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Najwiêtsze Serce Jezusa,
przyjd Królestwo Twoje!

Vox Domini

Ks. Micha³ Kaszowski

JEZUS UCZY NAS MODLITWY

MODLITWA 
POTRZEB¥ UCZNIA CHRYSTUSA
Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, aby
grzeszny wiat przekszta³ciæ w królestwo
dobra i mi³oci, a zbuntowanych i egoistycznie nastawionych ludzi  w swoje dzieci.
Na ró¿ne sposoby oddzia³ywa³ Chrystus,
aby przemieniæ pogr¹¿ony w grzechu wiat
we wspólnotê wzajemnie mi³uj¹cych siê
braci. I tak Zbawiciel przekszta³ca³ ludzkoæ
przez swój przyk³ad, nauczanie, dzia³alnoæ, przez swoj¹ mêkê, mieræ krzy¿ow¹
i przez zmartwychwstanie. Do sposobów,
którymi Jezus ulepsza³ wiat, zaliczyæ nale¿y równie¿ modlitwê. Do niej zachêca On
i nas.
ULEPSZANIE WIATA MODLITW¥
Jakie znaczenie dla przekszta³cania
i zbawiania wiata ma modlitwa?
Mk 1,35; £k 5,16; 6,12;
Mt 26,36-46; 7,7-11; £k 11,1-13
Modlitwa, oprócz zewnêtrznej aktywnoci i g³oszenia Ewangelii, stanowi potê¿ny
rodek przemieniaj¹cy oblicze wiata.
Dziêki modlitwie wiat przekszta³ca siê bez
przerwy w królestwo Bo¿e, w królestwo dobra, mi³oci i prawdy. Pismo w. wspomina, ¿e Chrystus wiele czasu powiêca³ na
rozmowê z Ojcem niebieskim. Czêsto oddala³ siê od t³umu i w samotnoci rozmawia³ z Bogiem Ojcem. Przed wyborem dwunastu aposto³ów Jezus wyszed³ na górê,
aby siê modliæ, i ca³¹ noc spêdzi³ na modlitwie do Boga (£k 6,12). Zbawiciel modli³
siê o jednoæ swoich uczniów, którzy mieli
pojednaæ i scaliæ rozbit¹ przez nienawiæ i
grzech ludzkoæ. Prosi³ wiêc Ojca niebieskiego: Nie tylko za nimi proszê, ale i za
tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹ wierzyæ
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby wiat uwierzy³,
¿e Ty Mnie pos³a³ (J 17,20-21). Chrystus
modli³ siê tak¿e przed swoj¹ okrutn¹ mierci¹ (por. Mt 26,36-46).
Wiedz¹c, jak wielkie znaczenie bêdzie
mieæ modlitwa dla naszego wiecznego zbawienia, dla naszej przemiany oraz dla przekszta³cania wiata w królestwo prawdy i
dobra, Jezus napomina nas: Procie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
ko³aczcie, a otworz¹ wam. Albowiem ka¿dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu otworz¹ (Mt 7,7-8). Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: O cokolwiek bycie prosili Ojca, da wam w imiê
Moje. Do tej pory o nic nie prosilicie w imiê
Moje: Procie, a otrzymacie, aby radoæ
wasza by³a pe³na (J 16,23-24). Modl¹cego siê cz³owieka Bóg umacnia swoj¹
wszechmoc¹. Przyk³ady wielu wiêtych
wiadcz¹, ile mo¿e zrobiæ ten, kto siê du¿o
modli, np. w. Franciszek, Jan Bosko, Mak-
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symilian Kolbe i inni.
MODLITWA OJCZE NASZ
O co prosimy Boga w modlitwie
Ojcze nasz? £k 11,1-13; Mt 6,9-15
Chrystus nauczy³ aposto³ów modlitwy
Ojcze nasz (por. £k 11,1). Sk³ada siê ona
z prób. W modlitwie tej b³agamy Boga, aby
przekszta³ci³ wiat w Swoje królestwo, w
którym On, Bóg mi³oci, bêdzie niepodzielnie królowa³, w którym Jego imiê bêdzie
wszêdzie czczone i wiêcone, a wola przez
wszystkich wype³niana. Prosimy Ojca o
królestwo, w którym ka¿dy z nas, darowawszy swoim winowajcom, sam otrzyma odpuszczenie grzechów, o królestwo, w którym nie tylko nie braknie nam chleba powszedniego, w którym nie tylko zostan¹ zaspokojone wszystkie nasze potrzeby, ale
te¿ bêdziemy ostatecznie wybawieni od
wszelkich pokus szatañskich, wyzwoleni z
cierpienia i trosk. W modlitwie tej prosimy
o nadejcie królestwa, w którym mi³oæ do
Boga i do ludzi bêdzie najwy¿szym prawem
i fundamentem ¿ycia.
Zaczerpniêty z «Poematu Boga-Cz³owieka» Marii Valtorty fragment przybli¿a
nam proste, lecz natchnione Bo¿¹ m¹droci¹ s³owa Modlitwy Pañskiej:
OJCZE NASZ
...By³ taki czas, kiedy cz³owiek musia³
padaæ twarz¹ do ziemi, aby wzdychaæ i
dr¿eæ z przera¿enia: Bo¿e! Kto nie wierzy
we Mnie i w Moje s³owa, trwa jeszcze w
tym parali¿uj¹cym przera¿eniu... Przyjrzyjcie siê wnêtrzu wi¹tyni. Nie tylko Bóg, lecz
tak¿e to, co przypomina Boga, jest ukryte
za potrójn¹ zas³on¹ przed oczyma wiernych. Oddzielenie przestrzeni¹, oddzielenie zas³onami, wszystko to zosta³o zastosowane, aby powiedzieæ modl¹cemu siê:
Jeste b³otem, a On jest wiat³oci¹; jeste nikczemny, a On jest wiêty; jeste
niewolnikiem, a On jest Królem.
A teraz!... Wstañcie! Zbli¿cie siê! Jestem Kap³anem Wiecznym. Mogê wzi¹æ
was za rêkê i powiedzieæ: Chodcie.
Mogê chwyciæ zas³ony i zerwaæ je, ods³aniaj¹c ca³kowicie miejsce niedostêpne, a¿
dot¹d zamkniête. Zamkniête? Dlaczego?
Zamkniête z powodu Grzechu, tak, ale jeszcze bardziej  przez znikczemnia³¹ myl
ludzi. Dlaczego jest zamkniête, skoro Bóg
jest Mi³oci¹, skoro Bóg jest Ojcem? Ja
mogê, muszê i chcê was wprowadziæ nie
w proch, lecz w b³êkity; nie jako oddalonych, lecz bliskich; nie w szatach niewolników, lecz jako dzieci [spoczywaj¹ce] na
sercu Boga. Mówcie: Ojcze! Ojcze!. I nie
ustawajcie w powtarzaniu tego s³owa. Czy
nie wiecie, ¿e za ka¿dym razem, gdy je wypowiadacie, Niebo promienieje radoci¹
Boga? Gdybycie tylko tyle mówili  ale z
prawdziw¹ mi³oci¹  modlilibycie siê ju¿

w sposób mi³y Panu. Ojcze, ojcze mój! 
mówi¹ dzieci do swego ojca. Jednym z pierwszych s³ów, które wypowiadaj¹ jest: matka, ojciec. Wy jestecie dzieæmi Bo¿ymi.
Odrodzi³em was ze starego cz³owieka, którym bylicie. Zniszczy³em go Moj¹ mi³oci¹,
aby dokonaæ narodzenia cz³owieka nowego, chrzecijanina. Nazywajcie wiêc s³owem, które najwczeniej znaj¹ dzieci, Ojca
Najwiêtszego, który jest w Niebiosach.
WIÊÆ SIÊ IMIÊ TWOJE
O! Imiê bardziej od ka¿dego innego
wiête i s³odkie; Imiê, które przera¿enie
grzesznika kaza³o wam zas³aniaæ innym
[okreleniem]. Nie, ju¿ nie Adonai, ju¿ nie!
To Bóg: ten Bóg, który w nadmiarze mi³oci stworzy³ Ludzkoæ. Niech Ludzkoæ odt¹d  wargami oczyszczonymi w k¹pieli,
któr¹ Ja przygotowujê  nazywa Go zawsze Jego Imieniem. Niech usi³uje poj¹æ pe³ni¹ m¹droci prawdziwe znaczenie tego
Niezrozumia³ego, gdy  zespolona z Nim
w swoich najlepszych synach  zostanie
wyniesiona do Królestwa, które Ja przyszed³em ustanowiæ.
NIECH PRZYJDZIE NA ZIEMIÊ
TWOJE KRÓLESTWO, JAK JEST W NIEBIE
Pragnijcie z ca³ych si³ tego przyjcia.
Panowa³aby radoæ na ziemi, gdyby ono
przysz³o: Królestwo Bo¿e w sercach, w rodzinach, miêdzy wspó³obywatelami, miêdzy narodami. Ponocie cierpienia, trud i
ofiary dla tego Królestwa, aby ziemia sta³a
siê zwierciad³em odbijaj¹cym w ka¿dym
cz³owieku ¿ycie Nieba. Ono nadejdzie. Którego dnia to wszystko przyjdzie. Ca³e wieki ³ez i krwi, b³êdów i przeladowañ, zaæmienia rozpraszanego przez strumienie
wiat³a promieniuj¹cego z mistycznej Latarni Mojego Kocio³a poprzedz¹ chwilê,
gdy ziemia posi¹dzie Królestwo Bo¿e. Ten
Koció³ jest ³odzi¹, która nigdy nie zatonie.
Jest tak¿e podwodn¹ ska³¹, której nie mo¿e
naruszyæ ¿adna fala. Bêdzie on przechowywaæ wiat³o, Moje wiat³o, wiat³o Bo¿e.
To bêdzie jak intensywne rozpalenie siê
gwiazdy, która osi¹gn¹wszy doskona³oæ
istnienia, rozpada siê  kwiat niezmierzonych ogrodów niebieskich  aby w janiej¹cym dr¿eniu z³o¿yæ u stóp swego Stwórcy swe istnienie i mi³oæ. To jednak nadejdzie. A potem nastanie Królestwo doskona³e, b³ogos³awione, wieczne  Niebieskie.
NIECH NA ZIEMI, JAK I W NIEBIE,
BÊDZIE SPE£NIANA TWOJA WOLA
Unicestwienie w³asnej woli  by daæ
pierwszeñstwo woli kogo innego  mo¿e
siê dokonaæ tylko wtedy, gdy osi¹ga siê doskona³¹ mi³oæ do tej istoty stworzonej. Zrezygnowanie z w³asnej woli na rzecz Woli
Bo¿ej mo¿e mieæ miejsce tylko wtedy, gdy
dochodzi siê do posiadania cnót teologalnych w stopniu heroicznym. W Niebie,
gdzie wszystko jest bez braków, spe³niana
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jest wola Bo¿a. Obycie umieli, wy, synowie Niebios, czyniæ to, co czyni siê w Niebie.
DAJ NAM CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO
Kiedy osi¹gniecie Niebo, bêdziecie siê
karmiæ tylko Bogiem. Szczêcie bêdzie waszym pokarmem. Tu jednak wci¹¿ potrzebujecie chleba. Jestecie dzieæmi Boga,
s³uszne jest wiêc mówiæ do Niego: Ojcze,
daj nam chleba. Obawiacie siê, ¿e was nie
wys³ucha? O, nie! Pomylcie tylko, ¿e jeden z was ma przyjaciela. Spostrzega, ¿e
brak mu chleba, aby nakarmiæ innego przyjaciela lub krewnego, który przyszed³ do
niego przy koñcu drugiej stra¿y. Idzie wiêc
do przyjaciela, mówi¹c: Przyjacielu, po¿yæ
mi trzy chleby, bo przyszed³ do mnie goæ i
nie mam mu co daæ jeæ. Czy¿ mo¿e us³yszeæ odpowied z wnêtrza domu: Nie naprzykrzaj mi siê, bo zamkn¹³em ju¿ drzwi,
zabezpieczy³em okiennice i moje dzieci
pi¹ u mego boku; nie mogê wstaæ i
daæ ci tego, czego pragniesz? Nie.
Jeli siê zwróci³ do prawdziwego
przyjaciela i jeli nalega, otrzyma
to, o co prosi. Mog³oby siê zdarzyæ, ¿e ten, do którego siê
zwróci³, jest niezbyt dobrym
przyjacielem. A jednak te¿
otrzyma z powodu swego
nalegania. Proszony bowiem o tê przys³ugê cz³owiek, aby nie byæ d³u¿ej
niepokojonym, popieszy siê, aby daæ mu, ile
tylko chce.
Wy jednak, prosz¹c Ojca, nie zwracacie siê do ziemskiego przyjaciela,
lecz do Przyjaciela
Doskona³ego, którym
jest Ojciec Niebieski.
Dlatego mówiê wam:
Procie, a bêdzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam. Faktycznie, kto
prosi, ten otrzymuje; kto
szuka, w koñcu znajduje; a
kto puka, temu otwieraj¹
drzwi. Które z ludzkich dzieci
widzi, ¿e dostaje do r¹k kamieñ,
jeli prosi swego ojca o chleb? Kto
widzi, ¿e otrzymuje wê¿a zamiast pieczonej ryby? Nikczemnikiem by³by ojciec, gdyby tak post¹pi³ wobec dziecka.
Ju¿ to powiedzia³em i powtarzam, aby was
przekonaæ o znaczeniu dobroci i ufnoci.
Skoro cz³owiek o zdrowych zmys³ach nie
da wam skorpiona zamiast jajka, to z tym
wiêksz¹ dobroci¹ da wam Bóg to, o co prosicie! Poniewa¿ On jest dobry, a wy bardziej lub mniej li jestecie. Procie zatem
z mi³oci¹ pokorn¹ i dzieciêc¹ waszego
Ojca o chleb.
ODPUÆ NAM NASZE D£UGI, JAKO I MY
JE ODPUSZCZAMY NASZYM D£U¯NIKOM
Istniej¹ d³ugi materialne i duchowe. S¹ te¿
d³ugi moralne. Jest d³ugiem materialnym

moneta lub towar po¿yczony, który ma byæ
zwrócony. D³ugiem moralnym jest szacunek wymuszony, a nie odwzajemniony oraz
mi³oæ chciana, lecz nie okazywana. D³ugiem duchowym jest pos³uszeñstwo [nale¿ne] Bogu  od którego wymaga siê wiele, chocia¿ daje siê ma³o  i mi³oæ wobec
Niego. On nas kocha i powinien byæ stale
kochany, jak winna byæ kochana matka,
¿ona, dziecko, od których wymagamy tak
wiele. Egoista chce mieæ, ale nie daje. Ale
egoista  to antypody Nieba. Mamy d³ugi
wobec wszystkich. Od Boga po rodziców,
od nich a¿ po
przyjaciela, od
przyjaciela po
bliniego, od
bliniego
po s³ugê i
niewolnika. Oni
wszyscy
s¹ bowiem
ta-

sobie bliniemu.
NIE WÓD NAS NA POKUSZENIE,
ALE WYBAW NAS ODE Z£EGO
Cz³owiek, który nie odczuwa³ potrzeby
dzielenia z nami uczty Paschalnej, zapyta³
Mnie prawie rok temu: Jak to, Ty prosi³e
o to, by nie byæ kuszonym, i o pomoc w
samej pokusie? Bylimy tylko my sami... i
odpowiedzia³em mu. Potem bylimy we
czwórkê, w opustosza³ej okolicy, i ponownie udzieli³em mu odpowiedzi. Jeszcze mu
nie wystarczy³o, bo w duchu twardym trzeba zrobiæ wy³om i zniszczyæ z³¹ twierdzê
zaciêtoci. Dlatego powtórzê to jeszcze jeden raz, dziesiêæ, sto razy, a¿ wszystko zostanie zrozumiane. Ale wy  nie opancerzeni nieszczêsnymi naukami ani jeszcze
bardziej nikczemnymi namiêtnociami  zechciejcie siê modliæ w ten sposób. Procie
pokornie, aby Bóg stawia³ przeszkody pokusom. O, pokoro! Znaæ siebie takim jakim
siê jest! Znaæ siê, ale bez nienawidzenia
siebie. Mówcie: Mogê upaæ, nawet jeli
wydaje mi siê, ¿e tak siê nie stanie, bo mój
os¹d samego siebie nie jest doskona³y. Dlatego, mój Ojcze, daj mi, o ile to mo¿liwe,
wolnoæ od pokus, trzymaj¹c mnie tak blisko Ciebie, ¿eby Z³y nie móg³ mi szkodziæ.
Pamiêtajcie o tym, ¿e to nie Bóg kusi do
Z³a, lecz ¿e to Z³o kusi. Procie Ojca, aby
podtrzymywa³ was w waszej s³aboci do
tego stopnia, ¿eby szatan nie móg³ jej wodziæ na pokuszenie.
(M. VALTORTA, POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA, KS. III,64)

MODLITEWNE WSTAWIENNICTWO
ZBAWICIELA, MARYI I WIÊTYCH
Na czym polega modlitewne
wstawiennictwo Chrystusa,
Maryi i wiêtych? Hbr 9,24;
J 11,41-44; 2,1-10; £k 7,1-6

kimi samymi istotami jak my. Biada temu,
kto nie przebacza! Nie bêdzie mu przebaczone. Przez wzgl¹d na sprawiedliwoæ
Bóg nie mo¿e darowaæ cz³owiekowi d³ugu
 jaki ten ma wobec Niego, Najwiêtszego
 jeli cz³owiek nie przebacza równemu

Jezus Chrystus modli³ siê nie tylko
za swego ziemskiego ¿ycia. Jego
wstawiennicza rozmowa z Ojcem
trwa nadal. Wst¹piwszy do nieba,
Jezus wszed³ nie do wi¹tyni,
zbudowanej rêkami ludzkimi, bêd¹cej odbiciem prawdziwej
wi¹tyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiaæ siê
za nami przed obliczem
Boga (Hbr 9, 24). Zbawiciel modli siê, abymy
osi¹gnêli zbawienie i byli
razem z Nim na wieki.
Wstawia siê za nami
w niebie tak¿e kochaj¹ca nas Matka, Najwiêtsza Panna Maryja, i
wszyscy wiêci, gdy¿ i
oni pragn¹ naszego
wiecznego szczêcia,
chc¹ siê z nami spotkaæ w domu Ojca. Ich
modlitwy, z³¹czone ze wstawienniczym
b³aganiem Jezusa Chrystusa, posiadaj¹
wielk¹ skutecznoæ, gdy¿ Ojciec niczego
nie odmawia swemu Synowi.

Dokoñczenie na stronie 64
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MARZIA
W DOMU
PAPIE¯A
Marzia, dziewiêcioletnia dziewczynka
chora na AIDS, odesz³a do Domu Ojca w
nocy przed uroczystoci¹ w. Józefa w roku
1997. Ofiarowa³a Bogu swe cierpienia w
intencji Miasta ¯ycia planowanego przez
Jana Paw³a II. Ksiêdzu Lelièvre, który jej
towarzyszy³, powiedzia³a: Bêdziesz mia³
dom, pomogê ci!
Oto krótkie opowiadanie o niezwyk³ej
wizycie ma³ej Marzii u Ojca wiêtego.
W kilka dni po I Komunii wiêtej Marzii,
Angelo, jej dziadek, zwróci³ siê do mnie:
Marzia chcia³a ciê o co poprosiæ, zobacz, co móg³by dla niej zrobiæ.
Po wejciu do jej sali szpitalnej, us³ysza³em:
Przed mierci¹ chcia³abym pojechaæ
do domu papie¿a. Zabierz mnie do niego!
Chyba nic nie stoi na przeszkodzie 
odpowiedzia³em  a dlaczego chcesz tam
pojechaæ?
Bo jest papie¿em, kocham go i modlê
siê za niego!
Chwyci³em za s³uchawkê telefonu i po³¹czy³em siê z Watykanem. Uda³o siê. Marzia mo¿e pojawiæ siê tam w rodê 18 grudnia. Wyjani³em, kim jest dziecko, które
chce zobaczyæ Ojca wiêtego, na co choruje, dlaczego nie mo¿e czekaæ. Marzia dotar³a na miejsce w towarzystwie dziadków
i swej lekarki pod sam koniec audiencji, by
spêdziæ kilka chwil w obecnoci papie¿a.
Dni poprzedzaj¹ce wizytê d³u¿y³y siê jej
bardzo. Z jak¹ niecierpliwoci¹ wyczekiwa³a tego spotkania i bezporedniej rozmowy! Nieco póniej dowiedzia³em siê, ¿e
ofiarowa³a czêæ swoich cierpieñ za papie¿a, chorego, tak jak ona. Czas ten pozwoli³ Marzii wzrastaæ w modlitwie. Przystêpowa³a do Komunii czêsto i z jeszcze wiêksz¹ gorliwoci¹. W miarê zbli¿ania siê upragnionej chwili, twarz dziewczynki coraz bardziej promienia³a radoci¹, która udziela siê
ca³emu personelowi szpitalnemu.
Marzia wiedzia³a, ¿e wkrótce umrze, a
tygodnie jej ¿ycia na ziemi s¹ policzone.
Przygotowywa³a siê wiêc, aby odejæ do
Domu Ojca. By³a ca³kowicie pewna, ¿e odwiedziny w domu papie¿a bêd¹ dla niej
duchowym przystankiem na drodze do Nieba. Trzeba by³o widzieæ nasz¹ Marziê, jak
zajmuje siê sprawami, które nale¿¹ do jej
Ojca. W g³êbi duszy, podobnie jak w. Te-
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resa z Lisieux, przypisywa³a ogromne znaczenie temu etapowi ofiary z³o¿onej Bogu.
Jednoczenie, pomaga³a dziadkom, lekarzom i pielêgniarkom ze szpitala oraz
mojemu sercu kap³ana, przyj¹æ koniecznoæ rozstania, ów akt zawierzenia i wyzucia siê z wszystkiego, zachêcaj¹c nas, bymy z wiêksz¹ uwag¹ kierowali na co dzieñ
wzrok naszej duszy ku Niebu, które jest domem Ojca. Podczas tych d³ugich rekolekcji, trwaj¹cych od dnia jej Pierwszej Komnii (1 grudnia 1996) do mierci (noc poprzedzaj¹ca uroczystoæ w. Józefa w 1997),
to ona udziela³a nam nauk, które zapada³y
g³êboko w nasze serca. Dni te zosta³y nam
dane, abymy ujrzeli Oblicze Jezusa w osobie Jana Paw³a II i odnaleli siê w samym
sercu Kocio³a. W tym czasie, Marzia jeszcze wiêcej modli³a siê za papie¿a, zw³aszcza na ró¿añcu.
Dziadkowie przygotowali dla niej wi¹teczny strój. Marzia lubi³a ubieraæ siê ³adnie, gdy nadarza³a siê stosowna okazja;
by³a nawet nieco kokieteryjna, jak wiele
dzieci w jej wieku: Co mam za³o¿yæ, babciu? Muszê piêknie wygl¹daæ!
Wiadomoæ o tym, ¿e Marzia zobaczy
Ojca wiêtego rozesz³a siê lotem b³yskawicy. W przeddzieñ tego spotkania dziewczynka by³a w euforii, a ca³y szpital  wraz
z ni¹. Wszyscy, najbardziej jednak mali pacjenci i personel oddzia³u pediatrycznego,
na którym przebywa³a, cieszyli siê jej
szczêciem. Inne dzieci przychodzi³y j¹ odwiedzaæ, marz¹c, ¿e one tak¿e bêd¹ mog³y kiedy dowiadczyæ tej ogromnej radoci. Barbara, jedna z nich, spotka³a siê
potem z Ojcem wiêtym 1 kwietnia 1998 r.
Poniewa¿ Marzia by³a ju¿ tak os³abiona, ¿e nie mog³a sama utrzymaæ siê na nogach, we wtorek wieczorem pielêgniarki pomog³y jej wyk¹paæ siê pod prysznicem.
Ubranie i napisany przez ni¹ list czeka³y
ju¿ na uroczyst¹ chwilê.
Gdy wszed³em do jej sali szpitalnej, zasta³em tam dziadków Marzii i w szczegó³ach opowiedzia³em im, co bêdziemy robiæ
nazajutrz.
W nocy z wtorku na rodê dziewczynka z przejêcia prawie nie zmru¿y³a oka.
Rano, dyrektor szpitala zjawi³ siê u niej, by
wyraziæ swoj¹ radoæ z powodu rych³ych
odwiedzin w domu papie¿a. Zeszlimy z

pierwszego piêtra, na którym znajduje siê
oddzia³ pediatryczny i wsiedlimy do samochodu Angela, jej dziadka. Zdawa³o nam
siê, ¿e razem z ni¹, ca³y szpital duchowo
towarzyszy nam w drodze do serca Kocio³a, by spotkaæ tam Ojca wiêtego. Angelo
prowadzi³, Marzia siedzia³a z ty³u obok
swojej babci, Rity.
Dojechalimy do Watykanu i zaparkowalimy samochód. Poniewa¿ do audiencji pozosta³o jeszcze trochê czasu, udalimy siê do groty Matki Bo¿ej z Lourdes w
ogrodach watykañskich. Lubiê to miejsce.
Nios³em Marziê na rêkach, gdy¿ dla wycieñczonej chorob¹ dziewczynki chodzenie by³o zbyt mêcz¹ce. Przed grot¹, powierzylimy Matce Bo¿ej wszystko, co Marzia
mia³a w swoim sercu. Odmówilimy piêæ
Zdrowa Mario i przez kilka minut trwalimy w milczeniu. Podczas tej intensywnej
modlitwy wszyscy, niemal fizycznie dowiadczylimy obecnoci Matki Bo¿ej. By³a z
nami, tuli³a nas do serca, pociesza³a, opowiada³a o nas swojemu Synowi i pozwala³a nam odczuæ swoj¹ macierzyñsk¹ mi³oæ.
Nigdy nie zapomnê tej modlitwy do Najwiêtszej Maryi Panny w obecnoci Marzii.
Co dzia³o siê w jej duszy? Co powiedzia³a jej Maryja? Marzia wiernie chowa³a
wszystkie te wspomnienia w swoim sercu.
Po modlitwie przed kopi¹ Groty z Lourdes udalimy siê do Ojca wiêtego. Oczy
Marzii jania³y.
Wszyscy zebrani wokó³ Papie¿a, zostali
uprzedzeni i potraktowali Marziê z wyj¹tkow¹ uwag¹ i delikatnoci¹. Zostalimy przyjêci natychmiast po naszym wejciu do sali
Paw³a VI od strony kulis.
SPOTKANIE DWÓCH SERC
Marzia opuci³a ramiona nios¹cego j¹
dziadka i uczyni³a olbrzymi wysi³ek, by na
w³asnych nogach przejæ kilka kroków w
stronê papie¿a. Wreszcie mog³o rozpocz¹æ
siê spotkanie, na które tak czeka³a.
Zdumiewaj¹ce spotkanie dwóch p³omiennych dusz, zanurzonych w nieskoñczonej wiat³oci Jezusowego Serca, w
samym sercu Kocio³a. Gdy Jan Pawe³ II
po raz pierwszy obj¹³ Marziê swymi ojcowskimi ramionami, wzruszenie ogarnê³o
wszystkich wiadków tej sceny. Papie¿
uczyni³ znak b³ogos³awieñstwa; dziewczyn-
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ka przyjê³a je z ¿arliw¹ wiar¹.
W du¿ym skrócie opowiedzia³em Ojcu
wiêtemu o Marzii i jej ¿yciu. S³ucha³ uwa¿nie, jak zawsze. Zaraz potem pochyli³ siê
nad dzieckiem po raz drugi i przygarn¹³ je
do siebie. Ile¿ ojcowskiej mi³oci by³o w tym
ucisku, jak wielkie braterstwo dusz! Dwa
serca doskonale zjednoczone z Chrystusowym Krzy¿em, dwie dusze w niewypowiedzianej komunii. Na twarzy Ojca wiêtego odmalowa³o siê wielkie wzruszenie;
Marzia zdawa³a siê prze¿ywaæ ekstazê.
Papie¿ przytula³ dziecko do serca. Marzia
by³a niczym umi³owany uczeñ Chrystusa;
jej g³owa spoczywa³a na sercu Piotra, ziemskiego Zastêpcy Chrystusa, sercu Dobrego Pasterza. Mog³a teraz us³yszeæ jego
bicie. Ta jest moj¹ córk¹ umi³owan¹, w niej
mam upodobanie.
Twarz Marzii dozna³a przemienienia.
Próbowa³em ukryæ g³êbokie uczucia, jakich
dowiadcza³em, ale nie uda³o mi siê to.
Nastêpnie, Papie¿ przywita³ dziadków Marzii, Angela i Ritê, oraz jej lekarkê, Rosê.
Wyszlimy z sali audiencyjnej w zupe³nej
ciszy. Dane nam by³o prze¿yæ chwile, które zbli¿y³y nas do Wiecznoci.
Stella Maris, grudzieñ 2003, str.11-12
Przek³ad z franc.: A.L.
za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis

STELLA MARIS jest pismem religijnym
wydawanym w Szwajcarii, w jêzyku
niemieckim i francuskim, podejmuj¹cym m. in. problematykê wspó³czesnych objawieñ.
Prenumeratê miesiêcznika, po wp³aceniu 25 euro, mo¿na zamawiaæ
pod adresem:
Stella Maris
Edition du Parvis
1648 Hauteville
Szwajcaria
Adres internetowy:
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Jan Pawe³ II skoñczy³ 18 maja 2004 roku 84 lata.
Z tej okazji przypominamy wiadectwo naczelnego redaktora
L`Osservatore Romano Mario Agnes`a o Ojcu wiêtym

WIELKI PONTYFIKAT
W 25 rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a
II przypominaj¹ mi siê s³owa jego poprzednika Paw³a VI, który mówi³ o sobie w ONZ
4 padziernika 1964 r.: Jestemy niczym
pos³aniec, któremu po przebyciu bardzo
d³ugiej drogi, uda³o siê dorêczyæ powierzony mu list... Tak, wy to widzicie: od tak dawna jestemy w drodze i niesiemy ze sob¹
d³ug¹ historiê...
Jan Pawe³ II to droga i list. Jego pontyfikat, jego pos³uga Nastêpcy Piotra s¹ konkretnym, widzialnym, nieprzerwanym pielgrzymowaniem wród ludzi i narodów, wed³ug geografii wiary, geografii sytuacji, geografii codziennoci, geografii cierpieñ, z³udzeñ, zawodów, obowi¹zków, opresji, nadziei ka¿dego cz³owieka, ka¿dego ludu i narodu. Da³ pocz¹tek nowej ewangelizacji
swoimi podró¿ami, które w ci¹gu 25 lat by³y
i s¹ coraz bardziej podró¿ami Janowymi,
Paw³owymi i Piotrowymi.
Jego pontyfikat to list odpowiadaj¹cy na
oczekiwania i nadzieje ludzi i narodów. Jan
Pawe³ II przychodzi w imieniu Chrystusa 
w Jego imieniu mówi, domagaj¹c siê poszanowania godnoci i wolnoci ka¿dego
cz³owieka i ka¿dego narodu.

ODWAGA PRAWDY

Czyni to z biblijn¹ odwag¹: odwag¹
Prawdy. Prawda jest tu syntez¹ Magisterium i czynu o wysokich aspiracjach moralnych, o¿ywianych szczególn¹ trosk¹ duszpastersk¹. Jest ona g³oszona, powtarzana
bez wytchnienia podczas spotkañ w drodze.
Papie¿ g³osi prymat Prawdy w ca³ej pe³ni. Dziêki temu s³owa i gesty, które wyznaczaj¹ jego drogê, tworz¹ spójn¹ ca³oæ.
Jeli Prawda jest S³owem Boga ¿ywego  powiedzia³ kiedy w homilii z okazji
rocznicy l wojny wiatowej  S³owem Ojca
wypowiedzianym poprzez Syna, S³owem,
które sta³o siê cia³em i przemówi³o poród

tego wiata i w dziejach ludzkoci, nale¿y
j¹ g³osiæ, stawiaj¹c czo³o wszelkim trudnociom, stwarzanym przez ludzi, okolicznoci czy wiat.
Odwaga Prawdy to g³oszenie Prawdy
w ca³ej mocy, w pe³nym wietle, niczego
nie umniejszaj¹c, niczego w niej nie naruszaj¹c, w przekonaniu, ¿e to Prawda w³anie nadaje sens wszystkiemu co istnieje i
tworzy fundament nowych i twórczych dziejów. Odwag¹ jest dochowanie wiernoci
Prawdzie i pe³ne uto¿samienie siê z ni¹.
Odwaga Prawdy otwiera drzwi Chrystusowi, kruszy mury z kamienia i kamienne
serca, aby przez powsta³y w ten sposób
wy³om mog³a przenikn¹æ w ludzkie ¿ycie i
bieg dziejów wielka Bo¿a Prawda o cz³owieku; pe³na czu³oci Ewangelia ¿ycia,
wspania³y Bo¿y plan stworzenia.

TO NIE JA PRZEMAWIAM, LECZ BÓG

Trzeba kruszyæ mury, by przezwyciê¿yæ szatañsk¹ pokusê naszych czasów,
które chc¹ podwa¿yæ stwórczy zamys³ Boga wzglêdem cz³owieka i jego przysz³oci.
Dlatego w³anie przed paroma laty w Meksyku Papie¿ wo³a³ dononym g³osem: To
nie ja przemawiam, lecz Bóg. By³o to przejmuj¹ce wo³anie cz³owieka Bo¿ego.
W obronie ¿ycia i aby pomóc pokonaæ
lêk, Jan Pawe³ II sta³ siê ja³mu¿nikiem pokoju. Wszêdzie, od siedziby ONZ po Sardyniê i Sycyliê, od Litwy po Amerykê, od Muru
Berliñskiego po Nigeriê, od Chorwacji po
Kubê, od Boliwii po Tunezjê, od Indii po
Australiê, od zjednoczonej Europy po zjednoczon¹ Amerykê  jego wielkie idee koryguj¹ mapê wiata  od Czêstochowy po
Pompeje, wszêdzie powtarza jasno i konkretnie: wiatu potrzebna jest organizacja
reprezentuj¹ca Rodzinê Narodów. Dlaczego nie mog³aby ni¹ byæ ONZ? Tylko Rodzina Narodów mo¿e zapewniæ pokój.
l oto ów Ja³mu¿nik staje przed nami.
Idzie poma³u, ale pewnie, wie, ¿e jest przewodnikiem. Jego czujny, przenikliwy wzrok
potrafi dosiêgn¹æ ka¿dego, obj¹æ t³umy,
wiele miejsc i problemów. Wzrok, który pozwala mu zachowaæ w sercu i pamiêci fotograficzny obraz wydarzeñ. W jego postêpowaniu i w jego spojrzeniu przejawia siê
czu³oæ pasterza. Nikt nie jest mu zbyt daleki, niczego nie przeoczy. Radoci, oczekiwania, rozczarowania, cierpienia, dramaty, zraniona wolnoæ ka¿dego cz³owieka i
ka¿dego narodu s¹ obecne w jego sercu.
Przepe³niaj¹ jego serce. S¹ jego w³asnoci¹. I tak oto odwa¿nym s³owem i czynem,
równie¿ w ostatnich miesi¹cach, jak wymagaj¹cy i kochaj¹cy ojciec broni swych dzieci
 skrzywdzonych, odrzuconych, tych, którym odmawia siê szacunku, prawa do ¿ycia, ¿ycia godnego, w pokoju i wolnoci.
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Vox Domini
Dzi, w czasach powszechnego zagubienia, jako jedyny zabiera g³os, aby przypomnieæ, ¿e cz³owiek, bez wzglêdu na to, gdzie
¿yje, jest najwy¿sz¹ wartoci¹. Jego orêdzie zawiera siê w czterech s³owach: Prawda, ¯ycie, Sprawiedliwoæ, Pokój. Orêdzie stró¿a godnoci cz³owieka.

DROGA PRZEZ WZGÓRZE KRZY¯Y

Ja³mu¿nik pokoju, stró¿ godnoci, sternik historii  tak jawi siê
zw³aszcza tym, którzy go widzieli, gdy wchodzi³ na Wzgórze Krzy¿y na Litwie. Wydarzenie wyj¹tkowe, symbol pontyfikatu, który na
trwa³e zapisa³ siê w historii.
Im wy¿ej wchodzi³, im g³êbiej zapuszcza³ siê w gêsty las krzy¿y, które wyros³y z zasiewu wiary, tym bardziej ten obraz stawa³
siê symbolem ca³ego pontyfikatu.
Ta droga na górê, cel i punkt wyjcia swoistej geografii wiary;
ta droga do miejsca wyj¹tkowego ze wzglêdu na ubóstwo i bogactwo wiary, która przemawia przejmuj¹cym g³osem nadziei i
mi³oci; ta droga coraz bardziej jawi siê jako synteza pontyfikatu.
T¹ drog¹ sz³a wraz z Janem Paw³em II historia, zadziwiona i
zadziwiaj¹ca.
Szli z nim ludzie, anonimowi bohaterowie nieprzewidzianych
wydarzeñ.
Sz³y z nim ludy i narody, jeszcze do niedawna krzy¿owane, a
dzi z niedowierzaniem smakuj¹ce odzyskan¹ godnoæ.
Szed³ z nim Koció³ milcz¹cy, który szuka dzi s³ów, aby pomóc ka¿demu przezwyciê¿yæ lêk.
Sz³a z nim s³aboæ ucinionych i nietrwa³a moc krzywdzicieli,
ateistycznych dyktatorów pokonanych przez wiarê bezimiennych
prostych ludzi i odwagê Prawdy Nastêpcy Piotra.
Na Wzgórzu Krzy¿y zapisana jest niemal autobiografia kap³ana, biskupa, papie¿a. Autobiografia pontyfikatu. Autobiografia Kocio³a tych dwudziestu piêciu lat. Mówi¹ o tym trzy stacje, przy
których siê zatrzyma³.
Pierwsza z nich to wielki drewniany krzy¿ ustawiony w maju
1981 r. na pami¹tkê zamachu na placu w. Piotra.
Druga to krzy¿ z bia³ego marmuru  pami¹tka pielgrzymki Jana
Paw³a II  a na nim s³ynne s³owa: in hoc signo vinces, które w tym
miejscu brzmi¹ jak wyrok historii. Dwukrotnie bowiem ateistyczny
re¿im usuwa³ z tego wzgórza krzy¿e. A one dwukrotnie powraca³y, jeszcze liczniejsze, l wci¹¿ tam stoj¹ jako znak odkupienia w
obliczu ró¿nych ideologii, bloków, systemów: tych, które upad³y, i
tych, które trwaj¹.
Trzecia stacja to obraz Matki Bo¿ej na szczycie
wzgórza. Podnios³y i pe³en pokory moment drogi rozpoczêtej daleko st¹d i prowadz¹cej jeszcze dalej. Drogi
prowadz¹cej do nowej ewangelicznej wiosny. Jest to
¿yciowe zadanie dla tych, którzy dziêkuj¹ Panu za to,
¿e da³ Kocio³owi i wiatu tego Nastêpcê Piotra, tego
Cz³owieka Bo¿ego, który zadziwi³ historiê i nowe pokolenia. To im, nowym pokoleniom, z mi³oci¹ mówi o
przysz³oci i otwiera nowe horyzonty.
Nowy horyzont, który otworzy³a jubileuszowa pielgrzymka na górê Synaj, wiêt¹ górê Prawdy i wolnoci, to horyzont Boga.
Ten Bo¿y cz³owiek pokornie wzywa wszystkich 
wierz¹cych i niewierz¹cych  aby podnieli g³owy ku
niebu i odnaleli drogê prowadz¹c¹ na strome i ciche
wzgórza, na górê spotkania.

NIE ZDO£ALI ZNISZCZYÆ LISTU

Jan Pawe³ II wci¹¿ przychodzi do na nas jako list.
Koperta jest ju¿ trochê sfatygowana. Dotyka³o jej
tyle r¹k wyci¹ganych z wiar¹ i mi³oci¹. Dosiêg³y jej
te¿ rêce mordercy, który chcia³ zniszczyæ list, ale nie
zdo³a³. l choæ koperta zosta³a naruszona, list pozosta³
nietkniêty i czytelny. Napisany niezatartym i wyranym
pismem.

LIST BOGA.

Mario Agnes  Dyrektor LOsservatore Romano
Wydanie polskie numer 1/2004, str. 55-56
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Wzgórze Krzy¿y,
7 wrzenia 1993 roku

AVE CRUX!

...przybywam w pielgrzymce na Wzgórze Krzy¿y. D³ugo oczekiwa³em tego dnia. Oczekiwa³em tego dnia, drodzy bracia i siostry. A teraz dziêkujê Bogu za to, ¿e jestem tutaj z wami, by rozwa¿aæ tajemnicê krzy¿a Chrystusowego oraz skarb prawdy i wiat³a, jaki ona zawiera.
«Nauka krzy¿a jest moc¹ Bo¿¹ i m¹droci¹ Bo¿¹» (por. 1 Kor
1,23-24). Jest szczytem Dobrej Nowiny. Prowadzi do pe³ni prawdy o Bogu i cz³owieku. Potrzeba by³o, aby wywy¿szono Syna Cz³owieczego. Bóg Go wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê, które jest ponad
wszelkie imiê. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
wiat zosta³ przez Niego zbawiony. W nim zosta³ wywy¿szony
cz³owiek, nawet ten najbardziej poni¿ony i zdeptany. W Nim wywy¿szeni s¹ ci synowie i córki mêczeñskiej Litwy, których pamiêæ
czcicie na Wzgórzu Krzy¿y.
B¹d pozdrowiony, krzy¿u Chrystusa. Ave Crux!
Dziêkujemy wam, Litwini, za to Wzgórze Krzy¿y, za to wielkie
wiadectwo dane Bogu i cz³owiekowi, wiadectwo dane poprzez
misterium Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, wiadectwo dane waszej historii, wszystkim narodom Europy i ziemi.
Oby to wzgórze pozosta³o wiadectwem koñca drugiego tysi¹clecia po Chrystusie oraz zapowiedzi¹ nowego tysi¹clecia, trzeciego tysi¹clecia odkupienia i zbawienia, którego nie ma nigdzie
indziej, jak tylko w krzy¿u i zmartwychwstaniu naszego Odkupiciela. Pragnê powiedzieæ wszystkim: cz³owiek jest s³aby, kiedy staje
siê ofiar¹, ale byæ mo¿e jest jeszcze s³abszy, kiedy staje siê oprawc¹. Cz³owiek jest s³aby, ale ten s³aby cz³owiek mo¿e byæ mocny w
krzy¿u Chrystusa, w Jego mierci i zmartwychwstaniu. To jest przes³anie, które kierujê do wszystkich z tego mistycznego miejsca
litewskiej historii. Zostawiam je wszystkim. ¯yczê wam, abycie
je zawsze kontemplowali i prze¿ywali.
Pragnê wam jeszcze podziêkowaæ za to, ¿e przynielicie tutaj równie¿ krzy¿ Papie¿a, szczególnie po zamachu w 1981 r.
Dziêkujê za to wszystkim moim braciom Litwinom, a tak¿e braciom Polakom ¿yj¹cym na Litwie, wszystkim. Wszystkim Bóg zap³aæ. Niech ten krzy¿ tu pozostanie, niech pozostanie wraz z nim
tak¿e wasza modlitwa w intencji tego Papie¿a, który dzisiaj dozna³ wielkiej ³aski nawiedzenia waszego sanktuarium.
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14 XI 2003 S³owa Jan Paw³a II do uczestników
miêdzynarodowej konferencji
Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia

Jak pomagaæ ludziom
cierpi¹cym na depresjê?
Drodzy Bracia w biskupstwie i kap³añstwie, drodzy Przyjaciele!
Z radoci¹ spotykam siê z wami z okazji miêdzynarodowej konferencji na temat
depresji, zorganizowanej przez Papiesk¹
Radê do spraw Duszpasterstwa S³u¿by
Zdrowia. Dziêkujê kard. Javierowi Lozano
Barraganowi za uprzejme s³owa, jakie skierowa³ do mnie w imieniu obecnych.
Witam znakomitych specjalistów, którzy przybyli, aby przedstawiæ rezultaty swoich badañ nad t¹ chorob¹, a przez to przyczyniæ siê do pog³êbienia naszej wiedzy i
znalezienia lepszej terapii oraz zapewnienia w³aciwszej opieki zarówno samym
chorym, jak i ich rodzinom.
Z uznaniem mylê o wszystkich, którzy z oddaniem s³u¿¹ chorym na depresjê,
pomagaj¹c im zachowaæ wiarê w ¿ycie. Myl¹ ogarniam te¿ oczywicie rodziny, które
z mi³oci¹ i w sposób delikatny opiekuj¹
siê swoimi bliskimi.
Przyczyny choroby
Podczas waszych obrad, drodzy uczestnicy kongresu, zwracalicie uwagê na
ró¿ne z³o¿one aspekty depresji: pojêcie to
obejmuje g³êbokie stany chorobowe, mniej
lub bardziej trwa³e, ale tak¿e formy przejciowe, zwi¹zane z trudnymi dowiadczeniami  takimi jak konflikty ma³¿eñskie i rodzinne, powa¿ne problemy zawodowe,
poczucie osamotnienia  które prowadz¹
do os³abienia lub wrêcz do zerwania wiêzi
spo³ecznych, zawodowych, rodzinnych.
Chorobie towarzyszy czêsto kryzys egzystencjalny i duchowy, który sprawia, ¿e
cz³owiek traci z oczu sens ¿ycia.
Coraz powszechniejsze wystêpowanie
stanów depresyjnych budzi niepokój. Ujawniaj¹ siê bowiem ludzkie s³aboci  psychiczne i duchowe  które
czêciowo przynajmniej s¹
skutkiem oddzia³ywania
spo³eczeñstwa. Trzeba sobie koniecznie uwiadomiæ, jaki wp³yw maj¹ na ludzi treci szerzone przez
rodki przekazu, które g³osz¹ pochwa³ê konsumpcjonizmu, wzywaj¹ do natychmiastowego zaspokajania pragnieñ, do zabiegania o coraz wiêkszy dobrobyt materialny. Trzeba
proponowaæ nowe wartoci, a¿eby ka¿dy móg³ budowaæ swoj¹ osobowoæ
rozwijaj¹c ¿ycie duchowe,
które jest fundamentem
dojrza³ej egzystencji. Entuzjastyczny udzia³ przedstawicieli nowych pokoleñ

w wiatowych Dniach M³odzie¿y pokazuje, ¿e m³odzi szukaj¹ Kogo, kto owietli
ich codzienn¹ drogê, wskazuj¹c im powody, dla których warto ¿yæ, i pomagaj¹c im
pokonywaæ trudnoci.
Spieszyæ z pomoc¹
Jak sami podkrelilicie, depresja jest
zawsze dowiadczeniem duchowym. Ci,
którzy opiekuj¹ siê osobami cierpi¹cymi na
depresjê, a nie spe³niaj¹ okrelonych funkcji terapeutycznych, powinni przede wszystkim dopomagaæ im w odzyskaniu szacunku dla samych siebie, wiary we w³asne umiejêtnoci, zainteresowania przysz³oci¹
i woli ¿ycia. Dlatego wa¿ne jest, aby wyci¹gn¹æ do chorych pomocn¹ d³oñ, pozwoliæ
im odczuæ dobroæ Boga, w³¹czyæ ich we
wspólnotê wiary i ¿ycia, w której mogliby
czuæ siê akceptowani, rozumiani, wspomagani; w której  jednym s³owem  czuliby
siê godni, aby kochaæ i byæ kochanymi. Dla
nich, jak dla ka¿dego, kontemplacja Chrystusa i zarazem przyzwolenie, aby On na
nich patrzy³, to dowiadczenie, które otwiera na nadziejê i przynagla do wyboru ¿ycia
(por. Pwt 30,19).
Na drodze duchowego rozwoju bardzo
pomocna mo¿e byæ:
l Lektura i rozwa¿anie Psalmów, w których natchniony autor wyra¿a w modlitwie
swoje radoci i lêki.
l Odmawianie ró¿añca pozwala odnaleæ w Maryi mi³uj¹c¹ Matkê, która uczy ¿yæ
w Chrystusie.
l Udzia³ w Eucharystii jest ród³em wewnêtrznego pokoju, zarówno dziêki dzia³aniu S³owa i Chleba ¿ycia, jak i przez uczestnictwo we wspólnocie kocielnej.
Zdaj¹c sobie sprawê, ile trudu kosztuje osoby cierpi¹ce na depresjê to, co in-

nym wydaje siê proste i naturalne, trzeba
dopomagaæ im cierpliwie i delikatnie, zgodnie z napomnieniem w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus: Mali stawiaj¹ ma³e kroki.
W swej nieskoñczonej mi³oci Bóg jest
zawsze blisko tych, którzy cierpi¹. Depresja mo¿e byæ drog¹ do odkrycia nowych
aspektów w³asnej osobowoci oraz nowych
form spotkania z Bogiem. Chrystus s³yszy wo³anie tych, którzy p³yn¹ ³odzi¹ miotan¹ przez burzê (por. Mk 4,35-41). Jest
przy nich, aby dopomóc im w ¿egludze i
doprowadziæ do portu, gdzie znów zaznaj¹ spokoju.
Praktyczne wskazania
Zjawisko depresji uwiadamia Kocio³owi i ca³emu spo³eczeñstwu, jak bardzo
wa¿nym zadaniem jest wskazywanie ludziom, zw³aszcza m³odym, wzorców osobowych oraz proponowanie okrelonych
praktyk, które pomog¹ im wzrastaæ na p³aszczynie ludzkiej, psychicznej, moralnej i
duchowej. Brak takich punktów odniesienia z pewnoci¹ przyczynia siê do os³abienia struktury osobowoci, prowadzi bowiem
do przekonania, ¿e wszystkie rodzaje zachowañ zas³uguj¹ na tak¹ sam¹ ocenê. Z
tego wzglêdu rola rodziny, szko³y, ruchów
m³odzie¿owych, stowarzyszeñ parafialnych
jest bardzo istotna, jako ¿e wywieraj¹ one
istotny wp³yw na formacjê osoby.
Wa¿ny jest tak¿e udzia³ instytucji publicznych w zapewnieniu godziwych warunków ¿ycia zw³aszcza ludziom opuszczonym, chorym i starszym. Równie niezbêdne s¹ odpowiednie programy polityczne
s³u¿¹ce m³odzie¿y, które maj¹ wskazywaæ
nowym pokoleniom motywy nadziei, chroni¹c je przed pustk¹ i takimi próbami jej wype³nienia, które mog¹ okazaæ siê niebezpieczne.
Drodzy przyjaciele, zachêcaj¹c was, bycie ze
zdwojon¹ energi¹ podjêli
na nowo swoj¹ niezwykle
wa¿n¹ pracê u boku braci
i sióstr cierpi¹cych na depresjê, zawierzam was
wstawiennictwu Najwiêtszej Maryi Panny, Salus infirmorum. Oby ka¿dy cz³owiek i ka¿da rodzina mogli
zaznawaæ Jej macierzyñskiej opieki w trudnych chwilach.
Wam wszystkim, waszym wspó³pracownikom i
bliskim z serca udzielam
Apostolskiego B³ogos³awieñstwa.
Jan Pawe³ II
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UNIWERSALNE PRZES£ANIE
MATKI BO¯EJ Z GUADALUPE
«Niewiasto, oto syn Twój...
Synu, oto Matka twoja»
Nasz Zbawiciel, umieraj¹c na krzy¿u,
w testamencie mi³oci, powierzy³ Swojej
Matce, Maryi, ca³¹ ludzkoæ w osobie w.
Jana (J 19,26-27). Z woli Chrystusa Maryja jako Wspó³odkupicielka sta³a siê Matk¹
duchow¹ wszystkich odkupionych. Nowe
macierzyñskie obowi¹zki oraz troskê o zbawienie Swoich przybranych dzieci Maryja
przyjê³a z mi³oci¹ i w duchu pos³uszeñstwa jako S³u¿ebnica zbawienia odkupionej
ludzkoci. I chocia¿ dzie³o zbawienia wiata
na mocy mandatu Chrystusa w ci¹gu wieków kontynuuje Koció³ przez nauczanie,
uwiêcanie i w³adzê kierownicz¹, to Maryja jako Matka Kocio³a ma w tej misji zbawczej tak¿e swój szczególny udzia³.
Od chwili swego chwalebnego Wniebowziêcia Maryja orêduje i wstawia siê u
swego Syna za swymi dzieæmi, wypraszaj¹c im potrzebne ³aski, aby mog³y przezwyciê¿yæ ró¿norodne przeciwnoci i trudnoci w czasie ziemskiego pielgrzymowania
do portu zbawienia. Z woli Boga zstêpuje
tak¿e na ziemiê, ukazuj¹c siê na ró¿nych
miejscach wybranym wizjonerom, przez
których przekazuje i przypomina okrelonym grupom, a tak¿e wszystkim ludziom,
zbawcze orêdzie swojego Syna. Pomaga
w ten sposób i wspiera dzia³alnoæ ewangelizacyjn¹ Kocio³a.
W ci¹gu prawie XX wieków historii Kocio³a zainteresowani badacze tego zagadnienia doliczyli siê ponad 900 zjawieñ Matki
Bo¿ej (Mariofanii), które w ostatecznym
bilansie wiadcz¹ o tej macierzyñskiej trosce Maryi o wieczne szczêcie Jej przybranych dzieci.1 Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e
obok oficjalnej dzia³alnoci zbawczej Kocio³a objawienia Maryjne spe³niaj¹ bardzo
po¿yteczn¹ rolê i s¹ potrzebne, gdy¿ przyczyniaj¹ siê do o¿ywienia ¿ycia religijnego
wiernych i wydaj¹ wspania³e duchowe owoce w ¿yciu Kocio³a. Ojciec wiêty wyrazi³
siê kiedy, ¿e w tych objawieniach Maryjnych przejawia siê przedziwna pedagogia
Bo¿a. Chrystus widz¹c, szczególnie w
ostatnich stuleciach, ¿e jest negowany i
odrzucany, posy³a na ziemiê swoj¹ Matkê
licz¹c na to, ¿e dzieci us³uchaj¹ g³osu Matki, a Ona przyprowadzi zab³¹kane nieraz
dzieci do Niego, a przez Niego do Ojca Niebieskiego, który jest jedynym ród³em
prawdziwego szczêcia.
Takie interwencje z nieba poprzez Mariofanie, a tak¿e Chrystofanie maj¹ miejsce w konkretnym kontekcie historycz-
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nych wydarzeñ, szczególnych nieraz zagro¿eñ, niejednokrotnie w aspekcie dalszego rozwoju wydarzeñ w historii danego
narodu lub wiata. wiadczy to o tym, ¿e
Bóg w Swoich rz¹dach Opatrznoci czuwa nad wiatem i pragnie tylko dobra danego narodu lub ca³ej rodziny ludzkiej.

Na prze³omie XV i XVI wieku
na wiecie zaistnia³a
nowa sytuacja...
W nastêpstwie odkrycia Ameryki Europejczycy zetknêli siê w tym Nowym wiecie z ludami innej rasy, kultury i cywilizacji.
Powodowani pragnieniem przygód oraz
korzyci materialnych ruszyli na podbój
tych nowych kontynentów. Równolegle z
tymi zamiarami przybywali te¿ do tych ludów misjonarze, przynosz¹c im wiat³o
Ewangelii Chrystusowej.
Na pocz¹tku XVI w. tereny dzisiejszego Meksyku opanowali Hiszpanie. Pokonawszy ówczesne imperium Azteków, narzucili im swoj¹ dominacjê. I chocia¿ w pocz¹tkowym okresie ta hiszpañska konkwista nie zapisa³a siê chlubnie w historii, to
jednak  mimo negatywnych przejawów i
zachowañ hiszpañskich konkwistadorów 
Indianie dowiedzieli siê dziêki misjonarzom
o religii chrzecijañskiej. W tym procesie
ewangelizacji Indian sprzyjaj¹c¹ okolicznoci¹ by³o to, ¿e politeistyczna religia Azteków wyra¿a³a siê m. in. w okrucieñstwie
rytualnych ofiar sk³adanych bo¿kom pogañskim z ¿ycia ludzkiego. Zdrowo myl¹cy Indianie nie mogli tego ani zrozumieæ, ani siê
z tym pogodziæ i oczekiwali z pewnoci¹
na korzystn¹ chwilê, by po³o¿yæ kres okrutnym obrzêdom, poch³aniaj¹cym dziesi¹tki
tysiêcy ofiar ludzkich. Kiedy wiêc Hiszpanie dotarli do dzisiejszego Meksyku, powitali Corteza jako wybawiciela od tych okrucieñstw. Czêæ Indian przy³¹czywszy siê do
Hiszpanów, wspólnie z nimi przyczyni³a siê
do obalenia rz¹dów despotycznego króla
Montezumy, co zapocz¹tkowa³o now¹ erê
w historii Indian na tym kontynencie.
Jako prze³omow¹ datê w tych wydarzeniach przyjmuje siê rok 1525, który daje
pocz¹tek w Meksyku nowemu narodowi w
nastêpstwie zawieranych zwi¹zków ma³¿eñskich Hiszpanów z Indianami i wymieszania siê ras. Chrystianizacja Indian w pocz¹tkowym okresie konkwisty postêpowa³a powolnie i opornie z powodu nadu¿yæ
kolonizatorów hiszpañskich, którzy nieludzko traktowali miejscow¹ ludnoæ. W tej dramatycznej sytuacji nastêpuje interwencja
z Nieba: Maryja Niepokalana zstêpuje na

ziemiê i przez Indianina  Juana Diego 
przekazuje orêdzie skierowane do obu
narodów.

Objawienie i przes³anie
Maryi Niepokalanej  rok 1531
9 grudnia 1531 r. w drodze do kocio³a
neofita Juan Diego na wzgórzu Tepeyac
prze¿ywa pierwsze spotkanie z Maryj¹ Niepokalan¹. Jest sobota, dzieñ powiêcony
Maryi. W tamtym czasie Koció³ obchodzi³
w tym dniu liturgiczne wspomnienie Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny. W nawi¹zanym dialogu Maryja przedstawia siê kim
jest i czego sobie ¿yczy:
Wiedz z niewzruszon¹ pewnoci¹...,
¿e jestem doskona³¹ i zawsze Dziewic¹,
wiêt¹ Maryj¹, Matk¹ Boga prawdy, przez
którego wszystko ¿yje, Pana wszystkich
rzeczy, jakie s¹ wokó³ nas, Pana Nieba i
ziemi. Bardzo gor¹co pragnê, aby w tym
miejscu wzniesiono dla Mnie ma³y dom, w
którym Go uka¿ê, wywy¿szê i sprawiê, ¿e
siê objawi. Dam Go ludowi w mojej ca³ej
osobistej mi³oci, w moim wspó³czuciu, w
mojej pomocy, w mojej obronie: poniewa¿
prawdziwie jestem tw¹ mi³osiern¹ Matk¹,
twoj¹ i wszystkich ludzi, którzy ¿yj¹ razem
w tym kraju, i wszystkich innych ludzi...,
którzy Mnie kochaj¹, tych, którzy Mnie szukaj¹, tych, którzy Mi ufa j¹. Tu wys³ucham
ich ³kania, ich narzekañ, i uzdrowiê ich z
ich smutku, ciê¿kich dowiadczeñ i cierpieñ... Musisz pójæ do siedziby biskupa
Meksyku i powiedzieæ mu, ¿e ciebie posy³am, aby pokazaæ, jak usilnie pragnê, by
zbudowa³ mi wi¹tyniê, tu w dolinie; opowiesz mu dok³adnie wszystko, co widzia³e, podziwia³e i co s³ysza³e.2
Juan Diego niezw³ocznie spe³ni³ polecenie Maryi, zdaj¹c sprawozdanie ksiêdzu
biskupowi ze swego prze¿ycia oraz przekazuj¹c mu ¿yczenie Maryi. Ale jeszcze tego samego dnia powróci³ na wzgórze i skar¿y³ siê Maryi, ¿e biskup nie okaza³ zbytniego zainteresowania t¹ spraw¹. Prosi³ te¿
Maryjê, by tê misjê powierzy³a komu innemu, bardziej znakomitemu, gdy¿ on jest
osob¹ ma³oznacz¹c¹. Maryja wówczas powiedzia³a do niego:
Wiedz z niewzruszon¹ pewnoci¹, ¿e
nie brak mi s³ug i pos³añców, którym mogê
daæ zadanie poniesienia moich s³ów, którzy przeprowadz¹ moj¹ wolê. Ale bardzo
potrzeba, aby ty b³aga³ w mojej sprawie i
¿eby dziêki twej pomocy i porednictwu
moja wola zosta³a spe³niona. Mój najm³odszy i najdro¿szy synu, nalegam i usilnie polecam ci iæ znowu jutro do biskupa. Po-

wiedz mu w moim imieniu i daj mu w pe³ni
zrozumieæ moje zamiary, aby rozpocz¹³ budowanie kaplicy, o któr¹ proszê. Powiedz
mu raz jeszcze, ¿e jestem zawsze Dziewic¹, wiêt¹ Maryj¹, Matk¹ Boga, która ciê
posy³a.3
Nastêpnego dnia, w niedzielê po Mszy
w. Juan Diego ponownie uda³ siê do rezydencji biskupa i powtórzy³ mu to samo
¿yczenie Maryi. Tym razem biskup okaza³
wiêksze zainteresowanie tym wydarzeniem, ale prosi³ Maryjê
o przekonuj¹cy znak i
dowód wiarygodnoci
Jej objawienia i ¿yczenia. Kiedy Juan Diego
powróci³ na wzgórze i
przedstawi³ Maryi wymaganie biskupa, Maryja przysta³a na to i poleci³a mu przyjæ ponownie nazajutrz po znak
i dowód.
Tymczasem w poniedzia³ek Juan Diego
by³ zmuszony zaj¹æ siê
swym wujkiem, Juanem Bernardino, ciê¿ko
chorym, który b³aga³ go,
by przyprowadzi³ do
niego kap³ana z sakramentami w. We wtorek, 12 grudnia Juan
Diego uda³ siê po kap³ana, spe³niaj¹c probê wujka. Wybra³ jednak inn¹ drogê, by unikn¹æ spotkania z Maryj¹. Maryja jednak zast¹pi³a mi drogê, i s³ysz¹c
jego pokorne usprawiedliwianie siê i powód
jego troski o chorego
wujka, uspokoi³a go zapewniaj¹c równoczenie, ¿e jego wujek jest
ju¿ zdrowy i nie musi iæ
po ksiêdza:
Nie bój siê tej choroby twego wuja ani
¿adnej innej choroby,
ani niczego, co ostre i
bolesne. Czy¿ nie jestem tu, Ja, któram twoj¹ Matk¹? Czy¿ nie jeste w moim cieniu i w mojej opiece? Czy¿
nie jestem ród³em twej radoci? Czy¿ nie
jeste w zag³êbieniu mego p³aszcza, w
skrzy¿owaniu mych r¹k? Czy¿ potrzebujesz czego wiêcej? Niechaj nic innego ciê
nie martwi ani nie niepokoi. Niechaj nie
martwi ciê choroba twego wuja, poniewa¿
on teraz nie umrze. Mo¿esz byæ pewien,
¿e ju¿ ma siê dobrze.4
Juan Diego spe³nia teraz kolejne polecenia Maryi. Wspina siê na skalne wzgórze, zrywa kwitn¹ce tam kwiaty, które Maryja sama u³o¿y³a w wi¹zankê, i ukryte w
tilmie poleci³a zanieæ biskupowi jako dowód prawdziwoci objawieñ i swego ¿ycze-

nia:

Te rozmaite rodzaje kwiatów s¹ dowodem, znakiem, jaki zaniesiesz do biskupa...
Z³o¿ysz mu uwa¿nie sprawozdanie o
wszystkim: o tym, jak pos³a³am ciê na
szczyt wzgórza zerwaæ i zebraæ kwiaty, o
wszystkim, co zobaczy³e i podziwia³e, po
to, aby przekonaæ rz¹dz¹cego kap³ana,
aby uczyni³ to, co le¿y w jego odpowiedzialnoci, aby mój dom Bo¿y, o który prosi³am
zosta³ zbudowany.5

Kiedy Juan Diego po wielu trudnociach ze strony s³u¿by zosta³ wreszcie przyjêty przez ksiêdza biskupa, ods³oni³ sw¹
tilmê, by wrêczyæ mu kwiaty, wi¹zanka rozsypa³a siê na pod³ogê. Biskup i towarzysz¹ce mu osoby ujrza³y na tilmie niezwyk³ej piêknoci wizerunek Maryi Niepokalanej. Upad³ wiêc na kolana i ze ³zami b³aga³
Maryjê o wybaczenie mu dotychczasowego niedowierzania. Wizerunek zatrzyma³ w
swej kaplicy domowej. Nastêpnie z Juanem Diego uda³ siê na to wzgórze, by zobaczyæ miejsce objawieñ, w którym Maryja
¿yczy³a sobie wybudowania wi¹tyni ku Jej
czci. Wyda³ nastêpnie zarz¹dzenie, by roz-
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pocz¹æ budowê kaplicy, któr¹ postawiono
w ci¹gu kilkunastu dni.
W dniu 24 grudnia, w uroczystej procesji, przeniós³ wizerunek do kaplicy, by lud
móg³ tak¿e zobaczyæ go, podziwiaæ, oddawaæ czeæ Maryi i modliæ siê do Niej.

Przes³anie Maryi
zawarte w Jej s³owach
Analizuj¹c fenomen objawieñ Maryi
oraz treæ orêdzia przekazanego przez
Juana Diego, a tak¿e
kontempluj¹c wizerunek Morenity z Tepeyac utrwalony na indiañskiej tilmie, mo¿na odczytaæ i wyakcentowaæ
w nich nastêpuj¹ce treci:
Maryja wybra³a na
swego pos³añca Indianina, Juana Diego 
cz³owieka prostego, z
ni¿szej klasy spo³ecznej, pokornego i pos³usznego Jej poleceniom. Maryja mog³a
pos³u¿yæ siê kim znakomitszym, o co prosi³
J¹ Juan Diego, jednak
wybra³a jego. Jest on
dla Niej wa¿n¹ postaci¹ ze wzglêdu na misjê, jak¹ ma spe³niæ.
Maryja rozmawia z nim
w pozycji stoj¹cej, okazuj¹c mu w ten sposób
szacunek. Darzy go
sw¹ mi³oci¹ i podkrela, ¿e kocha te¿ wszystkich ludzi, bo wszyscy s¹ Jej dzieæmi.
W swoim orêdziu
Maryja przekazuje mu
i przypomina elementarne prawdy religijne:
istnienie Boga, Pana i
W³adcy wszystkiego
(Nieba i ziemi). Wszelkie istoty ¿ywe zawdziêczaj¹ Mu tak¿e dar
¿ycia. Ten Bóg jest bliski ludziom, bo On te¿
ma Matkê. Ona jest
Poredniczk¹ miêdzy
Bogiem i ludmi, bo ³¹czy ich z Nim i prowadzi do Niego.
Przedstawiaj¹c siê mu, Maryja przypomina dwa dogmaty Maryjne: Bo¿e macierzyñstwo i dziewictwo. Te s³owa wypowiedzia³a Maryja po hiszpañsku, pragn¹c odgraniczyæ religiê chrzecijañsk¹ od kultu
bo¿ków pogañskich.
Wyra¿aj¹c ¿yczenie budowy wi¹tyni
na wzgórzu objawieñ, Maryja zapowiada,
¿e tu oka¿e ludziom Boga, który objawi siê
im jako prawdziwy Bóg. Tu bêdzie te¿ wys³uchiwaæ prób ludu, bêdzie uzdrawiaæ
chorych i pocieszaæ strapionych w ich smutku i cierpieniu. W ten sposób pragnie s³u-

9

Vox Domini
¿yæ ludziom i prowadziæ ich do Boga.
Maryja podkrela ponadto, ¿e jest Matk¹ wszystkich mieszkañców tego kraju, zarówno Indian jak i Hiszpanów. Wszyscy razem powinni ¿yæ w zgodzie i mi³oci jako
dzieci Bo¿e. Jest tak¿e Matk¹ wszystkich
innych ludzi, którzy maj¹ siê tak¿e wzajemnie szanowaæ i mi³owaæ, a do Niej  zwracaæ siê w ró¿nych potrzebach ¿yciowych;
w Niej pok³adaæ nadziejê. wi¹tynia za, o
któr¹ prosi, ma byæ miejscem Jej obecnoci dla wszystkich Jej dzieci, które pragnie
tu wys³uchiwaæ, pocieszaæ i uzdrawiaæ.
Profesor uniwersytetu meksykañskiego, znawca jêzyka indiañskiego, ks. A. M.
Garibay, dostrzega w tym orêdziu Maryi
trzy elementy: probê Maryi, Jej obietnice
oraz Jej zapewnienie. Wszyscy za odbiorcy Jej przes³ania maj¹ trzy zadania do wype³nienia: spe³niæ proby Maryi, przyj¹æ Jej
obietnice oraz ufnie wierzyæ Jej s³owom.
Maryja pragnie wypraszaæ wszystkim
swym czcicielom ³aski Bo¿e, ale uzale¿nia
to od ich wspó³pracy z Ni¹ i z Bogiem. Do
tej wspó³pracy wybiera takich jak Juan Diego: ubogich, pokornych i pos³usznych. Dla
nas wszystkich Maryja jest wzorem, bo w
chwili Zwiastowania podjê³a wspó³pracê w
dziele zbawienia wiata. Podczas objawieñ
na wzgórzu Tepeyac domaga siê tej wspó³pracy od Juana Diego. Mia³ spe³niæ zlecon¹ mu misjê, bo od niej zale¿a³y dalsze losy
tego ludu i kraju. Nie wiadomo jakby potoczy³y siê losy Ameryki i wiata, gdyby Juan
Diego nie wype³ni³ zleconej mu przez Maryjê misji.
W tym miejscu nale¿y dopowiedzieæ,
i¿  w aspekcie uniwersalnym  orêdzie to
zawiera tak¿e wezwanie do wspó³pracy w
dziele zbawienia wiata wszystkich wyznawców Chrystusa oraz czcicieli Maryi.

Okolicznoci i kontekst
towarzysz¹ce objawieniom Maryi
Objawienia Matki Bo¿ej wraz z Jej przes³aniem na wzgórzu Tepeyac dokona³o siê
w okrelonych okolicznociach i kontekcie. Stanowi¹ one niejako oprawê i ubogacenie orêdzia s³ownego, wzmacniaj¹c jego
walor i znaczenie.
Maryja poleca Juanowi Diego, aby opowiedzia³ biskupowi wszystko, co widzia³ i
s³ysza³. Relacja ta zwraca uwagê na uboczne wprawdzie szczegó³y towarzysz¹ce zjawieniom siê Matki Bo¿ej, które jednak ubogacaj¹ to zjawisko i przes³anie Maryi.
Juan Diego s³yszy na pocz¹tku piew
ptaków, co zadziwia go z powodu pory
roku. Szczegó³ ten pobudzi³ jego wyobraniê i nasun¹³ mu skojarzenie odczucia raju.
Poczu³ siê bardzo szczêliwy i wewnêtrznie spokojny.
Szaty Maryi oraz krzewy i roliny w Jej
otoczeniu lni³y niezwyk³ym blaskiem s³oñca. Zjawisko rozkwitniêtych kwiatów na
skalnym szczycie wzgórza, w po³owie grudnia, kiedy panuje ju¿ mróz i le¿y nieg,
wskazywa³ sam przez siê na cud. A dodatkowym szczegó³em przy tym by³ fakt, ¿e
kwiaty pokryte by³y kroplami rosy, a nie 
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szronem.
Wymienione wy¿ej szczegó³y i okolicznoci da³y Juanowi Diego odczucie raju na
ziemi i doprowadzi³y go do przekonania, ¿e
ta piêkna i m³oda Pani zst¹pi³a na ziemiê z
raju, z Nieba.
Od postaci Maryi tryska³y promienie
wiat³a. Wydawa³o siê mu, ¿e Maryja stoi
przed s³oñcem, niejako zas³ania je. S³oñce dla Azteków by³o bóstwem, od którego
zale¿a³o ich ¿ycie i doczesna pomylnoæ.
Maryja wyda³a siê mu wiêc kim wiêkszym
i wa¿niejszym od s³oñca.
Ewangelizacja Azteków pomog³a im
zrozumieæ, ¿e to Jezus Chrystus jest t¹
wiat³oci¹ wielk¹ (Iz 9,1), i wiat³oci¹
wiata (J 8,12), któr¹ sprowadzi³a na ziemiê Niepokalana, wiêta Bo¿a Rodzicielka, Gwiazda Zaranna, Niewiasta obleczona w s³oñce, z ksiê¿ycem pod stopami
(por. Ap 12,1).
Diament pod stopami Maryi, jaki dostrzeg³ Juan Diego, ukszta³towa³ w nim
przekonanie o królewskiej godnoci Maryi.
Ten szlachetny kamieñ  symbol godnoci, niemiertelnoci i wiêtoci  s³u¿y³
królom dla podkrelenia ich rangi, dlatego
ozdabiali nim swoje korony.
Maryja ukaza³a siê Juanowi Diego 9
grudnia, w sobotê. Sobota dla chrzecijan
jest dniem szczególnie powiêconym Maryi. 9 grudnia obchodzono wtedy w Kociele liturgiczne wspomnienie Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny. Na pos³añca wybra³a Maryja swego czciciela, który j¹ darzy³ szczer¹ mi³oci¹.
Powy¿sze okolicznoci i szczegó³y towarzysz¹ce zjawieniom siê Matki Bo¿ej pozwoli³y Juanowi Diego zrozumieæ, ¿e Maryja jest osobowoci¹ doskona³¹ i wiêt¹;
¿e przyby³a z raju, do którego zaprasza tak¿e swoje przybrane dzieci. Przez te ró¿ne
znaki i szczegó³y Juan Diego dochodzi ponadto do przekonania, ¿e jest to Królowa,
a nie jaka ksiê¿niczka z ich narodu. Wskazuje na to tak¿e Jej strój, który ró¿ni siê
zasadniczo od sposobu ubierania siê kobiet i znakomitszych dam. Pos³uguj¹c siê
nim Maryja da³a mu do zrozumienia, a
przez niego tak¿e wszystkim innym czcicielom, ¿e liczy na jego oraz ich wspó³pracê
w tej zbawczej misji. Juan Diego wype³niaj¹c polecenie Maryi staje siê uczestnikiem
Jej misji, i porednio niejako wspó³autorem
Jej cudownego wizerunku na tilmie.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania
nale¿y jeszcze powiedzieæ, ¿e przes³anie
Maryi z Guadalupe skierowane by³o zarówno do Hiszpanów jak i do Indian. Zawarte
w nim prawdy religijne, wskazania i ¿yczenia Maryi maj¹ tak¿e wymiar ponadczasowy, ponadnarodowy i odnosz¹ siê do
wszystkich ludzi i do ka¿dego z osobna.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e przes³anie to
ma charakter uniwersalny.

Przes³anie skierowane do Indian
Indianom Maryja przynios³a prawdziw¹
wolnoæ. W nastêpstwie Jej objawieñ oraz
dalszej ewangelizacji tego kraju Aztekowie

wyzwolili siê z ciemnoci kultu pogañskich
bo¿ków, którym sk³adali ofiary z ludzi. Nawrócenie 8-milionowego narodu przez
chrzest i przyjêcie wiary chrzecijañskiej
pozwoli³o im poznaæ prawdê o Bogu prawdziwym i Jezusie Chrystusie, Zbawicielu
wiata. Objawienia Maryi z Guadalupe i
przes³anie skierowane do Indian sta³y siê
prze³omem w ich historii, niejako narodzinami nowej cywilizacji. Maryja dziêki tym
objawieniom g³êboko wniknê³a w dusze Indian, przemieniaj¹c ich w dzieci Bo¿e oraz
w Swych czcicieli.
Og³aszaj¹c im Ewangeliê Chrystusa
poprzez s³owa, symbole, kwiaty, pieni, a
szczególnie przez wizerunek na tilmie,
Maryja bardzo skutecznie wspar³a ewangelizacjê misjonarzy, którzy byli zdumieni
rozmiarem oraz liczb¹ nawróceñ. Orêdzie
to przynios³o Indianom wyzwolenie z cierpieñ, ucisku, egoizmu oraz ba³wochwalstwa oraz zaszczepi³o w nich nadziejê na lepsze i piêkniejsze ¿ycie, oparte na mi³oci
Boga i bliniego oraz wiarê w ¿ycie i szczêcie wieczne.
Cudowny wizerunek na tilmie sta³ siê
dla nich niejako otwart¹ ksiêg¹ i katechizmem, z którego odczytywali prawdy Bo¿e
zapisane jêzykiem znaków i symboli. Maryja sta³a siê dla nich symbolem jednoci
Nowego wiata, w którym mog¹ wspólnie
¿yæ ludzie ró¿nych nacji, odmiennej kultury
i ró¿nych jêzyków. Dlatego to przes³anie i
objawienia Maryi tak g³êboko wpisa³o siê
w serca i dusze Indian.
Kontempluj¹c wizerunek Maryi na tilmie Indianie nie uto¿samiali Maryi ze sw¹
bogini¹. Ich bogini bowiem ma twarz zas³oniêt¹ mask¹, twarz Maryi natomiast jest
ods³oniêta. Strój Maryi tak¿e ró¿ni siê od
stroju indiañskich ksiê¿niczek. Gest z³o¿onych r¹k Maryi dawa³ im do zrozumienia,
¿e Maryja czci kogo wy¿szego od Niej
samej. Okrywaj¹cy Maryjê b³êkitny p³aszcz
by³ dla nich symbolem w³adzy. Szarfa na
biodrach oznacza³a dziewictwo. Kwiat s³oñca na sukni Maryi symbolizowa³ im nowe
¿ycie, a kwiat serca oznacza³, i¿ nie s¹ ju¿
potrzebne ofiary z ludzi. Wystarczaj¹ca jest
teraz ofiara Jej Syna i ofiara Jej Serca.
Przez fakt, ¿e postaæ Maryi sta³a na
ksiê¿ycu oraz przed s³oñcem Indianie rozumieli, ¿e s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy nie
s¹ bo¿kami. Anio³ u stóp Maryi w kolorze
nefrytu by³ rozumiany przez nich jako zapowied ich przemiany w dzieci Bo¿e.

Przes³anie skierowane
do Hiszpanów
W orêdziu Maryi nietrudno jest dostrzec
przes³anie skierowane do Hiszpanów. Maryja wybra³a na swego pos³añca Indianina,
ale posy³a go z orêdziem i ¿yczeniem do
hiszpañskiego biskupa. On ma byæ wykonawc¹ woli Maryi. W tym czasie przebywa
u niego z gocinn¹ wizyt¹ Biskup z Santo
Domingo, Juan Gonzales, znaj¹cy dobrze
jêzyk Azteków i s³u¿y miejscowemu biskupowi jako t³umacz. To zatem Hiszpanie jako
pierwsi ogl¹daj¹ cudowny wizerunek na til-

mie.
W pocz¹tkowym okresie kolonizacji
Meksyku widoczny by³ ostry konflikt rasowy. Hiszpanie bardzo le traktowali Indian,
wyrz¹dzaj¹c im wiele krzywdy. Nie uwa¿ali ich za ludzi. W historycznych zapisach,
znajduj¹cych siê w Sewilli, pozostawili po
swym postêpowaniu bardzo niechlubne
opinie. Tymczasem Maryja w swym orêdziu
potraktowa³a Indian z godnoci¹ i szacunkiem. Da³a przez to do zrozumienia tak Indianom jak i Hiszpanom, ¿e tak¿e tubylcy
s¹ Jej dzieæmi. Biskup jako pierwszy zmieni³ swój stosunek do Indian. Potraktowa³ Juana Diego z szacunkiem i przez pewien czas
goci³ go u siebie, a po umieszczeniu cudownego wizerunku
w kaplicy, uczyni³ go stró¿em i
opiekunem tego pierwszego
sanktuarium, w którym opowiada³ on przybywaj¹cym pielgrzymom historiê tego obrazu.
Z up³ywem czasu zmienili
tak¿e sw¹ mentalnoæ i postawê wzglêdem Indian inni Hiszpanie, którzy pamiêtali, ¿e w
swojej ojczynie maj¹ tak¿e
sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadalupe. Jej figurki przywieli
ze sob¹ do Meksyku, oddaj¹c
Maryi czeæ w nowej ojczynie.
Rozpocz¹³ siê proces pojednania obu narodów, który z czasem pog³êbia³ siê i utrwala³.
Hiszpanie przestali wykorzystywaæ i krzywdziæ Indian, a zaczêli ich traktowaæ z godnoci¹
i szacunkiem jako braci. Przybywa³o ma³¿eñstw mieszanych. Urzêdnicy traktowali Indian bardziej sprawiedliwie i z
wiêkszym szacunkiem. Wspólnie budowano szko³y, kocio³y, warsztaty pracy, szpitale.
Przez kolejne dwa stulecia
wicekrólowie i biskupi zapewnili Meksykowi stabilnoæ polityczn¹, ekonomiczn¹. Zapanowa³ pokój, wiêc w krótkim czasie Meksyk wykszta³ci³ zastêpy misjonarzy, wysy³aj¹c ich do
innych krajów. Tê przemianê
serc Hiszpanów spowodowa³y
bez w¹tpienia objawienia Maryi oraz Jej
orêdzie, które Hiszpanie odczytali w³aciwie, przyjêli do serca z wiar¹ i zaczêli realizowaæ w duchu mi³oci Boga i bliniego.
Na fakt ten zwróci³ uwagê Ojciec wiêty w
czasie swojej pierwszej pielgrzymki do
Meksyku w 1979 r., w s³owach:
Przybywam do kraju, gdzie wiara katolicka sta³a siê fundamentem procesu krzy¿owania ras, który sprawi³, ¿e ró¿norakie i
czêsto sk³ócone spo³ecznoci etniczne
utworzy³y jedn¹ wspólnotê braterstwa i
przeznaczenia. Nie mo¿na zatem zrozumieæ Meksyku bez wiary.6
Efektem tej pozytywnej przemiany
Hiszpanów by³o tak¿e i to, ¿e kiedy w 1571

r. wprowadzono w Meksyku inkwizycjê, Indian wyjêto spod jej jurysdykcji.
W dziele ewangelizacji tego kraju objawienia i przes³anie Maryi odegra³y donios³¹ rolê. Misjonarze zrozumieli lepiej, i¿ nie
nale¿y rugowaæ i usuwaæ rytów i symboli
ludowych, lecz nale¿y je interpretowaæ w
wietle Ewangelii, dokonuj¹c umiejêtnej
sztuki inkulturacji. Obyczaje ludowe bowiem i uczucia ludu mog¹ tak¿e prowadziæ
do poznania prawdziwego Boga. Ewangelia wówczas nie bêdzie czym obcym, pochodz¹cym z zewn¹trz, lecz mo¿e staæ siê

czym bliskim i w³asnym, poprzez wpisanie jej w kulturê narodu. To zjawisko inkulturacji mo¿na dostrzec i dzi w sprawowaniu liturgii, w której obok tradycyjnych strojów indiañskich, u¿ycia kadzid³a, Meksykanie swe uczucia religijne wzglêdem Matki
Bo¿ej wyra¿aj¹ tak¿e przez piew, tañce
indiañskie z muzyk¹, dekoracje wi¹tyni,
obrazów i figur, a nawet mnóstwo ró¿norodnych kwiatów.
Kontempluj¹c cudowny wizerunek na
tilmie Hiszpanie równie¿ potrafili lepiej i g³êbiej zrozumieæ przes³anie Maryi skierowane do nich. Z³o¿one rêce Maryi w gecie
modlitewnym by³y dla nich symbolem Jej
wstawiennictwa u Syna. Omioramienne
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gwiazdy na Jej p³aszczu odczytywali jako
symbol ³ask wypraszanych wiatu przez
orêdownictwo Maryi. Pozosta³e za gwiazdy dekoruj¹ce p³aszcz Maryi rozumieli jako
znak Jej w³adzy i godnoci królewskiej, jak
równie¿ z³ote obramowanie p³aszcza nasuwa³o im tê sam¹ myl. Przepasanie talii
szarf¹ oznacza³o dla nich godnoæ dziewictwa Maryi.
Kolor czerwieni i b³êkitu szat Maryi by³
dla nich znakiem dziewictwa i macierzyñstwa. Postawê stoj¹c¹ Maryi z ugiêtym
kolanem odczytywali oni jako znak gotowoci niesienia pomocy cz³owiekowi. Stoj¹ca postaæ Maryi w blasku s³oñca i ksiê¿ycem pod Jej stopami nasuwa³o Hiszpanom obraz z 12 rozdzia³u Apokalipsy w. Jana. Us³uguj¹cy anio³ wskazywa³ im
na godnoæ królewsk¹ Maryi,
która w niebie wywy¿szona
zosta³a ponad chóry anio³ów.
To bogactwo treci przes³ania Maryi skierowane do
obu narodów, jak równie¿ g³êboka symbolika zawarta w tym
cudownym wizerunku, w³aciwie odczytane i realizowane w
¿yciu chrzecijañskim, wyda³o wspania³e efekty w ¿yciu narodu meksykañskiego, które
owocuj¹ po dzieñ dzisiejszy.
Przejawia siê to m. in. w tym,
¿e ten ponad stu milionowy
naród w 91% wyznaje wiarê
katolick¹, któr¹ wyra¿a i manifestuje tak spontanicznie i
¿ywio³owo. Objawienia te wraz
z przes³aniem Maryi s¹ przyk³adem tego, ile dobra mo¿e
siê dokonaæ przez wzrost wiary i mi³oci, kiedy dzieci us³uchaj¹ g³osu Matki i bêd¹ realizowaæ Jej wskazania w codziennym ¿yciu. Maryja bowiem w swych objawieniach
nie g³osi nowej Ewangelii, tylko przypomina Ewangeliê
swojego Syna i zawsze zachêca do kszta³towania ¿ycia,
wed³ug niej, s³owami:
Czyñcie wszystko, co Syn
mój wam powie (por. J 2,5).

Treci przes³ania Maryi
nadal aktualne
dla wspó³czesnego wiata
Przes³anie Maryi z Guadalupe skierowane by³o bezporednio do Indian i Hiszpanów ¿yj¹cych w Meksyku w XVI w. Maryja przypomnia³a w nim niektóre prawdy
religijne, wyrazi³a swoje ¿yczenie i poda³a
wskazania, wed³ug których oba narody
mia³y prowadziæ ¿ycie chrzecijañskie,
oparte na Ewangelii Chrystusowej. Orêdzie
to zawiera w sobie równie¿ treci uniwersalne, które s¹ aktualne dla wspó³czesnych
pokoleñ naszych czasów. Ewangeliê bowiem Chrystus poleci³ g³osiæ wszystkim
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narodom we wszystkich czasach. Wszyscy
ludzie s¹ tak¿e dzieæmi Maryi, której Zbawiciel zleci³ troskê o ich wieczne zbawienie. Zwróæmy zatem uwagê na niektóre z
tych uniwersalnych tematów, zawartych w
przes³aniu Maryi z Guadalupe, które aktualne s¹ i w naszych czasach, i powinny byæ
realizowane w ¿yciu dzisiejszych pokoleñ.
Maryja przez Juana Diego przypomina
dzisiejszym pokoleniom, ¿e jest tak¿e nasz¹ Matk¹:
...Wiedz z niewzruszon¹ pewnoci¹...,
¿e jestem twoj¹ mi³osiern¹ Matk¹, twoj¹ i
wszystkich ludzi..., którzy Mnie kochaj¹,
Mnie szukaj¹, i Mi ufaj¹....7
Zobowi¹zuje to równie¿ nas do wzajemnej mi³oci i wdziêcznoci wzglêdem Maryi za Jej macierzyñsk¹ mi³oæ i troskê o
nas. Polecaj¹c biskupowi wybudowanie
wi¹tyni Maryja zapewnia swoich czcicieli
gromadz¹cych siê w niej, ¿e wys³ucha ich
³kania i narzekañ, uzdrowi ich w smutku ciê¿kich dowiadczeñ i cierpieñ. Jak¿e aktualne s¹ te s³owa zapewnienia i pociechy
Maryi we wszystkich czasach. Koció³ ustawicznie w ci¹gu wieków g³osi te prawdy mariologiczne, ¿e Maryja jest rzeczywicie
wiêt¹ Bo¿¹ Rodzicielk¹ i zawsze Dziewic¹, a tak¿e nasz¹ Matk¹ duchow¹. Jej macierzyñska troska o zbawienie ka¿dego z
nas wyra¿a siê przez Jej orêdownictwo,
wstawiennictwo, porednictwo ³ask oraz
prowadzenie nas do Jezusa drog¹ wskazan¹ przez Niego. Potwierdzeniem tego s¹
niezliczone rzesze pielgrzymów, którzy gromadz¹ siê w sanktuariach maryjnych na
ca³ym wiecie, gdzie Maryja wys³uchuje ich
prób, wyprasza im niezliczone ³aski, pociesza i prowadzi do Jezusa. S¹ to nierzadko tak¿e dusze zab³¹kane, które Maryja,
Ucieczka Grzeszników, doprowadza do
konfesjona³u, by tu doznali ³aski przebaczenia Mi³osiernego Jezusa oraz odzyskali
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utracon¹ przez grzech godnoæ dzieci Bo¿ych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê
na ten szczegó³, ¿e w wielu innych objawieniach w nastêpnych stuleciach Maryja
powtarza to ¿yczenie budowy kaplicy, wi¹tyni, daj¹c pocz¹tek nowemu sanktuarium,
prosi o przybywanie na te miejsca w uroczystej procesji gdzie poprzez ³aski cudownych uzdrowieñ, nawróceñ oraz wielu innych, przyczynia siê do odrodzenia i pog³êbienia ¿ycia religijnego swych dzieci, a w
ostatecznym bilansie do wzrostu chwa³y Jej
Syna, Jezusa.
Autor ksi¹¿ki, która zawiera bogactwo
myli i w¹tków w tym temacie, s³usznie
podkrela, ¿e przes³anie Maryi z Guadalupe staje siê bardziej zrozumia³e dzisiaj dziêki wypowiedziom Ojca wiêtego, który z
okazji swoich pielgrzymek do Meksyku,
nawi¹zuj¹c do tego orêdzia Maryi, wskazywa³ na jego elementy aktualne równie¿
dla naszych czasów.
Jednym z nich jest temat nowej ewangelizacji w dzisiejszych czasach. Dzisiejszemu wiatu, który w swoim potencjale
liczebnym oraz przemianach spo³ecznokulturowych albo jeszcze nie pozna³ Chrystusa, albo od Niego siê odwraca, potrzebna jest w dalszym ci¹gu ewangelizacja w
nowych formach i metodach przepowiadania Dobrej Nowiny, aby wiat lepiej Go pozna³, bardziej umi³owa³ i uzna³ w Nim jedynego Zbawiciela wiata. Maryja w zadziwiaj¹cy sposób spe³ni³a to zadanie w XVI
w. w Meksyku, przynosz¹c Ewangeliê swego Syna Indianom oraz przyczyniaj¹c siê
do procesu integracji obu narodów. To
zadanie spe³nia Ona nadal w Kociele, a
my powinnimy aktywnie z Ni¹ wspó³pracowaæ w tym dziele. Tote¿ papie¿ ju¿ w
1979 r. og³osi³ Matkê Bo¿¹ z Guadalupe
Patronk¹ ewangelizacji dla ca³ego wiata.
W swoich wypowiedziach zwróci³ m. in.
uwagê na to, ¿e wiara Maryi winna byæ
wzorem dla ka¿dego z nas. Dziêki Niej,
jako Matce Kocio³a dzi nadal ma rodziæ
siê i wzrastaæ Koció³, jak sta³o siê to w
nastêpstwie Jej objawieñ w Meksyku, kiedy to 8 milionów Indian w³¹czy³o siê w szeregi Kocio³a Chrystusowego. W 1990 r.
papie¿ ponownie powtórzy³, ¿e Maryja
pierwsza przyjê³a Ewangeliê, by g³osiæ j¹
potem ludziom. Ona pierwsza ewangelizowa³a Amerykê.
W czasie obchodów 500-lecia chrystianizacji Nowego wiata, w 1992 r. Papie¿
zachêca³ uczestników, by te uroczystoci i
prze¿ycia sta³y siê jutrzenk¹ nowej ewangelizacji w swym zapale, metodzie i wyrazie. Maryja w tym dziele jest dla nas wzorem, bo Ona w najdoskonalszy sposób zrealizowa³a chrzecijañskie powo³anie.
Powiêcaj¹c 12 maja 1992 r. w krypcie
bazyliki Watykañskiej kaplicê ku czci Matki
Bo¿ej z Guadalupe, Papie¿ wyrazi³ nadziejê, ¿e w Maryi znajdzie duchow¹ si³ê i moc
do nowej ewangelizacji, do której jestemy
wszyscy zobowi¹zani. W przekonaniu Papie¿a Maryja jest Patronk¹ nowej ewangelizacji nie tylko na ziemi amerykañskiej, ale

tak¿e na ca³ym wiecie. W styczniu 1999
r. Papie¿ po raz kolejny pos³u¿y³ siê tym
tytu³em w odniesieniu do Maryi, okrelaj¹c
J¹ jako Gwiazdê pierwszej i nowej
ewangelizacji. Dlatego ca³¹ ufnoæ i nadziejê w tym dziele ewangelizacji dzisiejszego
wiata Papie¿ pok³ada w Maryi, która jako
Matka Kocio³a z wielk¹ aktywnoci¹ o¿ywia wiarê swych dzieci, zachêcaj¹c je powrotu i wiernoci Chrystusowi. Przejawia
siê to m. in. w Jej licznych objawieniach
tak¿e w ostatnich dwóch stuleciach, wród
których Koció³ raz po raz niektóre z nich
uznaje za autentyczne, jak np.: La Salette,
Lourdes, Fatima, Akita oraz niedawne objawienia w Kibeho (Rwanda, 1981-1983)
uznane za autentyczne 29 czerwca 2001
r. czy te¿ w Amsterdamie (1945-59) uznane za nadprzyrodzone 31 maja 2002 r.
Maryja w ten sposób wspiera misjê i
dzie³o ewangelizacyjne Kocio³a, przypominaj¹c Ewangeliê Chrystusa, któr¹ g³osi
Koció³ od zarania dziejów. Mamy zatem
podstawê, by wierzyæ z ufnoci¹, ¿e Maryja jako Gwiazda ewangelizacji w naszych
czasach pomo¿e skutecznie dzisiejszemu
wiatu oddalaj¹cemu siê od Chrystusa,
przezwyciê¿yæ kryzys niewiary oraz pozwoli dostrzec blask prawdy Chrystusowej
Dobrej Nowiny. Zrozumia³e s¹ wiêc te
wszystkie akty zawierzenia dzisiejszego
wiata Maryi jakie raz po raz ponawia Ojciec wiêty, pe³en ufnoci, bo wierzy w skuteczn¹ potêgê Maryi. Potrafi³a Ona w XVI
w. dokonaæ cudu w Meksyku, porywaj¹c i
doprowadzaj¹c do Chrystusa w tak krótkim czasie kilka milionów Indian oraz cudu
pojednania i integracji obu narodów. Taki
cud powrotu do Chrystusa jest mo¿liwy i w
dzisiejszym wiecie dziêki Maryi. W tym
dziele naturalnie Maryja liczy tak¿e na nasz¹ wspó³pracê i zaanga¿owanie. A pole
pracy jest obszerne, mo¿liwoci pomys³ów,
inicjatyw i form dzia³alnoci równie¿ mo¿e
byæ wiele.
Innym jeszcze tematem zawartym w
orêdziu oraz wizerunku Matki Bo¿ej z Guadalupe, aktualnym zawsze, i dzisiaj tak¿e, jest zachêta do modlitwy, szczególnie
ró¿añcowej. Maryja mówi wyranie w swym
orêdziu, ¿e bêdzie w wybudowanej wi¹tyni wys³uchiwaæ prób swoich dzieci. Na
wizerunku za, w wyniku badañ, odkryto
ró¿aniec po³¹czony z broszk¹. Symbol ten
i znak mo¿na odczytaæ jako zachêtê do
praktykowania tej modlitwy. Ka¿da modlitwa mo¿e mieæ charakter b³agania, dziêkczynienia, ekspiacji oraz uwielbienia. Ró¿aniec tak¿e. Modlitwa ró¿añcowa jest dla
Maryi bardzo cenna, wa¿na i skuteczna.
Do praktykowania tej modlitwy zachêca
ci¹gle wiernych Koció³, Papie¿e, a tak¿e
sama Maryja w licznych objawieniach.
Modlitwie ró¿añcowej zawdziêcza Koció³
i ludzkoæ wiele zwyciêstw w walce z mocami ciemnoci. W kocio³ach odmawiana
jest ta modlitwa w czasie liturgicznych nabo¿eñstw, a oprócz liturgicznej jej formy
propaguj¹ j¹ i praktykuj¹ ró¿ne wspólnoty
i grupy modlitewne, zgromadzenia zakon-
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ne oraz aposto³owie sporód laikatu. Powszechnie znane s¹ w parafiach ko³a ró¿añcowe, których cz³onkowie odmawiaj¹
ró¿aniec osobicie i prywatnie. Zakon Dominikanów propaguje tzw. nieustaj¹cy ró¿aniec, który podejmuj¹ siê odmawiaæ w
ci¹gu ca³ej doby dobrowolni wolontariusze
o godzinie, wybranej dla siebie.
Dzi w naszym kraju na falach Radia
Maryja odmawiaj¹ tê modlitwê miliony czcicieli Maryi. Z podziwem i uznaniem s³yszymy o zorganizowaniu przez Madziê Buczek
Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych, w które anga¿uj¹ siê g³ównie dzieci.
Piêkny przyk³ad i wzór tej modlitwy daje
nam Ojciec wiêty, który swe obowi¹zki
apostolskie przeplata ró¿añcem. Przekonany o wielkiej wartoci oraz skutecznoci
tej modlitwy prosi nas, swych rodaków, a
tak¿e i innych wiernych, o modlitwê na ró¿añcu w jego intencji. Dla uwydatnienia
waloru tej modlitwy Papie¿, jak wiemy, zredagowa³ i wprowadzi³ w praktykê tej modlitwy czwart¹ czêæ, tzw. tajemnice wiat³a, które obejmuj¹ okres publicznej dzia³alnoci Chrystusa, a rok 2002/03 og³osi³
Rokiem Ró¿añca, aby wierni tê modlitwê
jeszcze bardziej umi³owali i chêtniej praktykowali.
Maryja w objawieniach, zachêcaj¹c nas
do odmawiania ró¿añca, przypomina i powtarza, ¿e dziêki modlitwie na ró¿añcu uzyskuje Ona skuteczn¹ moc wstawiennicz¹
u swego Syna, dziêki której mo¿e sparali¿owaæ i udaremniæ piekielne knowania i
zamiary mocy ciemnoci oraz obezw³adniæ szatana. Dlatego ustawicznie zachêca
swe dzieci, by pos³ugiwa³y siê t¹ broni¹,
nie wypuszcza³y ró¿añca z r¹k, poniewa¿
z pomoc¹ tej modlitwy bêd¹ mog³y same
skutecznie siê broniæ w chwilach ró¿nych
duchowych zagro¿eñ, a tak¿e ratowaæ i
broniæ innych.
Misjonarze z pewnoci¹ propagowali tê
modlitwê wród nawróconych Indian w
Meksyku, choæ ówczesny ró¿aniec ró¿ni³
siê od dzisiejszej formy tej modlitwy. Wskazuje na to ró¿aniec uwidoczniony na wizerunku na tilmie. Mimo to jest on symbolem
i znakiem przypominaj¹cym nam równie¿
dzisiaj, ¿e ta modlitwa jest Maryi mi³a i droga i nale¿y j¹ dzisiaj nadal praktykowaæ.
Wymienione aspekty ukazania siê Matki Bo¿ej w Meksyku pozwalaj¹ dostrzec i
podziwiaæ wspania³e owoce i efekty macierzyñskiej troski Maryi o los swych przybranych dzieci, kiedy z wiar¹ i uleg³oci¹ odpowiadaj¹ one na Jej ¿yczenia, apele i
wskazania. Ich ¿ycie ulega wówczas radykalnej przemianie na lepsze. Zgodne
wspó³¿ycie w rodzinach i narodzie w oparciu o mi³oæ Boga i bliniego oraz wzajemny szacunek gwarantuj¹ im opiekê, pokój i
b³ogos³awieñstwo Bo¿e, co w koñcowym
rezultacie przyczynia siê do pomylnego
rozwoju i dobra narodu. Potwierdzaj¹ to
dalsze dzieje narodu meksykañskiego, po
objawieniach Maryi.
Przes³anie ma tak¿e charakter uniwersalny, co oznacza, ¿e prawdy religijne,

«...ukaza³ siê na niebie znak wielki:
Niewiasta obleczona w s³oñce.
Mia³a pod stopami ksiê¿yc,
a na g³owie koronê z dwunastu gwiazd.»

Z Ksiêgi Apokalipsy
w. Jana Aposto³a 12,1

wskazania i ¿yczenia Maryi w nim zawarte
s¹ aktualne tak¿e w czasach nam wspó³czesnych. Zawieraj¹ gwarancjê szczêliwego ¿ycia w zgodzie, mi³oci i pokoju zarówno jednostek, poszczególnych grup
spo³ecznych jak i wszystkich narodów.
Maryja jako Matka duchowa pragnie zawsze pomagaæ wszystkim swoim dzieciom,
by to swoje ziemskie pielgrzymowanie
wród ró¿nych zagro¿eñ i niebezpieczeñstw ukoñczy³y szczêliwie i zwyciêsko
u bram Nieba. Jednak liczy Ona i oczekuje
od nas wszystkich pozytywnej odpowiedzi
na Jej orêdzie oraz naszej wspó³pracy i
zaanga¿owania osobistego w tym dziele

zbawienia wiata. Ta Jej macierzyñska troska, szczególnie w ekonomii ³aski, jak naucza Sobór Watykañski II, trwaæ bêdzie a¿
do wiekuistego dope³nienia siê zbawienia
wszystkich wybranych. Albowiem wziêta do
nieba nie zaprzesta³a tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary
zbawienia wiecznego. Dziêki swojej macierzyñskiej mi³oci opiekuje siê braæmi Syna
swego pielgrzymuj¹cymi jeszcze i nara¿onymi na trudy i niebezpieczeñstwa, póki nie
zostan¹ doprowadzeni do szczêliwej ojczyzny (KK 62).
Ks. Ryszard Ukleja

PRZYPISY: 1 Por.: G. Hierzenberger, O. Nedomansky, Ksiêga objawieñ Maryjnych od I do
XX wieku, Warszawa, 2003; 2 Cyt. wg: K. Osiñski, Autoportret z Guadalupe, s.62,63; 3 Tam¿e, s.64,65; 4 Tam¿e, s.68; 5 Tam¿e, s.69; 6 Tam¿e, s.191; 7 Tam¿e, s.62,63.
OPRACOWANIE NA PODSTAWIE:
Osiñski K. Autoportret z Guadalupe, Warszawa 2002, za zgod¹ Wydawnictwa Ksiê¿y
Marianów; Ks. Dziuba A. Fr.: Matka Bo¿a z Guadalupe, Katowice 1995, za zgod¹ autora.
Ethel Cook Eliot, Matka Boska z Guadalupe w Meksyku, w: Niewiasta obleczona w s³oñce,
pr. zbiorowa, Lublin 1992, s. 29-47;
Kumak K., Guadalupe, w: Encyklopedia Katolicka, t.VI, Lublin 1993, s. 363-364.
STRONY INTERNETOWE:
http://www.virgendeguadalupe.org.mx/ http://www.sancta.org/
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Vox Domini

MEDZIUGORJE 
RÓD£O
£ASK,
PRAWDZIWY
CUD

O. Petar Ljubicic,
OFM

MEDZIUGORJE. Ma³a, kiedy ma³o znana
wioska, jest dzi powszechnie znan¹ miejscowoci¹, do której przybywaj¹ niezliczone rzesze pielgrzymów, jest ród³em ³ask,
miejscem prawdziwego cudu objawieñ
Matki Bo¿ej. Objawienia trwaj¹ od 23 lat.
Kolejna rocznica tego wydarzenia bêdzie
uroczycie wiêtowana 25 czerwca 2004.
Tu, w Medziugorju szczególnie silnie
odczuwa siê rzeczywist¹ obecnoæ Boga,
przewodnictwo Maryi, Królowej Pokoju.
Medziugorje sta³o siê miejscem, w którym
Bóg okazuje swoj¹ mi³oæ i obdarza ³askami; miejscem ¿arliwych modlitw, wzruszaj¹cych nawróceñ i cudownych uzdrowieñ.
Od wielu lat do Medziugorja przybywaj¹ miliony ludzi. Co przyci¹ga ich w to
miejsce? Co nosz¹ w swoich sercach?
Czego poszukuj¹, co znajduj¹? Jakimi s¹
po powrocie do domu? Prawdziwe odpowiedzi na te wszystkie pytania zna jedynie
Bóg. Dla wiêkszoci pielgrzymów pobyt i
prze¿ycia w Medziugorju okaza³y siê znacz¹c¹ pomoc¹, bez której ich nawrócenie,
ca³kowity powrót do prawdziwej wiary i modlitwy by³yby niemo¿liwe. Czêsto mo¿na
us³yszeæ, ¿e w Medziugorju odnaleli to,
czego nieraz przez d³ugie lata ¿ycia bezskutecznie poszukiwali. W wyznaniach
czêsto powtarzaj¹, i¿ do tego miejsca zaprowadzi³a ich Matka Bo¿a, a spowiadaj¹c
siê w sakramencie pokuty spotkali Jezusa, który obdarzy³ ich pokojem, radoci¹,
szczêciem.
Oto s³owa us³yszane niedawno z ust
pewnego pielgrzyma:
Tu, w Medziugorju, w moim ¿yciu nast¹pi³a ca³kowita przemiana. Dziêkujê Bogu
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za ten dar nawrócenia, dar modlitwy, ca³kowitego oddania i najprawdziwszej radoci.
Inne, równie¿ przed kilku dniami us³yszane wyznanie m³odego kap³ana:
Prawdziwym cudem jest, ¿e zosta³em
ksiêdzem! Wczeniej nie wykazywa³em
prawie ¿adnego zainteresowania Bogiem
ani wiar¹, ¿e nawet nie wspomnê o Papie¿u. Wszystko zmieni³o siê po przybyciu do
Medziugorja. Przed rokiem przyj¹³em sakrament kap³añstwa, udzielony przez Ojca
wiêtego, Jana Paw³a II.
Pozna³em te¿ m³odego cz³owieka, który by³ ju¿ zarêczony. Pewnego dnia dowiedzia³ siê o objawieniach w Medziugorju. Poprosi³, bymy wspólnie odbyli podró¿ do tego miejsca, jednak nie poruszaj¹c w czasie rozmów tematów zwi¹zanych z religi¹,
wiar¹, Bogiem. W Medziugorju nast¹pi³a w
nim cudowna przemiana. Obdarzony ³ask¹
wybra³ inn¹ drogê: zamiast ma³¿eñstwa 
kap³añstwo. Kiedy wróci³ do domu, narzeczona wykaza³a zrozumienie dla jego decyzji. Wst¹pi³ do zgromadzenia zakonnego, zosta³ ksiêdzem.
Nikt w gronie pielgrzymuj¹cych do Medziugorja nie wraca do domu taki sam, jaki
by³. G³êbia i szczeroæ odmawianych modlitw, wyznanie grzechów w sakramencie
pokuty, wiadomoæ wci¹¿ trwaj¹cych objawieñ Gospy, przenikaj¹ do serc tak, ¿e
otwieraj¹ siê one na przyjêcie ³ask, a st¹d
ju¿ tylko ma³y krok do ca³kowitej zmiany
dotychczasowego ¿ycia. To Bo¿e wkraczanie w ludzkie ¿ycie pozostaje dla nas swego rodzaju tajemnic¹, s¹ to przeobra¿enia
dokonuj¹ce siê w cudowny sposób.
Przypomnijmy jak siê to zaczê³o.

Szecioro dzieci prze¿ywa co niezwyk³ego, co co jest zjawiskiem nadprzyrodzonym. Zapewne, dla gromadki dzieci, objawienie by³o w pierwszych chwilach czym
trudnym do zrozumienia. Dzieci, bêd¹ce
wiadkami objawienia Matki Bo¿ej, radonie podniecone, przekaza³y wiadomoæ
wiernym w parafii, jednak szybko dotar³a
ona do ca³ej Chorwacji, póniej nawet do
bardzo odleg³ych zak¹tków wiata. Matka
Bo¿a pojawi³a siê w Medziugorju jak matka obdarzaj¹ca mi³oci¹ wszystkich ludzi.
Godnym przypomnienia jest fakt, i¿ podczas pierwszego objawienia ukaza³a siê z
Dzieci¹tkiem Jezus na rêkach.
Jezus jest naszym Zbawicielem, prawdziwym Bogiem, prawdziwym Cz³owiekiem. Jest dla nas najcenniejszym darem,
prawdziw¹ radoci¹, pokojem, nieopisanym szczêciem  wszystkim, czego cz³owiek pragnie, za czym têskni, co pragn¹³by otrzymaæ w darze.
W trzecim dniu objawieñ widz¹ce dzieci zapyta³y Matkê Bo¿¹: kim jest? Chcia³y
odpowied zanieæ ludziom. Maryja odpowiedzia³a wówczas:
 Jestem b³ogos³awion¹ Pann¹ Maryj¹.
W pierwszym okresie objawieñ wiele
by³o ró¿nych pytañ, na które Matka Bo¿a
chêtnie odpowiada³a. Odpowiedzia³a: Jestem Królow¹ Pokoju! na pytanie o to, jak
J¹ nazywaæ?
 Dlaczego do nas przyby³a?
 Pragnê przyjæ wam z pomoc¹, bo
widzê, moje dzieci, ¿e wiat i ludzie znajduj¹ siê w niema³ych k³opotach, szerzy
siê wiele z³a.
Matka Bo¿a podkreli³a z moc¹, ¿e
pragnie wskazaæ ludziom w³aciw¹ drogê,
bezpiecznie prowadz¹c¹ do zbawienia,
wiecznego szczêcia. Jak bardzo jest to
nieodzowne, nie trzeba szczegó³owo uzasadniaæ. wiat ca³y pogr¹¿ony jest w kryzysach, które widoczne s¹ niemal we
wszystkich dziedzinach ¿ycia. Nigdy dot¹d
nie by³o równie¿ tak wielkiego odwrotu od
wiary, od Boga.
 Matko Bo¿a, czego od nas pragniesz?
 Wiary!
 A od naszych kap³anów?
 Aby równie¿ sami mocno wierzyli
i umacniali wiarê wród ludu.
 A czego pragniesz od ludzi?
Odpowied by³a znów podobna do
wczeniejszych:
 Mocnej wiary!
Wiara, o której mówi Maryja, dotyczy
przede wszystkim osoby Jej Syna, Jezusa
Chrystusa. Obdarzaæ Go mi³oci¹ i pe³nym
zaufaniem. Wiara to równoczenie dar od
Boga, niezas³u¿ona ³aska, dar Ducha wiêtego, pozwalaj¹ce nam lepiej zrozumieæ,
¿e od Boga pochodzimy, do Boga nale¿ymy, Jemu winnimy w pe³ni ufaæ, obdarzaæ
Go mi³oci¹ i z mi³oci¹ s³u¿yæ te¿ blinim,
naszym siostrom i braciom. Od wielu ju¿
lat w³anie tego naucza Królowa Pokoju.
Jak¿e czêsto powtarza, i¿ jest rzecz¹ nie-
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odzown¹, aby w ca³ym swoim ¿yciu, we
w³asnym sercu, pierwsze miejsce przeznaczaæ Bogu. W ¿adnej chwili ¿ycia nie wolno o tym zapomnieæ. Królowa Pokoju od
lat wzywa do nawrócenia  to pierwsze i
najwa¿niejsze wezwanie w Jej orêdziach.
Gor¹cym ¿yczeniem Gospy jest, aby ¿ycie
ka¿dego z nas by³o nieustann¹ modlitw¹;
modlitw¹ odmawian¹ sercem.
Najwa¿niejszym potwierdzeniem prawdziwoci objawieñ s¹ owoce: tak czêste i
do g³êbi wzruszaj¹ce nawrócenia oraz zdarzaj¹ce siê cuda, bêd¹ce znakiem wszechmocy Boga. S¹ darem i ³ask¹ i nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e zdarzaj¹ siê równie¿ za
wstawiennictwem Maryi. Ka¿dy z cudów
dowodzi, jak bardzo Bóg nas kocha i stara
siê do siebie przyci¹gn¹æ. Cuda umacniaj¹ nasz¹ wiarê.
Kiedy cz³owiek otworzy serce, aby Bóg
w nim zagoci³, mocno w Boga wierzy i wype³nia Jego wolê  tego Bóg mo¿e wynagrodziæ cudem. W pe³ni potwierdza to cudowne uzdrowienie z nieuleczalnej choroby Colleen Willards, podczas jej pobytu w
Medziugorju, we wrzeniu 2003 roku.

*
Orêdzia Matki Bo¿ej dla
parafii w Medziugorju
i dla wiata
z 25 kwietnia 2004:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do ¿ycia jeszcze
bardziej intensywnie Moimi orêdziami z pokor¹ i mi³oci¹, aby
Duch wiêty nape³ni³ was Swoj¹ £ask¹ i swoj¹ Moc¹. Jedynie
w ten sposób staniecie siê wiadkami pokoju i przebaczenia.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na Moje wezwanie.

z 25 maja 2004:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do powiêcenia siê
mojemu Sercu i Sercu mojego
Syna Jezusa. Jedynie w ten sposób bêdziecie z ka¿dym dniem
coraz bardziej moimi i coraz
bardziej bêdziecie innych poci¹gaæ ku wiêtoci. W ten sposób
radoæ zakróluje w waszych sercach i staniecie siê pos³añcami
pokoju i mi³oci.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na moje wezwanie.

Medziugorje, wrzesieñ 2003 roku

Cudowne uzdrowienie
Colleen Willards
Amerykanka Colleen Willards z Chicago uleg³a chorobie, wobec której lekarze
okazali siê bezradni: rak, w postaci guza w
mózgu. Choroba nieuleczalna, powodowuj¹ca trudne do opisania bóle. Inne objawy
to utrata wagi cia³a, trudnoci w poruszaniu siê, ka¿de dotkniêcie cia³a powiêksza³o bóle. M¹¿ John, aby utrzymaæ rodzinê,
nie móg³ zrezygnowaæ z pracy, do której
wychodzi³ codziennie. Chora wymaga³a
sta³ej opieki, w domu pozostawa³ wiêc 21letni syn. Dla cierpi¹cej Colleen pewn¹
ucieczk¹ od doznawanych boleci by³o
zag³êbianie siê w modlitwie. W tej beznadziejnej chorobie zdoby³a siê jednak na heroiczny wysi³ek, postanowi³a pomagaæ najbiedniejszym. Porozumia³a siê ze stowarzyszeniem, którego patronk¹ by³a wiêta
Klara i zosta³a w nim jedn¹ z najbardziej
aktywnych cz³onkiñ. Nie mog¹c opuciæ
mieszkania dy¿urowa³a przy telefonie. Wydzwania³a do ró¿nych instytucji i osób, prosz¹c o datki miêdzy innymi dla uciekinierów z obszarów wojny na Ba³kanach oraz
inwalidów wojennych. Podczas jednej z
takich rozmów, przypadkowo dowiedzia³a
siê o objawieniach w Medziugorju. Niemal
natychmiast ogarnê³o j¹ pragnienie, aby
móc tam pojechaæ, mo¿liwie jak najszybciej. Czy bêdzie to jednak mo¿liwe, kiedy
uwzglêdni siê tak z³y stan zdrowia i nie najlepsz¹ sytuacjê w domowym bud¿ecie?
Koszty leczenia wymaga³y wydatkowania
niema³ych sum. Pomyla³a wówczas:
Nie pragnê pojechaæ do Medziugorja,
by doznaæ uzdrowienia, lecz po to, aby w
tym uwiêconym miejscu odczuæ i dowiadczyæ obecnoci Panny Maryi.
Od tego pamiêtnego dnia rozpoczê³y
siê jej ¿arliwe modlitwy, proby do Boga,
by obdarzy³ j¹ ³ask¹ podró¿y do Medziugorja. Proby zosta³y wys³uchane. Daleki
lot odby³ siê w wygodnych dla chorej warunkach, choæ co dwie godziny musia³a
przyjmowaæ lekarstwa umierzaj¹ce ból.
Jednak mimo to by³a w radosnym nastro-

ju, nieustannie dziêkuj¹c Bogu.
Nastêpnego dnia, ju¿ w Medziugorju,
chor¹ Colleen zawieziono na inwalidzkim
wózku pod dom jednej z widz¹cych. Jak
zawsze zgromadzi³o siê wielu pielgrzymów,
bli¿sze podejcie do widz¹cej wydawa³o siê
niemo¿liwe. Wydarzy³o siê jednak co innego. Widz¹ca sama zauwa¿y³a chor¹,
utorowa³a sobie do niej drogê, serdecznie
j¹ objê³a, modl¹c siê w jej intencji.
Nastêpnie zawieziono Colleen do kocio³a na Mszê wiêt¹. M¹¿ John zdo³a³
przesun¹æ wózek inwalidzki przed o³tarz.
Kiedy kap³an rozpocz¹³ modlitwê eucharystyczn¹, wtedy ona us³ysza³a wyranie do
niej skierowane s³owa:
Córko, zawierz ca³kowicie Bogu, On
jest twoim Ojcem. Oddaj siê w rêce Ducha
wiêtego, powierz swoje cierpienia mojemu Synowi Jezusowi. Oddaj siê im ca³kowicie  teraz!
Colleen odpowiedzia³a:
Tak, oddajê siê ca³kowicie, na chwa³ê
Bogu, na chwa³ê Nieba!
W tym momencie poczu³a mrowienie
w nogach i uwiadomi³a sobie, ¿e dzieje
siê z ni¹ co wa¿nego. Kiedy Msza wiêta
dobieg³a koñca, wiedzia³a ju¿, ¿e zosta³a
uzdrowiona. O w³asnych si³ach podnios³a
siê z wózka i bez czyjejkolwiek pomocy, samodzielnie opuci³a koció³.
Po powrocie do domu, z³o¿y³a wizytê
lekarzom, którzy zajmowali siê ni¹, nie widz¹c ¿adnej szansy powrotu do zdrowia.
Nie potrafili poj¹æ i zrozumieæ, b¹d w jakikolwiek sposób wyjaniæ, JAK TO SIÊ STA£O,
¿e beznadziejnie chora osoba zosta³a ca³kowicie uzdrowiona, co potwierdzone zosta³o szczegó³owymi badaniami.
Jeden z lekarzy zdo³a³ tylko wyznaæ:
Pani cudowne uzdrowienie to ju¿ trzeci
przypadek ca³kowitego powrotu do zdrowia, po pobycie chorego w Medziugorju...
T³umaczenie z niem.: B. Bromboszcz
z kwartalnika Medjugorje.
Gebetsaktion nr 72, str. 4-8

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Halina
zaprasza na pielgrzymki do Medziugorja
Zg³oszenia i wszelkie dodatkowe informacje:
Halina Osman ul. 1 Maja 18 41-706 Ruda l¹ska
Tel./fax: (032) 2422390; 3406476 (od 11 do 15-tej)
(032) 2426833 (od 10 do 22-giej)
Tel. komórkowy: 0601471527 lub 0501340285
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl
W okresie wakacji równie¿ do wyboru:
14-dniowe turnusy pielgrzymkowo-wczasowe
Medziugorje (5 dni)  Makarska Riviera (6 dni)
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Vox Domini
Rozmowa z Andrejem Ajdiæcem,
przeprowadzona 30 stycznia 2004,
w s³oweñskiej Poljanie

MEDZIUGORJE
TO MIEJSCE
WIELKICH
ZDARZEÑ
Nazywam siê Andrej Ajdiæ, urodzi³em
siê w s³oweñskim Lasko. Po ukoñczeniu
nauki w gimnazjum, zdoby³em zawód z³otnika. Nastêpnie podj¹³em studia w Laibach,
w Szkole Sztuk Stosowanych. Mój ojciec
by³ siodlarzem, w wolnych chwilach lubi³
rysowaæ. To by³a jego pasja. Zdo³a³ mi przekazaæ ju¿ w latach dzieciñstwa zainteresowanie rysunkiem i sztuk¹. Po ukoñczeniu
nauki w Laibach, zamiar dalszych studiów
zaprowadzi³ mnie do Wiednia, gdzie zdobywa³em wiedzê i umiejêtnoci praktyczne w zakresie klasycznej grafiki. Po powrocie do domu, wykonywa³em ró¿ne prace
w³anie w dziedzinie grafiki, rysunków, malarstwa, miêdzy innymi kalendarze, plakaty, kartki wi¹teczne.
Mój dotychczasowy dorobek artystyczny, z minionych 50 lat jest doæ bogaty.
Wiele dzie³ by³o eksponowanych w ró¿nych
krajach wiata. Jedn¹ z wystaw zorganizowano w wiedeñskim Pa³acu Sztuki, gdzie
za wystawione tam moje rzeby uhonorowany zosta³em Z³otym Medalem. W roku
1991 wiedeñska Akademia nada³a mi tytu³
magistra sztuki. Obecnie mieszkam w ma³ej wiosce s³oweñskiej, poniewa¿ lubiê ¿yæ
i tworzyæ w samotnoci, pozwalaj¹cej spokojnie rozmylaæ i doskonaliæ artystyczny
warsztat.
Jest Pan artyst¹ rzebiarzem
s³oweñskim. Pragnê przede wszystkim zapytaæ o Pana pierwsze
kontakty z Medziugorjem.
O Medziugorju us³ysza³em ju¿ w roku
1981, na pocz¹tku objawieñ. W S³owenii
wykonywano ju¿ wówczas du¿o pami¹tek
przeznaczonych dla pielgrzymów i jako
artysta oczywicie równie¿ siê tym interesowa³em. Tak mo¿na okreliæ moje pierwsze zwi¹zki z tym miejscem maryjnych objawieñ. Drugi i ju¿ bezporedni kontakt mia³
miejsce wtedy, kiedy sam pojecha³em do
Medziugorja, co umo¿liwi³ mi mój przyjaciel, Slavko Nemaniæ, sêdzia ledczy w
Celje. Zabra³ mnie ze sob¹. By³ to rok 1996.
Pierwsze wra¿enia nazwa³bym swego rodzaju zdziwieniem, ¿e wszystko przebie-
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ga tu w szybkim tempie i wszêdzie wokó³
mo¿na by³o dostrzec co, co nazwa³bym
komercjalizacj¹. Kiedy jednak póniej by³em równie¿ w innych miejscach, w których
gromadz¹ siê liczne rzesze pielgrzymów,
na przyk³ad w Fatimie b¹d w Lourdes, zauwa¿y³em podobne zjawisko. Szczerze
jednak powiem, i¿ równoczenie prze¿ywa³em w ka¿dym z tych miejsc szczególny
rodzaj pokoju, dar Bo¿y, który mo¿na odczuæ tylko w ciszy. Je¿eli chodzi o Medziugorje powiem krótko, ¿e czujê, i¿ tam naprawdê dzieje siê co istotnie wielkiego.
Jest Pan twórc¹ niezwyk³ej rzeby Chrystusa Zmartwychwsta³ego, wzniesionej miêdzy innymi te¿
w Medziugorju. Co mo¿e Pan powiedzieæ o swoim dziele?
Kiedy zadaje mi siê takie pytanie, zwyk³em od razu mówiæ, ¿e jako artysta nie jestem jak wiêkszoæ tych, którzy temat ukrzy¿owania przedstawia w sposób tradycyjny, klasyczny. Chrystus na krzy¿u... ile¿
powsta³o ju¿ takich dzie³ w sztuce. Z kolei
Zmartwychwstanie z regu³y przedstawiane
jest jako temat odrêbny.
Moja rzeba Chrystusa Zmartwychwsta³ego daleko odbiega od klasycznych
ujêæ i niczym ich nie przypomina, jest nastêpstwem innego podejcia do tematu,
twórczych przemyleñ. To, co uda³o mi siê
stworzyæ, przedstawia w jednej rzebie zarówno ukrzy¿owanie jak równie¿ zmartwychwstanie Chrystusa. Mój Jezus jest postaci¹ symbolizuj¹c¹ i jedno, i drugie. Jest
postaci¹ stoj¹c¹ z roz³o¿onymi rêkami, ale
ju¿ nie na krzy¿u. Wznosi siê ponad krzy¿em, który le¿y pod Nim, na ziemi i na którym widoczne s¹ jednak odciniête zarysy
ukrzy¿owanego cia³a. W tym w³anie tkwi
ca³a tajemnica nowego, artystycznego
spojrzenia. W jednej rzebie zdo³a³em

przedstawiæ dwa misteria: Ukrzy¿owanie i
Zmartwychwstanie. W³anie to na wskro
nowatorskie podejcie do tematu wzbudza
podziw i uznanie wszystkich, którzy ju¿
mieli okazjê zobaczyæ rzebê z bliska.
Kiedy rozpocz¹³ siê proces
tworzenia tej rzeby?
Pierwsze rysunki wykona³em w
roku1990, rzeba w obecnym kszta³cie zosta³a odlana w rok póniej. Kiedy by³a eksponowana na wystawie w Niemczech,
wzbudzi³a tak wielkie zainteresowanie, ¿e
zakupi³o j¹ kilka kocio³ów, z ró¿nych niemieckich miast, miêdzy innymi z ówczesnej
stolicy, Bonn. Wspomnê, ¿e choæ na tej wystawie znalaz³o siê 40 moich rzeb, to jednak zwiedzaj¹cy najd³u¿ej zatrzymywali siê
w³anie przy tej jednej. S¹dzê, i¿ jest w niej
co, co zmusza do d³u¿szego ogl¹dania i
pewnie do g³êbszych refleksji.
Z up³ywem czasu rzeba wzbudza³a
coraz wiêksze zainteresowanie. Kiedy Ojciec wiêty, Jan Pawe³ II przyby³ do S³owenii w roku 1996, w³adze kocielne uzna³y, i¿ szczególnym dla niego podarunkiem
bêdzie równie¿ moja rzeba odlana w srebrze. Obecny biskup diecezji Laibach, by³
wówczas cz³onkiem Watykañskiej Rady do
spraw Kultury. Kiedy ju¿ po wizycie Ojca
wiêtego spotka³ siê ze mn¹ w Lubljanie,
powiedzia³, ¿e w Watykanie ka¿dy, kto rzebê zobaczy³, by³ ni¹ oczarowany, widz¹c
w niej co szczególnego, co przykuwa³o uwagê.
Jak to siê sta³o, ¿e rzeba ta
zosta³a ustawiona w Medziugorju?
Kiedy wraz przyjacielem Slavko Nemanicem pojecha³em w roku 1996 po raz
pierwszy do Medziugorja, zabra³em z sob¹
model rzeby dla pokazania go kap³anom.
W owym roku proboszczem by³ ojciec Ivan

Landeka, prowincja³em  ojciec Tomislav
Pervan. Oni równie¿ byli ni¹ zachwyceni,
wyra¿aj¹c pragnienie, by tak¿e w Medziugorju znalaz³o siê miejsce dla niej.
Koszt realizacji tego zamierzenia siêga³ 300 tysiêcy euro. Wysoki, ale warto
podkreliæ, ¿e w ca³oci pokry³o go dwóch
fundatorów: pewien S³oweniec oraz zapewne nieubogi ¯yd, zamieszka³y w Genewie.
Fakt ustawienia rzeby na terenie Medziugorja sprawi³ mi radoæ szczególn¹, bo
przybywaj¹ tu z ca³ego wiata liczne rzesze pielgrzymów. Rzeba usytuowana jest
w miejscu, gdzie t³em jest tylko i wy³¹cznie
b³êkit nieba, co zreszt¹ by³o moim ¿yczeniem  aby dzie³o nie zla³o siê z otoczeniem. Wiem, ¿e w Medziugorju rzeba spe³nia jeszcze inn¹ rolê: gromadzi wokó³ siebie pielgrzymów, którzy nie bêd¹c w pe³ni
sprawni fizycznie nie mog¹ odbywaæ wêdrówek na górê Kri¿evac.
Jak w ogóle zrodzi³a siê ta idea,
pomys³ w³anie takiego przedstawienia tematu, co w praktyce oznacza nowy trend w sztuce, w tym
przypadku rzebie?
Sta³o siê to, je¿eli mo¿na tak powiedzieæ, przypadkiem. Pewnego dnia by³em
zajêty formowaniem czego z gliny. Trzyma³em wtedy w rêce krzy¿ Mestrovica, który pewnie przez nieuwagê wpad³ do pojemnika z rozrzedzon¹ glin¹. Przestraszony
szybko go wyci¹gn¹³em, ale w glinie zobaczy³em odcisk krzy¿a, ale i zarysu ukrzy¿owanej postaci. Uwa¿am, ¿e to w³anie
by³ ów decyduj¹cy moment, kiedy w mylach zrodzi³ siê pierwszy kszta³t przysz³ej
rzeby  po³¹czenie w jednym zarówno
Ukrzy¿owania jak i Zmartwychwstania.
Tylko tyle potrafiê o tym powiedzieæ. Z jednej strony przypadek a równoczenie pewien znak, który w moim myleniu pozostawi³ trwa³y lad.
Dzisiaj jestem szczêliwy, ¿e to wydarzenie pozwoli³o mi dostrzec mo¿liwoæ innego, nowego przedstawienia Chrystusa
Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego. Nie
w¹tpiê, ¿e podobne przypadki mog³y siê
zdarzyæ innym twórcom, pytanie czy ich
równie¿ doprowadzi³y do czego nowego?
Czy mo¿e Pan  jako twórca
 powiedzieæ jeszcze co bli¿szego o tej rzebie?
Krzy¿, który w tej rzebie le¿y na ziemi
i z odleg³oci jest oczywicie mniej widoczny, dla mnie posiada jednak szczególne
znaczenie. Na krzy¿u widoczny jest zarys
postaci Chrystusa, jest to widomy dowód,
¿e Jezus by³ na nim ukrzy¿owany. Natomiast nad le¿¹cym krzy¿em wznosi siê ju¿
wyprostowany Chrystus z roz³o¿onymi ramionami i jakby wznosz¹cy siê do niebios.
W takim w³anie ujêciu rzeba przyjmowana jest z uznaniem jako nowatorska. W Watykanie podkrelano zw³aszcza to inne
przedstawienie w rzebie Zmartwychwstania z jednoczesnym pozostawieniem krzy¿a na ziemi. Jezus zmartwychwsta³, pozo-

stawiaj¹c na ziemi wielki i trwa³y lad.
Wszyscy wiemy, ¿e Chrystus by³ cz³owiekiem z ludzkim cia³em. Kto spogl¹da na
lad pozosta³y na krzy¿u, potrafi sam wyobraziæ sobie jego postaæ na krzy¿u.
Zapewne wiadomo Panu, ¿e
przed kilku laty z rzeby zaczê³y
wyp³ywaæ krople wody. Rzeba
by³a w Medziugorju ustawiana
pod Pana osobistym nadzorem,
co mo¿na s¹dziæ o tym zjawisku
wyp³ywaj¹cych kropli wody?
Kiedy o tym us³ysza³em, by³em rzeczywicie zaskoczony. S¹dzê, ¿e chodzi o jakie zjawisko fizyczne, które naukowcy
umieliby na pewno w sposób naturalny wyjaniæ. W moim przekonaniu jest to mo¿liwe i nie zamierzam o tym rozmylaæ.
By³em obecny w Medziugorju przez
ca³y okres monta¿u rzeby. Zosta³a tu dowieziona w czterech czêciach. W dwóch
czêciach krzy¿ oraz w dwóch postaæ Chrystusa. Kiedy ustawiano doln¹ czêæ korpusu, od nóg na g³êbokoæ 2-3 metrów w
g³¹b ziemi umieszczono dwie stalowe sztaby, a ca³a pionowa czêæ rzeby zosta³a
wype³niona betonem. Rzeba jest równie¿
zabezpieczona przed ewentualnymi wy³adowaniami atmosferycznymi, które mog³yby j¹ uszkodziæ, a nawet roztopiæ.
Co Pan odczuwa, jako twórca, maj¹c
wiadomoæ, jak liczne rzesze pielgrzymów
przybywaj¹ do Medziugorja i modl¹ siê u
stóp rzeby, któr¹ nazwa³ pan Chrystus
Zmartwychwsta³y?
Wierzê, ¿e uda³o mi siê stworzyæ co
naprawdê znacz¹cego, w³anie poprzez to
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inne, zrywaj¹ce z tradycjami spojrzenie na
dwa tematy: Ukrzy¿owania oraz Zmartwychwstania. Po³¹czenie dwóch misteriów
w jednej rzebie przemawia do wiernych
g³êbiej, ani¿eli uczyni³yby to dwa odrêbne
dzie³a. Dowiadczy³em tego, kiedy by³em
w Medziugorju. W czasie monta¿u pewien
pielgrzym z Afryki pojawia³ siê przy rzebie codziennie fotografuj¹c kolejne etapy
robót. To jednak nie by³o jeszcze tak wa¿ne. Kiedy ustawianie rzeby dobiega³o kresu, zbli¿y³y siê do niej trzy kobiety, uklêk³y
i rozpoczê³y modliæ siê. Có¿ siê okaza³o?
To by³y trzy Hinduski, które do Medziugorja przyp³ynê³y z Kanady. Ta scena do g³êbi
mnie wzruszy³a. Pomyleæ... przyby³y z innego kontynentu, wyznawa³y kiedy mo¿e
inn¹ religiê, a teraz modli³y siê przed rzeb¹ Zmartwychwsta³ego Chrystusa, wiêc i
one dostrzeg³y w niej co niezwyk³ego.
Jeszcze jedno zdarzenie z tamtych dni.
Po uroczystym powiêceniu rzeby, w okresie wi¹t Wielkanocnych 1998 roku podesz³a do mnie naznaczona ju¿ wiekiem wieniaczka. Wrêczy³a mi jedno jajko i powiedzia³a: Jak dobrze, ¿e Pan tego Chrystusa tu przywióz³. Dziêkujê. Dla mnie jej s³owa i ten prosty gest mia³y wiêksz¹ wartoæ
od pochwalnych publikacji w mediach, od
zarobionych pieniêdzy. Wieniaczka wyrazi³a swoje zdanie prostym s³owem, ale wypowiedzia³a je równie¿ sercem. Stanowi to
dla mnie zap³atê bezcenn¹, która na zawsze utkwi w pamiêci  w przeciwieñstwie
do pieniêdzy, które siê wydaje i znikaj¹.
Rozmowê prowadzi³ vd z redakcji
Medziugorje. Gebetsaktion
nr 72 z 2004, str. 22-24.
Przek³. z niem.: B.B.
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Wieci z Medziugorja

LICZBA KOMUNII W.
I KONCELEBRANSÓW
W marcu w parafii w Medziugorju rozdano 58.000 Komunii w. Msze w. koncelebrowane by³y przez 1185 kap³anów. Przebywa³y tu w tym czasie grupy pielgrzymkowe z USA, Hiszpanii, Niemiec, Austrii,
Australii, Francji, Belgii, Kanady, Korei, Irlandii, Anglii, Meksyku, Reunion, Chorwacji oraz Boni i Hercegowiny.

WIELKANOC
W MEDZIUGORJU
W czasie Wielkiego Tygodnia i na Wielkanoc do Medziugorja nieustannie nap³ywa³y grupy pielgrzymów, pragn¹ce tu uczciæ najwiêksze chrzecijañskie wiêto.
Wielkanoc w Medziugorju obchodzi³o
kilka tysiêcy pielgrzymów ze wszystkich
stron wiata, a wród nich najliczniejsze
by³y grupy pielgrzymów z Austrii i Niemiec.
W ci¹gu ostatnich dni przyby³o bardzo du¿o
pielgrzymów ze wszystkich regionów Chorwacji i z okolicznych parafii Hercegowiny,
którzy do Medziugorja dotarli na spowied
wielkanocn¹. O liczbie pielgrzymów, którzy przybyli do Medziugorja wiadczy fakt,
¿e w czasie trzygodzinnych modlitw wieczornych ca³y czas spowiada³o 30 ksiê¿y.
Triduum paschalne w Medziugorju
up³ywa³o w atmosferze modlitwy. Z powodu du¿ej liczby pielgrzymów z zagranicy
Msza w. w Wielki Czwartek, obrzêdy Wielkiego Pi¹tku jak i Droga Krzy¿owa na Kri¿evaæu oraz ceremonie Wielkiej Soboty
prowadzone by³y w 12 jêzykach.
WIZYTA BISKUPA
Z ARGENTYNY
J.E. Bernardo Witte, oblat Najwiêtszej
Maryi Panny, emerytowany biskup argentyñskiej diecezji Conception, spêdzi³ Wielki Tydzieñ w Medziugorju. Poniewa¿ jest
Niemcem przyby³ na pielgrzymkê z grup¹
wiernych z Niemiec. Przewodniczy³ przedpo³udniowej Mszy w. w jêzyku niemieckim, modli³ siê i spowiada³ wiernych.
W czasie rozmowy powiedzia³:
Po raz pierwszy o Medziugorju us³ysza³em w roku 1984, kiedy odwiedzi³em w
Wiedniu przyjaciela  ksiêdza. Opowiada³
mi o Medziugorju i uwierzy³em mu. Od tego czasu chcia³em przyjechaæ do Medziugorja. Teraz, kiedy jestem na emeryturze,
mam czas i dlatego przyjecha³em spêdziæ
Wielki Tydzieñ w Medziugorju. Pragnê zobaczyæ, poznaæ to miejsce i modliæ siê.
Ojciec Mathuni, który jako pierwszy
opowiada³ mi o Medziugorju, by³ raz na objawieniu, widzia³ szczeroæ wizjonerów i intensywnoæ modlitwy obecnych pielgrzymów. Od tego czasu ledzê wydarzenia
medziugorskie i przez tych dwadziecia lat
przekona³em siê, ¿e objawienia te s¹ prawdziwe. Przynosz¹ one orêdzie wiary i na-
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dziei, które przekazuje Koció³ wzywaj¹c
do modlitwy, postu i nawrócenia. Mogê powiedzieæ, ¿e ich intensywnoæ jest dla mnie
zaskakuj¹ca, ale ja t³umaczê to w nastêpuj¹cy sposób: moralnoæ na wiecie jest w
wielkim niebezpieczeñstwie. W sytuacji wyj¹tkowego zagro¿enia dla wiata, dla Kocio³a i dla duszy potrzebne s¹ te¿ wyj¹tkowe rodki. Zachwycam siê i cieszê siê. Ka¿de objawienie jest now¹ nadziej¹ i nowym
wyzwaniem. I tu mam tê sam¹ odpowied:
w wielkim zagro¿eniu cywilizacj¹ mierci
objawienia motywuj¹ do cywilizacji ¿ycia.
Odnoszê wra¿enie, ¿e wszystko to jest
w zgodzie: tutejsze objawienia, pontyfikat
Jana Paw³a II, który zachêca do odnowy
¿ycia duszpasterskiego w Kociele, wielu
biskupów, którzy wiadomie nadaj¹ maryjn¹ orientacjê swemu episkopatowi. Krótko
mówi¹c: powtórzê s³owa Matki Bo¿ej z
Fatimy: Na koñcu moje Niepokalane Serce zwyciê¿y. Mylê, ¿e objawienia fatimskie i medziugorskie s¹ wezwaniem do odnowy Europy. W Medziugorju zacz¹³ upadaæ komunistyczny wschód. Medziugorje
niesie radoæ, nadziejê i zaufanie.
CA£ODOBOWA EMISJA
PROGRAMU RADIA MIR
ZA POREDNICTWEM
INTERNETU
Radio Mir rozpoczê³o ca³odobow¹
emisjê programu 25 marca w wiêto Zwiastowania Pañskiego. Dotychczas nasze radio, które jest s³yszalne w Boni i Hercegowinie, w wiêkszej czêci Chorwacji i poprzez satelitê w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Pó³nocnej Afryce emitowa³o w³asny program przez 12 godzin. Nowa 24-godzinna ramówka wzbogacona zosta³a o
nowe i ró¿norodne treci programowe przystosowane dla s³uchaczy na wiecie.
Niedawno ukoñczono prace nad polepszeniem s³yszalnoci Radia Mir poprzez
internet. Mamy nadziejê, ¿e nasz program
bêdzie mo¿na odbieraæ bez przerwy. Równoczenie nasza strona internetowa jest
szybsza. Poniewa¿ internauci korzystaj¹ z
ró¿nych programów odtwarzaj¹cych obraz
i dwiêk, pod tym adresem mo¿na znaleæ
wskazówki, jak rozwi¹zaæ ewentualne problemy:
www.medjugorje.hr/uputeaudiovideohr.htm
REKOLEKCJE
W DOMUS PACIS
Ostatnio odby³y siê rekolekcje postu,
modlitwy i milczenia dla grup pielgrzymów
z Ukrainy, Niemiec, Austrii i W³och. Rekolekcje prowadzi³ o. Ljubo Kurtoviæ OFM.
IX MIÊDZYNARODOWE
REKOLEKCJE
DLA KAP£ANÓW
IX Miêdzynarodowe Rekolekcje dla Kap³anów odbêd¹ siê w Medziugorju w ter-

minie od 5 do 10 lipca 2004 r. Tematem
spotkania jest To¿samoæ kap³ana.
Zg³oszenia mo¿na przes³aæ e-mailem:
seminar.marija@medjugorje.hr, z³o¿yæ osobicie lub w biurze informacji, a tak¿e telefonicznie: 00 387 36 651 988 (za Mariju
Dugand¿iæ), faxem: 00 387 36 651 999.
Prosimy ksiê¿y, którzy na w³asn¹ rêkê
zapewniaj¹ sobie zakwaterowanie u rodzin
w Medziugorju, aby w swoim zg³oszeniu
podali równie¿ imiê i nazwisko oraz numer
telefonu rodziny, u której zamierzaj¹ siê zatrzymaæ.
Ksiê¿a, którzy nie maj¹ mo¿liwoci za³atwienia kwater na w³asn¹ rêkê proszeni
s¹ o zaznaczenie tego w zg³oszeniu, aby
parafia mog³a zarezerwowaæ im miejsce.
Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie
piêciu intencji mszalnych. Nale¿y wzi¹æ ze
sob¹: celebret, albê i stu³ê, Pismo wiête,
radio o wysokiej czêstotliwoci FM i s³uchawki (umo¿liwia to s³uchanie t³umaczenia symultanicznego).
Dok³adny program rekolekcji mo¿na
znaleæ na stronie internetowej sanktuarium: http://www.medjugorje.hr
Poniewa¿ nie wszyscy ksiê¿a maj¹ dostêp do internetu i byæ mo¿e nie wiedz¹ o
rekolekcjach w Medziugorju, organizatorzy
pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju s¹ proszone o zamieszczenie
informacji we wszystkich dostêpnych rodkach przekazu tak, aby jak najwiêcej ksiê¿y mog³o wzi¹æ w nich udzia³.
Mo¿na te¿ materialnie wspomóc ksiê¿y, którzy chc¹ przyjechaæ, a nie maj¹ rodków potrzebnych na pokrycie kosztów podró¿y.
V MIÊDZYNARODOWE
REKOLEKCJE
DLA PAR MA£¯EÑSKICH
V Miêdzynarodowe Rekolekcje dla par
ma³¿eñskich odbêd¹ siê Sali Spotkañ w
Medziugorju w terminie od 3 do 6 listopada 2004 r. Temat: Jak uzdrowiæ ma³¿eñstwo i rodzinê?
Program:
RODA, 3 LISTOPADA 2004
13.00 Rejestracja uczestników
16.00 Wprowadzenie do rekolekcji
17.00 Modlitwy wieczorne w kociele w.
Jakuba (ró¿aniec, Msza w.)
21.00 Adoracja Najw. Sakramentu
CZWARTEK, 4 LISTOPADA 2004
9.00 Modlitwa poranna
9.30 Wyk³ad, rozmowa
12.00 Adoracja Najw. Sakramentu
14.00 Wyk³ad, rozmowa
17.00 Modlitwy wieczorne w kociele w.
Jakuba (ró¿aniec, Msza w., Adoracja)
PI¥TEK, 5 LISTOPADA 2004
6.30 Modlitwa na Krievcu
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9.30 Wyk³ad, rozmowa
12.00 Adoracja Najw. Sakramentu
14.00 Wyk³ad, rozmowa
16.00 Przygotowanie do Spowiedzi w.
17.00 Modlitwy wieczorne w kociele w. Jakuba (ró¿aniec,
Msza w., Adoracja Krzy¿a)
SOBOTA, 6 LISTOPADA 2004
7. 00 Modlitwa na Górze Objawieñ
9. 30 Modlitwa poranna
10.00 Wyk³ad, rozmowa:
12. 00 Msza w. na zakoñczenie
Nale¿y zabraæ ze sob¹ radio ze s³uchawkami (wysoka czêstotliwoæ FM); Pismo wiête
Rekolekcje odbêd¹ siê w Sali Spotkañ (¿ó³ty budynek za
kocio³em). Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 30 euro od jednej pary ma³¿eñskiej. Zg³oszenia mo¿na przes³aæ poprzez email: seminar.marija@medjugorje.hr, dokonaæ osobicie lub w
biurze informacji albo telefonicznie 00 387 36 651 988 lub faxem: 00 387 36 651 999. Liczba uczestników jest ograniczona,
dlatego nale¿y przes³aæ zg³oszenia jak najszybciej, a najpóniej do koñca wrzenia.
Uczestników rekolekcji prosimy o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we w³asnym zakresie.
LETNI PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW
Od 1 maja w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju
obowi¹zuje letni porz¹dek nabo¿eñstw.
Modlitwa ró¿añcowa w kociele parafialnym rozpoczyna siê
o 18.00, Msza w. o 19.00 po czym nastêpuje powiêcenie dewocjonaliów i modlitwa o uzdrowienie oraz trzecia czêæ ró¿añca.
Adoracja Najwiêtszego Sakramentu jest w czwartki po wieczornej Mszy w. oraz w rody i w soboty od 22.00 do 23.00.
Ado-racja Krzy¿a Pañskiego w pi¹tki po wieczornej Mszy w.
Modlitwa ró¿añcowa na Górze Objawieñ w niedzielê o
16.00, a Droga Krzy¿owa na Krievæu w pi¹tki o 16.00.
Spowied w. codziennie w czasie modlitw wieczornych.

MEDZIUGORJE
w telewizji satelitarnej?
Narazie odpowied brzmi: NIE, ale mo¿e ju¿ wkrótce plan ten
zostanie zrealizowany? Denis Nolan, przewodnicz¹cy Children of
Medjugorje, pisze o tym tak, budz¹c nadziejê:
Jan Pawe³ II 13 lipca 2003 roku ubolewa³ nad tym, ¿e chrzecijanie utracili dzi pamiêæ i ¿e kultura europejska to milcz¹ce odstêpstwo za strony ludzi, którzy maj¹ wszystko, czego potrzebuj¹ i ¿yj¹
tak, jakby Bóg nie istnia³. Aby odzyskaæ nadziejê trzeba powróciæ
do Chrystusa. Papie¿ przypomnia³ nam tak¿e 9 czerwca 2003 roku,
¿e Maryja nadal przedstawia pamiêci wierz¹cych historyczne fakty, jakie stanowi¹ podstawy wiary.
W listopadzie 2003, kiedy przyby³em do Medziugorja Kathleen
Martin powiedzia³a mi: Jak bardzo modlê siê w twoich intencjach!
W jakich?  zapyta³em. Ona mi odpowiedzia³a: Nie wiem, ale wiem,
¿e s¹ wa¿ne! Wyjani³a mi te¿, ¿e jednym z wielkim priorytetów
Papie¿a jest wspó³praca chrzecijan po to, aby daæ miejsce Chrystusowi w mediach. Kathleen wiedzia³a jednak, ¿e pracowa³em od
lat nad jednym projektem: wykorzystaæ technologiê satelitarn¹, aby
ukazaæ wiatu wydarzenia w Medziugorju na codzieñ i bezporednio, poprzez telewizjê. Na dwa lata przed mierci¹ o. Slavko Barbaricia rozmawia³em z nim o tym planie i jestem przekonany, ¿e wspiera
teraz jego realizacjê.
Nieco póniej, jakby w efekcie modlitwy Kathleen, mia³em spotkanie, na którym przedstawiono mi projekt studia telewizyjnego.
Zapyta³em, ile jego realizacja mog³aby kosztowaæ. 100 tysiêcy dolarów  us³ysza³em. Powiedzia³em, ¿e nie mam ani grosza, jednak
pieni¹dze nie bêd¹ przeszkod¹. Bóg zatroszczy siê o finanse, jeli
projekt ten pos³u¿y planom Maryi. Jednak zacz¹³em siê niepokoiæ,
gdy¿ wchodzilimy na teren telewizji, zatem na teren, jaki szatan
uwa¿a za swoj¹ w³asnoæ. Z pewnoci¹ nie bêdzie patrzy³ przychylnym okiem na to, ¿e swój czas antenowy ma dzieliæ z Matk¹
Bo¿¹! Poprosi³em wiêc najpierw wszystkich, abymy uklêkli i odmówili dziesi¹tkê ró¿añca, prosz¹c o opiekê na projektem. Potem uda³em siê w drogê powrotn¹. Zanim dotar³em do domu ju¿ kto zaoferowa³ mi 100 tys. dolarów na pocz¹tek!

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
religijno-patriotycznym duchowo, materialnie,
przez mówienie o niej innym i przez ogl¹danie.
Program na ¿ywo! W rody + transmisja
Audiencji Generalnej z Watykanu.
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk i o. Piotr Dettlaff wrêczaj¹ Ojcu wiêtemu
Wp³aty mo¿na odliczyæ przy rozliczeniu
Ksiêgi z nazwiskami s³uchaczy Radia Maryja i TV Trwam,
dochodów za r. 2004. Dane i blankiety zawsze
którzy podjêli sta³¹ modlitwê ró¿añcow¹ za Papie¿a, w 2003 roku.
w Naszym Dzienniku.
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KARDYNA£
JOHN HENRY
NEWMAN (1801-1890)
 KONWERTYTA
Z ANGLIKANIZMU
KIM BY£ JOHN NEWMAN?
John Henry Newman przychodzi na
wiat w Londynie w 1801 roku, w zamo¿nej
i obojêtnej religijnie rodzinie anglikañskiej.
Maj¹c 15 lat, odkrywa znaczenie dogmatów. Bez nich, religia opiera siê jedynie na
uczuciach; jest jak idea mi³oci synowskiej
pojmowana w oderwaniu od faktu istnienia
ojca  napisze w APOLOGII, stanowi¹cej
rodzaj autobiografii, w której uzasadnia swe
nawrócenie na katolicyzm.
Jako szesnastolatek, uczy siê w Oksfordzie, by w piêæ lat póniej zostaæ wyk³adowc¹ najznakomitszego z kolegiów, Oriel
College. W wieku lat 24 otrzymuje wiêcenia w kociele anglikañskim i po trzech
latach zostaje proboszczem parafii uniwersyteckiej. Jego kazania, przyci¹gaj¹ce
mieszkañców ca³ego miasta, nios¹ ze sob¹
tak wiele istotnych treci, ¿e zostan¹ póniej opublikowane w 8 tomach.
W wieku 30 lat, Newman interesuje siê
patrystyk¹, zg³êbia praktykê i teoriê Kocio³a Anglikañskiego oraz usi³uje dotrzeæ
do róde³ chrzecijañstwa, wychodz¹c od
Nowego Testamentu. Pewne fragmenty
zwracaj¹ jego baczniejsz¹ uwagê; wród
nich ten, gdzie Jezus nazywa Piotra ska³¹,
na której zbuduje swój Koció³ (Mt 16,18).
Wnikliwe studia nad Ojcami Kocio³a
sprawi¹, ¿e Newman stanie siê wkrótce
jednym z najwiêkszych w swojej epoce
znawców ich pimiennictwa.
Maj¹c 32 lata, w czasie wycieczki
statkiem po Morzu ródziemnym, zapada
na wysok¹ gor¹czkê i jest bliski mierci.
Dowiadczenie to doprowadzi go do drugiego nawrócenia; pierwsze zawdziêcza
lekturze Ojców Kocio³a.
«NARODOWA APOSTAZJA»
W tym samym momencie dziejowym,
powstaje tak zwany Ruch Oksfordzki, któremu pocz¹tek daje kazanie pastora Kocio³a Anglikañskiego, Johna Kebla. Piêtnuje
on to, co okrela jako narodow¹ apostazjê
Anglii.
Na czym kaznodzieja opiera to radyka-
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lne wyra¿enie? Oto w skrócie burzliwa
historia narodzin Kocio³a Anglikañskiego:
Henryk VIII (1509-1547), król o majestatycznej postawie, zmys³owy choæ pobo¿ny, polubia Katarzynê Aragoñsk¹,
wdowê po swoim m³odszym bracie. Nieco
póniej, ten amator kobiecej urody pozna
Annê Boleyn, damê o piêknych, b³yszcz¹cych oczach i zakocha siê w niej do szaleñstwa. Szukaj¹c pretekstu do oddalenia
¿ony domaga siê, aby papie¿ uniewa¿ni³
ma³¿eñstwo z Katarzyn¹. Nie mog¹c siê
doczekaæ odpowiedzi z Rzymu, król ka¿e
pob³ogos³awiæ swój zwi¹zek z Ann¹ Boleyn
prymasowi Anglii. W 1534 roku, Klemens
VII orzeka niewa¿noæ ma³¿eñstwa z Ann¹.
Henryk VIII zrywa wiêc z Kocio³em, zapocz¹tkowuj¹c schizmê anglikañsk¹. Tworzy
wówczas Koció³ narodowy, niezale¿ny od
papie¿a i poddany osobie w³adcy.
Od tej pory, król jako zwierzchnik Kocio³a narodowego, mianuje biskupów. W
ten sposób, w³adza wiecka dla w³asnej korzyci eliminuje w³adzê duchow¹. Wiêkszoæ kleru podporz¹dkowuje siê; tylko
nieliczni jego przedstawiciele odmówi¹
z³o¿enia przysiêgi wiernoci nowym prawom pañstwowym.
Henryk rozpocznie wówczas krwawe
przeladowania, których ofiar¹ padnie
wiele wiêtych osób, miêdzy innymi trzej
kap³ani  mêczennicy: Sebastian Newdigate, Onufry Middlemore i Wilhelm Exmew,
bracia z londyñskiej Kartuzji, przez 17 dni
poddawani okrutnym torturom i powieszeni
w Tryburn 19 czerwca 1535 roku, a tak¿e
Jan Fisher, biskup Rochester, wybitny humanista, spowiednik Katarzyny Aragoñskiej. Ten prawie siedemdziesiêcioletni
kap³an, podczas swego pobytu w wiêzieniu
kreowany przez papie¿a na kardyna³a,
odda g³owê pod topór katowski odmawiaj¹c
Psalm 25.
Co do Anny Boleyn, zostanie ona
oskar¿ona o cudzo³óstwo i skazana na
ciêcie w 1536, podobnie jak pi¹ta ¿ona
Henryka VIII, Katarzyna Howard, ciêta w
1542, po naturalnej mierci trzeciej ma³-

¿onki króla, Joanny Seymour (1537) i jego
rozwodzie z czwart¹  Ann¹ de Clèves
(1540). Szósta ¿ona Henryka, Katarzyna
Parr, prze¿yje go. Za czasów tego w³adcy
zostanie ciêtych 2 kardyna³ów, 18 biskupów, 13 opatów, 575 kap³anów i oko³o
600 osób wieckich, wszyscy  z powodów
wyznaniowych, wiêkszoæ  po torturach.
Oto portret za³o¿yciela Kocio³a Anglikañskiego. W 1833 roku powstanie tego
Kocio³a zostanie nazwane przez jednego
z jego kap³anów apostazj¹ narodow¹.
PRZEJCIE NA KATOLICYZM
Odrzucaj¹c teoriê via media Kocio³a
Anglikañskiego (w po³owie drogi miêdzy
protestantyzmem a katolicyzmem), Newman coraz bardziej zbli¿a siê do Kocio³a
Rzymskiego. W 1845 publikuje esej O rozwoju doktryny chrzecijañskiej, w którym
dowodzi, ¿e depozyt wiary apostolskiej
zosta³ zachowany w nienaruszonym stanie
w³anie przez Koció³ Katolicki.
Po swojej deklaracji nawrócenia na
katolicyzm, jest jednak zmuszony opuciæ
Oksford. Udaje siê do Rzymu, studiuje teologiê katolick¹, po czym wst¹pi do nowicjatu Oratoriañskiego i zostanie wywiêcony na ksiêdza katolickiego w 1847.
Gwa³townie atakowany, zmuszony
broniæ w³asnego honoru, w ci¹gu dwóch
miesiêcy pisze swoje arcydzie³o  Apologia pro vita sua, które zyska sobie powszechn¹ popularnoæ.
Newman mianowany zosta³ kardyna³em przez Leona XIII w 1879. Umiera 11
sierpnia 1890 roku, uznany za jedn¹ z najwybitniejszych postaci XIX wieku.
W 1992, Jan Pawe³ II og³asza go S³ug¹
Bo¿ym. W Rzymie prowadzony jest jego
proces beatyfikacyjny.
INNOWACJE DOKTRYNALNE
Niepospolity zasób wiedzy na temat Ojców Kocio³a, wspania³a erudycja i autentyczny dar prorocki pozwol¹ Newmanowi
ukazaæ w nowym wietle wiele zagadnieñ,
takich jak: miejsce laikatu w spo³ecznoci
Kocio³a czy te¿ nawrócenie. Odznacza siê

on g³êbokim wyczuciem tradycji, a jednoczenie umiejêtnoci¹ nowatorskiego rozwijania dogmatów. Te nieczêsto spotykane
zalety umys³u decyduj¹ dzi o ogromnym
autorytecie i wp³ywie Newmana, nie tylko
w krajach anglosaskich, lecz tak¿e w ca³ym
katolicyzmie.
Punktem wyjcia opublikowanego w r.
1845, w czasie jego przejcia na katolicyzm, dzie³a O rozwoju doktryny chrzecijañskiej, jest prosta myl: istnienie ludzi oraz instytucji wpisuje siê w historiê i kszta³tuje wród nastêpuj¹cych po sobie okresów
ci¹g³oci i przemian. Mamy do czynienia z
tym, co ¿yje i z tym, co umiera, z tym, co
wydaje siê przeznaczone do przetrwania i
do zag³ady. Przesz³oæ z teraniejszoci¹,
a nawet przysz³oci¹, ³¹cz¹ jednak zwi¹zki
zapewniaj¹ce im ci¹g³oæ. Jak je odkryæ,
by odnaleæ we wspó³czesnoci to, co dawne? Na przestrzeni dziejów Koció³ przechodzi³ fazy rozwoju i stagnacji, rozkwitu i
dekadencji. W tym miejscu narzuca siê fundamentalne pytanie: czy poród zmiennych
kolei losu, nauczanie Kocio³a dochowa³o
wiernoci pierwotnemu, apostolskiemu
Wyznaniu Wiary? Wynika z tego pytanie o
tradycjê: czy ma pozostaæ niezmieniona
przez wszystkie wieki, czy te¿ wiadomoæ
Kocio³a powinna otwieraæ depozyt wiary
dla coraz szerszego i wci¹¿ odnawianego
poznania objawionego misterium?
Newman zastanawia siê nad tym jeszcze jako anglikanin, maj¹c na celu obronê i poparcie swoich przekonañ religijnych.
Chce przeciwstawiæ siê liberalizmowi odziedziczonemu po epoce Owiecenia,1
okresie walki z wiar¹ i religi¹, lecz tak¿e
znaleæ argumenty przemawiaj¹ce za wiar¹ anglikañsk¹, przeciwko odstêpstwom i
b³êdom Rzymu.
Rozwijaj¹c tê refleksjê, Newman powoli
traci pewnoæ swoich racji. Fala reform zainicjowanych w Oksfordzie, napotyka na opór ze strony Kocio³a Anglikañskiego.
Wszystkie wysi³ki Newmana, zmierzaj¹ce
do wprowadzenia zmian w jego Kociele,
s¹ skazane na niepowodzenie. W 1841
publikuje on pismo w formie traktatu, gdzie
pokazuje, ¿e 39 artyku³ów wiary anglikañskiej mo¿na bez trudu pogodziæ z dekretami Soboru Trydenckiego. Ze strony konserwatywnych przedstawicieli anglikanizmu ciaga to na niego podejrzenia o odstêpstwo. Newman powiêca siê wtedy
pracy nad wyjanieniem swoich tez, której
owocem bêdzie esej O rozwoju i przejcie
na katolicyzm.
W czasie owego poszukiwania prawdy,
ukazuj¹c najbardziej kontestowane przez
anglikanizm elementy rzymskiej doktryny,
odczuwa coraz wiêcej obaw. Usi³uje bezstronnie oceniæ odrzucany przez anglikan
kult Maryi i wiêtych oraz naukê o istnieniu
czyæca. Zadaje pytanie, czy owe b³êdy
papieskie, jak mówi siê o nich w Kociele
Anglikañskim, nie stanowi¹ poszerzenia
wiary apostolskiej, znajduj¹cego uzasadnienie u samych jej podstaw.
Przypomina s³owa Jezusa skierowane

do uczniów przed wst¹pieniem do nieba:
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieæ nie mo¿ecie. Gdy
za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. (J 16,12-13).
Maj¹c na uwadze ten fragment Ewangelii, Newman analizuje postanowienia
Soboru Trydenckiego (1545-1547), który
potwierdzi³ formalnie nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary Kocio³a Katolickiego.
Czy nowoci doktrynalne, jakie mu siê
zarzuca, nie s¹ s³uszn¹ i logiczn¹ kontynuacj¹ prawdy, która nie zosta³a jeszcze wyra¿ona do koñca i w swoim czasie dostarczy nam uzupe³nienia naszej wiary? Innymi s³owy: czy po 12 wiekach, Trydent jest
autentycznym spadkobierc¹ Soboru Nicejskiego (325) podobnie, jak ten ostatni dziedziczy spuciznê Aposto³ów? Esej O
rozwoju doktryny chrzecijañskiej bêdzie
stanowi³ próbê wyjanienia tej kwestii.
Najpierw, autor powo³uje siê na podstawow¹ prawdê o zmiennoci rzeczy tego
wiata i mo¿liwoci zmian w dziedzinie wiary. Skoro istnieje ona w czasie, musi tak¿e
podlegaæ powszechnemu prawu zmiennoci. W przypadku wiary, nie mo¿na jednak pomin¹æ pytania o charakter owych
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zmian. Mog¹ one bowiem prowadziæ do
zerwania wiêzi lub wyra¿aæ osi¹gniêcie pe³niejszej dojrza³oci. Celem eseju jest ukazanie ró¿nicy miêdzy autentycznym a pozornym rozwojem, prawdziw¹ a fa³szyw¹
ewolucj¹.
W trakcie swoich poszukiwañ, Newman
odkrywa, ¿e wiara katolicka nie jest zbêdnym dodatkiem ani tym bardziej wypaczeniem pierwotnej wiary, ale przeciwnie  jej
kontynuacj¹. Wiara pierwotna zawiera w
sobie ziarno, zal¹¿ki witalnoci, które potrzebuj¹ czasu, aby siê uwolniæ, tak jak p¹k
ró¿y rozwija siê dopiero w momencie, który
zosta³ na to przeznaczony.
Newman wymienia siedem kryteriów
autentycznego rozwoju:
l zdolnoæ do przyjêcia
danego modelu kulturowego;
l umiejêtnoæ asymilacji;
l logikê nastêpstw;
l antycypacjê przysz³oci;
l aktywne podejcie do przesz³oci;
l ¿ywotnoæ trwania.
Stosowanie tych kryteriów wymaga
subtelnoci i prowadzi do w³aciwych wniosków tam, gdzie zbiegaj¹ siê one i tworz¹
jeden nurt. Tylko Magisterium Kocio³a
wspomagane przez Ducha wiêtego mo¿e
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wypowiedzieæ siê na temat s³usznoci
zmian, zapewniæ o wynikaj¹cej z nich prawdzie i powi¹zaæ je z tradycj¹ Kocio³a.
Wysi³ki Newmana zmierzaj¹ g³ównie do
weryfikacji dogmatów katolickich w wietle
powy¿szych kryteriów. Ta druga, najbogatsza czêæ eseju, stanowi tak¿e wiadectwo
nowoczesnego sposobu rozumowania
autora.
NEWMAN JAKO
WSPÓ£CZESNY MYLICIEL
CHRZECIJAÑSKI (Jan Pawe³ II)
Jedn¹ z zas³ug Newmana jest wprowadzenie do teologii wymiaru historycznego i przypomnienie, ¿e zawarta w objawieniu idea chrzecjañstwa, od samego
pocz¹tku podlega rozwojowi, podczas
którego jej prawda, w zmiennych warunkach mo¿e byæ poddawana rozmaitym
próbom. Jest ona obietnic¹, nios¹c¹ w
sobie owoce, które objawi¹ siê z up³ywem
czasu. Obietnica ta nie jest jednak wolna
od podatnoci na niszczycielski wp³yw
przemijania, na b³êdy, zapomnienie i odejcia, w które obfituje czas ludzki. St¹d, zdaniem Newmana stoj¹cego u progu swego
nawrócenia na katolicyzm, potrzeba istnienia w Kociele w³adzy nieomylnej w sprawach dogmatyki.
Wskazuj¹c na zwi¹zek wiary z histori¹,
Newman przypomina, ¿e zbawienie chrzecijañskie dokonuje siê w kontekcie pewnej ekonomii, co oznacza, ¿e potrzebuje
ono czasu, by wydaæ owoce. Wed³ug niego,
historia jest jednym z kluczy kulturowych,
tak¿e do naszej wspó³czesnoci.
Równie¿ tradycji przynosi ona pe³niê
znaczenia. W tradycji Kocio³a Newman
widzi zawsze aktualny wyraz wiary, opartej
na Pimie i objanianej przez Ducha wiêtego. Odró¿nia on jêzyk Pisma od jêzyka
Magisterium  nie po to, aby uwydatniæ ich
odrêbnoæ, ale by ka¿demu z nich przypisaæ w³aciw¹ mu rolê. Pismo wiête pozostaje ród³em, naczelnym odniesieniem dla
wiary Kocio³a. Jest jego duchowym pokarmem i podtrzymuje go w modlitwie oraz
kulcie Bo¿ym. Newman unika dychotomii
 przeciwstawiania sobie nawzajem Biblii i
tradycji: istnieje tylko jedno ród³o wiary:
Pismo w. Tradycja za stanowi jego
aktualizacjê w zmieniaj¹cych siê warunkach poszczególnych epok.
Powtórzmy  ród³a stanowi¹ o tym, co
jest i zawsze bêdzie podstaw¹ wiary, nie
ukazuj¹ jednak wszystkich jej znaczeñ,
które potrzebuj¹ up³ywu czasu, aby daæ siê
poznaæ. Wszystko zosta³o powiedziane na
pocz¹tku, nie wszystko jednak zosta³o
pierwotnie ujête i wyra¿one.
Newmanowi wytoczono zarzut, wedle
którego podstawia on uczucie w miejsce
rozumu, dowiadczenie w miejsce tajemnicy i p³ynnoæ zmian w miejsce trwa³oci
prawdy. Papie¿ Pius X uwalnia go od tego
zarzutu listem wydanym w roku 1908.
ILE¯ W TOBIE SPRAWIEDLIWOCI
I POCIESZENIA, KOCIELE RZYMSKI!
Tu¿ przed moim nawróceniem, nale-
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¿¹c jeszcze do Kocio³a Anglikañskiego,
znalaz³em siê na ³o¿u mierci  pisze Newman.
Schroniwszy siê w Littlemore, czêci
swej parafii, musi stawiaæ czo³a przeciwnikom, którzy zak³ócaj¹ samotnoæ chorego, by oskar¿aæ go o chêæ za³o¿enia klasztoru papistów. Zdobywa siê wówczas na
bolesn¹ negacjê dotychczasowych przekonañ. G³osz¹c ostatnie kazanie u Najwiêtszej Maryi Panny w Oksfordzie, wypowiada
s³owa o roz³¹ce przyjació³ i nie mo¿e
powstrzymaæ siê od ³ez.
W odosobnieniu, przez d³ugie miesi¹ce
zmaga siê z ostatnimi w¹tpliwociami:
Czy Koció³ Rzymski jest naprawdê
Kocio³em Ojców, w. Augustyna, w. Ambro¿ego?
Czy prymat papie¿a, odpusty, kult Maryi
i wiêtych, nie zosta³y stworzone przez
ludzi i bezpodstawnie do³¹czone do przedmiotu wiary?
Jego geniusz wspierany przez Ducha
wiêtego podsuwa mu odpowied: Koció³
nie jest spetryfikowanym zbitkiem formu³,
do których nie wolno dodaæ nawet przecinka. Jest on ¿ywym organizmem, ewoluuj¹cym tak jak wszystko, co ¿yje. Prawowity
Koció³, który otrzyma³ od Chrystusa dar
nieomylnoci, ma w³adzê precyzowania i
rozwijania dogmatów. Tym dowodzeniem,
Newman wyjania sobie w swoim eseju
koniecznoæ podporz¹dkowania siê i zawierzenia we wszystkim jedynemu autorytetowi.
W swojej pustelni w Littlemore, w obecnoci Ojca Dominika, Pasjonisty, cz³owieka
prostego i wiêtego, którego poprosi³
wpierw o przybycie nie podaj¹c przyczyny
 Newman uroczycie wyrzeka siê przynale¿noci do Kocio³a Anglikañskiego.
Jest 8 padziernika 1845, dzieñ o kapitalnym zaczeniu dla historii angielskiego
katolicyzmu. Zdaniem Gladstonea, przysz³ego premiera, od czasów Reformacji
Koció³ Rzymski nie odniós³ tak druzgoc¹cego zwyciêstwa. G³êboka powaga tego
nawrócenia, cierpienie, jakim zosta³o okupione, intelektualny i duchowy presti¿
Newmana, jego wp³yw na m³odzie¿ 
wszystkie okolicznoci czyni¹ tê konwersjê
faktem o niezwyk³ym znaczeniu. Newman
wkrótce znajdzie naladowców wród wielu
swoich przyjació³, a w miarê up³ywu czasu
tak¿e wród innych wierz¹cych.
Ju¿ w pierwszym roku w jego lady pójdzie ponad trzystu intelektualistów, wyk³adowców, teologów, osób znanych z odpowiedzialnego postêpowania. Koció³ Anglikañski czuje siê zagro¿ony. Kolejnym, dotkliwym ciosem dla niego jest nawrócenie na
katolicyzm Henryego Manninga, 6 kwietnia
1951 roku, któremu zlecono refutacjê dzie³a
O rozwoju doktryny chrzecijañskiej.
Newman wyje¿d¿a do Rzymu za rad¹
Wisemana2 , któremu zawdziêcza swe nawrócenie. Wywiêcony tam na katolickiego
kap³ana, przybywa z powrotem do Anglii,
by w Birmingham za³o¿yæ Oratorium podobne do tego, które stworzy³ w. Filip Neri.

Nastêpnie powraca do zajêæ, w których
celowa³: filozofii, pisarstwa, wiadectwa
wiary.
Swoim esejem Podstawy aprobaty,
otwiera przed apologetyk¹3 nowe perspektywy. Dotyka sedna zagadnienia: jak pogodziæ bezwarunkowe przyjêcie wiary z racjonalnymi argumentami, które wydaj¹ siê
jej przeczyæ? Problem ten nie przestaje
drêczyæ Newmana od chwili jego przejcia
do Kocio³a Katolickiego. W nowym dziele
zostanie zawarta próba odpowiedzi:
Akceptuj¹c prawdy swojej wiary, chrzecijanin winien pos³ugiwaæ siê rozumem i
pamiêtaæ o doniesieniach nauki, umiej¹c
jednak abstrahowaæ od nich w swoim myleniu.
Dziêki Newmanowi, katolicy przestan¹
byæ w Anglii pogardzan¹ trzódk¹, a
katolicyzm  wyznaniem drugiej kategorii,
organizmem bez ¿ycia, jakim jest jeszcze
w 1890. Ile¿ w tobie sprawiedliwoci i
pocieszenia, Kociele Rzymski!  pisze
Newman po swoim nawróceniu.
Kardyna³ Newman powiêci resztê
¿ycia swemu Oratorium, powsta³emu w
Birmingham w 1847. Umrze tam 11 sierpnia
1890 roku, ciesz¹c siê opini¹ jednego z
najtê¿szych umys³ów XIX wieku.
Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi go S³ug¹
Bo¿ym w 1992. Proces beatyfkacyjny kard.
Johna Henryego Newmana jest w toku.
Przypisy:
1
Pr¹d intelektualny i filozoficzny, dominuj¹cy w XVIII-wiecznym wiecie europejskich
idei: odrzucenie metafizyki, otwarcie na
dowiadczenia zmys³owe i emocjonalne, wiara
w postêp i zdolnoæ samodoskonalenia siê
cz³owieka, walka o tolerancjê i poszanowanie
praw obywatelskich. 2 Wiseman (1802-1865),
kardyna³ brytyjski, który przyczyni³ siê do
powstania Ruchu Oksfordzkiego, arcybiskup
Westminster, autor powieci historycznej
Fabiola (1854). 3 Uzasadnienie prawdziwoci
twierdzeñ religijnych; obrona wiary.

*
¯adnemu z tych, którzy nie przyk³adaj¹ wiêkszego wysi³ku do tego,
aby Go znaleæ, i którzy uwa¿aj¹ siê
za bezpiecznych, ¿adnemu z nich
nie udzieli On mocy, aby siê stali
dzieæmi Bo¿ymi.
*
Jak¹ korzyæ odnosimy ze s³ów,
sk¹din¹d poprawnych i obfitych,
je¿eli koñcz¹ siê one na nich
samych, zamiast rozjaniaæ w naszym
sercu obraz wcielonego Syna?
*
Modlitwa jest dla nas ludzi jêzykiem
obcym. Uczy siê jej tylko
przez æwiczenie
*
Serce ma dwa mieszkania:
w jednym ¿yje radoæ, w drugim ból.
*
Trzeba troszczyæ siê o to,
aby o nic siê nie troszczyæ.
*
Umi³owanie nieba
jest jedyn¹ drog¹ do nieba.
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Warto przypomnieæ...

JAN PAWE£ II
O KARDYNALE
NEWMANIE
Z okazji dwusetlecia urodzin czcigodnego s³ugi Bo¿ego Johna Henryego Newmana z radoci¹ ³¹czê siê z wami, Bracia
Biskupi Anglii i Walii, z kap³anami Oratorium w Birmingham i z wieloma innymi osobami na ca³ym wiecie, wielbi¹c Boga za
dar tego wielkiego angielskiego kardyna³a
i za jego trwa³e wiadectwo.
Rozwa¿aj¹c tajemniczy zamys³ Bo¿y,
ujawniaj¹cy siê w jego ¿yciu, Newman powzi¹³ g³êbokie i trwa³e przekonanie, ¿e
«Bóg stworzy³ mnie, abym wykona³ dla Niego jakie okrelone zadanie. Powierzy³ mi
jakie dzie³o, którego nie powierzy³ innym.
Mam do wype³nienia w³asn¹ misjê» (Meditations and Devotions).
Jak¿e prawdziwa jawi siê dzi ta refleksja, gdy rozmylamy o jego d³ugim ¿yciu i
o jego oddzia³ywaniu tak¿e po mierci. Urodzi³ siê w okrelonym czasie  21 lutego
1801 r., w okrelonym miejscu  w Londynie, i w okrelonej rodzinie  by³ pierwszym dzieckiem Johna Newmana i Jemimy Fourdrinier. Ale szczególna misja powierzona mu przez Boga sprawia, ¿e John
Henry Newman nale¿y do ka¿dej epoki,
miejsca i narodu.
Newman ¿y³ w burzliwej epoce  nie
tylko niepokojów politycznych i wojennych,
ale tak¿e zamêtu duchowego, kiedy to
dawne pewniki zosta³y podwa¿one, a wierz¹cy nara¿eni byli na niebezpieczeñstwo
racjonalizmu z jednej strony i fideizmu z
drugiej. Racjonalizm prowadzi³ do odrzucenia autorytetu i transcendencji, fideizm
natomiast oddala³ od podejmowania dziejowych wyzwañ i doczesnych zadañ, rodz¹c w ludziach wypaczone poczucie uzale¿nienia od autorytetu i rzeczywistoci
nadprzyrodzonej. W takim wiecie New-

man zdo³a³ wypracowaæ cenn¹ syntezê
wiary i rozumu, widz¹c
w nich jakby «dwa
skrzyd³a, na których
duch ludzki unosi siê ku
kontemplacji prawdy»
(Fides et ratio, Wstêp;
por. n. 74). Ta namiêtna kontemplacja prawdy sk³oni³a go te¿ do
wyzwalaj¹cego pos³uszeñstwa autorytetowi, który zakorzeniony
jest w Chrystusie, i wzbudzi³a w nim wra¿liwoæ na rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹,
która otwiera przed ludzkim umys³em i sercem szeroki zakres mo¿liwoci objawionych w Chrystusie. «£agodnym wiat³em
rozjarz mrok doko³a, Ty sam mnie prowad»  pisa³ Newman w The Pillar of the
Cloud; Chrystus by³ dla niego wiat³em w
ka¿dym j¹drze ciemnoci. Na swoim grobie poleci³ umieciæ s³owa: Ex umbris et
imaginibus in veritatem; u kresu jego ziemskiego ¿ycia by³o oczywiste, ¿e prawd¹,
któr¹ odnalaz³, jest Chrystus.
Poszukiwanie Newmana by³o jednak
przenikniête cierpieniem. Gdy powzi¹³ ju¿
niewzruszone przekonanie o misji powierzonej mu przez Boga, owiadczy³:
«A zatem, bêdê Mu ufa³. (...) Jeli dotknie mnie choroba, moja choroba mo¿e Mu
s³u¿yæ, jeli popadnê w rozterkê, moja rozterka mo¿e Mu s³u¿yæ. (...) On niczego nie
czyni na pró¿no. (...) Mo¿e mnie pozbawiæ
przyjació³ i rzuciæ pomiêdzy obcych. Mo¿e
pogr¹¿yæ mnie w smutku i przygnêbiæ, mo¿e mi odebraæ nadziejê na przysz³oæ. Ale
i tak On wie, czego chce» (Meditations and
Devotions).

Kardyna³ J. H. Newman
o modlitwie do Ducha wiêtego:
Mówi³ on, ¿e jeli codziennie powiêci siê przynajmniej piêæ minut modlitwy Duchowi wiêtemu, to nasze ¿ycie bêdzie siê powoli zmieniaæ, bêdzie
siê dowiadczaæ Jego dzia³ania, Jego owoców, jak równie¿ Jego darów: m¹droci, rozumu, rady, mêstwa, umiejêtnoci, pobo¿noci (wiêtoci) i bojani Bo¿ej. Sam dowiadczy³ mocy Ducha wiêtego w sobie i tym dowiadczeniem
pragn¹³ siê podzieliæ wiedz¹c, jak bardzo przydatne s¹ te dary i owoce Ducha w
codziennym ¿yciu, w relacjach z innymi, w naszych zajêciach w domu, w pracy
i w wielu innych sytuacjach.

Strony internetowe o kard. Newmanie:
http://www.catholic-pages.com/dir/card_newman.asp
http://www.newmanreader.org/

W ci¹gu swego ¿ycia przeszed³ wszystkie te próby; paradoksalnie jednak umocni³y one  miast os³abiæ lub zniszczyæ 
jego wiarê w Boga, który go powo³a³, i utwierdzi³y w przekonaniu, ¿e Bóg «niczego
nie czyni na pró¿no». Ostatecznie najmocniej janieje w nim tajemnica krzy¿a Chrystusowego: to on by³ jego misj¹, absolutn¹
prawd¹, któr¹ kontemplowa³, «³agodnym
wiat³em», które go prowadzi³o.
Dziêkuj¹c Bogu za dar czcigodnego
Johna Henryego Newmana w dwusetn¹
rocznicê jego urodzin, modlimy siê tak¿e,
aby ten, który jest dla nas niezawodnym i
rozumnym przewodnikiem poród naszych
rozterek, sta³ siê te¿ mo¿nym orêdownikiem przed tronem ³aski we wszystkich naszych potrzebach. Módlmy siê, aby rych³o
nadszed³ czas, gdy Koció³ bêdzie móg³ oficjalnie i publicznie uznaæ przyk³adn¹ wiêtoæ kard. Johna Henryego Newmana, jednego z najwybitniejszych i najbardziej
wszechstronnych mistrzów angielskiej duchowoci.
Z Apostolskim b³ogos³awieñstwem.
Jan Pawe³ II
Watykan, 22 stycznia 2001 r.

Przyjd
Duchu wiêty,
przyjd przez
potê¿ne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,
Twojej umi³owanej
Oblubienicy!
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Obejrzenie MÊKI CHRYSTUSA
wywo³uje skruchê i prowadzi do Boga
Mowa oczywicie raz jeszcze o filmie Mela Gibsona Pasja, którego realizm, ale i historyczna prawda oddzia³ywuje tak
mocno, ¿e przenika serca wpuszczaj¹c do nich promieñ Bo¿ej
³aski. I tak pod wp³ywem obejrzenia Pasji kilku przestêpców,
nie tylko w USA, przyzna³o siê
do pope³nienia czynów sprzecznych z prawem.
O pierwszym fakcie donosi³a g³ono prasa, radio i telewizja. Tymczasem nie jest to jedyny przyk³ad wewnêtrznej przemiany, jaka zasz³a w z³oczyñcy
pod wp³ywem tego filmu.
Tak wiêc tym pierwszym i
najg³oniejszym przyk³adem
jest 21-letni Amerykanin Dan R.
Leach z Teksasu. Po obejrzeniu
filmu zg³osi³ siê na policjê, przyznaj¹c siê do zamordowania
swojej narzeczonej, która spodziewa³a siê ich dziecka.
Wed³ug detektywa Mikea
Kubrichta z hrabstwa Fort Bend,
zbrodnia by³a zaplanowana jako
doskona³a i wszystkie jej szczegó³y wskazywa³y na samobójstwo. Przestêpca dokona³ jej w
rêkawiczkach, nie pozostawiaj¹c ¿adnych ladów, nawet takich, które pozwoli³yby zidentyfikowaæ jego DNA.
Zamordowana kobieta 
Ashley Nicole Wilson, która by³a
w ci¹¿y z Leachem, rzekomo
powiesi³a siê, spo¿ywszy wczeniej rodki uspokajaj¹ce. Pozostawi³a po sobie notatkê, w której usprawiedliwia³a sw¹ decyzjê. Jej matka znalaz³a cia³o córki 19 stycznia tego roku.
Tymczasem Leach  pod
wp³ywem filmu Pasja  przyzna³ siê na policji, ¿e to on zabi³
dziewczynê, bo nie chcia³ mieæ dzieci. Po
obejrzeniu filmu, po rozmowie z przyjacielem, zrozumia³, ¿e aby byæ zbawionym,
musi przyznaæ siê do zbrodni.

WARTO WIEDZIEÆ

Uda³ siê wiêc 7 marca na policjê i zaskoczonym funkcjonariuszom ujawni³ ca³¹
prawdê.

Obejrzenie filmu Gibsona
sk³oni³o tak¿e 20-letniego Turnera Lee Binghama do przyznania
siê do kradzie¿y w sklepach w
miecie Mesa w stanie Arizona.
Policja otrzyma³a wiadomoæ o
w³amaniu do sklepu Yakety Yak,
gdy jednak przyby³a na miejsce,
zasta³a tylko wybit¹ szybê wystawow¹ i opró¿nion¹ kasê, ale nie
by³o ladu sprawcy. Tymczasem
przestêpca zjawi³ siê sam i przyzna³ siê do pope³nienia przestêpstwa, dodaj¹c, ¿e w kasie znalaz³
jedynie 80 dolarów. Ujawni³ przy
tym, ¿e okrad³ kilka innych sklepów w ca³ym stanie.
Po obejrzeniu wraz ze sw¹
matk¹ filmu Pasja, mia³ wyrzuty
sumienia, które popchnê³y go do
przyznania siê do pope³nienia
tych czynów  powiedzia³ w³aciciel sklepu Yakety Yak.
Jeszcze inny przypadek odnotowa³a amerykañska agencja
prasowa Associated Press  tym
razem chodzi o 41-letniego norweskiego sympatyka nazizmu
Johnny ego Olsena. Po obejrzeniu Pasji sam zg³osi³ siê na policjê w Oslo i powiedzia³, ¿e bra³
udzia³ w dwóch zamachach bombowych w stolicy Norwegii w latach 1994 i 1995, które na szczêcie nie poci¹gnê³y za sob¹ ¿adnych ofiar w ludziach.
Sam Olsen, który wczeniej
spêdzi³ 12 lat w wiêzieniu za zabójstwo cz³owieka, powiedzia³ policjantom, ¿e dzie³o Gibsona sk³oni³o go do wyznania swych grzechów. Chrystus ¿yje!  zawo³a³
skruszony by³y faszysta przed
dziennikarzami, wchodz¹c do
s¹du na rozprawê. Zrywam ze
swoj¹ przesz³oci¹ i neonazizmem  doda³.

Miasteczko Matera we W³oszech,
w którym zosta³ nakrêcony film +

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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JAK ROZEZNAWAÆ WOLÊ BO¯¥?
W styczniu 2004 roku pewna Chinka
przyby³a do Medziugorja, aby spêdziæ kilka dni w naszej wspólnocie. Powiedzia³a:
Jeli siê widzi codziennie Maryjê, to siê
wie, jak postêpowaæ w³aciw¹ drog¹. Ale
jak my mo¿emy rozeznaæ wolê Bo¿¹ w naszym ¿yciu i w jaki sposób upewniæ siê, ¿e
siê nie mylimy?
Omieli³am siê poprosiæ Vickê, aby spêdzi³a z nami trochê czasu tej zimy i podzieli³a siê swoim dowiadczeniem. Przyjê³a
serdecznie moj¹ przyjació³kê i zwróci³a siê
bezporednio do niej, choæ ona nie postawi³a jej jeszcze ¿adnego pytania:
 Ludzie, którzy uwa¿aj¹ siê za sprytnych i inteligentnych, ¿yj¹ wed³ug w³asnego planu i nie przejmuj¹ siê planem Bo¿ym  powiedzia³a. Przegrywaj¹ z powodu pychy. Musz¹ stawiæ czo³o wielu przeciwnociom w realizacji swych w³asnych
projektów i podczas poszukiwania Boga.
 Jeli chodzi o mnie  odpowiedzia³a
nasza przyjació³ka  realizujê swoje plany
z pychy, owszem, ale równie¿ dlatego, ¿e
chcê panowaæ nad biegiem wydarzeñ, etap
po etapie.
Vicka odpar³a: Wiesz, wielu ludzi deklaruje, ¿e chce pe³niæ wolê Bo¿¹, ale jak
przyjdzie do wyboru konkretnej drogi, wybieraj¹ to, co oni wol¹ i co im sprawia wiêk-

sz¹ przyjemnoæ. Ale nie mo¿na raz pe³niæ
wolê Bo¿¹, a kiedy indziej iæ za swoimi
odczuciami.
Wielu mówi: Panie, uka¿ mi drogê, ale
w g³êbi serca nie postawili Boga na pierwszym miejscu. Nieustannie to podejmuj¹,
to znowu lekcewa¿¹ wolê Bo¿¹ i dlatego
nie zaznaj¹ pokoju. Po jakim czasie doprowadzaj¹ siê do impasu i doznaj¹ wielkich cierpieñ. Wtedy wo³aj¹: Panie dlaczego dopuci³e, aby przydarzy³o mi siê co
takiego? Tymczasem ci ludzie sami stworzyli sobie swój problem. Ale Pan Bóg jest
mi³osierny. Jeli postêpujesz za Nim, On
troszczy siê o wszystko dla Ciebie. Jeli
podjê³a w swym sercu mocn¹ decyzjê, aby
realizowaæ w swym ¿yciu Bo¿y plan  Bóg
widzi twoj¹ dobr¹ wolê i daje ci wszystko.
Bóg jest zawsze gotów do dawania. I nawet jeli siê pomylisz, jest gotowy wzi¹æ
ciê w ramiona i pocieszyæ.
Jednak postêpuj¹c fa³szyw¹ drog¹, kiedy wrócisz do punktu wyjcia, widzisz, ile
czasu straci³a. Nie wolno traciæ czasu! To,
co zostaje do zrobienia, to prosiæ Boga o
to, co ci jest potrzebne, otworzyæ siê przed
Nim i przyj¹æ Jego ³aski. Niestety, ludzie
nie prosz¹ o to Boga. W sercu ka¿dego
cz³owieka mieszka Bóg. Ka¿dy na swój
sposób wie, ¿e Bóg istnieje, ale niektórzy
unikaj¹ mylenia o tym i nie bior¹ Jego istnienia wcale pod uwagê
 Czy nie jest s³uszne postêpowanie za
w³asnymi odczuciami? Czy nie pochodz¹
one od Boga?
Vicka: Trzeba najpierw troszczyæ siê o
wolê Bo¿¹, aby odczuæ wewnêtrzny pokój
i bezpieczeñstwo. Kiedy w twoim sercu jest
niepokój, nie mo¿esz siê dobrze czuæ. Jeli nie ¿yjesz w harmonii z sob¹, nie mo¿esz ufaæ swoim odczuciom. Staraj siê najpierw byæ zawsze szczêliwa sama ze sob¹
i kochaæ sam¹ siebie. Jeli co pochodzi
od Boga, odczujesz w sobie wielk¹ radoæ,
pokój i harmoniê. Jeli natomiast ogarnia
ciê lêk, zamêt lub niepokój  pochodzi to
od z³ego. Jeli co jest wol¹ Bo¿¹, to owszem, problemy bêd¹, ale Bóg usunie trudnoci z twej drogi. Jeli pe³nisz wolê Bo¿¹,
On da ci wszystko, czego potrzebujesz, a
wtedy problemy i trudnoci znikn¹.
 Tobie wszystko wydaje siê takie proste...
Vicka: Wszystko nale¿y robiæ etapami
i niczego nie wyolbrzymiaæ. Nic nie stanie
siê w jeden dzieñ. Generalnie, najtrudniejsze s¹ pocz¹tki. Trzeba zacz¹æ powoli, aby
rozumieæ i us³yszeæ wolê Bo¿¹. Dzieñ po
dniu ucz siê s³uchaæ woli Bo¿ej. Szybko zobaczysz, ¿e ³aska Bo¿a pracuje dla ciebie.
Pe³ni¹c wolê Bo¿¹ otrzymasz du¿o ³ask.
Czasem Pan Bóg chce nas sprawdziæ, czy
naprawdê chcemy pe³niæ Jego wolê. Niekiedy szamoczesz siê pomiêdzy tym, co ciê
poci¹ga, a czym innym. Pan Bóg da³ ka¿-

demu z nas wielki dar: wolny wybór, wolnoæ. Chce, aby sama wybra³a i pos³ugiwa³a siê swoj¹ wolnoci¹. Bóg nie chce ciê
do niczego przymuszaæ. Czasem mylimy
siê i dokonujemy z³ego wyboru. Ale Bóg
jest mi³osierny i wie o tym. Kiedy wykazujemy dobr¹ wolê kroczenia za Nim, pomo¿e nam.
 A jak uporaæ siê z uczuciami, które
nas niepokoj¹?
Vicka: Nie bój siê niczego, zwyczajnie
odrzuæ te uczucia i oddaj je Panu. Nie bêdziesz mog³a siê modliæ, jeli pozwolisz
ogarn¹æ siê uczuciom smutku i niepokoju.
Wiesz, szatan nieustannie próbuje zasiaæ
w sercach ziarno niepokoju. Musisz byæ
wiadoma jego obecnoci i jego dzia³ania i
nie pozwoliæ mu m¹ciæ w twym sercu. On
chce, aby odczuwa³a niepokój i strach, na
wszelkie sposoby chce wprowadzaæ zamêt. Ale ty po prostu oddaj to wszystko
Panu i ciesz siê Jego pokojem. Ludzie nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego, ile Bóg chce im
daæ i jak bardzo ich kocha. Nie masz ¿adnego powodu, aby siê baæ.
*
Trzy dni póniej pewna Amerykanka
odwiedzi³a Vickê. Tym razem tematem by³y
jej podró¿e.
 Od czego uzale¿niasz decyzjê, gdzie
udajesz siê z misj¹, czy maj¹ na to wp³yw
zaproszenia?
Vicka: Wiesz przecie¿, ¿e ludzie nieustannie domagaj¹ siê, aby do nich przybyæ, proby przychodz¹ w dzieñ i w nocy.
Ale najwa¿niejsze jest, aby odczytaæ to w
swoim sercu: Do czego Gospa mnie potrzebuje? Otrzymujê wiele zaproszeñ z
krajów rozwiniêtych i mog³abym spêdzaæ
ca³y czas w Ameryce, we W³oszech... Ale
nie têdy droga. Muszê s³uchaæ równie¿
tych, którzy nic nie maj¹, krajów, w których
s¹ ogromne trudnoci. Mówiê sobie: Dobrze, odpowiem na wezwanie, jeli Gospa
da mi jaki znak w sercu. Oczekujê z pokojem w sercu i na pewno Ona wska¿e mi
w³aciwy moment, jak chce i kiedy chce.
Kiedy ten znak siê pojawia, wtedy wiesz,
czujesz, to jest dla ciebie jasne. I nawet
jeli przyjaciele nalegaj¹, aby zostaæ z nimi,
nie mogê  przyjañ nie ma z tym nic wspólnego. Nie decydujesz siê na podró¿, aby
zrobiæ przyjemnoæ przyjacio³om, ale robisz
to, co dyktuje ci serce na modlitwie i tego
siê trzymasz. Musisz byæ silna. Najwa¿niejsze to iæ do przodu, ze spokojem, wed³ug
tego, co Bóg ci ukazuje w sercu.
*
Droga Matko Bo¿a,
naucz mnie ws³uchiwaæ siê
w moje serce i ¿yæ wol¹ Boga
z Jego b³ogos³awieñstwem.
Zanotowa³a siostra Emmanuel Maillard,
Przek³. z franc.: M.N. za: Stella Maris,
maj 2004, str. 10-11.
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Z nauczania Kocio³a

CZY ZNASZ OBOWI¥ZUJ¥CE
PRZYKAZANIA KOCIELNE?
Konferencja Episkopatu Polski wystosowa³a w Adwencie 2003 do wiernych Kocio³a w Polsce list, w którym zosta³y przedstawione aktualnie obowi¹zuj¹ce w naszej
ojczynie przykazania kocielne. Ró¿ni¹
siê one nieco od tych, które zosta³y zatwierdzone dla ca³ego Kocio³a, dlatego chcemy przedstawiæ list, w którym biskupi dokonali interpretacji zmian. Czynimy to, choæ
list by³ w rozmaitych formach rozpowszechniony, jednak spotykamy siê na codzieñ z
czêstymi pytaniami, kierowanymi tak¿e do
naszej Redakcji o to, które w³aciwie wiêta s¹ obecnie nakazane, a które nie zobowi¹zuj¹ ju¿ do uczestnictwa we Mszy w.
oraz czy Adwent nale¿y nadal traktowaæ
jako czas zakazany dla tych, którzy maj¹
pragnienie zabawy na przyk³ad w czasie
uroczystoci weselnej...
S¹ to podstawowe w¹tpliwoci. Tymczasem zmian jest nieco wiêcej. Posiadaj¹cy pierwsze wydania Katechizmu Kocio³a Katolickiego równie¿ znaj¹ brzmienie
przykazañ takie, jakie obowi¹zuje w Kociele powszechnym, a nie  ich zmienion¹ dla Polski formê. Ponadto ka¿dy posiada jak¹ formê modlitewnika, ksi¹¿eczki do
nabo¿eñstwa i okazuje siê, ¿e nawet w najnowszych wydaniach, tak¿e diecezjalne
wydawnictwa, nie zmieni³y jeszcze brzmienia przykazañ.

*

Drodzy Bracia i Siostry!
Pierwsz¹ Niedziel¹ Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem
przygotowania do uroczystoci Narodzenia
Pañskiego, przez któr¹ wspominamy pierwsze przyjcie Syna Bo¿ego do ludzi. Równoczenie jest okresem, w którym przez
wspomnienie pierwszego przyjcia Chrystusa kieruje siê dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjcia na koñcu czasów.
Z obu tych wzglêdów Adwent jest okresem
pobo¿nego i radosnego oczekiwania (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza nr 39).
W Ewangelii Chrystus Pan wzywa
swych uczniów do modlitwy i czuwania.
wiêtowanie jest czasem szczególnej modlitwy Jego uczniów, a przestrzeganie dni i
okresów pokuty wyrazem ich czuwania.
WIÊTOWANIE
Adwentem zaczynamy kolejny rok
wiêtowania misterium Chrystusa. Autentyczna wiara domaga siê wyznawania, manifestowania, a to wyra¿a siê w obchodzeniu wi¹t. wiêta chrzecijañskie s¹ ducho-
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wym odnowieniem historii Jezusa Chrystusa w Jego wyznawcach. Przypominaj¹ one
wiernym wydarzenia historii zbawienia i
przez to maj¹ siê oni stawaæ bardziej podobnymi do Chrystusa, maj¹ bardziej podobaæ siê Bogu, maj¹ byæ lepszymi i wiêtszymi.
Konstytucja o liturgii wiêtej Soboru
Watykañskiego II uchwalona przed 40 laty
podkrela:
wiêta Matka Koció³ uwa¿a za swój
obowi¹zek uroczycie celebrowaæ zbawcze dzie³o swego Boskiego Oblubieñca
przez uwiêcone wspominanie w okrelone dni ca³ego roku. Ka¿dego tygodnia Koció³ obchodzi pami¹tkê zmartwychwstania Pañskiego w dniu, który nazwa³ Pañskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego b³ogos³awion¹ mêk¹ czci w
najwiêksz¹ uroczystoæ Paschy (KL 102).
Dokument ten mówi tak¿e o obchodzeniu
innych wi¹t.
Wyznawcy Chrystusa od pocz¹tku gromadz¹ siê w niedzielê na cotygodniowe
wiêtowanie zmartwychwstania Pañskiego. Jest to ich najstarszy dzieñ wi¹teczny. Jedn¹ z niedziel obchodz¹ jako
Wielkanoc, czyli doroczne wiêtowanie Paschy Chrystusa. Poza dniami upamiêtniaj¹cymi zmartwychwstanie Pañskie wierni
obchodz¹ takie uroczystoci, jak Bo¿e Narodzenie, Objawienie Pañskie, Wniebowst¹pienie Pañskie, Bo¿e Cia³o, a tak¿e
wiêta ku czci Matki Bo¿ej i ku czci wiêtych. Zró¿nicowana sytuacja ¿ycia religijnego i liturgicznego w poszczególnych krajach, a tak¿e w ¿yciu ca³ego Kocio³a prowadzi³a do zmiany rangi pewnych wi¹t.
ELEMENTY CHRZECIJAÑSKIEGO WIÊTOWANIA
Austriacki liturgista pisa³ przed laty: Jak
o o³tarzu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on kawa³kiem ziemi, który zwraca siê ku niebu,
tak o wiêcie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
odcinek czasu, który spotyka siê z wiecznoci¹ (Josef Andreas Jungmann).
Przy obchodzeniu wiêta ustaj¹ wysi³ek, praca, a cz³owiek ma czas dla Boga oraz dla siebie. Oznakami wiêta s¹
wi¹teczne szaty, zabawa, muzyka i piew.
Niestety bardzo czêsto dzisiejszy cz³owiek,
jak ostrzega Ojciec wiêty Jan Pawe³ II w
adhortacji Koció³ w Europie, nawet jeli
siê odwiêtnie ubierze, ju¿ nie potrafi wiêtowaæ. Starajmy siê w³aciwie prze¿ywaæ
nasze wiêta, obchodmy je we wspólnocie rodzinnej i parafialnej.
Wierni od wieków wyró¿niali wród dni
liturgicznych takie, które obchodzone by³y

nie tylko w kociele, ale tak¿e poza nim.
Te dni nazwano wiêtami nakazanymi i by³y
one dniami wolnymi od pracy. G³ównymi
elementami ka¿dego wiêta nakazanego
by³y i s¹ udzia³ w Eucharystii oraz powstrzymanie siê od prac niekoniecznych. Przypomnia³ to papie¿ Jan Pawe³ II w licie apostolskim Dies Domini w 1998 r. i w encyklice Ecclesia de Eucharistia og³oszonej w
Wielki Czwartek tego roku.
PRZEPISY KOCIO£A DOTYCZ¥CE WIÊTOWANIA
W sprawie obchodów roku liturgicznego i w sprawie wi¹t nakazanych Koció³
nauczaj¹cy wyda³ szereg zarz¹dzeñ. Skrótowo s¹ one zebrane w piêciu przykazaniach kocielnych.
Aktualna ich wersja zatwierdzona dla
Polski przez Kongregacjê Nauki Wiary ma
nastêpuj¹ce brzmienie:

1. W niedzielê i wiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy
wiêtej i powstrzymaæ siê od
prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku
przyst¹piæ do sakramentu
pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym,
przyj¹æ Komuniê wiêt¹.
4. Zachowywaæ nakazane
posty i wstrzemiêliwoæ od
pokarmów miêsnych, a w okresach pokuty powstrzymywaæ siê od udzia³u w zabawach.
5. Troszczyæ siê o potrzeby
wspólnoty Kocio³a.
Pierwsze przykazanie kocielne mówi
o wiêtach nakazanych. W ci¹gu wieków
zmienia³a siê ich liczba. Wierni w ró¿nych
krajach obchodz¹ ich mniej lub wiêcej. W
niektórych krajach pewne wiêta zosta³y za
zgod¹ Stolicy Apostolskiej przeniesione na
niedzielê. W Polsce w okresie komunizmu
niektóre wiêta nakazane sta³y siê dniami
pracy. Mówi³o siê o tak zwanych wiêtach
zniesionych. Powodowa³o to u wiernych
w¹tpliwoci sumienia, a praca w te dni nie-

jednokrotnie wrêcz uniemo¿liwia³a wiêtowanie wielkich wydarzeñ zbawczych. Dlatego Biskupi polscy kieruj¹c siê przepisami liturgicznymi Kocio³a i maj¹c na uwadze dobro duchowe wiernych postanowili
prosiæ Stolicê Apostolsk¹ o przeniesienie
uroczystoci Wniebowst¹pienia Pañskiego na 7 niedzielê Wielkanocy oraz o
to, by ze wzglêdu na dni robocze wiêtami nakazanymi nie by³y w Polsce:
l uroczystoæ Niepokalanego
Poczêcia Najw. Maryi Panny,
l uroczystoæ wiêtego Józefa
l uroczystoæ wiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a.
Kongregacja do spraw Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów w dniu 4 marca
2003 r. wyda³a dla Polski dekret pozwalaj¹cy na wspomniane zmiany, za Zebranie
Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w
dniu 12 marca 2003 r. postanowi³o, by te
zmiany obowi¹zywa³y od 30 listopada 2003
roku.
Jedynym wiêtem nakazanym
obchodzonym w dniu pracy
pozostaje Uroczystoæ
Objawienia Pañskiego
(Trzech Króli).
Biskupi wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e nadejdzie
taki czas, kiedy to wa¿ne wiêto stanie siê
dniem wolnym od pracy.
Po uwzglêdnieniu omówionych zmian,
wiêtami nakazanymi w Polsce poza
niedzielami s¹:
uroczystoæ Narodzenia Pañskiego
(25 grudnia);
l uroczystoæ w. Bo¿ej Rodzicielki
(1 stycznia);
l uroczystoæ Objawienia Pañskiego
(6 stycznia);
l uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o);
l uroczystoæ Wniebowziêcia
Najwiêtszej Maryi Panny (15 sierpnia)
l uroczystoæ Wszystkich wiêtych
(1 listopada)
Chocia¿ takie uroczystoci i wiêta, jak:
l Niepokalane Poczêcie,
l wiêtego Józefa,
l wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a,
l Matki Bo¿ej Gromnicznej,
l Poniedzia³ek Wielkanocny,
l wiêto Najwiêtszej Maryi Panny,
Matki Kocio³a (poniedzia³ek
po Zes³aniu Ducha wiêtego),
l wiêtego Szczepana,
nie s¹ wiêtami nakazanymi,
to jednak zachêcamy wiernych, by zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ brali wtedy udzia³
w liturgii. Ksiê¿y za, którzy w te dni nie
maj¹ obowi¹zku aplikacji Mszy za parafian,
prosimy, by przez dogodny porz¹dek nabo¿eñstw, u³atwiali parafianom udzia³ w Eucharystii.
Zachêcamy tak¿e wiernych do pe³nego udzia³u w Eucharystii przez przyjêcie
Komunii wiêtej. Drugie i trzecie przykazanie kocielne mówi¹ o minimum ¿ycia sakramentalnego katolików, jakimi s¹ spol

wied raz w roku i Komunia w. w okresie
wielkanocnym.
DNI I OKRESY POKUTY
Z obchodem roku liturgicznego zwi¹zane s¹ dni i okresy pokuty, o których mówi
czwarte przykazanie kocielne. Kodeks
prawa kanonicznego z 1983 r. postanawia:
Wszyscy wierni, ka¿dy na swój sposób, obowi¹zani s¹ na podstawie prawa
Bo¿ego czyniæ pokutê. ¯eby jednak wszyscy przez jakie wspólne zachowanie pokuty z³¹czyli siê miêdzy sob¹, zostaj¹ nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modliæ siê w sposób szczególny,
l wykonywaæ uczynki pobo¿noci
i mi³oci,
l podejmowaæ akty umartwienia
siebie przez wierniejsze wype³nianie
w³asnych obowi¹zków,
l zw³aszcza za zachowywaæ post
i wstrzemiêliwoæ,
zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poni¿ej kanonów (kan. 1249).
Ten sam kodeks stwierdza:
W Kociele powszechnym dniami i
okresami pokutnymi s¹ poszczególne
pi¹tki ca³ego roku i czas wielkiego postu (kan. 1250).
Wed³ug kan. 1251:
Wstrzemiêliwoæ od spo¿ywania miêsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarz¹dzeniem Konferencji Episkopatu, nale¿y
zachowywaæ we wszystkie pi¹tki ca³ego
roku, chyba ¿e w danym dniu przypada jaka uroczystoæ. Natomiast wstrzemiêliwoæ i post obowi¹zuj¹ w rodê popielcow¹ oraz w pi¹tek Mêki i mierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Zachêcamy te¿, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do
zachowania wstrzemiêliwoci od pokarmów miêsnych w wigiliê Bo¿ego Narodzenia, ze wzglêdu na wyj¹tkowy charakter
tego dnia w Polsce.
Przypominamy te¿, ¿e wstrzemiêli-
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woæ od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok ¿ycia.
Post, czyli jeden posi³ek do syta w ci¹gu dnia, obowi¹zuje wszystkich miêdzy 18
i 60 rokiem ¿ycia.
Niemo¿liwoæ zachowania wstrzemiêliwoci w pi¹tek domaga siê od katolika
podjêcia innych form pokuty.
Powstrzymywanie siê od zabaw obowi¹zuje we wszystkie pi¹tki i w czasie
wielkiego postu. Przypominamy w ten
sposób wszystkim uczestnikom zabaw
oraz tym, którzy je organizuj¹, by uszanowali dni pokuty, a zw³aszcza czas Wielkiego Postu.
PI¥TE PRZYKAZANIE
Pi¹te przykazanie kocielne przypomina, by troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty
Kocio³a. Dziêkujemy wiernym za zrozumienie tych potrzeb i za ofiary sk³adane na
potrzeby Kocio³a.
Wyjaniaj¹c obecne stanowisko w
sprawie przykazañ kocielnych mamy nadziejê, ¿e przyczyni siê to do wiêkszej przejrzystoci, a w konsekwencji do kszta³towania spokoju sumienia, który niejednokrotnie zak³óca³y pytania o przyczynê usprawiedliwiaj¹c¹ nieobecnoæ na Eucharystii
w dni, w które obowi¹zuje praca zawodowa. Niech te zmiany zmobilizuj¹ nasz¹ wiarê, która pozwoli nam na kszta³towanie pog³êbionego ¿ycia religijnego i budowanie
lepszej przysz³oci oraz prze¿ywanie wi¹t
chrzecijañskich w duchu prawdziwej, g³êbokiej radoci.
Na prze¿ywanie tajemnic Chrystusa w
nowym roku liturgicznym, w którym mamy
staraæ siê lepiej naladowaæ naszego Zbawiciela, z serca wszystkim b³ogos³awimy.
Kardyna³owie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 324 Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, 21 padziernika 2003 r.

,,Ja jestem chlebem ¿ycia, który zst¹pi³ z nieba.
Kto po¿ywa tego chleba, bêdzie mia³ ¿ycie wieczne,
(J 6,51.54)
a Ja go wskrzeszê w dniu ostatnim...
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SYRAKUZY

£ZY
MATKI
BO¯EJ
WA¯NE DATY
Ponad 50 lat temu, 29 sierpnia 1953,
w Syrakuzach, gipsowa kopia p³askorzeby wyobra¿aj¹cej Matkê Bo¿¹ zaczê³a p³akaæ ludzkimi ³zami...
Po wykonaniu analiz laboratoryjnych,
biskupi Sycylii oficjalnie uznali autentycznoæ tego nadprzyrodzonego zjawiska, a
6 listopada 1994 r., w czasie liturgii eucharystycznej, Papie¿ Jan Pawe³ II osobicie
powiêci³ o³tarz sanktuarium, w którym obecnie znajduje siê ów wizerunek Maryi.

WA¯NE FAKTY
Pod numerem 11 via degli Orti (czyli
ulicy Ogrodowej), na skrzy¿owaniu z ulic¹
Carso, mieszka m³ode ma³¿eñstwo. Antonina Giusto, od kilku miesiêcy ¿ona Angelo Iannuso, cierpi na ostre zatrucie ci¹¿owe. Rodzina jest zaniepokojona. Gdy o
wicie 29 sierpnia 1953 roku Angelo wychodzi do pracy, opiekê nad chor¹ przejm¹ jego siostra, Gazia Iannuso i ciotka,
Antonina Sgarlata.
Oko³o wpó³ do dziewi¹tej, Antonina dochodzi do siebie po kolejnym ataku rzucawki i siada obok ³ó¿ka, aby móc odetchn¹æ
wie¿ym powietrzem z otwartego okna.
Wtem zauwa¿a snop wiat³a padaj¹cy
na zawieszon¹ ponad ³ó¿kiem kopiê p³a-
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skorzeby Niepokalane Serce Maryi.
Z najwy¿szym zaskoczeniem widzi, jak
z oczu Madonny zaczynaj¹ p³yn¹æ ³zy.
Przeciera oczy z niedowierzaniem, ale zjawisko nie znika: po twarzy Maryi tocz¹ siê
krople ³ez. Za trzecim razem, przygl¹da siê
z bliska i widzi dwie kolejne du¿e krople,
po nich znów nastêpne...
Antonina przywo³uje obydwie kobiety,
które w pierwszej chwili uznaj¹, ¿e chora
ma halucynacje. Przyjrzawszy siê Maryi
dostrzegaj¹ jednak obfite ³zy, kapi¹ce na
wezg³owie ³ó¿ka.
Z obawy przed autosugesti¹ wzywaj¹
s¹siadów, którzy potwierdz¹ ich spostrze¿enia: z oczu Maryi, w nieregularnych odstêpach czasu, wyp³ywaj¹ ³zy. Wszyscy s¹
niezmiernie poruszeni.
Nowina rozchodzi siê lotem b³yskawicy; nadbiegaj¹ ciekawscy. Niektórzy próbuj¹ osuszaæ ³zy chusteczkami. Inni, jak
Mario Messina, s¹ sceptyczni  chc¹ zobaczyæ i dotkn¹æ. Mario zdejmuje wizerunek
i stwierdza, ¿e mur za nim, tak samo jak
jego górna i tylna czêæ nie nosz¹ ani ladu wilgoci. Sk¹d pochodzi p³yn? Mario demontuje ramê i aureolê z gwiazdkami. Dwa
ma³e otwory po gwodziach s¹ ca³kowicie
suche. Natychmiast po otarciu przez niego twarzy Maryi, w Jej oczach pojawiaj¹
siê dwie nowe ³zy, które wzbieraj¹ i sp³y-

waj¹ na policzki, pozostawiaj¹c po sobie
wyrane lady i ³¹cz¹c siê na brodzie w jedn¹ kroplê. Tu¿ po nich tryskaj¹ inne...
M¹¿ Antoniny wraca oko³o 17.30. Na
widok t³umu przed domem osaczaj¹ go najczarniejsze myli, ale po wejciu do domu,
zastaje ¿onê w lepszym stanie. Co jednak
sta³o siê w sypialni? Dowiedziawszy siê o
³zach Matki Bo¿ej, Angelo mdleje z wra¿enia.
Poniewa¿ t³um ronie coraz bardziej,
¿ona Mario dzwoni na policjê. Brygadierowi Umberto Ferrigno z trudem udaje siê
przywróciæ spokój w dzielnicy.
Do pónych godzin nocnych, wszyscy
chc¹ dotkn¹æ gipsowego odlewu, zobaczyæ, jak ³zy sp³ywaj¹ ku d³oniom i sercu
Maryi, umoczyæ w nich chusteczki. Wielu
nie ma ochoty wracaæ do domu i zamierza
spêdziæ noc na miejscu. Wówczas policjanci w towarzystwie m³odego Iannuso zabieraj¹ reprodukcjê do komisariatu. £zy Madonny zwil¿aj¹ mundur podoficera nios¹cego Jej podobiznê.
Przekonawszy siê, ¿e nie jest to oszustwo, policja oddaje p³askorzebê w³acicielowi, który wychodzi ukradkiem tylnymi
drzwiami. Angelo pójdzie najpierw do swojej teciowej, nastêpnie do braci: Luciano i
Antonia (który mieszka u wylotu tej samej
ulicy), by wreszcie wróciæ do siebie oko³o

drugiej w nocy. P³acz¹ca Madonna zostaje ulokowana na podwy¿szeniu z kilku poduszek. Pod drzwiami t³oczy siê gromada
ludzi, którzy od samego rana, chc¹ jako
pierwsi zobaczyæ na w³asne oczy ³zy Matki
Bo¿ej.
Po kilku godzinach snu, Angelo wyje¿d¿a z rodzin¹ na wie, aby uciec przed t³umem. Policja chc¹c jednak przywróciæ porz¹dek, odszukuje ich i sk³ania do tego, aby
wrócili do domu i wpucili zebranych gapiów.
Po po³udniu, reprodukcja zostaje ustawiona na stoliku. Odwiedzaj¹cy wchodz¹
od strony numeru 11 via degli Orti i wychodz¹ drzwiami numeru 9. Wielu, poruszonych do g³êbi tym macierzyñskim apelem,
wybucha p³aczem.
Nazajutrz, 31 sierpnia 1953, aby wszyscy mogli zobaczyæ obfitoæ matczynych
³ez, reprodukcja zostaje zawieszona na wysokoci drzwi wejciowych, po zewnêtrznej stronie domu rodziny Iannuso.
Po po³udniu, jeden z s¹siadów, Lucca
Vittorio, obawiaj¹c siê o bezpieczeñstwo
wizerunku, proponuje przeniesienie go do
w³asnego domu. T³um mo¿e ogl¹daæ tam
³zy Maryi p³yn¹ce a¿ do czasu odmawiania ró¿añca; o dziewi¹tej wieczorem kopia
wraca do w³acicieli.
We wtorek, 1 wrzenia, Giuseppe Bruno, proboszcz miejscowej parafii, zostaje
zobowi¹zany przez kuriê diecezjaln¹ do
wyznaczenia komisji medyczno-naukowej,
która zbada³aby w³aciwoci wydzielaj¹cego siê p³ynu. Oko³o jedenastej, komisja razem z proboszczem udaje siê do domu Iannuso, by pobraæ próbkê do analizy.
Reprodukcja znajduje siê w pude³ku.
Antonina ze czci¹ przekazuje j¹ komisji.

WA¯NE BADANIA
Natychmiast po zdjêciu okrywaj¹cego
j¹ p³ótna, z oczu Maryi tryskaj¹ ³zy, które
sp³ywaj¹ po twarzy i nape³niaj¹ d³onie. Doktor Cassola, dyrektor laboratorium mikrograficznego przy Urzêdzie Zdrowia w Syrakuzach, zdejmuje krople pipet¹ z kryszta³owego szk³a, po czym wizerunek zostaje
osuszony kawa³kami waty. W kilka minut
póniej, ³zy zaczynaj¹ znowu p³yn¹æ najpierw z prawego, potem z lewego oka. Doktor pobiera nastêpne krople do badañ. Potem zdejmuje rubki, którymi wizerunek jest
przymocowany do pod³o¿a, by zobaczyæ,
z czego zosta³ wykonany. Widzi wklês³¹,
gipsow¹, doskonale such¹ powierzchniê.
Nale¿y zatem wykluczyæ hipotezê o materiale higroskopijnym lub nagromadzeniu
wilgoci, o którym, zdaniem ekspertów, mo-

g³aby wiadczyæ iloæ p³ynu wydzielaj¹cego siê w ci¹gu trzech ostatnich dni.
Oko³o po³udnia, po ostatnim pobraniu
p³ynu, po czterech dniach dowodów widzialnych i naukowych, wykonaniu fotografii i nakrêceniu filmów, lakrymacja koñczy
siê definitywnie. Nauka otrzyma³a swoj¹
szansê, do nas odt¹d nale¿y wiara w prawdziwoæ wydarzeñ.
Analizy wykazuj¹, ¿e p³yn jest lekko
opalizuj¹cy, tak jak ludzkie ³zy; pod wp³ywem azotanu baru nie wytr¹ca siê w nim
osad (co oznacza nieobecnoæ siarczanów), po dodaniu siarkocyjanku potasu nie
przybiera on ró¿owego zabarwienia wiadcz¹cego o zawartoci ¿elaza, ale, tak jak
³zy ludzkie  zawiera chlorek sodu.
Ani w wodzie destylowanej, ani w ródlanej, ani w 0,9 % roztworze fizjologicznym nie mo¿na zaobserwowaæ ciemnych,
amorficznych cia³ podobnych do tych, jakie znajduj¹ siê w p³ynie z reprodukcji. Porównawszy go do ³ez dziecka i cz³owieka
doros³ego, komisja stwierdza te same reakcje, wygl¹d, alkalicznoæ i sk³ad chemiczny, przemawiaj¹ce za tym, ¿e z oczu Madonny wydobywaj¹ siê ludzkie ³zy.
Wyniki analizy zostan¹ przekazane arcybiskupowi Syrakuz, Ettore Baranzini, który 8 wrzenia, w wiêto Narodzenia Najwiêtszej Maryi Panny, udaje siê do ma³¿onków Iannuso, by pomodliæ siê razem ze
zgromadzonymi tam ludmi.
25 wrzenia, specjalnie powo³any Trybuna³ Kocielny rozpoczyna badania nad
zjawiskiem lakrymacji. Jego prawdziwoæ
potwierdzi ponad dwustu, przes³uchiwanych pod przysiêg¹ naocznych wiadków.
Wiadomoæ o cudzie rozpowszechnia
siê szybko za porednictwem mediów, a
via degli Orti staje siê miejscem modlitwy
ludzi g³êboko wierz¹cych oraz chorych, którzy czekaj¹ w niekoñcz¹cych siê kolejkach,
piewaj¹c i b³agaj¹c Niepokalan¹ o ³aski.
Serca pielgrzymów s¹ pe³ne wzruszenia i
¿alu za grzechy. Ca³e grupy kieruj¹ siê w
stronê kocio³a parafialnego, by przyst¹piæ do sakramentu pojednania. Poniewa¿
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miejscowi ksiê¿a nie radz¹ sobie z nat³okiem penitentów, w udzielaniu spowiedzi
pomaga im s¹siednia parafia w. £ucji.

PIUS XII:
WA¯NA
INTERPRETACJA
15 padziernika 1954, Papie¿ Pius XII,
zamykaj¹c regionalny kongres Maryjny w
Palermo, w swoim orêdziu radiowym zwraca siê do wszystkich wiernych, a zw³aszcza do ludu sycylijskiego, by nawi¹zaæ do
zdarzeñ w Syrakuzach:
Czy ludzie zrozumiej¹ ukryt¹ wymowê ³ez? £zy Maryi na Golgocie by³y ³zami wspó³czucia dla Jezusa i smutku, jaki
budzi³y w Niej grzechy wiata.
Czy nie p³acze Ona równie¿ dzisiaj z
powodu nowych ran zadawanych mistycznemu Cia³u Chrystusa? Z powodu
tylu synów, którzy swoimi b³êdami i winami pozbawili siê ¿ycia ³aski; którzy
ciê¿ko obra¿aj¹ majestat Bo¿y?
Mo¿e s¹ to ³zy oczekiwania na póny powrót innych synów, niegdy wiernych, którzy jednak dali siê zwieæ u³udzie i przyst¹pili do grona nieprzyjació³
Boga?
Naszym obowi¹zkiem jest wspó³dzia³aæ czynem i przyk³adem, by doprowadziæ zb³¹kanych do Domu Ojca oraz
d¹¿yæ do tego, by jak najszybciej zamknê³y siê wy³omy uczynione przez wrogów Boga i religii...
6 listopada 1994 roku, Jan Pawe³ II powiêca nowe Sanktuarium Matki Bo¿ej p³acz¹cej w Syrakuzach.
W ci¹gu pó³wiecza, u stóp P³acz¹cej
Madonny z Syrakuz, za wstawiennictwem
Najwiêtszej Dziewicy dokonaj¹ siê niezliczone cuda i naukowo niewyt³umaczalne
uzdrowienia, a tysi¹ce wiernych otrzymaj¹
tutaj szczególne ³aski.
Jednym z pierwszych i najbardziej zadziwiaj¹cych cudów bêdzie uzdrowienie
trzy i pó³rocznej Enzy Moncady, od pierwszego roku ¿ycia chorej na parali¿ dzieciê-

Kryptê otwarto 28 sierpnia 1968 r.
Ma formê ko³a o rednicy 80 metrów
na zewn¹trz, a w rodku  38; wysokoæ 
9 metrów. Jest do niej 18 wejæ i mo¿e pomieciæ 3 tysi¹ce osób.
Wizerunek p³acz¹cej Matki Bo¿ej by³
umieszczony w o³tarzu od 1968 do 1987
roku i od 1 maja 1994 do 4 listopada 1994.
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Historyczne zdjêcia
z dnia, w którym
z twarzy Matki Bo¿ej,
w Jej wizerunku,
zaczê³y p³yn¹æ ³zy...
cy. Jej leczenie nie przynios³o ¿adnych rezultatów. W sanktuarium zostaje dotkniêta
kawa³kiem waty, który potarto wczeniej o
wizerunek Madonny. Po kilku minutach obecni zaczynaj¹ wo³aæ:
Dziêki Ci, Maryjo! Cud! Cud!
Dziewczynka pozdrawia Matkê Bo¿¹
dotychczas bezw³adn¹ d³oni¹ i zdumiona
ogl¹da swe r¹czki. T³um nie posiada siê z
radoci.
Jeszcze po dzi dzieñ nap³ywaj¹ sygna³y i wiadectwa o ³askach, a nawet cudach doznawanych w sanktuarium powiêconym Matce Bo¿ej P³acz¹cej. Zosta³y one
wymienione w obszernej dokumentacji.
Wszystkie te zdarzenia potwierdzaj¹ prawdziwoæ s³ów:
Widz¹c Twoje ³zy, Maryjo,
Jezus nie odmówi Ci niczego.
Na podstawie Pianto di Maria a Siracusa,
z Il Segno del sopranaturale, nr 182/183,
sierpieñ-wrzesieñ 2003, s.49-56. Przek³ad: A.L.

PAPIE¯ JAN PAWE£ II
W JEDNOCI
Z SANKTURIUM
W SYRAKUZACH
W 50 rocznicê cudu, Jan Pawe³ II mianuje w³oskiego kardyna³a, Salvatore di
Giorgi, arcybiskupa Palermo, swoim wys³annikiem specjalnym na uroczystoci zakoñczenia Roku Maryjnego w sanktuarium
Matki Bo¿ej P³acz¹cej w Syrakuzach, 1
wrzenia 2003.

W dniach 29 wrzenia  3 padziernika, w Syrakuzach zostaje zorganizowane
XIII Miêdzynarodowe Sympozjum Mariologiczne pod has³em przewodnim £zy w sercu miasta, zamykaj¹ce obchody Roku Maryjnego.

MODLITWA PAPIE¯A
JANA PAW£A II
NA ANIO£ PAÑSKI
31 SIERPNIA 2003 r.
Tobie, o s³odka Pani P³acz¹ca, powierzam Koció³ i ca³y wiat. Pochyl siê nad
tymi, którzy najbardziej potrzebuj¹ przebaczenia i pojednania, przynie zgodê rodzinom i pokój narodom. Osusz ³zy wywo³ane nienawici¹ i przemoc¹ w wielu regionach wiata, zw³aszcza na Bliskim Wschodzie i na kontynencie afrykañskim.
Niechaj Twe ³zy, o Matko, stan¹ siê ród³em nawrócenia i pokoju dla wszystkich
Twych dzieci. Powierzam wszystkich B³ogos³awionej Bo¿ej Rodzicielce.
Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus!

£ZY MARYI
Z CIVITAVECCIA
Po Syrakuzach, zjawisko ³ez Matki Bo¿ej powtórzy siê w innych miejscach, miêdzy innymi we W³oszech, niedaleko Rzymu, w Civitaveccia (Pantano).
Rodzina Gregori umieci³a tam, w swoim ogrodzie, figurkê Królowej Pokoju przy-

wiezion¹ z Medziugorja przez proboszcza
parafii, Pabla Martina Sanguiao. Gdy Anna
Maria Gregori przed Msz¹ w. odmawia w
kociele ró¿aniec, jej córka, piêcioletnia
Jessica, przed wyjciem do kocio³a razem
z bratem Davidem i tat¹ Fabio, wo³a:
Tatusiu, Matka Bo¿a p³acze...
Figurka p³acze krwawymi ³zami!
Gdy ojciec podchodzi, pierwsza ³za zatrzyma³a siê na policzku, podczas gdy druga sp³ywa powoli w okolice serca. Fabio
Gregori, myl¹c, ¿e ma z³udzenia wzrokowe, wyci¹ga d³oñ i dotyka czerwonego p³ynu. Nazajutrz pojawi¹ siê nowe ³zy.
5 kwietnia 1995, w programie telewizyjnym o godzinie 20-tej, J. E. biskup G.
Grillo owiadcza:
To prawda, figurka Madonny p³aka³a
w moich d³oniach, w obecnoci czterech
wiadków. By³o to 15 marca...
17 czerwca, w kociele w. Augustyna
w Pantano, podczas uroczystej liturgii, biskup umieszcza figurkê w specjalnie wykonanej oprawie. Odt¹d, trzej ksiê¿a codziennie s³u¿¹ pielgrzymom, pragn¹cym przyst¹piæ do sakramentu spowiedzi. Wielu
wiadków Jehowy powraca do Kocio³a
Katolickiego.
Andrea Tornielli
Od Redakcji:
Pisalimy o tym w Vox Domini numery
7/95 oraz 5/98 po zbadaniu i zatwierdzeniu tych wydarzeñ jako autentycznych zjawisk nadprzyrodzonych, przez miejscowego biskupa.
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Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Miko³ów. Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nak³ad: 2,5 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
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LMÊKA PANA JEZUSA wed³ug pism Marii Valtorty
Nagranie dwiêkowe  na kasetach magnetofonowych  pouczeñ, jakich Jezus udziela³ uczniom przed mierci¹ oraz opisu Mêki Zbawiciela i Jego Matki, zawartego w Ksiêdze VI Poematu Boga-Cz³owieka.
Nagranie mo¿e s³u¿yæ jako pomoc w medytacji drogi krzy¿owej, nie tylko w okresie
Wielkiego Postu. Rozwa¿anie Mêki Pañskiej jest bowiem równie¿ cenn¹ pomoc¹ w trudnych chwilach ¿ycia.
W sumie jest to 9 kaset magnetofonowych po 60 minut ka¿da. Cena kompletu: 50 z³.
LTAJEMNICE WIAT£A RÓ¯AÑCA WIÊTEGO  modlitwa z rozwa¿aniami
Odmówienie ka¿dej tajemnicy, na stronie A, poprzedza krótkie wprowadzenie do jej
treci. Modlitwê prowadzi Magdalena Buczek, za³o¿ycielka Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych Dzieci, znana dobrze s³uchaczom Radia Maryja z sobotnich audycji o 19.30.
Na stronie B tej samej kasety znajduj¹ siê rozwa¿ania kolejno do wszystkich 5 tajemnic wiat³a, na podstawie wizji zapisanych w Poemacie Boga-Cz³owieka Marii Valtorty.
Kaseta ma d³ugoæ 90 minut. Cena: 6 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  14 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Jest to kolejny tom orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu, jakie otrzymuje dla wiata
Vassula Ryden, koñcz¹cy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 r. Tom jest szczególny w swej 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 mia³a zostaæ upubliczniona na ca³ym wiecie w³anie przez
zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orêdzi. Oznacza to zatem, i¿ kard. Ratzinger:
l wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
l wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
l wyrazi³ zgodê na czytanie kolejnego tomu Prawdziwego ¯ycia w Bogu.
Ksi¹¿ka liczy a¿ 304 strony (format: 145 x 205 mm). Cena: 15 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  1 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Jest to od dawna oczekiwany przez Czytelników pierwszy tom orêdzi w pierwotnym
uk³adzie, zawieraj¹cy tylko 16 zeszytów (wydanie III). Ksi¹¿kê ³atwiej zabraæ w podró¿,
ofiarowaæ, czy po prostu po¿yczyæ, zachêciæ do jej lektury. Na pocz¹tek tego tomu zosta³y jednak przeniesione, w porz¹dku chronologicznym, orêdzia Anio³a Daniela, które Vassula opublikowa³a doæ póno. W Polsce przygotowywalimy wtedy do druku 8 tom Orêdzi. W nim te¿ pocz¹tkowo je zamiecilimy.
W tomie pierwszym jest jak zwykle: krótka prezentacja dokonana przez ks. prof. René
Laurentina oraz kilka bardzo ciekawych komentarzy teologicznych, autorstwa m. in. O.
Roberta Faricy i s. Lucy Rooney, ks. abpa Franjo Franicia, o. Christiana Curty  francuskiego egzorcysty, niedawno zmar³ego o. prof. Ljudivivia Rupcicia oraz redaktora polskiego wydania  ks. dr Micha³a Kaszowskiego. Ksi¹¿kê koñczy obowi¹zkowy indeks
biblijny i s³owny oraz wiadectwa czytelników.
Ksi¹¿ka liczy 400 stron (format: 150 x 210 mm). Cena: 15 z³.
LPRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Ma³y fragment pism w³oskiej mistyczki, autorki monumentalnego dzie³a o ¿yciu i nauczaniu Chrystusa Poemat Boga-Cz³owieka, wyjêty z innych jej pism I Quaderni. To
oko³o 10 tysiêcy stron zawartych w licznych zeszytach, a zawieraj¹cych m. in. wizje z
¿ycia i mêczeñstwa pierwszych chrzecijan, pouczenia w. Paw³a o jego Licie do Rzymian i inne teksty pobo¿ne oraz zapis w³asnych rozmylañ mistyczki.
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem to podyktowane jej Bo¿e pouczenia o przygotowaniu na mieræ. Ukazuj¹ mi³oæ Boga do cz³owieka, pouczaj¹, jak wiadomie i dobrze
przekroczyæ próg miêdzy ¿yciem doczesnym a wiecznoci¹ oraz jak zrozumieæ tajemnicê mierci.
Tekst  nosz¹cy w oryginale tytu³ Godzina przygotowania na mieræ  uzupe³nilimy dodatkowo kilkoma dyktandami o tej samej tematyce. Ksi¹¿eczka warta jest wiêc
gor¹cego polecenia wszystkim bez wyj¹tku i bez wzglêdu na wiek. Uczy ufnego spojrzenia na ¿ycie, na przysz³oæ, na mieræ w³asn¹ i bliskich, bez wzglêdu na jej okolicznoci.
48 strony (format: 105 x 145 mm). Cena: 2 z³
LMODLITEWNIK DLA GRUP PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU (zob. str. 50)
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Ruchy w Kociele

KIRCHE IN NOT

«Po ludzku mówi¹c,
to dzie³o jest tajemnic¹»
O. Werenfried van Straaten

Kirche in Not to ruch okrelany ró¿nymi nazwami: Koció³ w potrzebie; Pomoc
Kocio³owi w potrzebie; Pomoc kap³anom
na (komunistycznym) Wschodzie. Powsta³
z natchnienia m³odego kap³ana, w którego
sercu zrodzi³a siê troska o innych, zamieniona nastêpnie w czyn  z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
Jego ¿ycie najlepiej charakteryzuj¹
imiona, które nosi³. To otrzymane w zakonie norbertanów  Werenfried, co po niderlandzku znaczy: walcz¹cy o pokój. Drugie
za, to przydomek dany mu w czasach, gdy
rozpoczyna³ dzia³alnoæ  Speckpater, co
dos³ownie znaczy Ojciec S³onina.
Przez ca³e swoje 90-letnie ¿ycie walczy³ o pokój, pomagaj¹c tym, którzy s¹ w
potrzebie. Zaczyna³ od zbierania ¿ywnoci
dla uciekinierów, a gdy koñczy³ swój ofiarny ¿ywot, zostawi³ po sobie wielk¹ organizacjê.
Pó³ tony s³oniny dziennie
Wszystko zaczê³o siê bardzo niepozornie: od zbiórki s³oniny. By³ rok 1947. Pochodz¹cy z Mijdrecht w Holandii Werenfried ma ju¿ wtedy 34 lata, 13 lat wczeniej
wst¹pi³ do opactwa premonstratensów w
Tongerlo w Belgii. Od 7 lat jest ksiêdzem.
W bo¿onarodzeniowym wydaniu kocielnej
gazety publikuje artyku³, w którym zwraca
uwagê na los 14 milionów Niemców zmuszonych do opuszczenia terenów utraconych przez Rzeszê. Wród przesiedlonych
jest 6 milionów katolików.
O. Werenfried prosi belgijskich rolników o... s³oninê. Zbiórka s³oniny rozpoczyna siê w roku 1948. Na
spotkaniu stowarzyszenia
gospodyñ wiejskich Flandrii
zwróci³ siê z prob¹ do
obecnych kobiet, aby ka¿da przynios³a na plebaniê
kawa³ek s³oniny, któr¹ on
przeka¿e g³oduj¹cym niemieckim uciekinierom. Codziennie zbiera 400-500 kg
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s³oniny. Wtedy w³anie obdarzono go przydomkiem Speckpater, który przylgn¹³ do
niego na zawsze.
Taki by³ pocz¹tek jego dzie³a mi³oci,
które przyjê³o nazwê Ostpriesterhilfe (Pomoc Kap³anom na Wschodzie), a nastêpnie przekszta³ci³o siê w organizacjê o szerszym zakresie dzia³ania, przyjmuj¹c ogólniejsz¹ nazwê, któr¹ zachowuje do dzi:
Kirche in Not (Koció³ w Potrzebie).
Pomoc organizowana przez Kirche in
Not zatacza coraz szersze krêgi. W roku
1962 podczas Soboru Watykañskiego spotyka siê w Rzymie z biskupami zza ¿elaznej kurtyny, by wysondowaæ mo¿liwoci
pomocy Kocio³om w Europie Wschodniej.
Po tych podró¿ach bêd¹ nastêpne: do Afryki, Ameryki Po³udniowej, Azji. W trakcie kilkudziesiêciu ju¿ lat dzie³o o. Werenfrieda
wyrusza z pomoc¹ w najró¿niejsze zak¹tki
wiata. Z tej pomocy korzystaj¹ uciekaj¹cy  z ogarniêtych wojnami domowymi rejonów  mieszkañcy Afryki, pozbawieni dachu nad g³ow¹ Wietnamczycy, misjonarze
w Ameryce £aciñskiej i niejedno ¿eñskie
zgromadzenie odbudowuj¹ce swój klasztor zniszczony w wyniku wojen tocz¹cych
siê w wielu miejscach wiata. Gdzie jest
potrzeba, tam jest o. Werenfried. A podczas swoich podró¿y nie rozstaje siê ze
s³ynnym kapeluszem na miliony. Po ka¿dej Mszy w. czy wyk³adzie staje przy o³tarzu lub przy drzwiach i zbiera do niego ofiary na swoje dzie³o.
700 tys. dobroczyñców
Obecnie Kirche in Not pomaga chrzecijanom w 140 krajach wiata. Ka¿dego
roku do centralnego biura organizacji w

Königstein ko³o Frankfurtu nad Menem
przychodzi oko³o 9 tysiêcy listów z probami o pomoc. Programy pomocy zaofiarowanej przez Kirche in Not siêgaj¹ ka¿dego
roku oko³o 70 milionów euro. Wszystkie
fundusze pochodz¹ wy³¹cznie od oko³o 700
tysiêcy dobroczyñców i zbierane s¹ przez
16 sekretariatów narodowych. Obecnie zosta³ równie¿ otwarty 17 sekretariat  w Warszawie, jak podano do publicznej wiadomoci 22 marca 2004 roku.
Koció³ w Polsce korzysta³ z tej pomocy wiele lat. Mówi siê, i¿ w prawie ka¿dym
nowym kociele wybudowanym w ostatnich
latach przynajmniej kilka cegie³ zosta³o zakupionych dziêki pomocy Kirche in Not.
Dzisiaj pomoc ta obejmuje kszta³cenie seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, katolickie media i drukarnie, a tak¿e stypendia naukowe dla ksiê¿y. Np. w Kaliszu Kirche in Not wspomog³o budowê Domu Ksiêdza Emeryta.
Obdarowywani z czasem sami staj¹ siê
obdarowuj¹cymi. Od kilku lat prowadzona
jest w Polsce adwentowa zbiórka pieniêdzy na pomoc dla Kocio³a na Wschodzie.
Akcja ta odbywa siê pod auspicjami Kirche in Not.
Ksiê¿a na motorach,
cerkwie na ³odziach
Tej wieloletniej i wielomiliardowej pomocy nie by³oby jednak bez konkretnej wizji
cz³owieka, która stanê³a u pocz¹tków dzie³a
o. Werenfrieda.
Nie mo¿emy zatrzymaæ siê na tym, co
nieludzkie, na przemocy i nienawici 
mawia³.  Ludzie s¹ gotowi do prawdziwych
ofiar, jeli tylko mamy odwagê od nich tego
wymagaæ.
Ludzie s¹ lepsi ni¿ nam
siê wydaje  odpowiada³
tym, którzy mu zarzucali, ¿e
jego optymizm graniczy z
naiwnoci¹.
O. Werenfried mia³ prawo tak mówiæ o cz³owieku.
Sam dba³ o to, by ludzie stawali siê coraz lepsi.
Jeszcze w latach 40tych rodzi siê inicjatywa
duszpasterstwa wród prze-

siedlonych, któr¹ podejmuj¹ zmotoryzowani Rucksackpriester (kap³an z plecakiem).
Potem, w 1951 roku, wyruszaj¹ pierwsze
kaplice na kó³kach, czyli autobusy przerobione w ruchome kocio³y, w kilka lat póniej na wody Amazonki wyrusz¹ p³ywaj¹ce
kocio³y. W roku 1953 powstaje Internationale Bauorden (Zakon Budowniczych), w
którym gromadz¹ siê m³odzi ludzie anga¿uj¹cy siê  jak mówi³ o. Werenfried  w
budowê kocio³ów dla Boga i domów dla
ludzi.

Zgodnie ze swoj¹ maksym¹, i¿ nie nale¿y robiæ tego, co mo¿liwe, ale to co konieczne, po upadku komunizmu w Zwi¹zku
Radzieckim Kirche in Not zwraca siê natychmiast w stronê Rosji. Swoj¹ pomoc dla
chrzecijan w Rosji o. Werenfried widzia³
jako odpowied na orêdzie Matki Bo¿ej z
Fatimy. W roku 1992 wyrusza do Rosji, by
rozpocz¹æ wielk¹ akcjê ró¿añcow¹. Jej pocz¹tek to oczywicie modlitwa z ró¿añcem
w rêku na Placu Czerwonym (zob. zdjêcie). Do dzisiaj Kirche in Not wys³a³o na
tamte tereny oko³o 1.300.000 egzemplarzy ksi¹¿eczek do odmawiania ró¿añca w
9 jêzykach.
Zainteresowanie i troska o. Werenfrieda nie odnosi siê jednak tylko do Kocio³a
katolickiego. Gdy tylko jest to mo¿liwe, podejmuje dialog pojednania z Kocio³em prawos³awnym. 13 padziernika 1992 r. spotyka siê w Moskwie z patriarch¹ Aleksym II
(zob. zdjêcie obok). Ofiarowuje mu pomoc
materialn¹. Jednym ze znaków tej pomocy bêdzie powiêcenie w roku 1998 pierwszej p³ywaj¹cej cerkwi, która rozpoczê³a
swoj¹ ewangelizacyjn¹ wyprawê po Wo³dze i p³ywa po niej do dzi.

Aposto³ mi³oci bliniego
17 stycznia 2003 roku o. Werenfried
wiêtuje swe 90 urodziny, od 1981 r. nie
kieruje ju¿ bezporednio organizacj¹, lecz
pozostaje jej duchowym ojcem. Umiera 31
stycznia w szpitalu w Bad Soden. 7 lutego

uroczystociom pogrzebowym w katedrze
w Limburgu przewodniczy³ kard. Catrillon
Hoyos, prefekt Kongregacji do spraw Duchowieñstwa. ¯egnali go biskupi, kap³ani,
wspó³pracownicy wieccy, przedstawiciele rz¹dów i episkopatów.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II nazwa³ go
aposto³em mi³oci bliniego, podkrelaj¹c jednoczenie jego kompetentny
wk³ad na rzecz jednoci chrzecijan.

O. Werenfried pozostawi³ po sobie nie
tylko materialne dzie³o, ale bardzo konkretny duchowy testament. W swoim Licie do
Jezusa do³¹czonym do ksi¹¿ki TAM, GDZIE
P£ACZE BÓG napisa³:
Panie Jezu, przed wielu laty napisa³em do Ciebie list. Poniewa¿ nie ma po³¹czenia pocztowego z niebem, by³em
zmuszony pos³aæ go do ludzi, w których
sercach zamieszkujesz...
*
W 1984 roku dzie³o zosta³o oficjalnie
uznane przez Stolicê Apostolsk¹ dekretem
Kongregacji do spraw Duchowieñstwa jako
publiczne i powszechne stowarzyszenie
wiernych.
Obecnym sekretarzem generalnym jest
Norbert Neuhaus 50-letni ekonomista, wybrany na to stanowisko po Holenderce Antonii Willemsen, która ma 64 lata i przejdzie na emeryturê w maju 2005 r. Antonia
Willensem pe³ni³a funkcjê sekretarza generalnego przez ponad 30 lat.
Udzia³ Polski
w dzie³ach KIRCHE IN NOT
Pó³tora miliona z³otych polscy katolicy
ofiarowali na potrzeby Kocio³a katolickiego na Wschodzie  poinformowa³ biskup Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady Programowej Zespo³u Pomocy Kocielnej dla Katolików na Wschodzie przy Sekretariacie
Episkopatu Polski. Zbiórka odby³a siê tradycyjnie w II niedzielê Adwentu, 7 grudnia
2003 r.
Pomoc wiadczona jest  pod patrona-
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tem Kirche in Not  przede wszystkim najbiedniejszym diecezjom w krajach by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego. Za zebrane w Polsce pieni¹dze kupowane s¹ naczynia i szaty liturgiczne, wydawane s¹ modlitewniki,
katechizmy i literatura religijna. Dziêki tym
funduszom organizowane s¹ rekolekcje i
wakacyjne Spotkania z Bogiem dla dzieci i m³odzie¿y.
Fundusz wspiera tak¿e dzia³alnoæ sto³ówek i kuchni prowadzonych przez siostry
i braci zakonnych zajmuj¹cych siê do¿ywianiem najbiedniejszych. Za porednictwem
Zespo³u Pomocy Kocielnej katecheci otrzymuj¹ te¿ m.in. Pismo wiête w jêzyku
rosyjskim, filmy religijne, piewniki i kartki
wi¹teczne.
Pieni¹dze od polskich katolików wykorzystywane s¹ te¿ na budowy kocio³ów,
kaplic oraz ich wyposa¿enie.
Oko³o 300 duchownych ma op³acon¹
roczn¹ prenumeratê czasopism religijnych.
Opracowanie na podstawie
stron internetowych:
http://www.kirche-in-not.org/f_home.htm
http://www.aed-france.org/
http://www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl/diecezja/aktualia/integracja.html
KRÓTKA HISTORIA
1948
Po publikacji artyku³u o. Werenfrieda,
Belgowie i Holendrzy pomagaj¹ Niemcom,
gromadz¹c dla nich ubrania, buty, ¿ywnoæ,
a zw³aszcza s³oninê. 3 tys. plecaków dla
kap³anów przygotowuj¹ uczniowie flamandzcy.
1949
Wspó³praca z J. E. Kindermannem,
dyrektorem Ojcowskiego domu dla wypêdzonych i seminarium za³o¿onego w Königstein (Niemcy) dla seminarzystów, którzy musieli opuciæ tereny wschodnie. Liczne kampanie we Flandrii, m. in. Pojazd dla
Boga dla kap³anów z plecakami.
1950
Akcja kaplice na kó³kach: dwa stare
autobusy kolei holenderskich zostaj¹ przerobione na kaplice. Pojazdy te pozwol¹
kap³anom dojechaæ do wypêdzonych, aby
odprawiæ Mszê w., udzieliæ sakramentów,
rozdaæ dary w naturze.
1952
Drugi Kongres Pomocy kap³anom na
Wschodzie w Königstein (pierwszy odby³
siê w r. 1951 w Holandii. 150 reprezentantów z 18 krajów sk³ada raport o przeladowaniu Kocio³a za ¯elazn¹ Kurtyn¹. Pocz¹tki pomocy dla Kocio³a przeladowanego.
1953
Za³o¿enie miêdzynarodowego Zakonu
Budowniczych, buduj¹cych kocio³y dla
Boga, a domy dla biednych.
1956
Powstanie Dzie³a w Niemczech, z siedzib¹ w Königstein.
1957
Dzie³o zaczyna finansowaæ kszta³cenie
kap³anów i koszty utrzymania zgromadzeñ
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kontemplacyjnych w Polsce. Otwarcie narodowego sekretariatu w Austrii.
1958
Pocz¹tek publikacji biuletynu, kwartalnika, dzi drukowanego w 7 jêzykach.
1961
Pomoc uciekinierom z Chin, Korei Pó³nocnej i Pó³nocnego Wietnamu.
1962
Papie¿ Jan XXIII prosi Dzie³o o pomoc
Kocio³owi w Ameryce £aciñskiej. O. Werenfried udaje siê w pierwsz¹ podró¿ na
ten kontynent.
1963
Podjêcie pomocy Kocio³owi greko-katolickiemu na Ukrainie, po spotkaniu o. Werenfrieda i kardyna³a Slipyja w Rzymie.
1964
Dzie³o maj¹ce ju¿ status kanoniczny w
licznych diecezjach zostaje oddane pod
bezporedni¹ w³adzê Stolicy wiêtej. Miêdzynarodowa siedziba zostaje przeniesiona z Belgii do Rzymu. Otwarcie narodowego sekretariatu we W³oszech.
1965
Pocz¹tek pomocy Kocio³owi w Afryce.
Otwarcie narodowego sekretariatu we
Francji, w Mareil-Marly. Otwarcie sekretariatu w USA.
1966
W Bukavu (Zair), Matka Hadewych zak³ada przy wsparciu o. Werenfrieda instytut Córek Zmartwychwstania, z³¹czony z
Dzie³em jako Pia Unio.
1967
Otwarcie sekretariatów w Holandii i w
Irlandii.
1968
Po Praskiej Wionie o. Werenfried organizuje pomoc Kocio³owi przeladowanemu w Czechos³owacji.
1969
Pocz¹tek pomocy zagro¿onemu Kocio³owi na Filipinach. Dzie³o przyjmuje
nazwê POMOC KOCIO£OWI W POTRZEBIE. Zostaj¹ otwarte sekretariaty narodowe w
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Szwajcarii i w Hiszpanii.
1972
Otwarcie sekretariatu w Anglii.
1973
Pocz¹tek projektu dla Amazonii: 300
ciê¿arówek zostaje zakupionych dla Brazylii i przerobionych w Szwajcarii na kaplice. Zostaj¹ oddane do u¿ytkowania duszpasterzom w ogromnym regionie dziewiczych lasów Amazonii i zapewniaj¹ pomoc
i kontakt pomiêdzy kap³anami a ludnoci¹.
1974
Za³o¿enie czasopisma Chrzecijanie
na Wschodzie, które przekazuje fakty i
wiadectwa z przeladowanego Kocio³a
bloku komunistycznego.
1975
Przeniesienie miêdzynarodowej siedziby z Rzymu do Königstein, w pobli¿u Frankfurtu (Niemcy).
1976
Dzie³o wspiera akcjê ratowania  przez
statek Cap Anamur  boat-people z Wietnamu i udziela pomocy w Tajlandii, na Filipinach, w Malezji, uciekienierom z Laosu i
Kambod¿y.
1979
Pocz¹tek projektu Biblia dla dziecka, z
okazji Miêdzynarodowego Roku Dziecka.
W koñcu roku 1988 Biblia  przygotowana
przez Jakuba Eckera  osi¹gnie nak³ad 16
milionów egzemplarzy i zostanie rozdana
51 jezykach, w 91 krajach.
1981
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w
Rzymie zostaje wybrany pierwszy prezydent Dzie³a. Zostaje rzucone has³o Statek
dla Polski. W jego realizacji bierze udzia³
11 organizacji, które zbieraj¹ tony darów
dla Polski.
1982
Otwarcie sekretariatu w Kanadzie.
1984
Dzie³o otrzymuje status Organizacji
Publicznej Prawa Papieskiego i jest ju¿ reprezentowane przez sekretariaty narodowe w 13 krajach.
1985
Rozpoczêcie druku biuletynu w wersji
dla m³odzie¿y.
1988
Zgoda od w³adz rosyjskich na transport

120 tysiêcy egzemplarzy Biblii.
1989
Upadek systemu komunistycznego w
krajach Europy Wschodniej i Centralnej.
Podczas dramatycznych wydarzeñ miêdzy
Bo¿ym Narodzeniem a Nowym Rokiem o.
Werenfried udaje siê do Rumunii i spotyka
po raz pierwszy biskupów Kocio³a grekokatolickiego, ¿yj¹cych nadal w ukryciu.
Rozpoczyna siê pierwsza akcja pomocy. Redakcja i rozpowszechnienie nowej Biblii dla dzieci: Bóg mówi do swoich dzieci
 staje siê jednym z najwiêkszych projektów Dzie³a.
1990
Pierwszy miêdzynarodowy kongres
wspó³pracowników Dzie³a w Vallendar nad
Renem (Niemcy). Ponad 200 wspó³pracowników z ca³ego wiata zastanawia siê,
nad now¹ sytuacj¹ Europy Wschodniej i
Zwi¹zku Radzieckiego oraz nad mo¿liw¹
pomoc¹. Biskupi przedstawiaj¹ raporty o
latach przeladowañ w ich krajach. Opracowany zostaje nowy model kaplicy na kó³kach. W Australii powstaje narodowy sekretariat.
1991
Dzie³o uczestniczy w powrocie do Lwowa (Ukraina) kardyna³a Lubachivskiego z
wygnania w Rzymie. O. Werenfried towarzyszy kardyna³owi i mo¿e po dziêkczynnej mszy w. w katedrze lwowskiej, zwróciæ siê do setek tysiêcy s³uchaczy cierpliwie oczekuj¹cych na Placu Opery. Pomoc
Kocio³owi w Potrzebie wspiera organizowanie siê Kocio³a greko-katolickiego, który
¿y³ w podziemiu wraz z ponad piêciom milionami wiernych.
1992
Pocz¹tek wielkiego programu wspomagaj¹cego now¹ ewangelizacjê w Europie
Wschodniej i w krajach Zwi¹zku Radzieckiego.
Pierwsza podró¿ o. Werenfrieda do Rosji. Spotkanie z patriarch¹ Aleksym II z Moskwy i z innymi biskupami prawos³awnymi
w Sankt-Petersburgu i Nowogrodzie. Obietnica wspomo¿enia dzia³añ duszpasterskich
w rosyjskim Kociele prawos³awnym.
1993
Czasopismo Chrzecijanie na Wschodzie zmienia nazwê na Koció³ w wiecie:
od lat pismo mówi³o o troskach, potrzebach
i ¿yciu Kocio³a na wszystkich kontynentach.
1995
Zwiêkszenie pomocy w Chiñskiej Republice Ludowej. Otwarcie sekretariatu
narodowego w Portugalii.
1996
Drugi miêdzynarodowy Kongres wspó³pracowników w Königstein na temat Konsekwencje komunizmu: wiara i Koció³ w
Rosji, w Chinach, w Etiopii i na Kubie.
Otwarcie sekretariatu w Chile.
1997
Dzie³o wiêtuje 50-lecie istnienia. Msza
w. w Rzymie, spotkanie z Papie¿em; piel-
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grzymka 2000 dobroczyñców i wspó³pracowników do Fatimy  to punkty kulminacyjne obchodów. Otwarcie sekretariatu w Brazylii.
1998
Kontynuacja akcji ruchomych kaplic,
tym razem dla Rosji  kaplice p³ywaj¹ce
po Wo³dze i Donie. Kolokwium Prawda
was wyzwoli. Narodowe sekretariaty z Niemiec, Szwajcarii i Austrii organizuj¹ kongres Dzie³a w Königstein: Koció³ w Europie Wschodniej  nadziej¹ ludzi. Dzie³o
wspiera ju¿ akcje w 138 krajach.
1999
O. Werenfried uczestniczy w Kongresie Ruchu Communione et Liberatione w
Rimini (W³ochy). Wybór na nowego przewodnicz¹cego Hansa-Petera Röthlina ze
Szwajcarii, aby kierowa³ Dzie³em. O. Joaquím Alliende zostaje wybrany miêdzynarodowym asystentem kocielnym. Z okazji
wyboru nowego przewodnicz¹cego Papie¿
Jan Pawe³ II przyjmuje go na audiencji, w
której uczestniczy równie¿ O. Werenfried
van Straaten, za³o¿yciel Dzie³a.
2000
Pielgrzymka wspó³pracowników i dobroczyñców Dzie³a do Rzymu z okazji Roku
Wielkiego Jubileuszu. W trakcie jej trwania: o. Werenfried zostaje uhonorowany
przez kard. Castrillón Hoyosa z okazji 60lecia kap³añstwa; udzia³ w audiencji na Placu w. Piotra; powiêcenie Dzie³a Najwiêtszej Maryi Pannie przed o³tarzem w Bazylice w. Piotra.
7 maja 700 pielgrzymów Dzie³a Pomoc
Kocio³owi w Potrzebie z Francji uczestniczy w Koloseum w uroczystociach ku czci
wiadków Wiary XX wieku.
W grudniu po raz pierwszy biuletyn nie
jest ju¿ redagowany przez o. Werenfrieda,
lecz przez o. Joaquina Alliende.
2001
Po koniec lipca o. Werenfried spotyka
Papie¿a Jana Paw³a II podczas podró¿y na
Ukrainê. We Lwowie Papie¿ b³ogos³awi teren, na którym zostanie wzniesione  dziêki
pomocy Dzie³a  seminarium greko-katolickie...
Tu urywa siê bardzo pobie¿na historia
zaledwie kilku dzie³ sporód tysiêcy podjêtych i sfinansowanych na ca³ym wiecie
przez organizacjê. Nie sposób ich wyliczyæ.
Wiele omówionych jest na stronach internetowych organizacji, w sposób bardzo
praktyczny umo¿liwiaj¹cych równoczenie
wsparcie bardzo konkretnego projektu.
Z najnowszych dzie³ warto wspomnieæ
o pierwszym miesiêczniku katolickim, który zaczyna siê od r. 2004 ukazywaæ w Chinach, dziêki pomocy Dzie³a oraz akcjê podjêt¹ w czasie Wielkiego Postu w Niemczech
 Spowied na kó³kach... ci¹gle po to, aby
kap³an z pos³ug¹ sakramentaln¹ móg³ dotrzeæ do ludzi, w ka¿dym kraju wiata.
Gdy 31 stycznia 2003 umar³ o. Werenfried, obliczono, i¿ zebra³ i rozda³ w czasie
swego ¿ycia 2 miliardy dolarów. Nazwano
go najwiêkszym ja³mu¿nikiem...

Przedstawiciele organizacji
Pomoc Kocio³owi w potrzebie relacjonuj¹...

KATOLICY W TYBECIE
W zakazanej krainie Tybetu, gdzie Mimo to w³adza dalej poddaje nieustêplikróluje wszechobecny Budda, chrzecija- wej kontroli wszystkich turystów i handlownie przebywaj¹ od roku 1867. Mimo wielu ców przemieszczaj¹cych siê wewn¹trz kraprzeladowañ, ma³a wspólnota katolicka z ju.
Yanjing, pozostaje wierna tradycji swego
W regionie Yanjing, buddyzm i katoliKocio³a. Z tymi odwa¿nymi wiadkami ¿y- cyzm prze¿ywaj¹ dzi odrodzenie. Aby jedwego chrzecijañstwa spotkali siê przed- nak móc wróciæ do rodzinnej wioski i pe³stawiciele organizacji Pomoc Kocio³owi niæ tam pos³ugê kap³añsk¹, ksi¹dz Lu Renw Potrzebie.
Di musia³ po ukoñczeniu seminarium w PeW myl popularnej przenoni Tybet jest kinie czekaæ do roku 1997.
dachem wiata. Ze zboczy gór Wy¿yny
Moja rodzina jest wierz¹ca od wielu
Tybetañskiej, po stronie po³udniowo-za- pokoleñ. W tym kociele mój ojciec s³u¿y³
chodniej granicy Chin, tryskaj¹ ród³a nie- do mszy. Dlatego, od najwczeniejszego
których wielkich rzek azjatyckich, m. in. dzieciñstwa, chcia³em zostaæ kap³anem.
Jangcy i Mekongu. Ta ostatnia, w swoim
We wiosce Yanjing mieszka ponad tygórnym biegu nosi nazwê Lancang. W jej si¹c osób. Dawniej g³êboko katolicka, podorzeczu, ca³e pokolenia plemion tybetañ- siada ona dzi na swym terenie coraz liczskich utrzymywa³y siê
niejsz¹ wspólnotê
z eksploatacji s³onych
buddyjsk¹. Jedna
róde³. Od nich to, potrzecia jej mieszkañchodzi nazwa ma³ej
ców to buddyci, nawioski tybetañskiej
p³ywowi lub nawróceYanjing, w miejsconi na buddyzm z katowym jêzyku oznaczalicyzmu. Domy buddyj¹ca salinê.
stów mo¿na rozpoW przeciwieñstznaæ po proporcach
wie do buddyjskiego
modlitewnych, zawieTybetu, ludnoæ Yanszonych u dachu jak i
jing stanowi¹ katolicy.
po mantrach powiePierwsza misja katowaj¹cych ku niebu na
licka zosta³a tu za³ochwa³ê bóstw.
¿ona niemal 150 lat
79-letnia Seny od
temu przez misjonadzieciñstwa wyznaje
rzy francuskich i miabuddyzm. Jej zmar³y
³a pos³u¿yæ jako baza
m¹¿ by³ zagorza³ym
dla przysz³ej ewangekatolikiem. Seny nie
lizacji Chin. Prze¿y³o
widzi ¿adnej ró¿nicy
jedynie kilku ich nasmiêdzy buddyzmem a
têpców.
wyznaniem rzymskoPoniewa¿ wspólkatolickim: Jedno i
nota katolicka rozrasdrugie jest dobre.
B³. O. Maurycy Tornay
ta³a siê coraz bardziej,
Niu, lat 65, by³ laAposto³ Tybetu
w 1873 roku misjonam¹ buddyjskim, choæ
rze europejscy wybujego zmar³a niedawno
dowali w Yanjing pierwszy koció³. Dzi, ¿ona i szecioro dzieci, wyznawali katolijest on jedyn¹ wi¹tyni¹ katolick¹ w Tybe- cyzm. Synowa, u której mieszka Niu, takcie i od ponad 90-ciu lat, stanowi miejsce ¿e jest gorliw¹ katoliczk¹. Pewnego dnia
wiête dla plemienia z Yanjing. Mimo po- teæ powiedzia³ jej: Mo¿esz wierzyæ, w co
cz¹tkowej nieufnoci, Tybetañczycy zaak- chcesz. Nigdy nie nak³ania³ nikogo do
ceptowali w koñcu obcokrajowców o ja- przejcia na buddyzm.
snych twarzach i dziwnych zwyczajach.
Katolików z Yanjing mo¿na rozpoznaæ
W czasie przejmowania w³adzy przez po imionach, czêciej chrzecijañskich, ni¿
komunistów (1949), zamordowano ostat- tybetañskich. Rodzina Niu sk³ada siê z
niego chiñskiego kap³ana katolickiego, buddystów i katolików. Najstarsza z jego
ksiêdza Du. Wkrótce potem, wszyscy mi- wnuczek ma na imiê Magdalena, najm³odsjonarze zostali wygnani z kraju. Rozpo- sza nosi tybetañskie imiê Luosang.
czê³y siê krwawe przeladowania KocioRelacje miêdzy katolikami i buddysta³a w Yanjing i w ca³ych Chinach.
mi w Yanjing s¹ pokojowe. Warunki ¿ycia i
W 1980 roku, wprowadziwszy koncep- kaprysy natury wymagaj¹ od nich ci¹g³ej
cjê tak zwanej polityki otwartej, rz¹d chiñ- solidarnoci. Nie zawsze jednak ich wspó³ski z³agodzi³ restrykcje odnosz¹ce siê do istnienie by³o tak harmonijne. Miêdzy 1904
praktyk religijnych. Biuro do spraw wyznañ a 1949 rokiem mia³a miejsce seria konflikoficjalnie uzna³o wspólnoty chrzecijañskie. tów na tle religijnym, w czasie których wie-
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lu katolików ponios³o mieræ za wiarê.
Wród nich, najbardziej znana jest postaæ O. Maurycego
Tornay, kanonika z Grand-Saint-Bernard, za³o¿yciela katolickiego klasztoru w pó³nocno-zachodniej czêci prowincji Yunnan, w
którym wykszta³ci³ licznych kap³anów. Juan, który nie przyj¹³ wiêceñ kap³añskich, by³ jednym z jego pierwszych studentów:
W 1945 roku ojciec Tornay zosta³ wys³any do Yanjing. Mnisi
z klasztoru buddyjskiego Ganda, wyznaczonego przez w³adze
tybetañskie do zarz¹dzania górnym regionem Yanjing, sprawowali pewien rodzaj dyktatury. Katolicy nie mieli prawa bytu. Chrzecijañscy mieszkañcy Yanjing musieli przybraæ buddyjskie imiona.
W styczniu 1946 roku b³. Maurycy Tornay zostaje wygnany
przez lamów. W 1949 roku, po drodze do Lhasy gdzie zamierza³
z³o¿yæ skargê na mnichów z Gandy, na granicy Yunnan i Tybetu
wpada w zasadzkê i ponosi mêczeñsk¹ mieræ.
W chwili powrotu ksiêdza Lu Ren-Di, mnisi z klasztoru Ganda poprosz¹ oficjalnie o wybaczenie tej historycznej pomy³ki. Ja
te¿ prosi³em o przebaczenie  zwierza siê kap³an.
Przy pomocy garstki wiernych, udziela on lekcji katechizmu i
praktycznych rad, wychodz¹c naprzeciw religijnym potrzebom
mieszkañców: na przyk³ad poucza ich, jak przygotowywaæ hostie. Ksi¹dz Lu Ren-Di jest tak¿e wzywany do odleg³ej o 300 km
stolicy okrêgu w sprawach administracyjnych.
Sierpieñ i wrzesieñ to czas winobrania. Tradycja ta upamiêtnia obecnoæ misjonarzy francuskich, którzy nauczyli tutejsz¹
ludnoæ produkcji wina. Ju¿ od kilku pokoleñ, mieszkañcy górnego regionu Yanjing uprawiaj¹ niedu¿e winnice. Ka¿dego lata,
siostra Anna pomaga w wytwarzaniu powszechnie cenionego
wina, u¿ywanego przede wszystkim do sprawowania Mszy w.,
lecz podawanego tak¿e wyj¹tkowym gociom.
U progu III Tysi¹clecia, Koció³ katolicki na tych odleg³ych
ziemiach têtni ¿yciem. Mimo przeladowañ, wiêkszoæ chrzecijan pozosta³a wierna swojej religii, a liczba wyznawców Chrystusa wzros³a. Jest ich dzisiaj oko³o omiu tysiêcy w Tybecie i w
Yanjing (Tybet wschodni oraz terytoria granicz¹ce z Yunnanem i
Sichuanem).
Organizacja Pomoc Kocio³owi w Potrzebie dzia³a w Tybecie, bior¹c udzia³ w misji niesienia pomocy najbardziej poszko-

dowanym i najbiedniejszym Kocio³om lokalnym. Obecnie, wspomaga ona materialnie ma³¹ wspólnotê katolick¹ w Yanjing, finansuj¹c
odbudowê kocio³a i zakup samochodu dla ksiêdza Lu Ren-Di.
Ks. André Doze, kapelan sanktuariów

B³ogos³awiony Ojciec Maurycy Tornay. Urodzi³ siê 11 wrzenia
1910 roku w La Rosière. Od najwczeniejszego dzieciñstwa pragn¹³
zostaæ wiêtym. Kiedy wst¹pi³ do kanoników z Gd-St-Bernard zosta³
wys³any na misje do Tybetu w roku 1936.
«Muszê tam jechaæ i pracowaæ z ca³ych si³ dla przypodobania siê
Bogu, a wszystko to tak, aby mnie nie zauwa¿ano, nie mówiono o
mnie, wycieñczyæ siebie z czystej mi³oci do Boga.»
Jako mêczennik za wiarê poniós³ mieræ 11 sierpnia 1949 roku.
Papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³ go 16 maja w Rzymie w 1993 roku.
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KUBA: ROZKWIT KOCIO£A
WRÓD PRZELADOWAÑ
PO£O¯ENIE WCI¥¯ TRUDNE
Pozytywne opinie na temat Republiki
Kuby, pojawiaj¹ce siê w mediach z okazji
75 rocznicy urodzin Che Guevary (14
czerwca), rewolucjonisty zamordowanego
w Boliwii w 1967 roku, s¹ dalekie od prawdy. Po dwutygodniowym pobycie w tym wyspiarskim kraju le¿¹cym na Karaibach,
cz³onkowie miêdzynarodowej organizacji
Pomoc Kocio³owi w Potrzebie owiadczyli, ¿e dyktatura Fidela Castro, którego
Che Guevara by³ bliskim wspó³pracownikiem, pogr¹¿y³a ludnoæ w nêdzy i pozbawi³a wolnoci.
Od czasu wizyty Papie¿a w 1998 roku
sytuacja Kocio³a wydaje siê jeszcze trudniejsza, a przekonanie wielu mieszkañców
Zachodu o zmianach na lepsze w tej materii, mo¿na uznaæ za iluzjê.
Kuba jest krajem kontrastów i sprzecznoci. Paradoksalnie, ci sami Kubañczycy, którzy mówi¹ do gocia: Aqui es tu
casa! (Oto twój dom!) nie czuj¹ siê w
swojej ojczynie jak u siebie. W niektórych
miastach przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest
polityka apartheidu, stosowana, odk¹d turyci s¹ faktycznymi panami na Kubie.
Mimo niedawnych ustêpstw poczynionych
przez w³adze, Kubañczyk mo¿e wejæ do
wiêkszoci restauracji tylko w towarzystwie
turysty. Podobnie w przypadku barów. Jedynymi sklepami gdzie naprawdê mo¿na
cokolwiek kupiæ, s¹ te, które przyjmuj¹ do-

lary amerykañskie: dewizy nieosi¹galne dla
wiêkszoci Kubañczyków, otrzymuj¹cych
wyp³aty w pesos. Wartoæ turysty jest wiêc
mierzona w dolarach, Kubañczyka  w
pesos.
Jak wyt³umaczyæ to, ¿e okres szczególny (recesji) og³oszony tu po upadku radzieckiego komunizmu, przed³u¿a siê do
chwili obecnej? Po kilku latach poprawy,
na Kubie znowu brakuje wszystkiego lub
prawie wszystkiego, a zw³aszcza ¿ywnoci, rodków transportu i elektrycznoci.
Mimo nêdzy dotykaj¹cej wszystkie warstwy
populacji, katolicka organizacja Caritas,
dzia³aj¹ca tutaj od 11 lat, nie ma prawa
nieæ pomocy potrzebuj¹cym. W kraju ¿yje
11 milionów uciemiê¿onych i coraz bardziej
wyniszczonych g³odem osób. Ka¿da rodzina otrzymuje co miesi¹c ¿ywnoæ, która
wystarcza na tydzieñ, najwy¿ej dwa. Dzieciom podaje siê wówczas wodê i cukier.
Jak wyt³umaczyæ to dziecku? Jak przekonaæ je, ¿e powinno siê uczyæ i studiowaæ,
je¿eli sprzedawca w barze dla zagranicznych turystów zarabia wiêcej ni¿ profesor,
in¿ynier albo lekarz?
Wszystko, co nie jest w 100 % zgodne
z ideologi¹ partii, zostaje uznane za wrog¹
propagandê. Koció³ uwa¿any jest czasami za rodzaj partii opozycyjnej. Wszystko
jest tutaj polityk¹.
KATOLICY OFIARAMI
DYSKRYMINACJI
Wymierzona przeciw katolikom polityka represji pog³êbi³a siê oko³o roku 2000:
zwolnienia z pracy, odmowa przyjêæ na niektóre kierunki studiów, zakaz nabywania
okrelonych dóbr, a nawet zakaz sprzedawania im czegokolwiek. Katolikom odwa¿aj¹cym siê krytykowaæ postanowienia
w³adz, pod wszelkimi pretekstami odmawia siê zgody na odbudowê, renowacjê i
wznoszenie nowych kocio³ów oraz na zakup nowych b¹d u¿ywanych pojazdów,
które mog³yby s³u¿yæ pracy duszpasterskiej
ksiê¿y i zakonników. Te szykany, choæ nie
mo¿na ich nazwaæ przeladowaniami sensu stricto, stanowi¹ skuteczny sposób kontrolowania Kocio³a i utrudniania jego ewangelizacyjnej misji.
PRZECIWDZIA£ANIE
IGNORANCJI RELIGIJNEJ
Obywatele zostali poinformowani o zasadzie, w myl której edukacja dzieci nie
jest obowi¹zkiem rodziców, ale pañstwa.
W³adze kubañskie niepokoi ogromne zainteresowanie m³odzie¿y Kocio³em katolickim. W szko³ach wprowadzono zakaz no-

szenia przez dzieci symboli religijnych. Aby
wzmóc presjê na i tak ju¿ os³abione rodziny, szko³a (czytaj: partia) organizuje zajêcia w czasie, w którym odprawiane s¹ niedzielne Msze w. Rodziny nie mog¹ wspólnie uczestniczyæ w niedzielnej Eucharystii
ani wiêtowaæ razem. Dzieciom ucz¹cym
siê w niektórych szko³ach (z internatem)
wolno widywaæ siê z rodzicami raz na miesi¹c lub rzadziej.
Koció³ postanowi³ siê temu przeciwstawiæ. We wszystkich diecezjach rozpoczêto kampaniê w obronie rodziny i ¿ycia.
Codzienne, niebagatelne wyzwanie, jakim
jest formacja religijna, zosta³o uznane przez
Konferencjê Biskupów za priorytetowe zadanie Kocio³a. Aby temu sprostaæ, nale¿y
przyzwyczaiæ ludzi do samodzielnego mylenia i wyrabiania sobie w³asnych opinii.
Byæ mo¿e trudno jest im posiadaæ w³asne
idee, gdy od ponad 40 lat w³adza usi³uje
dyktowaæ im okrelony sposób rozumowania.
Media pozarz¹dowe, oficjalnie uznane
za nieistniej¹ce, s¹ w rzeczywistoci zaledwie tolerowane. Ka¿da diecezja posiada
w³asny przegl¹d, a tak¿e czasopisma powiêcone tematyce rodziny, ewangelizacji
lub katechezy. Ta prasa pisana, powstaj¹ca w prowizorycznych warunkach, (Koció³ nie posiada ¿adnej mo¿liwoci wydawania swoich dokumentów) stanowi jedyny g³os alternatywny dla oficjalnej propagandy. Nie wolno te¿ publikowaæ wszystkiego; ka¿dy artyku³ jest przedmiotem swego rodzaju cenzury.
Na Kubie, zbudowanie nowego kocio³a jest dzi niezwykle trudne, a ¿ycie religijne toczy siê g³ównie w rodzinach. Casas de misión, czyli domy misyjne, na ró¿ne sposoby pomagaj¹ ludziom wytrwaæ w
wierze, dziêki kap³anom, którzy potrafili zachowaæ i ocaliæ od zapomnienia praktyki
religijne. Dzieci i doroli otrzymuj¹ tam odpowiedni¹ formacjê. Domy te s¹ wspomagane finansowo przez biskupstwa.
ODRODZENIE KOCIO£A
Mimo zagro¿eñ i problemów, Koció³
katolicki na Kubie prze¿ywa prawdziw¹
wiosnê. Jeszcze w 1986 roku, tylko 10 procent ludnoci uwa¿a³o siê tu za katolików.
Oko³o 2 lata po pielgrzymce Papie¿a Jana
Paw³a II w styczniu 1998 roku, 40 procent
mieszkañców Kuby deklarowa³o wyznawanie wiary katolickiej. We wszystkich parafiach zauwa¿a siê ogromne pragnienie
przyjêcia chrztu, nawet jeli pobudk¹ niektórych osób jest synkretyczna religijnoæ
i przekonanie, ¿e sakrament ten w magicz-
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Kard. Jaime Ortega kropi wod¹
wiêcon¹ t³um
na zewn¹trz katedry w Hawanie
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ny sposób chroni przed z³ymi duchami.
Trzeba dodaæ, ¿e mimo owych 40 procent,
Koció³ funkcjonuje dziêki pomocy p³yn¹cej spoza granic kraju.
NASILENIE SIÊ REPRESJI
W³adzom udaje siê byæ mo¿e kontrolowaæ ¿ycie Kocio³a, ale nie jego serce, które bije coraz ¿ywiej. Nie s³abnie aktywnoæ
wspólnoty jego wiernych, którzy organizuj¹ uroczystoci, katechezy, nios¹ pomoc
chorym, wiêniom, osobom starszym, ubogim, zapewniaj¹ rzeteln¹ informacjê.
Wed³ug organizacji Pomoc Kocio³owi w Potrzebie, wielu Kubañczyków ma
nadziejê, ¿e upadek re¿imu nast¹pi najpóniej po mierci Fidela Castro. Obawiaj¹ siê
oni konfliktów i krwawych porachunków, jakie mog³yby temu towarzyszyæ. Odpowiedzialnoæ za próby unikniêcia wojny domowej spoczê³aby wtedy na Kociele, który
stanowi dzi si³ê respektowan¹ na Kubie
zarówno przez wierz¹cych, jak i niewierz¹cych. W³adza ma wiadomoæ, ¿e nie jest
akceptowana przez lud i stara siê podporz¹dkowywaæ go sobie, póki jest to jeszcze mo¿liwe, bezwzglêdnie obchodz¹c siê
z tymi, którzy usi³uj¹ wprowadzaæ pokojowe zmiany. Wróci³a ona do polityki represji
stosowanych przeciwko obroñcom praw
cz³owieka i Kocio³a. Ostatnie popieszne
procesy kilkudziesiêciu wiêniów sumienia,
skazanych na 2 do 28 lat pozbawienia
wolnoci oraz powierzchowne os¹dzenie i
egzekucja 3 osób, które zawróci³y uszkodzony prom, gro¿¹cy ¿yciu pasa¿erów,
wpisuj¹ siê w tê rosn¹c¹ falê przemocy ze
strony re¿imu kubañskiego.
Pascale Schütz
Stella Maris, styczeñ 2004, str. 12-13
Przek³. z franc.: A.L
za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis
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Ojciec Renato Chiera wyrazi³ tê potrzebê, kiedy ostatnio odwiedza³ siedzibê g³ówn¹ organizacji Pomoc Kocio³owi w potrzebie, w Niemczech.
Kap³an ten jest przewodnicz¹cym i za³o¿ycielem organizacji Casa do Menor Sao
Miguel Arcanjo, najwiêkszej brazylijskiej
grupy oddanej tym nikomu niepotrzebnym
dzieciom.
Z powodu stosunku ludnoci do dzieci ulicy, jest prawie niemo¿liwe, aby korzysta³y one z kaplic w okolicy  wyjania.
Ojciec Chiera zaakcentowa³, ¿e orodki prowadzone przez jego grupê nie maj¹
swoich w³asnych kaplic, wiêc zwróci³ siê z
prob¹ o pomoc dla tego projektu, przeznaczonego dla dzieci ulicy w centrum Tinga, do organizacji Pomoc Kocio³owi w potrzebie. Konieczne jest uzyskanie sumy 40
tysiêcy euro.
Ponad 1.300 dzieci, w tym uzale¿nione od narkotyków, mieszka w domach wychowawczych. Otrzyma³y tam wychowanie
i wykszta³cenie, dziêki personelowi licz¹cemu stu pracowników socjalnych i kilku
wolontariuszy. Organizacja nale¿y do Familia da Esperanca i jest bliska duchowoci Ruchu Focolare. Pierwsza wioska dla
dzieci ulicy powsta³a w Miguel Couto 14
lat temu.
NAWRÓCONY ¯YD
BISKUPEM POMOCNICZYM
JEROZOLIMY
14 sierpnia 2003, Ojciec wiêty Jan Pawe³ II, w wigiliê Uroczystoci Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny, mianowa³
Ojca Jean-Baptiste Gourion, Opata Opactwa OO. Benedyktynów w Abu-Gosh, le¿¹cego kilka kilometrów na zachód od Jerozolimy, biskupem pomocniczym ³aciñskiego Patriarchy Jerozolimy dla wiernych
katolików jêzyka hebrajskiego. Koció³ katolicki widzi w tym wydarzeniu znak i nasienie zjednoczenia pomiêdzy dwoma narodami: izraelskim oraz palestyñskim, a nawet szerzej  arabskim.
O.Jean-Luis Gourion urodzi³ siê 24 padziernika 1934 roku w Oranie w Algierii, z
rodziców wyznania moj¿eszowego. Liceum
ukoñczy³ w Oranie, a nastêpnie studiowa³
w Pary¿u nauki przyrodnicze i medycynê.
W 1958 roku przerwa³ studia i wst¹pi³ do
Zgromadzenia OO. Benedyktynów du Bec
w Normandii. Niestety zosta³ powo³any do
wojska  w Algierii trwa³a wojna  i dopiero
w 1961 roku wróci³ do Opactwa.

Jako brat Jean-Baptiste z³o¿y³ luby
wieczyste 12 grudnia 1965 roku. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 29 czerwca 1967
roku. Nastêpnie zosta³ wys³any wraz z
dwoma braæmi do Izraela, by odnowiæ ¿ycie monastyczne w dawnym klasztorze
Abu-Gosh. Bracia przybyli tu 9 marca 1976
roku. Abu-Gosh jest jednym z trzech miasteczek ewangelicznego Emaus.
Ojciec Jean-Baptiste by³ stale wybierany przeorem. Trwa³o to do roku 1999. Tego bowiem roku przeorat zosta³ podniesiony do godnoci opactwa i dawny przeor zosta³ wybrany pierwszym opatem klasztoru, a nastêpnie  wizytarorem swego Zgromadzenia.
Konsekracja biskupia odby³a siê 9 listopada 2003 roku w kociele Najwiêtszej
Maryi Panny Arki Przymierza, w KiryatYearim. Wspólnota jêzyka hebrajskiego
by³a licznie reprezentowana i mnóstwo goci z zagranicy przyby³o te¿ na tê uroczystoæ. G³ównymi konsekratorami byli patriarcha Michel Sabbah, kardyna³ Roger Etchegaray, biskup Pietro Sambi, nuncjusz apostolski oraz wszyscy inni obecni biskupi.
Koció³ Arki Przymierza by³ wype³niony wiernymi katolikami jak równie¿ muzu³manami, ludmi innych wyznañ, goæmi.
Wielu uczestniczy³o w uroczystoci na zewn¹trz. Ceremonia w wiêkszej czêci odby³a siê w jêzyku hebrajskim, a tak¿e po arabsku i po francusku.
Wspólnotê jêzyka hebrajskiego pod
wezwaniem w. Jakuba Aposto³a za³o¿y³
w roku 1955 patriarcha Alberte Gori. Du¿e
zas³ugi dla rozwoju tej Wspólnoty ma belgijski zakonnik ojciec Delme.
Ojciec Jean-Baptiste by³ ju¿ wikariuszem generalnym tej Wspólnoty w. Jakuba z racji mianowania przez patriarchê Michela Sabbah, w 1990 r. Wraz z nowym
biskupem zacz¹³ siê nowy etap w ¿yciu Kocio³a jerozolimskiego. W Ziemi wiêtej s¹
zasadzone dwie Wspólnoty wiernych katolików. Jedna  miêdzy ¯ydami w Izraelu,
druga  miêdzy Arabami w Palestynie.
Zjednoczeni w tym samym Kociele katolickim bêd¹ byæ mo¿e nowym nasieniem w
poszukiwaniu sprawiedliwoci i pokoju w
Ziemi wiêtej.
Biskup Jean-Baptist jest zakonnikiem
Kongregacji z Góry Oliwnej. Mnisi ci ró¿ni¹ siê od czarnych benedyktynów  bia³ym habitem. Jego Ekscelencja jest 14stym biskupem pochodzenia ¿ydowskiego
od czasu w. Jakuba. Lista 13 biskupów
znajduje siê w Historii Kocielnej Eusebiusza z Cezarei. Ostatni biskup pochodzenia ¿ydowskiego, ¿y³ tu, jak siê uwa¿a, w
IV wieku.
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W herbie biskupim znajduje siê ca³y ¿yciorys nowego biskupa. Kapelusz na tle zielonym  nadzieja. Kolor bia³o-niebieski
symbolizuje ród³o, które znajduje siê w Kociele w Abu-Gosh. Bia³a lilia to herb opactwa du Bec. Drzewko oliwne to znak Kongregacji z Góry Oliwnej oraz narodów zaszczepionych na szlachetnej oliwce. Lew
w kolorze z³otym i wróbelek na jego ogonie  to nazwisko rodziny Gourion, Gourion w jêzyku hebrajskim to ma³e lwi¹tko, a
w jêzyku arabskim-sfaradyjskim  wróbelek. Nastêpnie  gwiazda Dawidowa jako
oznaczenie pochodzenia biskupa. Dewiza:
In Jerusalem consolabimini czyli W Jerozolimie bêdziecie pocieszeni (Iz 66,13).
27 EUROPEJSKIE
SPOTKANIE M£ODYCH,
ORGANIZOWANE PRZEZ
WSPÓLNOTÊ Z TAIZÉ
ODBÊDZIE SIÊ W LIZBONIE
Lizbona bêdzie drugim miastem Pó³wyspu Iberyjskiego, wystêpuj¹cym w tej roli po Barcelonie, do której m³odzi Europejczycy przybywali ju¿ trzykrotnie.
Europejskie Spotkania M³odych odbywaj¹ siê w ostatnich dniach grudnia do 2
stycznia, a ich organizatorom  Wspólnocie Ekumenicznej z Taizé  chodzi o to, aby
uczestnicy ¿egnali stary i witali nowy rok
we wspólnocie, w duchu chrzecijañskim,
a wiêc na modlitwie i zabawie.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w 1978
r. w Pary¿u, który od tamtego czasu jeszcze trzykrotnie goci³ m³odych mieszkañców naszego kontynentu. W nastêpnym
roku zawitali oni po raz pierwszy do Barcelony, póniej do Rzymu, Londynu i innych
miast. Miejscem Spotkañ by³o dot¹d 14
miast, tak¿e Wroc³aw (dwa razy, w 1989 i
1995) i Warszawa (1999). Ostatnie Spotkania odby³y siê na prze³omie 2003 i 2004
w Hamburgu.
O ile pocz¹tkowo w Spotkaniach tych
uczestniczy³a g³ównie m³odzie¿ z krajów
zachodnich, ze wzglêdu na szczelne wówczas granice po obu stronach ¿elaznej kurtyny, o tyle  po wydarzeniach 1989  szybko wzrasta³ udzia³ m³odych mieszkañców
krajów postkomunistycznych. Ale ju¿ wczeniej przyje¿d¿a³o stosunkowo du¿o Polaków, nieco mniej Jugos³owian i Wêgrów.
Póniej proporcje te zmieni³y siê tak, ¿e od
wielu ju¿ lat najliczniejsze grupy stanowi¹
Polacy, i to niezale¿nie od tego, gdzie dane
spotkanie siê odbywa.
Na ka¿de spotkanie za³o¿yciel i przeor
Wspólnoty z Taizé brat Roger przygotowuje z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym List do M³odych, poruszaj¹cy g³ówne tematy, jakie maj¹ byæ przedmiotem rozwa¿añ na kolejnym zlocie.
PIERWSZY KATECHIZM
I MODLITEWNIK
DLA KATOLIKÓW
MONGOLSKICH
Ukaza³y siê one nak³adem i staraniami
Orodka im. Antoine Mostaerta, prowadzonego przez Zgromadzenie Niepokalanego

Serca Maryi (CICM), którego cz³onkowie
pracuj¹ od kilkunastu lat w Mongolii. Kieruj¹cy placówk¹ ks. Gaby Tshimanga CICM
powiedzia³ azjatyckiej katolickiej agencji
prasowej UCA News, ¿e Koció³ katolicki
w tym kraju, zorganizowany zaledwie 11
lat temu, nie ma jeszcze ani Biblii, ani wielu innych tekstów religijnych we wspó³czesnym jêzyku mongolskim: U¿ywalimy dotychczas wszelkich mo¿liwych tekstów i regularnie t³umaczylimy modlitwy codzienne, niektóre hymny i pieni.
Doda³ on, ¿e od 1991 r., gdy po prawie
70 latach rz¹dów komunistycznych i kontroli sowieckiej, Mongolia wkroczy³a na drogê demokracji, a nowa konstytucja z 1992
r. zapewnia wolnoæ religijn¹, dokonano
tam wielu przek³adów ró¿nych ksi¹g Pisma
wiêtego:
Nie by³o jednak do tej pory modlitewnika w miejscowym jêzyku i u¿ytkowej wspó³czesnej wersji katechizmu  podkreli³.
Miejscowy prowincja³ ks. Pierre Kasemuana CICM ju¿ 3 lata temu prze³o¿y³ na
mongolski lekcjonarz, ale jest to ksiêga u¿ywana tylko w kociele i nie zosta³a jeszcze
dotychczas wydrukowana.
Obecny przek³ad katechizmu jest przystosowan¹ do cyrylicy, u¿ywanej do zapisu wspó³czesnego jêzyka mongolskiego,
wersj¹ t³umaczenia katechizmu holenderskiego z pocz¹tków XX wieku. W swej wersji pierwotnej stosowa³ on tradycyjne pismo mongolskie, w którym litery, oznaczaj¹ce sylaby, pisane s¹ z góry na dó³ od lewej
strony kartki do prawej. Alfabet ten, pochodz¹cy z XII w., zast¹piono cyrylic¹, gdy w
1924 r. Mongolia zerwa³a wiêzi z Chinami i
dosta³a siê do sowieckiej strefy wp³ywów.
83-stronicowy modlitewnik zawiera codzienny pacierz katolicki, a tak¿e modlitwy
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych i dla niektórych rodowisk, np. dla dzieci.
Nad przek³adem pracowa³ przez rok
zespó³ z³o¿ony z zakonników i jêzykoznawców mongolskich; w tym czasie misjonarze opracowali ogóln¹ zawartoæ katechizmu zgodnie z nauczaniem Soboru Watykañskiego II.
Zdaniem ks. Tshimangi, oba t³umaczenia maj¹ charakter eksperymentalny. Wydrukowalimy 500 egzemplarzy ka¿dej z
tych ksi¹g i w ci¹gu najbli¿szych trzech lat
parafianie winni siê wypowiedzieæ na ich
temat  stwierdzi³ zakonnik. Doda³, ¿e
zg³oszone w tym czasie poprawki i uzupe³nienia zostan¹ wprowadzone do przysz³ych, ostatecznych wersji obu ksi¹g.
Wiêkszoæ wierz¹cych ponad 2,5-milionowej Mongolii stanowi¹ buddyci nurtu
lamaickiego (takiego samego jak w Tybecie). Katolików jest oko³o 180, niemal wy³¹cznie w stolicy kraju  U³an Bator i najbli¿szym jej s¹siedztwie. Od lipca 2002 Koció³ tutejszy ma status prefektury apostolskiej (poprzednio, od maja 1929 by³a to
misja sui iuris, która jednak mog³a rozpocz¹æ dzia³alnoæ dopiero w 1991 r.), na której czele stoi niespe³na 55-letni obecnie
biskup Wenceslao Padilla CICM narodowo-

ci filipiñskiej; sakrê biskupi¹ przyj¹³ on 30
sierpnia 2003 r.
POREDNI REZULTAT
DZIA£AÑ KOALICJI W IRAKU:
CHRZECIJANIE IRACCY
ZMUSZENI DO OPUSZCZENIA
SWOJEJ OJCZYZNY
Kampania przemocy dotykaj¹ca chrzecijan z Basry mo¿e zmusiæ tê mniejszoæ
do opuszczenia portowego miasta Iraku,
w którym by³a ona od wieków zakorzeniona.
Nowi przywódcy szyiccy uwolnieni spod
w³adzy dawnego re¿imu, nakazali zamkniêcie oko³o 200 sklepów, prowadzonych
przez chrzecijan i wzbudzili tym obawy
wród ludnoci, która myli o bliskiej koniecznoci opuszczenia miasta.
Ataki, jakie niszcz¹ sklepy prowadzone przez chrzecijan i czasem powoduj¹
tak¿e mieræ niektórych z nich, sk³aniaj¹
liczne osoby do opuszczania tego portu
mieszcz¹cego siê 500 km od Bagdadu.
Biskup Gabriel Kassab, zatroskany o
1150 rodzin chrzecijañskich, czy to obrz¹dku syryjskiego, czy katolickiego, protestantów czy chaldejczyków równie¿ nawo³uje do wyjazdu.
Pod dawnym re¿imem by³o bezpiecznie i nie by³o wielkich problemów. Teraz
conajmniej szeæ osób z naszej wspólnoty
zosta³o zabitych  powiedzia³ agencji informacyjnej.
Nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e sytuacja
za czasów Saddama Husseina by³a dobra,
lecz patrz¹c na aktualn¹ sytuacjê, mylê,
¿e poprzednia by³a  doskona³a.  doda³
jeden z chrzecijan.
STOLICA WIÊTA UZNAJE
PIERWSZE INDYJSKIE
MIÊDZYNARODOWE
MIEJSCE KULTU POWIÊCONE
APOSTO£OWI TOMASZOWI
Kocio³y syro-malabarski i syro-malankarski s¹ dwoma wschodnimi Kocio³ami
katolickimi w Indiach, bêd¹cymi spadkobiercami wspólnot chrzecijañskich, obecnych w Indiach od pierwszych wieków.
Syro-malabarczycy wywodz¹ siê od tak
zwanych chrzecijan w. Tomasza, gdy¿
wed³ug prastarych podañ w³anie ten aposto³ mia³ za³o¿yæ pierwsze gminy chrzecijañskie na po³udniu subkontynentu indyjskiego, na terenie dzisiejszego stanu Kerala. Gdy w po³owie XVI w. do wybrze¿y
Indii dotarli Portugalczycy, w tym równie¿
misjonarze, rozpocz¹³ siê proces latynizacji tego Kocio³a, który spowodowa³ du¿e
napiêcia wród miejscowych chrzecijan.
Ostatecznie czêæ z nich w 1622 r. uzna³a
zwierzchnictwo Papie¿a i dzisiaj tworz¹ oni
w³anie katolicki Koció³ Syro-malabarski
z w³asn¹ hierarchi¹, na której czele stoi
arcybiskup wiêkszy Ernakulam-Angamaly.
Obejmuje ona 5 metropolii (³¹cznie ze
wspomnianym arcybiskupstwem), w których sk³ad wchodzi 10 eparchii  diecezji 
oraz dalszych 10 eparchii, wchodz¹cych w
sk³ad metropolii ³aciñskich w Indiach i jed-
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Vox Domini
Koció³ w. Tomasza

na eparchia w USA. Liczbê wyznawców
Kocio³a ocenia siê na oko³o 3 miliony.
Zatem zgodnie z tradycj¹ w. Tomasz
by³ tym aposto³em Jezusa, który przyniós³
Dobr¹ Nowinê na te tereny i Koció³ Syromalabarski narodzi³ siê w nastêpstwie jego
nauczania. Oficjalnego og³oszenia o uznaniu miejsca kultu Aposto³a dokona³ 24
kwietnia 2004 blisko 76-letni kardyna³ Varkey Vithayathil, w którego jurysdykcji le¿y
to miejsce, sprawuj¹cy tu w³adzê od 18
grudnia 1999. Sanktuarium w stanie Kerala by³o celem pielgrzymek od V wieku.
Radio Watykañskie opisa³o sanktuarium jako usytuowane na wzgórzu, w miecie Malayattoor, gdzie, jak g³osi tradycja,
wiêty Tomasz oddala³ siê na modlitwê. To
miejsce jest znane pod nazw¹ kurisumudi b¹d  Wzgórze Krzy¿a.
Jest tam kaplica na szczycie poprzedzona kocio³em pod wezwaniem Aposto³a. Saktuarium posiada z³oty krzy¿, ufundowany przez wiernych, na którym pojawi³y siê odciski stop wiêtego.
Wiêcej o diecezji, na stronie internetowej: http://www.ernakulamarchdiocese.org/html/places.htm

Jak podaje tradycja, podczas polowania, miejscowa ludnoæ znalaz³a Bo¿e
wiat³o emanuj¹ce z twardej ska³y. Kiedy
szukano jego ród³a, znaleziono z³oty
krzy¿, a nastêpnie lady stóp, które uznano za odbicie stóp wielkiego wiêtego 
Tomasza. Odt¹d ludzie zaczêli gromadziæ
siê na wzgórzach Malayattooru (zdjêcie).
GABINETY PORADNICTWA
PRZY SANKTUARIUM
MI£OSIERDZIA BO¯EGO
W £AGIEWNIKACH.
Poradnia rodzinna; dla osób uzale¿nionych; dla zagubionych duchowo  te gabinety ju¿ dzia³aj¹, za w najbli¿szym czasie
powstanie gabinet dla bezrobotnych i ich
rodzin.

Ca³a poradnia jest odpowiedzi¹ na apel
Ojca wiêtego o now¹ wyobraniê mi³osierdzia. To zadanie, które dotyczy nie tylko pracuj¹cych tu sióstr i kap³anów, ale tak¿e wolontariuszy i psychologów. Poradnia
dzia³a w £agiewnikach od kwietnia 2003 r.
w Domu Duszpasterskim. Jest otwarta dla
osób uzale¿nionych, rodzin i wszystkich potrzebuj¹cych pomocy duchowej i moralnej.
Poradnia dla osób uzale¿nionych i ich
rodzin powsta³a, by w pierwszym kontakcie z cz³owiekiem potrzebuj¹cym pomocy,
psycholog czy terapeuta móg³ rozpoznaæ
ród³o uzale¿nienia i skierowaæ do w³aciwej placówki, gdzie zarówno cz³owiek
ow³adniêty na³ogiem, jak i jego rodzina, odzyskaj¹ równowagê, wyzwolenie i harmoniê. Do £agiewnik tacy ludzie trafiaj¹ bardzo czêsto. Ksiêga prób i podziêkowañ
wy³o¿ona w klasztornej kaplicy pe³na jest
zapisków osób, które nie potrafi¹ o w³asnych si³ach wyrwaæ siê z na³ogów.
To tak¿e dramatyczny opis zmagañ rodziny. W sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
o trzewoæ dla swoich mê¿czyzn modl¹
siê matki, ¿ony, siostry, córki. Wspó³czesne
na³ogi to jednak nie tylko alkohol, to w równym stopniu narkomania, seks, komputer,
gry hazardowe, przemoc, sekty.
W leczeniu wszelkich uzale¿nieñ bardzo wa¿na jest pomoc Pana Boga. Mówi
siê o sile wy¿szej, jakkolwiek by by³a pojmowana. Oparcie na tej sile jest punktem
wyjcia z uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia.
Poradnia w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego ró¿ni siê od innych.
Do £agiewnik przyje¿d¿aj¹ ludzie, którzy dowiadczaj¹ szczególnych dotkniêæ
Bo¿ego Mi³osierdzia. Kto ju¿ le¿y i wydaje siê, ¿e nie ma dla niego pomocy, a jednak otrzymuje pomoc podwigniêcia siê ze
z³a  mówi s. Agnieszka ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, dy¿uruj¹ca w poradni dla poszukuj¹cych i zagubionych duchowo. Podkrela te¿: Dla
Boga nie liczy siê to, ¿e jestem grzesznikiem, bo przecie¿ wszyscy nimi jestemy.
Wa¿ne, czy Mu ufam. Je¿eli tak  wszystko jest do naprawienia.
W poradni ¿ycia rodzinnego pracuj¹
psychologowie, psychiatrzy i duszpasterze,
którzy zajmuj¹ siê pomoc¹ psychologiczn¹ m³odzie¿y i rodzinie, uzdrawianiem relacji miêdzy ma³¿onkami, rodzicami a dzieæmi, narzeczonymi. Niezwyk³oæ polega
w³anie na tym, ¿e ufa siê nie tylko klasycznym narzêdziom psychologicznym. W poradni ¿ycia rodzinnego udziela siê tak¿e informacji na temat obrony ¿ycia dziecka poczêtego i duchowej adopcji.
Gabinety dzia³aj¹ w weekendy (pi¹tek,
sobota, niedziela), ale ze wzglêdu na du¿e
zainteresowanie t¹ form¹ pomocy wród
pielgrzymów, w najbli¿szym czasie bêd¹
funkcjonowa³y równie¿ w dni powszednie.
Specjalici pracuj¹cy w poradni udzielaj¹
doranej pomocy i informacji, gdzie pielgrzym mo¿e uzyskaæ d³ugofalow¹ opiekê.
Gabinety nie s¹ nastawione na terapiê, która wymaga d³ugotrwa³ego podejcia. Po-

radnia nie mo¿e s³u¿yæ d³ugofalowej pracy
terapeutycznej, gdy¿ trafiaj¹ tu ludzie z ca³ej Polski i nie sposób im tego zapewniæ.
W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy w poradni udzielono ponad 1200 porad. Najwiêcej, bo 500 osób, zg³osi³o siê po pomoc
duchow¹, 420 porad udzielono w Katolickiej Poradni ¯ycia Rodzinnego, a 300 osób
skorzysta³o z pomocy dla uzale¿nionych.
W najbli¿szym czasie przewiduje siê rozszerzenie dzia³alnoci poradni o pomoc
osobom bezrobotnym i ich rodzinom.
USUNIÊCIE OBRAZU
JEZUSA MI£OSIERNEGO
Z POLSKIEGO KOCIO£A
POD WEZWANIEM
WIÊTEGO DUCHA

Zgodnie z dekretem metropolity wileñskiego, kard. Audrysa Juozasa Baczkisa,
obraz mia³ byæ przeniesiony w Niedzielê
Bo¿ego Mi³osierdzia do pobliskiego kocio³a, bêd¹cego dotychczas pod wezwaniem
wiêtej Trójcy.
Kard. Baczkis konsekrowa³ 18 kwietnia
ma³y, do niedawna nieczynny koció³ek
wiêtej Trójcy, który od tego dnia nosi wezwanie Mi³osierdzia Bo¿ego. Wczeniej, w
specjalnym komunikacie poinformowano,
¿e 3 kwietnia kard. Baczkis zosta³ przyjêty
na audiencji prywatnej przez papie¿a Jana
Paw³a II. Rozmawiano o decyzji kardyna³a
w sprawie ustanowienia i konsekracji wi¹tyni Mi³osierdzia Bo¿ego oraz przeniesienia s³yn¹cego ³askami obrazu Jezusa Mi³osiernego  pierwszego, który zosta³ namalowany wed³ug wskazañ w. Faustyny.
Komunikat stwierdza³, ¿e Stolica Apostolska zezwoli³a ordynariuszowi Wilna
dzia³aæ wed³ug osobistego rozeznania oraz
¿e wyra¿ono pragnienie, by kult Mi³osierdzia Bo¿ego sta³ siê powszechny na ca³ej
Litwie.
Kard. Baczkis poleci³, by w kociele,
który mia³ odt¹d nosiæ wezwanie Mi³osierdzia Bo¿ego, codziennie odbywa³y siê modlitwy w jêzyku litewskim i polskim, a tak¿e
by pielgrzymom innych narodowoci stworzono warunki do modlitwy w ojczystych jêzykach.
Decyzja kardyna³a oburzy³a jednak
spo³ecznoæ polsk¹. Polacy zgadzaj¹ siê,
¿e kult Mi³osierdzia Bo¿ego powinien siê
rozwijaæ, ale twierdz¹, ¿e by³y koció³ wiêtej Trójcy, który mieci zaledwie kilkaset
osób, nie jest miejscem godnym takiego
obrazu. Uwa¿aj¹ te¿, ¿e obraz nale¿y do
Polaków, gdy¿ wiêkszoci Litwinów nie jest
znany kult Mi³osierdzia Bo¿ego. Uwa¿aj¹
te¿, ¿e kardyna³ przed podjêciem decyzji o
przeniesieniu obrazu powinien by³ zasiêgn¹æ opinii Polaków.
Od kilku tygodni przed obrazem w kociele wiêtego Ducha trwa czuwanie.
Wszystkie próby zdjêcia obrazu udaremniono. W niedzielê, 18 kwietnia 2004 roku,
przed kocio³em dosz³o do k³ótni Polaków
z Litwinami. W wi¹tyni modli³o siê kilka tysiêcy ludzi, w tym osiem pielgrzymek z
Polski. Zebrano oko³o 10 tys. podpisów pod

prob¹ do kardyna³a, a¿eby nie przenosi³
obrazu. Podpisy przekazano te¿ Papie¿owi. Apel do metropolity wystosowa³o 25 polskich organizacji na Litwie.
Kard. Baczkis podczas konsekracji
wi¹tyni Mi³osierdzia Bo¿ego ubolewa³, ¿e
miejsce przeznaczone na obraz, w g³ównym o³tarzu, jest puste, ale zapewni³, ¿e
wczeniej czy póniej znajdzie siê tam obraz Jezu, ufam Tobie.
Chcia³em jak najlepiej; chcia³em, by
obraz mia³ swe sanktuarium. Owszem, nowa wi¹tynia jest ma³a, ale potem byæ mo¿e
by³aby wiêksza. Nie wiem, co teraz bêdzie,
jak rozstrzygn¹æ ten problem. Zapytajcie
proboszcza kocio³a wiêtego Ducha, to
on mia³ za³atwiæ przeniesienie obrazu 
powiedzia³ kardyna³ dziennikarzom.
Obowi¹zuje mnie pos³uszeñstwo. Próbowa³em zdj¹æ obraz, ale wierni mi nie
pozwolili. Pyta³em w kurii, jak mam post¹piæ. Niczego mi nie doradzono. Wiem tylko
jedno  gdzie dwóch siê bije, trzeci zwyciê¿a. Na szczêcie w tym przypadku zwyciê¿a Chrystus. Jeszcze przed kilkoma tygodniami wród spo³ecznoci litewskiej kult
Mi³osierdzia Bo¿ego by³ ma³o znany. Teraz,
dziêki rozg³osowi, jaki nada³y tej sprawie
media, ludzie siê o nim dowiaduj¹  powiedzia³ PAP proboszcz ks. Miros³aw Grabowski.
Wizerunek Jezusa Mi³osiernego otaczaj¹ wielk¹ czci¹ Polacy mieszkaj¹cy w
Wilnie, a tak¿e przybywaj¹cy tam pielgrzymi z ca³ego wiata. Kult Mi³osierdzia Bo¿ego zrodzi³ siê w Wilnie. To tu w latach
trzydziestych XX w. w. Faustyna mia³a
widzenia, na podstawie których w 1934 r.
powsta³ obraz Jezusa Mi³osiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego. Obraz
niezbyt podoba³ siê w. Faustynie, wiêc po
wyjedzie do Krakowa zamówi³a drugi,
czczony obecnie w sanktuarium w £agiewnikach.
Po raz pierwszy obraz z napisem Jezu
ufam Tobie wystawiono w 1935 r. w kaplicy ostrobramskiej. Nastêpnie przez lata wêdrowa³ przez kocio³y Wileñszczyzny, bez
sta³ego miejsca. Po wojnie zagin¹³ i dopiero pod koniec lat 80-tych, odnaleziony na
Bia³orusi przez polskich ksiê¿y z Wileñszczyzny, wróci³ do Wilna. Nie zosta³ przyjêty przez litewskich ksiê¿y do Ostrej Bramy,
wiêc w 1986 r., staraniem obecnego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy i biskupa grodzieñskiego Aleksandra
Kaszkiewicza, obraz umieszczono w bocznym o³tarzu g³ównej nawy kocio³a pod
wezwaniem wiêtego Ducha, gdzie nabo¿eñstwa s¹ odprawiane wy³¹cznie po polsku. Podczas wizyty w Wilnie modli³ siê przy
nim tak¿e Jan Pawe³ II.
«EWANGELIA MO¯E POMÓC
PRZYSZ£OCI EUROPY»
Tak powiedzia³ Papie¿ stowarzyszeniom chrzecijañskim w przes³aniu do
uczestników Spotkania Ekumenicznego w
Stuttgarcie, 9 maja 2004 r. «Ewangelia nie
jest jedynie skarbem przesz³oci Europy.
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nemu i pe³nemu szacunku dialogowi, ruchy oferuj¹ wa¿ny wk³ad w umacnianiu
miêdzy chrzecijanami Bo¿ego przykazania mi³oci.»
Papieskie przes³anie koñczy siê tak:
«Nowa ewangelizacja daje duszê Europie i pomaga, aby kontynent europejski
nie kontynuowa³ ¿ycia dla samego siebie,
zamykaj¹c siê w swoich granicach, ale budowa³ bardziej ludzkie spo³eczeñstwo, które szanuje ¿ycie i w sposób wspania³omylny jest obecne w wiecie.»
DRUGA CZÊÆ
AUTOBIOGRAFII
PAPIE¯A JANA PAW£A II
WSTAÑCIE, CHODMY!
 WSPOMNIENIA Z OKRESU
BISKUPSTWA W KRAKOWIE

Kaplica Najwiêtszego
Sakramentu,
na Jasnej Górze
Jest ponad wszystko pomoc¹ dla jej teraniejszoci i przysz³oci».
Papie¿ przes³a³ to orêdzie do uczestników pierwszego spotkania Ruchów i Spo³ecznoci Chrzecijañskich, odbywaj¹cego
siê w Stuttgarcie, na temat Razem za Europ¹. Abp Stanis³aw Ry³ko, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady do spraw wieckich,
odczyta³ to przes³anie uczestnikom.
Spotkanie zgromadzi³o 10 tysiêcy katolików, ewangelików, prawos³awnych i anglikanów i by³o transmitowane poprzez satelitê do 158 miast europejskich.
Ojciec wiêty rozpocz¹³ swoje przes³anie od stwierdzenia, ¿e kroki, które zosta³y
podjête w procesie integracji Europy s¹
zobowi¹zaniem wobec Ojców Europy, w
wiêkszoci chrzecijañskiej, która rozumia³a potrzebê pojednania na Starym Kontynencie po II wojnie wiatowej.
«Jednak  doda³ Papie¿  wiara chrzecijañska nie jest jedynie czym, co tworzy³o europejsk¹ przesz³oæ. Stanowi ona
te¿ teraniejszoæ i przysz³oæ Europy.»
«Nie wolno nam zaprzestaæ otwierania
naszych serc na Ewangeliê  nawo³ywa³
Papie¿ zwracaj¹c siê do ruchów i spo³ecznoci  aby doprowadziæ do bardziej humanitarnego, spo³eczeñstwa, otwartego
na innych i solidarnego w mi³oci... Dialog
ekumeniczny zdecydowanie przyczynia siê
do rozwiniêcia to¿samoci Europy opartej
na wierze chrzecijañskiej... Dziêki uwa¿-

Nowa ksi¹¿ka Papie¿a pojawi³a siê na
pó³kach ksiêgarskich wielu krajów w dniu
jego 84 urodzin  18 maja 2004 roku. Wielkie zainteresowanie niemieck¹ wersj¹
wspomnieñ Papie¿a odnotowa³a grupa wydawnicza Weltbild w Augsburgu. Do wydawnictwa wp³ynê³y ju¿ zamówienia na 30
tys. egzemplarzy.
Wydanie tej ksi¹¿ki jest jednym z kamieni milowych naszego wydawnictwa 
powiedzia³ niemieckiej agencji katolickiej
KNA dyrektor Carel Halff. Podkreli³, ¿e ta
publikacja stanowi wyraz ³¹cznoci z Kocio³em oraz z Ojcem wiêtym.
W³acicielami grupy wydawniczej Weltbild jest 15 diecezji niemieckich. Dyr. Halff
poinformowa³ te¿, ¿e pierwszy nak³ad ksi¹¿ki wyniesie 75 tys. egzemplarzy. Na reklamê 200-stronicowej ksi¹¿ki W STAÑCIE ,
CHODMY! wydawnictwo przeznaczy³o kilkadziesi¹t tysiêcy euro.
W³oskie wydanie wspomnieñ Papie¿a
z okresu biskupstwa w Krakowie kosztuje
15 euro. Jedna z ksiêgarñ internetowych
oferuje je po 12 euro. W Polsce  w wersji
w twardej oprawie opublikowanej przez
Wydawnictwo w. Stanis³awa i WAM 
kosztuje 28 z³ i jest ju¿ dostêpna. W miêkkiej oprawie  20 z³.
Oto fragment jej zakoñczenia:
Bo¿a mi³oæ nie nak³ada na nas
ciê¿arów, których nie moglibymy
unieæ, ani nie stawia nam wymagañ,
którym nie moglibymy sprostaæ. Jeli wzywa, przychodzi z konieczn¹
pomoc¹.
Mówiê o tym z tego miejsca, do którego doprowadzi³a mnie mi³oæ Chrystusa Zbawiciela, wymagaj¹c, abym
wyszed³ z mojej ziemi i gdzie indziej,
dziêki Jego ³asce, przynosi³ owoc 
owoc, który ma trwaæ (por. J 15,16).
Powtarzaj¹c s³owa naszego Mistrza i Pana, i ja kierujê do ka¿dego
was, drodzy Bracia w episkopacie,
wezwanie:
«Wstañcie, chodmy!»
Chodmy ufni w Chrystusie.
On bêdzie towarzyszy³ nam
w drodze, a¿ do celu,
który zna tylko On.

Vox Domini
René Lejeune

CUDOWNA MODLITWA PODYKTOWANA PRZEZ SAMEGO
PANA JEZUSA: KORONKA DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO
PSA£TERZ MARYI
lena wyjecha³a wówczas do £odzi, miasta tygodniowych rekolekcjach i generalnej
 DANY PRZEZ MARYJÊ
przemys³owego, aby znaleæ jak¹ pracê i spowiedzi z ca³ego ¿ycia, przyjê³a habit i
Ró¿aniec to ró¿any ogród ofiarowany pomóc finansowo rodzicom  wci¹¿ przeci- otrzyma³a imiê Maria Faustyna. Po dwóch
Maryi, ozdoba Jej oblicza, symbol Jej ³ask wnym jej pragnieniu. Zaczê³a wiêc szukaæ latach nowicjatu, 30 kwietnia 1928 r., z³oradoci w doczesnych przyjemnociach.
¿y³a luby czasowe, które bêdzie odnawia³a
 powiedzia³ Pius XII.
Wtedy
mia³o
miejsce
decyduj¹ce
dla
jej
przez piêæ lat, co roku, a¿ do z³o¿enia profeRó¿aniec pojawi³ siê na prze³omie XIV
i XV wieku. Zdrowa Maryjo zosta³y po- ¿ycia i misji wydarzenie. Ona sama opowia- sji wieczystej.
S. Faustyna zosta³a wys³ana do klaszgrupowane w dziesi¹tki, a ka¿da z nich da: Pewnego wieczoru by³am na balu z
jedn¹
z
moich
sióstr.
Kiedy
wszyscy
siê
batoru
w Warszawie, gdzie objê³a obowi¹zki
przedzielona Ojcze nasz. Wzoruj¹c siê na
150-ciu psalmach dziesi¹tki te s¹ po- wili, prze¿ywa³am wewnêtrzne tortury. Na- kucharki. Potem wyjecha³a do P³ocka, aby
dzielone na piêæ tajemnic. Wszystko razem gle, w momencie kiedy zaczê³am tañczyæ, pracowaæ w piekarni, a po roku wróci³a do
tworzy 150 Zdrowa Maryjo. W ten spo- zobaczy³am obok siebie Jezusa umêczo- Krakowa. 1 maja 1933 roku z³o¿y³a wieczysób narodzi³ siê PSA£TERZ MARYI. Podzia³ ten nego, obdartego z szat, okrytego ranami, st¹ profesjê. Napisa³a wówczas: Im barzrodzi³ siê z wewnêtrznego natchnienia, który powiedzia³ do mnie te s³owa: Dok¹d dziej poznajê Boga, tym bardziej Go kojakie otrzyma³ nadreñski kartuz Henryk de jeszcze Ciê bêdê znosi³ i jak d³ugo bêdziesz cham, a moja mi³oæ jest z dnia na dzieñ
gorêtsza i mocniejsza, moje czyny staj¹ siê
Kalcar. Nowy psa³terz by³ dostêpny dla mnie zwodziæ?
Helena wstrz¹niêta do g³êbi wizj¹ i coraz doskonalsze. Od chwili, kiedy poznaprostych ludzi, a zw³aszcza dla analfabetów. Wed³ug dominikanina b³. o. Alaina de us³yszanymi s³owami, opuci³a dyskretnie ³am Pana, spojrzenie mej duszy zagubi³o
la Roche, Najwiêtsza Dziewica poleci³a salê balow¹. Uda³a siê do katedry, gdzie siê w Nim na zawsze.
Po z³o¿eniu wieczystej profesji siostra
w. Dominikowi (1170-1221) stworzenie upad³szy przed Najw. Sakramentem prosi³a
Pana:
Co
chcesz,
abym
uczyni³a?
Faustyna
zosta³a wys³ana do Wilna, gdzie
PSA£TERZA MARYI. To w³anie zakon DominiUs³ysza³a
nastêpuj¹ce
s³owa:
Udaj
siê
przebywa³a
przez trzy lata. Tam spotka³a
kanów sta³ siê gor¹spowiednika i kierocym propagatorem tej
prostej i popularnej
Modlitwa jest silniejsza od Boga  mawia³ kardyna³ Bourne. Pan wnika duchowego 
modlitwy.
umieci³ modlitwê w sercu cz³owieka, w ca³ym jego ¿yciu, w samym jego ks. Sopoækê, czciciela
Z kolei w XX w. organizmie, poniewa¿ cz³owiek potrzebuje modlitwy tak samo, jak jego Mi³osierdzia Bo¿ego.
On znalaz³ artystê
Jezus powierzy³ u- cia³o potrzebuje tlenu  powiedzia³ Alexis Carrel.
przywilejowanej duModliæ siê to znaczy wznosiæ sw¹ duszê ku Bogu i rozmawiaæ z Nim malarza  Eugeszy now¹ modlitwê tak, jak dziecko rozmawia ze swoim ojcem, pos³uguj¹c siê w³asnymi s³owami niusza Kazimirowswzorowan¹ na ró¿añ- lub uwiêconymi formu³ami przekazywanymi przez wieki, lub te¿ modlitw¹ kiego, który namalocu, na powtarzaniu przekazan¹ przez samego Pana  Ojcze nasz. Ale w XX wieku Pan Jezus wa³ pierwszy obraz
Jezu, ufam Tobie 
pewnej formu³y w cza- podyktowa³ pewnej wybranej duszy jeszcze jedn¹ cudown¹ modlitwê:
wed³ug wskazówek
sie powiêconym na
KORONKÊ DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO.
siostry Faustyny.
modlitwê: KORONKÊ DO
Wróciwszy do
MI£OSIERDZIA BO¯EGO.
do Warszawy i tam wst¹pisz do klasztoru. Krakowa 11 maja 1936 r., siostra Faustyna
DUSZA UPRZYWILEJOWANA
Helena pos³ucha³a tych s³ów. Nastê- podupad³a na zdrowiu. Ofiarowa³a Panu
Helena Kowalska urodzi³a siê 25 sierp- pnego dnia podczas Mszy w. w Warsza- swe cierpienia dziêkuj¹c Mu za to dowiadnia 1905 roku we wsi G³ogowce jako trzecie wie us³ysza³a s³owa: Znajd kap³ana i po- czenie. Jej zdrowie niebawem poprawi³o
z dziesiêciorga dzieci Marianny i Stanis- wiedz mu wszystko. On ci wyjani, co masz siê do tego stopnia, ¿e mog³a podj¹æ pracê
³awa Kowalskich. Rodzina by³a uboga, g³ê- robiæ. Kap³an odes³a³ j¹ do pobo¿nej ko- jako ogrodniczka, a potem  furtianka. Lecz
boko religijna. Dziewczynka by³a bardzo biety, która przyjê³a j¹ do siebie. Pukaj¹c choroba ponownie da³a o sobie znaæ.
1 stycznia 1938 roku pisze: Witaj nowy
inteligentna i obdarzona nieprzeciêtn¹ pa- na pró¿no od drzwi do drzwi wielu klaszmiêci¹. Z radoci¹ uczêszcza³a do szko³y torów dotar³a do furty Zgromadzenia Sióstr roku, podczas którego zakoñczy siê moje
w s¹siednich winicach. Mog³a jednak Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Aby zostaæ przy- udoskonalanie. Dziêki Ci Panie, za kielich
uczyæ siê tylko 3 lata, gdy¿ matka potrze- jêta musia³a przez rok pracowaæ w Warsza- cierpienia, który piæ bêdê ka¿dego dnia. Nie
bowa³a jej pomocy w domu. Dziecko by³o wie, zarabiaj¹c na posag. 1 sierpnia 1925 zmniejszaj jego goryczy, ale umocnij moje
wyj¹tkowo pobo¿ne i rozmodlone. Kiedy zosta³a przyjêta do Zgromadzenia. Prze- wargi, abym pij¹c go umia³a byæ umiechbudzi³a siê w nocy, klêka³a przy ³ó¿ku i pe³niona radoci¹ mówi: 1 sierpnia wieczo- niêta z mi³oci do Ciebie, mój Mistrzu.
rem, w wigiliê Matki Bo¿ej Anielskiej, wst¹S³usznie przewidywa³a, ¿e wkrótce
modli³a siê.
W wieku 9 lat Helenka przyjê³a I Komu- pi³am do klasztoru jak wstêpuje siê do raju. umrze. 25 marca 1938 roku ujrza³a Jezusa,
Jednak po pewnym czasie chcia³a opu- który nachylaj¹c siê do niej powiedzia³:
niê w. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami
spowiada³a siê w ka¿d¹ sobotê i co nie- ciæ to miejsce, gdy¿ by³o w nim zbyt ma³o Moja córko, pomó¿ mi ratowaæ grzeszdzielê przystêpowa³a do Sto³u Pañskiego. czasu na modlitwê. I oto znów ukaza³ siê ników. Siostra Faustyna z³o¿y³a siê odt¹d
Maj¹c 15 lat zaczê³a pracowaæ jako s³u¿¹ca jej Jezus okryty ranami. Helena us³ysza³a: w ofierze, aby ratowaæ dusze. 24 kwietnia
w s¹siednim Aleksandrowie. W czasie roku To ty zadasz mi te rany, jeli opucisz ten 1938 roku uczyni³a ofiarê ca³opaln¹ ze swes³u¿by skrystalizowa³o siê w jej duszy po- klasztor. To tutaj, a nie gdzie indziej ciê go ¿ycia dla triumfu Mi³osierdzia Bo¿ego w
duszach. Ofiarowa³a siê w trzech intenwo³anie zakonne. Tymczasem jej rodzice, wezwa³em i przygotowa³em wiele ³ask.
23 stycznia 1926 r. Helena skoñczy³a cjach: za rozszerzenie siê w ca³ym wiecie
przeciwni zamiarowi córki, nie byli stanie
zapewniæ jej nawet posagu, wymaganego postulat i wyjecha³a do Krakowa, aby roz- kultu Mi³osierdzia Bo¿ego i aby wiêto
wtedy przy wstêpowaniu do klasztoru. He- pocz¹æ nowicjat. 30 kwietnia 1926 roku, po Mi³osierdzia by³o uroczycie obchodzone;
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aby dusze grzeszników, zw³aszcza w agonii, pozna³y niezmierzone Mi³osierdzie Bo¿e; aby ca³e dzie³o zosta³o zrealizowane
wed³ug woli Pana. Choroba s. Faustyny pog³êbi³a siê do tego stopnia, ¿e przyjê³a Sakrament Chorych. 5 padziernika 1938 r.
odda³a sw¹ piêkn¹ duszê Bogu ze spojrzeniem utkwionym w krzy¿. Mia³a 33 lata, jak
Chrystus umieraj¹cy na krzy¿u. Jej cia³o
spoczywa w kaplicy Zgromadzenia w
Krakowie. Odt¹d miliony pielgrzymów przyje¿d¿aj¹ do jej grobu z Polski i z zagranicy,
modl¹ siê za Jej przyczyn¹, otrzymuj¹ ³aski
od Mi³osierdzia Bo¿ego, powtarzaj¹c Jezu,
ufam Tobie.
Siostra Faustyna, beatyfikowana 18
kwietnia 1993 r., by³a pierwsz¹ kanonizowan¹ w Roku Jubileuszowym 2000, 30
kwietnia w niedzielê po Wielkanocy,
nazywan¹ odt¹d N IEDZIEL¥ M I£OSIERDZIA
B O¯EGO . W homilii kanonizacyjnej Jan
Pawe³ II powiedzia³: Kanonizacja siostry
Faustyny ma szczególn¹ wymowê: poprzez ten akt s³yszê przekazywane dzisiaj
orêdzie na nowe tysi¹clecie. Przekazujê je
wszystkim ludziom, aby coraz lepiej poznawali prawdziwe oblicze Boga i Jego braci.
Wa¿ne jest, abymy w pe³ni przyjêli przes³anie p³yn¹ce ze S³owa Bo¿ego przypadaj¹cego na drug¹ Niedzielê Wielkanocn¹,
zwan¹ Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
Mi³osierdzie Bo¿e jest jednym z blasków pontyfikatu Jana Paw³a II. Jedna z
pierwszych encyklik obrazuje to wiat³o: w
1980 ukaza³a siê ona pod tytu³em Dives in
Misericordia  Bóg bogaty w Mi³osierdzie.
SAM JEZUS DYKTUJE KORONKÊ
DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO
Jest ona bezporednio zwi¹zana z obrazem Jezusa Mi³osiernego. 22 lutego
1931 r. Jezus wyjawia siostrze Faustynie:
Dajê ludziom rodek, poprzez który
mog¹ oni czerpaæ ze róde³ Bo¿ego Mi³osierdzia. Tym rodkiem jest obraz z napisem: JEZU, UFAM TOBIE.
Jezusa Mi³osiernego ukazanego na obrazie, s. Faustyna ujrza³a pewnego wieczoru w swej celi. Tak o tym pisze: Ujrza³am
Jezusa ubranego w bia³¹ tunikê, z jedn¹
rêk¹ uniesion¹ do b³ogos³awieñstwa, a
drug¹ dotykaj¹c¹ szat na piersiach. Z rozchylonej tuniki wychodzi³y dwa promienie
 jeden czerwony, drugi bia³y. Patrza³am
na Pana w milczeniu, z obaw¹, a jednoczenie z wielk¹ radoci¹. Jezus powiedzia³ mi: Namaluj obraz tego, co widzisz,
z napisem Jezu, ufam Tobie. Pragnê aby
czczono ten obraz najpierw w waszej
kaplicy, a potem na ca³ym wiecie
Na probê s. Faustyny Jezus wyjania,
co znacz¹ te dwa promienie: Oznaczaj¹
krew i wodê  blady promieñ oznacza wodê, która usprawiedliwia dusze; czerwony
oznacza krew, która jest ¿yciem dusz. Te
dwa promienie wysz³y z wnêtrznoci
mi³osierdzia mojego, kiedy konaj¹ce serce
moje zosta³o otwarte w³óczni¹ na krzy¿u.
Te promienie os³aniaj¹ dusze przed
zagniewaniem mego Ojca. Szczêliwy, kto

w ich cieniu ¿yæ bêdzie, gdy¿ rêka sprawiedliwego Boga go nie dosiêgnie. Pragnê,
a¿eby pierwsza niedziela po Wielkanocy
by³a wiêtem Mi³osierdzia.
Obraz Jezusa Mi³osiernego by³ wystawiony w Wilnie podczas triduum wiêta
Jubileuszu, od 26 do 28 kwietnia 1935 roku,
w kociele, w Ostrej Bramie. 4 kwietnia
1937 r., z upowa¿nienia arcybiskupa, zosta³
zawieszony w kociele wiêtego Micha³a
w Wilnie.
Jednak obraz rozpowszechniany na
ca³ym wiecie nie jest tym, który namalowa³
w 1934 roku pan Kazimirowski. Najwiêksz¹
s³awê zyska³ obraz artysty malarza Adolfa
Hy³y, który powsta³ jesieni¹ 1943 roku, jako
wotum za ocalenie ¿ycia w czasie wojny.
Kardyna³ Adam Sapieha, arcybiskup
Krakowa, powiêci³ go i kaza³ zawiesiæ w
kaplicy Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w
Krakowie, blisko grobu Siostry Faustyny.
Rozwia³ w ten sposób w¹tpliwoci prze³o¿onej, która sama zamówi³a inny obraz do
kaplicy u Stanis³awa Batowskiego z Lwowa
 a otrzymawszy równoczenie obraz Hy³y,
bêd¹cy wotum, nie wiedzia³a, który wybraæ.
Obraz Batowskiego znalaz³ miejsce w
koció³ku Mi³osierdzia Bo¿ego przy ul.
Smoleñsk w Krakowie. Hy³a namalowa³
potem jeszcze oko³o 200 kopii, których jednak nie skatalogowano. Jedna z nich,
szczególna, zamówiona przez ludnoæ
Warszawy ocalon¹ z Powstania znajduje
siê w kociele OO. Kapucynów przy ul.
Loretañskiej w Warszawie.
JAK ODMAWIAÆ KORONKÊ
DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO?
Jezus powiedzia³ siostrze Faustynie:
Odmawiaj na ró¿añcu tê modlitwê
w nastêpuj¹cy sposób:
Najpierw odmówisz:
Ojcze Nasz,
Zdrowa Maryjo,
Wierzê w Boga.
Potem na du¿ych paciorkach
bêdziesz mówiæ nastêpuj¹ce s³owa:
Ojcze Przedwieczny,
ofiarujê Ci Cia³o i Krew,
Duszê i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego,
Jezusa Chrystusa,
na przeb³aganie
za grzechy nasze i ca³ego wiata.
Na ma³ych paciorkach
bêdziesz mówiæ:
Dla Jego bolesnej mêki,
miej mi³osierdzie dla nas
i ca³ego wiata.
Na koniec powiesz trzy razy:
wiêty Bo¿e, wiêty Mocny,
wiêty Niemiertelny,
zmi³uj siê nad nami
i nad ca³ym wiatem.
ZNAK DANY NA CZASY OSTATECZNE
Jezus powierza nastêpnie s. Faustynie,

Pierwszy obraz
Jezu, ufam Tobie
namalowany w 1934 roku
przez E. Kazimirowskiego

jak wielk¹ moc ma podyktowana przez
Niego modlitwa:
Moje Mi³osierdzie os³oni dusze, które
bêd¹ odmawiaæ tê koronkê podczas swego
¿ycia, a zw³aszcza w godzinê mierci. Moja
córko, zachêcaj dusze do odmawiania tej
koronki, któr¹ Ci poda³em. Podoba mi siê
daæ im wszystko, o cokolwiek mnie poprosz¹ w tej modlitwie.
Jeli zatwardziali grzesznicy bêd¹ j¹
odmawiaæ, odnajd¹ pokój duszy, a godzina
ich mierci bêdzie s³odka. Napisz to dla
dusz strapionych: jeli dusza zobaczy swe
grzechy i zwa¿y ich ciê¿ar, jeli zobaczy
na w³asne oczy ca³¹ otch³añ nêdzy, w której
jest zanurzona, niech nie traci nadziei, ale
niech rzuci siê z ufnoci¹ w ramiona mego
Mi³osierdzia jak dziecko w ramiona swej
matki.
Sama w. siostra Faustyna dodaje jeszcze, co odczu³a w czasie modlitwy:
Odmawiaj¹c t¹ koronkê us³ysza³am
nagle: Ach, jak wielkimi ³askami obdarzê
dusze, które odmawiaæ bêd¹ t¹ koronkê!
G³êbokoci Mego Mi³osierdzia s¹ poruszone dla tych, którzy odmawiaj¹ t¹ koronkê. Zapisz te s³owa, moja córko. Mów
wiatu o moim Mi³osierdziu. Niech ca³a
ludzkoæ pozna moje niezg³êbione Mi³osierdzie. To jest znak na czasy ostateczne.
Potem nadejdzie Dzieñ S¹du. Kiedy jeszcze jest czas, niech ludzie uciekaj¹ siê do
ród³a mego Mi³osierdzia, niech korzystaj¹
z Krwi i Wody, które wytrysnê³y dla nich. O
dusze ludzkie, gdzie znajdziecie ucieczkê
w dniu gniewu Bo¿ego? Uciekajcie siê teraz wiêc do róde³ Mi³osierdzia Bo¿ego.
Jak¿e wielk¹ liczbê dusz widzê! Uwielbi³y
one Mi³osierdzie Bo¿e i bêd¹ piewaæ
hymn chwa³y w wiecznoci.
René Lejeune
Stella Maris, kwiecieñ 2004, str. 28-30.
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B£OGOS£AWIONA
MATKA TERESA
¯Y£A W WIELKIEJ
NOCY DUCHA
Zawiadczy³ o tym postulator
procesu kanonizacyjnego Matki
Teresy. Pomimo umiechu na twarzy i nieustannego pochylania siê
nad cierpi¹cymi po to, aby im
nieæ pociechê, mia³a poczucie,
¿e Bóg jej nie kocha.
Wielu osobom wydaje siê, ¿e
cz³owiek wiêty ¿yje, maj¹c nieustannie g³êbokie odczucie Bo¿ej
mi³oci i obecnoci. Tymczasem
ze wiadectw osób, które Koció³
 po wnikliwym zbadaniu ich ¿ycia  og³asza b³ogos³awionymi, a
potem wiêtymi, ujawnianych
czêsto dopiero po mierci, wynika, i¿ musieli siê oni borykaæ przez
czas d³u¿szy lub krótszy z poczuciem ca³kowitego opuszczenia
przez Boga  wrêcz odrzucenia
przez Niego.

Jako postulator beatyfikacji Matki Teresy, Kanadyjczyk, ojciec Brian Ko³odziejczuk, ze Zgromadzenia Misjonarzy Mi³oci,
skrupulatnie przestudiowa³ listy Matki Teresy i jej doniesienia do jej duchowych kierowników. Wyzna³ nastêpnie, jak bardzo jest
zaskoczony odkrywaj¹c ogrom duchowych
trudnoci, na jakie napotyka³a we wszystkim, czego dokonywa³a.
To nie wysi³ek, jaki musia³a w³o¿yæ w
otwarcie swych domów dla umieraj¹cych,
chorych, bezdomnych, zaskoczy³ Misjonarza Mi³oci. Zaskoczy³o go to, i¿ mog³a dokonaæ tego wszystkiego, o czym wiemy, pomimo faktu, i¿ przez d³ugie lata mia³a wra¿enie, ¿e Bóg j¹ opuci³!
Jej listy do kierowników duchowych
przez wiele lat pe³ne s¹ odniesieñ do duchowej nocy, która dochodzi³a a¿ do poczucia, ¿e Bóg jej nie kocha. Odczuwa³a
nawet pokusê zw¹tpienia w istnienie Boga.
W swym dzienniku duchowym, w latach
1959-1960 napisa³a do swego kierownika
duchowego: Odczuwam w mojej duszy
straszliwy ból utraty, mam odczucie, ¿e
Bóg mnie nie chce, ¿e Bóg nie jest Bogiem, ¿e Bóg w rzeczywistoci nie istnieje. W innym licie napisa³a, ¿e pragnie
kochaæ Boga tak jak nigdy jeszcze nie
by³ kochany. Równoczenie mia³a wra¿enie, ¿e jej mi³oæ nie by³a odwzajemniona. W kontekcie ¿ycia Matki Teresy, jej
myli nie s¹ herezjami, lecz oznakami wiê-
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toci. Matka Teresa by³a przekonana, ¿e
Bóg istnieje i ¿e ma plan w odniesieniu do
jej ¿ycia, nawet gdy nie odczuwa³a Jego
obecnoci.
Ca³y wiat ma potrzebê dzielenia siê,
mówienia o tym, czym ¿yje, szuka zachêt i
pociech ze strony innych. Matka Teresa,
zraniona wewnêtrznie, nadal siê umiecha,
pracuje, wyra¿a radoæ. W licie z 1961
roku napisa³a do Misjonarek Mi³oci: Bez
cierpienia nasza praca by³aby s³u¿b¹ socjaln¹... Ka¿dy ból, ka¿de strapienie ubogich musi zostaæ odkupione i my musimy w tym uczestniczyæ.
10 wrzenia 1946
Kiedy Matka Teresa by³a w poci¹gu, w
Indiach, odczu³a wezwanie do ¿ycia i pracy dla ubogich. Opisa³a to wezwanie jako
polecenie, zobowi¹zanie absolutnie pewne do pozostawienia Sióstr Loretanek,
czyli tego Zgromadzenia zakonnego, do
którego nale¿a³a, i do wejcia nastêpnie w
ubogie dzielnice Kalkuty, by ca³kowicie
oddaæ siê ubogim. Zawsze mylelimy, ¿e
w jaki sposób by³o to osobiste wezwanie
Jezusa, jakie Matka Teresa prze¿y³a.
Po przeczytaniu jej korespondencji z
kierownikami duchowymi sta³o siê jasne,
¿e dowiadczy³a tego, co teologowie nazywaj¹ lokucj¹ wewnêtrzn¹. Wyranie s³ysza³a G³os Boga, który mówi³ jej, co ma
robiæ. Trwa³o to przez kilka miesiêcy. We-

zwanie by³o tak bezporednie, ¿e wiedzia³a, ¿e to, co robi jest dobre, mimo ¿e potem, przez wiele lat, a co najmniej od roku
1970, zapanowa³a w jej sercu noc wewnêtrzna.
Pewnego razu dawny biskup Kalkuty
chcia³ przes³aæ kilka jej listów za³o¿ycielce
innego Zgromadzenia, która prze¿ywa³a
trudne chwile. Matka Teresa b³aga³a, aby
tego nie czyni³, prosz¹c go, aby raczej jej
listy zosta³y zniszczone. Napisa³a mu:
Jeli ludzie dowiedz¹ siê o tym, jak
zaczê³o siê to dzie³o, wtedy bêd¹ myleæ bardziej o mnie ni¿ o Jezusie.
Badanie ¿ycia wiary Matki Teresy to nie
s¹ pró¿ne niedyskrecje. Beatyfikacja i kanonizacja to uznanie wiêtoci osoby, a nie
uznanie dla jej pracy, która oczywicie w
przypadku Matki Teresy jest godna pochwa³y. Nawet jeli kto by³by zaskoczony lub
nawet zaszokowany walkami wewnêtrznymi tej zakonnicy, to jednak musi uznaæ w
pe³ni i do g³êbi wiêtoæ, zarazem prost¹ i
mocn¹, jak¹ ¿y³a ona w najdrobniejszych
sprawach. Odczucie, ¿e Bóg jest bardzo
odleg³y lub nawet, ¿e nie istnieje to powszechne dowiadczenie duchowe. Byæ mo¿e
nie mamy tak samo intensywnych prze¿yæ,
jak Matka Teresa, lecz wiêkszoæ rzeczy,
jakich ona dokonywa³a by³o bardzo zwyk³ych. Sta³y siê niezwyk³e, kiedy zosta³y zebrane wszystkie ich sk³adniki.
Stella Maris, nr 396, str. 31
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Kilka myli
b³ogos³awionej
Matki Teresy

Maryjo, Matko Jezusa,
obdarz mnie swoim sercem,
tak piêknym, czystym,
niepokalanym,
pe³nym mi³oci i wspó³czucia,
abym by³a zdolna do przyjêcia
Jezusa w Chlebie ¯ycia,
do mi³owania Go tak,
jak Ty Go mi³owa³a,
i do s³u¿enia Mu
w niedolach ukrytych
w najubo¿szych.

PROSTA CIE¯KA
Owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara.
Owocem wiary jest mi³oæ.
Owocem mi³oci jest s³u¿ba.
Owocem s³u¿by jest pokój.

O Jezu wyzwól mnie
od pragnienia, aby byæ kochanym,
od pragnienia, aby byæ chwalonym,
od pragnienia, aby byæ powa¿anym,
od pragnienia, aby byæ
przedmiotem modlitwy,
od pragnienia pierwszeñstwa,
od sk³onnoci do doradzania,
od pragnienia, aby byæ akceptowanym,
od pragnienia s³awy,
od lêku przed poni¿eniem,
Maryjo, daj nam swoje serce, tak piêkne,
od lêku przed pogard¹,
tak czyste, tak niepokalane,
od lêku przed nagan¹,
Twoje serce tak pe³ne mi³oci i pokory,
od lêku przed oszkalowaniem,
bymy mogli przyj¹æ i zanieæ Jezusa,
od lêku przed zapomnieniem,
tak jak Ty przyjê³a i zanios³a Go innym.
od lêku przed utrat¹,
Jeste przyczyn¹ naszej radoci,
od lêku przed omieszeniem,
bo da³a nam Jezusa.
od lêku przed pos¹dzeniem.
Pomó¿, abymy byli przyczyn¹
radoci naszych braci,
daj¹c Jezusa wszystkim,
z którymi siê stykamy.
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Vox Domini
Wspomnienie o wiêtej naszych czasów

W CISZY
NASZYCH SERC...
 Matko Tereso! Jak Matka potrafi
znieæ, wytrzymaæ ten ogrom nêdzy i
biedy? Rozliczne obowi¹zki, trudy codziennej pracy, wyjazdy do sióstr w ró¿ne zak¹tki wiata i równoczenie zachowaæ wewnêtrzny spokój?
 To owoc modlitwy. Ona jest podstaw¹ ca³ego naszego ¿ycia, naszej pracy;
prowadzi do g³êbokiej wiary, a owocem
wiary jest mi³oæ. Plonem mi³oci jest nasza s³u¿ba: praca wród najbiedniejszych
w gronie nêdzarzy, umieraj¹cych, umys³owo upoledzonych, kalek, ludzi niekochanych i odtr¹conych, trêdowatych oraz samotnych. Spe³niamy tê s³u¿bê po prostu z
mi³oci do Jezusa. Naszym w³aciwym powo³aniem nie jest tylko ta s³u¿ba. Przez nasz¹ pracê staramy siê byæ godnymi uczennicami Jezusa, naladowaæ Go.
Nasz dzieñ rozpoczyna siê 20 minut
przed pi¹t¹  modlitw¹. Medytacja, Msza
wiêta z komuni¹ wiêt¹, modlitwa ró¿añcowa. To zajmuje oko³o dwóch godzin. Ró¿aniec odmawiamy równie¿ na ulicach; z
modlitw¹ na ustach zbli¿amy siê do ludzi.
Rozpoczynamy s³u¿bê ze wiadomoci¹ i
wiar¹ w s³owa Jezusa: Pozwólcie im
przyjæ do mnie!. W naszych domach
dzieñ koñczymy wieczorn¹, godzinn¹ adoracj¹. Do roku 1973 adoracja gromadzi³a
siostry tylko jeden raz w tygodniu; by³ to
dzieñ naszego wspólnego spotkania, w którym nie wychodzi³ymy do pracy. W roku
1973, w czasie obrad Kapitu³y Kongregacji, postanowiono to zmieniæ i od tej pory
adoracje w po³¹czeniu z krótkim odpoczynkiem s¹ codzienne, a pracy wci¹¿ nam
przybywa.
Odczuwamy zbawienne skutki tej codziennej, godzinnej adoracji, która w cudowny wprost sposób umacnia nasze si³y, nie
pozwala os³abiaæ naszej pracy. Owocem
tej modlitewnej godziny jest doznanie
szczególnej ³aski, która pozwala jeszcze
mocniej mi³owaæ Jezusa, lepiej uwiadamiaæ sobie istotê tej mi³oci. Do ludzi, którymi siê opiekujemy, podchodzimy wówczas ze szczerym wspó³czuciem, z sercem.
Co jeszcze: od tego czasu podwoi³a
siê liczba powo³añ, a to równie¿ jest owoc
naszych modlitw.
 Tak, Matko Tereso, ale u nas, w Europie, mo¿na nieraz us³yszeæ, ¿e jest
wielu modl¹cych siê ludzi, ale gdy tylko wróc¹ z kocio³a, zapominaj¹ o przykazaniu mi³oci. Co Matka o tym s¹dzi?
 Bóg przemawia do nas. Na pocz¹tku
modlitwy Bóg mówi do naszych uciszonych
serc, my s³uchamy. Nastêpnie z g³êbi na-
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Przed dwudziestu laty, w dniu 9 kwietnia
1984, Prowincja³ Franciszkanów w Wiedniu, Ojciec Ulrich Zankanella, przeprowadzi³ rozmowê z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty.

szych serc kierujemy s³owa do Boga, a On
nas wys³uchuje. Taki jest w³aciwy pocz¹tek modlitwy: ws³uchiwanie siê, potem kierowanie naszych myli do Boga. Je¿eli pozwalamy Bogu mówiæ do naszych serc i
w³aciwie przyjmujemy Jego s³owa, wówczas ³atwiej przemieniaæ je w konkretne
dzia³ania i czyny; w tym równie¿ tkwi istota
wiary. G³êboka wiara jest owocem modlitwy i musi byæ wiar¹ ¿yw¹; nigdy nie bêdzie
tak¹ w pró¿nej, pozbawionej dzia³añ przestrzeni. Owocem wiary jest mi³oæ. Rzecz¹
oczywist¹, samo przez siê zrozumia³¹, powinno byæ przekonanie, ¿e kto naprawdê
wierzy, musi wyra¿aæ to konkretnym dzia³aniem. Mi³oæ wyznawana jedynie w teorii, egoistyczna, pozbawiona mi³osiernych
uczynków  przemija.
Dlatego musimy siê modliæ, by w modlitwie znaleæ si³y i odwagê do przeistaczania wiary w czyny. Szczególne s¹ owoce
modlitwy wspólnie odmawianej, tak¹ w gronie rodzinnym jest ró¿aniec. Odmawiany
wspólnie jednoczy rodzinê, a kiedy ona jest
zjednoczona  ka¿dy w niej obdarzany jest
wzajemn¹ mi³oci¹  jak Bóg mi³uje ka¿dego z nas. St¹d tak wa¿nym staje siê zadanie, aby na powrót wprowadzaæ do rodzin wspólne odmawianie modlitwy ró¿añcowej.
 W naszym chrzecijañskim dziedzictwie jest kto, kto ca³kowicie powierzy³ swe ¿ycie Bo¿ej Mi³oci: Matka Bo¿a. Wiem, ¿e w wielu celach dzia³añ Waszego Zgromadzenia mo¿na dostrzec
cis³y zwi¹zek z postaci¹ Maryi, Matki
Jezusa. Zapewne i w Matki sercu zajmuje Ona miejsce szczególne?
 Ona jest nasz¹ Matk¹, Patronk¹,
Przewodniczk¹ i Opiekunk¹. Przede wszystkim prowadzi nas do Jezusa. Podobnie
jak by³a pierwsz¹, która Go przyjê³a do siebie, tak równie¿ w naszym ¿yciu jest Pierwsz¹, która potrafi nas Nim obdarowaæ.
 Matko Tereso! Matce tak dobrze
znany jest Wschód, Azja, Indie i wszystkie zwi¹zane z tym godnym uwagi regionem problemy, a tak¿e i jego piêkno.
Równoczenie zna Matka Europê, nie
tylko z miejsca urodzenia, ale i z wielu
podró¿y. Czy mo¿na prosiæ Matkê o jakie przes³anie dla ludzi Zachodu, ¿yj¹cych w Europie?
 Niech mo¿liwym stanie siê przywracanie wspó³¿yciu ludzi niewinnoci, jak¹ posiada³a Maryja, a w rodzinach  poprzez
modlitwê  niech zapanuje jednoæ i zgoda. Kiedy ludzie bêd¹ siê modliæ wspólnie,
bêd¹ nawzajem siê mi³owaæ i ¿yæ w jedno-

ci w uwielbieniu dla Matki Bo¿ej. Grono
Sióstr kocha Najwiêtsz¹ Pannê w szczególny sposób poprzez naladowanie Jej
pokory i czystoci  tak by nasza czystoæ
by³a naprawdê czysta, pokora naprawdê
pokorna, a unikanie grzechu  autentyczne.
Myli te kierujê zarówno do ludzi m³odych, jak równie¿ do nas, które poprzez luby powiêcamy nasze ¿ycie Bogu. To dar
najcenniejszy, jaki mo¿emy Bogu ofiarowaæ. Prawdziwa czystoæ, pokora, dziewictwo w dniu zawarcia ma³¿eñstwa lub sk³adania lubów zakonnych jest najcenniejszym podarunkiem, jaki mo¿emy w dniu
lubu lub profesji ofiarowaæ. Jest to jednoczenie najpiêkniejsza okazja, aby g³osiæ
mi³oæ na wzór Maryi: mi³oæ Jezusa do
Maryi, Jej mi³oæ do Jezusa  w nas i poprzez nas.
Fragment wywiadu za czasopismem
Betendes Gottes Volk. (Nr 140).
***
MIMO WSZYSTKO
Ludzie s¹ nierozs¹dni,
nielogiczni i egocentryczni.
Kochaj ich mimo wszystko.
Je¿eli czynisz dobro, ludzie
powiedz¹, ¿e jeste samolubny.
Czyñ dobro mimo wszystko.
Jeli masz sukcesy, nabêdziesz
fa³szywych przyjació³
i prawdziwych wrogów.
Odno sukcesy mimo wszystko.
Co dobrego zrobisz dzisiaj,
jutro pójdzie w niepamiêæ.
B¹d dobry mimo wszystko.
Uczciwoæ i szczeroæ
nara¿¹ ciê na cierpienie.
B¹d uczciwy i szczery
mimo wszystko.
To, co budowa³e przez lata,
mo¿e zostaæ zburzone w jedn¹ noc.
Buduj mimo wszystko.
Ludzie pragn¹ twojej pomocy,
ale mog¹ ciê zaatakowaæ,
gdy im pomo¿esz.
Pomagaj ludziom mimo wszystko.
Dawaj wiatu to,
co masz najlepszego,
spodziewaj¹c siê w zamian ciosów.
Dawaj wiatu wszystko,
co masz najlepszego,
mimo wszystko.
Napis na cianie Shishu Bhavan,
domu dla dzieci w Kalkucie
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Vox Domini

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU
w roku 2004

Odbêd¹ siê one w tym roku tradycyjnie
w Jaworkach, ko³o Szczawnicy, w nastêpuj¹cych terminach:
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 Orê-

Fragment orêdzia z pism
Prawdziwe ¯ycie w Bogu
z 24 padziernika 1991:
To Ja, Jezus, wasz Zbawiciel, stojê teraz u waszych drzwi. I mówiê wam znowu:
Przyjdcie! Przyjdcie do Mnie, wy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja was
pokrzepiê i pocieszê.1
Zbli¿cie siê! Przyjdcie, aby otrzymaæ
Skarby Mojego Najwiêtszego Serca.
Królestwo Bo¿e jest miêdzy wami,2 pozostaje wam tylko do Niego wejæ. Mój
Dom jest waszym domem. Ka¿demu otwar³em drzwi Mojego Królestwa. Przyjdcie,
niech przemoc wiêcej was nie kusi. Pokonujcie z³o mi³oci¹.
Przebaczajcie!
Jak¿e mo¿e wam przebaczyæ Ojciec,
jeli wy nie pragniecie przebaczaæ?3 Nie
spo¿ywajcie owocu Mojego wroga, lecz
Mój owoc. Dzieci ciemnoci bowiem s¹ z³oliwe nawet wobec takich samych jak one.
Z³y bowiem jest ich nauczycielem i uczy
je, aby by³y takie jak on. Cz³owiek nieuczciwy w ma³ych rzeczach tak¿e w wielkich nieuczciwy bêdzie.4
Gromadcie waszych przyjació³, aby
siê modliæ. Ja us³yszê wasz¹ modlitwê.
Ka¿dy ¿a³uj¹cy grzesznik
zostanie us³yszany w Niebie.
Ja, Jezus, b³ogos³awiê was wszystkich,
pozostawiaj¹c Tchnienie Mojej Mi³oci na
waszych czo³ach.
Por. Mt 11,28. (Przyp. red.)
Koció³ jest pocz¹tkiem i budowniczym Królestwa Bo¿ego. (Przyp. red.)
3
Por. Mt 18,21-39. (Przyp. red.)
4
Por. £k 16,10. (Przyp. red.)
1
2
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dzi 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 (Vox Domini).
Przyjazd w pierwszym dniu od po³udnia,
wyjazd w ostatnim dniu  po niadaniu.
Aby nikt zainteresowany i spragniony duchowego umocnienia nie czu³ siê pozba-

wiony 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.
ZAPRASZAMY!

)

wiadectwa
z listów do Redakcji
Przeczyta³em w dziewiêciu tomach i nadal czytam od nowa Orêdzia przekazane
przez nasz¹ siostrê Vassulê, Prawdziwe
¯ycie w Bogu. Czytam z wielk¹ radoci¹ i
stale znajdujê nowe zrozumienie Bo¿ego
wiat³a oraz nowe ¿ycie i modlitwê kontemplacji, która mnie zbli¿a do Boga i daje moc.
Bardzo pragnê, aby wszystkie osoby
pozna³y to wielkie Arcydzie³o Mi³osierdzia
Bo¿ego, jakie Pan Bóg daje na ostateczne
czasy dla biednej, grzesznej ludzkoci, która ¿yje wiatem ciemnoci.
Oby to wiat³o Bo¿ego Mi³osierdzia,
które jest wyra¿one w orêdziach Prawdziwe ¯ycie w Bogu, zakie³kowa³o w ka¿dym
ludzkim sercu. Tym, którzy s¹ nieufni w stosunku do dzia³ania Ducha wiêtego w Pani
Vassuli i w jej pismach, radzê, aby bezporednio, osobicie zetknêli siê z tymi orêdziami, czytaj¹c uwa¿nie przynajmniej kilka tomów.
Nienale¿yte zrozumienie znanej Noty,
która odesz³a ju¿ do przesz³oci, prowadzi
ludzi nieobeznanych w tej sprawie, do unikania czy bezpodstawnego odrzucenia tak
¿yciodajnych pism. (Jerzy)
*
To ciekawe, jak bardzo ró¿nie ludzie odbieraj¹ ksi¹¿ki Prawdziwe ¯ycie w Bogu.
Jedni oceniaj¹ je le, twierdz¹c, ¿e s¹ nudne, ckliwe i powtarzaj¹ce siê, a poza tym 
rzekomo naiwne. Inni za, znacznie mniejsza grupa, s¹ zachwyceni, tak jak ja i czytaj¹c je znajduj¹ drogê do Boga. Niektóre
fragmenty oblewamy ³zami, a u wszystkich
nastêpuje zmiana ¿ycia, modlitwy i nastawienia do wszystkich spraw zwi¹zanych z
Bogiem. Widaæ wyranie, ¿e Duch wiêty
wkroczy³ w ich serca i umys³y.
Muszê przyznaæ, ¿e od momentu, kiedy otrzyma³am pierwsz¹ ksi¹¿kê Vassuli,
do obecnego czasu, zmieni³am siê tak bardzo, ¿e nawet starzy znajomi nie poznaj¹
dawnej Krystyny. Znaczna czêæ osób, które poprzednio tworzy³y moje rodowisko,
odesz³a, a raczej ja od nich odesz³am.
Obecnie mam niedu¿e grono przyjació³, z
którymi spotykam siê, aby poza naszymi
sprawami rozmawiaæ o Bogu i o mocy Ducha wiêtego, który w bardzo widoczny
sposób dzia³a w naszych sercach i umys³ach.
Tworzymy zwart¹ grupê ludzi i wszyscy staramy siê pracowaæ w miarê naszych
mo¿liwoci dla Pana, poprzez niesienie pomocy braciom. Wasze pismo  G³os Pana,
jest czytane bardzo dok³adnie, z uwag¹,
przechodzi z r¹k do r¹k. Serdecznie za nie
dziêkujemy i muszê przyznaæ, ¿e wszystkie, a szczególnie to ostatnie, jest bardzo
dobre i porusza serca. Bóg jest z Wami,

bo wydajecie dobre owoce. (Krystyna)
*
W czasopimie Vox Domini poruszony
by³ temat pokonania z³a i szatana. Chcê
podzieliæ siê w³asnym doznaniem.
W Nowennie do Niepokalanego Serca
Maryi, Pan Jezus poucza siostrê Nataliê
(na str. 22), ¿e kiedy ma trudnoci w modlitwie, powinna wymawiaæ Imiê Jezus, które ma wielk¹ moc. Tak podaje te¿ Pismo
wiête: na Imiê Jezus zgina siê wszelkie
kolano istot niebieskich i ziemskich.
Mia³am trudnoci z natarczywymi mylami. Kiedy zaczê³am wzywaæ Imienia Jezus, wtedy odczu³am du¿¹ pomoc i opiekê.
Wielk¹ pomoc¹ w walce z atakami szatana mo¿e te¿ byæ odprawianie drogi krzy¿owej. Mia³am natchnienie, ¿e dniem
szczególnym do tego jest pi¹tek, godzina
konania Jezusa na krzy¿u. Kiedy postanowi³am odprawiæ indywidualnie Drogê
Krzy¿ow¹ wed³ug wizji Katarzyny Emmerich. Na pierwszej stronie umieszczona jest
Obietnica Pana Jezusa dana w. Magdalenie de Pazzi. Ze zdumieniem przeczta³am s³owa odpowiadaj¹ce dok³adnie temu,
co i ja samam us³ysza³am w duszy:
Kto w pi¹tek zwracaj¹c uwagê na godzinê Mojego na krzy¿u skonania odprawi
Drogê Krzy¿ow¹, otrzyma szczególne ³aski od Mojego Ducha, którego w onej chwili
odda³em, a chocia¿by i nie czu³a wyranie tej ³aski, ona wszak¿e w tobie bezustannie spoczywaæ bêdzie.
Piszê, ¿eby innych zachêciæ do odprawiania Drogi Krzy¿owej w pi¹tek po po³udniu dla uzyskania ³ask koniecznych do
walki z szatanem w naszym ¿yciu. (Emilia)
*
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Od d³u¿szego czasu, razem z mam¹
i innymi cz³onkami rodziny, mam bliski kontakt z Orêdziami Prawdziwe ¯ycie w Bogu.
S¹ one dla mnie prawdziwym drogowskazem ¿yciowym na dzisiejsze czasy nieprawoci, ale przede wszystkim  wspania³ym
dowodem na Bo¿¹ Mi³oæ i jej wyrazistym
przypomnieniem. (Piotr)
*
Droga Redakcjo, chcia³am Wam podziêkowaæ za Wasz¹ dzia³alnoæ, za to, ¿e
istniejecie. Dziêki ksi¹¿kom Vassuli, Valtorty czy ks. Gobbiego zaufa³am Bogu i sta³
siê cud. Nie wiem, od czego mam zacz¹æ.
Mo¿e od tego, ¿e bardzo kocham moj¹ rodzinê, mê¿a i dzieci. Codziennie modlê siê
o nawrócenie mê¿a i córki. Nie potrafiê ich
przekonaæ. Dziêki Vassuli zrozumia³am, jak
Bóg nas ukocha³, ¿e da³ nam ¿ycie. Dziêki
Valtorcie mog³am kroczyæ drogami Pana

)
) )
-
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Jezusa, uczyæ siê mi³oci, a dziêki ksiêdzu
Gobbiemu wiem, ¿e muszê co zrobiæ, ¿eby przekonaæ mê¿a i córkê. Ukazaæ im mi³oæ. Walczyæ o niebo dla nich i dla innych
ludzi. Bóg wyla³ na mnie Sw¹ mi³oæ. S³owa same wychodz¹ z ust.
By³o to 19 grudnia 2000 r. Sz³am do
pracy i rozmawia³am w duchu z Maryj¹.
Poniewa¿ cierpiê z powodu z³a zalewaj¹cego nasze ¿ycie, prosi³am o cud dla ludzi, ¿eby uwierzyli wszyscy, tak¿e moi najbli¿si. Spojrza³am w niebo. Ostatnio to s³oñce jest tak intensywne. Pomyla³am sobie,
¿e wygl¹da tak inaczej, pomyla³am o Maryi obleczonej w s³oñce, która przychodzi,
by zwalczyæ szatana. I nagle stanê³am jak
wryta. S³oñce zaczê³o tañczyæ.
Najpierw pomyla³am, ¿e to niemo¿liwe, ¿e to z³udzenie. Zamknê³am oczy.
Przetar³am. Znowu otworzy³am i znowu to
samo. Ci¹gle widzia³am s³oñce zmieniaj¹ce tor, opadaj¹ce, unosz¹ce siê i widzia³am lad, jaki zostawia³o. S³oñce nie by³o
¿ó³te tylko niebieskie jak niebo. Nikomu o
tym nie mówi³am, ale poczu³am ogromny
pokój w duszy.
20 grudnia wybieg³am o tej samej porze na dwór, ale s³oñce by³o jak dawniej:
z³ociste i na tym samym miejscu. Przez ca³y
dzieñ czu³am na sobie Mi³oæ Bo¿¹ i pokój. Ufam i ju¿ o nic nie pytam. Jestem
szczêliwa. Modlê siê za Was. Na pewno
Bóg Was b³ogos³awi. (Teresa)
*
Kochani, dziêki Waszej witrynie internetowej sta³em siê innym, lepszym cz³owiekiem. Szuka³em w internecie z czystej ciekawosci jakichkolwiek wzmianek o Vassuli
Ryden (w TVN pokazywali jej wizytê w Chorzowie). Mylê, ¿e tak jak ja w przesz³oci,
inni te¿ nie wiedz¹ do tej pory o istnieniu
pani Vassuli. Gdy otwar³em Wasz¹ witrynê, zobaczy³em, jaki skarb macie dla swoich czytelników.
Serdecznie dziêkujê za wszystko, za
trud krzewienia i pog³êbiania wiary katolickiej, a w szczególnoci za tekst wszystkich
Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu, dostêpnych on line. Nie przeczyta³em jeszcze
wszystkich, ale gdy mam chwilkê czasu to
zamiast gapiæ siê bezczynnie w telewizor,
zag³êbiam siê w ten wspania³y tekst. Jest
naprawdê wietny i ka¿demu znajomemu
go polecam. Trochê mi jednak smutno, gdy
pomylê, ¿e to jeszcze nie wszystko i jak
skoñczê, bêdê z utêsknieniem czeka³ na
dalsze Zeszyty.
Mylê, ¿e Wasz¹ dzia³alnoci¹ gromadzicie sobie wielkie skarby w niebie i niech
Wam Pan Bóg b³ogos³awi za to, co dajecie
innym. (Piotr)
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*
Kochani! Jestem od kilku lat sta³ym czytelnikiem pisma, którym jestem niezmiernie zafascynowany! To w³anie pismo jest
prawdziwie ewangelizuj¹ce w tych trudnych czasach i pomaga mi coraz to wnikliwiej poznawaæ dzia³anie Bo¿e. Mimo ró¿nych problemów i trudnoci nie mo¿ecie
poprzestaæ ewangelizowaæ, nie za³amujcie
siê: Pan Bóg obroni swoje dzie³a. Nikt nie
mo¿e zamykaæ Panu ust, szczególnie w
czasach, gdy depcze siê Jego prawo!
Dziêki, ¿e Vox Domini rozg³asza to,
co Pan mówi do Swoich dzieci po objawieniu w Ewangelii. Jestecie robotnikami Pana w Jego winnicy  On was obroni, a my
czytelnicy wesprzemy modlitw¹!
Obfitoci ³ask Bo¿ych, a tak¿e opieki
Matki Bo¿ej Królowej Pokoju w codziennej
pracy redakcyjnej. (J. G.)
*
Chrystus ¿yje! Szczêæ Bo¿e!
Orêdzia Prawdziwe ¯ycie w Bogu s¹
dla mnie niewyczerpanym ród³em ¿ycia
wewnêtrznego, w dzieñ i w nocy. Dzielê siê
Orêdziami Chrystusa z ludmi i rodzin¹.
¯yjê na co dzieñ Orêdziami Jezusa, tak jak
przed laty Dzienniczkiem siostry Faustyny.
Otwieram je tak jak Pismo wiête i mówi
do mnie Jezus, im wiêcej czytam i wracam
do ró¿nych tomów. Studiujê ka¿d¹ wypowied Chrystusa do nas. Bardzo wszystko
prze¿ywam i odczuwam ogromne pragnienie, s³yszeæ te wiête S³owa Pana, który
tak bardzo pragnie naszej mi³oci i naszego zbawienia. Obecnie Jezus jest na ziemi
i mówi do naszego pokolenia przez wybran¹ umi³owan¹ Pani¹ Vassulê do ka¿dego
z nas. Nie umiem opisaæ tego, co prze¿ywam dziêki tym Orêdziom Jezusa. Kocham
z ca³ego mego serca i dziêkujê Panu Bogu,
¿e trafi³y pod mój dach! Jaka to £aska od
Ciebie, Panie Jezu! Tak samo nas uzdrawiasz tymi Orêdziami, jak paralityka, którego wniesiono przez dach, ¿eby by³ uzdro-

wiony.
Wszystkie tomy mam pod rêk¹, tulê, ca³ujê, ¿yjê Orêdziami. Ze szczêcia czêsto
p³aczê, to ode mnie niezale¿ne, p³onê mi³oci¹ i wierzê w prawdziw¹ obecnoæ Jezusa Chrystusa w Orêdziach! Tylko ¿al
mnie ogarnia, ¿e tak du¿o ludzi nie ma tych
cudownych Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w
Bogu, a Matka Najwiêtsza prosi nas: ¯yjcie tymi Orêdziami, bo Sam Mój Syn obecnie mówi do was! O Jezu, dopomó¿, ¿eby
jak najwiêcej ludzi o tym siê dowiedzia³o!
To jest cud nad cudami naszego wieku.
Mam kilka tam video z Vassul¹. W
twarzy Vassuli widzê czêsto Oblicze Chrystusa. To ogromne prze¿ycie, takie osi¹galne i bliskie. Dziêkujemy za wszystko
Panu Bogu i Wam, kochani, za Wasz trud i
pracê w wysy³aniu ksi¹¿ek.
*
Urodzi³em siê w rodzinie hinduskiej w
Kalkucie. Nie wiedzia³em nic o Jezusie ani
nie chodzi³em do kocio³a. W wieku 18 lat
podj¹³em studia w szkole in¿ynierskiej w
Maharastra. Na trzecim roku zacz¹³em
cierpieæ na depresjê i czu³em, ¿e wszystko
idzie le. Przebywa³em w internacie dla
ch³opców. Nie ma tam miejsca dla Boga.
Przypadkiem wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka
Prawdziwe ¯ycie w Bogu  IV tom. Nie
wiedzia³em absolutnie nic o tym, co to za
ksi¹¿ka. By³ rok 2000.
W trakcie czytania, wszystko co zrozumia³em, to to, ¿e kto o imieniu Jezus
jest na drodze Swego powrotu. Odczu³em
ogromny strach g³êboko w moim sercu. Zaczyna³em rozumieæ Jego Boskoæ i zda³em
sobie sprawê z tego, ¿e jeli On powróci i
zobaczy mnie w takim stanie, to nie bêdzie
to dla mnie mi³e. Zrozumia³em, ¿e On jest
moim Zbawicielem i kocha mnie. Zacz¹³em
przygl¹daæ siê wizerunkowi Jezusa na
ok³adce ksi¹¿ki i modli³em siê. Pop³ynê³y
³zy ulgi i radoci. Ziarno zosta³o zasiane!
Potem to by³o co takiego, jak przep³yw

Nowoæ!

Modlitewnik nie tylko dla grup
Prawdziwego ¯ycia w Bogu
Modlitewnik, który s³u¿yæ mo¿e wszystkim, pragn¹cym modliæ siê we wspólnocie,
zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Vassulê. Jest przewodnikiem po
takiej modlitwie, w gronie przyjació³, w rodzinie, a czasem nawet, jeli nie ma innej
mo¿liwoci, indywidualnie.
Wiele razy Vassula zachêca³a czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu do gromadzenia siê na wspólnej modlitwie dla
powiêcenia czasu Bogu i Matce Najwiêtszej; dla uczczenia Ojca, Syna i Ducha
wiêtego; dla otwarcia siê na ³askê Bo¿¹ i
g³êbszego poznania s³ow, jakie Bóg kieruje do wspó³czesnego wiata poprzez Orêdzia oraz tych, z jakimi zwraca³ siê od wie-
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ków poprzez Pismo wiête; dla poznania
we w³asnym sercu, jak najlepiej na nie odpowiedzieæ; dla zaczerpniêcia na modlitwie
mocy do ¿ycia wed³ug Bo¿ej woli.
Zachêcamy wszystkich, którzy szukaj¹ wskazówek dotycz¹cych tego, jak przeprowadziæ spotkanie modlitewne, do zapoznania siê z «Modlitewnikiem...». Jest to
pierwsze polskie wydanie, oparte na wydaniu angielskim. Zawiera podstawowe
informacje o trynitarnej duchowoci Prawdziwego ¯ycia w Bogu; dok³adne informacje o przebiegu spotkania oraz liczne modlitwy, a tak¿e rozwa¿ania do wszystkich
tajemnic Ró¿añca wiêtego.
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rzeki  p³yn¹³em z t¹ rzek¹. Nie mog³em
poj¹æ tego, co siê sta³o. Zrozumia³em, co
jest grzechem, a co nim nie jest. Dosta³em
Bibliê i zacz¹³em j¹ czytaæ. Czyta³em wiele
ksi¹¿ek, ale nigdy wczeniej nie odkry³em
ksi¹¿ki takiej jak Prawdziwe ¯ycie w Bogu
tak Bo¿ej, czystej i radosnej.
Podczas moich wakacji, pojecha³em do
Centrum Rekolekcyjnego w Kerala. Te 10
dni przemieni³y mnie. Czyta³em orêdzia.
By³y napisane dla mnie. Jezus u¿ywa³ rêki
Vassuli, ¿ebym ja móg³ to przeczytaæ i
poj¹æ. Duch wiêty podpowiada³ mi, abym
w miejsce imienia Vassuli wstawi³ moje
w³asne imiê.
£ka³em gorzko ca³ymi dniami. Nie by³em w stanie podnieæ oczu, aby spojrzeæ
na ukrzy¿owanego Pana. Patrzenie na
krzy¿ sprawia³o mi ogromny ból. Czu³em
cierpienie mojego Pana. S³ysza³em, ¿e
wzywa³ mnie po imieniu  Paul. Nie zna³em
wtedy jeszcze mojego patrona w. Paw³a.
Jezus ogarn¹³ mnie. Jego duch mnie
okry³ i uzdolni³ do przekazywania orêdzi Pana innym osobom. By³y zaskoczone, sk¹d
wiem o ich istnieniu.
Oprócz spotkania Jezusa dziêki tym
orêdziom, drugim skarbem sta³a siê Eucharystia. Ona poci¹gnê³a mnie do Matki-Kocio³a. Gdy wróci³em do domu, przeszukiwa³em internet, aby znaleæ wiêcej informacji
o Prawdziwym ¯yciu w Bogu. Pozna³em
wiele prawd Kocio³a.
Myla³em, ¿e wszyscy znaj¹ Vassulê,
ale ku mojemu zdumieniu odkry³em, ¿e nikt
jej nie zna³! Po moim chrzcie spotka³em
siostry zakonne, które da³y mi resztê orêdzi.
£aski i b³ogos³awieñstwa, które otrzyma³em, nie da siê opisaæ s³owami, to mo¿na tylko odczuwaæ. Hymn Mi³oci jest
prawdziwy i jeli te orêdzia nie potrafi¹
odmieniæ serca cz³owieka, to nic i nikt nie
potrafi tego uczyniæ. Niech przyjdzie Jego
Królestwo! Amen.
(Paul D., Indie)

2/2004

Droga Redakcjo,
O Cenacolo raz jeszcze...
W ostatnim pimie Vox Domini opisana
by³a wspólnota Cenacolo w Medziugorju. Niewielu jednak wie, ¿e takie dwie Wspólnoty
znajduj¹ siê tak¿e w Polsce, jedna z nich w
koszaliñskim, a druga w Jastrzêbiu-Krzy¿anowicach, w by³ym ma³ym klasztorze Sióstr
S³u¿ebniczek. Obecnie jest tam 25 osób, które zmagaj¹ siê ze swoim uzale¿nieniem, ufnie polecaj¹c siê Opatrznoci Bo¿ej i Matce
Najwiêtszej. Wierz¹ i wiedz¹, ¿e z na³ogu
mog¹ wyjæ tylko przez modlitwê, post i pracê. Codziennie rano, odmawiaj¹c Ró¿aniec
wiêty z pokor¹ przyjmuj¹ to, co im Opatrznoæ Bo¿a zele. Utrzymuj¹ siê tylko z tego,
co otrzymuj¹ od tych, którzy kieruj¹ siê s³owami Jezusa: Cocie uczynili najmniejszemu z braci...
Nasza grupa modlitewna pod wezwaniem
Królowej Pokoju Matki Bo¿ej Piêknej Mi³oci przy parafii w. Franciszka w Chorzowie
od stycznia ubieg³ego roku objê³a tê wspólnotê opiek¹ duchow¹ i materialn¹. Codzienna
modlitwa za m³odzie¿ z Cenacolo by³a naszym darem dla Matki Najwiêtszej z okazji
10-tej rocznicy za³o¿enia naszej grupy. Raz
na 4-6 tygodni (w zale¿noci od ofiar) dostarczamy im ¿ywnoæ i rodki czystoci, za co
s¹ ogromnie wdziêczni. Choæ wózek w sklepie jest za³adowany po brzegi, po przeliczeniu na 1 osobê  niewiele wychodzi, ale jest
to nasz dar serca, g³ównie emerytów i rencistów borykaj¹cych siê z problemami finansowymi.
M³odzie¿ z Cenacolo w Jastrzêbiu jest radosna, ca³kowicie oddana Matce Najwiêtszej. Wszêdzie u nich panuje czystoæ, ³ad i
porz¹dek. Wyremontowali domek w³asnymi
si³ami, robi¹c to dok³adnie i dobrze, choæ nigdy wczeniej nie zajmowali siê murark¹ ani
ciesielstwem, malowaniem czy rzebieniem
lub gotowaniem. Teraz robi¹ wszystko sami.
W piêknie urz¹dzonej kaplicy, odbywa siê codzienna adoracja przed Najwiêtszym Sakramentem, modlitwa ró¿añcowa, a 2-3 razy w
tygodniu  Msza wiêta.
Tam nie ma radia, telewizora lub codziennej prasy  tylko praca, praca i modlitwa.
Ch³opcy jednak nie nudz¹ siê. Ucz¹ siê jêzyka w³oskiego i w bardzo krótkim czasie potrafi¹ siê nim niele pos³ugiwaæ. ¯yj¹ ¿yciem
ustalonym przez siostrê Elwirê i sumiennie
przestrzegaj¹ narzucone im regu³y.
Mo¿e kto pomyli: Co mnie to obchodzi? Oni s¹ sami sobie winni! Có¿, mo¿e...
Ale czy nas to zwalnia od udzielenia im pomocy, przynajmniej jednym Zdrowa Maryjo...
odmówionym w ich intencji? A modlitwy najbardziej potrzebuj¹  jak sami mówi¹. S¹ to
jednak m³odzi ludzie, nieraz g³odni, wiêc pomó¿my im przez dary: ¿ywnoæ, rodki czystoci, opa³ (PIENIÊDZY NIE PRZEKAZUJEMY).
Wspólnota Cenacolo ul. Bema 110
44-268 Jastrzêbie-Krzy¿owice
Czytelniczka Teresa R.
Telefon: (0-32) 472-36-64

Drodzy Czytelnicy
pisma Vox Domini!
Serdecznie dziêkujemy za zainteresowanie nasz¹ prac¹, za jej docenienie, za regularne siêganie po nasze pismo tym, którzy przed³u¿yli prenumeratê lub w jakikolwiek inny sposób skontaktowali siê z nami np. informuj¹c o swej przejciowo trudnej
sytuacji.
Pismo, pocz¹wszy od roku 2004, jest kwartalnikiem, czyli uka¿e siê 4 razy, ale
oczywicie  w zwiêkszonej objêtoci. Zmienilimy czêstotliwoæ jego ukazywania siê
po to, aby nieco lepiej po³¹czyæ jego przygotowywanie do druku z innymi pracami
wydawniczymi, a nawet  ze zwyk³ymi obowi¹zkami administracyjnymi.
Równie¿ brak zainteresowania pewnej grupy naszych czytelników wsparciem druku i wysy³ki Vox Domini stale podwy¿sza koszty, jakie nie zawsze potrafimy bez
trudu op³aciæ wykorzystuj¹c w tym celu nie tylko Wasze nieco wiêksze ofiary, ale równie¿ pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y ksi¹¿ek.
Pismo jest ciê¿sze ze wzglêdu na kredowy papier  ale mamy nadziejê, ¿e zyska³o
na jakoci. Jednak naturaln¹ konsekwencj¹ tego faktu jest wzrost ceny przesy³ki. Ponadto, jak ju¿ informowalimy, niestety nasi politycy obci¹¿yli wszystkich 22% podatkiem VAT za powierzane us³ugi drukarskie. Dot¹d podatek ten wynosi³ dla legalnie
dzia³aj¹cych wydawnictw 0%. Dlatego prosilimy w tym roku tych, którzy mog¹ to
uczyniæ, o wp³atê w wysokoci 40 z³. Jednak nie pomijamy w wysy³kach tych osób,
które dokona³y skromniejszej wp³aty.
Wysy³amy Vox Domini obecnie na ponad 1300 adresów. W chwili obecnej... 600
osób nie zdecydowa³o, czy przed³u¿yæ prenumeratê dokonuj¹c jakiejkolwiek wp³aty.
Do nich wysy³amy obecnie ju¿ OSTATNI numer pisma.
Na kopercie jest adnotacja o dokonanej wp³acie. Jeli wkrad³ siê do niej jaki b³¹d
 zapewniamy: nie jest to celowe, z³oliwe dzia³anie kogokolwiek. Jestemy w stanie
sprawdziæ prawid³owoæ wp³at, jeli tylko zasygnalizujecie nam (telefonicznie, e-mailem lub listownie), ¿e zapis nie jest zgodny z rzeczywistoci¹.
Za wszelkie pomy³ki z góry bardzo serdecznie PRZEPRASZAMY!
Tym za, którzy zechcieli zainteresowaæ siê kosztami utrzymania naszej pracy przesy³amy kilka prezentów: LEKTURY NA WAKACJE. Jeli ju¿ je posiadacie, prosimy
wykorzystajcie je dla zachêcenia innych do czytania, mo¿e do zakupienia u nas ksi¹¿ek lub kaset, które odwracaj¹ sw¹ treci¹ serce cz³owieka od trosk doczesnych, nios¹ pomoc, pociechê w trudach ¿ycia. Do³¹czamy nasz katalog z obszernymi opisami.
Kto go nie potrzebuje mo¿e przekazaæ go innej osobie lub po³o¿yæ w kociele. Mo¿e
PAN znajdzie w ten sposób jak¹ duszê spragnion¹ Jego S³owa.
Za Wasz¹ ¿yczliwoæ i pomoc dziêkujemy!
Redakcja

«¯al Mi tego ludu, bo trwaj¹ przy Mnie,
a nie maj¹ co jeæ. A jeli ich puszczê zg³odnia³ych do domu, zas³abn¹ w drodze; bo niektórzy
z nich przyszli z daleka... Dajcie im jeæ...»
(Por. Mk 8,2-3)
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Ks. prof. René Laurentin

Po ostrzegaj¹cej Nocie, obecnie trwa
przyk³adny dialog i wyjanianie,
zgodne z duchem Soboru Watykañskiego II, czyli

DYSKRETNA REHABILITACJA VASSULI
Kardyna³ Ratzinger, aktualny prefekt
Kongregacji Nauki Wiary, by³ doradc¹ kardyna³a Fringsa, kiedy dosz³o  z jego strony  do g³onego domagania siê reformy
wiêtego Oficjum, pomimo natychmiastowego protestu, wyra¿onego w emocjonalnym przemówieniu kardyna³a Ottaviani. To
w ten sposób wiête Oficjum sta³o siê Kongregacj¹ Nauki Wiary.
Dzi kardyna³ Ratzinger przypomnia³
sobie, ¿e Kongregacja ta powinna  w ¿ywotnym interesie wiary i jednoci  rozwijaæ wymiar dialogu, realizuj¹c swe g³ówne
zadanie czujnoci i pos³ugiwania siê w³adz¹ w obronie, lecz równie¿ dla rozwoju i
uformowania wiary, co stanowi g³ówn¹ zasadê ¿ycia Kocio³a. Oto co wyjania przyk³adny czyn, przez który Kongregacja nauki Wiary obecnie w³anie rehabilituje 
dyskretnie, lecz grzecznie i nie bez pochwa³
 Vassulê Ryden.
Trzeba dobrze usytuowaæ i zrozumieæ
ten akt, dokonany w pe³nej jednoci i organicznej wspó³pracy przez kard. Ratzingera i jego pomocnika J. E. Bertone, ówczesnego sekretarza, a wiêc  mówi¹c bardziej potocznie  cz³owieka numer 2 w Kongregacji, który w lutym zosta³ mianowany
arcybiskupem Genui.
By³ on sworzniem tego nowego dzia³ania, znacz¹cego, które dope³ni³ J. E. Amato,
teolog, który go zast¹pi³. J. E. Bertone jest
jak J. E. Amato pracownikiem naukowym.
Dawny rektor Uniwersytetu Salezjañskiego, który uczyni³ wszystko, aby zrównowa¿yæ skrywan¹ surowoæ by³ego
wiêtego Oficjum, przez dialog i m¹droæ
wiary, które s¹ zwykle cech¹ naukowców.
OD NOTY DO DIALOGU:
1995-2002
W czasie gdy J. E. Bovone by³ sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, s³usznie
zajmowa³ siê znaczeniem, jakiego w rodowiskach katolickich nabra³a Vassula Ryden. Jej spowiednikiem, a tak¿e jej kierownikiem duchowym by³ kap³an katolicki, dziêki czemu doczeka³a siê z kolei oporu wielkiej liczby prawos³awnych, choæ Papie¿
przyj¹³ z protokolarn¹ równoci¹ w katedrze wiêtego Piotra i wiêtego Paw³a przywódców Kocio³ów od³¹czonych, o których
mówi³o siê kiedy  schizmatyczne. Czy¿
nie stanowi³o to problemu na poziomie ni¿szym od Papie¿a?
Choæ Sobór przeg³osowa³ jako nad-
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rzêdn¹ zasadê eucharystycznej gocinnoci wobec prawos³awnych, dziel¹cych nasz¹ wiarê i sukcesjê apostolsk¹, czy Vassula nie korzysta³a z Komunii w. u katolików,
a oni sami czy nie ryzykowali pomieszania
prywatnych objawieñ Vassuli z jedynym
Objawieniem Jezusa, Syna Bo¿ego, które
króluje w Kociele katolickim?
6 padziernika 1995 roku Kongregacja
opublikowa³a  bez skonsultowania siê i
bez uprzedzenia Vassuli  Notê, zachêcaj¹c¹ katolików do tego, aby w sposób lekkomylny nie anga¿owali siê w to zjawisko,
co do którego Kongregacja zosta³a zaalarmowana zarówno przez pytania ze strony
biskupów, jak i przez oskar¿enia ze strony
licznych przeciwników. Vassula bowiem
by³a najbardziej atakowan¹ wizjonerk¹ ze
wszystkich krajów katolickich (w Ameryce,
Francji, Irlandii, W³oszech, Szwajcarii i w
innych krajach). Nota odnios³a siê wiêc do
tej lawiny prób, ponawianych przez biskupów, kap³anów, zakonników, zakonnice i
wieckich  jak w niej stwierdzono.
Poniewa¿ Magisterium, rozeznaj¹c duchy, nie ma pewnoci takiej jak w sprawach
dotycz¹cych wiary, wiadoma swych ograniczeñ [Kongregacja], uznaj¹c najpierw w
pe³ni aspekty pozytywne u Vassuli (zastrze¿enie miêdzy dwoma mylnikami) Nota ostrzega³a przed podstawowymi elementami negatywnymi.
Poród tych elementów podstawowych
Kongregacja podkreli³a pewne b³êdy doktrynalne i wyrazi³a to w koñcu delikatnie,
mówi¹c o niejasnym jêzyku o Osobach
wiêtej Trójcy, id¹cym a¿ ku pomieszaniu
nazw i specyficznych funkcji Osób Boskich. To dlatego przyjête rodki ostro¿noci zawiera³y siê w okreleniach surowych,
a mianowicie pomimo aspektów pozytywnych (Kongregacja powtórzy³a te dwa s³owa) skutek dzia³alnoci pani Vassuli Ryden
jest negatywny. W rezultacie Kongregacja
zachêci³a biskupów do rozszerzenia tego
ostrze¿enia: Nie dawajcie ¿adnego miejsca w waszej diecezji rozpowszechnianiu
tych idei.
W koñcu Kongregacja zachêca³a wiernych, aby nie uznawali jako nadprzyrodzonych pism i wypowiedzi pani Vassuli Ryden, aby zachowali czystoæ wiary, jak¹
Pan powierzy³ Kocio³owi (to ostatnie s³owa Noty). To wiêc ten aspekt negatywny
zapamiêtali ci, do których odnosi³a siê zachêta do powci¹gliwoci. Chwalebna tro-

ska o pos³uszeñstwo i gorliwoæ o wiarê
sprawi³a, ¿e nies³usznie interpretowano tê
ostro¿n¹ Notê jako potêpienie, nios¹ce ze
sob¹ w konsekwencji ekskomunikê, [choæ]
Vassula nie nale¿y do wyznania katolickiego.
Tytu³em przyk³adu, pewne doskona³e
chrzecijañskie pismo, komentowa³o:
Pani Vassula Ryden [...] uwa¿a siebie
za sekretarkê Jezusa. Rzym nie rozumie
tego w ten sposób i [...] Kongregacja Nauki Wiary opublikowa³a nastêpuj¹c¹ stanowcz¹ Notê, odrzucaj¹c nadprzyrodzone
pochodzenie pism i wypowiedzi pani Vassuli Ryden i ¿¹daj¹c od biskupów, aby nie
dawali ¿adnego miejsca w swych diecezjach na rozpowszechnianie jej idei. [...] Dla
nas sprawa jest zrozumia³a [...]. Naszym
obowi¹zkiem jest pos³uszeñstwo, absolutne, bez zastrze¿eñ i bez dyskusji.
Godna pochwa³y troska o pos³uszeñstwo zbyt czêsto sprawia, ¿e ostro¿ne ostrze¿enia Rzymu s¹ nies³usznie interpretowane jako wyrzucenie precz, na zewn¹trz, w
ciemnoci. Zapomniano wspomnieæ o aspektach pozytywnych, zapomniano, ¿e
konkluzja nie przeciwstawia³a siê dzia³alnoci Vassuli, lecz jedynie mo¿liwemu skutkowi tej dzia³alnoci poród katolików. Ponadto wiêkszoæ zapewne nie wie, ¿e u¿ycie s³owa nadprzyrodzony w podobnym
kontekcie oznacza cudowny, nadzwyczajny, ale nie wyklucza tego, ¿e wiara i mi³oæ
jakiego wizjonera jest ca³kowicie nadprzyrodzona. Jest to pomieszanie bardzo czêste, którego mo¿na by unikn¹æ, precyzuj¹c sens tego s³owa w ka¿dym wypadku
jego u¿ycia.
Zatroskany o te subtelnoci, lecz równie¿ o poszanowanie autentycznoci Vassuli, w chwili gdy mia³a zostaæ wydrukowana niemiecka wersja mojej ksi¹¿ki Kim jest
Vassula?, poprosi³em w ostatniej chwili wydawcê o opublikowanie Noty, która siê w³anie ukaza³a, i o do³¹czenie do niej komentarza analogicznego do zamieszczonego
powy¿ej.
Cierpia³em w najwy¿szym stopniu z powodu fa³szywych pog³osek, jakie kr¹¿y³y po
tej Nocie, tym bardziej, ¿e by³em jedynym
w ca³ym Kociele, który nie mia³ prawa o
niej mówiæ; wci¹¿ z tych samych powodów
 ostro¿noci.
Przedstawiano Notê jako inicjatywê, a
nawet mocny cios J. E. Bertone, by³ to bowiem jego pierwszy publiczny akt, po objê-
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ciu stanowiska po J. E. Bovone. W rzeczywistoci jednak to J. E. Bovone podj¹³ tê
sprawê i on napisa³ Notê. Mówi³ mi o tym
na kilka lat wczeniej (rok przed pierwsz¹
podró¿¹ Vassuli do Pary¿a), domagaj¹c siê
ode mnie wówczas jednego roku milczenia, poniewa¿ podlega³a ona badaniu. Odchodz¹c, przekaza³ j¹ jako spuciznê swemu nastêpcy. J. E. Bertone zatroszczy³ siê
o bezzw³oczne opublikowanie Noty. W ten
sposób sta³a siê ona jego pierwszym aktem, nie dlatego, ¿e by³a jego inicjatyw¹,
lecz dlatego, by zapewniæ ci¹g³oæ funkcji,
zgodnie z rzymsk¹ tradycj¹.
By³ wiêc wydawc¹ Noty, ale te¿ zosta³
promotorem rehabilitacji Vassuli Ryden, w
pe³nej zgodzie z kardyna³em Ratzingerem
 z którym b³êdnie stawiano go w opozycji
 i który mu przekaza³ misjê wyjanienia i
ponownej interpretacji Noty.
W miêdzyczasie kardyna³ Ratzinger
owiadczy³ zwolennikom Vassuli  podczas
kongresu w Meksyku, któremu przewodniczy³ wiosn¹ nastêpnego roku, 9 maja 1996,
a potem w Brazylii i tak¿e jeszcze gdzie
indziej  ¿e mog¹ nadal czytaæ i rozpowszechniaæ Orêdzia, byle tylko nie zapominali
o rozeznawaniu, do jakiego zachêca³a Nota.
Vassula cierpia³a z powodu Noty, opublikowanej szeroko w ca³ej wiatowej prasie, uderzaj¹cej w jej dobre imiê, a zw³aszcza w jej misjê. Zdyskwalifikowano j¹, poddano próbie jej gor¹ce pragnienie zjednoczenia Kocio³a i mi³oæ do Papie¿a. To odbi³o siê na jej zdrowiu. Musia³a korzystaæ z
porad lekarzy, gdy¿ ten wstrz¹s zak³óci³
funkcjonowanie jej organizmu.
Jednak zachowa³a pe³ne szacunku milczenie i ca³kowicie zapanowa³a nad sob¹
w tych przeciwnociach. Nie podnios³a protestu ani skargi, wierna w tym poleceniom
Chrystusa, którego wsparcie w dowiadczeniu nie by³o dla niej pró¿nym s³owem.
Nawet niektórzy z jej przyjació³ nie byli zadowoleni z jej cierpliwoci.
KONGREGACJA PYTA...
Ojciec Grech, radca Kongregacji Nauki Wiary, post¹pi³ lepiej. Nawi¹za³ kontakt,
aby przezwyciê¿yæ nieporozumienia. 6 lipca 2000, po piêciu latach, Vassula napisa³a do Kongregacji, aby poprosiæ o mo¿liwoæ z³o¿enia wyjanieñ.
Kardyna³ Ratzinger zobowi¹za³ ojca
Grecha do przekazania Vassuli pytañ, dotycz¹cych problemów wymagaj¹cych wyjanienia. Uczyni³ tak, gdy¿ wielu katolików
czyta³o Prawdziwe ¯ycie w Bogu, a Kongregacja Nauki Wiary zachowywa³a swój
obowi¹zek czujnoci i wyjaniania, w duchu dialogu zalecanego przez Sobór Watykañski II. Kardyna³ troszczy siê o ten dialog i jest do niego zdolny, z racji swego teologicznego mistrzostwa, z którego s³ynie od
m³odoci.
26 czerwca 2002 roku ojciec Grech 
w imieniu kardyna³a Ratzingera i Kongregacji Nauki Wiary  przekaza³ Vassuli, probê o wyjanienie, a nawet zachêtê do us-

prawiedliwienia siê. Ton nie jest ju¿ negaty- stanowi dla mnie wielk¹ trudnoæ, ze wzglêwny, lecz w sposób bardzo osobisty wyra- du na moj¹ przesz³oæ i wiedzê teologicz¿a pochwa³ê i ufnoæ:1 Jestemy równo- n¹. Wydaje siê wiêc wa¿na wiê miêdzy
czenie wiadomi Pani dzie³ mi³osierdzia, teologami, ludmi ducha, duszpasterzamiwysi³ków, jakie Pani podejmuje, aby dopro- praktykami, prorokami, specjalistami i chawadziæ wszystkich chrzecijan do jednoci ryzmatykami, dla wzajemnego oddzia³ywaz biskupem Rzymu, jej wielkiego oddania nia na siebie i ubogacania. To jest godne
B³ogos³awionej Dziewicy Maryi, przedsta- naladowania w dialogu zawi¹zanym powiania Boga jako Boga mi³oci, nawet nie- miêdzy Kongregacj¹ Nauki Wiary i z dyschrzecijanom. Wiemy o Pani sprzeciwie kretnym kontaktem z Rad¹ do sprawy powobec racjonalizmu i zepsucia chrzeci- pierania jednoci chrzecijan. Vassula jest
w niej dzi znana i ceniona. Przez lata ta
jan.
Ojciec Grech mówi my  w imieniu dykasteria zachowywa³a dystans wobec
Kardyna³a i Kongregacji, która go oddele- nowego stylu dialogu, zbudowanego na
gowa³a do tego dzie³a. Nastêpne s³owa listu kulturze prawdziwego ¿ycia w Bogu, odnopodkrelaj¹ jakoæ bez zarzutu ostatnich wionego przez Vassulê. Jego rola  przez
pism Vassuli, pozbawionych wieloznaczno- d³ugi czas uwa¿ana za marginesow¹  zaci, nad którymi ubolewa³a Nota. To by³a- czyna ujawniaæ swe fundamentalne znaby jedna z racji przemawiaj¹cych za ¿ycze- czenie, gdy¿ jak zgodziæ siê co do s³ów,
niem ostatecznego wyjanienia pierwszych jeli nie dzieli siê ca³kowicie i na pierwszym
miejscu ¿ycia Ducha, który nas gromadzi.
publikacji.
A oto g³ówne zagadnienia i odpowieNastêpuje piêæ pytañ i pozdrowienia ze
strony kardyna³a Ratzingera: Jego Emine- dzi udzielone przez Vassulê:
ncja przekazuje Pani swe pozdrowienia i
1. Objawienie i objawienia
ufa, ¿e da Pani zadowalaj¹c¹ odpowied.
Pierwsze pytanie postawione Vassuli
VASSULA ODPOWIADA...
dotyczy³o odniesienia jej prywatnych objaVassula odpowiedzia³a 26 czerwca wieñ do Objawienia danego raz na zawsze
2002. Tekst tych odpowiedzi zosta³ przeba- przez Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, i
dany przez Kongregacjê i poddany pod o- przekazanego przez Jego aposto³ów. To
wielki problem ekumeniczny. Vassula przycenê komisji kardyna³ów.
Kongregacja d³ugo zastanawia³a siê pomina, ¿e równie¿ pewien protestant kwenad sposobem rozpowszechnienia jej od- stionowa³ ten punkt, powo³uj¹c siê na samo
powiedzi: na przyk³ad nad tym, czy skiero- Pismo wiête. Powiedzia³: nie ma ¿adnewaæ j¹ do biskupów, aby nikt nie uznawa³ go powodu, aby Bóg chcia³ do nas mówiæ
ju¿ Vassuli za potêpion¹. Kardyna³ Ratzin- teraz, gdy mamy Bibliê.
Vassula przekaza³a to zastrze¿enie Pager wola³ w koñcu, aby sama Vassula skierowa³a te wyjanienia do szerokiej publicz- nu i otrzyma³a w odpowiedzi s³owa z Pisnoci, która przeczyta³a je w dwudziestu ma wiêtego: Powiedzia³em wam wszystjêzykach. Opublikowa³a je wiêc w ostatnio kim, ¿e Pocieszyciel, Duch wiêty, którewydanym tomie Prawdziwego ¯ycia w go Ojciec pole w Moim Imieniu, wszystkiego was nauczy i przypomni wszystko,
Bogu (w jêzyku polskim w tomie 14).
Pierwsze 59 stron ksi¹¿ki to odpowie- co wam powiedzia³em. (J 14,26). Nie mo¿dzi na pytania Kongregacji. Vassula zredagowa³a je w sposób
Vassula na tarasie
dla niej charakterystyswego domu w Rzymie
czny  niezwykle jasny, bez u¿ywania specjalistycznego s³ownictwa teologicznego.
Pytania dotyczy³y
miêdzy innymi protologii2 i eschatologii.
Odpowiada ona
jêzykiem dostêpnym
dla wszystkich, przedstawiaj¹c istotê zagadnienia, w wietle wiary. Ma przy tym pe³n¹
wiadomoæ ograniczeñ ludzkiego jêzyka
w odniesieniu do Boga, który nas przekracza. Vassula ujmuje
tym, ¿e przedstawia
g³êbiê zagadnienia,
pos³uguj¹c siê jêzykiem zwyk³ym, codziennym. To w³anie
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na odpowiedzieæ prociej. Vassula rozwija
to w sposób bogaty i konkretny, stale odnosz¹c siê do wiat³a wiary, zbyt czêsto zapominanej przez specjalistów od egzegezy i teologów.
2. Prawos³awna Vassula
a Koció³ Katolicki
Drugie pytanie kardyna³a Ratzingera
dotyczy³o relacji Vassuli, chrzecijanki prawos³awnej, do Kocio³a Katolickiego. Vassula odpowiada, wychodz¹c od swej misji:
pojednaæ katolików i prawos³awnych, a dokonaæ tego wokó³ papie¿a  nastêpcy Piotra. To jej kierunek od pocz¹tku. By³a z tej
racji kwestionowana zarówno przez prawos³awnych jak i przez katolików. Przypomina przes³anie otrzymane przez Chrystusa:
W³o¿ê wtedy w rêkê Piotra ¿elazne ber³o,
którym bêdzie strzeg³ Moich owieczek
(16.05.1988). Jej przes³anie potwierdza
prymat Piotra, biskupa Rzymu.
Choæ orêdzie wyranie ukazuje prymat
Piotra, biskupa Rzymu  znany zarówno w
tradycji wschodniej jak i zachodniej  to jednak nie ma w nim mowy o sprawach jurysdykcji. S¹dzê  precyzuje Vassula  ¿e nie
zosta³am powo³ana do wypowiadania siê
na ten temat, zatem powstrzymujê siê od
czynienia tego w jakikolwiek sposób.
Kierunek jej misji to zaprowadziæ jednoæ przez duchowoæ, czyli przez autentyczny rozwój prawdziwego ¿ycia w Bogu.
Stanowi to liniê przewodni¹ jej misji i jej wysi³ku, docenionego przez kardyna³a Ratzingera, w licie jego delegata. Vassula k³adzie nacisk na to, co istotne: Koció³ Chrystusa jest jeden w tym znaczeniu, ¿e Chrystus jest jeden i posiada tylko jedno wiête Cia³o. Jego cia³o fizyczne i jego Cia³o
Mistyczne stanowi¹ jedno z Jego Cia³em,
danym na pokarm w Eucharystii.
Chocia¿ Sobór Watykañski II wprowadzi³ otwarcie gocinnoæ eucharystyczn¹,
zarzucono Vassuli, ¿e uczestniczy w obrzêdach katolickich. Na ten zarzut odpowiedzia³a ona nastêpuj¹co: Jestem prawos³awn¹ w pe³ni nale¿¹c¹ do mojego Kocio³a. Kiedy znajdujê cerkiew prawos³awn¹,
nigdy nie zaniedbujê uczestniczenia w niej
we Mszy w. niedzielnej, chyba ¿e jej nie
ma, jak to by³o w Dakce, kiedy mieszka³am w Bangladeszu. Przed moim przybyciem do Rzymu, gdzie mieszkam obecnie,
przebywa³am przez 11 lat w Szwajcarii. W
ka¿d¹ niedzielê chodzi³am do naszego prawos³awnego kocio³a. (...) Za granic¹...
zdarza siê, ¿e kap³ani katoliccy lub miejscowi biskupi, którzy mnie zaprosili do dawania wiadectwa, umieszczaj¹ w programie
publiczn¹ Mszê w. w tym samym miejscu,
do którego przybywam, aby przemówiæ.
Wtedy zostajê na Mszy w.  gdy¿ stanowi
ona czêæ programu  i przyjmujê Komuniê w., zgodnie zreszt¹ z ekumenicznym
otwarciem, o którym zadecydowa³ Sobór i
który przyjêli równie¿ niektórzy przedstawiciele Kocio³a prawos³awnego (np. w
Hiszpanii).
Kiedy pozna³em Vassulê, znajdowa³a
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siê ona  nie wiedz¹c o tym  w nieuregulowanej sytuacji ma³¿eñskiej. Dowiedziawszy siê o tym, powiedzia³em jej: Jeli pani
to pozostawi, nie bêdê móg³ ju¿ pani pomagaæ. Lecz zgodnie z prawem waszego Kocio³a, powinno to byæ ³atwe, zasada ekonomii pozwala bowiem na powtórne ma³¿eñstwo ma³¿onkowi niesprawiedliwie opuszczonemu. W pani przypadku by³oby to
mo¿liwe nawet w Kociele Katolickim,
gdzie takie sytuacje s¹ rozwi¹zywane,
zw³aszcza we wszystkich krajach anglosaskich.
By³em zaskoczony szybkoci¹, z jak¹
Vassula wszystko uregulowa³a w swoim
Kociele, w krótkim czasie po naszej rozmowie. Z pewnoci¹ otrzyma³a odpowiednie te¿ wiat³o, bo stwierdzi³a: Po moim
nawróceniu  w wietle orêdzi Prawdziwe
¯ycie w Bogu  odkry³am, ¿e moja sytuacja ma³¿eñska nie jest uregulowana. Z
pewnoci¹ moja zachêta by³a jedynie katalizatorem.
3. Problem wieloznacznoci
Trzecie pytanie kardyna³a Ratzingera
przypomina o g³ównym zarzucie Noty: W
Pani pierwszych pismach, jak zauwa¿y³a
Nota, jest pewne pomieszanie terminologii odnosz¹cej siê do Trójcy wiêtej. Jestemy [teraz] pewni, ¿e Pani zgadza siê z
nauczaniem swego Kocio³a. Czy by³aby
Pani w stanie pomóc nam w wyjanieniu
tych pojêæ?
Jest ogromnie trudno unikn¹æ wieloznacznoci, kiedy mówi siê o Bogu w
Trzech Osobach  tajemnicy wiat³a, która
zupe³nie nas przekracza. Nawet sam Jezus jest wieloznaczny, kiedy mówi na przyk³ad u Jana 14,28: Ojciec wiêkszy jest ode
Mnie. Interpretacja tego tekstu to prawdziwy orzech do zgryzienia dla teologów, podobnie jak s³owa: Ojciec i Ja jedno jestemy. W tym stwierdzeniu Jezusa jedno
nie oznacza uto¿samiania siê z Ojcem co
do Osoby, lecz wyra¿a jednoæ ¿ycia, jednoæ Boskiego bytu, tego samego Aktu
czystego, Ich mi³oci substancjalnej. Tajemnicê tê mo¿na w miarê jasno wyraziæ s³ownie w jêzyku ³aciñskim, który (podobnie
jak jêzyk polski) rozró¿nia rodzaj mêski
(unus) i nijaki (unum). Stanowi to natomiast
ogromn¹ trudnoæ dla tych jêzyków, których gramatyka nie zezwala na podobne
rozró¿nienie rodzajów (np. jêzyk francuski,
w którym le même znaczy ten sam lub to
samo). Tak wiêc specyfika danego jêzyka
mo¿e jeszcze bardziej pog³êbiaæ wieloznacznoæ pewnych wyra¿eñ teologicznych.
Vassula wyjania tekst orêdzia z 2 marca 1987, nale¿¹cy do najbardziej wieloznacznych: Ja jestem Ojcem i Synem. Czy
teraz rozumiesz? Ja jestem Jeden, jestem
Wszystkim w Jednym, Ja jestem Wszystkim w Jednym.
Wyjania w nastêpuj¹cy sposób: Tu
nasz Pan chcia³ mi daæ poznaæ doskona³¹
i ontologiczn¹ jednoæ Najwiêtszej Trójcy
 to mianowicie, ¿e Trzy Boskie Osoby s¹
nierozdzielne i ¿e s¹ ca³kowicie jednym ze

wzglêdu na Swoj¹ naturê. O tym mówi w.
Symeon w swoim hymnie (45,7-21): Trzej
w jednym, jeden w trzech...
Obszernie wyjania zarówno ten tekst,
jak i inne zaskakuj¹ce fragmenty: Chrystus powiedzia³: Ja jestem Trójc¹ (11.04.
1988). Tu Chrystus identyfikuje siê z natur¹ Trójcy, która jest jedna. Chrystus jest oczywicie jedn¹ z Osób Trójcy  wyjania.
Jezus powiedzia³ gdzie indziej do Vassuli: Ja, twój wiêty Ojciec.... Tu okrela
siebie Ojcem w takim znaczeniu, jak to
uczyni³ w czasie swej ostatniej przemowy
po ustanowieniu Eucharystii, kiedy nazwa³
aposto³ów swymi dzieæmi. Chrystus sprawia, ¿e s¹ oni synami Ojca z Nim i w Nim.
Ale równoczenie wype³nia On wobec nich
swoj¹ funkcjê ojcowsk¹ i równoczenie
bratersk¹ przez swój akt (usynownienia),
transcendentnie stwórczy, i przez swoje
dzie³o Zbawiciela.
Nie jest ³atwo mówiæ o Trójcy wiêtej.
Aby nam ukazaæ ró¿ne aspekty tego niewys³owionego misterium, Chrystus pos³uguje siê ró¿nymi sformu³owaniami. U Jana,
w swej przemowie po Wieczerzy, mówi (i
powtarza) kolejno: My jedno stanowimy;
(J 17,22), a tak¿e: Ty, Ojcze, we Mnie, a
Ja w Tobie (J 17,21), poniewa¿ nie chodzi
o jak¹ fuzjê, lecz o relacjê mi³oci. O co
podobnego prosi te¿ (dla swoich uczniów):
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! (J 17,2223).3
Vassula jest w pe³ni wiadoma tej najwy¿szej jednoci Mi³oci, bêd¹cej sam¹
istot¹ Boga, i tej miêdzyosobowej wzajemnoci. Ma pe³n¹ wiadomoæ tej niepodzielnej jednoci  jak mówi bardzo zdecydowanie  i odrêbnej osobowoci ka¿dej z
trzech Osób Boskich. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem. Ojciec jest tylko
ojcem, a Syn jest tylko synem. Ich doskona³a jednoæ bytu, ¿ycia i dzia³ania nie os³abia ich osobowoci. Wrêcz przeciwnie: s¹
trzema odrêbnymi podmiotami Boskiego
istnienia, bêd¹cymi w komunii doskona³ej i
pe³nej: Ojciec, bêd¹cy zasad¹, oraz Duch
wiêty, tchnienie mi³oci Ojca i Syna.
By³oby zatem stosowne, aby te trzy niejasne fragmenty ukazane przez Vassulê
zosta³y odt¹d uzupe³nione krótk¹ notk¹
wyjaniaj¹c¹, w przysz³ych wydaniach
pierwszych tomów. Wystarczy³oby, aby
ka¿da notka mia³a dwie linijki (Przyp. red.:
w jêzyku polskim ju¿ od pierwszego wydania te fragmenty s¹ opatrzone notk¹ redakcyjn¹).
4. Wspomnienie
lub pierwotne odbicie Boga
w cz³owieku
Kardyna³ Ratzinger pyta nastêpnie Vassulê o jej protologiê: i jej eschatologiê.
Inaczej mówi¹c zadaje pytanie dotycz¹ce
naszego pocz¹tku i kresu w Bogu (proîos
znaczy pierwszy a eschatos  ostatni)
1. Kongregacja, kieruj¹c do Vassuli list,
wyra¿a obawê, ¿e jaki czytelnik jej pism
móg³by niew³aciwie zinterpretowaæ jej s³o-
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wa i zrozumieæ je w ten sposób, ¿e przed naszym ziemskim zaistnieniem
preegzystowalimy, maj¹c pe³ne poznanie Boga.
Jeli kto tak rozumia³ jej nauczanie, to przypisa³ jej co, czego nigdy nie
powiedzia³a. Cz³owiek nie jest jakim upad³ym anio³em, który pamiêta o Niebie. Vassula odpowiada na zarzut w sposób jasny i zwiêz³y: Wierzê, ¿e jestemy stworzeni na obraz Bo¿y i ¿e posiadamy w g³êbi duszy Jego odbicie. A
zatem dostrzega ona w ca³ej pe³ni fakt, ¿e dziêki stworzeniu nas przez Boga
nasz byt nosi w sobie Jego lad.
Pod tym wzglêdem zbli¿a siê ona do pogl¹dów wielu innych teologów. Od
wiêtego Augustyna do Mauricea Blondela wielu zauwa¿a³o, ¿e to odbicie
Boga rodzi w nas pragnienie i g³ód nieskoñczonoci. Jest tak, bo zostalimy
stworzeni przez Niego. Nieraz jednak pragnienia te kieruj¹ siê ku czemu
niew³aciwemu, przenosimy ¿ar tych Boskich pragnieñ na przedmioty ma³e
lub nic nie znacz¹ce, np. na alkohol lub narkotyki, które mog¹ siê staæ racj¹
¿ycia.
2. Czy mo¿na Vassulê pos¹dzaæ o millenaryzm (Ap 20,4). Ta w¹tpliwa
doktryna jest mi ca³kowicie obca  odpowiada na zarzut Vassula. Odrzuca
ona wraz z Kocio³em millenaryzm materialny przed przyjciem Chrystusa.
W dziele Vassuli, jak w Pimie wiêtym, Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia powinny byæ rozumiane w sposób poetycki, symboliczny, metaforyczny. Tak wiêc
nadzieja mesjañska nie zostanie nigdy wype³niona w historii, lecz poza ni¹ 
precyzuje Vassula (odwo³uj¹c siê do Katechizmu Kocio³a Katolickiego).
5. Jak ¿yæ prawdziwym ¿yciem w Bogu
Pi¹te pytanie dotyczy prawdziwego ¿ycia w Bogu. S³owa te podsumowuj¹
ca³e ¿ycie i dzia³anie Vassuli. Ona nie ma innej troski, jak tylko sprawiæ, by
wszyscy chrzecijanie odkryli tê zasadnicz¹ sprawê.
Pogratulowa³em Vassuli tej piêknej formu³y, która nie jest dos³ownie zawarta
w Pimie wiêtym, lecz która je dobrze streszcza, jak uczynili to ju¿ pierwsi
Ojcowie Kocio³a, od II wieku. Odpowiedzia³a mi: To nie pochodzi ode mnie,
otrzyma³am to.
Tutaj Vassula jest w swym ¿ywiole: w tym, czym sama ¿yje i co stanowi
fundament ¿ycia tak wielu ludzi na ca³ym wiecie. Jestemy bowiem jednym
w Bogu, wed³ug pragnienia Chrystusa, na tyle, na ile ¿yjemy mi³oci¹ Boga, w
Nim, w³¹czeni w ten najwy¿szy kr¹g. Jestemy w Nim, a On w nas  powtarza
Jezus w ca³ej Ewangelii wed³ug w. Jana. Jestemy uczestnikami Boskiej
natury, precyzuje aposto³ Piotr (2 P 1,4), dzielimy Mi³oæ, która jest Jego ¿yciem.
W tym sensie jestemy przebóstwieni przez Ducha wiêtego, który w³¹cza
nas w ten kr¹g mi³oci nieskoñczenie otwartej, a którego On jest Boskim
uwieñczeniem.
Tego uczy siê w g³êbi [serca] i tym ¿yje siê na codzieñ. Vassula potrafi to
rozpalaæ w sercach ludzi od ponad 15 lat.
Udzielona odpowied rozwiewa nie tylko niejasnoci pism Vassuli, lecz
wyjania do g³êbi jej przes³anie. Nie pos³uguj¹c siê stylem Pisma wiêtego
mówi ona prosto o tym realnym ¯yciu, z ca³ym szacunkiem dla terminologii
teologicznej. Mo¿na wiêc jedynie poleciæ lekturê tych stronic Prawdziwego
¿ycia w Bogu, których publikacji ¿yczy sobie Rzym.
Vassula koñczy, dziêkuj¹c Kongregacji Nauki Wiary za danie jej okazji
g³êbokiego i prostego wyjanienia. Czyni to jêzykiem Chrystusa i Ewangelii,
jêzykiem ¿ywym, innym ni¿ ten, którym pos³uguj¹ siê teolodzy:
Nasz Pan wyrazi³ siê w taki sposób, abym ja rozumia³a. On siê przystosowuje, aby do mnie dotrzeæ. Nie mówi do mnie jak wyk³adowca teologii, nie
tak mówi³, kiedy by³ na ziemi.
René Laurentin
Chretiens Magazine, nr 162, str. 18-22
Nota przypisywa³a pani Vassuli Ryden negatywne oddzia³ywanie, zachêca³a biskupów do niedawania jej ¿adnego miejsca w ich diecezjach i zachêca³a wiernych do nieuznawania za nadprzyrodzone pism i wyst¹pieñ pani
Vassuli Ryden, gdy¿ mog³oby to naraziæ na niebezpieczeñstwo czystoæ wiary.
Na pocz¹tku tego negatywnego wniosku Nota uznawa³a jednak¿e aspekty
pozytywne. St¹d wysz³y inicjatywy wyjanienia niesprecyzowanych niejasnoci, nad jakimi ubolewa³a Kongregacja, a które ja skomentowa³em i wyjani³em w moich ksi¹¿kach, w tym szczególnie w: When God Gives a Sign Ed.
Trinitas, 1993, na dwa i pó³ roku przed Not¹ z 31 padziernika 1995.
2
Protologia to jeden z traktatów teologicznych, który mówi o stworzeniu
wszystkiego przez Boga.
3
Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J
6,56)
1

Prawdziwe ¯ycie w Bogu
2 padziernika 1989

Postawcie Mnie na
pierwszym miejscu...

...Dowiedz siê i og³o to wszystkim narodom: Duch
Prawdy jest z wami wszystkimi, Moje ma³e dzieci. Przypominam wam, ¿e jestem Bogiem, którego przychodzicie spotykaæ i prosiæ. Czujê, gdy przychodzicie do
Mnie modl¹c siê jedynie wargami, bo jestem Bogiem
¯yj¹cym. Chcê, abycie Mnie pragnêli... Pragnijcie
Mnie, pragnijcie Mnie, b¹dcie Mnie spragnieni. Szukajcie Mnie gorliwie, nie pragnijcie niczego innego jak
tylko Mnie. Pragnijcie trwaæ w nieustannej wiêzi ze
Mn¹, pragnijcie Mi siê podobaæ, pragnijcie Mnie odczuwaæ i Mnie s³yszeæ, pragnijcie Mojej Obecnoci.
Nie pozwólcie, aby cokolwiek na wiecie was zwiod³o. Jeli wiat was nienawidzi, przypomnijcie sobie,
¿e Mnie znienawidzi³ przed wami.1
Postawcie Mnie na pierwszym miejscu, nie rañcie Mego Najwiêtszego Serca lekcewa¿¹c Mnie. Blisko Mnie odczujecie Moj¹ Mi³oæ, Mój Pokój i tê Niebiañsk¹ harmoniê, w której ¿yjê z Anio³ami, a która
mo¿e staæ siê te¿ waszym udzia³em, jeli zbli¿ycie siê
do Mnie. Kocham was wszystkich mi³oci¹ odwieczn¹, mi³oci¹, której nie potraficie zrozumieæ na ziemi.
Przyjdcie, a Ja poka¿ê wam  jeli to przyjmiecie 
co znaczy Prawdziwe ¯ycie w Bogu. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, ¿e ten, kto ¿yje w mi³oci,
¿yje we Mnie, waszym Bogu, a Ja ¿yjê w nim.
Przebudcie siê ze snu, wyjdcie z waszego letargu, nie oszukujcie samych siebie mówi¹c: Ale¿ ja
kocham Pana i On wie o tym. Zawsze Go kocha³em i
moje sumienie jest czyste. Dzi, wzywam was, abycie powrócili do Mnie. Jeli spytacie Mnie: Ale w jaki
sposób powinnimy wróciæ?  odpowiem wam: Nawracaj¹c siê. Jeli powiecie: Przecie¿ jestemy nawróceni, jak¿e wiêc mamy siê nawracaæ?  wtedy powiem wam: Pragn¹c Mnie, poprzez pragnienie Mnie.
Szukajcie Mnie, wiêtego wiêtych, przyjdcie Mnie
adorowaæ. Niech bêdê waszym jedynym d¹¿eniem,
Ja, wasz wiêty! Niech wasze oczy rozp³yn¹ siê we
³zach mi³oci w Mojej Obecnoci! B¹dcie czujni, b¹dcie czujni! Gdybycie wiedzieli, jak bardzo zatrwa¿aj¹ca jest nieznajomoæ przyczyn waszych grzechów,
nieodczuwanie waszych grzechów i utrata rozró¿niania tego, co jest dobre, a co z³e! B¹dcie odporni na
taktykê demona; b¹dcie czujni, procie Mnie ci¹gle,
módlcie siê nieustannie. Dziêki nieprzerwanej modlitwie, modlitwie p³yn¹cej z serca, pozwólcie Mi odczuwaæ, ¿e stale Mnie pragniecie. Takie jest ¯yczenie
Boga, Moi umi³owani. Jeli pragniecie wzrastaæ w
Mojej Mi³oci, wyjdcie z letargu i porzuæcie modlitwy
wypowiadane jedynie wargami. Pragn¹æ Mnie, Mnie,
waszego Pana to znaczy trwaæ na nieustannej modlitwie.
Spróbujcie zrozumieæ Moje orêdzie. Pragnijcie
Mnie z radoci¹, pragnijcie Mnie sercem, a nie waszymi wargami. Pozwólcie Mi us³yszeæ wasze wo³anie: Abba! Powróæcie do Mnie jak ma³e dzieci, powróæcie do Mnie i szukajcie Mnie swoim sercem. Przyjdcie do Mnie oddaæ Mi swoje serca. Pobo¿noæ upiêkszy wasze dusze. Nie oddalajcie siê od Prawdy, bo
Prawda jest Mi³oci¹. Przyjdcie wiêc do Mnie pe³ni
mi³oci, czerpi¹c z Mojego Serca. Trwajcie w Prawdzie, ¿yjcie w Prawdzie, pragn¹c Mnie nieustannie.
Czyñcie to wszystko, abycie mogli ¿yæ.
1
Por. J 15,18n. (Przyp. red.)
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Vox Domini
Nowe s³owo pojawi³o siê w pismach Vassuli. Spotykamy je w najnowszym czternastym tomie Prawdziwego ¯ycia w Bogu: niewra¿liwoæ  wolnoæ od po¿¹dliwoci (impassibility). Jednak jak wynika
z wywodów O. Maxa Huot de Longchampa jest to s³owo dawne, bardzo dawne, które karmi³o ca³¹ Tradycjê, pojawiaj¹c siê w pismach
wielu wiêtych. Sta³o siê ono rzeczywistoci¹ w ich ¿yciu jako owoc
d³ugiej wspó³pracy pomiêdzy ³ask¹, natur¹ i wol¹ cz³owieka.
B³ogos³awiony, kto ten stan osi¹gnie!

O. Max Huot de Longchamp

Wolnoæ
od po¿¹dliwoci
Impassiblity (lub aphateia  jak pisa³y
wielkie umys³y greckie, s³owo nieraz oddawane po francusku przez termin niewra¿liwoæ  insensibilité) to wolnoæ wewnêtrzna tych, którzy nie s¹ ju¿ poddani swoim
namiêtnociom.
Z powodu wyzbycia siê samego siebie,
cz³owiek taki jest na ile to mo¿liwe, ponad
wszystkim  cieszy siê w pe³ni i w sposób
sta³y wszystkim; wola Bo¿a wydaje mu siê
czym tak wymienitym, znajduje w niej tyle
powabu, ¿e wszystko, co Bóg posy³a, jest
mu radoci¹ i nie chce ani nie pragnie niczego innego. ( B£ . H ENRYK S UZO , ¯ YCIE
XXXII)
Czy zatem cz³owiek duchowy utraci³
wszelk¹ wra¿liwoæ wskutek walki ze sob¹
samym? Oczywicie, ¿e nie, poniewa¿:
Niewra¿liwoæ nie polega na nieodczuwaniu namiêtnoci, lecz na tym, by siê im
nie poddawaæ (IZAAK SYRYJCZYK, KAZANIE 81).
I jeszcze: Niewra¿liwoæ ta zasadniczo
ró¿ni siê od tej, która nastêpuje przy mierci. Nie jest ona pozbawieniem ¿ycia, ruchu,
lecz wywy¿szeniem ponad wszystkie te
rzeczy. Bóg w tym stanie jest dusz¹ naszej duszy i tak staje siê On jakby jej naturalnym sk³adnikiem, chocia¿ dusza Go nie
odczuwa ani nie spostrzega.
Dusza ¿yje, dzia³a, wykonuje czynnoci i wszystkie funkcje ¿yciowe, ale bez dostrzegania samej siebie. (JEANNE GUYON, LES
TORRENTS, I,9)
Pokój ten zgadza siê doskonale z temperamentem czy to bojaliwym, czy to aktywnym:
Tak w³anie jest! Nie jestem ju¿ faktycznie jak w dzieciñstwie, podatna na wszelki
ból. Jestem jak wskrzeszona, nie jestem
ju¿ w tym miejscu, w którym s¹dz¹, ¿e jestem. O! Nie martwcie siê o mnie, dosz³am
do tego, ¿e ju¿ nie potrafiê cierpieæ, gdy¿
ka¿de cierpienie jest mi s³odycz¹. (W. TERESA OD DZIECI¥TKA JEZUS (OSTATNIE ROZMOWY,
29 MAJA 1897).
Poniewa¿ prawdziwa i czysta mi³oæ
ma tyle mocy, ¿e zawsze trwa skoncentrowana i nieporuszona w tym, którego kocha. Nie przyznaje sobie swobody ogl¹dania lub pragnienia czego innego ni¿ czy-
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sta mi³oæ. (W. KATARZYNA Z GENUI,
LIVRE DE LA VIE ADMIRABLE, XXIII)
Chodzi o powrót do raju utraconego przez grzech pierworodny.
Takie ¿ycie jest ju¿ szczêliwe,
podobne do tego, jakim jest ¿ycie w
stanie niewinnoci, kiedy ca³a harmonia i
umiejêtnoæ zmys³owo-uczuciowa cz³owieka s³u¿y³a mu do tego, by siê bardziej rozradowaæ; by móc poznaæ i kochaæ Boga, w
pokoju i zgodzie z czêci¹ wy¿sz¹ duszy.
(W. JAN OD KRZY¯A, PIEÑ DUCHOWA 31,9)
To przemienienie mierci w ¿ycie dokonuje siê przez krzy¿ i najpierw dla Jezusa:
Czy¿ nasz Pan, wywy¿szony na krzy¿u miêdzy ziemi¹ i niebem, nie by³ ju¿ ledwie trzymany rêk¹ swego Ojca mo¿na by
powiedzieæ za jeden w³os? Dotkniêcie ³agodnej rêki Ojca Niebieskiego zala³o Go
najwy¿sz¹ szczêliwoci¹. Reszta pozostawa³a wyniszczona  zanurzona w smutku i
udrêczeniu. Dlatego zawo³a³: Bo¿e mój,
Bo¿e, czemu mnie opuci³? (W. FRANCISZEK SALEZY, TRAKTAT O MI£OCI BO¯EJ IX,5)
Potem dla Jego uczniów...
Dusza jest doskona³a, kiedy potêga jej
pasji ca³kowicie zwraca siê ku Bogu (W.
MAKSYM, WYZNAWCA; CENTURIES SUR LA CHARITÉ III,98).
Dlatego jeli cz³owiek ¿yj¹cy na krzy¿u
zdaje siê na Pana i nale¿y do Niego ca³kowicie, Bóg w pewnym sensie zdaje siê ca³kowicie na cz³owieka i nale¿y do Niego ca³kowicie. Cz³owiek posiada pe³niê i nie potrzebuje ju¿ niczego (GERLAC PETERS, SOLLILOQUE ENFLAMMÉ, XII)
Konkretnie nie chodzi wiêc o zniszczenie naszej woli lecz o ofiarowanie jej:
Czy to mo¿liwe by nasza wola by³a tak
martwa dla naszego Pana, ¿ebymy nie
wiedzieli ju¿ wiêcej, czego chcemy lub czego nie chcemy? Zawsze ogarnia nas jakie pragnienie i jaka chêæ; ale nie s¹ to
pragnienia absolutne ani pragnienia formalne, poniewa¿ jak tylko dusza, która siê zda³a tylko na to, co siê Bogu podoba, spostrzega w sobie jak¹ wolê, pragnienie, natychmiast j¹ unicestwia w woli Boga (W.
FRACISZEK SALEZY, ÆWICZENIE II)

«Nie moja wola, lecz Twoja
niech siê stanie...» (£k 22,42)
El Greco  Chrystus w Ogrójcu
A zatem uniesiony do Boga na skrzyd³ach mi³oci, cz³owiek duchowy wyjmuje
duszê spod wp³ywu namiêtnoci; ¿yje wolny na ruinach wszystkich swoich po¿¹dañ
(W. CLEMENS Z ALEKSANDRII, STROMATES, VI,9).
Aby tym ¿yæ
s¹dzê, ¿e najlepsze dla was i dla mnie
to wytworzyæ w sobie samotnoæ wewnêtrzn¹, któr¹ moglibymy zanieæ wszêdzie. Pozostawcie Bogu troskê o wasz¹ doskona³oæ i oto, co was dotyka. Wy za
sami troszczcie siê tylko o to, by Go smakowaæ wewnêtrznie i by siê poddaæ Jego
wiêtej woli bez mylenia o sobie, bez
zwracania siê ku stworzeniom. (CHARLESFRANCOIS MILLEY, LETTRE XII)
I tak buduje ¿ycie Bo¿e ten, kto ca³kowicie porzuci³ samego siebie i kto siê oderwa³ od wszystkiego. Wchodzi z takim wyprzedzeniem w Boga, ¿e ten, kto chce go
dotkn¹æ, musi najpierw dotkn¹æ Boga. St¹d
wynika, ¿e jakkolwiek dokuczliwe by³oby
z³o, które go przygnêbia, nie odczuwa cierpienia, znosz¹c je, poniewa¿ Bóg niesie je
jako pierwszy i pozwala na to tylko dla jego
korzyci. (JAN TAULER, INSTITUTIONS,18)
Do tego stopnia, ¿e najbardziej dotkliwe wewnêtrzne udrêki do³¹czone do najgêstszych duchowych ciemnoci, dostarczaj¹ warunków idealnych dla tej b³ogos³awionej niewra¿liwoci.
Ten, kto na zewn¹trz znosi wszystko
bez obojêtnoci, lecz który siê znajduje wewnêtrznie w niemocy i nie zna rodka wyjcia, wiat³a ani prawdy, w³anie on jest z
pewnoci¹ najbardziej wiêty miêdzy wiêtymi  posiada niewra¿liwoæ w wolnoci
od po¿¹dañ. (JEAN DE SAINT-SAMSON, RÉSUMÉ
DE LA VRAIE LIBERTÉ).
Stella Maris nr 397 s.27. Przek³. z franc.: M.K.
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PO KILKU LATACH MILCZENIA...

Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola,
Bart³omiej I, przybywa do Rzymu w 2004 r.
na Uroczystoæ wiêtych Piotra i Paw³a
Tak¹ informacjê poda³o biuro papieskich celebracji liturgicznych. Wizyta ta dla
obserwatorów stanowi sygna³ bardzo pozytywnego klimatu pomiêdzy Rzymem a Konstantynopolem. Znacz¹cy jest fakt, ¿e patriarcha przebywa³ ju¿ w Rzymie, na uroczystociach w r. 1995, po czym kontakty
znacz¹co och³od³y.
W roku 1995 Papie¿ i patriarcha przemówili w Bazylice w. Piotra i razem pob³ogos³awili wiernych z balkonu.
W czasie modlitwy na Anio³ Pañski Jan
Pawe³ II podkreli³, jak bardzo przyk³ad
dwóch braci Piotra i Andrzeja by³ wa¿ny dla
braterskich relacji miêdzy Rzymem a Konstantynopolem. Papie¿ przypomnia³ udzia³
patriarchy w 1994 roku w Drodze Krzy¿owej w Wielki Pi¹tek:
Jak¿e nie przypomnieæ tu o wiêzach
mi³oci, które nas ³¹cz¹, i jak¿e nie nawi¹zaæ bezporednio do faktu, ¿e w ubieg³ym
roku patriarcha przygotowa³ teksty Drogi
Krzy¿owej, sprawowanej w Wielki Pi¹tek
w Koloseum? W pewnym sensie by³ to jakby zadatek dzisiejszego daru. Pragnê w
tym miejscu raz jeszcze serdecznie powitaæ braci z Kocio³a prawos³awnego, zapewniaj¹c ich o szacunku i braterskiej mi³oci ca³ego Kocio³a katolickiego. Razem
wspominamy wielkie dzie³a, jakich Duch
wiêty dokonywa³ w naszych chrzecijañskich wspólnotach od samego pocz¹tku, od
mêczeñstwa pierwszych aposto³ów.
Nasze dzisiejsze radosne spotkanie
przywodzi nam na myl patronów Konstantynopola i Rzymu, braci Andrzeja i Szymona. Wed³ug relacji ewangelisty Jana to w³anie Andrzej przyprowadzi³ brata do Jezusa (por. J 1,40-42). Od tej chwili Andrzej i
Szymon szli razem drog¹ Chrystusa, obydwaj dost¹pili wraz z Nim udzia³u w mierci na krzy¿u  tym krzy¿u, którego Szawe³
z Tarsu, nawrócony na drodze do Damaszku, og³osi³ wiatu jako jedyny powód do
chluby.
Podczas audiencji generalnej w dniu 28
czerwca 1995, poprzedzaj¹cej to spotkanie, Papie¿ owiadczy³, w myl swej encykliki Ut unum sint, opublikowanej 25 maja
1995: Przyzywamy koniecznego wiat³a w
odniesieniu do pos³ugi piotrowej, aby znaleæ lepsze formy, które mog¹ nam pozwoliæ na uznan¹ przez wszystkich pos³ugê komunii. Istotnie encyklika podkrela, ¿e w
pierwszym tysi¹cleciu prymat wyra¿a³ siê
przez jednoæ.
Jan Pawe³ II powtórzy³ swe zaproszenie skierowane do patriarchy, Dimitriosa I:

Modlê siê gor¹co do Ducha wiêtego, by obdarzy³ nas swoim wiat³em i owieci³ wszystkich pasterzy i teologów naszych Kocio³ów, abymy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzêdu, w których mo¿liwe bêdzie realizowanie uznawanej przez jednych i drugich pos³ugi mi³oci. (UUS, 95).
I sprecyzowa³: Jest to ogromne zadanie, od którego nie mo¿emy siê uchyliæ i
którego nie mogê wykonaæ samodzielnie.
Czy zatem realna, choæ niedoskona³a komunia, istniej¹ca miêdzy nami, nie mog³aby nak³oniæ kocielnych zwierzchników i ich
teologów do nawi¹zania ze mn¹ braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat, w
którym moglibymy wzajemnie wys³uchaæ
swoich racji, wystrzegaj¹c siê ja³owych polemik i maj¹c na uwadze jedynie wolê Chrystusa wobec Jego Kocio³a, przejêci do g³ê-

bi Jego wo³aniem: aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby wiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³ (J 17, 21)? (UUS, 96).
Jednak kiedy w kilka miesiêcy po tym
niezwyk³ym spotkaniu Kongregacja Nauki
Wiary opublikowa³a Notê oceniaj¹c¹ osobê i pisma prawos³awnej Vassuli Ryden 
w padzierniku 1995 r.  nawi¹zane kontakty utknê³y w martwym punkcie. Co roku
delegacja rzymska, pod przewodnictwem
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady do
spraw Popierania Jednoci Chrzecijan 
którym jest obecnie kardyna³ Walter Kasper
 udawa³a siê do Phanar na patronalne
wiêto Kocio³a w Konstantynopolu  wiêtego Andrzeja Aposto³a, 30 listopada. Jednak sam patriarcha odpowiedzia³ na zaproszenie dopiero w 2004 r., kiedy Kongregacja, po nawi¹zaniu dialogu z Vassul¹, stopniowo j¹ rehabilituje.
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MIERÆ
MARII SIMMY

GDZIE KUPIÆ
NASZE KSI¥¯KI I KASETY?
l TORUÑ:

ul. ¯wirki i Wigury 80
sklep Fundacji Nasza Przysz³oæ na terenie
Radia Maryja Tel.: (56)6108117
l SZCZECINEK: Fundacja Nasza Przysz³oæ
ul. Klasztorna 16 Tel.: (94)3731160;
(94)3731161; (94)3731162; Fax: (94)3742514
l POZNAÑ  sklep przy Farze (ulica Go³êbia)
w centrum miasta Tel.: (61)8305182
l CZÊSTOCHOWA  CLARAMONTANA,
ul. Kordeckiego 2 (sklep na Jasnej Górze)
l KRAKÓW  Rhema Hurtownia ul. Lubicz
10 Tel./fax: (12)4294672
l WARSZAWA  KSIÊGARNIA
Naszego Dziennika, tel.: (22)5157777
l WARSZAWA  LEGA Tel.: (22)6210657
l CHORZÓW  SAMUEL
Tel.: 0602323858 lub (32)2479897
l Ksiêgarnia internetowa PRODOKS
Ulgowa infolinia: 0801115358

l UWAGAl
PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE

w MIKO£OWIE ul. ¯wirki i Wigury 6
B. H. Lumen Tel.: (32)7383869
Fax: (32)7389412
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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16 marca 2004 roku zmar³a w Centrum Opieki w Bezau
Maria Simma, znana na ca³ym wiecie  równie¿ w Polsce
 dziêki swoim kontaktom z duszami w Czyæcu. Pogrzeb
odby³ siê 19 marca w Uroczystoæ w. Józefa, patrona dobrej mierci, w Sonntag, w austriackiej wiosce, w której Maria
Simma spêdzi³a swe ¿ycie.
Urodzi³a siê 5 lutego 1915 roku. Od dzieciñstwa przejawia³a niezwyk³¹ pobo¿noæ. Pilnie uczêszcza³a na lekcje
religii, udzielane przez jej proboszcza. Pragnê³a wst¹piæ do
klasztoru, jednak trzykrotnie musia³a wracaæ do domu z powodu zbyt w¹t³ego zdrowia. Spêdzi³a trzy lata s³u¿¹c w Przytu³ku w. Józefa, w Feldkirch. Potem wróci³a do domu, aby
zaj¹æ siê gospodarstwem swego ojca. Trwa³o to a¿ do jego
mierci w roku 1947. Odt¹d ¿y³a sama w rodzinnym domu.
Zwierzy³a siê z czêci swoich duchowych dowiadczeñ
w ksi¹¿ce zatytu³owanej Moje prze¿ycia z duszami czyæcowymi, która osi¹gnê³a niezwyk³y nak³ad: w jêzyku niemieckim 170 tysiêcy egzemplarzy, a w jêzyku francuskim 
60 tysiêcy.
Kiedy j¹ o to proszono, wyg³asza³a pogadanki, aby uwra¿liwiæ ludzi na cierpienia dusz w Czyæcu. Otrzymywa³a
niezliczon¹ iloæ listów, na które cierpliwie odpowiada³a. Tak
spêdzi³a ca³e swe ¿ycie Maria Simma, obdarzona niezwyk³ymi ³askami od Pana, a teraz ciesz¹ca siê ¿yciem wiecznym.
André Castella

O PODATKU VAT I JEGO
KONSEKWENCJACH...
Niestety, jak ju¿ informowalimy, 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. 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.
Warto dokonaæ zakupu ju¿ dzi. Bardziej sprzyjaj¹cego czasu
na zakupy ju¿ nie bêdzie, chyba, ¿e... ca³kowicie zmieni siê oblicze tej ziemi.
Ceny ksi¹¿ek wzrosn¹ o co najmniej 15%, maksymalnie o
22%. Na szczêcie nie ma w tej chwili jeszcze obowi¹zku obci¹¿ania VATem sprzeda¿y ksi¹¿ek, ale sytuacja ta ma trwaæ jeszcze tylko przez jaki czas. Jak d³ugo to bêdzie mo¿liwe, dopóki
sprzedajemy zapasy ksi¹¿ek, postaramy siê utrzymaæ dotychczasowe ceny, choæ stan ten nie daje nam gwarancji na op³acenie ich dodruku. Mimo to mamy nadziejê, ¿e pierwsza podwy¿ka
nie nast¹pi wczeniej ni¿ 1 wrzenia 2004.
Wydawnictwo Vox Domini
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RADCA KONGREGACJI DO SPRAW WIÊTYCH WYJANIA

DLACZEGO DLA DOKONANIA KANONIZACJI

WYMAGANE S¥ CUDA?

Wymóg cudów w przypadku kanonizacji jest rozstrzygaj¹cy, poniewa¿ s¹ one Bo¿ym potwierdzeniem wiêtoci badanej
osoby  mówi radca watykañskiej Kongregacji. Pra³at Michele Di Ruberto, podsekretarz Kongregacji do spraw wiêtoci spêdzi³ 35 lat w tej dykasterii i przez ostatnie
dwie dekady uczestniczy³ w konsultacjach
medycznych, których wyniki s¹ rozstrzygaj¹ce w kwestii weryfikacji cudów. By³ sprawozdawc¹ miêdzy innymi w przypadku Joanny Beretty Molli, któr¹ razem z piêcioma
innymi osobami Jan Pawe³ II og³osi³ wiêt¹ 16 maja 2004 r. Pisalimy o jej postaci
w numerze 2/1994 Vox Domini (str. 5-8).
Udowodniæ autentycznoæ cudownego
wydarzenia to przejæ przez proces skrupulatnych naukowych i teologicznych badañ
 powiedzia³ pra³at Di Ruberto w wywiadzie dla w³oskiego magazynu 30 Giorni.
Dla beatyfikacji S³ugi Bo¿ego, który nie
jest mêczennikiem, Koció³ wymaga cudu;
dla kanonizacji, wliczaj¹c w to przypadki
mêczeñstwa, wymaga nastêpnego cudu.
Tylko cuda przypisywane wstawiennictwu
s³ugi Bo¿ego lub b³ogos³awionego po jego
mierci mog¹ byæ przedmiotem weryfikacji.
Cud jest wydarzeniem, które dzieje siê
poza si³ami natury, jest dokonywany przez
Boga i jest daleki od tego, co uznawane
jest za normalne, w ca³ej stworzonej naturze, a co dokonuje siê dziêki wstawiennictwu s³ugi Bo¿ego lub b³ogos³awionego 
powiedzia³ pra³at Di Ruberto.
Badanie cudu jest prowadzone oddzielnie od badania cnót lub mêczeñstwa. Proces rozpoznawania cudu posiada dwa etapy. Pierwszy odbywa siê w diecezji, w której cudowne wydarzenie mia³o miejsce. Tu
zbierane s¹ owiadczenia naocznych
wiadków, dokumenty i inne materia³y.
Nastêpnie Kongregacja Watykañska analizuje wszystkie zebrane materia³y. Oznajmienie o czyjej wiêtoci to nie to samo,
co nadanie honorowego tytu³u. Nawet kiedy kto jest w niebie, mo¿e byæ tak, ¿e nie
jest on godny publicznego oddawania mu
czci  t³umaczy pra³at Di Ruberto.
Ponadto nie jest wolny od b³êdów ca³y
proces ustalania heroicznoci cnót z powodu trudnoci zbierania wiadectw i dokumentacji jako dowodów. Nie jest wolna
od ludzkich b³êdów ocena teologiczna koñcz¹ca siê moraln¹ pewnoci¹ i sformu³owaniem orzeczenia. Nawet jeli ma solidne podstawy i jest przeprowadzony w sposób powa¿ny i precyzyjny.
My mo¿emy pope³niæ b³êdy, oszukiwaæ
samych siebie  powiedzia³ podsekretarz
 Cuda za s¹ dokonywane przez Boga.

Bóg nie oszukuje.
Tak jak cuda s¹ pewnym znakiem prawdziwoci objawienia, przeznaczonym do
oddania chwa³y Bogu, do obudzenia i umocnienia naszej wiary, tak s¹ one równie¿
potwierdzeniem wiêtoci danej osoby.
W konsekwencji uznanie cudu czyni
mo¿liwym danie pozwolenia na oddawanie czci osobie, której wiêtoæ ¿ycia podlega³a ocenie przez Koció³  doda³. W
zwi¹zku z tym, kapitaln¹ wartoæ ma utrzymanie wymogu cudów w przypadkach kanonizacji.
Cia³o kolegialne z³o¿one z piêciu specjalistów z dziedziny medycyny i dwóch innych ekspertów tworzy Komisjê Medyczn¹, odpowiadaj¹c¹ za naukow¹ analizê
przypuszczalnego cudu. Ich orzeczenie ma
cile naukowy charakter, zatem to, ¿e s¹
ateistami lub przedstawicielami innych religii nie jest istotne  podkrela pra³at Di
Ruberto.
Ich badanie i koñcowa dyskusja s¹ zakoñczone dok³adnym ustaleniem diagnozy choroby, rokowañ, leczenia i jego rozwi¹zania. Aby uznaæ badany przypadek za
mo¿liwy cud, uzdrowienie musi byæ ocenione przez specjalistów jako szybkie, ca³kowite, trwa³e i niewyt³umaczalne, zgodnie z obecn¹
naukowo-medyczn¹ wiedz¹.
Cud mo¿e byæ czym
ponadnaturalnym jeli chodzi o istotê lub przedmiot
wydarzenia lub o sposób, w
jaki siê wydarzy³.
Tak wiêc wyró¿nia siê
trzy wielkie cuda: powstanie
z martwych, ca³kowite uzdrowienie  które mo¿e poci¹gaæ za sob¹ nawet odtworzenie organów  osoby uznanej za nieuleczalnie
chor¹; lub uleczenie z choroby, która mog³aby byæ z
up³ywem czasu pokonana,
ale sta³o siê to w sposób natychmiastowy.

Jeli s¹ jakie niewiadome, zespó³
konsultantów zawiesza ocenê i prosi o
wiêksz¹ iloæ ekspertów lub dodatkow¹ dokumentacjê  powiedzia³ pra³at Di Ruberto. Gdy tylko osi¹ga siê wiêkszoæ lub jednomylnoæ w g³osowaniu, analiza przesy³ana jest do konsultacji teologicznej.
Wychodz¹c od wniosków Komisji Medycznej, teologowie s¹ wezwani do rozpoznania, czy istnieje zwi¹zek przyczynowoskutkowy pomiêdzy modlitw¹ do S³ugi Bo¿ego lub b³ogos³awionego a niewyt³umaczalnym uzdrowieniem, nastêpnie wydaj¹
oni orzeczenie, ¿e wydarzenie to jest prawdziwym cudem.
Kiedy teologowie równie¿ oddadz¹
swój g³os na pimie, ocena jest wysy³ana
do Kongregacji, w której biskupi i kardyna³owie, po wys³uchaniu sprawozdawcy, omawiaj¹ wszystkie elementy cudu  powiedzia³ pra³at. Ka¿dy cz³onek Kongregacji wydaje sw¹ ocenê, która musi przed³o¿ona do zaaprobowania Papie¿owi. Ostatecznie to Ojciec wiêty jest tym, który deklaruje cud i decyduje siê na obwieszczenie dekretu. Procedurê koñczy wiêc stosowny akt Kongregacji do praw wiêtych,
zatwierdzony przez Papie¿a.

Audiencja u Jana
Paw³a II w³oskiego
ch³opca Matteo
Colella, 20 grudnia
2001 r., w dniu
og³oszenia dekretu o
prawdziwoci cudu
jego uzdrowienia,
za wstawiennictwem
Ojca Pio.

+

61

Vox Domini

MODLITWY Z PROB¥ O £ASKI
ZA WSTAWIENNICTWEM
KANDYDATÓW NA O£TARZE
Modlitwa za przyczyn¹
b³. Karoliny Kózkówny
Naj³askawszy Bo¿e, który sprawi³e, ¿e
m³oda dziewczyna powiêci³a swoj¹ czystoæ wy³¹cznie Tobie przez ofiarê ze swojego ¿ycia gin¹c z r¹k nieprzyjaciela, spraw,
prosimy, abymy za Jej wstawiennictwem
umieli podejmowaæ codziennie walkê z pokusami, Wzbud w nas mocne postanowienie ¿ycia czystego i szlachetnego. Spraw
³askawie, bymy umieli rozpoznaæ swoje
powo³anie i naladowaæ cnoty b³ogos³awionej Karoliny a spe³niaj¹c Twoj¹ wolê oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie
czystoci cia³a i duszy s³u¿yli Tobie z radoci¹. Niech Twoja ³aska broni nas od wszelkich napaci nieprzyjació³ Kocio³a. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze
nasz... Zdrowa... Chwa³a Ojcu...
Informacje o otrzymanych ³askach
mo¿na kierowaæ na adres:
Sanktuarium B³. Karoliny
Zabawa 2, 33-133 Wa³-Ruda
*
Modlitwa za przyczyn¹
S³. B. Ksiêdza Micha³a Sopoæki
Mi³osierny Bo¿e, Ty uczyni³e s³ugê
swego, Ksiêdza Micha³a Sopoækê, aposto³em Twego nieograniczonego Mi³osierdzia
i ¿arliwym czcicielem Maryi, Matki Mi³osierdzia. Spraw, abym dla rozs³awienia Twego Mi³osierdzia i rozbudzenia ufnoci w
Twoj¹ ojcowsk¹ dobroæ, otrzyma³(a) ³askê... za jego wstawiennictwem, o któr¹ Ciê
proszê, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
O ³askach otrzymanych nale¿y
informowaæ:
Metropolitalna Kuria Bia³ostocka
Pl. Jana Paw³a II 1, 15-087 Bia³ystok
*
Modlitwa za przyczyn¹
b³. Boles³awy Lament
Bo¿e, Ty dla wiêkszej chwa³y Twojego
imienia sprawi³e, ¿e b³ogos³awiona Boles³awa powiêci³a siê pracy w dziele zjednoczenia chrzecijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uwiêci³ jeden chrzest, z³¹czyli siê w prawdziwej wierze i bratniej mi³oci pod przewodnictwem
jednego Pasterza, a mnie udziel ³aski..., o
któr¹ z ufnoci¹ proszê. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
O ³askach otrzymanych za porednictwem b³. Boles³awy nale¿y informowaæ:
Siostry Misjonarki wiêtej Rodziny
ul. S³owackiego 11
05-806 Komorów k. Warszawy
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Modlitwa za przyczyn¹ S³. B.
kard. Augusa Hlonda
Bo¿e, nasz Ojcze, dziêkujê Ci za to, ¿e
da³e naszej Ojczynie kardyna³a Augusta
Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i ¿arliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki,
oraz ¿e uczyni³e go troskliwym ojcem i
opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz
wzbudziæ i w moim sercu gor¹c¹ mi³oæ ku
Tobie i synowsk¹ czeæ ku Maryi, Wspomo¿ycielce Wiernych, a dla ws³awienia
Twego Imienia racz mi udzieliæ za wstawiennictwem kardyna³a Augusta ³askê, o
któr¹ pokornie proszê. Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Chwa³a Ojcu...
Ci, którzy otrzymali szczególne ³aski,
proszeni s¹ o powiadomienie na adres:
Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej
ul. Panny Marii 4 61-120 Poznañ
*
Modlitwa za przyczyn¹ S³ug
Bo¿ych, ma³¿onków Ludwika
Martin i Zelii Guerin
Bo¿e, nasz Ojcze, dziêkujê Ci, ¿e da³e Twojemu Kocio³owi S³ugi Bo¿e Ludwika Martin i Zeliê Guerin, którzy trwaj¹c w
jednoci i wiernoci ma³¿eñskiej zostawili
wiadectwo przyk³adnego ¿ycia chrzecijañskiego w praktykowaniu cnót ewangelicznych i w spe³nianiu obowi¹zków stanu.
W wychowaniu licznej rodziny, w dowiadczeniach, w ¿a³obie i cierpieniach wykazali wspania³omylnie swoj¹ ufnoæ w
Tobie przyjmuj¹c ca³kowicie Twoj¹ Wolê.
Zechciej o Panie, udzieliæ mi ³aski, o
któr¹ za ich wstawiennictwem proszê, ufaj¹c, ¿e Rodzice w. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus przedstawiani jako wzór rodzin naszych czasów doczekaj¹ siê dnia wyniesienia ich przez Koció³ do chwa³y o³tarzy.
Amen.
Wiadomoæ o otrzymanej ³asce nale¿y
przekazaæ na adres:
Postulazione Generale
dei Carmelitani Scalzi
Corso dItalia 38 00198 Roma ITALIA
*
Modlitwa za przyczyn¹
S³. B. ksiêdza Franciszka
Blachnickiego
Bo¿e, Ojcze Wszechmog¹cy, dziêkujemy Ci za Twojego Kap³ana S³ugê Bo¿ego
Franciszka, którego w niezwyk³y sposób
obdarzy³e ³ask¹ wiary konsekwentnej, tak
i¿ swoje ¿ycie odda³ niepodzielnie na Twoj¹ s³u¿bê.
Dziêkujemy Ci za to, ¿e pozwoli³e mu

gor¹co mi³owaæ Twój Koció³ i zrozumieæ,
¿e najg³êbsz¹ zasad¹ jego ¿ywotnoci i
p³odnoci jest oblubieñcze oddanie siebie
w mi³oci Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kocio³a.
Dziêkujemy Ci równie¿ za to, ¿e przez
tego kap³ana wzbudzi³e na polskiej ziemi
Ruch wiat³o-¯ycie, który pragnie wychowywaæ swoich uczestników do posiadania
siebie w dawaniu siebie i w ten sposób
przyczyniæ siê do wzrostu ¿ywych wspólnot Kocio³a.
B¹d uwielbiony Bo¿e w S³udze Bo¿ym
ksiêdzu Franciszku, w jego ¿yciu i dziele, i
racz ws³awiæ swoje Imiê udzielaj¹c mi przez
jego wstawiennictwo ³aski..., o któr¹ najpokorniej proszê. Amen.
Informacje o otrzymanych ³askach dziêki wstawiennictwu S³ugi Bo¿ego, nale¿y
kierowaæ pod adresem:
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39 40-043 Katowice
*
Modlitwa za przyczyn¹
b³. Honorata Komiñskiego
Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, Ty b³ogos³awionemu Honoratowi, kap³anowi, da³e ³askê prowadzenia dusz drogami wiêtoci i sprawi³e, ¿e ubogaci³ Twój Koció³
licznymi rodzinami zakonnymi, pokornie Ciê
prosimy, spraw, abymy za jego przyczyn¹
otrzymali potrzebne nam ³aski..., ¿yli zawsze pe³ni¹ naszego powo³ania chrzecijañskiego i ³¹czyli siê z Tob¹ w doskona³ej mi³oci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Kto otrzyma ³askê za wstawiennictwem
b³. Honorata, proszony jest o przes³anie
wiadomoci na adres:
Wicepostulatura
Sprawy Kanonizacji b³. Honorata
ul. Kapucyñska 4 00-245 Warszawa
*
Modlitwa za przyczyn¹
b³. S. Bernardyny Jab³oñskiej
Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, ród³o
wiêtoci i dobroci, b³agamy Ciê o kanonizacjê b³ogos³awionej Siostry Bemardyny,
abymy za jej przyk³adem i wstawiennictwem, coraz bardziej wzrastaj¹c w Twojej
mi³oci, nie ustawali w czynieniu dobra naszym blinim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
O ³askach otrzymanych za jej wstawiennictwem nale¿y powiadomiæ:
Dom Generalny
Zgromadzenia SS. Albertynek
ul. Woronicza 10
31-409 Kraków

Wydawnictwo «VOX
DOMINI» poleca:
KSI¥¯KI I KASETY POWIÊCONE
«PRAWDZIWEMU ¯YCIU W BOGU»
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU. Orêdzie
Najw. Serca Jezusa. Stronice przepe³nia
mi³oæ Stwórcy do cz³owieka. Treæ zgodna jest z nauczaniem Kocio³a katolickiego. Wstêpy kap³anów i biskupów. T. 1-14.
Ks. René Laurentin JAK ROZPOZNAÆ
ZNAK, DANY PRZEZ BOGA? Ksi¹¿ka o
znaczeniu objawieñ i o ich rozeznawaniu.
WASZE MODLITWY MOG¥ ZMIENIÆ
WIAT. Zbiór modlitw. Wyd. III, z Zeszytów

1-92 Prawdziwego ¯ycia... (256 stron)
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU. 2 kasety
audio po 60 min. z fragmentami tych pism.
B¥D MOIM ECHEM. Kaseta video/audio 60 min. Wywiad z Vassul¹ o najwa¿niejszych treciach Prawdziwego ¯ycia...
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W TYCHACH

w 1996, kaseta audio 90-minutowa.

SPOTKANIE Z VASSUL¥ W WARSZAWIE w 1996, kaseta audio 90-minutowa.
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W OLSZTYNIE

w 1996, kaseta audio 90-minutowa.
MISJA VASSULI I JEJ PISMA. Tychy
1996 (60 min., audio). A: O. Michael OCarroll o aktualnym stanowisku kard. Ratzingera; B: Magda Buczek prowadzi Koronkê
do Mi³osierdzia przed spotkaniem.
KIM JEST TA? 50-minutowa kaseta audio  modlitwy Vassuli w formie piewów.
MÊKA I ORÊDZIE DLA POLSKI 1994.

Film video przedstawia zjednoczenie Vassuli z cierpi¹cym Chrystusem przez duchowy i fizyczny udzia³ w Jego mêce (180 min).
G£O MOJE WIÊTE IMIÊ W KA¯DYM
ZGROMADZENIU (1). Wizyta Vassuli w

Polsce w 1996; Warszawa - Olsztyn. wiadectwo, wspólna modlitwa (video, 180 min.)

G£O MOJE WIÊTE IMIÊ W KA¯DYM
ZGROMADZENIU (2). c.d. spotkania z

Vassul¹ w Olsztynie i w Tychach. wiadectwo, modlitwa z Magd¹ Buczek, ró¿aniec
w jêzyku aramejskim. (180 min., video).

SPOTKANIA. ROZMOWY W TELEWIZJI
KANADYJSKIEJ (1) 30-minutowe wywiady

z Vassul¹ na nastêpuj¹ce tematy: od m³odoci do oczyszczenia; od nawrócenia do
misji; jednoæ chrzecijan a Sobór Watykañski II. (Kaseta video, 90 min).
SPOTKANIA. ROZMOWY W TELEWIZJI
KANADYJSKIEJ (2) 30-minutowe rozmo-

wy na temat: Duch wiêty; wielkie odstêpstwo; przymierze Dwóch Serc; orêdzie dla
Kanady i Rosji; fazy oczyszczenia; sakrament pojednania. video, 180 min.
VASSULA W POLSCE W 1994. Spotkanie w kociele Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w
Warszawie (video, 100 minut).
VASSULA W POLSCE W 1994. Hala Arena w Poznaniu  niezwyk³e wiadectwo w
obecnoci 5 tys. osób (video, 150 minut)

INNE KSI¥¯KI I KASETY
TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY
FATIMSKIEJ Tekst tajemnicy; opinia ks. St.

Gobbiego; ks. Adama Skwarczyñskiego;
modlitwy fatimskie; wielka obietnica Maryi:
zbawienia dla prze¿ywaj¹cych pierwsze
soboty miesi¹ca w sposób przez ni¹ wskazany; wspomnienie £ucji o duchu pokuty
b³ogos³awionych fatimskich dzieci; homilia
Ojca wiêtego w dniu beatyfikacji dzieci fatimskich; zdjêcia b³. Hiacynty i Franciszka,
wiadków cudu s³oñca i inne. (64 str.)
PIEÑ OBLUBIEÑCA czyli kantyk Najwiêtszej Trójcy. Wo³anie o g³êbokie zjed-

noczenie ze Stwórc¹ i Panem. Proba ta
dotyczy ka¿dej duszy, gdy¿ Bóg kocha
wszystkich mi³oci¹ nieskoñczon¹ i dla
ka¿dego pragnie ¿ycia wiecznego w Swoich objêciach. (112 stron)
CIERPIENIE JEZUSA  CIERPIENIE DLA
JEZUSA. Fragmenty wizji z Poematu Bo-

ga... w formie rozwa¿añ Drogi Krzy¿owej
oraz dyktanda otrzymane przez M. Valtortê, w latach 1943-44, dotycz¹ce cierpienia
i jego wartoci w dziele odkupienia wiata,
sposobów przyjmowania udrêk, jakie nikogo w ¿yciu nie omijaj¹. Ilustracje. 304 str.
GODZINA WIÊTA. 4 rozwa¿ania przed
Najw. Sakramentem zanotowane przez
Mariê Valtortê. Natchnione teksty ukazuj¹
ogrom mi³oci Boga. (32 strony).
DO KAP£ANÓW, UMI£OWANYCH SYNÓW MATKI BO¯EJ (1973-97). Ks. Gobbi

opisa³ pouczenia otrzymywane przez 25 lat
od Matki Bo¿ej. Pod Jej natchnieniem za³o¿y³ wiatowy Ruch Maryjny dla obrony
Kocio³a, Papie¿a i tryumfu Niepokalanego Serca. Lektura dla pragn¹cych oddaæ
¿ycie Matce Bo¿ej i pozwoliæ siê Jej prowadziæ. (944 strony, twarda oprawa)
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA. Pierwszy po polsku pe³ny tekst wizji i dyktand
zapisanych w latach 40-tych XX w., przez
Mariê Valtortê, zawiera nastêpuj¹ce Ksiêgi I-VII. Ponad 5 tys. stron. Papie¿ Pius XII,
poproszony o wydanie opinii, powiedzia³:
«Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie ma potrzeby
wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto
przeczyta ten zrozumie.»
POZNAÆ EWANGELIÊ. Wykaz odnoników do pism Valtorty, uporz¹dkowanych:
G wg czytañ liturgicznych roku A,B,C G
wg wi¹t i uroczystoci G wg Ksi¹g St. Testamentu G wg rozdzia³ów Ewangelii. Uzupe³nienie: wykaz wizji i dyktand oraz przypowieci zawartych w Poemacie Boga...
i w Rozwa¿aniach... Bardzo po¿yteczne uzupe³nienie Poematu...! (160 str.)
ROZWA¯ANIA RÓ¯AÑCOWE. Wizje
15 tradycyjnych tajemnic ró¿añcowych (radosne, bolesne, chwalebne) oraz kilkadziesi¹t dyktand spisanych przez M. Valtortê o
Maryi: o Jej przymiotach, o modlitwie Zdrowa Maryjo... i in. (304 str.)
ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A. IIga czêæ rozwa¿añ. Obydwie daj¹ mo¿liwoæ nie znaj¹cym pism Valtorty, zapozna-

2/2004
nia siê z okruchami dzie³a i g³êbszego prze¿ywania modlitwy ró¿añcowej. Ilustracje.
(304 str.). Wstêp: Rosarium Virginis Mariae.
MOJE SERCE JEST ARK¥ ZBAWIENIA.

Naju 1985-97. Pe³ne wydanie Orêdzi; kilkadziesi¹t kolorowych zdjêæ p³aczu figurki,
wydzielania siê oleju oraz cudów eucharystycznych; relacje wiadków. Oprac.: ks. R.
Spies, kierownik duchowy Julii. (300 str.)
NADESZ£A GODZINA PRÓBY. Naju
1995-97. Liczne cuda eucharystyczne w
Korei; kolorowe zdjêcia (138 str.)
BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH
DZIECI. Orêdzie otrzymane przez s. Eu-

geniê Ravasio, za³o¿ycielkê Zgromadzenia, misjonarkê, aposto³kê trêdowatych.
Modlitwa do Boga Ojca i wizerunek wg jej
opisu. (48 str.) Wstêp: opinia ordynariusza,
który uzna³ objawienie za nadprzyrodzone.
AKITA. £ZY I POS£ANIE MARYI. Ksi¹¿ka przedstawia fakty oczyma ojca Yasudy,
naocznego wiadka wydarzeñ, które biskup Ito zatwierdzi³ listem pasterskim, uznaj¹c w nich kontynuacjê Fatimy. Kolorowe
zdjêcia p³aczu figury (296 stron).
GARABANDAL. Czy koniec czasów
jest bardzo bliski? Relacja ojca E. G. de

Pesquery z objawieñ Matki Bo¿ej w Hiszpanii w latach 60-tych. Kilkadziesi¹t zdjêæ,
relacje wiadków. Publikacja ma wartoæ
dokumentu. (360 str.).
ADORACJA NOCNA W RODZINIE.

Modlitewnik promotora intronizacji Najw.
Serca w rodzinach: o. M. Crawley-Boevey,
z zasadami i planem intronizacji (48 str.)
NOWENNA DO NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI. Pierwsze soboty miesi¹-

ca. Nowenna wynagradzaj¹ca podyktowana siostrze M. Natalii (32 str.)
KASETY AUDIO I VIDEO
MI£OÆ WYNAGRADZAJ¥CA. O potrzebie i formach wynagradzania za doznawane przez Boga zniewagi, na podst. pism
mistyków chrzecijañskich (90 min.)
DROGA KRZY¯OWA. Rozwa¿ania tradycyjnych stacji na podstawie VI Ksiêgi
Poematu Boga-Cz³owieka (90 min.)
RÓ¯ANIEC WIÊTY Z ROZWA¯ANIAMI na podst. wizji Valtorty. Modlitwê prowa-

dzi Magda Buczek za³o¿ycielka Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych. CZÊCI: RADOSNA, BOLESNA, CHWALEBNA. Ka¿da na
kasecie 60-min. CZÊÆ WIAT£A: 90 min.
RÓ¯ANIEC BEZ ROZWA¯AÑ na kasecie
90-min. Pomoc w odmówieniu modlitwy w
czasie spaceru, w podró¿y samochodem
lub autobusem czy te¿ samotnie w domu.
ORÊDZIE Z LA SALETTE: Czas, bycie
wyszli i owiecili ziemiê... Historia objawienia, losy widz¹cych, treæ i znaczenie
tajemnicy. Kaseta video lub audio (60 min.)
GARABANDAL. HISTORIA I WSPÓ£CZESNOÆ. Nagranie audio (90 min.) i

video (60 min.). Omawia treæ objawienia
oraz jego znaczenie, zdjêcia wspó³czesne
i archiwalne nagrania ekstaz.
ODNOWA WIATA. Prelekcja kanadyjs-
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Vox Domini
kiego charyzmatyka ks. Ch. Mathieu o zbli¿aj¹cej siê odnowie Kocio³a i powrocie
Jezusa. (90 min., kaseta audio).
Z MARYJ¥ W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI. Rekolekcje s. Emmanuel Maillard

na podstawie orêdzi z Medziugorja. Ka¿da kaseta omawia jedno zagadnienie (5x90
min.): G Trzeba, abym kocha³ a¿ do nieskoñczonoci G Modlitwa wszystko mo¿e
G Broñ niezwyciê¿ona G Mi³oæ w cierpieniu G Gdzie jest ród³o ¿ycia?
PISMO WIÊTE PRZECZY WIADKOM
JEHOWY. Historia powstania, g³ówne tre-

ci i b³êdy nauczania sekty w zestawieniu
z nauk¹ Kocio³a katolickiego  oprac. ks.
M. Kaszowski. (90 minut).

OTO SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMI£OWA£O LUDZI. Przes³anie otrzymane

przez w. Ma³gorzatê. Film (60 min.) i pod
tym samym tytu³em kaseta audio (90 min.)
z dodatkiem o intronizacji Najw. Serca wed³ug objawieñ S³. B. Rozalii Celakówny.
OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ W LOURDES. Historia wydarzeñ, los w. Bernade-

ty, omówienie orêdzia i jego znaczenia dla
wspó³czesnego wiata i ka¿dego d¹¿¹cego do wiêtoci. (audio i video 45 min.)
OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ W FATIMIE
w 1917 r. Relacja z przebiegu wydarzeñ,

treæ i znaczenie orêdzia (audio, 75 min.)
NOWOCI

+ strona 31.

Zamówienia:
B.H.Lumen 43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki i Wigury 6 Tel.: (32)7383869

c.d. ze str. 3

JEZUS UCZY NAS MODLITWY

O skutecznoci Jezusowej modlitwy wiadcz¹ Jego s³owa, jakie wypowiedzia³ przed
grobem £azarza: Ojcze, dziêkujê Ci, ¿e Mnie wys³ucha³. Ja wiedzia³em, ¿e Mnie zawsze wys³uchujesz. Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy Mnie lud to powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿e Ty Mnie posta³ (J 11,41-42). O skutecznoci wstawiennictwa Maryi wiadczy
cud w Kanie Galilejskiej, dokonany dziêki Jej probie, skierowanej do Jezusa (por. J 2,111). Równie¿ ludzie ¿yj¹cy na ziemi mog¹ siê wstawiaæ jedni za drugimi przed Bogiem
(por. £k 7,1-10).
POMOC DUCHA WIÊTEGO W MODLITWIE
Jak¹ pomoc okazuje nam Duch wiêty w modlitwie? Rz 8,26-27
Modl¹cy siê chrzecijanin wspierany jest przez Ducha wiêtego, trzeci¹ osobê Bosk¹. Tym Duchem zostalimy obdarzeni w sakramencie chrztu i bierzmowania. w. Pawe³ tak okrela okazywan¹ nam przez Niego pomoc
Podobnie tak¿e Duch przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboci. Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie
mo¿na wyraziæ s³owami. Ten za, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], ¿e przyczynia siê za wiêtymi zgodnie z wol¹ Bo¿¹ (Rz 8,26-27).
WARTOÆ MODLITWY WSPÓLNOTOWEJ
Na czym polega wartoæ modlitwy wspólnej, przede wszystkim liturgicznej?
Na czym polega tzw. modlitwa spontaniczna? Mt 18,19-20
Zmartwychwsta³y Chrystus w szczególny sposób obecny jest tam, gdzie modli siê
razem kilka osób, np. w rodzinie, w kociele itp. On sam powiedzia³: Jeli dwaj z was na
ziemi zgodnie o co prosiæ bêd¹, to wszystkiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poród nich (Mt 18,1920). Kiedy modlimy siê razem, mo¿na wspólnie recytowaæ znane modlitwy, rozwa¿aæ
tajemnice ró¿añca lub praktykowaæ tzw. modlitwê spontaniczn¹. Polega ona na tym, ¿e
po przeczytaniu i rozwa¿eniu fragmentu Pisma w. ka¿da z zebranych osób wyg³asza
g³ono swoj¹ osobist¹ modlitwê, wyra¿on¹ w³asnymi s³owami. Ten sposób modlenia siê
bardzo zespala ludzi i zachêca do osobistego kontaktu z Bogiem.

«Na ile to mo¿liwe, powiêæcie niedzielê na kontemplacjê
i na dzie³a mi³osierdzia, na wiête odprê¿enie, w odnawiaj¹cym si³y kontakcie z przyrod¹. Jedynie niedziela,
która nie jest zredukowana do koñca tygodnia (weekendu),
spêdzonego pod znakiem nerwowej i pustej konsumpcji,
mo¿e staæ siê pierwszym dniem, nadaj¹cym sens i smak
tak¿e dniom zwyk³ego trudu.»
Jan Pawe³ II, 4 maja 2004

Zachód s³oñca nad kocio³em w Jaworkach
64

