi¹¿¹ siê z gor¹cym
meksykañskim charakterem oraz piêknymi tradycjami narodowymi. Ogóln¹ reflek-
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sjê, jaka mi siê nasuwa³a w czasie prze¿y- sprawy Maryi. By³o to w kociele Matki
Niech bêdzie
wania tych uroczystoci, móg³bym wyraziæ Bo¿ej Czêstochowskiej, przed Jej cudowwaszym wzorem,
nastêpuj¹co: Jak¿e wspania³ego cudu do- nym wizerunkiem Jasnogórskim, który
kona³a Maryja w tym narodzie, który po 472 czcz¹ tak¿e Meksykanie. Ten szczególny
niech wskazuje
latach tak ¿ywio³owo, autentycznie i przez zbieg okolicznoci, w jego przekonaniu, nie
drogê do Maryi
tak¹ masê wiernych wyra¿a Swej Matce by³ zwyk³ym przypadkiem.
Niebieskiej mi³oæ, radoæ, oddanie i wdziêMaryja jest równie¿ czczona i mi³owaW rodê 31 lipca 2002 roku, w sanktuacznoæ za to, co Ona uczyni³a dla tego na- na w szczególny sposób przez nasz polski rium Matki Bo¿ej z Guadalupe Jan Pawe³
rodu. Wypowiedzia³ to ju¿ w latach 1750- naród. Setki sanktuariów maryjnych w na- II odprawi³ Mszê w., podczas której kanotych papie¿ Benedykt XIV. Przyjmuj¹c w szej ojczynie, w tym ponad 200 wizerun- nizowa³ Indianina b³. Juana Diego. Powiedarze ofiarowany mu obraz, powiedzia³: ków ukoronowanych, przyci¹ga miliony Po- dzia³ przy tej okazji:
Non fecit taliter omni nationi, czyli ¯adne- laków, do swej Matki i Królowej. Polska w
Wys³awiam Ciê, Ojcze (...) ¿e zakry³e
mu narodowi nie uczyni³ Bóg takich rzeczy. wiatowym ruchu pielgrzymkowym znajdu- te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a
Jedna z naszych p¹tniczek, pani Ania z je siê w czo³ówce, gdy¿ ponad 7 milionów objawi³e je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy¿
Gdañska, wyrazi³a sw¹ refleksjê z zachwy- Polaków rocznie pielgrzymuje do ró¿nych takie by³o Twoje upodobanie (Mt 11,25).
tem nastêpuj¹co: Popatrzcie, drodzy, ile sanktuariów w kraju i za granic¹. Nale¿y
Jaki by³ Juan Diego? Dlaczego Bóg
to dzieci Bo¿ych przyci¹gnê³a dzi do sie- ¿yczyæ zarówno wszystkim rodakom, jak i zwróci³ na niego uwagê? Ksiêga Eklezjabie Matka Bo¿a. Powrócilimy do hotelu Meksykanom, aby tym spontanicznym i ¿y- styka, jak s³yszelimy, poucza nas, ¿e tylubogaceni tymi duchowymi prze¿yciami, by wio³owym wyrazom czci i mi³oci wzglêdem ko Bóg jest potê¿ny i przez pokornych bynieco odpocz¹æ i kontynuowaæ w nastêp- Matki Boga i naszej towarzyszy³o auten- wa chwalony (por. 3,20). Podobnie s³owa
nych dniach program, w którym by³ czas tyczne ¿ycie chrzecijañskie oraz czyny w. Paw³a, odczytane podczas tej Liturgii,
tak¿e na poznanie kraju i jego przyrody.
zgodne z nauk¹ Chrystusa i przykazania- rzucaj¹ wiat³o na ten Bo¿y sposób dokoPo powrocie do kraju przeczyta³em, i¿ mi Bo¿ymi.
nania zbawienia: Bóg wybra³
liczbê wiernych i pielgrzymów,
(...) to, co nieszlachetnie uroktórzy przybywaj¹ do GuadaluWIÊTA MATKO BOGA I KOCIO£A!
dzone wed³ug wiata oraz
pe w tym tygodniu, w którym
wzgardzone (...), tak by siê ¿adMATKO
BO¯A
Z
GUADALUPE!
wiêtuje siê g³ówny odpust,
Ty zosta³a wybrana przez Ojca dla Syna przez Ducha ne stworzenie nie che³pi³o woszacuje siê na 6 do 12 milionów.
bec Boga (1 Kor 1,27-29).
Na pytanie, postawione rekto- wiêtego. Ty jeste Niewiast¹ obleczon¹ w s³oñce, któZe wzruszeniem czyta siê
ra
jêczy
w
bólu,
by
wydaæ
na
wiat
Chrystusa.
Szatan
rowi bazyliki na prywatnym spo- za, jako Czerwony Smok, czeka, a¿eby po¿reæ Twe relacje guadalupskie, napisane
tkaniu, ilu pielgrzymów przyby- Dziecko. Tak jak Herod usi³owa³ zabiæ Twego Syna, na- w sposób delikatny i z wielkim
wa w ci¹gu roku do Guadalu- szego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, masakruj¹c uczuciem. Wed³ug nich, Dziewipe, us³ysza³em odpowied: oko- liczne dzieci, tak samo za naszych dni zabójstwo nie- ca Maryja, S³u¿ebnica wielbi¹³o 20 milionów. wiadczy to o narodzonych odbiera ¿ycie niezliczonym dzieciom, ma- ca Pana (por. £k 1,46), objaczci i mi³oci, jakiej doznaje Ma- j¹cym siê narodziæ. Szatan wykorzystuje tak wiele ma- wia siê Juanowi Diego jako MATryja od Swoich dzieci na tym tek, by zaatakowaæ ¿ycie ludzkie i Koció³  Cia³o Chry- KA PRAWDZIWEGO BOGA. Daje mu
stusa.
wiêtym miejscu.
Matko niewinnych, prosimy za Twoim porednictwem Ona jako znak wspania³e ró¿e,
Wspomnia³em na wstêpie, Boga, przez dary, jakie ju¿ otrzyma³a: Niepokalane Po- a gdy on pokazuje je biskupo¿e nasza pielgrzymka jak i ca³y czêcie, zachowanie od wszelkiego grzechu, pe³niê ³as- wi, odkrywa na swym p³aszczu
czas pobytu w Meksyku, prze- ki, Boskie macierzyñstwo, sta³e Dziewictwo i wziêcie do wiêty wizerunek Matki Bo¿ej.
biega³y pod znakiem i opiek¹ Nieba z dusz¹ i cia³em.
Guadalupe  jak napisali biO, Ucieczko chrzecijan, b³agamy Ciê, chroñ wszystMatki Bo¿ej. Ju¿ na Okêciu, w
kie matki nosz¹ce pod sercem dzieci i strze¿ dzieci z³o- skupi Meksyku  naznaczy³o
kaplicy, w której tak¿e znajduje ¿one w ich ³onach. B³agamy o Tw¹ pomoc, ¿eby za- pocz¹tek ewangelizacji, której
siê wizerunek Matki Bo¿ej z Gu- koñczy³o siê sk³adanie ofiar szatanowi przez aborcjê. dynamika przesz³a wszelkie oadalupe, odprawi³em Mszê w. Spraw, niech zmiêkn¹ serca, aby ¿ycie by³o szanowa- czekiwania. Orêdzie Chrystusa,
w intencji szczêliwej podró¿y ne.
wiêta Matko, prosimy Twe bolej¹ce i niepokalane przekazane przez Jego Matkê,
oraz o opiekê Maryi dla naszej
Serce
za wszystkie matki. Prosimy za wszystkie dzieci ma- przenika³o g³ówne elementy
grupy pielgrzymkowej. W Guaj¹ce siê urodziæ, ¿eby darowano im ¿ycie na ziemi i ¿eby kultury miejscowej, oczyszczadalupe, w bazylice, odprawia- mog³y po nim, przez Drogocenn¹ Krew wylan¹ przez ³o je i nadawa³o im ostateczny
³em trzy razy Mszê w. przed Twego Syna, wejæ z Nim do Raju.
sens zbawczy (14 maja 2002,
cudownym obrazem, a czwarty
Prosimy tak¿e Twe bolej¹ce Serce za dokonuj¹cych n.8). Tak wiêc Guadalupe i Juan
raz w niedzielê, 14 grudnia, dla zabiegów aborcji i za tych, którzy im pomagaj¹, aby Diego maj¹ g³êbokie znaczenie
naszych pielgrzymów oraz ro- siê nawrócili i przyjêli Twego Syna Jezusa Chrystusa ja- dla Kocio³a oraz misji i stanodaków z Chicago, którzy siê do ko swego Pana i Zbawiciela. Broñ wszystkie Swe dzieci wi¹ wzór ewangelizacji doskotej walce z szatanem i z³ymi duchami obecnej ciemnas przy³¹czyli: o szczêliwy w
noci.
nale osadzonej w kulturze.
powrót do domu. Jestem przePragniemy, ¿eby wszystkie te niewinne dzieci, które
Pan patrzy z nieba, widzi
konany, ¿e Maryja nas wys³u- umieraj¹ bez sakramentu chrztu w. zosta³y ocalone. wszystkich synów ludzkich (Ps
cha³a i przez Swe orêdownic- B³agamy Ciê o wyproszenie dla nich tej ³aski, a dla ich 33 [32],13)  powtarzalimy za
two wyprosi³a nam liczne ³aski. rodziców i zabójców  prosimy o ³askê skruchy, nawró- psalmist¹, raz jeszcze ponawiaOrganizator naszej pielgrzy- cenia i przebaczenia Bo¿ego.
Niech ujawni siê raz jeszcze w historii ludzkoci nieskoñ- j¹c wyznanie naszej wiary w
mki, pan Niedwiecki wyzna³ czona
moc mi³oci mi³osiernej Boga. Niech On po³o¿y Boga, który nie zwa¿a na ró¿ninam, ¿e tê pielgrzymkê wi¹¿e kres z³u. Niech mi³oci¹ przemieni nasze sumienia. Niech ce rasy czy kultury. Juan Diete¿ z Matk¹ Bo¿¹ Fatimsk¹. Ma- Twe Bolej¹ce i Niepokalane Serce uka¿e wszystkim wia- go, przyj¹wszy chrzecijañskie
ryja, jak wiemy, objawia³a siê w t³o i nadziejê. Niech Chrystus zakróluje nad nami, w na- orêdzie bez rezygnowania ze
Fatimie dzieciom ka¿dego 13 szych rodzinach, w naszych miastach, w naszych regio- swej rdzennej to¿samoci, oddnia miesi¹ca. W pielgrzymce nach, w naszych narodach i nad ca³¹ ludzkoci¹.
O litociwa, o ³askawa, o s³odka Panno Maryjo, wys³u- kry³ g³êbok¹ prawdê o nowej lunaszej bra³o udzia³ 13 osób,
dzkoci, w której wszyscy s¹
chaj naszych b³agañ i przyjmij wo³ania naszych serc.
trwa³a ona 13 dni, 13 grudnia
Matko Bo¿a z Guadalupe, opiekunko dzieci maj¹cych powo³ani, by byæ dzieæmi Bo¿yodprawi³em mszê w. za pana siê narodziæ, módl siê za nami!
mi w Chrystusie. Umo¿liwi³ tym
Paw³a powierzaj¹c jego trudne
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w. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin

samym owocne spotkanie dwóch wiatów
i sta³ siê protagonist¹ nowej to¿samoci narodu meksykañskiego, g³êboko zwi¹zanego z Dziewic¹ z Guadalupe. Jej metyskie
oblicze wyra¿a duchowe macierzyñstwo,
obejmuj¹ce wszystkich Meksykanów. Dlatego wiadectwo jego ¿ycia winno nadal zachêcaæ do kszta³towania narodu meksykañskiego, szerzenia braterstwa miêdzy
jego synami i w coraz wiêkszym stopniu
sprzyjaæ powrotowi Meksyku do jego róde³, wartoci i tradycji.
Juanie Diego, dobry Indianinie i chrzecijaninie, którego prosty lud zawsze uwa¿a³ za wiêtego mê¿a! Prosimy ciê, towarzysz Kocio³owi meksykañskiemu w jego
pielgrzymowaniu, aby z ka¿dym dniem stawa³ siê coraz bardziej misyjny i coraz lepiej ewangelizowa³. Dodawaj otuchy biskupom, wspieraj kap³anów, wzbudzaj nowe i
wiête powo³ania, wspomagaj wszystkich,
którzy swe ¿ycie oddaj¹ sprawie Chrystusa i szerzenia Jego królestwa.
B³. Juanie Diego, mê¿u prawy i wiarygodny! Polecamy ci naszych wiernych braci
i siostry wieckich, aby czuj¹c siê powo³ani do wiêtoci, wnosili ducha Ewangelii we
wszystkie rodowiska ¿ycia spo³ecznego.
B³ogos³aw rodziny, umacniaj ma³¿onków w
ich ¿yciu ma³¿eñskim, wspieraj wysi³ki rodziców wychowuj¹cych po chrzecijañsku
swe dzieci. Wejrzyj ¿yczliwie na udrêkê
tych, którzy cierpi¹ fizycznie i duchowo, których dotyka ubóstwo, samotnoæ, którzy
dowiadczaj¹ zepchniêcia na margines
spo³eczeñstwa czy przykrych skutków ignorancji. Niech wszyscy  rz¹dz¹cy i podw³adni  postêpuj¹ zawsze zgodnie z wymogami sprawiedliwoci i poszanowania
godnoci ka¿dego cz³owieka, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do utrwalania pokoju.
Umi³owany Juanie Diego! Wskazuj nam
drogê prowadz¹c¹ do Czarnej Madonny z
Tepeyac, aby nas przyjê³a do swego Serca, gdy¿ Ona jest Matk¹ kochaj¹c¹ i litociw¹, która prowadzi do prawdziwego
Boga. Amen.

Urodzi³ siê ok. 1474 r. w miecie Cuauhtitlan, nale¿¹cym do Królestwa Texcoco
(Meksyk). Jego pierwotne imiê Cuauhtlatoatzin w jêzyku Cziczimeków znaczy³o:
Mówi¹cy orze³» lub «Ten, kto mówi jak
orze³». By³ cz³owiekiem wieckim i ojcem
rodziny. Zosta³ ochrzczony przez pierwszych misjonarzy franciszkañskich prawdopodobnie w 1524 r., gdy mia³ ok. 48 lat. W
1529 r. zmar³a jego ¿ona Maria Lucia.
¯ycie Juana by³o proste i uczciwe. By³
dobrym i bogobojnym chrzecijaninem. Pokorny, pos³uszny i cierpliwy, postêpowa³
zgodnie z sumieniem i dawa³ przyk³ad innym.
ród³a historyczne podaj¹, ¿e po raz
pierwszy Matka Bo¿a ukaza³a mu siê w sobotê 9 grudnia 1531 r., kiedy szed³ wczesnym rankiem do Tlatelolco na Mszê w. i
katechezê prowadzon¹ przez franciszkanów. Ujrza³ wtedy piêkn¹ postaæ kobiec¹,
odzian¹ w ró¿ow¹ tunikê i
b³êkitny p³aszcz, która
przedstawi³a mu siê jako:
«WIÊTA MARYJA ZAWSZE DZIEWICA , M ATKA PRAWDZIWEGO
BOGA» i poprosi³a, by na tym
miejscu zosta³a zbudowana
wi¹tynia, w której bêdzie
czczony Jej Syn. Poleci³a
Juanowi przekazaæ to ¿yczenie w³adzom Kocio³a w
Meksyku.
Pocz¹tkowo misjonarze
franciszkañscy, a tak¿e biskup Juan de Zumarraga
odnieli siê do Juana Diego
nieufnie. Maryja podczas
nastêpnych objawieñ  które trwa³y do 12 grudnia 1531
r.  nalega³a, by Jej polecenie rych³o zosta³o spe³nione.
Juan Diego poprosi³ J¹ wówczas o znak, który pomóg³by przekonaæ biskupa. Matka Bo¿a powiedzia³a mu, by
uda³ siê na szczyt wzgórza
Tepeyac i nazbiera³ dla Niej
kwiatów. Choæ by³o to miejsce ja³owe i w dodatku pokryte lodem, Juan Diego
rzeczywicie znalaz³ tam
piêkne, wielobarwne kwiaty,
które zebra³ i okry³ swoim
p³aszczem. Gdy biskup Zumarraga rozwin¹³ p³aszcz,
zebrani zobaczyli na nim wizerunek Maryi...
Wkrótce na wzgórzu Tepeyac powsta³ ma³y koció³ek, który sta³ siê celem licznych pielgrzymek Indian,
Metysów i Hiszpanów.
Szczególn¹ czci¹ wiernych
zosta³ otoczony wizerunek
Matki Bo¿ej  który w cu-
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downy sposób pojawi³ siê na p³aszczu Juana Diego i zachowa³ siê do dzi  oraz
Jej przes³anie pe³ne mi³oci i mi³osierdzia
skierowane nie tylko do ludnoci Meksyku, ale ca³ego wiata.
Za zgod¹ biskupa Juan Diego zamieszka³ w pobli¿u kocio³a i s³u¿y³ w nim Panu
oraz Jego Matce. Zostawi³ wszystko, co
mia³, by powiêciæ resztê ¿ycia modlitwie i
g³oszeniu Ewangelii. Zmar³ w 1548 r. i zosta³ pochowany w kociele, przy którym
pracowa³.
Kult Juana Diego zacz¹³ siê szerzyæ w
Meksyku zaraz po jego mierci. Jednym ze
wiadectw tego kultu jest wi¹tynia, któr¹
wzniesiono w Cuauhtitlan, miejscu urodzenia Juana Diego, a któr¹ powiêcono Matce Bo¿ej.
6 maja 1990 r. Ojciec wiêty wyniós³ go
do chwa³y o³tarzy podczas uroczystej Mszy
w. sprawowanej w bazylice pod wezwaniem Najwiêtszej Maryi Panny z Guadalupe w stolicy Meksyku.
31 lipca 2002 r. podczas kolejnej podró¿y do Meksyku og³osi³ go wiêtym.
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Cudowne uzdrowienia
w Lourdes

WIADEK
UZDROWIENIA
MARIE BAILLY
W lipcu 1902 roku, m³ody, 30-letni lekarz o obiecuj¹cej przysz³oci, Alexis Carrel, podró¿uje do Lourdes w poci¹gu pe³nym chorych. W owym czasie, dla cz³owieka takiego jak on  wywodz¹cego siê z rodziny katolickiej, ale g³êboko sceptycznego  podró¿ taka jest niezwyk³¹ przygod¹.
Carrel przeczyta³ opublikowan¹ 10 lat
wczeniej s³ynn¹ ksi¹¿kê Emila Zoli (w której autor kategorycznie neguje mo¿liwoæ
zaistnienia cudu), póniej za sprawozdania o przeciwnej wymowie, napisane przez
odpowiedzialnego za pos³ugê medyczn¹ w
Lourdes, doktora Bossarie. Po tej lekturze,
pragnie zobaczyæ wszystko na w³asne oczy, a swoje spostrze¿enia umieci w ¿ywym wiadectwie, pod którym podpisze siê
jako Lerrac.
Alexis Carrel jest zdania, ¿e ani Bossarie, ani Zola, ani popularny wtedy pisarz
Henri Lasserre, nie wykazuj¹ siê prawdziw¹ naukowoci¹. Gdzie le¿y prawda o rzekomych uzdrowieniach?
Komisje naukowe powinny udaæ siê na
miejsce i za wszelk¹ cenê wyjaniæ sprawê. Gdyby odkryto oszustwa i pomy³ki, nale¿a³oby je wydobyæ na wiat³o dzienne.
Gdyby jednak niezbadanym trafem zdarzenia te okaza³y siê prawdziwe, mielibymy
do czynienia z rzecz¹ nadzwyczaj interesuj¹c¹, która mog³aby nas doprowadziæ do
bardzo powa¿nych wniosków.
Frapuj¹cym elementem tej historii jest
fakt, ¿e Carrel stanie siê wiadkiem prawdziwego cudu. Towarzyszy on m³odej dziewczynie, Marie Bailly, nazywanej przez niego Marie Ferrand. Chora jest w zaawansowanym stadium gruliczego zapalenia otrzewnej z ciê¿kimi powik³aniami. Jej dni, z
czysto ludzkiego punktu widzenia, wydaj¹
siê policzone.
Po niezmiernie uci¹¿liwej podró¿y, dotar³szy do Lourdes, Carrel przedstawia siê
doktorowi Boissarie, który przyjmuje go serdecznie. Marie wydaje siê bliska mierci.
Na swoj¹ wyran¹ probê, zostaje zaprowadzona do cudownego ród³a. Okryta
br¹zowym kocem, ta drobna istota o trupiobladej twarzy, przerywanym oddechu,
przypieszonym pulsie, prawie nieprzytomna, mo¿e jedynie zostaæ obmyta wod¹, co
przysparza jej dotkliwych cierpieñ. Nagle,
na oczach Carrela i jego kolegi po fachu z
Bordeaux, Marie doznaje spektakularnej
odmiany.
Puls siê uspokaja, chora zaczyna siê poruszaæ, unosi g³owê, patrzy.
Jak pani siê czuje?
Bardzo dobrze, jeszcze trochê s³abo,
ale czujê, ¿e zosta³am uzdrowiona!
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Carrel, g³êboko wstrz¹niêty, zastanawia siê, czy nie postrada³ zmys³ów. Udaje
siê popiesznie do doktora Boissarie, który owiadcza z ca³ym spokojem:
Prawdopodobnie pana chora zosta³a
uzdrowiona. Niech pan przyprowadzi j¹
jutro, zobaczymy.
Po wieczornym powrocie do szpitala, nie
mo¿e otrz¹sn¹æ siê ze zdumienia na widok cudownej poprawy stanu zdrowia Marie: widzi j¹ siedz¹c¹ na ³ó¿ku, w bia³ym
kaftanie, jej oczy p³on¹ szczêciem: Panie doktorze, jestem zupe³nie zdrowa!
Pod koniec swojej relacji, autor zamieszcza modlitwê, spontanicznie p³yn¹c¹ z jego
serca: O najs³odsza Panno Maryjo, Ty, która pomagasz nieszczênikom, b³agaj¹cym
POLECAMY

+

Ciê o to z pokor¹, miej mnie w opiece. Wierzê w Ciebie. Zechcia³a odpowiedzieæ na
moje w¹tpliwoci, dokonuj¹c wspania³ego
cudu, w który dzi jeszcze trudno mi uwierzyæ. Moim najwiêkszym pragnieniem i
g³ównym celem wszystkich moich d¹¿eñ
jest jednak odt¹d wierzyæ lepo i ¿arliwie,
bez pow¹tpiewania i krytyki.
Alexis Carrel, laureat nagrody Nobla w
1912 roku, bêdzie musia³ opuciæ ojczyznê
i wyjechaæ do Ameryki w poszukiwaniu odpowiednich warunków dla rozwiniêcia swoich talentów. Jego ksi¹¿ka  «CZ£OWIEK,
ISTOTA NIEZNANA»  osi¹gnie ogromny sukces w 1936 r. Jej autor odejdzie z tego wiata w r. 1944 jako chrzecijanin, powiêciwszy ca³e ¿ycie badaniom naukowym.

Objawienie Matki Bo¿ej w Lourdes

«JA JESTEM NIEPOKALANYM POCZÊCIEM»

Kaseta video przedstawia historiê ¿ycia w. Bernadetty Soubirous oraz
doznane przez ni¹ w 1858 roku objawienia Najwiêtszej Maryi Panny. Zdjêcia do filmu zosta³y nakrêcone w Lourdes oraz w Nevers, miejscu ¿ycia i
mierci w. Bernadetty, gdzie obecnie spoczywa jej  zachowane od rozpadu
 cia³o. Komentarz pozwala zapoznaæ siê dog³êbnie ze s³owami Matki Bo¿ej
wypowiedzianymi do "najbiedniejszej z Jej córek"  jak okrela³a siebie wizjonerka oraz ze znaczeniem Jej przes³ania. Historia powstania cudownego
ród³a w Lourdes oraz analiza s³ów Matki Bo¿ej ukazuje ogromn¹ mi³oæ
Maryi do wszystkich Jej dzieci, wzywaj¹c¹ do dzi do oddania siê Jej Niepokalanemu Sercu i nawrócenia. Nagranie dostêpne jest te¿ na kasecie audio.

w. Bernadeta
w Grocie Massabielskiej
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CZYTELNICY PISZ¥...

Rekolekcje Prawdziwego ¯ycia w Bogu
w lipcu 2003 roku, w Szczawnicy-Jaworkach
W lipcu 2003 roku odby³y siê ju¿ po raz
drugi prywatne rekolekcje z Prawdziwym
¯yciem w Bogu w Szczawnicy-Jaworkach.
Udalimy siê tam jako grupa czytaj¹ca Orêdzia Prawdziwe ¯ycie w Bogu, zainteresowana pog³êbieniem lektury, podzieleniem siê dowiadczeniami, chêtna do
wspólnej modlitwy. Niektóre, przyby³e z innych stron osoby, pragnê³y tak¿e dowiedzieæ siê nieco wiêcej o mo¿liwoci i sposobach zorganizowania grup modlitewnych, opartych o trynitarn¹ duchowoæ
Prawdziwego ¯ycia w Bogu.
Kiedy dotarlimy na miejsce, otrzymalimy wiadomoæ o nag³ej mierci naszego
opiekuna, ksiêdza kanonika Walentego
Szymañskiego. By³ wspania³¹ i znan¹ postaci¹, wspieraj¹c¹ d¹¿enie Kocio³a do
jednoci.
Nasz¹ pierwsz¹ Msz¹ wiêt¹ w Jaworkach by³a msza pogrzebowa za kocielnego. Równoczenie ubieg³oroczny rekolekcjonista przys³a³ nam ksi¹¿eczki zatytu³owane Moja siostra mieræ. Wobec tych
wszystkich wydarzeñ, zamys³ Bo¿y w odniesieniu do naszych rekolekcji zrozumielimy wiêc nastêpuj¹co: poprzez mieræ
naszej w³asnej woli, Bóg mo¿e zacz¹æ
uwiêcanie naszych dusz i nas samych.
Bóg ma drogê zamkniêt¹ do naszych serc,

dopóki nie zaniechamy czynienia jedynie
w³asnej woli. Przyjêlimy za temat rekolekcji has³o: Umrzeæ dla samego siebie. Temat ten w odpowiedni sposób wprowadza
w lekturê orêdzi Prawdziwego ¯ycia w
Bogu.
W rekolekcjach uczestniczy³y osoby z
Poznania, Warszawy i Sosnowca, które
czytaj¹ Orêdzia Prawdziwego ¯ycia w
Bogu i staraj¹ siê nimi ¿yæ. Ka¿dy dzieñ
rozpoczyna³a Msza wiêta. Po niej  niadanie, a potem  spotkanie dyskusyjne z
kap³anem.
Rekolekcjonista wyjania³ nam, ¿e aby
pe³niæ wolê Bo¿¹, czyli umrzeæ dla samego siebie, trzeba byæ w Prawdzie ze sob¹ i
z Bogiem. Bez Prawdy  mówi³  nie ma
dobra. Mamy wiadczyæ o Prawdzie i byæ
wra¿liwymi na Ni¹. Zwraca³ te¿ nasz¹ uwagê na pracê nad cnotami, pracê, któr¹ trzeba zaczynaæ od spraw najmniejszych.
Spotykaj¹c siê rozwa¿alimy teksty z Pisma wiêtego oraz treci Orêdzi, które wyjania³ nam kap³an. Rozwa¿ania poprzedzalimy zawsze modlitw¹ do Ducha wiêtego. W ci¹gu dnia by³ czas tak¿e na modlitwê ró¿añcow¹. Cicha, pe³na wiat³a kaplica sprzyja³a tak¿e osobistej medytacji, modlitwie i lekturze, a przepiêkna okolica 
spotkaniu z cudami dokonanymi przez

Stwórcê.
Przez ca³y okres rekolekcji bylimy pe³ni radoci, umacnia³a nas ³aska odczuwanej silnie obecnoci Ducha wiêtego.
Prawdziwie by³ to czas ³aski.
29 lipca 2003 r. gocinny dom, w którym przebywalimy, przyj¹³ nazwê Ojcze
nasz  od pierwszych s³ów modlitwy Pañskiej. Z radoci chwycilimy siê za rêce i
chwalilimy za to Pana.
Trafilimy tak¿e na s³owa z Pisma wiêtego, które przyjêlimy jak motto na ca³y
rok: «Wszyscy mieszkañcy Judy i Jerozolimy... s³uchajcie uwa¿nie. Tak do was mówi
Jahwe: Nie bójcie siê i nie lêkajcie tego
wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy bêdziecie walczyæ lecz Bóg» (2 Krn 20,5).
Kto czytaj¹c dalej podchwyci³ s³owa: «Jutro wyruszcie im na spotkanie, Jahwe bêdzie z wami» (2 Krn 20,17).
Bylimy zdumieni: w³anie nazajutrz
wracalimy do swoich domów.
I tak ubogaceni S³owem Bo¿ym, radoni i ufaj¹cy wielkiemu Mi³osierdziu Bo¿emu ukoñczylimy nasze prywatne refleksje, rozmowy i spotkania wokó³ Orêdzi
Prawdziwe ¯ycie w Bogu.
Grupa Prawdziwego ¯ycia w Bogu
z Poznania

«Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zst¹pi¹ na was, a wiat dzisiejszy odejdzie, zwijaj¹c siê
jak pergamin. I jak kwiaty czerpi¹ ¿ycie ze wiat³a, tak i was, umi³owani, zaleje Moje wiat³o,
abycie doznali o¿ywienia. Czy kwiaty mog¹ prze¿yæ bez wody? Dlaczego wiêc dzisiaj tylu z was
odrzuca wylanie Mojego wiêtego Ducha i w¹tpi, ¿e ta Woda tryskaj¹ca z Mojego Tronu
(Ap 22,1) pochodzi ode Mnie? Czy¿ nie czytalicie: I bêdzie w nim tron Boga i Baranka,
a s³udzy Jego bêd¹ czeæ Mu oddawali. I bêd¹ ogl¹daæ Jego oblicze, a imiê Jego  na ich czo³ach.
I odt¹d ju¿ nocy nie bêdzie. A nie potrzeba im wiat³a lampy i wiat³a s³oñca,
bo Pan Bóg bêdzie wieci³ nad nimi...»
11 lutego 1992

Widok na okolicê
ze wzgórz w Jaworkach
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2004
WAKACYJNE
SPOTKANIA
MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM
¯YCIEM W BOGU
Odbêd¹ siê one w tym roku tradycyjnie w Jaworkach, ko³o
Szczawnicy, w pobli¿u W¹wozu Homole, w nastêpuj¹cych terminach:
 13.04 - 17.04.2004 (tydzieñ po Wielkanocy)
 03.07 - 09.07.2004
 10.07 - 16.07.2004
 17.07 - 23.07.2004
 24.07 - 30.07.2004
Pobyt ma formê prywatnych rekolekcji dla osób czytaj¹cych Orêdzia lub pragn¹cych siê z nimi zapoznaæ, jak i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o tym, jak za³o¿yæ grupê modlitewn¹
Prawdziwego ¯ycia w Bogu. W czasie tego wakacyjnego pobytu
bêdzie mo¿liwoæ g³êbszego poznania Orêdzi dziêki osobistej i
wspólnotowej modlitwie, lekturze, dyskusji. Bêdzie te¿ okazja do
indywidualnej rozmowy z kap³anem. Na pewno znajdzie siê czas
na spacery po piêknej okolicy.
Zg³oszenia przyjmuje pod telefonem
(18) 2621561 lub (18) 2621524 - pani Basia w Jaworkach
(32) 2584228 - pani Kasia z Wydawnictwa Vox Domini.
Przyjazd w pierwszym dniu od po³udnia, wyjazd w ostatnim dniu
 po niadaniu.
Aby nikt zainteresowany i spragniony duchowego umocnienia
nie czu³ siê pozbawiony mo¿liwoci uczestniczenia w tych prywatnych rekolekcjach z Orêdziami Prawdziwe ¯ycie w Bogu, odp³atnoæ na rzecz utrzymania domu oraz na wy¿ywienie to dowolna
ofiara, uzale¿niona od indywidualnych mo¿liwoci. Jeli wiêc kto
mo¿e wesprzeæ to dzie³o hojniejsz¹ ofiar¹, umo¿liwi w ten sposób
pobyt w Jaworkach osób bardziej dowiadczonych przez los.
W domu jest miejsce na 20 osób, a uk³ad pokoi, z ³azienkami,
umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw oraz zarówno mê¿czyzn jak i kobiet,
osób duchownych i wieckich. Z A P R A S Z A M Y !
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JAK G£ÊBIEJ POJ¥Æ
¯YCIE W WOLI BO¯EJ
Sprawozdanie z pobytu w Poznaniu pani Ewy Allan
wiadka «Prawdziwego ¯ycia w Bogu»
w dniach od 27 do 30 stycznia 2004 r.
Grupa osób z Poznania, które modl¹ siê razem i wspomagaj¹
siê w drodze duchowego wzrostu, wed³ug wskazówek Trójcy Przenajwiêtszej przekazanych w Orêdziach Prawdziwego ¯ycia w
Bogu, goci³a w koñcu stycznia pani¹ Ewê Allan z Anglii. Tematem spotkañ by³o: G³êbsze zrozumienie ¿ycia w Woli Bo¿ej.
Aby to zrozumieæ trzeba wyraziæ g³êboki, jak najlepszy, ¿al za
grzech. Ten ¿al jest przewodnikiem otwarcia serca na dzia³anie
Bo¿e i pomoc¹ w procesie uwiêcania siê.
Krok po kroku, czytaj¹c i cytuj¹c Pismo wiête oraz Orêdzia
Prawdziwego ¯ycia w Bogu, dziêki wyjanieniom i odpowiedziom
na pytania, zg³êbialimy wspólnie Bo¿e wskazówki, podane w Orêdziach.
Krótki czas pobytu pani Ewy by³ wype³niony kilkoma spotkaniami w domach, wizytami u kap³anów, a tak¿e  modlitw¹ i wspóln¹ Msz¹ wiêt¹ przypadaj¹c¹ w liturgiczne wspomnienie b³. Boles³awy Lament: 29 stycznia  patronki jednoci chrzecijan oraz
patronki poznañskiej grupy.
Pocz¹tkowo planowane by³y tylko trzy spotkania, ale ju¿ po
pierwszym pojawi³y siê proby o dodatkowe. Odby³o siê wiêc szeæ
spotkañ w ci¹gu trzech dni.
Oprócz czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu, na spotkania zosta³y równie¿ zaproszone osoby, nie znaj¹ce jeszcze trynitarnej duchowoci Prawdziwego ¯ycia w Bogu.
Pani Ewa Allan, w³adaj¹ca biegle jêzykiem polskim, chêtnie
przyjmie zaproszenia od czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu,
pragn¹cych zg³êbiæ treæ Orêdzi oraz rozszerzyæ w ten sposób
grono czytaj¹cych, nie tylko w Poznaniu.
Szczegó³y o mo¿liwoci i sposobach zorganizowania takich spotkañ mo¿na uzyskaæ pod telefonem pani Grzymis³awy (61)
8792990. E-mail do p. Ewy: unity@tlig.org

***

O, Ojcze, wype³nij to,
co powinno zostaæ wype³nione.
Niech Twoje S³owa przenikn¹,
b³ogos³awi¹ i oczyszcz¹ serca Twoich dzieci.
Ojcze, uczyñ to, czego pragnie Twoje Serce,
i niech Twoja Wola siê stanie.
Amen.
Modlitwa o wype³nienie siê
Woli Bo¿ej (18.05.1987)
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wiadectwo ojca Michaela OCarrolla, CSSp,
napisane na kilka tygodni przed jego mierci¹

Poznañ, 1996

MIERÆ OJCA
MICHAELA
OCARROLLA
Irlandczyk, cz³onek Zgromadzenia wiêtego
Ducha, ojciec Michael OCarroll zmar³ 12 stycznia 2004 roku w Dublinie. Zosta³ wybrany przez
Vassulê na kierownika duchowego, kiedy opuci³a Bangladesz i przenios³a siê do Szwajcarii. Zadanie to wype³nia³ wiernie przez wiele lat, choæ
zawsze dodawa³ z pokor¹, i¿ czuje siê jedynie jej
doradc¹, gdy¿ kierownikiem duchowym Vassuli
jest Duch wiêty.
By³ cz³owiekiem o niezwyk³ej umys³owoci, którego mia³em szczêcie spotkaæ u przyjació³ Vassuli, w Genewie. Posiada³ znakomite wykszta³cenie, otrzymane na Uniwersytecie we Fryburgu. By³
cz³onkiem Papieskiej Akademii Maryjnej, wspó³pracownikiem Bollandystów, cz³onkiem Francuskiego Stowarzyszenia Studiów Maryjnych. Poród licznych tytu³ów, jakimi go uhonorowano by³
i ten: kierownik duchowy Legionu Maryi  przez
trzy kadencje.
Ojciec OCarroll by³ bardzo zwi¹zany z Kocio³em we Francji, gdy¿ pracowa³ przez 20 lat w diecezji Beauvais. Jego matka by³a z pochodzenia
Francuzk¹. Uczy³ zatem w Blackrock College historii, literatury, kultury religijnej Francji. Katechizowa³ równie¿ doros³ych i g³osi³ liczne rekolekcje.
Przez 14 lat by³ redaktorem czasopisma powiêconego Soborowi Watykañskiemu II, pisz¹c
liczne artyku³y. Walczy³ o ekumenizm wierny Magisterium Kocio³a katolickiego. Zredagowa³ piêæ
encyklopedii teologicznych: o Matce Boga; o Trójcy wiêtej; o Eucharystii; o Duchu wiêtym; o Jezusie Chrystusie-S³owie Boga.
Broni¹c Prawdziwego ¯ycia w Bogu napisa³ 3
ksi¹¿ki: Vassula od Mêki Najwiêtszego Serca;
Vassula aposto³ka jednoci chrzecijan; Rzym i
Vassula (na ¿¹danie prze³o¿onych: pod pseudonimem  Michael Dore).
Otoczmy go wdziêczn¹ pamiêci¹ i modlitw¹.
André Castella

Vassula Ryden jest cz³onkiem Kocio³a
Prawos³awnego Greckiego. Posiada misjê przekazywania Bo¿ych orêdzi chêtnym s³uchaczom. Proby o spotkania
przychodz¹ do niej praktycznie z ca³ego
wiata. ledzi³em jej misjê od wielu lat,
towarzysz¹c jej w podró¿ach, bylimy
nawet w wiêzieniu w Kalifornii. Podczas
tej wspó³pracy z Vassul¹ mia³em szczêcie wydaæ trzy ksi¹¿ki na jej temat, a raczej  na temat treci Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu.
Trzecia by³a niewielka objêtociowo,
ale poniewa¿ dotyczy³a problemu z Rzymem, wyda³em j¹ pod panieñskim nazwiskiem mojej matki  jako Michael Dore.
Przerwa³em towarzyszenie Vassuli w jej
podró¿ach w³anie po wydaniu tej ksi¹¿ki. Moja decyzja nie oznacza³a, jak interpretowali to niektórzy, ¿e nie zgadza³em
siê ju¿ z przekazywanymi przez ni¹ orêdziami lub z jej zachowaniem. Nigdy nie
cofn¹³em ani jednego s³owa wypowiedzianego lub napisanego na jej temat.
Moja decyzja, jak to Vassula zaznacza³a, gdy j¹ o to pytano, by³a zwi¹zana z
moim wiekiem, jak równie¿ ze zobowi¹zaniami wobec mojego zgromadzenia.
Cieszê siê, ¿e misja Vassuli trwa i postêpuje naprzód, ¿e jest ona zapraszana
do wielu krajów. To, co szczególnie mnie
obecnie zainteresowa³o, to w³anie opublikowana jej korespondencja z Kongregacj¹ Nauki Wiary. Jest to wyraz poszukiwania mo¿liwoci ze strony kard. Ratzingera wyjanienia w pe³ni treci Orêdzi
jak i sprecyzowania stanowiska Kocio³a. Wczeniejsze publikacje dla wielu stanowi³y problem.
Kardyna³ poprzez jednego ze swoich
urzêdników, Ojca Prospero Grecha przekaza³ Vassuli piêæ wa¿nych pytañ. Odpowiedzi zawar³a ona na 32 stronach maszynopisu. Dosta³a pozwolenie, aby je
opublikowaæ. Przeczyta³em je. Mylê, ¿e
najlepsz¹ przys³ugê, jak¹ mogê oddaæ
czytelnikom, to zacytowaæ dok³adne s³owa Vassuli w punkcie, którym katolicy s¹
najbardziej zainteresowani.

O jej relacji jako prawos³awnej do Kocio³a rzymsko-katolickiego:
Nie jest ³atwo podchodziæ do kap³anów, zakonników i biskupów prawos³awnych, aby uznali Papie¿a i aby szczerze
pojednali siê z Kocio³em rzymskim. Powiedzia³ mi to Pan w jednym z orêdzi. To
tak jakby siê chcia³o p³yn¹æ pod silny
pr¹d. Jednak kiedy zobaczy³am, jak nasz
Pan cierpi z powodu naszego podzia³u,
nie mog³abym odmówiæ spe³nienia Jego
proby, kiedy poprosi³, abym nios³a ten
krzy¿. Dlatego podjê³am siê tej misji, chocia¿ przechodzi³am i nadal przechodzê
przez wiele dowiadczeñ.
Na zadane mi pytanie: Dlaczego podejmuje siê Pani tej misji?, moj¹ odpowiedzi¹ jest: poniewa¿ zosta³am wezwana przez Boga, uwierzy³am Mu i odpowiedzia³am na to wezwanie; dlatego chcê wype³niaæ Jego wolê. Jedno z pierwszych
s³ów Chrystusa brzmia³o: Czyj dom jest
wa¿niejszy: twój czy Mój Dom? Odpowiedzia³am: Twój Dom, Panie. Powiedzia³ Pan: O¿yw Mój Dom, upiêksz Mój
Dom i zjednocz go.
Niektórzy greccy hierarchowie prawos³awni odrzucaj¹ mnie ca³kowicie, jedni
dlatego, ¿e mi nie wierz¹, inni  poniewa¿ jestem kobiet¹, a kobietom nie wolno przemawiaæ. Niektórzy mnisi nie dowierzaj¹ mi, mówi¹c, ¿e jestem z pewnoci¹ koniem trojañskim wys³anym i op³aconym przez Papie¿a lub nawet unitk¹.
Wielu nie chce s³yszeæ o jakimkolwiek pojednaniu ani o ekumenizmie.
Uwa¿aj¹ za herezjê to, ¿e modlê siê z
katolikami rzymskimi. Uwa¿aj¹ to za stawianie siebie ponad Kocio³ami, bez bycia oddan¹ w pe³ni któremukolwiek. Jestem w pe³ni i ca³kowicie oddana mojemu
Kocio³owi, ale nie jest to herezj¹ ani
grzechem, kiedy ¿yjê w sposób ekumeniczny i modlê siê z innymi chrzecijanami, aby przyczyniaæ siê do jednoci.
W tym obfitym ródle: odpowiedzi Vassuli, wiele treci zas³uguje na zastanowienie. Polecam ka¿demu ich lekturê.
Michael OCarroll, CSSp

Ojciec Michael w Beauraing (1995)
 drugi od prawej  w czasie
Mszy w. przed spotkaniem
z Vassul¹. Przewodniczy: biskup
diecezji  J. E. Leonard
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Kolejny, 14 tom orêdzi
«Prawdziwe ¯ycie w Bogu», jakie
otrzymuje dla wiata Vassula
Tom 14 koñczy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 r. i jest wyj¹tkowy pod
wzglêdem treci, gdy¿ Zeszyty 108-110 zawieraj¹ PIEÑ NAJWIÊTSZEJ TRÓJCY, kontynuuj¹c¹ jakby Pieñ Oblubieñca.
W tomie tym coraz wyraniej zarysowuje siê w dyktowanych Vassuli s³owach charakter oczekuj¹cego ludzi duchowego oczyszczenia na
podobieñstwo ognia, który rozpali ka¿dego cierpieniem i têsknot¹ za
Bogiem, a doprowadziæ ma ka¿d¹ duszê do g³êbokiej przemiany i zespolenia ju¿ tu, na ziemi, z Bogiem-Mi³oci¹.
We wstêpie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJ¥
NAUKI WIARY, która na probê kard. J. Ratzingera ma zostaæ upubliczniona na ca³ym wiecie w³anie przez zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orêdzi. Oznacza to zatem, i¿ kard. Ratzinger:
 wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
 wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
 wyrazi³ zgodê na jej czytanie.
W przeciwnym bowiem razie poprosi³by o wydrukowanie tej korespondencji w formie osobnej broszury lub w pismach dotycz¹cych
Prawdziwego ¯ycia w Bogu, ukazuj¹cych siê w wielu jêzykach. Decyzja ta powinna upewniæ tych czytelników, którzy prze¿ywali ró¿ne
rozterki zwi¹zane z zachêt¹ do ostro¿noci, kierowan¹ z ró¿nych stron
do czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Mo¿na zarówno czytaæ,
jak i rozpowszechniaæ te ksi¹¿ki.
Kongregacja Nauki Wiary  przed daniem Vassuli odpowiedzi obiecywanej pocz¹tkowo na koniec roku 2003  nie przewidzia³a innej formy rozpowszechnienia wymienionych z ni¹ listów, z powodu tego, i¿
Vassula jest osob¹ prawos³awn¹ i jako taka nie mo¿e podlegaæ ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez Kongregacjê w stosunku do autorów katolickich (zob. te¿: Zasady badania prawowiernoci nauki, Dokument Kongregacji opublikowany te¿ na ³amach Vox
Domini), których listy w toku procesu badania i wyjaniania przez Kongregacjê, publikowane s¹ najczêciej w Osservatore Romano.

Tom 14 liczy 304 strony. Cena: 15 z³.

Wysy³ka za zaliczeniem pocztowym. P³atnoæ  przy odbiorze. Koszty wysy³ki  wed³ug aktualnej taryfy Poczty Polskiej.

+ ORÊDZIA MATKI BO¯EJ Z MEDZIUGORJA
http://www.voxdomini.com.pl
25 dnia ka¿dego
miesi¹ca  orêdzie
Od listopada 1998 w internecie istnieje strona www Vox Domini. Znaj- dane Marii Pavloviæ-Lunetti dla paraduje siê na niej nie tylko pe³na, stale fian w Medziugorju i wiata.
aktualizowana oferta ksi¹¿ek i kaset, + Cykl artyku³ów o. Guy Verhaze zdjêciami, opisem treci oraz cen¹, egena pt. SYNTEZA ORÊDZIA
ale wiele innych informacji, stale uzu- MATKI BO¯EJ W MEDZIUGORJU
pe³nianych, m. in.:
Uporz¹dkowane w sposób zwiêz³y
+ PISMO VOX DOMINI  Ka¿- i przejrzysty orêdzia Matki Bo¿ej ukady numer pisma posiada internetowy zuj¹ szczególny Plan Pokoju i Zbawieodpowiednik.
nia dla ka¿dego z nas i dla wiata, jaki
+ ARCHIWUM PISMA  Obszerne, przysz³a przedstawiæ Swoim dzieciom.
uporz¹dkowane wed³ug kolejnych nu- + CZYTANIA EWANGELII I ROZmerów pisma i tematycznie, m. in. WA¯ANIA NA KA¯DY DZIEÑ ROKU
treæ wszystkich artyku³ów o Vassuli
Internetowa wersja ksi¹¿ki Poznaæ
i przekazanej jej misji; wszystkie ¿y- Ewangeliê.
ciorysy wiêtych; artyku³y o wspó³cze+ STRONA POLSKA
snych wiarygodnych objawieniach.
Stowarzyszenia TLIG
+ WSZYSTKO O NOWOCIACH
Pe³na wersja polska strony:
+ ARCHIWUM PLIKÓW ZIP
http://www.tlig.org

STRONA INTERNETOWA
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+

LINKI DO CIEKAWYCH STRON
Biblia, Katechizm, Watykan, dokumenty i czasopisma, równie¿ w innych
jêzykach, religijne teksty ród³owe,
strony o wiêtych, serwisy zgromadzeñ
zakonnych 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.
+ PONADTO...
Na stronie www znajduje siê bardzo wiele treci, 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 treci. Ostatnio dodana nowoæ:
+ PLIKI MP3
ZAPRASZAMY!
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Vassula

SKRUCHA

Ci, którzy czytali Prawdziwe ¯ycie w
Bogu, z pewnoci¹ zauwa¿yli, i¿ s¹ tam
s³owa, które pojawiaj¹ siê niemal w ka¿dym orêdziu. Do takich s³ów nale¿y mi³oæ,
pojednanie, jednoæ, Duch wiêty, sta³a
modlitwa, S³owo Boga, M¹droæ i tak¿e 
SKRUCHA.
Dzi chcia³abym skierowaæ wasz¹ uwagê w³anie na to s³owo: SKRUCHA i spróbowaæ przeanalizowaæ jego prawdziwe znaczenie.
Przed podjêciem tego tematu pozwólcie mi jednak powiedzieæ kilka s³ów o STA£EJ MODLITWIE, gdy¿ to w³anie przez skruchê wchodzimy na drogê nieustannej modlitwy.
Wiemy, jak bardzo Bóg prosi nas wszystkich o przemianê naszego ¿ycia w nieustann¹ modlitwê. Sta³a modlitwa polega
na tym, ¿e pozwalamy Bogu ¿yæ stale w
nas, a my ¿yjemy w Nim. Modlitwa jest sta³a
wtedy, gdy nasz duch jest ca³kowicie poch³oniêty przez Boga, staj¹c siê wra¿liwy na Bo¿¹ obecnoæ. W tych chwilach nie
potrzebujemy ju¿ s³ów, aby wyraziæ co Bogu, gdy¿ nasza istota staje siê ¿yj¹cym p³omieniem, rozpalonym mi³oci¹ dla Boga.
W tych chwilach milcz¹cej modlitwy nasz
duch zapomina o wiecie i jest zachwycony cisz¹, cieszy siê wszystkimi chwilami,
w jakich Bóg nim w³ada.
Wtedy nasze ¿ycie powinno zwracaæ siê
tylko ku Bogu i ku Bo¿ej Mi³oci, gdy¿ mi³oæ jednoczy dusze z Bogiem i im potê¿niejsza staje siê mi³oæ, tym g³êbiej dusza
przenika w g³êbokoci Boga i w ¿ycie M¹droci. Nagle wszystko zaczyna stawaæ siê
jasne dla duszy, gdy¿ M¹droæ staje siê jej
codziennym Towarzyszem i jej wielkim zdumieniem. Zaczyna ona widzieæ rzeczy, których oko nie mo¿e widzieæ i s³yszeæ rzeczy, których ¿adne ucho nie mo¿e s³yszeæ.
Dusza jest wtedy tak spleciona ze Stwórc¹ i przyci¹gniêta ku Boskiemu zwi¹zkowi
Mi³oci z Bogiem tak doskona³emu, ¿e jej
duch staje siê jedno z Bogiem. Ona posiada Boga i Bóg j¹ posiada.
Dusza nie mo¿e ¿yæ bez Boga, gdy¿ z
Boga czerpie ¿ycie. Bez Boga nasz stó³ jest
pusty. Oto dlaczego jest tak wa¿ne, by robiæ miejsce dla Ducha wiêtego, aby On
nas nape³ni³ Swym wiat³em. Jednak Duch
wiêty nie mo¿e wnikn¹æ do duszy, która
jest w stanie grzechu ani nie mo¿e znaleæ swej Drogi w duszy przebieg³ej.
Zatem skrucha jest konieczna dla OCZYSZCZENIA DUSZY. Skrucha  mówi Bóg  jest
bram¹ prowadz¹c¹ duszê na drogê kontemplacji i wyprowadzaj¹c¹ z ciemnoci do
wiat³a. Skrucha jest aktem pokory i im bardziej udaje siê nam byæ pokornymi, tym ³atwiej Duchowi wiêtemu znaleæ drogê w

duszy. Skrucha powinna te¿
staæ siê w naszym ¿yciu
stanem sta³ym, abymy
mogli dojæ do STANU CI¥G£EJ
KONTEMPLACJI I JEDNOCI Z BOGIEM, który polega na sta³ej
modlitwie, tak jak to opisa³am.
Bez ³ez nasze serce pozostanie twarde jak ska³a i
nie bêdzie mog³o nigdy osi¹gn¹æ duchowej pokory.
Kto nie jest gotowy do podjêcia ¿alu, nigdy siê nie po³¹czy z Duchem wiêtym i
nigdy nie dojdzie do poznania Boga i do zrozumienia
Go. Kto pragnie zbawienia
 odczuje potrzebê okazania ¿alu i Bóg wys³ucha go.
Im bardziej szczera jest
skrucha, tym wiêksza bêdzie przyjañ z Bogiem. ¯al za grzechy nie jest tylko chwilowym aktem. Poniewa¿ mamy przemieniæ
nasze ¿ycie w sta³¹ modlitwê, tak samo sta³a powinna byæ skrucha. Bóg mówi, ¿e ka¿de s³owo, jakie jest do Niego kierowane
szczerze, przyci¹ga jeszcze bardziej Jego
przyjañ, gdy¿ Jego przyjañ idzie w parze ze skruch¹, jaka jest Mu okazywana.
Owoce otrzymywane w wyniku ¿alu to
MI£OÆ I POKÓJ. Ma³e grzechy czy wielkie
grzechy  mówi Bóg  wszystkie s¹ grzechami w Moich Oczach. (zob. 10.06.1987)
I dodaje w innym orêdziu: Grzech jest w
was podobny do trucizny. Im d³u¿ej w was
pozostaje, tym bardziej jestecie chorzy i
poci¹gani ku mierci. Im bardziej oci¹gacie siê z oczyszczeniem waszego organizmu, tym bardziej zagra¿a wam mieræ.
Mo¿ecie zostaæ wyzwoleni i uzdrowieni z
trucizny, jeli siê sami ukorzycie i uwiadomicie sobie, ¿e jedyny rodek oczyszczenia siê z waszych grzechów jest w ¿alu.
Powiedzcie Mi: kto z was ryzykowa³by
¿yciem i  zorientowawszy siê, ¿e po³kn¹³
truciznê  nic by nie robi³? Aby zostaæ
uzdrowionymi z tej miertelnej trucizny,
musicie opuciæ g³owy i uznaæ, ¿e jestecie
grzesznikami, ofiarowuj¹c Mi wasz ¿al.
Wtedy zostanie usuniêta ca³a gorycz
trucizny oraz w¹¿, którego karmilicie w
waszych wnêtrznociach przez ca³e wasze
¿ycie. Po uwolnieniu zast¹piê te udrêki
Moj¹ s³odycz¹... Tak, kiedy te bóle odejd¹,
bêdziecie uzdrowieni i nie bêdzie wam ju¿
obce Moje Prawo. Sami odwrócicie siê od
wiata, gdy¿ przed sob¹ ujrzycie Moj¹
Chwa³ê i Mój Blask. Widok Mojej promieniej¹cej Obecnoci zajanieje w was, wewn¹trz i na zewn¹trz. (Zeszyt 106)
Dzis Bóg daje nam liczne okazje do

powrotu do Niego przez ³aski, jakie na nas
wylewa, w naszej epoce tak nêdznej i napuszonej. Przez ³askê, jak¹ On ofiarowuje
nam, Bóg doprowadzi nas do prawdziwego
¯ycia w Nim... Powinnimy zawrzeæ pokój
z Bogiem, co poprowadzi nas ku pokojowi
równie¿ z naszym blinim. Jak d³ugo nie
zawieramy pokoju z Bogiem, stale kroczymy sami po rozrza¿onych wêglach. Nie bêd¹c w jednoci z Bogiem, stale przekraczamy Prawo Mi³oci, jakie Bóg da³ nam i wci¹¿
¿yjemy jako buntownicy, obcy Bogu. B¹dmy wiêc w ci¹g³ym stanie modlitwy i ¿alu,
powtarzaj¹c sobie w sercu te s³owa:
«Jezu Chryste, Synu Boga,
zmi³uj siê nade mn¹, grzesznym...»
*
30 stycznia 1987
«Nie proszê Moich dzieci o to, czego
nie maj¹. Jeli posiadaj¹ jedynie b³êdy
i grzechy, niech Mi je oddadz¹, a Ja je
oczyszczê, ul¿ê im, wybaczê, nie potêpiê, jedynie bêdê kocha³ Moje dzieci.
Kocham tych wszystkich, którzy upadaj¹ i przychodz¹ do Mnie prosz¹c o wybaczenie, kocham ich za to jeszcze bardziej. Nigdy ich nie odrzucê, nawet jeli
upadaj¹ tysi¹ce razy. Bêdê tam, aby im
wybaczyæ i obmyæ ich z grzechów w
Mojej Krwi.
Nigdy nie zmêczê siê przebaczaniem,
bo jestem Bogiem Mi³oci i Mi³osierdzia,
pe³nym litoci dla s³abego. Moje Serce
jest wiête: jest bezmiarem przebaczenia.
Nie martw siê wiêcej, córko.
Kocham ciê.
Zaufaj Mi, Vassulo, a wszystko,
co mam do powiedzenia,
zostanie napisane.»
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SCHOENSTATT I JEGO CHARYZMAT
G£OSZENIA OJCA NIEBIESKIEGO
Szensztacki Ruch Apostolski1 narodzi³
siê w sercu wi¹tobliwego kap³ana, ojca Józefa Kentenicha (1885-1968). Najbardziej
znamienn¹ cech¹ Schoenstatt jest nabo¿eñstwo do Najwiêtszej Maryi Panny, a
przymierze mi³oci z Ni¹  zwieñczeniem
i szczytem jego duchowoci.
Religijnoæ ta stanowi jednak tylko pochodn¹ duchowoci patrocentrycznej, która wyra¿a siê w g³êbokim, wewnêtrznym
poszukiwaniu Ojca Niebieskiego. Jest On
pocz¹tkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem, a zarazem dobroci¹ i
mi³uj¹c¹ trosk¹ obejmuj¹c¹ wszystkie swoje dzieci.2 Nasz ruch jest o wiele bardziej
patrocentryczny ni¿ maryjny  mawia³ z naciskiem o. Kentenich pod koniec swego ¿ycia.3
Nigdy nie przesta³ on pouczaæ rodziny
szensztackiej o podstawowej i jednocz¹cej w sobie wszystko, mi³oci Ojca, który
jest w niebie: Obraz Boga ukazany w Nowym Testamencie jest w ca³ej pe³ni obrazem Ojca (...). Misj¹ Chrystusa wobec s³uchaj¹cych Go t³umów i wobec uczniów, by³o
objawienie im Ojca, a tak¿e mistyczne w³¹czenie ich w dzieciêctwo Bo¿e. W modlitwie arcykap³añskiej, spogl¹daj¹c wstecz na
swoje ¿ycie, Jezus wyznaje przed Ojcem:
«Objawi³em imiê Twoje ludziom» (J 17,6).
Tak jak ca³e Jego ¿ycie, z wszystkimi
modlitwami, trudami i cierpieniami, zmierza ku Ojcu, tak te¿ ku owemu nurtowi mi³oci do Niego, Chrystus poci¹ga wszystkich,
którzy siê doñ przy³¹czyli (...). Ka¿e On wymawiaæ uczniom imiê Ojca, przekazuj¹c im
modlitwê Ojcze nasz.4
Napisawszy te s³owa, o. Kentenich
zwraca siê do cz³onków Ruchu Apostolskiego Schoenstatt:
Wszystko to przenika na wskro nasze
serca. Pewnego dnia powie on, ¿e patrocentryczna duchowoæ jest najwiêksz¹
zas³ug¹ Schoenstatt dla Kocio³a.

JAKI BÓG?
Wspó³czesny cz³owiek poszukuje Boga  zauwa¿a o. Kentenich w 1922 roku.
Jakiego Boga szuka cz³owiek? Boga Starego, czy Nowego Testamentu? My tak¿e
Go szukamy. Kogo znajdowalimy do tej
pory? Dla wielu z nas by³ On budz¹cym
lêk Bogiem Starego Przymierza. Dlatego
u ludzi wspó³czesnych, w tym równie¿ u
kap³anów, tak czêsto obserwuje siê niezdrowe podejcie do wiary. Wielu kojarzy
j¹ z przymusem. Nie bez powodu mówi siê
o religii pozbawionej radoci... Jeli nie bêdziemy g³osiæ Boga Nowego Testamentu,
ugruntujemy wiat w religijnej rozpaczy.
Musimy odrzuciæ gmatwaninê formu³. Nie
pozwólmy, aby nas one przyt³oczy³y. Tym,
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co daje nam Ruch Szensztacki, jest poczucie pewnoci, nic wiêcej. Mamy zatem prowadziæ ¿ycie dzieci Bo¿ych, we wszystkich
jego przejawach, z modlitw¹ w³¹cznie.
Przyjmijmy postawê dziecka przed Bogiem. Z mi³oci¹, bij¹cym sercem, jak dziecko podnosz¹ce wzrok ku ojcu. Nie przestaj¹c podkrelaæ tej zasadniczej cechy
rodziny szensztackiej, o. Kentenich zanosi dobr¹ nowinê tak¿e innym s³uchaczom.
W 1937 r., podczas rekolekcji dla ksiê¿y
Towarzystwa Misyjnego z Betlejem, w Immensee (Szwajcaria), przypomina o trzech
przymiotach Boga sk³aniaj¹cych nas do
przyjêcia postawy dziecka:
B¹dmy jak dzieci!  wzywa  Ja tak¿e
muszê zdobyæ siê na niewzruszone zaufanie do Boga Ojca, do Jego Ojcowskiej
wszechmocy, dobroci i wiernoci. Oto trzy
cechy, na których dziecko opiera sw¹ ufnoæ naturaln¹ i nadprzyrodzon¹. Jeli wiêc
staram siê umocniæ w moim dzieciêcym zaufaniu, muszê pamiêtaæ nieustannie o tych
trzech przymiotach Bo¿ych i wci¹¿ na nowo
uwiadamiaæ sobie, ¿e Ojciec Niebieski jest
wszechmog¹cy, ¿e jest sam¹ dobroci¹ i
sam¹ wiernoci¹!
Tu o. Kentenich definiuje dwa aspekty
Bo¿ego Ojcostwa, powo³uj¹c siê na podwójne znaczenie s³owa, nale¿¹cego do
staro¿ytnego jêzyka sakralnego, ród³a jêzyków europejskich.
W sanskrycie  powiada on  istnieje
wyraz oznaczaj¹cy zarówno matkê, jak i
ojca. Brzmi on pitaru. W tym znaczeniu,
Bóg jest pitaru, jednoczenie Ojcem i Matk¹. W Bogu Ojcu, dziecko znajduje wszystko, co postrzega jako rzeczy wznios³e, godne zaufania i których szuka na rozmaite
sposoby. (...) Z ca³ych si³ powinnimy zabiegaæ o to, abymy zawsze i w ka¿dym momencie byli wolni od wszelkiej troski  konkluduje.
Na d³ugo wiêc zanim Jan Pawe³ I, umiechniêty papie¿ 33-dniowego pontyfikatu, powie z ca³¹ powag¹ autorytetu, jaki zapewnia mu jego funkcja, ¿e Bóg jest jednoczenie Ojcem i Matk¹  o. Kentenich, wychodz¹c od swej patrocentrycznej wiary, w
sposób naturalny odnajduje tê sam¹ wizjê
Boga. W kontekcie ludzkiej egzystencji sytuuje siê ona u szczytu dowiadczenia Bo¿ej mi³oci i troski, przy czym nie nale¿y
te¿ zapominaæ o wiêzi ma³¿eñskiej, bêd¹cej ród³em ojcostwa i macierzyñstwa.

OJCOSTWO JAKO FILAR
LUDZKIEJ SPO£ECZNOCI
Ca³a duchowoæ szensztacka nawi¹zuje
do owego ród³a wszelkiego ¿ycia na ziemi, w porz¹dku naturalnym i duchowym.
Pierwiastek ojcowski stanowi jakby zwor-

nik tej organicznej koncepcji. W Studium z
1952 roku, o. Kentenich pisze:
Wiele ju¿ razy podkrela³em zwi¹zek
miêdzy obrazem ojca ziemskiego a wizj¹
Ojca Niebieskiego. Dlatego s³usznie zosta³o powiedziane, ¿e epoka bez ojcostwa jest
epok¹ bez Boga i odwrotnie  epoka naznaczona rozwojem ojcostwa jest tak¿e
epok¹ pe³nego otwarcia siê na Boga.
wiêty Tomasz z Akwinu przedstawia
autorytet ojcowski, tê podstawow¹ w³adzê
ziemsk¹, jako odzwierciedlenie stwórczego pierwiastka Bo¿ego. Podporz¹dkowanie siê lub odrzucenie wszelkiej w³adzy, na
niebie i na ziemi, w rodzinie i spo³eczeñstwie, w polityce i w ekonomii, zale¿y od
w³adzy ojcowskiej. Jak pisze dalej o. Kentenich, Papie¿ Leon XIII, który z uwag¹
nas³uchiwa³ g³osu Bo¿ego, a zarazem g³osu wspó³czesnego sobie spo³eczeñstwa,
niestrudzenie przypomina³ o tej relacji, powo³uj¹c siê na pisma w. Tomasza z Akwinu i twierdzi³, ¿e podstawê i normê obiektywnego porz¹dku bytu stanowi subiektywny porz¹dek egzystencjalny zamierzony
przez Boga.
Chrzecijañski porz¹dek spo³eczny zosta³ zbudowany na porz¹dku naturalnym,
dlatego te¿ opiera siê on na w³adzy ojcowskiej, uwa¿anej za podstawê, gwarancjê i
zabezpieczenie w³adzy w strukturze ka¿dej wspólnoty. Ukazawszy katastrofalne
skutki koncepcji psychoanalitycznych wrogich idei ojcostwa, O. Kentenich podsumowuje: Historia ojcostwa w rodzinie jest tak¿e histori¹ kultury. Mi³oæ ojcowska powinna mieæ w sobie co z niezg³êbionej mi³oci Bo¿ej. Im bardziej dziecko jej dowiadBardzo obszernie o ¿yciu
ojca Kentenicha oraz o powstaniu
Ruchu Szensztackiego
pisalimy w numerze 7 z 1999 r.

cza i j¹ rozpoznaje, tym ³atwiej odkrywa w
niej odbicie mi³oci samego Boga.

WSZECHSTRONNA
WIZJA PROROCKA
Rozleg³a wizja ojcostwa, wszelkiego rodzaju ojcostwa, pochodzi u o. Kentenicha
od owego ród³a i pierwowzoru, jakim jest
ojcostwo Bo¿e; od niego czerpie ona swój
uniwersalny charakter.
Przed mierci¹, za³o¿yciel Schoenstatt
niepokoi siê ubóstwem wizji patrocentrycznej i jej wyrazu w liturgii i biblistyce wywodz¹cych siê z II Soboru Watykañskiego. W
studium z 1964 r. zadaje on pytanie: Czy¿
Ewangelie nie pouczaj¹ nas jasno, ¿e ca³e
¿ycie i dzia³alnoæ Chrystusa by³y podporz¹dkowane jednemu celowi: «Oto idê (...)
abym spe³nia³ wolê Twoj¹, Bo¿e» (Hbr
10,7). Do uczniów Jezus zwraca siê s³owami: «...nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co
us³ysza³em od Ojca mego» (J 15,15).
Oto zasadniczy powód, dla którego Jezus udziela nam daru swojej przyjani. To
prawda, ¿e jestemy nie tylko Jego uczniami, ale i przyjació³mi. Wprowadzi³ nas w
stwórczy zamiar Boga, który powo³uj¹c do
istnienia wiat i cz³owieka jako ukoronowanie swego dzie³a, chcia³, abymy tak jak
On sam byli mi³oci¹; istotami, które nie
mog¹ rozwijaæ siê w swoim podobieñstwie
do Boga inaczej, ni¿ w mi³oci i przez mi³oæ.

Nad czêst¹ nieobecnoci¹ tej centralnej prawdy naszej wiary w liturgii Kocio³a
i codziennoci chrzecijan ubolewa³ o. Kentenich. Jak bardzo zale¿a³o mu na tym, by
powszechna wizja Bo¿ego Ojcostwa umocni³a siê w Kociele, wp³ywaj¹c na wszystkie konkretne sytuacje ¿ycia chrzecijañskiego! Jaki szczêliwy by³by prze¿ywaj¹c
Rok Boga Ojca (1999), w którym Koció³
obchodzi³ zakoñczenie stulecia i tysi¹clecia! Przez ca³y ten szczególny rok, ka¿dy
wiadomy jego znaczenia chrzecijanin
modli³ siê, aby wizja Ojca Niebieskiego 
taka, która promienieje w Schoenstatt 
zosta³a definitywnie przyjêta przez Koció³
i wiernych, a dla osi¹gniêcia najwy¿szego
dobra  nie tylko przez Koció³, lecz tak¿e
ca³¹ spo³ecznoæ ludzk¹.
Czy marzenie to wydaje siê nierealne?
Oby skonkretyzowa³o siê ono u progu trzeciego tysi¹clecia, w postaci wspania³ego,
zawartego w kalendarzu liturgicznym, wiêta Ojca Niebieskiego. Pomog³oby nam ono
przywróciæ w³aciwe rozumienie ojcostwa
ludzkiego, tak mocno wypaczone w XX w.
przez ideologiê naznaczon¹ nienawici¹ do
Ojca. Równie¿ tutaj, jedynie Koció³ mo¿e
wype³niæ tê misjê i przynieæ wiatu uzdrowienie.
W historii Kocio³a pojawia³o siê wiele
sugestii, by ustanowiæ wiêto Ojca Niebieskiego. Racj¹ dla której nie zosta³y one
wcielone w ¿ycie, by³a obawa Kocio³a
przed pewnymi b³êdami antropomorficzny-

1/2004
mi. Wierzymy w jednego Boga w trzech
Osobach. Teologiczne pojêcie Osoby
Bo¿ej jest jednak zdecydowanie ró¿ne od
pojêcia osoby ludzkiej. W Trójcy Przenajwiêtszej, osoba definiuje relacjê substancjaln¹. Wród ludzi, trzy osoby s¹ trzema
bytami niesprowadzalnymi do jednoci,
trzema inteligencjami, trzema odrêbnymi
wolami i trzema wolnociami, podczas gdy
w Bogu istnieje tylko jedna inteligencja,
wolnoæ i wola.
Nie ma wiêc powodu, by s¹dziæ, ¿e uroczystoæ Ojca Niebieskiego, synteza i ukoronowanie liturgicznych uroczystoci powiêconych dwóm pozosta³ym Osobom
Jedynego Boga, przeobrazi monoteizm,
podstawê naszej wiary, w pewien rodzaj
tryteizmu (wiary w istnienie trzech Bogów).
Wprowadzenie takiej uroczystoci mog³oby przynieæ Kocio³owi wiele duchowych korzyci:
1. przybli¿yæ nam sens, niejasnych dla
wielu osób s³ów Chrystusa: Nikogo te¿ na
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie (Mt
23,9);
2. uwydatniæ przymioty ojcostwa Bo¿ego, na którym, chocia¿by nieudolnie, powinno wzorowaæ siê ojcostwo ludzkie;
3. u³atwiæ zrozumienie i pe³nienie przez
ziemskich ojców ich donios³ej i wymagaj¹cej roli;
4. ukazaæ kap³anom tajemnicê ich powo³ania, które jest duchowym ojcostwem
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wobec powierzonych im dusz;
5. sprzyjaæ odnowie i uzdrowieniu spo³eczeñstwa, zw³aszcza zachodniego, cierpi¹cego w wielu wypadkach z powodu nieobecnoci ojca;
6. pomagaæ w odnalezieniu przez wiele
dzieci ich ojca, postaci nieodzownej do
harmonijnego i pe³nego budowania naszego cz³owieczeñstwa;
7. przeciwdzia³aæ ideologii wrogiej ojcostwu, rozpowszechnianej w spo³eczeñstwie
przez ca³y wiek XX;
8. umacniaæ dar uzdrawiania udzielonego Kocio³owi przez Boga i przypieszyæ
nadejcie Królestwa Bo¿ego.

RÓD£A WIZJI
OJCA KENTENICHA
Mo¿na s³usznie zadawaæ sobie pytanie
o pochodzenie prorockiej wizji o. Kentenicha. Na pewno jest ona ³ask¹ Ducha wiêtego. Bóg czêsto dzia³a jednak przez konkretne wydarzenia ludzkiego ¿ycia, które
staj¹ siê dwigni¹ ³aski. W ¿yciu za³o¿yciela
Schoenstatt ³atwo zauwa¿yæ dwa fakty, które wydaj¹ siê podstaw¹ jego profetyzmu.
W dzieciñstwie Józef Kentenich bolenie dowiadczy³ nieobecnoci ojca, którego nie by³ w stanie zast¹piæ mu nawet pe³en dobroci dziadek. Gdy Katarzyna Kentenich urodzi³a dziecko, biologiczny ojciec
nie dotrzyma³ wczeniejszej obietnicy ma³¿eñstwa. Syn, podobnie jak matka, nosi³ w
sercu g³êboko skrywan¹ ranê. Jeszcze
przed wiêceniami kap³añskimi, po raz ostatni namawia³ ojca, by o¿eni³ siê z jego
matk¹. Proba spotka³a siê z bezwzglêdn¹ odmow¹. Postêpowanie ojca by³o tym
bardziej niesprawiedliwe, ¿e Katarzyna
wiod³a ¿ycie na wskro wiête, jako osoba
niezwykle pobo¿na i ³agodna.
Drugi fakt z perspektywy czasu wydaje
siê mieæ jeszcze wiêksze znaczenie. Matka, pracuj¹ca na s³u¿bie w Kolonii, za rad¹
spowiednika, ksiêdza Savelsa, postanowi³a
oddaæ dziewiêcioletniego Józefa do sierociñca prowadzonego przez zakonnicê, siostrê owego kap³ana. Przed rozstaniem, Katarzyna uda³a siê do kaplicy z figur¹ Maryi
trzymaj¹cej na kolanach Dzieci¹tko Jezus.
Ma³y Józef sta³ siê wtedy wiadkiem wzruszaj¹cej sceny, która odcisnê³a piêtno na
ca³ym jego ¿yciu. Mama zdjê³a z³oty ³añcuszek z krzy¿ykiem i zawiesi³a go na szyi
Matki Bo¿ej. Zdumienie ch³opca by³o tym
wiêksze, ¿e wiedzia³, jak bardzo ceni ona
sobie ów skarb, prezent otrzymany od
matki chrzestnej w dniu Pierwszej Komunii wiêtej. Tym gestem, Katarzyna symbolicznie przekaza³a swoj¹ w³adzê rodzicielsk¹ w rêce Matki Jezusa.5 By³o to 12 kwietnia 1894 r. w sierociñcu Sióstr Dominikanek w Oberhausen, 70 km od Kolonii.
Maryja odpowiedzia³a na probê Katarzyny, od tej pory opiekuj¹c siê jej synem i
wychowuj¹c go. Wiele lat póniej (a bêdzie
to dok³adnie 11 sierpnia 1935, w dniu z³otego jubileuszu kap³añstwa), o. Kentenich
zwierzy siê przyjacio³om: Moje wychowanie zawdziêczam przede wszystkim Mat-
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ce Bo¿ej. To Ona osobicie kszta³towa³a
mnie i formowa³a od dziewi¹tego roku mojego ¿ycia. Jestem g³êboko przekonany, ¿e
nikt z ludzi nie wywar³ na mnie tak silnego
wp³ywu.
ród³em nieco osamotnionej swego czasu wizji prorockiej, jak¹ o. Kentenichowi uda³o siê przekazaæ uczestnikom Ruchu,
jest wiêc Maryja, wybrana Córka Ojca Niebieskiego, która jako jedyna mog³a objawiæ ca³¹ g³êbiê, zakres i niepowtarzalnoæ
Bo¿ego ojcostwa. Ona, która dowiadcza³a go w sposób wyj¹tkowy, opieraj¹c g³owê na Sercu Bo¿ym w gecie adoracji i nieskoñczenie ¿arliwej mi³oci, doskonale pozna³a pragnienia tego Ojcowskiego Serca.
Wszystko to sprawi³o, ¿e o. Kentenich
uczyni³ tak wiele, aby odpowiedzieæ na
wo³anie mi³oci Ojca Niebieskiego.
Rok Ojca z pewnoci¹ przyczyni³ siê
do umocnienia patrocentrycznego oddzia³ywania Schoenstatt. Nie by³a to zas³uga
o. Kentenicha, ale dzie³o Maryi, Matki Chrystusa. O. Kentenich wraz ze swoim dzie³em pozostanie tylko Jej narzêdziem; jak¿e pos³usznym narzêdziem! W przysz³oci,
bêdzie on uznany byæ mo¿e za jednego z
najwiêkszych wiêtych naszych czasów.
Ów wiêty chce nam przekazaæ jeszcze
mnóstwo duchowych bogactw...

SYMBOL I ZWIERCIAD£O
Do najcenniejszych wartoci, jakie zosta³y przekazane Szensztackiemu Ruchowi Apostolskiemu, zaliczamy przymierze
mi³oci z Maryj¹.
Nie jest ono celem samym w sobie:
Matka powinna przede wszystkim prowadziæ dziecko ku Ojcu  powiada o. Kentenich w konferencji wyg³oszonej w Kolonii
30 padziernika 1966 roku  Bóg Ojciec
pragnie, aby Matka Bo¿a prowadzi³a nas
ku Niemu; aby ostatecznym i najwy¿szym
celem przymierza mi³oci z Maryj¹ by³o
przymierze mi³oci z Ojcem. Dlatego, im
g³êbsze jest nasze przymierze mi³oci z
Maryj¹, tym pewniej utwierdzamy siê w
przymierzu mi³oci z Bogiem.
Nadrzêdnym celem duchowoci szensztackiej jest prowadzenie dusz oddanych
Maryi do ród³a wszelkiej mi³oci i wszelkiego ¿ycia, ku Przymierzu Mi³oci z Ojcem,
który jest w niebie.
Dlatego symbolem Schoenstatt jest Oko
Opatrznoci, wpisane w trójk¹t oznaczaj¹cy Trójcê wiêt¹: Bóg Ojciec z mi³oci¹ kieruje spojrzenie na swoje dzieci. Symbol ten
przypomina o pos³annictwie Chrystusa i
s³owach, wypowiedzianych u kresu Jego
paschalnej drogi: Wype³ni³em dzie³o, które mi da³e do wykonania (...) Objawi³em
Imiê Twoje ludziom. (J 17,4-6).
Ca³e swoje ¿ycie o. Kentenich powiêci³ gorliwej wspó³pracy z tym dzie³em Bo¿ym.
Wszyscy, którzy znali za³o¿yciela Schoenstatt, mówi¹ zgodnie o emanuj¹cej od
niego ojcowskiej mi³oci. Rzeczywicie, by³
on dla ludzi wspania³ym zwierciad³em, w
którym mo¿na by³o zobaczyæ obraz Ojca

Niebieskiego. Tytu³ jednej z jego biografii
brzmi NAZYWALI GO OJCEM  ojcem bardzo
licznej rodziny. Ka¿dego nowo przyby³ego
do Schoenstatt, zaskakuje przede wszystkim rodzinna atmosfera i serdecznoæ powitania w ¿yczliwym gronie. Nale¿¹ one do
charyzmatów tego Ruchu Apostolskiego.
W obozie koncentracyjnym w Dachau,
m³ody kap³an potajemnie zobowi¹zuje siê
byæ sekretarzem o. Kentenicha. Owocem
tej pos³ugi, w nieludzkich warunkach uwiêzienia, bêd¹ kolejne prace powiêcone duchowoci. O. Dresbach (1911-1993) jest
tak zafascynowany osob¹ swego towarzysza, ¿e omieli siê póniej powiedzieæ: Dachau by³o moim niebem! Swoje odczucia
wyjania nastêpuj¹co: Ojciec mia³ do przyjació³ ogromne zaufanie, co by³o dla mnie
czym zupe³nie nowym. Ka¿dy czu³ siê dowartociowany, tak, ¿e nawet dla siebie zyskiwalimy wiêcej ³agodnoci i akceptacji.
Wydaje siê, ¿e podobny wp³yw na swoje dzieci powinien wywieraæ ka¿dy ojciec i
w ¿e taki w³anie sposób Bóg chce kszta³towaæ nas wszystkich, którym udzieli³ niebezpiecznego przywileju wolnoci.
Bêd¹c przez ca³e ¿ycie zwierciad³em
Ojca Niebieskiego, Józef Kentenich staje
siê w pewnym sensie Jego prorokiem. Oby
jak najpe³niej rozwija³a siê g³oszona przez
niego duchowoæ oraz wizja Kocio³a do
g³êbi patrocentrycznego.
Przek³ad z franc.: A.L.
Przypisy:

1) Schoenstatt to nazwa miejsca oddalonego nieco od Vallendar, redniowiecznego miasteczka
usytuowanego nad brzegiem Renu, 7 km na pó³noc od Koblencji. Po³o¿one na skraju lasu Westerwald wys³awianego przez niemiecki romantyzm, Schoenstatt w XX wieku sta³o siê jednym z
najs³ynniejszych orodków kultu maryjnego w
katolicyzmie. 2) Katechizm Kocio³a Katolickiego,
n.238. 3) Konferencja wyg³oszona dla Sióstr Najwiêtszej Maryi Panny, 3 maja 1966. 4) Z Texte
zum Vorsehungsglauben (O wierze w Opatrznoæ). 5) O tym epizodzie i innych wydarzeniach
z ¿ycia O. Kentenicha, mo¿na przeczytaæ w mojej ksi¹¿ce pt. Schoenstatt drog¹ Przymierza; Józef Kentenich, 1885-1968, Ed.St-Paul.
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Walka Najwiêtszej Panny
Przez ostatnie 2000 lat, Najwiêtsza
Panna przychodzi³a do ludzkoci  do Kocio³a katolickiego i do wszystkich chrzecijan  atakowanej zarówno duchowo jak i
fizycznie. Jej wezwanie do w³¹czenia siê
w walkê z mocami Ciemnoci poprzez modlitwê ró¿añcow¹ podejmowali pokorni pos³añcy, a przekazywali dalej ludzie wieccy i duchowni. Wo³ali g³ono o Ró¿aniec
jako ratunek dla gin¹cej od grzechów ludzkoci kolejni Papie¿e.
Opracowanie niniejsze zawiera krótkie
wspomnienie o zaledwie kilku z wielu udokumentowanych przypadków w historii, kiedy to Maryja pomaga³a grupom ludzi, miastom, a nawet ca³ym krajom w powstrzymaniu wojen. Zawarlimy w nim te¿ relacje wydarzeñ historycznych, kiedy to  dziêki modlitwie zw³aszcza ró¿añcowej  zosta³o odniesione zwyciêstwo bez rozlewu krwi.
Najbardziej znanym w przesz³oci zwyciêstwem B³ogos³awionej Dziewicy jest Bitwa pod Lepanto. Chrzecijanie zostali dos³ownie ocaleni przed ca³kowitym zaw³adniêciem przez imperium otomana. Maryja
nie ustawa³a w niesieniu pomocy chrzecijanom, broni¹c ich przed si³ami najedców a¿ do oko³o 1700 roku, kiedy to przesta³y im zagra¿aæ fizyczne ataki z zewn¹trz.
Nastêpnie 200 lat póniej, Matka Bo¿a
ukaza³a siê w Fatimie, gdy¿ rozpozna³a nowe zagro¿enie, które okreli³a jako okres
b³êdów, które rozszerz¹ siê na ca³y wiat
przez Rosjê. Fatimska Pani mówi³a o koniecznoci nawrócenia siê Rosji. Apelowa³a i
uwiadamia³a wiatu niebezpieczeñstwo
rysuj¹ce siê na horyzoncie. Przynios³a nam
plan, dziêki któremu Bóg móg³by przywróciæ pokój ludzkoci, pomimo ogromnych za-

gro¿eñ. Jednak jeli
katolicy nie pod¹¿¹
Z Listu w. Paw³a do Efezjan:
za fatimskim planem
«Obleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, bycie mogli
pokoju, mo¿e to dosiê ostaæ wobec podstêpnych zakusów diab³a.
prowadziæ do druzNie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u,
goc¹cych konsekwelecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw W³adzom, przeciw rz¹dcom wiata tych ciemnoncji. Aby nie doproci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na wywadziæ ludzi sk³on¿ynach niebieskich. Dlatego wecie na siebie
nych do rozpaczy do
pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abycie w dzieñ z³y zdo³ali
utraty nadziei, Najsiê przeciwstawiæ i ostaæ, zwalczywszy wszystwiêtsza Panna móko. Stañcie wiêc do walki przepasawszy biowi³a dzieciom fatimsdra wasze prawd¹ i oblók³szy pancerz, którym
kim o przysz³ym triujest sprawiedliwoæ...» (6,11-14)
mfie Jej Niepokalanego Serca, o pokoju, o uratowaniu którego dnia wiata dziêki cji, Hostyñ odgrywa³a zarówno rolê stratezwyciêstwu, które bêdzie jedynie Jej w³as- giczn¹ jak i religijn¹ ju¿ 2000 lat przed Chryne. Podobnie jak czyni³a to w spotkaniach stusem. Ze szczytu wzgórza, mo¿na zobaze w. Dominikiem (w. XIII) i w. Janem czyæ piêkn¹ panoramê okolicy i morawsBosko (w. XIX). Najwiêtsza Panna rów- kich osad. Przed chrzecijañstwem, góra
nie¿ jasno owiadczy³a, ¿e zwyciêstwo jest by³a prawdopodobnie powiêcona bogu razwi¹zane z osobami, które wybior¹ modlit- doci, ale dziêki aposto³om S³owian  wiêwê ró¿añcow¹, bêd¹ nosi³y szkaplerz, bêd¹ temu Cyrylowi i Metodemu (w 836 r.) wprospowiadaæ siê ze swoich grzechów i na- wadzono chrzecijañstwo na Morawy, wywróc¹ siê do Boga.
parto kult pogañski i Hostyñ sta³ siê miejsStawka jest bardzo wysoka: pokój na cem chrzecijañskich obrzêdów. Tradycja
wiecie i zbawienie wieczne. Wybierzmy g³osi, ¿e to wiêci Cyryl i Metody podarowspó³pracê z Bo¿ym zamys³em ostatecz- wali mieszkañcom tego regionu obraz Najnego pokonania szatana. Proroctwa, dane wiêtszej Maryi Panny w zamian za wyrzeprzez Maryjê o Jej przysz³ym zwyciêstwie, kniêcie siê ich pogañskiego bóstwa.
powinny mobilizowaæ wiernych do oddania
W latach 1200, Mongo³owie rozpoczêli
siê modlitwie ró¿añcowej. B³ogos³awiona inwazjê na tereny Rosji i Europy. Po podDziewica og³osi³a 15 obietnic dla ka¿dego biciu Rosji, pl¹drowali Wêgry, S³owacjê i
indywidualnie, kto bêdzie siê modli³ na Ró- Polskê. Nieprzerwana seria ich zwyciêstw
¿añcu (zob. str. 36). Tymczasem narody sta³a siê te¿ bodcem dla Tatarów, aby wyAustrii, Brazylii, Filipin mog¹ zawiadczyæ ruszyæ na Europê.
o niezwyk³ych skutkach modlitwy ró¿añcoW 1241 roku Tatarzy uderzyli na Czewej podjêtej przez ca³y naród.
chy i na Morawy. Hordy Mongo³ów obleg³y
Mamy nadziejê, ¿e wydarzenia przed- górê Hostyñ, na której mieszkañcy regiostawione w tym opracowaniu, nu szukali schronienia przed wrogiem w
chocia¿ jest to jedynie wspo- warownym zamku. Dzielnie odparli tatarsmnienie o kilku z wielu, które ki atak, ale zaczyna³o im brakowaæ wody
odnotowano w historii, dowio- pitnej i jedzenia. Zdaj¹c sobie sprawê z drad¹ wielkiej wa¿noci modlitwy matycznej sytuacji, w jakiej siê znaleli,
na Ró¿añcu. Wasze modlitwy chrzecijanie zwrócili do Matki Niebieskiej
s¹ bardzo potrzebne!
z gorliw¹ modlitw¹, b³agaj¹c J¹ o pomoc.
Zaczê³y nadci¹gaæ burzowe chmury, a z nimi  gwa³towne potoki deszczu i pioruny.
Deszcz uzupe³ni³ zapasy wody, a tradycja
podaje, ¿e namioty obozuj¹cych Tatarów
by³y niszczone przez pioruny. Ogieñ strawi³ obóz wroga i doprowadzi³ mongolskich
wojowników do zamêtu. Si³y najedcy wyMATKA BO¯A
cofa³y siê z tych terenów i wiêcej nie powróZ HOSTYNIA
ci³y.
NA MORAWACH,
Aby upamiêtniæ nadzwyczajn¹ pomoc
ROK 1241.
Dziewicy mieszkañcy wznieli wizerunek
Hostyñ jest gór¹ o wysoko- Cudownej Opiekunki, aby potomni mogli na
ci 726 metrów. To ostatnia gó- zawsze pamiêtaæ o tym wydarzeniu.
Od czasu zwyciêstwa Morawian, odbyra, jeli chodzi o znaczenie i wysokoæ, w pamie Karpatów, wano pielgrzymki na górê Hostyñ, chocia¿
które ci¹gnie siê w Morawach. pierwsz¹ historycznie odnotowan¹ by³a
Z powodu wysokoci i lokaliza- dopiero ta z roku 1625.

Dawne zwyciêstwa
Najwiêtszej
Maryi Panny
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BITWA POD LEPANTO,
GRECJA,
7 PADZIERNIKA 1571 ROKU

Zatoka Lepanto le¿y obok Przesmyku
Korynckiego ³¹cz¹cego Peloponez z greckim l¹dem sta³ym. 7 padziernika 1571 roku
rozegra³a siê tu bitwa morska, która rozstrzygnê³a na jaki czas o losach ca³ego
chrzecijañstwa.
Wydarzenia prowadz¹ce do bitwy pod
Lepanto rozpoczê³y siê w wieku VI, kiedy
w Mekce urodzi³ siê arabski ch³opiec, póniejszy kupiec i myliciel, który osiedli³ siê
w Medynie. Podbi³ potem si³¹ sw¹ rodzinn¹ Mekkê, og³osi³ siê prorokiem Allaha i
zmusi³ ludnoæ do przyjêcia nowej religii.
Choæ pocz¹tki by³y skromne, islam zacz¹³
siê szybko rozprzestrzeniaæ. Zanim prorok
umar³, wszyscy Arabowie, czy to przez perswazjê s³owa czy te¿ poprzez miecz, zaakceptowali islam. W 638 roku kalif Omar,
zwolennik Mahometa, wjecha³ do Jerozolimy i podbi³ Ziemiê wiêt¹. Hiszpania uleg³a panowaniu islamu w 712 roku. Armie
Muslima przekroczy³y Pireneje i dosz³y do
Poitiers we Francji, nim zosta³y zatrzymane przez o wiele mniej liczn¹ armiê, któr¹
dowodzi³ Karol M³ot  1 padziernika 732
roku.
Szesnastowiecznej Europie stale grozi³y
napaci muzu³manów. Od zdobycia Jerozolimy i Ziemi wiêtej islam d¹¿y³ do narzucenia si³¹ swojej religii ca³emu wiatu. Po
opanowaniu Afryki Pó³nocnej oraz Hiszpanii inwazjê mahometan powstrzymywa³y
jedynie wyprawy krzy¿owe. W XVI w. imperium muzu³mañskie wybudowa³o ogromn¹ flotê, planuj¹c zaj¹æ chrzecijañskie
porty ródziemnomorskie i ruszyæ na podbój Rzymu, a potem  ca³ej Europy.
Turcy byli plemieniem koczowniczym,
które przyjê³o islam. Rozprzestrzenili oni
sw¹ now¹ religiê na ca³y rodkowy Wschód
i czynili to z zapa³em nowonawróconych.
Rozpoczêli kampaniê przeciwko Europie
Zachodniej. W regionie Morza ródziemnego, Turcy po³¹czyli siê z si³ami islamskimi i zjednoczyli pod jednym monarch¹ Sulejmanem Wspania³ym.
Sulejman by³ rzeczywicie niepokonany w boju i tak potê¿ny, ¿e uwa¿a³ siê za
niekwestionowanego su³tana Wschodu i
Zachodu. Ju¿ jego dziadek przyrzek³, ¿e
uczyni stajniê dla swoich koni w Bazylice
w. Piotra w Rzymie, a g³owê Ojca wiêtego owinie w turban. Spe³nienie tych grób
stawa³o siê coraz bardziej realne.
Rycerze Maltañscy
Tylko jednego musia³ dokonaæ Sulejman
Wspania³y przed uderzeniem na Europê:
pokonaæ chrzecijañsk¹ placówkê na wyspie Malta. Rycerze w. Jana wycofali siê
na Maltê w 1565 roku, kiedy Turcy zmusili
ich do ucieczki z Rodos. Ze swojej nowej
pozycji, na Malcie, mogli nêkaæ i nêkali flotê tureck¹, ¿egluj¹c¹ tam i z powrotem z
Konstantynopola (stolicy imperium tureckiego otomana) do Trypolisu w Afryce Pó³nocnej.
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Sulejman Wspania³y zdecydowa³, ¿e
czas zaatakowaæ Maltê. Historycy odnotowali, ¿e okrêt flagowy, który prowadzi³ tamtego dnia flotê su³tana by³ najwiêkszym i
najpiêkniejszym statkiem, jaki kiedykolwiek
widziano w Bosforze. By³ wizytówk¹ potêgi i w³adzy tureckiej. Rycerze Maltañscy,
którzy przysiêgli walczyæ z islamem, stoczyli bitwê, która sta³a siê legend¹ heroizmu. Rycerze bêd¹cy w powa¿nej mniejszoci, stanêli w obronie swej ziemi, a przede wszystkim  wiary. Trzy czwarte Turków
zginê³o, na wyspie za zosta³o przy ¿yciu
oko³o 600 Rycerzy.
Jednak ta pora¿ka budzi³a w sercach
Turków chêæ odwetu. Reszta tureckiej floty powróci³a do Konstantynopola, by odbudowaæ sw¹ armadê i snuæ plany odzyskania honoru i presti¿u.
wiêty Papie¿ Pius V
Cz³owiekiem, który wzi¹³ na siebie zadanie zatamowania zalewu islamu z jednej strony, a z drugiej  umocnienia odwagi dygoc¹cych ze strachu ksi¹¿¹t chrzecijañskich, nie by³ wojowniczy m¹¿ stanu o
wielkich politycznych umiejêtnociach, ale
mnich skromnego pochodzenia, na którego spad³ ciê¿ar papiestwa. By³ to dominikanin, Papie¿  Pius V.
By³ niestrudzony w wysi³kach pozyskiwania chrzecijañskich ksi¹¿¹t dla sprawy
ocalenia chrzecijañskiej Europy, która zaczyna³a uginaæ siê pod naporem nacisków
islamu. Zarówno Niemcy jak i Francja zachowywa³y siê pojednawczo wobec Konstantynopola, maj¹c nawet nadziejê na
czêæ islamskich ³upów w rzekomo nieuchronnym ostatecznym zwyciêstwie tureckim. Tylko dwom pañstwom zale¿a³o
jeszcze na utworzeniu zapory broni¹cej
chrzecijañstwa: Wenecji i Hiszpanii.
Wenecja, na Adriatyku, toczy³a w du¿ej
mierze nieskuteczn¹, defensywn¹ wojnê
przeciwko Turkom. Chocia¿ zdo³a³a zachowaæ suwerennoæ, to jednak 300-letnie potyczki i wojny nadszarpnê³y jej terytorium,
odwagê i fundusze.
Hiszpania w tym czasie by³a pod rz¹dami Filipa II, mê¿a niezwykle oddanego wierze i monarchy jednego z najwiêkszych imperiów, jakie wiat kiedykolwiek ogl¹da³. By³
królem Hiszpanii, Niderlandów, Anglii,
W³och, w³adc¹ bogatych kolonii w Ameryce i Filipin. Na proby Papie¿a Filip II odpowiada³ z pewn¹ ostro¿noci¹, gdy¿ swe
wojska przeznaczy³ raczej do obrony ziem
nale¿¹cych do hiszpañskiej korony.
Tymczasem do w³adzy doszed³ nowy
su³tan turecki, Selim II, zwany Pijakiem.
Og³osi³ siê PANEM WSZYSTKICH LUDZI i uzna³,
¿e nadszed³ odpowiedni czas, aby zaw³adn¹æ w koñcu wszystkimi mieszkañcami Europy.
Papie¿ Pius V widzia³ jasno, ¿e mo¿liwoæ kapitulacji Europy na rzecz islamu by³a realna. 7 marca 1571 r., w wiêto w.
Dominika, ten Papie¿  dominikanin podpisa³ dokument wzywaj¹cy do za³o¿enia
wiêtej Ligi przeciw osmañskiemu impe-

rium Turcji, który popar³a Hiszpania i Wenecja. Historycy odnotowali fakt, i¿ Papie¿ ze
³zami w oczach, z³o¿y³ sprawê chrzecijañstwa w rêce Najwiêtszej Maryi Panny.
Król Hiszpanii Filip II zgodzi³ siê pos³aæ
okrêty, ¿o³nierzy i jako dowódcê ca³ej floty
 swego przyrodniego brata, 24-letniego
Don Juana Austriackiego. Don Juan odznaczy³ siê ju¿ wczeniej m¹droci¹ i odwag¹
w walkach w po³udniowej Hiszpanii. Wenecjanie zgodzili siê odbudowaæ ma³¹ flotê Pañstwa Papieskiego.
Jednak to modlitwa zosta³a uznana za
najsilniejsz¹ broñ dla ocalenia chrzecijañstwa i wiêtej Ligi. Modli³ siê równie¿ sam
król, Filip II, kiedy uda³ siê do miejsca kultu
Matki Bo¿ej z Guadalupe w Extremandura, w Hiszpanii.
Chrzecijañska flota by³a gotowa do wyp³yniêcia w po³owie wrzenia. ¯o³nierze codziennie modlili siê na Ró¿añcu. Gdy wszystkie statki zgromadzi³y siê razem 6 padziernika, dominikanie i jezuici chodzili z
pok³adu na pok³ad s³uchaj¹c spowiedzi i odprawiaj¹c Msze wiête. Pius V zarz¹dzi³ odmawianie modlitw we wszystkich zakonach
i klasztorach Rzymu. Sam za, wieczorem
6 padziernika, poprowadzi³ modlitwê ró¿añcow¹ w klasztorze OO. Dominikanów
w Rzymie...
Po b³ogos³awieñstwie papieskiego legata, flota wiêtej Ligi powoli wyp³ynê³a na
pe³ne morze. P³ynê³a przy przeciwnym wietrze wzd³u¿ wybrze¿a Grecji, kieruj¹c siê
do zatoki Lepanto, gdzie  jak donoszono
 skoncentrowa³y siê wojska tureckie. Don
Juan poprowadzi³ flotê swoim królewskim
okrêtem flagowym, który p³yn¹³ pod b³êkitnym sztandarem Matki Bo¿ej z Guadalupe. Trzymaj¹c w górze krzy¿ odwiedzi³ kolejno wszystkie 62 galery w centralnej eskadrze, zachêcaj¹c ¿eglarzy i ¿o³nierzy do
dzielnej postawy. Jego okrêt flagowy, z 360
wiolarzami oraz 400 ludmi gotowymi do
walki, znajdowa³ siê porodku.
W rozkazie do ¿o³nierzy Don Juan powiedzia³: Przybylicie tu walczyæ za wiêty Krzy¿: zwyciê¿yæ albo zgin¹æ! Czy zwyciê¿ycie czy zginiecie, czyñcie dzi sw¹ powinnoæ, a zyskacie chwalebn¹ niemiertelnoæ!
Rankiem 7 padziernika, dowódca si³
morskich Turcji wyp³yn¹³ w tradycyjnym islamskim szyku w kszta³cie pó³ksiê¿yca, z
portu Lepanto we W³oszech. Okrêt flagowy su³tana przewozi³ z¹b proroka Mahometa zamkniêty w kryszta³owej kuli, który mia³
nieæ si³om tureckim pomoc w bitwie.
Si³y wiêtej Ligi ujrza³y karmazynowy
sztandar z wypisanym na nim z³otymi literami cytatem z myli Proroka, powiewaj¹cy na tureckim okrêcie. W odpowiedzi na
to, Don Juan rozpostar³ olniewaj¹cy sztandar z postaci¹ Chrystusa ukrzy¿owanego wyhaftowanego z³ot¹ nitk¹, przezwyciê¿aj¹cy obce symbole.
Przywódca wojsk wiêtej Ligi zebra³
wszystkie okrêty, tworz¹c z weneckich rz¹d
ze swej lewej, a z genueñskich  ze swej
prawej strony. Bitwa siê rozpoczê³a.

Przeciwnicy starli siê z moc¹. Walczono o wiele, wiêc obie strony wykazywa³y
siê niezwyk³¹ odwag¹. W wirze walki, Don
Juan w³asnorêcznie wyprowadzi³ swój
okrêt na czo³o, by zmierzyæ siê z Alim Pasz¹, dowódc¹ wrogiej floty. Turecki dowódca zosta³ uderzony kul¹ armatni¹, która pozbawi³a go g³owy. To by³ punkt zwrotny w
bitwie i o zachodzie s³oñca turecka flota by³a ju¿ w kompletnym nie³adzie.

wiêta Liga straci³a 8 tysiêcy ¿o³nierzy,
a zatopieniu uleg³o 17 ze 100 okrêtów. Zdo³ano uwolniæ 15 tysiêcy chrzecijañskich
galerników z tureckich statków. Muzu³manie stracili 260 okrêtów z 300 posiadanych,
a w walce poleg³o z ich strony oko³o 30 tysiêcy ludzi.
Wieczorem w dniu bitwy, Papie¿ Pius V
dyskutowa³ akurat w swoim gabinecie, w
Watykanie, kiedy nagle pozostawi³ roz-
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mówców i podszed³ do okna. Zatrzyma³ siê
tam z promiennym umiechem i odwróci³
do goci. Og³osi³ im, ¿e wiêta Liga odnios³a wielkie zwyciêstwo, choæ kurier z Wenecji przyby³ do Rzymu z wieciami o zwyciêstwie dopiero po dwóch tygodniach.
Papie¿ Pius V postanowi³ nastêpnie, ¿eby dzieñ 7 padziernika obchodzono jako
wiêto Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, na czeæ
odniesionego triumfu pod Lepanto, które
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ocali³o wszystkich chrzecijan.
W swej encyklice napisa³: Pragniemy
szczególnie, aby nigdy nie zosta³o zapomniane wspomnienie wielkiego zwyciêstwa uzyskanego od Boga przez zas³ugi i
wstawiennictwo Najwiêtszej Maryi Panny
w dniu 7 padziernika 1571 r., odniesione
w walce przeciw Turkom, nieprzyjacio³om
wiary katolickiej.
Kolejny Papie¿, Grzegorz XIII, w 1573
roku zmieni³ nazwê tego wiêta na: MATKI
BO¯EJ RÓ¯AÑCOWEJ.
Papie¿ Klemens XI, po zwyciêstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w
1716 roku, rozszerzy³ wiêto Matki Bo¿ej
Ro¿añcowej na ca³y Koció³.
Benedykt XIII doda³ je do Brewiarza z
objanieniem, ¿e Turcy zostali pokonani
dok³adnie tego dnia, w którym nale¿¹cy
do Bractwa Najwiêtszego Ró¿añca na
ca³ym wiecie ofiarowali sw¹ modlitwê ró¿añcow¹ w intencji zwyciêstwa nad Turkami, odpowiadaj¹c tak na apel Papie¿a,
w. Piusa V.
Papie¿ Leon XIII, który us³ysza³ w wizji,
i¿ Bóg pozwala szatanowi przez 100 lat dowiadczaæ Koció³, napisa³ a¿ 12 encyklik
o modlitwie ró¿añcowej. W roku 1885 poleci³ odmawiaæ Ró¿aniec przez ca³y padziernik i wprowadzi³ do Litanii Loretañskiej
wezwanie Królowo ró¿añca wiêtego,
módl siê za nami.
Postawa Wenecjan jednoznacznie uhonorowa³a Ró¿aniec Najwiêtszej Maryi
Panny. Ufundowali oni kaplicê dziêkczynn¹ ku czci Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Na
cianach umieszczono zapiski z bitwy, które nie pozostawia³y ¿adnych w¹tpliwoci
w umys³ach Wenecjan, co do przyczyn ich
zwyciêstwa... Zapisali na cianach to, co
chcieli daæ poznaæ wszystkim:
Non virtus, non arma, non duces,
sed Mariae Rosiae victores
nos fecit. To znaczy:
NIE ODWAGA, NIE BROÑ,
NIE DOWÓDCY  ALE
MARYJA RÓ¯AÑCOWA
DA£A NAM ZWYCIÊSTWO.
BITWA POD WIEDNIEM, AUSTRIA
1683 ROK I MATKA BO¯A
CZÊSTOCHOWSKA

Turcy nie stanowili ju¿ powa¿niejszego
zagro¿enia na morzach. Bitwa pod Lepanto z³ama³a ich dominacjê i si³y morskie otomana by³y skutecznie opanowane we
wschodniej czêci Morza ródziemnego.
Jednak w 100 lat po Lepanto, Europa stawia³a czo³o muzu³mañskiej inwazji l¹dowej.
W Europie Pó³nocnej wybitny m¹¿ stanu Jan III Sobieski obj¹³ polski tron. By³
znany z posiadania ogromnej, zorganizowanej armii, na czele której sta³a kawaleria husarów  oddzia³y niepodobne do jakichkolwiek innych znanych dot¹d w Europie. Mia³a je ona poznaæ wtedy, gdy
sztandary z symbolem gwiazdy i pó³ksiê¿yca imperium tureckiego, stoj¹ce wzd³u¿
rzeki Dunaj, przekroczy³y Budapeszt i zaczê³y marsz na Wiedeñ. Wtedy to legat papieski przyby³ do Warszawy prosiæ Polskê

36

Obietnice Najwiêtszej
Panny dla tych, którzy
modl¹ siê na Ró¿añcu,
dane b³ogos³awionemu
Alanowi de la Roche
Znany w historii aposto³ Ró¿añca
w. i za³o¿yciel Bractw Ró¿añcowych
 b³. Alan, mia³ otrzymaæ od Matki
Bo¿ej nastêpuj¹ce obietnice, przekazywane a¿ po dzi dzieñ w tradycji
zakonu dominikañskiego:

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi s³u¿yæ
bêd¹, odmawiaj¹c Ró¿aniec w.,
otrzymaj¹ szczególn¹ ³askê.
2. Wszystkim odmawiaj¹cym pobo¿nie mój Ró¿aniec przyrzekam
Moj¹ szczególniejsz¹ opiekê i wielkie ³aski.
3. Ró¿aniec bêdzie najpotê¿niejsz¹
broni¹ przeciw piek³u, wyniszczy po¿¹dliwoci, usunie grzechy, wytêpi
herezje.
4. Cnoty i wiête czyny zakwitn¹ 
najobfitsze zmi³owanie uzyska dla
dusz od Boga; serca ludzkie odwróci
od pró¿nej mi³oci wiata, a poci¹gnie do mi³oci Boga i podniesie je
do pragnienia rzeczy wiecznych; o,
ile¿ dusz uwiêci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi siê przez
Ró¿aniec  nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiaæ bêdzie
pobo¿nie Ró¿aniec w., rozwa¿aj¹c
równoczenie Tajemnice w. nie dozna nieszczêæ, nie dowiadczy gniewu Bo¿ego, nie umrze nag³¹ mierci¹; nawróci siê, jeli jest grzesznikiem, jeli za sprawiedliwym  wytrwa w ³asce i osi¹gnie ¿ycie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego Ró¿añca nie umr¹ bez Sakramentów wiêtych.
8. Chcê, aby odmawiaj¹cy Mój Ró¿aniec, mieli w ¿yciu i przy mierci
wiat³o i pe³niê ³ask, aby w ¿yciu i przy
mierci uczestniczyli w zas³ugach
wiêtych.
9. Codziennie uwalniam z czyæca
dusze, które Mnie czci³y modlitw¹ ró¿añcow¹.
10. Prawdziwi synowie Mego Ró¿añca osi¹gn¹ wielk¹ chwa³ê w niebie.
11. O cokolwiek przez Ró¿aniec
prosiæ bêdziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzaj¹cym Mój Ró¿aniec
przybêdê z pomoc¹ w ka¿dej potrzebie.
13. Uzyska³am u Syna Mojego, aby
wpisani do Bractwa Mojego Ró¿añca  mieli w ¿yciu i przy mierci za
braci wszystkich mieszkañców Nieba.
14. Odmawiaj¹cy Ró¿aniec s¹ Moimi dzieæmi, a braæmi Jezusa Chrystusa, Syna Mego Jednorodzonego.
15. Nabo¿eñstwo do Mego Ró¿añca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

o piln¹ pomoc.
Olbrzymia 100-tysiêczna armia turecka by³a gotowa do oblê¿enia Wiednia. Ani
Niemcy, ani Austriacy nie byli zdolni pokonaæ tureckich najedców. Tylko król Jan
III Sobieski odnosi³ nad nimi zwyciêstwo i
to nie raz  a trzy razy, m. in. pod Chocimiem w 1673 roku.
Turcy zbli¿yli siê do Wiednia 13 lipca,
okr¹¿yli miasto i zaczêli oblê¿enie. Kiedy
informacje te dosz³y do króla Jana, wzniós³
serce do Nieba i modli³ siê:
B³ogos³awiona Dziewico Czêstochowska, pozwól mi dowiadczyæ dwóch cudów:
¿e ci, którzy trwaj¹ w Wiedniu wytrzymaj¹
oblê¿enie do wrzenia i ¿e my zd¹¿ymy
tam na czas, aby ich uwolniæ.
Chocia¿ liczy³a siê ka¿da minuta, król
Polski i jego doradcy pojechali na Jasn¹
Górê, aby siê modliæ przed wizerunkiem
Czarnej Madonny. Po czterech dniach modlitw, kiedy król by³ ju¿ gotowy opuciæ
sanktuarium, kap³an poda³ mu obraz Madonny zawieszony na z³otym ³añcuchu.
Król z wdziêcznoci¹ go przyj¹³, wsun¹³ na
g³owê i razem z oko³o 26 tysi¹cami zbrojnego polskiego wojska rozpocz¹³ wymarsz.
Otoczony murem Wiedeñ by³ oblê¿ony
piercieniem Turków. Liczbê uzbrojonych
Turków szacowano nawet na 115 tysiêcy.
Polski król otrzyma³ posi³ki w liczbie oko³o
51 tysiêcy ¿o³nierzy z Austrii i Niemiec.
O 3.15 rankiem, 12 wrzenia 1683 r.,
król Jan wsta³, pomodli³ siê, wzniós³ w górê obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej i da³
sygna³ do ataku. Mówi siê, ¿e jego ¿o³nierze, cieraj¹æ siê z Turkami w zaciek³ej
walce, mieli na ustach okrzyk:
Maryjo, pomó¿!
Bitwa zakoñczy³a siê niespodziewanie
wczenie tego dnia. Po zwyciêstwie, Jan
III Sobieski, król Polski, owiadczy³: Przyby³em, zobaczy³em, a Bóg zwyciê¿y³.
Dzieñ zwyciêstwa upamiêtniono og³oszeniem 12 wrzenia dniem Wspomnienia
Najwiêtszego Imienia Maryi.
BITWY POD TREMESVAR,
NA WÊGRZECH I POD KORFU,
ROK 1716.
W Encyklice Supremi Apostolatus, z 1
wrzenia 1883 roku, Papie¿ Leon XIII napisa³: Podobnie wa¿ne sukcesy w przesz³ych wiekach osi¹gniêto w bitwach nad
Turkami pod Tremesvar, na Wêgrzech i
pod Korfu. W obu przypadkach te potyczki zbieg³y siê w czasie ze wiêtami B³ogos³awionej Dziewicy i publicznym odmówieniem modlitwy ró¿añcowej. To doprowadzi³o naszego poprzednika, Klemesa XI, w
dowód jego wdziêcznoci Niebu, do og³oszenia, ¿e B³ogos³awiona Matka Bo¿a powinna byæ ka¿dego roku w specjalny sposób uczczona w Ró¿añcu przez ca³y Koció³.
Historia wspomina, i¿ po zdobyciu Konstantynopola, Mohammed II wys³a³ armiê,
która dokona³a nieudanego oblê¿enia Korfu. Sulimanowi II równie¿ siê nie uda³o,
chocia¿ odbi³ 16 tysiêcy wiêniów. W 1716

roku Ahmed III równie¿ musia³ zawróciæ.
Mieszkañcom Korfu pomóg³ w obronie saksoñski genera³ Matthias Schulenburg, którego do walki zagrzewa³ mnich, unosz¹cy
w górê nad wojskiem krzy¿.
MATKA BO¯A I BITWA
POD NOWYM ORLEANEM,
LUIZJANA,
8 STYCZNIA 1815 ROKU
Bitwa pod Nowym Orleanem by³a rozegrana miêdzy Brytyjczykami a Amerykanami, 8 stycznia 1815 roku. Si³ami amerykañskimi dowodzi³ genera³ Jackson. Przera¿one ¿ony amerykañskich ¿o³nierzy i inni krewni wojskowych, chc¹c wspomóc genera³a Jacksona, spêdzili noc 7 stycznia na modlitwie przed wizerunkiem Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, w klasztorze Urszulanek w Nowym Orleanie.
Rano 8 stycznia, Przewielebny William Dubourg, wikariusz generalny, póniejszy biskup Nowego Orleanu, odprawi³ Mszê w., a Urszulanki przyrzek³y 
co wyrazi³a ich prze³o¿ona  ¿e corocznie ofiaruj¹ Mszê w. dziêkczynn¹, jeli
Amerykanie wygraj¹ bitwê. W momencie Komunii w. do kaplicy wpad³ kurier,
który oznajmi³ obecnym amerykañskie
zwyciêstwo.
Sam Jaskson nie waha³ siê przyznaæ
zwyciêstwa Bo¿ej interwencji i przyby³
osobicie do klasztoru z towarzysz¹cym
mu sztabem, aby podziêkowaæ siostrom
za modlitwy w jego intencji. Urszulanki
wiernie wype³nia³y z³o¿one przyrzeczenie przez 75 lat.
Czeæ, jak¹ Siostry oddawa³y Matce
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, mia³a pocz¹tek w skutecznej modlitwie pewnej
francuskiej zakonnicy. Za spraw¹ Napoleona Papie¿ Pius VII znalaz³ siê w areszcie domowym. Pewna sprawa wymaga³a wtedy oficjalnego zatwierdzenia,
jednak nie by³o mo¿liwoci przekazania
listu Papie¿owi.
Niemniej jednak, siostra modli³a siê i
w czasie modlitw przed figur¹ Matki Bo¿ej, poczu³a natchnienie, aby zwróciæ siê
do Królowej Niebieskiej tymi s³owami: O
Najwiêtsza Dziewico Maryjo, jeli uzyskasz natychmiastow¹ i przychyln¹ odpowied na mój list, obiecujê Ci, ¿e bêdziesz czczona w Nowym Orleanie pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy.
List siostry do Ojca wiêtego by³ datowany 19 marca 1809 r. i zosta³ wys³any z
Francji. Siostra otrzyma³a na niego odpowied od Ojca wiêtego z dat¹ 28 marca
1809 r. Zgodnie z obietnic¹, zakonnica
wprowadzi³a pobo¿ny tytu³ Matki Bo¿ej w
Nowym Orleanie, a Rzym oficjalnie go zaaprobowa³.
FATIMA, 1939-1945
WYS£UCHANA PROBA
O RÓ¯ANIEC
DLA POKOJU NA WIECIE
Przyk³adem mocy modlitwy ró¿añcowej
mo¿e byæ sytuacja Portugalii w czasie II

wojny wiatowej. Wiêkszoæ mieszkañców
przejê³a siê objawieniami w Fatimie i orêdziem przekazanym przez Matkê Bo¿¹, a
biskupi ofiarowali ten kraj Niepokalanemu
Sercu Maryi i Portugalia prawie nie ucierpia³a w czasie II wojny wiatowej.
CUD W HIROSZIMIE
I NAGASAKI, JAPONIA
6 i 9 SIERPNIA 1945
Cudem zwi¹zanym z modlitw¹ ró¿añcow¹ jest tak¿e niezwyk³e ocalenie kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki.
Na szeæ miesiêcy przed atomowym
atakiem lotnictwa USA w miastach tych, jak
mówili potem wiadkowie, pojawi³o siê
dwóch mê¿czyzn. Trzem milionom katoli-
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czaj¹ce dom podwórka, a nawet trawa, równie¿ pozosta³y niezniszczone. Nie zosta³a zniszczona ani jedna szyba czy dachówka! Specjalici Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesiêcy obserwowali domy próbuj¹c zrozumieæ niezwyk³y fenomen: w jaki sposób oba domy wraz z ich
mieszkañcami i otaczaj¹cym je dobytkiem
mog³y ocaleæ? W koñcu doszli do przekonania, ¿e nie by³o tam niczego, co po ludzku mog³oby ocaliæ te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, ¿e musia³a zadzia³aæ jaka si³a nadprzyrodzona...
Natomiast sami uratowani opowiadali,
¿e w noc poprzedzaj¹c¹ atak bombowy
us³yszeli puknie do drzwi. Twierdz¹, ¿e ukaza³ siê im Anio³, który zaprowadzi³ ich do
domu, w którym mieszka³a rodzina wierna wezwaniom Matki Bo¿ej i wype³niaj¹ca Jej polecenie, by codziennie, przez
szeæ miesiêcy odmawiaæ ró¿aniec.
Ocaleni ¿yli jeszcze przez wiele lat. Jeden z nich, Hubert Schiffler, zosta³ ksiêdzem. Powiedzia³, ¿e od czasu ataku
atomowego setki ekspertów zastanawia³o siê, czym móg³by ró¿niæ siê ów
ocala³y dom od kompletnie zburzonych.
Ks. Schiffler twierdzi³, ¿e ró¿ni³ siê jednym: w tym domu pos³uchano wezwañ
Matki Bo¿ej do codziennego odmawiania Ró¿añca!

Wspó³czesne zwyciêstwa
ró¿añcowe Najwiêtszej
Maryi Dziewicy
AUSTRIA, 18 MAJA 1955 ROKU

«...Ci, którzy prze¿yj¹, poczuj¹ siê tak
opuszczeni, ¿e bêd¹ zazdrociæ
umar³ym. Jedyn¹ broni¹, jaka wam
pozostanie, bêdzie Ró¿aniec i Znak
dany przez Mojego Syna. Ka¿dego
dnia odmawiajcie modlitwê ró¿añcow¹...»
S£OWA MATKI BO¯EJ DO S. AGNIESZKI,
AKITA, 13 PADZIERNIKA 1973

ków g³osili koniecznoæ nawrócenia, odmawiania Ró¿añca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbli¿aj¹cym siê nieszczêciem.
Nawo³ywali do ¿ycia w stanie ³aski uwiêcaj¹cej, czêstego przyjmowania sakramentów, do noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach wody wiêconej
oraz gromnicy i do codziennego odmawiania przynajmniej jednej czêci Ró¿añca.
Po ataku atomowym okaza³o siê, ¿e w
Hiroszimie i Nagasaki prawie wszystko zosta³o zrównane z ziemi¹  z wyj¹tkiem
dwóch budynków. W jednym by³o 12 osób,
a w drugim  18. Mieszkañcy prze¿yli. Ota-

13 maja 1955 roku, w rocznicê pierwszego objawienia Matki Bo¿ej Fatimskiej, Rosja Sowiecka zgodzi³a siê na niezale¿noæ Austrii i wkrótce stosownie do
podpisanej deklaracji, wycofa³a wszystkie oddzia³y wojskowe.
Austria ma z³o¿a nafty i jej po³o¿enie w Europie jest strategiczne. Ma mocne powi¹zania z Europ¹ Wschodni¹
przez tradycje dawnego imperium austrowêgierskiego. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e si³y okupacyjne Rosji pozostan¹ w Austrii i kraj ten podzieli los reszty Europy Wschodniej. Gdyby tak siê
sta³o, Sowieci uzyskaliby wyj¹tkowy
zasiêg dla swoich wp³ywów. Wszystko
wskazuje wiêc na to, ¿e Austria zawdziêcza sw¹ wolnoæ interwencji Bo¿ej.
W licie napisanym przez Ojca Pavlicka OFM, opublikowanym w Voz de Fatima
13 padziernika 1955 roku, ca³¹ zas³ugê w
odzyskaniu wolnoci przez Austriê oddano Matce Bo¿ej Fatimskiej i odmawianiu w
tej intencji Ró¿añca. Ponad 700 tysiêcy
ludzi z 7-milionowej ludnoci Austrii, czyli
10 % ludnoci, zadeklarowa³o codzienn¹
modlitwê ró¿añcow¹ stosownie do proby
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ojciec Pavlicek napisa³: Czy to nie cudowne jak Nasza Najdro¿sza Pani pomog³a Austrii odzyskaæ
wolnoæ? To by³o tak oczywiste... 13 maja
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Vox Domini
wszystkie gazety austriackie przynios³y
wieæ, ¿e Rosja Sowiecka zgodzi³a siê na
niezale¿noæ Austrii i w niedzielê, 15 maja,
w Wiedniu zosta³o podpisane porozumienie. To by³ rzeczywicie cudowny podarunek Matki Bo¿ej dla ca³ej spo³ecznoci katolickiej Wiednia, która codziennie, wiernie,
przez siedem lat przychodzi³a do Niej i odmawia³a od 15-stej do 20-stej, jeden ró¿aniec za drugim...
To, ¿e Matka Bo¿a przezwyciê¿y³a niebezpieczeñstwo, które ci¹¿y³o nad Austri¹,
potwierdzi³a te¿ publicznie Teresa Neumann, niemiecka mistyczka, przed mierci¹, 18 wrzenia 1962 roku: Z pewnoci¹
to modlitwy i wiele ró¿añców ludnoci Austrii da³o im wyzwolenie od dominacji rosyjskiej.
Bawarska mistyczka zachêci³a wówczas
reprezentanta B³êkitnej Armii, Alfreda Williamsa do kontynuowania szerzenia przes³ania Matki Bo¿ej Fatimskiej. To, co sta³o
siê w Austrii, mog³oby byæ udzia³em ka¿dego innego kraju sk³onnego tak post¹piæ
dla rozwi¹zania swoich trudnych spraw.
BRAZYLIA, 1964
UCIECZKA PREZYDENTA
PRZED MOC¥ RÓ¯AÑCA

Zwyciêstwo ró¿añcowe w Brazylii by³o
równie¿ imponuj¹ce. Nawet Readers Digest opublikowa³ artyku³ zatytu³owany:
KRAJ, KTÓRY SIÊ URATOWA£. Wydawca pozwoli³ go przedrukowaæ dla zainteresowanych, którzy chcieliby pójæ w lady Brazylijczyków. Zwyciêstwo polega³o na usuniêciu prezydenta o komunistycznych sk³onnociach, który by³ na krawêdzi przeprowadzenia krwawej rewolucji. Zwyciêstwo
by³o rzetelnie przypisane Matce Bo¿ej Ró¿añcowej, ponadto nikt nie straci³ ¿ycia.
Na pocz¹tku lat 60-tych XX wieku, Brazylia mia³a oko³o 215 milionów obywateli.
Ten gigantyczny kraj Ameryki Po³udniowej
dzieli granice niemal ze wszystkimi pañstwami tego kontynentu. Komunistyczna
kontrola Brazylii postawi³aby wiêc ten system na progu ka¿dego kraju Ameryki Po³udniowej, oprócz Chile i Ekwadoru.
Komunici, zwykle czujni i skrupulatni,
nie wziêli pod uwagê w swoich planach jednego raczej niezwyk³ego szczegó³u: ofiarnoci brazylijskich kobiet, które nie dawa³y
spokoju Matce Bo¿ej Ró¿añcowej b³aga-

j¹c J¹ nieustannie o ocalenie przed komunizmem. Do Matki Bo¿ej Fatimskiej modli³y siê tak:
Matko Bo¿a, zachowaj nas od z³ego
losu i cierpienia, jakie jest udzia³em umêczonych kobiet kubañskich, polskich, wêgierskich i innych  ze zniewolonych narodów.
Do pierwszego powa¿nego spotkania z
komunistami dosz³o w Belo Horizonte, kiedy 20 tysiêcy kobiet z ró¿añcami w rêkach
zak³óci³o spokój Zjazdu Partii Komunistycznej. Ówczesny prezydent Goulard zadrwi³
z tej pokojowej demonstracji i z lekcewa¿eniem odniós³ siê do skutecznoci modlitwy w rozwi¹zywaniu problemów Brazylii.
Wtedy w³¹czy³y siê do akcji przeciwko Goulardowi kobiety w Sao Paolo. Zorganizowa³y demonstracjê nazwan¹ MARSZEM RODZINY Z BOGIEM KU WOLNOCi.
600 tysiêcy ludzi podjê³o trzygodzinny
marsz przez ródmiecie Sao Paolo, modl¹c siê na Ró¿añcu i piewaj¹c pieni religijne. Dla Goularda sta³o siê jasne, ¿e nie
mia³ powszechnego poparcia koniecznego,
aby rewolucja w Brazylii siê powiod³a. Uciek³ wiêc z kraju. Niejeden niewierz¹cy obserwator, nie umiej¹c zrozumieæ wydarzeñ,
rozpowszechnia po dzi dzieñ informacjê,
jakoby Goularda wyprowadzi³y z kraju rozmaite, wywieraj¹ce na niego nacisk grupy,
op³acone przez CIA...
FILIPINY, LUTY 1986 ROKU
UPADEK RE¯IMU
POD NAPOREM MODLITWY
Wiele zosta³o ju¿ napisane o zwyciêstwie ró¿añcowym na Filipinach. Magazyn
Serce B³êkitnej Armii zamieci³ na ten temat szczegó³ow¹ relacjê. Sprawozdanie w
Sercu...  pimie katolickim  nie jest niczym nadzwyczajnym, ale... w The Washington Post? Tymczasem to zwyciêstwo ró¿añcowe by³o na tyle wstrz¹saj¹ce, ¿e opisa³ je równie¿ jeden z redaktorów tego pisma. 9 marca 1986 r. Colman McCarthy
napisa³: O modlitwie jako potê¿nej broni
opowiada zwykle ¿ycie wiêtych i mêczenników. Jêzyk wiary mówi, ¿e nie ma broni
skuteczniejszej od niej. Teraz s¹ inni. Nale¿y do nich Corazon Aquino  wdowa po
Benigno Aquino, bezkompromisowym opozycjonicie, który nie ba³ siê ujawniaæ skandali rz¹dowych, a po wygnaniu z ojczyzny,
zosta³ w koñcu zastrzelony
w 1983 r., na lotnisku, kiedy
wraca³ do kraju.
Dyktator F. Marcos rozwi¹za³ parlament i rozpocz¹³
aresztowania. Czêæ ludzi
zbuntowa³a siê i odmówi³a
mu pos³uszeñstwa. Wiedzieli jednak, ¿e sami nie
maj¹ szans. Poprosili o po-

Corazon Aquino
prowadzi
modlitwê
ró¿añcow¹
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moc prymasa Filipin, kardyna³a J. Sina.
Kardyna³ zamkn¹³ siê w swej kaplicy i modli³ siê. Potem wyszed³, wezwa³ ludnoæ
przez katolickie radio, do wyjcia na ulicê.
W ci¹gu kilku godzin w Alei Objawienia stanê³y 2 miliony ludzi. Przyszli ca³ymi rodzinami z ró¿añcami w rêkach. Po 4 dniach
na ulicê wyjecha³y czo³gi, które ruszy³y
wprost na t³um. Zebrani modlili siê g³ono
na ró¿añcu.
Wojsko zwiêkszy³o obroty silników rozkazuj¹c ludziom zejæ z drogi. Ci odmówili
wstania z miejsc. Czo³gi zatrzyma³y siê, a
po chwili sami ¿o³nierze przy³¹czyli siê do
modlitwy. Gdy nadszed³ rozkaz rozpêdzenia t³umu gazem, zmiana wiatru sprawi³a,
¿e ci, którzy go wykonali, sami zaczêli kaszleæ i uciekaæ. I tak w dniach 22-25 lutego
1986 r. w stolicy Filipin Manili, w Alei Objawienia siê wiêtych dokona³a siê pokojowa rewolucja, a moc modlitwy przyczyni³a
siê do pokonania dyktatora.
Nie tylko The Washington Post ale równie¿ Agencja UPI donosi³a o tych wydarzeniach, powo³uj¹c siê na s³owa kardyna³a
Sina, prymasa Filipin. Powiedzia³ on, i¿ wojskowe oddzia³y rz¹dowe wstrzyma³y ogieñ
i nie zaatakowa³y t³umów blokuj¹cych drogê do koszar, gdy¿ ¿o³nierzom ukaza³a siê
bardzo Piêkna Pani. Powiedzieli, ¿e kobieta
zwróci³a siê do nich s³owami: Zatrzymajcie siê! Nie atakujcie moich dzieci. Ja jestem Królow¹ tego kraju.
* * *
Dzi wiat wstrz¹sany jest ka¿dego dnia
coraz bardziej tragicznymi wydarzeniami i
doniesieniami o nich. W ka¿dym narodzie,
w wielkich i ma³ych miastach zaczyna ludzi ogarniaæ lêk przed wejciem do sklepu, do poci¹gu, przed wyjciem z domu po
zmroku... Matka Najwiêtsza wci¹¿ staje
przed nami z ró¿añcem w rêku, daj¹c nam
go jako najprostszy sposób na wyb³aganie
pokoju w sercach pojedynczych ludzi i ca³ych narodów. Odpowiedzmy Jej  ka¿dy
na miarê w³asnych mo¿liwoci  tak, jak
dziecko ufaj¹ce Matce, które nie zadaje
zbyt wielu pytañ, lecz spe³nia polecenie
wiedz¹c, ¿e w s³owach Matki jest z pewnoci¹  dobro. Nie b¹dmy jak trêdowaty
Syryjczyk Naaman, który obrazi³ siê na proroka Elizeusza. Ten  dla pozbycia siê tr¹du  nakaza³ mu spe³niæ co prostego: obmycie siê w wodzie, chory tymczasem spodziewa³ siê wielkich spektakularnych dzia³añ ze strony proroka (2 Krl 5).
I nas ogarnia czasem podobne pow¹tpiewanie: czy rodek tak prosty, jakim jest
modlitwa ró¿añcowa, mo¿e zmieniæ ten
wiat? Matka Bo¿a zapewnia nas, ¿e TAK!
Przek³ad i oprac. na podstawie
serwisów internetowych oraz artyku³u z
Signs and Wonders for Our Times:
Katarzyna Radwañska
Pomoc w modlitwie:
+ ROZWA¯ANIA RÓ¯AÑCOWE
+ ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A  wed³ug pism Marii Valtorty oraz kasety audio nagrane przez Madziê Buczek.

Historia
Ró¿añca wiêtego
Od wieków chrzecijanie próbowali odpowiedzieæ na wezwanie w. Paw³a do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów
by³o powtarzanie ró¿nych modlitw.
Pierwsz¹ i najstarsz¹ modlitw¹ chrzecijan jest modlitwa, której nauczy³ sam Jezus: Ojcze nasz. Dlatego te¿ pierwsze regu³y zakonne zobowi¹zywa³y mnichów do
wielokrotnego powtarzania w³anie tej modlitwy. Na przyk³ad regu³a benedyktyñska
jeszcze w XI wieku nakazywa³a braciom
zakonnym codziennie odmawiaæ 150 razy
Ojcze nasz na wzór kap³añskiego oficjum
z³o¿onego ze 150 psalmów.
Od pierwszych wieków chrzecijañstwa
odczuwano tak¿e potrzebê proszenia o
wstawiennictwo Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Dlatego w XII w. utrwali³ siê w Kociele
zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym
w scenie zwiastowania Anio³ przywita³ Maryjê. Z czasem dodano do nich s³owa wypowiedziane przez w. El¿bietê w czasie nawiedzenia. Obecna forma Zdrowa Maryjo ostatecznie ukszta³towa³a siê w XV w.
Zatwierdzi³ j¹ Pius V w 1566 r. Z czasem
do modlitwy Ojcze nasz zaczêto dodawaæ
Zdrowa Maryjo. I tak te dwie modlitwy da³y
pocz¹tek ró¿añcowi.
WIENIEC Z RÓ¯
Za Ojca Ró¿añca wiêtego uwa¿a siê
w. Dominika, któremu mia³a siê objawiæ
Matka Najwiêtsza i nakazaæ rozpowszechnianie tej modlitwy na ca³ym wiecie. Nie
by³ to jednak Ró¿aniec w dzisiejszej formie.
Ró¿aniec sta³ siê dla w. Dominika skuteczn¹ broni¹ w walce z herezj¹ albingensów. Tradycja g³osi, ¿e to w³anie w czasie
jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalcza³ tê herezjê, zrodzi³a siê modlitwa ró¿añcowa. Pomimo postów i modlitw pos³uga w. Dominika nie przynosi³a owoców.
Wówczas ukaza³a mu siê Matka Bo¿a i poleci³a Dominikowi, by nie tylko g³osi³ kazania, lecz by po³¹czy³ je z odmawianiem tzw.
Psa³terza Maryi, czyli 150 Zdrowa Maryjo
i 15 Ojcze nasz. Od tej pory w. Dominik
przeplata³ swe nauki modlitw¹ ró¿añcow¹,
w której rozwa¿a³ wraz ze s³uchaczami treci zawarte w g³oszonych naukach.
Nazwa RÓ¯ANIEC wywodzi siê ze redniowiecza. W ówczesnej mentalnoci wiat
stworzony traktowano jako ksiêgê o Panu
Bogu, a w przyrodzie dopatrywano siê rzeczywistoci duchowych. Szczególn¹ rolê
pe³ni³y kwiaty, symbolizowa³y one ró¿ne cechy. Czêsto te¿ ofiarowywano kwiaty Bogu
i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane by³y jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie ró¿añca porównywano z dawaniem Matce Bo¿ej ró¿. St¹d modlitwê tê
nazwano wieñcem z ró¿, czyli ró¿añcem.
Ostateczny kszta³t modlitwy ró¿añcowej
ustali³ siê w XV dziêki dominikaninowi o.
Alanowi de la Roche (1428-75). On ustali³
liczbê 150 Zdrowa Maryjo na wzór 150

psalmów, które podzieli³ na dziesi¹tki poprzeplatane modlitw¹ Ojcze nasz. Dla rozpowszechniania tej modlitwy za³o¿y³ pierwsze BRACTWO RÓ¯AÑCOWE. Dziêki zakonowi
dominikañskiemu modlitwa ró¿añcowa ju¿
w XV w. sta³a siê znana w ca³ym Kociele.
MODLITWA KOCIO£A
Modlitwa ró¿añcowa bardzo szybko zyska³a aprobatê Kocio³a i by³a traktowana
jako orê¿ przeciw wrogom wiary, a jej skutecznoæ potwierdzi³y przytoczone przyk³ady.
Do rozpropagowania Ró¿añca przyczyni³a siê te¿ sama Maryja. Ukazuj¹c siê w
Lourdes, Fatimie, Akita, a tak¿e wczeniej
w polskim Gietrzwa³dzie wzywa³a do modlitwy ró¿añcowej.

W. PIUS V:
«Ró¿aniec, albo psa³terz B³ogos³awionej dziewicy Maryi, jest bardzo pobo¿nym sposobem modlitwy do Boga.
Jest to sposób ³atwy i mo¿liwy do praktykowania przez ka¿dego. Polega na
wys³awianiu B³ogos³awionej dziewicy
przez powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego  Zdrowa Maryjo  sto piêædziesi¹t razy  tyle, ile jest psalmów
w psa³terzu Dawida, przeplataj¹c ka¿d¹ dziesi¹tkê Modlitw¹ Pañsk¹  Ojcze nasz  i rozwa¿aj¹c przy tym odpowiednie tajemnice z ¿ycia Pana Jezusa Chrystusa».
r. 1569
O skutecznoci tej modlitwy mo¿na
przekonaæ siê patrz¹c na codzienne ¿ycie
wielu osób. Mog¹ wiadczyæ o tym choæby
liczne wota w kocio³ach, przy obrazach
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. wiadkiem mocy
tej modlitwy jest te¿ Jan Pawe³ II, który w
czasie wspólnej modlitwy ró¿añcowej w
Ludmierzu powiedzia³:
Zawsze mog³em na ni¹ liczyæ, szczególnie w momentach trudnych bardzo
jej potrzebujê i nadal was o ni¹ proszê.
Dla uczczenia Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
i pobudzenia na nowo wiernych do odmawiania tej tak wa¿nej modlitwy doda³ do tradycyjnych czêci  tajemnice wiat³a.
Mimo, ¿e rozmowa z Bogiem polegaj¹ca na powtarzaniu modlitw i medytacji znana ju¿ by³a przed chrzecijañstwem, to ró¿aniec jest w³asnoci¹ chrzecijañstwa.
Dopiero bowiem w Kociele katolickim sta³
siê powszechn¹ w³asnoci¹ jego wyznawców i przybra³ formê oryginaln¹. Ró¿aniec
jest obecnie najpopularniejsz¹ modlitw¹
wiernych Kocio³a katolickiego.
Nie jest to modlitwa urzêdowa, nie
wchodzi do oficjalnej liturgii, jest natomiast
modlitw¹ prywatn¹ wiernych. A jednak bez
przesady mo¿na uznaæ j¹ za najpopularniejsz¹ modlitwê wiernych Kocio³a. Zna
tê modlitwê ka¿dy katolik, nawet dziecko.
CO O TYM ZADECYDOWA£O?
Przede wszystkim ³atwoæ i prostota
ró¿añca.
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Sk³ada siê on przecie¿ z modlitw codziennych, najpowszechniej u¿ywanych.
Mo¿na go odmawiaæ prawie w ka¿dym czasie i prawie w ka¿dym miejscu. Rozwa¿anie tajemnic z ¿ycia Pana Jezusa i Jego
Matki dodane w wiekach póniejszych
nada³o ró¿añcowi formê rozmylania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko
lepiej poznaæ ¿ycie Chrystusa, ale je tak¿e
naladowaæ.
Spopularyzowali tê modlitwê wiêci
Pañscy, gdy¿ by³a ona ich ulubion¹ modlitw¹ i nie rozstawali siê z ni¹ nigdy.
Najbardziej do rozpowszechnienia tej
modlitwy przyczynili siê sami papie¿e. Zachêcaj¹c wiernych do odmawiania, ustanawiaj¹c nabo¿eñstwa ró¿añcowe w miesi¹cu padzierniku i wiêto ró¿añcowe.
Wreszcie do spopularyzowania tej modlitwy przyczyni³y siê bardzo objawienia Maryi z ró¿añcem w rêku, polecaj¹cej usilnie
odmawianie tej modlitwy. Tak by³o w Lourdes 1858 r., w Fatimie 1917 r., w Pompejach ko³o Neapolu w r. 1875 i w wielu innych miejscach (np. w Kanadzie, na Filipinach, w Meksyku).
Do spopularyzowania tej wyj¹tkowo
piêknej modlitwy przyczyni³y siê te¿ bractwa ró¿añcowe. Mia³y one w Polsce wielkie znaczenie. W ksiêgach bractw ró¿añcowych historycy zapisali imiona królów
polskich: Zygmunta Starego, Zygmunta II
Augusta, Stefana Batorego, W³adys³awa
IV, Jana III Sobieskiego i Stanis³awa Leszczyñskiego. S¹ poród nich te¿ znani wodzowie i hetmani np. Stefan Czarniecki,
Stanis³aw ¯ó³kiewski, Karol Chodkiewicz,
Tadeusz Kociuszko, Kazimierz Pu³aski.
Nim powsta³ ¿ywy ró¿aniec, znany by³
tzw. WIECZNY RÓ¯ANIEC zosta³ on za³o¿ony
w Bolonii w 1635 r. przez o. Tymoteusza
Ricci. Obliczy³ on, ¿e rok ma 8760 godzin.
Wierni na ochotnika zg³aszali siê, wyznaczj¹c sobie godzinê dnia czy te¿ nocy raz
w roku. Raz w roku odmówiæ ró¿aniec to
nie taka znowu wielka ofiara. Zg³osi³o siê
bardzo wielu. W drodze losowania wybierano dzieñ i godzinê. Na przyk³ad, papie¿
Urban VIII wylosowa³ dla siebie godzinê 11
w nocy 22 maja 1643 roku.
¯ywy ró¿aniec  dzi tak popularny 
za³o¿y³a S³. B. Paulina Maria Jaricot, w Lyonie w 1826 roku. Zatwierdzi³ go papie¿
Grzegorz XVI w 1832 roku. Licz¹c siê z sytuacj¹ wspó³czesnego cz³owieka, ¿e jest on
wieczne zagoniony i zapracowany, za³o¿ycielka wpad³a na pomys³, aby zobowi¹zaæ
cz³onków do odmawiania jednej tylko dziesi¹tki ró¿añca ka¿dego dnia. Na to staæ ka¿dego, nawet najbardziej zajêtego prac¹
chrzecijanina. Cz³onkowie s¹ tak zorganizowani, ¿e razem tworz¹ grupy dotychczas po 15 osób, od roku 2002 po 20 osób
tak, by by³ przez nich odmówiony ca³y ró¿aniec  4 czêci  czyli 20 tajemnic. Do
¿ywego ró¿añca nale¿y wiele osób tak¿e
w Polsce.
Jan Pawe³ II, nazywany PAPIE¯EM RÓ¯AÑCA zachêca nas w swym nauczaniu: Jest
to modlitwa, któr¹ bardzo ukocha³em. Prze-
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Vox Domini
dziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i g³êbi zarazem.
Powtarzamy w niej wielokrotnie te s³owa, które Maryja us³ysza³a
od Archanio³a i swej krewnej, El¿biety. Do tych s³ów do³¹cza ca³y
Koció³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ró¿aniec staje siê jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdzia³u konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykañskiego II, mówi¹cego o przedziwnej obecnoci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kocio³a. Oto bowiem
na kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego przesuwaj¹ siê przed
oczyma naszej duszy g³ówne momenty ¿ycia Jezusa Chrystusa.
Uk³adaj¹ siê one w ca³okszta³t tajemnic radosnych, bolesnych i
chwalebnych. Jakbymy obcowali z Panem Jezusem poprzez 
mo¿na by powiedzieæ  serce Jego Matki. Równoczenie za w
te same dziesi¹tki ró¿añca serce nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj¹ siê na ¿ycie cz³owieka, rodziny, narodu,
Kocio³a, ludzkoci. Sprawy osobiste, sprawy naszych blinich,
zw³aszcza tych, o których najbardziej siê troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim (29.10.1978 r.)

WA¯NE DATY
+ 1213 r. Na po³udniu Francji pod Muret odniesione zosta³o zwyciêstwo nad albigensami. Od XV w. wydarzenie to ³¹czone jest z przekazaniem Ró¿añca w. Dominikowi (1170-1221) przez Matkê Bo¿¹.
+ 1353 r. W kodeksie Schlackenwerthera w. Jadwiga, ksiê¿na
l¹ska, przedstawiona jest z modlitewnikiem i ró¿añcem w lewej rêce.
+ 1409 r. Za³o¿enie Bractwa Ró¿añcowego w Dusseldorfie. W
drugiej po³owie XV w. koloñskiemu kartuzowi Heirichowi von Kalkar
przypisuje siê przedzielenie 10 Zdrowa Maryjo  modlitw¹ Ojcze nasz.
+ 1470 r. Dominikanin Alan z Rupe pos³uszny nadprzyrodzonej
interwencji, zak³ada Bractwo Ró¿añcowe w Douai, we Francji.
+ 1476 r. Dominikanin Jakub Sprenger publikuje Statut Bractwa
Ró¿añcowego, dla za³o¿onego przez siebie Bractwa.
+ 1484 r. Papie¿ Innocenty VIII nadaje 13 padziernika odpusty
dla Bractwa Psa³terza B³ogos³awionej Maryi Dziewicy w Krakowie.
+ 1506 r. Albrecht Durer maluje dla Bractwa Ró¿añcowego w Wenecji obraz Uroczystoci ró¿añcowe (Muzeum Narodowe, Praga).
+ 1569 r. w. Pius V bull¹ z 17 marca zwraca uwagê, ¿e rozwa¿anie tajemnic z ¿ycia Pana Jezusa jest warunkiem koniecznym do otrzymania odpustów. Ró¿aniec uzupe³niono wiêc rozwa¿aniem tajemnic.
+ 1571 r. w. Pius V przypisuje zwyciêstwo pod Lepanto nad Turkami modlitwie ró¿añcowej i ustanawia wiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a wczeniej (1569) zatwierdza jednolit¹ formê ró¿añca dla ca³ego Kocio³a (trzy czêci i piêtnacie tajemnic).
+ 1576 r. Publikacja pierwszego formularza Mszy wotywnej ró¿añcowej.
+ 1600 r. W³¹czono do Ró¿añca trzy wezwania: probê o wiarê,
nadziejê i mi³oæ, symbolizowane przez trzy pierwsze Zdrowa...
+ 1716 r. Katolicy obchodz¹ wiêto Ró¿añca: 7 padziernika.
+ 1826 r. Maria Paulina Jaricot zak³ada w Lyonie we Francji wspólnotê ¯ywego Ró¿añca, która po zatwierdzeniu przez Papie¿a, pod
koniec jej ¿ycia liczy na wiecie trzy miliony cz³onków.
+ 1858 r. Matka Bo¿a osiemnacie razy objawia siê w Lourdes z
ró¿añcem w rêku, ze nie¿nobia³ych pere³, po³¹czonych z³otym ³añcuszkiem zakoñczonym z³otym krzy¿ykiem.
+ 1877 r. Objawienie Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie, w Polsce: Chcê
abycie codziennie odmawiali Ró¿aniec.
+ 1883 r. Papie¿ Leon XIII ustanawia padziernik miesi¹cem szczególnie powiêconym modlitwie ró¿añcowej. Do Litanii Loretañskiej
wprowadza wezwanie: Królowo Ró¿añca wiêtego, módl siê za nami.
Publikuje kilkanacie encyklik o Ró¿añcu.
+ 1917 r. Objawienia Matki Bo¿ej w Fatimie: Odmawiajcie codziennie Ró¿aniec. Rozkwit na wiecie nabo¿eñstw fatimskich.
+ 1939 r. Dominikanie powo³uj¹ KRUCJATÊ RÓ¯AÑCA RODZINNEGO, któr¹
na skalê wiatow¹ prowadzi³ o. Patryk Peyton, Irlandczyk.
+ 1949 r. O. Pavlicek, franciszkanin, zak³ada w Austrii wspólnotê
modlitewn¹: RÓ¯ANIEC - DROGA POKUTY I MODLITWY O POKÓJ NA WIECIE.
Wspólnota liczy ponad 2 miliony cz³onków w 150 krajach. Do propagowania Ró¿añca wiêtego w³¹czy³a siê Fatima i Nowa Huta.
+ Papie¿ Jan Pawe³ II 16 padziernika 2002 roku doda³ czêæ IV
Ró¿añca w.: TAJEMNICE WIAT£A.
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O PODATKU VAT I JEGO
KONSEKWENCJACH...
Niestety g³osowaniem w dniu 12 marca 2004 polski Parlament
wprowadzi³ od 1 maja 2004 podatek VAT na us³ugi drukarskie, ksi¹¿ki
i czasopisma w Polsce  wy¿szy ni¿ ten, który obowi¹zuje w krajach
Europy. Jest to wiêc sytuacja tylko czêciowo zwi¹zana z w³¹czeniem naszego kraju do Unii Europejskiej. To wyraz rozpaczliwego,
obserwowanego w wielu dziedzinach naszego ¿ycia gospodarczego, poszukiwania pieniêdzy potrzebnych rz¹dowi na zap³acenie tak
zwanej sk³adki cz³onkowskiej, z której  jak siê okazuje  coraz mniej
mamy uzyskaæ, a nawet wiêcej: grozi nam coraz wiêcej kar finansowych za niedostosowanie. Poniewa¿ kasa pañstwowa jest pusta,
obywatele bêd¹ musieli z³o¿yæ siê na sk³adkê wspomagaj¹c¹ funkcjonowanie Unii, której coraz bardziej doskwiera brak funduszy i z
naszych pieniêdzy zostan¹ wsparci ci, którym jako dostosowanym
bardziej siê ona nale¿y.
Jakie bêdzie to mia³o konsekwencje dla nas?
Ceny ksi¹¿ek wzrosn¹ i to znacznie. Nie ma innego wyjcia.
W³aciwie w tej chwili trudno oceniæ, czy przetrwa nasze wydawnictwo, poniewa¿ wielu osób nie staæ ju¿ obecnie na dokonanie zakupu. Mo¿e bêdzie to koniec naszej dzia³alnoci, a pocz¹tek ucisku
i milczenia? Ufamy, ¿e nie. Liczymy tak¿e na moc modlitwy, abymy
nadal mogli s³u¿yæ potrzebuj¹cym duchowego wsparcia natchnionego s³owa.
Jeli jednak kto waha siê i zastanawia, nad zakupem jakiej ksi¹¿ki, przesuwaj¹c wci¹¿ w czasie termin jej nabycia, a ma mo¿liwoæ,
aby uczyniæ to teraz, radzimy: NIE WAHAJCIE SIÊ. Zbli¿a siê okres
uroczystoci komunijnych i prymicyjnych  warto dokonaæ zakupu
ju¿ dzi. Bardziej sprzyjaj¹cego czasu na zakupy ju¿ nie bêdzie,
chyba, ¿e... przestanie istnieæ UE, a rz¹dy w Polsce obejm¹ osoby
zainteresowane losem ka¿dego obywatela poprzez wprowadzanie
prawa przychylnego cz³owiekowi i logicznego, skoro skutkiem podatku na ksi¹¿ki i na us³ugi drukarskie bêdzie tak¿e wzrost cen podrêczników, zeszytów, pomocy szkolnych... Na razie s¹ to jednak marzenia, których realizacji nie widaæ, dlatego jeszcze raz radzimy: NIE
WAHAJCIE SIÊ.
Ceny ksi¹¿ek wzrosn¹ od 1 maja co najmniej o 15%.

JEDYNA POLSKA
STACJA TELEWIZJI
SATELITARNEJ,
PRAGN¥CA
PRZEKAZYWAÆ
WARTOCI RELIGIJNE
I PATRIOTYCZNE

Od 1 grudnia 2003 nast¹pi³a zmiana parametrów odbioru TV TRWAM, która znacznie poprawi³a jakoæ
sygna³u w Polsce. Aktualne dane do odbioru tego programu (konieczne jest posiadanie odbiornika cyfrowego TVSAT oraz anteny parabolicznej) s¹ nastêpuj¹ce:
SATELITA ASTRA 2C - 19,2°E
Transponder nr 103 Czêstotliwoæ 10832 MHz
Polaryzacja - H SR 22000 FEC 5/6
Pid Video 70 Pid Audio 71
Zmieni³y siê jednoczenie parametry dla odbioru programu
Radia Maryja: jak dla TV TRWAM,
ale Pid Audio: 73. W USA i Kanadzie:
SATELITA AMERICOM AMC 4
Pozycja 101° WEST Transponder nr 21
Czêstotliowæ 12120 MHz Polaryzacja - V FEC 3/4
Zachêcamy do wsparcia tej telewizji o profilu religijnopatriotycznym duchowo, materialnie, a tak¿e poprzez mówienie
o niej innym i oczywicie poprzez ogl¹danie  program zawsze
na ¿ywo!
Uwaga! Wp³aty mo¿na odliczyæ przy rozliczeniu dochodów
za r. 2004. Dane i blankiety w Naszym Dzienniku.
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NA CZAS ROZWA¯AÑ O MÊCE CHRYSTUSA
Zapisane przez Mariê Valtortê 16 lutego 1944
Jezus mówi:

«NIE ZASTANAWIACIE SIÊ NIGDY
NAD TYM, ILE MNIE
KOSZTOWALICIE»
«Znasz ju¿ wszystkie cierpienia, które
poprzedzi³y Moj¹ w³aciw¹ Mêkê. Teraz
dam ci poznaæ boleci Mojej rozpoczêtej
Mêki, te cierpienia, które bardziej poruszaj¹
wasze umys³y, kiedy je rozwa¿acie. Jednak zbyt ma³o nad nimi rozmylacie. Nie
zastanawiacie siê nad tym, ile Mnie kosztowalicie i z jakich udrêk powsta³o wasze
zbawienie.
Lamentujecie nad skaleczeniem, nad
uderzeniem siê, nad bólem g³owy, a nie rozmylacie 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 torturowa³y one ju¿ udrêczonego Boga-Syna, bez
szacunku wobec Tego, który  jako Ojciec
Stworzeñ  je ukszta³towa³.
Ale te rzeczy nie by³y winne. Ci¹gle i
zawsze winien by³ cz³owiek. Winien od
dnia, w którym us³ucha³ szatana w Raju
ziemskim. Do tej chwili te rzeczy stworzone dla cz³owieka  stworzenia wybranego
 nie posiada³y ani cierni, ani trucizny, ani
okrucieñstwa. Bóg uczyni³ królem tego
cz³owieka, stworzonego na Swój obraz i podobieñstwo, i w Swojej ojcowskiej mi³oci
nie chcia³, by rzeczy przez Niego stworzone mog³y stanowiæ zasadzkê dla cz³owieka. To szatan zastawi³ tê pu³apkê. Najpierw
w sercu ludzkim. Za jego to spraw¹ zrodzi³y siê dla cz³owieka, jako kara za grzech,
udrêki i ciernie.
I oto Ja, Cz³owiek, musia³em cierpieæ z
powodu rzeczy i od rzeczy, a nie tylko od
ludzi. Ludzie obrzucili Mnie zniewagami i
znêcali siê, rzeczy za s³u¿y³y im za broñ.
Ta rêka  któr¹ Bóg da³ cz³owiekowi,
by go odró¿niæ od zwierz¹t, rêka, któr¹ Bóg
nauczy³ cz³owieka siê pos³ugiwaæ, rêka,
któr¹ Bóg utworzy³ jako poddan¹ rozumowi, czyni¹c j¹ wykonawczyni¹ rozkazów
umys³u, ta czêæ was, tak doskona³a, która powinna mieæ tylko pieszczoty dla Syna
Bo¿ego, od którego otrzyma³a jedynie pieszczoty i uzdrowienie, jeli by³a chora 
zbuntowa³a siê przeciw Synowi Bo¿emu i
spoliczkowa³a Go. Zadawa³a Mu ciosy, uzbroi³a siê w bicze, zrobi³a kleszcze, by wyrywaæ w³osy i brodê, oraz m³otek, aby wbi-

jaæ gwodzie.
Nogi cz³owieka  które powinny by³y jedynie biec szybko, by
uczciæ Syna Bo¿ego  popieszy³y, a¿eby cz³owiek móg³ Mnie
schwytaæ, popychaæ i wlec drogami do Moich katów; aby móg³ Mnie
kopaæ w sposób niedozwolony nawet wobec upartego os³a.
Usta cz³owieka  które mia³y pos³ugiwaæ siê s³owem, s³owem bêd¹cym darem
udzielonym jedynie cz³owiekowi, stawiaj¹cym go ponad wszelkie stworzone zwierzêta, aby uwielbia³ i b³ogos³awi³ Syna Bo¿ego  nape³ni³y siê blunierstwami i k³amstwami, plu³y nimi wraz ze lin¹ na Moj¹
Osobê.
Umys³ cz³owieka, wiadcz¹cy o jego
niebiañskim pochodzeniu, wyczerpa³ sam
siebie na wymylaniu m¹k niezwykle okrutnych. Cz³owiek, ca³y cz³owiek, u¿ywa³ ca³ego siebie  wszystkiego, co go stanowi 
by drêczyæ Syna Bo¿ego.
I przywo³a³ ziemiê, w ka¿dej jej postaci, na pomoc do zadawania tortur. Kamienie z potoku uczyni³ pociskami dla zranienia Mnie. Z ga³êzi rolin zrobi³ kije, ¿eby
Mnie biæ; z poskrêcanych konopi  powróz,
¿eby wlec Mnie, rozcinaj¹c Mi cia³o; z cierni  koronê pal¹c¹ dotkliwie Moj¹ wyczerpan¹ g³owê; z rud metali  straszliwy bicz;
z trzciny  narzêdzie do torturowania; z kamieni przydro¿nych  zasadzkê dla chwiej¹cych siê nóg Tego, który konaj¹c wspina
siê, by umrzeæ na krzy¿u.
A z przedmiotami ziemskimi po³¹czy³y
siê rzeczy niebieskie. Ch³ód poranka drêczy³ Moje cia³o, ju¿ wyczerpane konaniem
w Ogrodzie. Wiatr j¹trzy³ Moje rany. S³oñce zwiêksza³o silne pragnienie i gor¹czkê,
przyci¹ga³o owady i kurz, który zasypywa³
zmêczone oczy, a uwiêzione rêce nie mog³y ich os³oniæ.
Do rzeczy niebieskich do³¹czy³y siê
w³ókna, dane cz³owiekowi dla okrycia jego
nagoci; skóra, która sta³a siê biczem; we³na szaty, która siê przykleja³a do ran otwartych po biczowaniu i sprawia³a udrêkê
przez ocieranie i rozdzieranie przy ka¿dym
ruchu.

Wszystko, wszystko, wszystko s³u¿y³o
drêczeniu Syna Bo¿ego. Wszystkie rzeczy
sta³y siê nieprzyjazne dla Tego, dla którego wszystko zosta³o stworzone  w godzinie, gdy sta³ siê Hosti¹ ofiarowan¹ Bogu.
¯adna rzecz, Mario, nie przynios³a pociechy twemu Jezusowi. Wszystko, co istnieje, jak wciek³e ¿mije zaczê³o gryæ cia³o i
zwiêkszaæ cierpienie.
O tym powinnicie myleæ, kiedy cierpicie. A porównuj¹c wasze niedoskona³oci z Moj¹ doskona³oci¹ i Mój ból z waszym, powinnicie uznaæ, ¿e Ojciec okazuje wam mi³oæ, a Mnie nie okazywa³ jej
w owej godzinie. Powinnicie wiêc ze
wszystkich si³ Go pokochaæ, tak jak Ja Go
kocha³em pomimo Jego surowoci.»
Dyktando nr 5 z Ksiêgi VI
Poematu Boga-Cz³owieka

Zdjêcia pochodz¹ z filmu Mela
Gibsona Pasja Chrystusa
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WOKÓ£
«PASJI CHRYSTUSA»
WED£UG MELA GIBSONA
Kiedy w po³owie ubieg³ego roku jako
pierwsi pisalimy o nowym filmie Mela Gibsona trudno by³o jeszcze przewidzieæ jego
dalsze losy. Dzi, kiedy  po premierze
wiatowej, a tak¿e polskiej, 5 marca 2004
 film obejrza³a niespotykana dot¹d liczba
widzów, chcielibymy przytoczyæ jeszcze
kilka faktów i przemyleñ.

GENEZA FILMU
To, ¿e aktor Mel Gibson, jeden z piêciu
najlepiej op³acanych na wiecie, sta³ siê z
czasem realizatorem i producentem, a obecnie  nakrêci³ film o mêce Chrystusa
poruszy³o niejednego.
To zaskakuje mniej, kiedy dowiadujemy
siê, ¿e nale¿¹ca do Mela Gibsona wytwórnia nazywa siê ICON i jej logo stanowi fragment s³ynnej ikony Najwiêtszej Panny
Wladimira. On sam urodzi³ siê w rodzinie o
tradycjach katolickich, ma dziesiêcioro rodzeñstwa, a sam jest ojcem siedmiorga
dzieci. Brukowa prasa o nim nie pisze. Wiele razy Mel Gibson deklarowa³, i¿ zawsze
wierzy³ w Boga.
Wierzy³em, ¿e istnia³ i otrzyma³em wychowanie w wierze. Kiedy jednak przyszed³
okres dorastania w jaki sposób zb³¹dzi³em i postawi³em w centrum mojego ¿ycia
inne sprawy. Odczu³em potem, ¿e powinienem bli¿ej zapoznaæ siê z Ewangeli¹, ¿e
muszê pog³êbiæ znajomoæ Jezusa. Zaczê³a mnie ogarniaæ idea stworzenia takiego
filmu  powiedzia³ agencji informacyjnej
ZENIT, 6 marca 2003 r.
Myla³ o tym 10 lat. W tym czasie powsta³a wytwórnia ICON. Mel Gibson zrealizowa³ wiele filmów, w tym Braveheart (Waleczne Serce, 1995), który zdoby³ piêæ Oscarów. Kiedy nadszed³ czas zrealizowania
PASJI, przy obsadzaniu roli Chrystusa pomyla³ tylko o jednym aktorze, by³ nim Jim
Caviezel, ma³o znany aktor, zdecydowany
zrobiæ karierê bez ustêpstw. Pochodz¹cy
z pobo¿nej rodziny katolickiej Jim nie ukrywa, ¿e jest cz³owiekiem wierz¹cym i praktykuj¹cym, co nie zjednuje mu wy³¹cznie
sympatii w Hollywood, czasem za nara¿a
nawet na omieszenie, kiedy nie zgadza
siê on na grê scen erotycznych. Jest wra¿liwy na znaki, jak ka¿dy dobry katolik. Odczyta³ po swojemu i ten znak, i¿ rolê Chrystusa ogrywa³ maj¹c 33 lata.
Czy nie jest znakiem tak¿e ta z³oliwa
krytyka, w której prasa amerykañska p³awi
siê od miesiêcy? Chrystus bêdzie zawsze
znakiem sprzeciwu dla tego wiata, zgodnie ze s³owami Symeona (por. £k 2,34).
Mel Gibson by³ podejrzewany o przygo-
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towywanie filmu antysemickiego, jego przeciwnicy wymachiwali szkicem treci filmu,
zredagowanym jeszcze przed napisaniem
scenariusza. Szkicem, który mu... skradziono. Gibson chcia³ oddaæ sprawê nieuczciwoci dziennikarzy do s¹du, kiedy Konferencja Episkopatu Ameryki stwierdzi³a, i¿
nie mo¿e krytykowaæ filmu, którego nie widzia³a. Tymczasem gorliwa prasa zd¹¿y³a
ju¿ pisaæ, i¿ biskupi Ameryki nale¿¹  obok
uczonych ¿ydowskich i katolickich  do
przeciwników filmu.
W tym samym czasie ca³e ¿ycie Mela
Gibsona, jego krewnych i bliskich zosta³o
wystawione na widok publiczny, jego konta bankowe zosta³y przewietlone, jego
wsparcie udzielane stowarzyszeniom charytatywnym ujawnione.
Mel Gibson kontynuowa³ jednak krêcenie filmu Pasja Chrystusa twierdz¹c, i¿
treæ jego jest w ca³kowitej zgodzie z Soborem Watykañskim II, który definitywnie
potêpi³ tezê, i¿ to naród ¿ydowski odpowiada za mieræ Chrystusa.
Premiera filmu odby³a siê w USA, po
wielu perypetiach, w rodê Popielcow¹
2004 r. Mel Gibson radzi³, by dzieci poni¿ej 12 roku ¿ycia nie ogl¹da³y filmu. Tymczasem w USA wykorzystano i ten rodek,
aby dokuczyæ re¿yserowi: zamkniêto drogê do obejrzenia filmu m³odzie¿y... Wyznaczono granicê wieku dla widzów na 18 lat.
By³ to jedynie kolejny efekt przeladowañ
re¿ysera, a nie  rzekoma dba³oæ o m³ode umys³y, za które przecie¿ Chrystus tak¿e poniós³ mieræ. Ta sama m³odzie¿ amerykañska ogl¹da³a ju¿ nie raz w kinach i w
domowym zaciszu sceny z pewnoci¹ nie
przeznaczone dla niej.
Film, jak siê wydaje, stanowi odpowied
dla tych, którzy relatywizuj¹ cierpienia Zbawiciela, a ka¿dego dnia bombardowani s¹
scenami okrucieñstw i cierpieñ przez media.
Konstruuj¹c scenariusz Gibson chcia³
byæ wierny Ewangelii, lecz pos³ugiwa³ siê
te¿ pismami mistyków, w tym  jak siê s¹dzi  S³. B. Anny Katarzyny Emmerich, któr¹ Papie¿ ma w maju 2004 r. og³osiæ b³ogos³awion¹.
Czas krêcenia filmu otacza³a atmosfera religijnego skupienia. Ka¿dego dnia, w
studio by³a celebrowana msza w. po ³acinie przez kap³ana z Instytutu Chrystusa
Króla, a re¿yser pe³ni³ rolê ministranta. Wiele wydarzeñ zwi¹zanych z powstawaniem
tego filmu mia³o charakter nadprzyrodzony, tak odczuwali to wiadkowie. Miêdzy
innymi w czasie krêcenia sceny nauczania

Ocalenie Marii Magdaleny

Ostatnia Wieczerza

Jezus kuszony przez szatana w Getsemani

Pi³at pyta sw¹ ¿onê Klaudiê, czy potrafi
rozpoznaæ g³os Prawdy...

na Górze B³ogos³awieñstw piorun uderzy³
w odtwórcê roli Chrystusa... Twórcy maj¹
nadziejê, ¿e film przyczyni siê do wzbudzenia wiary i gorliwoci w niejednym zagubionym sercu.
Christian Ravaz

JIM CAVIEZEL I MEDZIUGORJE
6 grudnia 2003 r., Jim Caviezel, odtwórca roli Chrystusa w PASJI, z okazji rekolekcji, jakie o. Jozo Zovko prowadzi³ dla ma³¿eñstw w Medziugorju, umo¿liwi³ uczestnikom prywatny pokaz tego filmu, który by³
wówczas na ukoñczeniu.
W ten sam weekend film ogl¹dali w Watykanie pracownicy Sekretariatu Stanu oraz
Papieskiej Rady ds. rodków masowego
przekazu i Kongregacji Nauki Wiary. Wszyscy przyjêli film przychylnie.
Dla medziugorskiego radia MIR Jim i
jego ¿ona Keri mówili o swych dowiadczeniach z okresu krêcenia filmu. Powiedzieli miêdzy innymi:
J. C.: S³ysza³em o Medziugorju po raz
pierwszy, kiedy by³em w pi¹tej lub szóstej
klasie. Najpierw mówiono nam, ¿e by³y tam
objawienia takie jak w Fatimie, Guadalupe
czy Lourdes. Potem dowiedzia³em siê, ¿e
bardzo szybko biskup owiadczy³, i¿ nie ma
w tych zjawiskach nadprzyrodzonoci. Jako pos³uszny katolik przyj¹³em to, co mi powiedziano.
Wiele lat póniej spotka³em moj¹ ¿onê.
Po lubie Keri pojecha³a do Medziugorja,
ja za bra³em udzia³ w krêceniu filmu HRABIA MONTE CHRISTO, w Irlandii. Zatelefonowa³a do mnie i odczu³em zmianê w jej g³osie, ale nie pyta³em o to, gdy¿ pomyla³em
sobie: Kim jestem, aby siê wtr¹caæ do jej
duchowych dowiadczeñ?
Powiedzia³a mi, ¿e Ivan Dragiceviæ przyje¿d¿a do Irlandii. Spotka³em siê z Ivanem
kilka razy i podczas jednego z objawieñ odczu³em jakby fizyczn¹ obecnoæ Boga. Ivan
powiedzia³ mi o dwóch sprawach: Jim, dla
tego, co kochamy, znajdujemy czas i
Cz³owiek nie znajduje czasu dla Boga, poniewa¿ Go nie kocha. Potem mówi³ mi o
modlitwie serca. Dla mnie by³ to jakby pocz¹tek zadania: modliæ siê wci¹¿ sercem.
K. C.: By³am w siódmej klasie, kiedy
nasz ksi¹dz pokaza³ mi film, w którym widzielimy dzieci podczas objawienia. Powiedzia³ nam, ¿e to by³a prawda. Bylimy
w grupie katolików ró¿nych narodowoci,
w tym Chorwatów i W³ochów. Moja babcia
jest Chorwatk¹. Dla mnie wiara w te objawienia by³a spraw¹ prost¹. Potrzebowa³am
jednak 15 lat, aby tu przybyæ. Kiedy przyjecha³am, odczu³am od razu w sercu, ¿e to
by³o prawdziwe. Nie ujrza³am ¿adnych znaków, ale  choæ zawsze by³am katoliczk¹ 
nigdy w mojej wierze nie odczu³am niczego podobnego do tego, co tu prze¿y³am.
To by³o niezwyk³e wenêtrzne uzdrowienie.
O roli Chrystusa w filmie PASJA Jim
powiedzia³:
Otrzyma³em tê rolê dziêki Medziugorju, dziêki Gospie. Podczas przygotowañ
pos³ugiwa³em siê wszystkim, czego siê na-

uczy³em w Medziugorju. Razem z Melem
Gibsonem ka¿dego dnia uczestniczylimy
we Mszy w. W niektóre dni, kiedy nie mog³em tego uczyniæ, przyjmowa³em przynajmniej Komuniê w. Us³ysza³em te¿ wtedy,
¿e Papie¿ przystêpuje codziennie do sakramentu pojednania, pomyla³em wiêc, ¿e
i ja powinienem siê spowiadaæ tak czêsto,
jak to tylko mo¿liwe. Nie chcia³em, aby Lucyfer móg³ w jakikolwiek sposób wp³ywaæ
na moje dzia³ania. Grzeszymy czynem, ale
tak¿e zaniedbaniem. Mój sta³y grzech polega na niedostatecznej mi³oci.
Ivan Dragiceviæ i jego ¿ona Laureen dali
mi ma³¹ relikwiê Krzy¿a. Ca³y czas nosi³em j¹ na sobie. Uszyto mi nawet specjaln¹ kieszonkê w ubraniach. Mia³em te¿ przy
sobie relikwie w. Ojca Pio, w. Antoniego
z Padwy, w. Marii Goretti i w. Denisa 
patrona aktorów. Poci³em, czyta³em orêdzia Matki Bo¿ej i codziennie odmawia³em
ró¿aniec.
K. C.: Kiedy go ujrza³am po raz pierwszy z krzy¿em, ucharakteryzowanego, nie
przypomina³ ju¿ wcale mojego mê¿a  podobny by³ do Chrystusa! Charakteryzacja
by³a wzorowana na ladach z Ca³unu Turyñskiego, aby twarz by³a jak najbardziej
podobna do odbicia na Ca³unie. By³o to tak
realne, ¿e ludzie, którzy patrzyli na niego,
zachowywali siê chyba tak, jak kiedy zachowywali siê inni, wobec Chrystusa  jedni
byli pe³ni szacunku, inni  obojêtni, jeszcze inni  ¿artowali. To nas oboje uderzy³o. Zrozumielimy na tym ma³ym przyk³adzie, jak mog³y siê toczyæ rzeczywicie te
wydarzenia. Wszystko to mia³o wp³yw na
nasze osobiste ¿ycie. S¹dzê, ¿e Jim zrozumia³ wagê tej roli: nigdy w ¿yciu nie uczyni
ju¿ nic wa¿niejszego od tego.

PASJA  ZOBACZYÆ...
NIE ZOBACZYÆ...?
REFLEKSJE PO PREMIERZE
W POLSCE
Przez polskie media przetoczy³a siê w
marcu fala wiatowych reakcji, opinii,
sprzecznych uwag na temat filmu Mela
Gibsona PASJA. Opinie, tak nag³aniane
w mediach, dochodzi³y z ró¿nych rodowisk: wypowiadali siê ludzie kultury, nauki,
hierarchia, ci, którym byæ mo¿e wypada³o
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film obejrzeæ i wypada³o siê wypowiedzieæ,
nie zawsze fortunnie.
5 marca 2004 r. odby³ siê jeden z pierwszych seansów w Polsce, w jednym ze l¹skich kin. Zapad³y ciemnoci, a na olbrzymim ekranie pojawi³o siê motto: On by³
przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za
nasze winy (Iz 53,5).
Kiedy skoñczy³ siê film zapanowa³a cisza, widzowie ociê¿ale podnosili siê z foteli. Niejednemu trudno by³o przez jaki
czas odzyskaæ g³os. Wszystkie s³owa trac¹ sens, bo film jedynie zapocz¹tkowuje
bardzo osobiste refleksje, które powinny towarzyszyæ cz³owiekowi wierz¹cemu nie tylko w Wielkim Pocie, ale przez ca³e ¿ycie,
tak czêsto przepe³nione cierpieniem, z którym nieraz nie sposób sobie poradziæ...
Zas³yszane wczeniej opinie, wyra¿one
tak lub inaczej postawy negatywne (najczêstsza: Nie pójdê, bo jestem zbyt wra¿liwy/a  z ust duchownych i wieckich)
nabra³y po obejrzeniu filmu ca³kiem nowego wymiaru. W wietle owoców, które ten
film móg³by wydaæ w sercach ludzi na ca³ej ziemi, ci, którzy ten film krytykuj¹ i zniechêcaj¹ do ogl¹dania go (choæ czêsto sami
w ogóle go nie obejrzeli) mog¹ to robiæ tylko pod wp³ywem podszeptów szatana.
Jak 2000 lat temu szatan skusi³ ludzi do
ucieczki, do ratowania siebie, do wo³ania:
Nie znam tego Cz³owieka!  tak i teraz
nie chce dopuciæ do tego, by przez czas
emisji i na pewno równie¿ po niej  niejako
towarzyszyæ Chrystusowi w Jego Mêce,
któr¹ podj¹³ za ka¿dego z nas i by daæ w
ten sposób wiadectwo swojej przynale¿noci do Jezusa, a mo¿e nawet zmieniæ
co we w³asnym ¿yciu.
Szatan zawsze bêdzie siê stara³ pomniejszyæ owoce odkupieñczej Mêki i
mierci Chrystusa, bêdzie siê stara³, aby
ludzie o niej zapomnieli. Przez wieki uda³o
mu siê wykolawiæ w ludzkich umys³ach to,
jak w rzeczywistoci wygl¹da³a mêczarnia
Tego, który sta³ siê pomiewiskiem i odraz¹, bo dwiga³ nasze winy. Artyci  malarze, rzebiarze ju¿ dawno temu pozbawili
ladów ran cia³o Chrystusa na krzy¿u. Jedynie mistykom zawdziêczamy wy³aniaj¹ce siê z zapomnienia obrazy okrucieñstwa,
jakie dotknê³o za nasze grzechy Boga-
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Vox Domini
Cz³owieka. Ich prawdziwoæ potwierdzaj¹
wnikliwe badania nad ladami pozostawionymi przez Cia³o Chrystusa na Ca³unie Turyñskim. Pisalimy o tym w 44 numerze
Vox Domini.
Prze¿ycie Mêki Chrystusa zawsze umacnia, zawsze pociesza, zawsze przywraca
w³aciwy porz¹dek i wymiar ludzkim sprawom, problemom, k³opotom, cierpieniom.
Czas emisji tego filmu jest opatrznociowy
ze wzglêdu na Wielki Post. Któ¿ jednak wie,
czy nie stoimy jako ludzkoæ przed próbami, znanymi tylko Bogu, na które ON chce
nas przygotowaæ równie¿ tym filmem  czyli
sposobem dostêpnym dla wszystkich i tak
bardzo uprzywilejowanym we wspó³czesnym wiecie.
Dla cz³owieka szukaj¹cego Prawdy o
swoim ¿yciu, o powo³aniu, o mi³oci Boga
wyra¿onej przez cierpienie Niewinnego 
najstraszliwsze w historii wiata, którym
wyniszczaj¹c siebie ocali³ nas od wiecznej
mierci, alternatywa: Iæ czy nie iæ na ten
film?  nie powinna istnieæ. Taka refleksja
nasuwa siê po zobaczeniu PASJI.
Obejrzenie filmu jest nawet wyrazem solidarnoci i wdziêcznoci dla zniewa¿anego re¿ysera, który, id¹c za natchnieniem
Boga, po³o¿y³ na szali swoj¹ s³awê i maj¹tek, aby przypomnieæ nam, ¿e Bóg umar³
za ka¿dego z nas, abymy mieli ¿ycie i abymy poznali cenê, za jak¹ zostalimy nabyci... zgodnie ze s³owami w. Paw³a (1
Kor 6,20). Na pewno cenê tê warto poznaæ.
Ewa Bromboszcz
Na marginesie:
Zadziwia forsowanie stwierdzenia, i¿ inspiracj¹ do powstania filmu by³a wy³¹cznie
lektura pism S³. B. Anny Katarzyny Emmerich. W równym bowiem stopniu mo¿na w
filmie odnaleæ w¹tki, sceny przedstawione
w innych wizjach mistycznych, a przede
wszystkim w samej Ewangelii. Niezwykle
precyzyjnie oddano te¿ w filmie wszystkie
fakty o cierpieniu Chrystusa, jakie naukowcom uda³o siê ustaliæ podczas badania ladów na Ca³unie Turyñskim. Film powsta³
w koñcu na pewno jako wynik wieloletniej
refleksji i modlitwy re¿ysera.

Znalezione
w internecie...

¯yd domagaj¹cy siê zakazu rozpowszechniania filmu

FILM ANTYSEMICKI
CZY ANTYKATOLICKA
KRYTYKA?
Jesieni¹ 2003 r.
amerykañski ortodoksyjny rabin Daniel Lapin, za³o¿yciel ¿ydowskiej organizacji TOWARD
TRADITION (W kierunku tradycji), opublikowa³ zaskakuj¹cy artyku³ zatytu³owany: «PROTESTOWANIE PRZECIW PASJI NIE MA MORALNEGO UZASADNIENIA.»
Lapin podda³ w nim ostrej krytyce ¿ydowskich przeciwników filmu, zarzucaj¹c
im, ¿e s¹ okropnie nieroztropni i maj¹ lekkomylnie z³ych doradców, a przede wszystkim, ¿e nie maj¹ moralnego prawa do
tego typu krytyki. Rabin Lapin motywuje
swe stanowisko, przytaczaj¹c kilka faktów.
Jesieni¹ 1999 r. ¯yd Arnold L. Lehman,
dyrektor BROOKLYN MUSEUM, zorganizowa³
wystawê pt. Sensation, na której wystawiono kilka antykatolickich dzie³ z kolekcji innego ¯yda, Brytyjczyka Charlesa Saatchiego (najbardziej znanym eksponatem by³a
praca Chrisa Ofiliego: Matka Boska ozdobiona ³ajnem). Nie by³ to pierwszy antykatolicki wyczyn tego wp³ywowego ¯yda.
Wczeniej, jako dyrektor BALTIMORE MUSEUM,
wywietla³ film pt. Anio³ Piek³a, który ukazywa³ Matkê Teresê jako religijn¹ ekstremistkê, postaæ makabryczn¹ i nieprzyzwoit¹.
W obu przypadkach katolicy s³usznie poczuli siê obra¿eni tymi bezpodstawnymi atakami wymierzonymi w ich uczucia religijne. Gdy zwrócili siê do organizacji ¿ydowskich o pomoc w zwalczaniu coraz czêciej
pojawiaj¹cych siê przejawów antykatolicyzmu, nie otrzymali ¿adnego wsparcia.
Wprost przeciwnie, niektórzy ¿ydowscy
prominenci  Lapin wymienia ich nazwiska
 otwarcie bronili tych antykatolickich po-

czynañ w imiê wysokich idea³ów wolnoci
wyrazu. Jedynie nieliczna grupa ortodoksyjnych ¯ydów solidaryzowa³a siê z katolikami.
W swym artykule amerykañski rabin
przypomina te¿ inne wydarzenie: w 1988
r. wytwórnia filmów UNIVERSAL ¯yda Lwa
Wassermana zleci³a re¿yserowi Martinowi
Scorsese nakrêcenie filmu OSTATNIE KUSZENIE CHRYSTUSA. Lapin trzewo stwierdza, ¿e
gdyby nakrêcono film, który znies³awia³by
Moj¿esza lub Martina Luthera Kinga, tak
jak twórcy OSTATNIEGO KUSZENIA CHRYSTUSA
szkaluj¹ Chrystusa, ca³e Stany Zjednoczone by³yby tym oburzone. Nastêpnie zadaje retoryczne pytanie: Czy¿by Melowi Gibsonowi nie przys³ugiwa³a ta sama artystyczna wolnoæ, co Lwu Wassermanowi?
Gdy w 1994 r. wyprodukowano inny tendencyjnie antykatolicki film PRIEST (Ksi¹dz),
jego rozprowadzaniem zajê³a siê ¿ydowska firma MIRAMAX braci Weinsteinów. Gdy
katolicy protestowali przeciw temu filmowi,
który omiesza³ ich wiarê i Koció³, wiêkszoæ ¿ydowskich organizacji proklamowa³a prymat wolnoci artystycznej. Z pewnoci¹ organizacje ¿ydowskie mia³yby wiêkszy
autorytet moralny  dodaje z ironi¹ Lapin 
gdyby protestowa³y przeciwko atakom na
ka¿d¹ religiê, a nie tylko wtedy, gdy sprawy dotycz¹ judaizmu.
W³odzimierz Rêdzioch
http://www.niedziela.pl

ODTWÓRCA ROLI CHRYSTUSA
NA PRYWATNEJ AUDIENCJI
U PAPIE¯A

Jim Caviezel z ¿on¹ Keri
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Realizatorzy filmu od dawna zabiegali
o audiencjê aktora u Ojca wiêtego. Dosz³o
do niej nieoczekiwanie 14 marca 2004 r.
Aktor zosta³ przyjêty 3 dni po g³onym kazaniu wielkopostnym w³oskiego kapucyna
Raniero Cantalamessy, który w obecnoci
Papie¿a mówi³ o polemice wokó³ PASJI, odpieraj¹c zarzut o antysemityzmie filmu. Jan
Pawe³ II przyj¹³ Jima Caviezela na prywatnej audiencji. Towarzyszy³a mu ¿ona i teciowie. Jim Caviezel podziêkowa³ Ojcu
wiêtemu za jego list do artystów, opublikowany w r. 1999, który  jak stwierdzi³
aktor  pomóg³ mu osobicie. Podziêkowa³
tak¿e za wiadectwo Papie¿a, które g³êboko zainspirowa³o jego w³asne ¿ycie.

) ))

1/2004

Po audiencji rozmawia³ z grup¹ dziennikarzy, ale krótk¹ relacjê zakoñczy³ owiadczeniem: Reszta to sprawa prywatna.
Audiencja mia³a miejsce w prywatnej
bibliotece Papie¿a. Nie mogê wam powiedzieæ jak d³ugo trwa³a  powiedzia³ Caviezel. Powód? Aktor, poch³oniêty rozmow¹ z Ojcem wiêtym, nie spogl¹da³ na zegarek. On i ¿ona siedzieli naprzeciw biurka, przy którym przyj¹³ ich Jan Pawe³ II.
To szczególny cz³owiek dla szczególnego wiata. Jest Papie¿em Fatimy. Papie¿ jest mistykiem. Kocha Chrystusa.
Zapytany przez dziennikarzy o Mela
Gibsona stwierdzi³: On jest bardzo, bardzo katolicki, bardzo rzymsko-katolicki.
Wielu s³awnych ludzi mówi, ¿e s¹ katolikami, ale nie pod¹¿aj¹ za nauczaniem Watykanu w sprawie obrony ¿ycia, w sprawie
kary mierci  doda³. Kiedy ogl¹dasz film
Mela Gibsona, czy jest on protestancki?
muzu³mañski? katolicki? Co widzisz? To
jest film bardzo katolicki i bardzo uniwersalny. To jest wspania³y sposób, aby przedstawiæ ludziom, co oznacza bycie katolikiem: to film uniwersalny, dla wszystkich
ludzi, dla wszystkich czasów.
Caviezel stwierdzi³ te¿:
Zaanga¿owanie do pracy nad tym filmem by³o prawdziwym duchowym dowiadczeniem. Nie mo¿na na to patrzeæ i
pozostawaæ obojêtnym. Tym bardziej jako
aktor przenikasz charakter odgrywanej postaci, aby daæ z siebie wszystko, co najlepsze, aby pokazaæ j¹, najlepiej jak potrafisz.
O odgrywaniu roli Chrystusa Caviezel
powiedzia³: Nie chcê, aby ludzie  patrz¹c
na mnie  widzieli mnie, ale chcia³bym,
¿eby widzieli Jezusa. Podchodz¹c do tego
dowiadczenia rozpoczyna³em ró¿añcem,
ró¿aniec prowadzi³ mnie do spowiedzi, spowied  do Mszy wiêtej. Ka¿dego dnia,
zawsze kiedy przyst¹pi³em do Komunii w.,
czu³em bardziej, ¿e jestem w Chrystusie.
Aktor równie¿ odniós³ siê do zarzutu o
antysemityzm, z którym wyst¹pi³y przeciw
filmowi ró¿ne grupy. Jako wierz¹cy  powiedzia³  jestem przychylny ¯ydom. Tam
jest mój pocz¹tek. Pochodzê z Domu Dawida i Abrahama. Jeli kto mówi, ¿e film
jest antysemicki, to za antysemick¹ powinien uznaæ te¿ Bibliê  powiedzia³ aktor.
Zaproponowa³ te¿, aby ¯ydzi nakrêcili
film o Moj¿eszu lub Dawidzie.
Caviezel zaprezentowa³ film P ASJA
CHRYSTUSA na prywatnym pokazie, zanim
mozna go by³o obejrzeæ w Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum.

WARTO WIEDZIEÆ

Drodzy Czytelnicy!
4 Witamy Was po raz pierwszy w tym
roku, w nieco zmienionej szacie, objêtoci,
i niestety  z opónieniem. Nie by³o ono
przez nas zamierzone, jednak przeró¿ne
nieprzyjemne wydarzenia wywo³a³y zak³ócenia w naszej pracy, od pocz¹tku roku.
Skradziono nam samochód i sprzêt bardzo
potrzebny w pracy wydawniczej. Liczymy
zatem na Wasz¹ wyrozumia³oæ i przebaczenie tego opónienia.
4 Pismo nasze jest obecnie zarejestrowane jako kwartalnik, jednak postanowilimy, ¿e w r. 2004 uka¿¹ siê nie cztery numery, ale piêæ  st¹d te¿ ró¿nica w zapowiadanej objêtoci.
4 Dziêkujemy wszystkim, którzy dokonali wp³at na prenumeratê, tak¿e tym, którzy nieco hojniejsz¹ wp³at¹ umo¿liwili dalsze przesy³anie pisma osobom w trudniejszej sytuacji materialnej. Na kopercie zaznaczylimy wysokoæ wp³aty, która do nas
dotar³a do chwili oddania pisma do druku.
Brak adnotacji mo¿e oznaczaæ, ¿e wp³ata
 dokonana na przyk³ad przed kilkoma
dniami  czeka jeszcze na zarejestrowanie.
4 Dziêkujemy za wszelkie listy i uwagi
o naszej pracy, o rozpowszechnianych
przez nas treciach. Jestemy wdziêczni
zw³aszcza za ka¿de duchowe wsparcie
naszej pracy, w której dowiadczamy niejednego ataku, chc¹c Wam nadal s³u¿yæ.
4 Wiele osób pyta o plany na rok 2004.
Nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów
wydawniczych, gdy¿ trudno przewidzieæ
sytuacjê, tak¿e ekonomiczn¹, jaka zapanuje w naszym kraju po w³¹czeniu Polski
do Unii Europejskiej. Stan ten daleki jest
od naszych marzeñ. W Unii bowiem, buduj¹cej dobrobyt materialny wy³¹cznie dla
w¹skiej grupy ludzi i odcinaj¹cej siê stanowczo od wszelkich wartoci chrzecijañskich trudno nie dostrzec analogii do opisanej w Apokalipsie bestii, której k³aniaæ siê
bêd¹ narody i której pieczêæ umo¿liwi swobodn¹ sprzeda¿ towarów, wszystkich za
s³u¿¹cych Bogu bêdzie umieraæ i zmuszaæ
do milczenia. (Ap 13).
4 Na str. 40 napisalimy o podatku VAT
na ksi¹¿ki  zarówno na druk jak i na sprzeda¿, który  niestety  zmusi do podniesienia cen ksi¹¿ek. Jest to sytuacja o trudnych
do przewidzenia konsekwencjach szczególnie dla osób w trudnej sytuacji mate-

rialnej, a zainteresowanych naszymi publikacjami. Jeli wzrosn¹ ceny energii (ju¿
mówi siê o podwy¿sze cen o 20%), a co
za tym idzie  wszystkie ceny towarów i
us³ug, w tym tak¿e czynsz i ¿ywnoæ, nie
wiadomo, czy nasza dzia³alnoæ bêdzie
nadal mo¿liwa. I tak obecnie, z roku na rok,
zawê¿a siê kr¹g odbiorców.
4 O podatku VAT na us³ugi drukarskie
i sprzeda¿ ksi¹¿ek oraz czasopism informowa³o  bezporednio po uchwaleniu stosownej ustawy przez Sejm  jedynie Radio Maryja i TV TRWAM.
4 Na pewno, jeli tylko Vassula przygotowuje do druku nastêpne Zeszyty Orêdzi,
opublikujemy je zarówno w internecie, jak
i drukiem  niezale¿nie od kosztów, gdy¿
uwa¿amy to za nasze podstawowe zadanie. Natomiast wszystkich zainteresowanych dalszymi pismami Marii Valtorty informujemy, ¿e w chwili obecnej nie ma jeszcze
porozumienia z w³oskim wydawc¹, co do
sposobu ich rozpowszechniania w Polsce.
Sprawa z pewnoci¹ wymaga przede
wszystkim wielkiej modlitwy o skruszenie
serc, aby pisma te mog³y siê z wiêksz¹
³atwoci¹ ukazywaæ nie tylko po polsku, ale
równie¿ w innych jêzykach.
4 Wiele osób pyta, czy Vassula otrzyma³a ju¿ odpowied od Kongregacji Nauki
Wiary, obiecywan¹ na koniec roku 2003.
Niestety w sprawie tej panuje milczenie.
Podobnie ks. Gobbi, który z pocz¹tkiem
roku 1998 z³o¿y³ w Kongregacji ksi¹¿kê Do
Kap³anów, umi³owanych synów Matki
Bo¿ej, od 6 lat czeka na jej ocenê.
4 Apelujemy do wszystkich, którzy maj¹ wokó³ siebie ludzi poszukuj¹cych Boga,
na ró¿ne sposoby zranionych duchowo,
psychicznie  zachêæcie je do zapoznania
siê z publikowanymi przez nasze wydawnictwo ksi¹¿kami i z pismem  którymi
chcielibymy jak najlepiej s³u¿yæ jak najwiêkszej grupie ludzi, nios¹c pociechê G³osu
Pana, wo³aj¹cego z moc¹ w naszej epoce.
Z okazji wi¹t Wielkanocnych
Wam oraz Waszym bliskim ¿yczymy
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
Niech zaduma nad zwyciêstwem
Chrystusa nad z³em, cierpieniem
i mierci¹ wlewa w serca nieustannie
nadziejê i pociesza
we wszelkich trudach ¿ycia na ziemi.

Wytwórnia Mela Gibsona przygotowa³a ju¿ przed trzema laty inny film religijny, SPOTKANIE Z JEZUSEM (92 MIN.).
Dostêpny na kasetach video  dla dzieci. Jest to film animowany ukazuj¹cy najwa¿niejsze momenty ¿ycia
Jezusa. Piêkne przedstawienie ¿ycia Jezusa, nie tylko dla dzieci. Tamar i jej ojciec przypadkiem spotykaj¹
niezwyk³ego cielê o imieniu Jezus. Dziewczynka, zafascynowana osob¹ Jezusa, do³¹cza do grona jego
zwolenników. Potê¿ny i bogaty Ben Azra, przeciwny naukom Jezusa podburza, przeciwko niemu w³adze.
Wkrótce Tamar zapada na mierteln¹ chorobê, a jej sceptycznie nastawiony ojciec zastanawia siê, czy
poprosiæ Jezusa o pomoc, poniewa¿ wczeniej widzia³, jak Jezus uzdrawia³ ludzi. W filmie wykorzystano
bardzo ciekaw¹ technikê animacji, która powsta³a dziêki wspó³pracy miêdzynarodowego zespo³u, w tym
Rosjan. FILM MO¯NA ZAKUPIÆ TAK¯E W NASZYM WYDAWNICTWIE. CENA  25 Z£OTYCH.
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Vox Domini
Z pism Marii Valtorty. Zapisane 1 padziernika 1943 o godzinie 19

Chcê, absolutnie chcê, aby by³a t¹, która
wypowiada g³ono s³owa Pana twego Boga
Najpierw muszê powiedzieæ, ¿e od
wczoraj jestem tak bardzo wstrz¹niêta wobec profanacji tajemnicy Bo¿ej we mnie,
¿e cierpia³am nawet fizycznie, znosz¹c atak
serca, który mêczy³ mnie od godziny 10 do
17, jeszcze bardziej za cierpia³am duchowo.
Rozumiem i wybaczam ¿a³osn¹ ciekawoæ wielu dusz i stosujê dla nich wszelkie okolicznoci ³agodz¹ce. Czêsto, oceniaj¹c innych wed³ug swej miary, wyg³aszaj¹
pochwa³y itd., itd., wierz¹c, ¿e to siê podoba innym osobom, tak jak podoba siê to im
samym. Jednak jeli kto ju¿ ca³kowicie
podlega kszta³towaniu przez dobrego Boga, reaguje w sposób ca³kiem odmienny
od ogó³u. I nie cieszy siê, lecz przeciwnie,
cierpi ogromnie s³ysz¹c pewne pochwa³y i
widz¹c ujawnienie swej tajemnicy.
I ja cierpia³am (i nadal cierpiê). Tak cierpia³am, ¿e ogarnê³a mnie myl szalona, aby
ju¿ nic nie pisaæ, opieraj¹c siê (i cierpi¹c z
tego powodu oczywicie) drogiemu G³osowi, jeli by mnie nie chcia³ zadowoliæ milkn¹c, abym nie sta³a siê przedmiotem ciekawoci bliniego. Ale... Jezus nigdy nie s³ucha Marii w pewnych sprawach. To On rz¹dzi i czego chce, tego chce. Amen!
Otwieram Bibliê przypadkowo maj¹c w
duszy wspomnian¹ wy¿ej sprawê, by po³o¿yæ kres mojej misji pisarki dobrego Boga. I Ksiêga otwiera siê na rozdziale 58
Izajasza i Jezus mówi, odpowiadaj¹c na
wszelkie moje ale i moje jeli.
Jezus mówi:
Chcê, absolutnie chcê, aby by³a t¹,
która wypowiada g³ono s³owa Pana twego Boga, s³owa oburzenia na grzech mojego ludu, który nie chce siê do mnie nawróciæ, i s³owa mi³oci, wylewaj¹ce siê z mojego serca, poruszonego waszym sposobem reagowania, jak oliwa na wzburzone
fale, ³agodz¹ce burzê obra¿anej Sprawiedliwoci, aby was do mnie przyci¹gn¹æ. O
nieszczêsne dzieci, które umieracie w waszym ciele i w waszej duszy tak okrutnie i
tak diabelsko.
Mówi³em ci nieskoñczon¹ iloæ razy, dawa³em ci to poznaæ przez dwiêk lub wiat³o: nie nale¿ysz ju¿ do siebie. Jeste jedn¹ z moich komórek i musisz byæ pos³uszna Wszystkiemu, czym jestem: twemu Nauczycielowi i Zbawicielowi, Zbawicielowi
ca³ego wiata. Naprzód wiêc i nie pozwalaj nigdy od³¹czaæ siê od mojej woli. Ja bêdê siê troszczy³ o ochronê ciebie. Ty nadal
b¹d moim ma³ym Janem: to wielka pociecha dla mnie powierzaæ ci moj¹ myl i moj¹
wolê.
Spójrz, Mario. Ten lud sta³ siê bardziej
obcy i bardziej zbuntowany ni¿ mój praw-

46

dziwy lud. Jest moim ludem jedynie z nazwy, a w rzeczywistoci bije siê pod innymi sztandarami i s³ucha innych praw, które
z pewnoci¹ nie s¹ sztandarem Chrystusa
i prawem Boga.
Ten lud Mnie szuka. Jak mnie jednak
szuka?
Pewnego razu porówna³em go do niewidomego. Dzi porównujê go do pijanego. W rzeczywistoci jest pijany, skoro siê
ob¿ar³ swymi wystêpkami a¿ do zezwierzêcenia. Kto jest pijany, ten nie jest zdolny
rozumowaæ i kierowaæ sob¹. Jego duch
chwieje siê w oparach wina i to go czyni
ni¿szym nawet od zwierz¹t.
Szuka mnie! O! Ludu szaleñców i wiaro³omców! Doskona³oæ ducha strawi³y gor¹czki waszych zmys³ów i waszych grzechów. Wy, którzycie zdradzili Boga. O
ludu, który nale¿a³ do mnie, jak¿e mo¿esz
mnie znaleæ, skoro nie zdejmujesz swej
splamionej sukni i jeli twym duchem nie
powracasz do swego Pana, ale: prawdziwie, a nie poprzez ob³udne i sporadyczne
praktyki religijne. Do nich nak³ania was nie
mi³oæ, lecz potrzeba, lêk, interes  wszystkie trzy ziemskie, u¿yteczne jedynie waszej
miertelnej czêci, a nie  duszy niemiertelnej.
A jeli nawet uwa¿acie, w waszej pysznej niesprawiedliwoci, ¿e ¿yjecie sprawiedliwie i wychwalacie siebie za wiernoæ prawu waszego Boga; jeli oskar¿acie Boga
o to, ¿e nie jest dobry, gdy¿ karze was za
winy, jakich nie pope³nilicie; jeli to wszystko czynicie, to i tak Ja, Prawda, która siê
nie myli, mówiê wam: ten, kto jest pogrzebany nie od czterech, ale od czterdziestu
dni, w fetorze grobu, jest bardziej ¿ywy nili
wy, których dusza jest zniszczona w siedemdziesiêciu miejscach przez gangreny
waszych grzechów jawnych lub ukrytych.
A ukryte nie s¹ mniej powa¿ne, przeciwnie, czêsto obci¹¿aj¹ podwójn¹ win¹, gdy¿
wymykaj¹ siê prawu ludzkiemu i oszukuj¹
innych os¹dzaj¹cych, kim jestecie.
Innych: ludzi. Ale nie Boga, który widzi
rój robaków, jaki zast¹pi³ w was wietlist¹
duszê, tê duszê, jak¹ ja was obdarzy³em i
któr¹ odkupi³em i która jest mi droga tak,
jakby by³a czêci¹ mnie samego. W rzeczywistoci, mistycznie, jest ni¹, gdy¿ jestecie cz³onkami mojego mistycznego Cia³a. Najmniejszy sporód was na ziemi jest
w moich oczach równy najwiêkszemu, a
nawet wy¿szy, gdy¿ ja nie patrzê na skalane wietnoci tej ziemi, lecz na wasz¹
prawdziw¹ wartoæ, pochodz¹c¹ od tego,
czym jestecie w odniesieniu do praw
wiecznych.
Wasz nies³uszny wyrzut wznosi siê do
mojego tronu i jeli grzech mnie obra¿a jak

brud rzucony na moj¹ wznios³oæ, tak niezas³u¿ony i pozbawiony szacunku wyrzut
jest jak dym, który mi siê naprzykrza i który mnie zmusza do oddalania siê coraz
wy¿ej, aby przed nim uciec.
Modlilicie siê? Uczêszczalicie do kocio³a? Pocilicie? Unikalicie zabijania i
okradania? I có¿? Co wiêcej spe³nilicie ni¿
wasz cis³y obowi¹zek? I jak to zrobilicie?
Jak i dlaczego siê modlilicie? le, z dusz¹ roztargnion¹ lub z dusz¹ splamion¹
nienawici¹ i prawie zawsze dla waszych
osobistych spraw, zatem  egoistycznych.
Wasza modlitwa by³a wiêc pozbawiona
mi³oci. Jak chcecie móc mi j¹ ofiarowaæ,
skoro nie macie z³otego kielicha, aby j¹ do
niego w³o¿yæ i wznieæ ku mojemu tronowi?
Uczêszczalicie do kocio³a? Jak i dlaczego? Z przyzwyczajenia, z ob³udy, dla
plotek. Ile¿ plotek, nawet w wiêtej wi¹tyni waszego Boga, w obecnoci mnie, uni¿onego w sakramencie mi³oci, aby was
pouczaæ, do jakiego powiêcenia powinnicie dojæ, aby byæ mi³ymi Wiecznemu i po¿ytecznymi dla waszych braci i sióstr!
Pocilicie? Niestety, wasze posty, kiedy naprawdê je podejmujecie, s¹ tak mizerne, nie w tym, co siê tyczy objêtoci,
lecz duchowoci! Odmawiacie sobie zaledwie kawa³ka chleba, a potem zadowalacie swe ³akomstwo, przyznaj¹c sobie nadmiar. Pocicie bez woli mi³oci, lecz tylko z
obawy przed kar¹ Bosk¹. Czy¿ nie wiecie,
¿e lepiej jest wyrzec siê twardego s³owa
ni¿ obfitego posi³ku?
Powstrzymalicie siê od zabijania i kradzie¿y? O! Nie dla mnie! Z lêku przed waszymi wiêzieniami. Oto dlaczego. A nawet
ten lêk nie zawsze was powstrzymuje. Czy
ponadto s¹dzicie, ¿e jest ró¿nica tak wielka, o k³amcy w duchu, pomiêdzy tym, kto
zabija drug¹ duszê, poci¹gaj¹c j¹ ku z³u
lub tym, kto zabija dobre imiê, kto kradnie
stanowisko, ¿onê jej mê¿owi, mê¿a jego
¿onie lub dziecko jego rodzicom  a tym,
kto zadaje cios no¿em lub kto kradnie torebkê? Zaprawdê mówiê wam, ¿e pomiêdzy tym, kto zabija cia³o w chwili gniewu, i
tym, kto zabija duszê lub dobre imiê dzia³aj¹c powolnie i rozmylnie, a pomiêdzy
tym, kto kradnie torebkê i tym, kto kradnie
osobê z rodziny  ci, którzy krzywdz¹ ducha s¹ bardziej winni ni¿ inni. I taka jest
prawda.
Chcê  poniewa¿ was kocham i pomagam wam, o godne po¿a³owania dzieci,
które same sobie zadajecie ca³e z³o, od
jakiego umieracie  abycie przyjêli ca³kiem
inny post, ca³kiem inn¹ modlitwê, ca³kiem
inny sposób zachowania. Poæcie waszymi zmys³ami, o stworzenia ¿¹dne wszel-
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kich form zmys³owoci. Umiejcie siê modliæ waszymi dzie³ami bardziej ni¿ wargami. Zachowujcie siê tak, jak ja wam powiedzia³em, ¿e
macie siê zachowywaæ, ja  a nie kto inny 
gdy¿ jeden jest Nauczyciel i ja nim jestem, M¹droæ, Sprawiedliwoæ, Mi³oæ.
O! Jak¿e wszystko siê wtedy dla was zmieni! Nie bêdziecie ju¿ bêkartami, obcymi, buntownikami waszego Pana, lecz bêdziecie na
nowo Moimi dzieæmi. Bêdziecie na nowo moj¹
radoci¹, a ja bêdê  wasz¹. Jak odleg³y bêdzie siê wam wydawa³ czas, kiedy b³¹dzilicie
jak zagubione owieczki, uderzane przez
wszystkich przechodniów lub przez ka¿dego
wymiewane i krytykowane jako szaleñcy ¿yj¹cy z ja³mu¿ny, jak¹ im zapewnia wyszydzana nêdza.
Powróæcie do waszego Pana Boga. Czas
siê wype³ni³. Wype³ni³ na wszelkie sposoby. S¹
cztery kielichy pe³ne: dwa Boskie i dwa diabelskie. W tych ostatnich jest rze dla ziemi i
mieræ dla ducha. W kielichach Bo¿ych jest: w
jednym  Sprawiedliwoæ, a w drugim  Mi³osierdzie. Od was  którzy przyci¹gacie waszymi dzia³aniami wylewanie siê kielichów piekielnych  zale¿y sprawienie, by inny kielich kary
 kary Bo¿ej  nie wyla³ siê na was, lecz aby
spad³o raczej na umieraj¹cy wiat, na umieraj¹cych ludzi, na umieraj¹cego ducha  moje
mi³osierdzie. Ono jest ¯yciem, moje drogie
dzieci. Nie zwlekajcie z przyci¹gniêciem na was
mojej litoci.
Przyjdcie do waszego Zbawcy. Znajdziecie w moim otwartym sercu, mówi¹cym o mi³oci to, co roztrwonilicie: mi³oæ. Jeli bêdziecie kochaæ, zostaniecie ocaleni. Wszystko jest
proste dla tego, kto kocha i wszystko jest przebaczone temu, kto kocha. Ja jestem Chrystusem, który odpuci³ grzesznicy, poniewa¿ wiele umi³owa³a. Ja jestem tym samym i nie zmieniam siê. Jestem tu, pochylony nad wami, jak
ojciec nad ³o¿em chorego dziecka i jak lekarz
nad kalek¹, aby ocaliæ na nowo, aby was ocaliæ na zawsze.
Pozwólcie Bogu wzi¹æ was w ramiona, pozwólcie siê pielêgnowaæ waszemu Lekarzowi,
pozwólcie siê ocaliæ waszemu Zbawcy. Proszê tylko o to: abycie mi pozwolili was ocaliæ,
przychodz¹c do mnie z dusz¹ chor¹, lecz pe³n¹ dobrej woli. Moje rêce, uzdrawia³y trêdowatych, zanim sta³y siê podwójnie wiêtymi
przez mêczeñstwo, bo by³y rêkami Boga. Wylewaj¹ z chwalebnych ladów ran w d³oniach
wodê oczyszczaj¹c¹ i balsam, który czyni niezniszczalnym.
Przyjdcie do mnie. B³agam was o to jako
Nauczyciel. Proszê was o to jako kto, kto was
kocha, gdy¿ kocham was mi³oci¹ tak wielk¹,
¿e dopiero w Niebie bêdziecie mogli ujrzeæ jej
ogrom, nie zostaj¹c przez to zmia¿d¿onymi.
A ty, córeczko mego serca, odejd w pokoju. Ty bowiem potrafi³a mnie kochaæ a¿ do
koñca. Powierzy³em tobie moje S³owo tak
wznios³e, ¿e ¿adne inne go nie przewy¿sza.
Jest ono w tobie, zamkniête w twym duchu jak
gwiazda i owietla ciê wiat³em pokoju i ¿ycia.
Pozostañ taka jaka jeste i b¹d szczêliwa we mnie. Mój pokój k³adzie siê balsamem
na wszystkich ró¿norodnych formach twojego
cierpienia. B³ogos³awiê ciê. Jestem Jezusem.

ZAPROSZENIE
NA DZIEÑ MODLITW
PRZY WIZERUNKU
PANI WSZYSTKICH
NARODÓW
W AMSTERDAMIE
Rzym, 2 lutego 2004,
Uroczystoæ Ofiarowania Pañskiego

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Po ostatnim Dniu Modlitwy znowu dochodz¹ do nas wiadectwa, ze wszystkich
kontynentów, o otrzymanych ³askach, wyproszonych za porednictwem MATKI WSZYSTKICH NARODÓW.
Dlatego te¿ pragniemy równie¿ i w bie¿¹cym roku wype³niæ wyrane ¿yczenie Matki Bo¿ej, wyra¿one w s³owach:
Zatroszczcie siê, aby ka¿dego roku, wokó³ tego Tronu, przy tym Obrazie, zbiera³y
siê narody. To jest wielka ³aska, któr¹ Maryja, Miriam albo Pani Wszystkich Narodów
mo¿e podarowaæ wiatu (31 maja 1955).
Tak wiêc zapraszamy Was wszystkich w Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego,
NA VI MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ MODLITW.
By³oby piêknie, gdybycie mogli przyprowadziæ ze sob¹ tego czy innego swojego
przyjaciela, znajomych, kolegów z pracy, s¹siadów, którzy jeszcze nie byli na takim
Dniu Modlitwy w Amsterdamie. Równie¿ wierz¹cy innych wyznañ, a tak¿e poszukuj¹cy Boga, bêd¹ mile widziani u Matki Wszystkich Narodów!
Tematem Dnia Modlitwy bêdzie:
«PANI WSZYSTKICH NARODÓW I MOC MODLITWY»
Prelekcje i wiadectwa pomog¹ nam w wiêkszym uwierzeniu w moc modlitwy i
jeszcze powa¿niejszym przyjêciu Jej s³ów:
Muszê wci¹¿ nalegaæ, aby... wszyscy pomogli w walce dla Sprawy Syna. Wiem
dobrze, ¿e tu i ówdzie jest jakie o¿ywienie, ale to jest zupe³nie niewystarczaj¹ce,
aby uratowaæ wiat. A wiat musi byæ uratowany od upadku, katastrofy i wojny (15
kwietnia 1951).
Te napominaj¹ce s³owa s¹ ka¿dego dnia potwierdzane poprzez wiadomoci w mediach! Tak wiêc Dzieñ Modlitwy ma nam uwiadomiæ na nowo, ¿e prawdziwa moc
wierz¹cego zawarta jest w modlitwie, a dla nas, katolików, w sposób szczególny w
Adoracji Najwiêtszego Sakramentu i w Modlitwie Ró¿añcowej.
Równie¿ o modlitwie, któr¹ ofiarowa³a nam sama Matka Bo¿a, mówi Ona:
Pani¹ Wszystkich Narodów posy³a Pan i Stwórca, aby pod tym tytu³em i przez tê
Modlitwê mog³a Ona wybawiæ wiat od wielkiej wiatowej katastrofy... Dziêki tej Modlitwie Pani uratuje wiat (10 maja 1953).
Podobnie jak ka¿dego roku, biskup Haarlemu-Amsterdamu Jozef Maria Punt cieszy siê w sposób szczególny z tego dnia ku czci Pani Wszystkich Narodów, na który
przybêd¹ biskupi, ksiê¿a i pielgrzymi z ca³ego wiata.
Raduj¹c siê z tego Zes³ania Ducha wiêtego pozdrawiaj¹ Was
i b³ogos³awi¹ podpisani
biskup Paul Maria Hnilica
ks. Paul Maria Siegl
Na stronie 48:
Szczegó³owy program Dnia Modlitwy
i wyczerpuj¹ce informacje dla pielgrzymów,
tak¿e z Polski. Zapraszamy!
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VI MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ MODLITWY KU CZCI
PANI WSZYSTKICH NARODÓW
ODBÊDZIE SIÊ W DNIACH OD 29 DO 31 MAJA 2004
W

AMSTERDAMIE, W CENTRUM KONGRESOWYM RAI

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Miejsce
Dzieñ Modlitwy odbêdzie siê ponownie
w Centrum Kongresowym RAI w Amsterdamie; tym razem w hali parkowej  Parkhal. Opis dojazdu mo¿na otrzymaæ pod
adresem kontaktowym.
Zg³oszenie
Aby wszystkim uczestnikom zagwarantowaæ miejsca siedz¹ce, nieodzowne jest
wczeniejsze zg³oszenie swojego przybycia. Pielgrzymi z Polski mog¹ to uczyniæ
pisz¹c na adres:
Witold Wojciechowski
Postfach 18 02 30
D-40569 Düsseldorf
tel. / fax: (0)211 / 7 02 14 95
e-mail: w.wojciechowski@online.de
T³umaczenie
Tak jak w poprzednich Miêdzynarodowych Dniach Modlitwy, tak i teraz bêd¹ mia³y miejsce prelekcje i wiadectwa w ró¿nych jêzykach  t³umaczone na jêzyk niemiecki, angielski, francuski, holenderski i
hiszpañski. Mo¿liwe jest równie¿ t³umaczenie ich (dla polskich grup pielgrzymkowych)
na jêzyk polski  po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami.
Dla skorzystania z t³umaczeñ jest nieodzowne posiadanie odbiornika z zakresem
UKF ze s³uchawkami. Wiêkszoæ m³odzie¿y posiada dzisiaj tzw. walkman z mo¿liwoci¹ odbioru fal ultrakrótkich. Kto go posiada, niech go ze sob¹ przyniesie lub wypo¿yczy innym. Jednak w czasie Dnia Modlitwy NIE BÊDZIE WOLNO u¿ywaæ radioodbiorników BEZ S£UCHAWEK. Pewn¹ ograniczon¹
iloæ odbiorników bêdzie mo¿na, podobnie
jak dot¹d, zakupiæ przy wejciu do hali albo
wypo¿yczyæ pod zastaw.
Wy¿ywienie
Proste dania bêdzie mo¿na zakupiæ na
miejscu w bufetach Centrum Kongresowego. Wszystkim uczestnikom radzi siê przyniesienie ze sob¹ w³asnego prowiantu lub
zamówienie go w hotelu.
Zakwaterowanie
Nale¿y je za³atwiæ we w³asnym zakresie. Biura podró¿y i biura turystyczne
porednicz¹ w rezerwacji miejsc noclegowych w pobliskich hotelach.
Dysponujemy tak¿e pewn¹ ograniczon¹
liczb¹ miejsc noclegowych w hali sportowej (10 euro za noc); prosimy o przywiezienie piwora i maty izolacyjnej. Równie¿
i w tym przypadku konieczna jest wczeniejsza rezerwacja.
Wstêp
Wstêp na Dzieñ Modlitwy jest bezp³at-
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ny. W latach ubieg³ych przygotowanie piêknych uroczystoci Matki Wszystkich Narodów by³o mo¿liwe wy³¹cznie z racji dobrowolnej pomocy i finansowego wsparcia
przyjació³ i dobroczyñców. Pragniemy Was
tak¿e i w bie¿¹cym roku prosiæ o pomoc w
pokryciu kosztów  przez z³o¿enie wielkodusznej ofiary na które z podanych ni¿ej
kont bankowych albo w Dniu Modlitwy.
Niemieckie konto bankowe
PDF- Familie Mariens der Miterlöserin
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim Numer konta: 247247;
BLZ: 731 500 00
BIC: BYLADEM1MLM
IBAN: DE91731500000000247247
Wp³aty nale¿y dokonywaæ z dopiskiem
Gebetstag 2004 (Dzieñ Modlitwy 2004).
Przewidywany program
SOBOTA, 29 MAJA 2004
WIGILIA ZES£ANIA DUCHA WIÊTEGO
15.00  Otwarcie VI Miêdzynarodowego Dnia Modlitwy ku czci PANI WSZYSTKICH NARODÓW  modlitw¹ i piewem
16.30  wiadectwa i wyst¹pienia przedstawicieli ró¿nych krajów
17.00  Msza w.
19.00  Spotkanie m³odzie¿y z ró¿nych
stron wiata
NIEDZIELA, 30 MAJA 2004
UROCZYSTOÆ ZES£ANIA DUCHA WIÊTEGO
8.00  Adoracja Najwiêtszego Sakramentu
9.00  Wyst¹pienia biskupów i zaproszonych goci. Temat ich wyst¹pieñ: PANI
WSZYSTKICH NARODÓW i moc modlitwy; wiadectwa, piew
10.15  Przerwa
11.15  Uroczyste wniesienie flag narodowych przez reprezentantów poszczególnych krajów; Eucharystia celebrowana
przez obecnych biskupów i kap³anów; zawierzenie siê zgromadzonych pielgrzymów
Niepokalanemu Sercu Maryi
13.30  Przerwa obiadowa
14.30  Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego, z przezroczami i medytacj¹
15.00  Wyst¹pienia przedstawicieli ró¿nych krajów: wiadectwa z cudownego
dzia³ania PANI WSZYSTKICH NARODÓW; piew
17.30  Adoracja Najwiêtszego Sakramentu z b³ogos³awieñstwem eucharystycznym na zakoñczenie (oko³o godz. 18.00)
PONIEDZIA£EK, 31 MAJA 2004
WIÊTO NAWIEDZENIA NAJW. MARYI PANNY
8.00  Msza w. dla pielgrzymów, którzy
bêd¹ jeszcze przebywaæ w Amsterdamie.
Uwaga! W ka¿dym dniu uroczystoci bêdzie
okazja do spowiedzi wiêtej i Adoracji Najwiêtszego Sakramentu.

Panie
Jezu Chryste,
Synu Ojca Przedwiecznego,
zelij teraz Ducha
Twego na ziemiê.
Spraw, by Duch
wiêty zamieszka³
w sercach wszystkich narodów
i chroni³ je
od upadku,
nieszczêcia
i wojny.
Daj, by Pani
Wszystkich
Narodów, która
dawniej
by³a Maryj¹,
by³a Nasz¹
Orêdowniczk¹.
Amen.

