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Nie by³o miejsca dla Ciebie w Betlejem w ¿adnej gospodzie
i narodzi³e siê, Jezu, w stajni, w ubóstwie i ch³odzie.
Nie by³o miejsca, choæ zszed³e jako Zbawiciel na ziemiê,
by wyrwaæ z czarta niewoli nieszczêsne Adama plemiê.
Nie by³o miejsca, choæ chcia³e ludzkoæ przytuliæ do ³ona i
podaæ z krzy¿a grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie by³o miejsca, choæ szed³e ogieñ mi³oci zapaliæ
i przez sw¹ mêkê najdro¿sz¹ wiat od zag³ady ocaliæ.
Gdy liszki maj¹ swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brak³o gospody, Ty musia³ szukaæ ¿³óbeczka.
A dzisiaj czemu wród ludzi tyle ³ez, jêków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej cz³owieczej duszy!...
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JAN PAWE£ II
1920-2005
KALENDARIUM ¯YCIA
I PONTYFIKATU (3)
15 padziernika 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki
Jana Paw³a II, Fides et ratio.
18 padziernika 1998
Papie¿ odprawia na placu w. Piotra mszê
z okazji dwudziestej rocznicy pontyfikatu.
22 - 27 stycznia 1999
Podró¿ do Meksyku i USA (St. Louis). W
Guadalupe Jan Pawe³ II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki.
2 maja 1999
Jan Pawe³ II beatyfikuje stygmatyka Ojca
Pio z San Giovanni Rotondo
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Paw³a II do Rumunii.
5 - 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski (odwiedza m.in. Gdañsk, Pelplin, Licheñ, Warszawê, Bydgoszcz, Toruñ)

2

29 czerwca 1999
Papieski List o pielgrzymowaniu do miejsc
zwi¹zanych z histori¹ zbawienia.
1 padziernika 1999
Otwarcie Drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów powiêconego
Europie. Jan Pawe³ II og³asza patronkami
Europy wiête: Katarzynê Sieneñsk¹, Brygidê Szwedzk¹ i Teresê Benedyktê od Krzy¿a (Edytê Stein).
5 - 9 listopada 1999
Jan Pawe³ II w Indiach i Gruzji.
24 - 25 grudnia 1999
W Wigiliê o pó³nocy, papie¿ otwiera Drzwi
wiête w Bazylice w. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi wiêtych i nabo¿eñstwo
ekumeniczne w Bazylice w. Paw³a za Murami w Rzymie.
23 lutego 2000
Pielgrzymka duchowa do Ur, ojczyzny
Abrahama.
24 - 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka na górê Synaj.

12 marca 2000
Dzieñ Przebaczenia. Wyznanie win pope³nionych przez ludzi Kocio³a. Jan Pawe³
II przeprasza m.in. ¯ydów za przeladowania.
20-26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi w.
30 kwietnia 2000
Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.
7 maja 2000
Ekumeniczne wspomnienie mêczenników
XX wieku w rzymskim Koloseum.
12-13 maja 2000
Wizyta w Fatimie. Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto.
18 czerwca 2000
Papie¿ otwiera w Watykanie 47 Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
15-20 sierpnia 2000
wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Rzymie.
3 wrzenia 2000
Jan Pawe³ II beatyfikuje w Rzymie papie¿y Piusa IX i Jana XXIII.
5 wrzenia 2000
Og³oszenie deklaracji Dominus Iesus Kongregacji Nauki Wiary (podpisanej 6 sierpnia 2000).
1 padziernika 2000
Kanonizacja 120 mêczenników z Chin
oraz b³. Katarzyny Drexel, b³. Marii Józefy
Sancho de Guerra i b³. Józefiny Bakhita.
7-8 padziernika 2000
Jubileusz Biskupów - z jubileuszow¹
pielgrzymk¹ do Rzymu przybywa ok. 1500
biskupów.
15 padziernika 2000
Setki tysiêcy ludzi wiêtuj¹ Jubileusz
Rodzin w ulewnym deszczu na placu w.
Piotra.
31 padziernika 2000
Jan Pawe³ II og³asza w. Tomasza Morea
patronem polityków i rz¹dz¹cych.
6 stycznia 2001
Uroczyste zakoñczenie Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000.
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Jan Pawe³ II og³asza list apostolski Novo
millennio ineunte.
21 lutego 2001
Jan Pawe³ II mianuje 44 nowych kardyna³ów.
4-9 maja 2001
Pielgrzymka szlakiem w. Paw³a  do Grecji, Syrii i na Maltê.
23 - 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainê.
12 wrzenia 2001
Na rodowej audiencji generalnej potêpia
dokonanie zamachów terrorystycznych w
Nowym Jorku i Waszyngtonie.
22-27 wrzenia 2001
Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii.
30 wrzenia-27 padziernika 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.
21 padziernika 2001
Beatyfikacja Luigiego i Marii BeltrameQuattrocchi, pierwszej wspólnie beatyfikowanej pary ma³¿eñskiej.
22 listopada 2001
Podpisuje now¹ adhortacjê apostolsk¹
Ecclesia in Oceania, bêd¹c¹ owocem specjalnego Synodu Biskupów.
24 stycznia 2002
Papie¿ bierze udzia³ w ekumenicznej modlitwie o pokój zorganizowanej w Asy¿u.
11 kwietnia 2002
Jan Pawe³ II spotyka siê z uczestnikami VIII
Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk
Spo³ecznych i przedstawia swoj¹ refleksjê
na temat globalizacji.
22-26 maja 2002
Pielgrzymuje do Azerbejd¿anu i Bu³garii.
10 czerwca 2002
Jan Pawe³ II i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I podpisuj¹ wspóln¹ deklaracjê katolicko-prawos³awn¹ w
sprawie ochrony rodowiska.
16 czerwca 2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny.
24 lipca-2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki: Kanady,
Guatemali, Meksyku.
16-19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
Wrzesieñ 2002
W Castel Gandolfo powstaj¹ medytacje
Tryptyk Rzymski (opublikowany wiosn¹
2003 r).
6 padziernika 2002
Kanonizacja José Marii Escrivy de Balaguera, za³o¿yciela Opus Dei.
12 padziernika 2002
Papie¿ przyjmuje prawos³awnego patriarchê Rumunii Teoktysta.

16 padziernika 2002
Ojciec wiêty og³asza list apostolski Rosarium Virginis, powiêcony modlitwie
ró¿añcowej i do³¹czaj¹cy do ró¿añca
czwart¹ czêæ: tajemnice wiat³a.
31 padziernika 2002
Jan Pawe³ II otrzymuje tytu³ honorowego
obywatela Rzymu
13 lutego 2003
Spotkanie z g³ównym rabinem Rzymu
Riccardem Di Segnia
22 marca 2003
Jan Pawe³ II potêpia wojnê w Iraku
17 kwietnia 2003
Papie¿ wyra¿a wolê odwiedzenia Rosji.
Og³asza encyklikê Ecclesia de Eucharistia.
3-4 maja 2003
Jan Pawe³ II udaje siê na 99 pielgrzymkê
zagraniczn¹: do Hiszpanii.
18 maja 2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa
Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.
6 - 9 czerwca 2003
Jan Pawe³ II udaje siê w 100 podró¿ apostolsk¹  do Chorwacji.
22 czerwca 2003
Pielgrzymka do Boni i Hercegowiny.
28 czerwca 2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej Ecclesia
in Europa, bêd¹cej podsumowaniem Synodu Biskupów z padziernika 1999, obraduj¹cego nad problemami Kocio³a w
Europie.
28-29 czerwca 2003
Spotkanie z delegacj¹ Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja I w
Rzymie.
Lipiec 2003
Papie¿ przebywa w Castel Gandolfo, wiatowe media pisz¹ o jego z³ym stanie
zdrowia
Wrzesieñ 2003
Zwierzchnik w³oskiej wspólnoty ¿ydowskiej
Emmanuelle Pacifici zg³osi³ Papie¿a do medalu Sprawiedliwy wród Narodów wiata.
11-14 wrzenia 2003
Podró¿ na S³owacjê.
Styczeñ 2004
Jan Pawe³ II ogl¹da Pasjê Gibsona w prywatnych apartamentach w Watykanie.
16 stycznia 2004
Papie¿ mówi w trakcie spotkania z rabinami z Izraela, ¿e antysemityzm jest
grzechem ciê¿kim.
11 marca 2004
Papie¿ potêpia zamach terrorystyczny na
dworcu Atocha w Madrycie.
5-6 czerwca 2004
Pielgrzymka do Szwajcarii.

Czerwiec 2004
Papie¿ zapowiada Rok Eucharystii.
15-16 sierpnia 2004
Jan Pawe³ II przebywa w sanktuarium
maryjnym w Lourdes we Francji.
Sierpieñ 2004
Przekazanie ikony Matki Bo¿ej Kazañskiej
Patriarchatowi Moskiewskiemu.
Wrzesieñ 2004
Rusza produkcja filmu biograficznego o
Karolu Wojtyle w re¿yserii Giacomo Battiato. G³ówn¹ rolê gra Piotr Adamczyk.
Koniec grudnia 2004
Apel o solidarnoæ z ofiarami tsunami w Azji
Po³udniowo - Wschodniej.
Styczeñ 2005
Stan zdrowia papie¿a pogarsza siê, zostaj¹
odwo³ane papieskie spotkania.
9 lutego 2005
Jan Pawe³ II nie bierze udzia³u w uroczystociach rody Popielcowej.
Luty  marzec 2005
Papie¿ podupada na zdrowiu, dwukrotnie
przebywa w klinice Gemelli, lekarze dokonuj¹ zabiegu tracheotomii. Na ca³ym wiecie ukazuj¹ siê przek³ady nowej ksi¹¿ki
papie¿a pt. Pamiêæ i to¿samoæ.
6 marca 2005
Papie¿ b³ogos³awi wiernych z okna swojego
apartamentu (przed powrotem do kliniki).
16 marca 2005
Papie¿ pojawia siê w oknie w Watykanie.
Wielkanoc 2005
Papie¿ bierze udzia³ w uroczystociach
Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania
Pañskiego za pomoc¹ telewizji.
27 marca 2005
Jan Pawe³ II udziela w Wielk¹ Niedzielê
milcz¹cego b³ogos³awieñstwa Urbi et Orbi.
30 marca 2005
Papie¿ od¿ywiany jest przez sondê.
31 marca 2005
Jan Pawe³ II przechodzi w nocy ciê¿ki zawa³, po reanimacji odmawia przewiezienia
do kliniki Gemelli.
1 kwietnia 2005
Ali Agca deklaruje, ¿e modli siê za Jana Paw³a II, za g³owê Kocio³a Katolickiego
modl¹ siê te¿ polscy muzu³manie, na Placu
w. Piotra czuwa ponad 10 tys. ludzi, do
Watykanu od rz¹dów wielu pañstwa sp³ywaj¹ depesze z ¿yczeniami powrotu do
zdrowia i wytrwa³oci, za papie¿a modl¹ siê
wyznawcy wielu od³amów chrzecijañstwa.
Powiêca nowe korony dla wizerunku Matki
Bo¿ej na Jasnej Górze.
2 kwietnia 2005
Papie¿ Jan Pawe³ II umiera w Watykanie.
1 czerwca 2005
Zostaje ogloszony Edykt w sprawie rozpoczêcia procesu beatyfikacyjnego.
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PRZYGOTUJMY
CHRYSTUSOWI
MIEJSCE
W NASZYM
SERCU
1. Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjd i wyprowad z wiêzienia jeñca siedz¹cego w ciemnociach.
W dzisiejszej liturgii modlimy siê s³owami tej inwokacji patrz¹c na Tego, który rodzi siê, by odkupiæ ludzkoæ. Bo¿e Narodzenie jest ju¿ bardzo blisko i coraz usilniejsze staje siê b³aganie wyczekuj¹cego
ludu: Przyjd, Panie Jezu, przyjd, by
wyzwoliæ jeñca siedz¹cego w ciemnociach!
Przygotowujemy siê do obchodów wydarzenia stanowi¹cego kluczowy moment
dziejów zbawienia: narodzenia Syna Bo¿ego, który przyszed³ i zamieszka³ poród
nas, by przez swoj¹ mieræ na krzy¿u odkupiæ wiat. W tajemnicy Bo¿ego Narodzenia zawarta ju¿ jest tajemnica paschalna.
Poród nocy betlejemskiej zarysowuje siê
ju¿ Wigilia Paschalna. wiat³o janiej¹ce
w grocie przywo³uje na pamiêæ blask zmartwychwsta³ego Chrystusa, zwyciê¿aj¹cego
mroki grobu.
W tym roku prze¿ywamy szczególne
Bo¿e Narodzenie  rocznicê narodzenia
Chrystusa dwa tysi¹ce lat temu. S¹ to wa¿ne urodziny, które uczcilimy Rokiem Jubileuszowym, rozwa¿aj¹c nadzwyczajne
wydarzenie S³owa odwiecznego, które sta³o siê cz³owiekiem dla naszego zbawienia.
Przygotowujemy siê, by z odnowion¹ wiar¹ ponownie prze¿yæ bliskie ju¿ bo¿onarodzeniowe wiêta i przyj¹æ w pe³ni ich duchowe przes³anie.
2. Bo¿e Narodzenie w sposób naturalny kieruje nasze myli ku Betlejem: A ty,
Betlejem Efrata - mówi prorok Micheasz najmniejsze jeste wród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie w³ada³ w Izraelu (5, 1). Do tych s³ów nawi¹zuj¹ s³owa ewangelisty Mateusza. Mêdrcom, którzy pragn¹ siê dowiedzieæ od He-
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Wspomnienie nauczania
S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II

roda: Gdzie jest nowo narodzony Król ¿ydowski?, arcykap³ani i uczeni ludu mówi¹
to, co o Betlejem napisa³ staro¿ytny prorok: z ciebie wyjdzie w³adca, który bêdzie
pasterzem ludu mego, Izraela (Mt 2, 6).
Koció³ Wschodni tak modli siê podczas
oficjum órthros w uroczystoæ Bo¿ego Narodzenia: Betlejem, przygotuj siê; piewaj,
miasto Syjonu; ciesz siê, pustynio, która
sprowadzi³a radoæ: gwiazda przesuwa
siê, by wskazaæ na Chrystusa, który ma siê
narodziæ w Betlejem; grota przyjmuje Tego,
którego nic nie mo¿e obj¹æ, i przygotowany jest ¿³ób, by przyj¹æ ¿ycie wieczne (stichirá idiómela, Anthologion).
3. W tych dniach Betlejem jest miejscem, do którego kieruj¹ siê spojrzenia
wszystkich wierz¹cych. Obraz szopki, rozpowszechniony dziêki tradycji ludowej na
ca³ej ziemi, sprzyja g³êbokiej refleksji nad
orêdziem rozchodz¹cym siê z Betlejem i
docieraj¹cym do ca³ej ludzkoci. W nêdznej grocie kontemplujemy Boga, który z mi³oci staje siê dzieciêciem. Przyjmuj¹cemu
Go cz³owiekowi daje radoæ, a narodom pojednanie i pokój. Obchodzony przez nas
Wielki Jubileusz zachêca nas, bymy

otwarli serca Temu, który otwiera nam bramy Królestwa niebieskiego. Aby przygotowaæ siê na Jego przyjêcie, trzeba przede
wszystkim przyj¹æ postawê g³êbokiej i ufnej modlitwy. Przygotowanie Mu miejsca w
naszym sercu wymaga powa¿nego trudu,
jakim jest nawrócenie siê do Jego mi³oci.
To On wyzwala nas z mroków z³a i wzywa nas, bymy wnieli konkretny wk³ad w
urzeczywistnienie jego zamys³u zbawienia.
Prorok Izajasz opisuje to sugestywnymi obrazami: Wtedy pustynia stanie siê sadem,
a sad za las uwa¿any bêdzie. Na pustyni
osi¹dzie prawo, a sprawiedliwoæ zamieszka w sadzie. Dzie³em sprawiedliwoci bêdzie pokój, a owocem prawa  wieczyste
bezpieczeñstwo (Iz 32,15-17).
Oto dar, o który powinnimy prosiæ z
modlitewn¹ ufnoci¹, oto plan, który powinnimy realizowaæ z wytrwa³¹ gorliwoci¹!
Jak podkreli³em w orêdziu do wierz¹cych
i ludzi dobrej woli na najbli¿szy wiatowy
Dzieñ Pokoju, na drodze prowadz¹cej do
g³êbszego porozumienia miêdzy narodami
pozostaje jeszcze wiele wyzwañ, którym
wiat musi stawiæ czo³o (n.18), i w³anie
dlatego przypomnia³em, ¿e wszyscy po-

winni uwiadomiæ sobie, ¿e maj¹ moralny
obowi¹zek podj¹æ niezw³ocznie konkretne
decyzje, które s³u¿yæ bêd¹ sprawie pokoju
i porozumienia miêdzy ludmi (tam¿e).
Oby Bo¿e Narodzenie o¿ywi³o ponow-

nie w ka¿dym z nas pragnienie, bymy stali
siê aktywnymi i odwa¿nymi budowniczymi
cywilizacji mi³oci. Tylko dziêki wspólnemu
wysi³kowi proroctwo Micheasza oraz orêdzie rozbrzmiewaj¹ce w noc betlejemsk¹
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przyniesie owoce, my za bêdziemy mogli
prze¿yæ w ca³ej pe³ni chrzecijañskie wiêta
Bo¿ego Narodzenia.
20 XII 2000 - Audiencja generalna

O PODARUNKACH, KTÓRE NIC NIE KOSZTUJ¥,
SPRAWIAJ¥C RADOÆ
NIEMAL CO DNIA...

Przemi³ym zda siê zwyczaj przekazywania podarunków, z ró¿nych okazji: wnukom w dniu w. Miko³aja, bliskim w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Oczywicie wymaga to posiadania stosownej sumy z³otówek, wêdrówek po sklepach, ozdobnego opakowania...
Zastanówcie siê przez chwilê: istniej¹ podarunki, które nic nie kosztuj¹;
którymi mo¿na sprawiæ radoæ innym i równie¿ samemu sobie, na domiar
ka¿dego niemal dnia, przez okr¹g³y rok
POWIEDZIEÆ KOMU PO PROSTU DOBRE S£OWO! Jakie to proste,
nie wymagaj¹ce ¿adnego wysi³ku.
Spotykasz na ulicy cz³owieka bezradnie spogl¹daj¹cego wokó³, jakby
zagubionego w wiecie? PODEJD, ZAPYTAJ W CZYM MO¯ESZ POMÓC!
NIE ZAPOMINAJ O S£OWACH: DZIÊKUJÊ, PRZEPRASZAM, WYBACZ!
Je¿eli wypowiesz je z umiechem, ich wartoæ jeszcze wzronie.
Mo¿e od dawna kto oczekuje listu od Ciebie?
NIE ZWLEKAJ, USI¥D, NAPISZ!
Za otrzyman¹ dobr¹ radê, OKA¯ SZCZER¥ WDZIÊCZNOÆ !
Pojawi³ siê znienacka zal¹¿ek gniewu, z³oæ na czyje s³owa lub postêpek? - ZDU TO W SOBIE MODLITW¥!
W bliskim s¹siedztwie ¿yje kto samotnie, o którym nawet bliscy, pogr¹¿eni w codziennych troskach zapomnieli... Z£Ó¯ MU WIZYTÊ, porozmawiaj, wys³uchaj jego opowieci, ZAPYTAJ W CZYM MO¯ESZ POMÓC?
Kto nies³usznie Ciê o co obwinia, mówi o Tobie le... TY MÓW O NIM
DOBRZE... ZROZUMIE!
CHOREGO OBDARZ NADZIEJ¥,
DODAJ SI£ DO WYTRWANIA W CIERPIENIU!
Wigilijny wieczór. Mo¿e i Ty masz zwyczaj pozostawiaæ przy stole wolne
miejsce dla niespodziewanego gocia. Nie czekaj a¿ taki siê pojawi, przecie¿ na pewno znasz osobê, która ten wieczór prze¿yje samotnie. Zapro, a
jej radoæ udzieli siê wszystkim! (A. Nonim)

N O W O  Æ ! Z pism Marii Valtorty I Quaderni
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze z³em u progu wiosny
Kocio³a. Bo¿e pouczenia o Koñcu czasów,
Antychrycie i epoce Ducha
«Wiosna Kocio³a»  te s³owa czêsto pada³y z ust Ojca wiêtego Jana Paw³a II, który swym spojrzeniem proroka widzia³  ponad zalewem z³a, atakuj¹cym cz³owieka, spo³ecznoci i narody  jutrzenkê innego, nowego, lepszego
¿ycia dla wiata, a przede wszystkim dla Kocio³a... Kiedy to nast¹pi? Jakie
wydarzenia bêd¹ temu towarzyszyæ? Jaka w tym wszystkim jest rola wierz¹cych, którzy kochaj¹ Boga? Czym jest czekaj¹cy ludzkoæ s¹d? Co oznaczaj¹ apokaliptyczne bestie? Czy ¿yjemy ju¿ w czasie zapowiedzianych przez
proroków wydarzeñ? O tym mówi ta ksi¹¿ka...
336 stron. Cena: 17 z³
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WIÊTY ANTONI Z PADWY
wiêty znany jako Antoni z Padwy, nie
mia³ na imiê Antoni i nie urodzi³ siê w Padwie. Najczêciej jest on wzywany do pomocy w przypadkach zagubienia jakiego
przedmiotu, co wydatnie ogranicza pole
jego mo¿liwoci. Przypomnijmy wiêc fakty
i sprostujmy b³êdne przekonania, zwi¹zane
z jego osob¹.
w. Antoni pracowa³ niestrudzenie i
odznacza³ siê niezwyk³¹ pamiêci¹. Zna³ on
Bibliê tak doskonale, ¿e mówiono o nim:
Gdyby wszystkie wiête Pisma uleg³y
zniszczeniu, Antoni móg³by podyktowaæ je
sekretarzowi, aby w ten sposób zosta³y
odtworzone.
Trudno zliczyæ cuda, jakie towarzyszy³y
jego krótkiemu ¿yciu (zmar³, maj¹c zaledwie 36 lat). Zosta³ kanonizowany w
niespe³na rok po swojej mierci, natomiast
w 1946 roku, papie¿ Pius XII og³osi³ go
doktorem Kocio³a, nadaj¹c mu przydomek
Doctor Evangelicus.
FERDYNAND
Z LIZBONY
Ferdynand (Fernando) urodzi³ siê w Lizbonie. Jako najbardziej prawdopodobn¹
datê jego urodzin przyjmuje siê 15 sierpnia
1195 r. Nie znamy nazwiska jego rodziców.
Wiemy jedynie, ¿e ojciec mia³ na imiê Marcin, a matka  Maria Teresa. O wczesnym
dzieciñstwie Ferdynanda nie wiadomo
praktycznie nic, poza tym, ¿e do 1210 roku
uczêszcza³ do szko³y przykatedralnej, by³
nadzwyczaj religijnym ch³opcem i ¿ywi³
g³êbokie nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.
Ksi¹¿ê ciemnoci, zgaduj¹c, ¿e Ferdynand bêdzie w przysz³oci wielkim wiêtym,
bardzo wczenie zacz¹³ manifestowaæ
swoj¹ obecnoæ. Pewnego dnia, gdy m³ody
cz³owiek modli³ siê w katedrze Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny, lampka
p³on¹ca przed o³tarzem nagle zgas³a i wnêtrze wi¹tyni pogr¹¿y³o siê w mroku. Domylaj¹c siê, ¿e chodzi o podstêp szatana,
Ferdynand nakreli³ palcem na marmurze
znak krzy¿a, a p³omieñ natychmiast zap³on¹³ z powrotem. Z³y duch rzuci³ siê do
ucieczki, co zosta³o wyobra¿one na jednym
z fresków katedry.
U KANONIKÓW
REGULARNYCH
W. AUGUSTYNA
W styczniu 1210 r., Ferdynand, szukaj¹c
warunków, w których móg³by powiêciæ siê
kontemplacji, wst¹pi³ do kanoników w.
Augustyna, nauczaj¹cych przy kociele w.
Wincentego da Fora. Czas dzielono tam
miêdzy oficjum w chórze, naukê i pracê fizyczn¹. Augustianie czuwali nad zbawie-
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niem dusz w powierzonych im parafiach.
M³ody nowicjusz pilnie studiowa³ teologiê i Pismo wiête. Wkrótce zwróci³ na
siebie uwagê wyk³adowców, zarówno swoj¹ gorliwoci¹, jak i nieprzeciêtn¹ pamiêci¹.
Zapamiêtywa³ wszystko, co przeczyta³, a
zdolnoæ ta mia³a mu przynieæ nieocenione korzyci w ca³ym ¿yciu. Mimo perswazji przyjació³, którzy nie rozumieli nic z
jego powo³ania, po roku Ferdynand z³o¿y³
pierwsze luby i chc¹c dochowaæ im wiernoci, poprosi³ przeora, aby pozwoli³ mu
wyjechaæ gdzie daleko. Zosta³ wiêc wys³any do klasztoru w. Krzy¿a w Coimbrze,
oko³o 200 kilometrów na pó³noc od Lizbony.
W³anie w tym miecie rezydowa³ dwór
królewski, a w kocio³ach czêsto odbywa³y
siê wspania³e ceremonie. Poniewa¿ w
Coimbrze mieszka³ tak¿e Genera³ zakonu,
znajdowa³a siê tam o wiele lepiej zaopatrzona biblioteka, a nauczyciele posiadali
rozleglejsz¹ wiedzê ni¿ w Lizbonie. Jak
pisze o Ferdynandzie jeden z biografów,
nie przestawa³ on czytaæ Pisma wiêtego,
dniem i noc¹, o ile tylko pozwala³ mu na to
porz¹dek zajêæ. Pasjonowa³y go konkordancje, wszelkie zestawienia treci
Nowego i Starego Testamentu. Zaintrygowany, odkrywa³ proroctwa mówi¹ce o
Chrystusie, najwa¿niejszych wydarzeniach
z Jego ¿ycia, w tym równie¿ o Jego Mêce.
W klasztorze w. Krzy¿a, brat Ferdynand by³ furtianem i móg³ uczestniczyæ
w nabo¿eñstwach jedynie duchowo. ledzi³
on przebieg Mszy w. w myli i pada³ na
kolana, s³ysz¹c dwiêk dzwonka sygnalizuj¹cego moment Podniesienia. Kronikarze pisali, ¿e mury otwiera³y siê przed
nim  znajdowa³ siê on jednoczenie na
furcie i w kaplicy; s³ysza³ czytania i piewy.
Goæ, który pewnego dnia by³ wiadkiem
tego cudu, po rozst¹pieniu siê murów, na
w³asne oczy zobaczy³ Hostiê w d³oniach
kap³ana.
Gdy Ferdynand przebywa³ w klasztorze
w. Krzy¿a, na po³udniu Francji i pó³nocy
Hiszpanii zaczê³a szerzyæ siê herezja katarów. By³a ona w pewnej mierze odrodzeniem siê manicheizmu  zamiast jednego
Boga, wed³ug jej wyznawców istnieli dwaj:
Bóg Dobra i Bóg Z³a. Uwiêziona w ciele
dusza ludzka traci³a wiêc wszelk¹ wolnoæ.
W oczekiwaniu na ostateczne zwyciêstwo
Boga Dobra, nale¿a³o wyzwoliæ siê od cia³a
fizycznego. Poniewa¿ pochodzi³o ono od
diab³a, Pan Jezus nie móg³ go przyj¹æ; Jego
Ukrzy¿owanie by³o z³udzeniem a Zmartwychwstanie - ludzk¹ fantazj¹. Brat Ferdynand by³ przera¿ony teoriami, wedle których Wcielenie i Odkupienie dokonane
przez Chrystusa, traci³y ca³y swój sens.

Katarowie byli poszukiwaczami absolutnej
czystoci (st¹d ich nazwa, wywodz¹ca siê
od greckiego katharos - czysty). Godnoæ
ich ¿ycia wywiera³a wra¿enie na innych
wierz¹cych, którzy chêtnie siê do nich przy³¹czali. Po kilku latach, Ferdynand otrzyma³
misjê zwalczania tej herezji.
FERDYNAND WSTÊPUJE
DO ZAKONU
FRANCISZKANÓW
I ZOSTAJE ANTONIM
W 1220 r., maj¹c dwadziecia piêæ lat,
Ferdynand zosta³ wywiêcony na kap³ana
w klasztorze w. Krzy¿a. Potrzebowa³ on
dyspensy, poniewa¿ w owym czasie wiek
kap³ana nie móg³ byæ ni¿szy ni¿ trzydzieci
lat. Pewnego dnia, odprawiaj¹c Mszê w.,
Ferdynand mia³ wizjê: czyja dusza, pod
postaci¹ olniewaj¹cej gwiazdy wznosi³a
siê po niebosk³onie na wietlnym ob³oku.
Ferdynand rozpozna³ w niej duszê franciszkanina, ¿yj¹cego w eremie w. Antoniego, za³o¿onym kilka lat wczeniej w Olivanez nieopodal Coimbry.
rodki transportu by³y dalekie od tego,
czym dysponujemy dzisiaj, ale wieæ o w.
Franciszku z Asy¿u i jego braciach zakonnych dotar³y a¿ tutaj. Ferdynand by³ urzeczony ich duchem dzieciêctwa Bo¿ego,
pokor¹ i ca³kowitym ubóstwem; ¿yli oni wy³¹cznie z ja³mu¿ny, pozbawieni wszelkiego
komfortu, nauczaj¹c zarówno w Kocio³ach, jak i poza nimi. Tak jak ich mistrz,
Franciszek, pozdrawiali siê wzajemnie s³owami Pokój i dobro!
Ferdynanda poci¹ga³a duchowoæ franciszkañska. w. Franciszek mawia³: Mi³oæ
nie jest kochana! Nie mog¹c samemu zostaæ misjonarzem, wys³a³ on piêciu swoich
braci zakonnych do Maroka przez Portugaliê, aby na miejscu ewangelizowali muzu³manów. Ferdynand ¿y³ wówczas w dobrobycie i bezpieczeñstwie, wolny od
wszelkich zagro¿eñ. W kilka miesiêcy póniej, do Europy dotar³a straszna wiadomoæ: franciszkañscy misjonarze zostali
zamordowani. Brat Ferdynand postanowi³
porzuciæ spokojne ¿ycie i udaæ siê do eremu w Olivanez, a nastêpnie poprosiæ o
pozwolenie na wyjazd do Maroka, by g³osiæ
tam Dobr¹ Nowinê, a jeli to bêdzie konieczne: przyj¹æ palmê mêczeñstwa.
W klasztorze w. Krzy¿a przywdzia³ on
habit franciszkañski. Poniewa¿ trzeba by³o
wybraæ imiê zakonne, nie szuka³ zbyt d³ugo, decyduj¹c siê na imiê patrona eremu
w Olivanez, Antoniego, s³ynnego anachorety, nazywanego w. Antonim Pustelnikiem. wie¿o upieczony franciszkanin
pragn¹³ czym prêdzej dostaæ siê do kraju

niewiernych, by g³osiæ im Chrystusa, a w
razie potrzeby zgin¹æ za wiarê. Regu³a
przewidywa³a jednak, ¿e franciszkanie
maj¹ podró¿owaæ co najmniej we dwóch.
Gdy tylko znalaz³ towarzysza  brata Filipa,
wspólnie uzyskali pozwolenie od prze³o¿onego i pop³ynêli w kierunku Afryki Pó³nocnej. By³o to wiosn¹ 1221 roku.
Kandydat do palmy mêczeñstwa zapomnia³ jednak, ¿e do zakonu wstêpuje siê
po to, by pe³niæ wolê Bo¿¹ a nie w³asn¹,
jakkolwiek chwalebna by ona by³a. Podró¿
przebieg³a pomylnie, lecz natychmiast po
zejciu na l¹d marokañski, Ferdynand
poczu³ os³abienie i dreszcze. Towarzysz
zapewnia³ go, ¿e wszystko wkrótce minie,
dolegliwoci narasta³y jednak w ci¹gu
kolejnych tygodni i trzeba by³o pogodziæ siê
z koniecznoci¹ powrotu do domu. Równie¿ i to nie by³o jednak wol¹ Bo¿¹. Nasi
dwaj bracia wsiedli na okrêt p³yn¹cy w kierunku Portugalii, ale przeciwne wiatry i
wzburzone morze zmusi³y go jednak do zatrzymania siê u brzegów Sycylii, w pobli¿u
Mesyny, o dwie mile od wybrze¿a W³och.
Nie zwlekaj¹c, powêdrowali przez
W³ochy, by dotrzeæ do najbli¿szego klasztoru franciszkañskiego. Tam dowiedzieli
siê, ¿e Franciszek, którego wszyscy jego
zakonnicy czcili jako swego duchowego
ojca, zwo³a³ kapitu³ê generaln¹ Braci
Mniejszych do Asy¿u, na dzieñ 31 maja, w
którym przypada³a uroczystoæ Zes³ania
Ducha wiêtego. Chc¹c wys³uchaæ obrad
kapitu³y, mimo odleg³oci oko³o 600 kilometrów, bracia ruszyli w drogê. Zgodnie z
regu³¹, przestrzegali zasady ca³kowitego
ubóstwa, spali pod go³ym niebem, ¿ebrali
o chleb i z sercem pe³nym radoci piewali
godzinki.
Gdy znaleli siê wreszcie w Asy¿u,
ujrzeli tam tysi¹ce braci ze wszystkich
krajów. Kapitu³a trwa³a trzy tygodnie. W jej
trakcie przypomniano o mêczeñstwie piêciu
braci w Maroku a tak¿e poruszono delikatn¹ sprawê formacji nowicjuszy. Pocz¹tkowo, Franciszek by³ zdania, ¿e bracia nie
powinni d³ugo studiowaæ, poniewa¿ obawia³ siê, i¿ duch polemiki sprzeciwi siê
zg³êbianiu tajemnic Bo¿ych. W czasie
trwania kapitu³y, za³o¿yciel uzna³ potrzebê
posiadania przez braci choæ minimalnej
wiedzy teologicznej i biblijnej oraz zgodzi³
siê wprowadziæ odpowiednie zmiany w
regule zgromadzenia. Przy tej samej okazji
ustanowiony zosta³ Trzeci Zakon Franciszkañski.
Na zakoñczenie, przydzielono zadania
misyjne i miejsca pobytu w poszczególnych
klasztorach. Na dwóch nieznanych nikomu
Portugalczyków nikt nie zwraca³ uwagi.
Minister generalny wyznaczy³ jednak misjê
bratu Filipowi. Antoni okazywa³ tak wielk¹
skromnoæ, ¿e wszyscy go ignorowali i
s¹dzili, ¿e jest on pozbawiony jakichkolwiek
zdolnoci. Wydaje siê, ¿e tylko on zosta³
pominiêty i z pokor¹ oczekiwa³ woli Bo¿ej.

Ojciec prowincja³ podszed³ do niego i
wspominaj¹c o potrzebie obecnoci kap³anów w klasztorach, westchn¹³:
 Gdyby przynajmniej by³ kap³anem!
 Jestem nim  odpowiedzia³ Antoni.
 Czy chcesz zamieszkaæ w górach
razem z ubogimi braæmi?
 Bardzo chcê, jeli tylko Bóg bêdzie
przez to uwielbiony!
Antoni zosta³ wys³any do Romanii, w
Apeniny, niedaleko Forli. W eremie na zboczu Monte Paolo mieszka³o czterech braci,
dla których zacz¹³ codziennie odprawiaæ
Mszê w. Wkrótce, twierdz¹c, ¿e nie nadaje siê do niczego innego poprosi³ on
gwardiana, swojego prze³o¿onego, aby pozwoli³ mu wykonywaæ najpodlejsze prace.
Antoni odkry³ te¿ bardziej odosobnion¹
grotê, w której chroni³ siê codziennie, aby
po odprawieniu Mszy i spe³nieniu najniewdziêczniejszych obowi¹zków oddawaæ
siê kontemplacji. W ten sposób spêdzi³ on
rok.
PRZYSZ£Y
DOKTOR KOCIO£A
Wiosn¹ 1222, pewne zdarzenie mia³o
wydobyæ na jaw skarby zgromadzone w
duszy tego a¿ nazbyt pokornego zakonnika. Kilku braci franciszkanów i kaznodziejów oczekiwa³o wiêceñ w Forli. Katedra pêka³a w szwach. Superior franciszkanów, chc¹c uhonorowaæ swego dominikañskiego brata, zaproponowa³, aby który
z jego zakonników wyg³osi³ kazanie. Poniewa¿ ka¿dy z dominikanów wymawia³ siê po
kolei, ich prze³o¿ony zwróci³ siê z t¹ prob¹
do franciszkanów, z podobnym skutkiem.
Gdy okaza³o siê, ¿e nikt nie chce dobrowolnie wyg³osiæ collatio, prze³o¿ony franciszkañski wyznaczy³ brata Antoniego, mimo
przekonania, ¿e nie posiada on dog³êbnej
wiedzy o Pimie wiêtym. Wszyscy byli
pewni, ¿e skromny braciszek siê skompromituje i z góry mu wspó³czuli.
Antoni poczu³ tremê, gdy¿ s³ysza³ o rozleg³ej wiedzy i krasomówstwie braci kaznodziejów. W dodatku polecenie zaskoczy³o
go i nie mia³ wczeniej okazji, aby cokolwiek przygotowaæ. Jak powiada kronikarz,
rozpocz¹³ on z prostot¹. W miarê rozwijania tematu, jego g³os przybiera³ na sile, a
w trakcie przedstawiania doktryn mistycznych sta³ siê tak donony, ¿e nape³ni³ s³uchaczy najwy¿szym podziwem (summa
admiratio).
Dwie rzeczy przyku³y uwagê prze³o¿onych obydwu zakonów: po pierwsze  obfitoæ cytatów, wyg³aszanych bez korzystania z jakichkolwiek notatek, po drugie  trafne i nie stosowane dot¹d porównania miêdzy ró¿nymi fragmentami Pisma wiêtego.
Dla Antoniego, zgodnie ze star¹ maksym¹,
Nowy Testament zosta³ zawarty w Starym,
a ten z kolei znalaz³ wyjanienie w Nowym
(Novum Testamentum in veteri latet, Vetus
Testamentum in novo patet). Sk¹d bra³ siê
ów g³os pe³en m¹droci i umi³owania braci?
Sk¹d, mimo niezwyk³ej wiedzy i elokwencji,
tak wiele pokory? Antoni zawsze lepo ufa³
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Opatrznoci Bo¿ej. Sam Pan Jezus uprzedza³ Aposto³ów: nie martwcie siê o to, jak
ani co macie mówiæ. W owej bowiem
godzinie bêdzie wam podane, co macie
mówiæ, gdy¿ nie wy bêdziecie mówili, lecz
Duch Ojca waszego bêdzie mówi³ przez
was. S³owa te spe³nia³y siê w³anie w ¿yciu
w. Antoniego.
Prze³o¿ony popiesznie skontaktowa³
siê ze w. Franciszkiem z Asy¿u, który nie
by³ kap³anem ani uczonym i w swojej pokorze nigdy nie pretendowa³ do kap³añstwa.
Od tej chwili, Poverello zacz¹³ nazywaæ
Antoniego biskupem. Pokorny brat wyszed³ z cienia, zosta³ mianowany profesorem teologii na uniwersytecie w Bolonii,
gdzie wyk³ada³ przez dwa lata (1223-24),
sumiennie i precyzyjnie.
W swoim licie, Franciszek zwróci³ siê
do niego w nastêpuj¹cych s³owach: Do
Brata Antoniego, mojego biskupa. Pozdrawia Ciê brat Franciszek. Uwa¿am, ¿e powiniene wyk³adaæ wiêt¹ teologiê naszym
braciom. Jak jest to jednak napisane w
regule, czuwaj nad tym, aby Duch i modlitwa nie zgas³y w ich sercach. Z Bogiem!
W. ANTONI G£OSI
KAZANIA WE FRANCJI
Pod koniec 1224 roku, Franciszek z Asy¿u uzna³, ¿e nadesz³a pora, by powierzyæ
Bratu Antoniemu wa¿na misjê nawrócenia
po³udniowej Francji, w której, z wyj¹tkiem
Prowansji, szerzy³a siê herezja katarów.
Antoni broni³ prawdziwej wiary tak przekonuj¹co, ze nazwano go m³otem na heretyków. Tego samego roku, 14 wrzenia, w
uroczystoæ Podwy¿szenia Krzy¿a w., za³o¿yciel Braci Mniejszych otrzyma³ stygmaty Mêki Pañskiej.
Pierwszy etap: Montpellier, miasto
uniwersyteckie, które pozosta³o wierne
Kocio³owi. Kilka mil dalej znajdowa³o siê
jednak heretyckie Beziers. Zgodnie z Regu³¹, kaznodziei towarzyszy³ inny brat.
Antoni by³ cenionym na Uniwersytecie profesorem teologii. Swoje wyk³ady przygotowywa³ na pimie. Pewnego dnia zauwa¿y³
znikniêcie swoich notatek, a jednoczenie
dowiedzia³ siê, ¿e pewien nowicjusz opuci³
zakon i klasztor. Póniej okaza³o siê, ¿e
pragn¹³ on zdobyæ rozg³os, pisz¹c ksi¹¿kê
na podstawie notatek Antoniego i opatruj¹c
j¹ swoim imieniem.
Antoni natychmiast rozpozna³ w tym
dzie³o szatana, pragn¹cego powstrzymaæ
nadejcie Królestwa Bo¿ego. Pogr¹¿y³ siê
w modlitwie i rozkaza³ szatanowi oddaæ notatki. Ten, pos³uszny nakazowi wiêtego,
wyruszy³ z siekier¹ w rêku na spotkanie nowicjuszowi. Gdy uciekinier zamierza³ w³anie przeprawiæ siê przez most, diabe³ gro¿¹c mu zabiciem i wrzuceniem do rzeki,
zmusi³ go do natychmiastowego odniesienia Bratu Antoniemu skradzionych zapisków. Nowicjusz pobieg³ do klasztoru, poprosi³ o przebaczenie swojego postêpku i
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Vox Domini
zosta³ wzorowym zakonnikiem. Podobno
ten epizod przysporzy³ Antoniemu reputacji
wiêtego, którego charyzmatem jest odnajdywanie rzeczy zagubionych.
Drugi etap: Tuluza (1225), gdzie trzy lata
wczeniej zosta³ za³o¿ony klasztor Braci
Mniejszych. wiêty Dominik ani biskup
Foulques nie odnieli wiêkszych sukcesów,
nawracaj¹c heretyków. Trzeba dodaæ, ¿e
stan wiary ludzi wieckich, a nawet duchownych, by³ op³akany. Brat Antoni zacz¹³
przekonywaæ kap³anów, ¿e zachowuj¹c siê
z wiêksz¹ godnoci¹, pozbyliby siê tak¿e
problemu herezji. Jeden z kronikarzy lokalizuje w³anie w Tuluzie cud, którego
g³ówn¹ bohaterk¹ by³a mulica. Inni
uwa¿aj¹, ¿e dzia³o siê to w Rimini. Byæ
mo¿e podobne wydarzenie mia³o miejsce
kilkakrotnie. Powrócimy do niego potem.
KOLEJNY ETAP: LE PUY
Antoni pe³ni³ tam funkcjê gwardiana
(prze³o¿onego), nieustannie zachêcaj¹c
Braci do mi³owania dyscypliny i
praktykowania cnót ewangelicznych,
s³u¿¹c im w³asnym przyk³adem.
W ten sposób sprawi³, ¿e pobo¿noæ
rozkwit³a ponownie wród zakonników.
Kronikarz przytacza nastêpuj¹c¹ anegdotê
zwi¹zan¹ z pobytem wiêtego w tym
miecie. Pewna kobieta z ca³ego serca
pragnê³a us³yszeæ nauki Antoniego, poniewa¿ jednak jej m¹¿ siê temu sprzeciwia³,
wolno jej by³o jedynie spogl¹daæ przez okno
w kierunku miejsca, w którym przemawia³
kaznodzieja. Ku swojemu zdumieniu, mimo
odleg³oci ok. trzech kilometrów, zaczê³a
ona s³yszeæ wyranie ka¿de jego s³owo.
M¹¿ w pierwszej chwili uzna³ j¹ za szalon¹,
gdy jednak podszed³ do okna, sam tak¿e
us³ysza³ s³owa kazania, nawróci³ siê i od
tej pory codziennie, razem z ¿on¹ chodzi³
s³uchaæ Brata Antoniego.
Stamt¹d, nasz bohater powêdrowa³ do
Bourges, gdzie nawróci³ biskupa, wzywaj¹c
go do wiêkszej wiêtoci ¿ycia. Jeden z
kronikarzy umieszcza tu s³ynny cud mulicy. Brat Antoni g³osi³ kazanie o prawdziwej
obecnoci Chrystusa w Eucharystii. Pewien
sceptyk pokpiwa³ sobie z niego i powtarza³,
¿e musi zobaczyæ, aby uwierzyæ. Antoni
publicznie przyj¹³ wyzwanie, prosz¹c, aby
ów cz³owiek przyprowadzi³ swoj¹ mulicê na
plac targowy. Nazajutrz zebra³ siê tam gêsty t³um. wiêty przyby³ na miejsce, nios¹c
Najwiêtszy Sakrament. Wówczas zwierzê
porzuci³o swoj¹ wi¹zkê siana i sk³oni³o
kolana przed Zbawicielem. Ów sceptyk,
¯yd o imieniu Zachariasz, poczu³ g³êbokie
zmieszanie... i nawróci³ siê.
Nastêpnie, Brat Antoni spêdzi³ ponad
rok w Brive (1225-26). Miasto zachowa³o
¿ywe wspomnienia o jego obecnoci a
nabo¿eñstwo do w. Antoniego jest w nim
ci¹gle bardzo popularne (niektórzy nawet
nazywali go w. Antonim z Brive). Mo¿na
tu odwiedziæ grotê, w której mieszka³.
Póniej uda³ siê do Limoges, gdzie g³osi³
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kazania i dokona³ licznych cudów. Wszêdzie przybywano t³umnie, by go zobaczyæ
i us³yszeæ; posiadaj¹c ewidentny dar jêzyków, doskonale opanowa³ on miejscowy
dialekt.
ANTONI  CUDOTWÓRCA
Trudno zliczyæ cuda przypisywane w.
Antoniemu, jakie wydarzy³y siê za jego
¿ycia i po mierci: bilokacje, cud mulicy (byæ
mo¿e wielokrotny), uzdrowienia, wskrzeszenia...
Pewnego dnia, klasztorowi w Brive zabrak³o cebuli. Ojciec Antoni wys³a³ jednego
z Braci do pobo¿nej niewiasty, w³acicielki
ogrodu warzywnego. Gdy ta wybiera³a siê
w drogê, na miasto spad³ rzêsisty deszcz.
Kobieta wysz³a jednak z domu, uda³a siê
do ogrodu i wróci³a ze swoim cennym
³adunkiem... a mimo to nie spad³a na ni¹
ani jedna kropla deszczu. Innym razem,
Antoni naucza³ pod go³ym niebem. Nag³a

ulewa sp³ynê³a potokami na miasto, omijaj¹c jednak s³uchaczy zgromadzonych wokó³ wiêtego, tak, ¿e nie poczuli na sobie
ani kropli wody.
Pewnego popo³udnia, w Limoges, Antoni przemawia³ w kociele do t³umu, który
z braku miejsca wylewa³ siê tak¿e na zewn¹trz. W tym samym czasie... odprawia³
nabo¿eñstwo w kaplicy Braci Mniejszych.
Kiedy indziej, w Saint-Junien, kilka kilometrów od Limoges, przewiduj¹c obecnoæ
mas, które nie pomieci³yby siê w kociele,
wzniesiono trybunê dla kaznodziei oraz
notabli. Brat Antoni zapowiedzia³ atak
szatana i uprzedzi³, ¿e nie nale¿y siê nim
przejmowaæ. Istotnie, po pewnym czasie
trybuna zaczê³a siê zapadaæ. T³um rzuci³
siê do ucieczki i wróci³, wiedziony ciekawoci¹. Nikt nie zosta³ ranny, a wiêty móg³
wyg³osiæ kazanie które zosta³o przyjête z
zainteresowaniem, jakie ³atwo sobie
wyobraziæ.

Którego wieczoru, m³oda matka,
wszed³szy do domu po wys³uchaniu nauki
Antoniego, zasta³a swoje dziecko martwe w
ko³ysce. Pobieg³a natychmiast do kaznodziei,
by us³yszeæ, ¿e nie powinna rozpaczaæ, gdy¿
Pan siê ulituje. W domu znalaz³a dziecko
¿ywe, poch³oniête zabaw¹.
ANTONI Z PADWY
Po mierci Franciszka z Asy¿u 3
padziernika 1227 roku, zwo³ana zosta³a
kapitu³a nadzwyczajna, na któr¹ uda³ siê
tak¿e Antoni. Wiosn¹ tego samego roku
opuci³ on Francjê definitywnie. Podczas
kapitu³y generalnej zosta³ mianowany
Prowincja³em Emilii, Lombardii i Wenecji.
Zamieszka³ w Bolonii i wyruszy³ w drogê, aby
odwiedziæ swoj¹ prowincjê. Zacz¹³ od Rimini
nad Adriatykiem. Od pocz¹tków chrzecijañstwa by³o ono siedliskiem herezji. W IV
wieku n.e., arianie (nie uznaj¹cy bóstwa
Chrystusa) przyczynili siê do wygnania w.
Hilarego (pochodz¹cego z Poitiers). Od
owego czasu miasto nie przesz³o prawdziwego nawrócenia.
Antoni zamierza³ nauczaæ w kociele, nikt
jednak nie przyszed³. ¯aden s³uchacz nie
pojawi³ siê tak¿e na placu. Wówczas, wiêty
powiadomi³ mieszkañców, ¿e ci, którzy
nastêpnej niedzieli zechc¹ przyjæ na pla¿ê,
zobacz¹ cuda. W oznaczonym dniu na pla¿y
zebra³ siê t³um ciekawskich. Nie zwa¿aj¹c na
nich, Antoni zwróci³ siê twarz¹ ku morzu i
staj¹c w wodzie, zacz¹³ przemawiaæ do ryb:
Wy, ryby tego morza, pos³uchajcie s³owa
Bo¿ego, którym wzgardzili heretycy... Na te
s³owa, ³awice ryb zaczê³y podp³ywaæ ku
wiêtemu, z najmniejszymi rybkami na czele
i najdorodniejszymi na koñcu, a podnosz¹c
g³owy, wszystkie zdawa³y siê uwa¿nie

s³uchaæ Bo¿ego s³owa. Ich liczba ci¹gle
wzrasta³a. Brat Antoni wyk³ada³ im
katechizm, opieraj¹c siê na cytatach ze
Starego i Nowego Testamentu. Swoje
kazanie zakoñczy³ s³owami Niech
bêdzie b³ogos³awiony Bóg przedwieczny,
gdy¿ ryby oddaj¹ mu chwa³ê lepiej, ni¿
heretycy. T³um, który znacznie siê powiêkszy³, na widok tego cudu pad³ na
kolana. Wówczas Antoni pob³ogos³awi³
ryby i odes³a³ je.
Dziêki temu zdarzeniu nawróci³o siê
wielu mieszkañców Rimini. Znalaz³o siê
jednak kilku opornych, którzy, zazdroni
o sukces, zaprosili Antoniego na obiad,
pod pretekstem szukania wyjanieñ, a w
rzeczywistoci po to, aby go zg³adziæ.
Potrawy, jakie mu podano, by³y zatrute,
Duch wiêty jednak go ostrzeg³. Antoni
uczyni³ nad nimi znak krzy¿a i spo¿ywszy
je, nie odczu³ ¿adnych dolegliwoci. Tak,
jak do tej pory, i tym razem potraktowa³
on literalnie Ewangeliê, w której zapisane
s¹ s³owa Chrystusa: jeliby co zatrutego
wypili, nie bêdzie im szkodziæ.
W 1230 (wreszcie!) Prowincja³ uda³
siê do Padwy (wskutek czego zosta³
póniej nazwany wiêtym Antonim z
Padwy, a mieræ jego mia³a nadejæ w
nastêpnym roku). Niestrudzenie wizytowa³ on swoj¹ prowincjê, mno¿¹c kazania
i cuda, które owocowa³y licznymi nawróceniami wród ludnoci. Zawsze mia³ on
w pamiêci powiedzonko wiêtego
Za³o¿yciela zakonu, Franciszka z Asy¿u,
który zwyk³ powtarzaæ: Jeli chcesz byæ
kaznodziej¹, musisz staæ siê przede
wszystkim cz³owiekiem modlitwy. Jego
rada nigdy nie utraci³a swojej aktualnoci.

4/2005
Tego¿ roku, Antoni przesta³ pe³niæ
funkcjê Prowincja³a, by obj¹æ katedrê
teologii i nauczaæ Braci. Zredagowa³ on
Kazania na niedziele, po których wkrótce
napisa³ tak¿e Kazania na dni wi¹teczne.
Powo³ywa³ siê w nich na ca³e Pismo wiête,
wskazuj¹c tak bliskie jego egzegezie paralele miêdzy Starym a Nowym Testamentem.
MISJA ZAKOÑCZONA
W 1231, Brat Antoni wyg³asza³ w Padwie
codzienne kazania wielkopostne. Mimo
m³odego wieku by³ ju¿ wyczerpany ¿yciem
wype³nionym prac¹ i rozmaitymi umartwieniami. W pi¹tek 13 czerwca nie móg³
wróciæ do celi o w³asnych si³ach; potrzebowa³ do tego pomocy dwóch Braci.
Wyspowiada³ siê i wzmocni³ na tyle, by zapiewaæ swój ulubiony hymn do Najwiêtszej Maryi Panny; wreszcie jego wzrok
zatrzyma³ siê w pewnym punkcie.
Spowiednik zapyta³ go, co zobaczy³. Widzê
mego Pana - odrzek³ Antoni. Przyj¹³
ostatnie namaszczenie i w kilka minut
póniej spokojnie odda³ ducha. Prze¿y³
zaledwie 36 lat, ale jak pe³ne treci by³o
jego ¿ycie!
30 maja 1232 roku, po procesie kanonicznym zosta³ og³oszony wiêtym, a
krótkie zdanie wypowiedziane przez
papie¿a pozwala³o przewidywaæ, ¿e
pewnego dnia, bêdzie on mianowany
Doktorem Kocio³a.
Gdy w 1263 dokonywano uroczystego
przeniesienia jego szcz¹tków, okaza³o siê,
¿e ca³o cia³o Antoniego uleg³o rozk³adowi
oprócz jêzyka, który w stanie nienaruszonym umieszczono w relikwiarzu.
(S.M.)

Modlitwa za wstawiennictwem
w. Antoniego z Padwy
O Bo¿e, Ojcze dobry i mi³osierny,
który wybra³e wiêtego Antoniego jako wiadka Ewangelii
i pos³añca pokoju poród Twego ludu, wys³uchaj modlitwy,
z któr¹ zwracamy siê do Ciebie za jego porednictwem.
Uwiêæ ka¿d¹ rodzinê, pomó¿ jej wzrastaæ w wierze;
zachowaj w niej jednoæ, pokój i pogodê ducha.
B³ogos³aw naszym dzieciom, ochraniaj m³odzie¿.
Przyjd z pomoc¹ wszystkim dowiadczanym
przez chorobê, cierpienie i samotnoæ.
Podtrzymuj nas w trudach codziennego ¿ycia,
udzielaj¹c nam Twojej mi³oci.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
9

Vox Domini

MA£Y KRÓL
Praskie Dzieci¹tko Jezus

Wizerunek Praskiego Dzieci¹tka  najs³ynniejsze przedstawienie Bo¿ej Dzieciny
 sta³ siê przedmiotem powszechnego kultu. Jego liczne kopie znane s¹ na ca³ym
wiecie.
Od niepamiêtnych czasów Sprawiedliwi ze Starego Testamentu z niecierpliwoci¹ oczekiwali na przyjcie obiecanego
Mesjasza. Siedem wieków przed przyjciem na wiat Boskiego Zbawiciela prorok Izajasz og³osi³, ¿e narodzi siê On z
Dziewicy.
W pierwszych wiekach ery chrzecijañskiej wielu wiêtych porusza³o temat Bo¿ej Dzieciny i Jej narodzin, szczególnie
Papie¿ w. Leon Wielki. Chwalebne rozpowszechnienie tego kultu przypada na
czasy redniowiecza. Wielki wiêty Franciszek z Asy¿u rozmylaj¹c ze wzruszeniem nad tym, jak Bóg sta³ siê kruch¹ i bezbronn¹ dziecin¹ z³o¿on¹ w ¿³óbku, zbudowa³ pierwsz¹ szopkê wiata, maj¹c¹ przedstawiaæ to Boskie misterium.
Z kolei w Hiszpanii, w czasach kontrreformacji rozpowszechni³ siê sposób przedstawiania Bo¿ej Dzieciny stoj¹cej.
Wielka w. Teresa z Avila wprowadzi³a
ten kult w swoich klasztorach, sk¹d rozprzestrzeni³ siê on na ca³¹ Hiszpaniê, a nastêpnie na ca³y wiat.
Ferdynand Magellan, ¿eglarz z epoki
wielkich odkryæ geograficznych, w czasie
odkrycia Filipin mia³ przy sobie jedn¹ z tych
figurek Dzieci¹tka Jezus i pozostawi³ j¹ na
wyspie Cebu, gdzie do dzisiaj otoczona jest
kultem.
B³ogos³awiona Karmelitanka:
powierniczka Bo¿ej Dzieciny
To córze w. Teresy przypad³ zaszczyt
stania siê powierniczk¹ Dzieci¹tka Jezus i
propagatork¹ Jego kultu. Chodzi tu o b³.
Ma³gorzatê od Najwiêtszego Sakramentu (1619-1648), karmelitankê z klasztoru w
Beaune we Francji, która otrzyma³a szczególn¹ misjê czczenia i rozpowszechniania
kultu Boskiego Dzieciêctwa Naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
Wybra³em Ciebie, aby czci³a i uczyni³a dostrzegalnym w tobie moje dzieciêctwo
i moj¹ niewinnoæ, gdy le¿a³em w ¿³óbku
 powiedzia³a jej pewnego dnia Bo¿a Dziecina, gdy zakonnica modli³a siê przed Jej
figurk¹, istniej¹c¹ po dzi dzieñ w klasztorze i znan¹ jako Król Chwa³y.
B³. Ma³gorzata za³o¿y³a Rodzinê Dzieci¹tka Jezus, zapraszaj¹c wszystkich, którzy tego zapragn¹, do uroczystego obcho-
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dzenia 25 dnia ka¿dego miesi¹ca na pami¹tkê Bo¿ego Narodzenia oraz do odmawiania Koronki do Dzieci¹tka Jezus (3 razy
Ojcze Nasz i 12 Zdrowa Maryjo), aby uczciæ pierwszych 12 lat ¿ycia Pana Jezusa.
Ten sposób modlitwy objawi³ siostrze
Ma³gorzacie od Najwiêtszego Sakramentu
sam Bóg, obiecuj¹c szczególne ³aski tym,
którzy bêd¹ tê koronkê odmawiaæ.
Jest ona bardzo krótka: najpierw na
czeæ trzech osób wiêtej Rodziny odmawia siê 3 Ojcze nasz, dodaj¹c po ka¿dym:
A S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o
miêdzy nami, nastêpnie za: 12 Zdrowa
na czeæ dwunastu lat dzieciêcych Pana
Jezusa, rozwa¿aj¹c kolejno:
1) poczêcie z Ducha wiêtego,
2) ¿ycie w ³onie Najw. Maryi Panny,
3) narodzenie,
4) pok³on anio³ów i pasterzy,
5) obrzezanie,
6) pok³on trzech króli,
7) ofiarowanie w wi¹tyni,
8) ucieczkê do Egiptu,
9) pobyt w Egipcie,
10) powrót do Nazaretu,
11) ¿ycie ukryte w Nazarecie,
12) odnalezienie w wi¹tyni jerozolimskiej,
Po ka¿dym Zdrowa dodaj¹c równie¿
 A S³owo...; na zakoñczenie: Chwa³a
Ojcu....
Dwa wieki póniej inna karmelitanka,
w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, uczci³a w
szczególny sposób Bo¿¹ Dziecinê, nie tylko wybieraj¹c takie imiê zakonne, ale wchodz¹c na drogê Duchowego Dzieciêctwa.
Praski Cud: Ma³y Król
W Pradze, stolicy obecnej Republiki
Czeskiej, znajduje siê koció³ Maryi Panny
Zwyciêskiej, pierwsze w tym miecie sanktuarium barokowe, wzniesione w latach
1613-1644. Koció³ nale¿y do karmelitów
bosych, a przechowywana jest tam wielka
duma Pragi  zachwycaj¹ca figurka Ma³ego Króla, jak nazywane jest Praskie Dzieci¹tko Jezus.
Korzenie
opatrznociowego kultu
W XVII wieku genera³ zakonu karmelitów bosych b³. Dominik od Jezusa i Maryi
zas³yn¹³ odwa¿n¹ postaw¹, zagrzewaj¹c
wojska katolickie cesarza Niemiec do zwyciêstwa nad ksiêciem elektorem Palatynatu, kalwinist¹ Fryderykiem. Na znak wdziêcznoci za postawê ojca Dominika cesarz

Fryderyk II sprowadzi³ do Pragi karmelitów
i podarowa³ im koció³ Najwiêtszej Maryi
Panny Zwyciêskiej, na czeæ zwyciêstwa
danego wojskom katolickim przez Matkê
Bo¿¹ w tej bitwie.
W roku 1628 o. Jan Ludwik od Wniebowst¹pienia, wówczas przeor karmelitów
bosych Pragi, powiedzia³ swoim podw³adnym, ¿e us³ysza³ wewnêtrzny g³os mówi¹cy mu, aby zakonnicy czcili w szczególny
sposób Bo¿¹ Dziecinê, która bêdzie chroniæ ca³¹ zakonn¹ wspólnotê, i aby nowicjusze brali przyk³ad z Dzieci¹tka, by stawali
siê tak niewinnymi i maluczkimi na drodze
do Królestwa Bo¿ego.
Prawie w tym samym czasie Opatrznoæ
natchnê³a ksiê¿niczkê Polyxenê z rodu
Lobkowiców, aby podarowa³a klasztorowi
woskow¹ figurkê Dzieci¹tka Jezus, która
znajdowa³a siê w jej posiadaniu. Pan Jezus przedstawiony by³ w postawie stoj¹cej,
odziany w szaty królewskie z jab³kiem królewskim w lewej rêce. Jego prawa rêka
uniesiona by³a w gecie b³ogos³awieñstwa.
Wrêczaj¹c przeorowi figurkê, ksiê¿niczka Polyxena powiedzia³a: Drogi Ojcze,
ofiarowujê wam tê figurkê, któr¹ nade
wszystko kocham. Czcijcie Dzieci¹tko Jezusi b¹dcie pewni, ¿e dopóki bêdziecie oddawaæ Mu czeæ, niczego Wam nie zabraknie. O. Jan Ludwik podziêkowa³ za prezent, który w tak cudowny sposób spe³ni³
jego pragnienie i nakaza³, aby umieszczono figurkê w o³tarzu oratorium nowicjuszy.
Po pewnym okresie pomylnoci Pragi,
karmelici znaleli siê w prawie ca³kowitej
nêdzy. Przeor i jego zakonnicy zwracali siê
do Dzieci¹tka Jezus, prosz¹c Je o pomoc i
³askê. I oto cesarz Ferdynand II, król Czech
i Wêgier, przyzna³ im czêæ swoich wp³ywów finansowych oraz coroczn¹ pomoc w
wysokoci tysi¹ca florenów.
Ojciec Cyryl:
cudownie uzdrowiony
aposto³ Dzieci¹tka Jezus
O. Cyryl od Matki Bo¿ej po opuszczeniu z³agodzonej ga³êzi zakonu karmelitañskiego, wst¹pi³ do od³amu karmelitów objêtego reform¹ w. Teresy z Avila. Jednak zamiast odnaleæ spokój, którego tak bardzo
pragn¹³, czu³ siê jak potêpieniec i cierpia³
piekielne udrêki. Przeor, widz¹c go za³amanym, zapyta³ o przyczynê tego stanu.
O. Cyryl otworzy³ przed nim serce, opowiadaj¹c o wszystkich swoich cierpieniach.
Teraz, gdy zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie,
padnij do stóp Bo¿ej Dzieciny i wyznaj jej

wszystkie swoje winy  poradzi³ mu przeor.
Id¹c za t¹ rad¹, Cyryl zwróci³ siê do figurki Dzieci¹tka Jezus: Kochane Dzieci¹tko, spójrz na moje ³zy! Padam do Twych
stóp, miej nade mn¹ litoæ! W tej samej
chwili poczu³, ¿e co w rodzaju promienia
wiat³a przenika do jego duszy, wymazuj¹c wszystkie jego udrêki, w¹tpliwoci i cierpienia.
Wzruszony i przepe³niony wdziêcznoci¹ Cyryl sta³ siê prawdziwym aposto³em
Bo¿ej Dzieciny.
wiêtokradczy
atak protestantów
W listopadzie 1631 r., podczas dalszych
zmagañ wojny trzydziestoletniej, protestanci przegrupowali swoje si³y i pod dowództwem ksiêcia elektora Saksonii ponownie
oblegli Pragê.
Ojciec Jan Maria, kieruj¹c siê roztropnoci¹, wys³a³ swoich braci do Monachium,
a sam pozosta³ w miecie, aby pilnowaæ
klasztoru. Do pomocy mia³ tylko jednego
zakonnika.
Praga skapitulowa³a. Protestanccy ¿o³nierze wtargnêli do kocio³ów, profanuj¹c i
niszcz¹c obiekty katolickiego kultu. Uwiêzili dwóch karmelitów i rozpoczêli grabie¿
klasztoru. Widz¹c w oratorium nowicjuszy
figurkê Dzieci¹tka Jezus, zaczêli wymiewaæ siê i drwiæ z niej. Jeden z ¿o³nierzy
odr¹ba³ szpad¹ r¹czki, a nastêpnie wrzuci³ okaleczon¹ figurkê na górê gruzu, w któr¹ zosta³ zamieniony o³tarz. Tam pozosta³o zapomniane Dzieci¹tko Jezus.
Po podpisaniu pokoju w 1634 r. karmelici mogli powróciæ do swojego klasztoru.
Ojciec Cyryl nie powróci³ wraz z zakonnikami i wszyscy zapomnieli o figurce Bo¿ej
Dzieciny. Trzy lata póniej, kiedy Cyryl wróci³, natychmiast spostrzeg³ brak figurki.
Usilnie jej szuka³, ale na pró¿no.
Tymczasem pokój nie trwa³ d³ugo.
Szwedzi, zrywaj¹c traktaty, kolejny raz otoczyli Pragê, pal¹c po drodze zamki i wioski.
Przeor poleci³ zakonnikom, aby siê modlili, poniewa¿ tym razem jedynie modlitwa
mog³a ich ocaliæ. Wówczas o. Cyryl zaproponowa³, aby polecili siê Ma³emu Królowi i
ponownie zacz¹³ szukaæ figurki. Po wielu
trudach znalaz³ j¹ w koñcu za o³tarzem, pokryt¹ kurzem i brudem. Uradowany zaniós³
j¹ do przeora. Przed okaleczonym wizerunkiem bracia modlili siê ¿arliwie o ocalenie
miasta. Szwedzi odst¹pili od oblê¿enia...
Cudowne
odnowienie figurki
Pewnego dnia o. Cyryl modli³ siê przed
Dzieci¹tkiem Jezus, prosz¹c o ³aski dla
wspólnoty, gdy nagle Bo¿a Dziecina powiedzia³a do niego smutnym g³osem: Ulitujcie siê nade mn¹, a ja zlitujê siê nad wami.
Przywróæcie mi rêce, które odciêli mi heretycy. Im bardziej bêdziecie mnie czciæ, tym
bardziej bêdê obdarzaæ was ³askami.

Zakonnik czym prêdzej pospieszy³ do
przeora, aby opowiedzieæ mu o tym wydarzeniu. Lecz jak siê zdaje, ten nie bardzo
chcia³ mu wierzyæ. A z powodu biedy, w
jakiej znajdowa³ siê klasztor, powiedzia³, ¿e
trzeba z tym poczekaæ na lepsze dni.
G³êboko zasmucony brat Cyryl poprosi³
Boga, aby da³ mu rodki na odnowienie figurki i wówczas pomoc nadesz³a niespodziewanie. Pewien cudzoziemski szlachcic
wrêczy³ mu ja³mu¿nê w wysokoci 100 florenów.
Brat poszed³ do przeora i wrêczaj¹c mu
pieni¹dze, poprosi³ o jednego przynajmniej
florena na konserwacjê figurki. Jednak
przeor stwierdzi³, ¿e sprawa ta nie jest a¿
tak pilna i mo¿e poczekaæ. A co gorsze,
poleci³ bratu Cyrylowi, aby wyniós³ figurkê
z oratorium i zabra³ j¹ do swojej celi a¿ do
czasu odnowienia.
Wówczas ojcu Cyrylowi ukaza³a siê Matka Bo¿a i powiedzia³a, ¿e Dzieci¹tko Jezus powinno zostaæ jak najszybciej odnowione, wystawione i czczone przez wiernych w kaplicy specjalnie mu powiêconej.
Sprzyjaj¹ca okolicznoæ nadarzy³a siê
nied³ugo potem, po wybraniu nowego przeora. Pewna nieznajoma zapuka³a do furty
klasztornej i wrêczy³a o. Cyrylowi znaczny
datek. Tymczasem przeor da³ mu zaledwie
pó³ florena na konserwacjê. Do tego jednak wkrótce doszed³ inny hojny datek, pochodz¹cy od Daniela Wolfa, urzêdnika
dworskiego, który chcia³ siê tak odwdziêczyæ Dzieci¹tku za otrzymane ³aski.
Figurka zosta³a odnowiona oraz umieszczona w kryszta³owej urnie blisko zakrystii.
Spe³ni³o siê w ten sposób ¿yczenie Matki
Bo¿ej wypowiedziane do ojca Cyryla, aby
Dzieci¹tko wystawione zosta³o na widok
publiczny i aby oddawano mu nale¿n¹
czeæ.
Cudowne uzdrowienie
i wzrost kultu
Pewnego dnia roku 1639 do ojca Cyryla, uwa¿anego ju¿ wówczas przez wielu za
wiêtego, zwróci³ siê hrabia Kolowratu Henryk Liebsteinski, którego ¿ona by³a ciê¿ko
chora. Hrabia poprosi³ karmelitê, aby zaniós³ wizerunek Dzieci¹tka Jezus do wezg³owia chorej, dodaj¹c, ¿e jest ona kuzynk¹ ksiê¿niczki Polyxeny, tej samej, która
podarowa³a figurkê klasztorowi.
Ojciec Cyryl nie móg³ odmówiæ takiej
probie. Gdy przyszli do pokoju, w którym
znajdowa³a siê konaj¹ca, m¹¿ powiedzia³
do niej: Ukochana, otwórz oczy. Spójrz,
masz przed sob¹ Dzieci¹tko Jezus, które
Ciê uzdrowi. Z wielkim trudem chora otworzy³a oczy, jej oblicze rozpogodzi³o siê i wykrzyknê³a: O, Dzieci¹tko jest tutaj, w moim
pokoju!. I wyci¹gnê³a rêce, aby uca³owaæ
figurkê.
Radoæ z cudownego uzdrowienia sta³a siê powszechna. Wkrótce po tym, hrabina uda³a siê do klasztoru i ofiarowa³a Dzie-
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ci¹tku z³ot¹ koron¹ i inne cenne przedmioty na znak wielkiej wdziêcznoci. Po dokonanym cudzie s³awa Dzieci¹tka odbi³a siê
szerokim echem nie tylko na dworze, lecz
w ca³ym miecie i okolicy.
Liczne ofiary, którymi wierni wyra¿ali
swoj¹ wdziêcznoæ za ³aski otrzymane od
Dzieci¹tka, umo¿liwi³y zbudowanie kaplicy
przeznaczonej specjalnie na cudowny wizerunek.
Nowe trudnoci,
ostateczny o³tarz
W 1648 r. protestanckie wojska szwedzkie ponownie najecha³y miasto i przekszta³ci³y karmelitañski klasztor w szpital polowy. Sam dowódca najedców, genera³ Konigsmark, upad³ na kolana przed cudown¹
figurk¹, mówi¹c: O, Dzieci¹tko Jezus! Nie
jestem katolikiem, ale ja równie¿ wierzê w
Twoje Dzieciêctwo i jestem pod wra¿eniem
wiary Twoich wyznawców i cudów, które dla
nich czynisz. Obiecujê Ci, ¿e jak tylko to
bêdzie mo¿liwe, ka¿ê wojsku opuciæ
klasztor.
Niewiele póniej Szwedzi odst¹pili od
oblê¿enia Pragi, a wszyscy przypisali wyzwolenie miasta opiece Ma³ego Króla.
Potwierdzenie
i rozpowszechnianie siê kultu
Kiedy ¿ycie w Pradze wróci³o ju¿ do normalnoci, przyby³ do miasta w 1651 r. genera³ karmelitów, ojciec Franciszek od Najwiêtszego Sakramentu, który zaaprobowa³ kult Bo¿ej Dzieciny, zalecaj¹c ponadto
braciom, aby go rozpowszechniali na inne
klasztory austriackie i poród wiernych.
W 1655 r. cudowna figurka zosta³a umieszczona we wspania³ym o³tarzu w kociele Maryi Panny Zwyciêskiej i uroczycie ukoronowana przez Arcybiskupa Pragi
José de Corti.
W roku 1675 w wieku 85 lat, ojciec Cyryl od Matki Bo¿ej odda³ sw¹ duszê Panu,
umieraj¹c w opinii wiêtoci.
Kult na Arenzano
W 1895 r. karmelici z Mediolanu poprosili kardyna³a Ferrariego o pozwolenie na
wprowadzenie kultu Praskiego Dzieci¹tka
Jezus w swoim kociele Bo¿ego Cia³a.
Kardyna³ nie tylko zezwoli³ na intronizacjê,
ale sam j¹ przeprowadzi³ w obecnoci 3
tysiêcy wiernych.
W roku 1902 markiza Delfina Gavotti z
Savony ofiarowa³a braciom figurkê Dzieci¹tka, bêd¹c¹ wiern¹ kopi¹ praskiej figurki. Ogromny nap³yw wiernych do o³tarza
Bo¿ej Dzieciny sk³oni³ zakonników do wybudowania sanktuarium powiêconego
specjalnie Dzieci¹tku Jezus.
7 wrzenia 1924 r. Jego wi¹tobliwoæ
papie¿ Pius XI wys³a³ kardyna³a Merry del
Val, aby uroczycie ukoronowa³ wiêty wizerunek. W ten sposób kult Praskiego Dzieci¹tka Jezus zosta³ oficjalnie uznany przez
Koció³.
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Vox Domini

O, Dzieciê Jezus,
Uciekam siê do Ciebie, i b³agam Ciê
przez wstawiennictwo
Twej wiêtej Matki,
wspieraj mnie w tej potrzebie,
któr¹ Ci dzi przedstawiam...,
gdy¿ wierzê mocno, ¿e jako Bóg
mo¿esz wszystko uczyniæ.
Oczekujê z ufnoci¹ otrzymania
Twojej wiêtej ³aski,
kocham Ciê z ca³ego mego serca
i ze wszystkich si³ mojej duszy.
¯a³ujê szczerze,
¿em Ciê obrazi³ grzechami
i proszê o ³askê,
abym ju¿ wiêcej ich nie pope³nia³.
Postanawiam przeto
nigdy ju¿ Ciebie nie obra¿aæ
i raczej wszystko wycierpieæ,
ani¿eli w czymkolwiek
Tobie siê nie podobaæ.
Pragnê odt¹d wiernie Ci s³u¿yæ.
Dla mi³oci Twej, o Bo¿e Dzieciê,
bêdê kocha³ bliniego swego
jak siebie samego.
O, Dzieciê Wszechmocne, o Jezu,
b³agam Ciê jeszcze raz,
wesprzyj mnie w tej potrzebie...
Daj mi ³askê posiadania Ciebie
Najbardziej zas³u¿onym dla pocz¹tkowego rozwoju kultu Praskiego Dzieci¹tka Jew wiecznoci z Maryj¹
zus by³ o. Cyryl od Matki Boskiej (1590-1675), który po powrocie do Pragi w 1637 r.
i Józefem wiêtym,
odnalaz³ figurkê rzucon¹ przez ¿o³nierzy szwedzkich na kupê gruzu i doprowadzi³ do
abym Ciebie móg³ chwaliæ
jej odrestaurowania. Jemu to Pan Bóg poda³ treæ modlitwy, do której przywi¹za³
obietnicê ¿yczliwego wys³uchania. W praskim sanktuarium mo¿na otrzymaæ jej t³uwraz z anio³ami
maczenie na liczne jêzyki wraz z fotografi¹ cudownej figurki, przed któr¹ wierni z
ca³ego niebieskiego dworu.
ca³ego wiata odmawiaj¹ tê modlitwê.
Amen.
W SPRZEDA¯Y:
OPRAWIONE ROCZNIKI
PISMA "VOX DOMINI"
rok 2005  20 z³
(dostêpny od 1 lutego 2006)
"Vox Domini" rok 2004
(oprawiony)  20 z³
"Vox Domini" rok 2003
(oprawiony)  15 z³
"Vox Domini" rok 2002
(oprawiony)  10 z³
"Vox Domini" rok 2001
(oprawiony)  10 z³
Inne ROCZNIKI:
na zamówienie
REALIZACJA DO 7 DNI.
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Na chwilê refleksji
w. Alfons Liguori

Nawiedzenia Najwiêtszego Sakramentu

RADOÆ JEZUSA W PRZEBYWANIU Z NAMI
«Znajdujê radoæ
przy synach ludzkich...»
Prz 8,31
Pan nasz Jezus Chrystus nie poprzesta³
na tym, ¿e umar³ z mi³oci ku nam, lecz
nawet po mierci chcia³ pozostaæ z nami w
Najwiêtszym Sakramencie owiadczaj¹c,
¿e znajduje radoæ przebywaj¹c pomiêdzy
ludmi. Jak¿e mo¿ecie, o ludzie  mówi
w. Teresa  obra¿aæ Boga, który oznajmia, ¿e miêdzy wami radoæ sw¹ znajduje?
Jezus znajduje radoæ miêdzy nami, a
my nie moglibymy jej w Nim odnaleæ?
My zw³aszcza, którzy dost¹pilimy zaszczytu mieszkania w Jego domu. Jak¿e zaszczyceni czuli siê ludzie, których niegdy
król przyjmowa³ na mieszkanie w swoim pa³acu! Oto tu jest pa³ac Króla, ten dom, w
którym razem z Chrystusem
mieszkamy. Dziêkujmy Mu za
to i korzystajmy ze sposobnoci rozmowy z Jezusem Chrystusem.
Mój Panie i Bo¿e, oto stajê
przed tym o³tarzem, gdzie Ty
dniem i noc¹ dla mnie przebywasz. Ty jeste ród³em wszelkiego dobra, lekarzem ka¿dej
choroby, bogactwem ka¿dego
biedaka. Oto dzisiaj przychodzê do Ciebie, ja, biedny i s³aby grzesznik, by prosiæ o mi³osierdzie. Ulituj siê nade mn¹.
Moja nêdza nie odbiera mi otuchy, kiedy widzê, jak w tym Sakramencie zstêpujesz z nieba
na ziemiê jedynie w tym celu,
aby mi wiadczyæ dobrodziejstwa.
Uwielbiam Ciebie, sk³adam
Ci dziêki, mi³ujê Ciê! Jeli
chcesz, abym Ciê prosi³ o jaki
dar, to b³agam o to, pos³uchaj
Jezu: ja Ciê ju¿ nie chcê nigdy
obra¿aæ i pragnê, aby mi da³
wiat³o i ³askê, bym Ciê mi³owa³ ze wszystkich si³ moich.
Panie mój, mi³ujê Ciê ca³¹
dusz¹, mi³ujê Ciê wszystkimi
uczuciami mojego serca.
Spraw, abym to mówi³ zgodnie
z prawd¹, bym to móg³ powtarzaæ ci¹gle w tym ¿yciu i przez
ca³¹ wiecznoæ. Najwiêtsza
Maryjo, wiêci moi Patronowie,
anio³owie i wszyscy wiêci nie-

ba, dopomó¿cie mi kochaæ mojego Boga,
który jest godzien najwy¿szej mi³oci.
Dobry Pasterzu, chlebie prawdziwy, O
dobry Jezu, b¹d nam mi³ociwy. Ty nas
posilaj, Ty nas tu obroñ, W ziemi ¿yj¹cych
dobro nam ods³oñ.
KOMUNIA DUCHOWA
Jezu mój, wierzê, ¿e jeste obecny w
Najwiêtszym Sakramencie. Mi³ujê Ciê nade wszystko i pragnê Ciê posiadaæ w duszy mojej. Poniewa¿ teraz nie mogê Ciê
przyj¹æ sakramentalnie, przyjd przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczê siê z Tob¹, jakby rzeczywicie by³ we
mnie obecny, oddajê Ci siê zupe³nie i proszê gor¹co: nie dozwól, abym siê kiedykolwiek oddali³ od Ciebie.
lub
Wierzê w Ciebie, o Jezu obecny w Naj-

wiêtszym Sakramencie, mi³ujê Ciê i pragnê zjednoczyæ siê z Tob¹. Przyjd do
mojego serca, zapraszam Ciê i b³agam, by
nie oddala³ siê ode mnie.
Proszê Ciê, o Jezu Chryste, niechaj mnie
ogarnie s³odszy od miodu ogieñ Twojej
potê¿nej mi³oci. Powtarzam za w. Franciszkiem: "Niech umrê dla mi³oci Twojej,
jak Ty raczy³e umrzeæ z mi³oci dla mnie"
"O mi³oci niemi³owana, o mi³oci niepoznana!"  wo³am za w. Magdalen¹ de Pazzi. I modlê siê razem ze w. Piotrem z Alkantarym: "Oblubieñcze mej duszy, kiedy
mnie poci¹gniesz do siebie?"
O Jezu, moje dobro, s³odka moja mi³oci, zrañ i rozpal moje serce, aby ju¿ stale
p³onê³o dla Ciebie.
Niech ¿yje Jezus, nasza mi³oæ, nasze
¿ycie i nasze wszystko!
Niech ¿yje nasza nadzieja,
Maryja!
POZDROWIENIE
MATKI BO¯EJ
Wiêzy Jej s¹ wiêzami
zbawienia (Syr 6,31).
Pewien wiêty mówi, ¿e nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej jest
jakby ³añcuchem ubezpieczaj¹cym nasz¹ drogê do Nieba.
Promy nasz¹ Pani¹, aby
³añcuchem mi³oci umacnia³a
coraz bardziej nasz¹ ufnoæ w
Jej obronê.
O ³askawa, o litociwa,
o s³odka Panno Maryjo!
Modlitwa w. Germanusa
O Pani moja,
Jeste moj¹ jedyn¹ pociech¹, jak¹ otrzymujê od Boga;
jeste ros¹ z Nieba, która
przynosi ulgê moim bólom. Ty
jeste wiat³em mojej duszy,
któr¹ ogarnê³y ciemnoci,
przewodniczk¹ mej drogi, si³¹
w moich s³abociach, bogactwem w moim ubóstwie, lekarstwem na moje rany, utuleniem mojego p³aczu. Ty jeste
ratunkiem w moim nieszczêciu i nadziej¹ mojego zbawienia. Wys³uchaj, b³agam, prób
moich i jako Matka Boga, ulituj siê nade mn¹.
Udziel mi ³ask, o które Ciê
b³agam, o ³askawa, o litociwa, o s³odka Panno Maryjo!
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Vox Domini
Christian Parmantier

« OTO OBLUBIENIEC NADCHODZI ! »
Wszystko, co Bóg czyni i na co przyzwala, pochodzi z Jego cudownego Serca, które pragnie nas zbawiæ.
Obserwuj¹c przejcie tsunami, widzielimy, jak Bóg nagle powo³uje do siebie ludzi, którzy wcale tego nie oczekiwali. wiadomi cierpienia tylu rodzin, mierci tak wielu
osób, zadajemy sobie rozmaite pytania i
uzmys³awiamy kruchoæ naszego istnienia.
Serca przejête smutkiem pytaj¹: Dlaczego? Co siê jeszcze wydarzy? Co stanie siê
z naszym wiatem? Dlaczego tyle klêsk ¿ywio³owych ma miejsce? Czy mo¿na by³o
im zapobiec? Czy Bóg nas opuci³?
Ju¿ w Ewangelii czytamy, ¿e ci, którzy
uwa¿ali s³owa Jezusa za zbyt trudne, odchodzili od Niego. Wspó³czenie, wielu nie
przyjê³o danej nam lekcji i uwa¿aj¹, ¿e Bóg
jest dla nas zbyt surowy i za ma³o nas kocha. Zapominaj¹, ¿e przyczyn¹ zes³anych
nam nieszczêæ, s¹ nasze grzechy (£k
15,13-16).
Ci, którzy odwrócili siê plecami do Pana,
widz¹c znaki, wypowiadaj¹ siê przeciw Niemu, lekcewa¿¹ Jego ostrze¿enia, wydaj¹
o Nim fa³szywe s¹dy i bluni¹. Serce Jezusa jest ciê¿ko obra¿ane odejciem jednych i obojêtnoci¹ innych. Ka¿da zagubiona dusza g³êboko rani Jego Serce, przebite tysi¹ce razy.

MI£OÆ BO¯A
JEST WIECZNA
Mówi siê, ¿e zdarzenia te by³y albo przypadkiem, albo wynikiem dzia³ania tajemniczej si³y, lub  bardziej racjonalnie  przesuwania siê p³yt kontynentalnych. Naukowa
interpretacja jest s³uszna na swoim poziomie, chrzecijanin powinien jednak odczytywaæ ich znaczenie w wietle Bo¿ej m¹droci.
Duch Bo¿y wzywa nas, abymy z Jego
M¹droci¹ odpowiedzieli tym, którzy domagaj¹ siê wyjanieñ: odpowiadaj¹c, korzystajmy ze wiat³a, jakie Pan nam daje i
s³ów, podpowiadanych nam przez Ducha
wiêtego. Powtarzajmy, ¿e Bóg jest Mi³oci¹, moc¹ nieskoñczonej Mi³oci. ¯e ka¿dy cz³owiek powinien odpowiedzieæ na Mi³oæ Bo¿¹, aby zyskaæ radoæ i zbawienie.
B¹dmy wys³annikami radoci!
Jedynym motywem dzia³ania Bo¿ego
jest Jego Mi³oæ. Bóg obdarza nas nieskoñczon¹ Mi³oci¹. Jego zamiarem wobec ka¿dego cz³owieka, jest przyj¹æ go w ramiona
swojej Mi³oci, która jest niezmierzonym
oceanem dobroci i s³odyczy. Dlatego sprawi³, ¿e têskni do Niego ka¿de ludzkie serce. On sam za niewiele wymaga od nas
za wszystko to, co nam daje i co jeszcze
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da. Wszystkie Jego orêdzia, wszystkie znaki, s¹ znakami Mi³oci. Kiedy wreszcie to
zrozumiemy? Ten, kto mi³uje Boga, zrozumie. Kto pozostaje zamkniêty na Jego Mi³oæ, wzdycha, pogr¹¿ony we w³asnych
ciemnociach. Wszêdzie na wiecie, Bóg
przemawia do cz³owieka wyranymi znakami swojej Mi³oci. Ka¿demu zapewnia
On mo¿liwoæ zbawienia siê i czyni wszystko, aby ono nadesz³o. Jezus przyszed³ aby
wiat zbawiæ, nie za po to, by go potêpiæ.
Do cz³owieka nale¿y wyra¿enie swego
ostatecznego tak. Ka¿dy powinien dokonaæ wolnego wyboru: nale¿eæ do Chrystusa i otrzymaæ wszystko na ziemi jako zapowied nieba, lub te¿ utraciæ wszystko i
pozostaæ niewolnikiem z³ego ducha na zawsze. Wybór koñcowy jest aktem, który
ujawni podzia³ na wiernych i zbuntowanych
przeciw Bogu, tak, jak by³o to w przypadku
anio³ów.
Ka¿dy cz³owiek, który zatraca sw¹ duszê, otrzyma³ od Boga w ¿yciu wystarczaj¹c¹ ³askê, by siê zbawiæ. Nikt nie zna godziny swojej mierci, ale zna j¹ Bóg i uprzedza nas na wiele sposobów, ostrze¿eniami, upomnieniami, znakami... Ka¿da dusza
otrzymuje mo¿liwoæ zbawienia.
Bóg daje cz³owiekowi swobodê, nie podnosi g³osu, nie zmusza do takiego lub innego wyboru. Szanuje On wolnoæ swojego stworzenia.
W czasie, który mamy jeszcze spêdziæ
na ziemi, ka¿dy z nas bêdzie wezwany, by
dokonaæ wyboru i daæ Bogu odpowied
tak lub nie. Otrzymamy wówczas to,
czego chcielimy. Musimy byæ gotowi i dyspozycyjni, by nie przeoczyæ tej szansy danej nam przez Pana. Ka¿demu z nas objawi siê On w sposób jedyny w swoim rodzaju. Nie oczekujmy zbiorowego spotkania z Nim; bêdzie ono mia³o miejsce, ale
przedtem nast¹pi osobiste spotkanie ka¿dego cz³owieka z Bogiem.
Ci, którzy sercem i duchem szukaj¹
Boga, których dusze têskni¹ za Nim, nie
musz¹ siê niczego obawiaæ. Dla przygotowanych, bêdzie to szczêliwe spotkanie mi³oci. Dla zaskoczonych w swojej obojêtnoci i rozproszeniu, bêdzie ono surowym
potêpieniem, a dla tych, którzy zawsze
odrzucali mi³osierdzie  bêdzie Sprawiedliwoci¹.
Bóg wzywa swoje stworzenie, by uwolniæ je od wszelkiej niewoli i obdarzyæ najwy¿szym szczêciem  Szczêliwi owi s³udzy, których pan zastanie czuwaj¹cych, gdy
nadejdzie. Zaprawdê, powiadam wam:
Przepasze siê i ka¿e im zasi¹æ do sto³u,
a obchodz¹c bêdzie im us³ugiwa³ (£k

12,37). Tote¿ wszystkie ma³e dzieci zatopione przez fale tsunami, s¹ teraz szczêliwsze i bezpieczne pod p³aszczem Matki
Bo¿ej.

WYMOWNY ZNAK
Z³o pochodzi od szatana, Bóg za pozwala na nie, by wyprowadziæ z niego maksimum dobra. Nasze serca s¹ przejête
owymi katastrofalnymi wydarzeniami wywo³anymi wielk¹ fal¹. S¹ to znaki Bo¿e.
Ilu¿ z nas nie prosi³o Boga o znak zrozumia³y dla ka¿dego, b³agaj¹c, aby skruszy³
zatwardzia³e serca? Oto w³anie Bóg zaczyna udzielaæ nam znaków, które maj¹
obudziæ wszystkie ludzkie serca.
Dziêki tym znakom, widzimy, jak spe³niaj¹ siê przepowiednie i pojmujemy, ¿e
Bóg przygotowuje zakoñczenie pewnego
okresu  walki ze z³em za pomoc¹ ³aski
Bo¿ej, poniewa¿ chce ustanowiæ now¹
epokê, mi³oci i pokoju. Dokonuje On wielkich przemian. ¯yjemy w niezwyk³ych czasach, zamykaj¹cych okres 2000 lat, jakie
up³ynê³y od Zmartwychwstania. Towarzyszy im przebaczenie grzechów i dar Ducha wiêtego. Wstrz¹sy, których jestemy
wiadkami, przygotowuj¹ powrót Jezusa
Chrystusa i now¹ ziemiê.
Inne, jeszcze powa¿niejsze znaki czekaj¹ na swoje spe³nienie. Wszyscy musz¹
zrozumieæ, ¿e to sam Bóg do nas przemawia. Wszyscy musimy pochyliæ przed Nim
g³owy, uznaæ swoje grzechy i prosiæ o przebaczenie.
B¹dmy otwarci na znaki czasu. Bóg
wysy³a nam wiele swoich ostrze¿eñ, ale
tylko nieliczni je przyjmuj¹. Wiêkszoæ ludzi zwraca uwagê na znaki drogowe. Dlaczego nie dostrzegaj¹ oni wielkich znaków
z nieba? I czy ci, którzy je ogl¹daj¹, próbuj¹ zrozumieæ ich treæ?
WSZYSTKO JEST
W JEGO RÊKU.
POTRZEBA ZAUFANIA
I WYTRWA£OCI...
Nie lêkaj siê bo ciê wykupi³em, wezwa³em ciê po imieniu, ty moim! (Iz 43,1). Nic
nie jest dzie³em przypadku. Nic nie dzieje
siê bez Woli i przyzwolenia Bo¿ego. On,
Re¿yser historii, kieruje dziejami wiata za
pomoc¹ swojej Mi³oci. Bóg nie pozwala
na ¿adne wydarzenie pozbawione znaczenia i roli w Jego planach Zbawienia powszechnego.
Mylicie, ¿e wody podnios¹ siê lub ogieñ
rozprzestrzeni bez Jego zgody? ¯e morze
wyst¹pi ze swych brzegów jeli Bóg mu
tego zabroni? (por. Ps 104,9). Ca³a natura
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jest pos³uszna Jego S³owu. Nie lêkajmy siê,
gdy widzimy ¿e góry ustêpuj¹, g³êbia wód
burzy siê jak wrz¹tek w kotle, a niebo ciemnieje tak jak nigdy do tej pory.
Bóg widzi i troszczy siê o nas. Nie zapomina o nikim. Pok³adamy wiarê w Jego
s³owach: Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ
o swoim niemowlêciu, ta, która kocha syna
swego ³ona? A nawet, gdyby ona zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie (Iz 49,15).
Przysz³oæ wiata jest w pewnych i wszechmocnych rêkach Boga.
Gdyby wiat opowiedzia³ siê za Bogiem,
natychmiast unikn¹³by wielu cierpieñ. Poniewa¿ jednak wielu ludzi tego nie uczyni³o, wszystkie przepowiednie spe³ni¹ siê w
najbli¿szym czasie, te pomylne i te niepomylne. Bêdzie to ostatnia chwila na
dokonanie ostatecznego wyboru.
Jestemy zbulwersowani tym wielkim
nieszczêciem. Jednak¿e mieræ dziesi¹tek tysiêcy osób, równie¿ m³odych i niewinnych, nie jest tym, co najgorsze. Prawdziwa katastrofa, to grzech spo³eczny, ludzkie prawa niezgodne z Boskimi przykazaniami* , brak poczucia grzechu; zatwardzia³oæ w z³u i zaniechanie wszelkiego wysi³ku zmierzaj¹cego do nawrócenia. Ofiary
grzechu s¹ liczniejsze ni¿ ofiary tsunami i
jeli siê nie nawróc¹ w krótkim czasie, jaki
Bóg im wyznacza, wybior¹ mieræ wieczn¹.
Bóg pozwala na najwiêksze z³o, by wyprowadziæ z niego najwy¿sze dobro. Te bolesne wydarzenia posiadaj¹ g³êbok¹ wymowê. Niech ka¿dy z nas, spogl¹daj¹c na
krzy¿ Jezusowy, odczyta sens owych znaków i wyci¹gnie z nich wnioski dla ca³ego
swojego ¿ycia.
Maj¹ one wyrwaæ upionych ze snu.
Gdy Bóg potrz¹sa duszami, czyni to dla ich
zbawienia. Nadszed³ czas, aby ludzie zrozumieli, ¿e powinni zmieniæ sposób ¿ycia,
porzuciæ rozrywki i duchow¹ beztroskê, aby
nie zostali zaskoczeni tak, jak nierozs¹dne panny, o których Jezus mówi nam w
Ewangelii (Mt 25): O pó³nocy rozleg³o siê
wo³anie: «Pan m³ody idzie, wyjdcie mu na
spotkanie!». Niech zatem nasze lampy
bêd¹ zapalone. Naszym celem nie jest
osi¹gniêcie doczesnych celów materialnych, ale zjednoczenie z Oblubieñcem,
Jezusem Chrystusem.

ZAWSZE DZIÊKUJMY
ZA WIÊT¥ WOLÊ BO¯¥
Czas, w którym ¿yjemy, jest jedyny w
swoim rodzaju, nigdy ludzkoæ nie prze¿ywa³a i nie bêdzie prze¿ywaæ nic podobne-

go na ziemi. Jedna epoka zmierza ku koñcowi, druga siê rozpoczyna. Bêdzie to trudne przejcie, Pascha. Niewierz¹cy bêd¹
stwarzaæ przeszkody wierz¹cym; pos³uszni Jezusowi bêd¹ czêciej znienawidzeni
ni¿ kochani. Nadejd¹ trzêsienia ziemi i rozmaite klêski. W rodzinach zapanuje niezgoda, poniewa¿ ludzkie serca s¹ oziêb³e; mi³oæ os³abnie na ca³ej ziemi (por. Mt 24,12).
Ten schy³ek epoki, który obserwujemy, bêdzie pocz¹tkiem ery Ducha wiêtego.
Oto pora ca³kowitego oczyszczenia
ludzkiego wiata. Pozostanie z niego to, co
Bóg zechce pozostawiæ i zniknie to, co
zgodnie z Jego Wol¹ ma znikn¹æ. B³ogos³awmy nieustannie Wolê Bo¿¹, która zawsze chce jak najwiêkszego dobra dla ludzkich dusz. Ca³e Stworzenie jêczy w bólach
rodzenia, wydaje siê, ¿e wszystko wokó³
nas siê wali, ostatnia chwila bêdzie jednak
znakiem pocz¹tku rodz¹cego siê wiata; z
dala widzimy ju¿ zbli¿aj¹ce siê odrodzenie.
Jak kobieta, gdy urodzi dzieciê, ju¿ nie pamiêta o bólu z powodu radoci, ¿e siê cz³owiek narodzi³ na wiat (Mt 16,21), tak bêdzie tak¿e z ziemi¹, która po wielkim wysi³ku i bólu, ku powszechnej radoci wyda
swój owoc. Przyjmijmy Wolê Bo¿¹ nawet,
jeli jej nie rozumiemy, a w chwili przewidzianej przez Boga wszystko stanie siê jasne. Pogódmy siê ze wszystkim, wiadomi, ¿e to, na co Bóg pozwala i czego chce,
jest najlepsze dla naszej duszy. Przygotujmy siê, by powiedzieæ tak, nie rozumiej¹c. Wystarczy wiedzieæ, ¿e Bóg chce naszej ofiary. Krzy¿ staje siê ciê¿szy dla tych,
którzy go nie akceptuj¹.

BÓG POWIEDZIA£ NAM
WSZYSTKO I PRZEMAWIA
DO NAS NIEUSTANNIE
Od bardzo dawna, Pan, który w swojej

nieskoñczonej teraniejszoci widzi i wie
wszystko, powtarza ludziom, by przygotowali siê do wielkich i radykalnych zmian.
Zostalimy ostrze¿eni i uprzedzeni o rzeczach niezwyk³ych, które bêd¹ siê wi¹zaæ
z nawróceniem, naszym osobistym i ca³ej
ludzkoci.
Bóg przemawia do nas przez proroków.
Mówi jasno i wyrazicie, zwracaj¹c uwagê
na koniec epoki, po którym nic nie bêdzie
wygl¹da³o na wiecie tak, jak dawniej. Niektórzy potrafili przyj¹æ to orêdzie. Jeli odczuwacie pragnienie lepszego poznania
Boga, s³u¿enia Mu, gorliwego wiadczenia
o Nim, oznacza to, ¿e lekcja dotar³a do
waszych serc i wyda³a ju¿ owoce.
Wielu nie zechce zrozumieæ tej nauki.
To pokolenie mo¿na porównaæ z cz³owiekiem nierozs¹dnym, który dom swój zbudowa³ na piasku (Mt 7,26). Wiedzia³ o niebezpieczeñstwie, ¿y³ jednak dalej tak, jakby nic mu nie grozi³o. Nagle, ziemia osunê³a siê pod nim...
Teraz, Lekcja S³owa Bo¿ego ustêpuje
przed Lekcj¹ niezwyk³ych zdarzeñ, znaków
wielkich i pe³nych treci, danych wiatu
przez Boga, który chce ów wiat przemieniæ. Ujrzymy coraz potê¿niejsze i wymowniejsze znaki. Nawet najbardziej beztroskim ludziom, pomog¹ one dokonaæ w³aciwego wyboru. Gdy z Woli Bo¿ej, Wikariusz Chrystusowy zostanie wziêty z ziemi
do nieba, gdy g³os Jego zamilknie, wielkie
znaki przemówi¹. Lecz Jezus, G³owa Kocio³a, poprowadzi go dalej. Bramy piekielne nie przemog¹ Kocio³a (Mt 16,18) i wyjdzie z owych dowiadczeñ jeszcze mocniejszy i piêkniejszy ni¿ dawniej; taka jest
Wola Bo¿a.
*
Wiêcej ofiar aborcji w ci¹gu jednego roku
we Francji ni¿ ofiar tsunami w Azji...
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OBOWI¥ZEK SPE£NIANIA
UCZYNKÓW MI£OSIERDZIA
WZGLÊDEM DUSZY I CIA£A

Uczynki mi³osierdzia s¹ inspirowane mi³oci¹ bliniego i przychodz¹ mu z pomoc¹ w jego potrzebach fizycznych i duchowych. Pouczanie, udzielanie dobrych rad,
pocieszanie, podnoszenie na duchu s¹ porzyk³adami uczynków mi³osierdzia wzglêdem duszy, podobnie, jak darowanie urazów, czy te¿ cierpliwe znoszenie trudnego
charakteru i wad naszych blinich.
Uczynki mi³osierdzia wzglêdem cia³a,
polegaj¹ zw³aszcza na tym, by nakarmiæ
g³odnych, przyj¹æ pod swój dach tych, którzy nie maj¹ siê gdzie schroniæ, przyodziaæ
ubogiego, odwiedzaæ chorych i wiêniów,
pochowaæ umar³ych. S¹ to konkretne wiadectwa braterskiej mi³oci, czyny sprawiedliwoci, która podoba siê Bogu. Jezus
ukazuje nam sposób, w jaki maj¹ one byæ
spe³niane  Kiedy za ty dajesz ja³mu¿nê,
niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni prawa, aby twoja ja³mu¿na pozosta³a w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
odda tobie (Mt 6,3). Podobnie jest z
wszystkimi innymi uczynkami mi³osierdzia.
w. Ró¿a z Limy (1586-1617) przyjmowa³a i goci³a w swoim domu chorych i ubogich. Nie podoba³o siê to jej matce. Pewnego razu córka powiedzia³a jej: Opiekuj¹c siê ubogimi i chorymi, s³u¿ymy naszemu Panu. Powinnimy niestrudzenie przychodziæ z pomoc¹ naszym blinim, poniewa¿ w nich wiadczymy pos³ugê samemu
Jezusowi.

S£U¯YÆ CZY ODMÓWIÆ
S£U¯ENIA JEZUSOWI?
Jean B., profesor w liceum na Ile-deFrance, chrzecijanin zaanga¿owany w
pracê dla swojej parafii, rozczytuje siê w
dziesiêciotomowych ¯ywotach wiêtych.
Jego ulubionym wiêtym jest Wincenty à
Paulo, Ojciec ubogich. W swoim gabinecie, Jean zawiesi³ du¿¹ kopiê obrazu Davida Teniresa M³odszego Uczynki mi³osierdzia.
Zg³êbiaj¹c biografiê w. Wincentego a
Paulo (1581-1660), usi³uje go naladowaæ.
Przemierza ubogie dzielnice miasta, poznaje rodziny wielodzietne pozbawione
rodków do ¿ycia, wspiera na miarê swoich mo¿liwoci. Przeznacza na to spor¹
czêæ swoich zarobków. ¯ona, Monique,
podzielaj¹ca jego pasjê, z coraz wiêkszym
trudem wi¹¿e koniec z koñcem. Szczegól-
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ne trudnoci prze¿ywaj¹ oboje w ci¹gu
ostatnich dni ka¿dego miesi¹ca. Nic jednak nie powstrzymuje tych dwojga wieckich wiêtych w ich wysi³kach. Wspólnie postanawiaj¹ pomno¿yæ przez piêæ swoj¹
dziesiêcinê, czyli oddawaæ ubogim po³owê swoich dochodów. Widz¹c przyk³ad rodzicó, troje dzieci równie¿ zaczyna okazywaæ dobre serce ludziom ubogim. Najstarszy, czternastoletni Paul, odkrywa w sobie
powo³anie do kap³añstwa. Mówi¹c zwiêle
 rodzina ta, sama ¿yj¹ca w niedostatku,
opiera swoje szczêcie na s³u¿bie ubogim.
Codziennie, podczas modlitwy wieczornej,
Ojciec odczytuje na g³os fragment z Ksiêgi
proroka Izajasza, w którym wymienione s¹
dzie³a mi³osierdzia i ich wspania³e owoce:
Czy¿ nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwaæ kajdany z³a, rozwi¹zaæ
wiêzy niewoli, wypuciæ wolno ucinionych
i wszelkie jarzmo po³amaæ; dzieliæ swój
chleb z g³odnym, wprowadziæ w dom biednych tu³aczy, nagiego, którego ujrzysz,
przyodziaæ i nie odwróciæ siê od wspó³ziomków. Wtedy twoje wiat³o wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwoæ twoja poprzedzaæ ciê bêdzie,
chwa³a Pañska iæ bêdzie za tob¹. Wtedy
zawo³asz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: Oto jestem! (Iz 58,69).
¯yj¹ca w ubóstwie rodzina Jeana B. jest
szczêliwa i radosna. Oto prawdziwi
uczniowie Chrystusa!
Poznajmy tak¿e Hectora M., szefa doskonale rozwijaj¹cego sie przedsiêbiorstwa
budowlanego. Jest on chrzecijaninem
niedzielnym, który praktykuje tak, jak op³aca siê ubezpieczenie  na wszelki wypadek. Jego wiara nie jest otwartoci¹ na
bliniego, ale skorup¹, która izoluje go od
innych ludzi. Do ubogich czuje pogardê.
Nazywa ich pró¿niakami. Spotykaj¹c którego z nich, zamiast ja³mu¿ny udziela mu
napomnienia. Do swojego widzimisiê przekona³ ¿onê, a ich jedyny, siedemnastoletni
syn jest skrajnym egoist¹. Wydaje on swoje kieszonkowe  tysi¹c euro miesiêcznie
 na wizyty u ³atwych kobiet i prostytutek.
Rodzina o sercach z kamienia. W najlepszym wypadku czeka ich to, zapowiada
Pan w Ksiêdze Ezechiela  odbiorê wam
serce kamienne, a dam wam serce z cia³a, w przeciwnym razie, na swoje nieszczê-

cie, zachowaj¹ swe kamienne serca a¿
do mierci.

U KRESU ¯YCIA
Staroæ jest czasem podsumowañ. Odpowiadamy sobie wtedy na pytanie: Co
zrobi³em z moim ¿yciem? Jeli mamy
szczêcie posiadaæ serce z cia³a, obiektywnie ocenimy dobro jakie spe³nilimy,
uczynki i chwile, które mog³y podobaæ siê
Bogu. Jeli jednak nasze serce powoli zamienia³o siê w kamieñ, bêdziemy albo unikaæ owego ostatecznego rachunku sumienia, albo postêpowaæ wci¹¿ w ten sam sposób, oszukuj¹c siebie samych co do faktów i zdarzeñ. Ów czas bilansu bêdzie dla
nas bardzo trudnym prze¿yciem.
François D., jest emerytowanym nauczycielem akademickim, ma 75 lat, od zakoñczenia aktywnoci zawodowej otrzymuje emeryturê pozwalaj¹c¹ mu ¿yæ dostatnio. Ten wybitny naukowiec, autor dziesiêciu ksi¹¿ek, które odnios³y ogromny sukces wród swoich czytelników, pozosta³ kawalerem. Osi¹gn¹wszy wiek doros³y, zacz¹³ zastanawiaæ siê nad swoim powo³aniem. Poci¹ga³ go stan kap³añski. Okolicznoci nie pozwoli³y mu jednak zrealizowaæ
tego idea³u. By³ mocno przywi¹zany do
swojej matki, któr¹ uwa¿a³ za niemal wiêt¹. Pochodz¹c ze rodowiska mieszczañskiego, nie posiada³a ona jego mentalnoci. Ku wielkiemu oburzeniu swojej rodziny, polubi³a oficera marynarki wywodz¹cego siê z ni¿szej klasy spo³ecznej. By³ gorliwym katolikiem i podobnie jak ¿ona, przyjacielem ubogich. Nazywa³ siebie bratem
³achmaniarzy. Ich jedyny syn poszed³ w
lady rodziców, których ca³e ¿ycie up³ynê³o na pe³nieniu uczynków mi³osierdzia. Marzyli oni o licznej rodzinie, jednak przebyty
wypadek uniemo¿liwi³ matce Françoisa realizacjê tych marzeñ. Ch³opiec przej¹³ od
niej czynn¹ mi³oæ do ubogich. W czasie
swojej kariery uniwersyteckiej przeznacza³
dla nich du¿¹ czêæ swoich zarobków. Od
przejcia na emeryturê odwiedza on domy
biedaków i hojnie rozdaje swe pieni¹dze,
dostarczaj¹c rodków do ¿ycia i umacniaj¹c ich we wierze. Ewangelizacja powinna
przecie¿ iæ w parze z uczynkami mi³osierdzia. Czy¿ nie jest ona najwy¿sz¹ form¹
duchowej mi³oci bliniego? François nie
rozpoczyna jednak g³oszenia Dobrej No-

winy zanim nie nawi¹¿e przyjani ze swoimi ubogimi braæmi. Sposób w jaki to czyni, a tak¿e jego niezwyk³a osobowoæ,
sprawiaj¹, ¿e Ewangelia ukazuje siê ich
oczom w dwu aspektach: jako S³owo Bo¿e
i jako motyw dzia³ania dobroczyñcy, do którego s¹ tak przywi¹zani. S³uchaj¹c jego
s³ów, wydaje im siê, ¿e s³uchaj¹ Jezusa;
za François marzy jedynie o tym, bo Go
w sobie odzwierciedlaæ.
Przed poznaniem go, wielu nich nigdy
nie rozmawia³o z nikim o Chrystusie; teraz
jednak zaczêli postrzegaæ Pana i Jego Dobr¹ Nowinê jako skarb, z którego mog¹
czerpaæ tak, jak z przyjani okazywanej im
przez Françoisa.
Jego przeciwieñstwem jest Bonaventure F., spadkobierca wielkiej fortuny, któr¹
zarz¹dza tak, jakby mia³ ¿yæ jeszcze dziesi¹tki lat, choæ ma ich w tej chwili 81 a jego
zdrowie pozostawia wiele do ¿yczenia.
Bonaventure o¿eni³ siê, stawiaj¹c swojej ¿onie, Denise, warunek unikania ci¹¿y
za wszelk¹ cenê. Póniej, wymusi³ na niej
dwie aborcje. Dziêki rozmaitym oszustwom
pozwala³ sobie na pe³n¹ swobodê seksualn¹. ¯ona nie podziela³a jego przekonañ i
cierpia³a wiele z powodu osch³oci serca
swojego mê¿a. W przeciwieñstwie do niego, pochodz¹cego z rodziny wojuj¹cych
antykleryka³ów, zosta³a wychowana we
wierze. Nocami p³acze ona nad swym ¿y-

ciem, zmarnowanym przez niewierz¹cego
ma³¿onka. ¯yje co prawda w luksusie, ale
nie stanowi to dla niej ¿adnej pociechy. Do
przyjêcia zalotów i owiadczyn Bonaventure pchnê³a j¹ rodzina, maj¹ca na uwadze przede wszystkim jego stan maj¹tkowy. Jak bardzo ¿a³uje ona dzisiaj swojego
pos³uszeñstwa! ¯ycie nie jest jednak mechanizmem wyposa¿onym w bieg wsteczny. Niezale¿nie od rozmiarów naszego nieszczêcia, nie mo¿emy powróciæ do nadziei
z przesz³oci.

A KA¯DY Z NAS?
Czym s¹ uczynki mi³osierdzia co do cia³a
i duszy w moim ¿yciu? Na pewno nie s¹
one zadaniem nadobowi¹zkowym, ale powinnoci¹ wszystkich tych, którzy chc¹ byæ
uczniami Jezusa Chrystusa.
W ka¿dej chwili naszego ¿ycia, mamy
zadawaæ sobie pytanie o to, jakie miejsce
zajmuj¹ one w naszych relacjach z blinimi. Koñcowy etap naszego pobytu na ziemi, to czas bilansu, gdy¿ stan¹wszy przed
Obliczem Boga, ujrzymy Go ju¿ nie mi³osiernego, ale sprawiedliwego. Dlatego, zapyta on nas (mnie), co dobrego uczynilimy w naszym (uczyni³em w moim) ¿yciu,
czyli jak wygl¹da³a w praktyce moja mi³oæ
bliniego, nie ma bowiem mi³oci do Boga
bez mi³oci do naszych braci i sióstr.
Niezale¿nie od wieku, dzi nadesz³a
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chwilia, w której ka¿dy z nas mo¿e postawiæ sobie to pytanie. Odpowied w koñcowym rozrachunku pozytywna, zadecyduje
o naszym szczêciu wiecznym, negatywna  ska¿e nas na nieskoñczone pozbawienie szczêcia przebywania twarz¹ w
twarz z naszym Stwórc¹. To w³anie ten
stan nazwany zosta³ przez Chrystusa
ogniem wiecznym.
Jedyne pytanie jakie wówczas us³yszymy od Boga, nie bêdzie dotyczy³o naszej
modlitwy, ale mi³oci bliniego (Mt 25).
Postanowienie: od dzisiaj zmieniê moj¹
postawê wobec bliniego, poczynaj¹c od
wspó³ma³¿onka, moich najbli¿szych i innych ludzi. Moim pierwszym obowi¹zkiem
mi³osierdzia wobec nich wszystkich jest dobroæ.
*
Wszystko, czego nie uczynilicie
jednemu z tych braci moich najmniejszych Mniecie nie uczynili...
By³em g³odny, a nie dalicie mi
jeæ. By³em spragniony, a nie dalicie
mi piæ. By³em nagi, a nie przyodzialicie mnie. By³em przybyszem, a nie
przyodzialicie mnie. By³em chory, a
nie odwiedzilicie mnie. By³em w wiêzieniu, a nie przyszlicie do mnie. By³em w potrzebie, a mijalicie mnie obojêtnie. Mieszka³em tu¿ obok was,
pod tym samym dachem...

Pod wieczór naszego ¿ycia bêdziemy s¹dzeni z mi³oci
w. Jan od Krzy¿a
Sentencje, 64
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KNOCK
S³ysza³em czêsto uwagi wypowiadane przez pielgrzymów przybywaj¹cych do Knock: Zakosztowa³em duchowej atmosfery panuj¹cej w Knock. Jest ona nieomyln¹ rzeczywistoci¹.
James Horan, Proboszcz Kocio³a Najwiêtszej
Marii Panny w Knock, Co. Mayo (Irlandia).

NAJWIÊTSZA DZIEWICA
Dnia 6 listopada 1973 roku, J. E. Cunnane, Arcybiskup Tuam,
powiêci³ teren pod nowy koció³. Koció³ ten, który wznosi siê
teraz dumny i piêkny w pobli¿u wioski Knock, jest pod wezwaniem NAJWIÊTSZEJ MARII PANNY, KRÓLOWEJ IRLANDII.
Jego kamieñ wêgielny, z bia³ego marmuru kararyjskiego, zosta³
powiêcony przez Ojca wiêtego, Papie¿a Paw³a VI i po³o¿ony
przez Arcybiskupa Cunnane w dniu Wniebowziêcia Matki Bo¿ej, w 1974 roku.
Zbudowanie tego du¿ego i piêknego kocio³a, bêd¹cego w
stanie pomieciæ 15.000 osób, by³o kulminacj¹ obchodów stulecia. Setki tysiêcy wiernych odwiedzi³o to miejsce, przybywaj¹c ze wszystkich zak¹tków Irlandii, a nawet  ze wszystkich
stron wiata.
W dniu Wniebowziêcia, w roku 1874, na blisko sto lat przed
po³o¿eniem kamienia wêgielnego pod nowy koció³, wioska
Knock nie wró¿y³a ani swoim po³o¿eniem ani wygl¹dem tego,
¿e kiedy stanie siê miejscem pielgrzymek wiernych z ca³ego
wiata. £atwo przychodz¹ tu na myl s³owa Ewangelii, wypowiedziane przez Natanaela: Czy¿ mo¿e z Nazaretu wyjæ co
dobrego?. Dwa tysi¹ce lat temu Nazaret nie cieszy³ siê wcale
wiêksz¹ s³aw¹, ni¿ Knock przed stu laty. Niemniej, w³anie w
Nazarecie, biednej i nieznanej wiosce
wydarzy³a siê rzecz niewiarygodna. W tej
w³anie wiosce nast¹pi³o wielkie Spotkanie, które odmieni³o ca³y bieg historii. To w
Nazarecie, tak ma³o znanym, kobieta wiary i modlitwy zgodzi³a siê zostaæ matk¹
Syna Bo¿ego. Za zgod¹ Maryi Bóg zszed³
siê z cz³owiekiem w osobie Jezusa Chrystusa.

POPRZEZ MARYJÊ ZOSTALIMY
WSZYSCY POWO£ANI,
ABY STAÆ SIÊ DZIEÆMI OJCA
Przed stu laty nieznani wieniacy z
Knock, o¿ywieni wiar¹ i nape³nieni ³ask¹
Najwiêtszej Panny, byli w stanie rozpoznaæ oznaki tego samego niebiañskiego
spotkania. Wydarzenia w Knock sta³y siê
natchnieniem i otuch¹ dla kolejnych pokoleñ. Knock, podobnie jak Nazaret, sta³ siê
miejscem w którym, za przyk³adem Maryi,
cz³owiek mo¿e sk³oniæ siê w duchu wiary,
zaufania i mi³oci i powtórzyæ za Ni¹: Niech
mi siê stanie wed³ug s³owa twego.

IRLANDIA W SWEJ
NAJCZARNIEJSZEJ GODZINIE

Zdarzy³o siê to w deszczowy czwart-
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kowy wieczór, 21 sierpnia 1879 roku, oko³o godziny 20, jeszcze w ostatnich wiat³ach dnia. Objawienie nast¹pi³o w miejscu
po³o¿onym w pobli¿u po³udniowej ciany
ma³ego koció³ka parafialnego. Trwa³o
przez ca³e dwie godziny. Chwa³a niebiañska spotka³a siê z udrêk¹ ziemsk¹, w miejscu, w którym ta ostatnia osi¹gnê³a szczyt.
W tym w³anie roku g³ód pustoszy³ ca³¹ zachodni¹ czêæ Irlandii, a szczególnie hrabstwo Mayo. By³a to jedna z wielu straszliwych klêsk g³odowych, które nawiedzi³y
zachodni¹ lrlandiê. Mieszkañcy, biedni i
bezbronni, od dawna ju¿ byli przyt³aczani
ciê¿arem tzw. karnych praw, przeladowañ religijnych, nadmiernych czynszów i
eksmisji. Dla Irlandii wybi³a najczarniejsza
godzina.

WIERNY LUD
Pomimo ciê¿kich krzy¿y, sk³adanych na
barki pokornego ludu, pozosta³ on wierny
religii. Ani przez chwilê nie porzuci³ wiernoci Mszy wiêtej i Ró¿añcowi. Wiernoæ
ta przynosi³a im tylko dalsz¹ biedê i przeladowania, ale by³a to cena, któr¹ gotowi
byli p³aciæ. Nie by³o mowy o kompromisie.
Wyrzekniecie siê wiary ojców przynios³o-

by dobrobyt, ale maj¹tek nie by³ najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla tego ludu, niezachwianego w wierze i bogatego w ³askê Bo¿¹.
Mieszkañcy Knock w XIX wieku byli
zwyk³ymi ludmi, podobnymi do mieszkañców Nazaretu w pierwszym stuleciu, czy
pielgrzymów Belfastu, Bostonu lub Birmingham, przybywaj¹cych tu w XX wieku.
Mieszkañcy Knock byli zwyk³ymi ludmi, którzy stali siê wiadkami niezwyk³ego
wydarzenia: mocnych str¹cono z tronów,
podczas gdy mali doznali wywy¿szenia.
Zgodnie z obwieszczeniem Marii Panny:
m¹droæ tego wiata zosta³a upokorzona
w obliczu tajemnicy Boga.
Nowy koció³ pod wezwaniem
MATKI BO¯EJ IRLANDZKIEJ
wraz ze sw¹ smuk³¹ wie¿¹ wznosz¹c¹
siê ku niebu, jest pomnikiem ku czci ma³ych i zwyk³ych ludzi, wywy¿szonych przez
Potê¿nego, który czyni cuda.

WYBRANI

WIADKOWIE

Piêtnacie osób sta³o siê wiadkami
królewskiej wizyty Najwiêtszej Marii Panny. Ta grupa wybrañców Bo¿ych sk³ada³a
siê z mê¿czyzn, kobiet, m³odzie¿y i dzieci,
o rozpiêtoci wieku od 6 do 75 lat.

21 sierpnia 1879 roku mieszkañcy
Knock zajêci byli prac¹ w polu i na torfowiskach. Pierwsi pracowali przy zbiórce siana, drudzy  zwozili torf. Dzieñ by³ z rana
pogodny, ale oko³o po³udnia zachmurzy³o
siê i zacz¹³ padaæ drobny deszcz, który w
miarê up³ywu czasu zamieni³ siê w ulewê.
Po lewej stronie drogi biegn¹cej na zachód
od kocio³a znajdowa³a siê kryta strzech¹
chata, nale¿¹ca do pani Campbell, która
w tym czasie by³a chora, a nawet  jak siê
zdawa³o  umieraj¹ca. Drugi dom, na
wschód od kocio³a zamieszkiwa³a, wraz
ze swymi rodzicami, wdowa, pani Byrne.
W³anie wróci³a, razem z córk¹ Mary, z wakacji, które spêdza³y w Lecanvey, na zachodnim wybrze¿u hrabstwa Mayo.
Proboszcz, który te¿ niedawno powróci³ z wizyty w odleg³ej czêci parafii, by³ zupe³nie przemokniêty i siedzia³ przed ogniem
torfowym susz¹c ubranie. Jego ma³y domek znajdowa³ siê na po³udniowy wschód
od kocio³a. Nadszed³ wieczór, przy padaj¹cym wci¹¿ ulewnym deszczu. Miêdzy godzin¹ ósm¹ a ósm¹ trzydzieci, czasu letniego, Margaret Byrne, siostra zakrystiana, przysz³a aby zamkn¹æ koció³. Wracaj¹c ujrza³a nad budynkiem niezwyk³e wiat³o, na myl jej jednak nie przysz³o aby zatrzymaæ siê i zbadaæ jego pochodzenie.
Wróci³a do domu i zupe³nie o tym zapomnia³a. Margaret mia³a wtedy 15 lat.
Nied³ugo potem, Mary McGloughlin,
gospodyni ksiêdza, uda³a siê w odwiedziny do domu Byrneow. Aby siê tam dostaæ
musia³a zejæ z g³ównej drogi i przejæ
cie¿k¹ biegn¹c¹ na po³udnie od kocio³a.
Zbli¿ywszy siê do kocio³a zobaczy³a przed
nim jakie postacie, ale przesz³a ko³o nich,
nie zatrzymuj¹c siê. Wprawdzie wydawa³o
siê jej to dosyæ dziwnym, ale mimo to nic
na ten temat nie wspomnia³a podczas wizyty. Uwa¿a³a, ¿e widzia³a jakie pos¹gi.
Mary mia³a wówczas 26 lat.
Po wizycie wraca³a do domu w towa-

rzystwie drugiej 26-letniej kobiety, Mary
Byrne. Sz³y t¹ sam¹ w¹sk¹ cie¿k¹, rozmawiaj¹c przez ca³y czas. Z chwil¹ ujrzenia tylnej ciany kocio³a Mary Byrne wykrzyknê³a: O, patrz jakie figury! Czemu mi
nie powiedzia³a, ¿e ksi¹dz kupi³ nowe figury do kocio³a?. Mary McGloughlin odpowiedzia³a, ¿e nic o tym nie wie i ¿e to
pewnie sam ksi¹dz ustawi³ figury przed kocio³em.
Po dalszym zbli¿eniu siê, Mary Byrne
zawo³a³a do swojej towarzyszki: Ale¿ to nie
figury! One siê ruszaj¹... To Matka Bo¿a!
Przejêta wzruszeniem Mary Byrne pobieg³a do domu i zaczê³a nalegaæ na cz³onków rodziny aby wyszli zobaczyæ piêkne
objawienie: Matka Bo¿a jest u nas, ko³o
wschodniej ciany kocio³a!
Jej 20-letni brat, Dominik, us³yszawszy
to myla³, ¿e postrada³a zmys³y. Odpowiedzia³ jej ostro, aby nie wystawia³a siê na
pomiewisko s¹siadów. Choæ i sam zobacz, powiedzia³a Mary i natychmiast pobieg³a z powrotem w stronê kocio³a.
Dominik przestraszy³ siê i poprosi³ matkê, ¿eby posz³a za Mary. Matka wyruszy³a
w stronê kocio³a, w towarzystwie Dominika i ma³ej, 8,5letniej córki. Mary mia³a racjê. Klêcza³a teraz u stóp Matki Bo¿ej, która wraz z innymi postaciami wydawa³a siê
unosiæ tu¿ ponad wysok¹ traw¹, porastaj¹c¹ grunt. W ten to sposób pierwsi mieszkañcy Knock powitali Maryjê, zstêpuj¹c¹
do tego nowego Nazaretu.
Dominik szybko zwo³a³ s¹siadów, ludzi
w ró¿nym wieku: jego kuzyn Dominik Byrne (28), Patryk Byrne (16), Patryk Hill (14),
John Durkan (11) i John Curry (6).
Mary Byrne sprowadzi³a Judith Campbell, córkê chorej staruszki, mieszkanki krytego strzech¹ domu, oraz Bridget Trench,
która przebywa³a tam w chwili przyniesienia przez Mary tej zdumiewaj¹cej nowiny.
Bridget mia³a 75 lat i mówi³a biegle jêzykiem gaelickim.
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Szeædziesiêciopiêcioletni Patryk
Walsh, przechodz¹c polem, ujrza³ powiatê w pobli¿u kocio³a. Znajdowa³ siê wtedy
w odleg³oci oko³o jednego kilometra.
Pani Hugh Flatley sta³a siê wiadkiem
Objawienia, kiedy przechodzi³a przez wie
g³ówn¹ drog¹.
Wszyscy, którzy zbli¿ali siê do wschodniego koñca kocio³a widzieli Objawienie.
Trwa³o ono pe³ne dwie godziny. Niektórzy ludzie zwrócili uwagê na wiele szczegó³ów. Reakcje ich by³y ró¿ne. Niektórzy
p³akali, niektórzy odmawiali ró¿aniec.
Judith Campbell odesz³a aby siê zaj¹æ
star¹, chor¹ matk¹, ale szybko wróci³a
oznajmiaj¹c, ¿e matka jej zemdla³a w
drzwiach domu. Us³ysza³a wiadomoæ, i
pragnê³a dojæ o w³asnych si³ach, aby zobaczyæ cudowne zjawisko. Po dojciu do
progu zemdla³a. Wszyscy wiadkowie Objawienia pobiegli na pomoc, a kiedy wrócili
do kocio³a zjawisko ju¿ znik³o. Deszcz zacina³ we wschodni¹ cianê kocio³a i
wszystko pogr¹¿one by³o w ciemnociach.

BOSKIE SPOTKANIE
Co widzieli ci pokorni wieniacy w deszczowy wieczór 21 sierpnia 1879 roku?
Widzieli jasno naturalnej wielkoci postaæ Najwiêtszej Marii Panny, unosz¹c¹
siê na oko³o 30 centymetrów ponad ziemi¹. Ubrana by³a w bia³e szaty, spiête pod
sam¹ szyj¹.
W pó³ z³o¿one d³onie trzyma³a na wysokoci ramion, w gecie modlitewnym. Jej
wzrok skierowany by³ ku niebu. Na jej g³owie lni³a z³ota korona, a czo³o zdobi³a piêkna ró¿a. Góra korony by³a wykonana z szeregu lni¹cych krzy¿yków. Jej stopy by³y
widoczne do kostek. Przez ca³y czas zachowywa³a milczenie.
Na prawo od Matki Bo¿ej sta³ wiêty
Józef. Mia³ z³o¿one rêce, a jego lekko schylona postaæ skierowana by³a w stronê Najwiêtszej Panny, jak gdyby oddawa³ jej
czeæ. Jego szaty, równie¿ bia³e, nie pokrywa³y mu stóp. On równie¿ trwa³ w milczeniu.
Na lewo od Matki Bo¿ej widoczny by³
wiêty Jan Ewangelista, ubrany w szaty
biskupie. Na g³owie mia³ ma³¹ infu³ê, w lewej rêce trzyma³ otwart¹ ksi¹¿kê, której linie by³y widoczne dla obserwuj¹cych. Jego
postawa sugerowa³a osobê wyg³aszaj¹c¹
kazanie. Praw¹ rêkê unosi³ do poziomu
g³owy, z podniesionym palem rodkowym
i wskazuj¹cym. Widoczne by³y jego stopy.
On równie¿ zachowywa³ milczenie.
Na lewo od wiêtego Jana i nieco z ty³u
za nim, widoczny by³ prosty o³tarz, a na nim
baranek, wielkoci dwumiesiêcznego.
Wzrok baranka skierowany by³ na zachód,
a za nim sta³ du¿y krzy¿. wiadkowie widzieli skrzyd³a ³opoc¹ce wokó³ baranka,
wskazuj¹ce na obecnoæ anio³ów, nie widzieli jednak ani ich g³ów ani twarzy. Postacie zdawa³y siê na zmianê przybli¿aæ i
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Vox Domini
oddalaæ. Wygl¹da³y na materialne i ¿ywe.
Widzenie rozpoczê³o siê przy wietle
dziennym, wkrótce jednak zapad³a noc.
Jeden uderzaj¹cy szczegó³, to fakt, ¿e
niezwykle wiat³o pada³o na wiêksz¹ czêæ
ciany kocio³a, id¹c od do³u a¿ do szczytu okna, a nawet ponad nim. wiadkowie
stwierdzili, ¿e nigdy nie widzieli takiego
wiat³a.

CUD
Przez ca³y czas trwania wizji wiadkowie stali na ulewnym deszczu, którym silny, wschodni wiatr zacina³ o cianê kocio³a. Wszyscy byli przemokniêci, ale równoczenie zauwa¿yli, ¿e deszcz nie pada³ na
stoj¹ce przed nimi postacie.
Brigit Trench starannie obmaca³a tam ziemiê i stwierdzi³a, ¿e jest zupe³nie sucha. By³
to cud towarzysz¹cy objawieniu.
Ta sama Brigit wyrazi³a w
ten cudowny wieczór podziêkowanie i wyrazy powitania od
ludu Irlandii, mówi¹c po gaelicku. Pad³wszy na kolana zawo³a³a: Cead mile buiochas le
Dia agus leis an Maighdin
ghlormair a thur duinn taispeanadh seo  Setki tysiêcy
podziêkowañ Bogu i Najcudowniejszej Pannie, którzy
pozwolili nam ujrzeæ to objawienie!
Dla Knock, po gaelicku
Cnoc  wzgórze, dzieñ ten
sta³ siê prze³omowym. To niezwykle wydarzenie zmieni³o
nawet jego nazwê. Z prostego cnoc sta³ siê Cnoc Mhuire  Wzgórzem Maryi.

nas w stan zdumienia. Jest to symbolika,
której nie wyrazi³by jednym rysunkiem ¿aden ludzki artysta, a có¿ dopiero piêtnastu
wieniaków.
Matka Bo¿a pogr¹¿ona by³a w g³êbokiej zadumie, symbolizowanej ró¿¹ duchown¹, widoczn¹ na jej czole. Objawi³a
siê w ca³ej swej piêknoci, kiedy wstawia
siê za nami przed tronem Boga. Przepe³nia³a j¹, jak zawsze, troska o ca³¹ cierpi¹c¹ ludzkoæ, która nale¿y przecie¿ do Niej
 Matki Boga i naszej Matki, Królowej
Wszechwiata.
Maria jest pierwszym kwiatem naszego kocio³a pielgrzymów. Uto¿samia siê
ona z kocio³em. Zosta³a ukoronowana,

BADANIA

PRZYCZYNY
OBJAWIENIA

Bóg przys³a³ do Knock swoj¹ Matkê,
aby przynios³a pociechê i ukojenie oraz
wzmocni³a nadziejê w ludziach. wiadkowie doznali tej pociechy, ukojenia i nadziei,
w niebiañskiej wizji, w której Matka Bo¿a
objawi³a siê w g³êbokim skupieniu, jako
wstawiaj¹ca siê przed tronem Boga Dziewica Wniebowziêta i triumfalnie ukoronowana.
Wizja przemówi³a do serc i dusz. wiadkowie widzieli j¹, rozwa¿yli i nape³ni³a ich
ona radoci¹.

WIÊCEJ NI¯ S£OWA
S³owa nigdy nie by³yby w stanie wyraziæ tego, co przekaza³a ludziom owa wizja.
Ona sama w sobie by³a jêzykiem. Wyrazi³a siê poprzez milczenie, którego wartoæ
by³a wiêksza od wszelkich innych sposobów komunikowania siê.
Pos³annictwa w Knock nie da³o siê wyraziæ s³owami, a jego symbolika wprawia
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go od pocz¹tku wiata. W³anie to symbolizowa³ baranek, oko³o dwumiesiêczny,
widziany w objawieniu z Knock. Nastêpnie,
tajemnica kobiety odzianej w s³oñce, któr¹ odnajdujemy na naszej ziemi, w bólach
po³ogowych  prototyp cierpi¹cego Kocio³a. Wreszcie  miasto Boga, o którym powiedziano, ¿e posiada chwa³ê Bo¿¹, a jego
wiat³em jest Baranek. Jest to miasto Boga,
o którym w. Jan powiedzia³: Potem ujrza³em wiête miasto zstêpuj¹ce z nieba, od
Boga. Jest to miasto, którego sztandarem
jest krzy¿, wznosz¹cy siê w objawieniu z
ty³u za Barankiem. Krzy¿  narzêdzie zbawienia wiata i jego ostatecznego s¹du.
Objawienie w Knock ukaza³o przelotnie miasto Boga i jego niebiañsk¹ Królow¹.

gdy¿ przed wziêciem do Nieba podda³a siê
w w³asnej woli cierpieniom, poprzez które
uczestniczy³a w Zbawieniu wiata.
wiêty Józef, stoj¹cy na prawo od Marii, jest jej mê¿em i stró¿em jej dziewictwa.
Zaledwie siedem lat przed objawieniem w
Knock, kiedy koció³ wydawa³ siê byæ w
wielkim niebezpieczeñstwie, Jego wi¹tobliwoæ Papie¿ Pius IX og³osi³ w. Józefa
patronem kocio³a.
Jezus umieraj¹c powierzy³ opiekê nad
Maryj¹ swemu ukochanemu uczniowi,
wiêtemu Janowi. On to, w roli biskupa, jest
oficjalnym kaznodziej¹ g³osz¹cym Ewangeliê i tak w³anie pokorni mieszkañcy
Knock zinterpretowali swoj¹ wizjê. Matka
Najwiêtsza jest wychwalana w Apokalipsie, co sk³ania nas do przypuszczenia, ¿e
ksi¹¿ka trzymana przez w. Jana by³a w³anie Apokalips¹.
Równie¿ w tej ksiêdze odnajdujemy
wielki temat Zbawienia, w trzech etapach.
Najpierw, tajemnica baranka powiêcane-

W ci¹gu siedmiu tygodni od
objawienia, Arcybiskup John
McHale powo³a³ komisjê eklezjastyczn¹ do zbadania tego
zagadnienia. Przed komisj¹
stanê³o piêtnastu wiadków,
których zeznania uznano za
zadawalaj¹ce i wiarygodne.
W roku 1936 Arcybiskup
Gilmartin powo³a³ drug¹ komisjê, w celu przes³uchania ostatnich ¿yj¹cych wiadków objawienia. Byli nimi: Mary OConnell (z domu Byrne), Patrick
Byrne i John Curry. Le¿¹cej ju¿
na ³o¿u mierci pani OConnell
odczytano jej oryginalne zeznanie. Owiadczy³a w zwi¹zku z tym: Jestem zupe³nie
pewna tego co powiedzia³am i
potwierdzam to teraz, w wiadomoci, ¿e wkrótce stanê
przed obliczem Boga.
Komisja Badañ zebra³a
równie¿ owiadczenia od wielu osób, twierdz¹cych, ¿e zosta³y wyleczone z ró¿nych
chorób.
Arcybiskup Gilmartin przekaza³ ca³oæ
zebranych materia³ów do Rzymu.
Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e Koció³ przeprowadzi³ w tym wypadku normalne dochodzenia, podobnie jak w sprawie Lourdes
czy Fatimy.
Czêsto zadawane jest pytanie:
Czy mo¿na porównaæ ze sob¹ kryteria oceny rzeczywistoci objawienia w
Knock, Lourdes i Fatimie?.
W Knock wiadkami by³o 15 osób, w
wiêkszoci doros³ych. W Lourdes wiadkiem by³a tylko jedna osoba  dziecko. W
Fatimie  trzy osoby, same dzieci.
Objawienie w Knock nie stanowi wiêkszego problemu z punktu widzenia psychologii. Niemal wszyscy jego wiadkowie byli
normalnymi, zrównowa¿onymi ludmi. Fakt
ten umo¿liwi³ zakoñczenie dochodzeñ w
stosunkowo krótkim czasie.

PE£NE POPARCIE
ZE STRONY KOCIO£A
Obecnie Sanktuarium w Knock cieszy
siê pe³nym poparciem Kocio³a. Przybywaj¹ doñ pielgrzymki z ca³ego wiata. Uhonorowa³o go wielu Papie¿y, w tym Jego
wi¹tobliwoæ Papie¿ Pawe³ VI.
W roku 1954 Pius XII powiêci³ sztandar z Knock i udekorowa³ go orderem. Odby³o siê to w Bazylice w. Piotra, a okazj¹
do tej uroczystoci by³o og³oszenie nowego wiêta  Maryi Królowej.
Na wiêto Niepokalanego Poczêcia, w
roku 1954, za ³askaw¹ zgod¹ Kapitu³y Watykañskiej, ukoronowano figurê u¿ywan¹ w
procesjach.
W roku 1957 Koció³ Objawienia zawar³ wiê z bazylik¹ w.
Marii Maggiore, w Rzymie. Oczywicie udzielono z tej okazji odpustów, po dalszej ich promulgacji przez Paw³a VI.
Wspania³a wieca, powiêcona przez Papie¿a Jana XXIII,
zosta³a przekazana Sanktuarium
w Knock w roku 1960, w uznaniu wa¿noci miejsca, jakie zajmuje on poród s³ynnych przybytków religijnych na wiecie.
Pod koniec trzeciej sesji II
Soboru Watykañskiego, Jego
wi¹tobliwoæ Papie¿ Pawe³ VI
odprawi³ w Bazylice w. Piotra
Mszê, w asycie wszystkich biskupów, powierników najwa¿niejszych wiatowych sanktuariów
Maryjnych. W ich gronie znalaz³
siê równie¿ Arcybiskup Tuam,
opiekun Sanktuarium w Knock.

przez ca³e ¿ycie w swoich kazaniach mówi³ wci¹¿ o zawsze Najczystszej Matce Bo¿ej.
Ten pobo¿ny ksi¹dz by³ niestrudzony
w swoich zabiegach wokó³ Sanktuarium w
Knock, którym opiekowa³ siê przez 18 lat.
Jego dom by³ prost¹, kryt¹ strzech¹
chat¹, o pobielonych cianach. Obecnie
Muzeum w Knock chroni miejsce, w którym sta³ i zachowuje dla przysz³ych pokoleñ historiê odwiedzenia Knock przez Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê.

PO OBJAWIENIU
Wkrótce po Objawieniu nap³ynê³y do
Knock tysi¹ce pielgrzymów. Przybywali oni

PRZYJACIEL UBOGICH
W czasie, kiedy mia³o miejsce objawienie, proboszczem
parafii Knock by³ ksi¹dz Bartholomew Cavanagh, urodzony w
Annaghdonn, w hrabstwie Galway. Pochodzi³ on z rodziny z
trzynaciorgiem dzieci: 5 ch³opców i 8 dziewcz¹t. Do parafii
Knock przyby³ w roku 1867 i pozosta³ w niej
a¿ do mierci, 8 grudnia 1897 roku.
Przed przybyciem do Knock, przez 21
lat pe³ni³ obowi¹zki wikarego w parafii Westport. Wiêksz¹ czêæ swego ¿ycia powiêci³ wiêc ubogim i cierpi¹cym. Pozosta³ im
równie¿ wiernym w parafii Knock. Dominuj¹cymi cechami tego cz³owieka by³y: wielkie mi³osierdzie i szczególny dar przywództwa duchowego.
Ten prosty ksi¹dz wiód³ g³êboko duchowe ¿ycie i sam nak³ada³ na siebie ciê¿kie
pokuty, w³¹cznie z noszeniem w³osiennicy.
Natchniony by³ wielk¹ mi³oci¹ do swojej
duszpasterskiej misji, do swego ludu i do
dusz czyæcowych. Jego mi³oæ do Najwiêtszej Maryi Panny by³a tak gorliwa, ¿e

ze wszystkich stron Irlandii, Anglii, Stanów
Zjednoczonych i Europy. Przynosili ze sob¹
swoich chorych, a ówczesna prasa donios³a o wielu uzdrowieniach.
Wród pierwszych pielgrzymów znaleli siê trzej arcybiskupi: dwaj z Australii i jeden z Kanady. Wszyscy trzej twierdzili, i¿
zostali tu uzdrowieni i wszyscy trzej z³o¿yli
dary w Sanktuarium, na znak dziêkczynienia.
Corocznie wiele osób twierdzi, i¿ za
wstawiennictwem Najwiêtszej Panny Marii
doznali uzdrowienia lub ³ask duchowych.
Pocz¹tkowo pielgrzymi zabierali ze
sob¹ cement ze ciany Objawienia. Wiele
osób zosta³o uleczonych po odbyciu modlitw w tym miejscu, lub po przy³o¿eniu ce-
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mentu na chore czy zranione miejsca. O
wielu uzdrowieniach donosz¹ tak¿e osoby, które wypi³y wodê z Knock lub obmy³y
siê w niej. Odchodz¹cy pielgrzymi zabieraj¹ ze sob¹ wodê z Knock. Odwiedzaj¹
oni Sanktuarium w rosn¹cej wci¹¿ liczbie.
Do Knock przybywa wielu chorych.

UZDROWIENIA
Ksi¹dz Cavanagh prowadzi³ specjalny
rejestr uzdrowieñ. Znaleæ w nim mo¿na
odnotowane pierwsze wypadki:
Dnia 31 padziernika 1879 roku m³oda, 16-letnia dziewczyna Delia Gordon zosta³a wyleczona z g³uchoty, podczas kiedy
bra³a udzia³ we Mszy w. Odst¹pi³ j¹ tak¿e
na zawsze ból, który odczuwa³a.
Delia Gordon, urodzona w
Claremorris, w hrabstwie Mayo,
umar³a w San Francisco, w roku
1930, w wieku 63 lat. Do jej trumny w³o¿ono pami¹tkê, któr¹ ceni³a sobie nade wszystko: kawa³ek
cementu, zabrany przez jej matkê, ze ciany Objawienia.
Rejestr wymienia setki uzdrowieñ. Oto niektóre z nich, wziête
na wyrywki:
 Pielgrzym John OBrien,
lepy od urodzenia, odzyskaj
wzrok w Knock.
 Michael Corcoran z hrabstwa Meath zosta³ wyleczony z
raka. Wyleczenie to by³o zupe³ne.
 Chromy, o nieujawnionym
nazwisku, przyby³ do Knock na
ole. Odzyska³ tu w³adzê w nogach.
 Owen Mullarkey cierpia³
od 30 lat na owrzodzenie twarzy. Zosta³ ca³kowicie wyleczony.
 Patrick Kelly, ze wsi Kilmovee, cierpia³ na powa¿n¹ padaczkê. Zosta³ wyleczony po jednej tylko wizycie.
 Pat Boyle, z Isle, móg³ siê
poruszaæ tylko przy u¿yciu laski i
kuli. Uleczony podczas pierwszej
wizyty odrzucil kulê.
 Bridget Concannon, z parafii
Glan, mia³a sparali¿owan¹ praw¹ nogê.
Przenoszenie jej wymaga³o dwóch osób.
Po jednej tylko wizycie w Knock odzyska³a
pe³n¹ w³adzê w cz³onkach.
 Patrick Boyle z Glasgow zosta³ wyleczony z choroby serca.
 John Noonan z hrabstwa Fermanagh cierpia³ od 25 lat na ropniaka twarzy. Zosta³ wyleczony podczas pielgrzymki.
 Niewidoma pani Noone z Glasgow
odzyska³a wzrok.
 Edward Gibrins z parafii Claremorris, dotkniêty chorob¹ umys³ow¹, zosta³
równie¿ uleczony.
 Panna Croke, z Londynu, od lat cierpia³a z powodu w¹t³ego zdrowia. Nie zna-
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laz³szy pomocy u lekarzy uda³a siê z
pielgrzymk¹ do Knock. Obecnie cieszy siê
wspania³ym zdrowiem.
 John Kelly, z parafii Moyville w hrabstwie Donegal, nie by³ w stanie chodziæ ani
mówiæ i nie potrafi³ wydaæ z siebie ¿adnego s³owa ani okrzyku. Teraz jest w stanie
staæ i g³ono mówiæ.
 Thomas Scully z Katolickiego Instytutu z Edynburga, zosta³ uleczony z choroby biodra, na któr¹ cierpia³ przez 14 lat.
 Pannê Bourke, le¿¹c¹ na noszach,
przywieziono do Knock samochodem.
Cztery osoby wnios³y j¹ do kocio³a, gdzie
spêdzi³a jaki czas, modl¹c siê przed o³tarzem. Ku ogromnemu zdumieniu wszystkich obecnych wsta³a i posz³a z powrotem
do samochodu. Wróci³a po jakim czasie,
w celu odbycia dziêkczynnej pielgrzymki.
Porusza³a siê ju¿ bez trudu, chocia¿ przez
wiele poprzednich lat by³a kalek¹.
Tak wiêc, dziennik prowadzony przez
ksiêdza Cavanagh zawiera d³ug¹ listê
uzdrowieñ uzyskanych za wstawiennictwem Najwiêtszej Maryi Panny z Knock.
John Gibney z Dublin równie¿ prowadzi³ rejestr uzdrowieñ uzyskanych w Knock.
Sam zosta³ uleczony z grulicy biodra, w
roku 1880 i parali¿u w roku 1929.
Jego dziennik donosi o nastêpuj¹cych
uzdrowieniach:
Pewien pan nazwiskiem Gannon, pochodz¹cy z Ameryki, cierpia³ z powodu
skróconego, obumar³ego ramienia z
uschniêt¹ rêk¹. Podczas wizyty w Knock
zauwa¿y³, ¿e skóra na rêce nabra³a elastycznoci i normalnej barwy. Rêka wyd³u¿y³a siê i kiedy wyrusza³ na powrót do USA
ramiê i rêka by³y ju¿ normalne.
W tym samym dzienniku czytamy o
kompletnym wyleczeniu z tr¹du. M³oda
dziewczyna, panna Houlihan, z hrabstwa
Kerry, uda³a siê do odleg³ego zak¹tka Ameryki, aby do³¹czyæ do swoich dwóch braci.
Tam zarazi³a siê tr¹dem. Choroba tak j¹
zniekszta³ci³a, ¿e bracia nie chcieli nawet
na ni¹ patrzeæ i rozmawiali z ni¹ przez parawan. Przyjaciel przys³a³ jej kawa³ek cementu ze ciany objawienia. Ona sama
obieca³a Najwiêtszej Pannie odbyæ pielgrzymkê do Knock, jako dziêkczynienie za
odzyskane zdrowie i lubowa³a wst¹piæ do
klasztoru jeli tylko zostanie uzdrowiona.
Jej wiara zosta³a wynagrodzona kompletnym wyzdrowieniem. Przyby³a do Knock,
po czym wróci³a do Ameryki, gdzie wst¹pi³a do klasztoru i prze¿y³a wiele lat w dobrym zdrowiu.
Ojciec Enda McDonagh, profesor teologii moralnej w seminarium w Maynooth,
wyg³aszaj¹c kazanie z okazji po³o¿enia
kamienia wêgielnego pod nowy koció³, powiedzia³: Wiara i modlitwy pielgrzymów do
Knock uzyska³y dla nich to, co uzyskiwano
w zaraniu Ewangelii: cudowne uzdrowienia si³¹ Pana naszego Jezusa.
Knock daje nam w wielu wypadkach
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okazjê do ogl¹dania sposobu, w jaki Jezus uzdrawia³ chorych, z matczyn¹ niemal
czu³oci¹, ten sam Jezus, którego widzimy w Ewangelii spêdzaj¹cego tyle czasu i
energii na swoj¹ pracê, z delikatnoci¹,
której sam doznawa³ od swojej Matki, Maryi, wtedy kiedy wychowywa³a Go jeszcze
w Nazarecie.
Celem nowego kocio³a bêdzie niesienie pomocy chorym, w najskuteczniejszy
mo¿liwie sposób, i w ten sposób pozostanie on wierny tym zasadom, którymi kierowa³ siê od pocz¹tku.

UZDROWIENIA DUCHOWE
Lista uzdrowieñ fizycznych w Knock
jest imponuj¹ca, nie mniej, jeszcze bardziej
uderzaj¹ce s¹ liczne ³aski duchowe, otrzymane w tym sanktuarium. Nie by³oby w
ludzkiej mo¿liwoci wyliczenie ich wszystkich.
Ja sam niezachwianie wierzê, ¿e
uzdrawianie duchowe stanowi g³ówny cel
Knock. Jest to miejsce, w którym utrapione dusze znajduj¹ pociechê i ukojenie.
Oto niektóre ³aski duchowe, które odnotowano na pimie:
 Powrót do sakramentów, których zaniechano na trzydzieci lat.
Przez skuteczne wstawiennictwo Maryi Panny, cz³owiek, który nie by³ na Mszy
wiêtej ani nie przyj¹³ sakramentu od trzydziestu lat  wyspowiada³ siê i przyst¹pi³
do Komunii wiêtej podczas pobytu w Przybytku. Przez d³ugi czas modli³ siê o t¹ laskê. (Opowiedziane przez dziecko Marri z
hrabstwa Kerry, w roku 1937).
 Pragnê uczyniæ wiadomym, w charakterze aktu dziêkczynienia, fakt nawrócenia siê przyjaciela na wiarê katolick¹
w rezultacie odwiedzenia Przybytku w
Knock. (Wierny s³uga Najwiêtszej Marii
Panny z Knock).
 Pewien cz³owiek oddali³ siê od Kocio³a i sakramentów. Pozostawa³ obojêtnym na modlitwy i wysi³ki swoich przyjació³. Odmówi³ widzenia siê z ksiêdzem i
powiedzia³ mu wprost, ¿e nie ¿yczy go sobie w swoim domu. Po pewnym czasie
ciê¿ko zachorowa³ i zbli¿a³ siê jego koniec.
W dalszym ci¹gu odmawia³ pogodzenia siê
z Bogiem i nie chcia³ przyj¹æ medalika ani
szkaplerza. Wtedy to grupa osób zaczê³a
siê modliæ do Najwiêtszej Panny Marii z
Knock, prosz¹c o jego nawrócenie. Podano mu wodê wiêcon¹ i przyj¹³ j¹. Wkrótce
potem wyspowiada³ siê, przyst¹pi³ do Komunii wiêtej i przed mierci¹ sta³ siê dzieckiem Maryi (s³ug¹ Maryi).
W swoim kazaniu Ojciec Enda dodaje:
Uzdrowienia cielesne by³y zawsze w umyle Jezusa oznak¹ bardziej osobistego
uzdrowienia, znakiem pojednania. Tutaj
znowu, pielgrzymi do Knock, przez swoj¹
wiarê i modlitwy doznali podobnej ³aski.
S³owa Jezusa: Przebaczone s¹ grzechy
twoje przemawiaj¹ znacznie silniej ni¿ inne

s³owa: Wstañ, we swoje ³o¿e i id. Czêste wypadki cudownego uzdrowienia duchowego i pojednania przy konfesjonale,
lub te¿ w trakcie osobistej modlitwy, czy
Mszy w. sta³y siê udzia³em wielu pielgrzymów, pamiêtnych s³owom Maryi, wypowiedzianym do s³ug w Kanie Galilejskiej: Zróbcie, cokolwiek wam powie (J. 2, 5).
W ostatnich latach zorganizowano dla
chorych tygodnie duchowe w Knock, gdzie
opiekuj¹ siê nimi oddani tej pracy pielêgniarze, w domu opieki im. w. Józefa.
W sezonie pielgrzymek, w ostatni
czwartek ka¿dego miesi¹ca odbywaj¹ siê
specjalne nabo¿eñstwa dla chorych.
W roku 1962 za³o¿ono w Knock Braterstwo ofiar dobrowolnego cierpienia.
Jego cz³onkami s¹ wierni chorzy oraz oddani ludzie, pragn¹cy ofiarowaæ swoje cierpienia Bogu w ofierze za swoich braci.
W okresie pielgrzymek co niedzielê
przybywaj¹ do Knock setki chorych. Wielu
przybywa tak¿e w dni powszednie. Celem
domu opieki, wybudowanego w pobli¿u kocio³a, jest powitanie wszystkich chorych
przybywaj¹cych z jednodniow¹ pielgrzymk¹.

STOWARZYSZENIE SANKTUARIUM
W KNOCK
Stowarzyszenie to, zrzeszaj¹ce noszowych i dru¿yny porz¹dkowych, zosta³o za³o¿one w roku 1935 i zaaprobowane przez
Arcybiskupa Gilmartin z Tuam.
S¹ to wszystko ochotnicy. Ich obowi¹zki
s¹ bardzo zró¿nicowane: opieka nad chorymi, przygotowywanie posi³ków, utrzymywanie porz¹dku, nadzór w czasie czuwañ
nocnych, sprzeda¿ ulotek.
Jedna ich grupa wyje¿d¿a z karetkami
pogotowia do stacji Claremorris, oddalonej
o dziesiêæ kilometrów, na spotkanie poci¹gu i transportuje chorych do Przybytku, a
wieczorem odwozi z powrotem na stacjê.
Stowarzyszenie ma ju¿ w Irlandii tysi¹c
cz³onków. W roku 1960 obchodzi³o srebrny jubileusz.
Od wszystkich tych ochotniczych s³ug,
dzieñ w Sanktuarium wymaga powiêceñ.
Dla nich jest to wyraz mi³oci, przywilej
apostolski. Osoby pragn¹ce nale¿eæ do
tego stowarzyszenia prosimy o skontaktowanie siê z Shrine of Knock, Bridgemount,
Castlebar, Co. Mayo, Irlandia.

TRADYCYJNA TRASA
Od chwili nastania pielgrzymek, na tradycyjn¹ ich trasê sk³ada³a siê Droga Krzy¿owa i Ró¿aniec. Pochodzi to z odwiecznego oddania Maryi, Matce Bo¿ej oraz ze
zwyczaju pielgrzymów, polegaj¹cego na
obchodzeniu tradycyjnych przybytków. Metoda ta siêga czasów w. Patyka (V w.)
Zwyczaj ten oznacza, ¿e wspó³czeni
pielgrzymi odwiedzaj¹ Najwiêtszy Sakrament, stacje Drogi Krzy¿owej i odmawiaj¹
Ró¿aniec, obchodz¹c woko³o koció³. Po

tym nastêpuj¹ litanie do Najwiêtszej Panny, odmawiane przed o³tarzem objawienia,
powtórne odwiedzenie Najwiêtszego Sakramentu, i odmówienie Credo.

LEGIA EUCHARYSTYCZNA
W Knock, w czasie pielgrzymek, wystawiany jest Najwiêtszy Sakrament. Ka¿dy
z pielgrzymów powinien do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby moc spêdziæ pewien czas na
modlitwach w kaplicy Najwiêtszego Sakramentu. Przybytek jest narodowym centrum Legii Eucharystycznej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêci¹ objawienia z 21 sierpnia
1879 roku by³ Baranek Eucharystyczny.
Legia Eucharystyczna jest ruchem,
maj¹cym na celu adoracjê Najwiêtszego
Sakramentu, dla uwiêcenia swoich cz³onków i zbawienia dusz. Ka¿dy z jej cz³onków musi spêdziæ codziennie godzinê na
modlitwie przed Najwiêtszym Sakramentem.
Pomocniczy cz³onkowie zobowi¹zuj¹
siê do godzinnej adoracji, co najmniej dwa
razy w tygodniu oraz do przy³¹czenia siê
do pracy adoruj¹cych cz³onków, na co najmniej jedn¹ godzinê. Lista cz³onków jest
przesy³ana do wiatowego orodka Legii
Eucharystycznej, 16 Via Urbano, Roma 8.
Kopia listy cz³onków jest przechowywana
w Knock.

KRUCJATA RÓ¯AÑCOWA
Ró¿aniec by³ zawsze ulubion¹ form¹
modlitwy w kociele w Knock. To oddanie
Ró¿añcowi jest popularyzowane g³ównie
poprzez Krucjatê Ró¿añcow¹. Cz³onkowie jej zobowi¹zuj¹ siê do codziennego odmawiania co najmniej piêciu cz¹stek ró¿añcowych, o ile mo¿liwe  w gronie rodzinnym.
Wszyscy cz³onkowie Krucjaty odmawiaj¹ specjaln¹ nowennê ró¿añcow¹, podczas pielgrzymek lub w gronie rodzinnym,
w dniach pomiêdzy 29 wrzenia (dzieñ w.
Micha³a) i 7 padziernika (wiêto Ró¿añca). W pierwsz¹ niedzielê padziernika odbywa siê specjalna pielgrzymka Krucjaty
Ró¿añcowej.

NOCNE CZUWANIA
Nocne czuwania maj¹ miejsce w Knock
raz w miesi¹cu, od maja do padziernika
w³¹cznie. Czuwanie rozpoczyna siê o pó³nocy i koñczy o pi¹tej rano. Podczas czuwania obowi¹zuje cisza. Nie wolno przyjmowaæ pokarmów ani napojów, z wyj¹tkiem czystej wody. Zabrania siê palenia
papierosów. Pielgrzymom nie wolno opuszczaæ Sanktuarium bez wa¿nej przyczyny.
Wiele przybywaj¹cych grup organizuje równie¿ czuwania poza oficjalnymi datami.

STARY KOCIÓ£ PARAFIALNY
Zosta³ zachowany w oryginalnym stanie, jako najcenniejszy skarb w Knock.
Jego najbardziej czczona czêæ, bliska
sercom wszystkich pielgrzymów, a szcze-

gólnie chorych, jest ciana kocio³a, zwana cian¹ objawienia. Na niej znajduje siê
obraz objawienia, oszklony i oprawiony w
chromowane ramy. Wyranie oznaczone
jest tak¿e miejsce objawienia, które zapocz¹tkowa³o kult maryjny w Knock.
Oznaczone jest równie¿ po³o¿enie Kaplicy Objawienia, w której ksiê¿a lubi¹ odprawiaæ Msze w.

NOWY KOCIÓ£
Koció³ Najwiêtszej Marii Panny, Królowej Irlandii, zbudowany w stylu rotundy,
dostarcza schronienia chorym i pielgrzymom podczas deszczu lub nadmiernego
upa³u. Jest on w stanie pomieciæ 15.000
osób i podzielony jest na piêæ kaplic. Pomaga to w rozwa¿aniach, polepsza akustykê i umo¿liwia ludziom szybkie opuszczanie, przez szklane drzwi wiod¹ce na
zewn¹trz.
Szerokie arkady umo¿liwiaj¹ prowadzenie procesji i u³atwiaj¹ pielgrzymom poruszanie siê. O³tarz i chór znajduj¹ siê w
rodku kocio³a, dla zapewnienia lepszego udzia³u w ceremoniach. W pobli¿u o³tarza znajduje siê równie¿ miejsce zarezerwowane dla chorych. Wie¿a sk³ada siê z
trzech pokoi, umieszczonych jeden nad
drugim. S¹ nimi: Kaplica Najwiêtszego Sakramentu, zakrystia i studio, zarezerwowane dla transmisji radiowych i telewizyjnych.
Przy braku okien, koció³ jest owietlany z góry, spod sklepienia. Dodatkowo, w
ka¿d¹ tyln¹ cianê kaplicy, w ogólnej liczbie czterech, wbudowana jest replika wybranego okna kocielnego, ka¿dego z czterech okrêgów Irlandii.
Kru¿ganki na zewn¹trz s¹ skonstruowane z filarów, wykonanych z kamienia
przywiezionego ze wszystkich trzydziestu
dwóch hrabstw Irlandii.

STULECIE
Ma³y koció³ parafialny, skarb Knock,
zdoby³ s³awê w ostatniej æwierci XIX stulecia. Piêkny, nowy koció³, ze smuk³¹ wie¿¹, wybudowany zosta³ w ostatniej æwierci
XX stulecia.
Ilu¿ to pielgrzymów i ile aktów pobo¿noci ogl¹da³y one w ci¹gu tych ubieg³ych
stu lat!
Klimat w Knock nie zmieni³ siê wiele.
Deszcz wci¹¿ pada na pola. Czasem sp³ywa po twarzach ludzi, przywodz¹c na myl
te chwile, kiedy pokorni wieniacy biegli w
deszczowy wieczór sierpniowy, aby powitaæ zstêpuj¹cych do nich, niebiañskich goci.
Pozwolimy tu sobie przytoczyæ
rozdzia³ 68 z Lumen Gentium:
Tymczasem za Matka Jezusowa,
jak w niebie doznaje ju¿ chwa³y co do
cia³a i duszy, bêd¹c obrazem i pocz¹tkiem Kocio³a maj¹cego osi¹gn¹æ pe³niê w przysz³ym wieku, tak tu na ziemi,
póki nie nadejdzie dzieñ Pañski, przy-
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wieca ludowi pielgrzymuj¹cemu jako
znak pewnej nadziei i pociechy.

OBCHODY STULECIA
Dla uczczenia tej szczególnej ³aski, rok
Stulecia sta³ siê okresem wys³awiania Boga
i Najwiêtszej Maryi Panny i da³ ogromnej
liczbie pielgrzymów okazjê do przybycia
tam z gorliw¹ modlitw¹, do adoracji Najwiêtszego Sakramentu i do uzyskania ³aski powrotu do Boga.
Rok Stulecia mia³ by³ prawdziw¹ manifestacj¹ wiary. W naszych nowoczesnych
czasach, turystyka u³atwia podró¿owanie,
szczególnie m³odym ludziom. Dlaczego
wiêc nie mia³a staæ narzêdziem sprowadzania dusz w miejsca wiête? Znajduj¹ one
tam atmosferê modlitwy, ciszy i pokoju, których tak brakuje na wiecie.

MODLITWA
Najwiêtsza Panno z Knock,
Królowo Irlandii,
Matko Kocio³a!
Ponad sto lat temu
przyby³a do Knock
ze w. Józefem, w. Janem
i Barankiem Niepokalanym.
Przynios³a pociechê i nadziejê
swojemu ludowi, biednemu i
cierpi¹cemu ale silnemu w wierze.
Wspominaj¹c to wydarzenie
oddajemy Ci czeæ, Matko Boga!
Na przestrzeni lat,
w dobrych i z³ych czasach,
wielcy i mali przybywali
do Twojej wi¹tyni, z modlitw¹,
dziêkczynieniem
lub w poszukiwaniu pomocy.
Przybywali us³yszeæ S³owo Bo¿e,
uczestniczyæ we Mszy wiêtej,
otrzymaæ uzdrowienie,
przebaczenie i pokój.
Dziêkujemy Ci za to,
Królowo Nieba!
Twoje milczenie w Knock
przemawia g³oniej ni¿ s³owa.
Wród zgie³ku i krz¹taniny ¿ycia
podziel siê z nami swoj¹ cisz¹,
wnosz¹ca pokój i mi³oæ
do naszych serc.
Naucz nas modlitwy.
Otwórz nasze serca dla wszystkich
bêd¹cych w potrzebie.
Podnie nas w upadku.
Wzmocnij nas w zw¹tpieniu.
Pokrzep nas w chorobie.
Nape³nij nasze ¿ycie chwal¹ Bo¿¹.
W nadchodz¹cych latach
pomó¿ nam dochowaæ wiary
naszych ojców, pozostaæ wiernymi
Kocio³owi, przybli¿yæ Chrystusa
wszystkim ludziom.
Najwiêtsza Panno z Knock!
Spójrz z litoci¹ na nasz kraj
i pomó¿ wszystkim narodom
iæ drog¹ pokoju. Amen
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NADZIEJA CHRZECIJAÑSKA
W SZKOLE S£OWA BO¯EGO
Czym jest modlitwa? Bóg przemawia do
cz³owieka, modlitwa za jest odpowiedzi¹
na s³owo Pañskie. Nie mo¿e ona byæ zamkniêciem siê w sobie, rodzajem romantycznej medytacji treci w³asnego serca. Jest
prawdziwym s³owem adresowanym do Boga, obecnym w moim sercu; jest tym, co
mam Mu do powiedzenia. Modlitwa stanowi zatem wyraz naszej wiary. Trudno wyobraziæ sobie mi³oæ, która nie jest wyra¿ana. A przecie¿ kochamy Boga. Jestemy
chrzecijanami dziêki temu, ¿e przyjêlimy
Chrzest w., ale tak¿e dlatego, ¿e w ci¹gu
ca³ego ¿ycia, wyznajemy Bogu nasz¹ wiarê i mi³oæ.

JAK SIÊ MODLIÆ?
Modlitwa jest zawsze zdarzeniem osobowym, odbiciem naszej wiary w mo¿liwoæ obustronnej relacji z Bogiem. Ka¿dy
ma swój sposób zwracania siê do drugiej
osoby. W historii chrzecijañstwa pojawi³y
siê jednak rodziny duchowe, praktykuj¹ce ró¿ne rodzaje modlitwy. Ka¿da epoka
mia³a zreszt¹ swoje cechy specyficzne.
Nasza charakteryzuje siê poszukiwaniem
pokoju wewnêtrznego wród rozmaitych
nurtów filozoficznych i sposobów ¿ycia;
pokój ten zyskujemy zw³aszcza dziêki regularnej medytacji Pisma wiêtego. Niezale¿nie od formy, modlitwa chrzecijañska podlega kilku prostym zasadom.
Pierwsz¹ z nich jest dyspozycyjnoæ
wzglêdem Boga i Jego inicjatyw. Kocha On
swoje stworzenia i zale¿y Mu na utrzymaniu kontaktu z nimi. Jest przecie¿ Mi³oci¹.
Mi³oæ za nie mo¿e istnieæ bez wzajemnej komunikacji. Tê za nale¿y podtrzymywaæ. Im bardziej chrzecijanin staje siê
cz³owiekiem modlitwy, tym wiêksz¹ uwagê
zwraca na znaki obecnoci Bo¿ej. Przypatruj¹c siê twarzom ludzi, zw³aszcza ubogich, odkrywamy na nich znaki Bo¿ego
dzia³ania. Dziêki nim poznajemy S³owo
Bo¿e. Ka¿da ludzka twarz mo¿e staæ siê
ikon¹ Boga ¯ywego.
Czytaj¹c Bibliê, czyli s³uchaj¹c S³owa
Bo¿ego, ledzimy dzieje Jego Ludu. Medytacja taka mo¿e byæ prowadzona indywidualnie lub we wspólnocie wierz¹cych,
poszukuj¹cej tego, co II Sobór Watykañski
nazwa³ znakami czasu.
Rozwa¿aj¹c wydarzenia dnia powszedniego mo¿emy tak¿e odnaleæ znaki dzia³aj¹cej obecnoci Boga. Odnalaz³a je na
przyk³ad 52-letnia Jeanne, g³êboko wstrz¹-
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niêta niedawn¹ nag³¹ mierci¹ swojej najbli¿szej przyjació³ki. Co prawda widujemy
siê bardzo rzadko, wówczas jednak nadarzy³a siê okazja, bym móg³ powiedzieæ jej
wiele pocieszaj¹cych s³ów. Nasze spotkanie po mierci owej znajomej na pewno nie
by³o dzie³em przypadku.

NAUCZYÆ SIÊ
MODLITWY CHRYSTUSOWEJ
Od pojawienia siê na ziemi samego Boga w Osobie Jezusa Chrystusa, jedynego
Syna, istnieje modlitwa doskona³a, poniewa¿ istnieje nieskoñczony Czciciel Boga,
nieskoñczenie uwielbiony w oczach Boga
Ojca. Przed Nim, nie by³o na wiecie ¿adnego cz³owieka, który w sposób absolutny
spe³nia³by swój obowi¹zek oddawania
Bogu czci i s³u¿by doskona³ej w swojej
mocy, jakoci i godnoci. Ty jest Bogiem
 Cz³owiekiem mi³uj¹cym, adoruj¹cym i s³u¿¹cym Najwy¿szemu Majestatowi tak, jak
jest On godzien byæ mi³owany, wielbiony i
otaczany pos³ug¹  powiada³ w swoim siedemnastowiecznym stylu Berulle, wyra¿aj¹c najwa¿niejsze przekonanie chrzecijan
dotycz¹ce modlitwy: jedyn¹, jaka liczy siê
dla Boga, jest modlitwa Chrystusowa. W
niej zawiera siê wszystko, co chcemy powiedzieæ Ojcu; dlatego te¿ nasza indywidualna modlitwa jest autentyczna, gdy ³¹czy siê z modlitw¹ Chrystusow¹. We wspólnej modlitwie Kocio³a, jak¹ jest liturgia1 ,
modlitwa jest najczêciej kierowana do
Ojca przez Syna: Przez Niego, z Nim i w
Nim  s³yszymy podczas Eucharystii.
Modlitwa chrzecijañska nie jest ucieczk¹ od wiata i tylko wtedy ma sens, gdy
jest wyrazem daru z siebie, jaki sk³adamy
innym ludziom. Czy Duch wiêty móg³by
wnikn¹æ do serc ludzkich, nie otwieraj¹c ich
na inne dzieci Bo¿e?
Ju¿ w Starym Przymierzu, obecna jest
idea, tak czêsto wypowiadana przez Proroków i w Psalmach: Bóg nie chce od nas
ofiar ani pustych s³ów, ale wyrazu powiêcenia nas samych: Ty siê bowiem nie radujesz ofiar¹ i nie chcesz ca³opaleñ (Ps
51,18). Bóg oczekuje ofiary w postaci
skruszonego ducha (Nie gardzisz, Bo¿e
sercem pokornym i skruszonym).
¯ycie chrzecijañskie kszta³tuje siê dziêki modlitwie i przejawia w sposobie postêpowania, w tym, co nazywamy moralnoci¹. Modlitwa jest wiêc elementem moralnoci, ta za - integraln¹ czêci¹ ¿ycia.

CZY ISTNIEJE MORALNOÆ
CHRZECIJAÑSKA?

Moralnoæ (z ³ac. mores  obyczaje)
to zespó³ norm, zasad postêpowania obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci. Moralnoæ chrzecijañska ma na przyk³ad niewiele wspólnego z moralnoci¹ Islamu.
Pierwsza opiera siê na Ewangelii, druga na
Koranie, dopuszczaj¹cym poligamiê, nienawiæ do wroga czy te¿ porzucenie ¿ony.
Moralnoæ chrzecijañska wyp³ywa z
wiary w Boga, który jest mi³oci¹. Wszystko, co wi¹¿e siê z mi³oci¹, zadaje cios
wrogowi Bo¿emu. Mi³oæ wymaga obopólnej wiernoci ma³¿onków i nierozerwalnoci ma³¿eñstwa: Co wiêc Bóg z³¹czy³,
niech cz³owiek nie rozdziela (Mt 19,6). Czy
mo¿emy mieæ wiarê, wierzyæ w Boga który
jest mi³oci¹ w sobie samym i do ka¿dego
stworzenia ludzkiego, jeli nie chcemy ¿yæ
t¹ mi³oci¹? Czy mo¿emy, podobnie jak
pierwsi chrzecijanie, byæ wiadkami i
uczestnikami wydarzeñ paschalnych, jeli
stawiamy opór dynamizmowi ¿ycia, które
zosta³o przez te wydarzenia objawione?
Spotkanie z Jezusem Zmartwychwsta³ym
dokona³o przewrotu w ¿yciu tych, którzy go
dowiadczyli. Godz¹c siê na opuszczenie
swoich posiad³oci i rodzin, wyruszyli oni
w wiat, nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, g³osz¹c
Dobr¹ Nowinê ubogim i ¿yj¹c poród nich.
Spotkanie z Chrystusem by³o dla nich potê¿nym wezwaniem, aby upodobniæ siê do
Niego, byæ sprawiedliwymi tak jak On i Jego
wzorem oddaæ swoje ¿ycie za braci. Jest
to ewenement na skalê wiatow¹; ¿adna
religia nie g³osi podobnych zasad postêpowania. Ju¿ one same wiadcz¹ o wyj¹tkowoci i prawdzie chrzecijañstwa.
Istotnie, termin sprawiedliwy, zawiera
w sobie poszanowanie praw ka¿dego cz³owieka. Podobnie jak pierwsi chrzecijanie,
przez sprawiedliwoæ rozumiemy doskona³e pos³uszeñstwo woli Bo¿ej, a w szczególnoci  woli uczynienia tego wiata sprawiedliwym, czyli przyjaznym dla ka¿dego.
Dlatego, sprawiedliwoæ ludzka powinna
byæ odbiciem sprawiedliwoci Bo¿ej, czyli
w ostatecznym rozumieniu  mi³oci Boga
do wszystkich ludzi.

£ASKA
PRZEBÓSTWIA CZ£OWIEKA
Cz³owiek nie powinien zatem szukaæ
sprawiedliwoci na w³asn¹ miarê. Jedy-
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przed despotyzmem  byæ ojcem na obraz
Boga Ojca, to ufaæ, nie baæ siê przysz³oci, pozwoliæ odejæ, a w razie potrzeby
umieæ przebaczyæ.

nie dynamizm Zmartwychwstania i ¿ycia w Ojca. Stanowi ono o naszej wolnoci. MaBogu oraz sam Duch wiêty, mog¹ uczy- my prawo i obowi¹zek zachowania odpowiedzialnoci za nas samych i nie oddaniæ nas sprawiedliwymi.
Chrzecijañskie postêpowanie i moral- wania jej w niew³aciwe rêce. Powo³anie
noæ s¹ jednak niemo¿liwe bez ³aski Bo- to uprawnia nas do posiadania rodziny, do
BYÆ OBRAZEM CHRYSTUSA
¿ej, jako obecnoci Ducha wiêtego w ser- przyjêcia roli macierzyñskiej lub ojcowskiej;
cu cz³owieka, który musi tak¿e wyraziæ zgo- ka¿dy ma prawo i obowi¹zek bycia matk¹
Choæ dwa te powo³ania wydaj¹ siê truddê na jej dzia³anie. To w³anie ³aska i tylko lub ojcem  stwarzaj¹c, wydaj¹c na wiat ne do pogodzenia, ka¿dy cz³owiek jest takona, pozwala cz³owiekowi byæ sprawiedli- lub pozostaj¹c w s³u¿bie ¿ycia. Uprawnia ¿e wezwany do naladowania Jednorodzowym na obraz Bo¿y, to znaczy stwarza go nas ono i zobowi¹zuje do pracy, strze¿e nego Syna Bo¿ego. Bycie na obraz Ojca a
na nowo, uwiêca i
zarazem Syna, jest pawewnêtrznie przeradoksem w³aciwym
bóstwia. Ta przemia¿yciu chrzecijañskiena stanowi samo semu. Powo³anie to pozdno moralnoci chrzewala nam spojrzeæ w
cijañskiej.
prawdzie na nas saW centrum chrzemych: cz³owiek ma
cijañstwa znajduje
prawo i obowi¹zek uzsiê Chrystus, wzór i
naæ sw¹ zale¿noæ od
cel ¿ycia ka¿dego
Boga, a tak¿e kraju, w
cz³owieka. Kontemktórym ¿yje, rodziców,
pluj¹c Oblicze Chry¿ony, dzieci. Ma prawo
stusa, chrzecijanin
i obowi¹zek okazywapowinien odnaleæ
nia wdziêcznoci. Poprawdê o wiêtoci
niewa¿ jednak równoludzkiego istnienia, o
czenie ma byæ podobkoniecznoci respekny do Ojca, powinien
towania praw cz³oodrzuciæ infantylizm,
wieka do pozostania
jako k³amstwo, prowasob¹, do rozwoju i
dz¹ce do zaprzeczenia
bezpieczeñstwa. Jew³asnego ja.
li w moralnoci
BYÆ PROWAchrzecijañskiej istnieje jaki nakaz abDZONYM
solutny, to jest on ciPRZEZ
le powi¹zany z wizj¹
cz³owieka i jego poDUCHA
wo³ania. ChrzecijaMI£OCI
nin wie, ¿e cz³owiek
zosta³ stworzony na
Ka¿dy cz³owiek ma
obraz Bo¿y (Rdz 1,
przywilej i obowi¹zek
27). Oznacza to, ¿e
uwiadomienia sobie,
skoro Bóg jest Trójc¹,
¿e zosta³ powo³any do
cz³owiek zosta³ popójcia za g³osem Duwo³any do uznania
cha wiêtego, który
siebie za obraz Trójjest mi³oci¹. Ma prawo
cy wiêtej. Cz³owiek
i obowi¹zek stworzyæ
doskona³y w oczach
relacje, w których nie
Boga, jest tym, który
ma ju¿ pana ani nienajbardziej siê do
wolnika, w³adcy ani
Niego upodabnia.
poddanego.
Chrzecijanie prawo- Z Ewangelii wed³ug w. Mateusza (Mt 6,27-33):
Doskona³ym obras³awni powiadaj¹, ¿e
zem Boga, doskona¿ycie chrzecijañskie «Kto z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê
³ym Cz³owiekiem, jest
polega na stawaniu do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia? A o odzienie czemu siê zbytnio
Chrystus. Ju¿ pierwsi
siê w g³êbi duszy ta- troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, jak rosn¹:
chrzecijanie byli o tym
kimi, jakimi zostali- nie pracuj¹ ani przêd¹. A powiadam wam: nawet Salomon
przekonani i wyra¿ali tê
my pierwotnie stwo- w ca³ym swoim przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich.
wiarê w jednej z najrzeni: obrazem Boga, Jeli wiêc ziele na polu, które dzi jest, a jutro do pieca bêdzie
wczeniejszych pieni
ikon¹ Ojca, Syna i wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy¿ nie tym bardziej was,
Kocio³a JerozolimsDucha wiêtego.
kiego:
ma³ej wiary?Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie:
On jest obrazem
BYÆ OBRAco bêdziemy jeæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy siê przyBoga niewidzialneodziewaæ? Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec
ZEM OJCA
go  Pierworodnym
wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie.
wobec ka¿dego stwoPowo³aniem ka¿dego cz³owieka jest Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwoæ, rzenia, bo w Nim zosta³o
wszystko
byæ obrazem Boga a to wszystko bêdzie wam dodane...»
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Vox Domini
stworzone: i to, co w niebiosach, i to,
co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchnoci, czy W³adze.
Wszystko przez Niego i dla Niego
zosta³o stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest G³ow¹ Cia³a  Kocio³a.
On jest Pocz¹tkiem, Pierworodnym
sporód umar³ych, aby sam zyska³
pierwszeñstwo we wszystkim.
Zechcia³ bowiem [Bóg], aby w Nim
zamieszka³a ca³a Pe³nia, i aby przez
Niego znów pojednaæ wszystko z sob¹:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co
w niebiosach, wprowadziwszy pokój
przez krew Jego krzy¿a.
(1 Kol 1,15-20).
W hymnie tym znajdujemy wyraz dowiadczenia paschalnego: Jezus jest Bogiem; wszystko zosta³o stworzone przez
Niego i dla Niego. Autor tekstu idzie w swoim myleniu jeszcze dalej  wiedz¹c, ¿e
Jezus jest pierworodnym wobec ka¿dego
stworzenia, Tym, w którym mieszka Pe³nia
Bóstwa, uwa¿a Go za wzorzec i pe³niê ka¿dego cz³owieka i ca³ego wszechwiata. Ten
obraz cz³owieka stanowi inspiracjê dla moralnoci chrzecijañskiej. Trudnoæ polega
na stosowaniu jej do naszych codziennych
wyborów. Dlatego, ka¿dy potrzebuje sumienia, kszta³towanego wezwaniami p³yn¹cymi z Przymierza.

WOLNOÆ CHRZECIJAÑSKA,
SUMIENIE I PRAWO
W dzisiejszym wiecie, wyra¿enie moralnoæ chrzecijañska, któremu wiele
osób nadaje wydwiêk pejoratywny, jest
czêsto rozumiane jako seria zakazów, przeciwstawianych prawdziwej wolnoci cz³owieka. A przecie¿ w naszym liberalnym
spo³eczeñstwie zabrania siê zabraniaæ.
Nie jest to nic nowego. Z podobnymi
przeszkodami zetkn¹³ siê ju¿ aposto³ Pawe³. Równie¿ my musimy stawiæ im czo³a;
przypomnijmy wiêc podstawowe za³o¿enia
naszej moralnoci. Wed³ug w. Paw³a, cz³owiek nie potrafi byæ wolny. Albo uznaje on
swoj¹ zale¿noæ od Boga a Bóg go wyzwala, albo jej nie uznaje i popada w niewolê
grzechu.
Aposto³ wybiera Boga, gdy¿ tylko On
mo¿e uczyniæ nas wolnymi. w. Pawe³ dowiadcza tego osobicie. Wiara Przymierza nie jest sprzeczna z wolnoci¹, przeciwnie  Nie otrzymalicie przecie¿ ducha
niewoli by siê znowu pogr¹¿yæ w bojani
(Rz 8,15). Co wiêcej, powo³ani zostalicie
do wolnoci (Gal 5,13). Ta wolnoæ dana
przez Chrystusa poci¹ga za sob¹ konsekwencje w naszym postêpowaniu: stajemy
siê pos³uszni g³osowi sumienia. Nie chodzi tu o w³asn¹ opiniê, ale o wiadomoæ
duchow¹, która wyrasta ze znajomoci
Ewangelii, S³owa Bo¿ego.
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SUMIENIE
Jest ono pierwszym i ostatecznym kryterium jakoci moralnej danego czynu,
gdy¿ w³anie przez os¹d sumienia cz³owiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bo¿ego  o ile jego sumienie zosta³o
ukszta³towane przez treæ Ewangelii. Powtórzmy  cz³owiek postrzega nakazy prawa Bo¿ego w³anie przez os¹d sumienia.
Powinien wiêc pozostaæ mu wierny we
wszystkich swoich czynach, aby dotrzeæ do
swego najwy¿szego celu, jakim jest Bóg.
Jak podkrela Sobór Watykañski II, nie
wolno nikogo zmuszaæ do dzia³ania wbrew
jego sumieniu ani przeszkadzaæ w dzia³aniu zgodnie z sumieniem (deklaracja O
wolnoci religijnej Dignitatis humanae).
Moralnoæ Chrystusa g³oszona przez
aposto³a Paw³a nie jest moralnoci¹ nakazu, ale wezwaniem, by m¹drze oceniaæ
wszystkie okolicznoci, dzia³aæ w sposób
przemylany i roztropnie, zawsze kieruj¹c
siê Mi³oci¹.
Chrzecijanin powinien kszta³towaæ
swoje sumienie. Najwa¿niejszym obowi¹zkiem istoty moralnej jest d¹¿enie do bycia
cz³owiekiem wolnym. Chodzi o nowe narodziny, stworzenie na nowo siebie samego. Narodziæ siê dla sumienia, nie oznacza jedynie pos³uszeñstwa okrelonym nakazom; przede wszystkim nale¿y odnaleæ
i zaakceptowaæ siebie, staæ siê odpowiedzialnym i odkryæ swoje miejsce w spo³eczeñstwie.

SUMIENIE CHRYSTUSA
Najdoskonalszym przyk³adem moralnoci dla chrzecijanina jest sam Chrystus.
Pierwsi chrzecijanie zapamiêtali jego s³owa: Kto z was udowodni mi grzech? (J 8,
46). Pan Jezus zachowuje przepisy prawa
¿ydowskiego tylko wtedy, gdy jest ono
zgodne z Jego w³asnym nauczaniem: narusza spoczynek szabatu, odrzuca nakazy dotycz¹ce czystoci rytualnej i znosi
wszystkie zasady sprzeczne z Nowym
Przymierzem.

FORMACJA SUMIENIA:
UZNANIE
SWOJEGO GRZECHU
Wiele osób wystêpuje z zarzutem, ¿e
moralnoæ chrzecijañska pogr¹¿a cz³owieka w poczuciu winy, a nawet prowadzi do
swego rodzaju psychozy religijnej. Chorobami chrzecijañskiego sumienia mog¹
staæ siê: obsesyjny lêk przed nieczystoci¹,
przekonanie, ¿e ka¿da przyjemnoæ obra¿a Boga, legalistyczne skrupulanctwo lub
perfekcjonizm.
Chrzecijañstwo, uwa¿aj¹ce grzech za
jeden z podstawowych elementów rzeczywistoci, jest wed³ug niektórych g³êboko
obci¹¿aj¹ce dla sumienia. W Ewangelii
znajdujemy jednak afirmacjê mi³oci Boga

do ka¿dego cz³owieka. Dziêki niej, najpierw
poznajemy nasz¹ wolnoæ i odpowiedzialnoæ, a dopiero potem zostajemy wezwani do nawrócenia i pojednania. Mi³oæ ta
nie stwarza poczucia winy, wrêcz przeciwnie, pozwala uwolniæ siê od wszelkich win
i g³osi, ¿e nikt z ludzi nie jest to¿samy z
pope³nionym przez siebie z³em.

CHRYSTUS A GRZECH

Przypomnijmy sobie pe³n¹ napiêcia scenê z Ewangelii, tê, w której kobieta cudzo³o¿na ma zostaæ ukamienowana. Pan Jezus uczestniczy w niej w³anie po to, by
zmieniæ ludzkie prawo. Dla Niego, najwa¿niejsze jest przebaczenie. Przechodzi on
od legalizmu do sumienia: Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹
kamieñ (J 8, 7). Do grzesznicy zwraca siê
jednak s³owami: Id, a od tej chwili ju¿ nie
grzesz!. Jezus przebacza wszystkie grzechy, nawet najciê¿sze. Tym, co dlañ istotne, jest droga, jak¹ powêdruje grzesznik
otrzymawszy przebaczenie. Jeli bêdzie to
droga mi³oci, jego grzech zostanie wybaczony i spocznie na samym dnie morza.
Moralnoæ prawa, dziesiêciu przykazañ,
ustêpuje miejsca moralnoci B³ogos³awieñstw, która jest moralnoci¹ Obietnicy
(£k 6,20-23).
* * *
Apokalipsa, ksiêga odbierana przez niektórych jako hermetyczna, jest mimo to jedyn¹ ksiêg¹, Biblii, wskazuj¹c¹ chrzecijañskie znaczenie historii w wietle obecnoci w niej Jezusa Chrystusa. Wspania³a
wizja Niewiasty obleczonej w s³oñce, z
ksiê¿ycem pod jej stopami, symbolizuje
równoczenie Koció³ i Maryjê, Matkê Boga, sytuuj¹c nas w samym centrum nadziei
chrzecijañskiej.
Liturgia (greckie leiturgia od leitos 
publiczny i ergon  dzie³o), jest zespo³em
regu³ zgodnie z którymi sprawowane s¹ obrzêdy religijne.
1
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Rozmowa z Vick¹ IvankovicMijatovic, przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2005 w Medziugorju.

KOCHANA GOSPO,
DZIÊKUJÊ ZA 24 LATA OBJAWIEÑ!
 Vicko, zauwa¿y³em Ciê id¹c¹ w pierwszym szeregu uczestników Marszu Pokoju z Humac
do Medziugorja...
Powiedz nam co o znaczeniu tego marszu.
Kiedy tylko pozwalaj¹ mi na to si³y i mo¿liwoci, staram siê ka¿dego roku uczestniczyæ w tym marszu. Udzia³ w pieszej pielgrzymce jest dla mnie jakby ofiar¹ z³o¿on¹
Matce Bo¿ej za Jej objawienia. To jest te¿
wielka radoæ móc przemierzaæ tê drogê z
liczn¹ rzesz¹ innych pielgrzymów. W obecnym roku marsz by³ szczególnie piêknym
prze¿yciem. Szlimy wolno, pogr¹¿eni w
modlitwach, w duchowych rozwa¿aniach.
Ten rodzaj wêdrowania jest zaiste czym
niezwyk³ym. Radosne odczucia trudno wyraziæ s³owami: po prostu trzeba je samemu prze¿yæ. £atwo te¿ zauwa¿yæ tê niewys³owion¹ radoæ u wszystkich pielgrzymów.
Wród nich nie brakuje osób chorych, dla
których trudy marszu s¹ równie¿ ofiar¹
sk³adan¹ Maryi.
 W Medziugorju uczcilimy
wczoraj 24 rocznicê objawieñ.
Jak Ty osobicie prze¿y³a ten
dzieñ?
Ju¿ od porannego przebudzenia, w dniu
25 czerwca, ogarnê³y mnie szczególne uczucia, w których przede wszystkim przewa¿a³a radoæ, a serce bi³o szybciej. Za-

czê³am te¿ samej sobie zadawaæ ró¿ne pytania:
Czy jestemy w pe³ni wiadomi donios³oci tych wydarzeñ, które tu w Medziugorju nastêpuj¹ od 24 lat?
Czy ja spe³niam dobrze zadania, powierzone mi przez Maryjê?
Czy urzeczywistniam wszystkie Jej ¿yczenia?
Czy my wszyscy jestemy w pe³ni wiadomi otrzymywanych ³ask i potrafimy Matce Bo¿ej wyraziæ za nie wdziêcznoæ?
Czy ja ¿yjê orêdziami, czy jestem prawdziwie misjonark¹?
Rozmyla³am o tym od samego rana, a
ca³y dzieñ by³ dla mnie dniem szczególnym.
 Vicko, nale¿ysz do widz¹cych, którym Maryja objawia siê
nadal ka¿dego dnia. Tak by³o
te¿ w dniu rocznicowym. Opowiedz czytelnikom o spotkaniu
z Matk¹ Bo¿¹ w³anie w tym
dniu.
Jak zawsze w dniach bardziej uroczystych, Gospa jest radosna i szczêliwa.
Mo¿na to by³o równie¿ zauwa¿yæ w Jej zewnêtrznym wygl¹dzie, pojawi³a siê w z³otej szacie. Uczucie radoci i szczêcia mnie
równie¿ przeniknê³o, jednak nie potrafiê
tego wyraziæ s³owami. Wiem, ¿e wszyscy
pragn¹, bym potrafi³a to opisaæ i opowiedzieæ, a ja mogê jedynie powtórzyæ, ¿e to

niemo¿liwe; ¿aden opis nie odda w pe³ni
tego, co w takich chwilach prze¿ywam.
O radoci, która promieniuje z Matki
Bo¿ej podczas objawienia mogê jedynie
powiedzieæ, i¿ jest to radoæ najprawdziwsza. Nic jej nie zak³óca, ¿aden smutek,
¿aden przejaw cierpienia. Matka Bo¿a najczêciej z moc¹ wskazuje potrzebê przyjmowania orêdzia innym, aby zauwa¿yli
zachodz¹ce w nas zmiany i z tej równie¿
przyczyny rozpoczynali ¿ycie zgodne z orêdziami. Mamy byæ pierwszymi przekazuj¹cymi wiadectwa o Niej, byæ Jej wiadkami.
Vicko, czy mo¿esz w zakoñczeniu rozmowy powiedzieæ jeszcze co o 24 latach objawieñ?
Wszystkich, do których dotr¹ moje s³owa bardzo serdecznie pozdrawiam, szczególnie dzi z okazji 24 rocznicy objawieñ.
Przekazujê wszystkim b³ogos³awieñstwo
Matki Bo¿ej  Jej matczyne b³ogos³awieñstwo, którego udzieli³a podczas objawienia
w rocznicowym dniu. Z tym b³ogos³awieñstwem na wszystkich sp³ynê³o wiele ³ask,
dlatego pragnê je przekazywaæ.
Niech Matka Bo¿a obdarza was pokojem i radoci¹. Ja ogarniam was wszystkich swoim sercem i modlê siê za was.
Wywiad przeprowadzony dla
«Gebetsaktion.Maria-Koenigin
des Friedens» prze³o¿y³ z niemieckiego
Bogus³aw Bromboszcz

Orêdzia Matki Bo¿ej
dla parafii w Medziugorju i dla wiata
z 25 listopada 2005

z 25 padziernika 2005

Drogie dzieci!
Dzi znowu wzywam was: módlcie siê, módlcie
siê, módlcie siê, a¿ modlitwa stanie siê waszym
¿yciem. Drogie dzieci, w tym czasie w szczególny
sposób modlê siê do Boga, aby On udzieli³ wam
daru wiary. Jedynie dziêki wierze odkryjecie radoæ daru ¿ycia, jakie Bóg wam da³. Wasze serce
bêdzie radosne, myl¹c o wiecznoci. Ja jestem z
wami i kocham was czu³¹ mi³oci¹.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na moje wezwanie.

Drogie dzieci!
Wierzcie, módlcie siê i kochajcie, a Bóg bêdzie blisko was. On obdaruje was wszystkimi ³askami, jakich u Niego szukacie. Ja jestem darem dla was, gdy¿ z dnia na dzieñ Bóg pozwala
mi byæ z wami i kochaæ was mi³oci¹ bezgraniczn¹. Oto dlaczego, ma³e dzieci, w modlitwie i
pokorze otwórzcie wasze serca i b¹dcie wiadkami mojej obecnoci.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na moje wezwanie.
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Rozmowa z Marij¹ Pavloviæ-Lunetti przeprowadzona w Medziugorju w dniu 26 czerwca 2005 roku.

WOBEC BOGA
WSZYSCY JESTEMY RÓWNI
 Marija, wczoraj minê³y 24
lata codziennych objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju. Powiedz,
jak prze¿ywa³a ten rocznicowy
okres?
Dla nas, widz¹cych, jest czym bardzo
radosnym, ¿e w dniach rocznic jestemy
tu, w Medziugorju. Wraz z dzieæmi przyjecha³am z W³och na pocz¹tku nowenny.
Mam nadziejê, ¿e pielgrzymi, którzy w tym
czasie mogli tu byæ, równie¿ prze¿ywali
chwile radoci. Bycie tu, w miejscu objawieñ, pozwala wspólnie z wszystkimi dziêkowaæ Matce Bo¿ej za bogactwo ³ask, którymi przez Swoj¹ obecnoæ oraz wstawiennictwo u Swego Syna obdarza nas przez
wszystkie minione lata. Przed paroma dniami pewna chora osoba zosta³a na Górze
Objawieñ ca³kowicie uzdrowiona. S³ysza³am, ¿e równie¿ inne osoby w tych ostatnich dniach zosta³y uzdrowione. Kiedy jestemy wiadkami tych wszystkich ³ask,
którymi Bóg nas obdarza, w tym równie¿
cudownych uzdrowieñ cielesnych, nie tylko duszy i serca  jest nasz¹ powinnoci¹
nieustannie Bogu i Maryi za to dziêkowaæ.
W Medziugorju dostrzegamy i odczuwamy si³ê wznoszonych modlitw. Gotowoæ
przyjmowania ³ask szczerze i otwartym
sercem powoduje, ¿e Bóg obdarza nimi
nieustannie. W³anie tu, w Medziugorju dowiadczamy w szczególny sposób niestrudzonego wstawiennictwa Matki Bo¿ej u
Ojca Niebieskiego.
Powtarza Ona przecie¿ wci¹¿ od nowa:
Kochane dzieci! Wstawiam siê za wami u
Mego Syna...
 Wielu pielgrzymów przychodzi³o w tych dniach do twego domu. Wród goci byli te¿ biskupi,
pragn¹cy siê z tob¹ spotkaæ. Co
im mówi³a?
Dla mnie nie stanowi ¿adnej ró¿nicy, kim
s¹ przybywaj¹cy, czy s¹ to pielgrzymiwieccy, kap³ani czy biskupi. Wszystkim
mówiê to samo. Wa¿ne jest, aby przyjmowaæ orêdzia, ¿yæ wskazaniami Matki Bo¿ej. W ewangelicznym opisie wesela w Kanie Galilejskiej, mo¿na odnaleæ wypowiedziane przez Maryjê s³owa: Nie maj¹ wina... W odniesieniu do wiata czasów obecnych mo¿na powiedzieæ, i¿ wiara jest tym,
czego brakuje. W³anie dlatego Maryja tak
niestrudzenie zaprasza i zachêca, bymy
byli tymi, którzy innym przekazuj¹ wiadectwo wiary. Nawo³uje, abymy  krocz¹c drog¹ wiêtoci  stanowili przyk³ad, a tym sa-
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mym dawali zachêtê do nawrócenia. Maryja pobudza do tego bez wyj¹tku ka¿dego dnia i bez wzglêdu na to, jakiego jestemy wyznania, jakiej jestemy narodowoci. Przed Bogiem bowiem wszyscy jestemy równi i w³anie takimi Matka Najwiêtsza poleca nas Bogu.
 W dniu rocznicy Matka Bo¿a
objawi³a siê tobie oraz Ivanowi.
Otrzyma³a równie¿ orêdzie. Czy
mo¿esz powiedzieæ nam co bli¿szego o samym objawieniu i orêdziu?
Samo objawienie by³o niezwykle piêknym prze¿yciem, w rozmowie z Gosp¹ odczu³am radoæ szczególn¹. Maryja przekaza³a mi orêdzie i jak w ka¿dym miesi¹cu
po objawieniu spisujê jego treæ, nastêpnie jest rozpowszechniane w ca³ym wiecie. By³a pogodnie usposobiona, radosna.
Dla mnie wielk¹ radoci¹ jest, ¿e mogê byæ
poredniczk¹ miêdzy Matk¹ Bo¿¹ i
ludmi; zgodnie z Jej s³owami: Kochane dzieci! Jestecie przed³u¿eniem
Moich r¹k, którymi obejmujê ca³y
wiat.
W rocznicowym dniu Matka Najwiêtsza szczególnie zachêca³a
nas do bycia aposto³ami wszêdzie
tam, gdzie ¿yjemy, dziêkuj¹c
równoczenie za ponoszone
dla Niej ofiary. Zw³aszcza w
okresie odprawianej nowenny bardzo wielu ponosi³o ofiary: liczne grupy
pielgrzymów udawa³y siê
na Górê Objawieñ lub na
Kri¿evac. Wielu podejmowa³o posty, spe³niaj¹c
proby Matki Bo¿ej. W
okresie minionych 24 lat,
trudno zliczyæ tê mnogoæ
ponoszonych ofiar. Dziêkuj¹c za nasz¹ z Ni¹
wspó³pracê, Gospa raz
jeszcze okaza³a siê troskliw¹ Matk¹, która stale nam
towarzyszy, nieustannie nas
ochrania i za nami siê wstawia... Nigdy nie opuszcza
Swoich dzieci i zawsze
jest przy nich.
 Podczas objawienia obecna
by³a równie¿
pewna komisja lekarska,

która po 20 latach postanowi³a
ponownie poddaæ was badaniom. Jak czu³a siê przy³¹czona
bezporednio do aparatury i
czujników?
Dla mnie osobicie by³o to doæ mêcz¹ce, tym bardziej, ¿e wszystko przebiega³o
bez wczeniejszych zapowiedzi i przygotowañ. Nigdy bym nie pomyla³a, ¿e badania zostan¹ przeprowadzone w dniu rocznicy objawieñ. Nie ominê³o mnie ma³e zdenerwowanie, zw³aszcza dlatego, ¿e mia³am
wiadomoæ, ¿e i tym razem Gospa przeka¿e orêdzie, które jak zawsze zaraz po
objawieniu przepisujê.
W tym przypadku musia³am poczekaæ,
a¿ uwolniono mnie z za³o¿onej aparatury.
Nie da siê ukryæ, ¿e by³o to jednak trochê
przykre i nieprzyjemne. Dziêki Bogu, ¿e
minê³o... oby równie¿ s³u¿y³o Bogu na
chwa³ê. Mam nadziejê, ¿e po tak wielu latach wszyscy ju¿ zrozumiej¹, ¿e Matka

Bo¿a prawdziwie siê objawia. Je¿eli badania pos³u¿¹ i temu, aby
tak¿e niedowierzaj¹cy ostatecznie uwierzyli w obecnoæ Matki
Bo¿ej w Medziugorju, wówczas
bêdê zadowolona, ¿e badania
zosta³y przeprowadzone ponownie.
 Jak Maryja zareagowa³a, widz¹c was z aparatur¹ badawcz¹ na g³owach? Czy dostrzeg³a
zmiany w Jej wyrazie
twarzy?
Nie, nie przeszkadza³o jej to.
Nie zabrania poddawaæ siê badaniom. Pozostawia nam woln¹
wolê we wszystkim, a wiêc i w
tej sprawie. Sami decydujemy,
czy poddaæ siê badaniom czy te¿
nie. To równie¿ mo¿e stanowiæ
przyk³ad, ¿e moglimy daæ wiadectwo. Dowody s¹, poka¿¹ to
wyniki badañ. Mam nadziejê, ¿e
równie¿ t¹ drog¹ potrafimy Matce Bo¿ej przybli¿yæ wiêcej serc,
dlatego zgodzi³am siê na przeprowadzenie badañ. Pragnê jednak powiedzieæ, ¿e zarówno
same badania jak i szereg zwi¹zanych z nimi pytañ ju¿ mnie
nu¿¹ i mêcz¹... Nie wiem, czego
jeszcze potrzeba, aby ludzie nareszcie uwierzyli i przyjêli oczywist¹ prawdê.
 Co jeszcze mo¿esz
powiedzieæ pielgrzymom, którzy pragn¹ pod¹¿aæ za Matk¹ Bo¿¹?
Nieustannie podkrelam znaczenie orêdzi. Maryja nieprzerwanie zachêca i nawo³uje, bymy z ka¿dym dniem coraz odwa¿niej przyjmowali orêdzia, ¿yli
wed³ug zawartych w nich wskazañ, szczególnie: abymy przez
nawrócenie wkroczyli na drogê
wiêtoci i Bo¿ego pokoju. Aby
na tej drodze wytrwaæ wa¿na jest
modlitwa i uczestnictwo we Mszy
wiêtej. Matka Najwiêtsza pozostaje nasz¹ nadziej¹, Jej zawdziêczamy nowe ¿ycie, nowe
spojrzenie na bieg naszego ¿ycia. Ona zawsze podkrela: Moje
kochane dzieci! Bóg obdarzy³
was wolnoci¹, sami mo¿ecie
decydowaæ o swoich pragnieniach. Korzystaj¹c z tej wolnoci
postanowi³am wraz z Gosp¹ s³u¿yæ rozpowszechnianiu dobra w
wiecie i jak dalece bêdzie mo¿liwe  wspó³dzia³aæ z Ni¹ w ratowaniu ludzkoci. To jest moim zadaniem i mam nadziejê spe³niaæ
je do koñca ¿ycia.

4/2005
Rozmowa z Ivanem Dragicevicem z okazji rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju

WSZYSTKO,
CO MATKA BO¯A ZAMIERZA,
URZECZYWISTNI SIÊ
 Ivanie! Przyby³e z Ameryki do Medziugorja ju¿ w maju, aby byæ tu obecnym wród
pielgrzymów. Jak prze¿ywa³e wczorajszy
dzieñ rocznicowy?
Ka¿da rocznica rozbudza wspomnienia o latach, które ju¿ minê³y. Dotyczy to nie tylko nas,
widz¹cych. Gospa równie¿ kieruje nasz¹ pamiêæ
do pierwszych dni i lat objawieñ, przywo³uje wa¿ne momenty. Jestem wci¹¿ pod wra¿eniem tego,
co wydarzy³o siê tu w przesz³oci, wspomnienia
s¹ wci¹¿ ¿ywe... Kiedy z pamiêci wy³aniaj¹ wydarzenia sprzed 24 lat, widzê jak wiele dobrego
siê zdarzy³o, choæ wówczas nie brakowa³o tak¿e
z³a ze strony w³adzy komunistycznej. Jednak widz¹c obecnie te ogromne rzesze pielgrzymów,
przybywaj¹cych ze wszystkich zak¹tków wiata, trzeba byæ prawdziwie wdziêcznym Matce
Najwiêtszej za tê duchow¹ odnowê w Kociele
- odnowê, z której wy³ania siê nowe oblicze wiata. W moim przekonaniu jest to najbardziej widomy znak Jej obecnoci, owoc objawieñ Matki
Bo¿ej. Pielgrzymuj¹cy do Medziugorja staj¹ siê
wiadkami owej odnowy Kocio³a. Spogl¹daj¹c
w twarze zgromadzonych w kociele pielgrzymów, dostrzega siê, jak bardzo s¹ spragnieni ¿ywej wiary, Sakramentu pokuty, Eucharystii. To jest
to, czego Maryja dokonuje przez pokorê.
 W rocznicowym dniu prze¿y³e objawienie. Czy mo¿esz przekazaæ nam swoje osobiste wra¿enia?
Kiedy Gospa siê zjawia, czym szczególnym
jest Jej wyranie dostrzegalna radoæ i szczêcie. Tym razem zauwa¿y³a, ¿e jestem pod³¹czony do szeregu czujników aparatury medycznej.
Mylê, ¿e dzieñ rocznicowy byæ mo¿e nie by³ odpowiednim do przeprowadzenia badañ, ale wyrazilimy na to zgodê.
Szczerze powiem, ¿e ka¿dy dzieñ nawi¹zuj¹cy do rocznicy objawieñ jest czym bardzo radosnym, jednak tym razem to uczucie by³o nieco zak³ócone wspomnianym badaniem. Klêcz¹c
musia³em uwa¿aæ na przewody i czujniki, aby nie
odpad³y. Uwa¿am te¿, ¿e wystarczy ju¿ tych badañ i w¹tpliwoci, dlatego powiem: je¿eli wiara
ludzi jest g³êboka  nie musz¹ stale ¿¹daæ naukowych dowodów. Czy¿ owoce Medziugorja nie
s¹ wystarczaj¹cym dowodem prawdy?
 Ivan! Podczas objawienia zobaczy³e
równie¿ Ojca wietego, Jana Paw³a II. Potrafisz opisaæ jak to by³o?
W drugim dniu kwietnia 2005 roku znajdowa³em siê od trzech godzin w samochodzie, w drodze do New Hampshire nieopodal Bostonu. Wtedy moja ¿ona zatelefonowa³a z domu zawiadamiaj¹c mnie o mierci Papie¿a. Kontynuowali-

my podró¿, aby zatrzymaæ siê w kociele, w
którym zgromadzi³o siê ju¿ ponad tysi¹c wiernych. O godzinie 18-tej rozpoczêlimy modlitwê ró¿añcow¹. 40 minut póniej nast¹pi³o objawienie. Gospa by³a radosna, modl¹c siê i b³ogos³awi¹c obecnych w kociele. Kiedy poleca³em Jej modl¹cych siê, u Jej boku pojawi³a siê
postaæ Ojca wiêtego.
Sprawia³ wra¿enie m³odszego, jakby mia³
oko³o 60 lat. Zwrócony do Gospy umiecha³
siê. W chwili kiedy spogl¹da³em na Ojca wiêtego, równie¿ Matka Bo¿a skierowa³a wzrok w
jego kierunku. Po pewnej chwili Maryja spojrza³a na mnie i powiedzia³a dos³ownie: Kochane dziecko! Spójrz, mój syn, on jest przy mnie.
Wszystko trwa³o oko³o 45 sekund. Gdybym
mia³ to opisaæ s³owami, powiedzia³bym, ¿e Ojciec wiêty znajdowa³ siê w serdecznym objêciu Matki Bo¿ej.
Nigdy wczeniej, za ¿ycia Jana Paw³a II, nie
mia³em mo¿liwoci, jak¹ mieli inni widz¹cy, osobicie spotkaæ Papie¿a. Dlatego jestem szczêliwy i wdziêczny Maryi, ¿e w czasie objawienie mia³em mo¿liwoæ zobaczyæ go u Jej boku.
 Co móg³by jeszcze powiedzieæ na zakoñczenie naszej rozmowy?
Wszystko, co zosta³o zapocz¹tkowane
przez Matkê Najwiêtsz¹ tu, w Medziugorju, w
dniu 24 czerwca 1981 roku, wraz z oddwiêkiem w ca³ym wiecie, nie zosta³o dot¹d przerwane: wci¹¿ trwa. Wszystkim, którzy to przeczytaj¹, pragnê z serca powiedzieæ, bymy
wszyscy wspólnie przyjêli i spe³niali to, czego
Matka Bo¿a sobie od nas ¿yczy. Mi³o jest móc
opowiadaæ o Niej, o objawieniach i wydarzeniach, ale rzecz¹ najwa¿niejsz¹ s¹ orêdzia. To
przede wszystkim one powinny byæ przyjmowane, prze¿ywane i rozpowszechniane wród
innych. Wszystko co Gospa zamierza, na pewno równie¿ urzeczywistni nawet bez mojego
udzia³u, bez udzia³u proboszcza Ojca Branko
b¹d biskupa Perica, poniewa¿ wszystko mieci siê w Planach Boga, a one znajduj¹ siê poza
naszymi, ludzkimi mo¿liwociami pojmowania.
* * *
W dniu 25 czerwca 2005 roku w Medziugorju, francuska komisja lekarska pod kierunkiem prof. Henriego Joyeux, przeprowadzi³a
badania medyczne dwojga widz¹cych: Mariji
Pavlovic-Lunetti oraz Ivana Dragicevica, których pod³¹czono do aparatury badawczej.
Profesor Henri Joyeux podobne badania
przeprowadza³ ju¿ w roku 1984, wówczas dzia³o siê to w obecnoci znanego mariologa prof.
René Laurentina.
Przek³ad z niem. B. Bromboszcz
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Medziugorje 1981-2005: Rocznicowe wspomnienia

WIDZIEÆ MATKÊ BO¯¥
TO ZNACZY... BYÆ W NIEBIE!
Mirjana DragicevicSoldo:
Minê³y 24 lata odk¹d Gospa po raz pierwszy objawi³a siê w
Medziugorju, a wydaje siê jakby to wydarzy³o siê dopiero wczoraj. Nie jeden raz wypada mi odpowiadaæ na pytanie  Czy
jest rzecz¹ normaln¹ widzieæ w Maryi  Matkê, Przyjació³kê?
Nie, to nie jest normalne. Zawsze, nawet po tak wielu latach,
odnoszê wra¿enie, ¿e widzê J¹ po raz pierwszy. Prze¿ywam
to samo podniecenie, tê sam¹ mi³oæ, to samo pragnienie:
aby zabra³a mnie ze Sob¹.
Od pocz¹tku objawieñ ludzie przybywaj¹ do Medziugorja
poszukuj¹c Matki obdarzaj¹cej mi³oci¹, pokojem, szczêciem. Kiedy siê pojawiaj¹  s¹ znu¿eni, nerwowi, czêsto nawet nie wiedz¹ po co tu przybyli. Ju¿ po dwóch, trzech dniach
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ich twarze promieniuj¹ szczêciem i wewnêtrznym spokojem  to jest ów cud z Medziugorja.
Do wi¹t Bo¿ego Narodzenia 1982 roku objawienia Maryi
prze¿ywa³am ka¿dego dnia. Kiedy powierzy³a mi dziesi¹t¹ tajemnicê, stwierdzi³a, i¿ od tej pory bêdê dowiadczaæ Jej objawieñ jedynie raz w roku, w dniu 18 marca. Jednak pocz¹wszy od sierpnia roku 1987, w drugim dniu ka¿dego miesi¹ca,
modlê siê wraz z Gosp¹ za tych wszystkich, którzy jeszcze
nie dowiadczyli Bo¿ej Mi³oci.
Ka¿de z nas, szóstki widz¹cych, prze¿ywa objawienie ró¿nie, odmienne s¹ tak¿e nasze odczucia. Przed pojawieniem
siê Gospy widzimy co w rodzaju b³ysku, lecz nie zawsze. Ja
odczuwam go jakby wewnêtrznie, nie wzrokiem. W chwili kiedy doznajê objawienia, ju¿ nie wiem, co siê ze mn¹ ani z moim
cia³em dzieje. Dopiero gdy Maryja znika, zauwa¿am ¿e moja
twarz jest wilgotna od ³ez.
W czasie badañ medycznych wiadomie zadano mi w pewnym momencie ból, ale ja go w ogóle nie odczu³am. Dopiero
póniej pojawi³y siê bóle kolana i krêgos³upa, natomiast gdy
objawienie trwa³o, prze¿ywa³am co niezwyk³ego  jakbym
unosi³a siê w powietrzu, uwolniona od w³asnego cia³a. Gospa
mówi mi³ym g³osem  takim jakby przemawia³a do swego
dziecka  bardzo troskliwa, kochaj¹ca mama. Jej ruchy s¹
równie¿ macierzyñsko czu³e, podobnie jak wzrok, którym jakby pragnie powiedzieæ dziecku:
Dlaczego mnie nie s³uchasz? Przecie¿ pragnê dla ciebie
tylko dobra, chcê, aby by³ szczêliwy.
Nigdy nie mia³am odwagi ani si³y, aby Maryjê dotkn¹æ. Jest
i pozostaje dla mnie zawsze Matk¹ Bo¿¹  a ja tylko zwyk³ym
miertelnikiem, kim st¹paj¹cym po ziemi. Nigdy nie czu³am
siê godna Jej dotkn¹æ. Gospa tak¿e nigdy nie powiedzia³a, ¿e
mogê J¹ o co zapytaæ, wiedzia³am o tym sama od siebie.
Zawsze tylko Gospa rozpoczyna i koñczy rozmowê.
Nie potrafiê wyobraziæ sobie dalszego ¿ycia bez objawieñ
Maryi. Nie wiem, jak d³ugo jeszcze potrwaj¹, ale wiem, ¿e
ka¿dego roku, w dniu 18 marca  objawienie nast¹pi. Widzieæ
Gospê, to tak jakby znajdowaæ siê wraz z Ni¹ w Niebie. To
wra¿enie jest dla mnie czym najpiêkniejszym, przynosi trudny do opisania spokój, jest prawdziwym b³ogos³awieñstwem.
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Jakov Colo:
Ka¿dy rocznicowy dzieñ jest ³ask¹, potwierdza jak bardzo Bóg
i Maryja nas kochaj¹. Im wiêcej lat mija, tym bardziej uwiadamiam sobie bogactwo otrzymanych ³ask. Kiedy rozpoczê³y siê
objawienia w Medziugorju, niewiele o tym myla³em, nie wiedzia³em jak d³ugo potrwaj¹. Jednego jestem jednak ca³kowicie
pewien  je¿eli Bóg to rozpocz¹³, tylko On postanowi je zakoñczyæ. Wszyscy pielgrzymuj¹cy do Medziugorje objêci s¹ zamierzeniami Boga. Wci¹¿ potrafiê z pamiêci przywo³aæ s³owa wypowiedziane przez zaprzyjanionego kap³ana: Wszystkie spotkania w Medziugorju zosta³y przez Boga zaplanowane ju¿ w przesz³ej nieskoñczonoci. On tego pragn¹³. Objawienia dlatego nadal trwaj¹, poniewa¿ Bóg tak chce. Musimy to przyj¹æ jako ³askê, równie¿ uwiadamiaj¹c sobie bogactwo otrzymanych ³ask,
co stanowi dowód jak wielk¹ Bóg obdarza nas mi³oci¹.
Na pocz¹tku objawieñ by³em jeszcze dzieckiem  za ma³ym,
by rozumieæ, co siê wokó³ mnie dzieje. W doros³ym ¿yciu wiele
ju¿ zrozumia³em i niemal co dnia, do mojej wiadomoci dochodzi co nowego. Kiedy zobaczy³em Maryjê po raz pierwszy 
prze¿y³em radoæ i dzi wiem, ¿e dopiero wtedy rozpoczê³o siê
moje prawdziwe ¿ycie. Im jestem starszy, tym wiêksz¹ wyra¿am
Bogu wdziêcznoæ, ¿e mogê widzieæ Matkê Najwiêtsz¹ i jeszcze gorêcej dziêkujê, i¿ dziêki Niej dane mi by³o bli¿ej poznaæ
Jezusa. W Medziugorju mia³o ju¿ miejsce wiele nawróceñ, wielu
pielgrzymów w³anie tu rozpoczê³o nowe ¿ycie i to uwa¿am za
najwa¿niejszy znak tego miejsca objawieñ. Wielu odpowiedzia³o
ju¿ na wo³ania Gospy, ale Ona nadal siê objawia i wci¹¿ poszukuje. Dlaczego od tak d³ugiego czasu trwaj¹ Jej objawienia? Po
prostu dzieje siê tak zgodnie z zamierzeniami Boga; tak musi
byæ i nie powinnimy zadawaæ pytania  dlaczego? Nasz¹ powinnoci¹ jest Bogu dziêkowaæ za wszystkie ³aski, którymi nas
obdarza. Trudno zliczyæ mnogoæ owych ³ask w tak d³ugim okresie czasu, od kiedy  ze wzglêdu na nas  udziela nam daru
obecnoci¹ Swojej Matki.
Bóg obdarzy³ ka¿dego woln¹ wol¹ i ka¿dy mo¿e wybraæ drogê swego ¿ycia. Maryja nieustannie powtarza: Módlcie siê  a
otrzymacie w³aciw¹ odpowied... Ja równie¿ dokona³em wyboru. Nigdy nie odczu³em powo³ania do stanu kap³añskiego, pragn¹³em za³o¿yæ rodzinê. To wa¿ny sakrament, a równoczenie i
wielka odpowiedzialnoæ. Jestem ojcem trójki dzieci. Najstarsza
córka Diana ma jedenacie lat, syn Mirjan  osiem, najm³odsza
Darka  szeæ lat. Dzieci w tym wieku jeszcze nie w pe³ni rozumiej¹, co siê dzieje, ale modl¹ siê wraz ze mn¹, uczestnicz¹ we
Mszy wiêtej i prze¿ywaj¹ swój wiek jak inne dzieci.
Ostatnie z regularnie doznawanych objawieñ prze¿y³em w
dniu 12 wrzenia 1998 roku, w Ameryce. Wtedy w³anie Gospa
powierzy³a mi dziesi¹t¹ tajemnicê i przyrzek³a, i¿ do koñca mego
¿ycia bêdzie siê objawia³a zawsze w dniu 25 grudnia, w Bo¿e
Narodzenie. Przez ca³y rok oczekujê tego dnia, przygotowujê
siê do corocznego spotkania. Dziêki modlitwie zrozumia³em, ¿e
nie jest wa¿ne widzieæ Maryjê oczami, wa¿niejsze jest odczuwaæ stale Jej obecnoæ w sercu.
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WSPÓLNOTA
MARYJNA
«OAZA
POKOJU»
Oaza Pokoju zosta³a uznana przez Koció³ jako publiczne zrzeszenie wierz¹cych i prowadzi dzia³alnoæ zgodn¹ ze
wszystkimi obowi¹zkami oraz prawami wynikaj¹cymi z norm Prawa Kocielnego.
Regu³y ¿ycia wspólnoty zosta³y przyjête
oraz potwierdzone przez ks. bp Nicolê
Rotunno z Sabina  Paggio Mirteto, w
wiêto Bo¿ego Narodzenia, 25 grudnia
1990 roku.
Za³o¿ycielem wspólnoty jest Ojciec Gianni Sgreva CP ze Zgromadzenia Pasjonistów i za zgod¹ prze³o¿onych kieruje jej
dzia³alnoci¹.
Kim jestemy?
Stanowimy wspólnotê braci i sióstr, tworz¹cych jedn¹, wielk¹ rodzinê. Uczestnikami s¹ osoby stanu wolnego, ma³¿eñstwa,
wieccy oraz klerycy. Jestemy wspólnot¹
kontemplacyjn¹, prowadz¹c prosty, religijny tryb ¿ycia w modlitwach; ¿ycia powiêcanego Bogu poprzez Maryjê, zobowi¹zani do przestrzegania ewangelicznych rad
ubóstwa, czystoci, pos³uszeñstwa. Szczególne jest, poza wspomnianymi, czwarte lubowanie dotycz¹ce orêdownictwa o pokój.
Pocz¹tek dziejów naszej wspólnoty wyznacza data 25 marca 1987 roku, kiedy Maryja, Królowa Pokoju, skierowa³a niektórych
z nas na wspólne spotkanie. Duchow¹ zachêt¹ sta³o siê Medziugorje, przy czym z
pe³n¹ wiadomoci¹ pozostawiamy Kocio³owi ostateczne rozstrzygniêcie, czy zachodz¹ce tam wydarzenia s¹ prawdziwe
lub nie. W nas zrodzi³o siê postanowienie,
aby poprzez Maryjê ca³kowicie oddaæ siê
Bogu i wspólnym dzia³aniem popieszyæ na
ratunek wielu braciom i siostrom, poszukuj¹cym pokoju.
Obecnie Oaza Pokoju skupia 85 braci i
sióstr, w tym 12 kap³anów. Do wspólnoty
nale¿y równie¿ szeæ rodzin. Otrzymujemy wiele zapytañ od osób pragn¹cych siê
do nas przy³¹czyæ. Oaza Pokoju posiada
ju¿ charakter miêdzynarodowy. Wprawdzie
wiêkszoæ stanowi¹ W³osi, jednak s¹ we
wspólnocie równie¿ osoby pochodz¹ce z
Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Francji,
Hiszpanii, S³owenii, USA, Brazylii, Panamy, Kanady, Korei i Nowej Zelandii.
Jak ¿yjemy?
Przewa¿aj¹ tu ¿yj¹cy stale we wspólno-

cie. Niektórzy mog¹ przebywaæ poza ni¹,
we w³asnych domach i rodowiskach, jednak s¹ wówczas zobowi¹zani do przestrzegania wszystkich regu³ ¿ycia  jak we
wspólnocie. Ka¿dego dnia, w okrelonych
porach, przewidziany jest czas powiêcany wspólnym modlitwom, uczestnictwu we
Mszy wiêtej, modlitwie ró¿añcowej. Wa¿ne jest indywidualne adorowanie Najwiêtszego Sakramentu, wystawionego nieprzerwanie dniem i noc¹. Zgodnie ze wskazaniami Królowej Pokoju, w ka¿d¹ rodê i pi¹tek pocimy o chlebie i wodzie.
Niektórzy z nas studiuj¹ w Rzymie teologiê, aby przyj¹æ wiêcenia kap³añskie
b¹d poszerzyæ ju¿ posiadan¹ wiedzê religijn¹. Nie wykonujemy ¿adnych prac zarobkowych. ¯yjemy i utrzymujemy siê ca³kowicie ufaj¹c Bo¿ej Opatrznoci.
Cele naszego dzia³ania
Jak w pocz¹tkach istnienia Kocio³a 
uczniowie, aposto³owie, mê¿czyni i kobiety, wspólnie z Maryj¹ tworzyli modlitewn¹
wspólnotê, oczekuj¹c darów Ducha wiêtego, podobnie i my tworzymy jakby nowy
wieczernik. Z pe³n¹ wiadomoci¹ pragniemy byæ wzorem dla ca³ej wspólnoty Kocio³a. Z myl¹ o nowym zes³aniu Ducha wiêtego, prowadzeni przez Maryjê, prze¿ywamy g³êbiê pokoju i nasze dowiadczenia
przekazujemy innym.
Z Maryj¹ chcemy wspó³dzia³aæ w walce
ze Z³em. Wraz z Ni¹ prosiæ Boga o dar pokoju, o duchow¹ odnowê Kocio³a przez
nawrócenie tak wielu niespokojnych serc,
o pojednanie z Bogiem. Pokój jest darem
Boga, mo¿liwym do osi¹gniêcia zarówno
modlitw¹, jak i cierpieniem, czy zawierzeniem.
Charyzmaty naszej wspólnoty
Posiadamy trzy zasadnicze charyzmy:
pokutê, orêdownictwo, gocinnoæ. One
pozwalaj¹ nam prze¿ywaæ pokój jak wielkanocny dar, przekazany nam w Duchu
wiêtym przez ukrzy¿owanego i Zmar-

twychwsta³ego Jezusa Chrystusa (J 20);
pozwala równie¿ przyjmowaæ wszystkich,
którzy pukaj¹ do naszej wspólnoty, aby tu
w wieczerniku, kierowanym przez Maryjê,
zyskaæ pokój.
Orêdownictwo
W kontemplacyjnych wspólnotach pe³nimy s³u¿bê wstawiaj¹c siê za Koció³ i ca³¹
ludzkoæ. Orêdujemy do Boga o dar pokoju, wznosz¹c w tym celu usilne mod³y, powiêcaj¹c nasze ¿ycie.
Pokuta, pojednanie
Odczuwamy wspó³odpowiedzialnoæ za
wiat, wymagaj¹cy uzdrowienia. Ka¿dy
wiêc powinien nosiæ brzemiê grzechów i
chorób w³asnych, jak równie¿ innych sióstr
i braci. W tym w³anie ³¹czymy siê z Jezusem i Jego Matk¹ i mówimy Ojcu: Spójrz,
przybywam spe³niaæ Twoj¹ wolê (Hbr
10,9). Przepe³nieni mi³oci¹ ofiarujemy przy
tym nasze ¿ycie i drobne ofiary.
Gocinnoæ
Gocinnie przyjmujemy udrêczonych
wieloma ranami, a przede wszystkim cierpi¹cych z powodu oddalenia siê od Boga.
Jak tylko to mo¿liwe, pozwalamy im uczestniczyæ w naszym ¿yciu, którego rytm znaczony jest modlitw¹, przyjani¹, prostot¹,
ubóstwem i pracowitoci¹. Wszystkim
szczerze poszukuj¹cym ewangelicznego
pokoju, pragniemy wskazywaæ tê drogê pokoju, któr¹ prowadzi nas Maryja.
Wspólnota Maryjna Oaza Pokoju
Oasi della Pace C.P. 25
I 020036 Passo Corese (RI)
Tel: 0039 765 488993
oasispacis.pc_c@tiscali.it
Adres w MEDZIUGORJU
Marijanska Zajednica "Oaza Mira"
Bijakovici
88266 MEDJUGORJE (MO)
Bosna-Hercegovina
Tel-Fax: 00387.36.651829
oaza-mira@tel.net.ba
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Vox Domini
PRYMICYJNA MSZA W. OJCA HANANIASZA

W OAZIE
POKOJU
ODNALAZ£
DUCHOW¥
OJCZYZNÊ...
Ojciec Maria Hananiasz (Hannes Klaban) z Maryjnej Wspólnoty Oaza Pokoju
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w Bazylice w
Farfa (W³ochy), w przeddzieñ Uroczystoci Niepokalanego Poczêcia Maryi, w dniu
7 grudnia 2004 r. To rodowity Wiedeñczyk.
W dniu 4 czerwca 2005  we wspomnienie
Niepokalanego Serca Maryi  odprawi³ prymicyjn¹ Mszê wiêt¹ w Kociele Ojców
Franciszkanów w Wiedniu. Prymicyjna uroczystoæ mia³a rodzinny charakter.
Wzruszaj¹ca jest droga ¿ycia Ojca Hananiasza, droga poszukiwañ, wiod¹ca
przez wiele bezdro¿y do Medziugorja,
gdzie w Oazie Pokoju odnalaz³ swoj¹
duchow¹ ojczyznê i zosta³ zakonnikiem, kap³anem. Si³¹ modlitwy i kap³añsk¹ s³u¿b¹
pragnie przekazywaæ orêdzia Maryi z Medziugorja.
Oto osobiste wiadectwo
Ojca Hananiasza
o przebytej drodze do kap³añstwa:
Matka Bo¿a, Królowa Pokoju, odwiedza
nas od 24 lat, z niewys³owion¹ mi³oci¹ i
cierpliwoci¹ wzywa do nawrócenia, w orêdziach wskazuje drogê do wiêtoci. Jak¿e wielk¹ jest ³ask¹, ¿e Jezus pos³a³ nam
Swoj¹ Matkê, aby i w Jego imieniu nawo³ywa³a do nawróceñ. Wielu ludzi czyta orêdzia, wielu pielgrzymuje do Medziugorja,
dowiadczaj¹c matczynej mi³oci Maryi,
która tak pragnie zaprowadziæ nas do swego Syna. A jednak wielu jeszcze ludzi ¿yje
w oddaleniu, nie wiedz¹c nic o wielkiej ³asce, jak¹ Bóg przygotowa³ dla nich poprzez
Maryjê. Jestemy w szczególny sposób
zapraszani do modlitw w intencji ludzi, którzy s¹ wci¹¿ oddaleni od ród³a ³ask: od
Boga.
Nawrócenie jest ³ask¹, o któr¹ dla wspomnianych dusz b³agaæ musimy ca³ym sercem, mi³oci¹, ofiarami i wytrwa³¹ modlitw¹.
Wyra¿am wdziêcznoæ wszystkim, którzy  na mojej drodze do nawrócenia 
modlitwami okazywali mi pomoc i nadal j¹
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okazuj¹. Nie wiem,
ilu ludzi modli³o siê
o moje nawrócenie, wiem jednak,
¿e nast¹pi³o ono
w³anie dziêki tym modlitwom.
Kiedy by³em dzieckiem, ka¿dej niedzieli uczêszcza³em do kocio³a. Z niek³aman¹ mi³oci¹ zwraca³em siê wówczas do Jezusa. Niestety z up³ywem czasu sta³o siê
tak, ¿e coraz wiêcej uwagi i myli powiêca³em sprawom przyziemnym, przekonany, i¿ sensem ¿ycia jest posiadanie wielu
przyjació³, aby wspólnie z nimi korzystaæ z
ziemskich uroków. ¯y³em w niewiadomoci jak cenna jest ka¿da chwila, ka¿dy
dzieñ. Nie zna³em prawdy o ¿yciu wiecznym, o tym, ¿e ziemska wêdrówka ka¿dego z nas powinna s³u¿yæ przygotowaniom
do przysz³ego ¿ycia w niebie.
Dopiero szereg zdarzeñ i spotkañ z ludmi, którzy opowiadali o Bogu, rozjani³o mój
umys³, a sercem bardziej otwartym poszukiwa³em odpowiedzi na wiele ró¿nych pytañ:
Gdzie jest sens ¿ycia?
Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?
Siêgn¹³em po Pismo wiête, a im bardziej zag³êbia³em siê w lekturze, tym mocniejsze by³o pragnienie zmiany ¿ycia. Nie
posiada³em jednak doæ silnej woli, aby to
postanowienie urzeczywistniæ. Zdarzy³o siê
jednak, i¿ w tym okresie niezdecydowania,
zapewne Jezus z Bo¿¹ opatrznoci¹ sprawi³, ¿e znalaz³em i przeczyta³em ksi¹¿kê,
która rzeczywicie odmieni³a moje ¿ycie.
Z³ota Ksiêga, bo o ni¹ chodzi, to ksi¹¿ka napisana przez w. Ludwika Mariê de
Montfort. Autor z wielk¹ mi³oci¹ pisze w
niej o Matce Bo¿ej, o Jej Niepokalanym
Sercu. Prostymi s³owami potrafi wyjaniæ
wielkoæ i znaczenie Maryi w Boskich planach zbawienia. Podobnie jak Jezus przyby³ do nas przez Maryjê, tak my zbli¿amy
siê do Niego równie¿ tylko przez Jego Matkê; to najszybsza, najkrótsza i najbardziej
bezpieczna droga. W tym okresie nie ob-

darza³em jeszcze Maryi wielk¹, szczególn¹ mi³oci¹, w sercu wzrasta³o jednak przekonanie, ¿e powiêcenie siê Jej Niepokalanemu Sercu i modlitwa ró¿añcowa to w³aciwa droga do zmiany ¿ycia.
To wielka ³aska i wielka pomoc w naszym duchowym ¿yciu, ¿e im bardziej powiêcamy siê Maryi, tym szybciej potrafi
nas zbli¿yæ do Jezusa  do Jego obecnoci w Pimie wiêtym, w wiêtej Eucharystii, w spowiedzi oraz w naszych sercach.
W tym czasie podj¹³em próby odmawiania
modlitwy ró¿añcowej, czêsto j¹ jednak zarzucaj¹c, bo wydawa³a siê modlitw¹ monotonn¹ i pozbawion¹ sensu. Zdarza³o siê
jednak, i¿ kiedy Ró¿aniec odk³ada³em, w
pamiêci o¿ywa³y s³owa, wypowiedziane
przez w. Ludwika:
Odmawiajcie ró¿aniec, a bêdzie wam
dane wielbiæ Pana w wiecznoci w³anie
dlatego, ¿e mi uwierzylicie.
Wyznaczy³em sobie miesiêczn¹ próbê,
po której w razie niepowodzenia zacznê
szukaæ czego innego.
Mimo pocz¹tkowych trudnoci uwierzy³em, ¿e zaufanie i nadzieja, którymi obdarza³em Ró¿aniec, pozwol¹ z czasem otworzyæ serce dla bliskiego poznania piêkna
tej prostej modlitwy. Po raz pierwszy us³ysza³em te¿ wówczas o Medziugorju. By³em
autentycznie zaskoczony, i¿ objawienia
trwa³y tam ju¿ wówczas 10 lat. Pragn¹³em
tam pojechaæ, poznaæ orêdzia i ¿yæ nimi.
¯y³em wtedy nadziej¹, ¿e w czasie modlitwy poznam odpowied na nurtuj¹ce pytanie: Co mam czyniæ dalej?
W odpowiedzi na nie pojawia³o siê w
mylach coraz mocniejsze postanowienie,
aby ca³e swoje ¿ycie  za porednictwem
Maryi  powiêciæ Jezusowi i pod¹¿aæ za
Nim.
W Medziugorju tak siê zdarzy³o, ¿e po-
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zna³em Wspólnotê Maryjn¹ Oaza Pokoju. Dziêkujê za to Matce Bo¿ej, bo
tam odnalaz³em wszystko,
czego pragnê³o serce: mi³oæ do Maryi, do Jej orêdzi, do Jezusa i Jego
szczególnej obecnoci w
Eucharystii.
W Oazie Pokoju odnalaz³em zaufanie do modlitwy, ciszê, prosty tryb ¿ycia, wzajemn¹ pomoc
sióstr i braci na drodze
wiod¹cej do wiêtoci.
Dziêkujê Jezusowi, ¿e
powo³a³ mnie do s³u¿by kap³añskiej, abym móg³
wspó³uczestniczyæ w Jego
wielkim Dziele Mi³oci i
Zbawienia, prowadziæ ludzi do pojednania z Ojcem
Niebieskim tak, aby Jego
mi³oæ i pokój zapanowa³y
w coraz liczniejszych sercach.
Proszê wszystkich o
modlitwy, zw³aszcza za
nas, kap³anów, bymy potrafili ca³kowicie oddaæ siê
Jezusowi i tym oddaniem
prowadziæ ludzi drog¹ wiod¹c¹ do wiêtoci.
O. Maria Hananiasz

Na chwilê refleksji

«Ja, Lucyfer,
sta³em siê Szatanem...!»

Pokrywam wiat ruinami, zalewam go potopem
krwi i ³ez. Oszpecam to, co piêkne, zohydzam, co
czyste, burzê, co wielkie. Czyniê wszystko z³o, do
jakiego jestem zdolny, a nawet chcia³bym je pomna¿aæ w nieskoñczonoæ. Jestem ca³y nienawici¹, niczym innym, jak tylko nienawici¹. Gdyby móg³
ogarn¹æ myl¹ g³êbokoæ, wysokoæ i szerokoæ tej
nienawici, posiad³by inteligencjê wiêksz¹ od
wszystkich inteligencji, jakie by³y od pocz¹tku, nawet gdyby by³y z³¹czone w jednej. A im bardziej nienawidzê, tym bardziej cierpiê. Moja nienawiæ i moje
cierpienie jest niemiertelne, jak ja jestem niemiertelny. Mogê tylko nienawidziæ i cierpieæ.
Chcesz wiedzieæ, co pomna¿a moj¹ nienawiæ i
moje cierpienie? wiadomoæ, ¿e jestem zwyciê¿ony, ¿e nienawidzê bezskutecznie i bezskutecznie czyniê tyle z³a. Bezskutecznie? Nie! Nie! Przecie¿ mam radoæ, o ile to mo¿na nazwaæ radoci¹.
Gdyby to by³a radoæ, by³aby jedyn¹ radoci¹, jak¹
mam. Moj¹ radoci¹ jest zabijaæ dusze, za które
On przela³ Krew! On za nie przela³ Swoj¹ Krew,
umar³ za nie, Zmartwychwsta³ i wst¹pi³ do Nieba, a
ja sprawiam, ¿e Jego Wcielenie i mieræ  mieræ
Boga  staj¹ siê nieskuteczne, nieskuteczne w duszach, które zabijam.
Rozumiesz? Zabiæ duszê! On j¹ stworzy³ wed³ug w³asnego obrazu i
uczyni³ j¹ podobn¹ do
siebie. Ukocha³ j¹ mi³oci¹ nieskoñczon¹, dla
niej zosta³ ukrzy¿owany. A
ja odbieram Mu tê duszê i
mordujê j¹! Nienawidzê do
najwy¿szego stopnia i prowadzê do potêpienia. Ona mnie
przedk³ada nad Niego, choæ ja
nie zst¹pi³em dla niej z Nieba!
Dlaczego mówiê o tym z tob¹?
Mo¿e nawrócisz siê, mo¿e wymkniesz mi siê, a mimo to muszê ci
to powiedzieæ.

On zmusza mnie do tego. On pos³uguje siê
mn¹ przeciw mnie. Mam Go ci¹gle przed oczyma
mego rozumu Jego: Boga, jakim by³, gdy uwielbia³em Go z takim oddaniem, ¿e serca wszystkich
Jego wiêtych nie wytrzyma³yby tego, gdyby mogli odczuæ to, co ja wówczas odczuwa³em. Gdyby móg³ to widzieæ! Gdyby móg³ widzieæ to wiat³o, tê piêknoæ, tê wielkoæ, tê doskona³oæ. Wszystko to straci³em! By³em szczêliwy, tak szczêliwy. Teraz jestem nieszczêliwy na wieki i nienawidzê Go, Jego Bóstwa, Jego Cz³owieczeñstwa, Jego Anio³ów, Jego wiêtych, Jego Matki, zw³aszcza Jego Matki. Ona mnie zwyciê¿y! Chcesz zrozumieæ, jak bardzo nienawidzê i jak bardzo cierpiê? Teraz jestem w tej samej mierze zdolny do
nienawici i cierpienia, jak kiedy by³em zdolny do
mi³oci i szczêcia.
Ja, Lucyfer, sta³em siê szatanem, który zawsze
jest przeciwnikiem i wrogiem. W obecnej chwili
moje myli nape³niaj¹ ca³¹ ziemiê, wszystkie narody, wszystkie rz¹dy, wszelkie prawa. Trzymam
w rêce nici wszelkiego z³a, jakie siê dokonuje i kierujê wszystko przeciw temu Kap³anowi, Staremu,
Papie¿owi. Gdybym móg³ Papie¿a wci¹gn¹æ w potêpienie! Papie¿, który by siê potêpi³! O ile jednak
mogê skusiæ cz³owieka-Papie¿a, nie mogê sk³oniæ go do wypowiedzenia b³êdu. Rozumiesz? Duch
wiêty czuwa nad nim. Duch wiêty nie dopuszcza, by g³osi³ b³êdn¹ naukê, naukê w¹tpliw¹, gdy
przemawia jako Papie¿. To zdumiewaj¹ce.
Jestem z góry zwyciê¿ony, ale co wygrywam:
dusze, które zabijam. Zabijam dusze, za które On
zap³aci³ cenê Kalwarii. Jakimi g³upcami s¹ ludzie!
Za odrobinê ambicji, trochê brudu, trochê z³ota,
daj¹ siê kupiæ! On cierpia³by za nie, gdyby móg³
jeszcze raz cierpieæ! Ale ju¿ nie mo¿e. Co mnie to
obchodzi? Ja zabijam Mu dusze, zabijam Mu dusze, zabijam Mu dusze...
Wyj¹tek z rêkopisu Fryderyka Ritter V. Lamma,
cytowany za: Hr. Emmanuel de Rouge, Wyznanie wiary
cz³owieka opêtanego.

POLECENIE SIÊ WIÊTEMU MICHA£OWI
wiêty Michale Archaniele, najwierniejszy S³ugo Bo¿y, który rozgromi³e zbuntowane duchy, gotowe do zuchwa³ej rozprawy ze Stwórc¹ swoim. Jak¿e dononie i stanowczo brzmi Twój apel: Któ¿ jak Bóg! Zag³uszy³e nim zdradziecki okrzyk ksiêcia ciemnoci: Nie bêdê s³u¿y³! Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy
natr¹ pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogê, wzywaj¹cy Ciê na pomoc, najdzielniejszy nasz Obroñco. Wiesz, jak wa¿na i decyduj¹ca walka rozgrywa siê w nas i woko³o nas, w której rozstrzyga siê sprawa wiecznego zbawienia dusz niemiertelnych.
Wiesz, jak nierówna to walka, jak my s³abi jestemy wobec przeciwnika mocniejszego
od lwa i kr¹¿¹cego nieustêpliwie z sid³ami podstêpu i zdrady wokó³ ka¿dej duszy.
B¹d nam opiekunem i wodzem. W tych ci¹g³ych, wyczerpuj¹cych utarczkach broñ
od znu¿enia i zniechêcenia. Nade wszystko ocal w godzinê mierci, kiedy byæ mo¿e
przyjdzie nam z hord¹ szatanów stoczyæ ostatni bój. Pak³adamy niewzruszon¹
nadziejê w Twej obronie. Prosimy Ciê z bezgraniczn¹ ufnoci¹ o pomoc. W tej
ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieæ jeszcze raz pe³ne zwyciêstwo. Amen.
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Vox Domini
wiêty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars

NAJSZCZÊLIWSZY
DZIEÑ ¯YCIA
Przyszed³ na wiat w biednej rodzinie
wieniaczej w Dardilly, blisko Lyonu, w dniu
8 maja 1786 roku. Wkrótce od daty tej minie 220 lat. Z dwóch imion, nadanych na
Chrzcie wiêtym, zw³aszcza to drugie 
MARIA  bêdzie nieprzerwanie i znacz¹co
obecne w Jego ¿yciu od najm³odszych lat i
w ponad 40-letniej s³u¿bie kap³añskiej. Ju¿
w doros³ym ¿yciu powiedzia³ kiedy, ¿e
uwielbienie Matki Jezusa mia³o swój pocz¹tek w ko³ysce. Podobnie jak u S³ugi Bo¿ego, Jana Paw³a II, mo¿na u Jana Marii okreliæ je tymi dwoma, krótkimi s³owami: Totus tuus! Ca³y Twój!
Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹ Jan Maria
przyj¹³ potajemnie w latach okrutnej, krwawej, niszcz¹cej Koció³ Rewolucji Francuskiej.
Pierwsze kroki na wymarzonej od dzieciñstwa drodze do kap³añstwa, okaza³y siê
dla przysz³ego wiêtego proboszcza z Ars
niezwykle trudne. Pochodz¹c z ma³ej i biednej wioski, nie potrafi³ dorównaæ innym wiedz¹ i wykszta³ceniem. Niewzruszon¹ wiar¹ i uporem zdo³a³ jednak osi¹gn¹æ cel,
mimo i¿ dwukrotnie odmawiano mu przyjêcia do seminarium. wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w roku 1815, po czym niedostatki
wiedzy przez trzy lata uzupe³nia³ jako wikary u boku proboszcza-nauczyciela w
Ecully.
Prawdziwy prze³om i nowy etap w ¿yciu
nast¹pi³ w roku 1818, kiedy powierzono mu
probostwo i parafiê w Ars, z duchowo zaniedban¹ gromad¹ wiernych, którym s³u¿y³ a¿ do mierci, przez 41 lat. W krótkiej
notce biograficznej czytamy:
¯yj¹c w wielkim ubóstwie, oddaj¹c siê
surowym postom, niezwyk³ym wyrzeczeniom oraz wytrwa³ej modlitwie, zacz¹³ z
wolna odradzaæ zobojêtnia³ych parafian.
Posiada³ dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przysz³oci. S³yn¹³
jako spowiednik, w konfesjonale spêdza³
dziennie kilkanacie godzin. Jego wiêtoæ
przyci¹ga³a tysi¹ce pielgrzymów nawet z
dalekich stron. (Leksykon wiêtych, autorstwa ks. Niewêg³owskiego)
Czeæ dla Matki Jezusa by³a zarówno w
jego ¿yciu jak równie¿ w duszpasterskiej
s³u¿bie czym niezwyk³ym. Od pierwszych
lat tej s³u¿by zadba³, by w ka¿dej rodzinie
znajdowa³a siê figurka Matki Bo¿ej oraz aby
Jej wizerunek wraz z dedykacj¹ proboszcza Jana Marii. Tak bowiem zwyk³ zawsze
siebie nazywaæ, pomijaj¹c nazwisko. W
roku 1836 powierzy³ Niepokalanej ca³¹ pa-
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rafiê, wszystkich parafian. W
tym samym czasie na obrazie Matki Bo¿ej umieci³ du¿e serce z poz³acanego srebra, w którym po dzieñ dzisiejszy zachowana jest jedwabna wstêga z nazwiskami
wszystkich ówczesnych parafian z Ars.
W 8 lat póniej na frontonie kocio³a umieci³ wielk¹
figurê Najw. Maryi Panny.
Wypada przypomnieæ, i¿
czeæ Matce Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej oddawano pocz¹wszy od VIII wieku po narodzeniu Chrystusa, a ca³y
wiek póniej, spontanicznie
czczono wybran¹ przez Boga na Matkê Jezusa, urodzon¹ bez zmazy grzechu pierworodnego  równie¿ w Anglii, Irlandii, Neapolu. Papiesk¹ zachêtê do nabo¿eñstw
ku czci Marii Niepokalanej przekaza³ wiernym Sykstus V, natomiast Papie¿ Klemens
XI dopiero w 1708 roku w³¹czy³ dzieñ czci
dla Niepokalanej do obowi¹zuj¹cego kalendarza wi¹t Kocielnych. Czego jednak wci¹¿ jeszcze brakowa³o...
W³aciw¹ rangê w ca³ym Kociele zyska³a Uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia
Najwiêtszej Marii Panny od dnia 8 grudnia 1854 roku, kiedy Papie¿ Pius IX og³osi³
dogmat O Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny. Dla proboszcza
Jana Marii z Ars ten w³anie dzieñ, ju¿
wczeniej wspomniany, sta³ siê w jego ¿yciu  najszczêliwszym.
Biograf wiêtego, F. Trochu, którego
dzie³o zosta³o wysoko ocenione i nagrodzone, tak o tym pisze:
Mimo zmêczenia, mia³ ju¿ wówczas 68
lat, proboszcz Jan Maria odprawi³ w nowym
i przepiêknym ornacie, uroczyst¹ mszê
wiêt¹  w jak nigdy dot¹d przepiêknie
ozdobionym kociele. Po nieszporach, w
ogrodzie otaczaj¹cym koció³, nast¹pi³o powiêcenie figury Niepokalanej Marii. W godzinach wieczornych wie¿a i fronton kocio³a ukaza³y siê licznie zgromadzonym jasno owietlone, podobnie jak wszystkie domy w Ars  co równie¿ zdarzy³o siê po raz
pierwszy. Podczas wieczornego nabo¿eñstwa, proboszcz raz jeszcze zabra³ g³os:
 Jakie¿ to szczêcie, jakie szczêcie!
Zawsze uwa¿a³em, ¿e w wietlistej aureolii otaczaj¹cej Pannê Maryjê brakuje jesz-

cze tego jednego promyka, potwierdzaj¹cego prawdê o Jej niepokalanym poczêciu. Nie mog³o staæ siê inaczej... ten brak
nale¿a³o uzupe³niæ!
Zanim proboszcz wraz z wiernymi uda³
siê w obchód wioski podziwiaj¹c jasno
owietlone domy, uda³ siê jeszcze do kocielnej wie¿y i nie prosz¹c nikogo sam rozko³ysa³ kocielne dzwony. Ich donony
dwiêk rozbrzmiewa³ tak d³ugo i daleko, ¿e
z s¹siednich parafii przybiegli wierni s¹dz¹c, ¿e Ars p³onie... Istotnie, ale by³a to
p³omieñ radoci.
W ¿yciu proboszcza z Ars by³ to najszczêliwszy dzieñ ¿ycia. Dobiega³ wieku
70 lat, lecz w tym w³anie dniu zdawa³ siê
o 20 lat m³odszy. Sprawia³ wra¿enie dziecka, które z niek³aman¹ radoci¹ cieszy siê
z triumfu w³asnej matki.
Ju¿ wczeniej, kiedy proboszcz zna³ zapowied rych³ego og³oszenia papieskiego
dogmatu, parafianie mogli us³yszeæ szczere wyznanie proboszcza:
 Móc Matce Bo¿ej co ofiarowaæ, by³bym zdolny samego siebie sprzedaæ. Tak...
wystawi³bym siebie na sprzeda¿!
W piêæ lat póniej, w dniu 4 sierpnia 1859
roku, wyczerpany nadludzk¹ prac¹ i licznymi umartwieniami ks. proboszcz z Ars,
Jan Maria Vianney, odszed³ po zas³u¿on¹
nagrodê w niebie. Pius X beatyfikowa³ go
w roku 1905, dwadziecia lat póniej Papie¿ Pius XI zaliczy³ go do grona wiêtych.
Og³oszony zosta³ te¿ patronem wszystkich
proboszczów.
Oprac. Bogus³aw B.
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Z ¯YCIA KOCIO£A
W POLSCE I NA WIECIE
FILIPINY: ROSARY FOR LIFE
RÓ¯ANIEC DLA ¯YCIA
Ró¿aniec mo¿e powstrzymaæ zjawisko
aborcji. Przekonani s¹ o tym filipiñscy biskupi, którzy zachêcaj¹ wiernych do odmawiania tej modlitwy oraz przyst¹pienia do
Rosary for Life. Misj¹ tej organizacji jest
modlitwa ró¿añcowa w intencji poszanowania ¿ycia od momentu narodzin, a¿ do naturalnej mierci.
Cz³onkowie Rosary for Life nie tylko odmawiaj¹ ró¿aniec, promuj¹ te¿ szereg akcji na rzecz ¿ycia  podkrela ks. Augustine Singh z parafii w. Klary w Manili. Organizacja prowadzi w kraju akcje uwra¿liwiaj¹ce spo³eczeñstwo na problem aborcji, zapoznaje te¿ Filipiñczyków z katolick¹
nauk¹ spo³eczn¹ oraz naturalnymi metodami regulacji poczêæ.
Rosary for Life powsta³a w 1992 roku
w Stanach Zjednoczonych. Na Filipiny organizacja trafi³a w 2003 roku i od razu spotka³a siê z przychylnym przyjêciem ze strony tamtejszego Episkopatu.
OFICJALNIE OG£OSZONO
67 CUD W LOURDES
Rzym, 15 listopada, 2005
W³oski Arcybiskup oficjalnie og³osi³ cudowne uzdrowienie d³ugo choruj¹cej i cierpi¹cej kobiety, która uda³a siê do bazyliki
w Lourdes, we Francji, w 1952 roku.
Arcybiskup Gerardo Pierro Salerno proklamowa³ ten cud w pi¹tek, 14 listopada
2005 r. Jest to 67 cud przypisywany wstawiennictwu Matki Bo¿ej w Lourdes i oficjalnie uznany przez Koció³.
Pacjentka, Anna Santaniello Salerno,
obecnie 94-letnia, od dzieciñstwa cierpia³a na nieuleczaln¹ wadê zniekszta³cenia
serca, potwierdzon¹ przez lekarzy. W wieku 40 lat, jej zdrowie gwa³townie siê pogorszy³o a ona, wbrew opinii jej lekarzy i rodziny, zdecydowa³a siê pojechaæ do Lourdes.
Zniekszta³cenie serca uniemo¿liwia³o jej
chodzenie i wyrane mówienie. Powodowa³o równie¿ dolegliwoæ polegaj¹c¹ na
niebieskoczerwonym lub niebieskoszarym
zabarwieniu skóry i b³on luzowych na twarzy, obrzêki w ni¿szych partiach cia³a.
Gazeta La Citta z Salerno przypomnia³a wspomnienia Anny, która, kiedy ju¿ z ledwoci¹ oddycha³a, powiedzia³a, ¿e jej
ostatnim pragnieniem jest wyjazd do Lourdes, gdzie przyby³a ju¿ na noszach.
Zakonnice (które równie¿ zosta³y kiedy uzdrowione) zanurzy³y j¹ w basenie.
Woda by³a lodowata  wspomina Anna

Santaniello  ale natychmiast odczu³am,
jakby co wrza³o w mojej klatce piersiowej,
czu³am, jak gdyby ¿ycie wraca³o do mnie.
Po kilku sekundach, wsta³am o w³asnych
si³ach i zaczê³am chodziæ, rezygnuj¹c z pomocy noszowych, którzy patrzyli na mnie
z niedowierzaniem i nieufnoci¹.
Po powrocie do domu, pani Anna Santaniello poprosi³a o spotkanie ze znanym
kardiologiem, który stwierdzi³, ¿e nie mam
ju¿ ¿adnej wady, ¿e jestem zupe³nie zdrowa. Doda³ te¿, ¿e nie potrafi zrozumieæ
wszystkich wiadectw i badañ wykonywanych poprzednio.
Przy nastêpnej okazji Anna Santaniello
wróci³a do Sanktuarium Matki Bo¿ej w Lourdes, aby ofiarowaæ swoj¹ pomoc w s³u¿bie dla chorych. Ona, jej rodzina i przyjaciele wziêli udzia³ w uroczystoci og³aszania cudu, która odby³a siê w Seminarium
im. Jana Paw³a II w Pontecagnano.
CUD ZA WSTAWIENNICTWEM
JANA PAW£A II
Cudowne uzdrowienie, które nast¹pi³o
we Francji, zosta³o wybrane do procesu beatyfikacyjnego Jana Paw³a II  powiedzia³
arcybiskup Stanis³aw Dziwisz w Rzymie
podczas uroczystoci otwarcia nowej kaplicy w siedzibie Acli  katolickiego zwi¹zku ludzi pracy.
Cud jest konieczny w procesie beatyfikacyjnym. Pisalimy o tym w numerze 2/
2004. Nieznane s¹ szczegó³y dotycz¹ce
przypadku z Francji. ¯adnych informacji nie
mo¿e ujawniæ postulator procesu beatyfikacyjnego ksi¹dz S³awomir Oder, który z³o¿y³ przysiêgê na dochowanie tajemnicy
wszystkich okolicznoci procesu kanonicznego.
LIST PASTERSKI WE W£OSZECH
T£UMACZ¥CY:
DLACZEGO USZNA SPOWIED?
Dlaczego powinnimy wyznawaæ nasze
grzechy duchownemu?  oto temat listu pasterskiego napisanego przez arcybiskupa
Bruno Forte z diecezji Chieti-Vasto, pt. Pojednanie i Piêkno Boga. Opisa³ w nim
grzech jako mi³oæ zwrócon¹ ku sobie, jako wyparcie siê samego Boga, niewdziêcznoæ tego, który odpowiada na mi³oæ
obojêtnoci¹ i odrzuceniem, ale przede
wszystkim to prawdziwe z³o, które wyrz¹dza krzywdê. Autor list jest cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej.
Dlaczego trzeba wyznawaæ swoje grzechy duchownemu a nie  bezporednio
Bogu? Oczywicie, zawsze zwracamy siê

do Boga, kiedy wyznajemy grzechy  przypomnia³ arcybiskup  Bóg te¿ daje nam zrozumienie, ¿e to konieczne, aby spowiadaæ
siê przed kap³anem. Skoro wys³a³ do nas
swego Syna w naszym, ludzkim ciele, to
pokazuje, ¿e chce spotkaæ siê z nami przez
bezporedni kontakt, poprzez gesty i mowê.
On niejako opuci³ samego Siebie ze
wzglêdu na mi³oæ do nas i przyszed³ nas
dotkn¹æ swoim Cia³em, wiêc i my jestemy
wezwani, by porzuciæ siebie, wyjæ ku Jego
mi³oci i iæ z pokor¹ i wiar¹ do tego, który
mo¿e daæ nam przebaczenie w Jego imieniu, przy pomocy s³ów i gestów, a mianowicie do tego, kogo Pan zechcia³ nam pos³aæ jako ksiêdza dla udzielenia nam przebaczenia.
Wyznanie grzechów jest zatem spotkaniem z Bo¿ym przebaczeniem, które Jezus ofiaruje nam i przekazuje przez pos³ugê Kocio³a  napisa³ Arcybiskup Forte. 
Id do spowiedzi z pokornym i skruszonym
sercem, prze¿yj j¹ z wiar¹, a ona odmieni
twoje ¿ycie i da Ci pokój serca.
NIE JEST MO¯LIWA RÓWNOCZESNA PRZYNALE¯NOÆ DO KOCIO£A KATOLICKIEGO I DO SPO£ECZNOCI PROTESTANCKIEJ.
Komunikat opublikowa³, 8 listopada
2005, rzecznik Watykanu Joaquín Navarro Valls, w odpowiedzi na wiadomoci, które ukaza³y siê w niemieckiej prasie, wed³ug
której kard. Józef Ratzinger rzekomo zgodzi³ siê, ¿eby egzegeta Klaus Berger z Heidelberga by³ równoczenie katolikiem i protestantem.
Wed³ug tej informacji, Berger, katolik,
przez wziêcie udzia³u w 1968 w protestanckiej Wieczerzy sta³ siê cz³onkiem Ewangelickiego Kocio³a Luterañskiego.
Artyku³y prasy niemieckiego twierdzi³y,
¿e kardyna³ Ratzinger, obecnie Benedykt
XVI, mia³ dok³adn¹ wiedzê na temat sprawy w jej formalnych aspektach i nie wniós³
¿adnego sprzeciwu.
To twierdzenie jest fa³szywe  powiedzia³ rzecznik Watykanu Navarro Valls.
Papie¿ nic nie wiedzia³ o podwójnym wyznaniu. Nie maj¹c tej informacji, kardyna³ nie mia³ ¿adnego powodu, aby zajmowaæ stanowisko w sprawie kwestii to¿samoci wyznania pana Bergera i rzeczywicie nigdy nie wypowiedzia³ siê na ten temat.
Watykan owiadcza, ¿e normy prawa
kanonicznego, które wykluczaj¹ równoczesne cz³onkostwo w Kociele katolickim i w
spo³ecznoci protestanckiej pozostaj¹ w
mocy, bez ¿adnych wyj¹tków i dlatego s¹
wa¿ne i w tym przypadku. W Kociele nie
mo¿e istnieæ ¿adne odstêpstwo od tej regu³y  stwierdza komunikat  tak¿e w odniesieniu do sakramentu pokuty.
Przek³ad notatek z Agencji Informacyjnej
ZENIT: Katarzyna Radwañska

35

Vox Domini

DOKUMENTY KOCIO£A KATOLICKIEGO

Instrukcja dotycz¹ca kryteriów
rozeznawania powo³ania
w stosunku do osób
z tendencjami homoseksualnymi
w kontekcie przyjmowania ich
do seminariów i dopuszczania
do wiêceñ
Wstêp
W nawi¹zaniu do nauczania Drugiego
Soboru Watykañskiego, a konkretnie, dekretu o formacji kap³añskiej Optatam totius[1], Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego wyda³a ró¿ne dokumenty w celu
promocji w³aciwej i integralnej formacji
przysz³ych kap³anów, podaj¹c wytyczne
oraz normy szczegó³owe dotycz¹ce jej rozmaitych aspektów.[2] W miêdzyczasie Synod Biskupów w roku 1990 tak¿e podj¹³ zagadnienie formacji kap³anów w okolicznociach dzisiejszych czasów, maj¹c na celu
dope³nienie nauczania Soboru na ten temat oraz nadanie mu wiêkszej wyrazistoci i skutecznoci w dzisiejszym wiecie.
Po tym Synodzie Papie¿ Jan Pawe³ II wyda³ Posynodaln¹ Adhortacjê Apostolsk¹
Pastores dabo vobis.[3]
Maj¹c na wzglêdzie to obfite nauczanie,
niniejsza Instrukcja nie zamierza zatrzymywaæ siê na wszystkich kwestiach dotycz¹cych obszaru uczuciowoci i seksualnoci,
które wymagaj¹ dog³êbnego rozeznania
podczas ca³ego okresu formacji. Zamiast
tego, zawiera ona normy dotycz¹ce konkretnej kwestii, która pod wp³ywem obecnej sytuacji sta³a siê bardziej nagl¹ca, to
znaczy: czy przyjmowaæ do seminarium i
dopuszczaæ do wiêceñ kandydatów wykazuj¹cych g³êboko zakorzenione tendencje seksualne.
1. Dojrza³oæ afektywna
i ojcostwo duchowe
Zgodnie ze sta³¹ Tradycj¹ Kocio³a,
wiêcenia wa¿nie przyjmuje tylko mê¿czyzna ochrzczony.[4] Poprzez sakrament
wiêceñ Duch wiêty wi¹¿e kandydata z
Jezusem Chrystusem w nowy i szczególny sposób: kap³an, w istocie, sakramentalnie reprezentuje Chrystusa G³owê, Pasterza i Oblubieñca Kocio³a.[5] Z powodu tej
wiêzi z Chrystusem, ca³e ¿ycie kap³ana
musi byæ o¿ywiane oddaniem ca³ej swojej
osoby Kocio³owi oraz prawdziw¹ mi³oci¹
pastersk¹.[6]
Kandydat do pos³ugi kap³añskiej musi
wiêc osi¹gn¹æ dojrza³oæ afektywn¹. Taka
dojrza³oæ pozwoli mu w³aciwie odnosiæ
siê do mê¿czyzn i kobiet, rozwijaj¹c w nim
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prawdziwy zmys³ ojcostwa duchowego w
stosunku do wspólnoty kocielnej, która bêdzie mu powierzona.[7]
2. Homoseksualnoæ
a kap³añstwo s³u¿ebne
Od czasu Drugiego Soboru Watykañskiego do dzi ró¿ne dokumenty Magisterium, a zw³aszcza Katechizm Kocio³a Katolickiego, potwierdza³y nauczanie Kocio³a
na temat homoseksualizmu. Katechizm odró¿nia akty homoseksualne od tendencji
homoseksualnych.
Odnonie aktów, naucza on, ¿e Pismo
wiête ukazuje je jako grzechy ciê¿kie.
Tradycja stale uznawa³a je za wewnêtrznie niemoralne i sprzeczne z prawem naturalnym. Skutkiem tego, w ¿adnych okolicznociach nie mog¹ one byæ zaakceptowane.
G³êboko zakorzenione tendencje homoseksualne, które spotykane s¹ wród pewnej liczby mê¿czyzn i kobiet, s¹ tak¿e
obiektywnie nieuporz¹dkowane oraz, dla
nich samych, czêsto stanowi¹ próbê. Osoby takie trzeba przyjmowaæ z szacunkiem
i wra¿liwoci¹. Powinno siê unikaæ wszelkich oznak niesprawiedliwej dyskryminacji
w stosunku do nich. S¹ one powo³ane do
wype³nienia woli Bo¿ej w swym ¿yciu i do
w³¹czenia w ofiarê Krzy¿a Pañskiego trudnoci, których mog¹ dowiadczaæ.[8]
W wietle takiego nauczania, niniejsza
Kongregacja, w porozumieniu z Kongregacj¹ Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, uwa¿a za konieczne owiadczyæ wyranie, ¿e Koció³, g³êboko szanuj¹c osoby, których dotyczy ten problem,[9] nie
mo¿e dopuszczaæ do seminarium ani do
wiêceñ osób, które praktykuj¹ homoseksualizm, wykazuj¹ g³êboko zakorzenione
tendencje homoseksualne lub wspieraj¹
tak zwan¹ kulturê gejowsk¹.[10]
Osoby takie, w istocie, znajduj¹ siê w
sytuacji, która powa¿nie uniemo¿liwia im
poprawn¹ relacjê do mê¿czyzn i kobiet. Nie
mo¿na w ¿aden sposób zignorowaæ negatywnych konsekwencji mog¹cych zrodziæ
siê na skutek wiêceñ osób o g³êboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych.

Inaczej natomiast nale¿a³oby traktowaæ
tendencje homoseksualne, które s¹ jedynie wyrazem przejciowego problemu, takiego jak, na przyk³ad, niezakoñczony jeszcze proces dorastania. Niemniej jednak,
takie tendencje musz¹ byæ wyranie przezwyciê¿one przynajmniej trzy lata przed
wiêceniami diakonatu.
3. Rozeznanie przez Koció³
zdatnoci kandydatów
W ka¿dym powo³aniu kap³añskim istniej¹ dwa nierozdzielne elementy: wolny dar
Boga oraz odpowiedzialna wolnoæ cz³owieka. Powo³anie jest darem Bo¿ej ³aski,
otrzymanym poprzez Koció³, w Kociele i
dla s³u¿by Kocio³owi. Odpowiadaj¹c na
wezwanie Boga cz³owiek w sposób wolny
oddaje siê Mu w mi³oci.[11] Samo pragnienie bycia kap³anem nie wystarczy; nie istnieje tak¿e prawo do otrzymania wiêceñ.
Do Kocio³a nale¿y - w jego odpowiedzialnoci za okrelenie niezbêdnych wymogów
do otrzymania sakramentów ustanowionych przez Chrystusa - aby rozeznaæ zdatnoæ tego, który pragnie wst¹piæ do seminarium,[12] aby towarzyszyæ mu w jego
latach formacji oraz aby dopuciæ go do
wiêceñ, jeli uznany zostanie za posiadaj¹cego niezbêdne przymioty.[13]
Formacja przysz³ego kap³ana musi
uwzglêdniaæ, w zasadniczo komplementarny sposób, cztery wymiary formacji: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski.[14] W tym kontekcie konieczne jest
podkrelenie szczególnej wagi formacji
ludzkiej, jako niezbêdnego fundamentu
wszelkiej formacji.[15] Aby dopuciæ kandydata do wiêceñ diakonatu, Koció³ musi
upewniæ siê, miêdzy innymi, ¿e kandydat
osi¹gn¹³ dojrza³oæ uczuciow¹.[16]
Dopuszczenie do wiêceñ jest osobist¹
odpowiedzialnoci¹ biskupa[17] lub prze³o¿onego wy¿szego. Bior¹c pod uwagê opiniê tych, którym powierzy³ odpowiedzialnoæ za formacjê, biskup lub prze³o¿ony
wy¿szy, przed dopuszczeniem kandydata
do wiêceñ, musi osi¹gn¹æ pewny moralnie os¹d odnonie jego przymiotów. W
przypadku powa¿nych w¹tpliwoci w tej
kwestii, nie powinien dopuszczaæ go do
wiêceñ.[18]
Rozeznanie powo³ania i dojrza³oci kandydata jest tak¿e powa¿nym obowi¹zkiem
rektora i innych osób, którym powierzono
dzie³o formacji w seminarium. Przed ka¿dymi wiêceniami rektor musi wyraziæ swoj¹ w³asn¹ ocenê, czy u kandydata stwierdza siê przymioty wymagane przez Koció³.[19]
W rozeznaniu zdatnoci do wiêceñ
wa¿ne zadanie spoczywa na kierowniku
duchowym. Chocia¿ zwi¹zany jest tajemnic¹, reprezentuje on Koció³ na forum wewnêtrznym. W swoich rozmowach z kandydatem kierownik duchowy musi szczególnie wskazaæ na wymogi Kocio³a dotycz¹ce czystoci kap³añskiej i dojrza³oci
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uczuciowej charakteryzuj¹cej kap³ana, a tak¿e pomóc mu rozeznaæ, czy
posiada konieczne przymioty.[20] Kierownik duchowy ma obowi¹zek oceniæ wszelkie cechy osobowoci kandydata i upewniæ siê, ¿e nie wystêpuj¹
u niego zaburzenia natury seksualnej,
które s¹ nie do pogodzenia z kap³añstwem. Jeli kandydat uprawia homoseksualizm albo wykazuje g³êboko zakorzenione tendencje homoseksualne, jego kierownik duchowy, a tak¿e
spowiednik, ma obowi¹zek odwieæ
go w sumieniu od pod¹¿ania ku wiêceniom.
Nie trzeba t³umaczyæ, ¿e sam kandydat ponosi pierwszorzêdn¹ odpowiedzialnoæ za sw¹ w³asn¹ formacjê.[21] Musi poddaæ siê z zaufaniem
rozeznaniu Kocio³a, biskupa, który
wzywa go do wiêceñ, rektora seminarium, swojego kierownika duchowego i innych wychowawców seminaryjnych, którym biskup lub prze³o¿ony
wy¿szy powierzy³ zadanie formacji
przysz³ych kap³anów. By³oby powa¿n¹ nieuczciwoci¹, gdyby kandydat
ukrywa³ swój w³asny homoseksualizm,
aby pod¹¿aæ, pomimo wszystko, w
kierunku wiêceñ. Taka nieszczera postawa nie odpowiada duchowi prawdy, lojalnoci i dyspozycyjnoci, który
musi cechowaæ osobowoæ tego, kto
uwa¿a, ¿e jest powo³any do s³u¿by
Chrystusowi i Jego Kocio³owi w kap³añstwie s³u¿ebnym.
Zakoñczenie
Kongregacja niniejsza potwierdza,
¿e koniecznym jest, aby biskupi, prze³o¿eni wy¿si i wszystkie osoby odpowiedzialne dokonywa³y dog³êbnego
rozeznania odnonie do zdatnoci
kandydatów do wiêceñ, od momentu przyjêcia do seminarium a¿ do wiêceñ. Rozeznanie to musi byæ dokonywane w wietle koncepcji kap³añstwa
s³u¿ebnego bêd¹cego w zgodzie z nauczaniem Kocio³a.
Biskupi, Konferencje Biskupów i
prze³o¿eni wy¿si maj¹ czuwaæ, aby
normy tej Instrukcji by³y wiernie przestrzegane dla dobra samych kandydatów oraz dla sta³ego zapewnienia
Kocio³owi odpowiednich kap³anów,
którzy s¹ prawdziwymi pasterzami wed³ug serca Chrystusowego.
Papie¿ Benedykt XVI, 31 sierpnia
2005 r., zatwierdzi³ niniejsz¹ Instrukcjê i nakaza³ jej publikacjê.
Rzym, 4 listopada 2005 r.,
we wspomnienie w. Karola Boromeusza, Patrona seminariów.
Kard. Zenon Grocholewski Prefekt
J. Michael Miller, C.S.B.
Tytularny Abp Vertara Sekretarz
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Vox Domini
Watykan, 28.11.2005

Przes³anie Papie¿a
Benedykta XVI
do polskich biskupów
podczas wizyty
ad limina Apostolorum
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Serdecznie witam Was, drodzy Bracia w biskupim pos³ugiwaniu. Cieszê siê,
¿e mogê siê z Wami spotkaæ podczas tej
wizyty ad limina.
Z uwag¹ wys³ucha³em Waszych relacji
o ¿yciu Kocio³a w diecezjach, za które jestecie odpowiedzialni. Dziêkujê za trud,
jaki co dnia podejmujecie jako Pasterze
owczarni Pañskiej, animuj¹c z apostolskim
autorytetem duszpastersk¹ pos³ugê kap³anów, realizacjê charyzmatów wspólnot zakonnych oraz duchowy rozwój wiernych
wieckich. Bogu dziêkujê za wszelkie owoce, jakie przynosi to wspólne wêdrowanie
ladami Chrystusa, w wietle i mocy Ducha wiêtego, do domu Ojca. Wasza obecnoæ tutaj jest znakiem duchowej wiêzi
Kocio³a w Polsce ze Stolic¹ Apostolsk¹ i
Nastêpc¹ w. Piotra. Ze wzruszeniem
wspominam wielkie modlitewne towarzyszenie Polaków Janowi Paw³owi II, podczas ca³ego Pontyfikatu, a szczególnie w
dniach przejcia do chwa³y Pana. Wiem,
¿e jako Papie¿, mogê liczyæ na takie samo
modlitewne wsparcie. Jest to dar, który
bardzo sobie ceniê i wci¹¿ o to proszê.
Wychowanie m³odzie¿y
Wiele tematów zosta³o poruszonych
podczas naszych rozmów. Sporód nich
wybra³em na dzi kwestiê wychowania katolickiego. Jest to bowiem jedno z podstawowych zadañ wpisanych na sta³e w zbawcz¹ misjê Kocio³a i w nasz¹ pos³ugê biskupi¹. W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Pawe³ II gor¹co zachêci³ Koció³ na naszym kontynencie, by coraz wiêksz¹ uwagê powiêca³ wychowaniu
do wiary ludzi m³odych (nr 61). Wiemy, ¿e
nie chodzi tu tylko o dydaktykê, o doskonalenie metod przekazywania wiedzy, ale
o edukacjê, która opiera siê na bezporednim i osobowym spotkaniu z cz³owiekiem,
na wiadectwie - autentycznym przekazie
wiary, nadziei i mi³oci oraz wyp³ywaj¹cych
z nich wartoci bezporednio od osoby do
osoby. Chodzi zatem o autentyczne spotkanie z drug¹ osob¹, któr¹ trzeba najpierw
wys³uchaæ i zrozumieæ. Jan Pawe³ II pozostawi³ nam niedocigniony wzór takiego
spotkania z cz³owiekiem. Wierne i owocne
wype³nianie misji wychowania, przed któr¹ staje dzisiaj Koció³, wymaga w³aciwej
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oceny sytuacji m³odych ludzi, którzy s¹
podmiotem tej misji. Na pierwszym miejscu trzeba widzieæ ich sytuacjê rodzinn¹,
poniewa¿ dom i rodzina pozostaj¹ podstawow¹ kolebk¹ formowania siê ludzkiej osoby. Wiem, ¿e trudnoci ekonomiczne, utrzymuj¹ce siê wysokie bezrobocie i troska o
zabezpieczenie bytu materialnego okrelaj¹ kszta³t ¿ycia wielu polskich rodzin. Nie
mo¿na prawdziwie kszta³towaæ postaw, nie
bior¹c pod uwagê tych problemów, którymi ¿yje równie¿ m³ody cz³owiek. Trzeba
równie¿ widzieæ wiele pozytywnych zjawisk, które wspieraj¹ i pomagaj¹ w wychowaniu do wiary. Bardzo wielu m³odych ludzi przejawia g³êbok¹ wra¿liwoæ na potrzeby innych, zw³aszcza biednych, chorych, samotnych, niepe³nosprawnych. Dlatego chêtnie podejmuj¹ ró¿ne dzia³ania, by
nieæ pomoc potrzebuj¹cym. Istnieje te¿
autentyczne zainteresowanie sprawami
wiary i religii, potrzeba bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach
oraz chêæ dowiadczania Boga. wiadectwem tego jest liczny udzia³ m³odych Polaków w rekolekcjach, pielgrzymkach, Europejskich Spotkaniach M³odych czy wiatowych Dniach M³odzie¿y. To wszystko stanowi dobry fundament do duszpasterskiej
troski o duchowy rozwój m³odzie¿y.Wychowanie do wiary musi polegaæ przede
wszystkim na rozwijaniu w³anie tego, co
jest w cz³owieku dobre. Wielk¹ zatem szans¹ wychowawcz¹ jest rozwój wolontariatu,
który bêdzie inspirowany duchem ewangelicznym. Mo¿e warto by³oby tworzyæ m³odzie¿owe zespo³y Caritas w parafiach czy
w szko³ach. W dzia³aniach wychowawczych Kocio³a warto by te¿ wychodziæ
naprzeciw owemu zainteresowaniu sprawami wiary, podejmuj¹c wszelkie dzia³ania
s³u¿¹ce rozmodleniu m³odzie¿y. Wielk¹
szans¹ s¹ rekolekcje, zw³aszcza rekolekcje zamkniête oraz dni skupienia dla ró¿nych grup, a tak¿e szko³y modlitwy prowadzone systematycznie w parafiach. Wspania³¹ ku temu okazj¹ s¹ rekolekcje szkolne w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu. Trzeba te¿ zadbaæ, aby powstawa³y
domy rekolekcyjne oraz inne miejsca modlitwy i skupienia, i by rzeczywicie, bez
wzglêdu na materialny koszt, stawa³y siê
orodkami duchowej formacji dostêpnymi
dla wszystkich, którzy szukaj¹ g³êbszego

kontaktu z Bogiem. Poród ró¿nych form
modlitwy szczególne miejsce nale¿y siê
Liturgii. W Polsce m³odzi ludzie licznie i aktywnie uczestnicz¹ w niedzielnej Mszy w.
Trzeba jednak do³o¿yæ starañ, aby troska
kap³anów o w³aciwe sprawowanie Liturgii, o piêkno s³owa, gestu, muzyki, by³y
coraz bardziej czytelnym znakiem zbawczego Misterium, które siê w niej dokonuje. Trzeba te¿, aby m³odzi, przez aktywny
udzia³ w przygotowaniu Liturgii, przez zaanga¿owanie w Liturgiê S³owa, w s³u¿bê
O³tarza, czy w oprawê muzyczn¹, sami byli
w³¹czeni w liturgiczn¹ akcjê. Wtedy poczuj¹
siê uczestnikami Tajemnicy, która wprowadza w wiat Bo¿y, a równoczenie wyprowadza do wiata ludzi poci¹ganych t¹
sam¹ mi³oci¹ Chrystusa. W ci¹gu minionych trzydziestu lat wielu m³odych ludzi wychowa³o siê w tym nurcie w ramach dzia³alnoci ruchu oazowego pod nazw¹ wiat³o i ¯ycie. Duchowoæ tego ruchu koncentruje siê na spotkaniu z Bogiem w Pimie
wiêtym i w Eucharystii. St¹d ruch ten jest
g³êboko zwi¹zany z parafi¹ i jej ¿yciem liturgicznym. Drodzy Bracia w biskupstwie,
proszê Was, abycie wspierali ten ruch jako
szczególnie skuteczny w dziele wychowania do wiary, oczywicie nie zaniedbuj¹c
innych. Wiem, ¿e podczas ostatniej wizyty
ad limina Jan Pawe³ II zachêca³ Was do
odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej wraz
z Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y.
To zadanie zosta³o wykonane na p³aszczynie strukturalnej. Trzeba jednak do³o¿yæ starañ, aby Akcja Katolicka i KSM mia³y coraz bardziej przejrzysty i dojrza³y program oraz by zosta³ wypracowany ich w³asny profil duchowy.
Wychowawcza wspó³praca
z rodzin¹ i innymi
rodowiskami wieckich
Wychowanie m³odego pokolenia jest
wspólnym zadaniem rodziców, Kocio³a i
Pañstwa. Dlatego, przy zachowaniu s³usznej autonomii, konieczna jest najcilejsza

wspó³praca Kocio³a ze szko³¹, z w³adzami samorz¹dowymi, uczelniami wy¿szymi
i innymi wieckimi instytucjami zajmuj¹cymi siê wychowaniem m³odych. Dziêki przemianom w roku 1989 i wszystkim ich konsekwencjom, wspó³praca ta nabra³a nowych wymiarów. Zosta³o opracowane Polskie Dyrektorium Katechetyczne, Podstawy Programowej Katechezy oraz by³y opracowane w kilku orodkach w Polsce programy i podrêczniki katechezy. Ten pluralizm programowy mo¿e, co prawda, dobrze
s³u¿yæ ewangelizacji i wychowaniu religijnemu w szkole i w parafiach, ale te¿ warto
zastanowiæ siê, czy ró¿norodnoæ programów i podrêczników nie utrudnia uczniom
zdobywania systematycznej i uporz¹dkowanej wiedzy religijnej. Jeli chodzi o katechezê w szkole, to nie mo¿na sprowadzaæ jej do wymiaru religiologii lub religioznawstwa, nawet jeli takie by³oby oczekiwanie niektórych rodowisk. Katecheza
prowadzona przez katechetów duchownych i wieckich, wspierana wiadectwem
wierz¹cych nauczycieli, musi zachowaæ
swój prawdziwy, ewangeliczny wymiar
przekazu i wiadectwa wiary. Wyra¿am
moje uznanie dla podejmuj¹cych trud prowadzenia katechezy parafialnej, która dope³nia katechezê szkoln¹. Zazwyczaj jest
to katecheza dzieci i m³odzie¿y przygotowuj¹cych siê do przyjêcia sakramentów
wtajemniczenia chrzecijañskiego. Nie
musi siê ona jednak do tych grup ograniczaæ. Chodzi szczególnie o to, aby m³odzie¿, która uczy siê poza obrêbem w³asnej parafii, aktywnie uczestniczy³a w ¿yciu parafialnym.
Katecheza doros³ych
Wspó³praca rodziców i innych wieckich
w dziele edukacji wymaga ich osobistego
przygotowania i nieustannego pog³êbiania
wiedzy religijnej, duchowoci i korekty postaw w oparciu o Ewangeliê i Magisterium.
Bardzo zatem zachêcam Was, Bracia w biskupstwie, abycie do³o¿yli starañ o organizacjê katechezy doros³ych tam, gdzie
tego brak oraz wspierali rodowiska, które
takie nauczanie ju¿ podejmuj¹. Katecheza
ta powinna byæ oparta o Pismo w. i Magisterium Kocio³a. Pomoc¹ w jej prowadzeniu mo¿e byæ Katechizm Kocio³a Katolickiego, Kompendium Nauki Spo³ecznej Kocio³a czy te¿ niedawno wydany skrót Katechizmu Kocio³a Katolickiego. Szczególn¹ pomoc¹ w katechezie doros³ych mo¿e
byæ obfite nauczanie mojego czcigodnego
Poprzednika Jana Paw³a II. Podczas swoich licznych pielgrzymek do Polski pozostawi³ bogate dziedzictwo m¹droci p³yn¹cej z wiary, które - jak siê wydaje - jak dot¹d nie do koñca zosta³o przyswojone. Jak
w tym kontekcie nie wspomnieæ Encyklik,
Adhortacji, Listów i tylu innych wypowiedzi, które stanowi¹ niewyczerpane ród³o
chrzecijañskiej m¹droci.
Duszpasterstwo akademickie

Wzrost liczby m³odych wybieraj¹cych
szko³y rednie z matur¹ i m³odych podejmuj¹cych studia jest wyzwaniem dla pasterzy Kocio³a w Polsce, aby niestrudzenie szukaæ nowych form duszpasterstwa
akademickiego. Po latach zniewolenia Koció³ móg³ powo³aæ w Polsce w³asne uniwersytety oraz wydzia³y teologiczne, których znaczna czêæ mieci siê w strukturach uniwersytetów pañstwowych. Na wydzia³ach teologicznych zatrudnionych jest
wielu wybitnych i dowiadczonych teologów. Ich praca naukowa oparta na Objawieniu jest propozycj¹ prawdy o Bogu, który jest Mi³oci¹, o wiecie, który jest Jego
darem, i o cz³owieku, który jest nie tylko
gospodarzem w stworzonym wiecie, ale
tak¿e jest powo³any do nowego wiata w
królestwie Bo¿ym. Zachêcam Was, drodzy
Bracia w biskupstwie, do wspierania kocielnych rodowisk naukowych, do troski
o kszta³cenie i rozwój kadr duchownych i
wieckich oraz tworzenie im odpowiedniego zaplecza materialnego.
Duszpasterstwo wiata
kultury i rodków masowego
przekazu
Wk³ad Kocio³a w proces wychowania
wyra¿a siê równie¿ w dzia³aniach na rzecz
kultury. W siedzibie UNESCO w Pary¿u Jan
Pawe³ II powiedzia³: Kultura jest w³aciwym sposobem istnienia i bytowania cz³owieka... Jest tym, przez co cz³owiek jako
cz³owiek, staje siê bardziej cz³owiekiem...
Cz³owiek, i tylko cz³owiek, jest sprawc¹ i
twórc¹ kultury... w niej siê wyra¿a i w niej
siê potwierdza (2.06.1980).Polska otrzyma³a od poprzednich pokoleñ bogate dziedzictwo kulturowe oparte na wartociach
chrzecijañskich. Z takim dziedzictwem
wesz³a do Unii Europejskiej. Wobec nasilaj¹cego siê procesu sekularyzacji i odwrotu od wartoci chrzecijañskich nie mo¿e
tego dziedzictwa utraciæ. Przeciwnie, negatywne postawy i zagro¿enia dla kultury
chrzecijañskiej, które s¹ widoczne tak¿e
w Polsce, s¹ dla Kocio³a wezwaniem do
wysi³ku na rzecz sta³ej ewangelizacji kultury. Chodzi o to, aby treci¹ i wartociami
Ewangelii zosta³y przepojone kategorie mylenia, kryteria ocen i normy ludzkiego dzia³ania tak w wymiarze indywidualnym jak i
spo³ecznym. Szczególn¹ rolê w wiecie
kultury maj¹ dzi rodki spo³ecznego przekazu. Wiadomo, ¿e nie tylko informuj¹, ale
tak¿e formuj¹ ducha ich odbiorców. Mog¹
zatem stanowiæ cenne narzêdzie Ewangelizacji. Ludzie Kocio³a, szczególnie wieccy chrzecijanie, s¹ wezwani, by przez prasê, radio, telewizjê, internet w jeszcze wiêkszym zakresie promowali wartoci ewangeliczne. Wa¿nym zadaniem Pasterzy Kocio³a jest jednak troska nie tylko o fachowe przygotowanie pracowników massmediów, ale tak¿e o ich formacjê duchow¹,
ludzk¹ czy etyczn¹. Zachêcam Was, drodzy Bracia w biskupstwie, do podejmowania ¿yczliwego kontaktu ze rodowiskiem
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dziennikarzy i innych pracowników mediów.
Byæ mo¿e warto by³oby stworzyæ dla nich
osobny resort duszpasterstwa. Chcê tak¿e poleciæ Waszej szczególnej trosce, drodzy Bracia sprawê tworzenia i wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury, w coraz
szerszym zakresie, tak¿e katolickich rozg³oni radiowych i telewizyjnych zarówno
tych o charakterze lokalnym, regionalnym,
czy tak¿e ogólnopolskim. Mog¹ one wype³niaæ cenne zadanie w dziele nowej ewangelizacji i przekazywania Katolickiej nauki
spo³ecznej Kocio³a. Niech g³osz¹ Bo¿¹
prawdê, uwra¿liwiaj¹c wspó³czesny wiat
na dziedzictwo wartoci chrzecijañskich,
niech ich g³ównym celem bêdzie zbli¿anie
wiernych do Chrystusa, budowanie wspólnoty Kocio³a w duchu poszukiwania prawdy, mi³oci, sprawiedliwoci i pokoju oraz
zachowania autonomii sfery politycznej.
Poniewa¿ jednak wykonuj¹ dzie³o duszpasterskie, konieczne jest, aby mia³y otwarte
i pe³ne zaufania relacje z Biskupami, ze
wzglêdu na odpowiedzialnoæ w³aciw¹ im
na tym polu. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ
o ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej
prasie katolickiej, która w ogromnym stopniu przyczynia siê do szerzenia kultury
prawdy, dobra i piêkna. Troska o rozwój
prasy katolickiej dotyczy nie tylko podnoszenia jej poziomu, ale tak¿e o zwiêkszanie zakresu jej oddzia³ywania. Niech zatem
odpowiedzialni za nie troszcz¹ siê o ich
wysoki poziom, w duchu polskiej, katolickiej tradycji kulturalnej.
Zakoñczenie
Na zakoñczenie tej refleksji i jako jej
podsumowanie pragnê przypomnieæ s³owa
Soboru Watykañskiego II, który w deklaracji Gravissimum educationis naucza³:
Wszyscy chrzecijanie, którzy jako nowe
stworzenie dziêki odrodzeniu z wody i z
Ducha wiêtego nazywaj¹ siê dzieæmi Bo¿ymi i s¹ nimi, maj¹ prawo do wychowania
chrzecijañskiego. Wychowanie to zd¹¿a
nie tylko do pe³nego rozwoju osoby ludzkiej, (...), lecz ma na wzglêdzie przede
wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani
stopniowo w tajemnicê zbawienia, stawali
siê z ka¿dym dniem coraz bardziej wiadomi otrzymanego daru wiary. (...) Dlatego obecny wiêty Sobór przypomina pasterzom dusz bardzo wielki obowi¹zek czynienia wszystkiego, aby z tego chrzecijañskiego wychowania korzystali wszyscy
wierni, a zw³aszcza m³odzie¿, która jest
nadziej¹ Kocio³a (DWCH 2).To wezwanie jest wci¹¿ aktualne, mo¿e nawet bardziej zobowi¹zuj¹ce dzi wobec nowych
wyzwañ, jakie wynikaj¹ ze wspó³czesnych
zjawisk spo³ecznych. ¯yczê, aby wiat³o
Ducha wiêtego towarzyszy³o Wam, tu
obecnym i wszystkim polskim Biskupom w
jego wytrwa³ej realizacji. Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo wspiera Was i Wasze diecezje w dziele kszta³towania ludzkich umys³ów i serc.
Szczêæ Bo¿e!
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Vox Domini

S³uga Bo¿a
Matka Teresa
od w. Józefa
Kierociñska
1885-1946
W historiê m³odej diecezji sosnowieckiej wpisuje siê postaæ S³ugi Bo¿ej Matki Teresy  Janiny
Kierociñskiej, Wspó³za³o¿ycielki Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus.
Jest to jak dotychczas jedyna kandydatka do
chwa³y b³ogos³awionych w tej diecezji.
DOSTATNIE DZIECIÑSTWO
Matka Zag³êbia jak nazywali mieszkañcy Sosnowca Matkê Teresê  Janinê Kierociñsk¹, przysz³a na wiat 14 czerwca
1885 r. w Wieluniu jako siódme dziecko
pañstwa Kierociñskich. Ojciec Janiny by³
zamo¿nym gospodarzem Wielunia  licz¹cego wówczas 15 tys. mieszkañców. Janina jako najm³odsza z rodzeñstwa by³a otoczona wielk¹ mi³oci¹ ze strony rodziców
a tak¿e swoich braci i sióstr.
Rodzice najpierw pos³ali j¹ do szko³y
podstawowej na naukê pisania i czytania
a nastêpnie w wieku 9 lat do prywatnego
progimnazjum pani Pelagii Zasadziñskiej.
Pielêgnowano w nim tradycje narodowe, a
p. Zasadziñsk¹  dyrektorkê szko³y, ze
wzglêdu na jej postawê religijna i patriotyczn¹, stawiano za wzór wielu pokoleniom
nauczycieli. Szko³a mia³a szeæ klas i cieszy³a siê dobr¹ opini¹ dziêki wysokiemu poziomowi nauczania i ró¿norodnoci przedmiotów w niej nauczanym. Jêzykiem oficjalnym w szkole by³ jêzyk rosyjski, który
zosta³ narzucony przez rz¹d carski. Wieluñ wówczas znajdowa³ siê pod zaborem
rosyjskim. Poniewa¿ szko³a do której
uczêszcza³a Janina, by³a szko³¹ prywatn¹,
w której ³atwiej by³o omin¹æ carski nakaz,
zasadniczo prowadzono lekcje w jêzyku
polskim. Janina nale¿a³a do najlepszych
uczennic w klasie. Sporód kole¿anek
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wyró¿nia³a siê skromnoci¹, wielkodusznoci¹ i pobo¿noci¹. Cieszy³a siê du¿a sympati¹ zarówno wród nauczycieli jak i wród
kole¿anek dziêki swojej wyj¹tkowej serdecznoci, szczerej przyjani, uczynnoci,
zrównowa¿eniu, cichoci i ofiarnoci. W
stosunku do nauczycieli zachowywa³a
ogromny szacunek, wdziêcznoæ i szczer¹ mi³oæ.
Wychowana w tradycji religijnej, popartej przyk³adem rodziców, w okresie szkolnym Janina jeszcze bardziej i wiadomie
przylgnê³a do wiary katolickiej. Znajdowa³a czas na modlitwê osobist¹, lekturê ksi¹¿ek religijnych, a tak¿e na uczestniczenie
we Mszy w. i nabo¿eñstwach liturgicznych, odprawianych w kociele Bo¿e Cia³a. Mia³a zwyczaj wstêpowania do kocio³a na chwilê modlitwy przed udaniem siê
do szko³y i po zakoñczonych lekcjach. piewa³a w chórze kocielnym i bra³a udzia³ w
procesjach.
W 1901 roku w wieku 17 lat Janina ukoñczy³a progimnazjum z dobrymi ocenami na
dyplomie. Nastêpnie przez dwa lata
uczêszcza³a na kurs kroju i szycia do pracowni panien Pawelskich w Wieluniu. Jak
na tamte czasy by³a dobrze przygotowana
do ¿ycia pod wzglêdem kulturowym i zawodowym.
Janina, jak sama siê zwierzy³a, myla³a
o wst¹pieniu do klasztoru ju¿ od najm³odszych lat, od dnia pierwszej komunii w.

Pragnienie obrania tej drogi zakomunikowa³a swoim rodzicom w roku 1902, a wiêc
po ukoñczeniu progimnazjum. Mia³o to
miejsce podczas wesela jej starszej siostry
Marii. Ojciec Janiny zadowolony z zalubin swojej starszej córki, której wyprawi³
wspania³e wesele, marzy³ o jeszcze piêkniejszym dla swojej najm³odszej i najbardziej umi³owanej. W pogodnym nastroju
owego dnia zwróci³ siê do niej ze s³owami:
Dla ciebie, Janinko, wyprawiê wesele
jeszcze piêkniejsze, królewskie, nie posk¹piê niczego. Wybierz tylko mê¿a. Janina
odpowiedzia³a natychmiast: Ja ju¿ wybra³am Najdro¿szego  Jezusa, nikt Go nie
mo¿e zast¹piæ. Odpowied taka, nie mog³a zadowoliæ ojca, który pragn¹³ uczyniæ
Janinê spadkobierczyni¹ swoich dóbr i wybra³ dla niej mê¿a. By³ zdecydowanie przeciwny wst¹pieniu Janiny do klasztoru, ale
ona równie¿ nie mia³a zamiaru zrezygnowaæ ze swojej drogi, na któr¹ czu³a siê powo³ana. Dwie silne osobowoci star³y siê
ze sob¹. Ojciec wszelkimi sposobami stara³ siê zmieniæ zamiary córki, zapraszaj¹c
do domu dobrze sytuowanych kawalerów.
Janina wprawdzie us³ugiwa³a im do sto³u z
uprzejmoci¹ i ¿yczliwoci¹, ale stroni³a od
ich towarzystwa.

UCIECZKA
Wobec nieugiêtej woli ojca Janina pewnego dnia w roku 1903, nie opowiadaj¹c
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siê nikomu, opuci³a dom i uda³a siê do
klasztoru sióstr szarytek w Warszawie,
gdzie przebywa³a jej kole¿anka Rozalia Pawelska. Najprawdopodobniej przebywa³a
tam oko³o miesi¹ca, pracuj¹c w szpitalu
prowadzonym przez siostry. Na ¿¹danie
ojca, który wys³a³ po ni¹ syna Stanis³awa,
Janina z bólem serca powróci³a do domu.
Cztery lata póniej od tego wydarzenia,
zapuka³a do furty klasztornej sióstr bernardynek w Wieluniu. Siostry jednak w obawie przed ojcem, który w dalszym ci¹gu nie
wyra¿a³ zgody na wst¹pienie córki do klasztoru, nie chcia³y siê nara¿aæ na szykany i
mimo i¿ kandydatka im siê podoba³a, nie
przyjê³y jej.

WYTRWA£OÆ
Janina mimo tych niepowodzeñ trwa³a
w swoim postanowieniu, prowadz¹c g³êbokie ¿ycie modlitwy, pomagaj¹c matce w prowadzeniu domu i zajmuj¹c siê haftem.
Przez pewien okres opiekowa³a siê dzieæmi swojego brata Franciszka Aleksandra,
któremu zmar³a ¿ona. Wykaza³a wówczas
du¿y talent pedagogiczny i zdoby³a sobie
ogromny szacunek wród swoich podopiecznych.
Wa¿nym wydarzeniem, które wp³ynê³o
na rozwój jej ¿ycia duchowego, a tym samym na utwierdzenie siê w powo³aniu, by³o
spotkanie z o. Anzelmem G¹dkiem karmelit¹ bosym, przysz³ym za³o¿ycielem Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka
Jezus. Mia³o to miejsce w 1909 r. w Czernej. Dziêki kontaktowi osobistemu i listowemu ze wiat³ym kap³anem Janina zapozna³a siê z duchowoci¹ karmelitañsk¹,
która bardzo jej odpowiada³a. Nawi¹za³a
duchow¹ przyjañ ze w. Teres¹ od Jezus,
reformatork¹ Karmelu i wst¹pi³a do wieckiego Zakonu Karmelitañskiego w Krakowie, przyjmuj¹c imiê Teresa.
Podczas I wojny wiatowej pracowa³a w
Hospicjum prowadzonym przez Siostry Albertynki w Krakowie, przy ul. Lubicz 25. W
czasie tego okresu jeszcze bardziej z¿y³a
siê z duchowoci¹ karmelitañsk¹ poprzez
bliskie kontakty z Zakonem. Wewnêtrznie
by³a przekonana, ¿e jej powo³aniem jest
bycie karmelitank¹. W 1921 r. w maju zmar³
ojciec Janiny. Matka udzieli³a jej b³ogos³awieñstwa na drogê ¿ycia zakonnego.

KARMELITANKA
Pod koniec tego¿ roku o. Anzelm, który
by³ kierownikiem duchowym Janiny zaproponowa³ jej, aby zosta³a prze³o¿on¹ czynnego zgromadzenia karmelitañskiego, które pragn¹³ za³o¿yæ. Janina, propozycjê tê
odczyta³a jako wyraz woli Bo¿ej wzglêdem
siebie i zgodzi³a siê na jego wybór. Mia³a
wówczas 36 lat, a wiêc by³a ju¿ osob¹ w
pe³ni dojrza³¹ i zahartowan¹ w trudach ¿yciowych.
Dnia 31 grudnia 1921 r. wraz z 5 kandydatkami Janina przywdzia³a habit karmelitañski w kociele Sióstr Karmelitanek Bo-

sych przy ul. Weso³ej w Krakowie, otrzymuj¹c imiê Teresy od w. Józefa. Od tego
momentu rozpocz¹³ siê w jej ¿yciu nowy
etap, o którym od wielu lat marzy³a.

CZYNNE ZGROMADZENIE
KARMELITAÑSKIE
O. Za³o¿yciel Anzelm G¹dek podczas
swoich studiów w Rzymie zetkn¹³ siê zagranic¹ z wieloma zgromadzeniami czynnymi opartymi na regule karmelitañskiej.
Gdy powróci³ do Polski pragn¹³ za³o¿yæ podobne zgromadzenie. Czas jego powstania przyspieszy³ ks. kan. Franciszek Raczyñski, który zwróci³ siê do o. Anzelma,
ówczesnego prowincja³a Karmelitów Bosych w Polsce, z prob¹ o przys³anie mu
sióstr, które by podjê³y pracê z biednymi w
Sosnowcu. Sprawê tê popar³ równie¿ wizytator zakonny ks. bp W³adys³aw Krynicki. W Sosnowcu wówczas wród tercjarek
karmelitañskich by³y takie, które pragnê³y
¿yæ duchowoci¹ karmelitañsk¹ w wiecie.
O. Anzelm bior¹c pod uwagê te okolicznoci, mimo i¿ nie mia³ wówczas jeszcze sprecyzowanej wizji nowego zgromadzenia, zebra³ kilka kobiet, na czele z Matk¹ Teres¹,
którym wyznaczy³ bardzo ogólne ramy ¿ycia zakonnego, w du¿ej mierze oparte o
formy klauzurowe i skierowa³ je do pracy
w³anie do zak³adów Towarzystwa Dobroczynnoci w Sosnowcu, kierowanego przez
wspomnianego ju¿ ks. kan. F. Raczyñskiego. Ojciec Za³o¿yciel jako wzór do naladowania stawia³ siostrom Dzieci¹tko Jezus.
Na wzór Syna Bo¿ego siostry mia³y æwiczyæ siê w cnotach dzieciêctwa Bo¿ego takich jak: mi³oæ, pokora, radoæ, bezgraniczne zawierzenie planom Opatrznoci
Bo¿ej. Dzia³alnoæ apostolska mia³a byæ
przepe³niona g³êbokim ¿yciem modlitwy
prowadzonej wg wskazañ w. Teresy od Jezusa.
Matka Teresa wraz z kandydatkami po
ob³óczynach uda³a siê poci¹giem do Sosnowca podejmuj¹c pracê w zak³adach Towarzystwa Dobroczynnoci. Przez 25 lat
kierowa³a Zgromadzeniem, troszcz¹c siê
o jego rozwój duchowy i materialny. O. Anzelm, który zainicjowa³ Zgromadzenie po
czterech latach jego istnienia wyjecha³ zagranicê i stamt¹d powróci³ dopiero w 1946
r., a wiêc ju¿ po mierci Matki Teresy. Ca³y
wiêc ciê¿ar odpowiedzialnoci spoczywa³
na barkach Matki. Stoi ona wiêc u kolebki
Zgromadzenia, jest jego duchow¹ matk¹.
Nic wiêc dziwnego, ¿e po jej mierci siostry odwo³ywa³y siê do jej postaw i stawia³y sobie czêsto pytanie: co zrobi³aby w tej
sytuacji Matka Teresa, w jaki sposób by siê
zachowa³a?
Nowe pokolenie Sióstr Karmelitanek
Dzieci¹tka Jezus chc¹c pielêgnowaæ i rozwijaæ swój charyzmat, musi powracaæ do
ród³a, a wiêc do tych wartoci, którymi ¿y³a
Matka i które pragnê³a zaszczepiæ w swoich córkach duchowych.

SYTUACJA SPO£ECZNOEKONOMICZNA SOSNOWCA
LAT DWUDZIESTYCH
Gwa³towny nap³yw ludnoci do Sosnowca spowodowa³ jego przeludnienie, a w
konsekwencji trudn¹ sytuacjê materialn¹ i
powa¿ny kryzys mieszkaniowy. Budownictwo nie nad¹¿a³o za wzrostem demograficznym. Biedota ¿ywio³owo stawia³a sobie
ma³e domki, nawet lepianki z ziemi. Powsta³o ca³e osiedle bezrobotnych nêdzarzy Abisynia, którzy budowali swoje
mieszkania z dykty, opakowañ, szyldów.
By³ to obraz nêdzy i rozpaczy, przy czym
miasto posiada³o najgorsze warunki sanitarne w Polsce. Zró¿nicowanie rodowiska
robotniczego nie sprzyja³o rozwojowi jego
religijnoci. Przewa¿aj¹ca liczba nap³ywowej ludnoci, wp³ywowe grupy obcokrajowców, bezrobocie, analfabetyzm, fatalne
warunki ekonomiczno-zdrowotne, pr¹dy
ateistyczne, dzia³aj¹ce sekty religijne, nominalny katolicyzm przedsiêbiorców i czêci inteligencji technicznej, wszystko to
os³abi³o aktywnoæ religijn¹ miejscowej ludnoci. W takiej to rzeczywistoci spo³eczno-gospodarczej i religijnej przysz³o ¿yæ
Matce Teresie przez 25 lat s³u¿by na tym
terenie. Rozumia³a ona bardzo dobrze potrzebê ewangelizacji tego miasta i mimo
zg³aszanych jej póniej innych propozycji
by³a g³êboko przekonana, ¿e Zgromadzenie powinno g³êboko zapuciæ swoje korzenie w³anie w ziemi zag³êbiowskiej. Kiedy powiedzia³a do jednej z sióstr: Bóg
wiedzia³, co uczyni³, przyprowadzaj¹c nas
tu, do Sosnowca, i nie na darmo; tutaj jest
Afryka, nie potrzeba jechaæ daleko, na misje. Siostro, tutaj s¹ misje; chcesz oddaæ
¿ycie swoje za dusze? Oddaj tutaj  masz
pole do pracy. Naturalnie, ¿e u pocz¹tków
Zgromadzenia Matka Teresa nie myla³a o
misjach, co nie znaczy, ¿e je w ogóle wyklucza³a.
Matka Teresa wraz z innymi siostrami
rozpoczê³a pracê w zak³adach Tow. Dobroczynnoci. Siostry zamieszka³y w barakach
przy koció³ku Najw. Serca Pana Jezusa.
Podjêto wówczas pracê w Kuchni Amerykañskiej Komitet Pomocy Dzieciom, w której oprócz wydawania posi³ków dzieciom i
ludziom w podesz³ym wieku mia³y pod opiek¹ centralny magazyn z ¿ywnoci¹ i odzie¿¹ Towarzystwa. Kuchnia Amerykañska
zajmowa³a siê równie¿ do¿ywianiem kobiet
w powa¿nym stanie i niemowl¹t. Ponadto
podjê³y pracê w dwu domach starców przy
ul. Pustej na Pogoni i przy ul. Ditla, w introligatorni oraz w pracowni krawieckiej i hafciarskiej przy ul. Pi³sudzkiego. Matka Teresa w sposób szczególny troszczy³a siê o
los osieroconych dzieci, staraj¹c siê w jaki sposób zast¹piæ im matkê.
W tym okresie nap³ywa³y równie¿ nowe
kandydatki do Zgromadzenia, dziêki którym siostry na tak¹ skalê mog³y prowadziæ
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dzia³alnoæ. Praca w zak³adach dobroczynnych trwa³a zaledwie pó³ roku. Ks. Raczyñski zabiega³ jedynie o silê robocz¹, ale nie
uwzglêdnia³ potrzeb formacyjnych siê Zgromadzenia. Matka Teresa odpowiedzialna
za ca³oæ Zgromadzenia, nie mog³a pozwoliæ, by siostry zajmowa³y siê jedynie prac¹,
nie maj¹c czasu na modlitwê i ¿ycie wspólnotowe. W trosce o duchowo dobro Zgromadzenia za zgod¹ miejscowego biskupa
Augusta £osiñskiego, a tak¿e o. Anzelma
opuci³a zak³ady Towarzystwa zdaj¹c siê
wy³¹cznie na Opatrznoæ Bo¿¹. Przez 4
lata wraz z siostrami tu³a³a siê z jednego
k¹ta w drugi a¿ do czasu nabycia kamienicy przy ul. Wiejskiej 25, obecnie M. Teresy
Kierociñskiej.
Nie posiadaj¹c jeszcze w³asnego domu,
gdy siostry zamieszka³y przy ul. Naftowej
Matka Teresa otworzy³a pracowniê kroju i
haftu dla dziewcz¹t i sama uczy³a je tej
sztuki. Podobnie uczyni³a w hotelu robotniczym, do którego siostry siê przeprowadzi³y. Ze róde³ jakie posiadamy, mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e do pracowni uczêszcza³o wówczas 80 dziewcz¹t. Zajêcia siê odbywa³y w sypialni sióstr. Ponadto siostry
odwiedza³y chorych i samotnych.
Kiedy w 1925 r. Matka Teresa naby³a
dom przy ul. Wiejskiej na w³asnoæ Zgromadzenia, mia³a wiêksze mo¿liwoci, by
wyjæ naprzeciw problemom spo³ecznym,
a zw³aszcza opuszczonym dzieciom i m³odzie¿y. W dalszym ci¹gu prowadzi³a pracowniê haftu i szycia dla dziewcz¹t, za³o¿y³a przedszkole, czteroklasow¹ szko³ê
podstawow¹, a nastêpnie szecioklasow¹.
Kr¹g ludzi na których oddzia³ywa³a powiêksza³ siê o rodziny dzieci, które uczêszcza³y b¹d to do przedszkola sióstr lub do
szko³y.
Matka Teresa troszczy³a siê nie tylko o
to, by nauczyæ dziewczêta szyæ i haftowaæ,
ale równie¿ o to, by je formowaæ w duchu
religijnym na przysz³e matki. By³a przekonana, ¿e odrodzenie spo³eczeñstwa mo¿e
nast¹piæ przez rodzinê. Jakie s¹ matki,
takie spo³eczeñstwo mawia³a. Niektóre z
dziewcz¹t nale¿a³y do Katolickiego Stowarzyszenie M³odzie¿y. Ponadto przy Zgromadzeniu dzia³a³o Ko³o Matek, które w
1932 r. liczy³o 100 osób. Matka Teresa organizowa³a równie¿ dla nich trzydniowe
rekolekcje prowadzone przez jednego z kap³anów. Siostry, a wród nich tak¿e Matka
Teresa, poprzez pogadanki i dyskusje stara³y siê ukazywaæ religijny sens ¿ycia rodzinnego, stawiaj¹c za wzór w. Rodzinê
z Nazaretu. Tak wspó³praca z dzieæmi i rodzicami przynosi³a dobre owoce i coraz
bardziej cementowa³a wiê spo³eczeñstwa
ze Zgromadzeniem.
W 1937 r. dla potrzeb dzieci i m³odzie¿y
rozpoczê³a budowê dwupiêtrowego budynku. Spo³eczeñstwo Zag³êbia pospieszy³o jej
z pomoc¹ i tu¿ przed wybuchem II wojny
wiatowej zdo³a³a go przykryæ dachem.
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Rodzina Kierociñskich
z córkami Antonin¹, Mari¹
i 5-letni¹ Janin¹

Rozwój Zgromadzenia prowadzi³ do powstania nowych fundacji. Jeszcze za ¿ycia Matki Teresy nowe placówki powsta³y
w Wolbromiu, Polance Wielkiej oraz w
Czernej. Tam równie¿ siostry swoim wp³ywem objê³y dzieci i m³odzie¿.
Mówi¹c o dzia³alnoci spo³ecznej nale¿y pamiêtaæ, i¿ rozwija³a siê ona w warunkach bardzo trudnych. Zgromadzenie boryka³o siê samo z wieloma problemami.
Przede wszystkim nie posiada³o odpowiednich pomieszczeñ. Siostry dla dzieci i m³odzie¿y odda³y najlepsze pokoje, a same zamieszka³y w suterenach i na poddaszu.
Poza tym Matka Teresa dysponowa³a ograniczon¹ liczb¹ sióstr nauczycielek, które
mog³a zatrudniæ w pracy wychowawczej.
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e uczyni³a wszystko, co by³o mo¿liwe, by w jaki sposób zaj¹æ siê tymi, którymi nikt siê nie zajmowa³.
O ile niektóre z jej przedsiêwziêæ mo¿emy
ukazaæ za pomoc¹ liczb, to nie jestemy w
stanie zamkn¹æ w cyfrach jej duchowego
oddzia³ywania na ludzi. Nie mo¿emy zapominaæ, ¿e Matka Teresa by³a cz³owiekiem g³êbokiej modlitwy, z której rodzi³ siê
czyn.

DZIA£ALNOÆ
PODCZAS OKUPACJI
Matka Teresa do g³êbi przejê³a siê losem polskiego narodu. Sama dowiadczo-

na mierci¹ najbli¿szych z powodu szykan
okupanta, spieszy³a z pomoc¹ tym, którzy
przychodzili do furty klasztornej. Jako osoba bardzo religijna przede wszystkim modli³a siê i pokutowa³a o nastanie pokoju w
Ojczynie. Z nara¿eniem ¿ycia udziela³a
schronienia partyzantom AK z 23 dywizji
piechoty dystryktu l¹skiego dowodzonego przez Stanis³awa Wencla. Matka Teresa ukrywa³a ich na jednym z piêter w niewykoñczonym budynku. Wchodzili oni po
drabinie, któr¹ nastêpnie siostry zabiera³y.
W ¿ywnoæ zaopatrywano ich za pomoc¹
sznurka, który spuszczali z góry. W domu
sióstr partyzanci przechowywali banda¿e i
lekarstwa. Dla bezpieczeñstwa jedynie
Matka Teresa wraz z drug¹ siostr¹ kontaktowa³a siê z nimi. Swoim spokojem, który
zawsze z niej emanowa³, wp³ywa³a koj¹co
na m³odych ludzi, czêsto za³amanych i nara¿onych na mieræ. wiadoma ryzyka jakie podejmowa³a, kierowa³a siê przede
wszystkim mi³oci¹ bliniego i g³êbokim patriotyzmem. Ufa³a bezgranicznie Bogu, ¿e
Niemcy siê nie dowiedz¹ o jej dzia³alnoci.
Kiedy partyzanci przebywali w domu, Matka Teresa trwa³a w nocy na modlitwie, by
wyprosiæ przychylnoæ Boga.
Innym polem jej dzia³alnoci by³a pomoc
dla wiêniów z Owiêcimia. Poprzez znajomych ludzi posy³a³a dla nich paczki z ¿ywnoci¹ i ubrania. Udziela³a schronienia

dziewczêtom, którym grozi³a wywózka na
roboty do Niemiec. Niektóre z nich, którym
udzieli³a schronienia, wst¹pi³y póniej do
Zgromadzenia. Zdarza³y siê wypadki, ¿e w
okresie wojny przygarnia³a osoby, które
straci³y dach nad g³ow¹. Tak by³o w przypadku p. Makowskiej i jej córki.
Przez pewien okres czasu przy pomocy
Komitetu Obywatelskiego w Sosnowcu Siostry prowadzi³y Kuchniê dla biednych.

OPIEKA NAD ¯YDAMI
Inn¹ kartê dziejów stanowi opieka Matki
Teresy nad sierotami i ¯ydami. W 1943 r.
nieznajomy mê¿czyzna przyniós³ do klasztoru kilkumiesiêczn¹ ¿ydowsk¹ dziewczynkê, znan¹ w klasztorze pod imieniem Tela.
Po niej przysz³a nastêpna. Matka Teresa
zdawa³a sobie sprawê, ¿e przyjmuj¹c dzieci
pochodzenia ¿ydowskiego, ryzykowa³a ¿ycie. A jednak w swym zamierzeniu Bogu
by³a pewna, jak sama mówi³a, ¿e nic z³ego nie mog³o siê staæ. Inne dzieci pochodzenia polskiego w liczbie oko³o 35, które
zosta³y przygarniête przez siostry, nap³ywa³y z obozów koncentracyjnych, m.in. z
obozu na Radosze w Sosnowcu. Pewna
grupa dzieci pochodzi³a z Warszawy. Po
upadku powstania warszawskiego zosta³y
skierowane do obozu w Owiêcimiu. Poci¹g wioz¹cy je na miejsce stracenia zatrzyma³ siê na stacji w Mys³owicach. Powiadomiona o tym Matka Teresa wys³a³a
s. Michaelê, aby wziê³a kilkoro ma³ych
wiêniów. Do sierociñca trafia³y równie¿
sieroty, których rodzice zmarli lub zaginêli

w czasie dzia³añ wojennych. Nap³ywaj¹ce
dzieci znalaz³y lokum w nowym budynku,
w warunkach bardzo prozaicznych, gdy¿
dom nie by³ jeszcze wykoñczony. Dom
Dziecka istnia³ do 1962 r., tj. do czasu likwidacji go przez w³adze komunistyczne.
Matka Teresa przygarnia³a nie tylko dzieci ¿ydowskie, ale równie¿ osoby doros³e.
Za tê pomoc zosta³a w roku 1992 odznaczona medalem Sprawiedliwych wród Narodów wiata, przyznanym przez ¿ydowsk¹ organizacjê.
Mówi¹c o dzia³alnoci Matki Teresy podczas wojny nale¿y podkreliæ jej ogromn¹
otwartoæ na ka¿dego cz³owieka. Do klasztoru przychodzi³o wiele ludzi, prosz¹cych
o wsparcie materialne i duchowe. Furtianki mia³y nakazane, ¿e nikt g³odny nie mo¿e
odejæ od furty. Siostry same by³y g³odne,
ale Matka Teresa potrafi³a siê podzieliæ
ostatni¹ kromk¹ chleba, ufaj¹c Opatrznoci Bo¿ej, ¿e zaradzi wszystkiemu. I tak
by³o. To dziêki kartkom ¿ywnociowych,
które otrzymywa³a od kobiet ze l¹ska
mog³a pomagaæ innym.
W latach 1943-1945 dziesiêæ karmelitanek Dzieci¹tka Jezus pracowa³o w szpitalu zakanym z rozkazu Gestapo w Jaworznie.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Matka Teresa
podczas wojny jeszcze bardziej zbli¿y³a siê
do ludzi, a i oni lgnêli do niej z ca³ym oddaniem. Dziêki swej dobroci zyska³a powszechne miano Matki Zag³êbia. Tytu³ ten
zrodzi³ siê w sposób naturalny i spontaniczny wród ludnoci Zag³êbia. W nim zawie-
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ra siê wielkoæ i wielkodusznoæ S³ugi Bo¿ej, która kocha³a wszystkich nie tylko sercem siostry, ale przede wszystkim sercem
matki, zapominaj¹c o sobie, nara¿aj¹c siê
nawet na mieræ, ¿yj¹c wy³¹cznie dla innych.

MIERÆ I POGRZEB
S£UGI BO¯EJ MATKI TERESY
OD W. JÓZEFA JANINY
KIEROCIÑSKIEJ
Po ciê¿kich cierpieniach wskutek zapalenia otrzewnej, Matka Teresa zmar³a dnia
12 lipca 1946 roku. Ordynariusz czêstochowski ks. bp Teodor Kubina zaleci³:
by ca³e miasto wziê³o udzia³ w tym pogrzebie, dla tej, która powiêci³a siê temu
miastu (...). Pogrzeb ma byæ przez ca³e
miasto, aby uczciæ nasz¹ wielce zas³u¿on¹ Matkê oddan¹ Kocio³owi i sprawom
spo³eczeñstwa ca³ego Zag³êbia.
Ojciec Bernard Smyrak OCD
w mowie ¿a³obnej mówi³
o Matce Teresie:
Stoimy w obliczu mierci cichej zakonnicy  ca³e jej ¿ycie wypala³o siê w pracy
nad zbawieniem dusz, ratowaniem biednych i opuszczonych. (...) Ca³y Sosnowiec
wie, ile w ci¹gu swego 25-letniego pobytu
na tym terenie zdzia³a³a dobrego. Widziano j¹ nieraz przebiegaj¹c¹ Sosnowiec z zawini¹tkiem w rêku, spiesz¹c¹ z pomoc¹
materialn¹ i s³owem pociechy do biednych
i opuszczonych. Nie by³o biednego, z którym by siê nie podzieli³a choæ ostatnim ka-

Dom Macierzysty Zgromadzenia
przy ul. Wiejskiej 25
w Sosnowcu (ok. roku 1934)
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wa³kiem chleba, a jeli go brak³o, dzieli³a
siê swym sercem. (...) Za dobre, prawdziwie macierzyñskie serce, za ofiarn¹ mi³oæ
kochali j¹ wszyscy, a dowodem tego te t³umy zebrane tutaj przy jej trumnie, te sieroty p³acz¹ce, którym by³a matk¹, ten liliowy
wieniec niewinnych serc jej córek, otaczaj¹cych jej trumnê, w cichym smutku i ¿alu.
Wypowied ks. Bruno Magotta
podczas pogrzebu Matki Teresy:
p. Matka Teresa by³a dla nas przyk³adem mi³oci bliniego. Ta mi³oæ jej dosz³a
do pe³ni zw³aszcza w czasie wojny. Roztoczy³a opiekê nad opuszczonymi dzieæmi,
nie bacz¹c na brak funduszów, brak pomieszczenia, wy¿ywienia. Poniewa¿ nigdy
nikomu nie odmawia³a pomocy, wiêc i tym
razem otwar³a ramiona z mi³oci¹ dla dzieci, i przyjmowa³a wszystkie: maleñkie i starsze, chore i bezdomne. W miarê jak wzrasta³a po¿oga wojenna, do furty puka³o coraz wiêcej opuszczonych dzieci. (...) Liczba dzieci stale wzrasta³a, a zasobów materialnych znik¹d nie by³o; nieraz zdawa³o
siê, ¿e ju¿ nie bêdzie co daæ dzieciom na
niadanie... lecz Opatrznoæ Bo¿a w widoczny sposób przychodzi³a z pomoc¹. Ile
mi³oci wk³ada³a w to dzie³o Matka Teresa
ten tylko mo¿e co o tym powiedzieæ, kto
tego dowiadczy³, lub widzia³ jej codzienny trud. (...)
Daæ ubogim czêæ maj¹tku, nawet rozleg³e w³oci, to jeszcze nie to, co daæ siebie i s³u¿yæ biednym z mi³oci¹ i oddaniem.
(...) Ile¿ razy trzeba by³o biegaæ za ka¿dym
kawa³kiem chleba, czy ubraniem (...). Niejeden by rêce opuci³ i zw¹tpi³. Tego nie
uczyni³a Matka Teresa. Przeciwnie, wszystkich krzepi³a na duchu, umiech nie schodzi³ z jej twarzy. By³a pe³na wiary, ¿e je¿eli
Bóg przys³a³ jej kogo po pomoc, to pomoc
ta nadejdzie. I rzeczywicie, Bóg b³ogos³awi³ jej dzie³u i cudownie wprost opiekowa³a
siê Zgromadzeniem w najciê¿szych chwi-

lach wojny. Zawo³aniem zmar³ej by³o has³o: Bóg i Ojczyzna. Rozwija³a w sercach
córek swoich mi³oæ tych idea³ów, wiec¹c
sama przyk³adem. Nic wiêc dziwnego, ¿e
dzisiaj wyleg³o ca³e miasto, by po raz ostatni po¿egnaæ tê, której cech¹ by³o czyniæ
dobrze na ziemi.
Przebywaj¹cy wtedy w Rzymie
Ojciec Anzelm G¹dek,
Za³o¿yciel Zgromadzenia przys³a³
Siostrom telegram
nastêpuj¹cej treci:
Zgodne sercem. Ufajcie! B³ogos³awieñstwo sierotom. Modlitwy Matce. Ból dla
mnie. Przyjazd niemo¿liwy. Anzelm.
Uroczystoci pogrzebowe Matki Teresy
odby³y siê 15 lipca przy udziale rzeszy ludzi, którzy przyszli podziêkowaæ, z³o¿yæ
ho³d i po¿egnaæ sw¹ matkê. Uroczystociom przewodniczy³ ks. bp. Stanis³aw Czajka biskup pomocniczy. Przed wyjazdem na
pogrzeb powiedzia³ do alumnów seminarium: Jadê na pogrzeb wiêtej!. Odprawi³ on Mszê w. w kociele parafialnym pod
wezwaniem Wniebowziêcia NMP, a nastêpnie w kondukcie ¿a³obnym przeszed³
ulicami miasta na cmentarz, gdzie wyg³osi³ mowê po¿egnaln¹.
W swoim przemówieniu podkreli³ wielkie zas³ugi Zmar³ej, ukazuj¹c j¹ nie tylko
jako Matkê Zgromadzenia, ale równie¿ jako
matkê Sosnowca, a w sposób szczególny
opuszczonych i sierot. Jego zdaniem, Matka Teresa: winna byæ w rzêdzie kandydatek do beatyfikacji. Nale¿y bowiem do tych
dusz, które walcz¹c o przyjcie Królestwa
Chrystusowego nie ugiê³y siê przed trudami i cierpieniami. Mieszkañcy Sosnowca,
tak licznie zebrani tutaj w oddaniu Jej ostatniej przys³ugi  daj¹ dowód swego szacunku i czci, jaka ich serca nape³ni³a wzglêdem za³o¿ycielki Sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus. Dzie³o Jej trwaæ bêdzie, bo

4-letnia szko³a podstawowa
na zdjêciu: s. Janina Kierociñska
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by³o budowane cierpieniem i ofiarn¹ mi³oci¹. S³u¿y³a wiernie Bogu i ludziom, przeto nagroda jej wielka byæ musi przed Bogiem.
Ceremonia pogrzebowa mia³a charakter manifestacji religijnej. Mieszkañcy Sosnowca i okolic spontanicznie wylegli na
ulice, aby oddaæ ostatni ho³d ich Matce,
jak o niej powszechnie mówiono. Kondukt
¿a³obny rozci¹ga³ siê na przestrzeni jednego kilometra. Szli w nim cz³onkowie ró¿nych stowarzyszeñ kocielnych ze sztandarami. Licznie przybyli równie¿ cz³onkowie III zakonu karmelitañskiego z Szopienic, którzy utrzymywali bliskie kontakty ze
S³ug¹ Bo¿¹. Dzieci w kondukcie ubrane
by³y na bia³o i nios³y w rêkach kwiaty.
Ogromna rzesza wieckich i oko³o 30 kap³anów i 30 sióstr z innych zgromadzeñ
sk³ada³o z powag¹ ostatni ho³d zmar³ej.
Sprawiedliwa Wród Narodów
wiata: Matka Teresa Kierociñska
Dnia 11 maja 1993 r. w Muzeum przy ul.
Chemicznej w Sosnowcu. odby³a siê uroczystoæ wrêczenia grupie osób z województw katowickiego i bielsko-bialskiego
medali Sprawiedliwy Wród Narodów
wiata. Medal ten zosta³ ustanowiony w
1953 roku i posiada napis: Kto ratuje jedno ¿ycie jakby wiat ca³y ratowa³. Nadawany jest przez Instytut Pamiêci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie tym, którzy
podczas holocaustu ratowali ¿ycie ¯ydom.
Nazwiska odznaczonych, a jest ich obecnie ponad 11 tysiêcy (w tym ponad 4 tysi¹ce Polaków), s¹ wyryte na tablicach w Parku Sprawiedliwych na Wzgórzu Pamiêci w
Jerozolimie.
Z r¹k przebywaj¹cego po raz pierwszy
w województwie katowickim Ambasadora
Izraela Mirona Gordona i sekretarza Ambasady Ami Mehla medale otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby: Witold Zielonka, Joanna
Wawrzkiewicz-Wolska, W³adys³aw Stypu³a, Maria Morawska-Sawicka  wszyscy z
Katowic, Henryk Paszek z Miko³owa, Emilia Bakoniewska-Kuczaty z JastrzêbiaZdroju, Leonia Jêdrzejko z Bielska-Bia³ej i
siostra Teresa Janina Kierociñska z Sosnowca.
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e ta
ostatnia osoba otrzyma³a go po mierci,
gdy¿ zmar³a w 1946 roku. Zwi¹za³a siê ona
z miastem przybywaj¹c do niego w 1921
roku i by³a za³o¿ycielk¹ Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus. Podczas okupacji hitlerowskiej przechowywa³a w klasztorze kilkoro ¿ydowskich dzieci,
które dziêki temu prze¿y³y wojnê. S¹ wród
nich m.in. Teresa Jab³oñska, Marysia Wilczyñska oraz ¿yj¹cy obecnie w Sosnowcu
Andrzej Siemi¹tkowski, który usilnie zabiega³ o nadanie medalu siostrze Teresie. Nale¿y dodaæ, ¿e obecnie w Kociele Rzymsko-Katolickim trwa proces o jej beatyfikacjê.

4/2005

MODLITWA O UPROSZENIE
BEATYFIKACJI
I OTRZYMANIE £ASKI
ZA PRZYCZYN¥ S£UGI BO¯EJ
MATKI TERESY OD W. JÓZEFA
JANINY KIEROCIÑSKIEJ
Wszechmocny i mi³osierny Bo¿e,
który rozpali³e serce
Twojej S³u¿ebnicy Teresy
gor¹c¹ mi³oci¹ do najbiedniejszych
i najbardziej nieszczêliwych
i który obdarzy³e j¹ nieugiêt¹ moc¹
i ufnoci¹ w trudnych chwilach ¿ycia,
przez tê jej mi³oæ udziel nam ³aski...,
o któr¹ za jej przyczyn¹
b³agamy Twoje mi³osierdzie.
O Przenajwiêtsze
Oblicze Jezusa Chrystusa,
szczególnie czczone
przez Matkê Teresê,
dozwól nam wkrótce ujrzeæ j¹ w chwale
wród wybranych i wiêtych Twoich.
Boskie Dzieci¹tko Jezus,
racz obdarzyæ chwa³¹ wiêtych
Matkê Teresê, Twoj¹ wiern¹ S³u¿ebnicê,
Za³o¿ycielkê Twojego Zgromadzenia.
Amen.

Imprimatur:
Kuria Diecezjalna w Czêstochowie
Ks. Tadeusz Szwagrzyk Wikariusz Generalny
L. 288 z dnia 1 II 1978 r.

O otrzymanych ³askach za przyczyn¹ S³ugi Bo¿ej
nale¿y podaæ wiadomoæ na adres:
Archiwum Matki Teresy Kierociñskiej
41-209 Sosnowiec
ul. M. Teresy Kierociñskiej 25
tel. (032)2971863
e-mail: karmelitanki@karmelitanki.pl

LOSY ZGROMADZENIA SIÓSTR
KARMELITANEK OD DZIECI¥TKA JEZUS
I JEGO ZA£O¯YCIELA
O. Anzelm G¹dek - Za³o¿yciel Zgromadzenia czuj¹c siê odpowiedzialnym za Zgromadzenie,
czuwa³ nad jego rozwojem, udzielaj¹c M. Teresie Wspóza³o¿ycielce - cennych rad oraz opracowa³ dla
Zgromadzenia Konstytucje. W roku 1925 przez
swoich prze³o¿onych zosta³ skierowany do Rzymu,
gdzie zlecono mu sprawê powo³ania do istnienia
Miêdzynarodowego Kolegium Karmelitañskiego
Teresianum, którego póniej przez 20 lat by³
rektorem. Pe³ni³ ponadto odpowiedzialne funkcje w
zarz¹dzie generalnym Zakonu oraz w kilku Kongre-

Na zdjêciach:
1. Ornat z Dzieci¹tkiem Jezus
2. Matka Teresa z profeskami
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gacjach Stolicy wiêtej.
Przez ponad 22 lata pobytu w Rzymie,
jego kontakt ze Zgromadzeniem,
zw³aszcza w czasie II wojny wiatowej by³
bardzo utrudniony. Pomimo to, O. Anzelm
¿ywo interesowa³ siê jego losami
utrzymuj¹c
z
Siostrami
sta³¹
korespondencjê, udzielaj¹c wskazówek, a
nade wszystko w ustawicznej modlitwie
b³agalnej przedstawia³ Bogu troski i
cierpienia swych duchowych córek.
Do Polski móg³ powróciæ dopiero w 1947
roku. Zasta³ Zgromadzenie ubogie, lecz
ciesz¹ce siê licznymi powo³aniami,
spe³niaj¹ce wiernie swoj¹ misjê w Kociele.
Mia³ wówczas 63 lata. Prowincja Polska
OO. Karmelitów Bosych odzyska³a w nim
na nowo dowiadczonego wychowawcê i
prze³o¿onego. Jeszcze trzykrotnie by³ wybierany na urz¹d prowincja³a, dwukrotnie
na prze³o¿onego miejscowego i definitora
prowincjalnego.
Mimo piastowanych godnoci zachowywa³ zawsze skromn¹ postawê, nie mówi³
nigdy o swoich dzie³ach, ani nie uskar¿a³
siê na spotykane przeciwnoci. Odznacza³
siê szczególn¹ spostrzegawczoci¹ i
zmys³em organizacyjnym. Okazywa³ we
wszystkich trudnych sprawach ³agodnoæ,
spokój, a równoczenie energiê. Wykazywa³ zami³owanie do porz¹dku oraz ojcowsk¹ troskliwoæ o swoich podw³adnych.
Rz¹dzi³ przede wszystkim dobrym przyk³adem, zw³aszcza wiernoci¹ w zachowaniu regu³y, stawiaj¹c na pierwszym
miejscu mi³oæ podw³adnych, radzi³ te¿ innym prze³o¿onym, aby zamiast ber³a brali
czêciej w rêce ró¿ê. Wychowa³ dla Zakonu pokolenie wybitnych jego cz³onków.
Zawsze podkrela³ donios³¹ rolê gruntownej formacji osób konsekrowanych.
Pe³ni¹ swojego ¿ycia duchowego karmi³
przede wszystkim za³o¿one przez siebie
Zgromadzenie. Przeredagowa³ Konstytucje
i rozpocz¹³ gruntown¹ formacjê duchow¹
Sióstr opart¹ na doktrynie w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus. Zachêca³ siostry, aby
naladowa³y swoj¹ Patronkê w jej dzieciêcym oddaniu siê Bogu i radosnej s³u¿bie
Kocio³owi.

46

Charyzmat
O.
Tela  ¿ydowska dziewczynka
Anzelma g³êboko tkwi w
duchowoci Karmelu. ocalona przez
Ju¿ w konwikcie wado- Matkê Teresê
wickim, gdzie by³ wychowankiem w. Rafa³a
Kalinowskiego, ¿ywi³ w
sercu nabo¿eñstwo do
tajemnicy Wcielenia i
Dzieciêctwa Jezusowego - od ¿³óbka a¿ po
krzy¿. W swoim ¿yciu
modlitwy zg³êbia³ tê
niepojêt¹ tajemnicê
Syna Bo¿ego i czci³
Dzieci¹tko Jezus, które
jest wzorem naszego
dzieciêctwa wobec Boga
Ojca.
W ujêciu O. Anzelma
doktryna dzieciêctwa
duchowego powi¹zana
jest cile z ¿yciem
Trójcy wiêtej, zbawczym dzie³em Chrystusa
i darem ³aski uwiêcaj¹cej. O. Anzelm ju¿
podczas studiów w Rzymie, a zw³aszcza bêd¹c
wiadkiem kanonizacji w. Teresy od z zakresu kierownictwa duchowego.
Lata jego pobytu w £odzi by³y dla otoDzieci¹tka Jezus, zachwyci³ siê tak blisk¹
sobie duchowoci¹ wiêtej z Lisieux i czenia buduj¹cym przyk³adem cnót w³aciwych ewangelicznemu duchowi
og³osi³ j¹ Patronk¹ Zgromadzenia.
Naukê w. Teresy o dzieciêctwie ducho- dzieciêctwa wypracowanych przez ca³e
wym nie tylko przyswoi³ sobie, ale rozwin¹³ ¿ycie. Odznacza³ siê pokor¹, radoci¹ i
i pisa³ o niej traktaty. Dostrzeg³ w jej nauce prostot¹ usposobienia, cierpliwoci¹,
doskona³¹ syntezê ¿ycia duchowego, jakiej wiernoci¹ regule zakonnej, serdeczn¹ mipotrzebuj¹ nasze czasy, gdy¿ cz³owiek ³oci¹ wobec blinich. Milczeniem pokrywa³
wspó³czesny uwik³any jest w ró¿ne pozorne swoje cierpienia fizyczne i duchowe.
Odszed³ do wiecznoci w uroczystoæ
wielkoci, które przys³aniaj¹ mu prawdê o
Bogu i o godnoci dzieci Bo¿ych. Nauce o w. Teresy od Jezusa, Reformatorki Kardzieciêctwie duchowym przypisywa³ O. melu, dnia 15 padziernika 1969 roku, okaAnzelm donios³e znaczenie wychowawcze, zuj¹c do koñca wobec wspó³braci wymowdlatego pragn¹³, aby ono by³o tak¿e w n¹ serdecznoæ.
Jego pogrzeb, któremu przewodniczyli:
Zgromadzeniu zasadnicz¹ regu³¹ kszta³Ordynariusz £ódzki Ks. Bp Jan Fondaliñski
towania ducha.
Ostatnie 10 lat swego ¿ycia spêdzi³ w i Ks. Biskup Józef Rozwadowski, zgromaklasztorze OO. Karmelitów Bosych w £odzi, dzi³ licznie Rodzinê Karmelitañsk¹ z ca³ej
gdzie po wielu latach niezwykle aktywnego Polski, duchowieñstwo i dziesi¹tki sióstr
¿ycia, oddanego bez reszty Kocio³owi i Zgromadzenia oraz t³umy wiernych.
Dla wielkich jego zas³ug dla Kocio³a i
swemu Zakonowi,
wiêcej czasu móg³ Zakonu oraz cnót, jakimi odznacza³ siê w
powiêciæ zg³êbianiu swoim ¿yciu, jego doczesne szcz¹tki w
tajemnicy Bo¿ego 1990 roku przeniesiono z cmentarza w.
d z i e c i ê c t w a . Rocha przy ul. Zgierskiej do krypty w
P o z o s t a w i ³ przedsionku kocio³a Karmelitów Bosych
Z g r o m a d z e n i u przy ul. Liciastej.
Proces beatyfikacyjny rozpocz¹³ siê w
bogat¹ spuciznê
pism duchowych. £odzi 2 lutego 2002 r. Modl¹cy siê przy jego
Obejmuje ona m.in. grobie otrzymuj¹ liczne ³aski.
kilka serii konferencji
CEL ZGROMADZENIA
rekolekcyjnych,
G³ównym celem Zgromadzenia, zgodnie
traktaty:
o
w y c h o w a n i u z zadaniem Zakonu Karmelitañskiego, jest
zakonnym i dzieciê- ¿ycie modlitwy i apostolstwo w duchu Rectwie duchowym gu³y karmelitañskiej realizowane poprzez
oraz ok. 6 tys. listów pracê wychowawcz¹ wród dzieci i m³o-
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dzie¿y, zw³aszcza najubo¿szych i opuszczonych przez rodziców, w rodowiskach
duchowo zaniedbanych.
Specjalnym celem jest mi³oæ blinich i
ich uwiêcenie na ma³ej drodze dzieciêctwa
duchowego, wg doktryny w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus, Doktora Kocio³a. Dlatego siostry pouczaj¹c innych o prawdach
wiary, przygotowuj¹c do sakramentów
wiêtych, ucz¹c modlitwy, staraj¹ siê same
dawaæ wiadectwo ¿ycia w duchu dzieciêctwa przez pokorê, prostotê, pogodê ducha
i postawê zawierzenia Bogu, który jest
najlepszym naszym Ojcem.
Dzia³alnoæ apostolska Zgromadzenia
skierowana jest przede wszystkim na wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Siostry realizuj¹ swoje powo³anie przede wszystkim
przez modlitwê i podejmowan¹ pracê apostolsk¹, tak¹ jak: katechizacja w szko³ach,
prowadzenie przedszkoli, organizowanie
dni skupienia i rekolekcji oraz przez pracê
charytatywn¹, w parafiach pe³ni¹ funkcje
zakrystianek i organistek.
W 1954 r. Zgromadzenie otrzyma³o od
Stolicy wiêtej Decretum Laudis, istniej¹c
od tego czasu na prawie papieskim.
Jeszcze za ¿ycia S³ugi Bo¿ej M. Teresy
Kierociñskiej, oprócz Sosnowca, powsta³y
trzy nowe placówki. Zgromadzenie otrzymywa³o oferty pracy w wielu diecezjach.

DZIEÑ DZISIEJSZY
Aktualnie Zgromadzenie liczy ponad 500
sióstr i prowadzi dzia³alnoæ apostolsk¹ w
trzech prowincjach: wroc³awskiej, krakowskiej i ³ódzkiej o ³¹cznej liczbie 51 domów
zakonnych.
Od 30 lat siostry pracuj¹ na misjach w
Burundi i Rwandzie, gdzie prowadz¹ szpi-

tal, katechumenat, szko³y, a tak¿e dom
formacyjny dla tubylczych powo³añ.
W ostatnich latach, zgodnie z pragnieniami O. Za³o¿yciela, Siostry podjê³y
pracê ewangelizacyjn¹ w krajach postkomunistycznych: na Bia³orusi, £otwie, Ukrainie, w Czechach i S³owacji.
Zgromadzenie posiada tak¿e placówki
we Francji, Austrii i w Rzymie.
Siostry staraj¹ siê wprowadzaæ w czyn
s³owa w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
naszej Patronki: Niebem moim jest czyniæ
dobrze na ziemi.

MODLITWA
O BEATYFIKACJÊ
S£UGI BO¯EGO
O. ANZELMA G¥DKA OCD
O, Boskie Dzieciê Jezus, spraw,
aby ojciec Anzelm,
który sta³ siê g³osicielem prawdy
o Twoim dzieciêctwie
i ca³ym ¿yciem Ciebie mi³owa³,
by³ wyniesiony na o³tarze,
przyczynia³ siê
do pog³êbienia naszej wiary
i prowadzi³ wszystkich
do wiêtoci i zbawienia.
Który ¿yjesz
i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu....

Powiêcenie nowego kocio³a przy klasztorze Sióstr Karmelitanek
od Dzieci¹tka Jezus w Sosnowcu, 1.10.2005

HYMN ZGROMADZENIA
SIÓSTR
KARMELITANEK
OD DZIECI¥TKA JEZUS
Jeden duch dzieciêctwa
nas ³¹czy
Jeden cel
zgromadzi³ nas tu.
Jedno Bóg zapali³
nam s³oñce,
Jeden chór radonie
niech brzmi.
W Dzieci¹tka Karmelu,
Jak w Betlejem Bóg
rodzi siê w nas.
piewajmy z weselem
Bo nadziei i wiary
trwa czas.
Jedna prosta droga
przed nami
Tam gdzie Bo¿ej stopy
jest lad.
Chocia¿ nie us³ana
kwiatami,
Karmel na niej wyrós³
jak kwiat.
Jeden Ojciec wszystkie
nas stworzy³,
Jedn¹ wspóln¹ Matkê
nam da³.
Zbawia nas jedyny Syn Bo¿y
W Sercu swym nas
wszystkie mieæ chcia³.
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Ks. Ryszard Ukleja Maria Kuzemko

Amsterdam 2005:
Mi³oæ  drog¹ Matki
ku jednoci i pokoju
ks. Sigl

Niedzielny program popo³udniowy Miêdzynarodowych Dni Modlitw do Matki i Pani
Wszystkich Narodów, w dniu 8 maja 2005,
mia³ w Amsterdamie charakter wybitnie
ekumeniczny. Sta³o siê tak dziêki s³owom
wypowiedzianym przez ks. P. M. Sigla (na
zdjêciu) i dziêki wiadectwom przedstawicieli ró¿nych wyznañ chrzecijañskich i religii.
Ks. Sigl, za³o¿yciel Zgromadzenia Rodzina Maryi i jeden z g³ównych organizatorów tych Dni Modlitw nada³ swej prelekcji tytu³: Mi³oæ - drog¹ Matki ku jednoci i
pokoju. Jej treæ ilustrowa³ na telebimach
obrazami wydarzeñ w Kociele i na wiecie.

Jednoæ Serc
Zwróci³ on zaraz na wstêpie uwagê, ¿e
do Matki i Pani Wszystkich Narodów przybyli dzi równie¿ nasi bracia w wierze pozosta³ych wyznañ oraz ¿ydzi, muzu³manie,
buddyci i hindusi. Maryja bowiem jest
Matk¹ wszystkich, których wita z otwartymi ramionami i zachêca s³owami: Kimkolwiek jestecie przyjdcie do Pani Wszystkich Narodów (6.04.1952). Kimkolwiek
jestecie, jestem dla was Matk¹ i Pani¹
Wszystkich Narodów (31.05.1954).
Wyst¹pienia i wiadectwa przedstawicieli ró¿nych wyznañ nie powinny byæ odebrane tak, jakby by³o obojêtne do jakiego
wyznania czy religii siê nale¿y  wyjani³
na pocz¹tku ks. Sigl. W ¿adnym wypadku!
Przeciwnie, ka¿dy z³o¿y w³asne wiadec-
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two osobistej mi³oci do Maryi jako swej
Matki. Us³yszymy od nich jak Maryja pozwala odczuæ swoj¹ macierzyñsk¹ mi³oæ
i kierownictwo wzglêdem braci protestantów, jak opiekuje siê buddystami, hindusami i uzdrawia muzu³manów. Nie mo¿e przecie¿ byæ inaczej, gdy¿ Ona jest Matk¹
wszystkich narodów. Wobec tak bezgranicznej i uniwersalnej mi³oci, któr¹ obejmuje Ona wszystkich ludzi, nasza mi³oæ
do Boga winna siê pog³êbiaæ, a mi³oæ do
blinich bardziej siê poszerzaæ!
Wszyscy têsknimy za mi³oci¹, prawd¹,
sprawiedliwoci¹ i pokojem. Tymczasem
korupcja, wyzysk, ucisk milionów niewinnych, wojny, rzezie narodów, terror, odwety, otworzy³y przepaæ nienawici, która
wydaje siê nie do pokonania. Dotyczy to
tak¿e ludzi wierz¹cych, którzy równie¿ s¹
g³êboko poranieni t¹ okrutn¹ rzeczywistoci¹. Kto zdo³a te bariery i przepaæ prze³amaæ i przekroczyæ? Tylko Bóg jest w stanie tego dokonaæ. Dlatego w tych czasach
wielkiej próby posy³a On do nas swoj¹
Matkê, która przypomina nam prawo mi³oci: Ludzie musz¹ zachowywaæ i przestrzegaæ pierwsze i najwa¿niejsze przykazanie (20.09.1951). Lecz mi³oæ ta wymaga uczynienia pierwszego kroku ze strony
mi³uj¹cych. Prawdziwa mi³oæ realizuje siê
i wyra¿a przez przebaczenie.
Tak¹ mi³oæ przejawiaj¹c¹ siê w przebaczeniu wzglêdem wszystkich, jako drogê ku jednoci obra³ i ukaza³ nam maryjny
papie¿, Jan Pawe³ II. Jego mi³oæ do Maryi
sk³ania³a go do czynienia tego, co i Ona by

czyni³a.
On, jak ¿aden inny przed nim, szed³
pierwszy do od³¹czonych braci w wierze,
wyci¹gaj¹c do nich rêkê ku pojednaniu i
prosz¹c pokornie o przebaczenie. Obra³
wiêc drogê Matki ku jednoci i pokojowi, a
jego pastoralna dzia³alnoæ jest dla nas
wskazówk¹ jak powinnimy jako chrzecijanie ustosunkowaæ siê do innych wierz¹cych w przyjacielskim dialogu, i jak wspólnie modliæ siê z nimi.
Kiedy zamachowiec Ali Agca zosta³ skazany na do¿ywocie, papie¿ odwiedzi³ go w
wiêzieniu, gdzie wspólnie rozmawiali przez
20 minut. Po wyjciu z celi papie¿ powiedzia³: Rozmawia³em z nim jak brat z bratem, któremu przebaczy³em, i zyska³em
jego zaufanie. Byæ mo¿e ma³o znany jest
inny epizod odnosz¹cy siê do matki zamachowca. Otó¿ matka Ali Agcy wkrótce po
tym wyczynie swego syna napisa³a list do
Ojca wiêtego, w którym m.in. prosi³a go o
przebaczenie za zbrodniczy czyn syna. Po
przeczytaniu tego listu, Papie¿ zaprosi³ j¹
do Watykanu, obj¹³ j¹ i uca³owa³. Ten gest
przebaczaj¹cej mi³oci ukazuje w sposób
oczywisty nieomyln¹ drogê ku jednoci.
Pokorn¹ mi³oæ praktykowa³ Papie¿ Jan
Pawe³ II w jeszcze wiêkszej mierze wzglêdem od³¹czonych chrzecijan od Kocio³a
Chrystusowego. Odwiedzaj¹c w maju 2001
r. Grecjê, w której 99% mieszkañców stanowi¹ prawos³awni, powiedzia³ w Atenach:
Prosimy Pana o przebaczenie za te
wszystkie grzechy i krzywdy, jakie synowie
i córki Kocio³a katolickiego w przesz³oci

i teraniejszoci wyrz¹dzili prawos³awnym
braciom i siostrom... Prosimy Boga..., by
uleczy³ te rany, które ci¹gle jeszcze bol¹
ducha greckiego ludu. Wspólna modlitwa
nie by³a wówczas zaplanowana. Ale Ojciec
wiaty zapyta³ spontanicznie: Dlaczego by
nie odmówiæ wspólnie Ojcze nasz?. Wówczas patriarcha Christodollos wraz z obecnymi podj¹³ s³owa modlitwy Pañskiej: i odpuæ nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. By³ to kulminacyjny moment tego spotkania, tak ¿e grecki patriarcha powiedzia³: To by³ niezapomniany historyczny dzieñ.
Owocem tej pokornej proby o przebaczenie by³a wspólna modlitwa. A owocem
tej wspólnej modlitwy bêdzie kiedy, jak
ufamy, upragniona jednoæ. Tak wiêc papie¿ i patriarcha Grecji uczynili to, co Maryja wyrazi³a w swym orêdziu: Podajcie
sobie rêce (6.04.1952).Szukajcie, a znajdziecie (15.06.1952).
Odwiedzaj¹c z kolei Syriê, Jan Pawe³ II
odwiedzi³ po raz pierwszy meczet. Wielki
Mufti Ahmed Kuftoro witaj¹c gocia z Rzymu, powiedzia³: Dla nas muzu³manów jest
to historyczna chwila, czujemy siê bowiem
g³êboko zaszczyceni, poniewa¿ Papie¿ po
raz pierwszy w historii nawiedzi³ meczet.
Objêty serdecznie przez Muftiego Jan Pawe³ II, zawo³a³: As-salamu alaikum!  Pokój niech bêdzie z wami  prosz¹c go o
wzajemne przebaczenie.

by³ych do nas z krajów muzu³mañskich. Po
30 latach ich obecnoci tylko w Niemczech
zbudowano ponad 2 tysi¹ce meczetów dla
3 milionów muzu³manów. Czy nasze dzieci bêd¹ umia³y wspó³¿yæ pokojowo z naszymi braæmi i siostrami islamskimi?
Wspólny dialog zobowi¹zuje do tego obie
strony. A jest to mo¿liwe do osi¹gniêcia przy
wzajemnym szacunku i pokornej mi³oci.
Te dary za ofiarowuje nam Bóg przez Maryjê, nasz¹ wspóln¹ Matkê. Potwierdzaj¹
to tak¿e jedyne w swoim rodzaju objawienia maryjne w Zeitoun (Egipt), uznane
przez Koció³, gdzie okaza³o siê mo¿liwe
pokojowe wspó³¿ycie ludzi ró¿nych ras i
religii, wród których si³¹ integruj¹c¹ i jednocz¹c¹ te narody sta³a siê mi³oæ Maryi 
Matki.
W latach 1968/69 w Kairze nad kopu³¹
koptyjskiego maryjnego kocio³a na tle
krzy¿a ukazywa³a siê wiele razy wietlista
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postaæ Niewiasty. Setki chrzecijan, wyznania koptyjskiego, greckiego, a tak¿e ¿ydów,
muzu³manów, a nawet niewierz¹cych przybywa³o na to miejsce, by zobaczyæ tê Pani¹. Niekiedy objawienia trwa³y 8 godzin.
Mia³y miejsce tak¿e w szczytowym punkcie konfliktu arabsko-izraelskiego, który
grozi³ wybuchem III wojny wiatowej. Maryja porusza³a siê w kierunku ze wschodu
na zachód w milczeniu, wznosz¹c przy tym
rêce do b³ogos³awieñstwa. Wszyscy obecni
modlili siê w skupieniu i piewali hymny ku
czci Matki Bo¿ej. Nigdy dot¹d nie widziano
takiej spontanicznej wspólnej modlitwy na
miejscu publicznym ludzi ró¿nych wyznañ.
Autorytety kocielne Kairu ró¿nych wyznañ
jednomylnie wyrazi³y sw¹ aprobatê, uznaj¹c te objawienia za autentyczne. W historii podzielonych Kocio³ów by³a to ekumeniczna aprobata objawieñ Maryi, które spowodowa³y o¿ywienie pobo¿noci wobec

Zeitoun  znakiem
Mi³oci Matki

Uwa¿am  mówi³ dalej ks. Sigl  ¿e to
spotkanie winno byæ dla nas lekcj¹ na przysz³oæ, szczególnie tu w Europie. ¯yjemy
przecie¿ wspólnie z milionami ludzi przy-
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Matki Bo¿ej i wiêksz¹ tolerancjê wzglêdem
siebie zwanionych ras i wyznañ w Egipcie.

Pastor protestancki
H. De Vries...

Jan Pawe³ II
 wzór pojednania
z ¯ydami
W roku 2000 Ojciec wiêty odwiedzi³
Ziemiê wiêt¹. W Jerozolimie, w miejscu
pamiêci holokaustu, Yad Vashem, w imieniu Kocio³a katolickiego prosi³ ca³y naród
¿ydowski o przebaczenie za nienawiæ i antysemickie wykroczenia ze strony chrzecijan przeciw ¯ydom w przesz³oci. Poruszy³o do ¯ydów. A papie¿ apelowa³: Chciejmy budowaæ now¹ przysz³oæ, w której nie
bêdzie anty¿ydowskich uczuæ ze strony
chrzecijan i antychrzecijañskich uczuæ ze
strony ¯ydów przeciw chrzecijanom. Trzy
dni póniej papie¿ uda³ siê pod mur p³aczu! w³o¿y³ do wnêki miêdzy kamieniami
pisemn¹ probê o przebaczenie ze swym
podpisem.
Ka¿da mi³oæ winna wyraziæ siê w czynie mi³oci bliniego. Spójrzmy jeszcze raz
na pomnik ofiar holokaustu w Jerozolimie.
Prowadzi do niego tzw. aleja sprawiedliwych, z szeciu tysi¹cami drzewek oliwnych, które przypominaj¹ 6000 ludzi nie nale¿¹cych do narodu ¿ydowskiego, którzy
w czasie wojny, ujawnili heroiczn¹ mi³oæ,
z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ratuj¹c ¿ycie ¯ydom. Jednym z takich bohaterów by³
szwedzki ambasador na Wêgrzech Raoul
Wallenberg, który ocali³ 13 tysiêcy ¯ydów
od deportacji. Ks. Sigl nie wspomnia³ o Polakach. Warto jednak wiedzieæ, ¿e najwiêcej nazwisk na drzewkach oliwnych to polskie nazwiska.

Heroiczna mi³oæ
b³. Matki Teresy,
bez wzglêdu
na wyznanie

B³ogos³awiona Matka Teresa z Kalkuty
wiadczy³a tê heroiczn¹ mi³oæ najbiedniejszym w Indiach. Poruszona s³owami Chrystusa: Cokolwiek uczynilicie jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mniecie
uczynili (Mt 25,40) powiêca³a siê bez
reszty najbiedniejszym. Powtarza³a czêsto:
Poznajê Boga w ka¿dej ludzkiej istocie.
Kiedy opatrujê rany trêdowatego, to jestem
przekonana, ¿e wiadczê tê us³ugê samemu Panu. Ekstremaln¹ form¹ biedy dla niej
by³ brak mi³oci. By³a wiêc przekonana, ¿e
mi³oæ prowadzi do Boga, nawet bez s³ów.
Dowiadczaj¹c tego czêsto osobicie, zilustrowa³a to nastêpuj¹cym przyk³adem:
Którego dnia przyszed³ do umieralni cz³owiek, kiedy by³am sama. Przechadzaj¹c siê
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...i jego rodzina.

przez chwilê wród umieraj¹cych, podszed³
w koñcu do mnie i powiedzia³: kiedy tu
wszed³em, moje serce by³o pe³ne nienawici do Boga i ludzi. Ale kiedy zobaczy³em
siostrê jak z delikatnoci¹ wywiadcza chorym s³u¿bê mi³oci, zrozumia³em, ¿e Bóg
nas jeszcze kocha. Zmieni³y siê moje przekonania i uczucia. Teraz ponownie wierzê,
¿e Bóg nas kocha.
Pokorna i s³u¿ebna mi³oæ wczeniej czy
póniej przemienia serce ka¿dego cz³owieka, który w nastêpstwie to serce oka¿e innym. Oto inne dowiadczenie Matki Teresy, jakim siê podzieli³a: Którego dnia poprosi³a mnie pewna rodzina hinduska z 8
dzieci, nie maj¹ca nic do jedzenia, by ich
odwiedziæ. Wziê³am torebkê ry¿u i posz³am.
Kiedy wesz³am do ich domu, dojrza³am w
roziskrzonych oczach dzieci cierpienie, którego przyczyn¹ by³ g³ód. Poda³am matce
torebkê z ry¿em, któr¹ ona zaraz podzieli³a na po³owê. Wychodz¹c z domu, powie-

dzia³a: inni te¿ cierpi¹ g³ód. Pomyla³a ona
o s¹siadce, pragn¹c siê z ni¹ po dzieliæ.
To, co mnie najbardziej uderzy³o, by³ nie
ten detal, ¿e ona te¿ ry¿ podzieli³a na po³owê, ale to, i¿ ona pamiêta³a o g³odzie rodziny swej s¹siadki. Prze¿y³a bowiem ona
radoæ dzielenia siê z blinim, okazuj¹c mi³oæ s¹siadce. Obdarowana s¹siadka by³a
hindusk¹, a dziel¹ca siê z ni¹ ry¿em muzu³mank¹. By³o to dla mnie bardzo wzruszaj¹ce. Tak, Ewangeliê mi³oci trzeba
umieæ czytaæ nie tylko w Pimie w., ale
tak¿e w codziennym ¿yciu i realizowaæ j¹
wobec wszystkich bez ró¿nicy.
Kiedy Matka Teresa przyby³a do Rzymu,
by odebraæ pokojow¹ nagrodê Nobla, oczekiwa³o na ni¹ wielu dziennikarzy. Podarowa³a ka¿demu cudowny medalik. Nie pytaj¹c o wyznanie, chcia³a po prostu podarowaæ im Maryjê. Jeden z nich zagadn¹³ j¹
prowokuj¹co: Matko, masz ju¿ 70 lat. Kiedy umrzesz, wiat pozostanie taki jakim by³.

Nic siê nie zmieni po tylu twoich trudach.
Daj sobie spokój, odpocznij trochê. wiat
siê nie zmieni. Matka Teresa z umiechem
odpowiedzia³a: Nigdy nie mia³am zamiaru
przemiany wiata. Chcia³am tylko byæ ma³¹
kropl¹ czystej wody, w której odzwierciedla siê mi³oæ Boga. Czy wydaje siê to panu
za ma³o?. Zmieszany dziennikarz zamilk³.
A Matka Teresa po chwili doda³a: Niech

pan postara siê byæ tak¹ kropl¹ czystej
wody wówczas bêdzie nas ju¿ dwoje. Jest
pan ¿onaty? Tak, siostro! Dobrze. To
proszê powiedzieæ ¿onie, by te¿ by³a tak¹
kropelk¹ wody, to bêdzie nas ju¿ troje. Ma
pan dzieci?  Tak, Matko. Troje. Piêknie. Kiedy one stan¹ siê takimi kroplami,
bêdzie nas ju¿ szecioro.
Te zachêcaj¹ce s³owa Matki Teresy odKs. P. Esber,
przedstawiciel
greko-prawos³awnego
patriarchy Damaszku
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dzo siê ucieszy³a z tego powodu, ¿e po wielu latach w gazetach chiñskich pojawi³o siê
wspomnienie o Bogu.
W pogrzebie Matki Teresy wziê³y udzia³
setki tysiêcy ludzi ró¿nych wyznañ, ras i
klas spo³ecznych zjednoczony jakby w jeden ³añcuch modlitewny. Wszystkich darzy³a Bo¿¹ mi³oci¹, dlatego teraz wszyscy odczuwaj¹c tê Jej mi³oæ, jednoczyli siê solidarnie we wspólnej modlitwie. Jeli tyle
dokona³a mi³oæ tej pokornej siostry, to o
wiele wiêcej mo¿e dokonaæ mi³oæ niebieskiej Matki, której wszystkie narody ziemi
zosta³y powierzone w macierzyñsk¹ opiekê.

Symbolika
Amsterdamskiego
Obrazu

nosz¹ siê tak¿e do
nas, gdy¿ ka¿dy z
nas - zawiera w sobie pewn¹ miarê,
mi³oci, dziêki której
powinien siê przyczyniaæ do tego, by
jego rodowisko
zmienia³o siê na lepsze.
B³. Matka Teresa
jako katoliczka wierzy³a, ¿e jest tylko jeden Bóg, który kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego
przed Bogiem winny
byæ traktowane jako
równe sobie. W takim wietle patrzy³a
ona tak¿e na niewierz¹cych i komunistów. Zapytana kiedy w Chinach przez
funkcjonariusza
pañstwowego, kim
dla niej jest komunista, odpowiedzia³a
bez wahania: dzieckiem Bo¿ym . Nastêpnego dnia prasa
zacytowa³a s³owa
Matki Teresy. BarMieszkanka
Rwandy daje
wiadectwo wiary

Na obrazie amsterdamskim ta uniwersalna macierzyñska mi³oæ Maryi jest
przedstawiona nader jasno. Maryja stoi na
kuli ziemskiej z mistycznie przebitymi d³oñmi, z których sp³ywaj¹ promienie ³ask na
wszystkie owce, symbolizuj¹ce wszystkie
rasy i narody. Widz¹ca Maryjê Ida widzia³a
czêsto ten obraz: Widzia³am wiele ludzi,
nawet ró¿ne rasy, o których nie wiedzia³am nawet, ¿e s¹ takie (1.04.1951). Tak,
Maryja, Matka Wszystkich Narodów nie jest
przeznaczona tylko dla jednego narodu,
lecz dla wszystkich ludzi. Ona kocha ka¿de swe dziecko tak, jakby by³o Jej jedyne.
Tak¹ uniwersaln¹ mi³oci¹ darzy wiêc ka¿dego z nas. W tym celu przekaza³a sw¹
modlitwê wiatu, aby Duch wiêty, który
jest Mi³oci¹, zamieszka³ w sercach wszystkich ludzi. I tak nale¿y siê modliæ.
Ta idea z pewnoci¹ odpowiada ekumenicznemu duchowi Ojca wiêtego, Benedyktowi XVI, który wkrótce po swoim wyborze wo³a³ na Placu w. Piotra do wiernych ró¿nych wyznañ: Pe³en sympatii kierujê swoje pozdrowienie tak¿e do wszystkich ochrzczonych..., którzy nie s¹ jeszcze
w pe³nej wspólnocie z nami, a tak¿e do was
moi bracia z narodu ¿ydowskiego, z którym jestemy zwi¹zani przez wielkie wspólne duchowe dziedzictwo. W koñcu moje
myli, jak rozszerzaj¹ca siê fala, biegn¹ do
wszystkich ludzi naszych czasów, do wierz¹cych i niewierz¹cych.

wiadectwa przedstawicieli innych
wyznañ i religii
Pastor protestancki H. De Vries, prze³o¿ony wspólnoty w Ternaard we Frieslandii,
który przyby³ do Amsterdamu z ¿on¹ i 5
dzieci, mówi³ na zaskakuj¹cy temat: Maryja w moim sercu.
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Protestanci nie przyznaj¹ Maryi tak donios³ej roli i miejsca w ¿yciu wiary, jak katolicy. Maryja jednak by³a t¹ jedynym wiadkiem ¿ycia Jezusa na ziemi od samych
Jego narodzin do mierci na krzy¿u. Nikt z
nas nie przeszed³ drogi, jak¹ Ona przesz³a.
Uwa¿am  mówi³ pastor  ¿e my wszyscy szukamy wzoru do dobrego ¿ycia  w
matce. Dla mnie Maryja  Matka Jezusa
Chrystusa sta³a siê takim wzorem. Pragnê
dlatego uczestniczyæ w Jej drodze. Ona
bowiem prowadzi mnie do swego Syna i
mego Pana. Wpatruj¹c siê w Maryjê, widzê Jej Syna. Przez myli, s³owa i milczenie, postêpowanie, radoci i smutki, Maryja wskazuje mi Jezusa. Ona rêczy za mnie,
poredniczy i pomaga mi, aby mnie zbli¿yæ do Chrystusa, choæ protestantowi trudno jest w to uwierzyæ i to zrozumieæ. Jako
protestant pragnê oddawaæ Maryi nale¿n¹
Jej czeæ, której wielu w naszym Kociele
Jej odmawia. Kiedy czcimy Maryjê, nie zabieramy niczego Jezusowi.
My, katolicy i protestanci, z jednej strony  jestemy sobie obcy. Z drugiej za 
stanowimy jednoæ w Duchu wiêtym i w
mi³oci. To tchnienie Ducha, mo¿e niekiedy byæ bolesne, burzyæ mury i obalaæ nasze zasady. Ten ból i cierpienie zawiera w
sobie jednak elementy ekumeniczne. Czasy, w których ¿yjemy s¹ czasami zamêtu.
Wszyscy szukamy w³aciwej drogi. Jako ludzie s³abi, nie mo¿emy sami sobie poradziæ w znalezieniu tej drogi. Dlatego wa¿n¹ rzecz¹ jest, by kto wzi¹³ nas za rêkê i
prowadzi³. Cz³owiek powinien siê pozwoliæ
prowadziæ przez Maryjê. Ona tak¿e pozwoli³a siê prowadziæ przez Ojca niebieskiego,
nie rozumiej¹c wszystkiego, lecz krocz¹c
Bo¿¹ drog¹ w ciszy, milczeniu, wiernie i
wytrwale, cierpliwie i w modlitwie. Tak wiêc
Maryja prowadzi te¿ nas do swego Syna,
nie zatrzymuj¹c Go wy³¹cznie dla siebie.
Przyjmuj¹c nas za swoje dzieci, na mocy
testamentu Jezusa: Niewiasto, oto syn
Twój... (J 19,26), pragnie dopomóc nam
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Ona dojæ do Niego. Protestantom trudno
jest modliæ siê do Maryi czy te¿ do wiêtych jako poredników, gdy¿ zwracamy siê
tylko do Boga w Trójcy wiêtej.
Modlitwa Amsterdamska, przekazana
przez Maryjê, jest jednak skierowana do
Chrystusa. Dlatego modlitwa ta ma w swej
istocie charakter ekumeniczny. Kiedy patrzê na obraz Pani Wszystkich Narodów,
na Maryjê stoj¹c¹ na tle krzy¿a, dostrzegam w nim cierpi¹cego Chrystusa i wartoæ Jego ofiary zbawczej, która wraz z Jej
udzia³em stanowi integraln¹ ca³oæ misterium zbawienia.

Muzu³manie 
Dzieci Maryi
Przedstawicieli wyznania grecko-prawos³awnego reprezentowali ks. P. Esber, delegat patriarchy Ignacego IV z Damaszku,
oraz siostra Teodora Elias ze wspania³ego
klasztoru Seydnaya. Mówili o cudownych
uzdrowieniach muzu³manów. W tym s³ynnym miejscu pielgrzymkowym na Bliskim
Wschodzie znajduje siê cudowna Ikona
Maryi, której namalowanie przypisuje siê
w. £ukaszowi. Wierni wypraszaj¹ tu niezwyk³e uzdrowienia.
Ks. Esber powiedzia³ miêdzy innymi:
Mahometanin Abib Al Ashagar Ibn
Mhammad Ibn Said opowiedzia³ prze³o¿onej klasztoru zdarzenie, jakiego by³ wiadkiem przed 45 laty. Na wstêpie zaznaczy³,
¿e jest muzu³maniniem zwi¹zanym bardzo
ze swoj¹ religi¹ i koranem. Kiedy jego 5letni syn Sanair chorowa³ chodzi³ w Damaszku do ró¿nych lekarzy: ¯yda, muzu³manina i chrzecijanina. Nie by³o jednak
nadziei na uzdrowienie jego syna. Wed³ug
jego tradycji religijnej umieraj¹cym czyta³o
siê fragmenty Koranu, ale on uda³ siê jeszcze na to miejsce, gdzie Bóg mówi przez
Maryjê. Poprosi³ ¿onê, by z chorym synem
te¿ pojecha³a. To ostatni lekarz, do które-

go go wieziemy.
Kiedy przybyli na to miejsce ³ask, do
Seydnaya, wzi¹³ syna Samira, prawie ju¿
martwego, ale jeszcze p³acz¹cego i zaniós³
w pobli¿e ogrodzenia otaczaj¹cego sanktuarium. Modli³ siê: O Maryjo, b³agam Ciebie i Twojego Syna, uratuj mojego synka.
Pan mówi bowiem, ¿e Twój Syn wskrzesza umar³ych i uzdrawia chorych.
Potem wróci³ do Damaszku. W trzy dni
póniej Samir wsta³ z ³ó¿ka, jakby nigdy nie
chorowa³. Pojechali wiêc ponownie do
Seydnaya, by podziêkowaæ Maryi i Jej Synowi za ³askê uzdrowienia Samira.
Po 3 latach zachorowa³a na raka jego
¿ona. We francuskim szpitalu dowiedzia³
siê od lekarza: Procie o ³askê Boga, nie
mnie. W ca³ym organizmie s¹ przerzuty.
Codziennie odwiedza³ ¿onê w szpitalu.
Jako jedyna muzu³manka le¿a³a w pokoju
z trzema chrzecijankami. Odwiedzaj¹c
¿onê ka¿dego wieczoru, s³ysza³em cich¹
modlitwê tych trzech kobiet za moj¹ ¿onê,
która sama je poprosi³a: Módlcie siê te¿
za mnie, bo wierzê w pomoc Jezusa i Maryi. I tak wytrwa³¹ modlitw¹ wyprosi³y poprawê zdrowia ¿ony, a w koñcu  jej ca³kowite wyzdrowienie. Dzi kobieta ta ma 72
lata i jest zdrowa.

Dwie podró¿e misyjne
do Ziemi wiêtej
Pani G. M. Drent z Holandii mówi³a o
dzia³alnoci na rzecz propagowania kultu
Pani Wszystkich Narodów w Izraelu:
Uczestnicz¹c w 1997 r. w pierwszych
Miêdzynarodowych Dniach Modlitw, otrzyma³am od biskupa Bomersa obraz Maryi i
probê, aby szerzy³a Jej kult w swoim rodowisku. W ubieg³ym roku odwiedzi³am
dwa razy Izrael, by w tym kraju tak umi³owanym przez Boga, a zarazem tak oddalonym od Niego i pe³nym napiêæ, szerzyæ
kult Pani Wszystkich Narodów.
Latem 2004 r. przebywa³am w Izraelu od
17 lipca do 8 sierpnia. Odwiedzi³am wiele
klasztorów i sanktuariów. Nie zna³am nikogo i dzia³a³am bez planu. Towarzyszy³a
mi tylko wiadomoæ, ¿e czyniê wszystko
dla Pani i pragnê, aby Ona mnie prowadzi³a. Po takiej modlitwie kierownictwo Matki
odczu³am wprost namacalnie.
Czyta³am wiele ostrze¿eñ przed samobójczymi atakami terrorystycznymi wobec
podró¿uj¹cych publicznymi rodkami komunikacji. Chodzi³am wiêc czêsto pieszo.
Spotka³am jednak pewnego Belga, który
bardzo oddany sprawie kultu Pani Wszystkich Narodów, zacz¹³ woziæ mnie samochodem. Tak dotar³am do wielu kocio³ów w
Jerozolimie, Betlejem, Nazarecie, Kafarnaum, Hajfie, Abbu Gosch, Em-maus, Betanii.
Mia³am wiele spotkañ z kap³anami, osobami zakonnymi i wieckimi. Rozmawia³am
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z m³odymi ludmi ró¿nych religii i rytów,
otwartych duchem dla Maryi, np. z grup¹
kobiet hinduskich, które spotka³am w Getsemani, a tak¿e z 18-19-letnimi ¿o³nierzami, o których nawet nie myla³am, ¿e bêd¹
tak otwarci. Wczeniej ostrzegano mnie,
abym nie ujawnia³a intencji misjonarskich,
bo to niebezpieczne. Uderza³o mnie jedno: wszyscy ci ludzie, Palestyñczycy czy
¯ydzi, Ormianie czy Chrzecijanie, wszyscy byli spragnieni pokoju.
Maryja nazwa³a siê tu, w Amsterdamie,
Pani¹ Wszystkich Narodów. Bazylika w
Getsemani nazywa siê Kocio³em Wszystkich Narodów. Nie mog³am jednak w niej
znaleæ ¿adnego akcentu Maryjnego. I pomyla³am sobie: Do tego Kocio³a Wszystkich Narodów musi rzeczywicie wejæ tak¿e Maryja - Pani Wszystkich Narodów
Miejsce to nawiedza wielu pielgrzymów i
turystów z wielu narodów ró¿nych wyznañ
i religii. Na tym miêdzynarodowym miejscu
mog³abym propagowaæ orêdzie amsterdamskie i rozpowszechniaæ obrazki z modlitw¹ do Pani Wszystkich Narodów.
W czasie ostatnich 10 tygodni pobytu w
Izraelu do 7.01.2005 r. ¿y³am, modli³am siê
i pracowa³am nawet na pustyni i dosz³am
do przekonania, ¿e Maryja jako Matka wyjedna i przyczyni siê do osi¹gniêcia pokoju
na tej ziemi. Matkê kocha przecie¿ ka¿dy.
Dowiadczy³am tego spotykaj¹c wielu dostojników Kocio³a ró¿nych obrzêdów, np.
katolickiego bpa pomocniczego J. Chrzciciela Gourion, palestyñskiego bpa Jerozolimy msra Sabbaha, arcypatriarchê Torkom
Manoogian II, prze³o¿onego ormiañskiego
Kocio³a, jak te¿ patriarchê kopt. Kocio³a,
Abrahama. Wszyscy oni przyjêli amsterdamskie orêdzie i obrazki. Rozpowszechnianie tych orêdzi oraz kult obrazu z modlitw¹ Maryi w Izraelu rozwija siê pomylnie. Nawet w 15 palestyñskich chrzecijañskich sklepach w Jerozolimie wisi obraz
Maryi - Pani Wszystkich Narodów i odmawia siê Jej modlitwê o pokój.

Pokój dla Izraela
Taki tytu³ nada³o swemu wiadectwu troje m³odych przyjació³ z Izraela, wyrazili swe
przekonanie, ¿e pokój w ich kraju jest mo¿liwy dziêki zgodnemu wspó³¿yciu ¯ydów i
Palestyñczyków.
Ofer Golany, ¯yd, wyrazi³ to w nastêpuj¹cy sposób:
Dla zrealizowania dzie³a zbawienia wiata potrzebna by³a kobieta. Dla chrzecijan
t¹ kobiet¹ by³a Maryja. Tak¹ rolê w moim
¿yciu spe³ni³a moja ¿ona Marion, urodzona w Holandii, sk¹d wywodzi siê modlitwa
przekazana przez Maryjê w Amsterdamie.
Moj¹ macierzyst¹ mow¹ jest mowa hebrajska, dlatego odmawiam tê modlitwê po
hebrajsku, w tym jêzyku, w którym mówi³a
w. El¿bieta, matka Jana Chrzciciela w Ein
Karim. Mieszkam równie¿ blisko Jerozoli-

Biskup Józef M. Punt
ordynariusz Amsterdamu

my, a na mojej posesji stoi figura Matki
Bo¿ej.
Nabil Abu Nicola pochodzenia arabskiego, wyznania grecko-melchickiego powiedzia³a:
Urodzi³am siê w Nazarecie i Maryja kierowa³a moim ¿yciem od dzieciñstwa. W
1993 r. zaprowadzi³a mnie do wi¹tobliwego kap³ana, przy którym pozosta³am. Chorowa³ on od 25 lat na stwardnienie rozsiane. Przyjmuj¹c wiêcenia kap³añskie, obra³ on sobie jako dewizê ¿yciow¹: Nie ma
wiêkszej mi³oæ nad tê... (J 15,13) Modli³
siê te¿ czêsto s³owami: Panie, udziel mi
³aski, bym móg³ swoje ¿ycie powiêciæ
wszystkim bez ró¿nicy ras lub wyznania.
Ta modlitwa oraz idea zaowocowa³a zawi¹zaniem siê wspólnoty osób, do której
nale¿y Sarnia i ja. Staramy siê ¿yæ i praktykowaæ tê mi³oæ, która wziê³a pocz¹tek
w Nazarecie i zrealizowa³a siê w heroiczny sposób na krzy¿u - dla zbawienia ludzkoci. Jezus przez swoj¹ mêkê i mieræ na
krzy¿u zjednoczy³ wszystkie narody w jeden lud Bo¿y. My tak¿e pragniemy w naszej wspólnocie powiêciæ nasze ¿ycie osobiste dla osi¹gniêcia prawdziwego pokoju,
który pochodzi z wysoka.
Sarnia Ashgar, pochodzenia arabskiego,
wyznania grecko-prawos³awnego:
Ciesz siê Amsterdamie, ¿e przyj¹³e
dziewczê z Nazaretu, Miriam. Na Niej spoczê³o upodobanie Boga, bo Ona zosta³a
wybrana na Matkê Jego Syna. Tu w Amsterdamie nazwa³a siê Matk¹ Wszystkich
Narodów. Dzi powinnimy wszyscy wzi¹æ
Maryjê do siebie, jak Jan aposto³. On przygotowa³ dla Niej miejsce w swoim domu.
Kiedy Maryja wst¹pi do naszego domu, to
zamieni siê on w dom Nazaretañski, gdzie
Bóg sta³ siê cz³owiekiem i gdzie zamieszka³a Mi³oæ.
Jak we wszystkich Kocio³ach Wscho-

du, tak podobnie i w naszej spo³ecznoci
w Nazarecie mamy zwyczaj zaczynaæ modlitwy od wezwania Ducha wiêtego. Mylê, ¿e w tym czasie ró¿norodnych zagro¿eñ, powinnimy wraz z Tob¹, Amsterdamie, modliæ siê o przyjcie Ducha wiêtego. Dlatego osobicie odmawiam tê modlitwê w swoim macierzystym jêzyku, po arabsku.

wiadectwo biskupa
pakistañskiego:
Maryja gromadzi
wszystkich
w jedn¹ rodzinê
Ks. bp J. Couts, z diecezji Faisalabat z
Pakistanu, mówi³ o tym, jak czuje siê osobicie przyci¹gniêty przez ten tytu³, bo Maryja, Pani Wszystkich Narodów gromadzi
nas wszystkich razem w jedn¹ rodzinê.
Islamsk¹ Republikê Pakistanu zamieszkuje oko³o 145 milionów mieszkañców 
mówi³ biskup.  95% zaludnienia stanowi¹
muzu³manie. Chrzecijanie wszystkich wyznañ w liczbie oko³o 3 milionów stanowi¹
zaledwie 2%. Pozosta³e 3% stanowi¹ hindusi, sikhowie i niewielu buddystów.
Jestem biskupem w diecezji Faisalabad.
Przyby³em do Amsterdamu na te Dni Modlitw, by lepiej poznaæ Maryjê - Pani¹
Wszystkich Narodów.
W 7 diecezjach Pakistanu zamieszkuje
ok.1,5 milionów katolików. Wszyscy ¿ywi¹
wielk¹ czeæ i nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej. Osobicie czujê siê przez ten tytu³ 
Maryja, Matka i Pani Wszystkich Narodów
 poci¹gniêty, ale pragnê dowiedzieæ siê
czego wiêcej tak¿e na temat orêdzi am-
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sterdamskich, oraz jak Maryja pragnie zjednoczyæ wszystkie narody ziemi.
Mahometanie w Pakistanie maj¹ wielki
respekt wzglêdem Maryi, jako Matki proroka Jezusa. Tote¿ islamici chêtnie bior¹
udzia³ w naszych wi¹tyniach Maryjnych.
Jestem przekonany, ¿e ten szacunek i mi³oæ naszych islamskich braci do Maryi
mo¿e przyczyniaæ siê do wzajemnego zbli¿enia siê i poczucia bli¿szej jednoci.
Cieszy mnie tak¿e wspólna obecnoæ
wielu niechrzecijan tu w Amsterdamie w
czasie tych Dni Modlitw. Skoro nasza Matka Niebieska nas tu sprowadza, to ufamy,
¿e wska¿e nam równie¿ drogê, jak wielu
jeszcze innych pozyskaæ i przyprowadziæ
do Niej jako Matki nas wszystkich.
Po powrocie do kraju, bp J. Couts w
przes³anym e-mailu wyrazi³ radoæ, ¿e móg³
wzi¹æ udzia³ w tym Modlitewnym Spotkaniu i zorientowaæ siê jak ten kult wzrasta i
rozszerza siê na ca³ym wiecie. O Amsterdamie wiedzia³em dot¹d tylko tyle, napisa³,
co Matka Teresa z Kalkuty powiedzia³a:
jest to miasto grzechu. Pomyla³em sobie jednak: Jak godnym uwagi jest fakt to
w³anie miasto wybra³a Matka Bo¿a do
przekazania wiatu swego orêdzia pokoju. Niezbadane s¹ plany i wyroki Bo¿e.

Jestem buddystk¹,
lecz kocham Maryjê...
Rasamee Poppea-Sowat, buddystka
powiedzia³a:
Jestem buddystk¹, ale kocham tak¿e
Maryjê. Nazywam J¹ Mama i to jest dla
mnie bardzo wa¿ne. Mieszkam w Holandii
i wysz³am za m¹¿ za Holendra. Jako fryzjerka mam kontakty z wielu ludmi. Jeden z nich, Soe Hin, podarowa³ mi przed 3
laty obrazek Pani Wszystkich Narodów z
modlitw¹, któr¹ od tego czasu odmawiam.
Sta³o siê to w szczególnych okolicznociach, kiedy przed 3 laty mia³am powa¿ne problemy zdrowotne. Lekarze zapowiadali mi tylko kilka miesiêcy ¿ycia| W tym
dramatycznym okresie ¿ycia ka¿dego wieczoru udawa³am siê do mojej sypialni i tam
siê modli³am. Mam w nim obraz Maryi,
przed którym na klêcz¹co na bia³ym dywaniku odmawia³am tê modlitwê najpierw po
holendersku, a nastêpnie w moim jêzyku
ojczystym thai. Czyniê to do dzi. I popa-

trzcie: stojê przed wami zdrowa. Pragnê za
to podziêkowaæ Matce, Pani Wszystkich
Narodów.
Na koniec omielam siê tu przed nasz¹
wspóln¹ Matk¹ odmówiæ Jej modlitwê w
swoim ojczystym jêzyku thai: Panie Jezu
Chryste....

wiadectwo
bpa Devadass A.
Mariadoss z Indii
W zatoce Bengalskiej znajduje siê najbardziej znane w Indiach sanktuarium Maryjne Vailankanni, okrelane jako Lourdes
Wschodu. Rocznie nawiedza to sanktuarium 20 milionów pielgrzymów z Indii i po³udniowej Azji. Pocz¹tki tego sanktuarium
siêgaj¹ XVII w. i maj¹ u podstaw dwa objawienia Maryjne oraz szczególn¹ opiekê
Maryi nad portugalskimi marynarzami, których uratowa³a Ona od niew¹tpliwej mierci.
W grudniu 2004 r. straszliwa naturalna
katastrofa tsunami nawiedzi³a tê b³ogos³awion¹ ziemiê i pozbawi³a ¿ycia tysi¹ce
istnieñ ludzkich. Biskup Devadass A. Mariadoss by³ wiadkiem jak ludzie dotkniêci
tym nieszczêciem, nie pytaj¹c siê o wyznanie religijne, solidarnie sobie pomagali
w tym nieszczêciu. Oto treæ jego wiadectwa:
Jako biskup diecezji Thanjavur, w której znajduje siê powszechnie znane sanktuarium Maryjne Maryja, Uzdrowienie Chorych, pragnê wam opowiedzieæ jak Maryja przyczynia siê do jednoci i pokoju narodów oraz jak wzrasta i umacnia siê wiara i czeæ wzglêdem Maryi, naszej Matki.
Sanktuarium; to jest dzi miejscem spotkañ wszystkich kultur, jêzyków, wyznañ
religijnych i narodów. To miejsce pielgrzymkowe jest rzeczywicie znakiem dla jednoci i pokoju poprzez g³êbok¹ i powszechn¹ pobo¿noæ Maryjn¹. W dniu 26 grudnia
2004 r. ten rejon wiata dotknê³a straszna
katastrofa naturalna tsunami. W samym
Vailankanni zginê³o 1500 osób, wy³¹czaj¹c pielgrzymów. Wzd³u¿ wschodniej granicy mojej diecezji znajduje siê 16 moich
parafii na obszarze 300 km. Nieszczêcie
to dotknê³o 5 parafii usytuowanych wzd³u¿
wybrze¿a, m.in. tak¿e Vailankanni. Wiele

placówek misyjnych zosta³o zalanych
wod¹, a ludzie pogrzebani w piasku morskim. Natychmiast pospieszy³a akcja ratownicza ze strony administracji diecezji i sanktuarium. Wspólnie z moimi wspó³pracownikami i zespo³em lekarskim, uda³em siê
tak¿e osobicie na miejsce nieszczêcia.
W poniedzia³ek 3.01.2005 r. po skoñczonej Mszy w. wychodz¹c z zakrystii zauwa¿y³em pewn¹ rodzinê katolick¹ z Bangalore, jak z przejêciem dziêkowa³a Bogu za
ocalenie ¿ycia. Go siê sta³o?  zapyta³em.
W odpowiedzi us³ysza³em:
Po wys³uchaniu Mszy w. o godz. 7 dzieci po wyjciu z bazyliki chcia³y pójæ na pla¿ê. Z niewyjanionych jednak przyczyn
zdecydowali siê zwiedziæ muzeum przy
sanktuarium, zawieraj¹ce m. in. tak¿e darywota dziêkczynne za otrzymane ³aski. Dok³adnie w tym w³anie czasie, rozhukane
fale oceanu wdar³y siê na wybrze¿e w pobli¿u sanktuarium i zagarnê³y w sw¹ otch³añ tysi¹ce ofiar. Gdyby w tym czasie
rodzina ta by³a na pla¿y, znalaz³aby siê w
liczbie ofiar poch³oniêtych przez ocean.
Zostali uratowani. Wród dziêkczynnych
³ez powiedzieli oni: Tylko Aroki Madha 
nasza Matka z Vailankanni, Maryja, Uzdrowienie Chorych uratowa³a nasz¹ rodzinê.
Innym jasnym promykiem wiat³a wród
ciemnych chmur tego nieszczêcia jest nastêpuj¹ce zdarzenie: Kolejna fala mierci,
wysokoci ok. 4 m dotar³a a¿ do g³ównego
wejcia do bazyliki, gdzie znajduje siê cudowna figura Matki Bo¿ej. Potê¿ne masy
wód osi¹gnê³y ju¿ pierwsze dwa stopnie
prowadz¹ce do zewnêtrznego portalu bazyliki, nieoczekiwanie jednak fala cofnê³a
siê, powracaj¹c w odmêty oceanu. Czy
móg³by kto temu zaprzeczyæ, kiedy powiem, ¿e to wygl¹da na cud? Nasza Matka niebieska w tym tragicznym spustoszeniu uratowa³a ¿ycie tysiêcy istot ludzkich.
Niech Duch wiêty chroni nas od wszelkich niebezpieczeñstw, nieszczêæ, katastrof i przeladowañ. A Pan niech udziela
nam si³ i odwagi, bymy mogli sprostaæ tym
trudnociom i nieszczêciom.
W ten sposób drugi Dzieñ Modlitw, g³ówny i bardziej bogaty dobieg³ koñca o godz.
17. Zamknê³a go modlitwa wstawiennicza
m³odzie¿y, któr¹ reprezentowali przedstawiciele 12 ró¿nych krajów.
Oficjalna strona:
http://www.de-vrouwe.net

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego,
zelij teraz Ducha Twego na ziemiê.
Spraw, by Duch wiêty zamieszka³ w sercach wszystkich narodów
i chroni³ je od upadku, nieszczêcia i wojny.
Daj, by Pani Wszystkich Narodów, która dawniej by³a Maryj¹,
by³a Nasz¹ Orêdowniczk¹. Amen.
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1985 - 2005: mija 20 lat...
"Prawdziwe ¯ycie w Bogu"

4/2005

ORÊDZIA POKOJU I MI£OCI
Ksi¹¿ka Prawdziwe ¯ycie w Bogu cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem.
Obecne polskie wydanie sk³ada siê z 2 tomów (w twardej oprawie, zastêpuj¹cych
pierwsze 10 tomów) oraz 4 dodatkowych
ksi¹¿ek (tomy 11-14). Zawieraj¹ one zapis
prze¿yæ mistycznych Vassuli Ryden, prawos³awnej obrz¹dku greckiego, która od roku
1985 otrzymuje wewnêtrzne natchnienia w
postaci pouczeñ pocz¹tkowo tylko anio³a
stró¿a, a nastêpnie Jezusa Chrystusa. Sporadycznie s³yszy g³os Boga Ojca, Ducha
wiêtego, Matki Najwiêtszej i w. Micha³a.
Bóg okreli³ to, co jej przekazuje, mianem
Swego "listu mi³osnego do stworzenia".
Vassula nie by³a osob¹ wierz¹c¹, która
mog³aby siê spodziewaæ tak g³êbokiego kontaktu z Bogiem oraz ca³kowitego nawrócenia. W roku 1985 ¿y³a w Bangladeszu w rodowisku elit pracowników FAO, by³a modelk¹, mistrzyni¹ tenisa, uzdolnion¹ malark¹,
prowadzi³a o¿ywione ¿ycie towarzyskie i nic
nie zapowiada³o jej powrotu do praktyk religijnych, których zaniecha³a w dzieciñstwie.
Jednak niespodziewanie przemówi³ do niej

anio³ stró¿ i tak zaczê³o siê jej g³êbokie
oczyszczenie, stopniowy powrót do wiary.
Zosta³a przygotowana na spotkanie z Chrystusem i na przyjêcie S³owa, które mia³a
przekazaæ ca³emu wiatu. Wed³ug specjalistów  takich jak ks. prof. R. Laurentin, ks.
abp F. Franiæ, o. R. Faricy i wielu innych 
dowiadczenie Vassuli jest autentyczne.
Polskie wydanie "Prawdziwego ¯ycia w
Bogu" wyró¿nia siê sporód wydañ w innych
jêzykach szczegó³owym indeksem s³ownym
oraz biblijnym. Opracowa³ je ks. dr Micha³
Kaszowski. Umo¿liwiaj¹ one szybk¹ orientacjê w tekcie oraz odnalezienie tekstów
g³êboko osadzonych w Pimie wiêtym.
Ksi¹¿ki zawieraj¹ te¿ wstêpy, komentarze,
opinie teologów, znawców teologii mistycznej i dogmatycznej. Znajduj¹ siê w nich fragmenty listów czytelników oraz piewnik do
tekstów Vassuli.
Vassula Ryden, mieszkaj¹ca od roku w
USA, jest niemal stale w podró¿y, zapraszana na wszystkie kontynenty. By³a dwukrotnie w Polsce. Ksi¹¿ki przet³umaczono na ponad 40 jêzyków, w tym na japoñski, chiñski,
arabski. Spotykaj¹c siê z ludmi,
ciekawymi jej doznañ, mówi o swoim dowiadczeniu
Boga, o nawróceniu. W Orêdziach
znajduj¹ siê podstawowe treci nauczania Kocio³a
katolickiego,
przedstawione
bezb³êdnie i prostym jêzykiem.
Jest w nich nawo³ywanie do wiernoci Janowi Paw³owi
II, do zjednoczenia
Kocio³a, do uczynienia gestu dobrej
woli przez ujednolicenie daty Wielkanocy, o co prosi³ ju¿
Sobór Watykañski
II i do czego w roku
2000 wezwa³ tak¿e
Jan Pawe³ II. Jest
tak¿e zapowied
czekaj¹cego ludzkoæ oczyszczenia
oraz
12
kwietnia
2004 Pan Jezus
og³osi³, i¿ na razie
nie przeka¿e ju¿
Orêdzi przeznaczonych dla nas,

bêdzie za kontynuowa³ pouczenia samej
Vassuli. Zapowiedzia³ to s³owami:
Dzi mówiê: odt¹d bêdê trzyma³ Moje
Orêdzia w ukryciu przez jaki czas, gdy¿
Moje Wezwanie nie jest brane pod uwagê, a Moje wskazania nie s¹ wprowadzane w ¿ycie. Moja Obecnoæ na tej drodze
nie zosta³a doceniona...
Tym samym przekazane wiatu s³owa
Listu mi³osnego Boga do stworzenia zakoñczy³y siê Pieni¹ Najwiêtszej Trójcy w
14 tomie.
Mimo g³êboko ewangelicznych treci, jakie Vassula przekazuje, a w³aciwie: w³anie
z powodu nich, nie jest jej obce przeladowanie: los proroka, przemawiaj¹cego w imieniu Boga i znienawidzonego przez tych, którzy nie umi³owali wiat³oci (por. J 3,19).
Po wyjanieniach, do jakich dosz³o w roku
2004 z Kongregacj¹ Nauki Wiary, opublikowanych nastêpnie na probê kard. Ratzingera, stopniowo ustêpuje nieufnoæ, tym
bardziej, ¿e spe³niaj¹ siê kolejne zapowiedzi, jakie odnaleæ mo¿na w Orêdziach, takie jakie zwalenie dwóch wie¿ World Trade
Center, tsunami w Azji i listopadowe huragany w USA.
Z okazji 20-lecia Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu proponujemy ka¿demu, kto
chcia³by siê z nimi zapoznaæ:

SPRZEDA¯ PROMOCYJN¥
i przed³u¿amy j¹
a¿ do Wielkanocy, czyli
do dnia 16 kwietnia 2006.
Wszystkie tomy
Prawdziwego ¯ycia
w Bogu mo¿na otrzymaæ
wp³acaj¹c
na nasze konto 100 z³.
Koszty wysy³ki poczt¹
pokrywa wydawnictwo.
Do ka¿dej przesy³ki
dodajemy gratis ksi¹¿kê
ks. prof. René Laurentina:
«JAK ROZPOZNAÆ ZNAK
DANY PRZEZ BOGA»
Na przekazie
nale¿y zaznaczyæ:
PROMOCJA
Zamówienie z³o¿one
w ten sposób
to oszczêdnoæ
p o n a d 30 z ³ !
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CO UCZYNI£ PAN BÓG W MOIM ¯YCIU
DZIÊKI LEKTURZE KSI¥¯KI
«PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU»?

Pieñ Bo¿ej Mi³oci...
Witajcie ukochani przez Boga !
Przed paroma laty sam dwiêk s³owa
Vassula powodowa³ u mnie alergiê, co
prawda nic o niej nie s³ysza³em, nie przeczyta³em ani jednego tomu Prawdziwego
¯ycia w Bogu. Wystarczy³o mi przemiewcze wiadectwo pewnego franciszkanina,
by nabraæ odrazy do misji i pism Vassuli.
Okazuje siê, ¿e do czasu...
Pewnego dnia bêd¹c na adoracji w kaplicy u zaprzyjanionej ma³ej siostry Jezusa znalaz³em w skrzyni z ksi¹¿kami tom
orêdzi Najwiêtszego Serca Jezusa skierowanych do Vassiliki. Pocz¹tkowa obawa
przerodzi³a siê jednak w lekturê, ostro¿n¹,
ale uwa¿n¹. Jakie by³o moje zdumienie,
jaka radoæ, ¿e oto w tym wszystkim odnajdujê siebie. Od wielu lat bowiem dialog
z Kocio³em prawos³awnym, jego duchowoæ, piêkno ikon i liturgii stanowi³ centrum
mojego ¿ycia. I teraz widzê wezwanie do
jednoci, probê o ujednolicenie dat Wielkanocy. Opór znikn¹³ niemal natychmiastowo... zacz¹³em czytaæ wszystkie tomy po
kolei... to by³o i jest nies³ychane dowiadczenie.
Pieñ Mi³oci, któr¹ s¹ w stanie zrozumieæ i przyj¹æ ma³e serca. S³ysza³em, ¿e
czêsto ten jêzyk dla niektórych wydaje siê
byæ czym niemo¿liwym, nie na miejscu,
dla mnie to jak najbardziej do przyjêcia, ¿e

Bóg do szaleñstwa zakochany w cz³owieku piewa mu przez d³onie Vassuli najpiêkniejszy kantyk, jak bardzo bliski duchowi
Pieni nad Pieniami. Cieszy mnie to, ¿e
Vassula jako prawos³awna mo¿e ubogacaæ
nasz¹ wspólnotê Kocio³a katolickiego. A
jak¹ ogromn¹ radoci¹ by³o, gdy rzeczona
siostra podarowa³a mi komplet 14 tomów
orêdzi wraz z lekturami towarzysz¹cymi...
studencki bud¿et nie jest w stanie pozwoliæ sobie czêsto na taki wydatek, a tu proszê... mam komplet. Dziêkujê ca³emu wydawnictwu Vox Domini za ten trud w³o¿ony w ich przek³ad, wydanie drukiem. Dziêkujê za zaanga¿owanie na rzecz rozpowszechniania orêdzi Serca Jezusowego.
G³êboko wierzê, ¿e napotykane przez Was
cierpienia i przeciwnoci s¹ jedynie wezwaniem do g³êbszej ufnoci Sercu naszego
Boga i cementuj¹ to Bo¿e dzie³o. Za to
wszystko, niech ¯yciodajna Trójca bêdzie
w Was uwielbiona, a Serce Jezusa znane i
kochane.
Szczêæ Wam Bo¿e!
£ukasz
To nie jest zwyk³a ksi¹¿ka...
Jestem od 23 lat siostr¹ zakonn¹ w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek w. Rodziny.
Z ksi¹¿k¹ Prawdziwe ¯ycie w Bogu zetknê³am siê po raz pierwszy w styczniu 1994
roku i ju¿ po paru dniach odkry³am, ¿e nie
jest to zwyk³a
ksi¹¿ka. Dowiadczy³am
w niej g³êbokiej Obecnoci Boga i zrozumia³am, ¿e
dotykam
Nadprzyrodzonoci.
Uwierzy³am,
¿e w Orêdziu
mówi do mnie
Pan Bóg i zaczê³o mnie to
wszystko
wci¹gaæ si³¹
nie do odparcia. S³owa samego Boga
pe³ne ognia i
mi³oci trafia³y

mi wprost do serca i pozwala³y dowiadczyæ radoci bycia z Nim w nieznany mi
dotychczas sposób. Ogromn¹ radoci¹
by³o dla mnie odkrycie, ¿e treæ Orêdzia
dok³adnie pokrywa siê, wspó³brzmi z charyzmatem zgromadzenia zakonnego, do
którego nale¿ê. Jego Za³o¿ycielka, b³ogos³awiona Boles³awa Lament, przejê³a siê
bardzo pragnieniem Bo¿ego Serca aby
wszyscy byli jedno i nada³a ekumeniczny
charakter rodzinie zakonnej, do której nale¿ê.
Matka Boles³awa zakochana w Eucharystii i Najwiêtszym Sercu Pana Jezusa
za³o¿y³a zgromadzenie, którego siostry
powiêcaj¹ swe ¿ycie w intencji zjednoczenia chrzecijan i zwyciêstwa wiary za nasz¹ wschodni¹ granic¹. Gdy g³êbiej wesz³am w Orêdzie Prawdziwe ¯ycie w Bogu,
bardziej pokocha³am charyzmat mego
zgromadzenia. Charyzmat ten o¿y³ w moim
sercu i sta³ siê bardzo bliski, du¿o bli¿szy
ni¿ dotychczas. Pragnê kochaæ, modliæ siê,
cierpieæ w intencji jednoci Kocio³a, bo
tego pragnie Serce Pana Jezusa i Jego
Matki, bo tego pragnie Ojciec wiêty, tak
bardzo zjednoczony z Krzy¿em Chrystusa
i Maryj¹ - Matk¹ Kocio³a.
Orêdzie Prawdziwe ¯ycie w Bogu sprawi³o, ¿e bardziej pokocha³am Ojca wiêtego, lepiej zrozumia³am Jego naukê, istotê
chrzecijañstwa i Kocio³a. Zapragnê³am
byæ pos³uszn¹ Ojcu wiêtemu za ka¿d¹
cenê. Orêdzie sprawi³o, ¿e bardziej zrozumia³am i pokocha³am Pismo wiête, gdy¿
to Bo¿e Dzie³o jest potê¿n¹ Interpretacj¹
Starego i Nowego Przymierza. Jest ono
g³êboko osadzone w Bo¿ym Objawieniu i
ku niemu prowadzi. Orêdzie sprawi³o, ¿e
bardziej pokocha³am Koció³ Wschodni i
czujê ca³kowit¹, duchow¹ jednoæ z Vassul¹, przez co dowiadczam w du¿ej mierze, czym bêdzie przysz³a jednoæ chrzecijan. Orêdzie sprawi³o, ¿e bardziej i inaczej pokocha³am bliniego.
Jak to siê sta³o, ¿e bardziej pokocha³am
Koció³, Pismo wiête, Ojca wiêtego, charyzmat swego zgromadzenia, ¿e bardziej
pokocha³am cz³owieka, równie¿ tego nieprzyjaznego?
Sta³o siê tak dlatego, ¿e dziêki Orêdziu
bardziej pokocha³am samego Boga w Trójcy Jedynego. Orêdzie, jeli siê je w³aciwie traktuje i czyta z odpowiednim nasta-

Vassula w towarzystwie o. OCarrolla
wrêcza Janowi Paw³owi II Orêdzia
56

wieniem, wprowadza cz³owieka w cudown¹ przygodê osobistej mi³oci i wiêzi z Bogiem samym - przygodê wci¹¿ dynamiczn¹, niezwyk³¹, wie¿¹ i uszczêliwiaj¹c¹,
wprowadza w prawdziwe ¿ycie z Bogiem i
w Bogu. Orêdzie to, wprowadza na drogê
g³êbokiej odnowy i wewnêtrznego otwarcia siê na przemieniaj¹ce dzia³anie Ducha
wiêtego. Osobicie dowiadczam, ¿e to
Bo¿e Dzie³o prowadzi do g³êbokiej modlitwy pe³nej prostoty i szczeroci oraz oddania siê Sercom Jezusa i Maryi. Pozwala
prze¿ywaæ wszystko z Jezusem, w Jego
Obecnoci, w Jego kochaj¹cym towarzystwie - wszystko z Nim i dla Niego - z mi³oci i dla Mi³oci. Orêdzie to uczy mnie w³aciwie prze¿ywaæ wszelkie dowiadczenia,
bóle, cierpienia, uczy zawierzenia Bogu,
cokolwiek siê dzieje, uczy jak przyjmowaæ
cierpienie i czyniæ je darem mi³oci dla
Boga i innych, uczy jak wielbiæ Boga wród
utrapieñ. To z kolei prowadzi do g³êbokiego pokoju, którego wiat daæ nie mo¿e. Pokój dany przez Jezusa wypiera z serca lêki,
rozdra¿nienia, pozwala radowaæ siê chwil¹ obecn¹ i za wszystko oddawaæ Bogu
chwa³ê. Pokój serca rodzi cierpliwoæ, mi³oæ i przebaczenie w stosunku do blinich
i siebie. Pan Jezus nie tylko uczy, ale uzdalnia do przebaczania - daje Swoj¹ moc, a
czyni to wszystko krok po kroku, prowadz¹c nas jak ma³e dzieci - delikatnie i z
mi³oci¹. Orêdzie pomaga mi poznawaæ
sam¹ siebie, stawaæ w prawdzie, z radoci¹ korzystaæ z Sakramentu Pokuty, w którym Jezus uzdrawia moj¹ chor¹ duszê, a
potem karmi mnie Swoim Cia³em. Czujê siê
ogarniêta Jego cudown¹ mi³oci¹ równie¿
wtedy, gdy przychodzi duchowy ucisk,
osch³oæ, bo nie chodzi tu o same uczucia, ale o jednoæ z Chrystusem przez wiarê. Dowiadczam te¿, ¿e Pan Jezus poprzez Orêdzie niszczy korzeñ wszelkiego
grzechu, którym jest pycha, ¿e wszelkie
upokorzenia s¹ dla nas skarbem.
Dowiadczam wreszcie, ¿e Orêdzie pozwala realnie spojrzeæ na wiat i Koció³ z
jego ranami, bólami, nazwaæ rzeczy po
imieniu, a jednoczenie ze spokojem patrzeæ w przysz³oæ, gdy¿ Jezus jest Jedynym Panem wiata i historii. Pomimo zapowiedzi bolesnego oczyszczenia, Orêdzie
tchnie nadziej¹ na bliski triumf Serc Jezusa i Maryi... tchnie Duchem wiêtym, Jego
Ogniem i Mi³oci¹.
I jeszcze parê s³ów o znakach potwierdzaj¹cych prawdziwoæ Orêdzia. Bóg daje
mi te znaki, abym nie w¹tpi³a, ¿e to On jest
Autorem tego Dzie³a. Znaków tych otrzymujê bardzo wiele, wspomnê tylko niektóre. Od wielu miesiêcy Pan Jezus sprawia,
¿e sytuacje dnia idealnie wspó³graj¹ z
przypadkowo otwartym tekstem Orêdzi.
Np. wracam po spowiedzi, otwieram który z tomów i czytam: To Ja mówi³em do
ciebie przez usta twego spowiednika. Dowiadczenie to towarzyszy mi codziennie i

jest wspania³e. Pytam: Panie Jezu, co Ty
na to...? i z góry wiem, ¿e w tekcie otrzymam konkretn¹ odpowied.
Wchodzê wiêc w ¿ywy dialog z Jezusem
i ronie moja mi³oæ do Niego. Gdy o tym
piszê odczuwam radoæ. Od paru miesiêcy z grup¹ ludzi jestemy zaanga¿owani w
pewien sposób w rozpowszechnianie idei
Orêdzi - dowiadczamy przy tym niezwyk³ych, cudownych wprost znaków, ¿e to
Jezus kieruje ca³¹ spraw¹, a nie my.
W sierpniu 1995 roku - jako bardzo konkretny znak na prawdziwoæ Orêdzi, dozna³am fizycznego uzdrowienia z powa¿nego
schorzenia krêgos³upa. Uzdrowienie przysz³o zupe³nie niespodziewanie, dokona³o
siê w przeci¹gu paru sekund i by³o znakiem nie tylko dla mnie samej.
Nale¿ê do grupy modlitewnej zwi¹zanej
z Orêdziem. Od padziernika 1995 organizujemy co miesi¹c Mszê wiêt¹ o uzdrowienie. Wielu uczestników Eucharystii dowiadcza - ja równie¿ - konkretnych uzdrowieñ duchowych i fizycznych. Sam Jezus
nie wiadomo jak i kiedy leczy nasze dusze
i cia³a i jestem g³êboko przekonana, ¿e ma
to wszystko cis³y zwi¹zek z Prawdziwym
¯yciem w Bogu... czy¿ mogê jeszcze w¹tpiæ, ¿e sam Bóg jest Obecny w tym dziele...? (s. L.)
Ta lektura otworzy³a mi oczy
na moje ¿ycie...
Jestem mê¿atk¹. Mam obecnie 35 lat i
trzech synów. Mieszka z nami mój teæ.
Jest to cz³owiek wyj¹tkowo religijny i rozmodlony. Z nim najczêciej rozmawiam na
tematy religijne. Dziêki niemu zaczê³am
czytaæ Prawdziwe ¯ycie w Bogu, we wrzeniu 1994 roku. Jako katolicy stwierdzilimy po przeczytaniu 7 tomów, ¿e jest to
lektura wyj¹tkowo cenna i wartociowa.
Dlatego postanowi³am daæ wiadectwo,
pisz¹c o odczuciach zwi¹zanych z t¹ lektur¹ i jej wp³ywem na moje ¿ycie oraz moj¹
postawê.
Nigdy wczeniej ¿adna ksi¹¿ka nie wywar³a na mnie tak silnego wra¿enia i nie
oddzia³a³a tak emocjonalnie - zw³aszcza na
stan mojej duszy. Uwa¿nie czyta³am ka¿d¹ stronê i coraz bardziej by³am spragniona dialogu Vassuli z Jezusem. Czêsto mia³am wra¿enie, ¿e ta rozmowa dotyczy bezporednio mnie.
Lektura ta otworzy³a mi oczy na moje dotychczasowe ¿ycie i obudzi³a na g³os Bo¿ej Mi³oci, któr¹ zobaczy³am zranion¹,
zniewa¿on¹ i odepchniêt¹ przez cz³owieka. Przekona³am siê, ¿e Mi³oæ Bo¿a
wzglêdem nas jest niepojêta, szczególna,
mi³osierna, bo Bóg kocha nas takimi, jakimi jestemy z naszymi wadami i s³abociami. W Jego Mi³oci jest dla nas ratunek i
nasze schronienie.
Wtedy zapragnê³am zbli¿yæ siê ca³ym
sercem do Boga. Zaczê³am analizowaæ
swoje ¿ycie, swoj¹ wiarê i dostrzeg³am, jak
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bardzo jestem oddalona od Boga.
Wiele rzeczy wydarzy³o siê w moim ¿yciu. By³o ono trudne i zawi³e. Wiele cierpia³am na duszy i na ciele. Pogr¹¿a³am siê
w beznadziejnoci i rozpaczy i tylko bolesne dowiadczenia kierowa³y moje myli
ku Bogu. Teraz zrozumia³am, ¿e Bóg by³
wtedy przy mnie, bo to, co prze¿ywa³am
oczyci³o mnie i uwolni³o od krêpuj¹cych
wiêzów z rzeczami nieistotnymi, które niszczy³y moje ¿ycie. Teraz jestem bardziej spokojna i na wszystko patrzê zupe³nie inaczej: swoj¹ w³asn¹ niemoc, nicoæ i s³aboæ
opar³am na Mi³oci Bo¿ej. Ona jest moim
wsparciem i si³¹ do pokonywania trudnej
drogi ¿yciowej. Nie sposób wyliczyæ, jak
bardzo pomog³a mi w tym przeczytana lektura Prawdziwe ¯ycie w Bogu. Ona pokaza³a mi bezmiar mi³oci Jezusa wobec ludzkiej niedoli, osamotnienia i zagubienia. Ona
przyczyni³a siê do rozbudzenia moich pragnieñ. Od tego czasu kupi³am Pismo wiête, wiele ksi¹¿ek religijnych, modlitewników,
kaset video i magnetofonowych. Korzystam
z wielu czasopism religijnych, a w moim
domu rozbrzmiewa Radio Maryja. Dziêki
Bo¿ej Opatrznoci by³am na spotkaniu z
Vassul¹ w Poznaniu wraz z mê¿em i teciem. Odby³am potem dwie pielgrzymki do
Lichenia i do Czêstochowy. Zapisa³am siê
do kó³ka ró¿añcowego, a w domu posiadam o³tarzyk (z figurk¹ Matki Bo¿ej i wizerunkiem Serca Jezusowego), by zaprasza³
do modlitwy ka¿dego, kto spojrzy w tê stronê.
Po przeczytaniu tych ksi¹¿ek mam teraz zupe³nie inny stosunek do spowiedzi,
bo zrozumia³am, ¿e tu Jezus szczególnie
na mnie czeka z otwartymi ramionami, by
podwign¹æ mnie z moich upadków i by daæ
si³y do odnowy i lepszego jutra.
Gdy przyjmujê Eucharystiê czujê siê uleczona ze wszystkich moich zranieñ. Maj¹c
w sercu Jezusa, czujê siê pewniej i bezpieczniej. Pragnê wiadczyæ sw¹ postaw¹
i ¿yciem wobec wszystkich, ¿e to co dobre
zawdziêczam Bogu. On da³ mi schronienie w Jezusie i Maryi. To oni prostuj¹ teraz
moje cie¿ki i nadaj¹ kszta³t mojemu ¿yciu. Oni s¹ moimi najwierniejszymi przyjació³mi. 33 lata prze¿y³am jakby w upieniu,
bez rozeznania, co jest wa¿ne i istotne w
¿yciu. Dopiero lektura Prawdziwe ¯ycie w
Bogu sprawi³a, ¿e przez ostatnie 2 lata zakie³kowa³o we mnie pragnienie Bo¿ej Mi³oci. Wydaje mi siê, ¿e lektura ta wydaje
dobre owoce.
Wkrótce po rozpoczêciu czytania tej
ksi¹¿ki otrzyma³am niespodziewanie dobr¹
pracê, w grudniu 1994. Poprawi³o to znacznie trudn¹ sytuacjê materialn¹ naszej rodziny, bo od wielu lat by³am bezrobotna.
Wp³ynê³o to tak¿e na mo¿liwoæ realizowania moich pragnieñ religijnych, mia³am ju¿
bowiem pieni¹dze na finansowanie materia³ów niezbêdnych do poszerzania wiadomoci w tym kierunku. Przekona³am siê,
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¿e z Bogiem wszystko jest mo¿liwe. Bez
wiêkszych trudnoci pogodzi³am pracê zawodow¹ z obowi¹zkami wobec rodziny. Codziennie znajdujê czas na lekturê religijn¹
i medytacjê, na modlitwê. Kiedy zajdzie potrzeba s³u¿ê innym i na wszystko mam teraz czas i si³y. Czasami mylê, ¿e wystarczy³o jedno ciche westchnienie, by Bóg w
Swej ³askawoci da³ mi wszystko, co jest
niezbêdne do wzrastania w Jego Mi³oci.
Oczywicie jestem ci¹gle s³aba i czêsto
upadam, ale podtrzymuje mnie Mi³oæ
Bo¿a, któr¹ czêsto odczuwam i która okazuje siê byæ hojna nawet dla takich grzeszników jak ja. Nie sposób opisaæ tego, co
czujê i jak wiele zmieni³o siê w moim ¿yciu. Bardzo wiêc ubolewam, kiedy napotykam negatywne oceny ksi¹¿ki Prawdziwe
¯ycie w Bogu, bo one zag³uszaj¹ g³os Bo¿ej Mi³oci, czyni¹c go niemym. A przecie¿
ta lektura do wielu przemawia, przemienia
serca i przynosi wiele dobrych owoców. Ja
sama jestem tego przyk³adem. Gdyby nie
ta ksi¹¿ka, nie wiem, czy kiedykolwiek dosz³abym do takich rozwa¿añ i pragnieñ,
które tak bardzo zbli¿y³yby mnie do Boga.
Teraz prawdziwie wierzê, ufam i pok³adam
nadzieje w Mi³osierdziu i Mi³oci Bo¿ej.
Poprzez to wiadectwo chcia³abym podziêkowaæ Bogu Wszechmog¹cemu za
bezmiar otrzymanych ³ask i za Vassulê,
która sieje ziarno otrzymane od Pana. B.
Przepe³ni³a mnie
mi³oæ do Boga...
To wszystko by³o w zamyle Pana i wierzê w Jego ogromn¹ mi³oæ do nas. Ten
piêkny Hymn Prawdziwe ¯ycie w Bogu
to wielki dar, jaki moglimy otrzymaæ w
ostatnich czasach. Na pewno moje s³owa
pisane nie potrafi¹ oddaæ tego, co naprawdê prze¿y³am, jak siê zmieni³am i jak bardzo jestem przepe³niona mi³oci¹ do mego
Pana, Boga Umi³owanego Jedynego.
W 1995 r. znalaz³am siê w takiej sytuacji, ¿e musia³am wyjechaæ za granicê.
Wczeniej wyjecha³ tam ksi¹dz - brat serdecznej kole¿anki. Pan Bóg wiedzia³, ¿e
jeli zostanê w tym samym miecie, to nic
z tego nie bêdzie i wys³a³ mnie do W. Daleko - jak na pustyniê - od Polonii i znajomych. By³am tam samiuteñka. Dawano mi
telefony, adresy i propozycje, ale nigdy nic
z tego nie wychodzi³o. Mia³am tylko przyjaciela ksiêdza, który mieszka³ daleko. Pociesza³ mnie, czasem przyje¿d¿a³ w odwiedziny i przywozi³ jakie pisma. By³y to pisma przewa¿nie katolickie. W³anie w nich
wyczyta³am informacje o ksi¹¿ce Prawdziwe ¯ycie w Bogu. Myl o tej ksi¹¿ce by³a
tak silna, ¿e nie dawa³a mi spokoju. Przy
nastêpnej wizycie zapyta³am go o tê ksi¹¿kê. Chcê nadmieniæ, ¿e zosta³ on wybrany
na wysokie stanowisko w Rzymie. To wspania³y cz³owiek. Kiedy przyjecha³ nastêpnym
razem, przywióz³ mi Prawdziwe ¯ycie w
Bogu tom VI. Zaczê³am czytaæ. To by³
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prawdziwy wstrz¹s dla mnie, cz³owieka
grzesznego i s³abego. Nikt i nigdy w ¿yciu
nie przemówi³ do mnie z tak¹ mi³oci¹. P³aka³am tak bardzo, ¿e wstawa³am rano z
popuchniêtymi oczami. Postanowi³am wtedy napisaæ do wydawnictwa «Vox Domini»
z prob¹ o przys³anie mi brakuj¹cych tomów. Jestem ogromnie wdziêczna wydawnictwu za wszelki trud. Otrzymywa³am
ksi¹¿ki na bie¿¹co i czyta³am. P³aka³am,
cieszy³am siê, przeprasza³am mego Pana,
modli³am siê i znów p³aka³am. Wydawa³o
mi siê, ¿e serce mi pêknie. Pokocha³am
Vassulê jak moj¹ siostrê. Kiedy zobaczy³am jej zdjêcie w tomie VI, powiedzia³am
sobie: jaka¿ ona podobna do Jezusa! Modlê siê za Vasilikê i pragnê j¹ zobaczyæ.
Kilkanacie lat temu, a wiêc przed zapoznaniem siê z Orêdziami, mia³am sny
(widzia³am na przyk³ad wal¹ce siê wie¿e
kocio³a, ci¹gle by³am w jakich labiryntach, z których nie mog³am wyjæ, widzia³am koniec wiata i wojny), których nie rozumia³am. Dopiero Orêdzia Umi³owanego
Jezusa da³y mi odpowied. Ukaza³y mi
moj¹ nicoæ, zagubienie, grzesznoæ, a
tak¿e jak wiat jest pogr¹¿ony w z³u. Zrozumia³am bezgraniczn¹ Mi³oæ Jezusa do
nas wszystkich. Zrozumia³am, jak bardzo
pragnie On, ¿ebym by³a Jego dzieckiem.
Jak bardzo mnie kocha³ i kocha. Przemówi³ do mnie jak najczulszy Ojciec. Przemówi³a do mnie równie¿ Mateczka Przenajwiêtsza Swoim matczynym sercem. Dziêkujê Panu Bogu za ten ogromny dar i ³askê, ¿e te ksi¹¿ki dotar³y do mnie. Wszystkie tomy przeczyta³am ju¿ trzy razy. Staram siê po¿yczaæ je innym. Gdy mi jest
ciê¿ko albo smutno to otwieram ksi¹¿kê i
zaraz znajdê s³owa pocieszenia. Mój Jedyny Pan jest teraz moim ¿yciem, szczêciem, radoci¹ i wszystkim. Jest moj¹ najwiêksz¹ Mi³oci¹. On sam przyszed³ do tej
biednej nicoci, jak¹ jestem, aby ratowaæ
moj¹ duszê.
Jestem ju¿ w Polsce. Dzisiaj dziêkujê
Panu Bogu za to dowiadczenie i za to, ¿e
wys³a³ mnie tak daleko, ¿eby dotrzeæ do
mojego serca. Gdyby tak siê nie sta³o, kto
wie, czy jeszcze nadal bym nie b³¹dzi³a.
Chwa³a Panu. Chwa³a Panu za to, ¿e rozpali³ moje serce tak ogromn¹ mi³oci¹ do
Siebie i Maryi, ¿e du¿o siê modlê, nale¿ê
do Ko³a ¯ywego Ró¿añca, poszczê, pielgrzymujê, czytam prasê i ksi¹¿ki katolickie, modlê siê za innych.
Dziêkujê Panu Bogu za ten piêkny Hymn
Mi³oci i Pokoju. Za wszelk¹ Dobroæ, Mi³oæ i Mi³osierdzie i proszê, by b³ogos³awi³
wszystkim, którzy Go kochaj¹ i przyczyniaj¹ siê do Jego Chwa³y.
Jezu Umi³owany, wierzê w Ciebie, uwielbiam Ciê, ufam Tobie i kocham Ciê nade
wszystko. Mateczko Przenajwiêtsza - kocham Ciê ca³ym sercem. Niech bêdzie Bóg
uwielbiony.
D.

Moje ¿ycie
jest w Jego Rêkach!
Przyjació³ka po¿yczy³a mi orêdzia Prawdziwego ¯ycia w Bogu, Vassuli Ryden.
Obecnie czytam czwarty tom i nie wyobra¿acie sobie, jaki wp³yw maj¹ na mnie te
przes³ania.
Na pocz¹tku potrafi³am przeczytaæ nie
wiêcej ni¿ dwie strony na raz. Orêdzia poruszy³y mnie do g³êbi. Wylewa³am mnóstwo
³ez i czu³am, ¿e ca³a siê oczyszczam w
czasie szlochu, jaki towarzyszy³ ³zom. Czu³am, ¿e te orêdzia zosta³y napisane dla
mnie. Przez chwilê myla³am, ¿e mo¿e jestem szalona, ale wkrótce zda³am sobie
sprawê, ¿e tak nie by³o. Zda³am sobie sprawê z tego, ¿e nasz Bóg jest Panem wszystkiego. Uwiadomi³am sobie, ¿e moje ¿ycie
jest w Jego rêkach, w ka¿dym momencie,
¿e nale¿ê do Niego, poniewa¿ jestem Jego
stworzeniem. Nauczy³am siê te¿ byæ Mu
wdziêczn¹ za mo¿liwoæ posiadania du¿ej
rodziny, choæ z tego powodu musia³am stawiæ czo³a wielu trudnociom.
Dziêki tym orêdziom zda³am sobie sprawê z tego, ¿e jestem winna Bogu moje codzienne ¿ycie. Uwiadomi³am sobie, jak
pe³en mi³osierdzia jest nasz Bóg. On cierpliwie czeka na nas przez d³ugi czas, abymy siê zmienili i wrócili do Niego. Dosz³am
do wiedzy, ¿e prawdziwa mi³oæ wzywa nas
do bycia blisko Niego i do ¿ycia w Nim.
Zda³am sobie sprawê z tego, jak wiele czasu marnujemy na b³ahostki i ¿e musimy
zostawiæ to wszystko i oddaæ siê ¿yciu w
MI£OCI. Owoce naszej pracy stworzy³y
wiat bez wiat³a i bez Mi³oci. Stworzylimy wiat, na którym tocz¹ siê wojny, panuje g³ód, mieræ grozi i dotyka m³odych,
starych i nienarodzonych. Zanieczycilimy
ziemiê. Kraje bardziej rozwiniête wykorzystuj¹ s³absze i wiele pieniêdzy trwoni siê
na zbrojenia. Nasza technologia jest raczej
wykorzystywana dla zysku, a nie dla korzyci innych. Nie troszczymy siê o Ziemiê,
któr¹ nasz Ojciec nam podarowa³. Wszyscy widzimy, ¿e to prawda. Moja dusza
chce ukryæ siê w panicznym strachu widz¹c, jak niszczymy siê wewnêtrznie. Naszym sloganem jest: Dobre jest to, co jest
mo¿liwe. Schodzimy wiêc z Bo¿ych dróg,
dróg Ojca, który b³aga o nasz¹ mi³oæ. Jak
¿ebrak, On puka do naszych drzwi w ka¿dym momencie, dzieñ i noc, szukaj¹c naszej mi³oci. On kocha nas jak Ojciec, bo
jestemy Jego ma³ymi dzieæmi, ale wiêkszoæ z nas odwraca siê plecami do Niego, który daje nam ca³¹ swoj¹ mi³oæ ka¿dego dnia.
Mam nadziejê, ¿e moja wiara w Boga
Mi³oci jest teraz mocna. Wiem, ¿e powrócimy do Niego tylko poprzez mi³oæ, poniewa¿ to MI£OÆ nas dzi wzywa. S.
Myla³am, ¿e nie ma
dla mnie ratunku...
Mam 18 lat. Chcia³abym Wam opisaæ
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moje pierwsze zetkniêcie z orêdziami Vassuli. Najwa¿niejsze jest to, ¿e w wieku 15 i
pó³ lat ca³kowicie odsunê³am siê od Kocio³a (choæ nadal wierzy³am w Boga). Nie zauwa¿a³am, ¿e coraz bardziej pogr¹¿am siê
w grzechach. Nikt nie by³ w stanie na mnie
dobrze wp³yn¹æ. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
zaczê³am podziwiaæ z³ych ludzi, wrêcz naladowaæ ich. W domu zaczê³y siê problemy, stresy, awantury. Nie potrafi³am poskromiæ swoich nerwów.
Je¿eli chodzi o szko³ê, to przez dwa lata
by³am mi³a dla wszystkich, ale w duszy
mia³am siê z ich naiwnoci. Niemal ca³ej
klasy nienawidzi³am. Z powodu swojej niewiedzy o ¿yciu popad³am na dno moralne.
Od jakiego roku zrozumia³am, jaka jestem
bezwartociowa i ¿e le rozumia³am wiat
w wieku 15-16 lat. Ca³kowicie zepsu³am
sobie opiniê poród niektórych ludzi. ¯y³am przez to w zak³amaniu. Przesta³am
doceniaæ wszystkie uczucia, g³ównie mi³oci. Ba³am siê, aby kto mnie nie skrzywdzi³. To samo dotyczy przyjani, przywi¹zania. Znienawidzi³am siebie, nie potrafi³am akceptowaæ swoich czynów. Przez to
znienawidzi³am ca³y wiat i wszystkich ludzi. Wiele nocy przep³aka³am, zastanawiaj¹c siê, dlaczego taka jestem. B³aga³am i
prosi³am Boga o pomoc. Ale prosi³am bez
wiary.
Swoje smutki na ogó³ zatapia³am w
czym innym. Czu³am siê samotna i niezrozumiana. Przez dwa lata nie by³am w
spowiedzi. Przez gromadz¹ce siê we mnie
grzechy odczuwa³am w swym wnêtrzu coraz wiêkszy ciê¿ar. Ci¹gle by³am w apatii.
Szuka³am lekarstwa, ale wiedzia³am, ¿e
nigdzie go nie znajdê. Zw¹tpi³am w sens
¿ycia. Chcia³am ze sob¹ skoñczyæ. Myla³am, ¿e nie ma dla mnie ratunku i ¿e i tak
pójdê do piek³a. Nie chcia³am d³u¿ej mêczyæ siê na tym wiecie, tylko po to, aby
po mierci cierpieæ wiêcej. Nie pope³ni³am
samobójstwa, chocia¿ brakowa³ mi do tego
jeden krok. Co mnie odepchnê³o, przestraszy³am siê ciemnoci. Jednak nadal
wymiewa³am siê z wszelkich uczuæ.
Od wrzenia tego roku postanowi³am, ¿e
pójdê do spowiedzi, ale ba³am siê, ¿e
ksi¹dz mnie wyrzuci z kocio³a i d³ugo odk³ada³am tê chwilê. Dla wszystkich by³am
niedostêpna, opryskliwa. Absolutnie przesta³am KOCHAÆ. Znienawidzi³am to s³owo. Odczuwa³am równoczenie potrzebê
rozmowy z Bogiem. Jednak nie modli³am
siê, nie czyta³am Pisma wiêtego. Chodzi³am jedynie do kocio³a. Czu³am siê nieswojo, nawet nie s³ucha³am, co mówi
ksi¹dz. To by³o gdzie na pocz¹tku listopada. Przyni³o mi siê, ¿e zaprzeda³am
duszê szatanowi. Przez nieca³y tydzieñ jako tak wydawa³o mi siê to mieszne. Jednak gdy w szkole pucili nam film o satanistach, to siê przestraszy³am. Dosz³am do
wniosku, ¿e szatan czuje siê swobodny w
moim ciele.

Którego dnia po pewnym wydarzeniu
bardzo siê zasmuci³am, zdaj¹c sobie coraz bardziej sprawê, ¿e jestem niczym. W
koñcu siêgnê³am po Bibliê. Nie pamiêtam,
jaki to by³ fragment. W ka¿dym razie Pan
Jezus mówi³ o Swoim nadejciu, o potrzebie nawracania. O tym, ¿e kocha ka¿dego
i gdy kto ¿a³uje za Swoje grzechy - On
przebacza. Poczu³am siê dosyæ dziwnie, w
tym fragmencie by³o te¿ odniesienie do
mnie. Powoli uwiadamia³am sobie, ¿e Pan
Jezus naprawdê mnie kocha, ¿e nie po to
pozwoli³ mi siê urodziæ (mia³am umrzeæ
podczas narodzin), abym skoñczy³a tak
marnie. Nie wiem, jak to siê sta³o, ale gdy
przysz³am ze szko³y 22 listopada 1995 roku
zauwa¿y³am na parapecie kuchni siódmy
tom Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Mama
kupi³a te ksi¹¿ki w czasie wakacji. Wtedy
siê z nich mia³am, choæ w ogóle nie wiedzia³am o czym s¹. Po obejrzeniu ty³u
ok³adki i pierwszych stron postanowi³am
przeczytaæ pierwszy tom. Gdy dosz³am do
Zeszytu 1-6 zaczê³am p³akaæ. Zdziwi³am
siê, ¿e Pan Jezus mnie kocha: taka grzesznicê. Wydawa³o mi siê to niemo¿liwe. Przesz³o mi przez myl, ¿e to jakie oszustwo.
Od³o¿y³am na bok ksi¹¿kê, nie spuszczaj¹c jej z oczu. Myla³am, ¿e mnie wewnêtrznie rozerwie. Równoczenie mnie odpycha³o, jak i ci¹gnê³o do tej ksi¹¿ki. Kto mi
mówi³: ty nie mo¿esz tego czytaæ, jeste
z³a, niegodna. A drugi wewnêtrzny g³os
mówi³: proszê, czytaj dalej. Nawo³ywa³, aby
dalej czyta³a. Przemog³am siê, znowu zaczê³am czytaæ. Ta sytuacja powtórzy³a siê
jeszcze dwa razy. Dok³adnie pamiêtam, jak
odczu³am czyj¹ obecnoæ, kto stara³ siê
mnie pocieszyæ. Tego dnia przeczyta³am
oko³o 160 stron. Bardzo trudno czyta³o mi
siê o mi³oci, któr¹ tak ostatnio znienawidzi³am. Dopiero wtedy zda³am sobie sprawê jakim jestem niczym: ile jest we mnie
z³a. Najbardziej jednak bola³ mnie fakt, ¿e
przez moje grzechy cierpia³ Jezus. Moje
cierpienia sta³y siê niewa¿ne. Jak mog³am
tak raniæ Pana Jezusa? Ca³¹ noc p³aka³am. Postanowi³am pójæ do spowiedzi.
Stwierdzi³am, ¿e te Orêdzia trzeba czytaæ
z czystym sercem. (...) Napiszê jeszcze,
¿e mnie - podobnie jak Vassuli - przyni³
siê Jezus prosz¹c o nawrócenie. Dwa razy
przyni³ mi siê w podstawówce. Trzeci raz
- w tym roku, w czasie wakacji. Zwraca³ siê
bezporednio do mnie: abymy siê nawracali, wierzyli w Ewangeliê. Mówi³, ¿e wkrótce powróci i pyta³, dlaczego wiat jest taki
z³y. By³ bardzo smutny. Teraz rozumiem,
¿e odnalaz³am to, czego szuka³am. nie
chcê zawieæ Pana Jezusa, pragnê wytrwaæ w Jego Mi³oci.
Jestem szczêliwa, ¿e odnalaz³am Pana
Jezusa, ale i jestem przygnêbiona bardziej
ni¿ kiedy. Ju¿ nie p³aczê tylko nad sob¹,
ale nad wiatem, nad ludmi. Wszêdzie widzê grzech, z³o.
Adriana

Fragment Orêdzia
z 27.06.1991
Prowokujecie Mnie waszym nieustannym zaprzeczaniem... Jak¿e wiêc
móg³bym nie pozwoliæ na to, by kamienie ujawni³y Mój smutek? Zakazujecie Moim pierwocinom g³oszenia
Mojego wiêtego Ducha. Dlatego w³anie mówiê wam: Jeli ci umilkn¹,
kamienie wo³aæ bêd¹ o Moim smutku.
To, co powiedzia³em niegdy Jerozolimie mówiê wam teraz z bólem: O,
gdybycie tylko zrozumieli Wspania³oæ Mojego Orêdzia Pokoju! Ale niestety! Ukryta jest ona przed waszymi
oczami! Gdyby tylko porwa³a was
Wspania³oæ Mojego wiêtego Ducha
wylewaj¹cego b³ogos³awieñstwo za
b³ogos³awieñstwem na was wszystkich... Ale niestety! Wy ani nie ujrzelicie, ani nie us³yszelicie Pocieszyciela, Ducha wiêtego  posy³anego
przez Mojego Ojca w Moim Imieniu,
pouczaj¹cego was i przypominaj¹cego wszystkie prawdy, które wam da³em  poniewa¿ ksi¹¿ê tego wiata
pos³uguje siê wasz¹ wolnoci¹, aby
doprowadziæ was do upadku.
 Panie, oka¿ im równie¿ Swoje Mi³osierdzie i jak sprawi³e, ¿e ja Ciê
us³ysza³am, spraw, aby i oni Ciê us³yszeli. Jak mi ukaza³e Swoje Piêkno,
pozostawiaj¹c mnie w zachwycie, tak
uka¿ równie¿ im Swoj¹ Doskona³oæ.
*

Modlitwa Vassuli
z 13.04.1991

Panie Jezu,
pos³u¿ siê mn¹,
aby osuszyæ Twoje £zy.
Panie Jezu, pos³u¿ siê mn¹,
aby otrzeæ Twoje £zy.
Najwiêtsze Serce,
pos³u¿ siê mn¹,
aby pocieszyæ Twoje Serce.
Najwiêtsze Serce,
pos³u¿ siê mn¹,
aby wyci¹gn¹æ ciernie
otaczaj¹ce Twoj¹ G³owê
i Twoje Serce.
Panie Jezu, pos³u¿ siê mn¹,
aby oprzeæ Swoj¹ G³owê.
S³odki i Dobry Jezu,
pos³u¿ siê mn¹,
w jakikolwiek sposób
pragniesz,
abym podoba³a siê Tobie
i pocieszy³a Ciê.
Pragnê sprawiæ,
¿e Twoje Wargi
siê umiechn¹.
*
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«Dzi narodzi³ siê wam
Zbawiciel...» (£k 2,11)
Tajemnice Bo¿ego Narodzenia promieniej¹ Bosk¹ radoci¹, która rozlewa siê obficie na ludzi dobrej woli. Z Anio³ami i w pokoju Nieba, pójdmy pe³ni wiary uwielbiæ
Zbawcê, wyjdmy Mu na spotkania.
ADWENT I BO¯E NARODZENIE
Okres Adwentu, który Koció³ obwieszcza co roku jest czasem b³ogos³awionym,
który nas przygotowuje na lepsze spotkanie z Panem i na przyjêcie jego dobrodziejstw. W wietle Pisma mo¿emy zw³aszcza ten czas porównaæ do tego d³ugiego
okresu oczekiwania proroków i ca³ego
Ludu wybranego, który oczekiwa³ na Przybycie Mesjasza. I gdy powtórnie czytamy
uwa¿nie opowiadania o Narodzeniu w
Ewangelii wed³ug w. Mateusza i £ukasza,
widzimy, jak siê wy³aniaj¹ dwie swoiste
postawy, które d¹¿¹ ku temu samemu celowi: odnaleæ Boga, znaleæ Zbawcê.
Mateusz k³adzie akcent na magów przyby³ych ze Wschodu, którzy badaj¹ znaki na
Niebie, a¿eby odkryæ obecnoæ Pana i aby
one ich zaprowadzi³y do Niego. To ludzie
wiary, która  chocia¿ nie s¹ ¿ydami  daje
im zrozumienie tajemnic i uzdalnia do udania siê do Króla ¯ydów, aby Go adorowaæ,
Dziecko obietnicy: Jezusa Zbawcê.
Magowie  tekst dobrze nam to ukazuje
(zob. Mt 2,1-12), s¹ w drodze. Szukaj¹
Boga i id¹ ufnie, chc¹c Go znaleæ. Ich poszukiwanie jest szczere i Bóg to widzi, to
dlatego On prowadzi ich przez znaki, sny,
proroctwa, przez Swoj¹ gwiazdê, a¿eby i
oni znaleli Zbawienie (zob. Mt 2,2.5.6.
9.12). Poniewa¿ ca³a ludzkoæ jest wezwana do Zbawienia. Usi³owania magów s¹
prawdziwe, s¹ wiête. Chc¹ uwielbiæ, pok³oniæ siê z pokor¹ Mesjaszowi i ofiarowaæ
Mu prezenty godne Króla, który jest Cz³owiekiem i Bogiem. I tak, prowadzeni przez
b³ogos³awion¹ Gwiazdê, która ich nape³nia radoci¹, id¹ odnaleæ Tego, którego
szukaj¹: boskiego Mesjasza. Z nieskoñczon¹ czu³oci¹ przenikniêt¹ wiêtym szacunkiem, id¹, aby Go ujrzeæ wraz z Jego Matk¹ i Józefem. Bóg udziela im tej ³aski. W
pokorze, ubóstwie i pokoju, kontempluj¹ i
adoruj¹ ca³ym sercem. S¹ szczêliwi blisko Zbawcy i pozostaj¹ chwilê przed Nim,
w tym miejscu tajemnym, ukrytym dla oczu
wiata. Potem ofiarowuj¹ swe dary z g³êbokim szacunkiem. Sami te¿ wyjad¹ nape³nieni obficie duchowymi darami. Kto
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szuka, ten znajdzie (zob. Mt 7,7). Oni
szczerze szukali i znaleli Tego, który ich
ocali przed grzechem, bêdzie owietlaæ
ca³e ich ¿ycie, prowadziæ, w mi³oci i wiêtoci, do Zbawienia wiecznego.
Druga postawa opisywana w Ewangelii
wed³ug w. £ukasza (por. 2,1-20) to skromni pasterze ¿yj¹cy na polach, którzy pilnuj¹ swego stada i czuwaj¹ nad nim uwa¿nie. ¯yj¹ ubogo i wpatruj¹c siê noc¹ w niebo, pozostaj¹ czujni (por. 2,8). Bóg zna ich
wszystkich i posy³a im Anio³a Chwa³y, by
im obwieci³ Narodzenie Mesjasza.
2,10-11: «Oto zwiastujê wam radoæ
wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dzi w miecie Dawida narodzi³ siê
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan».
To tak Anio³ Boga og³asza wype³nienie
obietnicy mesjañskiej. To co tak wielu proroków, królów, sprawiedliwych chcia³o ujrzeæ i kontemplowaæ urzeczywistni³o siê.
Czasy siê dokona³y i proci pasterze zostali dopuszczeni do tajemnic Boga i wynagrodzeni przez Niego. Oni s¹ uprzywilejowani, gdy¿ Pan zna ich serce sk³aniaj¹ce siê ku Jego Obecnoci.
2,12: «A to bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie». I do tej Dobrej Nowiny Niebo dodaje i to: 2,13: «I nagle przy³¹czy³o
siê do anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które chwali³y Boga».[1]
Tak! Bo¿e Narodzenie jest zarazem wiêtem Nieba i ziemi. W tej samej radoci s¹
one zjednoczone. W tym Dziecku ta rzeczywistoæ staje siê widzialna dla wszystkich. W nim natura ludzka jest zjednoczona w pe³ni z boskoci¹, w sposób ca³kowicie doskona³y i jedyny.
I to tak po otrzymaniu Wielkiej Nowiny,
pasterze udaj¹ siê do Pana jak ich Anio³
zaprosi³. Wychodz¹ na spotkanie Mesjasza. Szukaj¹ Go i pospiesznie wchodz¹ na
wzgórze, które góruje nad Betlejem. Zajmie im to jakie dwadziecia minut. Znajd¹ w ¿³obie B³ogos³awione Dzieci¹tko i
opowiedz¹ o swej wizji i o otrzymanym poleceniu Maryi Dziewicy i Józefowi (por.
2,16-17).
£k 2,20: Potem «pasterze wrócili, wielbi¹c i wys³awiaj¹c Boga za wszystko, co
s³yszeli i widzieli, jak im to by³o powiedziane.»
Tak, jak Anio³owie niebiescy, pasterze

chwal¹ i uwielbiaj¹ Boga. Ich s³owa og³aszaj¹ Dobr¹ Nowinê oraz pokój i radoæ
wybranym, wypiewuj¹ cuda Pana.
PRZE¯YÆ BO¯E NARODZENIE
W BOGU
wiêto narodzenia Chrystusa to dla ca³ego wiata czas wielkiej ³aski. Bo¿e Narodzenie to jest dzieñ, w którym cz³owiek zostaje ocalony dziêki «Bogu z nami», Emmanuelowi (zob. Mt 1,23). To dzieñ, w którym dotyka nas ³aska rzeczywistego przyjmowania Pana do naszych serc, do naszego ¿ycia, aby On nas poprowadzi³ do Raju.
Bo¿e Narodzenie to wielkie wiêto dla ludzi tego wiata jak równie¿ dla dusz w
Czyæcu (zob. 1 Kor 3,15), które w tym
szczególnym dniu wchodz¹ licznie do Nieba.
Pomylmy naprawdê nad tym: Bo¿e Narodzenie to wielka radoæ dla Nieba, Czyæca i dla Ziemi. My, chrzecijanie, rozpoznalimy wo³anie Boga. W naszych sercach
rozbrzmia³ piew Anio³ów. Razem, autentycznie wierz¹cy, idziemy na spotkanie
Pana. Rozpoznalimy dzisiaj liczne znaki i
wierzymy w Jego S³owo Prawdy.
Wszyscy chrzecijanie powinni poj¹æ, jak
wielkim czasem ³aski jest Bo¿e Narodzenie, którego nie mo¿na marnowaæ... Bez
przygotowania, bez praktyk religijnych, bez
modlitwy, bez czujnego wyczekiwania Zbawienia, bez mi³osnego poszukiwania Pana,
dusza nie zbiera b³ogos³awionych owoców
Zbawienia. Kto ignoruje Pana swoim ¿yciem, nawet jeli nazywa siebie chrzecijaninem, nie mo¿e przyj¹æ Boga, poniewa¿
jego serce jest zamkniête na ³askê. Bóg
daje zawsze, ale cz³owiek mo¿e odebraæ
tylko wtedy, gdy siê otwiera na Niego, na
Jego Obecnoæ, szczególnie na Bo¿e Narodzenie. Wszyscy, jako dzieci Kocio³a,
musimy rozeznaæ, czy jestemy wierni, jak
ci magowie, ci pasterze, prorocy... Czy jestemy ludmi szukaj¹cymi Boga, którzy z
Nim id¹ w wierze? W g³êbi swego serca,
ka¿dy zna odpowied. Dla naszego szczêcia obecnego i wiecznego Pan pragnie,
abymy siê nawrócili, prowadz¹c ¿ycie
godne i wiête.
Bo¿e Narodzenie, to jest dzieñ Zbawienia. Dzieñ weso³oci i radoci dla stworzenia. Bóg przychodzi do ludzi i puka do drzwi
ka¿dego serca (por. Ap 3,20). Ludzie dobrej woli, przedmioty jego Boskiego upodo-
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bania, odpowiadaj¹ na Jego wezwanie
(por. £k 2,14) i otrzymuj¹ pokój[2] oraz Zbawienie. To wspania³e! To boskie!
Pójdmy razem na spotkanie Pana, który  le¿¹c w ¿³obie  otwiera przed nami
ramiona. Przygotowujmy siê dobrze w czasie Adwentu ka¿dego dnia na modlitwie,
oczekuj¹c pogodnie, czytaj¹c Bibliê, przez
ufnoæ i wyrzeczenie. Uzyskajmy przebaczenie naszych grzechów w sakramencie
spowiedzi, dobrej spowiedzi, co nas wprowadzi lekkich radoci¹ i prawdziw¹ wolnoci¹ dzieci Boga. Niech nasze domy ujawniaj¹ nasz¹ postawê przyjêcia Mesjasza.
Piêkna szopka przygotowana ze staraniem
ujawnia uczucia naszego serca i pomaga
nam stan¹æ na modlitwie przed Panem.
Skorzystajmy z tego czasu ³aski, by dawaæ
siebie innych, a ponad wszystko  Bogu.
Kto sieje obficie podczas Adwentu przez
duchowe ¿ycie ¿arliwe, zjednoczone z Bogiem, zbierze wiele owoców dla obecnego
¿ycia i na ¿ycie wieczne. Przez lata wiêta
religijne nastêpuj¹ po sobie. S¹ dla nas
wszystkich czasem uwiêcenia, poszukiwania Boga, który pragnie obsypywaæ nas
Swymi dobrodziejstwami, ponad nasze
oczekiwania. Przez Swych jego pos³añców,
przez Anio³ów, przez Ducha wiêtego, Pan
nas wo³a, abymy byli bliziutko Niego i w
Nim. Z Dziewic¹ Maryj¹, powiêcan¹, b³ogos³awion¹ na wieki spomiêdzy wszystkich
niewiast, trwajmy przed Zbawc¹. Niech
nasz marsz ku Bo¿emu Narodzeniu, ku Jezusowi, bêdzie z ka¿dym dniem coraz wiêkszym odkryciem cudów Boga, jego Mi³oci.
W radoci, ¿e my, wierz¹cy jestemy Bo¿ymi b³ogos³awionymi. Chwalmy Go bez
przerwy przez nasze ¿ycie. Chwalmy Go
zawsze przez hymny i piewy nape³nione
radoci¹.
B³ogos³awiony niechaj bêdzie Jezus
Chrystus Zbawiciel.
Niechaj wiêta Trójca króluje w ca³ym
Kociele.
Niechaj wiêta Rodzina bêdzie kochana przez wszystkie serca.
Niech wasze Bo¿e Narodzenie wype³ni
radoæ i pokój Boga.
Jacques Magnan

NASZA PROMOCJA POCZTÓWEK!
JEDNA KARTKA: tylko 66 gr (wysy³ka gratis).
Aby skorzystaæ z promocji nale¿y zakupiæ minimum
15 kartek o dowolnym wzorze (czyli jednego rodzaju lub
ró¿nych, wed³ug wyboru).
Ka¿da osoba,
która na
zamieszczonym blankiecie wp³aci
kwotê 10 z³
otrzyma 15
kartek. Z ty³u
przekazu
nale¿y napisaæ:
pocztówki.

Przypisy:
1. Odk¹d istniej¹ Anio³owie i ca³e Niebieskie
wojsko piewaj¹ chwa³ê Boga i uwielbiaj¹ Go
(zob. Hb 38,7; Iz 6,3; He 1,6...).
2. Mesjasz daje pokój, On jest naszym pokojem i bez Niego nasz wiat nie mo¿e mieæ pokoju
(zob. Iz 2,4; 9,6.7; 11,6-9; J 14,27; Ef 2,14.17;
Kol 1,20; Rz 5,1...). W pokoju, który Bóg sk³ada
w naszych otwartych sercach, pozostañmy czujny, czuwaj¹c (gr. phylassontes; £k 2,8) jak skromni
pasterze, nad dobrym zdrowiem stada, naszych
dusz, naszych braci. Chwa³a Bogu, dla nas
wszystkich urodzi³ siê Zbawiciel!

*
WSZYSTKIM NASZYM DROGIM
CZYTELNIKOM I WASZYM BLISKIM
NIECH PAN JEZUS NOWONARODZONY
B£OGOS£AWI NA KA¯DY DZIEÑ
NOWEGO ROKU 2006, WNOSZ¥C
W WASZ CODZIENNY TRUD
64 SWOJ¥ RADOÆ, POKÓJ I MI£OÆ!

I inne wzory...
Zakup kartek
w promocji
to oszczêdnoæ 7 z³otych!

