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Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii
w Medziugorju i dla wiata
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla œwiata z 25 wrzeœnia 2005:
z 25 wrzenia 2005:
Drogie dzieci, wzywam was z mi³oci¹: nawróæcie siê, nawet jeli jestecie
oddaleni od mojego serca. Nie zapominajcie: ja jestem wasz¹ matk¹ i odczuwam ból z powodu ka¿dego z tych, którzy s¹ oddaleni od mojego serca, ale nie
opuszczam was. Wierzê, ¿e mo¿ecie porzuciæ drogê grzechu i zdecydowaæ siê
na wiêtoæ. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
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JAN PAWE£ II
1920-2005
KALENDARIUM ¯YCIA
I PONTYFIKATU (2)
10-13 padziernika 1984
Pielgrzymka do Hiszpanii i
Ameryki £aciñskiej (Dominikana
i Portoryko)
19 padziernika 1984
Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko zostaje zamordowany przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa.
4 grudnia 1984
Joaquin Navarro-Valls mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
26 stycznia - 6 lutego 1985
Pielgrzymka do Wenezueli,
Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago
27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko
próbuje wci¹gn¹æ Jana Paw³a II
w kampaniê przeciwko amerykañskiej inicjatywie obrony strategicznej.
31 marca 1985
List apostolski Jana Paw³a II
do m³odych ca³ego wiata. Jan
Pawe³ II ustanawia Miêdzynarodowy Dzieñ M³odzie¿y
29 kwietnia 1985
Zakoñczenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczêtej w 1984 roku.
11-21 maja 1985
Podró¿ do Holandii, Luksemburga i Belgii
27 maja 1985
Podczas trzeciego konsystorza Jan Pawe³ II mianuje 28 kardyna³ów.
2 czerwca 1985
Slavorum apostoli - czwarta encyklika
Jana Paw³a II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu s³owa Bo¿ego i katechezie Kocio³a katolickiego
(Wskazówki do w³aciwego przedstawiania
tych zagadnieñ).
28 czerwca 1985
W dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê powstania
Sekretariatu Jednoci Chrzecijan Jan Pawe³ owiadcza, ¿e zaanga¿owanie Kocio-
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³a rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest nieodwo³alne.
8 - 19 sierpnia 1985
Pielgrzymka do Togo, Wybrze¿a Koci
S³oniowej, Kamerunu, Republiki rodkowoafrykañskiej, Kenii i Maroka
19 sierpnia 1985
Jan Paw³em II przemawia do 80 tysiêcy
m³odych muzu³manów w Casablance.
8 wrzenia 1985
Wizyta w Liechtensteinie
28 padziernika 1985
Jan Pawe³ przemawia do Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoci z okazji dwudziestej rocznicy og³oszenia Nostra aetate, Deklaracji II Soboru
Watykañskiego o stosunku Kocio³a do re-

ligii niechrzecijañskich.
24 listopada - 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla
uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru
Watykañskiego.
31 stycznia - 11 lutego 1986
Jan Pawe³ odwiedza Indie. Miêdzy innymi jeden z przytu³ków dla najubo¿szych prowadzonych przez Matk¹ Teresê z Kalkuty.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary og³asza Instrukcjê o chrzecijañskiej wolnoci i wyzwoleniu.
13 kwietnia 1986
Jan Pawe³ II przemawia do
wspólnoty ¿ydowskiej w rzymskiej Synagodze. Mówi: Jestecie naszymi braæmi umi³owanymi i w pewien sposób
mo¿na by powiedzieæ: naszymi starszymi braæmi.
18 maja 1986
Dominum et Vivificantem,
pi¹ta encyklika Jana Paw³a.
30 czerwca 1986
Wymiana korespondencji
miêdzy Janem Paw³em II arcybiskupem Robertem Runcieem i kardyna³em Johannesem Willebrandsem wskazuje
na powa¿ne trudnoci w kontynuacji dialogu katolicko-anglikañskiego.
1-8 lipca 1986
Papieska pielgrzymka do
Kolumbii i na Wyspy w. £ucji
6 wrzenia 1986
Apel wystosowany do mieszkañców Europy, Jan Pawe³
II wzywa do jednoci i pokoju
1 padziernika 1986
Papie¿ podpisuje dokument
Kongregacji Nauki Wiary O
duszpasterstwie osób homoseksualnych
4-7 padziernika 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji.
27 padziernika 1986
Spotkanie wiatowych przywódców religijnych podczas wiatowego Dnia Modlitw
o Pokój w Asy¿u z udzia³em 47 delegacji
kocio³ów chrzecijañskich i 13 religii niechrzecijañskich
18 listopada - 1 grudnia 1986
Najd³u¿sza pielgrzymka prowadzi Jana
Paw³a do Bangladeszu, Singapuru, Fid¿i,
Nowej Zelandii, Australii i na Seszele.
27 grudnia 1986
Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje
dokument: W s³u¿bie wspólnocie ludzkiej Etyczne podejcie do zagadnienia d³ugu
miêdzynarodowego.
13 stycznia 1987
Papie¿ Jan Pawe³ II przyjmuje w Watykanie genera³a Wojciecha Jaruzelskiego.
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20 lutego 1987
Papie¿ przyjmuje Muzeyyen Agcê, matkê Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
Redemptoris Mater, szósta encyklika.
31 marca - 13 kwietnia 1987
Podró¿ do Urugwaju, Chile, Argentyny
30 kwietnia - 4 maja 1987
Wizyta w RFN i beatyfikacja s. Teresy
Benedykty od Krzy¿a - Edyty Stein, mêczenniczki z Auschwitz (1 maja)
5 czerwca 1987
Og³asza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Ojciec wiêty inauguruje Rok Maryjny,
zakoñczony 15 sierpnia 1988.
8 - 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski.
W przemówieniu na Zamku Królewskim Jan
Pawe³ II akcentuje podmiotowoæ cz³owieka i narodu. Na Westerplatte przypomina
m³odzie¿y o zagro¿eniach, jakie niesie klimat relatywizmu.
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii
Kurta Waldheima wywo³uje konflikt ze wiatowymi przywódcami ¿ydowskimi oraz staje
siê pretekstem do specjalnych konsultacji.
8 - 14 lipca 1987
Jan Pawe³ spêdza wakacje na wêdrówkach po Dolomitach.
10 - 21 wrzenia 1987
Druga papieska pielgrzymka do Stanów
Zjednoczonych i Kanady (papie¿ spotyka siê
z chorymi na AIDS).
1 - 30 padziernika 1987
Synod Biskupów obraduje nad powo³aniem i pos³annictwem wieckich w Kociele
i w wiecie; prace Synodu zostan¹ podsumowane w adhortacji apostolskiej Christifideles laici og³oszonej 30 grudnia 1988.
3 - 7 grudnia 1987
Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymk¹ do Rzymu i spotyka siê
z Papie¿em.
22 grudnia 1987
Przemówienie bo¿onarodzeniowe Jana
Paw³a do Kurii Rzymskiej podkrela pierwszeñstwo apostolstwa nad urzêdem.
30 grudnia 1987
Sollicitudo rei socialis, ukazuje siê druga
spo³eczna encyklika Jana Paw³a.
25 stycznia 1988
List apostolski Euntes in mundum dla
uczczenia tysi¹clecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Orêdzie milenijne Jana Paw³a do katolików ukraiñskich, Magnum Baptismi donum,
s³awi wiernoæ grekokatolików w obliczu
przeladowañ.
7 - 19 maja 1988
Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i
Paragwaju.
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna dzia³alnoæ

schronisko dla bezdomnych.
7 czerwca 1988
Jan Pawe³ II pisze osobisty list do Michai³a Gorbaczowa, bêd¹cy sygna³em otwarcia na szeroki dialog; list ten wrêcza na
Kremlu 13 czerwca kard. Casaroli.
14 czerwca 1988
Papie¿ przyjmuje na audiencji Dalajlamê
19 czerwca 1988
Kanonizacja 117 mêczenników wietnamskich.
23 - 27 czerwca 1988
Papieska wizyta w Austrii
28 czerwca 1988
Jan Pawe³ mianuje 24 kardyna³ów podczas czwartego konsystorza i og³asza konstytucjê apostolsk¹ Pastor Bonus, dokonuj¹c¹ reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Acybiskup Marcel Lefebvre nielegalnie
wywiêca czterech biskupów i automatycznie ci¹ga na siebie ekskomunikê.
15 sierpnia 1988
List apostolski Mulieris dignitatem o godnoci i powo³aniu kobiety. Jan Pawe³ II gani
przejmowanie przez kobiety mêskich wzorów zachowañ, sprzeczne z ich powo³aniem
macierzyñskim.
10 - 19 wrzenia 1988
Podró¿ do Afryki (Zimbabwe, Botswana,
Lesotho i Mozambik)
8 - 11 padziernika 1988
Wyst¹pienie w Parlamencie Europejskim
i Trybunale Praw Cz³owieka (w trakcie pielgrzymki do Francji, 11.10.1988)
6 lutego 1989
Jan Pawe³ II przyjmuje prof. A. Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
8 - 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne
pomiêdzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
20 kwietnia 1989
Spotkanie z delegacj¹ NSZZ Solidarnoæ i z Lechem Wa³ês¹
28 kwietnia - 6 maja 1989
Kolejna afrykañska podró¿ (Madagaskar,
Reunion, Zambia, Malawi)
27 maja 1989
Audiencja prezydenta Georgea Busha
1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka
do krajów skandynawskich: Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji.
17 lipca 1989
Wznowienie stosunków dyplomatycznych
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Polsk¹.
19 - 21 sierpnia 1989
Wizyta w Hiszpanii, papie¿ bierze udzia³
w wiatowym Dniu M³odzie¿y w Santiago
de Compostela.
20 sierpnia 1989
Jan Pawe³ wyg³asza kazanie na zakoñczenie II wiatowego Dnia M³odzie¿y w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.

Wrzesieñ 1989
Jan Pawe³ II przyjmuje w Watykanie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie
6 - 16 padziernika 1989
Pi¹ta pielgrzymka Jana Paw³a II do Azji:
Korei Po³udniowej, do Indonezji i na Mauritius, podczas której Papie¿ zwraca siê za
porednictwem radia do Chin z prob¹ o
nowe otwarcie.
20 padziernika 1989
Watykañska audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera
12 listopada 1989
Papie¿ kanonizuje Brata Alberta - Adama
Chmielowskiego i Agnieszkê Czesk¹.
24 listopada 1989
List otwarty kardyna³a Frantika Tomaka zdecydowanie stawia Koció³ w Czechos³owacji po stronie aksamitnej rewolucji.
1 grudnia 1989
Jan Pawe³ II przyjmuje w Watykanie Michai³a Gorbaczowa. Papie¿ wyra¿a nadziejê, ¿e w³adze ZSRR zagwarantuj¹ wszystkim wierz¹cym mo¿liwoci pe³nego korzystania z wolnoci religijnej, która jest fundamentem wszystkich innych wolnoci.
12 - 17 stycznia 1990
Konsultacje pomiêdzy przedstawicielami
Kocio³a rzymskokatolickiego i rosyjskiego
prawos³awia w Moskwie nie przynosz¹ rozwi¹zania problemu odradzaj¹cego siê Kocio³a greckokatolickiego na Ukrainie.
25 stycznia - 1 lutego 1990
Podró¿ do krajów afrykañskich: Republiki
Zielonego Przyl¹dka, Mali, Gwinei-Bissau,
Burkina Faso i do Czadu
Luty - kwiecieñ 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych
z Wêgrami, ZSRR i Czechos³owacj¹
15 marca 1990
Nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych
pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i ZSRR.
21 - 22 kwietnia 1990
Pielgrzymka do Czechos³owacji.
Maj 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych
z Rumuni¹
6 - 14 maja 1990
Pielgrzymka do Meksyku.
25 - 27 maja 1990
Wizyta na Malcie
26 sierpnia 1990
Podczas modlitwy Anio³ Pañski Jan Pawe³ II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej.
1 - 10 wrzenia 1990
Podró¿ do Afryki (Tanzania, Burundi,
Rwanda i Wybrze¿e Koci S³oniowej)
25 wrzenia 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej Ex corde ecclesiae wzmacnia katolick¹ to¿samoæ uniwersytetów katolickich.
30 wrzenia - 28 padziernika 1990
Synod Biskupów obraduje nad problemem
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kap³anów we wspó³czesnym wiecie. Zwieñczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska Pastores dabo vobis.
18 listopada 1990
Audiencja dla Michai³a Gorbaczowa
6 grudnia 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych
z Bu³gari¹
7 grudnia 1990
Ósma encyklika Redemptoris missio (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991
15 stycznia 1991
Jan Pawe³ II wysy³a listy do prezydentów
Saddama Husajna i Georgea Busha z prob¹ o jak najszybsze rozwi¹zanie kryzysu w
Zatoce Perskiej.
5 lutego 1991
Audiencja dla prezydenta Lecha Wa³êsy
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli
Watykanu z patriarchami katolickich Kocio³ów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów
zaanga¿owanych w wojnê w Zatoce Perskiej. List Papie¿a do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kocio³a w Rosji,
na Bia³orusi i w Kazachstanie
1 maja 1991
Og³oszona zostaje trzecia spo³eczna encyklika Jana Paw³a, Centesimus annus.
10 - 13 maja 1991
Podró¿ do Portugalii
13 kwietnia 1991
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Jan Pawe³ II ustanawia trzy administratury apostolskie w Zwi¹zku Sowieckim.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce.
28 czerwca 1991
Na swoim pi¹tym konsystorzu Jan Pawe³
powo³uje 23 nowych kardyna³ów.
13 - 20 sierpnia 1991
Druga czêæ pielgrzymki do Polski. Podró¿ na Wêgry (od 17 sierpnia)
14 - 15 sierpnia 1991
Papie¿ zwraca siê do uczestników III
wiatowego Dnia M³odzie¿y (Czêstochowa).
8 wrzenia 1991
Papie¿ og³asza dzieñ modlitw o pokój w
Jugos³awii
Padziernik 1991
Listy do biskupów Chorwacji oraz do patriarchy Kocio³a prawos³awnego w Serbii
2 padziernika 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios
I, a 22 padziernika jego miejsce zajmuje
patriarcha Bart³omiej I.
12 - 21 padziernika 1991
Podró¿ do Brazylii
8 grudnia 1991
Apel o pokój w Jugos³awii
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna
28 listopada
- 14 grudnia 1991
W Rzymie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów powiêcone Europie.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska
uznaje niepodleg³oæ
Chorwacji i S³owenii.
8 lutego 1992
Nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych
pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i S³oweni¹, Chorwacj¹ i Ukrain¹
19 - 26 lutego 1992
Podró¿ do Senegalu,
Gambii i Gwinei.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury Kocio³a w Polsce.
13 maja 1992
Papie¿ og³asza, ¿e
dzieñ 11 lutego - wiêto Matki Boskiej z Lourdes - bêdzie corocznie
obchodzony jako wiatowy Dzieñ Chorego.
4 - 10 czerwca 1992
Podró¿ do Angoli, na
Wyspy w. Tomasza i
Ksi¹¿êc¹.
25 czerwca 1992
Papie¿ podpisuje nowy Katechizm Kocio³a
Katolickiego

15 lipca 1992
Jan Pawe³ II przechodzi operacjê usuniêcia ³agodnego guza jelita.
12 - 28 sierpnia 1992
Jan Pawe³ II przebywa w poliklinice Gemelli w Rzymie
21 wrzenia 1992
Stolica Apostolska nawi¹zuje stosunki
dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 padziernika 1992
Papie¿ bierze udzia³ w IV Konferencji
Generalnej Rady Episkopatu Ameryki £aciñskiej w Santo Domingo.
31 padziernika 1992
Jan Pawe³ otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachêca do nowego dialogu pomiêdzy nauk¹ i religi¹.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kocio³a Katolickiego.
12 - 15 stycznia 1993
Jan Pawe³ II w dwóch wyst¹pieniach do
polskich biskupów z okazji wizyt ad limina
og³asza nadejcie godziny laikatu w polskim katolicyzmie, a tak¿e sprzeciwia siê
Kocio³owi stronniczemu.
2 lutego 1993
Jan Pawe³ II pisze list do arcybiskupa
Sarajewa w sprawie pog³êbiaj¹cej siê wojny w by³ej Jugos³awii
3 - 10 lutego 1993
Kolejna pielgrzymka do Afryki (Benin,
Uganda, Sudan) - spotkania z nosicielami
wirusa HIV i z dzieæmi chorymi na AIDS
10 lutego 1993
Podczas dziesi¹tej pielgrzymki do Afryki
w przemówieniu w Chartumie Papie¿ potêpia przeladowania chrzecijan w Sudanie.
1 marca 1993
Apel do Sekretarza Generalnego ONZ o
po³o¿enie kresu wojnie na Ba³kanach
9 kwietnia 1993
Jan Pawe³ zwraca siê do sióstr karmelitanek z klasztoru obok by³ego obozu koncentracyjnego w Owiêcimiu, prosz¹c je o kontynuowanie modlitwy w innym miejscu.
25 kwietnia 1993
Pielgrzymka do Albanii z wywiêceniem
czterech nowych biskupów.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycyliê Papie¿ krytykuje dzia³alnoæ mafii.
12 - 17 czerwca 1993
Podró¿ do Hiszpanii
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kocio³ów
rzymskokatolickiego i prawos³awnego w libañskim Balamand, maj¹ce na celu likwidacjê podzia³ów ekumenicznych w okresie
postkomunistycznym.
2 lipca 1993
Badania w rzymskiej klinice Gemelli
28 lipca 1993
Papie¿ podpisuje konkordat zawarty miêdzy Polsk¹ a Stolic¹ Apostolsk¹
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9 - 16 sierpnia 1993
Podró¿ na Jamajkê, do Meksyku i USA
4 - 10 wrzenia 1993
Papieska pielgrzymka na Litwê, £otwê i
do Estonii.
12 - 15 sierpnia 1993
IV wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Denver
(w stanie Kolorado).
21 wrzenia 1993
Jan Pawe³ II spotyka siê w Watykanie z
naczelnym rabinem Izraela Meirem Lauem
5 padziernika 1993
Dziesi¹ta encyklika Jana Paw³a II, Veritatis splendor (podpisana 6 sierpnia).
11 -12 listopada 1993
Jan Pawe³ II potyka siê i doznaje zwichniêcia stawu barkowego.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisuj¹ porozumienie o podstawowych zasadach reguluj¹cych wzajemne stosunki.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu
dyplomatycznego Jan Pawe³ II krytykuje
ba³wochwalstwo nacjonalizmu.
23 stycznia 1994
Papie¿ przewodniczy wiatowemu Dniu
Modlitwy o Pokój na Ba³kanach
11 lutego 1994
Jan Pawe³ II ustanawia Papiesk¹ Akademiê Obrony ¯ycia
17 marca 1994
Audiencja dla premiera Izraela Icchaka
Rabina
7 kwietnia 1994
W Auli Paw³a VI, w obecnoci Papie¿a 
koncert ku czci ofiar Holocaustu.
8 kwietnia 1994
Papie¿ ods³ania odrestaurowany fresk
S¹d Ostateczny Micha³a Anio³a w Kaplicy
Sykstyñskiej
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace
Synodu koñczy adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, og³oszona we wrzeniu 1995.
28 kwietnia 1994
Jan Pawe³ upada i ³amie koæ udow¹.
29 kwietnia 1994
Papie¿ przechodzi zabieg wszczepienia
sztucznego stawu biodrowego.
29 kwietnia - 27 maja 1994
Pobyt w poliklinice Gemelli
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty klasztor dla
¿eñskiego zakonu kontemplacyjnego.
22 maja 1994
Jan Pawe³ II og³asza list apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu wiêceñ kap³añskich wy³¹cznie mê¿czyznom.
Czerwiec - sierpieñ 1994
W 12 wyst¹pieniach przy okazji modlitwy
na Anio³ Pañski Jan Pawe³ stara siê nadaæ
nowy kszta³t miêdzynarodowej dyskusji na
temat planowania rodziny i kwestii ludno-

ciowych, w zwi¹zku
z III Miêdzynarodow¹
Konferencj¹ na temat Zaludnienia i Rozwoju.
13 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
5 - 13 wrzenia
Obrady Miêdzynarodowej Konferencji
na temat Zaludnienia
i Rozwoju w Kairze.
8 wrzenia 1994
Papie¿ modli siê o
pokój w Sarajewie. W
tym dniu mia³ byæ w
obleganym miecie,
wizyta nie dosz³a do
skutku.
10 - 11 wrzenia
1994
Podró¿ do Chorwacji
29 wrzenia 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, sk³ada na rêce
Papie¿a listy uwierzytelniaj¹ce.
19 padziernika 1994
Opublikowana zostaje ksi¹¿ka Jana Paw³a II Przekroczyæ próg nadziei.
25 padziernika 1994
Nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych
z Organizacj¹ Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski Tertio millennio adveniente o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z Patriarch¹ Asyryjskiego Kocio³a
Wschodniego koñczy trwaj¹cy 1500 lat
okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Papie¿ mianuje 30 nowych kardyna³ów.
13 grudnia 1994
Jan Pawe³ II pisze List do dzieci wiata.
26 grudnia 1994
Jan Pawe³ II zosta³ og³oszony przez magazyn Time Cz³owiekiem Roku 1994
Styczeñ - grudzieñ 1995
Jan Pawe³ II piêtnacie razy publicznie
apeluje o pokój w Boni-Hercegowinie.
11 - 21 stycznia 1995
Pielgrzymka na Filipiny, do Papui-Nowej
Gwinei, Australii i Sri Lanki
14 stycznia 1995
Na falach radia Veritas Asia Ojciec wiêty zachêca wszystkich chiñskich katolików
do odnalezienia dróg komunii i pojednania.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana
Paw³a II mszy koñcz¹cej V wiatowy Dzieñ
M³odzie¿y zbiera siê najwiêkszy t³um w historii wiata.

20 - 22 maja 1995
Pielgrzymka do Czech
25 marca 1995
Evangelium vitae - jedenasta encyklika.
22 maja 1995
Wizyta w Skoczowie, Bielsku-Bia³ej i w
¯ywcu (przy okazji pobytu w Czechach)
25 maja 1995
Ut unum sint, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I sk³ada wizytê w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec wiêty og³asza List do kobiet.
30 czerwca - 3 lipca 1995
Papieska wizyta na S³owacji
9 - 10 wrzenia 1995
Papie¿ przebywa w Loreto na spotkaniu
z m³odzie¿¹
4 - 15 wrzenia 1995
W Pekinie trwaj¹ obrady IV wiatowej
Konferencji powiêconej Kobiecie.
14 - 20 wrzenia 1995
Podró¿ do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)
4 - 9 padziernika 1995
III pielgrzymka Jana Paw³a II do USA.
5 padziernika 1995
Przemówienie Jana Paw³a II na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
12 listopada 1995
List z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
Zbiera siê Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w sprawie Libanu.
5 - 12 lutego 1996
Podró¿ do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis zmienia zasady wyboru papie¿y.
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25 marca 1996
Adhortacja apostolska Vita consecrata
wieñczy prace Synodu Biskupów.
14 kwietnia 1996
Podró¿ do Tunezji
15 kwietnia 1996
Spotkanie z naczelnym rabinem Rzymu
Elio Toaff¹
17 - 19 maja 1996
Podró¿ do S³owenii
15 czerwca 1996
Pocz¹tek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
6 - 7 wrzenia 1996
Papieska wizyta na Wêgrzech
19 - 23 wrzenia 1996
Pielgrzymka do Francji
6 - 15 padziernika 1996
Pobyt w klinice Gemelli w Rzymie
8 padziernika 1996
W klinice Gemelli operacja usuniêcia wyrostka robaczkowego.
7 - 10 listopada 1996
Jan Pawe³ II wraz z kap³anami - z³otymi
jubilatami z ca³ego wiata - obchodzi piêæ-

dziesi¹t¹ rocznicê wiêceñ kap³añskich.
15 listopada 1996
Ukazuje siê duchowa autobiografia Ojca
wiêtego: Dar i Tajemnica.
19 listopada 1996
Spotkanie z Fidelem Castro w Watykanie
14 - 18 padziernika 1996
Negocjacje miedzy Stolic¹ Apostolsk¹ i
w³adzami Wietnamu w Hanoi.
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey,
sk³ada wizytê w Rzymie.
23 - 25 stycznia 1997
Wizyta w Watykanie ormiañskiego katolikosa Cylicji Arama Keszisziana.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, ¿e w
ci¹gu pierwszych 3 dni dzia³ania stronê internetow¹ odwiedzono 2,9 mln razy.
7 kwietnia 1997
Papie¿ przyjmuje prezydenta Aleksandra
Kwaniewskiego
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Paw³a do Boni i Hercegowiny, do Sarajewa.
25 - 27 kwietnia 1997
Kolejna papieska wizyta w Czechach
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu.
31 maja - 10 czerwca 1997
Pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski.
Czerwiec 1997
Patriarchat Moskiewski odwo³uje planowane spotkanie patriarchy
Aleksego II i Jana Paw³a II.

21 - 24 sierpnia 1997
Papie¿ uczestniczy w VI wiatowym Dniu
M³odzie¿y w Pary¿u.
5 wrzenia 1997
mieræ Matki Teresy z Kalkuty.
2 - 6 padziernika 1997
Podró¿ do Brazylii
31 padziernika 1997
Przemówienie podczas zorganizowanego
przez Watykan sympozjum Korzenie antyjudaizmu w rodowisku chrzecijañskim.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera siê Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.
21 - 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka Papie¿a
na Kubê.
21 lutego 1998
Jan Pawe³ II mianuje 20 kardyna³ów.
Luty - marzec 1998
Ratyfikacja konkordatu z Polsk¹, wymiana dokumentów konkordatowych
16 marca 1998
Watykañska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem og³asza dokument Pamiêtamy: Refleksje nad Shoah.
21 - 23 marca 1998
Pielgrzymka do Nigerii
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera siê Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papie¿ podpisuje list apostolski Ad tuendam fidem.
21 maja 1998
Podpisanie listu Apostolos suos.
25 maja 1998
Jan Pawe³ II staje siê najd³u¿ej urzêduj¹cym papie¿em w XX wieku.
30 maja 1998
Pó³ miliona cz³onków ruchów odnowy
wraz z Papie¿em wiêtuje wigiliê Zielonych
wi¹tek na Placu w. Piotra.
31 maja 1998
Jan Pawe³ II podpisuje List Dies Domini.
12 czerwca 1998
Jan Pawe³ II przyjmuje Jasera Arafata
przywódcê Autonomii Palestyñskiej
19 - 21 czerwca 1998
Kolejna pielgrzymka papie¿a do Austrii
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska og³asza wspólny luterañsko-rzymskokatolicki dokument na temat
nauki o usprawiedliwieniu.
2 - 4 padziernika 1998
Jan Pawe³ II w Chorwacji
11 padziernika 1998
Jan Pawe³ II wbrew protestom rodowisk
¿ydowskich kanonizuje siostrê Teresê Benedyktê od Krzy¿a (Edytê Stein).
Dokoñczenie
w nastêpnym numerze.
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TOTUS TUUS
W OSTATNIEJ
CHWILI ¯YCIA
We w³oskiej telewizji zosta³a nadana
rozmowa z nowym metropolit¹ krakowskim w Kurii przy ulicy Franciszkañskiej.
Przeprowadzi³a j¹ Marina Ricci,
siostra filozofa i ministra kultury
W³och Rocco Buttiglionego.
Oto jej streszczenie.
Powracaj¹c do krakowskich czasów przysz³ego papie¿a abp Dziwisz powiedzia³, ¿e jako cz³owiek wielkiej
modlitwy wszystkie przemówienia i dokumenty przygotowywa³ w kaplicy.
 Kiedy zosta³ Papie¿em, niczego nie zmieni³ w
swoim ¿yciu. To wszystko, co mia³ w sobie, zabra³ z
sob¹ tam, do Rzymu  wspomina³ po w³osku sekretarz
papieski.
Abp Dziwisz ujawni³ te¿ szczegó³y dotycz¹ce umierania Jana Paw³a II.
 W tych ostatnich chwilach, gdy bylimy przy nim,
widzielimy, ¿e mieræ by³a dla niego jakby przejciem
z jednego pokoju do drugiego, z jednego ¿ycia w drugie. W tych dniach s³ychaæ by³o wszystko: plac, modlitwy, piewy, okrzyki, obecnoæ m³odzie¿y. On zdawa³ sobie z tego sprawê, poniewa¿ by³ przytomny do
koñca, prawie do koñca. Tak¿e ostatniego dnia, w sobotê, by³ bardzo przytomny  stwierdzi³ arcybiskup.
Pytany o ostatnie s³owa Jana Paw³a II, abp Dziwisz
odpowiedzia³:
 Na pewno Totus Tuus, s³ysza³em to osobicie,
a tak¿e, na koñcu, po po³udniu - ale to us³ysza³a jedna z sióstr, które by³y blisko - powiedzia³:
Pozwólcie mi odejæ do Pana.
W tych ostatnich godzinach jego ¿ycia w domu panowa³
ogromny spokój: On wiedzia³, ¿e jego przeznaczeniem by³ Pan.
¯adnego lêku, wielki spokój. Ostatniego dnia poprosi³, by ca³ymi godzinami czytano mu Ewangeliê. Ostatniego dnia kto z
nas czyta³ Ewangeliê wed³ug wiêtego Jana, po czym odprawilimy Mszê w., poniewa¿ przysz³a nam do g³owy natchniona
myl: odprawiæ Mszê ku czci Bo¿ego Mi³osierdzia, nadchodzi³y bowiem sobota i niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Odprawilimy tê Mszê oko³o ósmej i dalimy Ojcu wiêtemu wiatyk, kilka kropli Przenajdro¿szej Krwi.
Ewangelia by³a bardzo piêkna: Pan przyszed³ do wieczernika. Modlilimy siê bardzo: Niech Pan przyjdzie w tym momencie. A potem trwalimy do ostatniego uderzenia serca, kiedy doktor Buzzonetti powiedzia³: Odszed³ do domu Pana, nie
odmówilimy: Wieczny odpoczynek, ale zapiewalimy Te
Deum. Nie ¿a³oba, ale dziêkczynienie.

On napisa³ w swoim testamencie, aby tak¿e jego mieræ
przyczyni³a siê do dzie³a ewangelizacji  opowiada³ abp Dziwisz.
Na koniec wywiadu metropolita krakowski wspomnia³ o cudach,
przypisywanych Janowi Paw³owi II ju¿ za ¿ycia.
 Mogê tylko powiedzieæ, ¿e Ojciec wiêty nie chcia³ o tym
s³yszeæ, mówi³, ¿e cuda czyni Bóg, nie ja. Ja modlê siê, to
tajemnice, nie wracajmy ju¿ do tego tematu.
Arcybiskup przyzna³, ¿e on tak¿e nie zapisywa³ ich w swym
dzienniku, prowadzonym od pocz¹tku pontyfikatu.
 Mylê, ¿e wszyscy wiedzieli, ¿e maj¹ do czynienia ze wiêtym. Dlaczego m³odzie¿ sz³a za nim? Poniewa¿ szuka³a Boga
za jego porednictwem. Mylê, ¿e m³odzi ludzie odkrywali Boga
przez kontakt z nim. Jak to inaczej wyt³umaczyæ? M³odzie¿ szuka³a Pana, nie Jana Paw³a II. Odnajdowa³a Go w kontakcie z
nim. Przynajmniej ja tak to sobie t³umaczê  zakoñczy³ rozmowê
arcybiskup Stanis³aw Dziwisz.

Vox Domini 43-190 Miko³ów, skr. poczt. 72. Tel./fax: (0 prefix 32) 2584-228 (od 7.30 do 12.30).
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl http://www.voxdomini.com.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Miko³ów. Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nak³ad: 2,5 tys. egz. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych. Przedruk i wykorzystanie tekstów mo¿liwe wy³¹cznie po otrzymaniu pisemnej zgody Wydawnictwa.
Bez zgody mo¿na dokonywaæ kserokopii ca³ego pisma bez zmian w formie oraz treci i nie w celach komercyjnych.
Aktualny numer naszego konta: Getinbank SA II/O Katowice: 51 1560 1111 0000 9070 0014 0768.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: http://www.voxdomini.com.pl
oraz do korzystania z internetowego sklepu. Wysy³ki realizuje Biuro Handlowe Lumen.
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JAN PAWE£ II i W. FAUSTYNA
PROROCY MI£OSIERDZIA BO¯EGO
Siostra Faustyna Kowalska, to postaæ
równie wybitna, jak Ojciec wiêty Jan Pawe³ II. Wnios³a ona nieoceniony wk³ad w niejedn¹ dziedzinê ¿ycia wiary. Rozpatrzmy jedynie to, co odnosi siê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Na wstêpie zauwa¿my, ¿e Ojciec wiêty zmar³ 2 kwietnia o godz. 21 minut 37, gdy
Koció³ rozpoczyna³ celebracjê wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, wyznaczonego przez Papie¿a w roku 2000, na pierwsz¹ niedzielê po Wielkiej Nocy. wiêto liturgiczne, w Kociele Katolickim rozpoczyna siê od pierwszych nieszporów,
czyli nieszporów jego wigilii. Z chwil¹
mierci Papie¿a, Koció³ zacz¹³ wiêc
obchody wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego.
Jako arcybiskup Krakowa, 20
wrzenia 1967 r. Karol Wojty³a uroczycie zamkn¹³ diecezjalny proces informacyjny dla stwierdzenia wiêtoci ¿ycia i cnót siostry Faustyny. Nastêpnie
zebran¹ dokumentacjê przekaza³ Rzymskiej Kongregacji do spraw wiêtych.
Jako Papie¿, przyj¹wszy imiona
Jan Pawe³ II, przewodniczy³ ceremonii beatyfikacji siostry Faustyny 18
kwietnia 1993 r. oraz jej kanonizacji 30
kwietnia 2000.
DIVES
IN MISERICORDIA
Druga Encyklika Jana Paw³a II, wydana 30 listopada 1980 roku, mówi o
Mi³osierdziu Bo¿ym. Przypomnijmy jej
s³owa:
Objawiona w Chrystusie prawda
o Bogu, który jest «Ojcem mi³osierdzia», pozwala nam «widzieæ» Go
szczególnie bliskim cz³owiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest zagro¿ony w samym rdzeniu
swej egzystencji i ludzkiej godnoci. I dlatego te¿ wielu ludzi i wiele rodowisk, kieruj¹c
siê ¿ywym zmys³em wiary, zwraca siê niejako spontanicznie do mi³osierdzia Bo¿ego w
dzisiejszej sytuacji Kocio³a i wiata.
Przynagla ich do tego zapewne sam Chrystus, dzia³aj¹cy przez swego Ducha w ukryciu ludzkich serc (rozdz. II).
Wobec swoich ziomków, mieszkañców
tego samego Nazaretu, Chrystus powo³uje
siê na s³owa proroka Izajasza: «Duch Pañski
spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹
nowinê, wiêniom g³osi³ wolnoæ, a niewidomym przejrzenie, abym ucinionych odsy³a³ wolnych, abym obwo³ywa³ rok ³aski od
Pana» (rozdz. III).
Koció³ wyznaje mi³osierdzie Boga samego, Koció³ nim ¿yje w swoim rozleg³ym
dowiadczeniu wiary, a tak¿e i w swoim nauczaniu  wpatruj¹c siê wci¹¿ w Chrystusa, koncentruj¹c siê na Nim, na Jego ¿yciu
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i Ewangelii, na Jego krzy¿u i zmartwychwstaniu, na ca³ej Jego tajemnicy (rozdz.
XIII).
Widzimy, ¿e Mi³osierdzie Bo¿e znajduje
siê w samym sercu nauczania Kocio³a. Gdy
w. Piotr pyta Pana, ile razy ma przebaczaæ
bliniemu, Jezus mu odpowiada: siedemdziesi¹t siedem razy, daj¹c w ten sposób
do zrozumienia, ¿e powinien przebaczaæ
ka¿demu, wszystko, cokolwiek uczyni.

SIOSTRA FAUSTYNA
Przysz³a na wiat 25 lipca 1905 roku,
zmar³a 5 padziernika 1938. Jej pogrzeb
mia³ miejsce 7 padziernika, w dniu wiêta
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Jej doczesne
szcz¹tki zosta³y z³o¿one w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w krakowskich £agiewnikach. W chwili mierci siostry Faustyny, Karol Wojty³a mia³ 18 lat. Nie spotka³ jej na ziemi, jednak¿e doskonale wyjani³, czego Bóg
oczekiwa³ od swojej powiernicy i aposto³ki
Jego Mi³osierdzia. Na modlitwê Regina
Coeli w dniu 3 kwietnia 2005 roku, Ojciec
wiêty przygotowa³ rozwa¿anie, które zosta³o odczytane przez abpa Leonardo Sandriego, substytuta sekretarza stanu, w sobotê
wieczorem, podczas Mszy odprawianej
przez kard. Angelo Sodano, w której uczestniczy³o 150 tysiêcy osób.
Jan Pawe³ II pisa³ miêdzy innymi: Ludzkoci, która wydaje siê czasem zagubiona i
poddana mocy z³a, egoizmu i strachu, Pan

Zmartwychwsta³y ofiarowuje dar swojej Mi³oci, która przebacza, jedna z Bogiem i
uzdalnia duszê do przyjêcia nadziei. Mi³oæ
ta nawraca ludzkie serca i przynosi pokój.
Jak bardzo cz³owiek potrzebuje zrozumienia i przyjêcia Bo¿ego Mi³osierdzia!
A OTO KILKA KRÓTKICH
CYTATÓW Z DZIENNICZKA
SIOSTRY FAUSTYNY:
Te dwa promienie oznaczaj¹ Krew
i Wodê - blady promieñ oznacza Wodê,
która usprawiedliwia dusze; czerwony
promieñ oznacza Krew, która jest ¿yciem dusz... Te dwa promienie wysz³y
z wnêtrznoci Mi³osierdzia Mojego
wówczas, gdy konaj¹ce serce Moje zosta³o w³óczni¹ otwarte na Krzy¿u. ( )
Pro wiernego s³ugê Mojego [Papie¿a],
¿eby w dniu tym powiedzia³ wiatu ca³emu o tym wielkim Mi³osierdziu Moim
( ). Nie znajdzie ludzkoæ uspokojenia, dopok¹d siê nie zwróci z ufnoci¹
do Mi³osierdzia Mojego. ( ) Powiedz,
¿e Mi³osierdzie jest najwiêkszym przymiotem Boga (299-301).
Po Komunii w. us³ysza³am te s³owa: Widzisz, czym jeste sama z siebie, ale nie przera¿aj siê tym ( ). Dlatego, ¿e tak wielka nêdz¹ jeste, ods³oni³em ci ca³e morze Mi³osierdzia Mojego. ( ) Masz wielkie i niepojête prawa do Mojego Serca, bo córk¹ pe³nej
ufnoci. ( ) Mi³oæ i Mi³osierdzie Moje
nie zna granic (717).
Dzi powiedzia³ mi Pan: otworzy³em Swe Serce jako ¿ywe ród³o Mi³osierdzia, niech z niego czerpi¹ wszystkie dusze ¿ycie, niech siê zbli¿¹ do
tego morza Mi³osierdzia z wielk¹ ufnoci¹. ( ) Kto pok³ada³ ufnoæ w Mi³osierdziu Moim, nape³niê duszê jego w godzinê mierci Swym Bo¿ym pokojem
(1520).
Powiedz Moim kap³anom, ¿e zatwardziali grzesznicy kruszyæ siê bêd¹ pod ich
s³owami, kiedy bêd¹ mówiæ o niezg³êbionym
Mi³osierdziu Moim, o litoci, jak¹ mam dla
nich w Sercu Swoim. Kap³anom, którzy g³osiæ bêd¹ i wys³awiaæ Mi³osierdzie Moje, dam
im moc przedziwn¹ i namaszczê ich s³owa i
poruszê serca, do których przemawiaæ
bêd¹. (1521)
Nast¹pi wówczas Nowa Piêædziesi¹tnica, któr¹ przepowiada³ Papie¿ Jan XXIII. Mi³osierdzie Bo¿e dokona cudów. Wkrótce nadejdzie chwila, w której zaprosimy Chrystusa ko³acz¹cego do naszych drzwi. Ustanawiaj¹c wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego, Jan Pawe³ II wrêczy³ nam klucz, którym mo¿emy
otworzyæ je przed Panem.
Stella Maris nr 414. Przek³ad z franc.
za zgod¹ wydawnictwa du Parvis: A.L.
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Na chwilê refleksji w Roku Eucharystii
Z zapisków w. Faustyny Kowalskiej

MOJE PRZYGOTOWANIE
DO KOMUNII WIÊTEJ
Najuroczystsza chwila w ¿yciu moim to
chwila, w której przyjmujê Komuniê wiêt¹.
Do ka¿dej Komunii wiêtej têskniê i za ka¿d¹ Komuniê wiêt¹ dziêkujê Trójcy Przenajwiêtszej.
Anio³owie, gdyby zazdrociæ mogli, to by
nam dwóch rzeczy zazdrocili: pierwszej 
to jest przyjmowania Komunii w., a drugiej
 to jest cierpienia. Kraków 10 I 1938 (1804)
+
Dzi przygotowujê siê na przyjcie Twoje, jako oblubienica na przyjcie Oblubieñca swego. Wielki to Pan ten Oblubieniec mój.
Niebiosa ogarn¹æ Go nie mog¹. Serafini, którzy stoj¹ najbli¿ej Niego, zas³aniaj¹ oblicze
swoje i powtarzaj¹ nieustannie: wiêty,
wiêty, wiêty.
Ten wielki Pan to Oblubieniec mój. Jemu
piewaj¹ Chóry, przed Nim padaj¹ Trony,
przed jasnoci¹ Jego s³oñce ganie. A jednak ten wielki Pan to Oblubieniec mój. Serce moje, wyjd z tej g³êbokiej zadumy, jak
Go wielbi¹ inni, bo na to nie masz czasu,
gdy¿ nadchodzi i ju¿ jest u twych drzwi.
(1805)
+
Wychodzê na Jego spotkanie i zapraszam
Go do mieszkania swojego serca, uni¿aj¹c
siê g³êboko przed Jego majestatem. Lecz
Pan podnosi z prochu mnie i jako oblubienicê zaprasza, abym usiad³a obok Niego,
abym Mu powiedzia³a wszystko, co mam w
sercu. A ja, omielona Jego dobroci¹, pochylam sw¹ skroñ na pier Jego i mówiê Mu
o wszystkim. Na pierwszym miejscu mówiê
o tym, o czym bym nigdy ¿adnemu stworzeniu nie powiedzia³a. A póniej mówiê o
potrzebach Kocio³a, o duszach biednych
grzeszników  jak bardzo potrzebuj¹ Twego mi³osierdzia. Lecz chwila szybko up³ywa.
Jezu, muszê wyjæ na zewn¹trz do obowi¹zków, które czekaj¹ na mnie. Jezus mi mówi,
¿e jest jeszcze chwila, aby siê po¿egnaæ.
Wzajemne, g³êbokie spojrzenie i na chwilê
pozornie siê roz³¹czamy, ale nigdy rzeczywicie. Serca nasze s¹ ustawicznie zjednoczone; choæ na zewn¹trz jestem rozerwana
ró¿nymi obowi¹zkami, lecz obecnoæ Jezusa pogr¹¿a mnie ustawicznie w skupieniu.
(1806)
+
Dzi przygotowanie siê moje na przyjcie
Jezusa jest krótkie, lecz napiête gwa³town¹
mi³oci¹. Przenika mnie obecnoæ Bo¿a i zapala moj¹ mi³oæ ku Niemu. S³ów nie ma
¿adnych, jest tylko wewnêtrzne zrozumienie. Tonê ca³a w Bogu przez mi³oæ. Zbli¿a
siê Pan do mieszkania serca mojego. Po
przyjêciu Komunii mam na tyle przytomnoci, aby przyjæ do w³asnego klêcznika. W
tej samej chwili dusza moja ca³kowicie pogr¹¿a siê w Bogu i nie wiem, co siê woko³o
dzieje. Bóg daje mi wewnêtrzne poznanie

swojej Boskiej Istoty. Chwile te s¹ krótkie, lecz przenikliwe. Dusza wychodzi z
kaplicy g³êboko skupiona i nie³atwo j¹
rozproszyæ. Wtenczas dotykam siê ziemi jakoby jedn¹ stop¹. ¯adna ofiara
wród dnia nie jest ani trudna, ani ciê¿ka. Ka¿da okolicznoæ wywo³uje nowy
akt mi³oci.
+
Dzi zapraszam Jezusa do serca, jak
mi³oæ. Ty jeste sam¹ mi³oci¹. Ca³e
niebo od Ciebie siê zapala i nape³nia siê
mi³oci¹. A wiêc po¿¹da Ciê dusza moja,
jak ¿¹da kwiat s³oñca. Jezu, przyjd
spiesznie do mojego serca, bo widzisz
 jak kwiat rwie siê ku s³oñcu, tak serce
moje ku Tobie. Rozchylam kielich swego serca na przyjêcie Twojej mi³oci.
Gdy Jezus przyszed³ do mego serca,
wszystko zadr¿a³o ¿yciem i ciep³em w mej
duszy. Jezu, zabierz moj¹ mi³oæ z serca, a
wlej w nie swoj¹ mi³oæ. Mi³oæ gor¹c¹ i promienist¹, która umie nieæ ofiarê, która umie
ca³kowicie zapomnieæ o sobie. Dzi dzieñ
mój nacechowany ofiar¹... (1808-1809)
+
Dzi przygotowujê siê na przyjcie Króla.
Có¿ ja jestem, a có¿ Ty, o Panie, Królu
chwa³y  chwa³y niemiertelnej. O serce
moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawê,
kto dzi przychodzi do ciebie?  Tak, wiem
o tym, ale dziwnie poj¹æ tego nie mogê. O,
ale gdyby to tylko król, ale to Król królów.
Pan panuj¹cych. Przed Nim dr¿y wszelka
potêga i w³adza. On dzi przychodzi do mojego serca. Jednak s³yszê, ¿e siê zbli¿a, wychodzê na Jego spotkanie i zapraszam. Kiedy wszed³ do mieszkania serca mego, dusza moja przejê³a siê tak wielkim uszanowaniem, ¿e z przera¿enia zemdla³a, upadaj¹c do Jego stóp. Jezus podaje jej sw¹
d³oñ i pozwala ³askawie zasi¹æ obok siebie. Uspokaja j¹: Widzisz, opuci³em tron
nieba, aby siê z tob¹ po³¹czyæ. To, co widzisz, jest r¹bek dopiero, a ju¿ dusza twoja
omdlewa z mi³oci, lecz jak siê serce twoje
zdumieje, gdy mnie ujrzysz w ca³ej chwale!
Lecz chcê ci powiedzieæ, ¿e to ¿ycie wiekuiste musi siê ju¿ tu na ziemi zapocz¹tkowaæ
przez Komuniê w. Ka¿da Komunia w. czyni ciê zdolniejsz¹ do obcowania przez ca³¹
wiecznoæ z Bogiem.
A wiêc, Królu mój, o nic Ciê nie proszê,
choæ wiem, ¿e wszystko mi daæ mo¿esz.
Proszê Ciê tylko o jedno: zostañ Królem na
wieki mojego serca, to mi wystarcza. Dzi
odnawiam poddañstwo swemu Królowi
przez wiernoæ natchnieniom wewnêtrznym.
(1810-1812)
+
Dzi nie wysilam siê na ¿adne jakie specjalne przygotowanie. Nie umiem nic pomyleæ, choæ wiele czujê. Têskniê za chwil¹, w

której Bóg przyjdzie do mojego serca. Rzucam siê w Jego objêcia i mówiê o nieudolnoci i nêdzy swojej. Wylewam ca³y ból serca swego: ¿e tak Go mi³owaæ nie mogê, jak
pragnê. Wzbudzam akty wiary, nadziei i mi³oci i tym ¿yjê ca³y dzieñ. (1813)
+
Dzi moje przygotowanie jest krótkie. Wiara silna i ¿ywa nieomal rozdziera zas³onê
mi³oci. Obecnoæ Bo¿a przenika me serce, jak promieñ s³oñca kryszta³. W chwili gdy
przyjmê Boga, ca³a istota moja jest w Nim
pogr¹¿ona. Zdumienie i podziw mnie ogarnia, widz¹c wielki majestat Bo¿y, który siê
zni¿a do mnie, która jestem nêdz¹ sam¹.
Wyrywa siê z mej duszy wdziêcznoæ ku
Niemu za wszystkie ³aski, których mi udziela, a szczególnie za ³askê powo³ania do
wy³¹cznej s³u¿by swej wiêtej. (1814)
+
Dzi pragnê siê w Komunii wiêtej zjednoczyæ jak najcilej z Jezusem przez mi³oæ. Tak gor¹co pragnê Boga, ¿e zdaje mi
siê, ¿e siê nie doczekam chwili, w której kap³an poda mi Komuniê wiêt¹. Dusza moja
wpada jakby w omdlenie za Bogiem.
Kiedy przyjê³am Go do serca, rozdar³a siê
zas³ona wiary. Ujrza³am Jezusa, który mi powiedzia³: Córko moja, twoja mi³oæ wynagradza mi za oziêb³oæ wielu dusz. Po
tych s³owach zosta³am sama, lecz dzieñ ca³y
¿y³am aktem wynagrodzenia.
+
Dzi czujê w swej duszy otch³añ nêdzy.
Pragnê siê zbli¿yæ do Komunii w. jako do
ród³a mi³osierdzia i zanurzyæ siê ca³a w tym
oceanie mi³oci.
Gdy przyjê³am Jezusa, rzuci³am siê ca³a
w Niego jako w przepaæ niezg³êbionego mi³osierdzia, a im wiêcej czu³am, ¿e jestem nêdz¹ sam¹, tym wiêcej spotêgowa³a siê ufnoæ moja ku Niemu.
W tym uni¿eniu dzieñ ca³y....
***
Fragmenty pochodz¹ z pism: «Dzienniczek. Mi³osierdzie Bo¿e w duszy mojej»
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LEKTURA, KTÓR¥ POLECAMY: OSTATNIA KSI¥¯KA S£. B. JANA PAW£A II

«PAMIÊÆ I TO¯SAMOÆ»

Jaki by³ naprawdê przebieg
zdarzeñ 13 maja 1981 roku? Czy
zamach i wydarzenia mu towarzysz¹ce nie ods³oni³y jakiej, byæ
mo¿e zapomnianej, prawdy o papiestwie? Czy nie mo¿na odczytaæ
w nich jakiego szczególnego
przes³ania o osobistym pos³annictwie Waszej wi¹tobliwoci? Ojciec wiêty odwiedzi³ zamachowca w wiêzieniu i spotka³ siê z nim
twarz¹ w twarz. Jak Wasza wi¹tobliwoæ patrzy na tamte wydarzenia dzi, po tylu latach? Jakiego znaczenia nabra³ zamach i wydarzenia z nim zwi¹zane, w ¿yciu
Ojca wiêtego?

...Kto prowadzi³
tê kulê...
Jan Pawe³ II:
Wszystko to by³o wiadectwem Bo¿ej ³aski. Widzê tu pewn¹ analogiê do próby, jakiej zosta³ poddany kardyna³ Wyszyñski
podczas Jego uwiêzienia. Tyle, ¿e dowiadczenie Prymasa Polski trwa³o przesz³o trzy
lata, a to moje doæ krótko, tylko parê miesiêcy.
Agca wiedzia³, jak strzelaæ, i strzela³ z
pewnoci¹ bezb³êdnie. Tylko, ¿e jak gdyby
kto tê kulê prowadzi³...
Stanis³aw Dziwisz:
Agca strzela³, by zabiæ. Ten strza³ powinien by³ byæ miertelny. Kula przeszy³a cia³o Ojca wiêtego, rani¹c go w brzuch, prawy ³okieæ i palec wskazuj¹cy lewej rêki. Upad³a miêdzy Papie¿em a mn¹. Us³ysza³em
jeszcze dwa strza³y, dwie stoj¹ce w pobli¿u
osoby zosta³y zranione.
Zapyta³em Ojca wiêtego: Gdzie?.
Odpowiedzia³: W brzuch. Boli? - Boli.
W pobli¿u nie by³o ¿adnego lekarza. Nie
mielimy czasu na zastanawianie siê. Przenielimy Ojca wiêtego jak najszybciej do
karetki i w ogromnym tempie pojechalimy
do kliniki Gemelli. Ojciec wiêty modli³ siê
pó³g³osem. Potem, jeszcze w drodze, straci³ przytomnoæ.
O ¿yciu b¹d mierci decydowa³y ró¿ne
czynniki. Choæby kwestia czasu, czasu dojazdu do kliniki; parê minut d³u¿ej, jaka ma³a
przeszkoda na drodze - i by³oby ju¿ za póno. W ca³ej tej sprawie widaæ Bo¿¹ rêkê.
Wszystko na to wskazuje.
Jan Pawe³ II:
Tak, pamiêtam tê drogê do szpitala. Zachowa³em jeszcze przez pewien czas wiadomoæ. Mia³em poczucie, ¿e prze¿yjê. Cierpia³em, by³ powód do strachu - ale mia³em
tak¹ dziwn¹ ufnoæ.
Mówi³em do ksiêdza Stanis³awa, ¿e wybaczam zamachowcowi. Co dzia³o siê w
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szpitalu, ju¿ nie pamiêtam.
Stanis³aw Dziwisz:
Prawie natychmiast po przyjedzie do
kliniki przewieziono Ojca wiêtego na salê
operacyjn¹. Sytuacja by³a bardzo powa¿na.
Organizm Ojca wiêtego by³ bardzo wykrwawiony. Cinienie krwi dramatycznie spad³o, bicie serca by³o ledwo wyczuwalne. Lekarze poprosili mnie, ¿ebym udzieli³ Ojcu
wiêtemu Namaszczenia Chorych. Zaraz to
zrobi³em.
Jan Pawe³ II:
By³em ju¿ w³aciwie po tamtej stronie.
Stanis³aw Dziwisz:
Potem zrobiono Ojcu wiêtemu transfuzjê krwi.
Jan Pawe³ II:
Póniejsze komplikacje i w zwi¹zku z
nimi przed³u¿enie ca³ego procesu leczenia,
by³y zreszt¹ konsekwencj¹ tej transfuzji.
Stanis³aw Dziwisz:
Pierwsz¹ krew organizm odrzuci³. Znaleli siê jednak pracuj¹cy w tym szpitalu lekarze, którzy dali Ojcu wiêtemu w³asn¹
krew. Ta druga transfuzja przyjê³a siê. Operacjê lekarze przeprowadzali, nie wierz¹c w
prze¿ycie pacjenta. Przestrzelonym palcem
nie zajmowali siê w ogóle - co by³o zrozumia³e. Jak prze¿yje, to co siê z tym potem zrobi - powiedzieli. Palec zreszt¹ zrós³ siê potem sam, bez ¿adnej specjalnej interwencji.
Po operacji przewieziono Ojca wiêtego na salê reanimacyjn¹. Lekarze bali siê
infekcji, która w tej sytuacji mog³a mieæ
miertelne skutki. Czêæ organów wewnêtrznych organizmu Ojca wiêtego by³a zrujnowana. Operacja by³a bardzo z³o¿ona i trudna. Ostatecznie wszystko zablini³o siê w
sposób doskona³y, bez ¿adnych komplikacji, choæ po tak ciê¿kiej operacji czêsto wystêpuj¹ komplikacje.
Jan Pawe³ II:

W Rzymie umieraj¹cy papie¿, w Polsce
¿a³oba... W moim Krakowie studenci zorganizowali manifestacjê - bia³y marsz. Gdy
pojecha³em do Polski, powiedzia³em: Przyjecha³em wam podziêkowaæ za bia³y
marsz. By³em te¿ w Fatimie, ¿eby podziêkowaæ Matce Boskiej.
Oj, Bo¿e mój! To by³o ciê¿kie dowiadczenie. Obudzi³em siê dopiero nastêpnego
dnia, ko³o po³udnia. I mówiê do ksiêdza Stanis³awa: Komplety wczoraj nie zmówi³em.
Stanis³aw Dziwisz:
cilej mówi¹c, zapyta³ Ojciec wiêty:
Czy odmówi³em kompletê?. Bo Ojciec
wiêty myla³, ¿e jest jeszcze poprzedni
dzieñ.
Jan Pawe³ II:
Zupe³nie nie zdawa³em sobie sprawy z
tego wszystkiego, o czym wiedzia³ ksi¹dz
Stanis³aw. Mnie nie mówiono, jak powa¿na
by³a sytuacja. Poza tym by³em przez d³u¿szy czas po prostu nieprzytomny. Po przebudzeniu mia³em nawet nie najgorsze samopoczucie. Przynajmniej z pocz¹tku.
Stanis³aw Dziwisz:
Nastêpne trzy dni by³y straszne. Ojciec
wiêty ogromnie cierpia³. Przecie¿ ze
wszystkich stron mia³ dreny, by³ ca³y pociêty. Niemniej jednak rekonwalescencja postêpowa³a bardzo szybko. Z pocz¹tkiem czerwca Ojciec wiêty wróci³ do domu. Nie musia³ nawet przestrzegaæ jakiej szczególnej
diety.
Jan Pawe³ II:
Jak widaæ, organizm mam raczej mocny.
Stanis³aw Dziwisz:
Dopiero póniej organizm zaatakowa³
grony wirus, który pojawi³ siê jako rezultat
pierwszej transfuzji b¹d wycieñczenia. Ojcu
wiêtemu dano ogromn¹ iloæ antybiotyków,
¿eby uchroniæ go od infekcji. To znacznie
zredukowa³o odpornoæ. Tak rozwinê³a siê

3/2005
inna choroba. Ojciec wiêty znów zosta³
przewieziony do szpitala.
Dziêki intensywnej terapii stan jego zdrowia poprawi³ siê na tyle, aby lekarze mogli
zdecydowaæ o przeprowadzeniu kolejnego
zabiegu i uzupe³nieniu operacji chirurgicznych wykonanych w dniu zamachu. Ojciec
wiêty wybra³ dzieñ 5 sierpnia, wspomnienie Matki Bo¿ej nie¿nej, które w kalendarzu liturgicznym figuruje jako dzieñ Powiêcenia Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej. Równie¿ ten drugi problem zosta³ przezwyciê¿ony. 13 sierpnia, w trzy miesi¹ce po zamachu, lekarze wydali komunikat o zakoñczeniu leczenia klinicznego. Pacjent móg³ ostatecznie wróciæ do domu.
W piêæ miesiêcy po zamachu Papie¿
wróci³ na plac w. Piotra, by znów spotkaæ
siê z wiernymi. Nie okazywa³ cienia lêku czy
stresu, choæ lekarze zapowiadali, ¿e to mo¿e
wyst¹piæ. Powiedzia³ wtedy: Sta³em siê na
nowo d³u¿nikiem Najwiêtszej Dziewicy i
wszystkich wiêtych Patronów. Czy¿ mogê
zapomnieæ, ¿e wydarzenie na placu w. Piotra mia³o miejsce w tym dniu i o tej godzinie,
kiedy od szeædziesiêciu z gór¹ lat, wspomina siê w portugalskiej Fatimie, pierwsze
pojawienie siê Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co
mnie w tym w³anie dniu spotka³o, odczu³em ow¹ niezwyk³¹ macierzyñsk¹ troskê i
opiekê, która okaza³a siê mocniejsza od
mierciononej kuli.
Jan Pawe³ II:
Na Bo¿e Narodzenie 1983 roku odwiedzi³em zamachowca w wiêzieniu. D³ugo ze
sob¹ rozmawialimy. Ali Agca jest, jak wszyscy mówi¹, zawodowym zabójc¹. Co znaczy, ¿e zamach nie by³ jego inicjatyw¹, ¿e
kto inny to wymyli³, kto inny to zleci³. W
ci¹gu ca³ej rozmowy by³o jasne, ¿e Alemu
Agcy nie dawa³o spokoju pytanie: jak siê to
sta³o, ¿e zamach siê nie powiód³? Przecie¿
robi³ wszystko, co nale¿a³o, zadba³ o najdrobniejszy szczegó³ swego planu. A jednak
ofiara uniknê³a mierci. Jak to siê mog³o
staæ?
I ciekawa rzecz... ten niepokój naprowadzi³ go na problem religijny. Pyta³ siê, jak to
w³aciwie jest z t¹ tajemnic¹ fatimsk¹. Na
czym ona polega? To by³ g³ówny punkt jego
zainteresowania, tego przede wszystkim
chcia³ siê dowiedzieæ.
Byæ mo¿e, te jego uporczywe pytania
by³y znakiem, ¿e zyska³ wiadomoæ tego,
co rzeczywicie wa¿ne. Ali Agca - jak mi siê
wydaje - zrozumia³, ¿e ponad jego w³adz¹,
w³adz¹ strzelania i zabijania, jest jaka potêga wy¿sza. Zacz¹³ wiêc jej poszukiwaæ.
¯yczê mu, aby j¹ znalaz³.
Stanis³aw Dziwisz:
Uwa¿am za dar niebios - cudowny powrót Ojca wiêtego do ¿ycia i zdrowia. Tajemnic¹ w ludzkich wymiarach pozosta³ zamach. Nie wyjani³ jej ani proces, ani d³ugie
przetrzymywanie w wiêzieniu zamachowca.
By³em wiadkiem odwiedzin Ojca wiêtego
u Ali Agcy w wiêzieniu. Papie¿ przebaczy³
mu publicznie ju¿ w pierwszym przemówieniu. Nie s³ysza³em s³owa przepraszam ze
strony wiênia. By³ tylko zainteresowany tajemnic¹ fatimsk¹. Ojciec wiêty wiele razy

przyjmowa³ jego matkê i rodzinê. Czêsto
pyta³ o niego kapelanów zak³adu karnego.
Tajemnic¹ w wymiarze Bo¿ym jest ca³e
to dramatyczne wydarzenie, które mocno
nadwerê¿y³o zdrowie i si³y Ojca wiêtego,
a równoczenie w niczym nie zahamowa³o
skutecznoci i owocnoci jego apostolskiej
pos³ugi w Kociele i wiecie.
Mylê, ¿e nie bêdzie przesad¹ zastosowanie w tym przypadku powiedzenia: Sanguis martyrum semen christianorum (Krew
mêczenników nasieniem chrzecijañstwa).
Mo¿e trzeba by³o tej krwi na placu w. Piotra, w miejscu mêczeñstwa pierwszych
chrzecijan.
Niew¹tpliwie pierwszym owocem tej krwi
by³o zjednoczenie ca³ego Kocio³a w wielkiej modlitwie o ocalenie Papie¿a. Przez ca³¹
noc po zamachu pielgrzymi, którzy przybyli
tutaj na audiencjê generaln¹, i coraz wiêksze rzesze Rzymian, modlili siê na placu w.
Piotra. W kolejnych dniach w katedrach, w
kocio³ach i kaplicach wiata odprawiano
Msze wiête i modlitwy w intencji Papie¿a.
Sam Ojciec wiêty tak o tym mówi³: Trudno mi o tym myleæ bez wzruszenia. Bez g³êbokiej wdziêcznoci dla wszystkich. Dla tych,
którzy w dniu 13 maja zgromadzili siê na modlitwie. I dla tych, którzy w niej trwali przez
ca³y ten czas. Jestem wdziêczny Chrystusowi Panu i Duchowi wiêtemu, który poprzez wydarzenie, jakie mia³o miejsce na
placu w. Piotra w dniu 13 maja o godzinie
17.17, natchn¹³ tyle serc do wspólnej modlitwy.
I nie mogê - myl¹c o tej wielkiej modlitwie - zapomnieæ o tych s³owach z Dziejów
Apostolskich, które odnosz¹ siê do Piotra:
koció³ modli³ siê za niego nieustannie do
Boga (Dz 12,5) (Katecheza podczas audiencji generalnej, 7 padziernika 1981).
Jan Pawe³ II:
Ja ¿yjê w przewiadczeniu, ¿e we wszystkim, co mówiê i robiê w zwi¹zku z moim powo³aniem i pos³annictwem, z moj¹ s³u¿b¹,
dzieje siê co, co nie jest wy³¹cznie moj¹ inicjatyw¹. Wiem, ¿e to nie tylko ja jestem czynny w tym, co robiê jako nastêpca Piotra.
Wemy przyk³ad komunizmu. Jak ju¿
wczeniej mówi³em, do jego upadku z pewnoci¹ przyczyni³ siê wadliwy system ekonomiczny. Odwo³ywanie siê jednak jedynie
do czynników ekonomicznych by³oby zbyt
wielkim uproszczeniem. Z drugiej strony, by³oby mieszne, gdybym uwa¿a³, ¿e to Papie¿ w³asnorêcznie obali³ komunizm.
Mylê, ¿e wyjanienie znajduje siê w
Ewangelii. Gdy pierwsi uczniowie, rozes³ani w wiat, wracaj¹ do Mistrza, mówi¹: Panie, przez wzgl¹d na Twoje imiê nawet z³e
duchy nam siê poddaj¹ (£k 10,17). Chrystus odpowiada im na to: nie z tego siê
cieszcie, ¿e duchy siê wam poddaj¹, lecz
cieszcie siê, ¿e wasze imiona zapisane s¹
w niebie (£k 10,20). I dodaje przy innej okazji: Mówcie: S³udzy nieu¿yteczni jestemy,
comy powinni byli zrobiæ, tomy zrobili
(por. £k 17, 10).
S³udzy nieu¿yteczni... wiadomoæ nieu¿ytecznego s³ugi jest we mnie coraz silniejsza wród tego wszystkiego, co siê wokó³
mnie dzieje - i mylê, ¿e mi z tym dobrze.

Wracaj¹c do zamachu: mylê, ¿e by³ on
jedn¹ z ostatnich konwulsji XX-wiecznych
ideologii przemocy. Przemoc propagowa³
faszyzm i hitleryzm, przemoc propagowa³
komunizm. Podobnymi argumentami uzasadniana przemoc rozwija³a siê tak¿e tutaj,
we W³oszech: Czerwone Brygady mordowa³y ludzi niewinnych i uczciwych.
Odczytuj¹c ponownie, w perspektywie
minionych lat, zapis tamtej rozmowy, odnoszê wra¿enie, ¿e przejawy przemocy w formie - by tak powiedzieæ - zinstytucjonalizowanej znacznie przycich³y. Jednak w ostatnim czasie rozszerzaj¹ siê w wiecie tak
zwane siatki terroru, które stanowi¹ nieustanne zagro¿enie dla ¿ycia milionów niewinnych ludzi. Dramatycznym tego potwierdzeniem by³ zamach na wie¿e World Trade
Center w Nowym Jorku (11 wrzenia 2001),
na stacjê Atocha w Madrycie (11 marca
2004) i rze w Bies³anie w Osetii (3 wrzenia 2004). Dok¹d prowadz¹ nas te nowe
wybuchy przemocy?
Upadek najpierw nazizmu, a potem
Zwi¹zku Radzieckiego, to potwierdzenie klêski z³a. Ujawni³ ca³y bezsens przemocy na
wielk¹ skalê, zaplanowanej i realizowanej
przez te systemy. Czy ludzie wyci¹gn¹ wnioski z tych dramatycznych lekcji, jakie przynios³a im historia? A mo¿e pozwolimy, aby
zwyciê¿a³y budz¹ce siê w duszy pokusy, aby
ponownie uciekaæ siê do zgubnych metod
przemocy?
Wierz¹cy jednak wie, ¿e obecnoci z³a
zawsze towarzyszy obecnoæ dobra, obecnoæ ³aski. wiêty Pawe³ napisa³: Ale nie
tak samo ma siê rzecz z przestêpstwem jak
z darem ³aski. Je¿eli bowiem przestêpstwo
jednego sprowadzi³o na wszystkich mieræ,
to o ile¿ obficiej sp³ynê³a na nich wszystkich
³aska i dar Bo¿y (Rz 5,15). Te s³owa do dzi
zachowuj¹ aktualnoæ. Odkupienie trwa.
Tam, gdzie narasta z³o, ronie równie¿ nadzieja dobra. W naszych czasach z³o ogromnie naros³o, pos³uguj¹c siê przewrotnymi
systemami, które na szerok¹ skalê stosowa³y przemoc i ucisk. Nie mówiê tu o z³u
czynionym przez poszczególnych ludzi, z³u
indywidualnych motywów i indywidualnych
postêpków. Z³o XX wieku nie by³o z³em w
jakim ma³ym, sklepikowym wydaniu. To
by³o z³o na wielk¹ skalê, z³o, które przyoblek³o siê w kszta³t pañstwowy, aby dokonywaæ
zgubnego dzie³a, z³o, które przybra³o kszta³t
systemu.
A jednoczenie ³aska Bo¿a wylewa³a siê
z coraz wiêkszym bogactwem. Nie ma z³a,
z którego Bóg nie móg³by wyprowadziæ wiêkszego dobra. Nie ma cierpienia, z którego
nie móg³by uczyniæ drogi prowadz¹cej do
Niego. Id¹c na dobrowoln¹ mêkê i mieræ
na krzy¿u, Syn Bo¿y wzi¹³ na siebie ca³e z³o
grzechu. Cierpienie ukrzy¿owanego Boga
nie jest tylko jakim rodzajem cierpienia
poród innych, mniejszym czy wiêkszym bólem, lecz nieporównywaln¹ miar¹ cierpienia.
Chrystus, cierpi¹c za nas wszystkich, nada³
cierpieniu nowy sens, wprowadzi³ je w nowy
wymiar, w nowy porz¹dek: w porz¹dek mi³oci. To prawda, cierpienie wchodzi w historiê cz³owieka wraz z grzechem pierworodnym. To grzech jest tym ocieniem (por.
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PAPIE¯A
JANA PAW£A:
MÊCZEÑSTWO
ZAPOWIADAJ¥CE SIÊ
OD WIELU LAT
1 Kor 15,55-56), co zadaje ból, co rani na
mieræ ludzkie istnienie. Ale mêka Chrystusa na krzy¿u nada³a cierpieniu sens zupe³nie nowy, wewnêtrznie je przekszta³ci³a.
Wprowadzi³a w ludzkie dzieje, które s¹ dziejami grzechu, cierpienie bez winy, podjête
wy³¹cznie z mi³oci. To jest cierpienie, które
otwiera drzwi nadziei na wyzwolenie, na
ostateczne wyrwanie ocienia, który rozdziera ludzkoæ. Jest to cierpienie, które pali
i poch³ania z³o ogniem mi³oci i wyprowadza nawet z grzechu wielorakie owoce dobra.
Ka¿de ludzkie cierpienie, ka¿dy ból, ka¿da s³aboæ kryje w sobie obietnicê wyzwolenia, obietnicê radoci: teraz radujê siê w
cierpieniach za was - pisze w. Pawe³ (Koi
1, 24). Odnosi siê to do ka¿dego cierpienia
wywo³anego przez z³o. Odnosi siê tak¿e do
ogromnego z³a spo³ecznego i politycznego,
jakie wstrz¹sa wspó³czesnym wiatem i rozdziera go: z³a wojen, zniewolenia jednostek
i narodów, z³a niesprawiedliwoci spo³ecznej, deptania godnoci ludzkiej, dyskryminacji rasowej i religijnej, z³a przemocy, terroryzmu, tortur i zbrojeñ - ca³e to cierpienie
jest w wiecie równie¿ po to, ¿eby wyzwoliæ
w nas mi³oæ, ów hojny i bezinteresowny dar
z w³asnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W mi³oci, która ma swoje ród³o w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przysz³oæ wiata. Chrystus jest Odkupicielem
wiata: a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53,5).
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki:
Pamiêæ i to¿samoæ, rozdz. 26
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Mimo, ¿e przez d³ugi czas widzielimy Go
chorego, a w koñcu bylimy wiadkami Jego
bolesnej agonii, wszyscy poczulimy siê zaskoczeni i zbulwersowani jego mierci¹. Z
pewnoci¹ warto przypomnieæ o kilku stacjach Jego drogi krzy¿owej, zapytaæ o powód i rozwa¿yæ to, co nas szczególnie poruszy³o w Jego Misterium Paschalnym.
Aby zrozumieæ cierpienie i mieræ Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, nale¿y powo³aæ siê
na przedwieczne postanowienia Bo¿e, a w
czasie  na proroctwa objawione dzieciom
z Fatimy, jeszcze przed urodzeniem siê Karola Wojty³y.
Pewnego dnia 1917 roku, we wiosce Aljustrel, ma³a pasterka Hiacynta opowiada³a
kuzynce o swoim objawieniu: Widzia³a
Ojca wiêtego w wielkim domu, klêcz¹cego przed sto³em z g³ow¹ w d³oniach, p³acz¹cego? Wielu ludzi z zewn¹trz rzuca³o w
niego kamieniami, przeklina³o go i mówi³o o
nim obraliwie. Biedny Ojciec wiêty! Musimy siê du¿o za niego modliæ.
Wizji towarzyszy³ s³ynny sekret, ujawniony w roku 2000, równie¿ w Fatimie, podczas
uroczystoci beatyfikacji dwojga pastuszków. Dwa przes³ania sk³ada³y siê na jedn¹
ca³oæ i dotyczy³y cierpieñ moralnych, jakie
mia³y czekaæ tego w³anie Ojca wiêtego.
Póniejsze wydarzenia dowiod³y, ¿e Papie¿em, którego najprawdopodobniej dotyczy³y i który z pewnoci¹ najwiêcej wycierpia³,
by³ Jan Pawe³ II, Biskup odziany na bia³o
(Biskup Rzymu, czyli Ojciec wiêty).
Rozpoczê³y siê one od zamachu na Placu w. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku,

gdy Papie¿ jad¹cy odkrytym samochodem
otrzyma³ gron¹ ranê z broni zamachowcy.
Jego sekretarz, ks. Stanis³aw Dziwisz, opowiada³ o tym podczas spotkania w Lublinie,
13 maja 2001 r. Mówi¹c o ksi¹¿ce Pamiêæ i
to¿samoæ, wspomnia³, ¿e Papie¿ o ma³o
nie odszed³ z tego wiata, nie tylko na Placu, gdzie zosta³ zraniony, lecz tak¿e póniej, w szpitalu, gdzie okaza³o siê, ¿e jego
organy wewnêtrzne zosta³y znacznie uszkodzone, nie uda³a siê pierwsza transfuzja
krwi, a puls by³ coraz s³abszy. To ¿e zosta³
odratowany, by³o kolejnym cudem... W Fatimie, wieczorem, 12 maja 1982 roku, podjêto tak¿e próbê drugiego zamachu, przed
którym Papie¿ zosta³ ostrze¿ony przez widz¹cego z Trois Fontaines, Bruna Cornacchiolê, tego samego, który chcia³ ongi zamordowaæ Papie¿a Piusa XII. Maryja powiedzia³a, ¿e Papie¿ nie powinien obawiaæ siê
o swoje ¿ycie, poniewa¿ to Ona go os³oni
(2 lutego 1982).
Czemu zawdziêcza³ On tê szczególn¹
opiekê? Ju¿ w czasie swoich wiêceñ kap³añskich, oficjalnie zawierzy³ On siebie Matce Bo¿ej, Tej, której prawdziwe Oblicze odkry³ w Traktacie o prawdziwym nabo¿eñstwie do Najwiêtszej Maryi Panny w. Ludwika Grignona de Montfort. To Ona chroni³a go wczeniej  gdy kolega wymierzy³ z
po¿yczonego pistoletu do piêtnastoletniego
Karola, a kula musnê³a Jego skroñ, dwukrotnie podczas wojny (raz pozostawa³ w pi¹czce przez kilka dni), przez ca³y czas okupacji
niemieckiej w Polsce i po wkroczeniu wojsk
sowieckich w 1945...

3/2005
Jego Totus Tuus przynios³o swoje owoce i bêdzie je przynosiæ, aby wiat zrozumia³, ¿e jest On Papie¿em powiêcenia Niepokalanemu Sercu, Papie¿em o którym
mowa w tajemnicy Fatimskiej, tym, który
wszystko powierzy³ swojej Matce i pozwoli³
siê Jej prowadziæ. Ca³y wiat dowiedzia³ siê
o tej konsekracji, gdy Karol Wojty³a zosta³
Papie¿em w roku 1978. Na jego herbie biskupim, który póniej sta³ siê papieskim,
widnia³ krzy¿ i litera M symbolizuj¹ca Maryjê. W ten sposób chcia³ On powiedzieæ nam,
¿e powiêci³ siê Chrystusowi przez Maryjê i
w Maryi. Bez owego powiêcenia, nie sposób zrozumieæ sensu d³ugiego mêczeñstwa,
które nast¹pi³o póniej i doprowadzi³o w
koñcu do Jego mierci.

raliwie. Któ¿ nie pamiêta Jego uci¹¿liwej
podró¿y do Reims w 1996 (by³ On wówczas
bliski operacji wyrostka robaczkowego),
podró¿y, która tak bardzo nie podoba³a siê
masonerii? W 1994 nie widziano go jeszcze tak g³êboko cierpi¹cego moralnie, sprawiaj¹cego wra¿enie, ¿e jako Pasterz i Ojciec jest jedynym, który walczy o przetrwanie i dobro ludzkoci. Dlaczego tak czêsto
powtarza³ Pomó¿cie mi? Poniewa¿ potrzebowa³ mi³oci, któr¹ nie otaczalimy Go dostatecznie. Na Jego pogrzeb przyby³y rzesze wiernych, by³o to piêkne i dobre, dla
Niego wa¿niejsze jednak by³y nasze odwiedziny, powiêcona Mu uwaga i s³owa otuchy, gdy ¿y³ i potrzebowa³ naszej mi³oci
oraz modlitwy.

ETAPY I CHARAKTER
D£UGICH LAT MÊCZEÑSTWA

CIERPIENIE FIZYCZNE £¥CZY SIÊ
Z CIERPIENIEM DUCHOWYM

Wzmagaj¹ce siê cierpienie. Aspekty moralne i duchowe.
Poddawszy siê woli Bo¿ej podczas wiêceñ kap³añskich i przyj¹wszy pos³ugê Piotrow¹, pragn¹³ On, wspomagany przez ³askê Bo¿¹ i Maryjê, daæ z siebie wszystko.
Do tej doskona³oci d¹¿y³ dla zbudowania
chrzecijañstwa i ca³ego wiata.
Jan Pawe³ II cierpia³ na tak wiele sposobów, ¿e mo¿na siê zastanawiaæ, jak jego
psychika i serce mog³y znieæ wszystkie
przeciwnoci, zapowiedziane przez Hiacyntê z Fatimy. Wspomnijmy o niektórych z Jego
najdotkliwszych cierpieñ moralnych: nauki
Ojca wiêtego nie znalaz³y nale¿ytego oddwiêku; nie zosta³y w odpowiedni sposób
podjête przez duchowieñstwo poszczególnych krajów, które nie okaza³o wystarczaj¹cego pos³uszeñstwa, by je spe³niæ. W przeciwnym wypadku, dlaczego prosi³by tyle
razy, aby go s³uchano i zachowywano Jego
nauki? Pod¹¿ajcie za mn¹!  wzywa³ On
kardyna³ów, a za ich porednictwem tak¿e
biskupów i ksiê¿y. Dlatego prosi³ nieustannie: Módlcie siê za mnie, abym móg³ wype³niæ moje zadania! Czy zdajemy sobie
sprawê ze z³o¿onoci stanu Kocio³a po II
Soborze Watykañskim i sytuacji wstrz¹sanego konwulsjami wiata? Jakiegó¿ zatem
Papie¿a móg³ nam daæ Bóg na tak trudne
czasy? Wbrew pozorom, bardzo cierpia³ On
z powodu ogromnej samotnoci. Znosi³ naciski mediów zwi¹zane z Jego nauczaniem
eklezjalnym i etycznym  obron¹ kap³añstwa, ¿ycia, rodziny, a tak¿e praw cz³owieka  pokoju na ziemi, krajów trzeciego wiata, ubogich, dzieci, sprawiedliwoci spo³ecznej...
W 1994, gdy odbywa³a siê Konferencja
w Kairze, wyrazi³ On swoje g³êbokie ubolewanie nad polityk¹ antynatalistyczn¹ i fa³szywym feminizmem, przemawiaj¹c ze swego okna w jedyny sposób, jaki pozosta³ Mu
na odparcie natarczywej ofensywy mierci:
Gdy modlitwa nie wystarcza, potrzeba cierpienia, Ewangelii cierpienia; potrzeba, by
Papie¿ ofiarowa³ swoje cierpienie. Mówi³ to
po zakoñczeniu swojej pi¹tej hospitalizacji
w czasie pos³ugi papieskiej. By³ tym, którego prasa wymiewa³a i zwalcza³a ze wzglêdu na niedzisiejsz¹ etykê jak¹ g³osi³; tym,
którego przeklinano i o kim mówiono ob-

Jego cierpienia zosta³y dope³nione przez
problemy zdrowotne i powtarzaj¹ce siê operacje. Walka z szatanem by³a nieub³agana;
nie powstrzyma³ siê on przed bezporednim
atakiem na Papie¿a, jakim by³y zamachy.
Bóg dopuszcza³ do ci¹g³ego pogarszania siê
zdrowia Ojca wiêtego, do chorób, z których ostatnia zabra³a go z tego wiata. By³a
ona ostateczn¹ faz¹ Jego ofiarowania siê
Bogu, holocaustu w intencji Kocio³a oraz
wiata.
Dokumentacja dowodzi nag³ej zmiany:
oko³o 1994, okrucieñstwa wojny w Jugos³awii odnawiaj¹ Jego cierpienie, które naprawdê nigdy nie wygas³o. Jego lewa d³oñ zaczyna dr¿eæ: s¹ to pierwsze symptomy choroby Parkinsona. Gdy spotkalimy siê z Nim
w roku 1995, uderzy³o mnie to, ¿e Papie¿
mia³ na kolanach chusteczkê  ju¿ wtedy nie
panowa³ nad wydzielaniem siê liny. Mimo
¿e niedawno chodzi³ jeszcze sprawnie, przesta³ schodziæ do swoich goci i przyj¹³ nas
w auli Paw³a VI. Póniej stan Jego zdrowia
systematycznie siê pogarsza³. Podczas naszej ostatniej wizyty w Jego apartamentach,
pod koniec 2000 roku, Papie¿ podpiera³ siê
lask¹ i by³ mocno zgarbiony. Przywita³ nas
w pozycji stoj¹cej, wkrótce musia³ jednak
usi¹æ i do koñca nie wsta³ ju¿ ze swego
fotela. Mówi³ z coraz wiêkszym trudem i trzeba by³o wiele wysi³ku, aby Go zrozumieæ. W
Lourdes, 15 sierpnia 2004 roku powiedzia³
jasno, ¿e jest to Jego ostatnia podró¿. Czyni³ nadludzkie wysi³ki, aby wyg³osiæ homiliê.
Jego zmagania budzi³y ogromne wspó³czucie; aby Go wesprzeæ, wierni przyjmowali
oklaskami chwile milczenia. O ma³o nie osun¹³ siê na ziemiê z klêcznika ustawionego
przed Grot¹. Nie przyby³ tam jednak, aby
modliæ siê o swoje uzdrowienie, ale o nawrócenie grzeszników, a swoj¹ drogê krzy¿ow¹ ofiarowa³ Pani z Massabielle.
Wkrótce potem, w padzierniku ubieg³ego roku, po swojej wizycie ad limina, biskup
Auckland, J.E. P. James Dunn, komentowa³:
Unieruchomiony i sparali¿owany chorob¹,
Jan Pawe³ II kieruje Kocio³em przybity do
Chrystusowego Krzy¿a. Prze¿ywa On w³anie najdoniolejsze chwile swojego pontyfikatu.
W niedzielê 30 stycznia, podczas gdy
dzieci wypuszcza³y go³êbie na znak pokoju,

Papie¿ przeziêbi³ siê w swoim oknie. Po raz
ostatni przemawia³ wówczas w sposób zrozumia³y. Od 1 do 10 stycznia przebywa³ w
szpitalu Gemelli. Mimo leczenia Jego gard³o pozosta³o chore i musia³ byæ hospitalizowany po raz drugi, od 24 lutego do 13 marca. 24 przeszed³ On tracheotomiê, która pozwoli³a Mu dalej oddychaæ, ale uniemo¿liwi³a mówienie. W tym czasie, wieczorem 13
lutego zmar³a siostra £ucja, która przekaza³a Mu tajemnicê fatimsk¹. Zaczêto przypuszczaæ, ¿e jest to znak; ¿e zosta³a ona
wezwana, aby przygotowaæ miejsce dla Papie¿a fatimskiej tajemnicy. Powróciwszy do
Watykanu, w swoim apartamencie wzi¹³ On
udzia³ w uroczystociach Wielkiego Tygodnia. Widzielimy Go jedynie wieczorem w
Wielki Pi¹tek, jak w swojej prywatnej kaplicy uczestniczy³ w drodze krzy¿owej, trzymaj¹c w d³oniach krzy¿.
27 marca, pod koniec Wielkanocnej Mszy
w., obiektywy wszystkich kamer zwróci³y siê
ku oknu, w którym Papie¿ pojawi³ siê po raz
ostatni. T³um by³ przejêty, jak w czasie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ca³y wiat wstrzyma³ oddech. Papie¿ udzieli³ b³ogos³awieñstwa Urbi et Orbi, lecz nie potrafi³ wypowiedzieæ ani s³owa i da³ to do zrozumienia gestami, jak gdyby przepraszaj¹c. On, który
by³ niegdy pe³en si³ fizycznych, okazywa³
sw¹ skrajn¹ bezsilnoæ; jaka¿ jednak promieniowa³a od Niego moc duchowa! Zgromadzeni byli do g³êbi poruszeni Jego widokiem. Jak wyraziæ cierpienie biednego Papie¿a, zw³aszcza Jego bezskuteczne usi³owania i przepe³nione bólem spojrzenie? We
wszystkich tych wydarzeniach, Jego narastaj¹ce cierpienie stanowi³o realizacjê odnosz¹cego siê doñ proroctwa z tajemnicy
fatimskiej  Anio³ rzek³ mocnym g³osem:
Pokuta! Pokuta! Pokuta! [akceptacja cierpienia]. I zobaczylimy ( ) biskupa odzianego
na bia³o, wydawa³o nam siê, ¿e jest to Ojciec wiêty. Wstêpowa³ na strom¹ górê, na
szczycie której sta³ olbrzymi krzy¿; przed
dotarciem do niego, Ojciec wiêty przemierzy³ rozleg³e, w po³owie zrujnowane miasto
[symbol wiata ulegaj¹cego ci¹g³ej, zabójczej przemocy] i na wpó³ dr¿¹cy, chwiejnym
krokiem, pe³en bólu i cierpienia, modli³ siê
za zmar³ych mijanych po drodze. Po dojciu
na szczyt góry i sk³onieniu kolan przed wielkim krzy¿em, zosta³ zabity przez grupê ¿o³nie¿y, którzy kilka razy wystrzelili do Niego
z broni palnej.

OSTATNIE DNI I MIERÆ PAPIE¯A
Od tej chwili bieg wydarzeñ uleg³ przypieszeniu. Nadchodzi³a Pascha Najwy¿szego Pasterza. Wieczorem 31 marca Jego
stan pogorszy³ siê nagle  w ci¹gu ostatnich tygodni utraci³ 19 kilogramów, le znosz¹c od¿ywianie przez sondê, prze¿y³ infekcjê jelitow¹, z gor¹czk¹, posocznic¹ i zatrzymaniem pracy serca w nocy. Gdy Jego apartamenty zosta³y wyposa¿one w sprzêt medyczny, postanowi³ nie wracaæ do szpitala
Gemelli. Pragn¹³, aby Jego mieræ, która wydawa³a siê nieuchronna, mia³a miejsce w
Watykanie. Z t¹ myl¹ przyj¹³ Sakrament
Chorych. Nazajutrz, w pierwszy pi¹tek miesi¹ca, znalaz³ jeszcze si³y, by koncelebro-
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waæ Mszê w swoim ³ó¿ku, przy pomocy oddanego Mu sekretarza, ks. Stanis³awa, aby
odmówiæ modlitwy brewiarzowe i odprawiæ
drogê krzy¿ow¹. Pozosta³ wierny Bogu w
najdrobniejszych czynach a¿ do ostatniej
chwili, nie zwa¿aj¹c na okolicznoci. Tymczasem wród wiernych niepokój by³ tak
wielki, ¿e na Placu w. Piotra zgromadzi³ siê
olbrzymi t³um, w nim wiele m³odzie¿y. Modlitwa pop³ynê³a spontanicznie. Wyd³u¿ano
wiadomoci telewizyjne; wszyscy zdawali
sobie sprawê, ¿e Jego Przejcie jest bliskie... Dowiedziawszy siê o ich obecnoci,
Jan Pawe³ II uradowa³ siê, ¿e lud przyby³
wreszcie, by towarzyszyæ Mu w cierpieniu i
modliæ siê o Jego dobr¹ mieræ.
Bóg jest Panem czasu. Rozpoczê³a siê
agonia wci¹¿ wiadomego Papie¿a, wzmog³y siê modlitwy, zaczêto odprawiaæ Msze.
Do tej pory zdawa³o siê, ¿e ten cz³owiek o
silnym organizmie, zawsze pozostaj¹cy w
s³u¿bie ¿ycia, nigdy siê nie podda. Tymczasem godziny mija³y, wszyscy z napiêciem
s³uchali wiadomoci radiowych, wieczorem
w³¹czali telewizory. Rano, Jan Pawe³ II nie
móg³ celebrowaæ Mszy, a jedynie w niej
uczestniczyæ; oznacza³o to, ¿e zbli¿a siê
godzina Jego odejcia...
Po godzinie 20, gdy nad Wiecznym Miastem zapad³a noc, Plac w. Piotra jania³
wszystkimi wiat³ami jak na wielkie wiêto. I
rzeczywicie by³o to wiêto  t³umy powróci³y, by z przejêciem i ¿arliwoci¹ zacz¹æ
modlitwê ró¿añcow¹. Po kilku dziesi¹tkach,
odpiewano fragment s³ynnej pieni z Fatimy, która towarzyszy modlitwie do Maryi
odmawianej w obliczu mierci. Na trzecim
piêtrze, czuwa³o i modli³o siê ca³e najbli¿sze otoczenie Ojca wiêtego, sk³adaj¹ce siê
g³ównie z Polaków. By³ wród obecnych ks.
Stanis³aw Dziwisz, kamerdyner papieski
Angelo Gugel, polskie siostry zakonne i lekarz Renato Buzzonetti. wiat³a zapalone
w oknach sygnalizowa³y, ¿e Papie¿ ¿yje. Po
zakoñczeniu modlitwy ró¿añcowej rozb³ys³o
jeszcze okno infirmerii. Wielkie poruszenie
na Placu, media w pogotowiu... Oko³o godziny 22, zebrane t³umy przeszed³ dreszcz.

Dalekopisy przekaza³y wiadomoæ: o 21
minut 37, w porze Apelu Jasnogórskiego
piewanego przed o³tarzem Królowej Polski,
zmar³ nastêpca w. Piotra... Aby oznajmiæ
tê wieæ, wprawiono w ruch potê¿ny dzwon
zachodniej fasady Bazyliki w. Piotra. Na
twarzach zalanych ³zami widoczne by³o milcz¹ce os³upienie, rezygnacja i ból. Zmar³
cz³owiek, który by³ piorunochronem ludzkoci, którego serce za ¿ycia uwa¿alimy za
sumienie wiata, który wydawa³ siê gwarantem ¿ycia i radoci ka¿dego z nas. Na wielkim Placu zapad³a cisza a t³um modli³ siê
przez ca³¹ noc, w duchu towarzysz¹c Papie¿owi w ostatniej wêdrówce.
Wszystko przebieg³o zgodnie z wol¹ Bo¿¹
i ukrytym znaczeniem wydarzeñ. Papie¿
odszed³ 2 kwietnia, w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca; pozwoli³a na to Matka Bo¿a z Fatimy,
której tylekroæ zawierza³ On swoj¹ osobê
(jeszcze na ³o¿u mierci napisa³: Totus
Tuus), Koció³ i ca³y wiat. Zmar³ w przeddzieñ wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego. Tak zdecydowa³ Chrystus Mi³osierny, gdy wierni na
Placu po kolejnym dziesi¹tku odmawiali modlitwê, której nauczy³a nas Pani Ró¿añca
wiêtego: O mój Jezu, odpuæ nam nasze
winy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowad wszystkie dusze do Nieba i dopomó¿ zw³aszcza tym, które najbardziej
potrzebuj¹ Twojego Mi³osierdzia. Jak lepiej
po³¹czyæ obydwa wiêta, Serca Maryi i Mi³osiernego Serca Jezusowego? Sta³o siê to
z woli Chrystusa dobrego i wspó³czuj¹cego, którego mi³oæ z takim zapa³em g³osi³
Jan Pawe³ II. Oto jak zosta³a nagrodzona
Polska  ojczyzna tak¿e w. siostry Faustyny Kowalskiej, aposto³ki Mi³osierdzia Bo¿ego. O Mi³osierdziu Bo¿ym, pisze Papie¿ we
fragmencie swego testamentu z roku 1979:
Proszê tak¿e o modlitwê, aby Mi³osierdzie
Bo¿e... W 1980, jak gdyby przeczuwaj¹c
pocz¹tek liturgii swojej mêki, notuje: Ufam,
¿e Chrystus da mi ³askê owego ostatniego
Przejcia, czyli Paschy. Wreszcie, jak nie
uznaæ za wielki znak faktu, ¿e Ten, który
naladowa³ Chrystusa a¿ po mêczeñsk¹
ofiarê ze swojego cierpienia, odszed³ do

swojego Nauczyciela w og³oszonym przez
siebie Roku Eucharystii?
W ubieg³ym wieku, opuci³y nas wielkie
postacie, jakie Bóg da³ ludzkoci: kardyna³
Wyszyñski, André Frossard, Jérome Lejeune, ojciec Pio, Matka Teresa z Kalkuty...
wiat czuje siê bardziej osierocony ni¿
kiedykolwiek. Ze wszystkich stron s³ychaæ
skargê: Straci³em Ojca... Przejmuj¹ca litania. Pewien cz³owiek wierz¹cy powiada:
mieræ Papie¿a dotyka ka¿dego cz³owieka
w jego sumieniu. To prawda: Jego mieræ
do nas przemawia. Inna osoba zwierza siê:
Nareszcie dotar³am, przywioz³am list, probê, ¿eby mnie pob³ogos³awi³ i wiem, ¿e tak
czy inaczej otrzymam Jego b³ogos³awieñstwo, po które przyjecha³am.
Ostatni fragment tajemnicy Pani Ró¿añca wiêtego brzmia³: Pod dwoma ramionami Krzy¿a [pod którym zmar³ Biskup odziany na bia³o] stoi dwóch anio³ów, a ka¿dy z
nich trzyma w rêku kryszta³owe naczynie,
do którego zbieraj¹ krew wiêtych, by zraszaæ ni¹ dusze zbli¿aj¹ce siê do Boga.
Jan Pawe³ II jest jednym z mêczenników
za wiarê, jakich wyda³ wiek XX. Nie zapominajmy, ¿e zacz¹³ On przelewaæ za ni¹ krew
13 maja 1981 roku. Jego krew i mêczeñstwo serca stanowi¹ zasiew wspó³odkupienia. Najwy¿szy Pasterz odszed³ do Boga,
by wypraszaæ dla nas zdroje ³ask, w chwili,
gdy Koció³ rozpoczyna³ obchody wiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego. Tryumf zapowiedziany przez Maryjê zosta³ rozpoczêty przez Jej
pierwszego, wybranego syna, Papie¿a
Jana Paw³a II; musimy wiêc dalej modliæ siê
i ufaæ, ¿e ów tryumf zostanie przypieszony
dziêki potê¿nemu wstawiennictwu Papie¿a
przed obliczem Dziewicy Niepokalanej. Jego
mieræ w bliskoci Krzy¿a Chrystusowego i
Maryi, to jeszcze jeden fakt, zapowiedziany
przez symbole zawarte w Jego herbie papieskim.
Deo gratias. Alleluja!
Artyku³ pochodzi ze Stella Maris nr 414
Przek³ad z jêzyka franc.: A.L.
za zgod¹ wydawnictwa du Parvis

MODLITWA O BEATYFIKACJÊ JANA PAW£A II
Bo¿e w Trójcy Przenajwiêtszej, dziêkujemy Ci
za to, ¿e da³e Kocio³owi Papie¿a Jana Paw³a II,
w którym zajania³a Twoja ojcowska dobroæ, chwa³a krzy¿a Chrystusa i piêkno Ducha mi³oci.
On, zawierzaj¹c ca³kowicie Twojemu mi³osierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazuj¹c wiêtoæ, która jest miar¹ ¿ycia chrzecijañskiego, jako drogê dla osi¹gniêcia wiecznego zjednoczenia z Tob¹.
Udziel nam, za Jego przyczyn¹, zgodnie z Twoj¹ wol¹, tej ³aski, o któr¹ prosimy z nadziej¹, ¿e
Twój s³uga Papie¿ Jan Pawe³ II zostanie rych³o
w³¹czony w poczet Twoich wiêtych.
Amen.
14
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Kilka s³ów o filmie...
KAROL, CZ£OWIEK
KTÓRY ZOSTA£ PAPIE¯EM.
Wywiad z filmowym
Karolem Wojty³¹,
czyli
z Piotrem
Adamczykiem

 Pomówmy o filmie Karol.... Niektórzy aktorzy, by lepiej wczuæ siê w rolê,
s¹ gotowi zamkn¹æ siê na kilka tygodni
w szpitalu psychiatrycznym, je¿eli graj¹
osobê chor¹ psychicznie. Nie podejrzewam, ¿eby zamieszka³ Pan na jaki czas
w kurii krakowskiej albo zacz¹³ pracowaæ
w kamienio³omie. Jak wiêc wygl¹da³y
Pana przygotowania do zagrania roli Karola Wojty³y?
 Rola wymaga³a przede wszystkim zmierzenia siê z niezwyk³¹ duchowoci¹, si³¹ i
charyzm¹ geniusza. Sposobem, jaki razem
z re¿yserem próbowalimy zastosowaæ w interpretacji tej postaci, by³o unikanie pu³apki
naladowania Ojca wiêtego, powielania
jego gestów, g³osu. Zdecydowalimy siê na
bardziej aktorsk¹ interpretacjê postaci.
Je¿eli siê dostaje tak¹ propozycjê, to siê
po prostu nie odmawia. Kiedy zosta³em wybrany do tej roli, oczywicie by³em przede
wszystkim niezwykle szczêliwy, ale w lad
za radoci¹ pojawi³o siê poczucie wielkiej
odpowiedzialnoci. Na planie bardzo mi ona
ci¹¿y³a i pewnie nie poradzi³bym sobie, gdyby nie wsparcie wielu osób.
Bardzo siê cieszê, ¿e film powsta³ w jêzy-

«TA ROLA WYMAGA£A
ZMIERZENIA SIÊ
Z NIEZWYK£¥
DUCHOWOCI¥...»
ku angielskim, poniewa¿  mam nadziejê  dziêki temu historia
Polski stanie siê lepiej znana, bo tak naprawdê g³ównym bohaterem filmu jest nasza
przesz³oæ.
Karol Wojty³a by³ wiadkiem wielu historycznych wydarzeñ. To historia wp³ywa³a na
jego postawy. Byæ mo¿e dobrze siê sta³o,
¿e film nakrêci³ w³oski twórca, poniewa¿ losy
najwa¿niejszego z Polaków i losy naszego
narodu zosta³y ujrzane oczami cudzoziemca zakochanego w historii naszego kraju.
 Czy ten film jako Pana zbli¿y³ do
Boga, wiary; sprawi³, ¿e spojrza³ Pan tak¿e na siebie trochê inaczej?
 O w³asnej wierze mówi siê bardzo trudno, ale niew¹tpliwie ten film wiele zmieni³ w
moim ¿yciu. Gdy tylko zacz¹³em przygotowywaæ siê do roli, czytaj¹c ksi¹¿ki o Karolu
Wojtyle czy te¿ te napisane przez niego samego, zacz¹³em inaczej postrzegaæ wiat,
przejmowaæ inny system wartoci. Nie chcê
tu powiedzieæ, ¿e zupe³nie mi siê to uda³o,
bo to chyba niemo¿liwe. To niew¹tpliwie
szczególna i bardzo wa¿na dla mnie rola.
Nie mówiê tego tylko jako aktor, ale przede
wszystkim jako cz³owiek.
 Widzowie, po latach, czêsto kojarz¹
aktora z jedn¹ tylko rol¹. Mo¿e szczególnie dotyczy to seriali telewizyjnych, choæ
nie tylko. Nie boi siê Pan trochê, ¿e przez
jaki czas bêdzie bardzo mocno kojarzony w³anie z Karolem Wojty³¹?
 Je¿eli mia³bym byæ kojarzony z jak¹kolwiek rol¹ czy osob¹, to najwiêkszym dla
mnie szczêciem by³oby byæ kojarzonym z
takim cz³owiekiem jak Karol Wojty³a.
 Film koñczy siê 16 padziernika 1978,
kiedy Karol Wojty³a zostaje wybrany i
przyjmuje imiê Jan Pawe³ II. Trwaj¹ przygotowania do II czêci filmu. Mo¿emy siê
spodziewaæ, ¿e równie¿ Pana zobaczymy w roli Ojca wiêtego Jana Paw³a II?
 Sposobem, jaki razem z re¿yserem próbowalimy zastosowaæ w interpretacji tej
postaci, by³o unikanie pu³apki naladowania Ojca wiêtego. Dla wielu widzów mo¿e
wydaæ siê dziwnym, ¿e 33-letni aktor bêdzie
gra³ papie¿a, ale mam nadziejê, ¿e cuda
charakteryzacji pomog¹ mi w tym zadaniu.
Bardzo siê bojê. Zdajê sobie sprawê, ¿e je-

¿eli rola m³odego Karola Wojty³y by³a trudnym zadaniem, to tym trudniejszym zadaniem jest zagranie Ojca wiêtego. Ale je¿eli
siê dostaje tak¹ propozycjê, to siê po prostu nie odmawia. Liczê na to, ¿e tak¿e tym
razem znajdê wsparcie wród bliskich i ¿yczliwych mi osób.
Rozmawia³ Rafa³ £¹czny (KAI)
* * *
Film o Janie Pawle II Karol - historia
cz³owieka, który zosta³ papie¿em od 16
wrzenia dostêpny jest na kasetach VHS.
Pe³na, 186-minutowa wersja telewizyjna w
polskiej wersji jêzykowej, obszerniejsza od
wersji kinowej, w której pominiêto wiele piêknych scen.
Od 11 padziernika w sprzeda¿y bêdzie
tak¿e edycja DVD.
Obsada filmu Karol jest miêdzynarodowa. Zatrudniono aktorów m.in. z W³och,
Polski, Kanady, Hiszpanii i Niemiec. Oprócz
Piotra Adamczyka zagrali równie¿ inni znani polscy aktorzy: Olgierd £ukaszewicz, Kinga Preis, Mateusz Damiêcki, Gra¿yna Szapo³owska.
Film w ca³oci nakrêcono w Polsce. Zdjêcia realizowane by³y w Krakowie i okolicach.
Ekipa pracowa³a m.in. w Pieninach, w Ojcowskim Parku Narodowym, na Uniwersytecie Jagielloñskim, w kombinacie Nowa
Huta oraz w Bazylice Mariackiej, katedrze
na Wawelu, na Cmentarzu Rakowickim, w
Domu Arcybiskupów Krakowskich i na Ska³ce.
Re¿yserem filmu telewizyjnego jest Giacomo Batiatto. Scenariusz powsta³ na podstawie ksi¹¿ki Storia di Karol Gian Franco
Svidercoschiego, znanego watykanisty polskiego pochodzenia. Zdjêcia wykona³ Gianni
Mammolotti, a scenografiê zaprojektowa³
Janusz Sosnowski. Muzykê do filmu skomponowa³ w³oski mistrz muzyki filmowej s³ynny Ennio Moricone. Jako pierwsi film obejrzeli W³osi ju¿ 18 kwietnia, zaledwie 2 tygodnie po mierci Ojca wiêtego. Przyci¹gn¹³
44 % widowni telewizyjnej. Film, na specjalnym pokazie obejrza³ tak¿e papie¿ Benedykt XVI. We W³oszech rozpoczê³y siê zdjêcia do drugiej czêci. Film bêdzie prawdopodobnie nosi³ tytu³: Historia papie¿a, który pozosta³ cz³owiekiem...
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Vox Domini

B£OGOS£AWIONY
KAROL DE FOUCAULT
(15 WRZENIA 1858
- 1 GRUDNIA 1916)

DZIECIÑSTWO
Wicehrabia Karol de Foucauld urodzi³ siê
15 wrzenia 1858 r. w katolickiej rodzinie w
Strasburgu. 17 wrzenia tego roku przyj¹³
sakrament Chrztu w. 13 marca 1864 r. umiera jego matka, a w piêæ miesiêcy póniej ojciec. Ma³y Karol i jego m³odsza siostra Maria powierzony zostaje przez rodzinê dziadkowi Karolowi Morlet, pu³kownikowi w stanie spoczynku. Kiedy wybucha wojna (1870-71) rodzina chroni siê w Bernie.
Strata Alzacji-Mozeli na rzecz Cesarstwa
Niemieckiego zmusza rodzinê do osiedlenia siê w Nancy. Karol ma wówczas 12 lat.
28 kwietnia 1872 r. przyjmuje pierwsz¹ Komuniê wiêt¹.

LATA SZKOLNE

W sierpniu 1874 roku zdaje maturê, a w
padzierniku tego roku wstêpuje do szko³y
Jezuitów w Pary¿u na ulicy des Postes. W
stolicy uczêszcza jednak stale na spotkania cyganerii literackiej. To rodowisko wp³ywa zasadniczo na jego myli i kszta³tuje jego
przekonania: m³odzieniec odcina siê od religii w koñcu 1874 r. Wkrótce opuszcza szko³ê, wyrzucony z niej w 1876 r. Prowadzi swawolny tryb ¿ycia w towarzystwie przypadkowych kolegów. W czerwcu 1876 Karol de Foucault zostaje przyjêty do Akademii Wojsk
L¹dowych w Saint-Cyr pod Wersalem.

BEZTROSKA M£ODOÆ

Pocz¹wszy od padziernika 1876 roku
jako kadet prowadzi beztroskie ¿ycie. 3 lutego 1878 roku umiera jego dziadek i opiekun, pu³kownik Morlet. 15 wrzenia 1878
roku uzyskuje pe³noletnoæ i wchodzi w posiadanie maj¹tku. W padzierniku tego roku
wstêpuje do szko³y kawalerii w Saumur. W
dalszym ci¹gu prowadzi nieuporz¹dkowane ¿ycie. Po ukoñczeniu ze z³ymi wynikami
tej szko³y w 1880 roku udaje siê do Setifu w
Algierii w randze podporucznika.
W marcu 1881 roku zostaje wydalony z
armii za brak dyscypliny i z³e prowadzenie.
Wchodzi w zatarg z jego hierarchi¹ w zwi¹zku z jawnym posiadaniem kochanki. Wydalony z armii z powodu swego zachowania w
lutym 1881, na swoj¹ probê jest do niej na
nowo wcielony kilka miesiêcy póniej, kiedy
w maju 1881 roku wybucha w Algierii powstanie Bou Amama. Bierze udzia³ w kampanii w po³udniowym Oranie i ws³awia siê
bohatersk¹ postaw¹, za co zostaje odzna-
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czony. Potem wyje¿d¿a do
Mascara.

PRZE£OM

Monotonia jego ¿ycia
sk³ania go do podjêcia nauki
jêzyka arabskiego islamu. To
staje siê dla niego objawieniem. Prze¿ywa duchowe
zniechêcenie swawolnym
¿yciem.
Spragniony g³êbszego
poznania cywilizacji arabskiej, Karol de Foucault prosi wtedy o urlop. Spotyka siê
z odmow¹. Podaje siê wiêc do dymisji w
styczniu 1882 dymisjonuje z armii i powiêca siê pracy eksploratora Maroka. W tym
czasie pragnie tak¿e zrehabilitowaæ siê w
oczach rodziny. W marcu i maju tego roku
przygotowuje siê do wyprawy do Maroka.
Podejmuje podró¿ do tego kraju, przemierzaj¹c pustyniê od czerwca 1883 do maja
1884. Musi udawaæ Izraelitê, a¿eby móc
podró¿owaæ nie wzbudzaj¹c ciekawoci. Ten
wybieg jednak zmusza go kolejnego wysi³ku musi nauczyæ siê hebrajskiego.

WDZIÊCZNOÆ DLA MAROKA

Owocem tej podró¿y jest pisanie od 25
czerwca 1883 do 23 maja 1884 ksi¹¿ki Reconnaissance au Maroc (Wdziêcznoæ dla
Maroka). Wielka iloæ znakomitych informacji etnologicznych, jakie zbierze przy tej okazji da mu uznanie w postaci z³otego medalu
Towarzystwa Geograficznego w Pary¿u.
Podró¿nik powraca do Francji. ¯ycie paryskie jednak go nudzi. Ponownie udaje siê do
Algierii, gdzie zakochuje siê w m³odej kobiecie, Marie-Marguerite Titre. Jednak nowa
podró¿ po pustyni Magrebu decyduje o jego
¿yciu uczuciowym: wybiera w sposób ostateczny celibat.

BO¯E MÓJ, JELI ISTNIEJESZ,
SPRAW, ABYM CIÊ POZNA£

Od lutego do padziernika 1886 r. przeprowadza siê do Pary¿a na ulicê Miromesnil 50, blisko kocio³a pod wezwaniem w.
Augustyna. Podczas d³ugich modlitw w tym
i innych kocio³ach powtarza modlitwê:
Bo¿e mój, jeli istniejesz, spraw, abym Ciê
pozna³. W swoich religijnych poszukiwaniach interesuje siê islamem, ma te¿ zamiar
odbycia lekcji religii katolickiej. We wrzeniu

i padzierniku 1886 odbywa krótk¹ podró¿
do Tunezji w celach badawczych. Nagle
przerywa podró¿ i powraca do Pary¿a. 29
lub 30 padziernika 1886 roku natrafia w kociele w. Augustyna na wikarego ks. Huvelin, z którym podejmuje rozmowy na tematy
religijne. Znany jako charyzmatyczny spowiednik ks. Huvelin nakazuje Karolowi natychmiastow¹ spowied i przyjêcie Komunii
w. Jest to pocz¹tek trwa³ego nawrócenia
Karola i rozpoczêcia ¿ycia wiary. Od tego
czasu prowadzony jest duchowo przez ks.
Huvelin, który a¿ do jego mierci pozosta³
kierownikiem duchowym Karola. W 1887
roku po raz pierwszy Karol pod wp³ywem kazania ks. Huvelin spotyka siê z ide¹ ¿ycia
na ostatnim miejscu. Ten przekonuje go, aby
wst¹pi³ do zakonu.

KAROL  TRAPISTA

W lutym 1888 roku ukazuje siê Reconnaissance au Maroc, Karol jednak nie interesuje siê karier¹ naukow¹. Podejmuje intensywne ¿ycie duchowe. W sierpniu 1888
roku przebywa w klasztorze Trapistów w
Fontgombault. Tak¿e w sierpniu tego roku
odwiedza swoj¹ duchow¹ przewodniczkê
Marie de Bondy w zamku La Barre. W koñcu listopada 1888 udaje siê na pielgrzymkê
do Ziemi wiêtej. 16 grudnia odwiedza Getsemani i Kalwariê, Bo¿e Narodzenie prze¿ywa w Betlejem, 5 stycznia odwiedza Nazaret. 14 lutego 1889 roku powraca do Pary¿a. W kwietniu 1889 roku odbywa rekolekcje w klasztorze benedyktynów w Solesmes, a w maju rekolekcje w klasztorze w
Soligny. 6 czerwca czyni osobisty akt powiêcenia siê Najwiêtszemu Sercu Pana
Jezusa w bazylice Montmartre. W sierpniu i
wrzeniu 1889 roku przebywa u Marie de
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Bondy. W padzierniku tego roku odbywa
rekolekcje w klasztorze Trapistów Matki
Bo¿ej nie¿nej. W listopadzie czyni tak zwany Wybór, w którym postanawia iæ drog¹
powo³ania zakonnego w ukryciu przed wiatem. 15 stycznia 1890 r. ¿egna siê z rodzin¹. Nazajutrz, 16 stycznia wstêpuje do zakonu Trapistów w klasztorze Matki Bo¿ej
nie¿nej w Masywie Centralnym, gdzie rozpoczyna nowicjat (1890-92) przyjmuj¹c imiê
zakonne Marie-Albéric.
W czerwcu 1890 roku przenosi siê ma
w³asn¹ probê do ubogiego klasztoru filialnego Matki Bo¿ej nie¿nej w Akbes w Syrii.
W padzierniku 1890 wysy³a probê o zwolnienie go z listy cz³onków Towarzystwa Geograficznego. W lipcu 1891 roku dymisjonuje z
rangi oficera rezerwy do rangi szeregowego.
Tu pozostaje przez 6 lat. To nowe zakonne ¿ycie polega na rozmylaniu; ponadto
mnisi najmuj¹ siê do prac w polu i przy budowie dróg. Pomimo zastrze¿eñ, jakie wyra¿a
on wobec mistrza nowicjatu, Dom Louisa
Gonzague, na temat wzglêdnego komfortu
¿ycia trapistów, sk³ada on 2 lutego 1892 luby zakonne, przyjmuje tonsurê i przybiera
imiê brata Marie-Albéric.

PRAGNIENIE PUSTYNI

Bardzo wczenie jako mnich wypowiada
¿yczenie wyzwolenia siê od ¿ycia we wspólnocie, aby dowiadczyæ ¿ycia pustelniczego. Jednak spotyka siê z odmow¹ i musi
wyjechaæ do Staouéli w Algierii. Dopiero po
up³ywie czasu prze³o¿eni przekonaj¹ siê o
szczególnym powo³aniu Karola.
W lipcu 1893 roku pojawiaj¹ siê pierwsze idee za³o¿enia wspólnoty nazaretañskiej, których szkice regu³ wysy³a do ks.
Huvelin 22 wrzenia. W kwietniu 1894 roku
prze¿ywa kryzys duchowy pod wp³ywem
obserwacji ubóstwa miejscowej ludnoci,
której poziom ¿ycia wydaje mu siê o wiele
ni¿szy od poziomu ¿ycia jego wspólnoty zakonnej. W 1895 roku kontynuuje studia teologiczne. W czerwcu 1896 roku koñczy redakcjê tekstu pierwszego projektu zgromadzenia zakonnego Eremitów Najwiêtszego Serca. W sierpniu uzyskuje zezwolenie
kierownika duchowego na opuszczenia zakonu Trapistów. Prze³o¿ony generalny trapistów przekonuje siê wkrótce co do osobistego powo³ania Karola Foucault.
We wrzeniu prze³o¿eni zakonni poddaj¹ go próbie nakazuj¹c odbycie dwuletnich
studiów w Rzymie. 30 padziernika przybywa do Rzymu. W listopadzie i grudniu 1896
roku studiuje w Uniwersytecie Gregoriañskim. Miêdzy 16 a 23 stycznia 1897 podejmuje akt ca³kowitego duchowego pos³uszeñstwa prze³o¿onym we wszystkich postanowieniach dotycz¹cych jego powo³ania
nazaretañskiego. 23 lutego prze³o¿ony generalny uznaje autentycznoæ powo³ania
Karola. 14 lutego zostaje zwolniony z lubów prostych. Karol sk³ada dwa luby prywatne: czystoci i nie posiadania niczego
poza narzêdziami potrzebnymi do pracy fizycznej. 24 lutego 1897 roku przybywa po
raz drugi do Ziemi wiêtej, prowadzi tu od
marca 1897 do marca 1900 ¿ycie pustelnika. Podejmuje s³u¿bê s³u¿¹cego przy klasztorze Klarysek w Nazarecie. Rozmylanie

prowadzi go ku nowej orientacji w ¿yciu duchowym: ku apostolstwu.

PUSTELNIK
NAJWIÊTSZEGO SERCA JEZUSA

W 1898 odbywa podró¿e do Jerozolimy i
Akces. 28 padziernika tego roku zmienia
Regu³ê w. Benedykta na Regu³ê w. Augustyna. 20 lutego 1899 powraca do Nazaretu, 10 marca podejmuje decyzjê pozostania
na zawsze w Nazarecie. Od 19 do 21 maja
w czasie rekolekcji koñczy now¹ Regu³ê Pustelników Najwiêtszego Serca i Konstytucji Ma³ych Braci Jezusa. W kwietniu 1900
roku podejmuje nieudan¹ próbê kupienia
Góry B³ogos³awieñstw w celu za³o¿enia tam
pustelni przysz³ej wspólnoty. W tym roku odbywa te¿ podró¿e do Jerozolimy i odwiedza
Francjê, gdzie spotyka siê z najbli¿szymi i
ks. Huvelin. Pocz¹wszy od lipca 1900 roku
podejmuje ostateczn¹ decyzjê przyjêcia sakramentu wiêceñ kap³añskich za namow¹
prze³o¿onej Klarysek z Jerozolimy.

KAP£AÑSTWO

Pod koniec sierpnia 1900, Karol de Foucault wsiada na statek do Marsylii, dociera
do klasztoru Matki Bo¿ej nie¿nej, gdzie
przygotowuje siê do kap³añstwa.
We Francji, miêdzy padziernikiem 1900
a majem 1901 roku odbywa seriê rekolekcji
i przyjmuje kolejne stopnie wiêceñ kap³añskich: 7 padziernika 1900 wiêcenia mniejsze, 22 grudnia 1900 subdiakonat, 23 marca 1901 diakonat, 9 czerwca 1901 sakrament wiêceñ prezbiteratu. 28 padziernika 1901 przybywa do Beni-Abbes w Algierii, przy granicy Maroka. 30 padziernika, w
15 rocznicê nawrócenia, odprawia pierwsz¹
Mszê w Beni-Abbes (zachodnia Shara). W
1902 roku Karol zajmuje siê prac¹ charytatywn¹, walczy z niewolnictwem praktykowanym przez miejscow¹ ludnoæ, oraz redaguje Regu³ê Ma³ych Sióstr. W 1903 roku najpierw planuje udaæ siê do Maroka, z czego
rezygnuje na rzecz planów ewangelizacyjnych Tuaregów. W sierpniu 1903 roku zajmuje siê rannymi podczas bitwy pod Tanghit. W 1904 roku udaje siê w kolumnie ¿o³nierzy do krainy Tuaregów, gdzie pozostaje
do stycznia 1905 roku.
Jako kapelan wojskowy ma te¿ stycznoæ
z muzu³manami. W 1905, przenosi siê w pobli¿e Tamanrasset, aby szerzyæ Ewangeliê
w Touaregs. ¯yj¹c dziêki sprzeda¿y swych
rzemielniczych wyrobów, w swej pustelni,
na jednym ze wzniesieñ Hoggar, bada cywilizacjê touaregue. Po latach tych badañ
opublikuje nastêpnie s³ownik lingwistyczny.
W 1905 i 1906 podró¿uje miêdzy BeniAbbes a górami Hoggaru (kraina Tuaregów).
4 grudnia 1906 roku do³¹cza do niego brat
Micha³, ale opuszcza go 6 marca 1907 roku.
25 grudnia 1907 r. Karol prze¿ywa pierwsze od 21 lat Bo¿e Narodzenie bez Mszy,
której nie mo¿e odprawiæ z powodu barku
ministranta. Na prze³omie roku 1907/1908
prze¿ywa noc ducha i ciê¿ko choruje ocieraj¹c siê o mieræ. 31 stycznia 1908 otrzymuje jednak dobr¹ wiadomoæ: pozwolenie
Stolicy Apostolskiej na samotne odprawianie Mszy w.

Miêdzy 25 grudnia 1908 a 28 marca 1909
odbywa pierwsz¹ podró¿ do Francji. Spotyka siê z rodzin¹, ksiêdzem Huvelin, rozmawia z biskupem Viviers o za³o¿eniu apostolskiej unii dla wieckich. Potem przybywa po
raz trzeci do Tamanrasset.
W maju 1910 umiera biskup Guérin, wikariusz apostolski, jego bezporedni prze³o¿ony, spowiednik i kierownik duchowy. 10
lipca 1910 roku umiera ks. Huvelin. Karol
zostaje sam. Rozpoczyna budowê pustelni
w górach Hoggaru.
2 stycznia - 3 maja 1911 odbywa drug¹
podró¿ do Francji. Po powrocie zajmuje siê
pracami lingwistycznymi nad jêzykiem tamarek i prac¹ wród Tuaregów. 7 lipca 1911
odprawia pierwsz¹ Mszê w nowej pustelni
w Asekrem, po³o¿onej na wysokoci 2700
metrów n.p.m. w górach Hoggaru. 8 stycznia 1913 roku koñczy prace leksykalne i od
27 kwietnia do 27 wrzenia tego roku przybywa po raz trzeci do Francji w towarzystwie
tuareskiego ksiêcia Ouksema, którego pragnie zapoznaæ ze wiatem chrzecijañskim.

NAG£A MIERÆ

W 1914 roku rozpoczyna prace nad s³ownikami, postanawia pozostaæ na zawsze w
Tamanrasset. W grudniu 1914 roku ciê¿ko
choruje na szkorbut i gor¹czkê. W styczniu
1915 roku wybuchaj¹ zamieszki na po³udniu
trypolitañskim. W czerwcu 1915 roku koñczy po jedenastu latach prace nad s³ownikami. W styczniu 1916 w ramach zamieszek
regiony zamieszka³e przez Tuaregów atakowane s¹ przez Senussów, dlatego w wrzeniu i padzierniku Karol buduje fort dla
obrony miejscowej ludnoci. 28 listopada
1916 r. koñczy kopiowanie poezji tuareskiej.
1 grudnia zostaje zabity przez Senussów.

BEATYFIKACJA

Watykañski Sekretariat Stanu przes³a³ list
do Bouvier Maurice Monsignora, postulatora procesu beatyfikacyjnego, w którym potwierdzi³ datê beatyfikacji S³. B. Karola. Ma
ona nast¹piæ 13 listopada 2005 roku. Beatyfikacjê mia³ og³osiæ Jan Pawe³ II 15 maja
tego roku, jednak zosta³a od³o¿ona z powodu jego mierci. Równoczenie b³ogos³awionymi zostan¹ og³oszone dwie w³oskie zakonnice. Nie wiadomo, kto dokona tego
og³oszenia, gdy¿ papie¿ Benedykt XVI zrezygnowa³ na sta³e z przewodniczeniach takim uroczystociom.
***
Ojcze oddajê siê Tobie.
Uczyñ ze mn¹, co zechcesz.
Dziêkujê Ci za wszystko,
cokolwiek ze mn¹ uczynisz.
jestem gotów na wszystko
przyjmujê wszystko.
Niech Twoja wola spe³nia siê we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach,
nie pragnê niczego innego, mój Bo¿e.
Sk³adam moj¹ duszê w Twoje rêce.
Oddajê Ci j¹, Bo¿e,
z ca³¹ mi³oci¹ mego serca.
Kocham Ciê i to jest potrzeb¹
mojej mi³oci, ¿eby siê dawaæ,
oddawaæ siê w Twoje rêce
bez ograniczeñ, z nieskoñczon¹
ufnoci¹, bo Ty jeste moim Ojcem.
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Medziugorje i Jan Pawe³ II:

«JA TE¯ CODZIENNIE PIELGRZYMUJÊ TAM
W MODLITWIE: £¥CZÊ SIÊ W MODLITWIE
Z WSZYSTKIMI, KTÓRZY TAM SIÊ MODL¥
ALBO STAMT¥D CZERPI¥ WEZWANIE DO MODLITWY»
Podczas gdy ca³y wiat kieruje nadal oczy
na nadzwyczajne ¿ycie i niezwyk³¹ mieræ
Jana Paw³a II, chcê do³¹czyæ do wszystkich
tych, którzy milionami chwal¹ cz³owieka tak
godnego podziwu: odbicie mi³oci i wiat³a
Jezusa na ziemi!
Po jego mierci by³y rozszerzane pewne
nowe wzruszaj¹ce wieci dotycz¹ce Medziugorja, chcia³abym wiêc wyjaniæ, jaki by³
w istocie przebieg wydarzeñ.
Papie¿ opuci³ nas w sobotê 2 kwietnia o
21.37 w Rzymie, w wigiliê wiêta Bo¿ego
Mi³osierdzia, w wiêto, które on sam ustanowi³ w kwietniu 2000 r. Tego ranka, jak w ka¿dy drugi dzieñ miesi¹ca, Mirjana Soldo mia³a objawienie w nowym budynku Cenacolo i
modli³a siê wraz z Dziewic¹ za niewierz¹cych.
Atmosfera by³a szczególna, bo wiedzielimy, ¿e Ojciec wiêty znajdowa³ siê miêdzy
¿yciem a mierci¹. Zgromadzenie modli³o
siê za niego z wielk¹ ¿arliwoci¹ podczas
objawienia i powierza³o go Matce Bo¿ej. Kiedy Mirjana wysz³a ze stanu ekstazy przekaza³a wszystkim nastêpuj¹ce s³owa:
«Gospa pob³ogos³awi³a nas swoim matczynym b³ogos³awieñstwem. Powiedzia³a,
¿e najwiêkszym b³ogos³awieñstwem, jakie
mo¿emy otrzymaæ na ziemi jest kap³an. Pob³ogos³awi³a te¿ wszystkie przedmioty religijne, jakie przynielimy. Potem powiedzia³a:
W tym czasie proszê was o odnowienie Kocio³a
Mirjana Jej odpowiedzia³a:
To jest proba wielkich rozmiarów! Czy
ja bêdê do tego zdolna? Czy my bêdziemy
do tego zdolni?
Wtedy Najwiêtsza Panna wyjani³a:
Ale¿, moje kochane dzieci, Ja bêdê z
wami! Moi aposto³owie, bêdê zawsze z
wami i bêdê wam pomagaæ! Odnawiajcie
siê najpierw wy sami, odnówcie wasze
rodziny, a wtedy wszystko bêdzie ³atwiejsze.
Potem Mirjana powiedzia³a, ¿e zada³a Gospie pytanie o Papie¿a, ale nie otrzyma³a
odpowiedzi. Jednak¿e razem pomodli³y siê
za Papie¿a.
Iwan Dragiceviæ (jeden z szeciu widz¹cych) nie by³ obecny w Medziugorju tego
dnia, 2 kwietnia, poniewa¿ przebywa³ w
USA. W niedzielê Bo¿ego Mi³osierdzia, 3
kwietnia, Iwan uda³ siê do Bangor w stanie
Maine, by wyg³osiæ konferencjê. Wszyscy
zgromadzeni byli g³êboko wzruszeni mierci¹ Ojca wiêtego. Wtedy Iwan opowiedzia³,
¿e w sobotê 2 kwietnia, znajdowa³ siê na
czuwaniu nocnym w parafii New Hampshi-
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re. Z powodu ró¿nicy czasu, przyjecha³ z
Europy, mia³ objawienie w kilka godzin po
mierci Papie¿a. Wyjani³, ¿e kiedy Najwiêtsza Panna ukaza³a mu siê, by³a jak zwykle
sama. Ale nagle ujrza³ tak¿e Ojca wiêtego
- na lewo od Maryi! Mia³ bia³¹ sutannê i d³ug¹ z³ot¹ pelerynê. Iwan powiedzia³, ¿e Ojciec wiêty mia³ bardzo m³ody wygl¹d. Ojciec wiêty i wiêta Dziewica byli bardzo radoni. Iwan opisa³ to jako niewiarygodnie
piêkne. Wtedy Dziewica powiedzia³a do Iwana:
To jest mój syn; on jest ze mn¹!
Iwan przyzna³ siê tak¿e, ¿e tej nocy ledwie móg³ zasn¹æ, tak wstrz¹snê³o nim to objawienie! Osoby obecne tam wieczorem relacjonowa³y, ¿e nigdy nie widzia³y Iwana tak
szczêliwego. (To wiadectwo ma wielk¹
wagê, gdy¿ Iwan jest z natury bardzo powci¹gliwy.)
Vicka natomiast, zostawi³a dzieci pod
opiek¹ mê¿a i uda³a siê do Rzymu na pogrzeb Ojca wiêtego. Przypomnijmy, ¿e spotka³a go kilkakrotnie w przesz³oci, przybywaj¹c z grupami chorych i niepe³nosprawnych i prosz¹c wraz z nimi o b³ogos³awieñstwo. Ojciec wiêty udzieli³ równie¿ Vicce i
jej mê¿owi b³ogos³awieñstwa jako nowo¿eñcom, nied³ugo po ich lubie, który mia³ miejsce w Medziugorju. Vicka zawsze nas prosi³a, abymy siê wiele modlili za Ojca wiêtego i za ca³y Koció³.
Chcia³abym tu podkreliæ co bardzo piêknego. Tu¿ przed mierci¹ Ojciec wiêty nagle zwróci³ g³owê w kierunku Placu wiêtego Piotra i pob³ogos³awi³ t³um tam zgromadzony.
To b³ogos³awieñstwo jest darem, jaki on
pozostawi³ ka¿demu z nas! Ono bêdzie nas
zawsze podtrzymywaæ przez orêdownictwo
tego potê¿nego wikariusza Chrystusa, Jana
Paw³a II.
Wieczorem 3 kwietnia, ca³a parafia w Medziugorju odprawi³a mszê wieczorn¹ specjalnie w intencji Ojca wiêtego. W dniu jego
pogrzebu wszystkie inne msze przesuniêto
na inny termin, ¿eby ca³a wioska mog³a widzieæ na ekranie, tego ranka, bezporednio
z Rzymu, uroczystoæ, która naprawdê, by³a
wyj¹tkowa i historyczna. Pogrzeb naszego
ukochanego papie¿a Jana Paw³a II - ujawni³ raczej tajemnice chwalebne ni¿ bolesne!
Oczywicie, czujemy siê osieroceni z powodu jego nieobecnoci. Ale jaka to radoæ,
wiedzieæ, ¿e jest szczêliwy w Niebie! Jakie
to szczêcie móc uciec siê do niego bezporednio przez modlitwê, jak siê zwracamy
do wiêtych na Niebieskich Dziedziñcach!
Mo¿emy siê z nim ³¹czyæ! Wreszcie mali i

wielcy mog¹ mieæ do niego dostêp! On ma
teraz czas, by wys³uchaæ ka¿dego s³owa, o
jakim marzylimy, aby mu je powiedzieæ! Jak
ojciec Slavko, tak i Papie¿ nie bêdzie bezrobotny!
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ kilkakrotnie, nawet publicznie 6 kwietnia 1995,
¿e chcia³by udaæ siê do Medziugorja, gdyby
go zaproszono do tej diecezji. Je¿eli nie
móg³ zrealizowaæ tego ¿yczenia za ¿ycia, to
nie b¹dmy smutni, bo teraz mo¿e on tu
przybywaæ w inny sposób. Widzenie, o jakim opowiedzia³ nam Ivan, to tylko zarys
tego czym bêdzie, jak mi siê zdaje, jego pos³uga w Medziugorju. Zobaczycie!
Nie zapomnê nigdy dnia, w którym ujrza³am na w³asne oczy list napisany rêk¹ Ojca
wiêtego do jego przyjació³ w Krakowie. W
odpowiedzi na wiadectwo, jakie pos³a³a mu
pani Zofia, po swojej pielgrzymce, o owocach Medziugorja w jej ¿yciu. Jan Pawe³ II
napisa³, ¿e on codziennie w duchu pielgrzymuje do tego miejsca, ³¹cz¹c siê z modlitwami pielgrzymów, którzy t³umnie siê tam
udaj¹.
On jest naszym bohaterem. Z wysokoci
Nieba, ju¿ jest potê¿nym orêdownikiem i
bêdzie nadal pracowaæ dla realizacji planów
Królowej Pokoju. Modl¹c siê, pamiêtajmy, ¿e
Jan Pawe³ II Wielki ³¹czy siê z nami swym
potê¿nym orêdownictwem.
To by³ bardzo piêkny widok, ujrzeæ na Placu wiêtego Piotra, wszystkie te transparenty z has³em: wiêty natychmiast!, podczas uroczystego pogrzebu Papie¿a Jana
Paw³a II. Wed³ug regu³ Watykanu, papie¿ ma
prawo kanonizowaæ osobê, która umar³a w
opinii wiêtoci natychmiast po jej zgonie,
bez prowadzenia zwyk³ego procesu. Wielu
wiernych o tym nie wie. Jeli nie zastosowaæ tej regu³y do Jana Paw³a II, to do kogó¿
j¹ zastosowaæ?
Kochana Gospo, radujemy siê z Tob¹,
¿e masz najdro¿szego
z twoich synów
u twego boku w Niebie!
Pomó¿ nam iæ za jego przyk³adem!
Niech ka¿de z twoich dzieci,
bêdzie kolejnym oddanym Tobie,
Totus tuus,
z³¹czonym z Twoim drogim sercem!
Siostra Emmanuel, Dzieci Medjugorje
www.enfantsdemedjugorje.com
Stella Maris nr 414
*
Tytu³ artyku³u to autentyczne s³owa
Jana Paw³a II z jego listu,
opublikowanego w majowym numerze
Echa Maryi, Królowej Pokoju.

3/2005

Doroczne Orêdzie otrzymane
przez Iwankê 25 czerwca 2005:
Drogie dzieci, kochajcie
ka¿dego mi³oci¹ mojego Syna.
Pokój, pokój, pokój!
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii
w Medziugorju i dla wiata
z 25 lipca 2005:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam
was do wype³nienia waszego dnia modlitwami krótkimi i ¿arliwymi. Kiedy siê
modlicie, wasze serce jest otwarte, a Bóg
was kocha mi³oci¹ szczególn¹ i udziela
wam specjalnych ³ask. Oto dlaczego korzystajcie z tego czasu ³aski i powiêæcie go
Bogu bardziej ni¿ czynilicie to dot¹d.
Odprawiajcie nowenny poszcz¹c i podejmuj¹c wyrzeczenia, aby szatan by³ daleko
od was i aby ³aska by³a wokó³ was. Ja jestem blisko was i wstawiam siê u Boga za
ka¿dym z was.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie
na moje wezwanie.
Orêdzie Matki Bo¿ej
z 25 sierpnia 2005:
Drogie dzieci, dzi znowu
zachêcam was do ¿ycia moimi
orêdziami. Bóg uczyni³ wam
dar z tego czasu jako czasu ³aski.
Oto dlaczego, drogie dzieci,
wykorzystajcie ka¿d¹ chwilê
i módlcie siê, módlcie siê,
módlcie siê.
B³ogos³awiê was
wszystkich i orêdujê
u Najwy¿szego
za ka¿dym z was.
Dziêkujê,
¿e odpowiedzielicie
na moje wezwanie.
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Hilaria
Ciê¿ar grzechów cz³owieka,
nigdy nie jest wiêkszy
od Bo¿ej ³aski
W obecnie prze¿ywanym czasie, w którym tak wiele jest pokus oraz pogoni - przede
wszystkim za tym co przyziemne, materialne - jak¿e wielu ludziom trudno pozostawaæ
wiernymi Bogu, byæ ludmi stworzonym na
Jego podobieñstwo. ¯yjemy w okresie wielkich wyzwañ, kierowanych zw³aszcza do
ludzi m³odych. M³odzie¿ - nêkana i ulegaj¹ca pokusom, kiedy staje u rozwidlenia ¿yciowych dróg, ³atwo zbacza z tej w³aciwej
na manowce, a powrót na drogê wiod¹c¹
do zbawienia staje siê niemo¿liwy bez pomocy innych. Jednym z drogowskazów,
umo¿liwiaj¹cym taki powrót jest wejcie w
nurt ¿ycia oferowanego przez orodki Cenacolo. W tych wspólnotach przebywaj¹
m³odzi, których dotychczasowe ¿ycie skierowa³o ju¿ na skraj przepaci, bliscy ca³kowitego pogr¹¿enia siê w otch³añ. Orodki
Cenacolo, do których zdecydowali siê udaæ
po ratunek, potrafi¹ przekonaæ, ¿e nawet po
najtrudniejszych prze¿yciach mo¿na odnaleæ w sobie nadziejê i si³y do innego trybu
¿ycia. Liczne wiadectwa m³odych, którzy
we wspólnotach Cenacolo odnaleli w³aciwy sens ¿ycia, prze¿yli nawrócenie - nie
bez racji nazywaj¹ to swoim zmartwychwstaniem.
Pierwszy, wspólnotowy orodek Cenacolo powsta³ z inicjatywy Siostry Elwiry, w lipcu 1983 roku, we W³oszech, na wzniesieniu Saluzzo; obecnie jest wspólnotowym
domem macierzystym. Zdaniem za³o¿ycielki, Cenacolo mia³o to byæ jakby widomym
przejawem Bo¿ej Mi³oci, odpowiedzi¹ na
rozpaczliwe wo³ania wielu m³odych, pogr¹¿onych w rozpaczy, b³¹dz¹cych i zagubionych na manowcach i bezradnie poszukuj¹cych sensu ¿ycia. W okresie ponad 20
minionych lat powsta³o wiele kolejnych
orodków Cenacolo; istniej¹ ju¿ w 40 krajach wiata. Ka¿demu, ktokolwiek postanawia szukaæ w nich pomocy i schronienia,
wspólnota Cenacolo zapewnia prosty, prowadzony w rodzinnej atmosferze tryb ¿ycia.
Pracê przyjmuje siê i odkrywa jak co otrzymanego w darze, podobnie wiarê w Boga,
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DO
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*
Wyznania
dziewcz¹t
z Orodka
Cenacolo
w Medziugorju
*
jak i rodz¹ce siê we wspólnocie wiêzy przy-

jani. Kiedy Siostra Elwira zak³ada³a pierwszy orodek, nie wiedzia³a jeszcze na jakich
zasadach bêdzie oparta jego dzia³alnoæ. Z
pe³nym zaufaniem powierzy³a wszystko
Bogu, prosz¹c aby nim pokierowa³ - jak prowadzi tych, których wzywa do pracy w Swojej Winnicy. Aby móc w Cenacolo rozpocz¹æ nowe ¿ycie, trzeba przestrzegaæ dwóch
g³ównych, obowi¹zuj¹cych ka¿dego dnia
zasad, którymi s¹ MODLITWA I PRACA.
Wspólnota Cenacolo uczy m³odych z ró¿nych rodowisk, sposobów prostego ¿ycia.
Ka¿dy dzieñ, poza prac¹, to równie¿ rosn¹ce w si³ê wiêzy przyjani i umacnianie wiary
w Jezusa Chrystusa. Jedynie On potrafi
uzdrowiæ cz³owieka i swoj¹ niezmierzon¹ mi³oci¹ wskazaæ w³aciw¹ drogê zb³¹kanym
i zrozpaczonym.
Medziugorje jest miejscem obfitych ³ask i
w³anie tu, Siostra Elwira znalaz³a szczególnie urodzajn¹ glebê, dla kontynuowania
dzie³a rozpoczêtego na ziemi w³oskiej. Czêsto podkrela, ¿e odczuwaj¹c tu obecnoæ
samego Boga, m³odym ³atwiej wkroczyæ na
now¹ drogê, pokonaæ przesz³e, zgubne nawyki, szybciej uzdrowiæ zbola³e serca.
W Medziugorju Cenacolo posiada dwa
domy - odrêbne dla dziewcz¹t i ch³opców.
Tu g³oszone s¹ wiadectwa m³odych ludzi,
którzy w ¿yciu wczeniejszym utracili prawie wszystko, a w tej wspólnocie stali siê
jakby nowo narodzonymi. Stwierdzaj¹, ¿e
ciê¿ar grzechów nigdy nie jest wiêkszy od
Bo¿ej £aski; wchodz¹c do wspólnoty ujrzeli
ca³kowicie nowe wiat³o i ca³kowicie inny
sens ¿ycia na ziemi - jak¿e odmienny od
dotychczas prowadzonego.

Dalila
Nazywam siê HILARIA SCALI, mam 21
lat, pochodzê z Mediolanu. Orodek Siostry
Elwiry pozna³am wpierw porednio przez
mego brata, który wszed³ do wspólnoty Cenacolo, by móc wydostaæ siê ze zgubnego
na³ogu narkomanii. Zdo³a³ to osi¹gn¹æ. Pobyt w orodku Siostry Elwiry ca³kowicie go
odmieni³, co nie pozosta³o bez wp³ywu na
mnie. Przed dwoma laty postanowi³am pójæ
jego ladem i sama dowiadczyæ ¿ycia w
Cenacolo. Siostra Elwira skierowa³a mnie
do jednego z w³oskich orodków, w którym
spêdzi³am dwa urlopowe miesi¹ce, nastêpnie wróci³am do domu i podjê³am studia.
Z up³ywem czasu coraz bardziej ogarnia³a
mnie, mo¿e sercem wzbudzana myl, ¿e
powinnam do Cenacolo powróciæ. Odkrywa³am bowiem w sobie pewne cechy, których nie potrafi³am sama zmieniæ. W domu
rodzinnym przybywa³o ró¿nych problemów,
a ja zamiast próby ich rozwi¹zywania - po
prostu odsuwa³am je na bok. Nadszed³ moment, w którym zada³am sobie pytanie:
gdzie jest sens tego wszystkiego co robiê?
Pojecha³am wówczas na spotkanie wspólnoty Cenacolo, a by³ to dzieñ, w którym
równie¿ wiêtowano urodziny Siostry Elwiry. W pewnej chwili zwróci³a siê do mnie,
pytaj¹c: co robiê? Zgodnie z prawd¹ odpowiedzia³am, ¿e przede wszystkim siê nudzê.
Siostra Elwira pewnie dostrzeg³a w moich
oczach smutek, zaprosi³a do wspólnoty. Powiedzia³am, ¿e przyjdê.
Po dwóch tygodniach rzeczywicie znalaz³am siê znów we w³oskim orodku i pozosta³am przez osiem miesiêcy, po up³ywie
których podjê³am decyzjê dalszego w nim
pozostania, jeszcze przez jeden rok. Wtedy
Siostra Elwira skierowa³a mnie do Cenacolo w Medziugorju. Obecnie im d³u¿ej tu pozostajê, coraz wyraniej odczuwam zachodz¹ce we mnie, w moim sercu  zmiany.
Wzrasta zadowolenie z ¿ycia. Wyra¿ê to
krótkim zdaniem: wiem, ¿e ¿yjê!
Tu potrafiê wiele uczyniæ dla zmiany trybu i celu ¿ycia, zarówno swojego, jak równie¿ innych ludzi, którzy mnie otaczaj¹. We
wspólnocie nie sposób uciec od samej siebie, przebywam nieustannie wród osób,
prze¿ywaj¹cych ró¿ne problemy, nieraz po-
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dobne do moich. Próbujemy je wspólnie rozwi¹zywaæ. To miejsce sta³o siê moj¹ drug¹
ojczyzn¹, a wspólnota, w której ¿yjê, uratowa³a nie tylko moje, ale wczeniej i mego
brata - ¿ycie, ¿e nie pominê pewnego wp³ywu na rodziców. Zanim do wspólnoty wst¹pi³am, nie bardzo potrafi³am sobie uwiadomiæ, co jest dobre dla mnie i dla mojego ¿ycia. Obecnie serce podpowiada ró¿ne myli, ró¿ne zamierzenia na przysz³oæ, nie
podjê³am jednak jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wiem, ¿e pragnê pomagaæ innym ludziom. Podobne myli nurtowa³y mnie ju¿ wczeniej, zanim wst¹pi³am
do wspólnoty, co pewnie wynika³o st¹d, ¿e
wówczas mia³am mo¿liwoæ bli¿szego poznania wielu k³opotów i problemów, prze¿ywanych przez ludzi.
Pewne moje obawy dotycz¹ prze¿ywanej obecnie czystoci, nie chcê jej utraciæ.
Jednak tkwi tak¿e we mnie przekonanie, i¿
jeli wytrwam w modlitwie, zadomowionej w
moim sercu - na pewno siê uda.
*
Nazywam siê DALILA KAJIC, mam 20
lat, pochodzê z Sarajewa. We wspólnocie
Cenacolo jestem od dwóch lat, aby uwolniæ siê od narkomanii. Po raz pierwszy siêgnê³am po narkotyk maj¹c zaledwie 11 lat.
Ju¿ u kresu, kiedy tylko krok dzieli³ mnie od
otch³ani, za¿ywa³am heroinê. Nie wiedzia³am, co zrobiæ, aby to ¿ycie zmieniæ. Ca³y
czas ¿y³am w przekonaniu, ¿e bieg ¿ycia to
jedynie bezsensowne rozmowy, narkotyki i
unikanie szko³y.
Wczeniej, kiedy mia³am 5 lat, wybuch³a
wojna. Wraz z mam¹ i siostr¹, jako uchodcy ucieklimy do Szwajcarii, ojciec pozosta³
w Sarajewie i to by³ pocz¹tek moich zmartwieñ, niepokojów, nieszczêæ, które nastêpowa³y jedne po drugich. Traci³am wszelk¹
nadziejê. Pochodzê z rodziny islamskiej, w
której nigdy nie s³ysza³am o Bogu, wiedz¹c
jedynie, ¿e istnieje: nic wiêcej. Po raz pierwszy pozna³am Go bli¿ej w³anie w Cenacolo. Wspólnota przyjmuje do swego grona
ka¿dego, kto pragnie odmieniæ swoje ¿ycie,
bez wzglêdu na to, jakiej jest narodowoci,
rasy i jak¹ wyznaje religiê; jest otwarta dla
wszystkich. Pocz¹tkowo nie wiedzia³am, co
to jest ró¿aniec, kim jest Jezus Chrystus.
Zmiana w moim ¿yciu nast¹pi³a w dniu,
kiedy mama zauwa¿y³a, ¿e jestem narko-

mank¹ i zatelefonowa³a do orodka Cenacolo z prob¹, aby mnie przyjêto.
Trudno by³o przyzwyczaiæ siê do radykalnej zmiany trybu ¿ycia, jednak z up³ywem
czasu zrozumia³am, ¿e dotychczasowe by³o
pozbawione sensu, prowadzi³o do ruiny.
Obecnie bêd¹c ju¿ we wspólnocie uwa¿am,
¿e prawdziwym cudem by³o, ¿e w³anie tu
siê znalaz³am. Pozna³am dziewczyny, które
prze¿ywa³y i prze¿ywaj¹ problemy podobne do moich. Ka¿dego dnia poprzez wspólne modlitwy i rozwa¿ania stajemy siê inne,
coraz bardziej wzrasta w nas wiara i nadzieja. Jest dla mnie czym oczywistym, ¿e wiary nie mo¿na kupiæ, trzeba j¹ w sobie samej
rozbudzaæ i umacniaæ poprzez osobiste zbli¿enia do Jezusa. Odk¹d jestem w orodku
zrozumia³am, ¿e Jezus jest tym, który mnie
uratowa³ uwalniaj¹c z ciemnoci, w które
zabrnê³am. On zaprosi³ mnie do tej wspólnoty i równie¿ to jest dla mnie prawdziwym
cudem. Wiem, ¿e nie wesz³am tu tak po prostu z ulicy, lecz za spraw¹ Boga, urzeczywistniaj¹cego pewien plan dotycz¹cy mnie
samej. Przygotowujê siê teraz do przyjêcia
Chrztu wiêtego i jest moim pragnieniem

s³u¿yæ odt¹d Jezusowi, który postanowi³
mnie uratowaæ. Pragnê zostaæ cz³onkiem
Jego licznej wspólnoty.
Jezus jest teraz moim Ojcem, opiekuje
siê mn¹ z ka¿dym dniem coraz bardziej,
nawet w chwilach kiedy, podobnie jak inni
ludzie, s³abnê i ulegam pokusom. Pragnê
byæ Jego córk¹ i pozostaæ ni¹ na zawsze.
Wybra³am chrzecijañstwo, poniewa¿ prawdziwie wierzê, i¿ tylko Jezusowi zawdziêczam ratunek. Gdyby nie Jego dotkniêcie,
nie wiem jak potoczy³oby siê moje ¿ycie.
Bogu dziêkujê równie¿ za to, ¿e rodzice zaakceptowali mój wybór z przekonaniem, ¿e
wybra³am w³aciw¹ drogê i s¹ z tego powodu szczêliwi. Dla mnie to kolejny cud, skoro mieli przecie¿ prawo powiedzieæ: nie
mamy ju¿ z tob¹ nic wspólnego, nie chcemy ciê znaæ. Dobry, mi³osierny Bóg równie¿
im wskaza³ jak winni post¹piæ.
Z Medjugorje. Gebetsaktion.
Maria-Koenigin des Friedens,
nr 77 (r. 2005), str. 40-43
Przek³ad z niemieckiego:
B. Bromboszcz
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Vox Domini

Odszed³ nasz przyjaciel:
Aposto³ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
W niedzielê, 4 wrzenia 2005, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, narodzi³ siê dla
Nieba Anatol Kaszczuk, senior Legionu
Maryi. Odszed³ do Domu Ojca nasz kolejny
wielki Przyjaciel...
Urodzi³ siê w 1912 r., jak mawia³, jeszcze przed Fatim¹, której póniej bez reszty
powiêci³ swe d³ugie ¿ycie. Wychowa³ siê w
Nowo-wiêcianach, w miasteczku oddalonym 80 km od Wilna. Kiedy wybuch³a II wojna wiatowa mia³ 27 lat. Jako oficer rezerwy artylerii trafi³ do obozu zag³ady w Kozielsku. By³ jednym z nielicznych cudem ocalonych. Paradoksalnie uratowa³o go odwa¿ne wyznawanie wiary, które zaimponowa³o
szefowi obozu. Anatol Kaszczuk nie kry³ pobo¿noci, zosta³ wiêc zauwa¿ony i wezwany na rozmowê. Stawk¹ by³o ¿ycie. Nie tylko nie zaprzeczy³, ale nawet próbowa³ przekonaæ rozmówcê. To tak zaimponowa³o sowieckiemu oficerowi, ¿e udzieli³ mu pomocy. Kiedy znalaz³ siê na wolnoci, z³o¿y³ lubowanie, ¿e odnajdzie na mapie wiata miejsce najdalsze od koszmaru Kozielska i tam
zamieszka. Ale Matka Bo¿a  mówi³ z umiechem  kaza³a mu wróciæ bardzo blisko: do
Lublina.
Potem losy rzuci³y go do Kanady, gdzie
w 1944 r. uczy³ siê pilota¿u. Mia³ zostaæ pilotem wojennym. To w³anie tam wpad³a mu
do rêki ksi¹¿ka o objawieniach fatimskich,
która zmieni³a na zawsze jego ¿ycie. Anatol
zacz¹³ codziennie odmawiaæ ca³y Ró¿aniec,
czemu pozosta³ wierny do mierci.
W grudniu 1945 r. po raz pierwszy zetkn¹³ siê z nabo¿eñstwem pierwszych sobót. Zafascynowa³a go obietnica, ¿e Matka
Bo¿a pozwala uczestniczyæ w Jej w³asnym
rozmylaniu nad tajemnicami Jezusa. Odkry³ piêkno tego nabo¿eñstwa i sta³ siê jego
wielkim aposto³em. Pozosta³ mu wierny do
swej ostatniej pierwszej soboty. Wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, by o nim mówiæ i do niego zachêcaæ.
We wrzeniu 1945 r. powiêci³ siê w niewolê mi³oci Najwiêtszej Maryi Pannie wed³ug rad w. Ludwika Marii Grigniona de
Montforta, a po zakoñczeniu wojny postanowi³ zostaæ zakonnikiem. 6 wrzenia 1946
r. w Irlandii wst¹pi³ do dominikanów. Wkrótce jednak mistrz nowicjatu poradzi³ mu, by
opuci³ zakon w. Dominika, bo wymaga
tego jego szczególne powo³anie: Twoj¹
prze³o¿on¹ musi byæ tylko Matka Najwiêtsza  us³ysza³.
W maju 1947 r. rozpoczê³a siê jego przygoda z Legionem Maryi. Osobicie pozna³
Franka Duffa. Wspó³pracowali do 1948 r. Na
jego polecenie powróci³ do Polski, by za³o¿yæ Legion Maryi w naszej Ojczynie. Z zadania tego wywi¹za³ siê znakomicie. Zamieszka³ w Lublinie, gdzie pozna³ mistyczkê Barbarê Kloss. By³a ona jego duchowym
przewodnikiem od lutego 1949 r. do lutego
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1981 r.
Od maja 1979 r.
Anatol Kaszczuk organizowa³ kongresy
ró¿añcowe. Towarzyszy³y one wszystkim
pielgrzymkom Ojca
wiêtego, przygotowywa³y jego podró¿e
do Polski. Sam Anatol równie¿ wiele podró¿owa³. Jego podró¿e siêga³y a¿ do Filipin. Wszêdzie sk³ada³
wiadectwo o mocy
Ró¿añca, znaczeniu
nabo¿eñstwa pierwszych sobót i o koniecznoci zawierzenia
siê Matce Najwiêtszej.
Jego umi³owanym miejscem by³ Gietrzwa³d. Po wyprowadzeniu siê z Lublina zamieszka³ w niedalekich Ma³dytach, by zawsze byæ blisko sanktuarium swej Ró¿añcowej Pani.
Mia³ swój udzia³ nawet w tym, ¿e w Polsce, w gminie Domacyno, stanê³a figura
Matki Bo¿ej z Amsterdamu przywieziona z
Filipin, w padzierniku 1995 roku (zob. Vox
Domini nr 83, str. 5: Figura Pani Wszystkich Narodów w Polsce).
W latach osiemdziesi¹tych w³¹czy³ siê
czynnie z ca³ym tak dla niego charakterystycznym powiêceniem, gdy chodzi³o o sprawy Matki Bo¿ej, w propagowanie Kap³añskiego Ruchu Maryjnego na terenie Polski.
Wspomaga³ wydanie pierwszych t³umaczeñ
pism ksiêdza Gobbiego, rozsy³a³ je ka¿demu, kto o to prosi³. Uczestniczy³, kiedy tylko
czas i zdrowie mu na to pozwala³y, w wakacyjnych rekolekcjach dla kap³anów i wieckich odpowiedzialnych za Kap³añski Ruch
Maryjny w poszczególnych krajach, które
odbywaj¹ siê co roku we W³oszech. Reprezentowa³ Polskê.
Kiedy dowiedzia³ siê o powstaniu naszego wydawnictwa przekaza³ nam prawo do
druku ksi¹¿ek Do Kap³anów, umi³owanych
synów Matki Bo¿ej, ciesz¹c siê, ¿e Matka
Bo¿a zes³a³a mu pomoc, kiedy wiek ograniczy³ ju¿ jego mo¿liwoci. By³ przez wiele lat
naszym Przyjacielem. Wspiera³ nas zawsze
modlitw¹, dobrym s³owem, czasem obecnoci¹, zawsze zachêt¹ i pociech¹. Mawia³, ¿e
odk¹d powsta³o wydawnictwo Vox Domini
spe³ni³o siê jego marzenie: w Polsce rozbrzmiewa G³os Pana i Jego Matki, co przybli¿a w Ojczynie Ich ostateczny tryumf...
*
W artykule wykorzystano informacje zawarte w publikacji W. £aszewskiego Aposto³ Maryi z nr 208 Naszego Dziennika (6.09.2005)
oraz z zamieszczonego w nr 92-93 Vox Domini (str. 26-27) artyku³u Zwyciêstwa ró¿añcowe w moim ¿yciu.

MODLITWA DO MATKI
BO¯EJ RÓ¯AÑCOWEJ
Maryjo Dziewico, pomó¿ mi tak
ukochaæ modlitwê ró¿añcow¹, bym
jej nigdy nie zaniedba³, by siê sta³a
moj¹ codzienn¹ potrzeb¹.
Niech ta ewangeliczna modlitwa
stanie siê coraz silniejsz¹ wiêzi¹,
³¹cz¹c¹ mnie z Jezusem i z Tob¹,
ho³dem dzieciêcej pobo¿noci i
mi³oci, umocnieniem i zachêt¹ do
radosnego i sumiennego wype³niania obowi¹zków w naladowaniu
Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozwa¿anie Tajemnic
Waszego ¿ycia wprowadza³o mnie
w duchowe g³êbie, gdzie rozum,
wola i uczucia pozwalaj¹ ogarn¹æ
siê i przenikn¹æ sprawami Bo¿ymi.
W wietle wiêtych Tajemnic
Ró¿añcowych ukazuj mi, Matko,
powagê ¿ycia ziemskiego, które
przygotowuje mi los wieczny, wiêc
powinno byæ godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Ró¿añcowe
pouczaj mnie, ¿e cierpienie pokornie przyjête i ofiarowane Ojcu,
przynosi wielkie owoce zbawcze, ¿e
przetrwanie z Jezusem na Kalwarii
dowiadczenia otwiera przede mn¹
blask zmartwychwstania na wieczne szczêcie z Nim. Tam nie bêdzie
ju¿ ³ez, lecz nieustanne dziêkczynienie za ³aski, które z cierpienia
Bóg wydoby³ dla mnie i dla braci
moich w Chrystusie.
Królowo Ró¿añca wiêtego,
módl siê o zbawienie
wszystkich ludzi! Amen.
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LEGION
MARYI
Czym jest Legion?
Kto jest za³o¿ycielem?
Jaka jest jego historia i cel?
Kto jest jego wzorem?
Legion Maryi jest stowarzyszeniem
katolików, którzy za zgod¹ Kocio³a
zwi¹zali siê w grupê bojow¹, pod
przemo¿nym przewodnictwem Maryi
Niepokalanej, Wszechporedniczki
wszystkich ³ask  która jest piêkna jak
ksiê¿yc, janiej¹ca jak s³oñca, a przeciw szatanowi i jego zastêpom: grona jak zbrojne zastêpy  by wspieraæ
nieustannie Koció³ w walce przeciw
wiatu i jego ciemnym mocom.
Legion Maryi mia³ bardzo skromny pocz¹tek, nie by³ wymylon¹, lecz
powsta³¹ jakby samorzutnie organizacj¹. Ani regu³a, ani styl pracy nie by³y
uprzednio ustalone. Pierwsza grupa
Legionu Maryi powsta³a w Dublinie
w Irlandii 7 wrzenia 1921 r. w przeddzieñ wiêta Narodzenia Najwiêtszej
Maryi Panny i nosi³a nazwê "Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia". Legion Maryi za³o¿y³a grupa ludzi wieckich wraz z
Frankiem Duffem, który jest g³ównym
autorem Oficjalnego Podrêcznika Legionu Maryi przet³umaczonego na 50
jêzyków. Na pocz¹tku 1998 r. arcybiskup Dublina Desmond Connel rozpocz¹³ proces beatyfikacji za³o¿yciela ruchu.
Legion Maryi rozwija³ siê bardzo
dynamicznie, gdy¿ poza Irlandi¹ w r.
1928 powsta³y pierwsze grupy w Anglii, a obecnie na ca³ym wiecie.
Do Polski Legion Maryi dotar³ w
1947 r. Delegatem z Irlandii by³ polski oficer Antoni Kaszczuk, który w
czasie wojny znalaz³ siê w Irlandii. Po
powrocie do kraju w 1948 r. za³o¿y³
kilka grup, które w nied³ugim czasie,
jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musia³y zawiesiæ sw¹ dzia³alnoæ.
Dopiero na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ruch móg³ wróciæ do Polski. W
listopadzie 1999 roku Episkopat Polski wybra³ kierownika duchowego
Legionu Maryi w osobie ks. dra Janusza Wêgrzeckiego.
Opiekunem duchowym mianowany zosta³ p³ocki biskup pomocniczy
Roman Marcinkowski. W Polsce Legion Maryi obecny jest w 21 diecezjach.

NABO¯EÑSTWO
PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA
«...WSPÓ£CZUJ SERCU
SWEJ MATKI...»

Zgodnie z zapowiedzi¹ Matka Bo¿a ukaza³a siê siostrze £ucji ponownie, ju¿ po
mierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia
1925 r., w Pontevedra, tym razem z Dzieci¹tkiem Jezus. W czasie tego objawienia
po raz kolejny Maryja zwróci³a uwagê na Jej
Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedzia³:
Wspó³czuj Sercu swojej Najwiêtszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie
przez ca³y czas niewdziêczni ludzie weñ wbijaj¹, a nie ma nikogo, kto czyni³by akt zadoæuczynienia, ¿eby owe kolce wyrwaæ.
Wtedy Matka Bo¿a wezwa³a do podjêcia
wynagradzaj¹cego nabo¿eñstwa pierwszych sobót miesi¹ca:
Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdziêczni ludzie bez ustanku wbijaj¹ w Nie przez swoje
blunierstwa i brak wdziêcznoci. Przynajmniej ty staraj siê Mnie pocieszyæ. W godzinê mierci obiecujê przyjæ na pomoc z ³askami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty
odprawia spowied, przyjm¹ Komuniê w.,
odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnacie
minut rozmylania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añcowymi towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji zadoæuczynienia.
ZATWIERDZENIE

13 wrzenia 1939 r. Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca uzyska³o aprobatê kocieln¹ i rozwija siê na ca³ym wiecie. Przez
to nabo¿eñstwo wynagradzamy piêæ ró¿nych zniewag i blunierstw rani¹cych Niepokalane Serce Maryi:
1. blunierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczêciu;
2. blunierstwa przeciw Jej Dziewictwu;
3. blunierstwa przeciw Boskiemu Macierzyñstwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi;
4. zniewa¿anie czynione przez tych, którzy wpajaj¹ w serca dzieci obojêtnoæ, pogardê, a nawet odrazê do Matki Bo¿ej;
5. obrazê czynion¹ przez tych, którzy zniewa¿aj¹ J¹ w Jej wiêtych wizerunkach.
NA CZYM POLEGA
NABO¯EÑSTWO PIERWSZYCH
SOBÓT MIESI¥CA?

Istot¹ tego nabo¿eñstwa jest wynagrodzenie za grzechy pope³nione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najwiêtszej Maryi Panny. Obra¿aj¹ one Boga i Jej Niepokalane
Serce, s¹ pogard¹ wobec Bo¿ej mi³oci oraz
powodem piekielnych m¹k ludzi, za których
umar³ Jej Syn. Pragnie Ona ocaliæ jak najwiêcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec
przed konsekwencjami grzechu, aby ocaliæ
grzeszników od piek³a, aby sk³oniæ ich do
nawrócenia. Maryja chce naszego zaanga¿owania w tê misjê.

Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca
to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryjê i Jezusa. Przez to nabo¿eñstwo mo¿emy przepraszaæ Boga i wynagradzaæ za grzechy obra¿aj¹ce Niepokalane Serce Maryi, a gdy bêdziemy tê modlitwê praktykowaæ, tak¿e w naszych sercach
wzronie mi³oæ ku Bogu i blinim.
CZTERY WARUNKI NABO¯EÑSTWA
PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA

Najwiêtsza Panna i Jezus ukazali siê siostrze £ucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisaæ nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce grzechy
pope³nione przeciw Niepokalanemu Sercu
Maryi. W jego ramach powinnimy:
1. w pierwsze soboty miesi¹ca przyst¹piæ
do spowiedzi z intencj¹ wynagrodzenia za
grzechy pope³nione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Mo¿na tak¿e skorzystaæ z
³aski sakramentu pojednania wczeniej, byleby w tym dniu byæ w stanie ³aski uwiêcaj¹cej, bez grzechu ciê¿kiego;
2. przyj¹æ Komuniê w. w piêæ kolejnych
pierwszych sobót miesi¹ca w powy¿szej intencji;
3. odmówiæ piêæ tajemnic ró¿añcowych;
4. przez piêtnacie minut rozwa¿aæ tajemnice ró¿añcowe ofiaruj¹c tê medytacjê w
wymienionej intencji.
Niezbêdnym warunkiem dobrego odprawienia nabo¿eñstwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wype³niamy, co Jezus podkreli³ w objawieniu 15 lutego 1926 r.:
To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz
zaczyna, lecz ma³o kto koñczy, i ci, którzy
koñcz¹, maj¹ za cel otrzymaæ przyrzeczone ³aski; Ja jednak wolê, ¿eby odprawiali
piêæ pierwszych sobót miesi¹ca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej
Matki Niebieskiej, ni¿ ¿eby odprawiaæ piêtnacie bezdusznie i z obojêtnoci¹...
Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiaj¹cych nabo¿eñstwo pierwszych sobót
miesi¹ca:
 tych, którzy zaczynaj¹ je odprawiaæ, lecz
nie koñcz¹;
 takich, którzy koñcz¹, ale odprawiaj¹ je
jedynie ze wzglêdu na obiecane ³aski;
 trzecia grupa to osoby, które czyni¹ to
g³ównie w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najwiêtszej Maryi Panny; one
najbardziej podobaj¹ siê Jezusowi.
W pobo¿nym wzbudzaniu w³aciwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi
pomo¿e nam modlitwa pozostawiona przez
Piêkn¹ Pani¹:
Jezu, to z mi³oci do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników
i dla zadoæuczynienia za grzechy
pope³nione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi
(13 lipca 1917 r.).

23

Vox Domini
NA PIELGRZYMIM SZLAKU

André Castella

SAN DAMIANO
(1961–1981)
WYZNANIA
MAMMY ROSY
NARZÊDZIE BO¯E
Rosa Quattrini, matka rodziny, mieszkaj¹ca w prowincji Piacenza, o 70 km na po³udnie od Mediolanu, zosta³a cudownie uzdrowiona 29 wrzenia 1961 r., w wiêto Archanio³a Micha³a.
W trzy lata póniej, 16 padziernika 1964,
w ga³êziach drzewa owocowego nieopodal
domu, objawi³a siê jej Najwiêtsza Maryja
Panna.
Te dwa cuda dokona³y przewrotu w ¿yciu
Rosy. Wieæ o nadzwyczajnych wydarzeniach, w centrum których znalaz³a siê jej
osoba, obieg³a ca³y wiat. Nie tylko w Europie, lecz tak¿e a¿ po Japoniê, wyspê Réunion czy te¿ Now¹ Kaledoniê, wszêdzie na
wiecie, ludzie wierz¹cy us³yszeli apel Maryi. Zewsz¹d przybywaj¹ oni do San Damiano, by z³o¿yæ ho³d cudownej Matce Bo¿ej
Ró¿anej i powierzyæ siê Jej opiece. Rosa
promienia³a radoci¹ p³yn¹c¹ z objawieñ
Chrystusa i Jego Matki, ale doznawa³a tak¿e wielu cierpieñ moralnych i fizycznych (aby
pod¹¿aæ za Jezusem, trzeba nieæ swój
krzy¿). Bóg zabra³ j¹ do siebie 5 wrzenia
1981 roku.
Jej odejcie do domu Ojca Niebieskiego
nie powstrzyma³o nap³ywu pielgrzymów. W
r. 2004, to b³ogos³awione miejsce odwiedzi³y dziesi¹tki tysiêcy osób.
WIZJA NIEBA...
...Rosy Quattrini jest raczej tradycyjna.
Przebywaj¹ w nim: Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i
Duch wiêty, Najwiêtsza Maryja Panna,
Aposto³owie i wszyscy wiêci; rozlegaj¹ siê
tam hymny uwielbienia zanoszone przez wybranych i zachwycaj¹ce piewy anielskie.
Nie jest ono jednak statyczne, ale podlega
ci¹g³ym zmianom.
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Pewnego dnia, Rosa powiedzia³a mi, ¿e w Niebie zosta³y odtworzone ziemskie miejsca objawieñ
(San Damiano, Lourdes, Fatima i
inne) i ¿e wci¹¿ przyci¹gaj¹ one
wybranych, w zale¿noci od ich indywidualnych potrzeb duchowych.
Mieszkañcy Nieba uwielbiaj¹
Boga i wypraszaj¹ u Niego ³aski dla
¿yj¹cych na ziemi. Gdy jednak nast¹pi koniec wiata, wszystkie dusze czyæcowe zakoñcz¹ swój okres oczyszczenia, a te które
znajduj¹ siê w otch³ani, zostan¹ ochrzczone przez samego Chrystusa, tak, jak uczyni³ to On dla wszystkich sprawiedliwych Starego Przymierza po swym Ukrzy¿owaniu.
Pozostanie wtedy tylko Niebo i Piek³o.
WIZJA CZYÆCA
Rosa opisa³a mi tak¿e swoj¹ wizjê czyæca. Wygl¹da on jak rzymski amfiteatr z wieloma stopniami. W rodku, czyli w samej
g³êbi, znajduje siê palenisko, którego ¿ar jest
mniej odczuwalny w miarê wspinania siê po
coraz wy¿szych stopniach. Dusza, która dozna³a pe³nego oczyszczenia, dostaje siê do
przedsionka Raju, by uroczycie wst¹piæ do
niego razem z innymi oczekuj¹cymi duszami. Ka¿dej soboty, Maryja przychodzi po nie
i zabiera ze sob¹ do Ojca.
Modlitwy i Msze odprawiane w intencji
zmar³ych, przyczyniaj¹ siê do pokonywania
przez ich dusze odleg³oci w kierunku przedsionka Raju. Rosa u¿y³a tutaj porównania z
kroplami wody, spadaj¹cymi na p³omieñ:
jeszcze przed dotkniêciem go, czêæ z nich
zamienia siê w parê i unosi ku górze.
£aski wyjednane dziêki modlitwie i Mszom
w. odprawianym za dusze, które nie mog¹
z nich w pe³ni skorzystaæ lub te¿ ich nie potrzebuj¹, poniewa¿ znalaz³y siê ju¿ w niebie
- zostaj¹ przyznane najbardziej opuszczonym duszom czyæcowym.
NABO¯EÑSTWO
DO W. MICHA£A ARCHANIO£A
Codziennie przed witem, miêdzy godzin¹ 4 a 5, Maryja odwiedza³a Rosê w towarzystwie w. Micha³a Archanio³a, a czêsto
tak¿e Ojca Pio, udzielaj¹c Rosie poleceñ dotycz¹cych bie¿¹cego dnia.
Przed rozpoczêciem siê objawieñ, Rosa
kaza³a wybudowaæ przy drodze komunalnej,
u wylotu alejki prowadz¹cej do jej domu,

kapliczkê stanowi¹c¹ wotum dla Archanio³a
Micha³a za ³askê Jego opieki.
NABO¯EÑSTWO
DO ANIO£A STRÓ¯A
Podobnie jak Ojciec Pio, Mamma Rosa
w szczególny sposób przyczyni³a siê do o¿ywienia kultu anio³ów stró¿ów.
Rosa utrzymywa³a nieustanny kontakt ze
swoim anio³em stró¿em i czêsto powierza³a
mu jakie zadanie do spe³nienia.
Prosi³a ona, by w razie niemo¿noci przyjazdu do San Damiano, wysy³aæ do niej w³asnego anio³a.
Nasz patron, wiêty, którego imiê nosimy, odgrywa w naszym ¿yciu wa¿n¹ rolê,
nie jestemy jednak jedynymi osobami, które
zwracaj¹ siê do niego o pomoc. To samo
imiê nosz¹ na wiecie setki tysiêcy ludzi, natomiast anio³ stró¿ jest wyznaczony do opieki
nad jednym tylko cz³owiekiem. Niestety, zbyt
czêsto zapominamy o nim lub nie pok³adamy w nim dostatecznej ufnoci.
Gdy zaczyna³em pracowaæ jako wydawca, Rosa powiedzia³a mi: Ka¿dego ranka,
pro Ducha wiêtego i swojego anio³a stró¿a, aby powiedzieli ci, co masz czyniæ. Jeli
zabraknie ci pracy, popro swojego anio³a,
aby pomóg³ ci j¹ znaleæ.
Pewnego dnia, w naszym magazynie z
ksi¹¿kami, moj¹ uwagê przyku³ stos przecenionych broszur pt. wiat³o dla dusz konsekrowanych, których nie uda³o nam siê
sprzedaæ. By³o ich 5000. Poprosi³em anio³a
stró¿a, aby siê nimi zaj¹³. W dwa tygodnie
póniej otrzyma³em zamówienie od pewnego kanadyjskiego kap³ana, który zamierza³
rozpropagowaæ w³anie to dzie³ko w swoim
kraju i prosi³ mnie oprawo do opublikowania
go. Odpowiedzia³em, ¿e jeli zakupi ca³¹
partiê, bêdzie móg³ dysponowaæ ni¹ jak zechce. W ci¹gu miesi¹ca, broszury dotar³y do
miejsca przeznaczenia i problem zosta³ rozwi¹zany.
W 1975, przej¹³em w Pary¿u pewn¹ ksiê-
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garniê prowadz¹c¹ wydawnictwa o treci
religijnej. Pewnego dnia, razem z moim francuskim ksiêgowym znalaz³em siê w biurze
mojego notariusza w Drancy. Poniewa¿ by³
on nieobecny, jego m³oda sta¿ystka przyjê³a nas i powiadomi³a o nieoczekiwanych
trudnociach. Ksiêgowy zwróci³ siê do mnie
s³owami: Niech ka¿dy z nas pomodli siê do
swojego anio³a stró¿a o pomylne wyjcie z
tej sytuacji. Sta¿ystka w pierwszej chwili
zby³a to milczeniem, ale przed naszym wyjciem powiedzia³a: Wierz¹cy maj¹ szczêcie. Nawet, jeli Bóg nie istnieje, wiele zyskuj¹ oni dziêki samej wierze w Niego i w
Jego pomoc. Jako niewierz¹ca, pozostajê
sama ze swoimi zmartwieniami.
Rosa mia³a wiêc racjê, polecaj¹c nam nabo¿eñstwo do anio³ów, a zw³aszcza do naszego w³asnego anio³a stró¿a.
POTRAFI£A DOTRZEÆ DO SEDNA
Oko³o 1974-1976 roku, gdy przyszed³em
do Mammy Rosy by uczestniczyæ w nabo¿eñstwie o godzinie 11 przed po³udniem, pewien ksi¹dz przyby³y z Pary¿a za pozwoleniem kardyna³a, okazywa³ zaskoczenie tym,
¿e wieccy mog¹ swobodnie wchodziæ do
jej domu (chodzi³o o blisko trzydzieci osób
z grupy modlitewnej zgromadzonej wokó³ widz¹cej), natomiast on, kap³an, nie zosta³ tam
wpuszczony. Wczeniej spotka³ on ks. Pelcaniego, dawnego proboszcza San Damiano i chcia³ zobaczyæ siê z Mamma Ros¹,
aby sporz¹dziæ raport dla swojego kardyna³a. Przyjaciel, który nie nale¿a³ do grupy
modlitewnej, widz¹c, ¿e wchodzê do domu
Rosy, powiadomi³ mnie o zamiarze owego
ksiêdza. Odpowiedzia³em, ¿e jest to pora
modlitwy, ale natychmiast powtórzê wszystko Rosie. Ta poprosi³a mnie, abym niezw³ocznie go przyprowadzi³.
Nie znaj¹c w³oskiego, zapyta³ mnie, czy
móg³bym pos³u¿yæ im jako t³umacz. Wydawa³o mi siê, ¿e Rosa mówi o rzeczach oczywistych, dowiedzia³em siê jednak póniej od
przyjaciela, ¿e ksi¹dz z Pary¿a by³ zdumiony i zbudowany sposobem, w jaki Rosa
przedstawi³a mu sw¹ pos³ugê dla Kocio³a.
ZDROWY ROZS¥DEK
Pewien kap³an ze Szwajcarii, o. X.B., napisa³: Ku memu wielkiemu duchowemu po¿ytkowi, wielokrotnie mog³em t³umaczyæ jej
s³owa. Podziwia³em g³êbok¹ wiarê ludu, lecz
nade wszystko wiedzê teologiczn¹ i moraln¹ Mammy Rosy oraz jej jasn¹ wizjê najtrudniejszych zagadnieñ. ( ) Nie, nie usi³owa³a ona odgrywaæ roli doktora teologii,
ani te¿ kierownika duchowego. Wiele razy
s³ysza³em, jak na pytanie o kierownictwo
duchowe, odpowiada³a: «Czyñcie to, co
wam mówi spowiednik».
Którego dnia, nie pamiêtam ju¿ przy jakiej okazji, Rosa powiedzia³a mi: Tajemnica powinna pozostaæ znana dwóm osobom.
Jeli wiedz¹ o niej trzy, nie wiadomo, kto
zdradzi³.
Dochowanie pos³uszeñstwa Kocio³owi i
objawieniom, nie jest proste. Narzêdzie
mo¿e nie braæ pod uwagê jakiego nakazu
lub zakazu, jeli w³adza kocielna wykroczy³a poza swoje kompetencje lub nie przekaza³a swoich decyzji w formie przyjêtej i za-

lecanej przez Prawo Kanoniczne. Jeli bowiem prawowita w³adza powinna byæ respektowana, pewna autonomia przys³uguje tak¿e osobom wierz¹cym.
Wiele czasu i wysi³ków powiêci³em wyjanianiu tej delikatnej kwestii. Czu³em siê
umocniony duchowo, widz¹c, ¿e Rosa cile przestrzega pos³uszeñstwa Kocio³owi.
Pyta³em, jak udaje siê jej to osi¹gn¹æ w najdrobniejszych szczegó³ach. To proste: robiê wszystko, czego wymaga ode mnie Maryja  brzmia³a odpowied. Matka Bo¿a, która jest Córk¹ i Matk¹ Kocio³a, nie mo¿e bowiem domagaæ siê, aby jej narzêdzie postêpowa³o wbrew Kocio³owi i przybiera³o wobec niego postawê niepos³uszeñstwa.
Kiedy zagadn¹³em j¹, mówi¹c, ¿e nadmierne komplikacje utrudniaj¹ podjêcie w³aciwych decyzji. Nie  odpowiedzia³a 
wszystko jest oczywiste. Nale¿y prosiæ o
wiat³o i pomoc z Nieba, potem za dzia³aæ,
nie zwlekaj¹c.
POS£ANNICTWO ROSY:
MODLITWA
Jesieni¹ 1980 r., mia³em szczêcie zobaczyæ siê z Mart¹ Robin, s³ynn¹ stygmatyczk¹ z Châteauneuf-de-Galaure, która mia³a
opuciæ nasz wiat wiosn¹ 1981 r., na szeæ
miesiêcy przed Ros¹. Zapyta³em j¹ czy
chce, abym przekaza³ co Mammie Rosie.
Marta odpar³a: Jej misj¹ jest modlitwa.
Tak, jak zosta³o to ju¿ powiedziane, ludzie przybywaj¹ zewsz¹d, aby uczciæ cudown¹ Mariê Pannê Ró¿an¹. Przede
wszystkim prosz¹ o ³aski, gdy¿ wiat w którym ¿yjemy, jest pe³en niebezpieczeñstw,
wrogoci i wszelkiego rodzaju z³a.
£aska o któr¹ prosimy, jest nam przyznawana, jeli s³u¿y ona dobru naszej duszy.
Modlitwy wys³uchane przez Boga w San
Damiano s¹ niezliczone, wiadcz¹ o tym
sk³adane w podziêce wota. S¹ one wiadectwami wizji, nawróceñ, powo³añ zakonnych
i kap³añskich, czêciowych i pe³nych uzdrowieñ, rozwi¹zania konfliktów rodzinnych itd.
Tym, co charakteryzuje San Damiano,
jest wiernoæ pielgrzymów, którzy wci¹¿ powracaj¹, niektórzy odprawiaj¹c nowenny
pielgrzymkowe, czyli przybywaj¹c tutaj przez
dziewiêæ kolejnych pierwszych pi¹tków, sobót lub niedziel.
«RAJSKI OGRÓD»
Kwadratowa powierzchnia o boku d³ugoci omiu metrów, otoczona wspania³ym
ogrodzeniem z kutego, poz³acanego ¿elaza, zosta³a urz¹dzona przez Rosê wed³ug
wskazówek otrzymanych z Nieba.
Znajduje siê na niej figura Matki Bo¿ej,
ród³o cudownej wody i drzewo, na tle którego widoczne by³o objawienie. Wszystko
tonie w kwiatach, za pomoc¹ których pielgrzymi wyra¿aj¹ swoj¹ mi³oæ do Najwiêtszej Maryi Panny.
Domagali siê oni, aby wyrzebiona z marmuru karraryjskiego figura zosta³a ustawiona na cokole, z którego by³aby lepiej widoczna. Gdy powtórzy³em to Rosie, odpowiedzia³a: Na razie Maryja pragnie byæ pielgrzymuj¹c¹ miêdzy pielgrzymami i staæ na tej
samej wysokoci, co oni.
(Stella Maris 407)

MODLITWA DO TRZECH
ARCHANIO£ÓW

wiêty Michale Archaniele,
broñ nas w walce; przeciw
niegodziwoci i zasadzkom
z³ego ducha b¹d nasz¹ obron¹. Niech go Bóg pogromiæ
raczy, pokornie o to prosimy;
a Ty, Wodzu niebieskich
zastêpów, szatana i inne
duchy z³e, które na zgubê
dusz ludzkich po tym wiecie
kr¹¿¹, moc¹ Bo¿¹ str¹æ do
piek³a. Amen.
*
Bo¿e, Ty sporód wszystkich
Anio³ów wybra³e Archanio³a
Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia;
spraw ³askawie, abymy wspominaj¹c jego imiê na ziemi,
doznali jego opieki z Nieba.
Który ¿yjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
*
Panie Bo¿e, racz zes³aæ nam
na pomoc wiêtego Rafa³a
Archanio³a; poniewa¿, jak
wierzymy, przebywa on zawsze
w obecnoci Twego majestatu,
niech przedstawia Tobie nasze
proby i wyjedna nam Twoje
b³ogos³awieñstwo. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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W SZKOLE MATKI
BO¯EJ RÓ¯ANEJ
Ku takiej refleksji prowadzi nas osoba
widz¹cej, która w ci¹gu ostatnich lat swego
pobytu na ziemi wytrwale przypomina³a ludziom o tym, czego jak wierzy³a, oczekuje
od nich Bóg i co sta³o siê radosnym a zarazem bolesnym motywem przewodnim jej ¿ycia.

OTO TRZY
G£ÓWNE PUNKTY
JEJ PRZES£ANIA:
4 coraz wiêksza i g³êbsza otwartoæ
serca na Boga, który dziêki temu bêdzie
móg³ o¿ywiaæ w cz³owieku swoje misterium
Mi³oci, jedynej i dwojakiej  do Boga i do
bliniego; mi³oci, któr¹ mo¿emy otrzymaæ
tylko od naszego Pana. U tych za, którzy
zostali dotkniêci d³oni¹ Najwiêtszej Marii
Panny Ró¿anej, bêdzie to mi³oæ, jak¹ Matka Chrystusa wlewa lub te¿ budzi w sercach,
aby przynios³a swoje dobre owoce.
4 zanoszenie do Boga przez ka¿dego
z nas, gor¹cej modlitwy o odkrycie i zrozumienie naszego indywidualnego, chrzecijañskiego powo³ania, w dzisiejszym wiecie,
jego neopogañskim spo³eczeñstwie i w kontekcie nieskoñczonego planu Mi³oci oraz
Zbawienia, jaki nieogarniona Mi³oæ Bo¿a realizuje przez wszystkie stulecia a¿ do koñca czasów.
4 inspiracja, z której powinny zrodziæ
siê dzie³a, jakie Najwiêtsza Maryja Panna
Ró¿ana chcia³aby ujrzeæ zarówno w tym
miejscu, jak i na ca³ym wiecie.

1) OTWARTOÆ SERCA
Rosa przypomina³a nieustannie o piêciu najwa¿niejszych poleceniach Matki Bo¿ej Ró¿anej, które maj¹ pomóc ka¿dej duszy zjednoczyæ siê z Bogiem. Nale¿¹ do
nich: modlitwa, mi³oæ, ofiara, cierpienie
i milczenie.
Maj¹ one prowadziæ duszê do coraz bli¿szej i bardziej osobistej przyjani z naszym
Panem. Wród tych piêciu postaw, wymienione na ostatnim miejscu milczenie ma odgrywaæ szczególn¹ rolê. Chodzi przede
wszystkim o to, by ka¿dy w swojej codziennoci przeznaczy³ pewien czas na milczenie, bezporednie i serdeczne obcowanie z
Bogiem sam na sam. W ciszy tej, pomimo
rozproszeñ, pokus i oziêb³oci, cz³owiek ca³kowicie powierza siê Bogu, ofiarowuj¹c Mu
wszystko, i trwa przed Jego Obliczem, aby
przyj¹æ do swego serca i ca³ym sercem Bo¿¹
Mi³oæ, mi³osiern¹, owiecaj¹c¹ i przemieniaj¹c¹.
Rosa di Gesù-Maria podkrela: Wszyscy potrzebujemy d³ugiego milczenia w
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obecnoci Bo¿ej. W ciszy, Bóg przemawia
do ka¿dego w najbardziej odpowiedni dla
niego sposób. W ciszy zrozumiecie, co Bóg
mówi do was i czego w was dokonuje. W
ciszy nadchodzi On, by ¿yæ i rozpaliæ p³omieñ w naszych sercach. W ciszy uwierzycie, ¿e nie opuszcza On was i dzia³a poród
wszelkich trudów i ciemnoci, jakich dowiadczacie.
Wed³ug Rosy, podstaw¹ ¿ycia duchowego jest otwartoæ serca, któr¹ osi¹gamy
dziêki milczeniu przed Bogiem. Nie przestawa³a ona powtarzaæ: Maryja nak³ania nas
do tego nieustannie i pragnie, bymy prosili
Jezusa o wst¹pienie do naszych serc i zamieszkanie w nich.
Nosiæ Jezusa w sercu oznacza³o dla
niej nie tylko przyj¹æ Go pod postaci¹ Eucharystii, lecz tak¿e zapraszaæ wci¹¿ do
siebie, chcieæ bezustannie z Nim przebywaæ,
mieæ wolê zjednoczenia z Nim przez ci¹g³e
przywi¹zanie do Jego obecnoci (komunia
duchowa, akty strzeliste, westchnienia, akty
dobrej woli).
Nale¿y z prostot¹ ko³ataæ do Jego Serca. Powtarzajmy czêsto, przez ca³y dzieñ:
Jezu, kocham Ciê. Przyjd do mojego serca, oczekujê Ciebie. Im czêciej wymówimy te s³owa, tym cilej bêdziemy zjednoczeni z Chrystusem. Jezus pragnie przebywaæ zawsze w sercach synów swojej Matki.
Mówi On, ¿e p³onie Mi³oci¹ do nas, ludzi.
Chrystus powiada: gdybycie znali Moj¹
mi³oæ, nie przestawalibycie powtarzaæ:
Jezu, kocham Ciê, Jezu, wst¹p do mego
serca, Jezu, b¹d przy mnie, Jezu, nie zwlekaj. Moja mi³oæ  mówi Jezus  jest bowiem
tak wielka, ¿e gdybycie j¹ poznali, wzywalibycie Mnie bez ustanku.
Mi³oæ Jezusa przenika nasze serca tym
g³êbiej, im bardziej Go kochamy: Jezu, kocham Ciê... Wówczas przychodzi On do nas
i rozpala nasze serca. To wo³anie jednoczy
nas z Nim zawsze, dniem i noc¹. Niech naszym pierwszym s³owem po przebudzeniu
bêdzie zawsze Jezu, przyjd, wst¹p do mego serca, rozp³omieñ je, abym zawsze móg³
przebywaæ w Tobie. Powtarzajmy to bez
przerwy, we dnie i w nocy, o ka¿dej porze.
Jak twierdzi Rosa, dusza staje siê dziêki temu pokorna i ma³a, dowiadczaj¹c stanu dzieciêctwa duchowego, stopniowo zanurza siê w Bogu i otwiera na wszystkie
wspania³oci, które chce On objawiæ dzisiejszemu cz³owiekowi.
Przypomina to s³owa Bo¿e skierowane
przez proroka Ozeasza do niewiernego narodu: Dlatego chcê j¹ przynêciæ, na pustyniê j¹ wyprowadziæ i mówiæ do jej serca.
Oddam jej znowu winnice ( ) (Oz 2, 16 

Jak ka¿dy jubileusz w wiecie wiary, tak czterdziesta rocznica pierwszego objawienia Matki Bo¿ej Ró¿anej
(16 padziernika 1964  16 padziernika 2004) sk³oni³a do ponownej refleksji nad orêdziem, zes³anym nam
przez Maryjê za porednictwem Jej narzêdzia, Rosy od Jezusa i Maryi.
17). Winnice oznaczaj¹ tutaj Mi³oæ, któr¹
jest Bóg:
Jezus jest sam¹ Mi³oci¹. Chce On rozpaliæ wielk¹ mi³oæ w ludzkich sercach. ( )
Pragnie przenikaæ nas swoj¹ Mi³oci¹, nape³niaæ serca ¿arem, oczyszczaæ je i uwiêcaæ (29.11.1968).

2) CZAS DOWIADCZEÑ
I CZAS WIELKIEJ ODNOWY
Podobnie, jak wiele innych narzêdzi Bo¿ych w historii Kocio³a, Matka Bo¿a poucza³a Rosê di Gesù-Maria o tym, jak s³owa Bo¿e
splataj¹ siê z histori¹ Zbawienia oraz, jak u
koñca czasów Bóg dzia³a, aby zgromadziæ
wszystkie swoje dzieci pod skrzyd³ami swej
Mi³oci, oczyszczaj¹c je i wylewaj¹c na nie
zdroje ³ask.
Matka Bo¿a Ró¿ana zapowiada czas
wielkich dowiadczeñ i wielkiej odnowy, które nie maj¹ nast¹piæ po sobie, ale wspó³istnieæ ze sob¹. Czas wielkich dowiadczeñ
jest czêsto nazywany w orêdziach z San Damiano por¹ smutku, lêku i p³aczu, czasem kary Bo¿ej. Objawienia Maryi jako
Matki Bo¿ej Ró¿anej w czasie wielkich dowiadczeñ oznaczaj¹ jednak, ¿e Bóg, w
swoim mi³osierdziu i nieskoñczonej Mi³oci,
nigdy nie przestaje czuwaæ nad ludmi.
Ró¿a, ze swoimi kolcami, zapachem i piêknem, jako symbol religijny oznacza przecie¿
zarówno cierpienie, jak i radoæ...
Maria Panna Ró¿ana kieruje nasz¹ uwagê ku nieszczêciom trapi¹cym wspó³czesny wiat, który ca³kowicie odwróci³ siê od
Boga. Ludzie s¹ dzisiaj obojêtni na Boga.
Ich serca pozostaj¹ lodowate. Nie chc¹ Go
znaæ, kochaæ Go ani Mu s³u¿yæ. Pragn¹ jedynie uciech tego wiata. (6.01.1965). Ludzie zarozumiali i li krocz¹ ku przepaci
(14.04.1968). Poniewa¿ ich umys³y zosta³y
zm¹cone przez szatana, nie wiedz¹ ju¿ co
mówi¹ ani co robi¹ (25.01.1968). Nie mi³uj¹
siê wzajemnie (16.07.1968); nie ma ju¿ mi³oci ani pokoju w sercach, rodzinach i miêdzy narodami (3.05.1968). Cz³owiek chce
¿yæ bez Boga i pod¹¿a ku zatraceniu: wiat
niszczy samego siebie (5.09.1966). Chc¹
dzia³aæ sami, lecz nie mog¹ nic uczyniæ
(17.03.1967). Ca³y wiat jest wielkim Babilonem (21.09.1976).
Maryja z bólem zapowiada nadchodz¹ce oczyszczenie, sprawiedliwoæ straszn¹,
straszn¹, straszn¹! (30.08.1968). Zapowied ta przypomina s³owa Pañskie: Wyci¹gn¹³em rêkê nad tob¹ i zniszczy³em ciê
(Jr 15,6); Zbli¿cie siê ( ), ka¿dy z niszczycielsk¹ broni¹ w rêku! (Ez 9,1).
Zdania te nale¿y jednak interpretowaæ
w wietle Bo¿ej pedagogii. Tak, jak w Pimie
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wiêtym, trudne dowiadczenia zapowiadane przez Maryjê maj¹ sens i cel, jakim jest
ostateczne zbawienie:
Wszystko, co nadejdzie,
ma was oczyciæ, uwiêciæ i
zaprowadziæ do Nieba (14.3.
1969). Mamy tu do czynienia
z biblijn¹ koncepcj¹ kary dopuszczonej przez Mi³oæ
Boga Ojca z uwagi na pierwotne czy te¿ wtórne nawrócenie
cz³owieka (Rz 8,1; 1 Kor 5,5;
2 Kor 2,6); z chirurgi¹ Mi³oci,
której celem jest nasz powrót
do Boga i najwy¿sza radoæ
dusz (Oz 2,8;11; £k 15,14-20).
Obok strasznych, wyra¿aj¹cych gniew Bo¿y orêdzi, Rosa przekaza³a nam równie¿
wizjê Odnowy. Wiele razy powtarza³a ona swoim rozmówcom, ¿e wszyscy s¹ powo³ani
do modlitwy w San Damiano
przed ma³ym Rajskim Ogrodem, nazwanym tak przez
sam¹ Maryjê. Ogród ten symbolizuje nowy Raj, który Bóg
chce zasadziæ w naszych sercach, a nawet - na ziemi, je¿eli zaczniemy ¿yæ w Jego Mi³oci. W ten sposób przygotowuje On dzieñ, w którym
rzeczy dawne przemin¹ i
uczyni Nowe Niebo oraz
Now¹ Ziemiê.
Najwiêtsza Maria Panna
Ró¿ana podkrela, ¿e wspó³czesnoæ jest epok¹ zarówno
wielkich cierpieñ, jak i duchowej odnowy.
Przynosi nam Ona dary
nawróceñ i powo³añ; ³aski duchowe i fizyczne. Pos³uguje siê wszelkiego
rodzaju znakami nieustannej obecnoci i mi³oci Boga, który sprowadza swe owce do
owczarni. Matka Bo¿a zachêca wszystkie
swoje dzieci i ca³y Koció³ do prze¿ycia
ewangelicznej odnowy.

3) NOWY DUCH NA
OBECNE I NOWE CZASY
Od pocz¹tku swojego pontyfikatu, Papie¿ Jan Pawe³ II cierpliwie przypomina³ o
koniecznoci odkrywania nowych rozwi¹zañ
problemów wspó³czesnych, w wietle zawsze nowej Mi³oci Bo¿ej.
Zaskoczeni przez wstrz¹sy polityczno
 socjalne, nie w pe³ni kontrolowane odkrycia naukowe, wynalazki techniczne o niespotykanym dot¹d zasiêgu, przeczuwamy
niejasno upadek przebrzmia³ych systemów
i zmierzch dawnych ideologii. M³odzi aspiruj¹ do idea³ów, szukaj¹c sensu, który mogliby przypisaæ ludzkiemu ¿yciu. Umys³y i
serca ludzi d¹¿¹ do wiat³a, które owieci³oby je i mi³oci, która rozpali³aby w nich swój
¿ar. Nasza epoka ujawnia skrywany g³ód
duchowoci i ogromn¹ nadziejê sumieñ.
Jestemy u progu gigantycznego zadania ewangelizacji wiata wspó³czesnego,
który ukazuje nam swoje nowe oblicze. Ko-

lejny etap rozwoju naszej kultury stawia
przed chrzecijañstwem rozleg³e zadania do
spe³nienia. £atwiej jest oceniæ nam dzisiaj
donios³oæ proroczych s³ów Papie¿a Jana
XXIII, nalegaj¹cego, abymy odprawili proroków nieszczêcia i mia³o rozpoczêli pracê nad odnowieniem wiata oraz przygotowaniem go do spotkania z Obliczem Zmartwychwsta³ego Chrystusa, które promienieje w ca³ym Kociele, aby zbawiaæ, nape³niaæ
radoci¹ i owiecaæ narody (Przemówienie
do plenarnego zgromadzenia papieskiej
rady do spraw kultury, 13 stycznia 1986).
Matka Bo¿a Ró¿ana przekazuje Rosie
podobne polecenia i wci¹¿ nak³ania wszystkich goci Rajskiego Ogrodu, aby prosili
Boga o dar g³êbszej, kontemplacyjnej modlitwy oraz wiêksz¹ mi³oæ do Boga i braci,
o wiat³o, prowadzenie i o¿ywienie przez
now¹ Mi³oæ, o której mówi Papie¿ Jan Pawe³ II, Mi³oæ zdoln¹ przemieniaæ wiat.
Wówczas bêd¹ mog³y powstawaæ dzie³a,
jakich ¿yczy sobie Matka Bo¿a Ró¿ana,
maj¹ce ukazaæ wszystkim ludziom cuda odkupieñczej i zbawczej Mi³oci Bo¿ej:
Duch wiêty was owieci. Rozpali wasze serca. Da wam siedem swoich darów.
Nade wszystko jednak, nape³ni was Mi³oci¹. Mi³oci¹. Mi³oæ jest tym, co najpiêk-

niejsze. To ona zaprowadza
pokój wszêdzie i we wszystkim. (14.06.1969).
Jak przypomina jedna z
wizji otrzymanych przez
Rosê, ka¿dy z nas jest powo³any do bycia narzêdziem
Bo¿ym:
Widzê dolinê, po której
kroczy Maryja. Dolina jest
pe³na kwiatów, poprzecinana licznymi drogami. Po ka¿dej z nich wêdruje cz³owiek.
Ka¿dy ma swoj¹ drogê. Jeden porusza siê po p³aszczynie czerwonej, drugi po
¿ó³tej, trzeci po b³êkitnej,
czwarty po fioletowej, pi¹ty
po pomarañczowej, widzê
mnóstwo, tysi¹ce kolorów,
lecz ka¿dy z was ma swoj¹
drogê.
Zwróæmy uwagê na z³o¿onoæ i g³êbiê tej wizji. Oznacza ona, ¿e ka¿de ludzkie ¿ycie, tak samo, jak ka¿de powo³anie, ma swoje odrêbne cechy, ale wszystkie
powo³ania, ma³e i wielkie,
wszystkie Bo¿e wezwania,
wszystkie egzystencje powiêcone Bogu, maj¹ tê sam¹ wartoæ w Jego oczach i
s¹ warte Jego nieskoñczonej Mi³oci.
Rosa di Gesù-Maria
wskazuje wci¹¿ na mnogoæ
cudów, jakich Bóg chce dokonaæ we wszystkich ludziach, pozwalaj¹c im zbli¿yæ siê do wewnêtrznego ¿ycia Ojca, Syna i Ducha wiêtego; na wspania³oci stworzenia; na mi³osiern¹ historiê zbawienia; na
skarby duchowe Kocio³a  Matki uwiêcenia; na deszcz ³ask, który sp³ywa nadobficie na ludzkoæ w czasach Nowej Piêædziesi¹tnicy, po to, bymy po raz pierwszy lub
kolejny odkryli sens naszego ¿ycia.
S³owa tej skromnej i pokornej mieszkanki ma³ej miejscowoci, zbli¿aj¹ siê swoj¹ wymow¹ do g³êbokich refleksji zawartych w nauczaniu Papie¿a Jana Paw³a II.
Oby ta medytacja nad prawdami bliskimi sercu Rosy di Gesù-Maria, w czterdziest¹ rocznicê objawieñ z 16 padziernika
1964 roku, pomog³a nam sprostaæ wymaganiu coraz g³êbszej interioryzacji naszego
¿ycia jako chrzecijanina i pielgrzyma do
San Damiano, bymy w naszej s³aboci
opieraj¹c siê na Bogu i licz¹c na Maryjê,
mogli tam, gdzie Bóg nas umieci³, byæ narzêdziami odnowy, której Bóg chce dokonaæ
ró¿nymi sposobami na ca³ej ziemi.
Stella Maris nr 407. Przek³ad z franc.: A.L.
za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis
STELLA MARIS to szwajcarskie pismo
religijne, ukazuj¹ce siê w jêzyku niemieckim i francuskim. Informacje i prenumerata: http://www.parvis.ch
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Vox Domini
Polecamy z naszych nowoci wydawniczych: KONIEC CZASÓW  Fragmenty pism Marii Valtorty I Quaderni

PRZYJDÊ W OSTATNIEJ GODZINIE...
23 kwietnia 1943, w poranek
Wielkiego Pi¹tku. Mówi Jezus
Za pierwszym razem mój Ojciec, a¿eby
oczyciæ ziemiê, zes³a³ obmycie wod¹. Za
drugim razem zes³a³ obmycie krwi¹ - i to jak¹
Krwi¹! Ani pierwsze jednak, ani drugie obmycie nie zdo³a³o uczyniæ ludzi dzieæmi Bo¿ymi. Teraz Ojciec jest zmêczony i dla wygubienia rodzaju ludzkiego pozwala rozpêtaæ siê karom piekielnym, bo ludzie bardziej
upodobali sobie piek³o ni¿ Niebo. Ich w³adca, Lucyfer, drêczy ich, chc¹c ich nak³oniæ
do z³orzeczenia Nam, aby siê stali jego doskona³ymi synami.
Ja przyszed³bym po raz drugi umrzeæ dla
ich ocalenia - przez mieræ jeszcze okrutniejsz¹... Ale Ojciec mój na to nie pozwala... Moja Mi³oæ zezwoli³aby, ale Sprawiedliwoæ - nie. Ona wie, ¿e to by³oby daremne. Dlatego przyjdê dopiero w ostatniej godzinie. Lecz biada tym, którzy wtedy Mnie
ujrz¹, a za swojego pana obrali Lucyfera!
Nie bêdzie wtedy potrzebna broñ w rêkach
moich anio³ów, aby odnieæ zwyciêstwo w
bitwie z antychrystami. Wystarczy moje spojrzenie.
O! Gdyby ludzie umieli siê jeszcze zwróciæ do Mnie, który jestem zbawieniem! Pragnê tylko tego i p³aczê, bo widzê, ¿e nic nie
potrafi ich sk³oniæ do podniesienia g³owy ku
Niebu, sk¹d Ja wyci¹gam rêce.
Zno wiêc cierpienia, Mario, i powiedz dobrym, aby cierpieli, podejmuj¹c moje drugie
mêczeñstwo, którego Ojciec nie pozwala Mi
wype³niæ. Ka¿demu stworzeniu, które z³o¿y
siebie w ofierze, dane jest ocalenie kilku
dusz. Kilku... i nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e tak
niewiele przyznaje siê ma³emu odkupicielowi, gdy siê pomyli, ¿e Ja, Boski Odkupiciel, na Kalwarii, w godzinie mojej ofiary, z
tysi¹ca osób obecnych przy mojej mierci
doprowadzi³em do zbawienia ³otra, Longina
i niewielu, niewielu innych...

SKRUCHA I MI£OÆ
MOG¥ ZMIENIÆ BIEG WYDARZEÑ
Napisane 1 czerwca 1943.
Mówi Jezus:
Aby siê ocaliæ, biedni ludzie, dr¿¹cy ze
strachu, wystarczy³oby, abycie jak prawdziwe dzieci - a nie jak bêkarty, dla których Ja
jestem Ojcem tylko z imienia, gdy tymczasem kto inny jest ojcem - umieli wyrwaæ z
mojego Serca jedn¹ iskierkê mego Mi³osierdzia. Pragnê tylko tego, abycie j¹ wyrwali.
Stojê z piersi¹ otwart¹, abycie mogli ³atwiej dotrzeæ do mego Serca. Rozszerzy³em
ranê mego Serca, zadan¹ w³óczni¹, abycie
mogli do niego wejæ. To jednak daremne.
Pos³u¿y³em siê waszymi niezliczonymi zniewagami, jak no¿em ofiarnika, aby je mocniej otworzyæ, gdy¿ Mi³oæ jest do tego zdolna. Ona potrafi zamieniæ w dobro nawet z³o.
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Ja samego Siebie wam odda³em - Mnie, który jestem Dobrem najwy¿szym. Wy za pos³ugujecie siê ca³ym dobrem, jakie wam
da³em, w sposób tak plugawy, ¿e staje siê
ono dla was narzêdziem z³a.
Stojê z moim Sercem otwartym, z którego p³ynie krew, kropla po kropli. Z moich
oczu p³yn¹ ³zy. Krew i ³zy na pró¿no padaj¹
na ziemiê. Ziemia jest bardziej ¿yczliwa dla
swego Stwórcy ni¿ wy. Otwiera bruzdy, aby
przyj¹æ Krew swego Boga. A wy, przeciwnie, zamykacie wasze serca - jedyny kielich, do jakiego On chcia³by zstêpowaæ, aby
znaleæ mi³oæ, a wnieæ radoæ i pokój.
Patrzê na moje stado... Czy jest moje? Ju¿
nie. Bylicie moimi ma³ymi owieczkami, lecz
porzucilicie pastwiska... Kiedy odeszlicie,
znalelicie Demona, który was zwiód³, i ju¿
nie pamiêtalicie, ¿e za cenê mojej Krwi
zgromadzi³em was i ocali³em przed chc¹cymi was zabiæ wilkami i najemnikami. Umar³em dla was, aby daæ wam ¯ycie, pe³ne ¿ycie - takie jak to, które Ja mam w Ojcu. Wy
jednak wolelicie mieræ. Stanêlicie pod
znakiem Demona i on zamieni³ was w dzikie koz³y. Nie mam ju¿ stada. Pasterz p³acze. Pozostaje Mi kilka wiernych owieczek,
gotowych poddaæ swój kark pod nó¿ ofiarnika, aby pomieszaæ sw¹ krew - nie niewinn¹, lecz kochaj¹c¹ - z moj¹ najbardziej niewinn¹ Krwi¹ i wype³niæ kielich. Zostanie on
podniesiony w ostatnim dniu, na ostatniej
Mszy, kiedy wezw¹ was przed straszliwy
S¹d. Dziêki mojej Krwi i waszej krwi, w ostatniej godzinie, dokonam moich ostatnich ¿niw
poród ostatnich ocalonych.
Wszyscy inni... bêd¹ s³u¿yæ za ció³kê dla
wypoczywaj¹cych z³ych duchów i za chrust
na wieczny ogieñ. Ale moje owieczki bêd¹
ze Mn¹ w miejscu, które wybra³em na ich
b³ogos³awiony odpoczynek, po tak wielu
walkach. To nie jest to samo miejsce, co dla
innych dusz zbawionych. Dla wspania³omylnych jest miejsce specjalne: nie poród
mêczenników, nie poród zwyk³ych zbawionych. S¹ mniejsi ni¿ pierwsi, ale o wiele wiêksi ni¿ drudzy i maj¹ miejsce pomiêdzy dwoma szeregami.
Wy, którzy Mnie kochacie, wytrwajcie. Na
to miejsce bardzo zas³ugujecie za wszyst-

*
Fragmenty dot¹d
niepublikowanych w Polsce
pism Marii Valtorty
pochodz¹
z w³anie wydrukowanej
ksi¹¿ki Koniec Czasów
z nieznanymi dyktandami
Pana Jezusa

kie wasze obecne wysi³ki, gdy¿ to jest strefa wspó³odkupicieli, na których czele znajduje siê Maryja, moja Matka.
Jezus mówi jeszcze:
S¹dzi siê, ¿e skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i mi³oæ posiadaj¹
wagê w oczach Boga - dla powstrzymania
wydarzeñ i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie mi³oci ni¿ chleba.
Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie siê,
aby go zdobyæ, wykradacie sobie wzajemnie kromkê chleba jak zag³odzone psy, od
których w gruncie rzeczy ma³o siê ró¿nicie.
Gotowi jestecie rozszarpaæ siê dla garci
ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania mi³oci nic nie czynicie.
Nie troszczycie siê o to. Nêdzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekcewa¿¹c mi³oæ? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi,
ogl¹danie Go w Niebie. Có¿ powinienem
uczyniæ, abycie pojêli, skoro nie wystarczaj¹ moje ch³osty, skoro moje przejawy dobroci
s¹ daremne? W jaki sposób powinienem
zes³aæ Parakleta, pod jak¹ postaci¹, aby was
ogarn¹³ i ocali³? Ogniste jêzyki kiedy wystarczy³y biednym rybakom, surowym i niewykszta³conym, lecz kochaj¹cym. Dzi nawet gdyby kula ognia, niesiona szybkim wiatrem, zst¹pi³a na ka¿dego z was ca³oci, w
nowej Piêædziesi¹tnicy, nie dziel¹c siê na
jêzyki, to jeszcze nie by³oby doæ, aby was
rozpaliæ Bogiem. Musicie najpierw pozbyæ
siê z waszej duszy fa³szywych bogów. Wy
jednak nie chcecie tego uczyniæ, bo przedk³adacie ich ponad Mnie, Boga prawdziwego. Bêdziecie straceni, jeli nie dokona siê
cud. Zawróæcie z drogi i módlcie siê o Mi³oæ.

PRZYJDÊ JESZCZE RAZ NA S¥D
Napisane 5 czerwca 1943.
Mówi Jezus:
Chcielibycie, ¿ebym przyszed³ i ukaza³
siê, aby przeraziæ i zamieniæ w popió³ wystêpnych. O nieszczêni! Nie wiecie, o co
prosicie!
Niestety, przyjdê. Mówiê: "niestety", gdy¿
moje przyjcie bêdzie S¹dem i to s¹dem straszliwym. Gdybym mia³ przyjæ, aby was
ocaliæ, nie mówi³bym w ten sposób i nie usi³owa³bym oddaliæ czasu mojego przyjcia,
lecz, przeciwnie, spieszy³bym siê, aby was
na nowo ocaliæ. Jednak moje powtórne
przyjcie bêdzie przyjciem na S¹d surowy,
nieub³agany, powszechny. Dla wiêkszoci z
was bêdzie to s¹d potêpiaj¹cy. Nie wiecie,
o co prosicie.
Nawet gdybym siê ukaza³, to gdzie¿ jest
w sercach - zw³aszcza w tych, które s¹ w
g³ównej mierze winne dzisiejszych nieszczêæ - ta resztka wiary i bojani, która
spowodowa³aby pochylenie siê z twarz¹ do
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NOWOÆ!

KONIEC CZASÓW

336 stron. Cena: 17 z³

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?
Na te pytania odpowiada wybór pism zanotowanych przez Mariê Valtortê w latach trwaj¹cej II Wojny wiatowej. Wtedy wszyscy spodziewali siê,
¿e nazizm  bêd¹cy najwiêksz¹ ohyd¹, jaka dotknê³a ludzkoæ  na zawsze odejdzie i w sercach zwyciê¿y Dobro. Jednak Chrystus pouczaj¹cy
Mariê  swego ma³ego Jana  na wzór w. Jana Aposto³a, któremu w
Apokalipsie ukaza³ z³o i dobro ostatnich czasów, ostrzega, ¿e dopóki cz³owiek nie porzuci z³a w swoim ¿yciu i nie zwróci siê do Boga, dopóty szatan
bêdzie móg³ przychodziæ na wiat, szkodz¹c mu na ró¿ne sposoby, aby
spowodowaæ potêpienie jak najwiêkszej liczby dusz, a¿ z³o osi¹gnie swój
szczyt w wielu plagach, które z winy ludzkoci spadn¹ na wszystkich, oraz
w pojawieniu siê Antychrysta...
Ksi¹¿ka zawiera wybór tekstów z pism I Quaderni z lat 1943-1947.
ziemi, aby prosiæ o litoæ i przebaczenie? Nie, dzieci! Prosicie Ojca o pomstê,
On za jest Ojcem przebaczenia. Nawet gdyby moje Oblicze rozb³ys³o na
Niebiosach, a mój G³os, który stworzy³
wiaty, zabrzmia³ od wschodu do zachodu, nic by siê nie zmieni³o. Jedynie nowy
blunierczy chór, jedynie nowy potok
zniewag potoczy³by siê ku mojej Osobie.
Powtarzam: móg³bym uczyniæ cud i
uczyni³bym go, gdybym wiedzia³, ¿e po
nim oka¿ecie skruchê i staniecie siê lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie ma³ych do rozpaczy i do wo³ania o pomstê - i wy, mali winowajcy, którzy prosicie o pomstê. Ale ani wy, wielcy winni, ani wy, mali winni, nie okazalibycie skruchy ani nie stalibycie siê
lepszymi po cudzie.
Przeciwnie, w radosnym grzesznym
szale zdeptalibycie cia³a ukaranych,
trac¹c natychmiast w moich oczach. I
wst¹pilibycie na górê, z tego tronu zbudowanego na karze, aby uciskaæ innych.
Tego chcecie: ¿ebym uderzy³, abycie
wy z kolei mogli uderzyæ.
Ja jestem Bogiem i czytam w sercach
ludzkich, dlatego w tym was nie s³ucham. Nie chcê, abycie siê wszyscy
potêpili. Wielcy wystêpni ju¿ zostali os¹dzeni. Ale was usi³ujê ocaliæ. Ta godzina jest dla was sitem ocalenia. Ci, którzy ju¿ nosz¹ w sobie k¹kol demona,
wpadn¹ w moc ksiêcia demonów. Ci
za, którzy maj¹ w sercu ziarno zbo¿a,
z którego kie³kuje Chleb wieczny, bêd¹
rosn¹æ we Mnie - na ¿ycie wieczne.

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

PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE

pod adresem:
B. H. Lumen 43-190 MIKO£ÓW
ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel.: (32)7383869 Fax: (32)7389412
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Tel. komórkowy: 0698639112
29

Vox Domini

Na chwilê refleksji
w Roku Eucharystii
w. Alfons Liguori

Nawiedzenia
Najwiêtszego
Sakramentu

POKRZEPIENIE
W PIELGRZYMCE
¯YCIA
Pewien kap³an zauwa¿a, ¿e chleb jest
po¿ywieniem, które siê zu¿ywa przez spo¿ywanie, a utrzymuje siê dziêki przechowywaniu. Pan Jezus pozosta³ na ziemi pod
postaci¹ chleba nie tylko dlatego, aby byæ
spo¿yty w Komunii w. i w ten sposób ³¹czyæ siê z tymi, którzy Go mi³uj¹, ale aby
móg³ byæ przechowany w tabernakulum, byæ
z nami obecny i przypominaæ o mi³oci jak¹
nas otacza. w. Pawe³ mówi: ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi (Flp
2,7). Có¿ jednak powiemy widz¹c, ¿e przyjmuje postaæ chleba? ¯aden jêzyk nie potrafi wypowiedzieæ mi³oci z jak¹ Pan Jezus
odnosi siê do ka¿dego cz³owieka ¿yj¹cego
w ³asce Bo¿ej. Dlatego ten Najdro¿szy Oblubieniec maj¹c po¿egnaæ siê z tym wiatem zostawi³ Najwiêtszy Sakrament. Nie
chcia³ bowiem, aby Jego odejcie sta³o siê
przyczyn¹ zapomnienia o Nim, ale nie wybra³ innego sposobu pozostawienia ¿ywej
po sobie pami¹tki, jak zostawiaj¹c samego
siebie (w. Piotr z Alkantary).
O mój Jezu, pozwalasz siê zamkn¹æ w
tym tabernakulum, aby przyjmowaæ proby
biednych ludzi, którzy przychodz¹ szukaæ u
Ciebie pos³uchania. Racz przyj¹æ dzisiaj
probê, któr¹ Ci przedstawia niewdziêczny
grzesznik.
Przychodzê do Ciebie ze skruch¹ uznaj¹c z³o, które pope³ni³em nie chc¹c podobaæ
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siê Tobie. Najpierw pragnê przebaczenia
wszystkich win moich. O mój Bo¿e, obym
Ciê by³ nigdy nie obrazi³! Panie, Ty wiesz,
czego dalej pragnê. Zrozumia³em, ¿e jeste
godzien mi³oci i dlatego rozmi³owa³em siê
w Tobie i czujê gor¹ce pragnienie, aby Ciê
mi³owaæ i Tobie siê podobaæ. Nie mam jednak si³, aby to wykonaæ, jeli mnie nie wspomo¿esz.
O wielki Panie, daj poznaæ niebu ca³emu
swoj¹ ogromn¹ potêgê i mi³oæ bez granic.
Spraw, abym z wielkiego buntownika, jakim
by³em wzglêdem Ciebie, sta³ siê obecnie
Twoim przyjacielem. Wierzê, ¿e Ty to mo¿esz i chcesz uczyniæ. Uzupe³nij wszystko,
czego mi nie dostaje, abym Ciê mi³owa³ doskonale, albo przynajmniej w takim stopniu,
w jakim Ciê zniewa¿a³em. Mi³ujê Ciê, o mój
Jezu, ponad wszystko. Mi³ujê Ciê wiêcej ni¿
¿ycie swoje, mój Bo¿e, moja mi³oci, moje
wszystko. Bo¿e mój, jeste wszystkim dla
mnie!
KOMUNIA DUCHOWA
(zob. Vox Domini nr 2/2005, str. 63)
POZDROWIENIE MATKI BO¯EJ
Przybli¿my siê wiêc z ufnoci¹ do tronu
³aski, abymy otrzymali mi³osierdzie i znaleli ³askê dla uzyskania pomocy w stosownej chwili (Hbr 4,16). w. Antoni mówi, ¿e
tronem, na którym Bóg rozdziela wszystkie

³aski, jest Maryja. O najukochañsza Królowo, jeli tak bardzo pragniesz wspomagaæ
grzeszników, to ja jestem wielkim grzesznikiem, który ucieka siê do Ciebie. Wesprzyj
mnie skutecznie, nie zwlekaj z pomoc¹ dla
mnie.
Ze w. Augustynem wo³am do Ciebie:
Jedyna ucieczko grzeszników,
ulituj siê nade mn¹!
MODLITWA W. EFREMA
O Królowo wszechwiata, nasza najlepsza Pani, Ty jeste jedyn¹ orêdowniczk¹
grzeszników, bezpiecznym portem rozbitków, pocieszeniem ka¿dego cz³owieka, wykupem niewolników, uzdrowieniem chorych,
pokrzepieniem udrêczonych, ucieczk¹ i zbawieniem dla ca³ej ziemi. O pe³na ³aski,
owieæ mój umys³, a jêzyk uzdolnij, by móg³
piewaæ Tw¹ chwa³ê, a zw³aszcza najdostojniejsze ze wszystkich anielskie pozdrowienie. B¹d pozdrowiona Maryjo, pokoju, radoci, zbawienie i pociecho ca³ego wiata.
Pozdrawiam Ciê, najwiêkszy cudzie, jaki
zaistnia³ na ziemi, raju rozkoszy, porcie ocalenia dla zagro¿onych niebezpieczeñstwem,
ród³o ³aski, poredniczko pomiêdzy Bogiem
a ludmi.
Wo³am do Ciebie ze w. Augustynem:
Jedyna ucieczko grzeszników,
ulituj siê nade mn¹!
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Z ¿ycia Kocio³a
w Polsce i na wiecie
BENEDYKT XVI ODDA£
HO£D JANOWI PAW£OWI II
JAKO SZAFARZOWI EUCHARYSTII
W rozwa¿aniach przed modlitw¹ Anio³
Pañski w Castel Gandolfo 4 wrzenia 2005
Papie¿ nawi¹za³ do koñcz¹cego siê Roku
Eucharystii, który zamknie w padzierniku
w Watykanie zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów. Odbywa siê on pod has³em
Eucharystia ród³em i szczytem ¿ycia oraz
misji Kocio³a.
«Ten specjalny rok, powiêcony Tajemnicy eucharystycznej, og³osi³ umi³owany
Papie¿ Jan Pawe³ II, aby obudziæ w ludzie
chrzecijañskim wiarê, zdumienie i mi³oæ
do tego wielkiego Sakramentu, który stanowi prawdziwy skarb Kocio³a. Z jak¹¿ pobo¿noci¹ odprawia³ on Mszê wiêt¹, centrum ka¿dego swego dnia! Ile¿ czasu spêdza³ na adoracji i cichej modlitwie przed Tabernakulum! - mówi³ Benedykt XVI z czci¹
wspominaj¹c zmar³ego Papie¿a.
Ojciec wiêty podkreli³, ¿e w ostatnich
miesi¹cach choroba coraz bardziej upodabnia³a Jana Paw³a II do cierpi¹cego Chrystusa.
- Porusza myl, ¿e w godzinie mierci ³¹czy³ on ofiarê swego ¿ycia z ofiar¹ Chrystusa w Mszy w., któr¹ odprawiano przy jego
³o¿u. Jego ziemskie ¿ycie zakoñczy³o siê w
oktawie Wielkanocy, w³anie w sercu tego
Roku Eucharystycznego, w którym dokona³o
siê przejcie z jego wielkiego pontyfikatu do
mojego - powiedzia³ Benedykt XVI.
Na zakoñczenie Papie¿ przypomnia³ osobê w. Grzegorza Wielkiego, którego wspomnienie liturgiczne Koció³ obchodzi³ 3 wrzenia. - Ten wielki Papie¿ wniós³ wk³ad na
miarê historyczn¹ w krzewienie liturgii we
wszystkich jej aspektach, a w szczególnoci w stosown¹ celebracjê Eucharystii. Niechaj jego wstawiennictwo wraz ze wstawiennictwem Najwiêtszej Maryi, pomo¿e nam
prze¿ywaæ w ca³ej pe³ni w ka¿d¹ niedzielê
radoæ z Paschy i ze spotkania ze zmartwychwsta³ym Panem - powiedzia³ Papie¿.
WE W£OSZECH RONIE LICZBA
SIÓSTR KLAUZUROWYCH.
NIEKTÓRE Z NICH SWE POWO£ANIE
ODKRYWAJ¥ DZIÊKI INTERNETOWI.
Coraz wiêcej klasztorów otwiera w³asne
portale, na których nie tylko informuj¹ one o
¿yciu wspólnoty i prowadzonych przez ni¹
inicjatywach, ale te¿ proponuj¹ modlitewny
czat czy forum dyskusyjne.
To otwarcie online na wiat emerytowany
arcybiskup Rawenny kard. Ersilio Tonini
okrela jako pozytywny znak czasów. Pod-

krela zarazem, ¿e dziêki internetowi siostry
przestrzegaj¹ klauzury, a jednoczenie s¹
w sta³ym kontakcie ze wiatem i jego problemami.
- Gdyby Jezus dzi przyszed³ na ziemiê,
na pewno podró¿owa³by samolotem, wiêc
my te¿ odpowiadamy na wspó³czesne wyzwania - powiedzia³a agencji ADNKRONOS
jedna z sióstr - webmasterek, odpowiedzialna za portal klasztoru karmelitanek.
Na prawie 120 tys. w³oskich zakonnic 7,5
tysi¹ca stanowi¹ siostry klauzurowe. Najwiêcej klasztorów jest w regionie Marche. Klaryski, które s¹ we W³oszech najliczniejsze,
bo jest ich ponad pó³tora tysi¹ca, maj¹ 111
klasztorów. Oprócz nich we W³oszech istnieje 31 innych zgromadzeñ klauzurowych.
Tak¿e zakonnice hiszpañskie otwieraj¹ siê
na nowe technologie. Internetowy czat o
sensie ¿ycia i odkrywaniu powo³ania mo¿e,
wed³ug nich, stawiæ czo³a dotykaj¹cemu ten
kraj kryzysowi powo³añ zakonnych. W tym
celu dominikanki mi³osierdzia utworzy³y specjaln¹ stronê internetow¹
www.terra.es/personal4/dominicasbcn
Cieszy siê ona ogromnym zainteresowaniem i jak mówi¹ jej pomys³odawczynie,
portal konsultowany jest codziennie przez
osoby z prawie 40 krajów wiata, które przysy³aj¹ miêdzy innymi proby o modlitwy w
ró¿nych intencjach.
W Polsce polecamy m. in. stronê:
http://www.karmel.pl
KORONACJA OBRAZU
MATKI BO¯EJ KONGREGACKIEJ
28 sierpnia 2005 z udzia³em kardyna³ów,
nuncjusza apostolskiego w Miñsku oraz biskupów z Bia³orusi, Polski, Rosji i Litwy, odby³a siê w bazylice katedralnej w Grodnie
koronacja ³askami s³yn¹cego obrazu Matki
Bo¿ej Kongregackiej. Obecni byli tak¿e
przedstawiciele Bia³oruskiego Kocio³a Prawos³awnego (Patriarchatu Moskiewskiego),
korpusu dyplomatycznego, przewodnicz¹cy
Komitetu ds. Religii i Narodowoci S. Buko,
a tak¿e w³adz obwodowych i miejskich. Uroczystoæ po³¹czono z obchodami 300 rocznicy konsekracji miejscowej katedry.
G³ównym punktem programu by³o na³o¿enie na obraz przez metropolitê miñskomohylewskiego kard. Kazimierza wi¹tka
koron, powiêconych jeszcze przez Jana
Paw³a II. W okolicznociowym przemówieniu sêdziwy hierarcha przypomnia³, ¿e jest
to ju¿ kolejny tego rodzaju obrzêd, którego
on dokonuje - wczeniej mia³ mo¿noæ ukoronowaæ cudowne obrazy w Brzeciu, £ahiszynie i Buds³awiu. Ka¿de z tych miejsc jest
wa¿nym dla miejscowego Kocio³a sanktuarium maryjnym, np. w £ahiszynie Maryja
czczona jest jako Królowa Polesia, a w narodowym sanktuarium w Buds³awiu odbiera
Ona czeæ jako Opiekunka Bia³orusi.

Metropolita miñsko-mohylewski i przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Katolickich Bia³orusi podzieli³ siê z zebranymi wspomnieniami ze spotkañ z Janem Paw³em II.
Gdy przed laty odnawiano o³tarz w archikatedrze w Miñsku, powiedzia³ Ojcu wiêtemu, ¿e wi¹tynia ta potrzebuje obrazu Najwiêtszego Imienia Maryi.
Papie¿ odpowiedzia³ wówczas ku mojej
wielkiej radoci: <Bêdziesz mia³ ten obraz i
bêdzie to mój dar dla katedry w Miñsku> wspomina³ kardyna³. Doda³, ¿e obraz ten
przyby³ ju¿ do stolicy Bia³orusi, przy czym
na ¿yczenie Ojca wiêtego to on ma na³o¿yæ na wizerunek korony papieskie. Niech
ode mnie bêdzie obraz i o³tarz w archikatedrze miñskiej - powiedzia³ w Watykanie Jan
Pawe³ II. Kardyna³ zapowiedzia³, ¿e koronacja ta odbêdzie siê 21 padziernika - bêd¹
to jego 91 urodziny i kolejna rocznica rekonsekracji odnowionej katedry w stolicy.
Kazanie w czasie Mszy w. wyg³osi³ emerytowany metropolita wroc³awski kard. Henryk Gulbinowicz, a bardzo emocjonalne
przemówienie - metropolita w Moskwie abp
Kondrusiewicz, który przez wiele lat pracowa³ duszpastersko w Grodnie. Przypomnia³,
jak odradza³ siê Koció³ katolicki na Bia³orusi i kult Matki Bo¿ej Kongregackiej.
Nuncjusz apostolski na Bia³orusi abp
Martin Vidoviæ zapewni³ zebranych o mi³oci i duchowej ³¹cznoci z nimi Benedykta
XVI, przejawiaj¹cej siê m.in. w og³oszeniu
roku jubileuszowego w bazylice grodzieñskiej i ustanowieniu zwi¹zanego z tym specjalnego odpustu. Wezwa³ równie¿ wiernych
do odwagi w przemienianiu swego ¿ycia i
wyznawaniu wiary.
Obraz Kongregacki (lub Studencki) jest
obecny na tym terenie od po³owy XVII w.,
kiedy to ówczesny prowincja³ dominikanów
przywióz³ z Rzymu kopiê obrazu Matki Bo¿ej nie¿nej, któr¹ przed mierci¹ podarowa³ kanclerzowi Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Albrechtowi Radziwi³³owi. Ostatecznie 3 sierpnia 1664 wizerunek trafi³ do drewnianego kocio³a jezuickiego w Grodnie
pw. w. Piotra i Paw³a.
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Wtedy te¿ Maryja sta³a siê patronk¹ miejscowej kongregacji maryjnej w Grodnie, a
sam obraz zaczêto nazywaæ Kongregackim
lub Studenckim. W 1686 zyska³ on s³awê
cudownego, z powodu licznych niezwyk³ych
uzdrowieñ, a dekret w tej sprawie, po dok³adnym badaniu, podpisa³ biskup wileñski
Jerzy Bia³ozór. W 1917 wyznaczono dzieñ
5 sierpnia na wiêto patronalne obrazu.
W latach 1960-88 obraz by³ zamkniêty, ale
jego kult nadal istnia³. Nadal w ka¿d¹ sobotê modlono siê do Maryi Kongregackiej.
Jesieni¹ 1988 ks. Tadeusz Kondrusiewicz
rozpocz¹³ w Grodnie pracê duszpastersk¹ i
podj¹³ starania o odnowê Jej kultu. Prze³omem w tym wzglêdzie by³y zorganizowane
przez przysz³ego arcybiskupa w Moskwie w
rok póniej obchody 325 rocznicy przeniesienia obrazu do kocio³a jezuickiego, które
pokaza³y, ¿e kult ten jest nadal ¿ywy. Stolica Apostolska listem z 4 marca 2003 wyrazi³a, w imieniu Papie¿a, zgodê na na³o¿enie
na obraz koron, podarowanych i powiêconych przez niego. Nast¹pi³o to 28 sierpnia.
DWA TYSI¥CE ODPOWIEDZI
NA WEZWANIE POWO£ANIOWE
W KOLONII
Po zakoñczonych 21 sierpnia XX wiatowych Dniach M³odzie¿y w Kolonii ok. 2
tys. m³odych dziewcz¹t i ch³opców owiadczy³o, ¿e s¹ gotowi iæ za Bogiem w ¿yciu
zakonnym lub kap³añskim. Odpowiedzieli
oni w ten sposób na tzw. wezwanie powo³aniowe podczas wiatowego Spotkania
M³odych, zorganizowanego przez Drogê
Neokatechumenaln¹ w Parku Rheineaue w
Bonn. Wzi¹³ w nim udzia³ m.in. za³o¿yciel i
przywódca tego ruchu Kiko Argüello.
Wed³ug organizatorów, na których powo³a³a siê agencja Veritas, informuj¹ca o
Spotkaniu, przyby³o na nie ponad 90 tys.
m³odych ludzi, a tak¿e 50 biskupów
z ró¿nych krajów. K. Argüello powita³ i pozdrowi³ obecnych na Spotkaniu m³odych ludzi z ca³ego wiata. Powiedzia³ im, ¿e obecnie Koció³ prze¿ywa ciê¿ki kryzys ze wzglêdu na globalizacjê, zewiecczenie i milcz¹ce zaparcie siê wiary przez Europê.
W tej sytuacji prosi³ ich, aby pomogli kap³anom, gdy¿ to w³anie na barkach duchowieñstwa spoczywa zadanie przezwyciê¿enia tego kryzysu. Jednym z najbardziej
przejmuj¹cych momentów uroczystoci by³a
procesja 1150 ksiê¿y i kleryków z ró¿nych
seminariów Redeptoris Mater, powsta³ych
dziêki Drodze Neokatechumenalnej i rozsianych po ca³ym wiecie. Nieli oni w procesji
obraz Matki Bo¿ej Królowej, gdy¿ w tym
dniu, 22 sierpnia, przypada³o Jej wiêto.
KORONY W DARZE
OD JANA PAW£A II DLA MATKI BO¯EJ
CZÊSTOCHOWSKIEJ
Podczas uroczystoci Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze na cudowny
obraz zosta³y na³o¿one korony ofiarowane
tu¿ przed mierci¹ przez papie¿a Jana Paw³a II. Uroczystej sumie przewodniczy³ abp
Stanis³aw Dziwisz.
Z³ote korony S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II,
pob³ogos³awi³ 1 kwietnia 2005, czyli dzieñ
przed mierci¹. Wraz z nimi Ojciec wiêty
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przekaza³ tak¿e specjalne przes³anie, w którym czytamy m.in.: B³ogos³awiê i ofiarowujê nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocz¹c siê w duchu z Paulinami,
stró¿ami Sanktuarium i z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam nasz¹ Ojczyznê, ca³y
Koció³ i siebie samego Jej matczynej opiece. Totus Tuus!
Wraz z na³o¿eniem nowych koron Cudowny Obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej zosta³
przyozdobiony now¹ sukni¹, nazwan¹ sukni¹ zawierzenia. Wykonana zosta³a z
bursztynu, z³ota i brylantów i stanowi wotum
z okazji 350 rocznicy Cudownej Obrony Jasnej Góry, dar dziêkczynny za ¿ycie i wiêtoæ Jana Paw³a II oraz podarunek w 25
rocznicê powstania Solidarnoci.
Tradycyjnie podczas Mszy w. odnowiono jasnogórskie luby Narodu: wiernoci
Bogu, Krzy¿owi i Ewangelii, których autorem
jest Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski.
KOMPENDIUM KATECHIZMU
KOCIO£A KATOLICKIEGO
 PO POLSKU
W Warszawie zaprezentowano polsk¹
wersjê Kompendium Katechizmu Kocio³a
Katolickiego. Publikacja jest syntez¹ wielkiego Katechizmu z 1992 r. z uwzglêdnieniem wydanych póniej poprawek. Opublikowa³o j¹ kieleckie wydawnictwo Jednoæ.
Kompendium sk³ada siê z 598 pytañ i odpowiedzi. W strukturze i w uk³adzie tematycznym jest wiernym odzwierciedleniem, opublikowanego w 1992 r. 800-stronicowego
Katechizmu Kocio³a Katolickiego. Jednak
- jak podkreli³ w czasie prezentacji bp Kazimierz Nycz - przede wszystkim uwzglêdnia potrzeby przeciêtnego katolika, gdy¿
Katechizm z 1992 r. nie by³ pomylany jako
elementarz dla ka¿dego.
- Jest jakby syntez¹ wielkiego Katechizmu, zawieraj¹c¹ dok³adnie takie same
prawdy wiary, ale podane w prosty, bardziej
przystêpny sposób - t³umaczy przewodnicz¹cy Komisji Wychowanie Katolickiego Episkopatu Polski. Co istotne Kompendium odpowiada równie¿ na nowe problemy, które

pojawi³y siê po opublikowaniu wielkiego Katechizmu, dotycz¹ce m.in. bioetyki, wojny,
przemocy i sprawiedliwoci w globalizuj¹cym siê wiecie.
Kompendium pos³uguje siê sformu³owaniami, okreleniami i wyra¿eniami Katechizmu Kocio³a Katolickiego. Znajduje siê w
nim to, w co Koció³ wierzy, natomiast w
samym Katechizmie jest uzasadnienie tej
wiary. W Kompendium znajdziemy wiêc krótk¹ odpowied na pytania dotycz¹ce wiary i
nauczania Kocio³a.
Bp Nycz podkreli³, ¿e Kompendium jest
tak¿e skierowane do ludzi niewierz¹cych.
Przypomnia³ tu s³owa Benedykta XVI, który
w motu proprio je zatwierdzaj¹cym napisa³
m.in. Kompendium, z uwagi na swoj¹ zwiêz³oæ, jasnoæ i integralnoæ, adresowane
jest tak¿e do tych, którzy ¿yj¹c w wiecie
nieuporz¹dkowanym i pod wp³ywem ró¿norodnych przekazów, pragn¹ poznaæ Drogê
¯ycia, Prawdê, powierzon¹ Kocio³owi przez
Jego Syna.
T³umacz polskiej wersji Kompendium ks.
prof. Roman Murawski wskaza³ na dwie
g³ówne sfery zastosowania publikacji.
Przede wszystkim przy ewangelizacji i katechizacji, bowiem w sposób krótki i zwiêz³y
odpowiada ona na szereg pytañ dotycz¹cych wiary. St¹d nazwa³ j¹ nawet mianem
vademecum katechezy. Druga sfera to
wymiar osobisty: Kompendium mo¿e byæ
przydatne ka¿demu cz³owiekowi, tak¿e niewierz¹cemu, który szuka odpowiedzi na pytania zwi¹zane z wiar¹ katolick¹.
Idea przygotowania Kompendium pojawi³a siê na Miêdzynarodowym Kongresie
Katechetycznym, który odby³ siê w Rzymie
w padzierniku 2002 r. z okazji 10 rocznicy
wydania tego¿ Katechizmu. Wówczas to
kard. Christoph Schönborn z Wiednia wysun¹³ sugestiê, aby - z racji, ¿e Katechizm
jest ksi¹¿k¹ bardzo obszern¹ - stworzyæ na
jego bazie ma³y Katechizm Kocio³a Katolickiego.
W styczniu 2003 r. Jan Pawe³ II powo³a³
specjaln¹ komisjê do redakcji kompendium,
na której czele stan¹ kard. Joseph Ratzinger. W 2004 r. zosta³ przygotowany projekt
tekstu, który nastêpnie rozes³ano do konsultacji i oceny do wszystkich konferencji
episkopatów. W oparciu o nades³ane uwagi
wiosn¹ bie¿¹cego roku zosta³ zredagowany w jêzyku w³oskim tekst definitywny i w
kwietniu, ju¿ po mierci Jana Paw³a II, przes³any do poszczególnych krajów, w celu
prze³o¿enia go na jêzyki narodowe.
SPOTKANIE BENEDYKTA XVI
Z PRZEDSTAWICIELEM
LEFEBRYSTÓW
Osi¹gnêlimy konsensus co do dalszego
poszukiwania etapami rozwi¹zywania
problemów - stwierdza krótki komunikat,
og³oszony 30 sierpnia we w³oskiej miejscowoci Albano Laziale przez prze³o¿onego schizmatyckiego Bractwa w. Piusa X
bpa Bernarda Fellaya.
Dzieñ wczeniej przyj¹³ go na audiencji w
Castel Gandolfo Benedykt XVI. Dokument
koñczy siê zapewnieniem, ¿e Bractwo modli siê, aby Ojciec wiêty móg³ znaleæ si³ê
do po³o¿enia kresu kryzysowi Kocio³a.

Biskup zaznaczy³, ¿e 35-minutowe spotkanie przebiega³o w pogodnym klimacie i by³o okazj¹ dla
Bractwa pokazania, ¿e zawsze by³o
i bêdzie przywi¹zane do Stolicy
Apostolskiej, wiecznego Rzymu.
Zwrócilimy uwagê na znane ju¿
powa¿ne trudnoci w duchu wielkiej
mi³oci do Kocio³a - podkrela komunikat.
Prze³o¿ony Bractwa stwierdzi³, ¿e
obie strony zgodzi³y siê jednomylnie co do potrzeby stopniowych
dzia³añ na rzecz rozwi¹zania istniej¹cych problemów i zapewni³, ¿e
jego wspólnota modli siê o si³y dla
Papie¿a, aby by³ w stanie po³o¿yæ
kres kryzysowi w Kociele, <odnawiaj¹c wszystko w Chrystusie>.
Podobne w tonie owiadczenie
og³osi³ rzecznik prasowy Stolicy
Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls.
Stwierdzi³ on, ¿e spotkanie to przebiega³o w klimacie mi³oci do Kocio³a i pragnienia osi¹gniêcia doskona³ej wspólnoty, a maj¹c wiadomoæ [istniej¹cych] trudnoci
okazano wolê kroczenia dalej rozs¹dnymi stopniami i okresami.
W audiencji dla prze³o¿onego
Bractwa w. Piusa wzi¹³ tak¿e udzia³
kard. Dario Castrillón Hoyos, przewodnicz¹cy Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, zajmuj¹cej siê sprawami kap³anów i wiernych, przywi¹zanych do przedsoborowej tradycji liturgicznej.
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Jak siê czujesz? Musia³em napisaæ do ciebie ten list, aby ci powiedzieæ jak bardzo troszczê siê o ciebie. Wczoraj widzia³em ciê, jak rozmawia³e z przyjació³mi. Czeka³em na ciebie ca³y dzieñ maj¹c nadziejê, ¿e porozmawiasz te¿ ze mn¹.
Da³em ci zachód s³oñca, aby zakoñczy³ twój dzieñ i ch³odny powiew wiatru, aby móg³ odpocz¹æ... I czeka³em...
Nie przyszed³e. To mnie zrani³o, ale nadal ciê kocham, poniewa¿
jestem twoim przyjacielem.
Widzia³em ciê pi¹cego zesz³ej nocy i chc¹c dotkn¹æ twoich oczu
rozla³em wiat³o ksiê¿yca na twoj¹ twarz oczekuj¹c, ¿e po przebudzeniu porozmawiasz ze mn¹.
Przygotowa³em dla ciebie tak wiele prezentów, ty jednak obudziwszy siê, nie przemówi³e do mnie ani s³owem i ufaj¹c jedynie swoim
si³om rozpocz¹³e swój dzieñ. A ja w b³êkicie nieba, zieleni traw, w
kroplach deszczu, koronach kwiatów, strumieniach górskich, s³a³em
ku tobie wyznanie: KOCHAM CIÊ.
Ubra³em ciê w ciep³e promienie s³oñca i nasyci³em powietrze zapachami natury. Moja mi³oæ do ciebie jest g³êbsza ni¿ ocean i wiêksza od najg³êbszej potrzeby twojego serca. Proszê ciê porozmawiaj ze
mn¹. Proszê ciê nie zapominaj o mnie.
Chcia³bym podzieliæ siê z tob¹ tyloma sprawami... ale nie bêdê ci
wiêcej przeszkadza³. To jest twoja decyzja.
Wybra³em ciê i ci¹gle czekam,
poniewa¿ jestem twoim Przyjacielem.
JEZUS.
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Polecamy...
LKTO PRZYCHODZI DO MNIE, NIE BÊDZIE PRAGN¥£...

Ksi¹¿ka stanowi zbiór dyktand spisanych przez Mariê Valtortê, a dotycz¹cych Eucharystii. Przygotowalimy j¹ na trwaj¹cy obecnie Rok Eucharystii, og³oszony jeszcze przez S³ugê Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II. Dyktanda uzupe³nia opis Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa.
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius XII, który poproszony o
wydanie opinii, rzek³: «Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie ma
potrzeby wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore
Romano, 26.02.1948). Ksi¹¿ka liczy 176 stron (format: 145 x 205 mm). Cena: 10 z³.
LTAJEMNICA MSZY WIÊTEJ
Zapis pouczenia o Mszy wiêtej, jakie otrzyma³a Boliwijka Catalina Rivas. Fragment
tego tekstu by³ drukowany w jêzyku polskim w pimie Mi³ujcie siê. O miecie Cochabamba, w któym mieszka mistyczka, w. Jan Bosko powiedzia³: W górach Ameryki Po³udniowej, miêdzy 15 a 20 równole¿nikiem, zostan¹ odkryte wielkie bogactwa, w postaci minera³ów i surowców, ale prawdziwe znaczenie bêd¹ mia³y nie te, ukryte w ziemi, lecz inne,
cenniejsze od z³ota, których bogactwo rozci¹gnie siê nie tylko na kontynent po³udniowoamerykañski, lecz na ca³y wiat i oczy wszystkich bêd¹ zwrócone na to miejsce.
W³adze Kocio³a poruszone tymi Bo¿ymi znakami, przekonawszy siê, ¿e s¹ prawdziwe
i istotne w ewangelizacji dzisiejszego wiata, powo³a³y w Boliwii organizacjê pod nazw¹
Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje siê rozpowszechnianiem Bo¿ego orêdzia
podyktowanego Catalinie. W najnowszym wydaniu jej ksi¹¿ek, do których nale¿y Tajemnica Mszy wiêtej, abp Apaza napisa³: Przeczytalimy ksi¹¿ki Cataliny i jestemy przekonani, ¿e jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drog¹ zapocz¹tkowan¹ w
Ewangelii. Ksi¹¿ki podkrelaj¹ wyj¹tkowe miejsce Dziewicy Maryi  naszego wzoru w naladowaniu i pod¹¿eniu za Jezusem Chrystusem  Matki, której powinnimy siê powierzyæ
z ca³kowitym zaufaniem i mi³oci¹. Ukazuj¹, jak powinien postêpowaæ prawdziwie wierz¹cy
chrzecijanin. Z tych wszystkich wzglêdów wyra¿am zgodê na ich wydrukowanie i polecam
jako materia³ do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadaj¹c na wezwanie Pana,
który pragnie zbawiæ wiele dusz, ukazuj¹c im, ¿e jest Bogiem ¿ywym, pe³nym mi³osierdzia
i mi³oci. Objêtoæ: 48 stron. Cena: 3 z³
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  14 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Kolejny, ale ju¿ ostatni tom orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu, jakie otrzymywa³a dla
wiata Vassula Ryden, koñcz¹cy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 r. Tom jest szczególny w swej
treci, gdy¿ Zeszyty 108-110 zawieraj¹ PIEÑ NAJWIÊTSZEJ TRÓJCY, kontynuuj¹c¹
jakby Pieñ Oblubieñca. W tomie tym coraz wyraniej zarysowuje siê charakter oczekuj¹cego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieñstwo ognia, który rozpali ka¿dego cierpieniem i têsknot¹ za Bogiem, a doprowadziæ ma ka¿d¹ duszê do g³êbokiej przemiany i
zespolenia ju¿ tu, na ziemi, z Bogiem-Mi³oci¹.
We wstêpie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJ¥ NAUKI WIARY, która
na probê kard. J. Ratzingera mia³a zostaæ upubliczniona na ca³ym wiecie w³anie przez
zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orêdzi. Oznacza to zatem, i¿ kard. Ratzinger:
l wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
l wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
l wyrazi³ zgodê na czytanie kolejnego tomu Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Ksi¹¿ka
liczy a¿ 304 strony (format: 145 x 205 mm). Cena: 15 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  1 Tom
Wydanie orêdzi w pierwotnym uk³adzie, zawieraj¹ce 16 zeszytów (wydanie III). Ksi¹¿kê ³atwiej zabraæ w podró¿, ofiarowaæ, czy po prostu po¿yczyæ, zachêciæ do jej lektury. Na pocz¹tek tego tomu zosta³y przeniesione, w porz¹dku chronologicznym, orêdzia Anio³a Daniela, które Vassula opublikowa³a doæ póno.
W tomie pierwszym: krótka prezentacja dokonana przez ks. prof. René
Laurentina oraz kilka bardzo ciekawych komentarzy teologicznych, autorstwa m. in. O. Roberta Faricy i s. Lucy Rooney, ks. abpa Franjo Franicia, o. Christiana Curty  egzorcysty, zmar³ego o. prof. L. Rupcicia oraz
redaktora polskiego wydania  ks. dr Micha³a Kaszowskiego. Ksi¹¿kê
koñczy indeks biblijny i s³owny oraz wiadectwa czytelników.
Ksi¹¿ka liczy 400 stron (format: 150 x 210 mm). Cena: 15 z³.
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LPRZYGOTOWANIE

NA SPOTKANIE Z OJCEM
Ten ma³y fragment pism Marii Valtorty
to Bo¿e pouczenia o przygotowaniu na
mieræ. Ukazuj¹ mi³oæ Boga do cz³owieka, pouczaj¹, jak wiadomie i dobrze przekroczyæ próg miêdzy ¿yciem doczesnym a
wiecznoci¹ oraz jak zrozumieæ tajemnicê
mierci. Tekst  nosz¹cy w oryginale tytu³
Godzina przygotowania na mieræ  uzupe³nilimy kilkoma dyktandami o tej samej
tematyce. Ksi¹¿eczka warta jest wiêc gor¹cego polecenia wszystkim bez wyj¹tku i
bez wzglêdu na wiek. Uczy ufnego spojrzenia na ¿ycie, na przysz³oæ, na mieræ
w³asn¹ i bliskich, bez wzglêdu na jej okolicznoci. 48 strony. Cena: 2 z³
LMODLITEWNIK DLA GRUP
PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU
Modlitewnik, który s³u¿yæ mo¿e pragn¹cym modliæ siê we wspólnocie, zgodnie ze
wskazówkami przygotowanymi przez Vassulê. Jest przewodnikiem po takiej modlitwie, w gronie przyjació³, w rodzinie, a czasem nawet, jeli nie ma innej mo¿liwoci,
indywidualnie. 48 str. Cena: 2,5 z³
LKONIEC CZASÓW. Walka dobra
ze z³em u progu wiosny Kocio³a
«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?
Na te pytania odpowiada wybór pism zanotowanych przez Mariê Valtortê w latach
trwaj¹cej II Wojny wiatowej. Wtedy wszyscy spodziewali siê, ¿e nazizm  bêd¹cy najwiêksz¹ ohyd¹, jaka dotknê³a ludzkoæ  na
zawsze odejdzie i w sercach zwyciê¿y Dobro. Jednak Chrystus pouczaj¹cy Mariê 
swego ma³ego Jana  na wzór w. Jana
Aposto³a, któremu w Apokalipsie ukaza³ z³o
i dobro ostatnich czasów, ostrzega, ¿e dopóki cz³owiek nie porzuci z³a w swoim ¿yciu
i nie zwróci siê do Boga, dopóty szatan bêdzie móg³ przychodziæ na wiat, szkodz¹c
mu na ró¿ne sposoby, aby spowodowaæ
potêpienie jak najwiêkszej liczby dusz, a¿
z³o osi¹gnie swój szczyt w wielu plagach,
które z winy ludzkoci spadn¹ na wszystkich, oraz w pojawieniu siê Antychrysta...
Ksi¹¿ka zawiera wybór tekstów z pism I
Quaderni z lat 1943-47, które dot¹d nie by³y
t³umaczone na polski. Wydanie to jest obszerniejsze w porównaniu z innymi jêzykami, gdy¿ przet³umaczone zosta³y ca³e dyktanda, dziêki czemu zachowano kontekst
podyktowanych Marii przez Jezusa s³ów.
Objêtoæ: 336 stron. Cena: 17 z³
DO CENY KA¯DEJ KSI¥¯KI NALE¯Y
DOLICZYÆ KOSZTY WYSY£KI POCZT¥!

1985 - 2005: mija 20 lat...
"Prawdziwe ¯ycie w Bogu"

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 obecnie  huragany w USA.
Z okazji 20-lecia Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu proponujemy ka¿demu,
kto chcia³by siê z nimi zapoznaæ:

SPRZEDA¯ PROMOCYJN¥ do 18 stycznia 2006.
Wszystkie tomy Prawdziwego ¯ycia w Bogu
mo¿na otrzymaæ wp³acaj¹c na nasze konto 100 z³.
Koszty wysy³ki poczt¹ i pobrania 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: P R O M O C J A
Zamówienie z³o¿one w ten sposób
to oszczêdnoæ p o n a d 30 z ³ !
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TAIZÉ:
Bóg jest
WSZYSTKO ROZPOCZÊ£O SIÊ
W SAMOTNOCI...
W 1940 roku, w wieku 25 lat, brat Roger
zostawi³ swoj¹ rodzinn¹ Szwajcariê, aby zamieszkaæ we Francji, w kraju swojej matki.
W ci¹gu nastêpnych kilku lat odkrywa³ wezwanie do tego, by za³o¿yæ wspólnotê, w której pojednanie pomiêdzy chrzecijanami by³oby prze¿ywane na co dzieñ. Wspólnotê,
w której ³agodnoæ serca sta³aby siê konkretnym dowiadczeniem, a mi³oæ stanowi³aby centrum wszystkiego. Pragn¹³, by ta
wspólnota dzieli³a cierpienia ludzi tamtych
czasów i dlatego na swój dom wybra³ ma³¹
wioskê Taizé, w Burgundii, zaledwie kilkanacie kilometrów od linii demarkacyjnej,
dziel¹cej Francjê na dwie czêci podczas
pierwszych lat wojny. Tam ukrywa³ uchodców (zw³aszcza ¯ydów), którzy wydostawszy siê z okupowanej strefy, wiedzieli, ¿e
mog¹ znaleæ schronienie w jego domu.
Po wojnie przy³¹czyli siê do brata Rogera inni, a na Wielkanoc 1949 pierwsi bracia
z³o¿yli swoje luby wieczyste ¿ycia w celibacie, wspólnocie dóbr i prostocie ¿ycia.
Zim¹ 1952-1953 podczas d³ugich rekolekcji
spêdzonych w milczeniu, brat Roger napisa³ Regu³ê Taizé, która okrela³a najistotniejsze elementy ¿ycia wspólnoty. By³ to pomys³
jak na protestanta niezwyk³y, gdy¿ w³anie
protestanci unikaj¹ formy ¿ycia wspólnotowego. Tymczasem pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych, grupy braci zaczê³y zamieszkiwaæ w najubo¿szych czêciach wiata, aby
dzieliæ ¿ycie z ubogimi.
Pod koniec lat piêædziesi¹tych znacz¹co
wzros³a liczba osób odwiedzaj¹cych Taizé,
a od 1962 roku bracia razem z m³odymi ludmi zwi¹zanymi ze Wspólnot¹ zaczêli odwiedzaæ kraje Europy Wschodniej. W tamtym
czasie trzeba by³o zachowaæ wielk¹ dyskrecjê, by nie stawiaæ w trudnej sytuacji osób,
do których przyje¿d¿ali. W latach 1962-1989
brat Roger osobicie odwiedzi³ wiêkszoæ
krajów Europy Wschodniej. Czasami udawa³ siê na zgromadzenia m³odych, odbywaj¹ce siê pod nadzorem policyjnym, a czasami jecha³ po prostu na zwyczajne spotkania, bez zgody na wypowiadanie siê publiczne. Bêdê milcza³ razem z wami, mówi³ do
chrzecijan odwiedzanych w tych krajach.
W 1966 roku kilka sióstr w. Andrzeja,
miêdzynarodowej wspólnoty katolickiej, za³o¿onej ponad siedem wieków temu, przyjecha³o, by zamieszkaæ w s¹siedniej wiosce.
Wziê³y one udzia³ w pracy nad przygotowaniem spotkañ w Taizé. Ostatnimi laty polskie
siostry, szare urszulanki równie¿ ofiarowa³y
swoj¹ pomoc.
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tylko Mi³oci¹
WSPÓLNOTA Z TAIZÉ DZI...
Dzisiaj wspólnota z Taizé liczy ponad stu
braci, katolików i protestantów, pochodz¹cych z ponad 25 krajów. Samo istnienie
wspólnoty jest ju¿ znakiem pojednania pomiêdzy podzielonymi chrzecijanami i narodami.
W jednej ze swoich ostatnich ksi¹¿ek,
Bóg jest tylko mi³oci¹, brat Roger tak opisuje kszta³towanie siê ekumenizmu: W tym
miejscu chcia³bym wspomnieæ, i¿ moja babcia ze strony matki intuicyjnie odkry³a rodzaj
klucza do powo³ania ekumenicznego, i to
ona pokaza³a mi, jak nale¿y je realizowaæ.
Poruszony wiadectwem jej ¿ycia, naladuj¹c j¹, gdy sam jeszcze by³em bardzo m³ody, odnalaz³em moj¹ w³asn¹ to¿samoæ
chrzecijañsk¹. Pojedna³em w sobie ród³a
mojej wiary z tajemnic¹ wiary katolickiej, nie
zrywaj¹c przy tym wiêzi z kimkolwiek.
Czêsto cytowana jest wypowied Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, który na pragnienie brata Rogera przejcia na katolicyzm
mia³ powiedzieæ: Zostañ tam, gdzie jeste,
jednak udzieli³ mu specjalnej zgody na przyjmowanie Komunii w. w kociele katolickim.
Brat Roger by³ pierwsz¹ osob¹, która otrzyma³a Komuniê w. z r¹k kardyna³a Ratzingera, podczas uroczystoci pogrzebowych
Jana Paw³a II.
Bracia z Taizé nie przyjmuj¹ ¿adnych
darowizn ani prezentów. Co wiêcej, jeli jeden z braci odziedziczy spadek po swojej
rodzinie, jest on rozdawany ubogim. Wspólnota zarabia na ¿ycie w³asn¹ prac¹. Ich rzemielnicze wyroby mo¿na zakupiæ na miejscu.
Dzisiaj ma³e fraternie znajduj¹ siê w Azji,
Afryce i Ameryce Po³udniowej. Na ile to tylko mo¿liwe, bracia dziel¹ warunki ¿ycia z
tymi, wród których mieszkaj¹, staraj¹c siê,
by mi³oæ by³a obecna poród ubogich, dzieci ulicy, wiêniów, umieraj¹cych oraz g³êboko zranionych przez zerwane wiêzi i opuszczenie.
Ka¿dego tygodnia, od wczesnej wiosny
do pónej jesieni, m³odzi z ró¿nych kontynentów przybywaj¹ na wzgórze Taizé. W
komunii z wieloma innymi osobami, poszukuj¹ sensu w³asnego ¿ycia. Poprzez powrót

do róde³ zaufania Bogu, wyruszaj¹ w pielgrzymkê, która zachêca ich do budowania
wiêzi pomiêdzy ludmi. Latem kilka tysiêcy
m³odych ludzi z ponad 75 pañstw bierze
udzia³ we wspólnych spotkaniach. Dowiadczenie modlitwy, wewnêtrznego skupienia i
gotowoci do podjêcia odpowiedzialnoci za
czynienie wiata bardziej przyjaznym i
otwartym, trwa nadal po powrocie do domu.
Do Taizé przyje¿d¿aj¹ równie¿ przywódcy duchowi Kocio³a. Wspólnota wita³a papie¿a Jana Paw³a II, trzech arcybiskupów
Canterbury, metropolitów prawos³awnych,
czternastu biskupów luterañskich ze Szwecji i niezliczon¹ rzeszê ksiê¿y i pastorów z
ca³ego wiata.
WSPÓLNOTA PODJÊ£A
PIELGRZYMKÊ ZAUFANIA
PRZEZ ZIEMIÊ
Jej celem by³o wsparcie m³odych ludzi.
Nie chodzi jednak o organizowanie jakiego
ruchu zwi¹zanego ze Wspólnot¹. Ka¿dy zaproszony jest do tego, by po pobycie w Taizé na swój w³asny sposób prze¿ywa³ to,
czego tu dowiadczy³, pog³êbia³ wiadomoæ w³asnego ¿ycia wewnêtrznego, a tak¿e budowa³ wiêzi z tymi, którzy równie¿ poszukuj¹ tego, co najistotniejsze. Jednym z
etapów Pielgrzymki Zaufania przez Ziemiê
s¹ Europejskie Spotkania M³odych. Pod koniec ka¿dego roku Wspólnota organizuje
takie spotkania w jednym z wiêkszych miast
Europy i przybywaj¹ na nie dziesi¹tki tysiêcy m³odych ludzi.
Na ka¿de z tych Spotkañ brat Roger przygotowywa³ specjalny list, t³umaczony na ponad piêædziesi¹t jêzyków i potem rozwa¿any przez m³odych ludzi w ci¹gu ca³ego roku
w domu, we wspólnotach i podczas spotkañ
w Taizé. Brat Roger czêsto pisa³ te listy podczas pobytów w regionach nêdzy (w Kalkucie, Chile, na Haiti, w Etiopii, na Filipinach i
w RPA). Brat Roger napisa³ kilka ksi¹¿ek, w
tym dwie wraz z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty.
POKÓJ, POJEDNANIE...
Nazwa Taizé kojarzy³a siê w wiecie z
pokojem, pojednaniem, komuni¹ i oczekiwaniem odrodzenia siê Kocio³a: Kiedy Koció³
s³ucha, uzdrawia i jedna, wówczas staje siê
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tym, czym jest w swoim najistotniejszym
aspekcie: krystalicznie czystym odbiciem mi³oci, napisa³ brat Roger.
Tymczasem podczas wieczornej modlitwy, we wtorek 16 sierpnia 2005 roku, porodku licznej rzeszy ludzi zgromadzonych
wokó³ Wspólnoty w Kociele Pojednania,
niezrównowa¿ona psychicznie kobieta z
Rumunii, zada³a silne ciosy no¿em bratu
Rogerowi, który w kilka chwil potem zmar³.
Po mierci brata Rogera, w Kociele Pojednania trwa³a modlitwa: pieni, s³uchanie
S³owa Bo¿ego i cisza. W czasie modlitwy,
brat Francois, jeden z najstarszych braci ze
wspólnoty, powiedzia³: W Biblii znajdujemy
takie s³owa: Cenna jest w oczach Pana
mieræ Jego przyjació³. mieræ brata Rogera jest cenna, wiele kosztuje przede wszystkim nas, naprawdê wiele. mieræ to jakby
wyrwanie kogo z ¿ycia, a tak gwa³towna
mieræ w wyniku przemocy, tym bardziej
budzi takie uczucia. I nawet, jeli przyczyn¹
mierci by³o dzia³anie osoby niezrównowa¿onej, pozostaje w nas uczucie krzywdy i
niesprawiedliwoci, które mo¿e prowadziæ
nawet do utraty nadziei.
Na przemoc mo¿na odpowiedzieæ tylko
pokojem. Brat Roger niestrudzenie o tym
przypomina³. Pokój wymaga zaanga¿owania ca³ego cz³owieka, jego wnêtrza i tego,
co zewnêtrzne. Odwo³uje siê do ca³ej naszej osoby. W ten wieczór przeka¿my sobie
pokój i zróbmy wszystko, co mo¿emy, aby
w ka¿dym z nas pozosta³a nadzieja.
S³owa Biblii mówi¹, ¿e ta mieræ kosztuje
nie tylko nas. Kosztuje tak¿e Boga. Bóg jest
obecny w naszym smutku. Wspó³cierpi z
nami. Tak w³anie Bóg odczuwa mieræ swoich przyjació³, jak mówi¹ s³owa Biblii.
Brat Roger z pewnoci¹ by³ przyjacielem
Boga. Od samego pocz¹tku robi³ wszystko,
bymy zrozumieli, ¿e Bóg kocha nas mi³oci¹ nieskoñczon¹, mi³oci¹, która nie wyklucza nikogo, akceptuje nas takimi, jakimi
jestemy, mi³oci¹ bez granic.
I nawet jeli jest prawd¹, ¿e ta mieræ
przynosi smutek, który dotyka nawet samego Boga, chcielibymy uczyniæ co tylko mo¿liwe, aby wyraziæ Mu wdziêcznoæ za
wszystko, czym by³a obecnoæ brata Rogera poród nas.
17 sierpnia rano, nazajutrz po mierci
brata Rogera, w kociele modlono siê nastêpuj¹cymi s³owami: «Chryste, pe³en
wspó³czuj¹cej mi³oci, Ty sprawiasz, ¿e
mo¿emy trwaæ w komunii z tymi, którzy nas
poprzedzili w drodze do Boga, i którzy s¹
nam tak bardzo bliscy. Powierzamy w Twoje rêce naszego brata Rogera. On ju¿ kontempluje to, co niewidzialne. A nas przygotowujesz do tego, bymy i my, w lad za nim,
stali siê odblaskiem Twojej jasnoci.»
UROCZYSTOCI POGRZEBOWE
Odprawiono je we wtorek 23 sierpnia o
godz. 14.00. Osiem lat wczeniej brat Roger wyznaczy³ brata Aloisa jako swego nastêpcê po mierci, jako odpowiedzialnego
za Wspólnotê. Brat Alois podj¹³ natychmiast
swoj¹ pos³ugê jako s³uga komunii w sercu
wspólnoty.
Ponad 10 tysiêcy osób wziê³o udzia³ w
pogrzebie za³o¿yciela wspólnoty z Taizé.
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Vox Domini
dzi, miêdzy modlitw¹
Mszy w. koncelebroa zaanga¿owaniem,
wanej w Kociele Po- S³owa Jana Paw³a II przed modlitw¹ «Anio³ Pañski», 7 marca 1999:
jednania przewodni- "Krew mêczenników u¿ynia i o¿ywia Koció³, który z ufno- miêdzy dzia³aniem i
kontemplacj¹. Dalej
czy³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy ci¹ przygotowuje siê do podjêcia wielkich wyzwañ ewange- kard. Kasper zwróci³
uwagê, ¿e Brat Roger
Papieskiej Rady Po- lizacji w trzecim tysi¹cleciu..."
mimo, ¿e by³ cz³owiepierania Jednoci
kiem kontemplacji i
Chrzecijan. Obok
modlitwy to chcia³
m³odych ludzi z ca³ego
otworzyæ swoje serce
wiata ostatni ho³d bramnicha na m³odych z
tu Rogerowi oddali poca³ego wiata, na ich
litycy europejscy,
poszukiwania i naprzedstawiciele Kodzieje, na ich radoci
cio³ów i mieszkañcy
i cierpienia, na ich
regionu. W Taize pada³
wzrastanie w ¿yciu i w
deszcz, a Msza w. i liwierze. Bardziej ni¿
turgia pogrzebowa
przewodnikiem i mimia³a bardzo skromn¹
strzem duchowym
oprawê. Uczestniczyli
Brat Roger by³ dla
w niej m. in. prezydent
wielu ojcem nios¹cym
Niemiec, Horst Köhler,
odblask Ojca Wieczminister spraw wenego i Jego pownêtrznych Francji Niwszechnej mi³oci colas Sarkozy - nunpodkreli³ kardyna³.
cjusz apostolski we
Na zakoñczenie przeFrancji abp Fortunato
wodnicz¹cy PapieBaldelli, Prymas Galii 1920 – 2005
1915 – 2005 skiej Rady Popierania
kard. Philippe BarbaJednoci Chrzecijan
rin, przewodnicz¹cy
Rady Protestantów Francuskich, pastor Walter Kasper zmar³ego tragicznie brata odmówi³ modlitwê za brata Rogera i wezwa³,
Jean-Arnold de Clermont, za³o¿yciel Wspól- Rogera. Przez swoj¹ obecnoæ, s³owa i aby Bóg da³ nam ³askê kontynuowania dzienoty Arka, Jean Vanier, arcybiskup Algie- przyk³ad, brat Roger promieniowa³ mi³oci¹ ³a Zmar³ego, id¹c za jego przyk³adem, z naru, Henri Tessier. Wraz z kard. Kasperem i nadziej¹, ponad granicami i podzia³ami dziej¹, na drodze pojednania, wspólnoty i
Mszê w. koncelebrowali trzej bracia - ka- tego wiata - powiedzia³ kardyna³. Przewod- pokoju.
p³ani Wspólnoty z Taizé, wród nich brat nicz¹cy Papieskiej Rady Popierania JednoLIST BRATA ROGERA
Marek z Polski. Episkopat Polski reprezen- ci Chrzecijan podkreli³, ¿e za³o¿yciel
Czy istnieje co, co sprawia, ¿e ¿ycie staje
towa³ bp Wiktor Skworc, ordynariusz diece- Wspólnoty z Taizé jako cz³owiek komunii, siê piêkne, co, o czym mo¿na powiedzieæ,
¿ywi³ w swym sercu i poprzez modlitwê g³ê- ¿e przynosi rozkwit, wewnêtrzn¹ radoæ?...
zji tarnowskiej.
Rozpoczynaj¹c ceremoniê pogrzebow¹ bokie pragnienie pojednania i spotkania . Tak, istnieje. To jest zaufanie.
brata Rogera nowy przeor Wspólnoty z Ta- Razem z braæmi ze wspólnoty Taizé,
Czy rozumiemy, ¿e w ka¿dym z nas to,
ize Brat Alois powita³ przedstawicieli Kocio- chcia³ zasiaæ ziarno jednoci w Kociele i w co najlepsze, wzrasta dziêki pe³nemu pro³ów prawos³awnych, katolickich, protestanc- wiecie - podkreli³ kard. Kasper.
stoty zaufaniu? Nawet dziecko mo¿e siê na
Kardyna³ przypomnia³ zas³ugi Brata Ro- nie zdobyæ.
kich i anglikañskich, reprezentantów w³adz
kilku krajów oraz siostrê brata Rogera, Ge- gera, który przede wszystkim, jak siê wyraJednak niezale¿nie od wieku prze¿ywanevieve. Brat Alois zapewni³, ¿e Wspólnota zi³, cierpia³ z powodu podzia³u chrzecijan. my cierpienia, opuszczenie, mieræ najbli¿bêdzie kontynuowa³a misjê brata Rogera i Chcia³ ¿yæ wiar¹ Kocio³a niepodzielonego, szych. A w ostatnich latach przysz³oæ wiepowiedzia³, ¿e bratem Roger kierowa³y za- bez roz³amu, w wielkim braterstwie. Wierzy³ lu osób jest tak niepewna, ¿e trac¹ odwawsze dwa przekonania: jednoæ Boga z ka¿- przede wszystkim w ekumenizm wynikaj¹- gê. Jak wiêc uwolniæ siê od niepokoju?
dym cz³owiekiem, bez wyj¹tku oraz ewan- cy ze wiêtoci, tej wiêtoci, która zmienia
ród³o zaufania znajduje siê w Bogu, któgeliczna wartoæ jak¹ jest dobroæ serca. W g³êbiê duszy, i która jako jedyna prowadzi ry jest mi³oci¹. Jego mi³oæ to przebaczemodlitwie powierzy³ Bo¿emu mi³osierdziu nie do pe³nej komunii - podkreli³ kard. Kasper nie, to wewnêtrzne wiat³o. Zaufanie nie zatylko brata Rogera, ale tak¿e Luminitê Sol- i doda³: Ta wiosna ekumenizmu rozkwit³a myka oczu na cierpienia tak wielu ubogich
can, która przez swój chorobliwy czyn za- na wzgórzach Taizé, w tym Kociele Pojed- na ca³ej ziemi, tych, którzy nie maj¹ pracy,
koñczy³a ¿ycie brata Rogera oraz zapew- nania, gdzie cz³onkowie ró¿nych tradycji nie maj¹ co jeæ.
ni³ o modlitwie za m³odych Rumunów, tak chrzecijañskich spotykali siê w duchu szaTe bolesne sytuacje stawiaj¹ przed nami
cunku i dialogu, na modlitwie i braterskim pytanie: jak byæ jedn¹ z takich osób, które ukochanych w Taize.
Misericordias Domini in Eternum Canta- dzieleniu, inspirowani obecnoci¹ i przyk³a- w oparciu o ¿ycie w komunii z Bogiem - biobo (Na wieki chcê wypiewywaæ mi³osier- dem Brata Rogera.
r¹ na siebie odpowiedzialne zadania i staInn¹ zas³ug¹ Zmar³ego by³o zasypywa- raj¹ siê wspólnie z innymi czyniæ ziemiê bardzie Pana) - zabrzmia³y s³owa kanonu piewanego w Taize. Nastêpnie kard. Kasper od- nie podzia³ów miêdzy narodami, miêdzy kra- dziej gocinn¹?
czyta³ list przes³any do Taize przez sekreta- jami bogatymi i biednymi. Zasmuca³a go
P³yn¹ce z g³êbi zaufanie pomaga wytrwaæ
rza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo ka¿da forma niesprawiedliwoci albo odrzu- tam, gdzie ludzkie spo³ecznoci doznaj¹
Sodano. Kardyna³ w imieniu papie¿a Bene- cenia. Pragn¹³, aby bracia ze wspólnoty w wstrz¹sów, a nie uciekaæ od odpowiedzialdykta XVI napisa³ w nim, ¿e brat Roger z wielu krajach ¿yli z najbiedniejszymi, w ma- noci. Pozwala podejmowaæ ryzyko, iæ nawielk¹ pasj¹ kocha³ Koció³, a wiele gene- ³ych grupach i byli prostym znakiem mi³oci przód mimo niepowodzeñ. I budzi siê wsparacji chrzecijan zawdziêcza Taize dowiad- i komunii. Ten prosty przyk³ad ich ¿ycia by³ nia³e zadziwienie: dziêki takiemu zaufaniu
czenie wiary i spotkania z Bogiem. Proszê dla niego bardzo wa¿ny i stanowi³ profetycz- cz³owiek zdolny jest kochaæ mi³oci¹ bezinBoga by to dzie³o rozpoczête przez brata ny znak Królestwa Bo¿ego, ziarna mi³oci i teresown¹, która nie jest zaborcza.
Rogera by³o dalej kontynuowane - napisa³ pojednania w wiecie obezw³adnionym
Dzisiaj tak wielu m³odych ludzi na ca³ej
przez obojêtnoæ - mówi³ kardyna³ i doda³: ziemi stara siê o uleczenie ran w rodzinie
kard. Angelo Sodano.
Jednym z najwiêkszych ojców i mistrzów Dla Brata Rogera istnia³ bezporedni zwi¹- ludzkiej. Ich zaufanie mo¿e sprawiæ, ¿e ¿yduchowych naszych czasów nazwa³ kard. zek pomiêdzy mi³oci¹ Boga i mi³oci¹ lu- cie wokó³ nich stanie siê piêkne. Czy zdaj¹
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sobie sprawê, ¿e bezwiednie promieniej¹
wiat³em nadziei?
Zaufanie i nadziejê czerpie siê z tajemniczej Obecnoci, z obecnoci Chrystusa. Od
momentu zmartwychwstania Chrystus ¿yje
w ka¿dym z nas przez Ducha wiêtego; co
wiêcej, jest zjednoczony z ka¿dym cz³owiekiem bez wyj¹tku. Wielu ludzi nie wie, ¿e
Chrystus jest z nimi zjednoczony i ¿e Jego
spojrzenie ogarnia wszelkie ¿ycie. A jednak
On - pokornego serca - trwa w ka¿dym cz³owieku. I daje siê s³yszeæ Jego spokojny g³os:
Czy rozpoznajesz drogê nadziei otwart¹ dla
ciebie? Czy szykujesz siê, ¿eby na ni¹
wejæ?
Jak¿e wiêc nie poddaæ siê temu przynagleniu i nie powiedzieæ Chrystusowi: Chcia³bym iæ za Tob¹ przez ca³e moje ¿ycie, ale
czy znasz moje s³aboci? A On odpowiada
w Ewangelii: Znam twój ucisk i ubóstwo...
S¹dzisz, ¿e aby wytrwaæ w wiernoci przez
ca³e ¿ycie, nie masz nic lub prawie nic. Ale
ty jeste bogaty. Bogaty czym? Obecnoci¹
Ducha wiêtego... Jego wspó³czuj¹ca mi³oæ rozjania najg³êbsze ciemnoci twojej
duszy.
Wiernoæ w drodze za Chrystusem wymaga sta³ej czujnoci, ale w zamian daje tak
wiele radoci, taki wielki pokój, tyle jasnoci.
Kto szuka komunii w Bogu, pozwala, by
przemienia³y go przejrzyste s³owa Ewangelii: Nie da³ nam Bóg ducha bojani, ale mocy
i mi³oci, i rozwagi.
Chrystus zna nasz¹ walkê o to, by wytrwaæ w wiernoci. Niestrudzenie mówi nam:
Powierz mi siebie! Mnie oddawaj swoje
lêki!.
Wydobywa nas z osamotnienia i daje nam
oparcie w tej tajemnicy komunii mi³oci, któr¹
jest Koció³.
Chcielibymy zawsze o tym pamiêtaæ:
Chrystus jest nade wszystko komuni¹. Nie
przyby³ na ziemiê, by tworzyæ now¹ religiê,
ale by wzbudziæ komuniê mi³oci w Bogu.
Z im wiêksz¹ prostot¹ Koció³ nas przygarnia, tym bli¿szy jest naszych kruchych
serc. I oto bez wielu s³ów, tak¿e w milczeniu, zostalimy poci¹gniêci, by ¿yæ Chrystusem dla innych.
Gdyby mo¿na by³o zg³êbiæ ludzkie serce,
co znalelibymy? Niespodziank¹ by³oby
odkrycie, ¿e w najdalszej g³êbi ludzkiej istoty spoczywa oczekiwanie Obecnoci, milcz¹ce pragnienie komunii. S¹ ludzie, którzy
wobec tego oczekiwania mówi¹ sobie:
Chcia³bym otworzyæ siê na Boga takim, jakim jestem, ale modlitwa ode mnie ulatuje,
a serce jest rozproszone. Ewangelia odpowiada: Bóg jest wiêkszy od twojego serca.
Je¿eli nawet mamy wra¿enie, ¿e naszej
modlitwie brakuje prawie wszystkiego, to
przecie¿ Bóg jest dla wszystkich Ojcem, który przygarnia z czu³oci¹. Ostatnia modlitwa
Chrystusa na ziemi przypomina nam o tym:
Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha
mojego.
Modlitwa w samotnoci bywa trudna; nie
zapominajmy jednak, ¿e istnieje piêkno
modlitwy wspólnej. Wyra¿ona w prostych
s³owach, w hymnach i pieniach, dociera
ona do samej g³êbi duszy i porusza j¹.

Kto idzie za Chrystusem, trwa równoczenie przy Bogu i przy innych ludziach. Modlitwa jest ³agodn¹ si³¹, która dzia³a w cz³owieku, porusza go i nie pozwala ustawaæ w
zetkniêciu ze z³em, z wstrz¹sami, które s¹
udzia³em wielkich rzesz ludzi. Z modlitwy
czerpie siê niezbêdn¹ moc wspó³czuj¹cej
mi³oci.
Ten, kto sercem zdecydowanym pragnie
powierzyæ siebie Chrystusowi i oddaæ Mu
ca³e swoje ¿ycie, musi dokonaæ wyboru,
podj¹æ decyzjê. Jak¹ decyzjê? Pozwoliæ, by
wzrasta³a w nim nieskoñczona wdziêcznoæ
Bogu.
Ta wdziêcznoæ jest postaw¹ istotn¹. Jest
spokojn¹ radoci¹, jak¹ Duch wiêty stale
w nas o¿ywia. Jest duchem uwielbienia. To
ona chce patrzeæ na ludzi i ich pragnienia
spojrzeniem pe³nym nadziei. Bóg chce, abymy byli szczêliwi... A my mamy rozpoznaæ
ewangeliczne dary, które sprawiaj¹, ¿e ¿ycie staje siê piêkne: zaufanie, ducha uwielbienia, przeobfitoæ serca, radoæ odnawian¹ w ka¿dej chwili.
W Nowym Testamencie aposto³ Piotr zapewnia nas: Wy, choæ nie widzielicie, mi³ujecie Chrystusa; wy w Niego teraz, choæ
nie widzicie, wierzycie; i ucieszycie siê radoci¹ niewymown¹ i pe³n¹ chwa³y, która ju¿
was przemienia.
A kiedy pojawi¹ siê mg³y wahañ, sami siebie zadziwimy, mówi¹c: Kochamy Ciebie,
Chryste, mo¿e nie tak, jak bymy chcieli, ale
kochamy Ciê. A to, co w naszym ¿yciu najjaniejsze, tworzy siê dziêki pokornemu zaufaniu, jakie pok³adamy w Tobie.
W IV wieku wiêty Ambro¿y z Mediolanu
napisa³: Zacznijcie dzie³o pokoju w sobie,
bycie sami nape³nieni pokojem, mogli nieæ
pokój innym.
Pokój serca jest jak nowe narodzenie siê
w g³êbi w³asnej duszy. Kto szuka takiego
pokoju, musi z uwag¹ przyjmowaæ s³owa
Chrystusa: Najpierw id i pojednaj siê z bratem. Najpierw id! A nie: Od³ó¿ na póniej!.
Czy aby przekazywaæ Chrystusa, istnieje co bardziej przejrzystego ni¿ ¿ycie, w
którym dzieñ po dniu pojednanie staje siê
konkretem? Pojednaæ siê to znaczy kochaæ,
przebaczaæ... i okazywaæ to swoim ¿yciem.
To równie¿ zachowywaæ czujnoæ, aby ¿yæ
wspó³czuj¹c¹ mi³oci¹ i dobroci¹ serca.Kochaj i okazuj to swoim ¿yciem!
Bez mi³oci, bez przebaczenia - czy istnieje jaka przysz³oæ dla kogokolwiek? Bez
pojednania - jaka by³aby przysz³oæ pokoju
na ziemi?
Bez radoci i prostoty, tych ewangelicznych darów cile ze sob¹ powi¹zanych jak promieniowaæ duchem przebaczenia, nie
tylko wród wierz¹cych, ale i poród niewierz¹cych?
Dlatego porzucaj¹c troski, radujcie siê
zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie siê!.
Brat Roger z Taizé
List ten by³ ród³em medytacji w czasie
Europejskiego Spotkania M³odych
w Mediolanie i rozwa¿any by³ w Taizé
przez ca³y rok 1999 przygotowuj¹cy
do Wielkiego Jubileuszu r. 2000.

Któ¿ nam
zagrozi?

Któ¿ nam zagrozi,
jeli Bóg jest z nami,
Pe³en dobroci
dla swoich wyznawców,
kiedy szukaj¹
Jego wiêtej woli
w ca³ym swym ¿yciu?
+
Któ¿ nas zwyciê¿y,
jeli Bóg jest z nami,
Mocna opoka
i pewne schronienie,
Ten, który daje si³ê
i odwagê
sercom cz³owieczym?
+
Któ¿ nas zniewoli,
jeli Bóg jest z nami,
jakie cierpienie
przewy¿szy nadziejê?
Z³o i ciemnoci,
smutki i gorycze
wkrótce przemin¹.
+
Bo¿e radoci,
³aski i pociechy,
b¹d uwielbiony
w jednoci Trzech Osób:
Chwa³a niech bêdzie
Ojcu i Synowi z Duchem
Najwiêtszym. Amen.
+++
Z Listu w. Paw³a
do Rzymian (13,8-10):
«Nikomu nie b¹dcie nic d³u¿ni poza wzajemn¹ mi³oci¹. Kto
bowiem mi³uje bliniego, wype³ni³ Prawo.
Albowiem przykazania:
Nie cudzo³ó¿, nie zabijaj, nie
kradnij, nie po¿¹daj, i wszystkie
inne - streszczaj¹ siê w tym nakazie: Mi³uj bliniego swego jak
siebie samego.
Mi³oæ nie wyrz¹dza z³a bliniemu. Mi³oæ wiêc jest doskona³ym
wype³nieniem Prawa.»
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B³ogos³awiona
Paulina von Mallinckrodt (1817-1881)

¯YCIE W S£U¯BIE
BIEDNYM W PE£NEJ
UFNOCI DO BOGA
Paulina Mallinckrodt, w wieku siedmiu
lat, z radoci¹ przemierza³a drogê do szko³y. Mimo to zdarza³o siê, ¿e na pierwszej
lekcji zjawia³a siê ju¿ po dzwonku, nigdy
jednak nie chcia³a nauczycielce podaæ
przyczyny tych spónieñ. Dopiero kiedy
wychowawczyni postanowi³a sama dociec
powodów i zagl¹dnê³a do jej szkolnego tornistra, znalaz³a w nim od³amki szk³a po pot³uczonych butelkach i innych naczyniach.
Zagadniêta o to Paulina ujawni³a, ¿e
id¹c do szko³y usuwa je z chodnika i wk³ada do tornistra, aby dzieci id¹ce do szko³y
z biednych rodzin, nie posiadaj¹ce butów,
nie pokaleczy³y siê...
Cokolwiek uczynilicie jednemu
z tych braci Moich najmniejszych,
Mniecie uczynili...
Dla urodzonej w roku 1817 Pauliny, od
lat najm³odszych przewodnim celem ¿ycia by³a troska o biednych. Ojciec - Dietmar von Mallinckrodt - by³ pruskim urzêdnikiem na wysokim stanowisku, matka
równie¿ pochodzi³a ze szlacheckiego rodu
- von Hartmannów. Ojciec protestant, powierzy³ ¿onie Bernardinie wyznania katolickiego, wychowanie czwórki dzieci.Paulina by³a najstarsza z rodzeñstwa.
Od dzieciñstwa wyró¿nia³a siê niezwyk³¹ pobo¿noci¹ i wra¿liwoci¹ na ludzk¹
biedê. Otrzymywane od rodziców kieszonkowe rozdawa³a najbiedniejszym, zawsze
te¿ odwa¿nie stawa³a w obronie krzywdzo-
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nych. Po mierci matki, siedemnastoletnia
wówczas Paulina, zmuszona by³a zatroszczyæ siê o m³odsze rodzeñstwo oraz prowadzenie domu. Zwi¹zany z tym nadmiar
obowi¹zków nie przeszkodzi³ jej jednak
skupiæ wokó³ siebie gromadki dziewcz¹t z
zamo¿nych rodzin, które za jej namow¹ poszukiwa³y osób i rodzin ¿yj¹cych w nêdzy,
aby przyjæ im z pomoc¹. Mieszkañcy
Aachen, nieco zaskoczeni takim postêpowaniem m³odej Pauliny, nazywali tê grupê
dziewcz¹t wiêtymi Panienkami.
Po przyjêciu sakramentu bierzmowania,
Paulina postanawia swe ¿ycie ca³kowicie
powiêciæ Bogu i udzielaniu pomocy biednym. Zamierza wst¹piæ do zakonu, lecz nie
od razu jest to mo¿liwe; najpierw musi towarzyszyæ ojcu, który po przejciu na emeryturê przenosi siê wraz z dzieæmi do Paderborn. Paulina oddaje siê z ufnoci¹ woli
Bo¿ej.
W nowym miejscu zamieszkania Paulina znajduje szybko mo¿liwoæ dzia³ania w
stowarzyszeniu kobiet, które zajmuj¹ siê
pielêgnacj¹ chorych w domu. Ochoczo w³¹cza siê w tê dzia³alnoæ, ju¿ w pierwszym
pó³roczu pe³ni u chorych ponad sto nocnych dy¿urów; zauwa¿a przy tym, jak po¿a³owania godny jest los dzieci, których matka choruje.
Z myl¹ o nich Panienka Paulina odwa¿nie i w pe³ni ufaj¹c Bo¿ej Opatrznoci,
zak³ada w roku 1840 orodek opiekuñczy
dla najm³odszych dzieci; wkrótce przebywa ju¿ w nim 80 ma³ych wychowanków.
Zdarzy³o siê tak¿e w tym okresie, ¿e pewien poznany lekarz zainteresowa³ Paulinê nieszczêsnym losem dzieci jakby podwójnie biednych, bo niewidomych - a wiêc
wymagaj¹cych szczególnej opieki. Mo¿liwoci zajêcia siê t¹ spraw¹, która zaprz¹ta jej myli, s¹ jednak wci¹¿ ograniczone,
poniewa¿ nadal musi równoczenie zajmowaæ siê domem, ojcem i rodzeñstwem. Mijaj¹ lata, w roku 1843 umiera ojciec.
Siostry Chrzecijañskiej Mi³oci
Dla zapewnienia prowadzonej dzia³alnoci trwa³ej podstawy istnienia, za rad¹ zaprzyjanionego biskupa, Paulina zak³ada w
roku 1847 Zgromadzenie Sióstr Chrzecijañskiej Mi³oci. Liczba zakonnic szybko siê
zwiêksza, otrzymuj¹ propozycjê pracy w
szko³ach i sierociñcach. Paulina, jako prze³o¿ona Zgromadzenia, czêsto boryka siê z
k³opotami finansowymi, brakiem rodków
na prowadzon¹ dzia³alnoæ. Nieustannie

nakazuje jednak siostrom, aby nikt z prosz¹cych o wsparcie nie musia³ odchodziæ bez uzyskania pomocy.
Czêsto powtarza: Zaufajmy Bogu! W stosownym czasie przyjdzie i nam z pomoc¹, bymy mog³y prowadziæ dzia³alnoæ. O podopiecznych zawsze myli z serdeczn¹ trosk¹ i
¿yczliwoci¹. Kiedy jedna z m³odszych sióstr
zwraca Mateczce Paulinie uwagê, ¿e cz³owiek,
którego ma poczêstowaæ kaw¹ jest pijany, s³yszy ostrym tonem wypowiedziane zdanie: Jak
siostra mo¿e co takiego mówiæ... Któ¿ to wie
dlaczego ten biedak siêgn¹³ po kieliszek?
Kiedy w roku 1871 kanclerz Bismarck rozpêta³ nagonkê na Koció³ i katolickich duchownych, miêdzy innymi wyda³ siostrom zakonnym
zakaz nauczania w szko³ach. Zgromadzenie
Matki Pauliny liczy³o wówczas 245 sióstr, dzia³aj¹cych w 32 orodkach. Wy³oni³ siê trudny
problem: co zrobiæ z siostrami wypêdzonymi
ze szkó³?
Kiedy Bóg zamyka jedne drzwi...
Matka Paulina wci¹¿ pok³ada ufnoæ w Bogu. Spojrzenie w niejasn¹ przysz³oæ - mówi potrafi rzeczywicie u niejednego wzbudzaæ
strach i obawê, ale Bóg przecie¿ istnieje i na
pewno zdo³a przemieniæ z³o w dobro. Tak siê
te¿ sta³o. Mateczka Paulina otrzymuje wiadomoæ, ¿e zakonne siostry s¹ poszukiwane w...
Ameryce.
W kwietniu 1873 roku pierwsze osiem sióstr
wyrusza do Nowego Orleanu. Wkrótce wyje¿d¿aj¹ nastêpne, a potem i sama Paulina; pragnie poznaæ warunki w jakich jej siostry ¿yj¹ i
dzia³aj¹. Koniecznoci¹ staje siê tak¿e za³o¿enie w Stanach Zjednoczonych Domu Macierzystego Zgromadzenia.
Po roku, Siostry Chrzecijañskiej Mi³oci
wyruszaj¹ dalej na po³udnie, do Chile. Krótko
mo¿na stwierdziæ, i¿ to co zosta³o w Niemczech
zakazane, znajduje nowy pocz¹tek i od¿ywa
w odleg³ych Amerykach. Tymczasem w roku
1875 klasztory w Niemczech zostaj¹ z nakazu
w³adz rozwi¹zane i Matka Paulina zmuszona
jest przenieæ Zgromadzenie do s¹siedniej
Belgii. Wprawdzie trzynacie lat póniej klasztor w Paderborn zosta³ Zgromadzeniu zwró-
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cony - tego jednak Matka Paulina ju¿
nie do¿yje. W roku 1879 ma ju¿ 62
lata i s³abn¹ce zdrowie, lecz ponownie zostaje wybrana Prze³o¿on¹ Generaln¹ Zgromadzenia.
Podejmuje, uznaj¹c to za swój
obowi¹zek, trudn¹ podró¿ za Ocean,
do swoich sióstr w Ameryce Pó³nocnej i Chile. Wizyta trwa od padziernika 1879 roku do koñca sierpnia roku
nastêpnego. Po powrocie do Belgii,
dla sióstr staje siê widocznym, i¿
ziemska wêdrówka Mateczki Pauliny
dobiega kresu. Ostatni okres: w
pierwsz¹ niedzielê po wiêcie Zmartwychwstania 1881 roku uczestniczy
jeszcze w uroczystym przyjêciu
Pierwszej Komunii przez niewidome
dzieci, ale w kilka dni póniej umiera.
W ostatnich wypowiedzianych s³owach wyra¿a przekonanie, ¿e w niebie jest piêkniej i lepiej ni¿ na tej ziemi.
Po ponad 100 latach, w roku 1985,
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II wyniós³
siostrê Paulinê Mallinckrodt, za³o¿ycielkê Zgromadzenia Sióstr Chrzecijañskiej Mi³oci, na o³tarze. Obecnie
siostry tego Zgromadzenia prowadz¹
dzia³alnoæ w Niemczech, Szwajcarii, we W³oszech, w krajach obydwóch
Ameryk oraz na Filipinach.
Josef Bauer
Betendes Gottes Volk
Przek³ad z niem.:
B. Bromboszcz

MODLITWA W. TOMASZA
Z AKWINU
Panie, Ty wiesz lepiej, ani¿eli ja sam, ¿e siê starzejê i pewnego dnia
bêdê stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, ¿e muszê
co powiedzieæ na ka¿dy temat i przy ka¿dej okazji.
Odbierz mi chêæ prostowania ka¿demu jego cie¿ek.
Uczyñ mnie powa¿nym, lecz nie ponurym; uczynnym, lecz nienarzucaj¹cym siê.
Szkoda mi nie spo¿ytkowaæ wielkich zasobów m¹droci, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, ¿e chcia³bym zachowaæ do koñca paru przyjació³.
Wyzwól mój umys³ od niekoñcz¹cego siê brniêcia w szczegó³y i dodaj
mi skrzyde³, bym w lot przechodzi³ do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagañ i cierpieñ w miarê, jak ich przybywa, a chêæ ich wyliczania staje siê z up³ywem lat coraz
wiêksza.
Nie proszê o ³askê rozkoszowania siê opowieciami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwoæ wys³uchania ich.
Nie miem Ciê prosiæ o lepsz¹ pamiêæ, ale proszê o wiêksz¹ pokorê i
mniej niezachwian¹ pewnoæ, gdy moje wspomnienia wydaj¹ siê
sprzeczne z cudzymi.
U¿ycz mi chwalebnego poczucia, ¿e czasem mogê siê myliæ.
Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi z nich doprawdy
trudno wytrzymaæ. Nie chcê byæ wiêtym, ale zgryliwi starcy to jeden
ze szczytów osi¹gniêæ szatana.
Daj mi zdolnoæ dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach.
Daj mi, Panie, ³askê mówienia im o tym... Amen.

TRWA NASZA PROMOCJA ! 15 wzorów kartek za 10 z³ (wysy³ka gratis!)
Ka¿da osoba, która na zamieszczonym blankiecie wp³aci kwotê 10 z³ otrzyma 15 pocztówek,
które mo¿na wykorzystaæ jako kartki okolicznociowe. Na przekazie nale¿y napisaæ: pocztówki.
Te i inne wzory... Zakup
w promocji to oszczêdnoæ 7 z³!
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Wywiad przeprowadzony 20.03.2005
w Medziugorju z ks. Erykiem Neidhartem

MEDZIUGORJE
JEST DLA MNIE
JAK OJCZYZNA

 Eryku, przyby³e do Medziugorja
z grup¹ pielgrzymów.
Jak siê tu czujesz?
Przyjecha³em przerywaj¹c doæ intensywne obowi¹zki duszpasterskie w mojej parafii; trwaj¹ przecie¿ przygotowania do wi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego. Jest poza
tym u nas kilku chorych kap³anów, wymagaj¹cych opieki, zajêæ wiêc nie brakuje. Jasne jest w tej sytuacji, ¿e po doæ mêcz¹cej
podró¿y autokarem, pobyt w Medziugorju
jest okazj¹, aby nieco odpocz¹æ od obowi¹zków w parafii. Mogê wiêcej czasu powieciæ modlitwom, a to zawsze uspokaja, przynosi ukojenie.
 W³anie Medziugorje rozbudzi³o
w Tobie powo³anie do kap³añstwa.
Kiedy sta³o siê dla Ciebie oczywiste,
¿e za tym powo³aniem pod¹¿ysz?
Do Medziugorja przyjecha³em po raz
pierwszy maj¹c 17 lat. Wczeniej z religi¹
nic mnie nie ³¹czy³o. Mój brat by³ w Medziugorju pó³ roku przede mn¹, a ja pojecha³em
w ostatnim dniu 1982 roku. Powoli rozpocz¹³em czytaæ orêdzia, nawet je t³umaczy³em. Nadszed³ te¿ czas odmawiania modlitw,
w Wiedniu wst¹pi³em do grupy modlitewnej.
W ten sposób stopniowo wrasta³em w ¿ycie
duchowe. Uczestniczy³em w mszach wiêtych, czego wczeniej przez wiele lat nie
praktykowa³em.
Dziêki modlitwom zdarzy³o siê co, co
móg³bym obecnie nazwaæ szczególnym darem, a w pe³ni sta³o siê bardziej zrozumia³e
kilka lat póniej, kiedy mia³em 24 lata i studiowa³em ekonomiê. Wówczas w pewnym
momencie przysz³a mi do g³owy myl: Przecie¿ i ty móg³by byæ ksiêdzem....
Ostateczn¹ decyzjê w tej kwestii podj¹³em jednak wiele lat póniej, skoro wiêcenia kap³añskie otrzyma³em maj¹c ju¿ 38 lat.
Ksiêdzem jestem wiêc od niespe³na 2 lat.
 Czy prze¿ycia zwi¹zane
z Medziugorjem okaza³y siê
pomocne w dojciu
do stanu kap³añskiego?
Medziugorje, poprzez orêdzia Matki Bo¿ej, sta³o siê jakby fundamentem mojego ¿ycia z Bogiem; pomog³y prowadziæ w³aciwe
¿ycie duchowe, u³atwi³y przestrzeganie postów, umo¿liwi³y powiêcanie okrelonego
czasu na modlitwy, jak i zrozumienie, ¿e w
¿yciu szczególnie wa¿nym jest uczestnictwo
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w Eucharystii. Wierni tym podstawowym zasadom coraz lepiej uwiadamiamy sobie,
czego Bóg sobie od nas ¿yczy. Medziugorje pozostaje dla mnie silnym bodcem, poniewa¿ dopiero przez zapocz¹tkowane tutaj modlitwy sta³em siê prawdziwie otwartym
na Bo¿e Plany.
 Jeste autorem ksi¹¿ki,
której tematem s¹ orêdzia Gospy.
Czy ta praca pozwoli³a
lepiej poznaæ treæ orêdzi?
Tak. Decyzja, aby tematem mojej pracy
dyplomowej by³o Medziugorje, stopniowo
dojrzewa³a, by³a te¿ owocem modlitw. Musia³em przeprowadziæ analizê orêdzi, nie
wiedz¹c jak do tego przyst¹piæ. Musia³em
przede wszystkim je uporz¹dkowaæ, w ten
sposób powsta³a pewna zgodnoæ treci,
uk³ad wed³ug wystêpuj¹cych hase³. Oczywicie przy sta³ym analizowaniu ujawniaj¹ siê
pewne zwi¹zki i zale¿noci, trudniej dostrzegane na pierwszy rzut oka. Praca nad orêdziami zaprowadzi³a mnie do modlitwy. Zawsze kiedy czyta³em jedno z orêdzi, odczu³em zachêtê, aby zawarte w nim przes³anie
urzeczywistniæ.
 Objawienia w Medziugorju
wci¹¿ maj¹ miejsce.
Jak to rozumiesz, jako teolog?
U Boga nie istnieje nic niemo¿liwego. Dla
mnie sama mo¿liwoæ wystêpowania objawieñ to problem zwi¹zany z Wszechmoc¹
Boga. Je¿eli Bóg jest wszechmocny, to i objawienia s¹ mo¿liwe - a to w jaki sposób maj¹
miejsce - mo¿e byæ dla ludzkiego umys³u
niezrozumia³e. W wierze jest to jednak mo¿liwe, nawet ³atwe do zrozumienia, ¿e trwaj¹
d³ugo, a nawet mog¹ siê zdarzaæ ka¿dego
dnia. Wiara potwierdza, ¿e d³ugi czas trwania objawieñ w Medziugorju to znak i przejaw Bo¿ej Mi³oci oraz Mi³oci Matki Bo¿ej,
której obecnoæ zarówno w objawieniach,
jak i wszêdzie gdzie ¿yjemy i pracujemy jest dla mnie orêdziem najpiêkniejszym. Maryja jest z nami - kocha nas i pragnie zaprowadziæ nas, otaczaj¹c swoim ochronnym
p³aszczem, do Jezusa.
 Które z orêdzi s¹ dla Ciebie
szczególnie wa¿ne?
Jest kilka takich, które nieustannie mi towarzysz¹. W jednym z nich (21.11.1985)
Maryja mówi, ¿e Msza wiêta to czas, który
nam Bóg daruje i je¿eli w niej uczestniczy-

my - okazujemy te¿ Maryi nasz¹ mi³oæ do
Niej. Treæ tego orêdzia uwiadomi³a mi bli¿ej istotê i znaczenie Eucharystii. To nie ja
muszê znaleæ czas (i mo¿e nawet tego nie
chcê), lecz Bóg obdarza mnie tym czasem
umo¿liwiaj¹cym spotkanie z Nim. Kiedy to
w³aciwie zrozumia³em, chêtniej uczestniczy³em we Mszy wiêtej.
Innym orêdziem, które stale pojawia siê
w moich mylach, przekazane zosta³o przez
Gospê 2 padziernika 1986 roku: Wy, moje
kochane dzieci, nie potraficie poj¹æ jak cenna jest modlitwa, dopóki same od siebie nie
powiecie - Teraz nadszed³ czas na modlitwê. Teraz najwa¿niejszym dla nas jest tylko Bóg. Kiedy wyruszam w drogê i rozpoczynam modlitwê - doskonale to rozumiem,
tkwi w tym sedno, istotne znaczenie orêdzi
Gospy. Jest to dla mnie niezmiernie wa¿ne,
s¹ to konkretne przes³anki sk³aniaj¹ce do
przyjêcia w³aciwego trybu ¿ycia. Jest wiele równie wa¿nych orêdzi. Innym przyk³adem
niech bêdzie przekazane to, w Bo¿e Narodzenie 1986 roku: Moje kochane dzieci,
moje serce przezornie towarzyszy wam na
ka¿dym kroku. Jest w tym co zaiste bardzo piêknego, potwierdza raz jeszcze, ¿e
Maryja z czu³oci¹, nieustannie jest wród
nas, choæ Jej nie widzimy.
 Czy by³e kiedy obecny
w miejscu i w czasie objawienia?
Co wówczas odczu³e?
W pierwszych latach rzeczywicie zdarzy³o mi siê byæ w takim czasie w kociele. Niewiele potrafiê o tym powiedzieæ, wierzê jednak, ¿e Matka Bo¿a siê objawi³a. Dla mnie
osobicie nie stanowi ró¿nicy to, czy podczas objawieñ jestem tam obecny czy nie,
poniewa¿ wiem, ¿e Maryja jest zawsze przy
mnie. Nie widzê Jej podczas objawienia, ale
jestem pod silnym wra¿eniem, kiedy patrzê
na widz¹cych, rozmodlonych i wyranie
prze¿ywaj¹cych co nadzwyczajnego.
 Jak oceniasz powstaj¹ce
w wyniku objawieñ w Medziugorju
grupy modlitewne? Co Medziugorje
mo¿e zaoferowaæ m³odym?
Wa¿nym problemem w ¿yciu parafii i rodzin jest powiêcenie nale¿nej, niezbêdnej
uwagi modlitwom. Nawet rodzinom, uczest-
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nicz¹cym zwykle we Mszach wiêtych, trudno zdecydowaæ siê na indywidualne b¹d
wspólnie odmawiane modlitwy. Je¿eli wiêc
w domu rodzinnym nie by³o takiego zwyczaju, to i m³odzi go sobie nie przyswoili, bo nikt
ich tego nie nauczy³. St¹d ich trudnoæ
wskrzeszenia w sobie zachêty do bli¿szego
poznania Boga i tajemnic Eucharystii. W
s³u¿bie duszpasterskiej równie¿ nie zawsze
powiêca siê tej sprawie nale¿ytej uwagi, a
kiedy ju¿ siê to robi - wypada wówczas zacz¹æ od podstaw, jakby maj¹c przed sob¹
osoby, które nie zosta³y jeszcze ochrzczone. W tym jednak tkwi pewna szansa, bowiem m³odzie¿ jest otwarta na bli¿sze poznanie Boga, na ¿ycie w ³¹cznoci z Nim.
S³usze jest zapraszanie m³odzie¿y do Medziugorja, gdzie mo¿na dostrzec prawdziwe potoki ³ask. Nie wolno równie¿ nie doceniaæ mocy modlitw. Maryja powiedzia³a
(23.1.1986), ¿e Lód w sercach ludzkich stopnieje, je¿eli bêdziemy modlitwy odmawiaæ
sercem.
Najskuteczniejszym sposobem wzbudzania wiary u m³odych s¹ tak¿e modlitwy
w ich intencji. Dla rodziców jak i dziadków
jest to niezwykle wa¿ne i odpowiedzialne zadanie.
 Czy mo¿esz nam jeszcze powiedzieæ
od siebie, jak wa¿ne jest znaczenie
Medziugorja w obecnym czasie?
Dla mnie osobicie Medziugorje jest jak
ojczyzna. Móg³bym pozostaæ tu d³u¿ej, czujê siê w tym miejscu zawsze bardzo dobrze
i by³em tu ju¿ wiele razy. Medziugorje jest
miejscem licznych ³ask. Zauwa¿am to równie¿ w swojej parafii, kiedy ludzie powracaj¹cy z Medziugorja znajduj¹ wiêcej ni¿ wczeniej czasu na modlitwê. Czêsto mówiê parafianom o Medziugorju, przy ró¿nych okazjach wspominam orêdzia Matki Bo¿ej, ale
nawet jeli nie wymieniam nazwy Medziugorje - g³oszê to, co w orêdziach zawarte i
przecie¿ zbie¿ne z tym, co Koció³ od dawien dawna przekazuje wiernym, mówi¹c o
potrzebie nawrócenia, pojednania, o znaczeniu postów i modlitw, o Pimie wiêtym i
Eucharystii.
Rozmowê prowadzi³a vd
dla: Medjugorje. Gebetsaktion.
Maria-Koenigin des Friedens,
nr 77 (2005), str. 44-47
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
*
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Z Maryj¹ w szkole
mi³oci i wiêtoci
Tych, którzy chcieliby poznaæ Orêdzia Matki Bo¿ej w Medziugorju,
zachêcamy do wys³uchania nagrania rekolekcji s. Emmanuel Maillard
opartych o g³êbok¹ analizê treci s³ów Matki Bo¿ej.
Rekolekcje nagrane zosta³y na 5 kasetach magnetofonowych:
(1) Trzeba, abym kocha³, a¿ do nieskoñczonoci.
O powo³aniu ka¿dego cz³owieka do wiêtoci (90 min.)
(2) Modlitwa wszystko mo¿e... O wartoci modlitwy, jej formach
jako broni przed szatanem (90 min.)
(3) Broñ niezwyciê¿ona. Omawia kolejne, po modlitwie, rodki
skutecznej walki chrzecijanina z szatanem: lektura Pisma w., Eucharystia, post, sakrament pojednania. (90 min.)
(4) Mi³oæ w cierpieniu. Wartoæ cierpienia, którego nie da siê
ca³kowicie usun¹æ z ¿ycia. Omówienie niezwyk³ych owoców cierpienia
przyjêtego z ufnoci¹ i wiar¹. (90 min.)
(5) Gdzie jest ród³o ¿ycia? O zbawczej wartoci Krzy¿a Chrystusa
Ca³y cykl nauk rekolekcyjnych
to 5 kaset po 90 minut.
Ka¿da nauka jest odrêbna
tematycznie i mo¿e byæ zakupiona pojedynczo.
Cena 1 kasety to 6 z³otych.
W komplecie:
5 kaset po 90 min.:
tylko 25 z³otych!

WKRÓTCE!...
FILM D V D
Bêdzie to film DVD o objawieniach Matki Bo¿ej w Medziugorju i
o ich owocach. Chcielibymy go
ukoñczyæ przed Bo¿ym Narodzeniem. Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt i ewentualnie o z³o¿enie zamówienia, zw³aszcza jeli komu bardziej odpowiada kaseta VHS
ni¿ p³yta DVD.
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
Tel.: 32 / 2584228
Fax: 32 / 7389412
Tel. kom.: 698639112
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WIAT SIÊ NAWRÓCI...

Wêgierska zakonnica, Maria Natalia 
która zmar³a w kwietniu 1992  otrzyma³a
wa¿ne objawienia na temat przysz³oci
wiata. W jêzyku francuskim jej ksi¹¿ka
nosi tytu³ Maryja, zwyciêska Królowa
wiata. Opisa³a w niej swe ¿ycie i g³ówne orêdzia.
W jêzyku polskim ukaza³a siê Nowenna wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu Maryi na pierwsze soboty miesi¹ca,
w której znajduje siê te¿ kilka znacz¹cych
wizji i orêdzi.
Mia³em szczêcie spotkaæ siostrê Mariê Nataliê w Budapeszcie. Wywar³a na
mnie doskona³e wra¿enie. Jej kierownik
duchowy, benedyktyn wêgierski mówi¹cy biegle po francusku, odwiedzi³ mnie
w moim biurze w Hauteville.
Mój przyjaciel, doktor Molnar, przeprowadzi³ z ni¹ wywiad 2 lutego 1991 roku.
Oto jego streszczenie:
Siostra Maria Natalia:
Dziêkujê Bogu za mój Chrzest, który mia³
miejsce 2 lutego 1901 roku, w wiêto Matki
Bo¿ej Gromnicznej i za to, ¿e zosta³am
wówczas powiêcona mojej Najwiêtszej
Matce, Zwyciêskiej Królowej wiata. Jestem
szczêliwa, ¿e powierzono mi pos³annictwo
g³oszenia orêdzia, w myl którego przed
S¹dem Ostatecznym i nadejciem Królestwa
Bo¿ego wród wybranych, ziemia, dot¹d nape³niona z³em, zostanie przekszta³cona w
wiat ludzkiego szczêcia. Zgodnie z postanowieniem Bo¿ej Dobroci, Najwiêtsza
Maryja Panna uczyni ludzi szczêliwymi.
Od Boga mo¿e pochodziæ tylko to, co jest
zgodne z Jego natur¹: szczêcie, radoæ i
mi³oæ. Bóg przywróci cz³owiekowi wartoci,
które posiada³ on przed grzechem pierworodnym i które utraci³. £askê tê, Bóg z³o¿y³
w d³oniach Zwyciêskiej Królowej wiata,
jednoczenie przeznaczaj¹c j¹ dla ca³ej ludzkoci. Mimo wszystkich pozorów i swego
aktualnego sukcesu, szatan poniesie klêskê.
Jedynie Ojciec nasz Niebieski zna dzieñ, w
którym siê to stanie.
Szatan zniknie razem ze swoimi zwyciêstwami i planami. wiat³o Lucyfera jest fa³szywe; jego blask jest sztuczny. Nienawiæ
szatana nie mo¿e pokonaæ nieskoñczonej
dobroci Bo¿ej.
£aska dzia³a w niezbadany sposób. Modlê
siê w ³¹cznoci z Jezusem za ka¿d¹ pojedyncz¹ istotê ludzk¹, a jednoczenie za ca³y
wiat. £aska Bo¿a przemienia nas b³yskawicznie, w jednej chwili. Jest ona cudem Boga, który ogarnia nas swoim niepojêtym
dzia³aniem. Pod wp³ywem ³aski Bo¿ej, nawet
najciê¿szy grzech zamienia siê w popió³.
Pora Mi³osierdzia Bo¿ego nadejdzie, gdy
upadniemy na kolana w pyle i prochu naszej
grzesznoci; gdy pos³uchamy Najwiêtszej
Maryi Panny oraz anio³ów, mówi¹cych: Nawróæcie siê! Coraz bli¿szy jest czas oczyszczenia wiata.
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 Czy bêdziemy mogli odczuæ skutki
tej niezwyk³ej ³aski?
Tak. Nigdy jeszcze w historii Bóg nie zes³a³
ludzkoci tak niespotykanego i nadzwyczajnego daru; nie by³o jeszcze ³aski, która w
swej nadobfitoci mog³aby anulowaæ wszystkie grzechy i wszystkie sytuacje prowadz¹ce do grzechu. Zazdroæ zostanie zniszczona w tym, kto j¹ ¿ywi. Bêdziemy niemal bezgrzeszni w owej epoce, która zosta³a nazwana b³ogos³awion¹ er¹ maryjn¹.
Ta szczêliwa epoka bêdzie trwa³a mo¿e
czterdzieci, mo¿e piêædziesi¹t lat lub d³u¿ej.
Nie wiem, jak d³ugo. Cz³owiek zostanie obdarzony przez Boga nowymi cudami, ³askami i wiêtoci¹. Nasza natura do tej pory
sk³onna do z³a, zacznie spontanicznie d¹¿yæ
do czynienia dobra. Szatan zostanie zwi¹zany na pewien czas. W tym okresie, z³o w
cz³owieku zostanie unieszkodliwione, jak
gdyby mieszka³ w nas Jezus. Wylanie tej ³aski dokona siê niepostrze¿enie. Wszystko i
wszyscy zostan¹ ni¹ nape³nieni.
 Czy tak, jak w. Jan, mo¿emy powiedzieæ, ¿e Bóg jest mi³oci¹?
Ale¿ tak, Bóg jest mi³oci¹! Wiem, ¿e
wkrótce przyjdzie mi opuciæ tê ziemiê. ¯egnaj¹c siê ze wiatem, widzê rzeczy w ich
prostocie. Moj¹ moc¹ jest prostota  Bóg
sam wystarczy. Mi³oæ mi wystarcza, gdy¿
Bóg jest mi³oci¹ a mi³oæ jest Bogiem. W
ka¿dej kropli mojej krwi jest co, co ³¹czy
siê z Nim w jedno.
 Czy mo¿na oczekiwaæ lepszego wiata bez interwencji Bo¿ej?
Mia³am wizjê, w której mi³osierdzie Bo¿e
przywróci³o ca³ej ziemi pokój i szczêcie wolne od jakiegokolwiek lêku. Niezale¿nie od
tego, jak bardzo cz³owiek chcia³by poznaæ
przysz³oæ i odpowiedzieæ na rozmaite pytania, bêdzie ona zakryta przed jego oczyma.
Niech zatem nie powoduje nami czcza ciekawoæ.
Sk³aniam siê przed Bo¿¹ wszechmoc¹ i
dr¿ê na dwiêk Jego b³ogos³awionych s³ów:
Posi¹dziecie niebo i ziemiê.
Ojciec Wszechmog¹cy wie wszystko i
pos³uguje siê wszystkim dla naszego dobra.
Musimy zawsze pamiêtaæ, ¿e jestemy braæmi i siostrami Jezusa, czyli dzieæmi naszej
Matki Niepokalanej. Dotyczy to nas wszystkich: jestemy dzieæmi Maryi. £aska daje
nam tak wiele mocy, ¿e chcia³abym wyjæ z
tego pomieszczenia o powierzchni 20 metrów kwadratowych, gdzie wszystko ogranicza moje ruchy, wspi¹æ siê na najwy¿sze
drzewo i krzyczeæ jak najg³oniej: Pozostañcie w ramionach waszej Matki, Maryi i
nie lêkajcie siê niczego, Mi³osierdzie Bo¿e
sprawi³o bowiem, ¿e nie czeka nas nicoæ
ani zatracenie.
Wiem, ¿e w chwili obecnej na wiecie
dziej¹ siê straszne rzeczy. Bez naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, jestemy pozba-

wieni nadziei i poczucia sensu. Promy
teraz, z jak najwiêksz¹ liczb¹ osób i jak najg³êbszym zaufaniem: Dobra Matko, Niepokalana Maryjo, przyb¹d modliæ siê razem
z nami!
Musimy prosiæ Boga o ³askê pociechy i
umocnienia, gdy¿ Jego ³aska pozwala nam
¿yæ. Promy, abymy dostrzegli i odczuli
dzia³anie ³ask, które zosta³y nam dane, poniewa¿ ³aska zauwa¿ona, uwiadomiona,
sprowadza nowe ³aski Bo¿e. Uznanie ich
obecnoci pomo¿e nam okazaæ Bogu nasz¹
wdziêcznoæ.
 Kiedy to wszystko nast¹pi?
Trwamy w oczekiwaniu nowej, obiecanej
epoki, która bêdzie er¹ Pokoju. Mamy j¹
ci¹gle przed sob¹. Wielu przychodzi do mnie
lub pisze, pytaj¹c: Siostro, kiedy to wszystko
nadejdzie? Jak¿e mogê udzieliæ na to
odpowiedzi, skoro jej nie znam? Zapytajcie
samego Boga!
Rozumiem ludzi roku 1991. Nawet w.
Piotr zadawa³ Chrystusowi odwa¿ne i dociekliwe pytania. Jezus zapowiedzia³ zburzenie wi¹tyni Jerozolimskiej, to, ¿e nie pozostanie z niej kamieñ na kamieniu, nie poda³ jednak dnia ani roku w którym mia³o siê
to spe³niæ.
Mówi¹c o Paruzji, Jezus wspomnia³ jedynie o niektórych znakach, maj¹cych j¹ poprzedziæ. Ostrzega³ Aposto³ów przed fa³szywymi prorokami i mesjaszami...
Komunistyczny ateizm od 1917 roku d¹¿y³
do rewolucyjnego zjednoczenia ludów. Lenin
i Stalin pragnêli zniszczyæ dzie³o Odkupienia
i stworzyæ na ziemi doczesny raj. Szatan
pos³u¿y³ siê ateizmem i wci¹¿ to czyni, aby
mamiæ i oszukiwaæ ludzi. Pomylmy o tym,
co sta³o siê z komunizmem i jaki bêdzie koniec ateizmu.
Z³y duch usi³owa³ stworzyæ tak¹ sam¹
jednoæ, o jak¹ Chrystus prosi³ Ojca w swojej
modlitwie arcykap³añskiej. Jednak¿e to zbawcza ³aska Odkupiciela dokona pojednania
tego, co pozostaje dzi w konflikcie. Otrzymujemy tak wiele ³ask, ¿e jestemy zdolni
do poprawy i ¿ycia niemal bez grzechu.
£aska zwyciêstwa zosta³a z³o¿ona w d³onie Królowej wiata. Do tej pory nie zakosztowa³ on jednak dobrodziejstw obiecanych
przez Ojca, z którymi szatan stara siê zreszt¹ walczyæ ze wszystkich si³.
Owiadczam, ¿e nawet w naszej dzisiejszej, bardzo powa¿nej sytuacji, Mi³osierdzie
Bo¿e nie pragnie zniszczenia, cierpienia, ani
tym bardziej unicestwienia ludzi.
 Czym chcia³aby Siostra zakoñczyæ
nasz¹ rozmowê?
Nie zapominajcie, kim jest wasza Matka.
Pamiêtajcie, czyimi dzieæmi jestecie. Módlcie siê za tych, którzy pozostaj¹ w mocy nieprzyjaciela. Procie Boga o ³askê, która uzdolni was do zwalczania z³a.
£aska dzia³a w ciszy. Gdy jestemy w
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stanie ³aski, Bóg patrzy na nas z umiechem. Raduje siê, gdy obserwujemy Jego
dzia³anie w nas samych.
Najwiêtsza Maryja Panna czuwa nad
nami zawsze. Jest gotowa, wraz z wszystkimi anio³ami, w ka¿dej chwili czyniæ wolê
Bo¿¹. S³owo Boga musi siê wype³niæ. Ojciec
przekaza³ cz³owiekowi ziemiê jako dar. Po
grzechu pierworodnym, ludzkoæ nie potrafi³a odzyskaæ stanu pokoju, panuj¹cego

OBIETNICE JEZUSA

zwi¹zane z odprawieniem
Nowenny pierwszych sobót,
nastêpuj¹cych po sobie 9
miesiêcy, ku czci Niepokalanego Serca Maryi, w duchu
wynagrodzenia Mu za zniewagi
1. Wszystkiego, o co dusze prosz¹ Moje
Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to
zgodne z Bo¿ymi pragnieniami i jeli prosz¹ Mnie z ufnoci¹, udzielê im ju¿ w czasie
odprawiania Nowenny.
2. We wszystkich okolicznociach ¿ycia
bêd¹ cieszyæ siê specjaln¹ obecnoci¹ Mojej Matki i Moim b³ogos³awieñstwem.
3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i mi³oæ.
4. W ich rodzinach nie bêdzie zgorszeñ
ani niesprawiedliwoci.
5. Ma³¿onkowie nie rozwiod¹ siê, a rozwiedzeni powróc¹ do domu.
6. Rodziny bêd¹ ¿yæ w harmonii i wytrwaj¹ w prawdziwej wierze.
7. Matki, które s¹ w stanie b³ogos³awionym, bêd¹ siê cieszyæ szczególn¹ opiek¹
Mojej Matki i otrzymaj¹ wszystko, o co poprosz¹ dla siebie i dla swojego dziecka.
8. Biedni znajd¹ mieszkanie i po¿ywienie.
9. Dusze znajd¹ umocnienie w trudach na
modlitwie i naucz¹ siê kochaæ Boga, bliniego i swoich nieprzyjació³.
10. Grzesznicy nawróc¹ siê bez wahania,
nawet jeli Nowenna jest odprawiana za nich
przez inn¹ osobê.
11. Grzesznicy nie wpadn¹ ponownie w
swe grzechy i znajd¹ nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto niewinnoæ dan¹ przez
Chrzest, przez doskona³y ¿al i mi³oæ.
12. Kto odprawia tê Nowennê w stanie ³aski, nie obrazi potem Mojego Serca ¿adn¹
ciê¿k¹ win¹ a¿ do mierci.
13. Dusza, która siê szczerze nawraca
uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz ponadto kary czyæcowej.
14. Dusze letnie stan¹ siê gorliwe i trwaj¹c w gorliwoci dojd¹ szybko do najwiêk-

ongi w Raju. Obietnica przywrócenia pokoju na wiecie i ¿ycia ludzkoci w zgodzie
z planem Stwórcy, nie mo¿e pójæ w zapomnienie  od pewnej chwili bêdzie ona rzeczywistoci¹, nie tylko w Niebie, lecz tak¿e
na ziemi.
 Dziêkujê,
Siostro Mario Natalio.

szej doskona³oci i wiêtoci.
15. Jeli rodzice lub inni cz³onkowie rodziny odprawi¹ Nowennê, ¿adne z ich dzieci
ani inny cz³onek rodziny nie bêdzie potêpiony.
16. Wielu m³odych znajdzie dziêki Nowennie wezwanie do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego.
17. Ci, którzy utracili wiarê odzyskaj¹ j¹,
a zab³¹kani powróc¹ do prawdziwego Kocio³a.
18. Osoby duchowne i zakonne pozostan¹ wierne powo³aniu; niewierni otrzymaj¹ ³askê nawrócenia i powrotu.
19. Rodzice i prze³o¿eni bêd¹ wspierani
w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i
materialnych.
20. Dusze ³atwo opr¹ siê pokusom cia³a,
wiata i szatana.
21. Pyszni stan¹ siê szybko pokorni, a pogr¹¿eni w nienawici pozwol¹ siê zwyciê¿yæ mi³oci.
22. Dusze gorliwe rozraduj¹ siê s³odycz¹
modlitwy i ofiary. Nie bêdzie ich nêka³ niepokój, strach i zw¹tpienie.
23. Umieraj¹cy nie bêd¹ musieli walczyæ
ze mierci¹ ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. mieræ nag³a i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
24. Umieraj¹cy zaznaj¹ g³êbokiego pragnienia ¿ycia wiecznego i zdadz¹ siê na Moj¹ wolê, umieraj¹c w ramionach Mej Matki.
25. Na s¹dzie zaznaj¹ specjalnej opieki
Mojej Matki.
26. Dusze otrzymaj¹ ³askê odczuwania
wspó³czucia i mi³oci rozwa¿aj¹c Moj¹ Mêkê
i cierpienia Mojej Matki.
27. Dusze d¹¿¹ce do doskona³oci dost¹pi¹ zaszczytu otrzymania g³ównych cnót
Mojej Matki: pokory, czystoci i mi³oci.
28. W chorobie czy w zdrowiu bêdzie im
towarzyszyæ radoæ wewnêtrzna i zewnêtrzna oraz uspokojenie.
29. Dusze spragnione duchowoci otrzymaj¹ ³askê cieszenia siê bez wiêkszych trudnoci sta³¹ obecnoci¹ Mojej Matki, a nawet Moj¹.
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30. Dusze, które poczyni³y postêpy w zjednoczeniu mistycznym, otrzymaj¹ ³askê odczuwania, ¿e to ¿yj¹ ju¿ nie tyle one same,
lecz ¿e Ja ¿yjê w nich. To znaczy, ¿e to Ja
kocham w ich sercu, modlê siê w ich duszy,
mówiê przez ich usta i ¿e pos³ugujê siê w
dzia³aniu ca³ym ich bytem. Prze¿yj¹ cudowne dowiadczenie polegaj¹ce na odczuciu,
¿e ka¿de poruszenie w nich dobra, piêkna,
wiêtoci, pokory, ³agodnoci, pos³uszeñstwa, szczêcia, cudownoci, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM, Bóg wszechmocny, nieskoñczony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Mi³oæ.
31. Dusze, które odprawiaj¹ tê Nowennê
rozkwitn¹ na ca³¹ wiecznoæ jak czyste lilie
wokó³ Niepokalanego Serca Mej Matki.
32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem wiêtym, rozradujê siê wiecznie tymi
duszami, które rozb³ysn¹ na Niepokalanym
Sercu Mojej Matki jak lilie i które dziêki Memu
Najwiêtszemu Sercu dojd¹ do chwa³y.
33. Dusze spragnione tego, co duchowe,
post¹pi¹ szybko naprzód w praktykowaniu
wiary i cnotliwego ¿ycia.
*
Nowenna wynagradzaj¹ca
Niepokalanemu Sercu Maryi (32 str.)
Ksi¹¿eczka zawiera treæ nowenny wynagradzaj¹cej zniewagi zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi. Przeznaczona jest do
odprawienia przez 9 kolejnych pierwszych
sobót miesi¹ca. Zosta³a siostrze Marii Natalii podyktowana w latach 30-tych przez
Jezusa, który poucza³ j¹ wewnêtrznie poprzez g³os, jaki s³ysza³a, oraz wizje. Niektóre z tych pouczeñ zosta³y zamieszczone na
koñcu ksi¹¿eczki. Stanowi¹ one wyj¹tki z
pism opublikowanych w roku 1991, w
Szwajcarii, pod tytu³em "Marie, Reine victorieuse du monde" (Maryja zwyciêska
królowa wiata). Tchn¹ optymizmem, bo
mimo cierpieñ i oczyszczenia, przez jakie
przejæ musi wiat, zapowiadaj¹ blisk¹ ju¿
interwencjê i zwyciêstwo Maryi nad z³em.
Cena: 2 z³ + koszty wysy³ki
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Warto przeczytaæ... Znalezione w sieci...

KATRINA I PAN BÓG

Ostatni potê¿ny huragan Katrina da³ wiele do mylenia Amerykanom, a tak¿e wszystkim ludziom. Katastrofa Nowego Orleanu
odbi³a siê g³onym echem w prasie ró¿nego rodzaju. Posypa³y siê komentarze pe³ne
krytyki rz¹du, narzekania na temat upadku
ekonomii amerykañskiej, uwagi o koniecznoci zmian w polityce zagranicznej itd. Ale
najciekawsze s¹ komentarze dotykaj¹ce
religijnych aspektów tego tragicznego wydarzenia. Podobnie wiêc jak to by³o w przypadku tsunami w po³udniowo-wschodniej
Azji, pada³y pytania o Pana Boga.
Pomimo i¿ wielkie wp³ywy zyska³ sobie
w Ameryce bezbo¿ny zwi¹zek ACLU, usi³uj¹cy zamieniæ Stany Zjednoczone na pañstwo formalnie ateistyczne, Katrina przypomnia³a ludziom, ¿e z Panem Bogiem trzeba
siê liczyæ. "Kiedy uderza nieszczêcie,
miertelnicy wo³aj¹ do Boga" - pisze Grant
Swank[1]. Dziennikarz przypomina, ¿e po 11
wrzenia 2001 r. cz³onkowie Kongresu obu
partii piewali na Kapitolu hymn "God Bless
America". "Kiedy siê robi spokojniej na wiecie, Bóg ³atwo idzie w zapomnienie. Lecz
kiedy przychodzi nowa, potê¿na katastrofa,
Bóg znowu wyp³ywa na powierzchniê ducha
i myli. Otwieraj¹ siê usta, wo³aj¹c o Bo¿¹
interwencjê" (tam¿e). Znane jest u nas przys³owie: "Jak trwoga, to do Boga". Co takiego sta³o siê w Ameryce. Wraz z Katrin¹ "znowu Pan Bóg zosta³ uznany, znowu w Niego
uwierzono, znowu siê Go wzywa, a nawet
b³aga jako wybawcê z odmêtów nacieraj¹cej masy wody".

Powtórka z Sodomy
Oczywicie jednym z pytañ natarczywie
powracaj¹cych w takich sytuacjach, jest to,
"jak Bóg móg³ na taki huragan pozwoliæ?"[2].
Autor udostêpnia czytelnikom podstawow¹
prawdê, ¿e z³o pojawi³o siê na ziemi w nastêpstwie grzechu. Poniewa¿ cz³owiek przesta³ s³uchaæ Pana Boga, ziemia i przyroda
nie musi s³uchaæ cz³owieka; a nawet poniewa¿ wiat zosta³ ska¿ony grzechem (uczestniczy w duchowym upadku cz³owieka), st¹d
przyroda nie musi bezwarunkowo s³uchaæ
cz³owieka. Chaos w przyrodzie jest nastêpstwem winy cz³owieka. Nie mo¿na w ¿aden
sposób winiæ o to Pana Boga. Bóg nie przestaje byæ nadziej¹ cz³owieka (tam¿e). Autor
zreszt¹ s³usznie przypomina, ¿e w³aciw¹
perspektyw¹ ukazuj¹c¹ sens ¿ycia jest
wiecznoæ.
W kolejnym tekcie Grant Swank dotyka bardziej konkretnej kwestii: grzechu, który
teraz w³anie prowokuje sprawiedliwoæ
Bo¿¹ i wo³a o karê[3]. Nowy Orlean ci¹gn¹³
na siebie karê przez ciê¿kie grzechy: wynika st¹d obowi¹zek nawrócenia. Chodzi tu
zw³aszcza o coroczn¹ celebracjê "wiêta"
homoseksualistów organizowanego w³anie
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pod koniec sierpnia w Nowym Orleanie. Owo
"wiêto" nosi zagadkow¹ nazwê "Southern
Decadence" (co mo¿na przet³umaczyæ jako
"Po³udniowy Upadek" czy jako podobnie).
To mia³ byæ jaki weso³y, swawolny "festiwal", promuj¹cy rozpasany styl ¿ycia. Kaznodzieja metodystów Gary Hopkins donosi³, ¿e "liczne tysi¹ce uczestników zamierza³y
w³óczyæ siê po Nowym Orleanie 'celebruj¹c
swoj¹ odmiennoæ seksualn¹'". Innymi s³owy - pisze Swank - "Sodoma i Gomora mia³y o¿yæ w jasnym wietle dnia i w nocnych
odwiedzinach (...) Policja mia³aby obowi¹zek patrzeæ w inn¹ stronê albo nape³niaæ
wiêzienia. Przyzwoici obywatele mieliby zamkn¹æ oczy lub dyskretnie zerkaæ na
wszechobecn¹ bezecnoæ. Ma³e dzieci mia³oby siê zabraæ na jak¹ bezpieczn¹ wycieczkê, by uniknê³y obserwowania cynicznej parady na ulicach miasta. Ludzie interesu liczyliby wystrza³owe zyski p³yn¹ce z
otwartych portfeli w wi¹tecznej rozpucie".
Tymczasem przysz³a Katrina. Festiwal
siê nie odby³. Grupa ludzi, wzglêdnie ruch,
nosz¹cy nazwê "Repent America", zacz¹³
odwa¿nie wzywaæ Amerykê do nawrócenia,
podkrelaj¹c, ¿e S¹d Bo¿y dotkn¹³ miasto,
które sta³o siê siedliskiem grzechu. Bóg
musia³ zainterweniowaæ. Obecnie nawet
gubernator Luizjany nawo³ywa³ w mediach
do modlitwy za Amerykê i Nowy Orlean. "Jakie to godne zastanowienia, ¿e Nowy Orlean, który ostentacyjnie wita³ sodomitów,
obecnie potrzebuje modlitwy i pomocy Boga,
który odwraca oczy od tego rodzaju zboczeñ". Swank dalej snuje swoj¹ refleksjê: "To
jest tak, kiedy uderza klêska. Dopóki niebo
jest jasne i ludzkie brzuchy s¹ pe³ne, Pana
Boga mo¿na odstawiæ na bok. Ale kiedy
spada katastrofa na Amerykê, to wszystkie
w³adze pañstwa i media wo³aj¹ do Boga. Co
musi Pan Bóg myleæ o takim rodzaju hipokryzji?" Autor stawia jednak pytanie, czy ci,
którzy organizowali te niemoralne imprezy,
potrafi¹ obecnie zastanowiæ siê nad sensem
swoich dzia³añ? "Czy jakie poczucie moralne przebije siê przez tê skorupê?". Dyrektor ruchu "Repent America" stwierdzi³:
"Czyn Boga zniszczy³ zepsute miasto. Nowy
Orlean by³ miastem, które szeroko otwar³o
wrota dla publicznej celebracji grzechu. Ono
ju¿ nie mo¿e nigdy byæ takie samo. Nie
mo¿emy zapominaæ, ¿e mieszkañcy Nowego Orleanu tolerowali i zapraszali nikczemnoæ do swego miasta przez d³ugi czas"
(tam¿e).

Bezradnoæ ludzka
Oczywicie w Nowym Orleanie ucierpieli
tak¿e ludzie dobrzy. Nie brakowa³o ich w tym
miecie: pisze o tym nasz autor w innym
tekcie[4]. Jest nieuniknione, ¿e w takiej
katastrofie cierpi¹ tak¿e niewinni, ale Pan

Bóg potrafi ich dok³adnie odró¿niæ, zapewniaj¹c im tê ³askê, jak¹ dla nich przygotowa³. Zawsze zreszt¹ grzesznicy zbawiali siê
przez ofiarê i cierpienia niewinnych i ten fakt
jest wpisany w ogóln¹ ekonomiê zbawienia.
Dobrzy odnajduj¹ drogê ocalenia przez wiarê, nadziejê i mi³oæ. Natomiast ateici i
agnostycy s¹ w tragicznej sytuacji i wci¹¿
zadaj¹ sobie pytanie: "Czy Pan Bóg jest, czy
te¿ Go nie ma, jakim rodzajem piek³a jest
wiat, w którym siê poruszamy i dlaczego
administracja Busha nie potrafi³a powstrzymaæ Katriny?" (tam¿e).
Niektórzy rzeczywicie zastanawiaj¹ siê,
czy ta skala nieszczêcia nie pochodzi czêciowo z winy rz¹du, który wpoi³ w lud przekonanie, ¿e w³adza doskonale dba i zadba
o obywateli w ka¿dej sytuacji. Wielu ludzi
istotnie czeka³o na pomoc ze strony pañstwa, która d³ugo nie przychodzi³a i czuli siê
g³êboko zawiedzeni. Pewien autor uwa¿a,
¿e nale¿y wychowaæ ludzi do bardziej czynnej i twórczej odpowiedzialnoci, nie pozostawiaj¹c ich na poziomie dzieci czekaj¹cych na ³askawy gest w³adzy opiekuñczej[5].
S¹ to uwagi s³uszne, ale w obecnej sytuacji
odnosz¹ siê do spraw bardziej odleg³ych.

Gdy Pan Bóg
nie mo¿e milczeæ

Natomiast znany nam Grant Swank powraca do tematu Pana Boga, poniewa¿ ró¿ne e-maile kierowane do niego, zawiera³y
pytanie o mi³osierdzie i cierpliwoæ Boga w
kontekcie tej klêski.[6] Autor poprawnie
przedstawia zarówno niezg³êbione mi³osierdzie Bo¿e, jak i niepojêt¹ cierpliwoæ Boga,
który czeka na nawrócenie cz³owieka. Jednak z pewnych powodów, znanych tylko
M¹droci Bo¿ej, cierpliwoæ Bo¿a pozwala,
by wkroczy³a sprawiedliwoæ, upominaj¹ca
siê o honor Boga. Grant Swank w artykule z
3 wrzenia[7] powraca do tematu grzechu i
nawrócenia, przytaczaj¹c treæ e-maili, które do niego dotar³y. Kto s³usznie zwraca
uwagê, ¿e w "celebracjach" Southern Decadence by³y obecne elementy bluniercze,
pochodz¹ce z kultu szatana, z magii i "misteriów" pogañskich odprawianych w Afryce. By³y wiêc w nich akcenty bezporednio
godz¹ce w wiêtoæ i majestat Stwórcy.
Swank stwierdza, ¿e wymienione praktyki
by³y ju¿ napiêtnowane w Biblii. "Bóg nie
mo¿e tolerowaæ praktyk, które przypisuj¹
szatanowi cechy boskie" (tam¿e). S¹ to
praktyki magiczne, które maj¹ daæ cz³owiekowi poczucie wiêzi z "wysokim bogiem", ale
nie Bogiem objawionym w Biblii, a wiêc de
facto - z szatanem. Jest interesuj¹ce, ¿e
praktyki te s¹ aprobowane przez liberaln¹
teologiê, przez wspó³czesnych pogan, New
Age i tym podobne kierunki. Jest niew¹tpliwe, ¿e za tymi praktykami kryje siê wp³yw
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szatana. Autor szerzej omawia ten temat
(który zreszt¹ by³ czêsto komentowany
przez ks. prof. Posackiego).

Pan Bóg i moralnoæ
Poruszony temat prowokuje do pewnych
g³êbszych refleksji. Przede wszystkim problem wy³aniaj¹cy siê z ca³ego wydarzenia
prowadzi nas do biblijnej perspektywy historii, w której etos przymierza mê¿czyzny i
kobiety (czyli ma³¿eñstwa) cile wi¹za³ siê
z wiar¹ w Boga Stworzyciela i kultem oddawanym Jemu jako Ojcu i Zbawicielowi ludzkoci. Ten zwi¹zek etosu i religii jest widoczny nie tylko w aspekcie pozytywnym, kiedy
wiara w prawdziwego Boga domaga siê
moc¹ swej wewnêtrznej logiki kszta³towania
etosu ma³¿eñstwa i rodziny w duchu wiêtoci. Historia biblijna pokazuje nierozerwalny charakter tego zwi¹zku (dogmatu i etosu) tak¿e na tle sytuacji negatywnych, a wiêc
na tle powtarzaj¹cej siê ci¹gle niewiernoci
Izraela, która zosta³a okrelona w wiêtych
Ksiêgach jako "cudzo³óstwo", czyli zdrada
przez oddanie siê obcym, nieprawdziwym
"bogom"; a zarazem faktem jest, ¿e ta niewiernoæ mia³a bardzo konkretny zwi¹zek z
grzechami nierz¹du i wylewaniem niewinnej
krwi w imiê kultu Baala czy Asztarty.
Ten zwi¹zek miêdzy religi¹ i etosem nie
jest czym przypadkowym, lecz stanowi
wiê wewnêtrzn¹, wynikaj¹c¹ st¹d, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony "na obraz Bo¿y", a
wiêc tak, aby swoim ¿yciem objawia³ Boga.
W istocie - prawda stworzonego bytu znalaz³a swoj¹ antropologiczn¹, etyczn¹ i kultyczn¹ (tym samym kulturow¹) syntezê w duchowej konstytucji rodziny, bêd¹cej pe³ni¹
stworzenia i integralnym symbolem - s³owem
podstawowego Objawienia Stwórcy skierowanego do ludzkoci. Cz³owiek prze¿ywaj¹cy w prawdzie swoje cz³owieczeñstwo mia³
siê staæ "¿yj¹c¹ chwa³¹ Boga" (w. Ireneusz). St¹d nie by³o mo¿liwe ukszta³towanie
prawid³owo ¿ycia rodzinnego bez wiadomego i wyranego pielêgnowania wiêzi
Przymierza ze Stwórc¹. Równoczenie nie
by³o mo¿liwe trwanie w przyjani z Bogiem,
jeli przekrela³o siê etos ma³¿eñstwa i rodziny.

rz¹ siê (i zawsze tworzy³y) formy ba³wochwalstwa, których nieod³¹cznym elementem by³a rozwi¹z³oæ, ró¿ne formy magii
seksualnej i wszelakie zboczenia.
Jest to tragiczna pu³apka, w któr¹ wpad³
cz³owiek, ulegaj¹c podszeptom po¿¹dliwo-

ci: szukaj¹c "wyzwolenia" od twardego prawa Bo¿ego, sta³ siê niewolnikiem w³asnej
namiêtnoci i nikczemnoci, niewolnikiem
cz³owieka i ró¿nych w³adz manipuluj¹cych
jego wiadomoci¹ i niewolnikiem szatana.
wiêty Pawe³ interpretuje ten upadek cz³o-

Strategia i taktyka
"ksiêcia tego wiata"
Nie tylko ta biblijna historia, ale tak¿e ta
zwyczajna ludzka, dostarcza nieustannych
dowodów na to, ¿e wiara w Stwórcê i akceptacja ca³ego etosu ma³¿eñstwa i rodziny
s¹ czym nierozdzielnym. Ilekroæ kwestionuje siê autorytet Boga, najpierw za³amuje
siê moralnoæ seksualna. Odwrotnie, ilekroæ
dochodzi do wiadomego i publicznego zburzenia etosu rodziny, za³amuje siê wiara w
Boga i samo naturalne poczucie wiêzi z Bogiem zanika. Poniewa¿ jednak cz³owiek jest
istot¹ religijn¹, st¹d na miejsce idei prawdziwego, ale "wymagaj¹cego" Boga, natychmiast, za podszeptem szatana, pojawia siê
idea "boga" tolerancyjnego, promuj¹cego
"wolnoæ" cz³owieka, przymykaj¹cego oko
na moralne zdro¿noci w postêpowaniu mê¿czyzn i kobiet; a nawet "boga", który pragnie takich form "kultu", które polegaj¹ na
wszelkiej profanacji ludzkiego cia³a. Tak two-
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wieka jako "zamianê chwa³y Boga na chwa³ê
czworonogów i p³azów" (Rz 1, 23), co dobrze ilustruje miejsce, jakie cz³owiek, zbuntowany wobec Boga, znalaz³ dla siebie w
ca³ej hierarchii stworzonych bytów. (Zob. EV
21-23).
Ten zwi¹zek miêdzy wiar¹ i moralnoci¹,
miêdzy tajemnic¹ Stworzenia i etosem ma³¿eñsko-rodzinnym jest cynicznie wykorzystywany przez wrogów Pana Boga, ró¿nych
ateistów, masonów, komunistów, libera³ów,
dogmatycznych laicystów, w celu zniszczenia chrzecijañstwa. Znamy to dobrze z naszego polskiego podwórka, kiedy okupacyjne rz¹dy komunistyczne, narzucaj¹c Narodowi ateizm, równoczenie, w sposób przewrotny i zbrodniczy, niszczy³y rodzinê, wprowadza³y ustawy profanuj¹ce ma³¿eñstwo,
inauguruj¹ce wojnê przeciw rodz¹cym siê
ludziom, propaguj¹ce rozwi¹z³oæ w ró¿nej
postaci, czego tutaj nie potrzeba szczegó³owo wyliczaæ. Tak zreszt¹ by³o w samej
Rosji, tak by³o w innych krajach poddanych
Zwi¹zkowi Sowieckiemu, tak teraz dzieje siê
w krajach, gdzie drog¹ podstêpu doszli do
w³adzy nieprzyjaciele Boga albo po prostu
nieszczêliwi niewolnicy "ksiêcia tego wiata". Najbardziej cynicznym i blunierczym
przejawem tej walki z chrzecijañstwem, a
w³aciwie z Chrystusem, jest d¹¿enie do
prawnej aprobaty homoseksualizmu, pedofilii, kazirodztwa, jakby nie wystarczy³o ju¿
samo barbarzyñskie podeptanie ¿ycia przez
aborcjê i eutanazjê. Jest to równoczenie
d¹¿enie do zniszczenia rodziny, wbrew
oczywistej prawdzie, ¿e rodzina jest jedynym miejscem, gdzie cz³owiek mo¿e odnaleæ prawdê swego cz³owieczeñstwa - odkryæ j¹ i rozwin¹æ do jej autentycznej pe³ni.

Pañstwo
jako struktura grzechu

Jest to specyficzny problem, którego nie
mogê tu szerzej rozwijaæ: chodzi o to, w jaki
sposób dochodzi do utworzenia siê takiej
"struktury grzechu", skutkiem której winni s¹
nie tylko poszczególni ludzie, ale ca³e spo³eczeñstwo, na przyk³ad pañstwo albo choæby ca³e miasto. W rezultacie Pan Bóg ma
pe³ne "prawo" karaæ ca³e spo³ecznoci, miasta, a nawet pañstwa, o czym szeroko pisz¹ Prorocy. Jeli rz¹d narzuca bezbo¿ne i
niemoralne ustawy, to winien jest tak¿e naród, jeli nie protestuje w jakikolwiek sposób i nie bojkotuje tego rodzaju ustaw. Pamiêtamy, ¿e w Hiszpanii odby³ siê niedawno potê¿ny protest przeciw ustawom bezbo¿nego rz¹du. Wtedy winy nie ponosi naród, tylko rz¹d. Ale kiedy naród zgadza siê
na takie ustawy albo je formalnie popiera w
g³osowaniu w imiê przewrotnej filozofii g³osz¹cej, ¿e to, co jest przeg³osowane, jest
"dozwolone", czyli "moralne", wtedy taki naród ci¹ga na siebie wielk¹ winê i porednio zgadza siê, by sama sprawiedliwoæ Bo¿a wkroczy³a i ukara³a winnych.
Jednak pewna zbiorowoæ, miasto czy
pañstwo, mo¿e zawiniæ i staæ siê podmiotem zbiorowego przestêpstwa nawet wtedy,
kiedy nie ma odgórnych sugestii czy ustaw
narzucaj¹cych bezbo¿noæ i niemoralnoæ,
ale samo spo³eczeñstwo pod wp³ywem moralnego bezw³adu, cinienia masy, tysi¹cz-
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nych uzale¿nieñ wynikaj¹cych z relacji ekonomicznych i kulturowych, reklamy i zgorszenia rozsiewanego przez media zatrute
pornografi¹, wybiera drogê grzechu, który
wo³a o pomstê do Boga. Tak by³o z pokoleniem Noego, tak by³o z Sodom¹ i Gomor¹,
tak by³o choæby z miastami u podnó¿a Wezuwiusza (Pompeje i Herkulanum), tak by³o
- jak twierdz¹ sami Amerykanie - z Nowym
Orleanem, tak mo¿e siê staæ z wieloma innymi miastami. Je¿eli w takim spo³eczeñstwie jest jaka zwierzchnoæ obdarzona
funkcj¹ publicznej odpowiedzialnoci, a nie
reaguje i zgadza siê na publiczne z³o, wtedy sama taka w³adza ponosi winê wspólnie
z ludmi poddanymi.
Kiedy w³adza (ustrój) nie opiera siê na
podstawach moralnych, to zw³aszcza w pañstwach "demokratycznych" wytwarza siê co
w postaci b³êdnego ko³a czy samozaciskaj¹cej siê spirali z³a (por. "Evangelium vitae"
21). Wtedy w³adza nie ma odwagi interweniowaæ w obyczaje spo³eczne, bo nie chce
naruszaæ "wolnoci demokratycznych".
Równoczenie spo³eczeñstwo czuje siê
zmuszone popieraæ inicjatywy w³adzy, nawet te z³e, bo przecie¿ tê w³adzê "wybra³o".
Do tego do³¹cza siê mit neutralnoci ideologicznej pañstwa oraz g³upawa filozofia "praw
cz³owieka", która pozwoli³a na to, by cz³owiek zosta³ poddany "prawom reprodukcyjnym", w jakim sensie odpowiednim dla
zwierz¹t i rolin, ale sprzecznym z godnoci¹ cz³owieka i wiêtoci¹ powo³ania ma³¿eñskiego. A na czele tej piramidy absurdu
sadowi swój majestat Organizacja Narodów
Zjednoczonych, która zupe³nie zapomnia³a,
w jakim celu zosta³a za³o¿ona.

Katrina a sprawa polska

A co w Polsce? Boga wyrzucono z ¿ycia
publicznego, zast¹piono Go bo¿kami. Chrystus wci¹¿ nie mo¿e siê doczekaæ, by wybrano Go na Króla naszego Narodu i patrzy
cierpliwie, jak wybiera siê ludzi cynicznych,
poniewieraj¹cych Prawo Bo¿e i wiêtoæ
Kocio³a. Prawo Bo¿e odrzucono jako "niepostêpowe", zmuszaj¹c Naród do uleg³oci
anonimowej i kosmopolitycznej administracji apokaliptycznej Bestii. Chrystus nie ma
prawa do sumieñ i umys³ów Polaków, natomiast te sumienia i umys³y s¹ karmione plewami k³amstwa i m³ótem obrzydliwoci przez
tak zwane "polskie" media. S³usznie kaznodzieja z okazji 25-lecia "Solidarnoci", cytuj¹c proroka Jeremiasza, biada³ nad faktem,
¿e "trwa w Polsce w³adza z³oczyñców, ludzi
zak³amanych, d¹¿¹cych do w³asnej korzyci kosztem ludzkiej krzywdy i zniszczenia
wspólnego dobra". Przytoczy³ te¿ wci¹¿ aktualne zdania Wielkiego Prymasa Tysi¹clecia na temat koniecznoci odrodzenia Narodu (zob. "Nasza Polska" 6 IX, s. 4).
wiêtej pamiêci Jan Pawe³ II wielokrotnie przypomina³ Polakom, na jakiej drodze
maj¹ wracaæ do pe³ni prawdziwej wolnoci:
przez wiernoæ Chrystusowi i ¿ycie Jego mi³oci¹. I co? Po piêciu miesi¹cach od dni
bolesnej ¿a³oby z powodu odejcia polskiego Papie¿a nic siê w Polsce nie zmieni³o.
Nie nast¹pi³o zjednoczenie si³ patriotycznych, wszyscy chodz¹ swoimi drogami, drogami ciasnej prywaty, a spadkobiercy zdra-

dy Okr¹g³ego Sto³u szykuj¹ siê do w³adzy
na platformie propagandy przystrojonej nowymi frazesami, a w gruncie rzeczy starymi
k³amstwami. Mam obawê, ¿e na tej pogrzebowej platformie Naród zostanie wywieziony na cmentarzysko wymieraj¹cych narodów Europy. A mo¿e nale¿a³oby siê po prostu zjednoczyæ w modlitwie, powierzaj¹c
Chrystusowi Polskê w akcie pokuty i prawdziwego nawrócenia, a wszystkich z³oczyñców odstawiæ definitywnie od w³adzy i pozwoliæ im w duchu chrzecijañskiego mi³osierdzia, aby w ciszy i samotnoci rozmylali nad ogromem swoich przestêpstw, aby
i oni dost¹pili przebaczenia. Wielkim mi³osierdziem jest wobec kogo nie pozwoliæ mu
d³u¿ej grzeszyæ, lecz stworzyæ mu warunki
pokuty i poprawy ¿ycia.
Nie mo¿emy siê ³udziæ. Tak¿e w ¿yciu
politycznym obowi¹zuje Prawo Bo¿e i sam
Bóg bêdzie s¹dzi³ narody, jak mówi o tym
Prorok Izajasz: "Bliska jest moja sprawiedliwoæ, Zbawienie moje siê uka¿e, ramiê moje
bêdzie s¹dziæ ludy. (...) Zaiste niebo jak dym
siê rozwieje, i ziemia zwiotczeje jak szata, a
jej mieszkañcy wygin¹ jak komary"... (Iz 51,
5.6.). Dlatego musimy prze¿yæ nadchodz¹cy czas w duchu wielkiej odpowiedzialnoci
za Polskê i wiat.
ks. prof. Jerzy Bajda
Przypisy:
[1] God is popular in a Hurricane, MichNews
29 VIII. [2] Grant Swank, How can a Good God
allow a Hurricane?, MichNews 31 VIII. [3] Ten¿e,
New Orleans Sin Brought Devastation: Repent
America. [4] What about the saints in New Orleans?, 2 IX. [5] Justin Darr, New Orleans: The Nanny State's Bitter Fruit, Michnews 2 IX. Podobnie
Alan Caruba porównuje sytuacjê Ameryki po Katrinie do stanu pañstw Trzeciego wiata, podkrelaj¹c nieporadnoæ pañstwa wobec powa¿nych
zagro¿eñ dla spo³eczeñstwa: "America as a Third
World Nation", MichNews 3 IX. [6] Grant Swank,
God's Mercy and Patience in New Orleans, MichNews 2 IX. [7] Gods Jealous Love in Catrina,
MichNews.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20050910&id=my13.txt
*
MODLITWA KS. PIOTRA SKARGI
Bo¿e, Rz¹dco i Panie narodów,
z rêki i karnoci Twojej racz nas
nie wypuszczaæ, a za przyczyn¹
Najwiêtszej Maryi Panny, Królowej
naszej, b³ogos³aw Ojczynie naszej,
by Tobie zawsze wierna - chwa³ê
przynosi³a imieniowi Twemu,
a syny swe wiod³a ku szczêliwoci.
Wszechmog¹cy, Wieczny Bo¿e,
wzbud w nas szerok¹ i g³êbok¹ mi³oæ
ku braciom i naszej matce, Ojczynie
naszej, bymy jej i ludowi Twemu,
swoich po¿ytków zapomniawszy,
mogli s³u¿yæ uczciwie.
Zelij Ducha wiêtego na s³ugi Twoje,
rz¹dy naszego kraju sprawuj¹ce,
by wedle woli Twojej ludom sobie
powierzonym m¹drze i sprawiedliwie
zdo³ali kierowaæ.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Ks. Ryszard Ukleja  Maria Kuzemko

VII MIÊDZYNARODOWE DNI MODLITW KU CZCI PANI WSZYSTKICH NARODÓW
AMSTERDAM 6-8 maja 2005

¯yæ mi³oci¹ heroiczn¹ do koñca
Miêdzynarodowe Dni Modlitw ku czci Matki Bo¿ej Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie mia³y zwykle miejsce w wigiliê i w
sam¹ uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego, w roku 2005 przed³u¿ono je, aby umo¿liwiæ jeszcze liczniejszy udzia³ zw³aszcza duchownych. Istotnie udzia³ hierarchii by³ wiêkszy, przyby³o bowiem 22 biskupów ró¿nych
narodowoci, rytów i obrzêdów. Obecnoæ
ponad 100 kap³anów z 22 krajów ujawni³a
rosn¹ce zainteresowanie wobec Pani Wszystkich Narodów. Wród kap³anów byli Polacy: ks. S³awomir Trypuæ, duszpasterz Polaków zamieszka³ych na terenie diecezji Amsterdam - Haarlem, ks. Andrzej Jaczewski,
który  okazyjnie przebywaj¹c w Moskwie 
przyby³ z grup¹ 36 pielgrzymów, katolików i
prawos³awnych Rosjan oraz ks. Ryszard Ukleja, salezjanin z Polski.
Wród oko³o 7 tysiêcy wiernych z ponad
80 krajów byli tak¿e przedstawiciele innych
wyznañ i religii. Dziêki temu wydarzenie to
mia³o charakter ekumeniczny, jak podkreli³o holenderskie czasopismo Katoliek Niewsblad, a nawet ponadreligijny. Okazuje
siê, ¿e prawdziwa jednoæ dziêki Maryi i
przez Maryjê przynosi rzeczywicie duchowe owoce, przyczyniaj¹c siê do braterstwa
ludów i narodów. Potwierdzi³y to wiadectwa osób ró¿nych wyznañ i religii, a nawet
fakt, i¿ przy adaptacji hali kongresowej konfesjona³y ustawiali wspólnie ksi¹dz katolicki, protestant, muzu³manin i ¿yd.
Miejscem Spotkania Modlitewnego by³a
hala kongresowa RAI w pobli¿u kaplicy: zal¹¿ka sanktuarium Maryjnego.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym nap³ynê³a niespotykana iloæ pozdrowieñ i ¿yczeñ, a przes³a³o je 7 kardyna³ów, 39 arcybiskupów i biskupów z 29 krajów, z wszystkich kontynentów, w szczególnoci z Filipin,
Papui Nowej Gwinei, Malezji, Kazachstanu,
Syrii, Iranu, z Kanady, Tajwanu, Brazylii, S³owacji, Szwecji, Rumunii, Belgii, Rzymu, Holandii i Ukrainy. Biskupi z Wietnamu, USA,
Australii, Indii oraz Indonezji wyrazili sw¹ jednoæ i solidarnoæ. Szeæ depesz nap³ynê³o z Francji. Z Afryki do³¹czyli swe pozdrowienia biskupi z Ugandy, Kenii, Ghany, Po³udniowej Afryki, Malawii i Tanzanii. Do³¹czyli
do nich tak¿e biskupi niemieccy z Fuldy,
Bambergu, Regensburga, Augsburga i Eichstat, którzy ¿yczyli obfitych owoców duchowych i przesy³ali pasterskie b³ogos³awieñstwo.
G³ównym tematem, który dominowa³ w
sk³adanych wiadectwach, zasadniczej prelekcji oraz w homiliach celebransów by³o
motto: ¯yæ heroiczn¹ mi³oci¹ do koñca.
To ona przyczynia siê i prowadzi do jednoci i braterstwa miêdzy ludmi i narodami.

Spotkanie Modlitewne
rozpoczê³o siê
w pi¹tek 6 maja 2005.
Najpierw odmówiono o godzinie 15 Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego, przed Najwiêtszym Sakramentem. Po b³ogos³awieñstwie, osoby duchowne i wieckie prezentowa³y wiadectwa. Przedstawiano dowiadczenia, prze¿ycia, interesuj¹ce informacje
dotycz¹ce rozwoju kultu Pani Wszystkich
Narodów w ró¿nych regionach wiata.
wiadectwo
ks. biskupa J. Nduhirubusa,
diecezja Ruyigi, Burundi
Na wstêpie wyrazi³ on radoæ, i¿ w czasie
Dni Modlitw w Amsterdamie obchodzi 25-lecie sakry biskupiej. Nastêpnie mówi³ z radoci¹, i¿ kult Pani Wszystkich Narodów rozwija siê w jego diecezji. Jedna ze szkó³ Jej
zosta³a powiêcona. Wierni w ka¿d¹ sobotê w maju i padzierniku wyra¿aj¹, modl¹c
siê w sanktuarium, czeæ Pani Wszystkich
Narodów przez odmawianie ró¿añca oraz
modlitwy przekazanej w Amsterdamie, któr¹ tak¿e i on zaaprobowa³ przez imprimatur.
Obraz Pani Wszystkich Narodów znajduje
siê w wi¹tyniach ka¿dej placówki misyjnej
i prawie ka¿da rodzina posiada go u siebie
w domu. Uczestnicy Mszy w. odmawiaj¹
jako dziêkczynienie modlitwê do Pani
Wszystkich Narodów. W katedrze biskupiej
obraz ten równie¿ zajmuje godne miejsce
obok o³tarza. W czasie wojny nawet rebelianci przyjmowali obrazek i modlili siê do
Matki Bo¿ej. Biskup wyrazi³ przekonanie, i¿
Pani Wszystkich Narodów przyczyni³a siê do
zakoñczenia wojny w jego kraju, obdarowuj¹c naród po tylu latach cierpieñ upragnionym pokojem.
wiadectwo
ks. biskupa M. Apochi
diecezja Otukpo, Nigeria
Na terenie tego ogromnego kraju przez
jego diecezjê przebiega trasa ³¹cz¹ca pó³noc kraju z po³udniem. Przez szereg lat na
tej trasie mia³y miejsce zbrojne napady band,
które kontrolowa³y podró¿nych, ograbia³y i
zdarza³o siê, ¿e pozbawia³y ¿ycia. Dzia³ania policji i specjalnych grup zwalczaj¹cych
bandy by³y nieskuteczne. Trosk¹ biskupa
by³o przeciwdzia³anie tym zagro¿eniom.
Wraz z lokalnym duszpasterzem Ugbokolo
powiêci³ Pani Wszystkich Narodów placówkê misyjn¹ oraz trasê miêdzy Orakam, Otukpo i Ugbokolo, powierzaj¹c Jej opiece podró¿nych i zachêcaj¹c wszystkich wiernych,
do modlitwy w ich intencji. Od tego czasu
zbrojne napady usta³y.
Biskup podziêkowa³ Bogu i Maryi za tê ³askê, a tak¿e zachêci³ wszystkich obecnych

do ufnoci w to, ¿e Jej opieka i wstawiennictwo jest bardzo skuteczna.
Antoni Ideias, portugalski lotnik:
Oczyszczaj¹ca Bo¿a mi³oæ.
Zasadnicza treæ wyst¹pienia sprowadza³a siê do twierdzenia, i¿ pozorne szczêcie
przejawiaj¹ce siê w ¿yciu rodzinnym w zaspokojeniu potrzeb i dostatnim ¿yciu, nie wystarcza do prawdziwie chrzecijañskiego i
g³êbokiego ¿ycia duchowego.
Moje ¿ycie rodzinne zaczê³o siê bardzo
piêknie  mówi³ pan Antoni. Mi³oæ od pierwszego wejrzenia zaowocowa³a zawarciem
ma³¿eñstwa z Rosario. Wkrótce Bóg obdarzy³ nas córk¹, Mariann¹, któr¹ przyjêlimy
jako dar nieba. Kiedy zaproponowano mi 2letni¹ pracê w Belgii w charakterze instruktora pilotów, udalimy siê tam we troje. Ten
czas up³yn¹³ szczêliwie i szybko wród codziennych obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.
Pierwsze oczyszczaj¹ce cierpienie dotknê³o nas, kiedy Rosario poroni³a. Nie zbli¿y³o nas to jednak do Boga, od którego bylimy bardzo oddaleni. Po powrocie do Portugalii ¿ona pracowa³a jako artystka, a ja jako
pilot. Zbudowalimy dom w pobli¿u zatoki
morskiej. W lecie 2003 r. ¿ona poczu³a siê
le. Diagnoza lekarska brzmia³a: z³oliwy
guz bez szans na wyleczenie. Czy to mia³a
byæ nagroda za 18 lat szczêliwego ¿ycia,
wype³nionego wzajemn¹ mi³oci¹ do siebie
i do dziecka?
Uwiadomi³em sobie wtedy bardziej, i¿ to
dotychczasowe pozornie szczêliwe ¿ycie
up³ywa³o nam z dala od Boga i Kocio³a.
Ogarnê³o nas zw¹tpienie, smutek, niezrozumienie krzy¿a i nieporadnoæ w tym dowiadczeniu, które dla ¿ony sta³o siê ciê¿arem nie do udwigniêcia.
W czasie pobytu w szpitalu pewna kobieta, pos³uguj¹ca w kaplicy szpitalnej, odwiedzi³a którego dnia ¿onê i na nasze ¿yczenie przyprowadzi³a kap³ana. W rezultacie
tego spotkania zbli¿ylimy siê do Boga do
tego stopnia, ¿e zaczêlimy uczêszczaæ do
na Mszê w. i przyjmowaæ codziennie Komuniê w. Odkrylimy brak wzajemnej autentycznej mi³oci i przeprosilimy siê za to.
Wczeniej ¿ona powtarza³a czêsto: Wydawa³o mi siê, ¿e jestem szczêliwa, ale tak
naprawdê nie by³am szczêliwa. Teraz, kiedy dowiadczam nieszczêcia w chorobie,
czujê siê bardziej szczêliwa.
Bylimy zdolni przekazywaæ si³ê i pokój
innym. ¯ona znosz¹c cierpliwie i z pogod¹
ducha nastêpstwa chemoterapii, oddzia³ywa³a na mnie i na córkê koj¹cym spokojem.
W efekcie dobrej opieki i kuracji ze strony
lekarzy oraz ku ich zaskoczeniu stan zdrowia ¿ony poprawi³ siê radykalnie, i po 6 ty-
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muj¹c¹ wszelkie bariery
godniach pobytu w szpitalu,
uprzedzeñ i wrogoci, zbli¿a¿ona wróci³a do domu. Dalj¹c ludzi do siebie. Mi³oæ, któsze nasze wspólne ¿ycie
ra od Boga pochodzi i do
obok normalnych obowi¹zBoga prowadzi.
ków rodzinnych i zawodoOd dnia zamachu na ¿ycie
wych ³¹czy³o siê teraz z
papie¿a, by³ on naznaczony
udzia³em we Mszy w., odstygmatem cierpieñ, których
mawianiem ró¿añca, koronki
nie ukrywa³. Doskonale rozudo Mi³osierdzia Bo¿ego, cich¹
mia³ przemieniaj¹c¹ i zbawwspóln¹ adoracj¹ oraz z
cz¹ moc cierpienia. Dwiga³
udzia³em w akcjach religijkrzy¿ z godnoci¹, naladuj¹c
nych i grupach modlitewnych.
Zbawiciela. W nawi¹zaniu do
Po up³ywie 6 miesiêcy, na
zamachu, powtarza³: Chrypocz¹tku kwietnia 2004 r.
stus cierpia³ za nas wszystchoroba nowotworowa pokich i nada³ nowy sens ciernownie da³a znaæ o sobie.
pieniu. Cierpienie wypala i traWówczas wiadomie zaczêwi z³o p³omieniem mi³oci i
limy iæ oboje z Jezusem
usuwa wiele grzechów... a
drog¹ krzy¿ow¹. Prze¿ywaliowocuje dobrem. W Wielki
my to dowiadczenie ze
Pi¹tek tego roku wypowiedzia³
spokojem. Kiedy nadszed³
jeszcze raz swe przekonanie:
dzieñ 6 maja, rocznica pierwAdoracja krzy¿a zaprasza
szych objawów choroby ¿ony,
nas do tego, by podj¹æ zobozrozumia³em, ¿e s¹ to ostatwi¹zanie, którego nie mo¿enie chwile jej ¿ycia. I rzeczymy siê zrzec, na jakie wskawicie ¿ona tej nocy umar³a.
zuje w. Pawe³, pisz¹c: w
Nie jestem w stanie tego wymoim ciele dope³niam braki
raziæ s³owami, z jakim spokoudrêk Chrystusa dla dobra
jem ducha odchodzi³a do
Jego Cia³a, którym jest KoPana, ¿egnaj¹c mnie.
ció³ (Kol 1,24). Tak i ja ofiaNa pocz¹tku choroby przyrujê swe cierpienia, aby wyjaciel podarowa³ mi ró¿aniec,
pe³ni³ siê zamiar Bo¿y i skuktóry odmawia³em w smutku
teczne okaza³o siê s³owo
dniem i noc¹. Odczuwa³em
Bo¿e, skierowane do ludzi.
wtedy przedziwn¹ obecnoæ
Postawa Ojca wiêtego jest
Matki, tak¹ dyskretn¹ i powspania³ym przyk³adem tego,
godn¹. I tak pozosta³o do
¿e pokorna mi³oæ i zbawcze
dzi.
cierpienie przyczynia siê do
W lutym 2004 z okazji lotu
jednoci miêdzy ludmi. Modo Barcelony w kociele w.
dl¹c siê wiele razy przy trumAugustyna pozna³em Pani¹
Wszystkich Narodów. Nigdy Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwieczne- nie papie¿a, czu³em osobicie
tê duchow¹ si³ê i duchowe
dot¹d nie widzia³em tak piêkzjednoczenie. By³y to moje
nego obrazu. Maryja przedgo, zelij teraz Ducha Twego na ziemiê.
najd³u¿sze audiencje. Wówstawiona na nim zrobi³a na
Spraw, by Duch wiêty zamieszka³
czas obieca³em mu kontynumnie niezwyk³e wra¿enie.
owanie jego dziedzictwa i
Odmówi³em modlitwê umiew sercach wszystkich narodów i chroni³ je
chcia³bym wszystkich zaproszczon¹ na obrazku i schood upadku, nieszczêcia i wojny.
siæ, by mi w tym pomagali g³owa³em go do dzienniczka, w
sz¹c mi³oæ Serca Jezusa i
którym notujê loty. Odt¹d
Daj, by Pani Wszystkich Narodów,
Maryi ca³emu wiatu.
mam go zawsze przy sobie.
Wielu obserwuj¹c papie¿a
Pó³ roku po tym locie do
która dawniej by³a Maryj¹,
w jego cierpieniu pyta³o, sk¹d
Barcelony i dok³adnie trzy
by³a nasz¹ Orêdowniczk¹. Amen.
czerpie on si³ê do ich znoszemiesi¹ce po mierci ¿ony, odnia, nie poddawania siê, a
wiedzi³em 6 sierpnia 2004 r.
Rozwin¹³ on temat mówi¹c o postawie i nawet dodawania otuchy innym, budzenia
kaplicê w Amsterdamie, gdzie d³ugo modli³em siê przed obrazem Pani Wszystkich przyk³adzie zmar³ego papie¿a Jana Paw³a nadziei? Wyjania to sam papie¿: Wobec
Narodów. Modlitwa ta dokona³a we mnie du- II, który w sposób heroiczny do ostatnich Maryi, Matki Kocio³a, odnawiam moje odchowej przemiany. Dziêki niej, od mierci chwil ¿ycia kierowa³ siê mi³oci¹ i wiadczy³ danie siê: Totus Tuus! Niech Ona pomo¿e
¿ony, nie cierpiê ju¿ na brak mi³oci. Jest to o niej wszystkim ludziom bez ró¿nicy, pra- mi w ka¿dej chwili ¿ycia wype³niæ wolê Bo¿¹
owoc i dar adoracji. Obecnie pracujê jako gn¹c jednoci i pokoju miêdzy nimi. Zwróci³ (28.02.2005). A po ostatniej operacji trachedyrektor Centrum dla narkomanów. Moim uwagê, ¿e ostatnie dni ¿ycia i cierpieñ pa- otomii napisa³ na kartce papieru te s³owa:
pragnieniem jest kap³añstwo. Mam nadzie- pie¿a zjednoczy³y wiat wokó³ jego osoby Co wycie mi zrobili? Totus Tuus, Maryjo.
Tu tkwi tajemnica ¿ycia papie¿a oraz jego
na niespotykan¹ skalê. Ludzie ró¿nych relijê, ¿e Bóg wska¿e mi najlepsz¹ drogê.
gii i wyznañ modlili siê solidarnie. Niektórzy oddania siê i powiêcenia w pos³ugiwaniu
MSZA WIÊTA: Moc i owoc
szefowie pañstw ustosunkowani do siebie ludziom i Bogu. Drugie miejsce w centrum
ofiarowanego cierpienia.
O godz. 17.00 kap³ani koncelebrowali nieprzyjanie i wrogo w czasie obrzêdów po- apostolskiej dzia³alnoci papie¿a w s³owach
Mszê w. wotywn¹ ku czci Najwiêtszego grzebowych papie¿a umiechnêli siê do sie- i czynach stanowi³a idea Mi³osierdzia BoSerca Jezusa. Homiliê wyg³osi³ biskup Pa- bie, podaj¹c sobie rêce. To bezwarunkowa i ¿ego. To temu papie¿owi przypad³o w uolo Hnilica z Rzymu. Przewodni¹ myl¹ i te- heroiczna mi³oæ Ojca wiêtego do wszyst- dziale og³osiæ wiêtoæ s. Faustyny, aposmatem jego homilii by³a Moc i owoc ofia- kich ludzi bez ró¿nicy ras, narodowoci, re- to³ki Mi³osierdzia Bo¿ego oraz wprowadziæ
ligii i przekonañ okaza³a siê t¹ si³¹ prze³a- do liturgii ca³ego Kocio³a wiêto Mi³osierdzia
rowanego cierpienia.
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Bo¿ego. Jak¿e zadziwiaj¹ce s¹ wyroki Boga,
który tego S³ugê S³ug Bo¿ych wezwa³ do
siebie w I sobotê miesi¹ca, w wigiliê wiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego, 2.04.2005.
Niech te wydarzenia i ostatnie s³owa
pozwol¹ nam g³êbiej wnikn¹æ w jego ¿ycie
duchowe i modliæ siê wraz z nim s³owami:
Panie, wierzymy w Ciebie.
Pragniemy z pe³n¹ ufnoci¹ powtarzaæ:
Jezu, ufam Tobie! Miej mi³osierdzie
dla nas i ca³ego wiata.
Wyst¹pienia m³odzie¿y:
W moje ¿ycie
wkroczy³a Maryja...
Od godziny 19.00 rozpocz¹³ siê czas dla
m³odych, przeplatany piewem, muzyk¹
oraz wiadectwami o ingerencji Maryi w ich
osobiste ¿ycie.
19-letni student pedagogiki z Moskwy,
Rosjanin Ilja, wyzna³, ¿e w jego domu rodzinnym nie by³o miejsca dla Boga. W szkole
podstawowej zacz¹³ paliæ i piæ. W okresie
dojrzewania zaprzeda³ duszê szatanowi,
podpisuj¹c to oddanie siê diab³u w³asn¹
krwi¹.
Tej nocy wkroczy³a w moje ¿ycie Maryja
 powiedzia³  choæ nie by³em tego wiadomy. To by³o co niezwyk³ego i niewiarygodnego: zmieni³em siê nagle na lepsze.
Zacz¹³em siê modliæ na ró¿añcu, a Maryja
sta³a siê dla mnie kim bardzo bliskim. Od
pewnego ksiêdza katolickiego otrzyma³em
obrazek Maryi  Pani Wszystkich Narodów
i zdecydowa³em siê byæ jedn¹ z Jej owieczek. Wst¹pi³em do Kocio³a katolickiego.
Nie znam jeszcze dok³adnie treci objawieñ Maryi z Amsterdamu, to jednak ufam,
¿e Ona pomo¿e mi lepiej poznaæ i zg³êbiæ
Swe orêdzie.
*
24-letni Rick Legerstee z Amsterdamu
opowiedzia³ historiê swego nawrócenia.
Jako protestant uczêszcza³ do szko³y
chrzecijañskiej, ale nie mia³ pojêcia o wierze. Od pierwszego papierosa do twardego
narkotyku wystarczy³y mu trzy lata. W 16
roku ¿ycia jako narkoman znalaz³ siê na
ulicy. Którego dnia z dwoma gramami
kokainy usiad³ na
³awce w Beatrix-parku, na zapleczu hali
kongresowej RAI, bez
wiadomoci, ¿e
znajduje siê tu¿ za
kaplic¹ Pani Wszystkich Narodów. By³ rok
1999. Nagle odczu³
niechêæ do takiego
stylu ¿ycia i postanowi³ wyzwoliæ siê od
narkotyków.
W katolickiej wspólnocie Cenacolo s.
Elwiry w Austrii uda³o
mi siê to  wyzna³  a
dziêki modlitwie i
przyjêciu chrztu zbli¿y³em siê do Boga.
Od kolegi otrzyma³em
obrazek Pani Wszystkich Narodów, który

w³o¿y³em do Biblii jako zak³adkê. Dzi po
wyzwoleniu siê z narkomanii cieszê siê i
dziêkujê Bogu oraz Maryi za to, ¿e pomogli
mi wróciæ do Kocio³a i do normalnego ¿ycia
w zdrowej spo³ecznoci. To, ¿e decyzjê o
zmianie ¿ycia podj¹³em siedz¹c w pobli¿u
kaplicy Pani Wszystkich Narodów uwa¿am
za szczególny znak.
*
Siostra Barbara Beck ze Zgromadzenia Rodziny Maryi przedstawi³a z kolei
historiê swego nawrócenia w 19 roku ¿ycia.
W moim rodowisku nie mówi³o siê nigdy o
wierze. Ju¿ w 15 roku ¿ycia interesowa³a
mnie tylko dyskoteka, muzyka rockowa, moda, mia³am sta³ego przyjaciela. Uczy³am siê
krelarstwa, uprawia³am sport, pomaga³am
w studio mamie, ale brakowa³o mi wiadomoci grzechu.
Mia³am 18 lat. Znajomy zaprosi³ mnie na
I Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitw do
Amsterdamu. Oci¹ga³am siê i by³am niezdecydowana, ale ostatecznie wziê³am w
nim udzia³. Zaowocowa³o to g³êbsz¹ wiadomoci¹, ¿e muszê zmieniæ ¿ycie. Przyst¹pi³am nawet z oporami do spowiedzi. W
czasie tych Dni odczu³am blisk¹ obecnoæ
Matki Bo¿ej oraz jakie intuicyjne odczucie,
¿e Bóg pragnie mi zaproponowaæ co
nowego. Chcia³am byæ otwarta na to Bo¿e
dzia³anie i ten stan duchowy trwa³ przez pó³
roku. Potem zdecydowa³am siê na wst¹pienie do Zgromadzenia Rodziny Maryi.
G³ówne uroczystoci:
sobota, 7 maja 2005
Dzieñ rozpoczê³a adoracja Najwiêtszego
Sakramentu i wspólny Ró¿aniec w. 
tajemnice wiat³a.
O godz. 9.00 Prezes Fundacji Pani
Wszystkich Narodów, dr Arnold Leeman,
powita³ uczestników.
Zwróci³ uwagê, i¿ przybyli wype³niaj¹
¿yczenie Matki Bo¿ej, by ka¿dego roku
gromadziæ siê przed Jej obrazem
szczególnie w Amsterdamie, gdzie w latach
1945-1959 mia³y miejsce objawienia
zatwierdzone przez Koció³ jako
autentyczne. Reprezentuj¹c ró¿ne konty-

nenty, kraje i narody wszyscy s¹ wezwani i
zaproszeni, by potwierdziæ, ¿e Maryja jest
Matk¹ i Pani¹ wszystkich narodów. ¯yæ
mi³oci¹ heroiczn¹ do koñca za przyk³adem
Maryi, oto motto tych Dni Modlitw. Taka
mi³oæ jest drog¹ do jednoci i pokoju tak¿e
pomiêdzy braæmi innych wyznañ i religii.
Nawi¹zuj¹c do wydarzeñ  stwierdzi³
prelegent  mo¿na by popaæ w pesymizm,
widz¹c tylko upadek, gwa³t i tocz¹ce siê
wojny, ponadto katastrofy naturalne. Wszystko to jednak powinno ludzi sk³aniaæ do
refleksji i nawrócenia. Mo¿na wiêc mówiæ o
wiecie, który znajduje siê w wielkiej nêdzy,
a z drugiej strony  wzrasta w nim pragnienie
spokoju, bezpieczeñstwa i w koñcu prawdziwego pokoju.
Maryja, ukazuj¹c siê pod koniec wojny
Idzie Peerdeman, wskazuje w³anie drogê
do prawdziwego pokoju: przez powrót do Jej
Syna, bêd¹cego Ksiêciem Pokoju i samym
Pokojem. Wydarzenia tego roku maj¹ tak¿e
pozytywne strony: powszechny i solidarny
udzia³ ludzi w chorobie i mierci papie¿a.
Nale¿y w tym dostrzec znak jednoci i
braterstwa. On powiêci³ swój pontyfikat
dzia³aniom na rzecz pokoju i jednoci
rodziny ludzkiej. Jego nastêpca Benedykt
XVI równie¿ zaanga¿owa³ siê w proces
pokojowego wspó³¿ycia narodów. Módlmy
siê, by wspomagany przez Ducha wiêtego
i Jego dary móg³ ten proces skutecznie i
owocnie kontynuowaæ.
Zwróæmy na koniec uwagê na setn¹
rocznicê urodzin pani Idy, która przysz³a na
wiat 13.08.1905 r. w Alkmar. To j¹ Maryja
wybra³a na powiernicê orêdzi w latach 19451959. Pan odwo³a³ j¹ ju¿ do wiecznoci po
nagrodê. Jej misja nabra³a wiêkszej wartoci
w wietle decyzji ks. biskupa M. Punta, który
31 maja 2002 r. orzek³, ¿e objawienia Amsterdamskie maj¹ nadprzyrodzone pochodzenie. Zgromadzeni jak Maryja z Aposto³ami w Wieczerniku w oczekiwaniu na
Zes³anie Ducha wiêtego, promy Pani¹
Wszystkich Narodów, by pomog³a nam przygotowaæ drogê do pokoju przez nowe Zes³anie Ducha jednoci, mi³oci i pokoju na
wiecie.
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Vox Domini
SOBOTNIE WIADECTWA:
Ma³¿eñstwo Montinola
z Maiaili, Filipiny:
Huragan niespodziewanie
zmieni³ kierunek...
W listopadzie 2004 roku nasz kraj nawiedzi³ ogromny huragan, wyrz¹dzaj¹c
wielkie szkody materialne. W grudniu zagrozi³ krajowi i ludnoci jeszcze wiêkszy
huragan. Kiedy media zapowiada³y to zbli¿aj¹ce siê nieszczêcie, równoczenie mobilizowano ca³y kraj do modlitwy. Naród odpowiedzia³ pozytywnie na to wezwanie. W
telewizji pokazywano obraz Matki Bo¿ej Pani
Wszystkich Narodów, zachêcaj¹c do odmawiania modlitwy, umieszczonej na nim. Filipiñczycy powszechnie odpowiedzieli na ten
apel. Nikt na szczêcie nie zgin¹³. Telewizja
CCN poinformowa³a, i¿ tego co siê sta³o, nie
da siê wyjaniæ: gwa³towny tajfun, który
zbli¿a³ siê do Filipin, zmieni³ nieoczekiwanie
kierunek i omin¹³ ten kraj. By³ to wyrany
znak opieki Maryi.
*
Zostañ chrzecijaninem,
bo Chrystus Ciê kocha
Latem 2004 r. do franciszkañskiego brata
Leona, siedz¹cego przed kaplic¹ Dominus
flevit w Jerozolimie podszed³ pewien m³ody
¯yd i powiedzia³: Bracie, mia³em sen, w
którym piêkna Pani powiedzia³a mi: Zostañ
chrzecijaninem, bo Chrystus ciê kocha.
Obudziwszy siê, odczu³em w moim sercu
g³êboki pokój i wszelkie nurtuj¹ce mnie
niepokoje pierzch³y. Pod koniec d³u¿szej
rozmowy brat Leon powiedzia³: Teraz masz
pokój w sercu, ale pragnê ciê jeszcze zachêciæ do modlitwy o pokój na wiecie. Wyj¹wszy z kieszeni obrazek Maryi Pani Wszystkich Narodów, podarowa³ go m³odemu
Izraelicie. Spojrzawszy na niego, m³ody ¯yd,
g³êboko poruszony, powiedzia³:
To jest w³anie ta Pani, która mnie
zachêci³a, bym zosta³ chrzecijaninem,
bo Chrystus mnie kocha.
*
Siostra Hiacynta: Czu³am
pomoc i opiekê Maryi
Pracuj¹ca od 30 lat w Tanzanii siostra
Hiacynta Dahler, od 7 lat aktywnie propaguje
tam kult Matki Bo¿ej Pani Wszystkich
Narodów. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³a
ona m.in.: W czasie pielgrzymki w 1997 r.
otrzyma³am obrazek Pani Wszystkich
narodów. Po powrocie z pielgrzymki do kraju
stara³am siê lepiej poznaæ orêdzia amsterdamskie i zrozumia³am ich donios³oæ.
Biskup von Mahenge, a potem ca³a
Konferencja Biskupów Tanzanii, zalecili
propagowanie czci Matki Bo¿ej pod tym
tytu³em w Tanzanii. Dziêki temu rozpowszechnilimy w Kiswahili 70 tysiêcy obrazków oraz broszury z orêdziami Matki Bo¿ej. W Dar es Salaam, duchowym centrum,
mia³am okazjê wyg³osiæ prelekcje o do
ksiê¿y, osób zakonnych, katechetów oraz
uczestników rekolekcji. W 2002 r. mówi³am
o tym do 110 biskupów z ca³ej Wschodniej
Afryki. Czu³am pomoc i opiekê Maryi. Cieszê
siê, ¿e Jej kult zatacza coraz szersze krêgi.
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EUCHARYSTIA
O godz. 11.15 wyruszy³a procesja, któr¹
uprzedzi³o uroczyste wniesienie narodowych flag krajów, reprezentowanych przez
obecnych uczestników Dni Modlitewnych.
Flagi te umieszczono w prezbiterium w pobli¿u o³tarza.
Przy o³tarzu, przed rozpoczêciem Eucharystii, miejscowy biskup J. M. Punt, powita³
obecnych biskupów, kap³anów oraz pielgrzymów. W czasie Eucharystii homiliê wyg³osi³
ks. biskup Julito Cortes, z Cebu na Filipinach. Przeczyta³ bardzo serdeczny list kardyna³a Vidala, który nie móg³ przybyæ osobicie. Temat swej homilii uj¹³ w s³owach:
Tylko Matka mo¿e dokonaæ tak wspania³ych rzeczy.
Wyra¿aj¹c radoæ i zaszczyt wyg³oszenia
homilii w czasie tego Modlitewnego Spotkania, biskup wyrazi³ te¿ przekonanie, ¿e Maryja wezwa³a z ró¿nych krajów swoje dzieci, by by³y Jej narzêdziami w dziele i planach Bo¿ego zbawienia. Wagê tej wspó³pracy mo¿emy lepiej zrozumieæ, kiedy zwrócimy uwagê na centralne wydarzenie zbawcze, jakie dokona³o siê na Golgocie. Chrystus na o³tarzu krzy¿a sk³ada Ojcu ofiarê ze
swego ¿ycia. Maryja stoj¹ca pod krzy¿em
uczestniczy w ofierze zbawczej Syna. Przypomina to obraz, na którym widzimy Maryjê
stoj¹c¹ na tle krzy¿a. Z jej d³oni tryskaj¹ ³aski: owoce zbawienia.
Tê g³ówn¹ myl zilustrowa³ kaznodzieja
nastêpuj¹cym przyk³adem: Pewien koreañski ch³opiec dowiedzia³ siê, ¿e jest przybranym dzieckiem, a jego rodzice nie s¹ biologicznymi rodzicami. Sta³o siê to jego osobistym dramatem. Zacz¹³ siê le do nich odnosiæ. W szkole sta³ siê niepos³uszny, wda³
siê w z³e towarzystwo, zetkn¹³ siê z alkoholem i narkotykami. Nie pomog³y zapewnienia, ¿e rodzice go kochaj¹. Po pewnym drastycznym zajciu w domu, przybrana matka
wyjê³a z szafy karton i poprosi³a ch³opca, by
go otworzy³ i wyj¹³ zawartoæ. Zdziwiony
ch³opiec wzi¹wszy w rêce zu¿yt¹ i pokrwawion¹ sukniê, zapyta³ co to jest? Us³ysza³
nastêpuj¹c¹ historiê:
W czasie wojny koreañskiej, zim¹, pewna matka ucieka³a wród strzelaniny i spadaj¹cych bomb, tul¹c w ramionach ma³e
dziecko. Nie mog³a znaleæ schronienia, dlatego zosta³a ranna. Brocz¹c krwi¹ i s³abn¹c,
w ostatnich chwilach ¿ycia zdjê³a ze siebie
pokrwawion¹ sukniê, owinê³a dziecko, i w
koñcu upad³a na skraju drogi. Kiedy s³u¿ba
sanitarna zbiera³a zabitych i rannych, zauwa¿ono, ¿e skostnia³a od mrozu i obna¿ona kobieta trzyma w ramionach zawini¹tko:
dziecko, które ¿y³o i p³aka³o. W ten sposób
heroiczna mi³oæ matki ocali³a dziecko. Uratowanym dzieckiem jeste ty, a to suknia
twojej mamy.
Ch³opiec by³ wstrz¹niêty. Po pewnym
czasie poprosi³ przybranych rodziców, by zawieli go na to miejsce, gdzie znaleziono go
¿ywego w ramionach martwej matki. Ch³opiec ukl¹k³ na tym miejscu, uca³owa³ ziemiê
i ze ³zami skruchy przeprasza³ rodziców za
swe zachowanie.
Oto jak heroiczna mi³oæ matki do ostatecznych granic potrafi przemieniæ harde

serce i prze³amaæ wszelkie uprzedzenia.
Czêsto zapominamy  mówi³ biskup w homilii  ¿e nasza ludzka godnoæ, któr¹ tak
czêsto ranimy i poni¿amy przez grzech, zosta³a odkupiona za nies³ychanie wysok¹
cenê ofiary Tego, który zosta³ tej godnoci
pozbawiony, zawis³ na krzy¿u, cierpia³ i
umar³, abymy odzyskali godnoæ dzieci
Bo¿ych. Jezus tak¿e mia³ Matkê, która bra³a udzia³ w Jego cierpieniach i mierci, znosz¹c katorgi duchowe do ostatecznoci, jak
tylko matka mo¿e.
Maj¹c przed oczyma mi³oæ Chrystusa i
Jego Matki okazan¹ nam w ofierze krzy¿a,
starajmy siê zg³êbiæ tê tajemnicê mi³oci
Boga i Maryi do nas. W czasach iluzji i fa³szywych nadziei przychodzi nam z pomoc¹
Pani Wszystkich Narodów, bymy zrozumieli, ¿e ofiara jest istotnym materia³em budowlanym naszego prawdziwego szczêcia.
Zechciejmy wiêc zrozumieæ, ¿e ofiarna i
heroiczna mi³oæ do ostatnich granic jest
prawdziwym zwyciêstwem nad cierpieniem
i boleci¹.
AKT ZAWIERZENIA
Pod koniec Mszy w., przed udzieleniem
b³ogos³awieñstwa przed obrazem Maryi, ton¹cym w kwiatach, mia³ miejsce akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi: wiata,
poszczególnych narodów, diecezji i siebie
samych. Ceremonii tej towarzyszy³ szczególny nastrój: przy wygaszonych wiat³ach
wszyscy trzymali w d³oni zapalon¹ wieczkê na znak solidarnoci i duchowej ³¹cznoci wszystkich obecnych.
Udzielenie koñcowego b³ogos³awieñstwa
zakoñczy³o przedpo³udniowy program.
Na popo³udniowy program z³o¿y³y siê zasadnicza prelekcja ksiêdza P. M. Sigla oraz
wiadectwa przedstawicieli ró¿nych wyznañ
chrzecijañskich i religii.
Ks. Sigl to za³o¿yciel Zgromadzenia Rodzina Maryi i jeden z g³ównych organizatorów tych Dni Modlitewnych nada³ swej prelekcji tytu³: Mi³oæ - drog¹ Matki ku jednoci i pokoju.
Treæ prelekcji oraz poszczególne jej w¹tki
ilustrowane by³y aktualnymi obrazami ró¿nych wydarzeñ w Kociele i na wiecie wywietlanymi na du¿ych telebimach.
Na wstêpie prelegent zwróci³ uwagê, ¿e
do Matki i Pani Wszystkich Narodów przybyli te¿ bracia w wierze pozosta³ych wyznañ
oraz ¿ydzi, muzu³manie, buddyci i hindusi.
Maryja 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 tych ró¿nych wyznañ nie powinny byæ le
odebrane, jakby to by³o obojêtne, do jakiego wyznania czy religii nale¿ymy. Nie! Ka¿dy z³o¿y³ jedynie wiadectwo osobistej mi³oci do Maryi jako Matki. Us³yszelimy, jak
Maryja pozwala odczuæ sw¹ 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 bezgranicz-
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nej i uniwersalnej mi³oci,
któr¹ obejmuje Ona wszystkich ludzi, nasza mi³oæ
do Boga winna siê pog³êbiaæ, a mi³oæ do blinich
bardziej siê poszerzaæ! 
powiedzia³ ks. Sigl.
O godz.18.15 og³oszono oficjalne zakoñczenie
VII Miêdzynarodowych
Dni Modlitwy. Po¿egnano
pielgrzymów i zaproszono
na przysz³y rok.
W niedzielê
8 maja...
...obecni jeszcze biskupi, kap³ani i wierni uczestniczyli wspólnie w porannej Mszy w. Homiliê wyg³osi³ arcybiskup Viti z Angoli. G³ówna myl kaznodziei sprowadza³a siê do
stwierdzenia: wiat potrzebuje tego orêdzia.
Ks. arcybiskup
mówi³ m.in.:
Kiedy Maryja objawi³a siê tu w Amsterdamie 25 marca 1945 r., przedstawi³a siê p.
Idzie Peerdeman s³owami: Jestem Matk¹
Wszystkich Narodów. Jest to wezwanie do
pokoju. Okrelaj¹c siê jako Matka, Maryja
chcia³a nam przez to powiedzieæ, ¿e my
wszyscy bez wyj¹tku jestemy braæmi i siostrami. Ta wiadomoæ uniwersalnego rodzeñstwa jest istotnym warunkiem pokoju
na wiecie. Bóg nas wzajemnie z³¹czy³ nierozerwalnymi wiêzami braterstwa. Wed³ug
naszego g³êbokiego przekonania, mi³oæ
jest najwiêksz¹ si³¹ duchow¹, która jednoczy ludzi wzajemnie ze sob¹. Ona jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych naladowców Chrystusa, czy jestemy tego wiadomi czy nie. Czy jestemy gotowi wcielaæ
j¹ w czyn?
Temat tegorocznych Dni Modlitw: ¯yæ heroiczn¹ mi³oci¹ do koñca wymaga od nas
tej gotowoci. Nie musimy czekaæ na szczególne okazje. Rzeczy wielkie zaczynaj¹ siê
najczêciej od ma³ych. Niech Bóg pomo¿e

Orêdzie Matki Bo¿ej
z 4 marca 1951 (fragment)
Rozpowszechnianie
Modlitwy i Obrazu
Dasz ten Obraz do namalowania i bêdziesz go rozpowszechniaæ razem z Modlitw¹, któr¹ ci przekaza³am. To jest moje ¿yczenie na dzisiaj i chcê, aby to odbywa³o
siê w wielu jêzykach. To jest odpowied dla
twojego przewodnika duchowego. Dziecko,
jeszcze raz nalegam, aby to zosta³o przeprowadzone. Jest bardzo wa¿ne, aby ty,
cz³owiek, nie pozwoli³a, aby inni tobie to
utrudniali. Sama musisz byæ jednak silna,
aby to przeprowadziæ.
Mówiê do Pani: Czujê siê na to jednak
za s³aba. Czy temu uwierz¹?
Wtedy Pani odpowiada: Wymagam od
ciebie tylko, aby zrobi³a to, co tobie mówiê. Wiêcej nie oczekujê. ¿yczê sobie tylko,

nam g³osiæ to zbawcze orêdzie Pani Wszystkich Narodów i przygotowaæ w ten sposób
drogê przyjciu Ducha wiêtego  tak zakoñczy³ s¹ homiliê.
Warto tu dodaæ, ¿e arcybiskup Viti przed
laty rozpocz¹³ w diecezji budowê miêdzynarodowej szko³y, w której bêd¹ mog³y siê
uczyæ dzieci wszystkich wyznañ, stanów i
warstw spo³ecznych. Szko³ê tê odda³ Pani
Wszystkich Narodów. Umieszczony w niej
bêdzie Jej obraz, a dzieci bêd¹ wspólnie odmawiaæ przekazan¹ przez Maryjê modlitwê.
Dni Modlitw, maj¹ce w tym roku ekumeniczny, a nawet miêdzyreligijny charakter,
staj¹ siê w ¿yciu Kocio³a Powszechnego
wydarzeniem o wiatowej randze. W Amsterdamie mo¿na siê naocznie przekonaæ,
¿e Koció³ Chrystusowy stanowi w rzeczywistoci wielk¹ rodzinê ludów i narodów, któr¹ integruje wiara w Jezusa, Zbawiciela ludzkoci oraz mi³oæ i nabo¿eñstwo do Maryi,
Matki Jezusa i naszej Matki. W realizacji misterium zbawienia Bóg pos³uguje siê Maryj¹,

któr¹ posy³a na ziemiê do swoich dzieci, by
pomog³a im kroczyæ w³aciw¹ drog¹ do wytyczonego celu. Apel Maryi skierowany do
Kocio³a i ludzkoci, m.in. przez Jej orêdzia
przekazane w Amsterdamie, znajduje pozytywny oddwiêk u s³uchaczy i ugruntowuje
siê w wiadomoci ludu Bo¿ego. To wywo³uje uzasadnion¹ radoæ, napawa otuch¹ i
nadziej¹, ¿e przyjdzie dzieñ, w którym zostanie spe³nione Jej ostatnie ¿yczenie: zostanie og³oszony ostatni dogmat Maryjny, i¿
Maryja jest Wspó³odkupicielk¹, Poredniczk¹ i Orêdowniczk¹. Spe³ni siê wtedy zapowiedziana przez Ni¹ obietnica, ¿e udrêczona ludzkoæ zazna na ziemi prawdziwego
Bo¿ego pokoju.
Ka¿dy mo¿e siê do tego przyczyniæ rozpowszechniaj¹c Jej obraz, odmawiaj¹c modlitwê, a nawet pielgrzymuj¹c do Amsterdamu w roku 2006 na kolejne Miêdzynarodowe Dni Modlitw.
Ks. Ryszard Ukleja
Maria Kuzemko

aby to siê sta³o. Ty, cz³owieku, nie mo¿esz
przecie¿ oceniæ, jak¹ to mo¿e mieæ wielk¹
wartoæ. Powiedz to tak¿e swemu przewodnikowi duchowemu. Chcê byæ przecie¿ Pani¹ Wszystkich Narodów w tym czasie. I dlatego pragnê, aby ta Modlitwa wraz z Obrazem by³a przet³umaczona mo¿liwie na wszystkie u¿ywane jêzyki i odmawiana ka¿dego
dnia. Nie bój siê niczego.
Objanienie Obrazu
Teraz Pani stoi jaki czas przede mn¹ i
widzê J¹ bardzo wyranie. Wtedy mówi:
Teraz wyjaniê tobie, dlaczego objawiam
siê w takiej postaci. Stojê jako Niewiasta
przed Krzy¿em, z g³ow¹, rêkoma i stopami
jak u cz³owieka, z cia³em jednak jakby z
Ducha, poniewa¿ z Woli Ojca przyszed³ Syn.
Teraz jednak Duch ma przyjæ do wiata i
dlatego chcê, aby siê o to modlono.
Pani czeka krótk¹ chwilê i mówi:

Stojê na kuli ziemskiej, poniewa¿ dotyczy to ca³ego wiata.
Teraz jest tak, jakby Pani zatacza³a rêk¹
pó³kole, mówi¹c: Patrz dobrze!
Teraz widzê, jak od jednej strony belki do
drugiej, tworzy siê pó³kole; wykonane jakby
z jakiego szczególnego rodzaju wiat³a.
Widzê pojawiaj¹ce siê w nim czarne, drukowane litery: z lewej strony - Pani, w rodku - Wszystkich i z prawej strony - Narodów. Wtedy Pani mówi:
Dlaczego pokazujê to tobie tutaj? Poniewa¿ z tym ³¹czy siê moja szczególna intencja, ale o tym póniej. Przeka¿ wszystko dobrze. To jest moje orêdzie na dzisiaj. Duch
k³amstwa posuwa siê tak przera¿aj¹co naprzód, ¿e jest konieczne, aby to szybko przeprowadziæ. Ca³y wiat jest w upadku i dlatego Syn posy³a Pani¹ Wszystkich Narodów,
która kiedy by³a Maryj¹.
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Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us³ysz nas,
Chryste wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Synu Odkupicielu wiata Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
Duchu wiêty Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
wiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj siê...
wiêta Maryjo, nieszczêliwych nadziejo
i utrapionych s³odkie pocieszenie,
módl siê na nami.
Najwiêtsza Matko Chrystusa,
Bogarodzico Dziewico,
Najczystsza z Matek,
Matko nienaruszona,
Ze wszystkich dziewic najpierwsza,
Zawsze Dziewico,
£aski Bo¿ej pe³na,
Córo Króla wiekuistego,
Matko i Oblubienico Chrystusa,
wi¹tynio Ducha wiêtego,
wiêta Maryjo, niebios Królowo,
Pani Anio³ów,
Drabino do Boga,
Bramo Raju,
Matko nasza i Pani,
Prawdziwa nadziejo nasza,
Matko nasza,
Zaufanie wszystkich wierz¹cych,
wiêta Maryjo, pe³na mi³oci Boga,
W³adczyni nasza,
ród³o s³odyczy,
Matko mi³osierdzia,
Matko Ksiêcia nad wiekami,
Matko rz¹dz¹ca najszczerzej,
Matko g³êboko wierz¹ca,
Zmartwychwstanie nasze,
wiêta Maryjo, wszelkiego
stworzenia odnowienie,
wiat³a wiekuistego Rodzico,
Która nosi³a Stwórcê wszechwiata,
W której S³owo Cia³em siê sta³o,
Komnato skarbu Bo¿ego,
Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,
Tajemnic Bo¿ych Powiernico,
Wybawicielko nasza prawdziwa,
wiêta Maryjo, skarbie wierz¹cych,
Najpiêkniejsza Pani,
Têczo pe³na radoci,
Matko prawdziwego wesela,
Drogo nasza do Pana,
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Orêdowniczko nasza,
wiêta Maryjo, gwiazdo na niebie
najjaniejsza,
Nad ksiê¿yc wiatlejsza,
Blaskiem s³oñce przyæmiewaj¹ca,
Matko Boga wiekuistego,
wiêta Maryjo, która rozpraszasz
ciemnoci wiecznej nocy,
Która niweczysz wyrok naszego potêpienia,
ród³o prawdziwej m¹droci,
wiat³o rzetelnej nauki,
Radoci nasza bezcenna,
Upragniona nagrodo,
Po¿¹danie wzgórz wiekuistych,
Zwierciad³o, w którym Boga ogl¹damy,
Nad wszystkich wiêtych wiêta,
Wszelkiej chwa³y najgodniejsza,
wiêta Maryjo, naj³askawsza Pani,
Pocieszycielko szukaj¹cych
u Ciebie schronienia,
Dobroci pe³na,
We wszelk¹ s³odycz obfituj¹ca,
Wspania³oci Anio³ów,
Kwiecie Patriarchów,
Pokoro Proroków,
Skarbie Aposto³ów,
Chwa³o Mêczenników,
Chlubo kap³anów,

Ozdobo dziewic,
Lilio czystoci,
wiêta Maryjo, miêdzy
niewiastami b³ogos³awiona,
Ratunku zagubionych,
S³awo sprawiedliwych,
W Bo¿e zamys³y wtajemniczona,
Ze wszystkich kobiet najwiêtsza,
Najjaniejsza Pani,
Per³o Boskiego Oblubieñca,
wiêta Maryjo, Pa³acu Chrystusowy,
Panno niepokalana,
wi¹tynio Pañska,
Chwa³o Jerozolimy,
Radoci Izraela,
Córo Bo¿a,
Najukochañsza Oblubienico Chrystusa,
Gwiazdo morza,
wiêta Maryjo, wyci¹gnij rêkê Twoj¹
i dotknij serc naszych, aby owieciæ i
wybawiæ nas grzeszników.
Diademie na g³owie Najwy¿szego Króla,
Czci najgodniejsza,
Pe³na wszelkiej s³odyczy,
Zas³ugo na ¿ycie wieczne,
Bramo Królestwa Bo¿ego,
Bramo zamkniêta, a dla nas otwarta,
przez któr¹ wchodzimy do Pana,
Ró¿o, która wiecznie kwitniesz,
Kosztowniejsza od ca³ego wiata,
Ponad skarb wszelki upragniona,
Nad niebo wy¿sza,
Od Anio³ów czystsza,
Wesele Archanio³ów,
Wszystkich wiêtych rozradowanie,
Czci i chwa³o, s³awo i ufnoæ nasza.
Maryjo, Córo Bo¿a, wejrzyj na nas.
Maryjo, Córo Joachima, kochaj nas.
Maryjo, Córo Anny, daj nam spocz¹æ
po smutkach wygnania.
Módlmy siê:
Prosimy Ciê, Panie Bo¿e,
za przyczyn¹ B³ogos³awionej
i Chwalebnej Bo¿ej Rodzicielki
Maryi wraz ze wszystkimi
wiêtymi, ochraniaj nasz dom
od wszelkich przeciwnoci oraz
os³aniaj ³askawie od zasadzek
wrogów. Przez Chrystusa
Pana naszego.
Amen.

