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O, b³ogos³awiony ró¿añcu Maryi, s³odki ³añcuchu, który ³¹czysz
nas z Bogiem; wiêzi mi³oci, która nas jednoczysz z anio³ami;
wie¿o ocalenia od napaci piek³a; bezpieczny porcie w morskiej
katastrofie! Nigdy ciê ju¿ nie porzucimy.
Bêdziesz nam pociech¹ w godzinie konania.
B³. Bart³omiej Longo, aposto³ ró¿añca
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Modlitwa ró¿añcowa jest modlitw¹ cz³owieka za cz³owieka; jest modlitw¹ ludzkiej solidarnoci, modlitw¹ wspóln¹ odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kocio³a; jest modlitw¹ za wszystkich ludzi wiata i historii, ¿ywych i umar³ych, powo³anych do tworzenia wraz z nami Cia³a Chrystusa i do stania siê wraz z
Nim wspó³dziedzicami chwa³y Ojca.
Jan Pawe³ II

RÓ¯ANIEC  NAJBARDZIEJ
ROZPOWSZECHNIONA MODLITWA
W KOCIELE KATOLICKIM
CO TO JEST RÓ¯ANIEC?
Ró¿aniec to modlitwa wymagaj¹ca
podstawowej znajomoci prawd wiary.
Przez rozmylanie nad ¿yciem Matki Bo¿ej i Pana Jezusa kieruje nas ku tajemnicy zbawienia cz³owieka. Dlatego odmawianie Ró¿añca przez osobê g³êbokiej
wiary przynosi wiele owoców duchowych.
Jego obecny kszta³t: rozwa¿anie 20 wa¿nych epizodów z ¿ycia Jezusa i Maryi, z
podzia³em na czêæ radosn¹, bolesn¹,
wiat³a i chwalebn¹, ustala³ siê przez stulecia.
Praktyka powtarzania modlitw siêga
odleg³ych czasów. Wystêpuje ona tak¿e
w religiach niechrzecijañskich. Dla przyk³adu w Kociele Wschodnim rozwin¹³ siê
zwyczaj tzw. modlitwy Jezusowej, polegaj¹cej na nieustannym powtarzaniu zdania:
Panie Jezu Chryste, Synu Boga ¯ywego, zmi³uj siê nade mn¹, grzesznym.
Zwyczaj ten by³ zgodny z zaleceniem w.
Paw³a: Nieustannie siê módlcie (1 Tes
5,11). Nieustanne wypowiadanie imienia
Jezusa mia³o te¿ uzmys³awiaæ Jego obecnoæ.
Ojcowie Pustyni (III-V w.) uwa¿ali nieustann¹ modlitwê za swój g³ówny program. Pustelnicy wczesnochrzecijañscy
odmawiali krótkie, stale powtarzane modlitwy. w. Pawe³ z Teb odmawia³ codziennie 300 razy Ojcze nasz i u¿ywa³ kamyków, aby siê nie pomyliæ. Od VI w. zaczêto u¿ywaæ sznurów z paciorkami.
W redniowieczu, gdy kult Matki Bo¿ej rozwija³ siê coraz intensywniej, zaczêto
modliæ siê wielokrotnie powtarzaj¹c Pozdrowienie anielskie. Wówczas pojawi³
siê te¿ zwyczaj odmawiania 150 razy
Zdrowa Maryjo, tyle razy, ile jest psalmów. Od XII wieku zaczêto przeplataæ
Ojcze nasz ze Zdrowa Maryjo.
W XIV w., w czasie wielkiej epidemii
d¿umy, wskutek której zmar³a jedna
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czwarta mieszkañców Europy, do Pozdrowienia anielskiego dodano s³owa:
wiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za
nami grzesznymi, teraz i w godzinê mierci
naszej.
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, nazywany
Papie¿em ró¿añca, zachêca³ nas w
swym nauczaniu: Jest to modlitwa, któr¹
bardzo ukocha³em. Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i g³êbi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te
s³owa, które Maryja us³ysza³a z Archanio³a i z ust swej krewnej, El¿biety. Do tych
s³ów do³¹cza ca³y Koció³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ró¿aniec staje siê jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdzia³u konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykañskiego II, mówi¹cego o przedziwnej obecnoci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kocio³a. Oto bowiem na
kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego
(Ave Maria) przesuwaj¹ siê przed oczyma naszej duszy g³ówne momenty ¿ycia
Jezusa Chrystusa. Uk³adaj¹ siê one w ca³okszta³t tajemnic radosnych, bolesnych i
chwalebnych. Jakbymy obcowali z Panem Jezusem poprzez  mo¿na by powiedzieæ  serce Jego Matki. Równoczenie za w te same dziesi¹tki ró¿añca
serce nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie
sprawy, które sk³adaj¹ siê na ¿ycie cz³owieka, rodziny, narodu, Kocio³a, ludzkoci. Sprawy osobiste, sprawy naszych blinich, zw³aszcza tych, o których najbardziej
siê troszczymy. W ten sposób ta prosta
modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim (29.10.1978 r.)
RÓD£EM MODLITWY
 PISMO WIÊTE
Ró¿aniec jest modlitw¹ ewangeliczn¹,
bo w Pimie wiêtym znajdujemy jego korzenie. Jak wspomnia³ Jan Pawe³ II, g³ówna czêæ Zdrowa Maryjo przytacza
przecie¿ pozdrowienie archanio³a Gabriela

ze Zwiastowania Maryi (£k 1,28), za dalsza  jest pozdrowieniem i b³ogos³awieñstwem El¿biety dla Maryi (£k 1,42).
Modlitwê Ojcze Nasz przekaza³ uczniom sam Pan Jezus (Mt 6,9), a Chwa³a
Ojcu jest rozwiniêciem trynitarnej formu³y wypowiedzianej przez Jezusa wysy³aj¹cego uczniów z misj¹ (Mt 28,19).
Sporód rozwa¿anych tajemnic jedynie czwarta i pi¹ta chwalebna (Wniebowziêcie i Ukoronowanie Najwiêtszej Maryi Panny na Królow¹ Nieba i Ziemi) nie
s¹ udokumentowane w Pimie wiêtym,
ale czerpi¹ z niego inspiracjê.
To biblijne pochodzenie sprawia, ¿e ró¿aniec, chocia¿ czêsto ³¹czony cile z
Maryj¹, tak naprawdê jest modlitw¹ do Jezusa. Celem tej modlitwy pozostaje akt
wiary w Jezusa Chrystusa, prze¿yty z Maryj¹, która jest Matk¹ wspólnoty Kocio³a.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e jest to patrzenie na ¿ycie Jezusa oczyma Maryi.
Ta prosta modlitwa prowadzi do samego centrum tajemnic wiary chrzecijañskiej. Tym samym staje siê najprostsz¹
szko³¹ kontemplacji, pozwalaj¹cej rozwa¿aæ poszczególne wydarzenia z ¿ycia
Zbawiciela.
WIENIEC RÓ¯ANY
Pocz¹tkowo modlitwê tê nazywano
Psa³terzem Maryi, ale póniej upowszechni³a siê nazwa Ró¿aniec od ³aciñskiego rosarium - wieñca ró¿, którym przyozdabiano wizerunki Matki Bo¿ej.
Istnieje kilka hipotez, co do pochodzenia nazwy modlitwy. Jedna siêga do sanskryckiego japanama, co mo¿e oznaczaæ zarówno zbiór modlitw, jak i zbiór ró¿.
Najbardziej prawdopodobn¹ wydaje
siê pochodzenie redniowieczne od Marienminne. Ró¿a bowiem w dojrza³ym redniowieczu by³a ulubionym symbolem towarzysz¹cym Matce Bo¿ej. wiadcz¹ o
tym liczne rymowane psalteria, wiersze
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maryjne z jedn¹ lub trzema quinquagenami (50 lub 150 strof), ze stale powtarzanym zwrotem: witaj Ró¿o. W nawi¹zaniu
do 150 psalmów by³y nazywane psalteriami.
U¿ywane na prze³omie XIII i XIV wieku pojêcie rosarium mia³o sens szeroki i
wiecki. Nazywano bowiem w ten sposób
tak¿e ogród ró¿any. Ale bywa³o, ¿e nazywano tak Matkê Bo¿¹ jako jeden wielki
ogród ró¿, czyli wszystkich cnót i ³ask.
Z modlitw¹ ró¿añcow¹ zwi¹zane s¹
liczne przekazy i legendy wyp³ywaj¹ce z
wielkiej pobo¿noci. Jedna z nich mówi o
pewnym mnichu, który mia³ zwyczaj splataæ B³ogos³awionej Dziewicy wieniec z ró¿,
by przyozdobiæ nim Jej statuê. Pewnego
dnia zosta³ jednak pouczony w widzeniu,
¿e Maryja jeszcze bardziej by³aby zadowolona z innego wieñca ró¿, a mianowicie z powtórzenia 50 razy modlitwy Ave
Maria. Te modlitwy stawa³yby siê w d³oniach Matki Bo¿ej ró¿ami, z których splata³aby sobie najpiêkniejszy wieniec.
Inna wersja tej legendy g³osi, ¿e to
pewien leniwy m³odzieniec potrafi³ zdobyæ
siê tylko na jeden wysi³ek: codziennie plót³
wieniec z ró¿, którym przyozdabia³ figurê
Matki Bo¿ej. W koñcu wst¹pi³ do zakonu,
ale tu nie móg³ ju¿ pleæ wieñców. Z tego
powodu chcia³ opuciæ klasztor. Pewien
stary mnich poradzi³ mu jednak, aby zamiast prawdziwych kwiatów ofiarowa³ Matce Bo¿ej wieniec ze szlachetnych czynów,
s³ów czci oraz z piêædziesiêciu Zdrowa
Maryjo. Sens obu tych legend jest g³êboki i taki sam: wieniec modlitewny bardziej
cieszy Bogarodzicê ni¿ lilie i ró¿e.
FORMA
Na powstanie modlitwy ró¿añcowej
mia³ wp³yw zwyczaj odmawiania przez
mnichów psa³terza. Ró¿aniec zaczêto odmawiaæ w XII wieku jako modlitwê, która
np. braciom zakonnym nie umiej¹cym czytaæ lub nie znaj¹cym ³aciny, zastêpowa³a
odmawianie psalmów. Zamiennie odmawiali wiêc oni okrelon¹ liczbê Zdrowa
i Ojcze nasz. Pierwsze wiadectwa takiej modlitwy siêgaj¹ roku 667 i dotycz¹
biskupa Ildefonsa z Toledo.
W XIV wieku pewien kartuz podzieli³
150 Zdrowa na 15 dziesi¹tek, do³¹czaj¹c do ka¿dej z nich Modlitwê Pañsk¹ 
Ojcze Nasz. Od wieku nastêpnego w³¹czono w odmawianie g³onej modlitwy tak¿e medytacjê tajemnic z ¿ycia Pana Jezusa. W tym¿e wieku zaproponowano
wiernym podzia³ ró¿añca na trzy czêci
(radosn¹, chwalebn¹ i bolesn¹).
Dzisiejsz¹ formê ró¿añca zatwierdzi³
oficjalnym dokumentem w 1569 r. papie¿

Pius V, dominikanin. Zakon Dominikañski przyczyni³ siê najbardziej
do rozpowszechnienia tej modlitwy, prawdopodobnie dlatego, ¿e
jego cz³onkowie byli wêdrownymi kaznodziejami.
Po Soborze Trydenckim modlitwa ró¿añcowa sta³a siê praktyk¹ wszystkich rodzin chrzecijañskich. Aby sta³a siê bardziej przystêpna, zaczêto j¹ ograniczaæ do
piêciu dziesi¹tek. Wielu papie¿y
podkrela³o wa¿noæ tej modlitwy
w ¿yciu duchowym zarówno dla
kap³anów, jak i wieckich.
NATCHNIONA MYL
Dokumenty nie potwierdzaj¹
d³ugo utrzymuj¹cej siê w Kociele opinii, jakoby w. Dominik by³
twórc¹ modlitwy ró¿añcowej, o
czym maj¹ wiadczyæ obrazy przedstawiaj¹ce Matkê Bo¿¹ wrêczaj¹c¹ Za³o¿ycielowi Zakonu ró¿aniec. Nadal jednak za³o¿yciela dominikanów nazywa siê ojcem
Ró¿añca do Najwiêtszej Maryi Panny.
Tymczasem obecn¹ formê modlitwy ustali³
jego wspó³brat b³. Alan de la Roche, który
¿y³ w latach 1428-75. To on podzieli³ 150
Zdrowa na dziesi¹tki, które przeplót³
Modlitw¹ Pañsk¹. On te¿ za³o¿y³ pierwsze bractwo ró¿añcowe w Douai w r. 1470.
Ju¿ w redniowieczu powsta³y wspólnoty, gromadz¹ce siê, by odmawiaæ ró¿aniec. Pierwsze Bractwo Ró¿añcowe za³o¿y³ w 1470 r. b³. Alanus de Rupe, a piêæ
lat póniej w Kolonii podobn¹ wspólnotê
utworzy³ dominikanin Jakub Sprenger. W
Europie istnia³y setki bractw ró¿añcowych,
do których nale¿eli królowie i ksi¹¿êta,
wielcy wodzowie i dostojnicy Kocio³a.
Wród wielkich czcicieli ró¿añca jest papie¿ Leon XIII, autor 13 encyklik ró¿añcowych. Pisa³ on, ¿e ró¿aniec uczy m¹drego prze¿ywania codziennoci w tajemnicach radosnych, swoich cierpieñ  w tajemnicach bolesnych i nastawienia na ¿ycie
przysz³e  w tajemnicach chwalebnych.
W wieku XVI bractwa istnia³y ju¿ we
wszystkich krajach, gdzie dominikanie
mieli klasztory. Wtedy te¿ ustalono rozwa¿ania 15 tajemnic ¿ycia Pana Jezusa i Jego Matki, dziel¹c je na 5 radosnych, 5 bolesnych i 5 chwalebnych.
Do Polski modlitwa ró¿añcowa dotar³a w redniowieczu. Do jej popularyzacji
przyczyni³y siê Bractwa Ró¿añcowe, bêd¹ce pod opiek¹ duchow¹ dominikanów.
Wspólnoty stawia³y specjalne o³tarze
brackie, w których umieszczano obrazy
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Do Bractwa

Ró¿añcowego nale¿eli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kociuszko i Kazimierz Pu³aski.
DZIE£O B£OGOS£AWIONEJ
PAULINY JARICOT
(1799-1862)
Renesans modlitwy ró¿añcowej w Europie, po okresie kryzysu wywo³anego szerzeniem siê idei owieceniowych i rewolucj¹ francusk¹, nast¹pi³ dziêki Francuzce
Paulinie Jaricot, inicjatorce ¯ywego Ró¿añca.
By³a ona córk¹ kupca i producenta jedwabiu z Lyonu. Urodzi³a siê 22 lipca 1799
r. Maj¹c 17 lat, choæ piêkna i pochodz¹ca
z zamo¿nej rodziny, postanowi³a powiêciæ siê Bogu, pozostaj¹c w wiecie. Z³o¿y³a prywatnie lub czystoci. Przyjê³a prosty sposób ¿ycia i ubierania siê robotnic.
Dziêki starszemu o trzy lata bratu Fileasowi, który wst¹pi³ do seminarium i
przygotowywa³ siê do g³oszenia Ewangelii w Chinach, zainteresowa³a siê misjami.
Otrzymuj¹c informacje o misjach, szuka³a
sposobu, aby pobudziæ katolików do zaanga¿owania siê w pomoc misjom. Znalaz³a prosty sposób ich wspierania. Uzna³a,
¿e drobne, ale regularne datki mog¹ stworzyæ potê¿ny fundusz na rzecz misji.
W 1819 r. na modlitwie otrzyma³a wiat³o: przysz³o jej na myl, ¿e ka¿da znana
jej osoba mo¿e znaleæ dziesiêæ innych,
które raz na tydzieñ wp³aca³yby drobn¹
sumê. Sporód tych dziesiêciu jedna zbiera³aby sk³adki. Nad dziesiêtnikami byliby setnicy i tysiêcznicy. Na ka¿dym
szczeblu grupami kierowali odpowiedni
przewodnicy. Pierwszymi cz³onkiniami by³y
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robotnice, a pierwsze zelatorki (przewodnicz¹ce grup) zosta³y wybrane sporód robotnic ze stowarzyszenia Wynagrodzicielek Najwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Ka¿dy cz³onek mia³ obowi¹zek codziennej modlitwy i niewielkiej, cotygodniowej
ofiary.
Gdy Paulina spyta³a o ocenê projektu
swojego spowiednika, us³ysza³a w odpowiedzi: Paulino, za g³upia jeste, aby mog³a
taki plan wymyliæ; najwidoczniej pochodzi od
Boga. A zatem, nie tylko
pozwalam ci, ale jak najusilniej zachêcam, aby
go wykona³a.
Trzy lata póniej kilku znamienitych obywateli Lyonu zebra³o siê na
naradê. Stanowili grupê
wieckich, którzy zgromadzili siê w celu przedyskutowania nowych form
wspó³pracy misyjnej.
3 maja 1822 r. przyjêli oni system zbierania
sk³adek zainicjowany przez Paulinê. Na
tym spotkaniu jego przewodnicz¹cy,
Benedykt Coste, powiedzia³:
Jestemy katolikami, w konsekwencji nie powinnimy pomagaæ takiej
czy innej misji, ale wszystkim misjom
wiata: UBIQUE PER ORBEM.
By³o to zebranie za³o¿ycielskie, które da³o pocz¹tek Dzie³u Rozkrzewiania Wiary. Grupa przekszta³ci³a siê w
radê powstaj¹cego Dzie³a, które z czasem sta³o siê najwiêksz¹ inicjatyw¹ na
rzecz wspierania misji w Kociele, nad
któr¹ pieczê obj¹³ z czasem Papie¿.
A Paulina? W tym czasie sta³a na czele
setki cz³onkiñ. Waha³a siê, czy pozostawiæ dzie³o w innych rêkach, ale gdy dostrzeg³a, ¿e nowe kierownictwo mo¿e
przyczyniæ siê do uniwersalnoci Dzie³a,
sama pozosta³a na uboczu. Nie brakowa³o jej jednak nowych pomys³ów. Swoje
zdolnoci organizacyjne wykorzysta³a w
realizacji innych projektów misyjnej wspó³pracy.
Moim powo³aniem  pisa³a  nie jest
przywi¹zanie siê do jakiego dzie³a w taki
sposób, aby zapomnieæ o wszystkim innym (...). Chcê pozostaæ woln¹, aby pracowaæ tam, gdzie potrzeby s¹ jeszcze
wiêksze.
¯YWY RÓ¯ANIEC (1826)
Otrzyma³a wówczas od Boga kolejne
natchnienie. Zdecydowa³a uczyniæ z ró-

¿añca, kojarzonego z dewotkami, modlitwê powszechnie odmawian¹ w intencji
g³oszenia Ewangelii. Modlitw¹ ró¿añcow¹
pragnê³a opleæ ca³y wiat, tworz¹c zaplecze dla dzia³alnoci misyjnej, bez niego bowiem misje, choæ zaopatrzone w pieni¹dze,
nie przynosz¹ duchowych owoców.
Najwa¿niejsz¹... rzecz¹ i najtrudniejsz¹ jest uczyniæ ró¿aniec modlitw¹ wszyst-

kich  napisa³a wtedy. Stwierdzi³a ona,
¿e wieckim bardzo trudno jest odmawiaæ codziennie ca³¹ cz¹stkê Ró¿añca,
ale nawet cz³owiek zapracowany mo¿e
odmówiæ jedn¹ dziesi¹tkê. Ka¿dy cz³owiek mo¿e znaleæ w ci¹gu dnia kilka
minut na odmówienie jednej tajemnicy.
W 1826 r. przyjê³a tê sam¹ metodê,
jak przy zbieraniu sk³adek na misjê, tylko
zamiast dziesi¹tek wprowadzi³a piêtnastki. Ka¿dy cz³onek tej grupy (ró¿y) mia³
odmawiaæ codziennie dziesi¹tek ró¿añca
i rozwa¿aæ jego tajemnicê. Tajemnice ustalano w drodze losowania.
Podczas gdy kto zobowi¹zany do
uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego prosi o cnotê pokory dla grzesznika,
za którego modli siê ca³a piêtnastka, kto
drugi, któremu przypadnie rozmylanie
nad misterium mierci Zbawiciela, prosi dla
tego samego grzesznika o ¿al za grzechy,

kto inny o ducha pokuty  t³umaczy swoje intencje Paulina.  I tak wszyscy cz³onkowie, maj¹ udzia³ w dziele nawracania
grzesznika, ciesz¹ siê wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jednoci tajemnic daje Ró¿añcowi szczególn¹
moc nawracania grzeszników.
Ka¿da zatem z osób tworz¹cych piêtnastkê zobowi¹zywa³a siê do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem
odmawiaj¹ codziennie ca³y ró¿aniec.
Wszyscy cz³onkowie ró¿y maj¹ tak¹ zas³ugê, jakby odmówili ca³y ró¿aniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, lecz utratê zas³ugi.
Paulina podkrela³a, ¿e w takiej piêtnastce, z³o¿onej z ludzi dobrych, przeciêtnych oraz innych, którzy maj¹ jedynie
dobr¹ wolê, z piêtnastu wêgli, z których
jeden p³onie, trzy lub cztery tl¹ siê zaledwie, a pozosta³e s¹ zimne, wkrótce wszystkie razem wybuchn¹ ogniem.
Ten ogieñ rzeczywicie wybuch³. Zaledwie piêæ lat po powstaniu pomys³u ¯ywy
Ró¿aniec odmawiano ju¿ we W³oszech,
Szwajcarii, Belgii, Anglii a¿ po Amerykê,
Indiê, Kanadê. W 1834
r. ¯ywy Ró¿aniec we
Francji zrzesza³ ponad
milion osób, a w 1862, w
roku mierci Za³o¿ycielki, grupowa³ w samej
Francji oko³o 2 miliony
250 tysiêcy osób.
Paulina nie poprzesta³a na tym. Zaanga¿owa³a siê równie¿ w problemy spo³eczne klasy
robotniczej Francji. Jednak dzie³o, w które zainwestowa³a ca³y
swój maj¹tek, upad³o na skutek oszustwa osób nieuczciwych. Sytuacja ta
sta³a siê dla niej ród³em niezliczonych
cierpieñ i upokorzeñ. Cierpia³a przez
wiele lat, a¿ do mierci. W 1862 roku
Paulina umar³a w ubóstwie, zapomnieniu
i opuszczeniu.
Dzie³o Rozkrzewiania Wiary  które
zainicjowa³a  papie¿e polecali biskupom,
kap³anom i wiernym, a w 1922 r. Pius XI,
w stulecie powstania Dzie³a, 3 maja, Motu
Proprio Romanorum Pontificum uczyni³ je
papieskim i poleci³ wprowadziæ w ca³ym
Kociele powszechnym. Obecnie jako
Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary
istnieje na wszystkich kontynentach.
Dzieñ patronalny: wiatowy Dzieñ Misyjny jest obchodzony w przedostatni¹ niedzielê padziernika.
Papie¿ Jan XXIII podpisa³ w 1963 roku
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dekret stwierdzaj¹cy heroicznoæ cnót
S³ugi Bo¿ej Pauliny Jaricot. Jan Pawe³ II
beatyfikowa³ j¹ w roku 1999 i wielokrotnie
wspomina³ w swoich pismach.
¯YWY RÓ¯ANIEC W POLSCE
Do Polski dzie³o ¯ywego Ró¿añca b³.
Pauliny Jaricot dotar³o w XIX w. W krótkim czasie objê³o niemal wszystkie parafie w kraju. Tak jest do dzi. Nie ma chyba
parafii, w której nie modli³aby siê choæ jedna, a przewa¿nie kilka lub kilkanacie
ró¿. Nale¿¹cy do ró¿y spotykaj¹ siê raz
w miesi¹cu, modl¹ siê na Mszy wiêtej,
wymieniaj¹ tajemnice na kolejny miesi¹c.
¯ywym Ró¿añcem opiekuj¹ siê proboszczowie lub ksi¹dz upowa¿niony przez proboszcza. Poniewa¿ nie istniej¹ struktury
organizacyjne czy centrala, trudno
oszacowaæ liczbê Kó³ Ró¿añcowych.
Dzie³u Pauliny Jaricot udzieli³o poparcia wielu biskupów oraz ojciec genera³
Zakonu Kaznodziejskiego, który przy³¹czy³
Stowarzyszenie ¯ywego Ró¿añca do wielkiej historycznej dominikañskiej Rodziny
Ró¿añcowej, obejmuj¹cej Bractwa Ró¿añcowe i Ró¿aniec Wieczysty.
Papie¿ Grzegorz XVI wyda³ breve
aprobuj¹ce stowarzyszenie. ¯ywy Ró¿aniec w krótkim czasie rozprzestrzeni³ siê
w ca³ej Francji, a nastêpnie na wiecie.
Po piêciu latach, w r. 1831, Paulina Jaricot napisa³a: Liczba odmawiaj¹cych
dziesi¹tek ró¿añca ronie z niewiarygodn¹ szybkoci¹ we W³oszech, Szwajcarii,
Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...)
Wszêdzie, gdzie tworz¹ siê piêtnastki,
mo¿na zauwa¿yæ nie notowane wczeniej
umacnianie siê dobra. Kilka lat póniej doda³a: Stopniowo stajemy siê zjednoczeni
w modlitwie ze wszystkimi ludmi wiata.
Papie¿ Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisa³ m.in. Paulinie Jaricot... zawdziêczamy szczêliwy pomys³
rozdzielenia wród piêtnastu osób piêtnastu dziesi¹tków Ró¿añca. W ten sposób
...cudownie rozpowszechni³a i uczyni³a
nieustann¹ modlitwê do Matki Bo¿ej.
Gdy kilkadziesi¹t lat póniej powsta³y
Papieskie Dzie³a Misyjne, ¯ywy Ró¿aniec
w naturalny sposób sta³ siê ich wiernym
wspó³pracownikiem.
Rozpoczynaj¹c 25 rok pontyfikatu,
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II w Licie Apostolskim zatytu³owanym Ró¿aniec Dziewicy
Maryi (Rosarium Virginis Mariae) og³osi³
Rok Ró¿añca, od padziernika 2002 do
padziernika 2003 r. Ojciec wiêty wprowadzi³ now¹ czêæ ró¿añca, tajemnice
wiat³a, uwzglêdniaj¹ce lata publicznej
dzia³alnoci Pana Jezusa, aby ró¿aniec

w pe³niejszy sposób mo¿na by³o nazwaæ
streszczeniem Ewangelii.
Odt¹d ca³y ró¿aniec liczy 20 tajemnic,
czyli ¿ywe ró¿e sk³adaj¹ siê z 20 osób.
CEREMONIA£
¯YWEGO RÓ¯AÑCA
Obecnie ¯ywy Ró¿aniec istnieje prawie w ka¿dej parafii. Parafialna wspólnota ¯ywego Ró¿añca jest jednostk¹ autonomiczn¹. Wspólnoty parafialne nie ³¹cz¹
siê w struktury ogólnokrajowe, czy wiatowe. W Polsce obowi¹zuje Ceremonia³
¯ywego Ró¿añca, opracowany przez ojca
Szymona Niezgodê w r. 1977 dla uczczenia stulecia objawieñ Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie, zatwierdzony przez Prymasa
Polski, Stefana kardyna³a Wyszyñskiego.
Cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca mog¹
dost¹piæ odpustu zupe³nego, pod zwyk³ymi warunkami, osiem razy w roku, w nastêpuj¹cych dniach:
 w dniu przyjêcia do ¯ywego Ró¿añca,
 w uroczystoæ Narodzenia Pana
Jezusa (25 XII),
 w wiêto Ofiarowania Pañskiego (2
II),
 w uroczystoæ Zwiastowania Najwiêtszej Maryi Pannie (25 III),
 w uroczystoæ Zmartwychwstania
Pañskiego (zgodnie z kalendarzem
liturgicznym),
 w wiêto Wniebowziêcia Matki
Bo¿ej (15 VIII),
 w wiêto Królowej Ró¿añca wiêtego (7 X)
 w wiêto Niepokalanego Poczêcia
Maryi (8 XII).
Zgodnie z Ceremonia³em, ¯ywym Ró¿añcem kieruje Rada, któr¹ tworz¹ zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich ró¿.
Raz w miesi¹cu ¯ywy Ró¿aniec dokonuje zmiany tajemnic ró¿añcowych,
zwykle jest to po³¹czone z udzia³em we
mszy w., przyjêciem zapisów nowych
cz³onków. Ich imiona wpisuje siê do parafialnej Ksiêgi ¯ywego Ró¿añca. Wspólnota
¯ywego Ró¿añca uczestniczy ka¿dorazowo w pogrzebie zmar³ego cz³onka oraz w
specjalnie zamawianej Mszy w. za spokój jego duszy.
DLA WSZYSTKICH
CZY DLA WYBRANYCH...?
W przesz³oci traktowano ró¿aniec
jako modlitwê dobr¹ dla pobo¿noci ludowej, znajduj¹c w niej jedynie odpowiedni¹
iloæ wypowiedzianych tekstów modlitewnych. Tymczasem zwi¹zana z ró¿añcem
medytacja sprawia, ¿e modlitwa staje siê

nie³atwa i odmawiaj¹ j¹ chrzecijanie, którzy chc¹ traktowaæ swoj¹ modlitwê bardzo powa¿nie.
Jednak poprzez odmawianie ró¿añca,
a przez to  ci¹g³¹ konfrontacjê z ¿yciem
Chrystusa, mamy wielk¹ szansê zmiany
swojego ¿ycia na lepsze, doskonalsze, na
¿ycie Bo¿e.
Ró¿aniec, albo psa³terz B³ogos³awionej dziewicy Maryi, jest bardzo pobo¿nym
sposobem modlitwy do Boga. Jest to sposób ³atwy i mo¿liwy do praktykowania
przez ka¿dego. Polega na wys³awianiu
B³ogos³awionej Dziewicy przez powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego (Zdrowa
Maryjo) sto piêædziesi¹t razy  tyle, ile
jest psalmów w psa³terzu Dawida, przeplataj¹c ka¿d¹ dziesi¹tkê Modlitw¹ Pañsk¹ (Ojcze nasz) i rozwa¿aj¹c przy tym
odpowiednie tajemnice z ¿ycia Pana Jezusa Chrystusa (Papie¿ Pius V, 1569 r.).
ODDAÆ ¯YCIE ZA...
RÓ¯ANIEC?
Szczególnym potwierdzeniem znaczenia modlitwy ró¿añcowej s¹ wiadkowie
wiary, których mieræ mêczeñska zwi¹zana by³a z ró¿añcem. Przyk³adem jest b³.
Zefiryn Gimenez Malla, Cygan. W czasie
komunistycznej nienawici do katolicyzmu, która ogarnê³a Hiszpaniê, Zefiryn uj¹³
siê za prowadzonym na rozstrzelanie m³odym ksiêdzem. Aresztowano wiêc i jego.
By³o to w Barbastro pod koniec czerwca
1936 r. Tak wspominaj¹ nastêpne wydarzenia historycy: Gdy jeszcze znaleziono w jego kieszeni ró¿aniec, jego los by³
przes¹dzony. Jeden z milicjantów, który
zna³ Zefiryna jako dobrego cz³owieka, próbowa³ go ratowaæ, prosz¹c o dyskretne oddanie ró¿añca w jego rêce. Zefiryn jednak odwa¿nie wyzna³ wiarê, godz¹c siê
na wiêzienie i mieræ. W wiêzieniu modli³
siê na ró¿añcu i pociesza³ innych.
Skazany na mieræ, zosta³ rozstrzelany 2 sierpnia 1936 roku. Beatyfikowany
przez Jana Paw³a II  4 maja 1997 roku.
W grupie 108 mêczenników z czasów
II wojny wiatowej, beatyfikowanych, 13
czerwca 1999 r.. znajduje siê ks. W³adys³aw Demski z Inowroc³awia. Pobito go na
mieræ z powodu ró¿añca 26 maja 1940
roku, w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Kiedy przypadkowo wypad³
mu z kieszeni ró¿aniec, esesmani kazali
mu go podeptaæ. Ks. W³adys³aw odmówi³. Niemiec rzuci³ wiêc ró¿aniec w b³oto i
kaza³ go ksiêdzu poca³owaæ. Ksi¹dz ukl¹k³
i odszuka³ wargami krzy¿yk ró¿añca, uca³owa³. To wywo³a³o wciek³oæ stra¿ników. Pobili go na mieræ, potem bawili siê
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Vox Domini
nad cia³em mêczennika.
4 lipca 1942 roku, w Owiêcimiu, poniós³ mieræ ks. Józef Kowalski, salezjanin. Za odmowê podeptania ró¿añca zosta³ pobity i przeniesiony do obozowej
kompanii karnej. Kiedy kazano mu wejæ
na beczkê i wyg³osiæ kazanie, ksi¹dz Józef spokojnym g³osem odmówi³ Ojcze
nasz, Pod Twoj¹ obronê i Witaj Królowo.
Kapo Karl Langenhagen zepchn¹³ go
z beczki i skopa³ niemi³osiernie. Ksi¹dz Józef wróci³ do baraku i modli³ siê. Przeczuwa³ blisk¹ mieræ. Po jakim czasie zjawi³
siê kapo Józef Mitas i zabra³ go ze sob¹.
Ksi¹dz odda³ koledze ostatni¹ kromkê
chleba i poprosi³ o modlitwê za siebie i
przeladowców. Zosta³ zmasakrowany i
utopiony w beczce z fekaliami.
Czuje siê co szatañskiego w nienawici, jak¹ u ró¿nych nieprzyjació³ Boga i
Kocio³a budzi³ ró¿aniec. Ta nienawiæ jest
chyba g³osem wciek³oci szatana z powodu szczególnej potêgi modlitwy ró¿añcowej.
Wiele przeladowañ z powodu ró¿añca zaznali katolicy zw³aszcza w czasach
sowieckich. Z obsesyjn¹ wrêcz nienawici¹ przeladowano dzia³alnoæ ¯ywego
Ró¿añca. Ks. Antoni Chomicki us³ysza³
kiedy od oficera KGB, ¿e ¯ywy Ró¿aniec
to co gorszego ni¿ bomba atomowa. Byæ
mo¿e s³u¿bie bezpieczeñstwa trudno by³o
uwierzyæ, ¿e jest to ruch czysto religijny.
Powoli wydobywane s¹ na wiat³o dzienne inne przyk³ady mêczeñstwa. Np. Janina Jandulska, z ¯ytomierskiego, zosta³a
rozstrzelana bez s¹du za samo tylko zorganizowanie ¯ywej Ró¿y.
Ks. Dzwonkowski, gromadz¹cy te
wiadectwa, zapisa³ te¿ nastêpuj¹ce:

Opowiada³a mi p. W³adys³awa Jaworska z parafii So³obkowce, w rejonie jarmoliñskim obwodu chmielnickiego, historiê w³asnej rodziny, zwi¹zan¹ ze spraw¹
¯ywego Ró¿añca. W roku 1938, gdy mia³a lat 7, zosta³ aresztowany jej ojciec.
Uwiêziono go z wieloma innymi Polakami w P³oskirowie. Uda³o mu siê stamt¹d przys³aæ ¿onie brudn¹ koszulê, w której mankiecie ukry³ karteczkê ze s³owami:
<Zabrali mnie za Ró¿aniec, pamiêtaj, ucz
dzieci>. By³o ich w domu czworo. Napisa³
to, bo wiedzia³, ¿e ju¿ nie wróci - i nie wróci³.
Jak siê póniej okaza³o, za worek pszenicy
wyda³ wszystkich s¹siad, zreszt¹ Polak.
W polskich wiêzieniach stalinowskich
tak¿e zadawano ludziom cierpienia za ró¿aniec. Ks. Józef Sanak, wiêzieñ PRL w
latach 1950-55, autor ksi¹¿ki pt. Gorszy
ni¿ bandyta. Kap³an w stalinowskim wiêzieniu (Wyd. Platan 2001) napisa³:
Bardzo niebezpieczn¹ modlitw¹ by³
Ró¿aniec. Ró¿añce robilimy z kulek chleba. Gdy naczelnik wiêzienia znalaz³ przy
kim taki ró¿aniec, natychmiast kaza³ mu
go zjeæ, nie licz¹c siê z tym, ¿e wiêzieñ
po prostu móg³ siê ud³awiæ. My, starzy wyrafinowani wiêniowie, wiedzielimy, gdzie
i jak chowaæ ró¿añce, aby nie podpaæ.
Jeden Bóg wie, ile tych ró¿añców chlebowych zmówi³em....
Nieznane fakty z dziejów ró¿añcowego mêczeñstwa w dalekiej Japonii ods³aniaj¹ badania Józefa Klimurczyka OP.
Wielu sporód chrzecijan wiêzionych
za wiarê, a nastêpnie zamordowanych w
Dniu Wielkiego Mêczeñstwa, 10 wrzenia
1622 roku, przekaza³o swoim bliskim ró¿añce, jakie w oczekiwaniu na mieræ sporz¹dzili w wiêzieniu. Te otrzymane od mê-

Z ksi¹¿ki Do Kap³anów,
umi³owanych
synów Matki Bo¿ej
Maryja prosi³a w Fatimie przede
wszystkim o modlitwê, szczególnie ró¿añcow¹:
«Módlcie siê wiêcej, odmawiajcie
Ró¿aniec wiêty. Módlcie siê wspólnie
w Wieczernikach, módlcie siê szczególnie w rodzinach. Chcê, by rodziny chrzecijañskie zaczê³y na nowo siê modliæ ze
Mn¹ i za Moim porednictwem, aby doznaæ ocalenia od wielkich zagra¿aj¹cym
im nieszczêæ» (13.05.84).
W orêdziu nr 192 zachêci³a do podjêcia konkretnych dzia³añ dla unikniêcia
ci¹¿¹cej nad nami kary:
«Módlcie siê coraz wiêcej. Módlcie
siê ze Mn¹, odmawiaj¹c Ró¿aniec wiê-

czenników ró¿añce by³y przechowywane
jako drogocenna relikwia - i by³y póniej
zarówno wiadectwem oskar¿enia w nastêpnych przeladowaniach, jak ród³em
mocy dla nastêpnych mêczenników.
Owoce tych mêczenników ró¿añcowych  których imiona i liczbê zna jeden
tylko Bóg  nieoczekiwanie objawi³y siê z
gór¹ dwa wieki póniej. Jak wiadomo,
ostatnie przeladowania w Japonii  po
których w³adze dosz³y do wniosku, ¿e
chrzecijan w tym kraju ju¿ nie ma  zakoñczy³y siê w roku 1637. Wtedy równie¿
zacz¹³ siê trwaj¹cy a¿ do roku 1853 okres
izolacji Japonii. Kilkanacie lat póniej, kiedy w Nagasaki francuscy misjonarze wybudowali koció³, zaczêli siê do nich zg³aszaæ ukryci chrzecijanie, którzy przez
prawie 250 lat bez ksiê¿y i bez Eucharystii, a nawet bez Pisma wiêtego, gruntownie odseparowani od Stolicy Apostolskiej i ca³ego Kocio³a, zdo³ali zachowaæ
 w³anie dziêki modlitwie ró¿añcowej 
wiarê katolick¹. Ostatni misjonarze  jeszcze w pierwszej po³owie XVII wieku  przekazali im trzy kryteria, po których bêd¹
mogli poznaæ tych g³osicieli Ewangelii, którym mog¹ zaufaæ:
 bêd¹ oni czciæ Maryjê;
 uznawaæ Papie¿a;
 ¿yæ w celibacie.
Sanguis Martyrum  semen Christianorum. Krew mêczenników jest posiewem chrzecijan. Krew mêczenników
ró¿añcowych przyczynia siê do rozszerzania siê w Kociele umi³owania modlitwy ró¿añcowej.
A czym dla Ciebie jest Ró¿aniec?
Oprac. red. V.D.
ty. Módlcie siê i czyñcie pokutê, aby te
godziny zosta³y skrócone i aby mo¿liwie
jak najwiêcej Moich dzieci osi¹gnê³o
wieczne zbawienie. Módlcie siê, aby cierpienia przyczyni³y siê do nawrócenia
wszystkich oddalonych od Boga. Módlcie siê, abycie nigdy nie zw¹tpili w mi³oæ Ojca, który zawsze na was patrzy i
zajmuje siê wami. On pos³uguje siê cierpieniem jako rodkiem wyleczenia was z
choroby zepsucia, niewiernoci, buntu,
nieczystoci i ateizmu. Proszê was obecnie o bardziej intensywn¹ modlitwê... Powiêkszajcie liczbê waszych Wieczerników
modlitwy. Mnó¿cie wasze Ró¿añce, odmawiajcie je dobrze i ze Mn¹. Ofiarowujcie Mi tak¿e wasze cierpienie i pokutê... Dziêki temu utworzymy razem wielk¹ sieæ mi³oci, która obejmie i uratuje
ca³y wiat.»
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«Jeli rzeczy materialne daj¹ radoæ,
Boga trzeba za to chwaliæ: Mi³oæ zwróæ
nie ku nim, ale ku ich Stwórcy, bo inaczej  upodobania twoje sprawi¹, ¿e ty
nie bêdziesz siê Jemu podobaæ...»

Z myli
w. Augustyna
Bo¿e mocy, nawróæ nas, uka¿ nam oblicze Twoje, a ocalejemy. Dok¹dkolwiek cz³owiek chcia³by pójæ  jeli nie zwróci siê do
Ciebie, wszêdzie go dopada i przygwa¿d¿a
cierpienie, choæby nawet chwyta³ siê rzeczy
piêknych, ale takich, które s¹ poza Tob¹ i
poza jego dusz¹. A przecie¿ one w ogóle by
nie istnia³y, gdyby nie pochodzi³y od Ciebie!
Jak s³oñce, wschodz¹ te rzeczy i zachodz¹.
Gdy wschodz¹, jakby zaczynaj¹ istnieæ.
Wzrastaj¹ potem a¿ do czasu, w którym osi¹gaj¹ doskona³oæ, a po jej osi¹gniêciu zaczynaj¹ starzeæ siê i gin¹. Nie wszystkie osi¹gaj¹ staroæ, ale wszystkie musz¹ umrzeæ.
Wtedy wiêc, gdy wschodz¹, rozpoczynaj¹
drogê istnienia, na której im szybciej wzrastaj¹ ku swej pe³ni, tym te¿ szybciej sk³aniaj¹ siê potem ku nieistnieniu. Takiemu podlegaj¹ prawu. Takie dla nich przeznaczy³e istnienie, gdy¿ s¹ czêci¹ wielkiej ca³oci. Czêci tej ca³oci nie istniej¹ wszystkie jednoczenie, lecz kolejno ustêpuj¹ sobie i nastêpuj¹ po sobie, i w ten sposób stanowi¹ ow¹
wszechca³oæ, której s¹ elementami. Takiemu samemu prawu podlega nasz jêzyk, pos³uguj¹cy siê dwiêkami dla wyra¿ania znaczeñ. Nie istnia³by on jako ca³oæ, gdyby jedne s³owa nie ustêpowa³y, skoro wyrazi³y to,
co mia³y wyraziæ, i gdyby nie nastêpowa³y po
nich s³owa inne.
Niechaj Ciê za te wszystkie twory s³awi
dusza moja, o Bo¿e, Stwórco wszechrzeczy!
Lecz nie pozwól, by do nich zmys³ami przywar³a w mi³oci. Rzeczy te bowiem id¹ szlakiem, jakim zawsze sz³y ku nieistnieniu, a
duszê rozdzieraj¹ nieukojonym pragnieniem.

Bo ona chce istnienia, chce znaleæ oparcie
w tym, co kocha. A w nich takiego oparcia
znaleæ nie mo¿e, bo one nie trwaj¹. Przemijaj¹ nieustannie. Wymykaj¹ siê naszym
zmys³om do tego stopnia, ¿e nikt nie mo¿e
ich naprawdê uchwyciæ nawet w tym momencie, gdy jeszcze istniej¹. Zmys³y s¹ u³omne,
gdy¿ nale¿¹ do cia³a; s¹ ograniczone sw¹
natur¹. Wystarczaj¹ do innych celów, tych,
do których zosta³y stworzone. Nie s¹ za
zdolne do tego, by zatrzymaæ strumieñ przemijania rzeczy, p³yn¹cy od wyznaczonego im
pocz¹tku do wyznaczonego im kresu. Zosta³y
bowiem te rzeczy stworzone s³owem Twoim,
które zarazem nakazuje im: St¹d dot¹d.
Otrz¹nij siê z marnoci, duszo moja, nie
og³uszaj siê wrzaw¹ jej zamêtu. Us³ysz i ty!
Oto S³owo samo wo³a, aby wróci³a, a w Nim
jest miejsce spoczynku, którego nic nie zak³óci. Tam mi³oæ nie zostaje opuszczona,
je¿eli sama nie odchodzi... Oto jedne rzeczy
mijaj¹, aby po nich nast¹pi³y inne i aby ze
wszystkich tych czêci kojarzy³a siê ca³oæ
najwy¿szego stworzenia. Czy¿ ja dok¹dkolwiek odchodzê? mówi S³owo Bo¿e. Tu rozepnij swój namiot, duszo! Powierz S³owu
wszystko, co masz  bo przecie¿ masz to od
Niego. Przynajmniej teraz, duszo moja, gdy
ju¿ znu¿y³a siê k³amstwami, powierz Prawdzie to, co otrzyma³a od Prawdy, a niczego
nie utracisz. Znowu zakwitnie to, co w tobie
uwiêd³o, i uleczona bêdziesz ze wszystkich
twoich chorób.
miertelne twoje cia³o bêdzie naprawione i odnowione; ale i mocno, z tob¹ zwi¹zane, a gdy umrze, nie poci¹gnie ciê z sob¹ do

grobu, lecz przetrwa i pozostanie z tob¹ przed
obliczem Boga, który trwa i pozostaje na zawsze.
Dlaczego wiêc schodzisz na manowce,
dlaczego kroczysz za g³osem cia³a? Niech
raczej ono siê nawróci i za tob¹ idzie. Cokolwiek poznajesz za jego porednictwem, poznajesz tylko czêciowo. Cieszy ciê to, ale
jednak jest to tylko czêæ, nale¿¹ca do ca³oci, której nie znasz. To w celu ukarania ciebie taka granica poznania zosta³a wyznaczona dla twoich zmys³ów. Ale nawet gdyby by³o
inaczej; gdyby zmys³y twoje by³y zdolne do
ogarniêcia ca³oci, pragnê³aby, aby wszystko, co zaistnia³o w teraniejszoci, przemija³o - by mog³a wiêksz¹ czerpaæ radoæ z ca³oci. Przecie¿ przez zmys³y dociera do ciebie tak¿e to, co mówimy. I nie chcesz, ¿eby
sylaby na zawsze trwa³y, chcesz, ¿eby ulatywa³y, a na ich miejsce zaczyna³y dwiêczeæ
inne, i ¿eby mog³a us³yszeæ ca³oæ wypowiedzi. Zawsze tak ma siê rzecz z czêciami
sk³adaj¹cymi siê na ca³oæ. Nie istniej¹
wszystkie jednoczenie, ale jeli mo¿na je
odczuæ jako jednoæ, to daj¹ wiêcej radoci
razem wziête ni¿ ka¿da czêæ z osobna. Lecz
o ile¿ jeszcze wiêcej wart od nich wszystkich
jest Ten, który je wszystkie stworzy³. To On
jest Bogiem naszym. On nie odchodzi, bo nic
nie mo¿e nast¹piæ po Nim. Jeli rzeczy materialne daj¹ radoæ, Boga trzeba za to chwaliæ: Mi³oæ zwróæ nie ku nim, ale ku ich Stwórcy, bo inaczej  upodobania twoje sprawi¹,
¿e ty nie bêdziesz siê Jemu podobaæ.
Wyznania
Ksiêga IV 10-11.
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wiêty Ojciec Pio  wielki
aposto³ ró¿añca.
Ró¿aniec by³ jego wielk¹ broni¹ i ukochan¹ modlitw¹. Daje nam sta³y przyk³ad jak,
gdzie, kiedy i jak czêsto odmawiaæ ró¿aniec, jak w niego wierzyæ i jak go kochaæ.
Ojciec Pio odmawia³ ró¿aniec nieprzerwanie. By³a to modlitwa sta³a i nieprzerwana. Jego biografia obfituje tu w niezwyk³e przyk³ady i wiadectwa. Ka¿dego ranka, po
dziêkczynieniu po Mszy w., mia³ zwyczaj spowiadaæ, zaczynaj¹c od kobiet. Pewnego
dnia poród pierwszych, które podesz³y do konfesjona³u, by³a Lucia Pennelli z San
Giovanni Rotondo. Us³ysza³a pytanie ojca Pio: Ile ró¿añców odmówi³a tego ranka?
Odpowiedzia³a, ¿e odmówi³a dwa pe³ne ró¿añce. Na to ojciec Pio: Ja ich ju¿ odmówi³em siedem. By³a dopiero siódma rano, a przecie¿ odprawi³ ju¿ Mszê w. Ile razy odmawia³ wiec ró¿aniec w ci¹gu ca³ego dnia?!
Elena Bandini, pisz¹c do Piusa XII w 1956 roku, zawiadcza, ¿e ojciec Pio odmawia³ co dnia... czterdzieci pe³nych ró¿añców. Modli³ siê zawsze. W celi, na korytarzu, w
zakrystii, wchodz¹c i schodz¹c po schodach, w dzieñ i w nocy. Zapytany, ile ró¿añców
odmawia dniem i noc¹, bez wahania odpowiada³: Czasami czterdzieci, a czasami
piêædziesi¹t. Na pytanie, jak to robi, odpowiada³ zdziwiony te¿ pytaniem: A jak ty mo¿esz tego nie robiæ?
Jego przyk³ad bardzo porusza³. Ojciec Pio nie g³osi³ kazañ, nie wyg³asza³ konferencji, nie naucza³ z katedry, a jednak sprawia³, ¿e przyje¿d¿aj¹cy do San Giovanni Rotondo (profesorowie, lekarze, nauczyciele, robotnicy), brali ró¿aniec do r¹k i odmawiali go
nie tylko w kociele, ale czêsto równie¿ na drodze, na placu, w dzieñ i w nocy, w oczekiwaniu na Mszê. Wszyscy wiedzieli, ¿e
ró¿aniec by³ modlitw¹ ojca Pio, ¿e by³ jego si³¹, szybko siê przekonywali, ¿e nie tylko jego.
O. Pio uczyni³ z San Giovanni Rotondo cytadelê ró¿añca, a jego wielkim pragnieniem by³o, by tak samo czynili inni. Mówi³:
jeli jestecie moimi dzieæmi, bêdziecie siê modliæ ka¿dego wieczora ze swoj¹ rodzin¹. Odmawiajcie ró¿aniec ku czci Matki Bo¿ej.
Raz na tydzieñ albo przynajmniej raz w miesi¹cu, zbierajcie siê razem w kociele parafialnym lub w innym kociele, odmawiajcie
ró¿aniec, uczestniczcie z nabo¿eñstwem we Mszy wiêtej, s³uchajcie, rozwa¿ajcie i ¿yjcie S³owem Bo¿ym przekazanym przez
duszpasterza; przystêpujcie do Komunii wiêtej jeli mo¿liwe to adorujcie przez godzinê Pana Jezusa w Najwiêtszym Sakramencie.»

! ! ! ! ! ! WYPRZEDA¯ ! ! ! ! ! !
Oferta wa¿na do wyczerpania egzemplarzy
"Poemat Boga-Cz³owieka" Ksiêga II czêæ 2 cena 14 z³ aktualna: 9,5 z³
"Poemat Boga-Cz³owieka" Ksiêga III czêæ 2 cena 14 z³ aktualna: 9,5 z³
"Poemat Boga-Cz³owieka" Ksiêga III czêæ 4 cena 14 z³ aktualna: 9,5 z³
"Poemat Boga-Cz³owieka" Ksiêga IV czêæ 1 cena 14 z³ aktualna: 9,5 z³
"Poemat Boga-Cz³owieka" Ksiêga IV czêæ 2 cena 14 z³ aktualna: 9,5 z³
"Akita. £zy i przes³anie Maryi" - wydanie pierwsze cena 15 z³ aktualna: 9,5 z³
"Maryjo, dlaczego p³aczesz?" cena 10 z³ aktualna: 5 z³
"Do Kap³anów, umi³owanych synów Matki Bo¿ej" - wydanie pierwsze cena 30 z³ aktualna: 18 z³
15 wzorów pocztówek: cena 13,5 z³ aktualna: 10 z³ + wysy³ka gratis.
ZASADY:
1. P³atnoæ z góry na konto w mBanku 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
2. W tytule wp³aty nale¿y napisaæ: "WYPRZEDA¯ + tytu³ wybranej ksi¹¿ki".
3. Do wp³aty trzeba dodaæ RYCZA£T ZA KOSZTY PRZESY£KI w wysokoci 3,5 z³
4. Nie trzeba doliczaæ rycza³tu za wysy³kê wtedy, gdy ksi¹¿ka z wyprzeda¿y jest kupowana razem
z innymi, bêd¹cymi aktualnie w promocji z gratisow¹ wysy³k¹ lub razem z pocztówkami.
Informacje mo¿na uzyskaæ te¿ telefonicznie: 0322584228. Oferta dotyczy wy³¹cznie klientów
indywidualnych, którzy sk³adaj¹ zamówienie w Wydawnictwie i wymaga wczeniejszej wp³aty.
Po otrzymaniu pieniêdzy paczkê wysy³amy w ci¹gu maksymalnie 2-3 dni.
8
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PROMOCJA
PADZIERNIKOWA
 2006 

3/2006

Dodajemy gratis losowo wybran¹ kasetê audio z modlitw¹ ró¿añcow¹:
 Do zakupu ksi¹¿ek od 40 z³ wzwy¿,
wybranych z naszej oferty na padziernik,
 Do zakupów od 50 z³ z ca³ej naszej oferty (ksi¹¿ek, kaset, p³yt DVD).
Promocja trwa do 15 listopada 2006.
Ksi¹¿ki o tematyce zwi¹zanej z modlitw¹ ró¿añcow¹,
które polecamy zw³aszcza w padzierniku to:

ROZWA¯ANIA TAJEMNIC RÓ¯AÑCOWYCH (15 z³)  z pism Marii Valtorty spojrzenie na 15 tradycyjnych tajemnic ró¿añcowych oraz kilkadziesi¹t piêknych dyktand o Maryi,
o Jej Osobie, przymiotach, o modlitwie Zdrowa Maryjo... (304 strony)
ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A (15 z³)  z pism Marii Valtorty rozwa¿ania 5
dodanych przez Ojca wiêtego tajemnic wiat³a oraz piêkne rozwiniêcie ewangelicznych
przypowieci o Królestwie Niebieskim. We wstêpie: List Apostolski Jan Paw³a II o ró¿añcu
Rosarium Virginis Mariae (304 strony)
PRZES£ANIE Z MEDZIUGORJA. SYNTEZA (10 z³)  Nowoæ: opracowanie tematyczne Orêdzi Matki Bo¿ej z lat 1981-2006 (112 stron)
TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY  Pe³ny tekst tajemnic fatimskich; komentarze
kap³anów; modlitwy fatimskie i wielka obietnica Matki Bo¿ej; homilia Jana Paw³a II wyg³oszona w Fatimie podczas Mszy w. beatyfikacyjnej; s³owa siostry £ucji o beatyfikowanych
przyjacio³ach i ich duchu wielkiej ofiary za nawrócenie grzeszników. (4 z³)
RÓ¯AÑCOWE KASETY MAGNETOFONOWE.
Modlitwê prowadzi Magda Buczek:
TAJEMNICE RADOSNE  modlitwa z rozwa¿aniami (60 min.; 6 z³)
TAJEMNICE WIAT£A  modlitwa z rozwa¿aniami (90 min.; 6 z³)
TAJEMNICE BOLESNE  modlitwa z rozwa¿aniami (60 min.; 6 z³)
TAJEMNICE CHWALEBNE  modlitwa z rozwa¿aniami, (60 min.; 6 z³)
CA£A MODLITWA RÓ¯AÑCOWA  bez rozwa¿añ (90 min.; 6 z³)
Orêdzie przestrogi i nadziei dla wiata. Przes³anie Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej - Fatima 1917 (kaseta
magnetofonowa, 75 min.; 6 z³)

Informacje i zamówienia:
Biuro Handlowe Lumen
43-190 Miko³ów, ul. ¯wirki i Wigury 6. Tel.: 0327383869
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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Z pism S³ugi Bo¿ego Jan Paw³a II

«DLA MNIE
¯YÆ TO CHRYSTUS...»
Ró¿aniec
drog¹ przyswajania tajemnicy

Ró¿aniec proponuje charakterystyczn¹ metodê medytacji tajemnic Chrystusa
ze swej natury sprzyjaj¹c¹ ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to przede wszystkim «Zdrowa Maryjo», powtarzanego a¿ dziesiêciokrotnie przy ka¿dej tajemnicy. Patrz¹c
powierzchownie na to powtarzanie, mo¿na by traktowaæ ró¿aniec jako praktykê ja³ow¹ i nu¿¹c¹. Jednak do zupe³nie innych
wniosków na temat koronki mo¿na dojæ,
kiedy uzna siê j¹ za wyraz nigdy nie znu¿onej mi³oci, która ci¹gle powraca do ukochanej osoby z gor¹cymi uczuciami, które, choæ podobne w przejawach, s¹ zawsze nowe ze wzglêdu na przenikaj¹c¹ je
czu³oæ.
W Chrystusie Bóg przyj¹³ naprawdê
«serce z cia³a». Ma On nie tylko Bo¿e Serce, bogate w mi³osierdzie i przebaczenie,
ale równie¿ serce ludzkie, zdolne do wszystkich poruszeñ uczucia. Gdybymy potrzebowali do tego wiadectwa Ewangelii, nie trudno by³oby znaleæ je we wzruszaj¹cym dialogu Chrystusa z Piotrem po
zmartwychwstaniu. «Szymonie, synu
Jana, czy mi³ujesz Mnie?». A¿ trzy razy
postawione jest to pytanie, a¿ trzy razy
zostaje udzielona odpowied: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham» (por. J 21,
15-17). Niezale¿nie od specyficznego znaczenia tej perykopy, tak wa¿nej dla misji
Piotra, niczyjej uwadze nie mo¿e umkn¹æ
piêkno tego trzykrotnego powtórzenia, w
którym powracaj¹ce wci¹¿ uporczywe pytanie i koresponduj¹ca z nim odpowied
wyra¿one s¹ w terminach dobrze znanych
z powszechnego dowiadczenia ludzkiej
mi³oci. By zrozumieæ ró¿aniec, trzeba
wejæ w dynamikê psychologiczn¹ w³aciw¹ mi³oci.
Jedno jest pewne: jeli powtarzanie
«Zdrowa Maryjo» zwraca siê bezporednio do Matki Najwiêtszej, to z Ni¹ i przez
Ni¹ mi³oæ odnosi siê ostatecznie do Jezusa. Powtarzanie o¿ywiane jest pragnieniem coraz pe³niejszego upodobnienia siê

do Chrystusa, co stanowi prawdziwy «program» ¿ycia chrzecijañskiego. w. Pawe³ og³osi³ ten program p³omiennymi s³owami: «Dla mnie ¿yæ  to Chrystus, a
umrzeæ  to zysk» (Flp 1,21). I jeszcze:
«Teraz ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie
Chrystus» (Ga 2,20). Ró¿aniec pomaga
nam wzrastaæ w tym upodabnianiu siê a¿
do osi¹gniêcia celu, którym jest wiêtoæ.
Metoda wartociowa

Nie powinno dziwiæ, ¿e wiê z Chrystusem mo¿e byæ nawi¹zywana równie¿
przy pomocy jakiej konkretnej metody.
Bóg udziela siê cz³owiekowi zgodnie z jego
natur¹ i sytuacj¹ ¿yciow¹. Dlatego  choæ
duchowoæ chrzecijañska zna bardziej
wysublimowane formy mistycznego milczenia, w którym wszelkie obrazy, s³owa i
gesty zostaj¹ niejako wyniesione przez intensywnoæ niewypowiedzianego zjednoczenia cz³owieka z Bogiem  normalnie
znamionuje j¹ ca³ociowe zaanga¿owanie
osoby w jej z³o¿onej rzeczywistoci psychofizycznej i relacyjnej.
Jest to wyranie widoczne w liturgii.
Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów wi¹¿e siê z szeregiem obrzêdów,
które s¹ dostosowane do ró¿nych wymiarów osoby ludzkiej. Tak te¿ jest z modlitw¹ nieliturgiczn¹. Potwierdza to fakt, ¿e
na Wschodzie najbardziej charakterystyczna modlitwa medytacji chrystologicznej, skupiona na s³owach: «Panie Jezu
Chryste, Synu Boga, zmi³uj siê nade mn¹,
grzesznikiem », tradycyjnie wi¹zana jest
z rytmem oddechu, który sprzyja wytrwa³oci w zanoszeniu prób i zapewnia niemal «fizyczn¹» konsystencjê pragnieniu,
by Chrystus sta³ siê dla ¿ycia tchnieniem,
dusz¹ i «wszystkim».
Metoda, któr¹ jednak
mo¿na ulepszyæ
W Licie apostolskim Novo millennio
ineunte przypomnia³em, ¿e istnieje dzi
równie¿ na Zachodzie nowa potrzeba
medytacji, która znajduje czasem w innych
religiach doæ atrakcyjne sposoby realizacji. Nie brak chrzecijan, którzy, nie zna-

j¹c dobrze chrzecijañskiej tradycji kontemplacyjnej, ulegaj¹ wp³ywom tych propozycji.
One jednak, choæ posiadaj¹ elementy
pozytywne i daj¹ce siê czasem zintegrowaæ z dowiadczeniem chrzecijañskim,
czêsto kryj¹ w sobie podbudowê ideologiczn¹ nie do przyjêcia. Równie¿ w tych
dowiadczeniach cieszy siê du¿¹ popularnoci¹ metodologia, która  maj¹c na
celu g³êbok¹ koncentracjê duchow¹  korzysta z technik o charakterze psychofizycznym, opartych na powtórzeniu i symbolice. Ró¿aniec nale¿y do tej ogólnej panoramy fenomenologii religii, ale ma swe
w³asne cechy charakterystyczne, które
odpowiadaj¹ typowym wymogom specyfiki chrzecijañstwa.
Istotnie, ró¿aniec jest tylko metod¹
kontemplacji. Jako metodê nale¿y go stosowaæ maj¹c na wzglêdzie cel, a nie mo¿e
on staæ siê celem samym w sobie. Jednak równie¿ jako metody nie nale¿y go lekcewa¿yæ, skoro jest owocem wielowiekowego dowiadczenia. Przemawia za nim
dowiadczenie niezliczonych wiêtych.
Nie wyklucza to jednak faktu, ¿e mo¿na
go ulepszyæ. Do tego w³anie zmierza uzupe³nienie cyklu tajemnic now¹ seri¹ 
mysteria lucis  wraz z pewnymi sugestiami dotycz¹cymi odmawiania ró¿añca,
które przedstawiam w niniejszym Licie.
Tymi propozycjami, respektuj¹c jednak
powszechnie przyjêt¹ strukturê tej modlitwy, chcia³bym pomóc wiernym, by zrozumieli j¹ w jej aspektach symbolicznych, pozostaj¹c w zgodzie z wymogami ¿ycia codziennego. W przeciwnym razie zachodzi³oby niebezpieczeñstwo, ¿e ró¿aniec nie
tylko nie przyniesie po¿¹danych skutków
duchowych, ale dojdzie nawet do takiej sytuacji, ¿e koronkê, na której zazwyczaj siê
go odmawia, bêdzie siê traktowaæ na równi z jakim amuletem czy przedmiotem
magicznym, co by³oby radykalnym wypaczeniem jego znaczenia i funkcji.
Zapowied tajemnicy
Zapowied tajemnicy i, jeli tylko mo¿liwe, równoczesne ukazanie przedstawia-
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j¹cej j¹ ikony, to jakby ods³oniêcie sceny,
na której nale¿y skupiæ uwagê. S³owa kieruj¹ wyobraniê i ducha ku temu okrelonemu wydarzeniu czy momentowi z ¿ycia
Chrystusa. W duchowoci, która rozwinê³a
siê w Kociele, czy to kult ikon, czy liczne
nabo¿eñstwa bogate w elementy postrzegane zmys³ami, jak równie¿ metoda zaproponowana przez w. Ignacego z Loyoli w Æwiczeniach duchownych odwo³ywa³y siê do elementu wzrokowego i obrazowego (compositio loci), uwa¿aj¹c go za
bardzo pomocny w koncentracji ducha na
misterium. Jest to zreszt¹ metodologia,
która odpowiada samej logice Wcielenia:
Bóg zechcia³ przyj¹æ w Jezusie rysy ludzkie. To przez Jego fizyczn¹ rzeczywistoæ
zostajemy doprowadzeni do kontaktu z
Jego Bosk¹ tajemnic¹.
Tej potrzebie konkretnoci odpowiada
równie¿ zapowiadanie poszczególnych
tajemnic ró¿añca. Oczywicie nie zastêpuj¹ one Ewangelii ani nawet nie odwo³uj¹ siê do wszystkiego, co ona zawiera.
Ró¿aniec nie zastêpuje zatem lectio divina, ale przeciwnie, zak³ada j¹ i u³atwia.
Jeli jednak tajemnice rozwa¿ane w ró¿añcu, nawet uzupe³nione o mysteria lucis, ograniczaj¹ siê jedynie do zasadniczych linii ¿ycia Chrystusa, to od nich ³atwo mo¿na przejæ do pozosta³ych treci
Ewangelii, przede wszystkim wówczas,
kiedy ró¿aniec odmawia siê w szczególnych chwilach przed³u¿onego skupienia.
S³uchanie S³owa Bo¿ego
Aby daæ medytacji podstawy biblijne i
wiêksz¹ g³êbiê, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytaæ odnony tekst biblijny, który, zale¿nie od okolicznoci,
mo¿e byæ krótszy albo d³u¿szy. Inne s³owa nie s¹ bowiem nigdy tak skuteczne,
jak S³owo natchnione. Nale¿y go s³uchaæ,
maj¹c pewnoæ, ¿e jest to S³owo Boga,
wypowiedziane na dzisiaj i «dla mnie».
Przyjête w ten sposób, wchodzi ono
w ró¿añcow¹ metodologiê powtarzania,
nie powoduj¹c znu¿enia, jakie wywo³ywa³oby zwyk³e powtarzanie informacji dobrze
ju¿ przyswojonej. Nie chodzi bowiem o
przywo³ywanie na pamiêæ informacji, ale
o to, by pozwoliæ Bogu «mówiæ». Przy
pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych s³owo to mo¿na odpowiednio objaniæ krótkim komentarzem.
Milczenie
S³uchanie i medytacja karmi¹ siê milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji S³owa
przez odpowiedni czas zatrzymaæ siê i

skupiæ na rozwa¿anej tajemnicy, zanim
rozpocznie siê modlitwê ustn¹. Ponowne
odkrycie wartoci milczenia jest jednym z
sekretów praktykowania kontemplacji i
medytacji.
Do ograniczeñ spo³eczeñstwa zdominowanego przez technologiê i rodki masowego przekazu nale¿y równie¿ fakt, ¿e
milczenie staje siê coraz trudniejsze. Tak
jak w liturgii zaleca siê chwile milczenia,
równie¿ przy odmawianiu ró¿añca stosowna jest po wys³uchaniu S³owa Bo¿ego krótka pauza, w czasie której duch skupia siê
na treci okrelonej tajemnicy.
«Ojcze nasz»
Po wys³uchaniu S³owa i skupieniu siê
na tajemnicy, czym naturalnym jest
wzniesienie ducha ku Ojcu. Jezus w ka¿dej ze swoich tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do którego stale siê zwraca, bo w Jego «³onie» spoczywa (por. J 1,
18). Chce nas wprowadziæ w za¿y³oæ z
Ojcem, bymy mówili razem z Nim: «Abba,
Ojcze» (por. Rz 8,15; Ga 4,6). To w relacji
do Ojca czyni nas swymi braæmi i braæmi
pomiêdzy sob¹, daj¹c nam Ducha, który
jest jednoczenie Jego i Ojca, «Ojcze
nasz», postawione niejako u podstaw medytacji chrystologiczno-maryjnej, rozwijanej przez powtarzanie «Zdrowa Maryjo»,
czyni medytacjê tajemnicy dowiadczeniem eklezjalnym, nawet kiedy prowadzi
siê j¹ w samotnoci.
Dziesiêæ «Zdrowa Maryjo»
Jest to element, który zajmuje w ró¿añcu najwiêcej miejsca, a równoczenie
sprawia, ¿e jest on modlitw¹ w ca³ym tego
s³owa znaczeniu maryjn¹. W³anie jednak
w wietle dobrze rozumianych s³ów «Zdrowa Maryjo» odczuwa siê wyranie, ¿e
charakter maryjny nie tylko nie przeciwstawia siê chrystologicznemu, ale przeciwnie, podkrela go i uwypukla. Istotnie,
pierwsza czêæ «Zdrowa Maryjo», zaczerpniêta ze s³ów skierowanych do Maryi przez anio³a Gabriela i w. El¿bietê, jest
adoruj¹c¹ kontemplacj¹ misterium, które
dokonuje siê w Dziewicy z Nazaretu. Wyra¿aj¹ one, jak mo¿na by powiedzieæ, podziw nieba i ziemi, ujawniaj¹c poniek¹d
zachwyt samego Boga, gdy ogl¹da On
swe arcydzie³o  Wcielenie Syna w dziewiczym ³onie Maryi  w duchu tego radosnego spojrzenia z Ksiêgi Rodzaju (por.
1,31), owego pierwotnego «pathosu, z jakim Bóg u witu stworzenia przygl¹da³ siê
dzie³u swoich r¹k». Powtarzanie w ró¿añcu «Zdrowa Maryjo» utrzymuje nas w klimacie zachwytu Boga: wyra¿a rozrado-

wanie, zdumienie, uznanie dla najwiêkszego w historii cudu. Jest to wype³nienie proroctwa Maryi: «Odt¹d b³ogos³awiæ mnie
bêd¹ wszystkie pokolenia» (£k 1,48).
Centrum «Zdrowa Maryjo», poniek¹d
zwornikiem miêdzy jego pierwsz¹ a drug¹ czêci¹, jest imiê Jezus. Czasami, przy
popiesznym odmawianiu, to centrum
uchodzi uwagi, a wraz z nim równie¿ nawi¹zanie do misterium Chrystusa, które
jest kontemplowane. Ale to w³anie akcent, jaki k³adzie siê na imieniu Jezus i na
Jego misterium, znamionuje znacz¹ce i
owocne odmawianie ró¿añca. Ju¿ Pawe³
VI przypomnia³ w Adhortacji Marialis cultus praktykowany w pewnych regionach
zwyczaj, by podkrelaæ imiê Chrystusa,
dodaj¹c do niego refren (tak zwane « dopowiedzenia ») nawi¹zuj¹cy do rozwa¿anej tajemnicy. Jest to zwyczaj godny pochwa³y, zw³aszcza przy publicznym odmawianiu ró¿añca. Wyra¿a on dobrze wiarê
chrystologiczn¹, odnosz¹c¹ siê do ró¿nych momentów ¿ycia Odkupiciela. Jest
to wyznanie wiary, a równoczenie pomoc
w medytacji, która pozwala przyswajaæ i
prze¿ywaæ misterium Chrystusa, w naturalny sposób zwi¹zane z odmawianiem
«Zdrowa Maryjo». Powtarzanie imienia
Jezus  jedynego imienia, w którym dane
nam jest mieæ nadziejê na zbawienie (por.
Dz 4,12)  z³¹czonego z imieniem Matki
Najwiêtszej, pozwalaj¹c niejako, by to
Ona sama nam je podsuwa³a, stanowi drogê asymilacji, której celem jest coraz g³êbsze wprowadzanie nas w ¿ycie Chrystusa.
Z bardzo szczególnej wiêzi z Chrystusem, wynikaj¹cej z faktu, ¿e Maryja jest
Matk¹ Boga, Theotókos, wyp³ywa ponadto moc b³agania, jakie do Niej kierujemy
w drugiej czêci tej modlitwy, powierzaj¹c
Jej matczynemu wstawiennictwu nasze
¿ycie i godzinê naszej mierci.
«Chwa³a Ojcu»
Doksologia trynitarna jest celem chrzecijañskiej kontemplacji. Chrystus jest
bowiem drog¹, która prowadzi nas do Ojca
w Duchu. Kiedy do koñca trzymamy siê
tej «drogi», ustawicznie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym nale¿y siê chwa³a, uwielbienie i dziêkczynienie. Wa¿ne jest, ¿eby «Chwa³a Ojcu»,
szczyt kontemplacji, zosta³o w ró¿añcu dobrze uwydatnione. Przy odmawianiu publicznym mo¿na je piewaæ, aby odpowiednio uwypukliæ ow¹ perspektywê strukturaln¹, charakteryzuj¹c¹ ka¿d¹ modlitwê
chrzecijañsk¹.
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W takiej mierze, w jakiej medytacja
danej tajemnicy bêdzie uwa¿na, g³êboka,
o¿ywiana  od jednego «Zdrowa Maryjo» do drugiego  mi³oci¹ do Chrystusa
i do Jego Matki, uwielbienie Trójcy Przenajwiêtszej na zakoñczenie ka¿dej dziesi¹tki, nie sprowadzaj¹c siê bynajmniej do roli krótkiego zakoñczenia,
uzyska swój w³aciwy ton kontemplacyjny, aby niejako
wynieæ ducha ku
wy¿ynom raju i daæ
nam w pewien sposób prze¿yæ dowiadczenie Taboru, bêd¹ce przedsmakiem przysz³ej
kontemplacji: «Dobrze, ¿e tu jestemy!» (£k 9,33).

tej perspektywie nale¿a³oby sobie ¿yczyæ,
aby by³y szerzone, z nale¿ytym rozeznaniem duszpasterskim, najbardziej znacz¹ce propozycje. Mo¿na by sprawdzaæ ich
przydatnoæ w orodkach i sanktuariach
maryjnych, gdzie zwraca siê szczególn¹

Koñcowy
akt strzelisty
Wed³ug powszechnie przyjêtej
praktyki, w ró¿añcu
po doksologii trynitarnej odmawia siê
akt strzelisty, ró¿ny,
zale¿nie od zwyczajów. Doceniaj¹c
wartoæ takich inwokacji trzeba zauwa¿yæ, ¿e owocnoæ kontemplacji
tajemnic bêdzie lepiej wyra¿ona, jeli
zadba siê o to, by
ka¿d¹ tajemnicê zakoñczyæ modlitw¹ o
osi¹gniêcie specyficznych owoców
konkretnej tajemnicy. W ten sposób ró¿aniec bêdzie móg³
trafniej wyraziæ swój zwi¹zek z ¿yciem
chrzecijañskim. Podpowiada to piêkna
modlitwa liturgiczna, która zachêca nas,
bymy prosili o osi¹gniêcie przez rozwa¿anie tajemnic ró¿añca tego, ¿e bêdziemy «naladowaæ to, co zawieraj¹, i otrzymamy to, co obiecuj¹».
W takiej modlitwie koñcowej mo¿e wystêpowaæ, jak to ma ju¿ miejsce, uzasadniona ró¿norodnoæ. Ró¿aniec uzyskuje
w ten sposób równie¿ rysy bardziej odpowiadaj¹ce ró¿nym tradycjom duchowym i
ró¿nym wspólnotom chrzecijañskim. W

uwagê na praktykê ró¿añca. W ten sposób Lud Bo¿y móg³by, korzystaæ z wszelkiego autentycznego bogactwa duchowego, czerpi¹c z niego pokarm duchowy dla
swej kontemplacji.
«Koronka»
Tradycyjnie do odmawiania ró¿añca
u¿ywa siê koronki. W najbardziej powierzchownej praktyce staje siê ona czêsto
przedmiotem, który s³u¿y po prostu do
odliczania kolejnych «Zdrowa Maryjo».
S³u¿y ona jednak równie¿ wyra¿eniu symboliki, która mo¿e nadaæ kontemplacji

now¹ treæ.
W zwi¹zku z tym trzeba najpierw zauwa¿yæ, ¿e koronka zwraca siê ku wizerunkowi Ukrzy¿owanego, który otwiera i
zamyka sam¹ drogê modlitwy. Na Chrystusie skupia siê ¿ycie i modlitwa wierz¹cych. Wszystko od
Niego wychodzi,
wszystko ku Niemu
zd¹¿a, wszystko
przez Niego, w Duchu wiêtym, dochodzi do Ojca.
Jako pomoc w
liczeniu, wyznaczaj¹c rytm posuwania
siê w modlitwie, koronka przypomina
nie koñcz¹c¹ siê nigdy drogê kontemplacji i doskona³oci
chrzecijañskiej. B³.
Bart³omiej Longo
widzia³ w niej równie¿ «³añcuch» ³¹cz¹cy nas z Bogiem. Owszem, ³añcuch, ale ³añcuch
«s³odki»; tak¹ okazuje siê zawsze relacja z Bogiem, który jest Ojcem. «Synowski» ³añcuch,
który pozwala nam
jednoczyæ siê z Maryj¹, «s³u¿ebnic¹
Pañsk¹» (£k 1,38),
a w koñcu i z samym Chrystusem,
który, bêd¹c Bogiem, sta³ siê «s³ug¹» dla naszej mi³oci (por. Flp 2,7).
Piêkne jest tak¿e rozci¹gniêcie
symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne odniesienia  przypomina wiêzi komunii i braterstwa, ³¹cz¹ce nas wszystkich z Chrystusem.
Rozpoczêcie i zakoñczenie
We wspó³czesnej praktyce, dostosowanej do ró¿norakich okolicznoci duszpasterskich, istniej¹ ró¿ne sposoby rozpoczynania ró¿añca. W niektórych regionach rozpoczyna siê zazwyczaj wezwaniem zaczerpniêtym z Psalmu 70: «Bo¿e,
wejrzyj ku wspomo¿eniu memu; Panie,
popiesz ku ratunkowi memu», co nieja-
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ko o¿ywia u modl¹cego siê wiadomoæ jego w³asnej nêdzy.
Gdzie indziej natomiast pocz¹tek stanowi Credo, jakby dla
uczynienia wyznania wiary fundamentem podejmowanej kontemplacji. Te i inne sposoby, w takim wymiarze, w jakim uzdalniaj¹ ducha do kontemplacji, s¹ na równi uprawnione. Odmawianie ró¿añca zamyka siê modlitw¹ w intencjach Papie¿a, by
niejako skierowaæ spojrzenie modl¹cego siê na rozleg³y horyzont potrzeb Kocio³a. I w³anie z myl¹, by zachêciæ do takiej
eklezjalnej wizji ró¿añca, Koció³ wzbogaci³ go wiêtymi odpustami dla tych, którzy go odmawiaj¹ w nale¿ytej dyspozycji.
Jeli bowiem ró¿aniec jest prze¿ywany w ten sposób, staje siê naprawdê drog¹ duchow¹, na której Maryja jest Matk¹,
Nauczycielk¹ i Przewodniczk¹, podtrzymuj¹c¹ wiernych swym
potê¿nym wstawiennictwem. Czy¿ mo¿na siê dziwiæ, ¿e przy
koñcu tej modlitwy odczuwa siê jako potrzebê ducha, który w
medytacji dowiadczy³ g³êboko macierzyñstwa Maryi, pragnienie wychwalania Najwiêtszej Dziewicy, czy to wspania³¹ modlitw¹ Salve Regina, czy te¿ Litani¹ Loretañsk¹? Jest to ukoronowanie drogi wewnêtrznej, która doprowadzi³a wiernego
do ¿ywego kontaktu z misterium Chrystusa i Jego Najwiêtszej Matki.
Roz³o¿enie w czasie
Ró¿aniec mo¿na odmawiaæ codziennie w ca³oci, i nie brak
takich, którzy to czyni¹ z godn¹ pochwa³y wytrwa³oci¹. Wype³nia on w ten sposób modlitw¹ dni tak wielu dusz kontemplacyjnych albo towarzyszy osobom chorym czy w podesz³ym
wieku, które dysponuj¹ du¿ym zasobem czasu. Jest jednak
oczywiste  i to tym bardziej, jeli doda siê nowy cykl mysteria lucis  ¿e wielu wiernych bêdzie mog³o odmawiaæ tylko
jego czêæ wed³ug pewnego porz¹dku tygodniowego. Ten rozk³ad prowadzi do nadania poszczególnym dniom tygodnia swoistego duchowego «kolorytu», podobnie jak liturgia nadaje go
ró¿nym okresom roku liturgicznego.
Wed³ug obecnej praktyki poniedzia³ek i czwartek powiêca siê «tajemnicom radosnym», wtorek i pi¹tek «tajemnicom
bolesnym», rodê, sobotê i niedzielê «tajemnicom chwalebnym». Gdzie w³¹czyæ «tajemnice wiat³a»? Zwa¿ywszy, ¿e «tajemnice chwalebne» powtarza siê przez dwa kolejne dni, w
sobotê i w niedzielê, a sobota jest tradycyjnie dniem o silnym
zabarwieniu maryjnym, wydaje siê wskazane przenieæ na sobotê drugie w ci¹gu tygodnia rozwa¿anie «tajemnic radosnych», w których wyraniejsza jest obecnoæ Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny w³anie na medytacjê «tajemnic wiat³a».
To wskazanie nie ma jednak ograniczaæ s³usznej wolnoci
medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzglêdnieniem potrzeb
duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mog¹ sugerowaæ bardziej odpowiednie dostosowania. Spraw¹ naprawdê wielkiej wagi jest to, by ró¿aniec
by³ coraz bardziej pojmowany i prze¿ywany jako droga kontemplacji. Dziêki niej, jako uzupe³nienie tego, co dokonuje siê
w liturgii, tydzieñ chrzecijanina, skoncentrowany na niedzieli,
dniu zmartwychwstania, staje siê drog¹ przez tajemnice ¿ycia
Chrystusa, a On objawia siê w ¿yciu swych uczniów jako Pan
czasu i historii.
FRAGMENT Z LISTU APOSTOLSKIEGO
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE OJCA WIÊTEGO
JANA PAW£A II DO BISKUPÓW DUCHOWIEÑSTWA
I WIERNYCH O RÓ¯AÑCU WIÊTYM
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Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis!
Módl siê, o Matko,
za nas wszystkich.
Módl siê za ludzkoæ,
która cierpi nêdzê
i niesprawiedliwoæ,
przemoc i nienawiæ,
terror i wojny.
Pomagaj nam kontemplowaæ
przez wiêty ró¿aniec
tajemnice ¿ycia Tego,
który «jest naszym pokojem»,
tak abymy wszyscy
poczuwali siê do obowi¹zku
konkretnego w³¹czenia siê
w s³u¿bê pokojowi.
Ze szczególn¹ trosk¹
wejrzyj na ziemiê,
na której wyda³a na wiat
Jezusa, ziemiê,
któr¹ umi³owalicie
obydwoje, a która dzi nadal
jest tak dotkliwie dowiadczana.
Módl siê za nas,
Matko nadziei!
«Daj nam dni pokoju,
czuwaj nad nasz¹ drog¹.
Spraw, abymy
ogl¹dali Twojego Syna,
pe³ni radoci w niebie».
Amen!
Jan Pawe³ II
8 XII 2002
Modlitwa na Placu Hiszpañskim
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DAJ MI DUSZE,
RESZTÊ ZABIERZ... (2)
INGRES W POZNANIU

Uroczycie i dostojnie witano nowego
Prymasa Polski Augusta Hlonda w Poznaniu. Na dworcu czeka³ powóz zaprzê¿ony
w szóstkê ognistych rumaków ze stadniny hr. Miel¿yñskiego z Iwna. Na czele pochodu jecha³ konny oddzia³ Soko³ów, kieruj¹c siê do kolegiaty farnej. Tam po przemówieniu ks. Stychla, prepozyta i senatora, ks. Prymas ubrany w cappa magna
ze piewem Kto siê w opiekê ruszy³ procesj¹ przez Chwaliszewo do katedry. U
bramy czeka³ ks. kard. Aleksander Kakowski wraz z zebranym episkopatem polskim.
W przemówieniu powitalnym ks. infu³at Stanis³aw Adamski, prepozyt kapitu³y,
w imieniu duchowieñstwa lubowa³ niejako w ¿o³nierskich s³owach wiernoæ dla nowego ordynariusza: Ciebie Bóg powo³a³
na naszego wodza i przewodnika, wiêc
prowad, rozkazuj i przewód, a spotkasz
siê u nas z pe³n¹ uleg³oci¹, dobr¹ wol¹,
pos³uszeñstwem.
Z wielkim zaciekawieniem wówczas
czekano na wskazania nowego Prymasa,
Polski które mia³y staæ siê wskazaniami
programowymi. W przemówieniu powitalnym abp August Hlond powiedzia³ m.in.:
Ze swej stolicy katowickiej, najm³odszej
w Polsce, jako syn l¹skiej ziemi, przychodzê obj¹æ tê najstarsz¹ w Polsce stolicê pastersk¹. I ³¹cz¹ siê zrz¹dzeniem
bo¿ym: ta dzielnica dawnej Polski z ziemiami, gdzie sta³a kolebka narodu i kolebka Kocio³a polskiego. Zawiera siê w
tem jasna wskazówka Opatrznoci dla
nas, abymy siê ³¹czyli, aby jednoci¹ zespolone by³y dusze i serca nasze, z³¹czone w czynie, a¿eby tak, jak ongi z tych
ziem sz³a wiara i ³¹czy³a serca polskie, aby
tak samo dzisiaj wiara wiêta zjednoczy³a
Polaków w naród wielki i potê¿ny... Cieszy mnie, i¿ otacza mnie grono duchowieñstwa o wysokich kap³añskich zaletach
i cnotach, ¿e otacza mnie Kapitu³a, z³o¿ona z mê¿ów wiat³ych i wybitnych, ¿e
wspó³pracowaæ bêdzie ze mn¹ duchowieñstwo wielkopolskie, które znane jest
z tego, ¿e stoi na wysokim stopniu wyrobienia kap³añskiego i w duszpasterstwie

nowe stwarza i stosuje metody. Na tê
wspó³pracê liczê. Musimy zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie ma dla nas innego odrodzenia, jak odrodzenie na tej opoce Chrystusowej i ³¹czyæ siê musimy we wspólnym wysi³ku, a¿eby naród polski odrodzi³
siê w swej duszy i w sercu.
Prymas zakoñczy³ przemówienie b³ogos³awieñstwem udzielonym nie tylko diecezjanom, ale z wyranym naciskiem, by
sp³ynê³o na ca³y naród Polski. Po tych
koñcowych s³owach s³uchacze nie mieli
¿adnej w¹tpliwoci, ¿e ks. Prymas August
Hlond wypowiedzia³ je z ca³¹ wiadomoci¹, by podkreliæ, ¿e jest nie tylko arcybiskupem gnienieñskim i poznañskim, ale
tak¿e Prymasem Polski i b³ogos³awi ca³y
naród. S³owa te nabiera³y tym wiêkszej
wagi, ¿e by³y wypowiedziane wobec obecnego ks. kard. Aleksandra Kakowskiego,
o którym wiedziano, ¿e pos³uguje siê tytu³em Prymas Królestwa Polskiego.
Przemówienie by³o krótkie, poniewa¿
abp August Hlond nie mia³ zwyczaju przeci¹gaæ przemówieñ, a powtórzy³ tylko s³owa wypowiedziane w Gnienie mówi¹ce
o odrodzeniu w oparciu o Chrystusa. By³
to zatem program jasny, program odrodzenia narodu w Chrystusie przez pos³ugê
Kocio³a przy wspó³pracy duchowieñstwa
i laikatu. Bêdzie go realizowa³ z wielk¹ konsekwencj¹ w czasie swej dzia³alnoci pasterskiej. Wiedzia³, ¿e tylko na tej drodze
mo¿na zjednoczyæ naród rozdarty sporami politycznymi i sk³ócony po zamachu
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

PIERWSZA REAKCJA
I PIERWSZE KROKI

Czytaj¹c ówczesn¹ prasê codzienn¹
czy inne pozycje wydawnicze, mo¿na by
wyrobiæ sobie pogl¹d, ¿e duchowieñstwo
wraz ze spo³eczeñstwem przyjê³o z niek³amanym entuzjazmem ingres Prymasa
Polski ks. apba Augusta Hlonda i jego
pierwsze wyst¹pienia. Tak by³o tylko na
pozór. Rzeczywistoæ by³a inna. Duchowieñstwo w pierwszych tygodniach by³o
zawiedzione i rozczarowane. Istnia³o przyzwyczajenie, które siê sta³o tradycj¹, ¿e
na stolicy prymasowskiej najczêciej za-

siadali kap³ani z Wielkopolski tej miary co
ks. abp Leon Przy³uski, Florian Stablewski, Edward Likowski, Edmund Dalbor. Istnia³o przewiadczenie, ¿e Wielkopolska
ma wielu kap³anów, godnych pasterskiej
pos³ugi arcybiskupa poznañskiego i gnienieñskiego. Tymczasem przychodzi biskup z innej diecezji, najm³odszej w Polsce i w dodatku zakonnik. Zakonników
traktowano jako gens minorum, ksiê¿y
ni¿szego stopnia. Ponadto w przemówieniach abpa Augusta Hlonda poznaniaków
razi³y s³owa i akcent l¹ski. Stwierdzili, ¿e
jego przemówienia przypominaj¹ s³owa
wiejskiego proboszcza.
Ko³a ziemiañskie i arystokracja pragnê³a mieæ arcybiskupa legitymuj¹cego
siê herbem rodowym. Tymczasem nazwisko Hlond, by³o zupe³nie nieznane, równoczenie nie wskazywa³o na pochodzenie arystokratyczne czy przynajmniej szlacheckie. Prymas August Hlond by³ zbyt
dobrym psychologiem, by nie orientowaæ
siê w nastrojach co do swej osoby, mimo
zapewnieñ ks. inf. Stanis³awa Adamskiego w przemówieniu powitalnym o zupe³nej uleg³oci, dobrej woli i pos³uszeñstwie.
Jako cz³owiek o wysokiej kulturze duchowej i osobistej nie stwarza³ pozorów tego
faktu. Pragn¹c nawi¹zaæ bezporedni kontakt z duchowieñstwem, w pierwszych tygodniach z³o¿y³ osobicie wizyty pewnej
liczbie proboszczów i tym gestem, jak na
owe czasy bardzo demokratycznym, zjednywa³ sobie przychylny odbiór wród duchowieñstwa. Ksiê¿a pocz¹tkowo uprzedzeni do nowego ordynariusza doæ szybko zmieniali swoje nastawienie, wiedz¹c i
dowiadczaj¹c, ¿e spotykaj¹ siê z wybitn¹ indywidualnoci¹ w osobie ks. abpa Augusta Hlonda.
W miesi¹c po objêciu rz¹dów odby³ siê
w Poznaniu, wczeniej zaplanowany, doroczny ju¿ VII Zjazd Katolicki. Z tej wiêc
okazji nowy Prymas Polski wyg³osi³ swoje
pierwsze przemówienie prymasowskie do
obydwu archidiecezji i ca³ego narodu, bêd¹ce równoczenie przemówieniem programowym. Nawi¹zuj¹c w nim do przewrotu majowego wskaza³ wyranie na kry-
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zys duszy polskiej, jakim wówczas by³y dotkniête wszystkie warstwy i grupy spo³eczne, co przejawia³o siê w szeroko zakrojonej laicyzacji. Ratunkiem, jaki wskazywa³
Prymas by³ powrót do Boga i Jego prawa, w którym ka¿dy cz³owiek mo¿e znaleæ odpowied na drêcz¹ce go pytania.
Orêdzie zakoñczy³ tymi wa¿nym s³owami:
Zamykam te krótkie wywody t¹ praktyczn¹ syntez¹: Z przesilenia duszy ludzkiej i z królewskich praw Chrystusa wynikaj¹ nastêpuj¹ce dla Narodu Polskiego
nakazy:
1) Nakaz wyzwolenia siê z pêt laicyzmu i uzdrowienia ¿ycia prywatnego i publicznego duchem Chrystusowym;
2) Nakaz jednoci i zgody na gruncie
kocielnym, na którym jedynie okazaæ siê
mo¿e zespolenie naszego rozbitego spo³eczeñstwa, bez wzglêdu na przynale¿noæ partyjn¹, bez wzglêdu na pogl¹dy i
zapatrywania;
3) Nakaz wiary w przysz³oæ narodu,
je¿eli Chrystus królowaæ bêdzie i nakaz
ufnej i zgodnej pracy dla Boga i Ojczyzny.
Orêdzie Prymasa Polski Augusta Hlonda zapowiada³o g³êbok¹ troskê o rozbudzenie w katoliku wiadomoci wyznawanej wiary tak w jego w³asnym ¿yciu jak i w
¿yciu spo³ecznym.
ODRODZENIE
DUCHOWIEÑSTWA
Prymas Polski kard. August Hlond
owiadcza³ niejednokrotnie, ¿e chc¹c odrodziæ naród w wyznawaniu wiary, trzeba
najpierw by pog³êbi³o swe ¿ycie wewnêtrzne duchowieñstwo. Prawd¹ by³o, ¿e duchowieñstwo wielkopolskie sta³o na wysokim poziomie moralnym i duszpasterskim. Da³ temu wyraz w przemówieniu z
okazji ingresu do katedry poznañskiej. Wyra¿a³ z tego powodu radoæ, ale równoczenie nie przestawa³ zachêcaæ do coraz wiêkszej gorliwoci kap³añskiej. Zatroskany by³ o wysoki poziom duchowy kap³anów. Jedno z jego pierwszych rozporz¹dzeñ dotyczy³o rekolekcji kap³añskich.
W 1929 r. wyda³ specjalny dekret o obowi¹zku udzia³u kap³anów w rekolekcjach.
Przypomina³ w nim, i¿ wyp³ywa on z powszechnego prawa kocielnego. Nie
chc¹c nak³adaæ wiêkszego obowi¹zku
przypomina³ tylko, ¿e ów obowi¹zek spe³nia kap³an, który co 3 lata uczestniczy w
rekolekcjach. Nie tai³, ¿e nape³niaj¹ go trosk¹ kap³ani, którzy wród zadañ duszpasterskich nie znajduj¹ czasu dla pielêgnowania w³asnego ¿ycia duchowego, zaniedbuj¹ siê w modlitwie, rozmylaniu i innych praktykach religijnych. By³o zrozu-

mia³e dla ks. kard. Augusta Hlonda, ¿e w
czasie, gdy nawet ludzie wieccy szukaj¹
domów rekolekcyjnych, by w nich poród
skupienia szukaæ Boga, kierownicy duchowi parafii nie mog¹ zaniedbywaæ siê w trosce o pog³êbianie duchowoci chrzecijañskiej i kap³añskiej. Jak bardzo docenia³
wa¿noæ rekolekcji dla ksiê¿y wiadczy
fakt, ¿e sam, mimo poch³aniaj¹cych zajêæ
pasterskich i prymasowskich wyg³asza³
serie rekolekcji dla duchowieñstwa swoich diecezji. Z jego inicjatywy Konferencja
Episkopatu w roku 1930 powziê³a uchwa³ê, aby biskupi przeprowadzali ka¿dego
roku 2 serie rekolekcji dla duchowieñstwa
z ca³ej Polski na Jasnej Górze.
Popiera³ ascetyczne stowarzyszenie
kap³anów Unia Apostolska Kap³anów, do
którego nale¿a³o wielu duchownych z obu
archidiecezji. Jedn¹ z ascetycznych praktyk tego zwi¹zku by³ miesiêczny dzieñ skupienia, a ponad to cz³onkowie odprawiali
ka¿dego roku omiodniowe rekolekcje.
Zachêca³ gor¹co do wstêpowania do tego
stowarzyszenia, którego g³ównym zadaniem by³o wypracowanie u kap³anów ducha modlitwy, u³o¿enia sobie dnia wed³ug
ustalonego planu i zapewnienia sobie
wzajemnej pomocy kap³añskiej. Obok
Unii Apostolskiej, która by³a stowarzyszeniem kap³anów z ca³ej Polski istnia³
jeszcze zwi¹zek kap³anów Unitas, do
którego nale¿eli wy³¹cznie kap³ani z archidiecezji gnienieñskiej i poznañskiej.
Zwi¹zek ten by³ dzie³em ks. Piotra Wawrzyniaka - za³o¿ony w 1907. Po roku 1934
na polecenie ks. kard. Augusta Hlonda
opracowano nowy statut, w myl którego
Zwi¹zek kap³anów Unitas przekszta³ci³
siê w pobo¿ne zrzeszenie (pia unio) i nie
podlega³ rejestracji pañstwowej. Zadaniem
jego mia³o byæ odt¹d na pierwszym miejscu pielêgnowanie ducha kap³añskiego na
zasadach ascezy katolickiej, pog³êbienie
¿ycia wewnêtrznego i przygotowanie do
zadañ kap³añskich w warunkach jakich siê
znajdowali. Po zatwierdzeniu nowego statutu, wybrano zarz¹d w osobach ks. kan.
Szreybrowskiego jako prezesa i ks. pra³.
Kaczorowskiego jako prezesa generalnego. Nowy zarz¹d dzia³a³ w cis³ym porozumieniu z ks. kard Augustem Hlondem.
Jako dewizê dzia³alnoci przyjêto s³owa
swego arcypasterza: My, kochani ksiê¿a, powinnimy siê nieustannie wznosiæ
na coraz wy¿sze szczeble wewnêtrznego
wyrobienia kap³añskiego i doskonaliæ ustawicznie metody pracy duszpasterskiej.
Dziêki przeprowadzanym rekolekcjom i
dniom skupienia, oraz owocnej dzia³alno-

ci Unii Apostolskiej Kap³anów, i akcjom
Unitas umo¿liwiaj¹cej owocne pielêgnowanie ¿ycia wewnêtrznego kap³anów, objawiaj¹ca siê jako swoista wiêtoæ kap³añska, podnosi³ siê poziom wyrobienia
duchowego pasterzy parafii.
Takie objawy wzrostu wewnêtrznego
zauwa¿y³ i potwierdzi³ ks. Prymas Hlond
w jednym z przemówieñ w 1936: Objawem bardzo dodatnim jest rosn¹ce wród
kap³anów zrozumienia dla rekolekcji jako
rodka pog³êbienia ducha kap³añskiego i
apostolskiej gorliwoci. Objawy te cieszy³y Prymasa Augusta Hlonda, który widzia³
owoce ci¹g³ych wysi³ków zmierzaj¹cych
do pog³êbienia ¿ycia wewnêtrznego duchowieñstwa.
WIELKIE MISJE W POZNANIU
Tworzenie wiadomej swego powo³ania a wynikaj¹cego z przyjêcia sakramentu
chrztu w. i bierzmowania, elity wród
wieckich katolików by³o tylko jedn¹ z wielu p³aszczyzn dzia³ania Augusta Hlonda.
To dzie³o ewangelizacji dokonywa³o siê
bez zbêdnego szerokiego rozg³osu a wewn¹trz serca, serca ka¿dego konkretnego wierz¹cego. Jednym z takich cichych
dzia³añ zamierzonych przez Prymasa
Hlonda by³y Wielkie Misje, które mia³y siê
odbyæ równoczenie we wszystkich parafiach Poznania. Przedsiêwziêcie to by³o
podobne do misji jakie odbywa³y siê w
Wiedniu (1929) czy w Kolonii.
Prymas Hlond przed rozpoczêciem
Wielkich Misji w wydanym przez siebie
orêdziu zapowiada³ przeprowadzenie wizytacji parafii poznañskich, aby przekonaæ siê o wiêtoci, o gorliwoci i umiejêtnoci pasterskiej swego duchowieñstwa.
Wizytacja taka wiadczy o powa¿nym
traktowaniu Misji. W czasie ich trwania
móg³ siê przekonaæ o problemach, jakie
nurtowa³y ka¿d¹ parafiê.
Ówczesny kronikarz, ks. Nikodem Cieszyñski wiadek Misji, zanotowa³: Wielka Misja, pierwsza w Polsce na takie rozmiary zakrojona, odby³a siê w pamiêtnym
dla Poznania listopadzie 1931 r. (od 5 29). Do konfesjona³ów zasiada³o 150 ksiê¿y i jeszcze 300 spowiedników z poza Poznania. W czasie Misji wyg³oszono 94
serie konferencji.
Wyniki? Wynikiem by³ szeroki kontakt
wierz¹cego z Chrystusem w sakramencie
pokuty i eucharystii. Dla zobrazowania
mo¿na podaæ, ¿e wszystkich Komunii w.
rozdanych by³o 122 tys. czyli 76% wszystkich zobowi¹zanych do Komunii w. wielkanocnej. Ca³¹ niemal ludnoæ Poznania
ogarnê³o wiête wzruszenie, takich wyni-
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ków nie mo¿na by³o zaobserwowaæ nawet w Kolonii. Misje te utkwi³y w pamiêci
spo³eczeñstwa poznañskiego jeszcze
przez d³ugie lata.

ODRODZENIE
PRZEZ EUCHARYSTIÊ
Prymas Hlond ju¿ od pierwszych pocz¹tków swego pasterzowania d¹¿y³ do
odnowy spo³eczeñstwa przez Eucharystiê. W Niej i w
duchowoci eucharystycznej widzia³ g³ówne ród³o odrodzenia.
Sam arcypasterz
by³ gor¹cym propagatorem Ruchu
Eucharystycznego, co zauwa¿y³
nawet Pius XI.
Temat VIII Zjazdu Katolickiego w
Inowroc³awiu (2526 VI 1927 r.) podany przez kard.
Hlonda by³ nastêpuj¹cy: Odrodzenie przez Eucharystiê. Wyranie to
podkreli³ w orêdziu skierowanym
do Komitetu Zjazdu: Bez ¿ycia
Eucharystycznego nie ma ¿ycia katolickiego, a wszelkie has³a odrodzenia duszy
polskiej pozostaæ musz¹ pustymi frazesami, je¿eli Eucharystia nie stanie siê s³oñcem i sercem naszego ¿ycia religijnego.
Zjazdowi nada³ charakter Kongresu Eucharystycznego, który odbywa³ siê po raz
pierwszy w Polsce. Uczestniczy³o w nim
te¿ kilku biskupów z innych diecezji.
W przemówieniu otwieraj¹cym Kongres, owiadczy³, ¿e ma on u³atwiæ wiernym powrót do Kocio³a, przyczyniæ siê
do lepszego zrozumienia wartoci Eucharystii dla duchowego rozwoju. To dziêki
Niej mo¿e dokonaæ siê odrodzenie, poniewa¿ w przesz³oci Jej nie doceniano, czêsto traktuj¹c Eucharystiê powierzchownie.
Wed³ug myli Prymasa nie wystarczaj¹
programy, w których podkrela siê tylko
myl katolick¹, ani narodowe uroczystoci. Odrodzenie musi iæ przez odrodzenie serca, bêd¹cego dzie³em ³aski Bo¿ej.
S³uga Bo¿y August Hlond bra³ udzia³
we wszystkich nabo¿eñstwach i obradach.
Da³ wyraz swoim uczuciom, poci¹gaj¹c innych do kultu eucharystycznego.
Kongres przekroczy³ granice diecezji

i odbi³ siê szerokim echem w Polsce, a
Pius XI przesy³aj¹c specjalne b³ogos³awieñstwo wszystkim uczestnikom, udzieli³ pochwa³y za jego zorganizowanie. W
lad za Prymasem Augustem Hlondem i
inni ordynariusze zaczêli organizowaæ
Kongresy Eucharystyczne w nastêpnym
roku: we Lwowie abp Boles³aw Twardowski, w £odzi bp Wincenty Tymieniecki i na
Jasnej Górze OO. Paulini.

NOMINACJA
NA KARDYNA£A
Dwa dni przed rozpoczêciem Kongresu w Inowroc³awiu przyby³ z Rzymu specjalny kurier papieski hr. Calo Canale z
radosn¹ wiadomoci¹ o nominacji kardynalskiej dla Prymasa Polski arcybiskupa
Hlonda. Wiadomoæ przyjêto z radoci¹.
Spodziewano siê jej zaraz po objêciu stolicy prymasowskiej. Istotnie Pius XI 20
czerwca 1927 r. og³osi³ nominacjê 6 kardyna³ów, wród nich znalaz³ siê ks. abp
Hlond jako najm³odszy z ca³ego Kolegium
Kardynalskiego.
Nominacja poci¹gnê³a za sob¹ szereg
uroczystoci. 29 czerwca 1927 r. na Zamku Warszawskim prezydent Ignacy Mocicki na³o¿y³ biret kardynalski na g³owê
Prymasa. Ceremonia nawi¹zywa³a do
dawnej tradycji przedrozbiorowej, kiedy to
król Polski  z upowa¿nienia papieskiego
 nak³ada³ birety polskim kardyna³om. Niewola narodowa przerwa³a tê tradycjê, ale
po odzyskaniu niepodleg³oci Pius XI przywróci³ dawny przywilej, na mocy którego
prezydent, jako g³owa pañstwa, mia³ przywilej nak³adania biretu kardynalskiego.

Ceremonia odby³a siê w Kaplicy Saskiej na Zamku królewskim przy udziale
Episkopatu, przedstawicieli rz¹du, Sejmu
i Senatu, wojewodów, kapitu³y gnienieñskiej, poznañskiej i warszawskiej oraz rodziny Prymasa. Uroczystoæ rozpoczê³a
siê od Mszy w. odprawianej przez abpa
Stanis³awa Galla, po której delegat Stolicy Apostolskiej Callori di Vignale odczyta³
bullê papiesk¹ i wrêczy³ j¹ nominatowi, a
prezydentowi poda³ biret. Ten za
na³o¿y³ go na g³owê Prymasa.
Odpiewano Te
Deum, odmówiono modlitwy za
Ojca wiêtego i
Polskê. Uroczystoæ zakoñczy³a
siê piewem hymnu Bo¿e co Polskê.
Druga czêæ
uroczystoci odby³a siê w sali Asamblowej, gdzie nominat wyrazi³ gotowoæ obrony praw
Kocio³a a¿ do
przyjêcia mêczeñstwa:
Jako cz³onek
Kolegium Kardynalskiego stajê w myli
przed tronem Jego wi¹tobliwoci Papie¿a Piusa XI z tym lubowaniem w duszy,
¿e g³êboko przejêty znaczeniem Purpury
Rzymskiej iæ pragnê z ca³¹ gotowoci¹
na nowoczesne mêczeñstwo jakichkolwiek trudów dla Kocio³a w. i nieustannej obrony jego wiêtych praw.
Prezydent wyrazi³ wdziêcznoæ za obdarzenie godnoci¹ kardynalsk¹ syna prastarej, piastowskiej dzielnicy l¹skiej, która mimo wielowiekowego oderwania wytrwa³a przy narodzie i wierze.
Fakt, i¿ Prymas Polski zosta³ kardyna³em w powi¹zaniu z Kongresem Eucharystycznym, mia³a wycisn¹æ g³êbokie piêtno na ca³ym jego ¿yciu i zachêci³a do jeszcze wiêkszego pietyzmu dla Eucharystii.
To od Kongresu zdwoi³a siê dzia³alnoæ
eucharystyczna ks. Kardyna³a. Mo¿na tu
wymieniæ jego udzia³ w 1928 w 3 Kongresach Eucharystycznych w kraju; zorganizowanie Krajowego Kongresu w Poznaniu (1930) i udzia³ w Miêdzynarodowych
Kongresach poza granicami Polski.

PASTERZ
W dzia³alnoci ks. kard. A. Hlonda czo-
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³owe miejsce zajmowa³a Akcja Katolicka.
Jako wierny realizator myli papieskich,
kieruj¹c siê wskazaniem zawartym w encyklice Ubi arcano Dei, inspirowa³ dzia³ania uaktywniaj¹ce katolików wieckich i
³¹cz¹ce je organizacyjnie. Jako jeden z
pierwszych ordynariuszy w Europie wprowadzi³ na terenie swoich diecezji zaanga¿owanie wieckich, skupione organizacyjnie w Akcji Katolickiej.
Na Konferencji Episkopatu w Poznaniu (28-30 IV 1929), odbywaj¹cej siê przy
udziale nuncjusza apostolskiego Francesco Marmaggiego, odczyta³ list kard. Sekretarza Stanu Piotra Gasparriego, adresowany do siebie, w którym Kardyna³ wyjania³ zadania szeroko pojêtej Akcji Katolickiej. Na plenarnym zebraniu Konferencji przyjêto, przed³o¿ony przez Prymasa
Polski, wniosek o powo³aniu ogólnopolskiej Akcji Katolickiej. Wówczas powo³ano równie¿ specjaln¹ komisjê Episkopatu
do spraw Akcji Katolickiej, której przewodnicz¹cym zosta³ ks. kard. Hlond, a cz³onkami zostali kard. Aleksander Kakowski,
abp Andrzej Roman Szeptycki, abp Adam
Sapieha oraz bp Stanis³aw Adamski.
Akcja Katolicka w Polsce w myl sugestii ks. kard. August Hlonda mia³a byæ
z jednej strony obron¹ przed laicyzacj¹
¿ycia spo³ecznego, mia³a leczyæ religijn¹
obojêtnoæ oraz broniæ wolnoci Kocio³a, z drugiej za strony d¹¿yæ do odnowienia ducha chrzecijañskiego w rodzinie, krzewiæ katolickie zasady spo³eczne,
przenikaæ duchem katolickim ca³e ¿ycie
publiczne. Ze swego za³o¿enia Akcja Katolicka by³a organizacj¹ apolityczn¹ i nie
wolno jej by³o wi¹zaæ siê z ¿adn¹ parti¹
polityczn¹. Zmierza³a ona jednak, przez
pog³êbienie wiedzy religijnej i ugruntowanie ¿ycia moralnego na zasadach katolickich ku formacji wiadomych swego powo³ania katolików wieckich, którzy tworz¹c i uczestnicz¹c w ¿yciu spo³ecznym,
bêd¹ je nape³niali katolickimi wartociami
moralnymi.
Poprzednie akcje religijne takie jak np.
Kongres Eucharystyczny w praktyce przygotowywa³y te¿ katolików do szerokiego i
wiadomego udzia³u w pracach Akcji Katolickiej. W atmosferze wydarzenia, jakim
by³ odbyty niedawno Kongres, gdy ludzkie serca by³y przygotowane na szczery i
wytê¿ony czyn katolicki Kardyna³ przyst¹pi³ do dzia³ania. 29 I 1930 r. specjalnym
listem pasterskim og³osi³ powstanie tej organizacji okrelanej jako zorganizowana
armia dzia³aczy Chrystusowych, która
przy wi¹tobliwym ¿yciu pe³niæ bêdzie s³u¿bê apostolsk¹ wieckich. Dla niej to na-
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pisa³ w³asnorêcznie statuty konstytucyjne,
w których precyzyjn¹ myl¹ i statutow¹
sprawnoci¹ organizacyjn¹ przewy¿szy³
inne, uchodz¹ce dot¹d za wzorcowe.
Z perspektywy lat mo¿na stwierdziæ jak
opatrznociowe by³o powo³anie tej organizacji dla przysz³oci polskiego katolicyzmu. Ognia zapalonego w sercach katolików nie zdo³a³y zag³uszyæ nawet zawieruchy wojenne, a jego ¿arem ogrzewa³o siê
polskie ¿ycie religijne przez ca³y okres lat
komunistycznych. Ona to wywo³ywa³a w
wiernym g³êbokie odczucie katolickoci i
mobilizowa³a wewnêtrzne si³y narodu do
odpierania laicyzmu w ka¿dej formie. Katolik wiadomy i ¿yj¹cy g³êboko wiar¹ stanowi³ idea³, do którego przygotowywa³a
Akcja Katolicka.
Akcja Katolicka w Polsce zorganizowana by³a w oparciu o wzorzec w³oski i
sk³ada³a siê z 4 filarów, kolumn: Katolicki
Zwi¹zek Mê¿ów, Katolicki Zwi¹zek Kobiet,
Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y Mêskiej, Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y ¯eñskiej. Jednak najwiêksze nadzieje Prymas pok³ada³
w m³odzie¿y i jej te¿ powiêca³ najwiêcej
uwagi. Pragn¹³ w czasach szerz¹cego siê
materializmu wychowaæ i ukszta³towaæ typ
cz³owieka, który by w przysz³ej Polsce by³
potentatem ducha i tym duchem nad innymi górowa³. W tym celu w szeroko pojêtej dzia³alnoci na rzecz m³odzie¿y propagowa³ pielgrzymki i lubowania.
I tak w maju 1936 r. uda³a siê do Czêstochowy pielgrzymka studentów, w której sam te¿ bra³ udzia³. W kilka miesiêcy
póniej tak j¹ wspomina³: W maju stanê³o tu osiemnacie tysiêcy studentów i studentek, przyby³ych z wszystkich uniwersytetów i szkó³ akademickich. W niezapomnianej procesji wynieli Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej i, id¹c za natchnieniem ducha dziejów polskich, lubowali
uroczycie, ¿e na zasadach Chrystusowych zbuduj¹ swoje i polskie ¿ycie, kulturê narodu, spo³eczny ustrój kraju i jego
przysz³oæ.
Do historii, jako wielkie wydarzenie,
przeszed³ te¿ Zlot Katolickiej M³odzie¿y
Mêskiej na Jasnej Górze, w czasie której
stutysiêczna grupa pielgrzymów wo³a³a
st¹d o Boga w kraju, o Boga w polskich
sercach, o Boga w polskim ¿yciu i o Boga
w polskim pañstwie. Potê¿ne manifestacje wiary polskiej m³odzie¿y poprzedza³a
ofiarna praca wieckich kierowników i ksiê¿y asystentów w oddzia³ach parafialnych.
Do tych wydarzeñ przygotowywa³y matki,
ich praca wychowawcza i modlitwa za
dzieci. To w³anie matki zorganizowane w

oddzia³ach, dwa lata przed zlotem pielgrzymkowym synów, przyby³y licznie na
Jasn¹ Górê, by z³o¿yæ lubowanie 26 VI
1936 r. Prymas mówi³ do nich m.in.: ¯egnam Was, dzielne niewiasty katolickie!
Rozniecie po ca³ej Polsce swe jasnogórskie luby. Duchem u stóp Matki zaczerpniêtym natchnijcie swe ¿ycie.
W rok póniej za kobietami pod¹¿y³a
na Jasn¹ Górê pielgrzymka Zwi¹zku Katolickiego Mê¿ów z ca³ej Polski. Za przyk³adem kobiet, mê¿czyni z³o¿yli lubowanie wiernoci Bogu u stóp Matki Bo¿ej na
rêce ks. kard. Augusta Hlonda. W lad za
pielgrzymkami cz³onków Akcji Katolickiej
zaczê³y nap³ywaæ na Jasn¹ Górê pielgrzymki ró¿nych stowarzyszeñ nie tylko
kocielnych, ale tak¿e zrzeszeñ wieckich,
aby upraszaæ dla siebie Bo¿e b³ogos³awieñstwo za przyczyn¹ Królowej Polski.
Akcja Katolicka w za³o¿eniach Ks. Prymasa Hlonda mia³a przyczyniæ siê w pierwszym rzêdzie do odrodzenia na zasadach
katolickich podstawowej komórki spo³ecznej - rodziny. W licie pasterskim O chrzecijañskie zasady ¿ycia pañstwowego
(1932)  uwa¿anym za swego rodzaju encyklikê, gdy¿ by³ t³umaczony na jêzyk angielski, francuski, niemiecki i w³oski  pisz¹c o obowi¹zkach pañstwa, kard. Hlond
silnie kreli³ swym wymownym s³owem
obowi¹zki Pañstwa wobec rodziny.
Z podobn¹ odwag¹ wystêpowa³ w jej
obronie na akademiach ku czci w. Rodziny. Inauguruj¹c w kinie S³oñce akademiê 8 stycznia 1933 r., piêtnowa³ le
pojêty egoizm niektórych rodziców. Piêtnowa³ egoizm mê¿a, który ucieka od rodziny i nie chce ponosiæ odpowiedzialnoci i ciê¿arów rodzinnych i egoizm niewiasty, która nie chce z³o¿yæ ofiary z siebie,
ze swego czasu, z serca i wygód. Jest to
obraz egoizmu, który woli jeden samochód
wiêcej w swoim gara¿u, ni¿ jedno dziecko
wiêcej w swoich komnatach, egoizm rodziny, który woli trzy pokoje wiêcej w swoim mieszkaniu, ni¿ jedno dziecko wiêcej
w swoim gronie. Ten egoizm, który chce
mieæ czas na wycieczki, podró¿e, a nie
ma czasu na dziecko, twierdz¹c, ¿e tego
dziecka byæ nie powinno, z tym dzieckiem
walczy, wyklucza je, temu dziecku odbiera prawo do ¿ycia. ... Wstrêtny to egoizm
nowoczesny, w jakiekolwiek on siê ubiera
szaty postêpu i cywilizacji.
Od 1931 r. zapowiadano wprowadzenie nowego prawa ma³¿eñskiego. Projekt
ten spotyka³ siê z ostr¹ krytyk¹ nie tylko
hierarchii. Wówczas to ks. kard. Hlond zaanga¿owa³ ca³y swój autorytet prymasow-
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ORGANIZATOR
RUCHU SPO£ECZNEGO

Przejêty trosk¹ o spopularyzowanie
spo³ecznej nauki Kocio³a powo³uje do istnienia w 1933 r. Radê Spo³eczn¹ przy Prymasie Polski, która bêdzie go wspomagaæ w rozstrzyganiu bardzo trudnych i
skomplikowanych zagadnieñ spo³ecznych. W sk³ad tej Rady wchodzili m.in.:
ks. Jan Piwowarczyk, bp Teodor Kubina,
ks. prof. Stefan Wyszyñski, prof. Czes³aw
Strzeszewski, prof. Leopold Caro.
W 1936 r. Rada zorganizowa³a konferencjê naukow¹ w sprawie wsi, nakreli³a
plan demokratycznego ustroju korporacyjnego. W wydanej deklaracji O uw³aszczeniu wsi zaleca³a parcelacjê, jako rodek
zaradczy, w zamian za odszkodowania.
Propozycja taka spotka³a siê z szerok¹
krytyk¹ ziemiañstwa. Prymas ks. August
Hlond przekonany g³êboko o s³usznoci
tego pogl¹du, w czasie rekolekcji dla ksiê¿y zorganizowanych w Czêstochowie zaleca³ parcelacjê dóbr kocielnych.
Aby przygotowaæ wieckich do prowadzenia katolickiej dzia³alnoci owiatowej
otworzy³ Katolick¹ Szko³ê Spo³eczn¹,
któr¹ w póniejszych latach podniesiono
do poziomu szko³y wy¿szej pod nazw¹
Katolickie Wy¿sze Studium Spo³eczne.
Ks. kard. Boles³aw Kominek wiadczy o
spo³ecznym nastawieniu s³owami: Ks.
kard. Hlond wypracowa³ swoj¹ postaw¹ i
swoim dzia³aniem wszechstronnym dla
polskiego katolicyzmu, wybitnie spo³eczne oblicze

Dzia³alnoci spo³ecznej Prymas August Hlond powiêci³ wiele energii, doceniaj¹c jej donios³¹ rolê, jak¹ mia³a spe³niaæ w spo³eczeñstwie. Nie obawia³ siê
nowoczesnoci ani przemian spo³ecznych
pod warunkiem, ¿e bêd¹ uszanowane zasady niezmiennej moralnoci chrzecijañskiej. Posiada³ nowoczesne pogl¹dy w
sprawach spo³ecznych, co mo¿e wynika³o z tego, ¿e sam pochodzi³ z rodziny i rodowiska biednego, a wzrastaæ mu przysz³o
w skromnych warunkach. Swoim pogl¹dom da³ wyraz na akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu 1945 r.:
Chcemy, by Polska by³a krajem postêpowym, najkulturalniejszym. Chcemy
wspó³pracowaæ z poczucia katolickiego
nad wyprowadzeniem takiego ustroju spo³ecznego, w którym nie by³oby ani przywilejów, ani krzywd, ani g³odnych, ani bezdomnych i by w polskiej spo³ecznoci narodowej, zorganizowanej wedle nakazów
sprawiedliwoci i mi³oci bliniego, ka¿dy
obywatel mia³ mo¿liwoæ uczciw¹ prac¹
zapewniæ sobie i rodzinie byt godny cz³owieka.

W latach 1929-1933 Polska prze¿ywa³a kryzys gospodarczy, którego skutki
trwa³y do wybuchu II wojny. Tragediê bezrobotnych, biednych i cierpi¹cych prze¿ywa³ te¿ pasterz gnienieñski i poznañski.
Bra³ czynny udzia³ w charytatywnych organizacjach. Nale¿a³y do nich: Komitet Pomocy Bezrobotnym, Caritas, Opieka Polska nad Rodakami na Obczynie. Anga¿uj¹c siê w tê dzia³alnoæ inaugurowa³ posiedzenia, wyg³asza³ p³omienne przemówienia, wstrz¹sa³ sumieniami rodaków, zachêcaj¹c do przyjcia z pomoc¹ najbiedniejszym. Nawo³uj¹c w grudniu 1937 r. do
pomocy zimowej bezrobotnym, przestrzega³ przed oswajaniem siê z klêsk¹ bezrobocia: nie mo¿emy przyzwyczaiæ siê do
zjawiska, ¿e na obwodach miast i we
wsiach przeludnionych powstaje w poni¿eniu nowy typ cz³owieka, cz³owieka niemal bezimiennego, wy³¹czonego od
kszta³towania ¿ycia, odciêtego od horyzontów przysz³oci, skazanego na zanik
idea³ów, utrwalaj¹cego siê w psychologii

ski w obronie nierozerwalnoci wêz³a ma³¿eñskiego i rodziny. Na terenie swych archidiecezji czêsto wraca³ do tego tematu
przy ró¿nych okazjach, a zw³aszcza na
akademiach ku czci w. Rodziny. Nowe
prawo ma³¿eñskie nie ukaza³o siê, jak zapowiada³y to czynniki rz¹dowe, w 1935 r.;
natomiast w rodkach masowego przekazu czêciej atakowano instytucjê rodziny
i ma³¿eñstwa. Sprawa powróci dopiero po
wojnie, kiedy to w³adza ludowa wprowadzi z ca³¹ ostroci¹ to, czego nie zdo³ano
nawet w najradykalniejszej wersji osi¹gn¹æ
przed wojn¹.
Z inicjatywy Prymasa zrodzi³a siê myl
zorganizowania Studiów Katolickich, zajmuj¹cych siê najbardziej wêz³owymi sprawami polskiego ¿ycia spo³ecznego. Pierwsze odbywa³y siê w Poznaniu od 2 do 6
wrzenia 1935 i obradowa³o nad zagadnieniami rodziny, wyjaniaj¹c i przypominaj¹c jej wartoæ w pañstwie. W swym
przemówieniu na VI Zjedzie Katolickim
w Bydgoszczy, 28-29 VI 1936 r., wobec
ca³ej Polski Prymas wezwa³ wiernych do
zamanifestowania swej gotowoci w obronie nierozerwalnoci ma³¿eñstwa. Ta wielka manifestacja religijna w Bydgoszczy
odbi³a siê wielkim echem w Polsce. Wobec takiej postawy, zarówno katolików jak
i episkopatu, zaniechano nowelizacji prawa. Problem powróci³ dopiero po wojnie.

PASTERZ UBOGICH
I BEZROBOTNYCH

proletariatu. ...
Do tego zbiorowego wysi³ku zachêca³
ka¿dego roku, wydaj¹c odezwy na Tydzieñ Mi³osierdzia, organizowany przez
kocielny Caritas. Datek z³o¿ony na rzecz
najbiedniejszych wiadczy o sposobie
¿ycia, jaki siê prowadzi. Docenia i zauwa¿a wszystkich tych, którzy czêsto daj¹
wdowi grosz, wiadcz¹c tym samym o
wielkiej wartoci zasad chrzecijañskich
w ¿yciu cz³owieka. Przestrzega³ przed
zbytkiem i dogadzaniem swym tylko pragnieniom, bez dostrzegania brata obok
siebie.
Na rozpoczêcie Tygodnia Mi³osierdzia (1937) mówi³: Ubodzy jestemy po
klêskach niewoli, a jeszcze dotkliwiej zbiedzi³ nas powszechny i w³asny kryzys gospodarczy. Takie nam poda³a Opatrznoæ
warunki przysz³ej wielkoci: warunki trudne, ciê¿kie, twarde. Miar¹ kultury nie ma
byæ zbytek i u¿ywanie sobie nie mo¿emy
uwa¿aæ za miarê postêpu. Hart i szlachetnoæ polsk¹ wykuwaæ musimy w znojnym
trudzie i zaparciu siebie. ... poniewa¿ ma³y
jest nasz dorobek narodowy i ma³y jest ten
bochenek, którym siê polska rodzina dzieli, powinien ka¿dy, który wiêksz¹ kromkê
trzyma, podzieliæ ma siê ni¹ z tym, którego przy rozdziale pominiêto. Cudem powiêcenia wskrzesimy cud jednoci i wielkoci.
Coroczne apele i postawa Prymasa
powoli dr¹¿y³y drogi dojcia do szerokich
krêgów spo³eczeñstwa i przekonywa³y o
s³usznoci takiej akcji. Jako dobry pasterz
wk³ada³ du¿o serca i wspó³czucia w akcjê
dobroczynn¹. Wiele o niej mogliby powiedzieæ np. ówczeni studenci poznañskich
uczelni, którzy doznawali protektoratu i
wsparcia ze strony arcypasterza.

PROPAGATOR KULTURY
Ks. Prymasowi Augustowi Hlondowi
nie by³a obca równie¿ dziedzina kultury.
W m³odzieñczym wieku studiowa³ polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñskim,
gdzie dane mu by³o zetkn¹æ siê z wybitnymi humanistami tej epoki. Z woli prze³o¿onych studia przerwa³, ale to, co zyska³, wystarczy³o mu do indywidualnego
pog³êbiania znajomoci literatury polskiej
i do rozmi³owania siê w piêknie jêzyka
polskiego. wiadcz¹ o tym jego listy pasterskie.
Jako pasterz d¹¿y³ do tego, aby katolicyzm wyszed³ z zakrystii i ze wiêtego
dnia niedzieli, a wszed³ na wszystkie dni
tygodnia, w ca³¹ kipiel ¿ycia, we wszystkie jego sprawy i dziedziny, w ka¿dy jego
wstydliwy i zasnuty k¹t. S³owa te przyto-
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czy³ Józef Kisielewski w jednej z publikacji londyñskich. Ten¿e autor wspomina
epizod ze spotkania z Kardyna³em i jego
wypowied o kulturze:
Pamiêtam, gdy w 1938 r. przygotowano Tydzieñ Spo³eczny w Katowicach,
jakie by³y dyrektywy Prymasa dla prelegentów z dziedziny kultury: katolicyzmu
nie ma dzi w dziennikarstwie, literaturze,
teatrze i plastyce, nie ma go w filmie. Katolicyzm musi wejæ we wszystkie dziedziny. Nie zrobi¹ tego ksiê¿a, bo zrobiæ nie
mog¹. Powrót sztuki do Boga le¿y w waszych rêkach, w rêkach ludzi wieckich.
S³owa te dobitnie wiadcz¹ o troskliwej postawie wobec zagadnieñ szeroko
pojêtej kultury Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Ju¿ jako Administrator Apostolski na Górnym l¹sku baczn¹ uwagê
powiêci³ prasie. Nie tylko smuci³ go fakt
braku dzienników katolickich, ale praktycznie stara³ siê wp³yn¹æ na kierunek ich publikacji i przygotowanie gruntu pod stworzenie dziennikarstwa katolickiego.
W Polsce przedwojennej istnia³o 50
dzienników uwa¿aj¹cych siê za katolickie,
o czym wiadczy ekspozycja na miêdzynarodowej wystawie prasowej w Watykanie, ale by³y to w wiêkszoci dzienniki prawicowe. Prymas pragn¹³ dziennika, którego w³acicielem by³by Koció³. Episkopat
postanowi³ wiêc w 1936 r. przej¹æ, za porednictwem Katolickiej Spó³dzielni Wydawniczej w Krakowie, istniej¹cy od dawna G³os Narodu i zacz¹³ go wydawaæ
jako dziennik katolicki, niezale¿ny od jakiejkolwiek partii politycznej.
O wielkiej trosce Prymasa wiadczyæ
mo¿e fakt zorganizowania w Poznaniu w
1938 r. Instytutu Wy¿szej Kultury Religijnej, z zadaniem pog³êbiania wiedzy religijnej i kulturalnej. Swoim autorytetem popiera³ zw³aszcza twórców ojczystej kultury, jak np. kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, o. Efrema z Kcyni - malarza i rzebiarza, malarza Mêcinê-Krzesza.
Z chwil¹ objêcia rz¹dów w archidiecezjach gnienieñskiej i poznañskiej przyczyni³ siê do rozwoju muzyki i piewu kocielnego. Ju¿ jako inspektor prowincji salezjañskiej przyczynia³ siê do podniesienia umuzykalnienia wychowanków w podleg³ych zak³adach salezjañskich. Dba³ o
dobry smak w doborze utworów kocielnych, wykszta³ci³ szereg dyrygentów dla
chórów i orkiestr. Tym bardziej dba³ o tê
dziedzinê jako ordynariusz. Równie¿ Stowarzyszenie Chórów Kocielnych dziêki
szczególnej protekcji Prymasa A. kard.
Hlonda mog³o poszczyciæ siê rozkwitem,

a duchowy protektor czêsto bra³ udzia³ w
Kongresach Muzycznych.
Pasterz gnienieñski i poznañski przez
szeroko zakrojon¹ dzia³alnoæ na wielu odcinkach ¿ycia religijnego, narodowego,
kulturalnego wycisn¹³ na duchowoci polskiej piêtno niezatarte  pisze prof. Karol
Górski. Jego postawa spokojna, taktowna i nieustêpliwa wobec wszystkich zakusów na prawa Kocio³a, a zarazem odsuniêcie od bie¿¹cej polityki skierowa³o dzia³alnoæ katolick¹ ku pog³êbieniu wykszta³cenia religijnego i pracy nad sob¹. wieccy zaczêli braæ udzia³ w pracy Kocio³a.

ZA£O¯YCIEL TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO
S³uga Bo¿y August Hlond sam dozna³
trudnego losu jaki spotyka ka¿dego emigranta, cz³owieka opuszczaj¹cego ojczyznê, by na obczynie móc realizowaæ swoje ¿yciowe pragnienia. Serce Prymasa
szczególnie by³o naznaczone tym piêtnem
i dlatego by³ uwra¿liwiony na potrzeby polskich wychodców. Sam by³ przecie¿ od
dzieciñstwa poza krajem rodzinnym, a w
czasie pe³nienia pos³ugi biskupiej znane
mu by³y trudne problemy emigracji bowiem
do jego kancelarii nap³ywa³y wo³ania ze
wszystkich stron wiata z prob¹ o polskiego kap³ana. Polska emigracja z utêsknieniem wo³a³a o stró¿a ich sumieñ i
cz³owieka, który by podtrzymywa³ w ich
sercach ¿ar polskoci, uczy³ ich dzieci narodowych tradycji i modlitwy w ojczystym
jêzyku. Problem zaspokojenia potrzeb
duszpasterskich na wychodstwie uwypukli³ siê zaraz po odzyskaniu niepodleg³oci. Nawi¹zuj¹c do tradycji abpa Leona
Przy³uskiego i jego nastêpców, episkopat
Polski na zjedzie w Krakowie w 1921 r.
zwróci³ siê do Prymasa Edmunda Dalbora by sprawê organizacji opieki nad wychodcami ca³ej Polski uj¹³ w swoje rêce i
ni¹ kierowa³. Jego nastêpca  ks. kard.
August Hlond  znacznie rozszerzy³ swe

uprawnienia odnonie do sprawy organizacji pomocy wychodcom. Lecz i tak
wszelkie próby skutecznego zaradzenia
potrzebom w tym wzglêdzie nie spe³nia³y
oczekiwañ. Wówczas to powzi¹³ myl, któr¹ zaaprobowa³ Pius XI, na audiencji w
1928 r., o erygowaniu seminarium przygotowuj¹cego kap³anów z przeznaczeniem do pracy misyjnej wród emigracji.
Seminarium Zagraniczne powsta³o 1 X
1929 r. z tymczasow¹ siedzib¹ w Gnienie. Jednak i ta inicjatywa wydawa³a siê
ma³o skuteczna i dla zwiêkszenia prê¿noci opieki duszpasterskiej nale¿a³o za³o¿yæ nowe zgromadzenie zakonne. Do takiej mo¿liwoci coraz bardziej przekonywa³ siê Prymas. Sam by³ zakonnikiem i z
w³asnego dowiadczenia zna³ nieocenion¹ rolê zgromadzenia zakonnego w s³u¿bie dla dobra Kocio³a i emigracji. Prê¿nie dzia³aj¹ce zgromadzenie wydawa³o siê
byæ jedynym lekarstwem na potrzeby polskiego wychodstwa. Jako Protektor Emigracji Polskiej trosk¹ t¹ podzieli³ siê z Piusem XI na jednej z audiencji w maju 1931.
Ojciec w. nakaza³ bezzw³ocznie kard. Augustowi Hlondowi rozpocz¹æ realizacjê
tego dzie³a.
Pierwszym krokiem by³o wyszukanie i
powo³anie ks. Ignacego Posadzego na organizatora zgromadzenia. Prymasowi
znane by³y jego relacje z duszpasterskich
objazdów skupisk emigrantów w Ameryce Po³udniowej i Europie. Dziêki Bo¿ej
opatrznoci znalaz³ siê wielkoduszny ofiarodawca. Hrabina Aniela Potulicka przekaza³a swój rodowy pa³ac w Potulicach na
potrzeby nowopowstaj¹cego Zgromadzenia Zakonnego. Kolebk¹ Zgromadzenia
by³ rodowy pa³ac Potulickich z du¿ym parkiem, gdzie jego cz³onkowie mogli rozpocz¹æ wytê¿on¹ formacjê duchow¹ i intelektualn¹. Dnia 22 sierpnia 1932 r. klêcza³
u stóp Prymasa pierwszy aspirant Zgromadzenia prosz¹c pokornie o b³ogos³a-
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wieñstwo w realizacji wielkiego dzie³a pomocy duchowej dla Polaków na obczynie. Tego samego dnia wraz z omioma
kandydatami wyruszy³ kolej¹ z dworca poznañskiego do Nak³a i Potulic.
Jako zakonodawaca, S³uga Bo¿y August Hlond opracowa³ wewnêtrzn¹ strukturê Zgromadzenia, a ks. Ignacy Posadzy
nawi¹za³ cis³e kontakty ze Zgromadzeniami o podobnym charyzmacie dzia³aj¹cymi we W³oszech i Niemczech. Informowano te¿ spo³eczeñstwo o podjêtym dziele
ratowania Polaków za granic¹.
Za³o¿yciel spisa³ Ustawy Zgromadzenia, okrelaj¹c w nich cel, charyzmat i
strukturê.16 padziernika 1933 r. przyj¹³
od ks. Posadzego i pierwszych nowicjuszy luby zakonne. W Ustawach Zgromadzenia zamkn¹³ Prymas swe d³ugotrwa³e
dowiadczenie zakonne, przekazuj¹c je
jako duchowe dziedzictwo swemu dzie³u.
Od samego pocz¹tku, Towarzystwo
szeroko propagowa³o akcjê na rzecz emigracji, wydaj¹c we w³asnej drukarni w Potulicach G³os Seminarium Zagranicznego oraz miesiêcznik liturgiczno-biblijny
Msza wiêta. Oprócz sta³ych pozycji ukazywa³y siê tam te¿ ksi¹¿kowe publikacje religijne. Potulice stawa³y siê oaz¹, do
której przybywa³o wiele wybitnych i znanych osobistoci zainteresowanych pomoc¹ polskiej emigracji.
Towarzystwo Chrystusowe pod czujnym okiem za³o¿yciela rozpoczê³o energiczn¹ pracê. Wojna ograniczy³a mo¿liwoci dzia³ania, ale nie zniszczy³a dzie³a. Dla
Kocio³a w Polsce odbudowuj¹cego siê po
wojnie, szczególnie na ziemiach zachodnich, opatrznociow¹ by³a praca ksiê¿y z
Towarzystwa Chrystusowego, którzy popieszyli na apel Prymasa, pe³ni¹c pos³ugê pastersk¹ wród nap³ywaj¹cej ludnoci. Niezmordowana s³u¿ba, duch ofiary i
powiêcenia, charakterystyczny dla chrystusowców, budzi³y podziw wród duchowieñstwa i przynosi³y zbawienne owoce
dla powierzonych im dusz. Do dzi otaczani s¹ pamiêci¹ chrystusowcy-mêczennicy, którzy oddali ¿ycie w obronie godnoci kobiety, prawdy i sprawiedliwoci.

WRZESIEÑ 1939
VIA ROMA
13 wrzenia to trudny i bolesny dzieñ
dla Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski. Przeprowadza rozmowy z ministrem
Józefem Bekiem i narady z Nuncjuszem
Filipem Cortesim. W sytuacji gdy zasadniczo wojna jest przegrana, a ca³a wina
za ni¹ spoczywa na Polsce, za namow¹
Nuncjusza zgadza siê na wyjazd do Rzy-

mu, by jako ¿ywy wiadek agresji ukazaæ
Piusowi XII i ca³emu wiatu prawdê. Jako
pasterz musia³ analizowaæ korzyci i niedogodnoci wyjazdu z abp Filipem Cortesim. Wiedzia³, ¿e powrót do Poznania w
krótkim czasie nie bêdzie mo¿liwy; ¿e
wszystko bêdzie zale¿a³o od Niemców, dla
których by³ cz³owiekiem zbêdnym. Jednak
mia³ równie¿ wiadomoæ, i¿ trzeba zadaæ kres k³amstwu o wojnie i prosiæ papie¿a o wsparcie moralne, a nastêpnie,
przy jego pomocy, wróciæ do kraju.
Sytuacja polityczna by³a bardzo trudna. Od 1938 r. Polska nie posiada³a ambasadora w Watykanie. Przedstawienie
Piusowi XII listów uwierzytelniaj¹cych
przez Kazimierza Papee, nast¹pi³o dopiero 24 VII 1939 r., a wiêc w rok od mierci
poprzedniego ambasadora, hr. W³adys³awa Skrzyñskiego. Minister Józef Beck nie
zosta³ przyjêty na audiencji prywatnej w
marcu 1938 r. Wielu pracowników watykañskich by³o przekonanych o przyczynach wojny podawanych przez propagandê niemieck¹. wiat nie zna³ prawdziwego oblicza wojny, tocz¹cej siê w Europie.
Zapada niespodziewana decyzja 
pisze w swym dzienniku  mam zaraz udaæ siê do Rzymu i poinformowawszy papie¿a o przebiegu wypadków, bêdê siê tam
stara³ o mo¿liwoæ powrotu do kraju.
W dokumencie wystawionym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych czytamy:
Prosi siê o udzielenie wszelkiej pomocy
kard. Augustowi Hlondowi, który udaje siê
do Rzymu w sprawach najwy¿szej wagi
Pañstwa i Kocio³a.
Ks. Prymas August kard. Hlond staje
siê rzecznikiem Polski i Kocio³a wobec
wiata. 14 wrzenia opuszcza Polskê udaj¹c siê do Rumunii. Niew¹tpliwie chwila
przekroczenia granicy polsko - rumuñskiej
w Zaleszczykach, by³a wzruszaj¹ca. Prymas nie by³ jedyn¹ osobistoci¹ opuszczaj¹c¹ ojczyznê. Gdy jestem na drugim
brzegu Dniestru - wzruszenie, ³zy, przeczucie d³ugiego wygnania  pisze.
Z Czerniowiec  poci¹giem do Bukaresztu, gdzie uda³ siê do Nuncjatury Apostolskiej. Tam przyj¹³ go sekretarz, gdy¿
nuncjusz przebywa³ na urlopie we W³oszech. Tu spêdza cich¹, krzepi¹c¹ noc.
W Bukareszcie spotyka³ siê równie¿ w ambasadzie polskiej z ministrem Stanis³awem
Kotem jad¹cym ze specjaln¹ misj¹ do
Pary¿a. W stolicy Rumunii widoczna jest
na ka¿dym kroku praca pi¹tej kolumny.
Nawet w Kurii Arcybiskupiej znaæ niemieckie wp³ywy. (...) Wielka tam sympatia oraz
wspó³czucie dla Polski, ale zarazem wi-

doczny jest zrozumia³y lêk przed niemieck¹ potêg¹ i penetracj¹.
16 wrzenia Prymas wyjecha³ w dalsz¹ drogê z Bukaresztu do Rzymu. Razem z nim w dalek¹ podró¿ udaje siê ¿ona
ministra Becka z synem, ambasador Francji Leon Noel i minister Stanis³aw Kot. Nastêpnego dnia by³ ju¿ w Triecie, gdzie
dowiaduje siê o nastrojach we W³oszech
od konsula polskiego. Zatrzyma³ siê, jak
mia³ w zwyczaju, u wspó³braci salezjanów.
Po krótkim odpoczynku, 18 wrzenia rano,
uda³ siê w dalsz¹ podró¿, by pónym popo³udniem dojechaæ do Rzymu.
Do Wiecznego Miasta przyby³ jako
pierwszy naoczny wiadek wydarzeñ, które rozgrywa³y siê w Polsce. W imieniu Ojca
wiêtego wita go J. E. Arborio Mella, J. E.
Tardini, w imieniu Sekretariatu Stanu, ambasadorowie Polski w Rzymie i Watykanie, ambasador Francji Charles-Rou, ks.
Piotr Ricaldone - prze³o¿ony generalny salezjanów i o. W³odzimierz Ledóchowski 
prze³o¿ony generalny jezuitów. Dla S³ugi
Bo¿ego zapewne jest to dzieñ utêskniony
i wyczekiwany w ostatnich dniach, bo przybywa, by wstawiaæ siê za Ojczyzn¹, dzieñ,
w którym nie ma chwa³y, ale jest on pocz¹tkiem wielkiej i opatrznociowej misji.

RZYM - MIASTO NADZIEI
S³uga Bo¿y August Hlond przyby³ do
Rzymu 18 wrzenia 1939 r. o 17.50. Nastêpnego odbywa konferencjê z ambasadorem Polski  Kazimierzem Papee, z ks.
Piotrem Ricaldone i o. W³odzimierzem
Ledóchowskim. Podejmuje starania, by
uzyskaæ audiencjê u Piusa XII, w Castel
Gandolfo. Papie¿ przyj¹³ Prymasa 20
wrzenia, zapowiadaj¹c równie¿ spotkanie z koloni¹ polsk¹ w Rzymie. Powzi¹³
te¿ decyzjê pomocy uchodcom polskim
w Rumunii. Mieli oni otrzymaæ fundusze i
pomoc za porednictwem nuncjusza apostolskiego abp Filipa Cortesiego, rezyduj¹cego w Bukareszcie.
Prymas Polski w nastêpnym dniu rozpocz¹³ wizyty urzêdowe: odwiedzi³ kard.
Dziekana G. Granito Pignatelli di Belmonte, uda³ siê te¿ do Sekretariatu Stanu.
Wszêdzie stara³ siê realizowaæ sw¹ misjê: dziêki swemu autorytetowi przekazaæ
prawdê o niemieckiej agresji.
W Rzymie zapoznaje siê z atmosfer¹,
jaka tam panuje. Tak pisze w swym dzienniczku pod dat¹ 21 wrzenia: Prasa w³oska nies³ychanie wstrêtna i perfidna, traktuje sprawê polsk¹ wy³¹cznie z hitlerowskiego stanowiska. Spotykam nawet dostojników kocielnych, myl¹cych g³ow¹
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Goebelsa. Nie rozumiej¹ ani duszy niemieckiej, ani zamierzeñ Hitlera, ani jego
planów hegemonii wiatowej, ani imperialistycznego ducha nazizmu. Wielu Rzymian s¹dzi naiwnie, ¿e Polska by³aby siê
uratowa³a, robi¹c koncesjê Hitlerowi na
punkcie Pomorza. T³umaczê im, ¿e jak zabór Sudetów by³ wstêpem do ujarzmienia
Czechos³owacji, tak odciêcie Polski od Pomorza mia³o byæ wstêpnym krokiem do
tym ³atwiejszego podbicia ca³ej Polski.
Jutro zajêcie Belgii i Holandii bêdzie prologiem do uderzenia na Francjê i Angliê,
a kto wie, czy aneksja Austrii nie oka¿e
siê wkrótce podejciem do zadania klêski
s³onecznej Italii. Polska po zaledwie 20 latach wolnoci zu¿ytych we wspania³ych i
uczciwych wysi³kach dla odbudowy pañstwa i ducha, nie chcia³a zrzec siê swobód na rzecz napastnika, nie mog³a oddaæ siê bez walki...
Jak¿e prorocze okaza³y siê te s³owa
zapisane i wypowiedziane w Rzymie.
Zbytnia powci¹gliwoæ Zachodu doprowadzi³a do upadku iluzorycznych wyobra¿eñ o jego potêdze.
30 wrzenia Pius XII spotka³ siê z Prymasem, polsk¹ koloni¹ i wszystkimi Polakami przyby³ymi do Rzymu w czasie dzia³añ wojennych. W czasie spotkania wyg³osi³ przemówienie, z którego Polacy wyszli trochê rozczarowani przede wszystkim tym, ¿e Ojciec wiêty nie potêpi³
wprost najedców, ale zachêca³, by naród umia³ czekaæ, trwaj¹c w modlitwie.
Ks. prof. Aleksander Meysztowicz tak
relacjonuje to wydarzenie: Z kard. Hlonda inicjatywy mia³a miejsce audiencja w
Castel Gandolfo dla Polaków przebywaj¹cych w Rzymie - wród których by³a ju¿
wielka iloæ uchodców. Papie¿ u¿y³ wielu serdecznych s³ów pod adresem Polski,
która nie chce umrzeæ, wspomina³ jej dawniejsz¹ wietnoæ, a tak¿e swego ulubionego Chopina. Ale nie by³o w tym przemówieniu - które zna³em dziêki urzêdowym i
bezporednim relacjom - ¿adnego potêpienia agresji, ¿adnego usi³owania, by powstrzymaæ niemieck¹ rêkê, która w ³¹cznoci ze Sowietami unicestwi³a Polskê.
Kiedy siedzia³em naprzeciw papie¿a w jego bibliotece, powiedzia³ mi, ¿e odczuwa³
w czasie swego przemówienia do Polaków pewien ch³ód. (...) Nakaza³ mi jako
kap³anowi, abym mu powiedzia³ ca³¹ prawdê na temat przyczyn tak ch³odnego przyjêcia jego przemówienia, w którym przecie¿ by³o tyle mi³oci do Polski. Odpowiedzia³em, ¿e Polacy zapewne oczekiwali
nie tylko s³ów mi³oci do nich, ale równie¿

s³ów sprawiedliwoci w stosunku do nieuzasadnionej agresji.
Zgodnie z tym, co wczeniej ustali³ August kard. Hlond w czasie audiencji z Ojcem wiêtym, arcybiskup gnienieñski i
poznañski wrêczy³ J. E. kard. Magnlione
wniosek z prob¹ o interwencjê Stolicy
Apostolskiej w Berlinie o umo¿liwienie natychmiastowego powrotu do Poznania,
gdzie  jak s¹dzi³  wojna siê ju¿ skoñczy³a i mo¿na bez wiêkszego trudu kolej¹ ¿elazn¹ dojechaæ z powrotem.
17 padziernika nadesz³a oczekiwana
odpowied, która by³a zaskoczeniem nawet dla Sekretariatu Stanu. W uzasadnieniu odmownej proby podano nastêpuj¹c¹ motywacjê: Kardyna³ Hlond, do ostatniej chwili swego przebywania w Polsce,
dzia³a³ w duchu antyniemieckim i w tym
celu nadu¿y³ swej funkcji kocielnej. Jego
powrót do Polski jest, w skutek tego, nie
na miejscu, w interesie pacyfikacji na terytoriach polskich.
Przez 13 dni Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, Joachim von Ribbentrop i jego wspó³pracownicy rozwa¿ali
celowoæ udzielenia Prymasowi wizy. Po
d³ugich namys³ach Berlin zadecydowa³, ¿e
w interesie Niemiec jest, aby nie by³o na
terytorium Polski Prymasa Hlonda. Po tej
negatywnej odpowiedzi Stolica Apostolska
jeszcze raz ponawia³a probê o uzyskanie wizy przez swego Nuncjusza w Berlinie, abp C. Orsenigo, który tak¿e uzyska³
odpowied negatywn¹.

RZECZNIK
POLSKIEJ SPRAWY
Prymas Polski August kard. Hlond by³
nieobecny w Polsce od 14 wrzenia 1939
do 20 lipca 1945 r., ale by³ przez ca³y ten
czas z³¹czony duchowo z ojczyzn¹, czyni¹c dla niej wszystko, co mozliwe. Pierwszym etapem jego pobytu by³ Rzym. W
stolicy W³och pozostaje od 19 wrzenia
1939 do 9 czerwca 1940. Przez te 9 miesiêcy stara siê jak najpe³niej realizowaæ
misjê orêdownika Polski. Jego pobyt w
Wiecznym Miecie nie jest ³atwy: Prymas
Polski musia³ prowadziæ w³asn¹ wojnê,
aby byæ zrozumianym, aby poruszyæ sumienia narodów. S³uga Bo¿y pochyla siê
wiêc nad losem Polski, kraju, w którym Koció³ stanowi³ czynnik nieroz³¹czny od pañstwowoci. Przejêty udrêkami, jakie zgotowa³ cz³owiek dwudziestowieczny, chlubi¹cy siê postêpem techniki i cywilizacji,
opisuje cierpienia ludnoci, wymienia akty
przemocy przeciw cz³owiekowi i jego mieniu. Czyni to w raportach o sytuacji religijnej w archidiecezjach gnienieñskiej i po-

znañskiej (grudzieñ 1939) i innych diecezjach okupowanych przez Niemców (kwiecieñ 1940), które zosta³y przed³o¿one Piusowi XII. Dziêki pracy, wykonywanej ze
znawstwem oraz dziêki swemu autorytetowi moralnemu, wiat dowiaduje siê o
dzia³alnoci niemieckiej polityki na terenach okupowanych. Za³o¿ony przez Augusta kard. Hlonda cel zosta³ osi¹gniêty.
Radio Watykañskie zdecydowa³o siê na
og³oszenie ca³oci raportów, a amerykañski tygodnik Time z 5 II 1940 r. opublikowa³ najwa¿niejsze jego czêci. To musia³o wywo³aæ ostr¹ reakcjê. Ju¿ od pocz¹tku lutego dziennik w³oski Il Regime Fascist zamieszcza³ zjadliwe artyku³y przeciwko temu  jak pisano  który uciek³ do
Rzymu. Ca³a dzia³alnoæ demaskuj¹ca
niemieckie poczynania spotyka³a siê z
ostr¹ reakcj¹ Berlina, który naciska³ na faszystowski rz¹d w³oski i gwa³townie protestowa³ w Sekretariacie Stanu Stolicy
Apostolskiej.
Wobec coraz trudniejszej sytuacji 9
czerwca 1940 r. Prymas Polski August
Hlond niespodziewanie opuci³ Rzym,
udaj¹c siê na zaproszenie tamtejszego
biskupa do Lourdes. Opuci³ W³ochy ostatnim poci¹giem przed przyst¹pieniem
W³och do pañstw Osi.
Przez ca³y czas pobytu we Francji (najpierw w Lourdes od czerwca 1940 do
kwietnia 1943; nastêpnie w Hautecombe
od kwietnia 1943 do lutego 1944; wreszcie w rêkach Gestapo od lutego 1944 do
kwietnia 1945), przyczyni siê do ujawnienia heroicznoci swych cnót. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e jest pustelnikiem zamkniêtym w miejscu odosobnienia, prowadz¹cym spokojne i dyskretne ¿ycie. Tymczasem taka wizja tego Ksiêcia Kocio³a nie
odpowiada prawdzie. Kard. August Hlond
zdobywa informacje, pisze, rozmawia,
przyjmuje goci, przygotowuje plany odnonie do przysz³oci Polski. Przez ca³y
czas interesuje siê sprawami internowanych, aresztowanych lub wywiezionych rodaków. Tutaj te¿ w nieokupowanej czêci Francji zorganizowa³ opiekê duszpastersk¹, zlecaj¹c jej kierownictwo zas³u¿onemu duszpasterzowi polonijnemu ks.
W. Rogaczewskiemu; napisa³ i opublikowa³ s³ynn¹ broszurkê Defi wydan¹ w
francuskiej serii Cahiers du Temoignage
Chretien, stanowi¹cej nowe oskar¿enie
hitlerowskich zbrodni. Opisa³ w niej przeraliwy obraz po³o¿enia Kocio³a i narodu
polskiego w kraju niszczonym bezwzglêdnie przez okupanta. Pisa³ o stanie Kocio³a
w Generalnym Gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych do Niemiec oraz o sy-

21

3-2006.P65

21

2006-10-08, 18:20

Vox Domini
tuacji Polaków wywiezionych do pracy na
terenach Rzeszy. Ostatni rok pobytu Prymasa w Lourdes by³ ciê¿ki. Poddawany
by³ cilejszej kontroli w³adz francuskich,
gestapo i wywiadu niemieckiego. W zwi¹zku z zajêciem przez wojska niemieckie
reszty Francji, kard. August Hlond na pocz¹tku czerwca 1943 r., pod naciskiem
rz¹du w Vichy, przeniós³ siê z Lourdes do
Hautecombe (Sabaudia), znajduj¹cego
siê we w³oskiej strefie okupacyjnej. Jego
przeniesienie organizowa³ abp Valerio
Valeri, nuncjusz apostolski w Vichy.
W tym, wydawa³oby siê zacisznym i
oddalonym miejscu prowadzi³ dzia³alnoæ
w niezmienionym tempie. Chocia¿ sam w
tym czasie by³ tylko dwa razy u dentysty
w Aix-les-Baines i nie oddala³ siê z opactwa, to przez kapelana ks. Antoniego Baraniaka wysy³a³ obfit¹ korespondencjê. Ks.
Baraniak by³ wiêc ³¹cznikiem miêdzy polskim ruchem oporu dzia³aj¹cym w okolicy
a Prymasem.
Gdy przebieg dzia³añ wojennych
wskazywa³ na ca³kowit¹ klêskê Niemców
tym silniejsza stawa³a siê pokusa pos³u¿enia siê t¹ wybitn¹ osobistoci¹ w rozgrywkach o utrzymanie tego, co jeszcze
pozostawa³o w posiadaniu Rzeszy. 3 lutego 1944 r. dwóch cywilów przyby³o do
opactwa pod pozorem zabrania Prymasa
do Chambery, gdzie mia³ siê dowiedzieæ
o wa¿nej sprawie. Kardyna³ zosta³ przewieziony do Pary¿a i pozosta³ do dyspozycji Gestapo.
Armia Czerwona zbli¿a³a siê coraz bardziej ku zachodowi. Niemcy spodziewali
siê l¹dowania wojsk alianckich w Europie,
Berlin chcia³ wiêc uczyniæ Prymasa Polski odpowiednikiem Quislinga. Przez dwa
miesi¹ce poddawano go wyczerpuj¹cym
przes³uchaniom i namowom, by podj¹³ siê
dzie³a mobilizowania polskiego spo³eczeñstwa przeciw napieraj¹cym oddzia³om Armii Czerwonej. Gor¹cy patriota i mi³onik
Ojczyzny, dla której tak wiele musia³ wycierpieæ, mimo psychicznego nacisku zdecydowanie odmawia³. Owiadczy³, ¿e nie
zosta³ przez nikogo delegowany do zawierania jakichkolwiek umów z okupantem,
ani przez rz¹d w Londynie, ani przez naród polski, ani jakiekolwiek czynniki kocielne.
Kardyna³ wiedzia³, i¿ niezale¿nie od
wyniku wojny, Polska wyjdzie z niej zdruzgotana. Ale si³y moralne jakie posiada,
jej g³êboka wiara i duch ofiary pozwol¹ jej
na odrodzenie. Gdy wywierano ró¿ne naciski stwierdzi³: ze mn¹ zastraszenie nic
nie da. Oto ju¿ blisko 17 lat jestem kar-

dyna³em. Dla was to mo¿e znaczyæ, ¿e
ju¿ nie mam czego pragn¹æ, oprócz jednej rzeczy, a tej tylko wy mo¿ecie dokonaæ, mianowicie abym umar³ za moj¹ Ojczyznê.
Gdy zabiegi nie dawa³y ¿adnych rezultatów a stan zdrowia wiêzionego znacznie siê pogorszy³, w marcu 1944 r. na polecenie Himmlera przeniesiono go do nowego Ber-le-Duc, a stamt¹d do Wiedenbruck. Tam te¿ le¿a³y tajne polecenia na
wypadek zbli¿ania siê frontu, z poleceniem
otrucia wiênia. Kardyna³ Hlond zosta³ jednak uwolniony przez wojska amerykañskie
na Wielkanoc 1945 r. Tak dla Prymasa
skoñczy³ siê najboleniejszy etap ¿ycia,
który wobec braku rzetelnej informacji i
rzeczywistego rozeznania, w sytuacji miêdzynarodowej, przez wiêkszoæ Polaków,
bywa ró¿nie nazywany.

KU UMI£OWANEJ
OJCZYNIE
Przez okres tu³aczki kard. August
Hlond stara³ siê podnosiæ w narodzie ducha i krzepiæ nadziej¹ na lepsz¹ przysz³oæ. Wyczuwa³o siê to w przemówieniach wyg³aszanych przez Radio Watykañskie, odezwach kierowanych do Polaków w kraju i za granic¹, w licznej korespondencji, a tak¿e w osobistych spotkaniach. To, co uczyni³ za granicami Polski
dla ojczyzny, mia³o wielkie znaczenie dla
duchowego i moralnego oporu narodu
przeciw okupantowi. Uwiêzienie w³¹czy³o
go w wielomilionow¹ rzeszê rodaków cierpi¹cych za Ojczyznê i Koció³.
Po dwu i pó³ miesiêcznym pobycie w
Rzymie, zwi¹zanym z za³atwianiem szeregu spraw, dotycz¹cych nowej rzeczywistoci kocielnej i politycznej Polski wyjecha³ kard.Hlond wraz z ks. Boles³awem
Filipiakiem i ks. Antonim Baraniakiem w
drogê powrotn¹ by po bolesnej roz³¹ce
jako pasterz stan¹æ znowu wród swego
ludu i pomóc goiæ rany, które zada³a wojenna nawa³nica.
Pius XII udzieli³ mu nadzwyczajnych
uprawnieñ ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê
miêdzynarodow¹. By³ do dowód wielkiego zaufania do osoby i misji, jak¹ ma pe³niæ w nowych warunkach politycznych w
Europie. Pragnienie powrotu napotyka³o
na ostry sprzeciw tych, którzy nie chcieli
uznaæ nowego porz¹dku w Europie i radzieckich stref wp³ywów. Planowano nawet si³¹ zatrzymaæ Prymasa.
Bez polskiej wizy wjazdowej kard. August Hlond udaje siê jednak w podró¿ do
Poznania przez Florencjê, Boloniê, Weronê, Bolzano, Innsbruck, Monachium,

Ratyzbonê, Pilzno, Pragê, Wroc³aw i Rawicz.
Do swej stolicy metropolitalnej, do Poznania przyby³ 20 lipca 1945 r. Z tym dniem
rozpocz¹³ nowy etap dzia³alnoci pasterskiej jako ordynariusz i jako legat papieski na terenach, gdzie piêtrzy³y siê trudnoci i zadania duszpasterskie. Ziemie Zachodnie podleg³e by³y przed wojn¹, diecezjom niemieckim, a czêciowo nawet
nale¿a³y do diecezji praskiej czy o³omunieckiej. Na mocy nadzwyczajnych uprawnieñ kard. Hlond podj¹³ decyzjê ustanowienia na tych ziemiach administratorów
apostolskich z uprawnieniami biskupów
rezydencjalnych. Aby zapobiec narastaj¹cemu chaosowi powo³a³ z dniem 1 wrzenia 1945 r. na administratorów: ks. Teodora Benscha dla Warmii, ks. Boles³awa
Kominka dla l¹ska Opolskiego, ks. Karola Milika dla diecezji wroc³awskiej, ks.
Edmunda Nowickiego dla para³atury pilskiej oraz Ziemii Lubuskiej i Kamieñskiej,
a ks. Andrzeja Wronka dla diecezji gdañskiej i che³miñskiej.
Gdy na forum Kurii Rzymskiej dosz³o
do ataków ze strony rewizjonistów niemieckich na Prymasa o nadu¿ycie uprawnieñ, kard. August Hlond w wyczerpuj¹cym memoriale z 24 X 1946 r. obali³ oszczercze zarzuty wykazuj¹c w statystycznym rzucie wielki wk³ad Kocio³a w rekatolizacjê tych ziem.

OKRES POWOJENNY
Po okresie zawieruchy wojennej, gdy
najbli¿sze lata mia³y decydowaæ o tym, czy
Polska dalej pozostanie katolicka, Prymas
skierowa³ swe wysi³ki ku obronie katolikkich norm moralnych, wiary i polskoci w
narodzie polskim. W 1946 r. wskazywa³,
¿e nakazem dziejowej chwili jest ugruntowanie nowego ¿ycia polskiego w duchu
chrzecijañskim, którego ród³em jest
Ewangelia, a wyk³adni¹ nauka Kocio³a.
Wobec coraz szerzej rozlewaj¹cej siê
ateizacji ¿ycia w duchu marksistowskim,
ow³adniêtej szeroko rozumianym duchem
postêpu i nowoczesnoci, wyjania ¿e
Polska powinna byæ nowoczesna, sprawiedliwa, szczêliwa, wzbogacona zdobyczami wiedzy i techniki, kulturalna, m¹drze zorganizowana. Ale nie mo¿e byæ bezbo¿na. Polska nie mo¿e siê wyprzeæ swej
przynale¿noci do Chrystusa, wiata
chrzecijañskiego. (...) Polska musi pozostaæ katolicka.
Na Konferencji Plenarnej Episkopatu
w 1946 r. postanowiono dokonaæ aktu powiêcenia Polski Niepokalanemu Sercu
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Maryi. W zwi¹zku z tym Prymas wydaje
odezwê do swoich diecezjan, w której
wskazuje na wielk¹ dziejow¹ chwilê, w
której Polska postanowi³a odnowiæ swe
przymierze z Niepokalan¹ Królow¹. W tym
coraz trudniejszym czasie jest to rêkojmia
realizowania zasad wyznawanej wiary w
¿yciu jednostki i narodu, a sojusz z Niepokalan¹ Królow¹ pozwoli przypieszyæ
godzinê zwyciêstwa Chrystusa, pozwoli
nam wprowadziæ naród w s³oneczn¹ dobê
³adu Bo¿ego i prawdziwego pokoju. Akt
ten wi¹za³ siê przede wszystkim ze
lubami lwowskimi króla Jana Kazimierza.
S³uga Bo¿y pragn¹³ ukazaæ wielkoæ i
prze³om w dziejach Polski. On, jak i ca³y
naród, nie post¹pi³by zgodnie z tym duchem, gdyby na progu nowych czasów,
jakie rysuj¹ siê w Polsce, nie odnowiæ
przymierza Polski z Jej Niebiesk¹ Królow¹. Wype³nienie lubów maryjnych powinno stanowiæ zachêtê do utwierdzania
³adu Bo¿ego w spo³eczeñstwie i pañstwie Polskim.
Prymas August kard. Hlond wybiega³
sw¹ myl¹, uprzedzaj¹c czasy i wydarzenia. Pragn¹³ niejako powi¹zaæ Millenium Chrztu Polski z 950-leciem mierci
mêczeñskiej w. Wojciecha. Na g³ówne
uroczystoci jubileuszu w Gnienie przyby³
ca³y episkopat i oko³o 100 tys. wiernych.
Trwa³y lad tej uroczystoci stanowi List
Pasterski: Na 950 lecie mierci w.
Wojciecha.
Od XII w. znany by³ równie¿ na terenach polskich szczególny kult Serca Jezusowego. Naród polski dwukrotnie prze¿ywa³ szczególne oddanie siê pod Jego
opiekê. Sprawê powtórnej intronizacji w
narodzie polskim zaproponowa³ kard. A.
Hlond i wyznaczy³ na tê uroczystoæ rok
1948. Pragn¹³, by przez powiêcenie siê
narodu Sercu Jezusowemu na nowo dokona³o siê umocnienie w nim ¿ycia wewnêtrznego. Akt ten mia³ dokonywaæ siê etapami. Pierwszym etapem by³o powiêcenie siê rodziny, póniej parafii, diecezji, a
na rok 1950 przewidziany by³ akt powiêcenia siê ca³ego narodu.
W Polsce lata 1945-48 pozostawa³y
wiêc pod znakiem odnowionych lubów
maryjnych, jubileuszu w. Wojciecha,
rozpoczêtej intronizacji Serca Jezusowego i krucjaty ró¿añcowej. Wydarzenia
te i inicjatywy przygotowa³y Polskê 
poprzez ugruntowanie wiary i polskoci 
do przeciwstawienia siê fali laicyzacji i
zewiecczenia. Akcje stoj¹cego na stra¿y
sumienia narodu Kardyna³a Prymasa by³y
przygotowaniem polskiego ducha do walki

Na zdjêciach: Kard. August Hlond w Poznaniu w roku 1948;
Procesja eucharystyczna w zburzonej Warszawie;
Prymas na ³o¿u mierci.
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o jego prawdê w czasach trudnych dla polskiej religijnoci i pañstwowoci.

DROGA DO WIECZNOCI
S³ugê Bo¿ego Augusta Hlonda cechowa³o dostojeñstwo i godnoæ, jakiej
da³ przyk³ad w chwili mierci, przyjmuj¹c j¹ w sposób bêd¹cy wzorem dla
cz³owieka wierz¹cego. Ukaza³, jak ¿yæ, spe³niaj¹c wyznaczone przez Boga
zadania, a nastêpnie  jak przygotowywaæ siê na drogê do wiecznoci. W
ostatnich chwilach  jak to stwierdzaj¹ naoczni wiadkowie  by³o co
wspania³ego i poruszaj¹cego cz³owieka, a samo wspomnienie tych chwil by³o
¿ywe w pamiêci mieszkañców Warszawy.
W czternast¹ rocznicê jego mierci kard. Stefan Wyszyñski odprawi³ Mszê
w. w kociele w. Stanis³awa w Rzymie. Przypomnia³ buduj¹c¹ mieræ swego
poprzednika w s³owach: By³ niew¹tpliwie synem Kocio³a Bo¿ego, wiernym mu
a¿ do ostatniej chwili. Ci, którzy pamiêtaj¹ jak umiera³, wiedz¹, ¿e umia³ nie
tylko piêknie ¿yæ po katolicku, ale umieraæ po katolicku, po kap³añsku.
Aby daæ przyk³ad, w coraz trudniejszych czasach stalinowskich, i zamanifestowaæ wiarê, w ostatnich chwilach poprosi³ o publiczne przyniesienie
Najwiêtszego Sakramentu: Niech Warszawa widzi, jak umiera Kardyna³
Kocio³a wiêtego.
Przed przyjêciem Wiatyku odczyta³ wyznanie wiary i udzieli³ b³ogos³awieñstwa
otaczaj¹cym go kap³anom, a tak¿e wiernym stolicy. Zachêci³ do wytê¿onej walki
o Królestwo Bo¿e.
Chwile poprzedzaj¹ce mieræ Prymasa by³y niezwykle wzruszaj¹ce ka¿dy,
kto by³ ich wiadkiem, uczy³ siê jak przyjmowaæ i ceniæ ostatni¹ ³askê: mieræ.
Gdy biskup Lucjan Bernacki odmawia³ modlitwy za konaj¹cych S³uga Bo¿y
towarzyszy³ mu szeptem Psalmu 51 Miserere:
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w swojej ³askawoci, w ogromie swego
mi³osierdzia wyma¿ moj¹ nieprawoæ. Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy i oczyæ
mnie z grzechu mojego.
Uznajê bowiem moj¹ nieprawoæ a grzech mój jest zawsze przede mn¹
Tylko przeciw Tobie zgrzeszy³em i uczyni³em, co z³e jest przed Tob¹ tak, ¿e siê
okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim os¹dzie. (...)
Pokrop mnie hizopem, a stanê siê czysty, obmyj mnie a nad nieg wybielejê.
Spraw, abym us³ysza³ radoæ i wesele: niech siê raduj¹ koci, które skruszy³
(...)
Zapowiadaj¹c dzieñ swojej mierci zgromadzonym przy nim lekarzom, pragn¹cym go pocieszyæ, powiedzia³:
W obliczu mierci trzeba byæ radosnym, mieræ trzeba przyj¹æ pogodnie;
jest ona przejciem do lepszego ¿ycia. Jest drog¹ do wiecznoci. Wszystkich
nas to spotka. Dziêkujê panom za wszystkie zabiegi. Nie mam do nikogo ¿alu.
S³usznie siê podkrela, ¿e cz³owiek w obliczu mierci zdobywa siê na
bezstronn¹, obiektywn¹ ocen¹ swego ¿ycia. Przed samym odejciem Kardyna³
owiadczy³:
Teraz nie mam ju¿ ¿adnych zaleg³ych rachunków. Mogê odejæ i odchodzê
z radoci¹. Pracowa³em dla Chrystusa i Polski i pracowa³bym jeszcze, ale
wszystko w rêku Boga i Matki Najwiêtszej. (...) Zawsze pracowa³em dla Kocio³a,
dla rozszerzania Królestwa Bo¿ego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego.
By³em zawsze wiernym synem Kocio³a w. i sumiennie wype³ni³em zlecenia
Ojca w., bo widzia³em w nim zastêpcê Chrystusa na ziemi.
Swemu sekretarzowi ks. A. Baraniakowi cichym g³osem poleca powiadomiæ
Ojca wiêtego, ¿e by³ Mu zawsze wierny.
S³uga Bo¿y Prymas Polski August kard. Hlond zmar³ w pi¹tek 22 padziernika
1948 r. o godz. 10.30 w dzieñ, gdy w liturgii Kocio³a obchodzi³o siê wspomnienie
Matki Bo¿ej Szczêliwej mierci. Ca³ym swoim ¿yciem, dzia³aniem wynikaj¹cym
z pasterskiego napomnienia w. Paw³a nastawaj w porê i nie w porê, skierowanym nie tylko ku obronie zasad przez spo³eczeñstwo wyznawanej wiary, lecz
przede wszystkim, dynamizmem swego g³êbokiego ¿ycia wewnêtrznego
wiadczy³ o Bogu i Jego darach Mi³oci.
Oprac. na podstawie informacji:
http://www.wsdsc.poznan.pl/ahlond/bio/sopis.htm

Fragment Listu pasterskiego
S³. B. kardyna³a Augusta Hlonda
z roku 1932

O zadaniach katolicyzmu
wobec walki z Bogiem
B³êdnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej kto s¹dzi, ¿e Koció³ powinien dbaæ
przede wszystkim o to, by siê ostaæ, i ¿e w tym
celu powinien siê jak najmniej nara¿aæ, ograniczaæ sw¹ dzia³alnoæ do spraw najistotniejszych,
a zreszt¹ jak najdalej uciekaæ od z³oci dzisiejszych czasów. B³¹dz¹ i ci, którzy mniemaj¹, ¿e
Koció³ powinien dzi ca³¹ uwagê i si³y kierowaæ
ku obronie pozycyj, które ma w rêku, wylewaj¹c
siê w mniejszej mierze na inne akcje i odk³adaj¹c
na lepsz¹ chwilê nowe przedsiêwziêcia. Jedni
chcieliby g³os Kocio³a t³umikiem oportunizmu
przyg³uszyæ, aby oszczêdzaæ tych, którzy zdrowej nauki nie cierpi¹ (2 Tm 4,3), a drudzy pragnêliby go zamieniæ w wielki obóz warowny, odgrodzony zasiekami od wiata a tym jedynie zajêty, by napady odpieraæ i tak poprzez burzliwe
czasy ocaleæ...
Koció³ nie jest cieplarnian¹ rolink¹, lecz
drzewem, które Bóg zasia³ na roli swojej (Mt
13,31), by siê rozros³o na wiat ca³y. Na jego ga³¹zkach mieszkaj¹ ptaki niebieskie (Mt 13,32), ale
i wichry szarpi¹ jego konary. Katolicyzm by³ zamkniêty na modlitwie w wieczerniku tylko do zes³ania Ducha wiêtego, a potem wyszed³ zeñ na
zawsze i sta³ siê wiekuistym apostolstwem, które
dla pozyskania ludu niewiernego i sprzeciwiaj¹cego siê (Rz 9,21) wychodzi z Chrystusem poza
obóz, nios¹c ur¹ganie Jego (Hbr 13,13)...
Najdro¿si! ...wystêpuje przed duchem naszym
w ogólnych kszta³tach ta wielka rozprawa, która
bêdzie stanowi³a treæ duchow¹ wieku dwudziestego, ta powszechna walka o Boga w sumieniu
ludów, która siê rozgrywaæ zaczyna miêdzy katolicyzmem a bezbo¿nictwem. Wkroczylimy w
wstêpny okres tego dziejowego spotkania miêdzy Kocio³em Boga ¿ywego (1 Tym 3,15) a bo¿nic¹ szatañsk¹ (Ap 3,9), któremu w dziejach ogromem i donios³oci¹ dorównywuj¹ chyba tylko
zwyciêskie zmagania siê chrzecijañstwa z duchem pogañskiego Rzymu. Tak jak wtedy chrzecijañstwo katakumb zdoby³o duszê zgangrenowacia³ego cesarstwa i wch³onê³o w siebie ludy
barbarzyñskie, które to cesarstwo rozbija³y, tak
za dni naszych katolicyzm z okopów, w których
go uwiêzi³a wolnomularska i laicka przemoc wieku ubieg³ego, podbijaæ bêdzie spogania³¹ duszê
Europy, a w koñcu duchem Chrystusowym ujarzmi i na modlitwê przed o³tarze Pañskie powiedzie te ruchy, które obecnie wal¹ w rozko³otan¹
budowê spo³eczeñstwa...
My, kochani ksiê¿a, powinnimy siê nieustan-
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nie wznosiæ na coraz wy¿sze szczeble wewnêtrznego wyrobienia kap³añskiego i doskonaliæ ustawicznie metody pracy duszpasterskiej. Nie traktujmy naszych stanowisk tak, jak gdyby o nic wiêcej nie chodzi³o, jak o kocielne jednostki administracyjne, na których wystarcza za³atwiaæ regularnie bie¿¹ce sprawy. Gorliwoæ o
sprawê Bo¿¹ powinna siê w tych nadzwyczajnych czasach uwydatniæ w sposób
niezwyk³y, w wielkiej inicjatywie, ruchliwoci, w ofiarnej pracy. Niech poza urzêdow¹ i prawn¹ stron¹ naszego urzêdu wystêpuje bardzo silnie i wyranie strona
pasterska naszego powo³ania, gor¹ce
ukochanie dusz i zrozumienie potrzeb czasu. O¿ywiajmy w ¿yciu parafjalnym to, co
popad³o w marazm. Pobudzajmy do nowego dzia³ania te ustroje kocielne, które
zanikaj¹. Odzyskujmy odpad³ych od wiary, ratujmy tych, którzy dla niej obojêtniej¹. Z wielk¹ mi³oci¹ prowadmy wszystkich do Jezusowych róde³ ³aski. Ewangelja nasza niech nie bêdzie tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu wiêtym i w
zupe³noci wielkiej (1 Tes 1,5).
A i wy, moi ukochani diecezjanie, za
których dziêkujê Bogu, poniewa¿ bardzo
ronie wiara wasza (2 Tes 1,3), nie ustawajcie w d¹¿eniu do zupe³noci Chrystusowej (Ef 4,13). Chrzecijañstwo jest z
istoty swej religj¹ wewnêtrzn¹. Nie polega na powierzchownych formu³kach, na
wystêpach urzêdowych i widowiskowych
obrzêdach. Ono siê dope³nia w duszach,
które ¿yj¹ nadprzyrodzonym ¿yciem Chrystusowym tak, jak latorole ¿yj¹ sokami
szczepu winnego. Z g³êbin tego ¿ycia
nadprzyrodzonego, z tej zupe³noci Chrystusowej, wyp³ynie zewnêtrzne ¿ycie katolickie, cnota prawdziwa i hartowna tê¿yzna moralna. Z wewnêtrznej ³¹cznoci
z Bogiem wytrynie prosta, szczera modlitwa i serdeczna s³u¿ba bo¿a. Z cichego
obcowania duszy ze Stwórc¹ i z rozwa¿ania Ewangelji zrodzi siê jasna myl katolicka. Z tego ród³a tryska gorliwoæ o
sprawê bo¿¹. Z niego bij¹ porywy apostolskie, bojowe zapa³y i mêczeñskie têsknoty. Cokolwiek z tego ród³a p³ynie, jest
prawdziwe, cenne, bo¿e. Cokolwiek jest
w Kociele wielkiego i wiêtego, wybi³o z
tego ród³a wody, wytryskuj¹cej ku ¿ywotowi wiecznemu (J 4,14).
Od tego ród³a ¿ycia nadprzyrodzonego rusza te¿ nasza wyprawa ku obronie
praw Polski, do Boga. Musimy ruszyæ
wszyscy. Nie czas na wygodê i nieczynnoæ. Ruszyæ musz¹ m³odzi i starzy, mê¿czyni, kobiety, jednostki, rodziny, parafje. Ruszyæ musz¹ bractwa, które zamar-
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³y, je¿eli nie krzesz¹ ducha apostolskiego. Ruszyæ musz¹ trzecie zakony w duchu serafickim Biedaczka z Asy¿u. Ruszyæ
musz¹ sodalicje, wierne rycerskiej s³u¿bie marjañskiej. Ruszyæ musz¹ organizacje katolickie, bo od tego nosz¹ swe zaszczytne miano. Ruszy Akcja Katolicka,
jako Chrystusowa armja linjowa. Rusz¹
politycy, senatorowie, pos³owie, profesorowie, nauczyciele, pisarze, literaci, rolnicy, robotnicy, wszystkie zawody.
Pójdziemy z Chrystusem w naród i
jego ¿ycie. Pójdziemy na pracê, na niewygodê, na nieprzyjemnoci i upokorzenia, na ofiary i powiêcenie. Pójdziemy na
czyn osobisty, ukryty, nieznany. Pójdziemy na wspólne, wielkie, skoordynowane
dzia³anie.
Najwy¿sz¹ zasad¹ bêdzie nam mi³oæ
Boga i narodu, prawdy i b³¹dz¹cych. Komunja wiêta bêdzie nam codziennym
chlebem mocnych. Modlitwa bêdzie nam
wytchnieniem. Cierpienie radoci¹. Niebo
zap³at¹. Nie spoczniemy, a¿ Bóg zapanuje w ¿yciu narodu. Nie dopucimy do wygnania Chrystusa z Polski. Zostañ z nami
Chryste na wieki! (£k 24,29)
Poprzez burze wieków prowadzi Koció³ Najwiêtsza Maryja Panna. Im groniejsze wa³y miota³y ³ód (Mt 14,24) Piotrow¹, tym janiej b³yszczy na horyzoncie
wiary Gwiazda morza. Tulmy siê do niej.
Niech nas krzepi duchem Wieczernika.
Niech nam zele triumfy Lepanta. Niech
nam zgotuje Wiedeñ dwudziestego wieku. Niech jako Wspomo¿ycielka Wiernych powiedzie do zwyciêstwa nad bezbo¿nictwem i niewiar¹ zbrojnych duchem
rycerzy Chrystusowych.
W Jej szeregach niech nikogo z nas
nie braknie...

MODLITWA
O BEATYFIKACJÊ
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 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 Hlonda ³aski, o któr¹
pokornie proszê....
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
*
Tych, którzy otrzymali szczególne ³aski za wstawiennictwem
S³ugi Bo¿ego Augusta Hlonda,
prosimy o powiadomienie
na adres:
Towarzystwo Chrystusowe
Orodek Postulatorski
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznañ

25
2006-10-08, 18:20

Vox Domini

¯ycie mistyczne
a wiêtoæ
 Joachimie Bouflet, sk¹d u pana
to zainteresowanie nadzwyczajnymi
zjawiskami w mistycznym ¿yciu? Kiedy z pewnoci¹ ¿ycie ka¿dego wiêtego musia³o zawieraæ cuda, prawdziwe lub domniemane, ale dzi, czy¿ nie
akcentuje siê raczej aspektu zwyczajnoci w wiêtoci?
 Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ,
¿e wiêtoæ nie jest czym zwyczajnym:
domaga siê bowiem heroicznego praktykowania cnót, autentycznego ¿ycia modlitw¹. Otó¿, jeli kto oddaje siê dog³êbnie
modlitwie sercem, to naturalne jest, ¿e dowiadcza on ³aski zjednoczenia z Bogiem,
która niekiedy uzewnêtrznia siê. Jednak
niektórzy wiêci i b³ogos³awieni dowiedli,
¿e te zewnêtrzne znaki nie s¹ regu³¹ cis³ej wiêzi z Bogiem. Wemy na przyk³ad
Karola de Foucauld, Teresê Couderc lub
Tereskê z Lisieux, którzy nie dowiadczali nadzwyczajnych zjawisk. Gdy jednak
zdarzaj¹ siê one w ¿yciu wiêtego, mo¿na je uznaæ a priori za normalne.
 Dlaczego?
 ¯ycie wewnêtrzne nie jest abstrakcyjnym monologiem. Wszelka wiêtoæ
oparta jest na osobowej relacji z Bogiem.
Tak wiêc zdarzaj¹ siê pewne znaki potwierdzaj¹ce tê relacjê. S¹
one dane przez Boga albo
pojedynczym osobom albo
wspólnocie Kocio³a. W
tym drugim przypadku chodzi o charyzmaty, dane w
celu utwierdzenia wspólnoty. Ale sam znak ukazuje
co o wiele wa¿niejszego
ni¿ to, czym jest on sam w
sobie. Pozostaje zawsze
na drugim miejscu w zestawieniu ze wiêtoci¹, która nie polega wcale na nadzwyczajnoci, ale na codziennym wype³nianiu Ewangelii: wcielaniu S³owa
Bo¿ego we w³asne ¿ycie 
na przylgniêciu do Mi³oci
Boga. A do tego, powo³ani

s¹ absolutnie wszyscy ochrzczeni.
 Ale czy w dzisiejszych czasach takie znaki istniej¹ jeszcze?
 W ¿yciu Kocio³a s¹ one stale obecne, co jest niezwykle buduj¹ce: dowodzi
to bowiem, ¿e Duch wiêty, dany nam jako
Pocieszyciel, dzia³a w Nim od pocz¹tku.
Pocz¹wszy od Starego Testamentu: proszê przypomnieæ sobie rozwietlone oblicze Moj¿esza lub wytryniêcie ród³a na
pustyni. Wydarzenia te by³y dowodem na
to, ¿e lud Bo¿y prowadzony by³ przez Ducha wiêtego. Dzisiejsza kontynuacja tych
zjawisk, wystêpuj¹cych u pewnych cz³onków Mistycznego Cia³a Chrystusa pod najró¿niejszymi postaciami, oznacza wiêc, ¿e
Cia³o wci¹¿ porusza wspania³omylna mi³oæ Ducha wiêtego, ¯yj¹cego, stwórczego.
 Czy spotka³ pan którego z tych
uprzywilejowanych nadzwyczajnymi ³askami mistyków?
 Bardzo nie lubiê tu okrelenia uprzywilejowany, gdy¿ czêsto te spektakularne ³aski s¹ dla dostêpuj¹cego ich ciê¿kim
dowiadczeniem. Spotkania z mistykami,
jakich mog³em dowiadczyæ by³y ca³kowicie opatrznociowe i mia³y miejsce du¿o
wczeniej, zanim podj¹³em siê pisania tej

pracy. Niczego nie szuka³em i dobrze ¿e
tak by³o. Po prostu zawi¹za³y siê przyjanie.
W trakcie tych spotkañ mog³em kilka
razy zauwa¿yæ, a nawet obserwowaæ,
pewne nadprzyrodzone zjawiska. Ale to,
co wywar³o na mnie najwiêksze wra¿enie,
to dyspozycyjnoæ tych osób, ich prostota, ich radoæ i ich roztropnoæ.
 Mo¿e nam pan choæ o kilku z nich
opowiedzieæ?
 W 1970 r. po raz pierwszy, dana mi
by³a ³aska spotkania Marty Robin. Jak
wszystkim wiadomo, przebywa³a w ca³kowitych ciemnociach, zatem nic nie by³o
widaæ. Ujê³a mnie natomiast jej delikatnoæ
i umiejêtnoæ s³uchania innych.
Jaki czas wczeniej, mia³em okazjê
zobaczyæ ojca Pio. By³o to 23 sierpnia
1968 roku, miesi¹c przed jego mierci¹.
Najpierw mog³em uczestniczyæ w odprawianej przez niego mszy w., a póniej porozmawiaæ z nim. By³em pod wra¿eniem
jego poczucia humoru, ale tak¿e jego surowoci i wymagañ, jakie stawia³. wiêtoæ bowiem poci¹ga za sob¹ wymagania. O. Pio umia³ je wskazaæ bêd¹c jednoczenie prawdziwym ojcem.
Spotka³em równie¿ w³osk¹ mistyczkê,

W 1970 r. Joachim Bouflet, absolwent historii na Sorbonie, podczas podró¿y do Rzymu spotyka ksiêdza pracuj¹cego w Kongregacji do spraw wiêtych. Obydwaj
mê¿czyni zaprzyjaniaj¹ siê. Joachim mówi biegle po
niemiecku, dlatego te¿ duchowny, badaj¹cy wówczas
przyczyny beatyfikacji Anny Katarzyny Emmerich (17711824), proponuje mu przet³umaczenie dokumentów odnosz¹cych siê do tej osoby. Joachim odkrywa, ¿e ¿ycie
Anny Katarzyny Emmerich wype³nione jest nadzwyczajnymi zjawiskami. Nosi siê z zamiarem pog³êbienia informacji, chc¹c porównaæ zw³aszcza jej przypadek z innymi podobnymi, wczeniejszymi lub te¿ póniejszymi. W
ten sposób zaczyna siê dla historyka przygoda poszukiwañ i przemyleñ, która prowadzi miêdzy innymi do powstania pasjonuj¹cej czterotomowej Encyklopedii Zjawisk niezwyk³ych w ¿yciu mistycznym.(Encyclopedie des
Phenomenes extraordinaire dans la vie mystique).
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stygmatyczkê, zmar³¹ w 1976 r. Teresê
Musco. By³a osob¹ wieck¹, bardzo biedn¹, ¿yj¹c¹ w nêdzy. Zosta³a wygnana z
domu przez w³asnych rodziców z powodu
zjawisk, jakie by³y jej udzia³em. Jej zadziwiaj¹ce ¿ycie by³o ofiar¹, modlitw¹ i s³u¿b¹ innym.
Jednak najwiêksz¹ dla mnie w ¿yciu
tego rodzaju ³ask¹ by³a ponad dziesiêcioletnia znajomoæ z kompletnie nieznan¹
francusk¹ mistyczk¹, mieszkaj¹c¹ blisko
Pary¿a, Symphorose Chopin. Tak jak Teresa Musco, pochodzi³a ona ze rodowiska bardzo zubo¿a³ego. By³a osob¹ niewykszta³con¹, analfabetk¹. Ale i ona równie¿ wznios³a siê na szczyt kontemplacji i
mi³oci mi³osiernej, ¿yj¹c w ca³kowitym powiêceniu drugiemu cz³owiekowi. Widywa³em j¹ doæ regularnie i by³em wiadkiem
dwóch czy trzech niecodziennych sytuacji.
Najbardziej jednak uderza³ mnie w niej
sposób, w jaki przyjmowa³a drugiego cz³owieka, jej troska o anonimowoæ, jakoæ
jej modlitwy, pokora i radoæ, pomimo cierpienia, jakie j¹ wyniszcza³o bez przerwy.
Poniewa¿ oprócz stygmatów jakie nosi³a,
cierpia³a tak¿e na gron¹ chorobê.
 Jakie lekcje mo¿e wyci¹gn¹æ z
tych nadzwyczajnych przypadków
przeciêtny chrzecijanin?
 Nie ma przeciêtnych chrzecijan!
Przez chrzest wszyscy stalimy siê synami Bo¿ymi, dzieæmi Króla. Chrzest poci¹ga za sob¹ wielk¹ odpowiedzialnoæ! Mistycy s¹ wzorem pokory i wyrzeczenia.
Nigdy nie mówi¹ o sobie. Co wiêcej, wywo³uj¹ chêæ wspó³zawodnictwa: kiedy widzi siê, ¿e wiêtoæ jest czym tak piêknym, tak doskona³ym, chce siê byæ wiêtym. To znaczy chce siê powróciæ dog³êbnie do naszego powo³ania otrzymanego
wraz ze chrztem.
 A jednak wielu chrzecijan myli,
¿e wiêtoæ jest dla nich nieosi¹galna,
¿e to tylko dla wybranych...
 Ale¿ nie! Bycie wiêtym to powo³anie ka¿dego ochrzczonego, bez wyj¹tku!
Proszê zobaczyæ w Pimie wiêtym: jestemy ludem wiêtym, uwiêconym przez
Boga poprzez chrzest. Zatem wszyscy jestemy wezwani do wiêtoci, co nie znaczy, ¿e jestemy powo³ani do kanonizacji!
wiêtoæ nie jest czym skomplikowanym.
Wemy na przyk³ad ma³¹ drogê dzieciêctwa w. Tereski od Dzieci¹tka Jezus. To
proste, ale i bardzo wymagaj¹ce. Wymaga bowiem praktykowania ma³ych cnót, co
wydaje nam siê czêsto bez znaczenia.
I tak na przyk³ad: denerwowanie siê,

zniecierpliwienie, bycie trochê ³akomym to
pozornie dla nas nic powa¿nego. Oczywicie, to nie s¹ wielkie grzechy, to raczej
niedoskona³oci, ale wiêtoæ polega w³anie na walce tak¿e i z takimi niedoskona³ociami.
Jezus prosi nas, abymy byli doskonali, jak nasz Ojciec w niebie jest doskona³y (Mt 5,48). To w³anie tego nauczaj¹
nas mistycy. A codziennym swoim ¿yciem,
pokazuj¹, ¿e to nic trudnego. Ich przes³anie brzmi: jeli Bóg bêdzie stale obecny w
twych mylach, z pewnoci¹ staniesz siê
wiêtym. W tym tkwi ca³a istota wiêtoci:
ca³e ¿ycie powinno staæ siê modlitw¹ - sta³ym dialogiem z Bogiem.
 Myli pan, ¿e taka obfitoæ zebranych przez pana dokumentów dotycz¹cych nadprzyrodzonych zjawisk ma
jakie znaczenie dla dzisiejszego Kocio³a?
 W ka¿dym b¹d razie mam tak¹ nadziejê. Wydaje mi siê rzecz¹ istotn¹, aby
Koció³ je pozna³, a nastêpnie naucza³
wiernych je rozumieæ. W ³onie Kocio³a
mo¿na czêsto zaobserwowaæ sceptycyzm
wzglêdem podobnych zjawisk. A jest to
skutek trzech wielkich pr¹dów, jakie prze¿ylimy, a których skutki jeszcze trwaj¹.
Do nich nale¿¹ humanizm i protestantyzm
w XVI w., nastêpnie wp³yw racjonalizmu
filozoficznego Owiecenia w XVIII w. i
wreszcie racjonalizm naukowy minionego
wieku oraz pozytywizm. Z powodu tych
zmian wielu ludzi jest dzi nieufnych w stosunku do tego, co czysto duchowe, mistyczne i nadprzyrodzone.
 Bo¿e Objawienie jednak nie wystarcza?
 Objawienie Bo¿e stanowi fundament
naszego ¿ycia duchowego i powinnimy
od¿ywiaæ siê Pismem wiêtym i Ewangeli¹. Ale Bóg da³ nam
tak¿e duszê, inteligencjê, wra¿liwoæ, abymy mogli zrozumieæ
to Objawienie i przyswoiæ je sobie w sposób bardziej osobisty i
typowy dla naszej
epoki. Przyk³ad wiêtych jest zatem po to,
aby nam w tym pomóc. Jeli tak by nie
by³o, w jakim celu Koció³ kanonizowa³by
tylu wiêtych i poleca³
nastêpnie ich pisma?
Czy¿ nie chodzi tu o

przemawiaj¹ce przyk³ady, otwieraj¹ce
wiernym ró¿ne drogi do wiêtoci?
Z pewnoci¹, Bo¿e Objawienie wystarcza, ale np. przes³ania takie jak te w.
Franciszka z Asy¿u lub w. Tereski od
Dzieci¹tka Jezus rozwinê³y now¹ formê
jego prze¿ywania... Podobnie dzieje siê z
prywatnymi objawieniami. Jeli s¹ prawdziwe, one tak¿e pozwalaj¹ na aktualizacjê Objawienia, danego w pe³ni dwa tysi¹ce lat temu. Obecnie s¹ to na przyk³ad
konkretne wezwania do zbadania naszych
sumieñ bardziej lub mniej uwik³anych w
materialne troski tego wiata, wezwania
do ponownego wystawienia siê na powiew
Ducha wiêtego.
 Mówi pan: jeli objawienia s¹
prawdziwe. Zatem nie nale¿y czekaæ,
a¿ Koció³ je zatwierdzi?
 Wrêcz przeciwnie. Tak d³ugo jak Koció³ ich nie zatwierdzi, nale¿y je studiowaæ i przygl¹daæ siê im. Mamy je badaæ
(por. 1 Tes 5,21). Oznacza to, ¿e powinnimy wyrobiæ sobie w³asne zdanie na ten
temat.
Nie tylko mamy do tego prawo ale i
obowi¹zek, gdy¿ nie mo¿emy pozwoliæ
zgasn¹æ pal¹cemu siê p³omieniowi. Potem: podporz¹dkowaæ w³asn¹ opiniê decyzjom i dyrektywom Kocio³a, kiedy on
je sformu³uje.
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 Jakie s¹ tego kryteria?

Dr Adalbert Rebiæ

 Po pierwsze, rzecz jasna, zgodnoæ z Bo¿ym Objawieniem. Drugie, wed³ug mnie najwa¿niejsze kryterium to pos³uszeñstwo. Jedynym, który ma prawo wypowiedzieæ siê o zakwalifikowaniu tych zjawisk jest biskup miejsca, gdzie siê one dokonuj¹. Trzecie kryterium,
bardzo wa¿ne, ale czêsto pomijane, polega na pozytywnych znakach
wród ludu Bo¿ego. Mam na myli nawrócenia i cuda, czyli jednym
s³owem  owoce. Bo¿e dzie³a zawsze wydaj¹ owoce, inne za  nie,
gdy¿ wypalaj¹ siê same.
Na koñcu jest kryterium dotycz¹ce samego narzêdzia, jakim Bóg
siê pos³uguje: jego pokora, cierpliwoæ, wspania³omylnoæ, bezinteresownoæ. Bóg jednak mo¿e pos³u¿yæ siê kimkolwiek chce. S¹ tacy
widz¹cy, którzy nigdy nie zostali og³oszeni wiêtymi...
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25 LAT OBJAWIEÑ
W MEDZIUGORJU:
FENOMEN
W KOCIELE

 Bada³ pan te¿ przypadki fa³szywych mistyków. W jakim celu?

Najwiêkszym cudem Gospy w Medziugorju jest to, ¿e
od 25 minionych lat cud Jej obecnoci trwa i sta³ siê wydarzeniem, którego Koció³ nie mo¿e nie dostrzegaæ. Niemo¿liwe jest, aby ten fenomen by³ dzie³em kilkorga zwyczajnych dzieci. Nie sposób równie¿ przyj¹æ, ¿e tak wiele
osób wybitnych, szanowanych, duchownych oraz naukowców, lekarzy, psychologów oraz socjologów, podczas
licznych badañ widz¹cych, nie zdo³a³oby wykryæ fa³szerstwa, jeli mia³oby ono miejsce.
£atwiej i prociej jest uwierzyæ, ¿e od samego pocz¹tku
w Medziugorju rzeczywicie wydarzy³o siê co, czego prostymi, ludzkimi s³owami nie mo¿na opisaæ i wyjaniæ, a co
widz¹cy tak odwa¿nie i z przekonaniem potwierdzaj¹ swoimi
wiadectwami. Dla Boga nie ma nic niemo¿liwego (£k 1,7).
Wiarygodni uczeni i teolodzy, zarówno krajowi jak i zagraniczni, lekarze psychiatrzy, zadali widz¹cym wiele pytañ.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wykluczyli fa³szerstwo, patologiczne halucynacje b¹d wprowadzanie w b³¹d.
Niczego, co specjalici w dzieciach zaobserwowali i od nich
us³yszeli, nie potrafili wyjaniæ naturalnymi, przyrodzonymi
metodami rozumowania. Wyniki wszystkich dotychczasowych badañ zjawiska Medziugorja potwierdzaj¹, i¿ wyjanienie tego fenomenu wykracza poza obszar obecnego poziomu nauki i wiedzy. U wszystkich widz¹cych, lekarze
stwierdzili, ¿e psychicznie s¹ oni ca³kowicie zdrowi. W
treciach orzeczeñ medycznych nie wystêpuj¹ jakiekolwiek
ró¿nice ocen b¹d sprzecznoci; równie¿ pod wzglêdem
moralnym widz¹cy s¹ osobami bez zarzutu.
Treæ orêdzi, które w imieniu Gospy przekazuj¹ ludziom,
jest zgodna we wszystkim z nauk¹ Kocio³a. Ostatecznie
to, o czym mówi¹ wiadectwa widz¹cych, dotyczy zdarzeñ,
wobec których powa¿nie myl¹cy cz³owiek pozostaje bez
s³ów. Mo¿na ich nie przyj¹æ lub wyt³umaczyæ w³asnym, subiektywnym sposobem mylenia. Prawid³owe zrozumienie
i przyjêcie mo¿liwe jest wówczas, gdy nasz sposób mylenia
bêdzie taki jak u dzieci, b¹d u wiêkszoci przybywaj¹cych
do Medziugorja pielgrzymów.
O co wiêc w tym wszystkim chodzi? Mo¿e o co, co
mo¿na nazwaæ mistycznym zdarzeniem, jakie prze¿ywa³
wiêty Pawe³ i wiele innych osób w okresie dziejów Kocio³a,
jak na przyk³ad mistrz Eckhart, Jan Tauler, Henryk Suso,
wiêty Jan od Krzy¿a, wiêta Teresa Wielka, wiêty Ignacy
Loyola lub Teresa Neumann, która w ka¿dy pi¹tek w ekstazie doznawa³a mistycznych wizji cierpieñ Chrystusa.
Podobnych przyk³adów jest wiêcej.
Mistyczne prze¿ycia mog¹ byæ udzia³em ka¿dego chrze-

 Aby pokazaæ, jak bardzo fa³sz mo¿e na pierwszy rzut oka przypominaæ prawdê. Bardzo wa¿ne jest, aby o tym wiedzieæ. Jednoczenie chcia³em pokazaæ, ¿e nie wychodz¹c poza proste kryteria rozeznania takie jak: pos³uszeñstwo, pokora, bezinteresownoæ, duchowe owoce, spójnoæ, odkryjemy szybko oszustwo. Chcia³em, aby moja
praca mog³a pos³u¿yæ do rozeznania lub przynajmniej do porównania
tego typu przypadków. Mo¿e przys³u¿y siê nawet pasterzom Kocio³a. Osoby, które z tego lub innego tytu³u spotka³yby siê z tego rodzaju
zjawiskami bêd¹ mog³y przynajmniej poznaæ to, co ju¿ gdzie mia³o
miejsce i przeanalizowaæ, porównaæ to, co Koció³ uzna³ za prawdziwe. Dowiedz¹ siê tak¿e, ¿e zdarzaj¹ siê oszustwa, czêsto na tle finansowo-obyczajowym, które nale¿y zbadaæ.

 Czy konieczne jest, pana zdaniem, aby pasterze Kocio³a brali pod uwagê istnienie tego typu zjawisk i w jaki
sposób?
 Obecnoæ odpowiedniej kadry pasterskiej i pedagogicznej na
miejscu nadprzyrodzonych wydarzeñ jest absolutnie niezbêdna. Lud
chrzecijañski bowiem potrzebuje wskazówek Kocio³a. Z jednej strony, nale¿y mu dostarczaæ wyjanieñ u³atwiaj¹cych dokonywanie w³asnych przemyleñ, w³asnego wyboru, o ile nie narusza to dogmatów
Kocio³a i Bo¿ego Objawienia. Z drugiej za strony nale¿y go tak poprowadziæ, by pokonuj¹c w nim naturaln¹ ciekawoæ i chêæ nadzwyczajnoci kierowaæ go w stronê w³asnego uwiêcenia, które wiedzie
g³ównie poprzez sakramenty wiête. Trzeba rozwijaæ duszpasterstwo
parafialne. Pielgrzymka nabiera pe³nego znaczenia w momencie, gdy
uto¿samia chrzecijanina z jego pierwsz¹ rodzin¹, jak¹ podarowa³ mu
Bóg  z parafi¹. Nie zapominajmy, ¿e w g³êbszym rozumieniu s³owa
pielgrzymka oznacza wchodzenie w kierunku Jeruzalem. Ta pielgrzymka konkretyzuje siê ka¿dego dnia poprzez wejcie na eucharystyczne Jeruzalem parafii: to w³anie tam ma miejsce najwiêksza pielgrzymka i najwiêkszy cud.

 Dowiadczy³ pan tego badaj¹c liczne mistyczne fenomeny?
 W³aciwie to, co pokocha³em w tej pracy, to to, ¿e zawsze prowadzi³a mnie do S³owa Bo¿ego i Eucharystii. Zrozumia³em, ¿e w ¿yciu ka¿dego z tych mistyków wszystko zbiega siê w S³owie Bo¿ym i
Eucharystii i dzieje siê to zawsze przez Maryjê, o ile dany przypadek
jest prawdziwy. Tak wiêc nie nale¿y baæ siê poznawania mistycznych
zjawisk i prywatnych objawieñ. Im w³anie wiêcej zbadamy je w wietle Objawienia Bo¿ego, tym szybciej odkryjemy dzisiejszy sens tego
Objawienia. To znaczy wcielenia w ¿ycie S³owa Bo¿ego i Ewangelii
Jezusa Chrystusa.
Rozmowê prowadzi³a Bernadette Dubois.
Dla Famille chretienne nr 876 Przek³ad z francuskiego: Marta Z.
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cijanina, mo¿liwe jest ich wystêpowanie
w d³u¿szym okresie czasu. Poza tym zdarzaj¹ siê nie tylko w religii chrzecijañskiej,
mog¹ wystêpowaæ na przyk³ad w judaizmie, w islamie. W tym wzglêdzie widz¹cy
w Medziugorju nie s¹ wyj¹tkiem. Mnie
osobicie ³atwiej przyj¹æ, ¿e w wydarzeniach w Medziugorju chodzi o fenomen
nadprzyrodzony, ani¿eli je zwalczaæ. Jeli
te zdarzenia by³yby dzie³em szatana lub
z³udzeniem, dawno by o nich zapomniano,
przesta³yby istnieæ lub zosta³yby zepchniête gdzie na margines ¿ycia kocielnego czy towarzyskiego.
Nigdy dot¹d, w dziejach ludzkoci,
¿adne objawienia nie zosta³y tak dok³adnie, naukowo zbadane, jak objawienia w
Medziugorju. Zwróæmy przy tym uwagê na
to, ¿e w Lourdes by³a jedna widz¹ca, w
Fatimie  troje, w Medziugorju a¿ szecioro widz¹cych! Znacznie ³atwiej dokonaæ
manipulacji, kiedy widz¹cych jest mniej.
Jak wiêc wyjaniæ fenomen Medziugorja? Jak przekonaæ kogo, kto nie potrafi przyj¹æ ¿adnych wyjanieñ, nie wykazuje ¿adnego zainteresowania, b¹d
wrêcz ujawnia ca³kowit¹ niechêæ wobec
tego miejsca, widz¹cych oraz kap³anów
sprawuj¹cych tam s³u¿bê duszpastersk¹?
W³aciwie wszystko sprowadza siê do
kwestii zaufania i wiary. Wiele zale¿y od
ludzi: czy s¹ gotowi przyj¹æ zjawisko Medziugorja, czy nie? Czy potrafi¹ zaufaæ
tym, którzy szczerze przekazuj¹ doznane
prze¿ycia, b¹d innym, którzy niezale¿nie
od rzeczywicie zaistnia³ych faktów, ów
fenomen odrzucaj¹?
Równie¿ tu w Medziugorju  szczególnie w tym miejscu  potrzebne jest
krytyczne spojrzenie, ale powinna to byæ
krytyka zdrowa, która nie zamyka siê
przed czym nadprzyrodzonym, lecz
zmierza do poznania prawdy. Wiêkszoæ
przybywaj¹cych do Medziugorja, dochodzi
do zrozumienia, ¿e chodzi tu o co nadprzyrodzonego, o co, o czym trzeba siê
samemu przekonaæ. O ile wiem, do tej pory w Medziugorju nie zanotowano negatywnych zjawisk, które zdo³a³yby wierz¹cych oddaliæ od tego miejsca. O ile mi wiadomo, do tej pory nikt z widz¹cych nie powiedzia³ czego, co uznano by za herezjê.
Widz¹cy z Medziugorja, w pocz¹tkowym
okresie objawieñ, nie posiadali wiedzy
teologicznej, byli natomiast przenikniêci
g³êbok¹ wiar¹, co zreszt¹ w tym regionie
jest czym zupe³nie naturalnym.
Wszystkie tak liczne orêdzia Maryi, te,
które przeczyta³em, a które widz¹cy otrzymywali i  zgodnie z ¿yczeniem Matki

Bo¿ej  rozpowszechniali, zawieraj¹
prawdziwie chrzecijañskie i katolickie
treci, jak na przyk³ad: wezwanie do czêstego odmawiania modlitwy ró¿añcowej,
przystêpowania do sakramentu pokuty i
komunii wiêtej. Od zarania chrzecijañstwa nawo³ywanie do tego, aby wierz¹cy
modlili siê, pokutowali i pocili oraz przystêpowali do spowiedzi i uczestniczyli w
Eucharystii, stanowi jego sedno, szczególnie w wierze katolickiej.
Koció³ od pocz¹tku objawieñ czyni³
pewne kroki w odniesieniu do zjawiska
Medziugorja. Da³ wiarê zdarzeniom, powo³a³ do ¿ycia komisjê, wytyczy³ pewne
kierunki dzia³añ. Niektórzy w ³onie Kocio³a, równie¿ od samego pocz¹tku, byli
przeciwnikami Medziugorja, inni od pierwszych objawieñ ca³ym sercem bronili
tego miejsca i zachodz¹cych tam zdarzeñ.
Przypomnijmy, ¿e pismo Glas Koncila oraz inne kocielne wydawnictwa,
pozytywnie pisa³y o zdarzeniach. Podobne
by³y opinie niektórych biskupów, miêdzy
innymi kardyna³a Franjo Kuharicia i arcybiskupa Splitu Franjo Franicia. Koció³ w
Chorwacji i Boni-Hercegowinie wyda³
teologiczne orzeczenia na szczeblu konferencji episkopatu i diecezji w Mostarze o
potrzebie przeprowadzenia badañ co do
prawdziwoci objawieñ Gospy w Medziugorju. Je¿eli chodzi o komisjê powo³an¹
przez konferencjê biskupów, pracowa³a
przez d³u¿szy czas, nastêpnie opublikowa³a wnioski koñcowe. S¹ one znane.
Godne szczególnego podkrelenia jest
to, ¿e fenomen Medziugorja, jako miejsca
pielgrzymkowego zosta³ oceniony pozytywnie. Z wydanego owiadczenia chcê
zacytowaæ nastêpuj¹ce s³owa:

Wierni, przybywaj¹cy tak licznie i z
ró¿nych czêci wiata do Medziugorja, czy
to ze wzglêdów religijnych lub innych,
zas³uguj¹ na uwagê i przede wszystkim
duszpastersk¹ troskê biskupa diecezjalnego oraz innych biskupów, tak aby w
zwi¹zku z wydarzeniami w Medziugorju,
zapewniæ w³aciwe oddawanie czci Najwiêtszej Maryi Pannie, zgodnie z nauk¹
Kocio³a.
Wypada uznaæ tê rozwa¿n¹ decyzjê,
¿e wiernym nie zakazano pielgrzymowania do Medziugorja. Biskupi uznali tym
samym Medziugorje za miejsce pielgrzymkowe, miejsce kultu maryjnego, zapowiadaj¹c równoczenie, ¿e dzia³alnoæ komisji bêdzie nadal towarzyszy³a zachodz¹cym tam wydarzeniom.
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu arcybiskup Franjo Kuhariæ w czasopimie Glas Koncila z 15 sierpnia 1993
roku owiadczy³:
My, biskupi, po trzyletniej pracy komisji, uznajemy Medziugorje za miejsce
pielgrzymkowe, miejsce wiête. Oznacza
to, ¿e nie sprzeciwiamy siê, gdy ktokolwiek
czci w tym miejscu Matkê Bo¿¹ zgodnie z
kocielnym nauczaniem i zasadami wiary... Sprawê pozostawiamy dla prowadzenia dalszych badañ, gdy¿ Koció³ jest
powci¹gliwy.
Koció³ rzeczywicie wykazuje cierpliwoæ, niczego nie czyni popiesznie.
Podobnie by³o w odniesieniu do objawieñ
w Lourdes i w Fatimie, choæ prawd¹ jest,
¿e wtedy Koció³ szybciej uzna³ objawienia
za prawdziwe; szybciej ani¿eli w przypadku Medziugorja. Sta³o siê tak, poniewa¿
tam ludzie byli bardziej wyrozumiali,
tolerancyjny i roztropni. Przede wszystkim
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wypada zdaæ sobie sprawê, ¿e Koció³
dzisiejszy w stosunku do objawieñ jest
bardziej ostro¿ny ni¿ kiedy, a nawet
ogólnie ludzi obecnej doby cechuje wiêkszy krytycyzm. Musimy zrozumieæ, i¿  od
pocz¹tku zjawisk w Medziugorju  minê³o
zaledwie 25 lat, wszyscy widz¹cy jeszcze
¿yj¹ i rednio licz¹c s¹ ludmi m³odymi.
Nale¿y nadal obserwowaæ ich rozwój i
dojrzewanie. O ile wiem, do tej pory nie
by³o z ich strony ¿adnych kompromituj¹cych zachowañ w sprawach wiary i moralnoci.
Zanim dojdzie do uznania prawdziwoci objawieñ Matki Bo¿ej, potrzeba
jeszcze cierpliwoci oraz prawdziwej
pobo¿noci, w³aciwego kultu Maryi,
praktykowania modlitwy oraz uczestnictwa
w Eucharystii i przystêpowania do sakramentu pokuty... Wiele zale¿y od uczestnicz¹cych w objawieniach Gospy, od tego
jak s¹ przyjmowane Jej orêdzia. Moralna
osobowoæ: wizerunek, wygl¹d, wra¿enie,
s³owa wypowiadane, odgrywa w tym procesie decyduj¹c¹ rolê. Wszystko ostatecznie zale¿y od Niej, Królowej Pokoju z
Medziugorja. Je¿eli Jej ¿yczeniem bêdzie
urzêdowe, oficjalne uznane zjawisk w Medziugorju, nikt nie zdo³a siê temu sprzeciwiæ, nawet miejscowy biskup, je¿eli pragnie byæ pos³usznym Duchowi wiêtemu.
Jak d³ugo Koció³ oficjalnym dokumentem nie potwierdzi zjawiska Medziugorja, musimy wykazaæ cierpliwoæ oraz
trwaæ w pos³uszeñstwie wobec w³adzy
kocielnej. Medziugorje jako parafia jest
oficjalnym, uprawnionym miejscem spotkañ chrzecijan. Je¿eli przybywaj¹ tu wierni z innych parafii, z innych diecezji i ca³ego wiata, nale¿y ich przyj¹æ zgodnie z
zasadami prawa kocielnego: zapewniæ
duszpastersk¹ opiekê, umo¿liwiæ przystêpowanie do spowiedzi, uczestnictwo we
Mszy w. i drodze krzy¿owej, odmawianie
modlitwy ró¿añcowej i wszystko, co wchodzi w zakres i obowi¹zki pielgrzymkowego
duszpasterstwa. Wiêcej nie potrzeba.
Co do mnie, staram siê zachowaæ
krytycyzm, co nie jest równoznaczne z
potêpieniem. Uwa¿am osobicie, ¿e tego
rodzaju zjawiska s¹ mo¿liwe. Poruszamy
siê tu w obszarze, ró¿ni¹cym siê od wiata, który codziennie nas zewsz¹d otacza:
widzialnego, dotykalnego, rzeczywistego,
konkretnego. Z teologicznego punktu
widzenia, objawienie rozumiemy jako
prze¿ycie psychiczne, podczas którego
widzimy istoty, które w normalnych warunkach nigdy nie s¹ widzialne, ale w nadprzyrodzony sposób tak dzia³aj¹ na nasze

zmys³y, ¿e je spostrzegamy, jakby by³y
obecne. Fizycznie jednak nie znajduj¹
siê przed nami, nie mo¿na ich
fotografowaæ ani rejestrowaæ g³osu.
Mo¿liwoæ tego rodzaju zjawisk cile
wi¹¿e siê z wiar¹ w Boga oraz w
mo¿liwoæ wystêpowania niezwyk³ych
zdarzeñ. Bóg potrafi w cudowny
sposób ingerowaæ w stworzony przez
Siebie wiat równie¿ tak, ¿e nadprzyrodzone istoty daj¹ siê poznaæ ludziom
w swoim cielesnym kszta³cie.
Objawienia s¹ mo¿liwe i najczêciej
zaliczane do kategorii prze¿yæ mistycznych, które s¹ szczególnym darem
Boga. O prawdziwoci takich objawieñ
orzeka Koció³, zawsze na podstawie
duchowych owoców i duchowego
oddzia³ywania.
Nale¿¹ one do obszaru prywatnoci
i nikogo nie zobowi¹zuj¹, aby w nie
wierzy³. Przypisywanie zbyt wielkiego
znaczenia ró¿nym objawieniom oraz
orêdziom Maryi, w miejsce Ewangelii,
nie by³oby ani normalne ani zdrowe.
Medjugorje - Gebetsaktion Wien.
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz

PROF.
DR ADALBERT
REBIÆ
Urodzi³ siê
w 1937 roku
w Humie na
Sutli, w Chorwacji.
Studiowa³
filozofiê w Zagrzebiu i na Wydziale Humanistycznym Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie oraz teologiê na tym samym Uniwersytecie. Ukoñczy³ te¿ Instytut Wiedzy Biblijnej.
Od 1968 r. jest profesorem biblistyki i
jêzyków Bliskiego Wschodu (hebrajski,
arabski, syryjsko-aramejski) na Wydziale Teologii katolickiej Uniwersytetu
w Zagrzebiu. Jest redaktorem wydawnictw biblijnych. Opublikowa³ sam 15
znacz¹cych dzie³, by³ cz³onkiem redakcji
11 ksi¹¿ek o tematyce mariologicznej.
W Polsce znany jest m. in. z tego, ¿e nale¿y do zespo³u redakcyjnego czasopisma teologicznego Communio.

NOWA KOMISJA KOCIELNA
DLA ZBADANIA ZJAWISK
W MEDZIUGORJU
Pod koniec lipca 2006 roku zosta³a og³oszona oficjalnie wiadomoæ, i¿ Koció³
katolicki powo³a³ now¹ komisjê, która ma zbadaæ sprawê nie uznanych dot¹d za prawdziwe objawieñ w Medziugorju. Informacjê tê potwierdzi³ przewodnicz¹cy Konferencji
Biskupów Boni-Hercegowiny, kard. Vinko Puljiæ z Sarajewa w rozmowie z amerykañsk¹ agencj¹ katolick¹ CNS w Rzymie.
Kard. Puljiæ oczekiwa³, ¿e Kongregacja Nauki Wiary da mu propozycjê sk³adu
osobowego gremium, które mia³o rozpocz¹æ swe prace we wrzeniu br. Nie chcia³
odpowiedzieæ, czy powo³anie takiej komisji nast¹pi³o z inicjatywy watykañskiej kongregacji. Zapewni³ jedynie, ¿e wbrew kr¹¿¹cym pog³oskom, na czele komisji stanie jeden
z biskupów boniackich.
Kard. Puljiæ powiedzia³, ¿e najwa¿niejszym zadaniem nowej komisji bêdzie przeanalizowanie na nowo raportów o widzeniach. Ponadto zostan¹ przeanalizowane - i
w razie potrzeby zweryfikowane - obowi¹zuj¹ce dotychczas wytyczne Kocio³a, które
zabraniaj¹ oficjalnych pielgrzymek diecezjalnych i parafialnych do Medziugorja. Udaj¹cym siê tam grupom pielgrzymkowym mog¹ jednak towarzyszyæ ksiê¿a, nie bêd¹cy
organizatorami, i otaczyæ je opiek¹ duszpastersk¹. Samo Medziugorje bowiem zosta³o
uznane oficjalnie za miejsce szczególnego kultu Matki Bo¿ej.
Wielu biskupów wskazuje na szereg dowodów pozytywnego oddzia³ywania tego
miejsca. Jednym z nich jest fakt, ¿e co pewien czas która z osób odwiedzaj¹cych
Medjugorje decyduje siê póniej na ¿ycie konsekrowane. Tak¿e Jan Pawe³ II by³ przychylnie ustosunkowany do wydarzeñ w Medziugorju, zw³aszcza dlatego, ¿e sta³o siê
ono oaz¹ modlitwy oraz ród³em budzenia siê aposto³ów wiary dla wspó³czesnego
wiata.
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Nowoæ
25 lat objawieñ
Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju
w Medziugorju
P³yta DVD-R lub kaseta video VHS
Cena DVD-R: 30 z³ Cena kasety VHS: 18 z³

Nagranie zawiera
 obszerne fragmenty uroczystych Mszy w.
w Medziugorju, które sfilomowalimy 24 i 25 czerwca 2006
wraz z homiliami i z oryginalnym t³umaczeniem na jêzyk polski.
 modlitwê ró¿añcow¹ z widz¹cymi z 25 czerwca, tak¿e z t³umaczeniem na jêzyk polski.
Materia³ zarejestrowany zosta³ podczas obchodów 25 rocznicy
objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju.
Ca³oæ trwa
2 godziny i 45 minut

Nasza oferta w internecie:
http://www.voxdomini.com.pl
Mo¿liwoæ zamówienia przez stronê internetow¹:
http://www.voxdomini.com.pl/shop
Telefon: 0327383869 (B.H. Lumen) lub 0322584228 (Vox Domini)
Telefon komórkowy: +48698639112 Fax: 0237389412
Listownie: B/ H. Lumen ul. ¯wirki i Wigury 6 43-190 Miko³ów
Vox Domini 43-190 Miko³ów, skr. poczt. 72. Tel./fax: 0322584-228.
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
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: Getinbank SA II/O Katowice: 51 1560 1111 0000 9070 0014 0768
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Ojciec Ivan Dugand¿ic  profesor Wydzia³u Teologii Uniwersytetu w Zagrzebiu, wyk³adowca Nowego Testamentu

MEDZIUGORJE - 25 LAT PÓNIEJ
W pocz¹tkach objawieñ Matki Bo¿ej
w parafii Medziugorje, nikt nie móg³ przewidzieæ, jak wszystko bêdzie siê przedstawia³o 25 lat póniej. Co stanie siê z widz¹cymi dzieæmi, jaki bêdzie los orêdzi,
przekazywanych w imieniu Gospy, jakie
zmiany nast¹pi¹ w parafii, w której to
wszystko siê wydarza. Czy odwa¿nie g³oszone przez szóstkê dzieci wiadectwa o
ich spotkaniach z Maryj¹, zdo³aj¹ oprzeæ
siê grobom w³adzy komunistycznej, pocz¹tkowej krytyce i powci¹gliwoci ówczesnych duszpasterzy oraz oczywistym
i zrozumia³ym emocjom rodzin, jak i ca³ej
parafii?
Poza widz¹cymi dzieæmi, dla wszystkich pozosta³ych zdarzenia by³y swego
rodzaju wyzwaniem bez szansy szczêliwego rozwi¹zania, bez widoków na dalsz¹ przysz³oæ. Ci, których wydarzenia w
jaki sposób dotknê³y, byliby byæ mo¿e
szczêliwi, gdyby nagle wszystko siê zakoñczy³o i do Medziugorja powróci³oby
dawne, spokojne ¿ycie. Jedynie widz¹ce
dzieci z radoci¹ oczekiwa³y kolejnego
spotkania z Matk¹ Najwiêtsz¹, przekazywa³y wiadectwa, nie zadrêcza³y siê pytaniami jak wszystko potoczy siê dalej.
Jak poznaæ prawdê
o Medziugorju?
W pocz¹tkowym okresie objawieñ nast¹pi³a nag³a zmiana w stanowisku ks. biskupa ¯aniæa, który z ¿arliwego orêdow-

nika prawdziwoci objawieñ, sta³ siê ich
zaciêtym wrogiem. Z kolei gdy chodzi o
rzesze wierz¹cych, z up³ywem czasu, po
wczeniejszych w¹tpliwociach, wzros³a
liczba tych, dla których orêdzia Matki Bo¿ej by³y Jej najprawdziwszym wo³aniem o
nawrócenie, powrót do Kocio³a i sakramentów. I tak z ka¿dym rokiem Medziugorje stawa³o siê miejscem, do którego
zmierza³o coraz wiêcej pielgrzymów, pog³êbiaj¹cych sw¹ wiarê przez modlitwy,
przystêpowanie do sakramentów, przez
posty i pokutê. Wzrasta³a liczba tych, którzy  przez osobiste nawrócenia oraz uzdrowienia  przekazywali po powrocie do
domu wiadectwa o tym, choæ jednoczenie nie brakowa³o sprzeciwów, a opór
przybiera³ ró¿ne formy. Taki jest i dzisiaj
obraz Medziugorja, 25 lat póniej.
Wnikliwy obserwator móg³by zadaæ
pytanie, dlaczego tak trudno dojæ do prawdy o Medziugorju? Minê³o 25 lat od pocz¹tku objawieñ, które w miêdzyczasie
zwróci³y na siebie uwagê ca³ego wiata,
Medziugorje sta³o siê silnym orodkiem
wiary, miejscem przyci¹gaj¹cym tak liczne rzesze pielgrzymów. Dlaczego zatem
biskup ordynariusz w Mostarze wci¹¿ zajmuje wobec tych zjawisk tak powci¹gliwe, negatywne stanowisko? Dlaczego od
czasu do czasu ukazuj¹ siê ró¿ne publikacje i ksi¹¿ki, których autorzy bezlitonie
rozprawiaj¹ siê z wydarzeniami w Medziugorju?

Trudno zrozumieæ powody i taki stosunek pisz¹cych, co jednak nie oznacza
by w wietle Nowego Testamentu oraz
wielowiekowego dowiadczenia chrzecijañskiego i wykazywanej przez Koció³
m¹droci wobec tego rodzaju fenomenów,
zaniechano rozmylañ, maj¹cych na celu
dojcie do ostatecznych wniosków. Uwa¿am, i¿ to rozeznawanie jest obowi¹zkiem
ka¿dego teologa. Skoro wydarzenia w Medziugorju maj¹ miejsce w ³onie Kocio³a,
nie powinien on byæ wobec nich obojêtny.
Je¿eli nie uda³o siê dowieæ, ¿e nie
k³ami¹ widz¹cy, kap³ani, którzy w zdarzeniach uczestniczyli i teolodzy, którzy siê
nimi opiekowali, nie oznacza to wcale, i¿
prawda jest po ich stronie, lecz ¿e pytanie
o prawdê zosta³o le postawione. Ewangelia stwierdza, ¿e Jezusowi równie¿ nie
uda³o siê odpowiedzieæ Pi³atowi, czym jest
prawda.
Rzek³ do Niego Pi³at: Có¿ to jest prawda? To powiedziawszy wyszed³ powtórnie
do ¯ydów i rzek³ do nich: Ja nie znajdujê
w Nim ¿adnej winy (J 18,38). Jezus wiedzia³, i¿ On sam jest drog¹ i prawd¹ i ¿yciem (J,14,6) i ¿e je¿eli bêdziemy trwaæ w
nauce jego, bêdziemy prawdziwie jego
uczniami. I poznamy prawdê a prawda nas
wyzwoli (J 8,32). Nawet nie stara³ siê Pi³atowi czegokolwiek udowodniæ. Podobnie
i faryzeuszom nie da³ znaku z nieba, kiedy w ten sposób pragnêli dojæ do posiadania prawdy. Ewangelici, kiedy pisali o
Jezusie, nie pisali o prawdzie z Jego ¿ycia, usi³owali jedynie potwierdziæ tê jedyn¹ prawdê, ¿e On jest
Zbawicielem. Dla tej prawdy byli gotowi wszystko znieæ, nawet ponieæ
mieræ. Mimo przeladowañ ze strony ¯ydów i rzymskiego cesarza-poganina, chrzecijañstwo si³¹ tego
wiadectwa utorowa³o sobie drogê,
i tym sposobem samo dowiod³o Jego
prawdy.
To samo powiedzieæ mo¿na o
Medziugorju po 25 latach od pocz¹tku objawieñ. Je¿eli nawet nad Medziugorjem pojawiaj¹ siê cienie w postaci oskar¿eñ o fa³sze i k³amstwa,
to jednak z ca³¹ moc¹ potwierdza
ono znaczone ³askami dzia³anie
Boga, które wielu rozpoznaje i z którym siê uto¿samia. Aby uzyskaæ od-
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powied na pytanie dotycz¹ce
prawdy o Medziugorju, musimy
zapytaæ o wa¿noæ kryterium,
zgodnie z którym owa prawda w
tym czasie by³a badana.
Sporne wydaje siê przede
wszystkim nasze pojmowanie
Boga oraz swobody Jego dzia³añ, pytanie o jedyne objawienie
w Nowym Testamencie oraz o
mo¿liwoci nowego orzeczenia i
wreszcie pytanie dotycz¹ce doskona³oci osób, za porednictwem których Bóg dzia³a, w tym
przypadku - doskona³oæ widz¹cych.
Bóg nazbyt
dobrze znany
Cees Nooteboom w powieci
Rytua³ stwierdzi³ co, nad czym
warto siê zastanowiæ: S³owo Bóg
brzmi jakby stanowi³o jak¹ odpowied i to w³anie jest w tym
s³owie niebezpieczne, ¿e bywa
czêsto u¿ywane jako odpowied.
Bóg musia³by posiadaæ imiê, które by³oby raczej pytaniem. Wielu chrzecijan, nawet niektórzy
teolodzy, mówi¹ o Bogu tak, jakby wszystko o Nim wiedzieli, jakby nie stanowi³ dla nich ¿adnej
tajemnicy. Mówi¹ z tak¹ pewnoci¹, jakby byli ca³kowicie przekonani, ¿e On jest zawsze po ich
stronie. Niewiadomi jak bardzo
przez to zubo¿aj¹ pojêcie Boga,
jak pozbawiaj¹ Go Jego wznios³oci i tajemniczoci, o których
tyle mówi siê w Biblii.
Z drugiej strony mówi siê 
w obecnych czasach, czego jestemy
wiadkami  o nieobecnoci Boga. Wielu
wspó³czenie ¿yj¹cych nie dostrzega nigdzie w wiecie ladów dzia³ania Boga,
gdy¿ nie s¹ zdolni do ich rozpoznania. Dla
jednych Bóg jest a¿ nadto dobrze znany,
dla innych  nieobecny. Ani w jednym, ani
w drugim przypadku nie przyjmuje siê Go
powa¿nie, poniewa¿ nie bierze siê pod
uwagê mo¿liwoci Jego dzia³ania, które
zawsze wystêpuje niespodziewanie i jest
inne od ludzkich wyobra¿eñ.
Biblia potwierdza, ¿e Bóg nie mo¿e
staæ siê przedmiotem ludzkiej wiedzy, a
tym bardziej byæ do jej dyspozycji. Mimo
znacz¹cych dzia³añ, dokonywanych przez
Niego w dziejach ludzkoci, pozostaje On
niezg³êbion¹ tajemnic¹, której cz³owiek
wci¹¿ od nowa i z pokor¹ musi dociekaæ.
Nikt nie mo¿e posiadaæ wy³¹cznej wiedzy

o Bogu, nikt nie mo¿e z nikim rywalizowaæ w powo³ywaniu siê na Boga, równoczenie nie wolno byæ wobec Boga obojêtnym. Je¿eli pragniemy Boga dowiadczyæ
 Jest czy Go nie ma ?  podejmuj¹c pewne dzia³ania i wierz¹c, ¿e On na nie zareaguje lub nie, je¿eli czynimy z Niego przedmiot naszych dowiadczeñ, wówczas
wkraczamy w obszar, na którym nie mo¿emy Go znaleæ (J. Ratzinger Bóg i
wiat, str. 91).
Jedynie pokornie nas³uchuj¹c cz³owiek
mo¿e dotkn¹æ Boskiej wznios³oci i niebiañskoci. Nie jest przypadkiem, ¿e tajemniczoæ i mistyka wywodz¹ siê z tego
samego ród³a. Bóg powierza siê cz³owiekowi w mistycznej tajemnicy, zawsze w
mistycznym dowiadczeniu modlitewnym,
gotów wys³uchaæ jego g³osu. Wydaje siê,
¿e w³anie w tym zawarte jest donios³e

znaczenie Medziugorja. W dzisiejszym
Kociele, który czêciowo zaniedba³ ten
wa¿ny kierunek spotkañ z Bogiem, Medziugorje sta³o siê szko³¹ modlitwy i g³êbokich prze¿yæ duchowych. Dzieje siê tak
w czasach, w których Koció³ i chrzecijañska teologia powiêcaj¹ wiêcej uwagi
wiedzy o sprawach mniej wa¿nych, a te
bardziej istotne bywaj¹ zaniedbywane.
Owe wa¿niejsze sprawy w³anie Medziugorje wnosi do centrum ¿ycia chrzecijañskiego i to jest istotnie tym najsilniejszym
kryterium jego prawdziwoci.
Medziugorje - mistyczny
wymiar chrzecijañstwa
D. Soelle, niemiecka protestantka-teolog, w artykule pod znamiennym tytu³em
Mistyka i sprzeciw, przypomina jak u zarania XX wieku, katolik Fryderyk von Huegel, cz³owiek wiecki na podstawie fak-
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tu, ¿e Ewangelia wed³ug w. Jana ju¿ od
pocz¹tku uwa¿ana jest za duchow¹,
zwróci³ uwagê, ¿e w chrzecijañstwie mo¿na wyró¿niæ trzy elementy: instytucjonalny, intelektualny i mistyczny. Pierwszy
zwykle ³¹czymy ze w. Piotrem, drugi ze
w. Paw³em, trzeci za ze w. Janem.
Uwzglêdniaj¹c stan kocio³ów chrzecijañskich w obecnej dobie D. Soelle stwierdza: W³aciwy, wzajemny stosunek tych
trzech elementów jest czym niezbêdnym,
jednak w kulturze chrzecijañskiej bogatego wiata jest doæ powa¿nie naruszony. Upraszczaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e
w Kociele katolickim pierwszoplanow¹
postaci¹ jest w. Piotr i jego nastêpcy, w
protestanckim  w. Pawe³ i jego nastêpcy, podczas gdy element mistyczny pozostaje niezauwa¿alny, jest przyt³umiony. Mistyka jest bezdomna, a mimo to tak wielu
jej po¿¹da i poszukuje.
Po tej przestrodze wypada ponownie
przypomnieæ czêsto przytaczane s³owa
Karla Rahnera o tym, ¿e w XXI wieku
chrzecijañstwo przetrwa jedynie wówczas, gdy powróci do mistyki. Zdaniem
wielu teologów, którzy bez uprzedzeñ postrzegaj¹ Medziugorje, toruje ono poprzez
swoj¹ duchowoæ i pobo¿noæ drogê powrotu w³anie do mistycznego wymiaru
wiary chrzecijañskiej.
W pierwszych wiekach chrzecijañstwa, trzy wspomniane elementy, w wiêkszym b¹d skromniejszym stopniu cechowa³y biskupów, którzy równoczenie byli
wybitnymi teologami, ksi¹¿êtami Kocio³a i przede wszystkim wi¹tobliwymi postaciami. W czasach redniowiecza ksi¹¿êta Kocio³a powierzyli problemy teologii i mistyki niemal bez wyj¹tku mnichom,
pozostawiaj¹c sobie jedynie sprawy instytucjonalne, urzêdowo-formalne, pozbawiaj¹c je przy tym prawdziwej, ¿ywotnej
treci.
W czasach nowo¿ytnych rozwój odbywa siê w jeszcze bardziej negatywnym kierunku. Instytucje Kocio³a s¹ w niektórych
przypadkach skostnia³e i martwe, intelekt
za, bez mistycznych dowiadczeñ, sta³

siê wynios³y i arogancki. M¹dra rada w.
Paw³a: Ducha nie gacie, proroctwa nie
lekcewa¿cie! Wszystko badajcie, a co
szlachetne  zachowujcie! (1 Tes 5,19-21)
 dla wielu by³a niezrozumia³a, gdy¿ nie
posiadali ¿adnych w³asnych dowiadczeñ
duchowych ani nie cenili proroctw. Ka¿de
mistyczne doznanie ju¿ na wstêpie wzbudza³o w¹tpliwoci, mog³o wprowadziæ zamêt, wiêc nale¿a³o go unikaæ.
Ciekawe spostrze¿enie: w³anie przez
taki rozwój sytuacji w dziejach Kocio³a,
liczba objawieñ maryjnych niejako potajemnie siê zwiêksza³a i zawsze roznieca³a w Kociele ¿ar ¿ycia duchowego. Dlatego w³anie objawienia te wypada uznaæ
za najwiêksze ród³a teologii czasów nowo¿ytnych.
Karl Rahner zalicza je do obszaru mistyki i dostrzega w tym po¿¹dany impuls
dla zubo¿a³ego ¿ycia Kocio³a. Uwa¿a on,
i¿ wystarczy porównanie ich treci z treciami Nowego Testamentu, aby potwierdziæ ich prawdziwoæ, przy czym nie trzeba zadawaæ pytania: w jakim stopniu wa¿ne s¹ dla Kocio³a?
Jednak stwierdzenie prawdziwoci objawienia prywatnego samo w sobie nie
wystarcza, nie mówi wszystkiego, poniewa¿ prywatne objawienia w swej istocie
zawieraj¹ nakazy co do dzia³añ, jakie powinno podj¹æ w okrelonej sytuacji historycznej chrzecijañstwo (Karl Rahner
Wizje i proroctwa, str. 27).
W tych czasach, kiedy chrzecijañstwo
jest odzierane z szat przez racjonalizm, a
duchowe prze¿ycia zosta³y prawie ca³kowicie zniszczone, Medziugorje jest krzykiem o mistyczne doznania, o powrót Boga
do centrum ¿ycia. Ludzie, którzy szczerze poszukuj¹ Boga, przyjêli to i dlatego
Medziugorje, mimo przeszkód i ró¿nych
form sprzeciwów, sta³o siê miejscem odczuwalnej bliskoci Boga, miejscem zgromadzeñ i odnowy Kocio³a. Znajduje to potwierdzenie w s³owach Józefa Ratzingera: Jedynie Koció³ modl¹cy siê jest Kocio³em otwartym. Tylko taki ¿yje i zaprasza ludzi, obdarowuje jednoci¹ i cisz¹
(J. Ratzinger - Bóg jest z
nami. Eucharystia: centrum ¿ycia).
Czy widz¹cy
musz¹ byæ
doskonali?
Wydaje siê ca³kiem
zrozumia³e to, ¿e od pierwszych objawieñ Matki
Bo¿ej, widz¹cy w Medziu-

gorju z ró¿nych stron poddani byli krytycznej obserwacji. W pierwszym okresie normalnoæ ich zachowañ by³a tematem konsultacji i wci¹¿ rosn¹cego zainteresowania. Przede wszystkim nale¿a³o zbadaæ
czy s¹ zdrowi psychicznie, czy ich prze¿ycia nie s¹ przypadkiem owocem choroby.
Kiedy wszystkie badania medyczne zosta³y przeprowadzone i na ich podstawie
stwierdzono, ¿e widz¹cy s¹ osobami ca³kowicie zdrowymi, dla wielu okaza³o siê
to nie wystarczaj¹ce. Porównywano wszystkie wypowiadane przez ka¿dego z widz¹cych s³owa i zdania, usi³uj¹c dostrzec
w nich sprzecznoci, niekonsekwencje,
znaleæ powód do podwa¿enia ich wiarygodnoci. Pod niemal sta³¹ obserwacj¹
by³y ich zachowania w ¿yciu prywatnym.
Dla jednych byli ma³o wiarygodni, poniewa¿ zawierali zwi¹zki ma³¿eñskie, tworzyli
rodziny, zamiast wstêpowaæ do klasztoru. Wnikliwi obserwatorzy informowali, ¿e
nie ka¿dego dnia bywaj¹ w kociele.
Zgadza siê, ¿e chêtniej s³uchamy ludzi, którzy potrafi¹ mówiæ jasno, wyranie, wiarygodnie. Oratorskie talenty by³y
zawsze cenione od staro¿ytnej retoryki do
wspó³czesnych mediów z doskona³ymi
prezenterami, narratorami, mówcami.
Bywa jednak i tak, ¿e p³ynna wymowa
brzmi nazbyt czêsto mechanicznie, jest
wynikiem wyuczenia, pozostawia pewien
niedosyt i ch³ód. Z drugiej strony nie raz
trudno s³uchaæ kogo, kto siê j¹ka, nie
mówi p³ynnie, robi przerwy, ale potrafimy
go zrozumieæ. Tego rodzaju wady s¹ bardzo mêcz¹ce dla samego mówcy, có¿ kiedy inaczej mówiæ nie potrafi. Na przyk³ad
j¹kanie nie musi wynikaæ z u³omnoci organizmu czy z chêci przekazania s³uchaczom k³amstw. J¹kanie mo¿e wyst¹piæ
pod wp³ywem niecodziennego zdarzenia,
czego nadzwyczajnego, o czym trudno
nam po prostu spokojnie opowiedzieæ.
Ka¿da blokada p³ynnego wys³awiania
mo¿e dowodziæ, ¿e silnie, wewnêtrznie
prze¿ywamy to, o czym pragniemy mówiæ, ¿e uczestniczylimy w zdarzeniu, dla
opowiedzenia którego brakuje nam w³aciwych s³ów. Nie chcemy ograniczyæ siê
do prostej informacji, pragniemy przekazaæ rzetelne wiadectwo i okazuje siê to
nad wyraz trudne. O tego rodzaju k³opotach mówi¹ czêsto równie¿ widz¹cy z Medziugorja.
W Biblii jest wiele przyk³adów blokad i
s³aboci wymowy, a najbardziej znany
dotyczy osoby Moj¿esza. Kiedy otrzyma³
on od Boga polecenie pójcia do Izraelitów, aby im oznajmiæ oswobodzenie z
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egipskiej niewoli, rzek³ do Pana: Wybacz, Panie, ale ja
nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego s³ugi. Ociê¿a³y usta moje i jêzyk mój zesztywnia³ (Wj 4,10).
Równie¿ prorok Jeremiasz ujawnia obawê przed
przekazem proroctwa: Ach, Panie Bo¿e, przecie¿ nie
umiem mówiæ, bo jestem m³odzieñcem (Jr 1,6).
wiêty Pawe³ musi wys³uchaæ wrogów, którzy wytykaj¹ mu wady wymowy. Odpowiada: Choæ bowiem
niewprawny w s³owie, to jednak nie jestem pozbawiony
wiedzy. Zreszt¹ ujawnilimy siê wobec was we wszystkim, pod ka¿dym wzglêdem (2 Kor 11,6). W innym miejscu wyznaje Koryntianom: I stan¹³em przed wami w
s³aboci i bojani, i z wielkim dr¿eniem (1 Kor 2,3).
Mo¿emy zadaæ pytanie: dlaczego Bóg powo³uje do
s³u¿by w³anie takie osoby, które nie potrafi¹ piêknie
mówiæ w Jego Imieniu, aby sam¹ wymow¹ przekonaæ
s³uchaczy?
Mo¿na w zwi¹zku z tym uczyniæ ma³¹ uwagê, ¿e
nie wszystko w ¿yciu musi przebiegaæ bezb³êdnie. Analizuj¹c tê trudnoæ porozumiewania siê miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem J. B. Metz  emerytowany profesor teologii w Munster  powiedzia³, ¿e najkrótsz¹ definicj¹
religii jest zmiana. Nag³e uwiadomienie sobie innej rzeczywistoci, realnej obecnoci Boga w naszym ¿yciu,
³amie nasze powierzchowne bezpieczeñstwo, wszystkie przyjête zwyczaje i formy, zachowania, wyra¿ania
siê. Ta inna rzeczywistoæ zaprasza, aby to zmieniæ.
Dok³adnie tak samo bywa w stosunkach miêdzyludzkich, w których brak nieporozumieñ i napiêæ nie musi
wcale oznaczaæ, ¿e te stosunki s¹ bardzo dobre. Podobnie w naszym zwi¹zku z Bogiem. Nasza rozmowa
z Nim nie musi przebiegaæ g³adko, bez zaj¹kniêcia. J¹kanie siê potwierdzi jedynie, ¿e rzeczywicie nie jestemy doskonali, lecz wewnêtrznie rozkojarzeni.
Biblia potwierdza, ¿e Bóg nie dzia³a w idealnych warunkach i wy³¹cznie poprzez doskona³ych ludzi. Wrêcz
przeciwnie, najczêciej dzia³a w zawi³ych warunkach i
sytuacjach ¿yciowych, przez ludzi nie pozbawionych
ludzkich s³aboci, niedoskona³ych. Kto powiedzia³ (z
pewn¹ domieszk¹ ironii, lecz s³usznie), ¿e wydaje mu
siê, ¿e Bóg wybiera zawsze osoby niew³aciwe. Gdyby
kryteria moralnych i ludzkich kwalifikacji widz¹cych oraz
kap³anów z Medziugorja, z okresu minionych 25 lat, porównaæ z wiêkszoci¹ kluczowych, biblijnych postaci 
z Moj¿eszem, Dawidem, Salomonem a¿ do Piotra, Paw³a oraz innych  nie sprostaliby tej próbie.
Wielu ludzi w Kociele posiada jedynie ograniczone pojêcie o ludziach, za porednictwem których Bóg
móg³by dzia³aæ. Jednak i w tym przypadku wa¿ne, co
potwierdza Biblia, ¿e ON jest ka¿dorazowo inny, w swoim dzia³aniu nieprzewidywalny.
Widz¹cy z Medziugorja w minionych 25 latach musieli od osób z kocielnych krêgów czêsto wys³uchiwaæ
bardzo niesmaczne, niesprawiedliwe, bezlitosne s³owa
o sobie i swoim ¿yciu. Z ca³¹ pewnoci¹ wiem, ¿e widz¹cy nigdy nie odpowiadali w podobnym tonie, co najczêciej przemawia na korzyæ zdarzeñ, które opisuj¹.
Przek³ad z niem. Bogus³aw Bromboszcz
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Orêdzia Matki Bo¿ej
dla parafii w Medziugorju i dla wiata
z 25 wrzenia 2006:
Drogie dzieci, dzi znowu jestem z wami i zachêcam was wszystkich do ca³kowitego nawrócenia.
Zdecydujcie siê na Boga, drogie dzieci, a znajdziecie w Bogu pokój, jakiego szuka wasze serce. Naladujcie ¿ycie wiêtych i niech oni bêd¹ dla was
przyk³adem. A ja bêdê wam dodawaæ otuchy tak d³ugo, jak d³ugo Wszechmog¹cy pozwoli mi byæ z wami.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
z 25 sierpnia 2006:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do tego,
abycie siê modlili, modlili, modlili. Jedynie na modlitwie zbli¿ycie siê do Mnie i do mojego Syna i zobaczycie, jak krótkie jest to ¿ycie. W waszym sercu
zrodzi siê pragnienie Nieba. Radoæ zacznie królowaæ w waszym sercu i modlitwa wytrynie z niego
jak ze ród³a. W waszych s³owach bêdzie jedynie
dziêkczynienie dla Boga, gdy¿ On was stworzy³ i pragnienie wiêtoci stanie siê dla was rzeczywistoci¹.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
z 25 lipca 2006:
Drogie dzieci, w tym czasie nie mylcie wy³¹cznie
o wypoczynku waszego cia³a, lecz szukajcie równie¿
czasu dla waszej duszy, drogie dzieci. Niech Duch
wiêty przemawia do was w ciszy, pozwólcie Mu was
nawróciæ i przemieniæ. Ja jestem z wami i przed
Bogiem orêdujê za ka¿dym z was.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
dane Ivance 25 czerwca 2006:
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
Módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê...
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Vox Domini
Rozmowa z Jakovem Colo,
przeprowadzona w Medziugorju, w dniu 25 czerwca 2006.

25 WIOSEN
DAR DLA GOSPY
W wi¹tecznym okresie rocznicowym
odwiedzilimy w Medziugorju Jakova, aby
z³o¿yæ mu ¿yczenia z okazji 25 lat objawieñ Gospy. Jakov sprawi³ nam niespodziankê ofiarowuj¹c nam swój pierwszy
kompaktowy album z piosenkami, który
niedawno nagra³ powiêcaj¹c go Matce
Bo¿ej, w³anie z okazji 25 rocznicy pocz¹tku Jej objawieñ. Jakov, od dawna zainteresowany piewem, pragn¹³ zapiewaæ
dla Maryi. Jego marzenie spe³ni³o siê... W
rozmowie dowiedzielimy siê wiêcej.
 Jakov, co odczuwasz
jako widz¹cy Matkê Bo¿¹,
po tych wszystkich latach?
W tych wszystkich latach, Gospa prowadzi³a mnie przez ¿ycie, by³a dla mnie
Matk¹ i równoczenie Ojcem. Nie opuci³a mnie na przeznaczonej dla mnie drodze. Pierwsze dowiadczenia zdobywa³em krocz¹c t¹ drog¹ z Ni¹, kiedy mia³em
10 lat. Tak wiêc ju¿ od m³odego wieku
mog³em prowadziæ piêkne ¿ycie, dziêki
otrzymanemu od Boga darowi: On pozwoli³ mi widzieæ Matkê Bo¿¹. Przez Ni¹ pozna³em bli¿ej Jezusa. Zarówno w latach
wczeniejszych, kiedy ¿y³em samotnie, jak
i teraz, bêd¹c ojcem rodziny  Bóg jest
zawsze dla mnie Kim realnie Obecnym i
zajmuje wród nas pierwsze miejsce.
Bogu niech bêd¹ dziêki! Z Bogiem ¿ycie
bez przeszkód biegnie naprzód.
 Podczas wczorajszej,
wieczornej Mszy wiêtej,
stalicie - pi¹tka widz¹cych
- tu¿ przy polowym o³tarzu.
Zabrak³o jedynie Vicki,
któr¹ w tym czasie we
w³oskiej klinice, poddano
operacji krêgos³upa.
Co odczuwa³e stoj¹c przed
tak licznym zgromadzeniem
pielgrzymów, przyby³ych do
Medziugorja?
Czym piêknym by³o widzieæ tylu pielgrzymów, którzy nie przybyli tu przecie¿ z
powodu nas widz¹cych  ale dla Gospy i
Boga. Przybyli do Medziugorja ze swoimi

¿yczeniami, pragnieniami, podziêkowaniami dla
Matki Bo¿ej. Jeszcze
wiêksz¹ radoæ sprawia³a wiadomoæ, i¿ te rzesze s¹ tu obecne, poniewa¿ odpowiedzia³y na
zaproszenie Matki Bo¿ej. Wol¹ Boga i Jej by³o, aby w³anie tak
siê sta³o. We mnie o¿y³y wspomnienia
pierwszych dni objawieñ, nastêpnie tego
wszystkiego, co przez 25 lat z nich wynik³o. Nie wolno zapomnieæ Maryi dziêkowaæ, Ona nie pozostawi nas samym sobie, poprowadzi do Swego Syna; takie jest
Jej ¿yczenie, które na pewno siê spe³ni.
 W tych dniach, w Medziugorju, nie jest mo¿liwe,
aby nie wspominaæ te¿
Ojca Slavko...
Ka¿dy przyjezdny od razu odczuwa
Jego duchow¹ obecnoæ. Pozostawi³ tu
wiele ladów swoich dzia³añ, które nie
znikn¹. Dzi trudno cokolwiek uczyniæ bez
przywo³ania w pamiêci Jego postaci. We
wszystkich dzia³aniach i akcjach pozostawia³ cz¹stkê samego siebie, dlatego rozpoczynaj¹c jakiekolwiek dzia³ania zawsze
o nim mylimy, czuj¹c jakby nadal pozostawa³ wród nas.
Potwierdzaj¹ to równie¿ pielgrzymi na
podstawie w³asnych doznañ i prze¿yæ.
Kiedy spogl¹damy na Górê Objawieñ lub
Kri¿evac, równie¿ mylimy o Ojcu Slavko,
bowiem i te miejsca przybli¿aj¹ jego postaæ. Podobnie jak Dom Pokoju, w którym organizowa³ seminaria; nie zapominaj¹c o ksi¹¿kach, wydanych w ró¿nych
jêzykach i czytanych w ca³ym wiecie.
Wszystkie te lady Jego dzia³añ nie pozwol¹ o nim zapomnieæ, zawsze bêdzie
wród nas obecny duchem!
 Jakov, wraz z Mirjan¹
by³e ostatnio w Wiedniu.
Czêsto podró¿ujesz,
aby dawaæ wiadectwo?
W ubieg³ych latach zdarza³o siê to czêciej, obecnie ju¿ nie. Odk¹d mam w³a-

sn¹ rodzinê z regu³y nigdzie nie wyje¿d¿am. Jako ojciec jestem zobowi¹zany
byæ z rodzin¹ i dla mnie jest to niezmiernie wa¿ne. Poza tym uwa¿am, ¿e bardzo
wa¿ne jest przebywanie w Medziugorju i
dawanie wiadectwa przybywaj¹cym pielgrzymom.
Widz¹cy otrzymuj¹ tak du¿o zaproszeñ, ¿e ka¿dego dnia moglibymy przebywaæ w coraz to innym zak¹tku wiata.
Rodzinne obowi¹zki, miêdzy innymi troska o w³aciwe wychowanie dzieci, nie
pozwalaj¹ na czêste, dalekie, d³ugie podró¿e. W tej sytuacji prawie w ogóle nie podejmujê podró¿y.
 Jakov, przyszlimy dzisiaj
do ciebie ze szczególnego
powodu. Wczoraj wieczorem mielimy okazjê
s³uchaæ, jak piewasz.
Wiemy, ¿e wyda³e pierwsz¹
p³ytê kompaktow¹
z 25 piosenkami. Co mo¿esz
nam o tym powiedzieæ?
Zawsze lubi³em piewaæ i od wielu lat
moim marzeniem by³o to, aby zostaæ piosenkarzem. Obecnie, po raz pierwszy, to
moje marzenie siê spe³ni³o. Radoæ w
moim sercu jest tym wiêksza, ¿e wszystkie piosenki powiêci³em Maryi, mojej
przewodniczce przez æwieræwiecze. Jest
to mój rocznicowy podarunek dla Niej. Tytu³ albumiku to 25 WIOSEN, symbolizuje 25 lat moich spotkañ z Gosp¹ dziêki
Jej objawieniom.
 Jeste wykonawc¹ piosenek, a kto jest autorem tekstów
i kompozytorem melodii?
Tu, w Medziugorju, mia³em okazjê po-
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Ojciec Maria Hananias Klaben
z Oazy Pokoju rozmawia
z Jakovem Colo w Medziugorju,
w dniu 20 marca 2006 roku.

MÓDLCIE SIÊ,
W MODLITWIE
ZNAJDZIECIE
ODPOWIED
NA NURTUJ¥CE
WAS PYTANIA...

 Matka Bo¿a objawia siê tu od
25 lat. Czy przed Jej objawieniami
Twoja wiara by³a równie mocna?
 Kiedy objawienia siê zaczê³y by³em
dzieckiem, mia³em 10 lat, by³em wiêc nieco m³odszy ni¿ inni widz¹cy. Jak moi ówczeni rówienicy wiedzia³em, ¿e jest Bóg,
Matka Bo¿a... poniewa¿ mówili mi o tym
rodzice, jednak sercem nie odczuwa³em
Ich obecnoci tak, jak to ma miejsce dzi.
 Który dzieñ mo¿esz nazwaæ najpiêkniejszym w swoim ¿yciu?
 Najpiêkniejszym by³ niew¹tpliwie
dzieñ 25 czerwca 1981 roku. W tym dniu
Pan obdarzy³ mnie wielk¹ ³ask¹, pozwoli³
mi zobaczyæ Maryjê. Nieco póniej zrozumia³em, ¿e w tamtej chwili jeszcze wiêksz¹ ³ask¹ by³o, to, ¿e poprzez Matkê Bo¿¹
bli¿ej pozna³em Jezusa Chrystusa.
 Które z doznanych objawieñ
mia³o dla Ciebie szczególnie istotne
znaczenie?
 Dla mnie ka¿de spotkanie z Gosp¹

jest szczególnym prze¿yciem, czym czego nie da siê opisaæ s³owami. Kiedy stojê
przed Matk¹ Bo¿¹, spogl¹dam w Jej oczy
i odczuwam tê niewys³owion¹ mi³oæ, wtedy najwyraniej przekonujê siê, ¿e Ona
jest rzeczywicie nasz¹ Matk¹. Trudno to
wyraziæ s³owami. W takiej chwili cz³owiek
nie ma ju¿ ¿adnych innych ¿yczeñ. Z tej
te¿ racji naprawdê trudno powiedzieæ, które spotkanie z Gosp¹ by³o najpiêkniejsze.
Ka¿de ma dla mnie szczególne znaczenie.

 W niezliczonych orêdziach
Matka Bo¿a niestrudzenie wzywa
nas, Jej dzieci, do nawrócenia. Jak
s¹dzisz dlaczego objawia siê ju¿ od
tak d³ugiego czasu?
 Gospa nie objawi³a siê dla mnie, dla
pozosta³ych widz¹cych, dla naszego narodu, lecz dla wszystkich ludzi. Kiedy
otwieramy serca, wtedy rozumiemy powód
Jej przyjcia. Przybywa tu od 25 lat, poniewa¿ jestemy Jej dzieæmi. Kocha nas,
pragnie obdarzaæ nas radoci¹ i pokojem,
które odnaleæ mo¿na jedynie w Jezusie

znaæ niezwyk³ego, promieniuj¹cego dobroci¹ cz³owieka - nazywa siê Anto Lasiæ.
Jest on przede wszystkim wzorem chrzecijanina. Swoimi kompozycjami i muzyk¹ czci Matkê Najwiêtsz¹. I tak sta³o siê,
¿e nasze drogi siê kiedy spotka³y i wspólnie przyst¹pilimy do dzie³a. W tym twórczym okresie wiele rozmawialimy te¿ o
Bogu, o orêdziach, o Maryi. Teksty piosenek s¹ napisane w trzech jêzykach: chorwackim, w³oskim i angielskim. Wiêkszoæ
piosenek piewam po chorwacku, ale niektóre po angielsku lub po w³osku.
Kompaktowy albumik jest do nabycia
w Medziugorju w kancelarii parafialnejza
10 euro. Im wiêcej osób wys³ucha moich
piosenek, tym wiêksza bêdzie moja radoæ. Pragnê w zakoñczeniu rozmowy raz
jeszcze podkreliæ, ¿e te wypiewane sercem pieni s¹ darem dla Matki Bo¿ej za
25 lat objawieñ.
Rozmowê prowadzi³ md
Gebetsakion-Medjugorje
Przek³. z niem. B. Bromboszcz
***
WYJAZDY DO MEDZIUGORJA
przez ca³y rok oraz do innych
sanktuariów Europy
Informacje i zg³oszenia:
Tel/fax: 0322422390, 0322426833,
0323406476; 0322424390;
Tel. kom.: 601471527
lub 501340285
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl
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Chrystusie; st¹d Jej orêdzia wskazuj¹ce
nam drogê do Niego, pomagaj¹ce lepiej
poznaæ Jej Syna. Maryja jest prawdziw¹
Matk¹, czêsto powtarza kierowane do nas
s³owa, gdy¿ pragnie przekazaæ nam Pokój Jezusa i Jego Radoæ, a my czêsto nie
potrafimy tej ³aski przyj¹æ, zamykamy siê.
Wielu ludzi zadaje sobie pytania: co
czyniæ, aby tej ³aski dost¹piæ? A przecie¿
tak dobrze znane nam s¹ drogi i rodki
wiod¹ce do tego celu, wystarczy jedynie
je wykorzystaæ: to modlitwa, post, nawrócenie, Msza wiêta... Tym, którzy jeszcze
nie ¿yj¹ wed³ug wskazañ orêdzi, wydaje
siê, ¿e s¹ to trudne do spe³nienia obowi¹zki. Na pocz¹tku i ja tak s¹dzi³em. Istotnie
to zadania nie³atwe, ale przypomnijmy
czêsto powtarzane przez Maryjê s³owa:
Kochane dzieci otwórzcie wasze serca a wszystko inne uczyniê Ja!

 Czy w jakim momencie zapyta³e Matkê Bo¿¹, co masz w ¿yciu
czyniæ?
 W pocz¹tkowym okresie pytalimy
Maryjê, dlaczego w³anie my zostalimy
przez ni¹ wybrani. Nie jestemy przecie¿
lepsi od innych. Gospa po prostu odpowiedzia³a: Kocham was takimi, jakimi jestecie!
Wielu wyra¿a³o zdziwienie, ¿e my
wszyscy widz¹cy wst¹pilimy w zwi¹zki
ma³¿eñskie, za³o¿ylimy rodziny. Matka
Najwiêtsza jednak pozostawi³a nam wolny wybór, abymy uczynili to, czego w sercach pragnêlimy. Gdyby ¿yczeniem Matki
Bo¿ej i Boga by³o to, abym zosta³ kap³anem, na pewno obdarzyliby mnie niezbêdnym powo³aniem. Mam jednak rodzinê,
¿onê i nasz¹ trójkê dzieci. W nich widzê
spe³nienie woli Bo¿ej wobec mojej osoby
- nigdy w to nie w¹tpi³em.
Nawet w najtrudniejszych chwilach
¿ycia nie zadawa³em Matce Bo¿ej pytañ,
które by dotyczy³y mnie osobicie; nawet
wówczas, kiedy straci³em oboje rodziców
maj¹c 12 i 13 lat. Odczuwa³em matczyn¹
mi³oæ Maryi, podobnie jak i opiekê Jezusa. Nigdy wiec nie czujê potrzeby zadawaæ Gospie pytania: co mam czyniæ? Ona
niezmiennie mówi: módlcie siê, na modlitwie otrzymacie odpowiedzi na wszystkie
wasze pytania.
 Wszystkie widz¹ce dzieci zawar³y ma³¿eñstwa. Czy Matka Bo¿a ma
szczególne zamiary w odniesieniu
do rodzin?
 Maryja zaprasza do modlitw w rodzinach, do wyznaczenia Bogu w rodzinie

pierwszego miejsca. Nie ma nic wa¿niejszego, co umacnia rodzinne wiêzy  mówi
Matka Najwiêtsza  jak wspólna modlitwa. My rodzice, ja jako ojciec, ponosimy
wielk¹ odpowiedzialnoæ za nasze dzieci.
Przede wszystkim musimy byæ dla nich
przyk³adem. Nasze dzieci musz¹ widzieæ
w nas radoæ i pokój, a nasz¹ rodzinê jako
oazê pokoju, oazê mi³oci.
Niestety, wielu sporód grona m³odych,
poszukuje fa³szywych radoci w ¿yciu. Nie
potrafi¹ zrozumieæ, ¿e tylko Pan potrafi
nas obdarzyæ prawdziw¹ radoci¹ i pokojem. Có¿ mo¿emy dla m³odych uczyniæ:
Kochaæ ich, modliæ siê za nich, powierzaæ
ich opiece Matki Bo¿ej.

 Wielu ludzi rozpoczyna³o ¿ycie
orêdziami od zachowania wskazanych przez Matkê Bo¿¹ postów. Dlaczego post jest tak wa¿ny?
 Matka Bo¿a zaprasza do postu o wodzie i chlebie w ka¿d¹ rodê i pi¹tek.
Wiem, ¿e nie³atwo rozmawiaæ o postach.
Je¿eli jednak pragniemy zmieniaæ na lepsze ¿ycie w wiecie, musimy ws³uchaæ siê
w s³owa Maryi: Modlitw¹ i postem potraficie wszystko osi¹gn¹æ, nawet zatrzymaæ
dzia³ania wojenne. Posty s¹ wa¿ne, bo
Maryja o nie prosi. Poleca, aby pociæ w
ciszy i z mi³oci¹.
 W tym roku przybywa do Medziugorja wielu pielgrzymów. Jakich rad udzieli³by osobom prowadz¹cym te pielgrzymki?
 Przewodnicy grup powinni przede
wszystkim wyjaniæ, ¿e pielgrzymka nie

jest atrakcyjn¹ podró¿¹ turystyczn¹. Tu nie
mo¿na podziwiaæ szczególnych osobliwoci
w rodzaju zabytkowych kocio³ów b¹d innych godnych zobaczenia obiektów. Tu przybywa siê na spotkania z Bogiem i Maryj¹.
Kiedy tu przybywacie otwórzcie przed
Matk¹ Bo¿¹ wasze serca, powierzaj¹c Jej
z pe³nym zaufaniem wasze ¿ycie. Tylko w
ten sposób pomo¿emy spe³niæ Jej zamiary. Matka Bo¿a zaprasza do codziennych
modlitw, zw³aszcza do modlitwy ró¿añcowej. Prosi, aby modliæ siê sercem, bo tylko wówczas w pe³ni odczuwamy radoæ i
pokój p³yn¹ce z modlitwy. Niektórzy pytaj¹, co to znaczy modliæ siê sercem. Nie³atwo to wyjaniæ s³owami. To jakby dar,
który Bóg pragnie nam wszystkim przekazaæ. Aby go jednak otrzymaæ, musimy
o to prosiæ, potwierdziæ, i¿ jestemy tej ³aski godni.
Do Medziugorja przybywa siê dla nawrócenia. To najwa¿niejszy znak, najwiêkszy cud, o który wolno nam prosiæ: aby
tu, w Medziugorju rozpocz¹æ nowe ¿ycie.
Najwa¿niejsze, aby to nowe ¿ycie przenieæ
do naszych rodzin, do naszych domów.
Mówi siê, ¿e Medziugorju wszystko ³atwiej uczyniæ, gdy¿ wszystko, co nas otacza, tchnie pokojem, ale je¿eli mamy niez³omn¹ wolê i wiarê - tak samo mo¿e byæ
w naszych rodzinach. Je¿eli dla Boga
przeznaczymy w naszym ¿yciu pierwsze
miejsce, ju¿ tu na ziemi prze¿ywamy Niebo.
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Przek³ad z niem.:
Bogus³aw Bromboszcz
(Gebetsaktion Medjugorje - Wien)

3/2006
Rozmowa z Vick¹, w sierociñcu
siostry Josipy w Vionica,
przeprowadzona
w 19 marca 2006 roku.

KA¯DE
OBJAWIENIE
JEST
WIELKIM
DAREM
 Vicka, czcimy 25-lecie objawieñ. Co mo¿esz nam o tym powiedzieæ?
 25-lecie objawieñ to po prostu wielka radoæ, byæ z Matk¹ Najwiêtsz¹ przez
25 lat to dla mnie niewyobra¿alnie wielkie
prze¿ycie. Ka¿dy dzieñ prze¿ywany z Maryj¹ to zawsze nowe spotkanie z Ni¹. Nigdy nie mog³abym powiedzieæ, ¿e objawienia s¹ zawsze takie same. Ka¿de objawienie to niezmiennie wielki dar dla nas
widz¹cych, dar rozbudzaj¹cy w nas wielk¹ radoæ i zachwyt. Nadal ka¿dego dnia
prze¿ywam je tak, jak na pocz¹tku...

 Powiedz nam co wiêcej o
Twoich spotkaniach z Gosp¹.
Prze¿ywasz je w innym czasie ni¿
pozostali widz¹cy?
 Spotkania z Matk¹ Bo¿¹ przebiegaj¹ tak samo jak dawniej, w tym wzglêdzie
nic siê nie zmieni³o. Powiedzia³am te¿, ¿e
ka¿de spotkanie z Ni¹ jest dla mnie czym
nowym. Czasami zdarza siê, ¿e mogê Gospê o co zapytaæ, jednak najczêciej
ws³uchujê siê w Jej s³owa i modlê siê wraz
z Ni¹. Przebieg spotkania zale¿y od Niej.
Ona je rozpoczyna. Podczas moich spotkañ, Gospa zawsze podkrela wielkie
znaczenie modlitw w intencji m³odzie¿y i
rodzin. Mówi, ¿e m³odzie¿ znajduje siê w
trudnej sytuacji, uwarunkowanej wydarzeniami, jakie zachodz¹ w obecnym wiecie. Dlatego sama siê modli i nas prosi o
modlitwy dla urzeczywistnienia Jej szczególnego planu, który dziêki sile naszych
modlitw móg³by byæ szybciej zrealizowany.

 Mo¿esz powiedzieæ nam co
bli¿szego o Twoich pierwszych
spotkaniach z Maryj¹?
 Przypominam sobie dok³adnie tam-

te pierwsze dni, zw³aszcza kiedy na schodach prowadz¹cych do mojego domu pojawiaj¹ siê grupy pielgrzymów, o których
wiem, ¿e wielu z nich przyby³o do Medziugorja po raz pierwszy i ka¿dy szczegó³,
który potrafiê przekazaæ, budzi ich zainteresowanie i jest dla nich wa¿ny. Pragn¹
po prostu poznaæ bli¿ej dzieje objawieñ
Matki Bo¿ej, wszystkiego siê dowiedzieæ
o Jej probie o modlitwê, post, nawrócenie. Kiedy mówiê o orêdziach, s³uchaj¹ z
zainteresowaniem. Ca³kowicie zamieniaj¹ siê w s³uch, kiedy mówiê o pierwszym
dniu objawieñ.
Wysz³ymy wówczas na spacer. Mirjana, Ivanka i Milka, siostra Marii, wyprzedzi³y mnie, a kiedy siê do nich zbli¿a³am,
zawo³a³y: Vicka, pospiesz siê, szybko podejd do nas! Kiedy bieg³am pomyla³am
w pierwszej chwili, ¿e sta³o siê co z³ego... mo¿e któr¹ uk¹si³a ¿mija b¹d napad³o jakie zwierzê? By³y bardzo podniecone. Nawet we nie nie pomyla³abym
wtedy o mo¿liwoci objawienia siê Matki
Bo¿ej, a one w³anie to usi³owa³y mi
przekazaæ. Mnie za po prostu ogarn¹³
strach. Zdjê³am buty i jeszcze szybciej bieg³am w ich kierunku. Te chwile pamiêtam
tak dok³adnie, jakby wydarzy³y siê teraz.
Kiedy tak bieg³am, na cie¿ce pojawi³ siê
te¿ Ivan Dragicevic, któremu przekaza³am
to, co przed chwil¹ us³ysza³am, proponuj¹c bymy szybko razem pobiegli do dziewcz¹t. Ivan spokojnie wys³ucha³ i wydawa³o siê, ¿e istotnie biegnie za mn¹, ale
nie... Nagle znikn¹³. Okaza³o siê, ¿e na
skróty, przeskakuj¹c nawet przez p³oty,
pobieg³ do domu.
Przypominam sobie, ¿e mia³am wówczas g³owê pochylon¹ do ziemi, jednak
wiem z ca³¹ pewnoci¹, ¿e nie spowodowa³a to obawa przed spojrzeniem na Gospê. Jaka wewnêtrzna si³a dopiero po
kilku chwilach pozwoli³a mi skierowaæ
wzrok na Maryjê. Znajdowa³ymy siê wówczas na dró¿ce, natomiast Gospa sta³a w
miejscu, gdzie obecnie znajduje siê Jej
statua. To znaczna odleg³oæ, a jednak
nam wydawa³o siê, ¿e Ona znajduje siê
blisko nas, jakby w zasiêgu rêki. Matka
Najwiêtsza praw¹ rêk¹ zachêca³a, bymy
siê do Niej zbli¿y³y, a my tymczasem uciek³ymy po prostu do domu.
Nastêpnego dnia Mirjana, Ivanka i ja
postanowi³ymy pójæ na spacer t¹ sam¹
dró¿k¹. Ustali³ymy, ¿e je¿eli Gospa znów
siê zjawi, wówczas powiemy o tym innym
mieszkañcom wioski, je¿eli natomiast ju¿
jej nie zobaczymy, nie zdradzimy nikomu,
¿e poprzedniego dnia siê nam objawi³a.

Maryja jednak ju¿ jakby nas oczekiwa³a,
w tym samym miejscu. Wieczorem uda³am siê do Mariji, u której by³ równie¿ Jakov. Opowiedzia³am o zdarzeniu, a oni
prosili, abymy nastêpnego dnia da³y im
znaæ tak, aby równie¿ mogli pójæ z nami.
Nawet je¿eli Gospy nie zobaczymy, bêdziemy wraz z wami siê modliæ! Tak wiêc
poszlimy i  jak powiedzia³am  Matka
Bo¿a ju¿ tam by³a.
Zawo³a³am wiêc Jakova i Marijê i razem do³¹czylimy do Mirjany, Ivana i Ivanki. Wtedy wydarzy³ siê cud: bêd¹c w du¿ej jeszcze odleg³oci od Gospy, nagle
stalimy tu¿ przy Niej. Nikt z nas, widz¹cych, nie potrafi sobie tego wyjaniæ po
dzieñ dzisiejszy. Wszystko rozegra³o siê
w u³amku sekundy.
Zgodnie z prawd¹ mo¿na powiedzieæ,
¿e dopiero w tym drugim dniu odby³o siê
prawdziwie pierwsze nasze spotkanie z
Gosp¹, dlatego ¿e moglimy z Ni¹ rozmawiaæ.

 Vicka, od tamtych pierwszych dni do dzi wiele siê wydarzy³o. Jak widzisz obecnie ten ca³y, nowy wiat, którego pocz¹tkiem by³y w³anie objawienia
Gospy w Medziugorju?
 Wszystko, co siê zdarzy³o, mówi
nam i przekonuje nas, ¿e jest to wielkie
dzie³o Boga i Matki Najwiêtszej. Tego nie
zapocz¹tkowali proci ludzie, to po prostu Bo¿y Plan, przy którego urzeczywistnieniu pomagamy. Ka¿demu z ludzi pragn¹cych czyniæ Dobro Medziugorje pomaga i potwierdza, jak bardzo op³aca siê czyniæ wielkie dzie³a dla Boga i Matki Bo¿ej.
Za to oczekuje wielka nagroda w Niebie.
Wierzê, ¿e wszystko, co czynimy z mi³oci do Gospy  Ona stokrotnie nam wynagrodzi tu na ziemi oraz w Niebie.
Rozmawiamy w tej chwili w sierociñcu, za³o¿onym przez nie¿yj¹c¹ ju¿ Siostrê
Josipê. Wci¹¿ jestemy przekonani, ¿e tu,
nad wszystkim, czuwa Bo¿a Opatrznoæ.
W sierociñcu przebywa 130 sierot, pozbawionych rodziców. Jest 15 dzieci, które
znalelimy na mietnikach, przy drogach,
b¹d pod drzwiami kocio³a w Medziugorju. Tu znalaz³y dom, w³aciw¹ opiekê. Nikt
nie otrzymuje tu wynagrodzenia. Jedyn¹
nagrod¹ jest pomoc dobrych ludzi i tak to
trwa. Z ludzkiego punktu widzenia prowadzenie w ten sposób du¿ego sierociñca
by³oby niemo¿liwe, ale my wiemy, ¿e Bóg
i Maryja kieruj¹ tym swoimi sposobami. Jestemy wdziêczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy potrafi¹ dostrzec ubogich
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i spiesz¹ im z pomoc¹. My jestemy
jedynie przed³u¿eniem ich ramion, narzêdziami, którymi siê pos³uguj¹. Jestem tu niemal ka¿dego dnia. Obecnie sierociñcem kieruje siostra Kornelia, rodzona siostra zmar³ej Josipy.
Wspólnie troszczymy siê o ten dom
sierot.

 Co mo¿esz nam jeszcze
powiedzieæ na zakoñczenie naszej rozmowy?
 Najchêtniej i w pierwszej kolejnoci podkrelê, ¿e w tym æwieræwieczu objawieñ Matki Bo¿ej najwa¿niejsza jest obfitoæ ³ask. Dlatego powinnimy przede wszystkim nieustannie
Jej dziêkowaæ za dary: ju¿ otrzymane
i te, które w przysz³oci jeszcze otrzymamy. Niezmiernie wa¿ne jest te¿ zrozumienie, co jest celem przyjcia Maryi na ziemiê, czego rzeczywicie Ona
od nas oczekuje, wymaga. Postarajmy siê zrozumieæ, ¿e w tym d³ugim ju¿
okresie Gospa ka¿dego dnia objawia
siê z radoci¹, tym wiêksz¹, gdy przyjmujemy Jej orêdzia sercem, ¿yjemy
wed³ug Jej wskazañ. Niewa¿ne, ¿e objawienia trwaj¹ ju¿ 25 lat, wa¿niejsze
s¹ dokonywane w nas zmiany, wybory ¿yciowych dróg, które nam Bóg poprzez Maryjê wskazuje.
Dlatego Matka Bo¿a w rocznicowym dniu cieszy³a siê wraz z nami
jeszcze bardziej, widz¹c zachodz¹ce
w nas g³êbokie zmiany. Ofiarujmy Jej
z tej okazji nasze serca, a Gospa na
pewno odwdziêczy siê nagrod¹, bo
pomoglimy w realizacji Jej planów.
Pragnê Was i Wasze rodziny powierzyæ modlitwom Gospy. Moje modlitwy oddajê przede wszystkim chorym, zas³uguj¹ na to szczególnie przed
innymi. Najczêciej modlê siê w³anie
w intencji chorych, by Matka Najwiêtsza obdarzy³a ich si³¹ do dwigania
sercem i mi³oci¹ krzy¿a cierpieñ.
Niech Królowa Pokoju b³ogos³awi
Was swoj¹ Mi³oci¹ i Pokojem, wnosz¹c Swe dary do wszystkich Waszych Rodzin!
Rozmowê prowadzi³ vd
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
***

«Drogie dzieci, zachêcam was
wszystkich do nawrócenia
serca. Zdecydujcie siê,
jak w pierwszych dniach moich
wizyt tutaj na ca³kowit¹
przemianê waszego ¿ycia....»
(25.08.2004)

WIÊCEJ
O MEDZIUGORJU
PRZES£ANIE
Z MEDZIUGORJA.
SYNTEZA (1981-2006)
Ksi¹¿ka stanowi syntezê s³ów
Matki Bo¿ej, które zosta³y pogrupowane tematycznie dla ukazania,
i¿ Sw¹ obecnoci¹ Maryja pragnie
w nas zbudowaæ duchow¹ wi¹tyniê, mocn¹ i trwa³¹, prowadz¹c nas
do wiêtoci.
Orêdzie Matki Bo¿ej zawiera
miêdzy innymi naukê o piêciu
rodkach skutecznej walki z szatanem, porównanych do kamyków
Dawida, dziêki którym pokona³ on
Goliata: modlitwa (szczególnie ró¿añcowa); Eucharystia (w miarê
mo¿noci codzienna); post (w rody i pi¹tki); czytanie Biblii (ka¿dego dnia); spowied wiêta (comiesiêczna)
Objêtoæ: 112 stron. 10 z³

DVD: «TRYPTYK
KRÓLOWEJ POKOJU»
Film o przes³aniu Królowej Pokoju w Medziugorju, w nim synteza Orêdzi, wiadectwa pielgrzymów, niezwyk³e s³owa Jana Paw³a
II o Medziugorju, przedstawienie
widz¹cych (70 min.). Dodatki specjalne: Orêdzia Matki Bo¿ej z lat
1984-2006 (plik pdf); konferencja s.
Emmanuel Maillard o wartoci cierpienia (90 min., mp3). DVD 30 z³

KASETA VIDEO
Fim Tryptyk Królowej Pokoju
oraz przedstawienie widz¹cych. 70
minut. Cena: 15 z³

«Z MARYJ¥ W SZKOLE
MI£OCI I WIÊTOCI»
Piêæ konferencji wyg³oszonych
przez s. Emmanuel Maillard, ka¿da na inny temat. Piêæ 90-minutowych kaset audio:
1. Trzeba, abym kocha³
a¿ do nieskoñczonoci;
2. Modlitwa wszystko mo¿e;
3. Broñ niezwyciê¿ona;
4. Mi³oæ w cierpieniu;
5. Gdzie jest ród³o ¿ycia?
Konferencje dostêpne za 25 z³
komplet lub pojedynczo po 6 z³

Zapraszamy te¿ na stronê 31:
Nowoæ: film video oraz DVD-R
25 LAT OBJAWIEÑ
MATKI BO¯EJ
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Modlitwa
codzienna do
Ducha wiêtego
Duchu Przenajwiêtszy,
którego kocham z ca³ej duszy
mojej, uwielbiam Ciê.
Owiecaj mnie, wzmacniaj mnie,
kieruj mn¹.
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecujê poddaæ siê wszystkiemu,
co mnie spotka z Twej woli
I przyj¹æ wszystko, co pragniesz,
aby mnie spotka³o.
Duchu Przenajwiêtszy, obdarz
wiat i moje serce pokojem.
Amen.

Modlitwa
do Ducha wiêtego
B¹d mym oddechem Duchu wiêty, a¿ebym rozwa¿a³ to co wiête;
B¹d moj¹ si³¹ Duchu wiêty, a¿ebym czyni³ to, co wiête;
b¹d mym pragnieniem, Duchu wiêty, a¿ebym ukocha³ to co wiête;
b¹d moj¹ moc¹ Duchu wiêty, a¿ebym strzeg³ tego co wiête;
strze¿ mnie od z³ego Duchu wiêty, a¿ebym nie straci³ tego co wiête. Amen.

Akt powiêcenia siê Duchowi wiêtemu
Duchu wiêty, Duchu Bo¿y, Duchu wiat³a i mi³oci!
Tobie powiêcam rozum mój, serce moje, wolê moj¹
i ca³ego siebie w ¿yciu doczesnym i wiecznym,
Spraw, aby rozum mój by³ zawsze chêtny do przyjmowania natchnieñ,
pochodz¹cych od Ciebie z nieba i nauki Kocio³a wiêtego,
którym Ty nieomylnie kierujesz i rz¹dzisz;
aby serce moje zawsze pa³a³o mi³oci¹ Boga i bliniego,
a wola moja zawsze z wol¹ Bo¿¹ zgadza³a siê,
aby ca³e moje ¿ycie by³o wiernym naladowaniem ¿ycia
cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem
i z Tob¹ niech bêdzie zawsze czeæ i chwa³a.
Amen
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O niebezpieczeñstwach Wschodu,
New Age, ezoteryzmu, radiestezji,
magnetyzmu, hipnozy
na podstawie wiadectwa ojca

Jacquesa Verlindea

DUCHOWA
RZECZYWISTOÆ
KOSMOSU
Wierzê, ¿e od chwili grzechu pierworodnego jest w sercu naszego kosmosu
pewne dog³êbne ska¿enie. Chocia¿ sam
kosmos jest w swej istocie dobry, niemniej
oddzia³ywuj¹ na niego pewne istoty, które
nie s¹ przychylnie nastawione wzglêdem
cz³owieka, nie pragn¹ jego dobra. Warto
to wzi¹æ pod uwagê, gdy mówi siê o energii kosmicznej.
Podobnie jak nauka mówi o kilku typach energii, tak i w okultyzmie rozró¿nia
siê kilka poziomów energii. Szko³y ezoteryczne omawiaj¹ sprawê energii bardzo
szeroko. Mówi siê np. o energii eterycznej, astralnej itp. Wydaje siê, ¿e tak zwane energie kosmiczne powinno siê nazywaæ raczej energiami okultystycznymi, czyli
tajemnymi, nie rozpoznanymi do koñca.
W tradycji chrzecijañskiej ma³o siê o
tym mówi, by unikn¹æ niezdrowej fascynacji tymi sprawami. Nie ma jednak powodu, by negowaæ istnienie tych mocy.
Zauwa¿amy, ¿e gdy kto poprzez czakramy rozwija swoje zdolnoci mediumistyczne, wówczas otwiera siê na oddzia³ywanie ró¿nych tajemniczych mocy. cilej
mówi¹c, cz³owiek popada we w³adanie
ró¿nych istot duchowych. To one na nas
wtedy oddzia³ywuj¹, a nie jakie energie
kosmiczne, czy si³y przez nas wykszta³cone. Trudno wiêc mówiæ, ¿e jest to dla cz³owieka po¿yteczne.
Poprzez te energie dociera do nas
dzia³anie istot duchowych. Aby to przybli¿yæ, czêsto pos³ugujê siê przyk³adem fal
radiowych. Otó¿ na fale o wysokiej czêstotliwoci nak³adane s¹ informacje o czêstotliwoci ma³ej, które dziêki odbiornikom
radiowym docieraj¹ do nas jako g³os,
muzyka  dwiêk. Sama fala nona o wy-

«PAN BÓG MNIE
OCALI£» [3]
sokiej czêstotliwoci, któr¹ wyszukujemy
w odbiorniku radiowym, nie jest informacj¹, g³osem, muzyk¹ itp., lecz nosi na sobie te informacje, zapisane w postaci niskiej czêstotliwoci na³o¿onej na falê radiow¹. Czyli informacja dociera do nas niesiona na fali radiowej, która t¹ informacj¹
nie jest. Podobnie jest z energi¹ kosmiczn¹, przez któr¹ dociera do nas inna moc.
Sama energia kosmiczna nie jest z³a.
Przyk³ad powy¿szy ukazuje j¹ jako falê
radiow¹ o wysokiej czêstotliwoci. Jak odbiornik radiowy dostrajany jest do tej fali,
tak  jako medium  otwieramy siê na pewne energie, do których do³¹cza siê dzia³anie istot duchowych, które chc¹ nami zaw³adn¹æ. Problem tkwi w tym, ¿e otwieraj¹c siê niby na energiê kosmiczn¹, poddajemy siê dzia³aniu istot duchowych  jak
odbiornik radiowy, który odbiera równoczenie falê radiow¹ i zapisane na niej
informacje. Odbiornik radiowy nie jest te¿
w stanie oddzieliæ odbieranej w³aciwej fali
od do³¹czaj¹cych siê do niej zak³óceñ. Podobnie jest z osobami, które s¹dz¹, ¿e
przez ró¿ne techniki otwieraj¹ siê tylko na
energiê kosmiczn¹. W rzeczywistoci osoby te poddaj¹ siê dzia³aniu istot duchowych.
Nie mówiê tylko o szatanie. Chodzi o
ró¿ne istoty duchowe, obojêtnie jak siê je
nazwie... eteryczne, astralne... Istoty te,
jak pisze w. Pawe³, zamieszkuj¹ przestrzenie (Por. Ef 6,12: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw W³adzom,
przeciw rz¹dcom wiata tych ciemnoci,
przeciw pierwiastkom duchowym z³a na
wy¿ynach niebieskich) i nasze otwarcie
siê jako medium wykorzystuj¹ do tego, by
siê w nas usadowiæ. Mam nadziejê, ¿e
wyra¿am siê jasno. Si³y kosmiczne same
w sobie nie s¹ mocami diabelskimi ani nie

s¹ ród³em z³a. Takie twierdzenie by³oby
zwyk³ym manicheizmem odrzuconym
przez Koció³. Jestem jednak przekonany, ¿e s¹ one  jeli mo¿na tak powiedzieæ
 siedliskiem istot duchowych, duchów
przeró¿nej natury, które chc¹ nam zaszkodziæ. Je¿eli zatem poprzez techniki okultystyczne stajê siê medium, otwieram siê na
ich obecnoæ i dzia³anie. Nie odfiltrujê ich
od energii kosmicznej i przyjmê w siebie.
Jako przyk³ad mogê podaæ to, co sta³o siê ze mn¹, gdy oddawa³em siê radiestezji i innym praktykom okultystycznym.
By³em naukowcem i stara³em siê wszystko zrozumieæ i uzasadniæ. Prowadzi³em
dziennik, w którym  dziêki zdolnoci jasnowidzenia  notowa³em poziomy energetyczne. Nie by³y one tego samego stopnia. Postanowi³em skonsultowaæ siê ze
specjalistami w tej dziedzinie, maj¹cymi
za sob¹ d³ugoletni¹ praktykê, znaj¹cymi
lepiej zagadnienie. Niemal wszyscy stwierdzili, ¿e bez w¹tpienia moje dzia³anie ma
zwi¹zek z duchami.
Có¿, mo¿na to nazywaæ, jak siê chce:
duchy czy istoty duchowe. Najwa¿niejsze,
by nie wchodziæ w wewnêtrzny kontakt z
nimi i ca³¹ t¹ rzeczywistoci¹. Jedni dobrze sobie zdaj¹ sprawê ze swego kontaktu ze wiatem duchów, inni natomiast
nic o tym nie wiedz¹. Dla niektórych jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e w swych praktykach
staj¹ siê kana³em przekanikowym nie
tylko dla energii magnetycznych o ró¿nym
poziomie, ale tak¿e dla istot duchowych o
charakterze okultystycznym  dla istot
zamieszkuj¹cych te energie.
A JEDNAK
OKULTYZM...
Wielu uwa¿a, ¿e magnetyzm nie ma
nic wspólnego z praktykami okultystyczny-

42
3-2006.P65

42

2006-10-08, 18:21

3/2006
mi, z kontaktem z istotami duchowymi.
Trzeba byæ ostro¿nym z takimi stwierdzeniami. Moje osobiste dowiadczenie pouczy³o mnie, ¿e  pomimo ca³ej mojej dobrej woli, codziennego przystêpowania do
Komunii w., modlitwy w czasie moich
praktyk  nie uchroni³em siê od niebezpiecznych wp³ywów istot duchowych.
Praktyki okultystyczne nie maj¹ nic
wspólnego z tym, co my chrzecijanie nazywamy duchowoci¹. Ustawiaj¹ nas one
na pewnym poziomie okultystycznym. To,
co religie wschodnie nazywaj¹ duchowoci¹, jest pewn¹ mistyk¹ naturaln¹, mistycznym dowiadczaniem przyrody, wtapiania siê w ni¹, fuzji itp. Duchowoæ
chrzecijañska opiera siê na dowiadczaniu nadprzyrodzonej jednoci z Duchem
wiêtym. Nie ma to nic wspólnego z naturalnymi energiami zawartymi w przyrodzie. Duch wiêty, trzecia Osoba Boska,
jest Bogiem, kim zatem ró¿nym od stworzeñ, od przyrody, od wszechwiata. Ten
Boski Duch pragnie zamieszkaæ w g³êbi
naszego serca. Przybywa, by wypowiedzieæ sw¹ mi³oæ. Zstêpuje, by rozlaæ mi³oæ Bo¿¹ w naszych sercach. Przychodzi, by ¿ebraæ o odpowied naszej mi³oci, która jest woln¹ decyzj¹ z naszej strony.
Bardzo czêsto nie dostrzega siê niebezpieczeñstw zwi¹zanych z ró¿nymi
praktykami spirytystycznymi, takimi jak np.
channeling. To banalizowanie spirytyzmu
jest niezwykle grone. Wiem bowiem z
w³asnego dowiadczenia, ¿e te istoty duchowe wchodz¹ w cz³owieka na odpowiednich stopniach energetycznych. Konsekwencje tego s¹ dramatyczne na p³aszczynie psychosomatycznej: ruina cia³a,
psychiki, a nawet sfery duchowej danej
osoby.
Je¿eli wiadomie nie mówi³em o szatanie, to dlatego ¿e jest on tylko jednym z
wielu szkodliwie oddzia³ywuj¹cych na nas
czynników: jedn¹ z wielu istot duchowych.
Wskutek praktyk okultystycznych  tak
przynajmniej s¹dzê  mo¿e nast¹piæ ska¿enie przez ró¿ne istoty duchowe, oddzia³ywuj¹ce na nas negatywnie. Chocia¿ 
jak mi siê wydaje  nie s¹ one powi¹zane
z diab³em, dokonuj¹ czego w rodzaju wyczerpuj¹cego nas wampiryzmu. Wydaje
siê, ¿e to ska¿enie jest nieuniknione. Gdy
siê zacznie praktykowaæ okultyzm, mo¿e
dojæ nawet do opêtania przez szatana.
W tych wypadkach konieczna staje siê ingerencja egzorcysty.
RADIESTEZJA
Wspomnia³em ju¿ o osobie, która ma
trudnoci z wyrzeczeniem siê pewnej, nie-
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stety doæ powszechnej formy okultyzmu
 radiestezji. Jest to rodzaj spirytyzmu:
bierze siê wahade³ko i ustawia nad literami alfabetu. Powstaj¹ wtedy zdania: pytania i odpowiedzi. Otó¿ wspomniana ju¿
osoba wyrzek³a siê tych praktyk przed Bogiem. Gdy jednak popada³a w jakie tarapaty, szatan powraca³ ze zdwojon¹ moc¹,
aby wprowadzaæ w niej zamieszanie. Na
pocz¹tku siêganie po wahade³ko by³o dla
tej osoby pokus¹ nie do opanowania. Wreszcie zauwa¿y³a, ¿e podobne praktyki nie
przynosz¹ nic dobrego. Za ka¿dym razem
gdy bra³a do rêki wahade³ko, wszystkie objawy jej choroby powraca³y. To uwiadomi³o jej, ¿e robi co z³ego. Pojawia³y siê
w niej cierpienia typu somatycznego, takie jak powtarzaj¹ce siê uciski na szyjê,
objawy zmêczenia, bóle brzucha, duszenie siê, k³opoty z sercem. Odczuwa³a nawet bóle krêgos³upa. Stwierdzi³a tak¿e
pojawianie siê zaburzeñ psychicznych. Im
d³u¿ej by³a w podobnym stanie, tym czêciej siêga³a po wahade³ko, by rozwi¹zaæ
swoje problemy. Pojawia³o siê wiêc b³êdne ko³o: im czêciej bowiem u¿ywa³a wahade³ka, tym wiêksze stawa³o siê jej rozbicie. Na dodatek równie¿ jej syn zacz¹³
zachowywaæ siê dziwnie. Tak wiêc te negatywne skutki pos³ugiwania siê wahade³kiem zaczê³y siê rozszerzaæ na bliskich.
Ujawnia³a siê swoista ³¹cznoæ z najbli¿sz¹ rodzin¹. Wszyscy zostali wyzwoleni z
tych przykrych objawów, gdy wspomniana osoba zrezygnowa³a z tych praktyk
okultystycznych. By³a to wiêc prawdziwa
walka, w której chodzi³o o ca³kowite wyrzeczenie siê tej praktyki. Trzeba by³o oddaæ siê z ufnoci¹ Panu i szczerze Mu powiedzieæ: Ty jeste moim Panem i od Ciebie tylko pragnê otrzymaæ wszelkie dobro.
Mówilimy dot¹d o ró¿nych formach
okultyzmu, radiestezji itp. Dorzuci³bym do
tego jeszcze jeden termin, którego wielu
woli raczej unikaæ: bia³a magia. Wielu j¹
praktykuje, szukaj¹c w niej pomocy.
BIOENERGOTERAPIA
RAZ JESZCZE
Usi³owa³em dot¹d wykazaæ, ¿e osoba
praktykuj¹ca magnetyzm (inaczej: bioenergoterapiê), czyli uzdrawianie przez
nak³adanie r¹k, ³¹czy siê  jeli mo¿na tak
powiedzieæ  z pewnymi si³ami, aby je
przekazaæ drugiemu cz³owiekowi. Staje
siê wiêc przekanikiem tych energii dla innych. Trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e jest
to niebezpieczne nie tylko dla cz³owieka
przekazuj¹cego te energie, lecz równie¿
dla osób, które je przyjmuj¹. W przypadku magnetyzmu bowiem nie zawsze cho-

dzi o ujawnianie siê pewnych energii
kosmicznych  jak siê s¹dzi  ale o dzia³anie si³ duchowych. Osoba magnetyzuj¹ca jest kana³em, przekanikiem dla tych
istot duchowych. Ich dzia³anie jak gdyby
nak³ada siê na czynnoæ osoby magnetyzuj¹cej i dosiêga tych, którzy poddaj¹
siê jej dzia³aniu, a tym samym pragn¹ ingerencji wspomnianych istot duchowych.
Osoba, która magnetyzuje (inaczej: bioenergoterapeuta), otwiera siê niby na odpowiednie poziomy energii kosmicznej,
a w rzeczywistoci  na dzia³anie istot duchowych. Jest wiêc mo¿liwe, ¿e przez
osobê magnetyzuj¹c¹ zostanie przekazany jaki nieproszony goæ cz³owiekowi
poddaj¹cemu siê temu dzia³aniu. Jest to
mo¿liwe, poniewa¿ istnieje pewien stan
fuzji miêdzy cz³owiekiem magnetyzuj¹cym a osob¹ poddaj¹c¹ siê leczeniu [bioenergoterapi¹].
Podobnie ma siê rzecz z radiestezj¹.
Tu bowiem równie¿ w chwili stawiania diagnozy istnieje stan fuzjonalny miêdzy
terapeut¹ a pacjentem. Taka sytuacja
rodzi niebezpieczeñstwo przekazania
pewnych istot duchowych. Mogê tu przytoczyæ wiele konkretnych przypadków
osób, które zosta³y uzdrowione przez
bioenergoterapeutê, a po kilku miesi¹cach
zaobserwowa³y u siebie bardzo niepokoj¹ce objawy innego typu! Te nowe stany
s¹ o wiele groniejsze i bardziej skomplikowane ni¿ te, z którymi przyszli na leczenie do magnetyzera. Najczêciej osoby te
znajduj¹ siê u kresu si³. Cierpi¹ na ustawiczne bóle g³owy, na bezsennoæ, odczuwaj¹ niepokój psychiczny.
Wiem z dowiadczenia, ¿e kiedy analizuje siê z ró¿nymi osobami jakie niezwyk³e, tajemnicze przypadki, w trakcie
wywiadu odnajduje siê zawsze albo prawie zawsze wczeniejsze praktykowanie
okultyzmu. Wtedy wszystko staje siê jasne. W trakcie rozmowy mo¿na stwierdziæ,
¿e cierpi¹ca osoba mia³a mniej lub bardziej regularny kontakt z okultystycznymi
terapiami albo z jakimi wró¿kami przepowiadaj¹cymi zdobycie bogactwa, z
jasnowidzami, ró¿d¿karzami itp.
Co nale¿y czyniæ w takich wypadkach?
Trzeba po prostu prosiæ w modlitwie o wyzwolenie, co wcale nie znaczy, ¿e jest siê
opêtanym. S³owo wyzwolenie mo¿e budziæ nieporozumienie, dlatego nale¿y je
wyjaniæ. Otó¿ mo¿e zaistnieæ uzale¿nienie od osoby, która nas leczy³a. To uzale¿nienie mo¿e staæ siê kana³em, przez
który bêdzie siê dokonywaæ negatywne
oddzia³ywanie. Trzeba zatem prosiæ, aby
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Vox Domini
Pan uci¹³ wszelkie wiêzy, które mog³yby
was ³¹czyæ z uprzednimi praktykami okultystycznymi i osobami, co jest tak charakterystyczne dla okultyzmu. Sprawdzi³em
to w czasach, gdy sam siê oddawa³em tym
praktykom. Bardzo ³atwo mo¿na wejæ w
fuzjonalny stan ³¹cznoci z dan¹ osob¹.
Wystarczy tylko skoncentrowaæ siê na niej
 nawet bez nak³adania r¹k  i ju¿ mo¿e
siê to staæ. Trudno potem usun¹æ te wiêzy.
DUCHY
Oto kilka przyk³adów. Dotycz¹ one
pozornie banalnej praktyki o powa¿nych
jednak konsekwencjach, chocia¿ wykonywanej czêsto w dobrej wierze. Pewna m³oda dziewczyna, która mia³a powo³anie
zakonne, przysz³a do mnie mówi¹c, ¿e nie
wie, co siê z ni¹ dzieje. Gdy tylko wesz³a,
zauwa¿y³em, ¿e faktycznie co nie jest w
porz¹dku: blada, rysy poci¹g³e, chocia¿
niedawno tryska³a ¿yciem.  Nie wiem,
co siê ze mn¹ dzieje. ¯yjê jakby w nocy.
Moje powo³anie nie jest oczywiste  powiedzia³a i przewróci³a siê. Pytam j¹, czy
jest w depresji. Odpowiada, ¿e tak  w
ca³kowitej.
Próbujemy znaleæ przyczyny. Nie
by³o widaæ ¿adnych powa¿nych powodów,
które mog³yby wywo³ywaæ tak g³êboki stan
depresyjny. By³o to co innego ni¿ normalne dowiadczenie spotykane w ¿yciu duchowym. Wyczuwa³o siê to bardzo dobrze.
W dalszej czêci rozmowy zapyta³em o
rodziców, których zreszt¹ zna³em. Odpowiedzia³a: Tak, tatu miewa siê lepiej, od
kiedy mama za pomoc¹ wahade³ka umie
ustaliæ w³aciwe dawkowanie leków. Moja
uwaga, rzecz jasna, skupi³a siê na tym
fakcie. Spokojnie jednak powiedzia³em: a
to ciekawe! Opowiedz co o tym.
UWAGA! WAHADE£KO...
No i okaza³o siê, ¿e mama, pe³na dobrej woli, chc¹c lepiej dozowaæ leki choremu ma³¿onkowi, pewnego dnia powiedzia³a, ¿e mo¿na to robiæ za pomoc¹ wahade³ka. Zabra³a siê wiêc do dzie³a i
wszystko pozornie sz³o jak najlepiej.
Dziewczyna powiedzia³a: Na pocz¹t-

ku by³o to tylko dla tatusia, potem dla s¹siadów i jeszcze dla innych osób. Okaza³o siê, ¿e mama pos³ugiwa³a siê wahade³kiem przez 10 godzin na dobê! Pytam
wiêc: Czy twoje problemy maj¹ jaki zwi¹zek z tym wszystkim? Stwierdzi³a, ¿e znalaz³a siê w tym przykrym stanie po oko³o
szeciu tygodniach od chwili, gdy mama
zaczê³a swoje praktyki. Gdy spyta³em o
braci i siostry, okaza³o siê, ¿e sprawa wygl¹da podobnie. Jej ma³ego braciszka
ogarnia³ od tego samego momentu wielki
niepokój. Nie móg³ zasn¹æ, budzi³ siê w
nocy, krzycza³, nie móg³ siê uczyæ w szkole
itp. Trzeba by³o wiêc uciec siê do modlitwy
o wyzwolenie ca³ej rodziny. Jest to rodzina bardzo zjednoczona, tworz¹ca prawdziw¹ wspólnotê. Wszyscy s¹ tam na siebie otwarci. Skoro zatem jedna z osób sta³a siê kana³em dla okultystycznych mocy,
musia³a wywieraæ wp³yw na innych. Nie
ma co do tego z³udzeñ. A osoba praktykuj¹ca okultyzm najmniej odczuwa³a jego
zgubne skutki.
Nieraz zarzuca mi siê przesadê. S³yszê takie stwierdzenia: Ojciec faktycznie
przez swoje praktyki zaszed³ za daleko,
ale ci, co sobie trochê pomachaj¹ wahade³kiem, s¹ w porz¹dku. Nie robi¹ nic
szkodliwego. (...) To prawda, ¿e ten, kto
bierze do rêki wahade³ko, nie musi wcale
zostaæ opêtany. Czy jednak nale¿y banalizowaæ sprawê dlatego tylko, ¿e pos³ugiwanie siê wahade³kiem nie jest praktyk¹
ekstremaln¹?
Czêsto sam stawia³em sobie pytanie:
czy mogê uogólniaæ moje dowiadczenia?
Czy to, co prze¿y³em, by³o niebezpieczne
tylko dla mnie, czy te¿ podobne praktyki
te stanowi¹ zagro¿enie dla wszystkich oddaj¹cych siê im osób? Nie mia³em pocz¹tkowo pewnoci i czêsto powtarza³em sobie te pytania.
W tym miejscu przypomina mi siê jeszcze inny przypadek. Mylê, ¿e Pan mi go
wskaza³, abym siê utwierdzi³ we w³aciwym rozeznaniu, które zaczê³o we mnie
wzrastaæ dziêki ró¿nym dowiadczeniom
osobistym. Otó¿ mój kuzyn tak¿e praktykowa³ radiestezjê. By³ cz³owiekiem wierz¹cym. Odwiedzi³em go kiedy i powiedzia³em mu, ¿e jego praktykowanie radiestezji nie jest chyba zgodne z wol¹ Pana.
Nara¿amy na niebezpieczeñstwo nasz¹
równowagê psychiczn¹, a nawet nasze
zdrowie fizyczne, nie mówi¹c ju¿ o ¿yciu
duchowym. On na to: Ale¿ to nic takiego,
przecie¿ wszystko robiê za darmo... itd.
Bynajmniej mnie to nie przekona³o, bo
i ja modli³em siê w czasie wykonywania

moich praktyk. Robi³em to wprawdzie dla
jakiego minimum finansowego, jednak
nie dla zysku. Jego argument nie przemawia³ wiêc do mnie. Aby udowodniæ mi
niewinnoæ swoich praktyk, wzi¹³ do rêki
wahade³ko. Postanowi³ postawiæ przy jego
pomocy pytanie. Nie domyla³ siê, ¿e 
pos³uguj¹c siê wahade³kiem i alfabetem,
zadaj¹c ró¿ne pytania, np. dotycz¹ce
zdrowia  praktykuje najzwyklejszy spirytyzm. Wyci¹ga wiêc wahade³ko i pozwala
mu biegaæ po literach alfabetu. I nagle...
dziwna sprawa... Wybaczcie to, co teraz
powiem, ale ten kto, pod³¹czony do
jego wahade³ka, by³ le wychowany... Powiedzia³ mu: A ten... s... co to za jeden?
Najwyraniej chodzi³o mu o mnie. Kuzyn
by³ zdziwiony, a ja  zaniepokojony, gdy¿
dobrze wiedzia³em, z czym mamy do czynienia. Pomyla³em, ¿e znowu siê w co
wpakowa³em i zacz¹³em siê modliæ z ca³ego serca.
Kuzyn postawi³ drugie pytanie przy pomocy wahade³ka. Wybaczcie, ale jak ju¿
powiedzia³em, wahade³ko by³o naprawdê
le wychowane... Pad³a wiêc odpowied:
Wypieprz go st¹d! Niemal natychmiast,
odruchowo powiedzia³em: W imiê Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, id precz!
Powiedzia³em to g³ono  w sposób spontaniczny i odruchowy.
Gdy tylko wypowiedzia³em te s³owa,
us³yszelimy krzyk dochodz¹cy z kuchni.
By³a to ¿ona mego kuzyna, która  nie
wiedz¹c zupe³nie, co robimy  przygotowywa³a obiad. Pad³a na ziemiê. Zawielimy j¹ do szpitala. Przez trzy dni by³a
pó³przytomna. Okaza³o siê jeszcze, ¿e ich
syn by³ od 2 lat chory na jak¹ dziwn¹ chorobê (...). Rozwi¹zaniem wszystkiego okaza³a siê modlitwa o wyzwolenie.
Jest to wiêc jeszcze jeden przyk³ad
cz³owieka, który niewinnie robi³ co w
wolnych chwilach. Nie by³ wcale zawodowcem, a jednak jego spirytystyczna praktyka okaza³a siê bardzo szkodliwa równie¿
dla ca³ej jego rodziny! Móg³bym przytoczyæ
wiele podobnych przypadków m³odych ludzi, którzy bez najmniejszych obaw oddaj¹ siê podobnym praktykom.
B³agam was: jeli zabawiacie siê jeszcze w tego typu gry, przestañcie i poprocie Pana, by uwolni³ was z wiêzów,
jakie mog³y powstaæ w czasie tego typu
praktyk. Nie zajmujmy siê kosztem naszego zdrowia takimi sprawami.
Mam w pamiêci jeszcze jeden przyk³ad. Chodzi o osobê, która posz³a na terapeutyczny seans magnetyczny. Uzdolniony bioenergoterapeuta czêsto robi tak
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zwany ³añcuch magnetyczny. Polega to na
tym, ¿e osoby uczestnicz¹ce w seansie
trzymaj¹ siê za rêce, aby móg³ przez ten
ca³y ³añcuch przesun¹æ siê fluid magnetyczny. Osoba, która mi to opowiada³a,
powiedzia³a: Sta³o siê co dziwnego. Posz³am do wspomnianego cz³owieka, aby
wyleczy³ mnie magnetyzmem, i nie mog³am tam zostaæ. Dlaczego? Otó¿ zrobi³
³añcuch i w pewnym momencie powiedzia³, ¿e dzi co nie wychodzi. Ponowi³
próbê i nadal nie wychodzi³o. Nagle powiedzia³, zdenerwowany i rozdra¿niony:
Wród was jest kto, kto siê modli lub nosi
medalik! A ja na to: Rzeczywicie, noszê cudowny medalik. Wtedy krzykn¹³:
Albo go zdejmiesz, albo wychodzisz!
Zdumiewaj¹ce, ale osobie tej nie przysz³o na myl, ¿e miejsce to nie jest zbyt
godne polecenia dla chrzecijan, skoro
modlitwa i cudowny medalik stanowi³y
przeszkodê w wykonywaniu tego, co bioenergoterapeuta próbowa³ zrobiæ. Podobnych przyk³adów móg³bym zacytowaæ bardzo wiele.
CHANNELING
Istniej¹ grupy, które ³¹cz¹ modlitwê z
praktykami spirytystycznymi: nak³ada siê
rêce, wzywa siê si³y kosmiczne, robi siê
kó³eczko magnetyczne itp. Wzywany jest
zarówno Einstein jak i proboszcz z Ars.
Wszystko w najlepszej wierze. Wród
zebranych jest jedno medium. Osoba ta
koncentruje siê i duch zaczyna dzia³aæ na
zasadzie channelingu.
Otó¿ jedna z osób bior¹cych udzia³ w
podobnych spotkaniach przysz³a kiedy
do mnie z objawami tak silnego duszenia
siê, ¿e nie mog³a oddychaæ. Lekarze byli
bezradni, bo nie znajdowali ¿adnych przyczyn somatycznych t³umacz¹cych podobny stan. Zaczêto wiêc szukaæ przyczyn
psychicznych. Pos³ano dziewczynê do
psychiatry, psychologa. Ten z kolei odes³a³ j¹ do domu mówi¹c, ¿e chodzi o schorzenie somatyczne. I tak w kó³ko. Tymczasem przyczyna mia³a charakter duchowy.
ASTROLOGIA
Wielu interesuje siê astrologi¹, która
fa³szywie interpretuje wp³yw, jaki maj¹ na
nas cia³a niebieskie. Pismo wiête przestrzega i jasno potêpia próby poznawania
przysz³oci w oparciu o cia³a astralne.
Wszystkim za kieruj¹ nie  gwiazdy, lecz
wolna Istota  Bóg. Równie¿ nasze wolne
wybory maj¹ wp³yw na kszta³towanie przysz³oci.
HIPNOZA
Zaleca³bym ostro¿noæ równie¿ w od-

niesieniu do ró¿nych technik hipnotycznych, nawet jeli stosuje siê je w celach terapeutycznych. Hipnoza wywo³uje
bowiem niebezpieczne uzale¿nienie jednej osoby od drugiej, co jest bardzo delikatn¹ spraw¹. Osoba w stanie hipnotycznym mo¿e otrzymaæ od hipnotyzera najbardziej dziwaczny rozkaz. Gdy wychodzi
z tego stanu, odczuwa w sobie wewnêtrzny, silny przymus spe³nienia otrzymanego
nakazu. Mo¿e wykonaæ najg³upszy nawet
czyn, który zosta³ jej nakazany przez hipnotyzera, np. przejdzie przez ulicê na rêkach. Nast¹pi³o zatem zniewolenie, ograniczenie wolnoci danej osoby, chocia¿
mo¿e ona sobie wymyliæ jakie wyt³umaczenie dla swojego absurdalnego zachowania.
Grony zatem mo¿e byæ stan uzale¿nienia, jaki tworzy siê miêdzy hipnotyzerem a osob¹ hipnotyzowan¹. Zerwanie
wiêzów spowodowanych hipnoz¹ wcale
nie jest takie proste ani takie ³atwe, jak
twierdz¹ niektórzy. £atwo kogo zahipnotyzowaæ i wyprowadziæ ze stanu hipnotycznego. Powrót do stanu normalnego nie
musi jednak oznaczaæ, ¿e zosta³a ju¿ zerwana wszelka wiê pacjenta z hipnotyzerem. Nie jest to wcale takie oczywiste.
Nie omieli³bym siê zdecydowanie
potêpiæ stosowania hipnozy w celu zmniejszania lub usuwania bólu, ale te¿  na
podstawie w³asnych przemyleñ i opinii
wielu osób  nie móg³bym jej poleciæ ani
komukolwiek zaproponowaæ. Trudno bowiem uznaæ za neutralne stany hipnotyczne  choæby tylko przejciowe. Gdy siê
wemie pod uwagê to, co cz³owiek mo¿e
zrobiæ po hipnozie, trudno powiedzieæ, ¿e
pomog³a mu ona w wewnêtrznym, duchowym wzrocie. Nakazy wydane w stanie
hipnotycznym mog¹ mieæ silny wp³yw na
decyzje cz³owieka, uwarunkowuj¹ je. Nie
jest to wiêc zgodne z szanowaniem ludzkiej wolnoci.
MOJE
WYZWOLENIE
Wielu pyta mnie, czy nadal posiadam
uzdolnienia, o których wspomina³em
wczeniej. Otó¿ opuci³y mnie one. Odczu³em ulgê w chwili, gdy wyrzek³em siê
ich przed Panem. I tak rozpoczê³a siê moja
nowa, szczególna droga duchowa. Kiedy
cz³owiek rezygnuje ze swoich umiejêtnoci, powoli zaczyna szukaæ swego miejsca wobec Boga. Tak by³o ze mn¹. Rozpocz¹³ siê drugi etap mojego nawrócenia.
Przypomnijcie sobie, co mówi³em o moim
nawróceniu w Indiach, kiedy Pan podszed³
do mnie. Musia³em wtedy wszystko opu-

ciæ, staæ siê cz³owiekiem, który nic nie
posiada i wszystko przyjmuje od Boga.
Z³o¿y³em Panu te dary w ofierze. Wyrzek³em siê nie tylko ich u¿ywania  co
by³oby niewystarczaj¹ce  ale równie¿ ich
posiadania. Odda³em je Bogu.
Nie posiadam ju¿ tych uzdolnieñ, co
potwierdza pewne trochê dramatyczne
zdarzenie w moim ¿yciu. Otó¿ kiedy moja
mama by³a ciê¿ko chora, ojciec czyni³ mi
wyrzuty: Szanujê twoj¹ drogê duchow¹,
ale wobec tak ciê¿kiego stanu matki nie
u¿yæ tych darów to skandaliczne! By³o to
dla mnie prawdziw¹ udrêk¹ sumienia. Co
nale¿a³o czyniæ? W koñcu, pod naciskiem
ojca, spróbowa³em i okaza³o siê, ¿e nie
posiadam ju¿ ¿adnych umiejêtnoci leczenia. Pan nie chcia³, aby w taki sposób moja
matka dozna³a pomocy. Wyzdrowia³a póniej.
GDZIE ZNALEÆ
DROGÊ WYJCIA?
Wiele osób, które zabrnê³y w ró¿ne
praktyki okultystyczne, usi³uje je porzuciæ.
Co trzeba zrobiæ? Jak z tego wyjæ?
Pierwsza rzecz  to powróciæ do Jezusa Chrystusa i wybraæ Go ponownie za
Pana swego ¿ycia i Boga. Gdy mówiê:
Panie mój! Bo¿e mój!  znaczy to, ¿e
wszystkiego oczekujê od Niego. Wierzyæ
znaczy Pana uczyniæ Ska³¹ i Fundamentem swego ¿ycia. (...)
Trzeba wyrzec siê wszystkiego, co w
moim ¿yciu niejasne, aby ¿yæ w radoci.
Moc Ducha wiêtego zst¹pi i bêdzie w nas
dzia³aæ jedynie wtedy, gdy  jak Jezus,
którego pokarmem by³o pe³niæ wolê Ojca
 staniemy siê ca³kowicie zale¿ni od Ojca.
Wa¿ne jest przyjêcie postawy nawrócenia. Trzeba nam stan¹æ przed Panem
jak biedak. Trzeba wyrzec siê wszystkiego co, chcia³o siê zatrzymaæ dla siebie.
Trzeba wyrzec siê wszelkiej formy w³adzy
i mocy i zacz¹æ siê radowaæ ze swego ubóstwa.
Gdy praktyki okultystyczne i ich skutki
nie zajd¹ tak daleko, jak to mia³o miejsce
w moim wypadku, mo¿e wystarczyæ modlitwa o wyzwolenie. Dobrze jest prosiæ o
nie Pana. Nasze wyzwolenie dokonuje siê
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w sakramencie pokuty i pojednania. Naszemu wyzwoleniu mo¿e pomóc modlitwa
wspólnotowa z kilkoma osobami, które
wzywaj¹ Ducha wiêtego, Ducha mocy,
aby przyszed³ i uwolni³ od szkodz¹cych
nam istot duchowych. Trzeba prosiæ z wiar¹, w imiê Pana Jezusa, gdy¿  jak mówi¹
Dzieje Apostolskie  nie ma innego imienia, w którym moglibymy byæ zbawieni
(4,12). Zbawienie to wspólnota ¿ycia z
Bogiem osobowym, naszym Ojcem. Pojednania z tym Ojcem dostêpujemy w imiê
Jezusa.

MODLITWA
Jestem s³aby, Panie...
Potrzebujê Twego Ducha, by
móc iæ w wiernoci drog¹ wyrzeczenia, które pozwalasz mi dzi czyniæ.
Odnów we mnie Twych siedem
darów Ducha wiêtego, w tym dar
bojani i pobo¿noci, które pozwalaj¹ mi wo³aæ: Abba Ojcze; dar roztropnoci, który pozwala mi na rozeznanie, jaki jest koniec otaczaj¹cego mnie wiata i wszystkich spraw.
Panie, Ty przyoblek³e siê w nasze cia³o, bymy byli wolni jako dzieci Bo¿e. Przyjd i wyzwól nas dzi.
Dozwól bymy mogli wo³aæ:
Abba Ojcze.
Panie, poniewa¿ pogr¹¿y³em siê
na drodze okultyzmu, poniewa¿ zaanga¿owa³em swoj¹ wolnoæ w tê
sprawê, dlatego pragnê dzi zanurzyæ siê w Twej drogocennej Krwi.
Jezu, ofiarujê Ci swe ¿ycie.
Przyjd i napój je Krwi¹ i Wod¹
wytryskuj¹c¹ z Twego Serca.
Panie, Ty pozwoli³e na to, by Ciê
ukrzy¿owano. Sta³e siê bezsilny po
to, abym ja dzi zosta³ uwolniony z
mych kajdan, abym zosta³ wyzwolony ze wszystkich z³ych wp³ywów,
które mnie wi¹¿¹.
Amen.
* * *
Potê¿na Niebios Królowo i Pani
Anio³ów, Ty, która otrzyma³a od
Boga pos³annictwo i w³adzê, by zetrzeæ g³owê szatana, prosimy Ciê pokornie, rozka¿ hufcom anielskim,
aby ciga³y szatanów, st³umi³y ich
zuchwa³oæ, a zwalczaj¹c ich wszêdzie, str¹ci³y do piek³a.
wiêci Anio³owie
i Archanio³owie,
broñcie nas i strze¿cie nas.
Amen.

– K R I Z EV A C –
MIEJSCE UZDR
OWIENIA
UZDRO
wiadectwo Arthura Boyle
o chorobie i cudownym
uzdrowieniu w Medziugorju:
W roku 1999 stwierdzono u mnie nowotwór nerki. Usuniêto j¹. Wierzono, i¿
dziêki tej operacji choroba zosta³a pokonana. Jednak po omiu miesi¹cach,
w czasie kolejnych badañ stwierdzono
przerzuty. Lekarze dostrzegli trzy guzy
nowotworowe w prawym p³acie p³uca,
daj¹c mi jedynie 5% szans na prze¿ycie. Ani nawietlania, ani chemoterapia
nie odnios³y pozytywnego skutku. Ostatni¹ mo¿liwoci¹ by³o ewentualne usuniêcie dotkniêtego rakiem p³uca.
W tym czasie mój najbli¿szy przyjaciel zada³ mi pytanie, czy s³ysza³em o
Medziugorju. Przypomnia³em sobie, ¿e
przed 10 laty, moja córka, która wtedy
studiowa³a medycynê, pojawi³a siê w
domu z ksi¹¿k¹: Orêdzia z Medziugorja. Ofiarowa³a j¹ swej mamie. Zdarza³o
siê, ¿e ¿ona czyta³a mi pewne fragmenty. Wtedy jednak nie wzbudza³y we mnie
szczególnego zainteresowania. Kiedy
jednak mój przyjaciel zapyta³ mnie o Medziugorje, po powrocie do domu prosi³em ¿onê, aby powiedzia³a mi co bli¿szego: Co rzeczywicie wydarza siê w
Medziugorju? Przypomnij mi, co kiedy
mi o tym opowiada³a!
¯ona wiedzia³a du¿o. Mówi³a, ¿e Medziugorje to miejsce modlitwy, mi³oci,
pokoju, wspomnia³a o zdarzaj¹cych siê
tam uzdrowieniach. Tydzieñ póniej,
wraz z dwoma najbli¿szymi kolegami
lecia³em ju¿ samolotem do Medziugorja.
Po przybyciu udalimy siê od razu
do kocio³a w. Jakuba na wieczorn¹
mszê wiêt¹. Wraz z licznie zgromadzonymi pielgrzymami odmawia³em modlitwê ró¿añcow¹, której dziesi¹tki przerywa³ chóralny piew Ave Maria. To by³o
dla mnie wzruszaj¹ce, a równoczenie
odczu³em w sobie jakby wzmagaj¹c¹ siê
duchow¹ moc. Nastêpnego dnia wraz z
przyjació³mi przyst¹pilimy do spowiedzi, po której nie pozosta³y we mnie ¿adne lady strachu, obaw, depresji. Sta³em
siê nowym cz³owiekiem.
Przypadek sprawi³, ¿e w jednym ze
sklepów spotkalimy widz¹c¹ Vickê.
Opowiedzielimy jej o mojej chorobie.

Vicka po³o¿y³a rêce na mojej g³owie i pomodli³a siê nade mn¹. Nastêpnego dnia
pojechalimy do ojca Jozo Zovko w Sirokim Brijegu i równie¿ on modli³ siê w
mojej intencji. Duchowo wzmocnieni
wrócilimy do Medziugorja. Postanowilimy podj¹æ wspinaczkê na górê Kri¿evaæ.
To by³ deszczowy dzieñ. By³em zmêczony i znu¿ony, ale chcia³em wejæ na
szczyt. Silne bóle powodowa³y, ¿e czu³em siê coraz gorzej. W klatce piersiowej nigdy wczeniej nie czu³em bólu tak
intensywnego. W trójkê dotarlimy na
szczyt wzniesienia. W g³êbi naszych
serc modlilimy siê, by Bóg przebaczy³
nam grzechy, a mnie dopomóg³ w powrocie do zdrowia. W naszych oczach trzech doros³ych mê¿czyzn - pojawi³y siê
³zy. Odnielimy przy tym wra¿enie, i¿
we mnie dokonuje siê  w³anie tu, na
Kri¿evacu  jaka cudowna przemiana.
Siêgn¹³em po komórkê, aby po³¹czyæ siê
z ¿on¹. Powiedzia³a mi, ¿e wyznaczono
ju¿ datê mojej operacji usuniêcia prawego p³uca, mianowicie w czwartym dniu
po moim powrocie do domu. Poprosi³em
wówczas ¿onê, aby lekarze zgodzili siê
jeszcze przed operacj¹ poddaæ mnie dok³adnym badaniom onkologicznym.
Krótko po tej rozmowie zatelefonowa³a
do mnie sekretarka chirurga, który mia³
przeprowadziæ zabieg. Us³ysza³em: Panie Boyle, wiemy, ¿e jest Pan w Medziugorju i wiemy dlaczego Pan tam jest. To
cudowna sprawa, ale jest Pan powa¿nie chory na raka i on nie zniknie, proszê mi wierzyæ! Pan musi zrozumieæ, ¿e
musimy tê operacjê przeprowadziæ!
Po tej rozmowie moja ¿ona porozumia³a siê z innym lekarzem.
Przebacz
i przyst¹p do spowiedzi
W Medziugorju zdarzy³o siê jeszcze
co dla mnie wa¿nego, co dotyczy³o orêdzia o przebaczeniu oraz spowiedzi.
Rozmawia³em o tym w gronie osób, które przekonywa³y mnie, ¿e muszê wybaczyæ wszystkim, którzy uczynili mi co
z³ego. By³em ju¿ u spowiedzi dwukrotnie i nie bardzo wiedzia³em, co jeszcze
mia³bym przebaczyæ. Dopiero przyjaciele zwrócili mi uwagê, ¿e muszê równie¿
przebaczyæ moim rodzicom, którzy po
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43 latach ma³¿eñstwa w³anie teraz postanowili wzi¹æ rozwód. To by³o dla mnie
trudne. Poprosi³em ¿onê, aby zawiadomi³a mego ojca, matkê, braci i siostry,
aby zgromadzili siê razem, kiedy wrócê
do domu. Zatelefonowa³em te¿ sam do
ojca, aby mu przekazaæ, ¿e przebaczam
mu jego rozstanie siê z moj¹ matk¹.
Opowiedzia³em o swoich prze¿yciach i
uzdrowieniu, a tak¿e o przekonaniu, jak
wielkie znaczenie maj¹ s³owa Matki Bo¿ej o spowiedzi i przebaczeniu! Je¿eli
tych warunków siê nie spe³ni, Duch
wiêty nie ogarnie cz³owieka i nie uzdrowi. To by³a dla mnie pouczaj¹ca lekcja.
Wszystko to uczyni³em i Bóg mnie...
uzdrowi³.
Kiedy wróci³em do domu opowiedzia³em wszystkim o cudownym uzdrowieniu przez Boga. Uzdrawiaj¹ca moc
ogarnê³a równie¿ moje serce i duszê.
Wszystko, co by³o we mnie niezdrowe i
spróchnia³e, zosta³o odrzucone w czasie spowiedzi w Medziugorju. Opowiedzia³em wszystkie swoje prze¿ycia, a
kiedy mówi³em - obecnych ogarnia³o
uczucie pokoju, który nieod³¹cznie towarzyszy³ mi od chwili opuszczenia Medziugorja.

To, o czym mówi³em, jeszcze póniej znalaz³o ostateczne potwierdzenie
podczas wizyty u nowego lekarza, którego ju¿ wczeniej ¿ona prosi³a o przeprowadzenie badañ mojego aktualnego
stanu zdrowia. Dla porównania ten lekarz otrzyma³ te¿ wyniki sprzed mojego
wyjazdu do Medziugorja. Kiedy siê u niego zjawi³em, powiedzia³, ¿e za 5 minut
poprosi mnie do gabinetu.
Zasta³em go siedz¹cego za biurkiem. Podpiera³ rêk¹ brodê i wyranie
by³ zdziwiony. Patrzy³ ca³y czas na dawne oraz nowe wyniki badañ wraz z wydrukami przewietleñ. Powiedzia³, ¿e nowotworowych guzów ju¿ nie ma, po prostu nie ma ju¿ po nich ladu. Zawiadomilimy o tym lekarzy, którzy przygotowywali zabieg usuniêcia prawego p³uca. Przyjêli tê wiadomoæ z wielkim zdziwieniem. Nieuleczalna choroba nie pozostawi³a ladu.
Chwile, w których
nast¹pi³o uzdrowienie...
Niew¹tpliwie sta³o siê to w czasie wêdrówki na górê Kri¿evac. Z ka¿dym krokiem odczuwa³em wówczas w klatce
piersiowej wzmagaj¹cy siê ból, wprost
nie do zniesienia, który jednak powoli ³a-

godnia³, aby w koñcu ca³kowicie ust¹piæ. Wtedy w³anie zatelefonowa³em do
¿ony...
Przyrzek³em Bogu i Matce Najwiêtszej przekazywaæ wiadectwo mego
uzdrowienia, gdziekolwiek siê znajdê.
Orêdzia Maryi z Medziugorja zainspirowa³y nas równie¿ do utworzenia grupy
modlitewnej, która na pocz¹tku liczy³a
szeæ osób, obecnie jest ich ju¿ 50. Spotykamy siê w ka¿dy czwartek.
Obecnie sensem i treci¹ mojego ¿ycia jest modlitwa, lektura Pisma wiêtego, post...
Wkrótce po cudownym uzdrowieniu
Arthur Boyle ponownie przyby³ do Medziugorja wraz z ¿on¹ oraz siódemk¹
dzieci z gromadki trzynastu, których jest
ojcem, aby raz jeszcze podziêkowaæ za
cudowny powrót do zdrowia z nieuleczalnej choroby nowotworowej.
Arthur Boyle uczestniczy³ ju¿ w wielu programach telewizyjnych, udzieli³
wielu wywiadów.
Pismo Boston Globe w wydaniu z
24 grudnia 2000 roku zamieci³o obszern¹ relacjê z cudownego uzdrowienia
podczas pobytu Arthura w Medziugorju.
Przek³ad z z niem.: B. Bromboszcz
Gebetsaktion Medjugorje
Nr 82/3/2006

Amerykanin Arthur Boyle z Hinkham nieopodal Bostonu znalaz³ siê  w wieku 50
lat  w sytuacji zbli¿aj¹cej siê mierci. Lekarze, bezradni wobec rozwoju raka, potrafili zapowiedzieæ pacjentowi jedynie rych³¹ mieræ. Pan mia³ wobec niego inny
plan i zaprosi³ go do Medziugorja...
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wiêta Blandyna i mêczennicy lyoñscy.
Wspomnienie wizyty Jana Paw³a II
1986-2006
W 177 r. po Chrystusie, pierwsza znana gmina galijskich chrzecijan w Lyonie,
prze¿ywa okrutne dowiadczenia, jednak¿e z pomoc¹ Bo¿¹ wychodzi z nich zwyciêsko, w myl póniejszej sentecji Tertuliana  ,,krew mêczenników jest posiewem
chrzecijañstwa. Po naznaczonym mêczeñstwem wieku XX, w nadziei na tryumf obiecany w Fatimie przez Matkê Bo¿¹
Ró¿añcow¹, przypomnijmy historiê popularnej, bohaterskiej wiêtej  Blandyny
oraz jej towarzyszy.
NARODZINY KOCIO£A
,,Najstarsza córa Kocio³a1 , jako pierworodna, wywodzi siê wprost od Rzymu,
sk¹d, jak g³osi leganda, ju¿ w I wieku na
tereny galloromañskie przywêdrowali naoczni wiadkowie ¿ycia Chrystusa (£azarz
i jego siostry). Jej historycznie potwierdzony pocz¹tek datuje siê jednak na II wiek
po Chr., czas mêczenników lyoñskich, z
ich czcigodnym biskupem i mê¿n¹ Blandyn¹.
W Galii, ca³kowicie podleg³ej Rzymowi
od 51 r. przed Chrystusem, zostaje za³o¿ona (nieco póniej, w 43 r.) jej ,,stolica,
Lugdunum (Lyon). Jest ono prawdziw¹
metropoli¹ tak¿e pod wzglêdem duchowym, gdy¿ spotykaj¹ siê w nim i krzy¿uj¹
ró¿norodne tendecje religijne. W II wieku
miasto zamieszkuje niespe³na 50000 osób. M³ode wspólnoty chrzecijañskie z
Vienne i Lyonu, powsta³e miêdzy 100 a
150 r., ewangelizowane przez kolonów
greckich przyby³ych dolin¹ Rodanu, ¿yj¹
w niepewnoci jutra, ze wzglêdu na
ustawê, wydan¹ przez cesarza Trajana,
w odpowiedzi na probê Pliniusza M³odszego. S³ynny reskrypt z r. 112 r. toleruje
bowiem chrzecijan, póki dochowuj¹ oni
pos³uszeñstwa Rzymowi. Maj¹ jednak
zostaæ ukarani mierci¹, jeli po zatrzymaniu bêd¹ deklarowali pozostanie przy
swojej wierze. Rozporz¹dzenie to daje
woln¹ rêkê cesarskim urzêdnikom, zw³aszcza, gdy do sprawy zaczyna mieszaæ
siê pospólstwo. W tych warunkach ponosi

mieræ w. Polikarp ze Smyrny, uczeñ w.
Jana, spalony ¿ywcem w 155 r.
Chrzecijañstwo lyoñskie wzrasta pomiêdzy oficjaln¹ religi¹ cesarstwa a kultami wschodnimi, odrzucaj¹c jedno i drugie. Dlatego bêdzie ono musia³o stawiæ
czo³a swojemu losowi: dokonaæ wyboru
pomiêdzy idolatri¹ i apostazj¹, a otwartym
przyznaniem siê do Chrystusa i w konsekwencji  mierci¹. W tym dziejowym kontekcie, dwadziecia lat póniej, wydarzy
siê to, co nieuchronne.
MÊCZEÑSTWO
Pojawiaj¹ siê nowe oskar¿enia  w 176,
chrzecijanie lyoñscy ignoruj¹ tryumf rz¹dz¹cego cesarza, Marka Aureliusza (161180), nad Germanami naddunajskimi.
Uwa¿ani coraz czêciej za margines spo³eczeñstwa, za sektê, nie s¹ dopuszczani
do miejsc publicznych. Od tej chwili, prawo
pañstwowe nie daje im spokoju. Papie¿
w. Eleuteriusz (175-189), równie¿ Grek,
wie o niepomylnym rozwoju sytuacji
dziêki kap³anowi Ireneuszowi. Biskupem
w Lugdunum od ok. 150 r. jest Fotyn,
uczeñ w. Polikarpa.
Te dramatyczne wypadki zostan¹
opisane przez Euzebiusza, biskupa Cezarei Palestyñskiej i historyka (IV w.), w jego
Historii Kocio³a. Autor przytacza w niej

treæ, pe³nego bólu i nadziei listu od
pozosta³ych przy ¿yciu chrzecijan z
Vienne i Lyonu, do ich braci z Azji (Mniejszej) i Frygii. Jest to wyj¹tkowy dokument,
pierwsze niepodwa¿alne wiadectwo w
historii Kocio³a Galii.
W czerwcu roku 177 rozpoczynaj¹ siê
najsro¿sze przeladowania: pocz¹tkowo
w cytadeli, w s¹dzie i na forum (dzisiejsze
Fourvière). Chrzecijanie, pogardzani
jeszcze bardziej z powodu swego obcego
pochodzenia, s¹ ,,zniewa¿ani, bici, w³óczeni, rabowani, kamienowani, wiêzieni
przez wzburzony t³um w porozumieniu z
urzêduj¹cymi w³adzami. Oskar¿ani s¹ nie
tylko o odrzucenie boskiego kultu cesarzy,
lecz tak¿e o rozwi¹z³oæ obyczajów. W
trakcie przes³uchania, przed namiestnikiem, niektórzy zapieraj¹ siê wiary, wiêkszoæ jednak mê¿nie wyznaje prawdziwego Boga. Pierwsi skazani, zostan¹
poddani torturom i zamkniêci w lochach
bez dop³ywu powietrza; nikt nie oka¿e
szacunku nawet biskupowi, maj¹cemu
wówczas dziewiêædziesi¹t lat. Na pytanie
namiestnika: ,,Kto jest twoim Bogiem?,
Fotyn odpowiada: ,,Poznasz Go, jeli bêdziesz godzien.
W pierwszych dniach sierpnia, z okazji
wiêta Romy i Augusta, chrzecijanie,
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aresztowani w wiêkszej liczbie, zostaj¹
rzuceni na pastwê dzikim zwierzêtom.
Dzieje siê to w amfiteratrze, po drugiej
stronie wzgórza nad sp³ywem Saony i
Rodanu. Z polecenia Rzymu (s¹ bowiem
wród nich obywatele rzymscy),
namiestnik u³askawia apostatów, ale
skazuje na mieræ wyznawców
Chrystusa.
Grupa wspania³ych m³odych ludzi
zostaje poddana kani  jednych rozszarpi¹ zwierzêta, inni s¹ torturowani
rozpalonym ¿elazem, jak owi chrzecijanie bez obywatelstwa rzymskiego
i z obcych krajów - diakon Sanctus,
wytrwale powtarzaj¹cy: ,,Jestem
chrzecijaninem!, dzielny neofita
Maturus czy te¿ niewiasta o imieniu
Biblis. Tak¿e obywatele rzymscy nie
unikn¹ mêczarni  m³ody Attalos z
Pergamonu umiera spalony ¿ywcem
na krzele roz¿arzonym do bia³oci,
wo³aj¹c: ,,Bóg nie ma imienia takiego,
jak cz³owiek!
Bogaty Vettius Epagatus zostaje
ciêty, podobnie jak w. Pawe³. Przeladowania, popierane przez nienasycon¹ t³uszczê, skupiaj¹ siê na trojgu
m³odych ludzi  lekarzu frygijskim,
Aleksandrze, na Pontikosie, bracie
Blandyny i na niej samej, najpiêkniejszym klejnocie tej korony, siedemnastoletniej galijskiej niewolnicy skazanej
razem z jej pani¹.
W gronie chrzecian, Blandyna
wyró¿nia siê odwag¹, ¿arliwoci¹ i
zapa³em; oszczêdzona przez drapie¿niki
i uwiêziona ponownie, jest wyprowadzana,
by obserwowaæ mieræ wspó³wyznawców.
Podtrzymuje braci na duchu (tak, jak w
przysz³oci w. Maksymilian Kolbe) i pojawia siê na arenie, by z³o¿yæ Bogu ostateczn¹ ofiarê z siebie, zdumiewaj¹c obserwatorów sw¹ dziewczêc¹ urod¹, w której
odbija siê ³aska Najwy¿szego: ,,Jako ostatnia ze wszystkich pozosta³a b³ogos³awiona Blandyna  czytamy w Licie
chrzecijan z Vienne i Lyonu. Dowiadcza
ona tych samych m¹k  przywi¹zanie do
s³upa, biczowanie, dzikie bestie i przypalanie na ¿elaznej kracie; nastêpnie zostaje
uwiêziona w sieci i pozostawiona bykowi.
Zwierzê podrzuci j¹ z ca³ej si³y, Blandyna
trwa jednak w nadziei i rozmowie z
Chrystusem ,,jak gdyby wo³ano j¹ na ucztê
weseln¹. Gdy w koñcu zostaje zabita
mieczem, sami poganie przyznaj¹, ¿e ,,nie
by³o jeszcze niewiasty, która by tyle i tak
okrutnych m¹k przecierpia³a.
Oto chwalebny fina³ pierwszego w

historii Kocio³a galijskiego, mêczeñstwa
za wiarê. Ponios³o je czterdziestu omiu
wiêtych, z których dziewiêtnastu odda³o
¿ycie w wiêzieniu, szeciu za na scenie
amfiteatru.

« SANGUIS MARTYRUM
- SEMEN CHRISTIANORUM »
List koñczy siê s³owami: ,,Cia³a
mêczenników by³y wystawione przez
szeæ dni, nastêpnie za spalone (por.
mieræ w. Joanny dArc), a popio³y ich
rzucono do Rodanu, by nie pozosta³ po
nich na ziemi ¿aden lad  jak gdyby
mo¿na by³o ich pozbawiæ zmartwychwstania i pokonaæ samego Boga.
Wedle tradycji, wyrzucone przez rzekê
na brzegu l¹dowego cypla (Presqueile),
zosta³y ze czci¹ zebrane i podzielone
miêdzy trzy g³ówne kocio³y Lyonu  bazylikê na Ainay, koció³ w. Ireneusza
(przysz³¹ archikatedrê w. Jana), w którym
spoczê³y szcz¹tki pierwszego biskupa 
mêczennika francuskiego, oraz sanktuarium w. Nicecjusza, mauzoleum jego nastêpców, wród nich  w. Ireneusza, który
dostarczy³ s³ynny list papie¿owi Eleuteriuszowi, po czym sam otrzyma³ sakrê
biskupi¹ i przyj¹³ koronê mêczeñstwa w
roku 202. Ich liturgiczne wspomnienie
przypada na 2 czerwca.
Dopiero w 1957 odkryto ruiny amfiteatru, na którym meczennicy przelali
sw¹ krew. Zosta³o to potwierdzone, przez

dokonane w nastêpnym roku, odkrycie
dwóch kamiennych p³yt z wygrawerowan¹
nazw¹ tej owalnej konstrukcji, imieniem
rzymskiego kap³ana, jej budowniczego i
dat¹ (odpowiadaj¹c¹ 19 r. n.e.).
Na tym kamieniu wêgielnym
zosta³a oparta wiara chrzecijañskiej
Francji. Dziêki mêczeñstwu sêdziwego starca i grupy nieustraszonych
m³odych ludzi, Lyon sta³ siê duchow¹
stolic¹ kraju, jego arcybiskup  prymasem Galii, Blandyna za  patronk¹ miasta.
4 padziernika 1986 r., papie¿ Jan
Pawe³ II, w czasie swojej pielgrzymki
ladami francuskich wiêtych i pierwszych wiadków Chrystusa, odwiedzi³
Amfiteatr Trzech Galii, gdzie przypomnia³ nam o tym w nastêpuj¹cych s³owach:
wiadectwo waszych pierwszych mêczenników jest
skarbem wszystkich chrzecijan. ( )
«Jestem chrzecijaninem!«
 wo³a³ diakon Sanctus.
My tak¿e jestemy i ca³e
nasze ¿ycie, nasze powo³anie
i misja zawieraj¹ siê w tym
s³owie. Mêczennicy dawni i
wspó³czeni otaczaj¹ nas i
podtrzymuj¹, abymy zawsze
wpatrywali siê w Jezusa, który
nam w wierze przewodzi.

Papie¿ ponowi³ apel wyg³oszony szeæ
lat wczeniej na lotnisku Le Bourget:
Chrzecijanie z Lyonu, Vienne
i ca³ej Francji, co czynicie z chwalebnym wiadectwem swoich mêczenników? Inne zasadzki czyhaj¹ dzi na uczniów Chrystusa, aby
na inne sposoby odci¹gaæ ich od
wiary. Chrzecijanie z Lyonu i
Francji, nie pozwólcie siê zwodziæ!
Co czynicie, aby zdemaskowaæ
wspólczesne idole i wyzwalaæ siê
od ich kultu? Trwajcie mocno w
wierze!2

Niechaj wiêc dni ciemnoci rozjania
nam czysty blask mêczeñstwa wiêtej
Blandyny i jej towarzyszy. Miejmy zawsze
w pamiêci zbawienne rady udzielane nam
przez Ojca wiêtego, Jana Paw³a II.
Przek³ad z franc.: A.L.
1
Okrelenia tego po raz pierwszy u¿y³
papie¿ Anastazy II w licie do króla
Chlodwiga z okazji jego chrztu w 496r.
2
Na temat pielgrzymek papie¿a Jana
Paw³a II do Francji, zob. Jean Paul II
le Grand, Prophete du IIIe millenaire,
864 s. + 80 stron kolorowych ilustracji.
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Wieci z ¿ycia Kocio³a
w Polsce i na wiecie
Wymiar sprawiedliwoci
zakazuje duchownym
w Rio de Janeiro
mówiæ o aborcji
We wtorek, 26 wrzenia, S¹d
regionalny za¿¹da³ od arcybiskupa Rio de
Janeiro, Eusébio Scheida oraz jego
biskupa pomocniczego Dimas Lara
Barbosa, aby poinformowali wszystkich
duchownych o nakazie powstrzymywania
siê «od ka¿dego typu wyjanieñ albo
informacji odnosz¹cej sie do aborcji,
maj¹cej podtekst polityczny lub ideologiczny». Kolegium sêdziowskie jednak
w tym samym dniu anulowa³o to
zastrze¿enie stosunkiem piêciu g³osów
przeciw jednemu.
To s¹dowe rozporz¹dzenie zrodzi³o siê
w ramach proby przedstawionej S¹dowi
przez Koalicjê «Um Rio Para Todos»,
przez deputowan¹ pani¹ Jandira Feghali,
referentkê projektu 1.135/91, który

zalegalizowa³ w Brazylii praktykê
sztucznych poronieñ przez ca³e dziewiêæ
miesiêcy ci¹¿y.
W probie przedstawionej przez
Koalicjê pani Feghali, która jest na licie
kandydatów do objêcia mandatu senatora
w regionie Rio de Janeiro, oskar¿ono
Koció³, ¿e rozpowszechni³ publikacjê
atakuj¹c¹ j¹.
Biskup Dimas Lara oznajmi³, ¿e
«zachowanie Koalicji by³o zbyt
popieszne, gdy¿ bazowa³o na
nieprawdziwych dokumentach, co
zakoñczy³o siê nawet przeszukaniem
siedziby archidiecezji i prób¹ zajêcia urz¹dzeñ, choæ archidiecezja nie by³a
odpowiedzialna za publikacjê ani nie by³a
jej autorem».
Powo³uj¹c siê na nakaz przeszukania,
funkcjonariusze Sprawiedliwoci oraz
adwokat Sojuszu przeprowadzili rewizjê
wszystkich pomieszczeñ Kurii, w³¹cznie z

biurem kardyna³a oraz biskupów pomocniczych. Jednak¿e, ¿adne urz¹dzenia nie
zosta³y odnalezione.
Biskup Dimas Lara stwierdzi³, ¿e
archidiecezja Rio de Janeiro «popiera
udzia³ katolików w polityce oraz wybieranie
przez nich kandydatów, którzy kieruj¹c siê
zasadami etycznymi i wartociami
chrzecijañskimi». Jest to cytat ze
wskazówek og³oszonych w dokumencie
«wiadomy G³os» przez archidiecezjê.
«To prawo wyborcy: poznaæ kandydatów i ich dzia³ania. Z drugiej strony
oczekuje siê od kandydatów przejrzystoci
prawnej we wszystkich czynach i propozycjach»  podkreli³ biskup.
Wed³ug J. E. Dimasa, archidiecezja
potwierdza raz jeszcze «g³ówny punkt
dokumentu: szacunek dla ¿ycia i godnoci
osoby ludzkiej, od jej poczêcia do
naturalnej mierci».
Nota oficjalnie og³oszona przez
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archidiecezjê po zajciach w Rio de Janeiro
 podpisana przez J. E. Assis Lopeza,
biskupa pomocniczego Rio de Janeiro 
przypomina, ¿e uniewa¿nienie zakazu
mówienia o aborcji ukaza³o, «szacunek dla
Konstytucji Brazylii i zwyciêstwo demokracji».
Koció³ alarmuje:
wzrost samobójstw
w Indiach
Koció³ katolicki w Indiach zaapelowa³ w
po³owie wrzenia 2006 roku o wspó³pracê
pomiêdzy organizacjami spo³ecznymi kraju,
aby zareagowaæ i zaj¹æ siê skutecznie tragedi¹ liczby samobójstw, wynosz¹c¹ dziesi¹tki
tysiêcy na rok.
Konferencja indyjskich biskupów opublikowa³a notatkê na swojej stronie internetowej
z okazji Dnia Zapobiegania Samobójstwom,
stwierdzaj¹c, ¿e jak na ironiê losu, tempo
samobójstw wzrasta w Indiach alarmuj¹co.
W³adze cywilne ³¹cz¹ wysokie tempo samobójstw ze stresami przed egzaminami, ale
równie¿ z ubóstwem, wymogiem posagu i
zad³u¿eniem  podaje konferencja biskupów. W zwi¹zku z tym, konferencja wspomina ostatni przypadek masowego samobójstwa rolników w Vidarbha, w stanach Maharashtra i Kerala.
Groba samobójstw jest powa¿niejsza i
dotkliwsza w po³udniowych stanach Indii.
Wed³ug Konferencji biskupów, oko³o 50.000
ludzi w czterech po³udniowych stanach: Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh
i Zjednoczone Terytorium Pondicherry odbiera sobie ¿ycie co roku.
Rz¹d Centralny ze swej strony, og³osi³
specjalny pakiet ulg dla rolników  stwierdza
konferencja biskupów  ale rolnicy czuj¹, ¿e
pomoc jest tylko na papierze i ¿e rz¹d niewiele mo¿e, by ich wesprzeæ, poniewa¿
wiêkszoæ banków wstrzyma³a udzielanie
nowych po¿yczek rolnikom, a bez nich rolnicy
nie potrafi¹ uprawiaæ swoich ziem.
Konferencja Biskupów wspomina te¿
wynik ostatniej ankiety przeprowadzonej na
grupie w Tamil Nadu, wed³ug której ponad
100.000 ludzi rocznie pope³nia samobójstwo
w ca³ych Indiach.
Potrzeb¹ chwili  nazwa³o owiadczenie
biskupów  wysi³ek oparty na wzajemnej
wspó³pracy ze strony instytucji kieruj¹cych
siê wiar¹, organizacji wolontariuszy i w³adz
rz¹dowych, ¿eby ich wspólne dzia³ania mog³y
faktycznie powstrzymaæ t¹ wci¹¿ narastaj¹c¹
grobê samobójstw, zanim sytuacja wymknie
siê zupe³nie spod kontroli.
13 padziernika 2006 
oczekiwana premiera
kinowa:

Wizyta w Sarajewie
Kadr z filmu
«Karol, Papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem»

«Karol, papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem...»
Druga czêæ filmu Giacomo Battiato
powiêconego Janowi Paw³owi II, trafi
13 padziernika do polskich kin.
W presti¿owym centrum Metropolitan Cinepolis, w stolicy Meksyku odby³a siê 22 wrzenia wiatowa premiera
kinowa drugiej czêci filmu, powiêcona pontyfikatowi Jana Paw³a II. Uroczyst¹ galê uwietni³a obecnoæ Piotra
Adamczyka, odtwórcy g³ównej roli.
Listê zaproszonych goci otwiera³
Prymas Meksyku, kard. Norberto Rivera, który jednak z uwagi na napiêt¹ sytuacjê polityczn¹ w kraju, nie móg³ osobicie uczestniczyæ w premierze. Konferencjê Episkopatu Meksyku reprezentowa³o dziewiêciu biskupów oraz bp
Abelardo Alvarado, odpowiedzialny za
relacje pañstwo-Koció³.
Po projekcji Piotr Adamczyk nie
potrafi³ ukryæ wzruszenia:
 Od Meksyku Karol Wojty³a, jako
Papie¿, rozpocz¹³ swoje pielgrzymowanie po wiecie. Podobnie bêdzie z filmem, który o nim mówi. Najpierw by³
Meksyk, potem Polska. Tak¹ ideê rozpoczêcia pontyfikatu mia³ Jan Pawe³ II,
i tak¹ zachowalimy w prezentacji jego
dokonañ i ¿ycia  powiedzia³.
W podobnym tonie wypowiada³ siê
w rozmowie telefonicznej z Rzymu re¿yser filmu Giacomo Battiato:
- Meksyk by³ pierwszy. Polska druga. Dlaczego? To pokazuje nasz obraz.
Mogê tylko potwierdziæ, ¿e po obejrzeniu ca³oci, Benedykt XVI d³ugo siedzia³
milczeniu. A przecie¿ znali siê z Janem
Paw³em II dobre dwadziecia lat.
Dziel¹c siê wra¿eniami widzowie
podkrelali m. in., ¿e film rzeczywicie

porusza, szczególnie tych, którzy nie s¹
nadmiernie religijni, ale maj¹ w sobie cz³owieczeñstwo. Ranny, chory, cierpi¹cy i
szczêliwy. Ból i doznania mi³oci. Takim
jest Karol Wojty³a w osobie Piotra Adamczyka.
Zwracano uwagê, ¿e w druga czêæ
filmu Karol by³a dla odtwórcy g³ównej roli
na pewno trudniejsza, gdy¿ postaæ bohatera przerasta³a go w du¿ym stopniu i wiekiem i dowiadczeniem ¿yciowym.
Wychodz¹cy z kina biskupi nie byli
sk³onni do rozmów, mieli spuszczone g³owy i pogr¹¿eni byli w zadumie. Wielu widzów nie kry³o ³ez.
Film zaczyna siê od scen czuwania
wiernych na Placu w. Piotra w czasie
ostatnich chwil ¿ycia Jana Paw³a II. Nastêpnie toczy siê we wspomnieniach opowieæ o kolejnych latach pontyfikatu, pocz¹wszy od jego inauguracji 22 padziernika 1978 roku.
Film ukazuje pierwsze pielgrzymki
papieskie do Meksyku i Polski. Szczegó³owo opowiada o okolicznociach zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II. Godzina
po godzinie, a po strza³ach na Placu w.
Piotra, minuta po minucie, re¿yser zrekonstruowa³ wydarzenia z 13 maja 1981.
Znacz¹c¹ czêæ filmowej opowieci
stanowi¹ obrazy z papieskich podró¿y po
wiecie: do Ameryki £aciñskiej, Afryki, a
tak¿e m.in. do Indii, do leprozorium prowadzonego przez Matkê Teresê z Kalkuty.
Jan Pawe³ II zosta³ przedstawiony jako
niestrudzony obroñca praw cz³owieka,
przeciwnik wojny i przemocy, ale równie¿
jako osoba o wielkiej wra¿liwoci i niezwyk³ym poczuciu humoru oraz otwartoci. Jego rozmówcy zmuszaj¹ go do
odpowiedzi na trudne, czasem k³opotliwe
pytania, którym zawsze odwa¿nie stawia
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czo³a.
Film Battiato przedstawia te¿ kolejne
etapy choroby, stopniowo pozbawiaj¹cej
Papie¿a sprawnoci fizycznej i mo¿liwoci
mówienia.
Film koñcz¹ sceny dokumentalne  z
pogrzebu Jana Paw³a II.
wiatowy Dzieñ Ró¿añca
tym razem 21 padziernika
Po³¹czy on duchowo miliony osób na
piêciu kontynentach. «Zapraszamy wszystkie ruchy religijne i wieckie do organizowania, przy boku swych proboszczów,
biskupów lub swych duchowych prze³o¿onych, modlitwy ró¿añcowej w miejscach
publicznych, które mog¹ pomieciæ setki,
a nawet tysi¹ce wiernych»  zachêca organizator tej inicjatywy, Guillermo Estévez
Alverde, w informacji dla Agencji Zenit.
Z inicjatyw¹ wyst¹pi³a grupa osób
wieckich, w Meksyku, w padzierniku
1996 z okazji 50 rocznicy wiêceñ kap³añskich Jana Paw³a II. Tego roku modlitwa
ró¿añcowa bêdzie mieæ miejsce w 20 krajach. W Meksyku, 2.600 miast uczestniczy³o w ubieg³ym roku w wiatowym Dniu
Ró¿añca, czyli ponad trzy miliony osób.
Z okazji Dnia wiatowego Ró¿añca
roku 2000, ponad 140 krajów zorganizowa³o jednoczenie modlitwê ró¿añcow¹ w
kocio³ach, na boiskach, w katedrach, na
placach, w wiêzieniach, szpitalach, szko³ach... W wielu wypadkach telewizja albo
radio transmitowa³o tê modlitwê. Wiele milionów wziê³o wiêc udzia³ w tym wiatowym Dniu Ró¿añca.
W tym roku ustalono ten dzieñ wspólnej wiatowej modlitwy na 21 padziernika, ale w miecie Meksyk modlitwa bêdzie ju¿ odmawiana od 7 padziernika na
boisku pi³ki no¿nej «Estadio Azul».
Zaproponowano, aby w sposób w³aciwy zorganizowaæ ten dzieñ:
1. w ka¿dym miecie powo³aæ osobê
odpowiedzialn¹ za koordynacjê;
2. wybraæ miejsce publiczne, zdolne
pomieciæ wiêksz¹ liczbê osób;
3. poprosiæ o zgodê na tak¹ formê modlitwy biskupa lub proboszcza;
4. zachêciæ wszelkie ruchy religijne i
wieckie do wziêcia udzia³u w modlitwie;
5. upowszechniæ ideê tego Dnia w kocio³ach, parafiach, szko³ach, uniwersytetach, szpitalach, wiêzieniach, centrach
handlowych, w taksówkach i na stadionach...
6. og³osiæ Dzieñ w mass-mediach (w
prasie, radiu, lokalnych kana³ach tv)
7. zachêciæ kap³anów, aby byli gotowi

do s³u¿enia sakramentem pojednania w
czasie tych zgromadzeñ.
Organizatorzy chcieliby byæ w miarê
mo¿noci poinformowani o w³¹czeniu siê
do modlitwy. Dane adresowe:
http://www.churchforum.org/rosario
e-mail: rosario@churchforum.org).
Tylko 6% wierz¹cych
w Anglii uczestniczy
we Mszy w.
Liczba wiernych uczestnicz¹cych w
niedzielnych Mszach w. w Anglii systematycznie spada  takie dane poda³a do
publicznej wiadomoci brytyjska organizacja Christian Research.
W ka¿d¹ niedzielê do kocio³a chodzi
6,3 proc. populacji, czyli 3,1 miliona osób.
W 1998 r. do kocio³a chodzi³o 7,5 proc.
spo³eczeñstwa.
Liczba praktykuj¹cych katolików spad³a w porównaniu z rokiem 1998 prawie o
jedn¹ trzeci¹. W ci¹gu ostatnich 25 lat liczba ksiê¿y zmniejszy³a siê o tysi¹c, w ostatnich latach na palcach mo¿na policzyæ powo³ania zakonne pojawiaj¹ce siê w ca³ej
Wielkiej Brytanii. Obserwowany od kilku
dekad spadek zdaje siê spowalniaæ.
Badania opracowano na podstawie
ankiet rozes³anych do 37,5 tys. kocio³ów,
z których odpowiedzia³a po³owa. Wiernych
liczono w niedzielê 5 maja tego roku.
Niemal 30 proc. wiernych to osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia, które w ca³ym spo³eczeñstwie stanowi¹ grupê jedynie 16 proc.
Generalnie, im Brytyjczycy m³odsi tym
mniej chêtnie pojawiaj¹ siê na niedzielnych
nabo¿eñstwach. W grupie wiekowej 2029 lat to zaledwie 10 proc., jeszcze gorzej
w wieku 15-19 lat - 5 proc. 10 proc. wszystkich wiernych stanowi¹ w Anglii osoby
czarnoskóre.
Smutne dane statystyczne potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez
orodek katolicki Pastoral Research Center. W ci¹gu trzech ostatnich dekad liczba katolików pojawiaj¹cych siê na niedzielnych Mszach w. spad³a o 40 proc. Pomiêdzy rokiem 1981 a 2003 o tysi¹c
zmniejszy³a siê tak¿e liczba ksiê¿y diecezjalnych, to samo dotyczy tak¿e kap³anów
-zakonników. Niemal o dwie trzecie zmala³a w tym czasie tak¿e liczba ma³¿eñstw
zawieranych w Kociele katolickim.
Wed³ug danych opublikowanych w
kwietniu br. przez Daily Telegraph, w 2004
roku do zakonów mêskich w ca³ej Wielkiej Brytanii wst¹pi³o jedynie 10 osób. Dla
porównania w 1982 by³o to 107 osób, w
1990 r. 52 osoby a w 2000 - 20. Liczba

zakonników w ca³ej Anglii i Walii to dzi
1345 osób, wielu z nich to ludzie starsi.
Sytuacja w Szkocji, która ma ponad 200
tys. praktykuj¹cych katolików, nie wygl¹da lepiej - rednia wieku ksiê¿y wynosi
ponad 60 lat, w archidiecezji edynburskiej
jest jedynie 34 aktywnych ksiê¿y.
Chicago Tribune, które w maju opisywa³o kryzys wiary w Wielkiej Brytanii poda³o, ¿e 72 proc. Brytyjczyków uznaje siê
za chrzecijan, jednak tylko 8 proc. regularnie uczestniczy w ¿yciu swoich Kocio³ów. Wielka Brytania pokazuje wiatu jak
wygl¹da mieræ religii  skomentowa³ w
Chicago Tribune Callum Brown, historyk
z Uniwersytetu Dundee w Szkocji.
Wizerunek twarzy Jezusa na kuflu do
piwa jest jednym z elementów strategii,
która ma zachêciæ m³odych ludzi do chrzecijañstwa... Projekt przygotowany przez
ekumeniczn¹ grupê reklamow¹ zosta³ jednak skrytykowany. Innym pomys³em jest
uruchomienie specjalnej strony internetowej dla Jezusa na popularnym wród
m³odzie¿y portalu.
Bart³omiej I o wizycie
Benedykta XVI w Turcji
oraz o sytuacji Kocio³a
Wizyta Benedykta XVI w Turcji bêdzie
dobr¹ okazj¹ do usuniêcia nieporozumieñ
i podkrelenia koniecznoci dialogu miêdzy religiami monoteistycznymi  uwa¿a
patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I.
Honorowy zwierzchnik wiatowego
prawos³awia zaprosi³ Papie¿a do udzia³u
w tegorocznych uroczystociach ku czci
w. Andrzeja, patrona Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, przypadaj¹cych 30 listopada. Przy okazji wspomnia³
o sytuacji Kocio³a w Turcji:
Istniej¹ ograniczenia wolnoci religii
wobec nas i wszystkich mniejszoci, które w naszym kraju stanowi¹ jedynie 0,01
procent, prawos³awnych za jest tylko piêæ
tysiêcy! Jestemy dyskryminowani i jako
jedyny Koció³ nie dysponujemy w³asn¹
akademi¹ teologiczn¹, by kszta³ciæ swe
duchowieñstwo, mamy trudnoci z uznaniem w³asnoci kocielnych, odebrano
nam rzeczy o kapitalnej wartoci, a Patriarchat Ekumeniczny, który istnieje od
siedemnastu stuleci, nie posiada osobowoci prawnej. To jest niedopuszczalne
 skar¿y siê patriarcha. Jednoczenie wyrazi³ nadziejê, ¿e Benedykt XVI w czasie
swej listopadowej wizyty poruszy te sprawy w rozmowach z w³adzami.
Przek³ad z ang. tekstów z internetowej
Agencji Zenit: Katarzyna Radwañska
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2007
WAKACYJNE
SPOTKANIA MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM
¯YCIEM W BOGU

«Wakacje z Bogiem» dla czytelników Prawdziwego ¯ycia w
Bogu odbêd¹ siê tradycyjnie w Jaworkach, ko³o Szczawnicy.
Planowane terminy:
16-21.07; 23-28.07.2007
13-18.08; 20-25.08.2007
03-08.09.2007
Mozliwe s¹ przyjazdy grup w
innych terminach, w ci¹gu roku.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.
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 wakacyjnego pobytu
jest mo¿liwoæ g³êbszego poznania Orêdzi, dziêki osobistej i
wspólnotowej modlitwie, lekturze,
dyskusji. Zapewniona jest codzienna Eucharystia oraz mo¿liwoæ
przyst¹pienia do sakramentu pojednania.
Do godziny 12.15:
Jutrznia, niadanie, modlitwa
ró¿añcowa, Msza w., adoracja

Najwiêtszego Sakramentu, spotkanie modlitewne w formie krêgu
biblijnego, indywidualne b³ogos³awieñstwo oraz modlitwa na Anio³
Pañski.
Po obiedzie:
Czas na spacery po piêknej okolicy Ma³ych Pienin (trasy bardzo
³agodne  w najbli¿szej okolicy 4
piêkne rezerwaty przyrody); indywidualna modlitwa, lektura, odpoczynek.
Wieczorem:
O godz. 18  modlitwa ró¿añcowa, kolacja, projekcja filmu religijnego, Nieszpory, kompleta i
Apel Jasnogórski.
W czwartek wieczorem: Godzina wiêta; w pi¹tek wieczorem:
Droga Krzy¿owa.
INFORMACJE: 0695532906
Przyjazd w pierwszym dniu najpóniej do obiadu, czyli do 14.00
Wyjazd w ostatnim dniu  po
Mszy wiêtej i po niadaniu, do godziny 12.00
Odp³atnoæ: 235 z³. Dla niepracuj¹cej m³odzie¿y: 185 z³.
W tym pe³ne ca³odzienne domowe wy¿ywienie i 5 noclegów w

pokojach dwuosobowych.
Mo¿liwoæ bonifikaty lub roz³o¿enia p³atnoci na raty dla osób
w trudniejszej sytuacji materialnej.
Po telefonicznym lub listownym
zapisie na konkretny termin, wymagana jest wp³ata zaliczki w wysokoci 35 z³.
P³atnoæ na konto
Wydawnictwa (w mBanku)
do 30 czerwca 2007:
16114020040000360234222480
Okrelaj¹c wp³atê nale¿y podaæ
datê pobytu. W razie nag³ej rezygnacji zaliczka nie jest zwracana.
S³u¿y pokryciu kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem noclegu
oraz posi³ków w dniu przyjazdu.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw; mê¿czyzn, kobiet, osób
duchownych i wieckich.
Atmosfera rodzinna, ma³e grupy, maksymalnie 14-osobowe.
Zaproszenie jest skierowane do
osób od 18 roku ¿ycia. Nie ma
mo¿liwoci przyjazdu rodzin z
dzieæmi ani pozostania na czas
d³u¿szy ni¿ pobyt rekolekcyjny.
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Drodzy Przyjaciele!
Przez d³ugi czas nie bêdê zagl¹da³a do komputera, wiêc proszê oszczêdcie mi waszych maili. Kiedy wyje¿d¿am z misj¹ g³oszenia wiadectwa i jestem poza domem jest to zawsze bardzo gor¹czkowy okres czasu.
Ostatnio, po moim powrocie, po 2
tygodniach nieobecnoci, otrzyma³am 56 maili.
Niektóre s¹ wa¿ne i takie, których
nadejcia oczekiwa³am, poniewa¿ s¹
sprawy, które teraz porz¹dkujê z powodu ich znaczenia dla nowych projektów, jakie nasz Pan wspiera dla
rozszerzania Jego Królestwa, ale wiele z nich nie ma tak bardzo wielkiego znaczenia.
Jestem zaanga¿owana i aktywna,
kiedy jest to zwi¹zane z nowymi planami. Przyk³adem jest nowe czasopismo, w jêzyku angielskim, którego
zadaniem bêdzie ewangelizowanie.
Inny przyk³ad to nowe metody upowszechniania Prawdziwego ¯ycia w
Bogu tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej i pozyskiwanie wiêkszej liczby mocno zaanga¿owanych ochotników zainteresowanych tym, aby dostêpnoæ do Orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu we
wszystkich regionach by³a du¿a. Prowadzilimy te¿ ankiety na ten temat,
które trzeba by³o uporz¹dkowaæ.
Jeli chodzi o ten plan, furia szatana by³a wyrana. Walczy³ ze mn¹,
by opóniæ Dzie³o naszego Pana.
Zak³adamy te¿ now¹ fundacjê w
Szwajcarii. Wa¿ne s¹ te¿ moje kolejne misje zagraniczne i opracowanie
ich programu.
W koñcu te¿ planujemy druk nowej ksi¹¿ki. Prawdziwe ¯ycie w
Bogu, tom zawieraj¹cy w sobie
wszystkie poprzednie, dotychczas
wydane  w jednej ksi¹¿ce. Ten ostatni plan jest ju¿ realizowany. Bêdzie
to wiêc jednotomowe wydanie Orêdzi na cieniutkim papierze. Kupowanie pojedynczych tomów jest dla wielu osób zbyt kosztowne. Jeden tom
to oko³o 12 dolarów, cena dok³adna
zale¿y od kraju. Jednotomowe wydanie mog³oby kosztowaæ oko³o 25 dolarów. W jêzyku angielskim nie ma

ju¿ dodruków dawnych tomów. W
przysz³oci ka¿dy, kto zechce przeczytaæ Orêdzia, bêdzie je posiada³ w
tylko jednej ksi¹¿ce.
Zaczynamy od jêzyka angielskiego, a¿ w koñcu dojdziemy do wszystkich jêzyków.
Maile inne ni¿ te, dotycz¹ce wymienionych wy¿ej spraw, nie s¹ wiêc
niezbêdne. Zabieraj¹ cenny czas.
Kiedy uda siê zrealizowaæ te plany, a
praca z nimi zwi¹zana bêdzie przebiega³a g³adko i tak jak powinna, bez
przeszkód, bêdê w koñcu wolna.
Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie i próbujê w to mocno wierzyæ.
W miêdzyczasie nadal otrzymujê
orêdzia, ale nie tak wiele jak kiedy.
Jedyne, co mogê powiedzieæ o tych
nowych orêdziach to, ¿e wiat nie
czyni tego, o co prosi Pan. Ziemia
zmierza do sta³ych konwulsji po³¹czonych z katastrofami naturalnymi,
które staj¹ siê za ka¿dym razem wiêksze i silniejsze, uderzaj¹c nas powa¿nie. Ca³e stworzenie mci siê za nasze bezprawie, letarg i obojêtnoæ
wobec Boga.
Nawet ma³e Bo¿e winnice, które
jak ma³e lampki wiec¹ w tym ciemnym wiecie,  a my jestemy jednymi z nich  niezupe³nie doceniaj¹
Jego ³aski, które s¹ na nas sp³ywaj¹.
Wielu pozwala szatanowi, by bawi³
siê nimi jak marionetkami na sznurkach, tak, ¿e wpadaj¹ w zamêt.
Reszta wiata, która kiedy by³a
na dobrej drodze do nawrócenia, cofnê³a siê do letargicznego snu, poniewa¿ mamona sta³a siê ich bo¿kiem.
Niewielu z nas, którzy naprawdê zrozumieli przes³anie Prawdziwego ¯ycia w Bogu i jego wartoæ i ¿yje wed³ug niego. Ci jednak bêd¹ wynagrodzeni i b³ogos³awieni. Nasze modlitwy i wysi³ki przynios¹ Kocio³owi
w koñcu jednoæ, ale nie bez krzy¿a.
Doprowadzenie do pokoju nie odbêdzie siê bez krzy¿a. Naszemu dochodzeniu do wiêtoci równie¿ bêdzie
musia³o towarzyszyæ przejcie przez
krzy¿.
Duch wiêty nie ignoruje naszych
b³agañ. Widzi wszystko, widzi wiêc

tak¿e nasze wysi³ki, cierpienia, poprawê, s³ucha naszych modlitw i widzi nasz¹ szczeroæ. To On daje teraz natchnienie Kocio³owi, aby
ujednolici³ daty Wielkanocy i postêpowa³ dalej drog¹ prowadz¹c¹ do
jednoci. Dopiero wtedy, kiedy dokona siê jednoæ i mi³oæ zapanuje
miêdzy braæmi, dopiero wtedy
zmniejsz¹ siê katastrofy naturalne,
wojny, nienawiæ miêdzy braæmi,
podzia³y.
Jednak¿e to, co zosta³o zachowane jako bicz dla ziemi dla dokonania
Bo¿ej Sprawiedliwoci jest nadal
aktualne i nie mo¿e zostaæ cofniête.
Jest tak z powodu naszej grzesznoci
oraz z powodu g³uchoty i obojêtnoci wobec nawo³ywañ Boga, który interweniuje, abymy okazali skruchê.
¯niwo wyda plon tego, co ziemia zasia³a. ¯niwo nie jest dobre. Bicz nie
mo¿e zostaæ cofniêty zupe³nie, ale jego si³a mo¿e zostaæ zmniejszona
przez pokój, mi³oæ i pojednanie.
Jeli wiêc kto czuje nadal urazê
wobec bratu albo siostry, w naszych
grupach, powinien siê zawstydziæ
przed Panem, powinien przyjæ i zawrzeæ pokój! Duch wiêty przynosi  mówi wiêty Pawe³ mi³oæ, radoæ, pokój, cierpliwoæ, dobroæ,
¿yczliwoæ, ufnoæ, ³agodnoæ i opanowanie... (por. Ga 5,22-23  przyp.
t³um.). Nie mo¿esz nale¿eæ do Jezusa Chrystusa, jeli nie ukrzy¿ujesz
wszystkich namiêtnoci i pragnieñ,
którym pob³a¿asz.
Nasz Pan mówi:
Wszystkie te przes³ania pochodz¹ z Góry i s¹ natchnione przeze
Mnie. Mo¿na ich u¿ywaæ z korzyci¹
dla pouczenia i dla odparcia b³êdu.
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Mo¿na siê nimi pos³ugiwaæ dla pokierowania Kocio³em w stronê Jednoci i dla pokierowania ¿yciem ludzi, dla pouczenia ich o tym, ¿e maj¹
byæ wiêtymi. Otrzymujesz je dla lepszego wyjanienia Objawienia, jakie
zosta³o wam dane. S¹ niewyczerpanym ród³em zdumiewaj¹cej ³aski dla
was wszystkich, aby was wszystkich
odnowiæ. (30.07.1999) Wraz z tymi
s³owami, przypominam wam, co sam
Bóg powiedzia³: Nigdy ciê nie zawiodê! (11.11.1998  przyp. t³um.)
*

Panie, Królu królów,
Mistrzu wszelkiej mocy;
wspomnij na nas,
Twe dzieci, nimi nas
sam nazwa³e.
Z litoci¹ us³ysz
nasze b³agania o jednoæ
Twojego Domu.
Daj nam odwagê i w³ó¿
przekonywuj¹ce s³owa
w nasze usta.
Daj wiadectwo tego,
¿e Ty jeste
Mistrzem wszelkiej mocy.
Dotknij Twoim ber³em
tych, którzy jeszcze
nie zrozumieli Twojego
hymnu mi³oci.
Poprowad ich
przy pomocy ³aski,
aby oddali Ci czeæ.
Niech wszyscy,
którzy w Twoim Domu
praktykuj¹ bezczelnoæ
i arogancjê,
którzy siê che³pi¹,
odrzuc¹ to i pok³oni¹ siê
Tobie, jednocz¹c siê
w pokorze i mi³oci.
Ci za, którzy s¹ w miertel
nym niebezpieczeñstwie,
niech wyzdrowiej¹,
przyjmuj¹c od Ciebie
³askê przemiany serca.
Niech ich duch z³agodnieje,
nie ma bowiem nikogo,
kto mo¿e stawiæ Ci czo³a
w Twojej Woli zjednoczenia
Twego Kocio³a.

wiadectwo z Waszych listów

Dowiadczenie
Bo¿ego Mi³osierdzia przez... internet
i Prawdziwe ¯ycie w Bogu

Wychowywa³em siê w rodzinie, w której zabrak³o przekazania od rodziców ¿ywego dowiadczenia wiary. W okresie
nauki w szkole podstawowej starali siê wychowywaæ mnie do ¿ycia w wierze. Uczêszcza³em na niedzielne Msze, przyj¹³em
sakramenty, przez jaki czas by³em nawet ministrantem. Tak¿e w kociele, pod
okiem siostry zakonnej jako ma³e dziecko
uczy³em siê gry na gitarze.
Pan obdarzy³ mnie uzdolnieniami w
ró¿nych kierunkach, st¹d jeszcze w szkole podstawowej zacz¹³em rozwijaæ ró¿ne
zainteresowania. By³ to czas szybkiego
rozwoju komputerów osobistych, internetu i tak¿e mojego zami³owania do informatyki. Wtedy te¿ zaczê³a siê moja przygoda ze sportem, która po kilku latach
przerodzi³a siê w trening wyczynowy.
W ma³ej miejscowoci, w której mieszka³em nie mia³em kolegów, w szkole nie
by³em za bardzo lubiany, tak¿e ze wzglêdu na wysokie oceny w nauce i osi¹gniêcia sportowe. Ca³y wolny czas powiêca³em na treningi i rozwijanie wiedzy informatycznej.
Po bierzmowaniu w³aciwie straci³em
kontakt z religi¹. Dosta³em siê do jednego z lepszych liceów w odleg³ym od rodzinnego domu miecie. Tam te¿ rozwija³em nadal pasjê sportow¹. W szkole redniej przez pierwszy rok nie znajdowa³em
swego miejsca w klasie, póniej jednak zawi¹za³o siê grono przyjació³. Od kolegów
przej¹³em b³yskawicznie zainteresowanie
muzyk¹ rockow¹, co zaowocowa³o za³o¿eniem w³asnego zespo³u i zacienieniem
wokó³ niego przyjani klasowych.
Zaczê³y siê wspólne zabawy, coraz
czêstszy kontakt z alkoholem, pierwsze
kontakty z narkotykami. Ca³e moje ¿ycie
obraca³o siê wokó³ treningów, komputera, muzyki i zabawy.
W szkole nie mia³em ¿adnych problemów z nauk¹, choæ mój stosunek do niektórych nauczycieli by³ coraz gorszy.
Sprzyja³o temu coraz g³êbsze dowiadczenie grzechu. W klasie maturalnej dosz³o do otwartego konfliktu miêdzy czêci¹ klasy a wychowawc¹, w którym mia³em swój udzia³, przez co zosta³em zmuszony do zmiany szko³y.
Zda³em maturê w nowej szkole i do-

sta³em siê na studia. Zakoñczy³em karierê sportow¹, a rozpocz¹³em równolegle
studia prawnicze i informatyczne. Na drugim roku zacz¹³em pracowaæ.
Moim nowym bo¿kiem sta³y siê ambicje zawodowe i coraz wiêksza chêæ posiadania. Odskoczni¹ od ogromu zajêæ
sta³a siê coraz intensywniejsza zabawa.
Podczas organizowanych z przyjació³mi
imprez upijanie siê alkoholem do nieprzytomnoci nie by³o niczym nadzwyczajnym.
Z biegiem czasu alkohol ustêpowa³
miejsca marihuanie oraz innym narkotykom. Na trzecim i czwartym roku studiów
marihuana sta³a siê nieod³¹czn¹ czêci¹
niemal¿e ka¿dego mojego dnia. Podczas
studiów zaanga¿owa³em siê tak¿e w nieczyste relacje z kobietami.
Kocha³em takie ¿ycie. Czerpi¹c z przyjemnoci, jakie by³o mi w stanie zaoferowaæ, zachowywa³em pozory wzglêdnej
normalnoci wobec mojego otoczenia. Co
wiêcej, ¿y³em w kompletnej niewiadomoci konsekwencji mojego grzechu, czy to
dla mnie, czy w stosunku do osób, z którymi mia³em kontakt. Z moich ust czêsto
wyp³ywa³y nawet deklaracje wiary w Boga.
Chocia¿ ¿y³em w wiecie i zdawa³o mi
siê, ¿e ¿y³em pe³ni¹ mojego ¿ycia, by³em
martwy duchowo. W g³êbi serca pojawia³y siê niekiedy uczucia jakiego osamotnienia, têsknoty za czym bli¿ej nieokrelonym lub te¿ myli sk³aniaj¹ce do refleksji nad sob¹, które jednak skutecznie t³umi³em, maj¹c pod rêk¹ pe³en arsena³ potrzebnych do tego celu narzêdzi.
Okolicznoci zewnêtrzne zwi¹zane z
nieuk³adaj¹c¹ siê sesj¹ na uczelni oraz coraz gorszy stan wewnêtrzny, przemêczenie, z³e samopoczucie, przygnêbienie i lêki
towarzysz¹ce myleniu o najbli¿szej przysz³oci, doprowadzi³y mnie w po³owie
sierpnia 2005 roku do zawo³ania o pomoc
do Boga. Prosi³em Go, ¿eby pomóg³ mi w
zaliczeniach i egzaminach. By³o w tym
du¿o z targowania siê z Bogiem, w zamian za wiarê, choæ czu³em tak¿e, ¿e jest
On moj¹ ostatni¹ desk¹ ratunku. Jednak
plany Boga, jak siê póniej okaza³o, by³y
zupe³nie inne...
Nastêpnego dnia po tej modlitwie, podczas przegl¹dania stron w internecie
przypadkiem trafi³em na Orêdzia Praw-
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dziwe ¯ycie w Bogu i jednym s³owem zatopi³em siê w lekturze. Podczas czytania i
stopniowego poznawania niewys³owionej,
przebaczaj¹cej mi³oci Boga do mnie, zaczê³o siê moje nawrócenie.
Przez kilka dni prze¿ywa³em prawdziw¹ wewnêtrzn¹ mêkê zwi¹zan¹ z ¿alem
za wszystkie grzechy dotychczasowego
¿ycia, które jakby zosta³y mi ukazane
przez Boga. P³acz zwi¹zany z poznaniem
stanu mojej duszy jednoczenie wyra¿a³
niesamowit¹ wdziêcznoæ z ogromu mi³osierdzia okazanego mi przez Pana. W
tym czasie Bóg uzdrawia³ mnie tak¿e fizycznie. Z dnia na dzieñ zosta³em uwolniony z wszystkich na³ogów. W ca³ym ciele odczuwa³em intensywne ciep³o i mocno siê poci³em.
Podczas weekendu pojecha³em do
rodzinnej miejscowoci. Czu³em siln¹ potrzebê pójcia do kap³ana i wyspowiadania siê. Prze³ama³em obawy, jakie siê z
tym wi¹za³y, wyspowiada³em siê z ca³ego
¿ycia.
Po udzielonym rozgrzeszeniu i na³o¿eniu r¹k odczu³em niesamowit¹ ulgê i
uczucie uwolnienia z ciê¿aru mojego
grzesznego ¿ycia. Przepe³niony radoci¹
opowiedzia³em rodzicom o tym, co uczyni³ mi Pan, lecz nie spotka³em siê ze zrozumieniem. Moja mama stwierdzi³a, ¿e jestem chory. Znajomi tak¿e nie byli zainteresowani s³uchaniem o cudzie mojego
nawrócenia...
Wkrótce podj¹³em decyzjê o porzuceniu dotychczasowego ¿ycia i towarzysz¹cych mu ambicji i wiêkszym powiêceniu
siê Bogu. Zrezygnowa³em z ukoñczenia
studiów prawniczych i informatycznych,
postanowi³em rozpocz¹æ studia teologiczne, co tym bardziej nie spodoba³o siê rodzinie. Najbli¿si próbowali mnie przekonaæ
do kontynuowania obranej wczeniej drogi, jednak z czasem dostrzega³em znaki
utwierdzaj¹ce mnie w podjêtej decyzji.
Codzienne przyjmowanie Jezusa w
Eucharystii daje mi si³ê do uczenia siê
¿ycia na nowo, do trwania w wierze, w mi³oci, w modlitwie.
Od momentu nawrócenia odczuwam
troskliw¹ opiekê i prowadzenie przez Ducha wiêtego, dowiadczam Bo¿ego mi³osierdzia, Jego bezinteresownej i niewypowiedzianej mi³oci do cz³owieka, cudownego dzia³ania Jego ³aski. Jednak najwiêkszym cudem Pana pozostaje dla mnie cud
przemiany mojego serca.
Chwa³a Panu!

Aleksander

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

WIÊTY KRZY¯
Historia.
Dawne dzieje
Klasztor wiêtego Krzy¿a po³o¿ony
jest na £ycu, zwanym równie¿ £ys¹ Gór¹,
drugim co do wielkoci masywem Gór
wiêtokrzyskich. £ysa Góra by³a miejscem
kultu religijnego jeszcze w czasach pogañskich. Legendy zwi¹zane z tym miejscem
mówi¹ nie tylko o czci oddawanej tu bóstwom, ale równie¿ o zamku  orodku
w³adzy, który mia³ poprzedzaæ fundacjê benedyktyñsk¹.
Pierwszy koció³ na £ycu pod wezwaniem Trójcy Przenajwiêtszej wzniesiony
zosta³ przez D¹brówkê w okresie Chrztu
Polski. Data za³o¿enia klasztoru na £ysej
Górze nie jest znana. Tradycja benedyktyñska, powtórzona przez D³ugosza w
Dziejach Polski, przypisuje fundacjê Boles³awowi Chrobremu w 1006 r. Przekazy
kronikarskie opisuj¹ce pojawienie siê benedyktynów w klasztorze s¹ pe³ne legend.
Najstarsza monografia o wiêtym Krzy¿u
³¹czy wzniesienie kocio³a przez D¹brówkê z jednoczesnym osiedleniem siê zakonników, których wezwa³a z czeskiego miasta Zozea. Z kolei D³ugosz podaje, ¿e Boles³aw Chrobry zwróci³ siê do konwentu na
Monte Cassino z prob¹ o przys³anie mnichów do zasiedlenia klasztoru na £ysej
Górze. Sk¹d przybyli benedyktyni na wiêty Krzy¿  do dzi nie wiadomo.

Legenda
By³o to za czasów panowania Boles³awa Chrobrego, który zaprosi³ do Polski
swego krewnego, wêgierskiego królewicza
Emeryka. M³odzieniec przed dalek¹ podró¿¹ otrzyma³ od swojego ojca oprawiony
w z³oto krzy¿ z relikwiami Krzy¿a wiêtego.
Król Boles³aw na czeæ królewicza
urz¹dzi³ wspania³e polowanie. Wród gêstwiny lenej Emeryk spostrzeg³ wielkiego jelenia i popêdzi³ za nim. Jeleñ wpad³
w gêste zarola, a jego roz³o¿yste rogi zaplata³y siê w ga³êziach. Królewicz uradowany wydosta³ strza³ê z ko³czana, napi¹³
³uk i wycelowa³ w zdobycz. Wtedy sta³o
siê co dziwnego. Jeleñ odwróci³ ³eb w
stronê myliwego i Emeryk ujrza³ pomiêdzy wieñcami wspania³ych rogów otoczo-

ny nieziemskim blaskiem krzy¿. wiat³o
bij¹ce z krzy¿a olepi³o na chwilê m³odzieñca. Uzna³ to zdarzenie za znak od
Boga. Jeleñ nagle znikn¹³. Królewicz z³o¿y³ przysiêgê, ¿e na miejscu cudownego
zjawiska wybuduje klasztor i zostawi w nim
otrzymane od ojca relikwie Krzy¿a wiêtego.

Sanktuarium
Krzy¿a wiêtego
Legenda legend¹. Jakie by³y okolicznoci uzyskania relikwii nie wiadomo. Faktem jest, ¿e piêæ cz¹steczek z Drzewa
Krzy¿a wiêtego, które znalaz³y siê w
opactwie, sta³y siê obiektem czci i kultu, a
klasztor benedyktyñski miejscem licznych
pielgrzymek.
wiêty Krzy¿ by³ dla ówczesnych katolików polskich tym, czym obecnie jest
Czêstochowa. Przechowywane relikwie
przyci¹ga³y wiernych z ca³ej Polski. Przez
wieki pielgrzymowali do klasztoru królowie,
magnaci, a zw³aszcza lud polski. Pielgrzymi nawiedzali sanktuarium i przystêpowali
do sakramentów wiêtych szczególnie w
okresie wi¹t, z którymi wi¹za³y siê odpusty nadane wi¹tyni przez papie¿y. By³y
to: uroczystoæ Znalezienia i Podwy¿szenia Krzy¿a, Zielonych wi¹tek, wiêtej
Trójcy, uroczystoæ powiêcenia kocio³a
i oktawa tej uroczystoci, Niepokalanego
Poczêcia NMP, uroczystoæ w. Benedykta, w. Emeryka i Wszystkich wiêtych.
Kult relikwii wci¹¿ wzrasta³. Opactwo
zosta³o otoczone opieka w³adców. Dziêki
temu mo¿liwy by³ szybki rozwój i rozkwit.
Boles³aw Wstydliwy udokumentowa³ sw¹
czeæ dla wiêtego Krzy¿a, odbudowuj¹c
zniszczony klasztor, a W³adys³aw £okietek, Kazimierz Wielki i inni królowie polscy  nadaj¹c opactwu liczne przywileje.
Wszystkie s³awne rody: Kmitów, Olenickich, Odrow¹¿ów, Radziwi³³ów, Têczyñskich, Bogoriów, Siennickich wyra¿a³y
sw¹ czeæ w ofiarowanych wotach, zdobi¹cych kaplicê wiêtego Krzy¿a.
Do dzi ofiarnoæ tê przypominaj¹ herby umieszczone w sklepieniach kru¿ganków.

56
3-2006.P65

56

2006-10-08, 18:23

3/2006

Niezwyk³e relikwie
Magnesem, który przyci¹ga³ wiernych
z ca³ej Polski by³y i s¹ relikwie wiêtego
Krzy¿a.
Poprzez wieki pielgrzymowali do wiêtego Krzy¿a królowie, magnaci, a zw³aszcza garn¹³ siê lud polski. Sk³adano u stóp
Krzy¿a wiêtego troski i proby, sk³adano
równie¿ dary dziêkczynne.
Czeæ oddawana relikwiom musia³a
byæ wielka, kiedy w 1287 roku Rusini towarzysz¹cy Tatarom w wyprawie wojennej radzili im, aby nie naruszali tutejszego
miejsca, maj¹c wzgl¹d na czeæ Krzy¿a
wiêtego.
Boles³aw Wstydliwy odbudowuje
klasztor, a £okietek, Kazimierz Wielki i inni
królowie nadaj¹ klasztorowi przywileje.
Najwiêkszym czcicielem relikwii Krzy¿a
wiêtego by³ król W³adys³aw Jagie³³o. Ju¿
w 1386 roku wst¹pi³ tutaj jad¹c do Krakowa po chrzest i koronê. Od tej pory nie
udawa³ siê na ¿adn¹ wyprawê, dopóki tu
pieszo nie odby³ pielgrzymki.
W 1410 roku, wybieraj¹c siê na wojnê
z Krzy¿akami, zatrzyma³ siê dwa dni w
S³upi i ka¿dego poranka wstê¬powa³ pieszo na górê, gdzie ca³y dzieñ spêdza³ na
modlitwie i rozdawaniu ja³mu¿ny. Z klasztoru nie schodzi³ na posi³ki, a¿ mrokiem utrudziwszy siê srodze modlitw¹. Pielgrzymowa³ na wiêt¹ Górê jeszcze wiele razy
(1414, 1416, 1419, 1422, 1432). Ten pobo¿ny monarcha wiadczy³ klasztorowi
wielkie dobrodziejstwa.
Nastêpcy króla W³adys³awa Jagie³³y
poszli ladem wielkiego przodka.
Kazimierz Jagielloñczyk w 1448 i 1451
roku odes³awszy swój dwór do Opatowa
w skromnym orszaku uczci³ zbawcze dzielo. On by³ te¿ g³ównym inwestorem rozbudowy klasztoru wiêtokrzyskiego.
Jan Olbracht na £ysej Górze potwierdzi³ przywileje klasztorne.
Zygmunt I parokrotnie odwiedzi³ wiêty
Krzy¿.
Zygmunt III, spod Guzowa ci¹gn¹c,
wst¹pi³ do klasztoru £ysogórskiego, by
dziêkowaæ za zwyciêstwo odniesione z
ma³ym przelewem krwi.
W³adys³aw IV przywióz³ tu krucyfiks,
dar i dzie³o rêki swojego ojca.
Jan Kazimierz z ¿on¹ odwiedzili w
1661 roku wiêty Krzy¿ i ciê¿ko chorego
opata Sierakowskiego.
Król Micha³ spêdzi³ swoj¹ m³odoæ na
tej górze.
Wród znakomitych pielgrzymów wymieniæ nale¿y kardyna³a Gaetano, który
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bra³ udzia³ w odpucie 14.09.1596 roku.
Obs³udze pielgrzymów powiêcali zakonnicy wiele czasu i troski. Celem uwietniania nabo¿eñstw klasztor utrzymywa³ orkiestrê i wieckiego organistê. Ponadto benedyktyni obs³ugiwali kilka parafii na terenie swoich posiad³oci: S³upiê Now¹,
Wierzbnik (Starachowice), Koniem³oty.

uczucie, ale co, co siê ujawnia w codziennej przyjani i w tysi¹cach elementów
wspó³pracy - powiedzia³ kard. Erdö.

To ju¿ 1000 lat...!
W tym roku sanktuarium obchodzi³o
szczególny jubileusz. Prymas Wêgier
przewodniczy³ na wiêtym Krzy¿u dziêkczynnej mszy za 1000-lecie ¿ycia monastycznego w tym miejscu. Na uroczystoci kardyna³ Peter Erdö przyby³ z 300-osobow¹, narodow¹ pielgrzymk¹ wêgiersk¹.
50 lat po Powstaniu Budapeszteñskim
Wêgrzy prze¿ywaj¹ rok modlitwy o duchow¹ odnowê narodu. Klasztorowi na wiêtym Krzy¿u podarowali relikwie w. Emeryka.
8 wieków obecnoci benedyktynów, 70
lat pracy misjonarzy oblatów: witaj¹c licznie przyby³ych wiernych bp Andrzej Dziêga dziêkowa³ tym zakonnikom za ofiarn¹
pos³ugê. Przypomnia³ przekaz o pielgrzymce wêgierskiego królewicza Emeryka, który, zgodnie z legend¹, podarowa³
klasztorowi relikwie Drzewa Krzy¿a wiêtego. Zwi¹za³a siê tu na zawsze tajemnica Trójcy Przenajwiêtszej z tajemnic¹
Krzy¿a - jak w codziennym znaku krzy¿a
jaki czynimy na sobie. Ziemia ta sta³a siê
wiêtokrzyska. Polscy królowie i polski lud
uznali wiêtoæ tego miejsca, przyjêli tu
ogrom Bo¿ej ³aski. Powsta³o pierwsze polskie sanktuarium i pierwsza w Polsce kalwaria - mówi³ bp Dziêga.
Wiarygodnoæ tradycji podkrela dzi
braterstwo narodów wêgierskiego i polskiego  stwierdzi³ w homilii kard. Erdö.
Historyczna spucizna klasztoru i w.
Emeryka  doda³  jest nadal aktualna.
Nowa ewangelizacja, ponowne odkrycie
i ci¹gle nowe prze¿ycie dziedzictwa naszej
wiary umacniaj¹ poczucie braterstwa naszych narodów. Nie jest to jednak tylko

Prymas Wêgier podziêkowa³ diecezji
sandomierskiej za m³odych kap³anów wys³anych do pracy w Budapeszcie. Poinformowa³ o bliskiej inauguracji Centrum w.
Wojciecha w odnowionym budynku dawnego seminarium w Ostrzyhomiu. Stanie
siê ono miejscem wspó³pracy badaczy z
Europy rodkowej, aby na fundamencie
wspólnej chrzecijañskiej wiary wypracowaæ jak najpe³niejszy obraz wspólnej historii narodów.

MSZE WIÊTE
I UROCZYSTOCI
RELIGIJNE

Wielk¹ zaiste i cenn¹
rzecz¹ jest krzy¿. Wielk¹, poniewa¿ przezeñ
otrzymalimy wiele
dóbr... Cenn¹ za, poniewa¿ krzy¿ jest znakiem
mêki i tryumfu Boga:
znakiem mêki z powodu
dobrowolnej w mêce
mierci; znakiem tryumfu, poniewa¿ dziêki
niemu szatan zosta³
zraniony, a wraz z nim
zosta³a pokonana
mieræ; poniewa¿ bramy
piek³a zosta³y skruszone, krzy¿ za sta³ siê dla
ca³ego wiata powszechnym znakiem zbawienia.
w. Andrzej z Krety,
biskup

Niedziele i wiêta
godz. 8.00, 9.30 i 11.00
w m-cach VX godz. 17.00.
wiêta kocielne przypadaj¹ce
w dni robocze: godz. 8.00 i 17.00
Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: 17.00
Droga Krzy¿owa:
pi¹tki Wielkiego Postu  godz. 17.00
Nabo¿eñstwa Majowe  godz. 17.00
Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe  g. 17.00
Odpusty: ku czci
Podwy¿szenia Krzy¿a w. godz. 12.00
Trójcy wiêtej  godz. 12.00
Nieszpory, niedziele i wiêta
w m-cach VX po Mszy wieczornej
Wielki Pi¹tek: Droga Krzy¿owa
z Nowej S³upi na wiêty Krzy¿
pocz¹tek godz. 12.00 z kocio³a
DROGA KRZY¯OWA
w m-cach VX trzecie pi¹tki miesi¹ca
o godz. 21,00 po³¹czona
z nocnym czuwaniem.
WYSTAWIENIE RELIKWII
DRZEWA KRZY¯A WIÊTEGO
 ka¿da Msza w. w niedzielê, w okresie Wielkiego Postu.
 Msza w. o godz. 11.00 w pozosta³ych okresach roku,
 po nabo¿eñstwie drogi Krzy¿owej,
 na zakoñczenie ka¿dej pielgrzymki,
 na ¿yczenie grup wycieczkowych.

Gdzie kupiæ nasze ksi¹¿ki, kasety, p³yty DVD

l TORUÑ: ul. ¯wirki i Wigury 80 sklep Fundacji Nasza Przysz³oæ Tel.: 0566108117
l SZCZECINEK: Fundacja Nasza Przysz³oæ ul. Klasztorna 16
Tel.: 0943731160; 0943731161; 0943731162; Fax: 0943742514
l POZNAÑ  sklep przy Farze (ulica Go³êbia) w centrum miasta Tel.: 0618305182
l CZÊSTOCHOWA  CLARAMONTANA, ul. Kordeckiego 2 (sklep na Jasnej Górze)
l WARSZAWA  KSIÊGARNIA Naszego Dziennika, tel.: 0225157777
PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE w MIKO£OWIE ul. ¯wirki i Wigury 6 B. H. Lumen
Tel.: 0327383869 Fax: 0327389412 e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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Benedykt XVI

SZUKAÆ
OBLICZA
JEZUSA
Szukanie oblicza Jezusa powinno byæ
pragnieniem wszystkich chrzecijan  powiedzia³ Benedykt XVI podczas wizyty w
Manopello, w rodkowych W³oszech.
Papie¿ modli³ siê w sanktuarium, gdzie
wedle legendy znajduje siê chusta, na której odcisnê³o siê oblicze Chrystusa, a nastêpnie wyg³osi³ katechezê o szukaniu
oblicza Boga.
 Chcia³bym podziêkowaæ Panu za
dzisiejsze spotkanie, proste i rodzinne, w
miejscu, gdzie mo¿emy rozwa¿aæ tajemnicê Boga, kontempluj¹c ikonê wiêtego
Oblicza  powiedzia³ na rozpoczêcie spotkania z kilkoma tysi¹cami pielgrzymów
Benedykt XVI.
Pozdrawiaj¹c miejscowego metropolitê Chieti-Vasto, abp Bruno Forte, Ojciec
wiêty podkreli³, ¿e jest on jego wieloletnim przyjacielem, z którym wspó³pracowa³
w Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej.
Wspomina³ liczne rozmowy z nim i ujawni³, ¿e wiele czerpa³ z m¹droci abp. Forte i napisanych przez niego ksi¹¿ek.
W Manoppello by³ równie¿ obecny ks.
Heinrich Pffeifer, który w 1996 r. porówna³ chustê z Ca³unem Turyñskim i doszed³
do wniosku, ¿e wizerunki na obu p³ótnach
pokrywaj¹ siê, co wiadczy o autentycznoci Volto Santo  chusty przechowywanej w Manoppello i uznawanej za legendarn¹ chustê w. Weroniki.
Specjalne pozdrowienie Papie¿ skierowa³ równie¿ do kapucynów opiekuj¹cych
siê sanktuarium, do ksiê¿y i seminarzystów.
Jestem szczególnie szczêliwy, widz¹c wielk¹ liczbê seminarzystów, a wiêc

przysz³oæ Kocio³a jest wród nas!  powiedzia³ Benedykt XVI.
Cieszy³ siê tak¿e z obecnoci kap³anów, reprezentuj¹cych ca³¹ wspólnotê diecezjaln¹, i nazwa³ ich tymi, którzy s¹ zakochani w Chrystusie i szukaj¹ Jego wiêtego Oblicza.
 Kiedy modli³em siê przed chwil¹, myla³em o dwóch aposto³ach, którzy spotykaj¹ Pana i pytaj¹: Nauczycielu, gdzie
mieszkasz? Tego samego dnia zrozumieli, ¿e znaleli Mesjasza. Ale ile drogi mieli
jeszcze przed sob¹! Nie wyobrazili sobie,
jak g³êboka mo¿e byæ tajemnica Jezusa z
Nazaretu, jak Jego twarz mo¿e okazaæ siê
nieprzenikniona, tak ¿e po trzech latach
Filip, jeden z nich, podczas ostatniej wieczerzy us³ysza³: Od tak dawna jestem z
wami, a nie rozpozna³e mnie, Filipie. Kto
widzia³ mnie, widzia³ i Ojca  mówi³ Benedykt XVI. Doda³, ¿e dopiero po spotkaniu
Zmartwychwsta³ego aposto³owie zrozumiej¹ znaczenie s³ów Jezusa i stan¹ siê
Jego niezmordowanymi g³osicielami i
wiadkami a¿ po mêczeñstwo.
 By zobaczyæ Ojca, trzeba poznaæ
Chrystusa - mówi³ dalej Papie¿.  Ten, kto
spotyka Jezusa, kto pozwala Mu siê poci¹gn¹æ i gotów jest iæ za Nim a¿ po ofiarê z ¿ycia, dowiadcza tego, czego On dokona³ na krzy¿u, ¿e tylko ziarno, które upadnie na ziemiê i obumrze, przynosi owoc.
Kto nienawidzi ¿ycia na tym wiecie, zachowa je na wiecznoci. To dowiadczenie prawdziwych przyjació³ Boga, wiêtych, którzy rozpoznali w twarzach potrzebuj¹cych braci oblicze Pana. Zapewniaj¹
nas, ¿e jeli wiernie pójdziemy drog¹ mi³o-

ci, i my zaspokoimy g³ód obecnoci Boga.
Papie¿ nawi¹zywa³ tak¿e psalmu 24:
Takie jest pokolenie tych, co Go szukaj¹, co szukaj¹ oblicza Boga Jakuba, pytaj¹c kim jest pokolenie, które szuka, które godne jest wejæ na górê Pana i stan¹æ
wobec Jego wiêtego Oblicza. Wyjani³
za psalmist¹, ¿e s¹ to ci, którzy maj¹ czyste serce, nie k³ami¹, nie szkodz¹ bliniemu.
 Aby wejæ w komuniê z Chrystusem
i poznaæ Jego oblicze w twarzach braci,
konieczne s¹ niewinne rêce i czyste serca. Niewinne rêce to egzystencja owiecona mi³oci¹, która przezwyciê¿a obojêtnoæ, w¹tpliwoci, k³amstwo. Czyste serca porwane przez piêkno Boga to, jak
mówi w. Teresa, serca, na których odciniête jest oblicze Chrystusa  cytowa³ Benedykt XVI.
Osobno zwróci³ siê tak¿e do kap³anów
zapewniaj¹c, ¿e jeli pozostanie w nich odciniêta wiêtoæ oblicza Jezusa, przemiany doznaj¹ tak¿e wierni powierzeni ich trosce. Mówi¹c do seminarzystów Ojciec
wiêty zachêca³ ich, by dali siê prowadziæ
pragnieniu s³u¿enia Kocio³owi, do zakonników za i zakonnic, by wszelka ich dzia³alnoæ by³a odbiciem dobroci i mi³osierdzia Bo¿ego.
Jednoczenie papie¿ podkrela³, ¿e
szukanie oblicza Jezusa musi byæ pragnieniem wszystkich chrzecijan.  Jestemy pokoleniem, które w tym czasie
szuka Jego oblicza, oblicza Boga Jakuba. Na koniec naszego ziemskiego pielgrzymowania On, Jezus, bêdzie nasz¹
nagrod¹ i chwa³¹ na zawsze  stwierdzi³
Benedykt XVI.
Wskaza³ te¿ na Maryjê, w której obliczu rysy Pana s¹ najlepiej rozpoznawalne. Prosi³ o to, by jako Matka Stworzy-
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ciela pomog³a ludziom szanowaæ tak¿e
przyrodê, wielki dar Boga, który mo¿na
podziwiaæ z Manoppello, patrz¹c na wspania³e góry, które otaczaj¹ to abruzyjskie
miasteczko.
Na zakoñczenie Papie¿ udzieli³ zebranym b³ogos³awieñstwa Aaronowego:
Niech was Pan b³ogos³awi
i strze¿e, niech rozpromieni swoje
oblicze nad wami i obdarzy was
swoj¹ ³ask¹, niech zwróci ku wam
oblicze swoje i obdarzy was
pokojem...
*
W tym kontekcie mo¿na przytoczyæ
wypowied w³oskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961), która 22 lutego 1944 r. zapisa³a s³owa wypowiedziane na d³ugo
przedtem, nim ktokolwiek pomyla³ o
zgodnoci Oblicza z Ca³unu i Chusty:
Chusta Weroniki jest cierniem
tkwi¹cym w duszy sceptycznej. Wy, letni i chwiejni w wierze, którzy kroczycie
naprzód dziêki swym cis³ym bada-

Drodzy
Czytelnicy
4 Bardzo przepraszamy za kilkudniowe opónienie w dostarczeniu
Wam nowego numeru pisma. Jego
przygotowanie i druk nie zawsze jest
mo¿liwy szybko. Przygotowujemy je
w miarê mo¿liwoci czasowych,
zwykle na koniec kwarta³u.
4 Kolejny, 4 numer w tym roku,
uka¿e siê i na pewno dotrze do Was
przed Bo¿ym Narodzeniem.
4 Wszystkich zalegaj¹cych z
op³at¹ za pismo, prosimy o uregulowanie nale¿noci przelewem na nasze konto bankowe. Prosimy nie korzystaæ z blankietów drukowanych w
starych numerach, gdy¿ czêsto nie s¹
ju¿ one aktualne i pieni¹dze do nas
nie trafiaj¹. S¹ Wam zwracane na
konto, co czasem umyka Waszej
uwadze i powoduje niepotrzebne nieporozumienia.
Kilkakrotnie  w okresie dostosowywania siê do Unii Europejskiej 
polskie banki zmienia³y numeracjê
wszystkich kont. W stopce redakcyjnej i na blankiecie widnieje numer
podstawowy naszego konta banko-

niom, wy, racjonalici  porównajcie
Chustê z Ca³unem. Na pierwszej widnieje Oblicze ¯yj¹cego, na drugim 
Zmar³ego. Lecz d³ugoæ, szerokoæ,
cechy somatyczne, kszta³t, w³aciwoci s¹ takie same.
Po³ó¿cie p³ótna jedno na drugim, a
zobaczycie, ¿e siê pokrywaj¹. To ja jestem. Ja, który wam chcia³em pokazaæ,
kim by³em i czym dla was z mi³oci siê

wego: 51 1560 1111 0000 9070 0014
0768 (Getinbank II/O K-ce). Mo¿na
tak¿e korzystaæ z wp³at przez mBank:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480.
4 Prze¿ylimy z kilkoma grupami czytelników bardzo piêkne chwile w czasie wakacji z Bogiem w Jaworkach. Ju¿ teraz zapraszamy na
przysz³y rok wszystkich (szczegó³y
na stronie 53), którzy chcieliby spêdziæ wakacje nieco inaczej, tak jak
zachêci³a do tego Matka Bo¿a w Medziugorju, mówi¹c 25 lipca 2006: "w
tym czasie nie mylcie wy³¹cznie o
wypoczynku waszego cia³a, lecz szukajcie te¿ czasu dla waszej duszy".
4 Wszystkich zainteresowanych
"Prawdziwym ¯yciem w Bogu" oraz
tym, aby Vassula jeszcze raz przyjecha³a do Polski, prosimy o modlitwê,
aby spotkanie takie uda³o siê zrealizowaæ  jeli znajduje siê ono tak¿e
w Bo¿ych planach.
4 Co do planów wydawniczych
mamy nadziejê jeszcze w tym roku
opublikowaæ nastêpuj¹ce nowoci:
 Za kilka dni: nowa broszurka
Cataliny Rivas "Bo¿a Opatrznoæ" .
Tym razem tematem danego jej przez
Pana pouczenia jest mieræ.
 Jeszcze przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia: ksi¹¿ka "B¹dcie wiêtymi..." z sylwetkami kilkudziesiêciu

sta³em.
Gdybycie nie nale¿eli do zatraconych, do lepych, te dwa p³ótna wystarczy³yby wam, by przywieæ was do mi³oci, do ¿alu, do Boga.*
Nawet jeli traktuje siê tê opiniê krytycznie i uzna, ¿e z naukowego punktu widzenia nie mo¿na jej uwzglêdniæ, trzeba
przyznaæ, ¿e mamy do czynienia z wypowiedzi¹, która wykracza poza obszar naturalnej wiedzy Marii Valtorty. W tamtych
czasach nikt jeszcze nie myla³ o ewentualnych podobieñstwach pomiêdzy tymi
dwoma wizerunkami. Niewiedza siêga³a
tak daleko, ¿e w niemieckim wydaniu jej
pism miejsce to po prostu opuszczono.
Wspó³czesne badania ka¿¹ jednak zaliczyæ tê wypowied do kategorii poznania ponadnaturalnego i dowiadczenia
mistycznego.
Maria Valtorta, Poemat Boga-Cz³owieka (wydanie w³oskie z roku 1975), t. 10, str.
352, § 637.7.
*

wiêtych i b³ogos³awionych, przedstawionymi zwykle w sposób ¿ywy,
barwny, a nie tylko  suchy i encyklopedyczny; ksi¹¿ka z ilustracjami.
 Tak¿e przed wiêtami, a w³aciwie na Adwent, przygotowujemy album CD z nagraniem audio tekstów
z pierwszej Ksiêgi Poematu BogaCz³owieka. Wys³uchanie tych tekstów z pism Marii Valtorty mo¿e stanowiæ doskona³e przygotowanie do
w³aciwego prze¿ycia wi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Planujemy, ¿e bêdzie to
album dwup³ytowy.
Uka¿e siê tak¿e ju¿ wkrótce wersja mp3 (do odtwarzania w komputerach oraz w odtwarzaczach mp3) ze
wszystkimi tekstami z Ksiêgi I.
 Z pocz¹tkiem nowego roku
2007 uka¿e siê ksi¹¿ka ks dr Micha³a Kaszowskiego Oto Oblubieniec
nadchodzi.... Bêdzie to publikacja
przybli¿aj¹ca w sposób pe³ny nauczanie Kocio³a katolickiego o sprawach
ostatecznych, z licznymi odniesieniami do pism wiêtych i mistyków.
4 Dziêkujemy za wszystkie Wasze wyrazy ¿yczliwoci i pamiêci.
Odwzajemniamy Wasz¹ modlitwê i
prosimy o ni¹ nadal, abymy nasz¹
prac¹, jak najlepiej s³u¿yli realizacji
planów, jakie s¹ w Sercu Boga.
Redakcja Vox Domini

62
3-2006.P65

62

2006-10-08, 18:24

3/2006

W rocznicê
inauguracji pontyfikatu
S³. B. Jana Paw³a II

OCALIÆ OD
ZAPOMNIENIA...
«Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ wierni! Dzi tej mocy bardziej
wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce
dziejów. Musicie byæ mocni moc¹ nadziei, która przynosi pe³n¹ radoæ ¿ycia i
nie pozwala zasmucaæ Ducha wiêtego!
Musicie byæ mocni moc¹ mi³oci, która
jest potê¿niejsza ni¿ mieræ...»
Kraków, 9 czerwca 1979
«Dla cz³owieka wa¿niejszym jest byæ
ni¿ mieæ; to, kim siê jest, ni¿ to, ile siê
posiada...»
Lubaczów, 1991.
«Oblicze ziemi odnawia siê za spraw¹ cz³owieka, gdy duch ludzki jest pos³uszny Duchowi wiêtemu: Duchowi
Prawdy i Mi³oci...»
Kowno, 6 wrzenia 1993
«Nie dajcie siê skusiæ pseudowartociami, pó³prawdami, urokiem mira¿y, od
których póniej bêdziecie odwracaæ siê
z rozczarowaniem, poranieni, a mo¿e nawet ze z³amanym ¿yciem. ..
Trzeba umieæ u¿ywaæ swojej wolnoci, wybieraj¹c to, co jest dobrem prawdziwym... »
Poznañ, 3.czerwca 1997
«Zaniecie przysz³ym pokoleniom
wiadectwo wiary, nadziei i mi³oci. B¹dcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyæ
próg, trzeba iæ w g³¹b...»
2 czerwca 1998
Do m³odzie¿y zgromadzonej
na Polach Lednickich
«Zawsze bowiem, gdy cz³owiek oddala siê od Boga, doznaje w konsekwencji
wielkiego rozczarowania, któremu towarzyszy lêk. A jest tak dlatego, ¿e w wyniku oddalania siê od Boga cz³owiek zostaje sam i zaczyna odczuwaæ bolesn¹
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samotnoæ, czuje siê zagubiony. Lecz z
tego lêku wy³ania siê w koñcu poszukiwanie Stwórcy, gdy¿ nic nie potrafi zaspokoiæ owego g³odu Boga tkwi¹cego w
cz³owieku...»
Sopot, 5 czerwca 1999
«Serce Jezusa, ród³o ¿ycia i wiêtoci, zmi³uj siê nad nami». Tak wo³amy w
Litanii. Wszystko, co Bóg chcia³ nam powiedzieæ o sobie, o swojej mi³oci, to
wszystko z³o¿y³ w jaki sposób w swym
Sercu, w Sercu Swego Syna i przez to
Serce wyrazi³. Stoimy wobec niezg³êbionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy ca³y odwieczny Bo¿y plan zbawienia wiata. A jest to plan mi³oci. ..»
Elbl¹g, 6 czerwca 1999
«Prawdziwe ¿ycie wyra¿a siê w darze
z siebie...»
Z Orêdzia na XVI
wiatowy Dzieñ M³odzie¿y, 2001 r.
«Prze³amujcie bariery powierzchownoci i lêku! Rozmawiajcie z Jezusem,
modl¹c siê i s³uchaj¹c Jego s³owa. Prze¿ywajcie radoæ, jak¹ daje pojednanie w
sakramencie pokuty. Przyjmujcie Jego
Cia³o i Jego Krew w Eucharystii, bycie
póniej umieli Go przyj¹æ i s³u¿yæ Mu w
braciach. Nie ulegajcie ³atwym pokusom
i z³udzeniom wiata, które bardzo czêsto prowadz¹ do tragicznych rozczarowañ...
Jak dobrze wiecie, to w³anie trudne
chwile, chwile prób s¹ miar¹ jakoci wyborów. Nie ma dróg na skróty ku szczêciu i wiat³u! Tylko od Jezusa mo¿na
uzyskaæ odpowiedzi, które nie zwodz¹ i
nie rozczarowuj¹!...»
P³owdiw, 26 maja 2002
Spotkanie z m³odzie¿¹

«Ruszaj w drogê!» Nie poprzestawaj
na dyskusjach, nie zwlekaj z czynieniem
dobra, czekaj¹c na odpowiedni¹ okazjê,
która mo¿e nigdy siê nie nadarzyæ. Nadszed³ czas, by dzia³aæ!...
Nie bójcie siê spotkaæ Jezusa; szukajcie Go uwa¿nie i z otwartym sercem, wnikliwie czytaj¹c Pismo wiête, modl¹c siê
indywidualnie i we wspólnocie, szukajcie Go poprzez czynne uczestnictwo w
Eucharystii, szukajcie Go podczas spotkania z kap³anem, który udziela wam sakramentu pojednania, szukajcie Go w Kociele, który poznajecie za porednictwem grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeñ, szukajcie Go w obliczach waszych braci, cierpi¹cych, potrzebuj¹cych
i cudzoziemców...»
Berno, 5 czerwca 2004
Spotkanie z m³odzie¿¹
«Z pewnoci¹ nakaz Jezusa: Idcie i
g³ocie Ewangeliê zawsze pozostaje tak
samo wa¿ny i przynaglaj¹cy. Jednak sytuacja aktualna nie tylko wiata, ale tak¿e ró¿nych czêci Kocio³a absolutnie
wymaga, aby na s³owo Chrystusa odpowiedzieæ pos³uszeñstwem bardziej zdecydowanym i wielkodnsznym. Ka¿dy
uczeñ jest wezwany osobicie. Nikomu
nie wolno siê uchylaæ od osobistej odpowiedzi: Biada mi, gdybym nie g³osi³
Ewangelii! (1 Kor 9, 16)...»
CHRISTIFIDELES LAICI
30 grudnia 1998
«Wiara uczy nas, ¿e nawet w najtrudniejszych i najbardziej bolesnych próbach
Bóg nigdy nas nie opuszcza: w tajemnicy Bo¿ego Narodzenia przyszed³, by
dzieliæ z nami ¿ycie...»
2 stycznia 2005
Przed modlitw¹ Anio³ Pañski
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Wasze modlitwy mog¹ zniszczyæ
wszelkie panowanie z³a na tym wiecie
«...Zaprawdê nadesz³a godzina, w której mieræ przeladuje ¯ycie. Wyrzucacie Moich anio³ów z waszych pomieszczeñ, które w rzeczywistoci nale¿¹ do Mnie. Znies³awiacie ich, traktujecie jak oszczerców. Bardziej brutalnie ni¿ kiedykolwiek próbujecie zabiæ ich ducha oraz
Mojego Ducha, s¹dz¹c, i¿ oddajecie Mi wiêt¹ przys³ugê.
Nie macie nad nimi jednak ¿adnej w³adzy, bo wypowiadane przez nich s³owa s¹ ¿yciem, a ¯ycie jest silniejsze ni¿
mieræ, Mi³oæ jest potê¿niejsza ni¿ Z³o; Mój Duch jest ich
wiêtym Towarzyszem, krocz¹cym z nimi. Dok¹d wiêc id¹
Moi anio³owie, tam Mój Duch jest z nimi.
Orêdzie  które og³aszam wam od pocz¹tku  mówi, ¿e
macie siê wzajemnie mi³owaæ, pojednaæ w Mojej Mi³oci,
prowadziæ wiête ¿ycie i wiêciæ Moje Imiê. Takie jest ca³y
czas Moje Orêdzie, lecz  ach!  jak¿e niewielu je us³ysza³o i pod¹¿y³o za nim...
Dlaczego wci¹¿ trzymacie siê kurczowo tego przemijaj¹cego wiata? Uczy³em was, bycie nie troszczyli siê o wasze
¿ycie. Czy¿bym nie mia³ zadbaæ o wasze potrzeby? Przyozdobiê wasz¹ duszê, jeli tylko pozwolicie Mi to uczyniæ.
Odk¹d pojawi³o siê to Orêdzie, nigdy nie przesta³em was
wzywaæ do powrotu do Mnie i do zmiany waszego ¿ycia.
Prosi³em was o poprawê, nawrócenie i czuwanie na modlitwie. Prosi³em was o kadzid³o: o kadzid³o waszego
serca. Och, gdybycie wiedzieli, jak potê¿ne s¹ wasze modlitwy i jakie mog¹ byæ wspania³e, jeli tylko pochodz¹ z
serca! Wasze modlitwy mog¹ zniszczyæ wszelkie panowanie z³a na tym wiecie. Mog¹ wykorzeniæ z³o i po³amaæ
dziesiêæ rogów, które obecnie niszcz¹ ziemiê oraz Moje
dzieci. Wasze modlitwy mog¹ pokonaæ si³y z³a, chocia¿ te
si³y s¹ potê¿ne. Wasze kadzid³o mo¿e oczyciæ ten wiat.
Mówiê wam: nie pozwalajcie sobie na ¿aden spoczynek, w
przeciwnym razie zostaniecie wystawieni na próbê. B¹dcie czujni jak nigdy przedtem. Ja was nie opuszczê. Jestem
z wami wszystkimi. Jestem z wami, aby daæ wam si³ê, aby
nie usta³ wasz oddech. Jestem z wami, Moje latorole, i
czekam tylko, aby okazaæ wam ¿yczliwoæ i przenieæ was
do Mojego ogrodu radoci. Widzicie, Ja sam biorê wasz¹
sprawê w Moje Rêce, aby mieæ pewnoæ, ¿e Nieprzyjaciel
was nie po¿re.
Prawdziwe ¯ycie w Bogu, 13 kwietnia 1994
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