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MODLITWA NA WIELKI POST
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyæ w wietle Chrystusa,
Twojego Syna, i aby wierzyæ w jego m¹droæ. Podczas Wielkiego Postu
poddajê siê Mu coraz bardziej i staram siê wierzyæ w Niego ca³ym moim
sercem. Wkraczam na cie¿kê skruchy, abym w umieraniu dla siebie móg³
powstaæ do nowego ¿ycia.
Panie Jezu, Ty przepowiada³e pokój dla grzesznego wiata i przynios³e
ludzkoci dar pojednania przez Twoje cierpienie i mieræ. Kocham Ciê i z
radoci¹ noszê imiê «Chrzecijanin». Ucz mnie iæ za Twoim przyk³adem.
Powiêkszaj moj¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ, abym móg³ zamieniaæ nienawiæ
w mi³oæ, a konflikty w pokój.
Kochaj¹cy Odkupicielu przez Twoj¹ mêkê naucz mnie wypieraæ siê siebie, umocnij mnie przeciw z³u i niepomylnoci, a przez to uczyñ mnie gotowym do wiêtowania Twojego Zmartwychwstania.
Uzdrowicielu cia³a i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym móg³
wzrastaæ w wiêtoci w Twojej nieustannej trosce.
Wybacz mi winy przeciwko jednoci Twojej rodziny; naucz mnie kochaæ
tak jak Ty kochasz mnie. Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiêtaæ o godnoci,
jak¹ mi da³e na Chrzcie wiêtym, abym ¿y³ dla Ciebie w ka¿dej chwili.
Daj mi serce doskona³e do przyjêcia Twojego zadania, abym przyniós³ w
przysz³oci owoc cierpliwoci.
Odnów moj¹ gorliwoæ do pracy z Tob¹ w budowaniu lepszego wiata,
aby moi przyjaciele mogli us³yszeæ Twoj¹ Dobr¹ Nowinê pokoju i sprawiedliwoci. Amen.
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Ra¿¹cy wzrost
treci pornograficznych
w internecie i ich konsekwencje...
SMUTNY RAPORT

D³ugo trwaj¹ce obawy na temat niszcz¹cego wp³ywu pornografii zosta³y potwierdzone ostatnio prowadzonymi badaniami.
W ubieg³ych latach ograniczenia dotycz¹ce treci seksualnych w mediach by³y odrzucane przez wielu wieckich obserwatorów. Ale zalew internetowej pornografii doprowadzi³ do badania tej sfery oraz do nastêpnych rozwa¿añ i wniosków.
Z pocz¹tkiem lutego 2006 New York Times doniós³ o wzrocie obaw dotycz¹cych
wp³ywu pornografii na dzieci. Artyku³ odniós³
siê do odkryæ opublikowanych w ostatnim
lipcowym numerze magazynu pediatrycznego w artykule zatytu³owanym: Wp³yw mediów na postawy i zachowania seksualne
m³odocianych.
Magazyn przyzna³, ¿e ma³o wiadomo o
wp³ywie mediów na zachowania seksualne
m³odocianych g³ównie z powodu braku badañ w tym przedmiocie. Jednak nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e m³odzi ludzie s¹ zanurzeni
czêsto bez rodzicielskiego nadzoru w kulturê mediów obfituj¹c¹ w coraz bardziej rosn¹c¹ graficzn¹ i nie tylko treæ seksualn¹.
Byæ mo¿e wiêc nie jest to ¿aden zbieg
okolicznoci, ¿e ka¿dego roku prawie 900
tysiêcy nastoletnich dziewcz¹t w USA zachodzi w ci¹¿ê i ¿e tempo rozpowszechniania siê chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ jest wiêksze wród nastolatków ni¿ wród
doros³ych.
Na tym nie koniec niebezpieczeñstw.
Dane wskazuj¹, ¿e aktywni seksualnie m³odociani s¹ w wysokim stopniu nara¿eni na
depresje i samobójstwa  utrzymuje raport.
 Wczesnym dowiadczeniom seksualnym
wród nieletnich czêsto towarzysz¹ inne potencjalnie zagra¿aj¹ce zdrowiu zachowania
jak za¿ywanie alkoholu, marihuany czy innych u¿ywek.
Co siê tyczy internetu, raport odnotowuje, ¿e narodowe badanie 10-17-latków ujawni³o, ¿e jedno na 5-cioro z nich natknê³o siê
w nim przypadkowo na wyranie seksualn¹
zawartoæ i jedno na 5-cioro by³o nara¿onych na niechciane zaczepki seksualne w
czasie korzystania z internetu.

KANADYJSKIE OBAWY
Raport pediatryczny potwierdzi³ obawy
podnoszone w badaniu opublikowanym w
listopadzie 2004 roku przez Kanadyjski Instytut Edukacji Rodziny. Autor Peter Stock
w dokumencie zatytu³owanym Szkodliwe
skutki nara¿ania dzieci na pornografiê cytuje ewidencjê opublikowan¹ przez szpital
w australijskim miecie Canberra.
Szpitalne szacunki dzieci nara¿onych na
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niebezpieczeñstwo stykania siê z treciami
pornograficznymi, udokumentowa³y dramatyczny wzrost liczby dzieci podejmuj¹cych
niew³aciwe zachowania seksualne.
W po³owie lat 90-tych oddzia³ przyjmowa³ 2-3 przypadki w roku. W latach 2000 liczba ta wzros³a do 28, a pod koniec 2003 roku
oddzia³ mia³ ju¿ 70 przypadków.
Kierownik oddzia³u szpitalnego Annabel
Wyndham skomentowa³a: Naszym zdaniem to jest nowoæ dla wspó³czesnego
wiata. Dzieje siê tak z powodu dostêpu do
internetu i  prawdê mówi¹c, po³¹czonym z
tym zjawiskiem  doæ przera¿aj¹cym wychowaniem.
Stock odnotowa³ równie¿, ¿e w marcu
2004 roku policja odkry³a przypadki napaci seksualnych pope³nianych przez dzieci
na inne dzieci w Hamilton oraz w Ontario.
Wszystkie ofiary by³y w wieku poni¿ej 12 lat,
a najstarszy sprawca mia³ 13 lat. We wszystkich przypadkach napastnicy potwierdzili, ¿e
odgrywali zachowania, jakie zaobserwowali ogl¹daj¹c programy na pornograficznych
kana³ach TV oraz w internecie.
Sprawozdanie cytuje wyniki rozmaitych
badañ oraz komentarze ekspertów, w których jest ukazane, ¿e nara¿enie na kontakt
z pornografi¹  zw³aszcza ze skrajnymi jej
przypadkami lub ze scenami przemocy 
powoduje wzrost agresywnego zachowania
i prowadzi ogl¹daj¹cych takie treci do odgrywania tego, co widzieli.
Badania dowodz¹, ¿e istnieje zwi¹zek
 i u doros³ych i u dzieci  miêdzy nara¿eniem na przyjmowanie treci pornograficznych a dewiacyjnymi zachowaniami osób 
odnotowuje Stock.
Zachodzi równie¿ obawa, ¿e ogl¹danie
treci pornograficznych wypacza rozwój
seksualny dzieci i m³odzie¿y. Pornografia nie
tylko nie daje odpowiedniej wizji ludzkiej seksualnoci ale te¿ odcz³owiecza kobietê.
Raport odnotowuje, ¿e w prawie kanadyjskim: produkcja, rozpowszechnianie i posiadanie materia³ów pornograficznych nie
jest ju¿ przestêpstwem kryminalnym. Wiêkszoæ prawodawstwa zwi¹zanego z obscenicznoci¹ zosta³a obalona jako niezgodna z konstytucj¹ przez S¹d Najwy¿szy Kanady w 1992 r. Od tego czasu s¹dy kanadyjskie kontynuuj¹ eliminowanie restrykcji.
Wyrok wydany w jednym z kanadyjskich
s¹dów przed Bo¿ym Narodzeniem 2005
roku, gazeta Glob and Mail nazwa³a 22
grudnia punktem zwrotnym w orzecznictwie
s¹dowym. S¹d uzna³ bowiem, i¿ dwa montrealskie kluby nie z³ama³y prawa, poniewa¿
seks grupowy, który mia³ tam miejsce, nie
spowodowa³ ¿adnych szkód ani dla jego

uczestników ani dla spo³ecznoci w ogóle.
Decyzja ta  wed³ug gazety  legalizuje kluby seksu grupowego dopóki ich uczestnikami s¹ zgadzaj¹cy siê na to doroli ludzie.
Artyku³ wstêpny w gazecie mocno skrytykowa³ tak¹ decyzjê: Komercjalizacja seksu w miejscach publicznych mo¿e uchybiaæ
standardom spo³ecznym, a s¹dy nie powinny obawiaæ siê tego mówiæ.

Kluby Swingers
Janet Epp Buckingham, szef prawa i
polityki spo³ecznej w Ewangelickim Stowarzyszeniu Kanady, w Ottawie, skomentowa³a
decyzjê s¹du, omówion¹ w artykule opublikowanym przez Glob and Mail. Zauwa¿y³a w nim, ¿e w swojej decyzji z 21 grudnia
s¹d uzna³, ¿e kluby nie prowadz¹ dzia³alnoci przestêpczej, poniewa¿ nie s¹ szkodliwe z punktu widzenia w³aciwego funkcjonowania spo³eczeñstwa kanadyjskiego. W
rezultacie ustalono barierê szkody na niewiarygodnie wysokim poziomie.
Liberalizacja aktywnoci seksualnej, argumentuje Buckingham, w rzeczywistoci
powoduje szkodê: niszczy zwi¹zki rodzinne, rozbija ma³¿eñstwa i powoduje  wynikaj¹ce z niewiernoci  problemy psychologiczne.
Te obawy by³y poruszone w teorii przed³o¿onej przez obronê w osobie reprezentanta Fundacji Dziedzictwa Senatu Stanów
Zjednoczonych, z siedzib¹ w Waszyngtonie.
9 listopada, Jill Manning zeznawa³a
przed podkomisj¹ konstytucyjn¹, komisj¹
prawa cywilnego i komisj¹ prawa w³asnoci. Stwierdzi³a ona miêdzy innymi:
Badania ujawniaj¹ wiele systemowych
efektów pornografii internetowej, które podkopuj¹ i tak ju¿ podatn¹ na zranienia kulturê ma³¿eñstwa i rodziny. Ponadto, badania
licznych negatywnych skutków wskazuj¹, ¿e
niezmiernie trudno jest  o ile nie: niemo¿liwe jest  pojedynczemu obywatelowi lub
rodzinie sprzeciwiæ siê temu.
Publikowane badania wskazuj¹, ¿e korzystanie z pornografii wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi zjawiskami:
 wzrost problemów ma³¿eñskich i zwi¹zane z nimi ryzyko separacji i rozwodu;
 zmniejszenie za¿y³oci ma³¿eñskiej i
satysfakcji seksualnej ma³¿onków;
 niewiernoæ;
 wzmo¿enie apetytu, zapotrzebowania na pornografiê oiraz tak¹ aktywnoæ
seksualn¹, której towarzysz¹ praktyki uw³aczaj¹ce godnoci cz³owieka, nielegalne lub
niebezpieczne;
 dewaluacja monogamii, instytucji ma³-
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¿eñstwa oraz posiadania i wychowywania
dzieci;
 wzrastaj¹ca liczba ludzi zmagaj¹cych
siê z uzale¿nieniami seksualnymi.
Chocia¿ z pornografii internetowej zwykle korzysta jeden cz³onek gospodarstwa
domowego w odosobnieniu, Manning przekonuje, ¿e obcowanie z treciami jawnie seksualnymi przez jedn¹ osobê jest wyranie
odczuwalne przez ca³¹ rodzinê i przez spo³ecznoæ w ogóle.
Przegl¹d danych zebranych w czasie
spotkania Amerykañskiej Akademii Prawników Ma³¿eñskich w Chicago w listopadzie
2002 roku, kieruje uwagê na wp³yw korzystania z internetu na ma³¿eñstwa. Na tym
spotkaniu
62% z 350 uczestników stwierdzi³o, ¿e
internet by³ znacz¹cym czynnikiem w rozwodach, które og³aszali oni w ci¹gu roku poprzedzaj¹cego spotkanie.
Przestrzegli równie¿, ¿e 68% przypadków rozpadu ma³¿eñstwa by³o spowodowane poznaniem przez jedn¹ ze stron nowej
mi³oci przez internet.
56% przypadków rozwodu spowodowa³o obsesyjne zainteresowanie jednej ze stron
witrynami pornograficznymi.
Nowa technologia daje przemys³owi pornograficznemu o wiele wiêcej mo¿liwoci.
The Washington Post doniós³ 15 listopada 2004 roku, ¿e 1 milion u¿ytkowników
pobra³ plik wideo ze sklepu internetowego
firmy Apple Computer w ci¹gu 3 tygodni. Dla
porównania, witryna internetowa oferuj¹ca
darmowe filmy rozebranych modeli zarejestrowa³a 1 milion wejæ na swoj¹ stronê w
ci¹gu tygodnia.
Sprzeda¿ rozrywki dla doros³ych do pobrania jako aplikacje do telefonów komórkowych to juz wielomilionowy biznes w Europie  wed³ug The Washington Post. Dopiero co uruchamiany w tej dziedzinie rynek
amerykañski mo¿e osi¹gn¹æ zyski licz¹ce
oko³o 200 milionów dolarów do 2009 roku,
wed³ug bostoñskiej firmy Yankee Group.

Katechizm Kocio³a
Katolickiego ostrzega
Przed pornografi¹.
Punkt 2354
Zauwa¿a, ¿e to nie tylko obra¿a niewinnoæ, ale równie¿ powoduje zranienie, czyni¹c z ludzi przedmioty niegodziwej przyjemnoci. Ponadto przenosi ona ich
wszystkich w wiat iluzji. Fantazja czy niefantazja, jej wp³yw powoduje coraz bardziej
powa¿ne szkody.

Z Ewangelii wed³ug w. Marka 9,42.47:
«Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych
ma³ych, którzy wierz¹, temu by³oby lepiej uwi¹zaæ
kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze...
Jeli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wy³up je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejæ
do królestwa Bo¿ego, ni¿ z dwojgiem oczu
byæ wrzuconym do piek³a, gdzie robak ich
nie umiera i ogieñ nie ganie...»

foto: Magdalena Puto

Pornografia polega na wyrwaniu aktów p³ciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymnoci partnerów, aby w sposób
zamierzony pokazywaæ je innym. Zniewa¿a ona czystoæ, poniewa¿ stanowi wynaturzenie aktu ma³¿eñskiego, wzajemnego
intymnego daru ma³¿onków. Narusza powa¿nie godnoæ tych,
którzy jej siê oddaj¹ (aktorzy, sprzedawcy, publicznoæ), poniewa¿ jedni staj¹ siê dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemnoci i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich
w wiat iluzoryczny. Pornografia jest ciê¿k¹ win¹. W³adze cywilne powinny zabroniæ wytwarzania i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych. (KKK 2354)
Nowy Jork, 4 luty 2006 r. Agencja Zenit Przek³ad z ang.: K. Radwañska
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Jacques Magnan

WOLA BO¯A ( 1 J 2,17 )

Kontempluj¹c i wnikliwie obserwuj¹c
wiat oraz historiê Zbawienia, uwiadamiamy sobie, ¿e wola Bo¿a zaplanowa³a i urz¹dzi³a wszystko z nieskoñczon¹ m¹droci¹,
niepojêt¹ dla naszych ludzkich umys³ów.
Tak! Bóg rz¹dzi wiatem, dla którego uczyni³ i powo³a³ cz³owieka, arcydzie³o swego stworzenia. Ludzie, którymi jestemy
dziêki Jego darowi i ³asce, s¹ cenni w oczach Bo¿ych. Dlatego, nieustannie wzywa
nas On do pe³nienia Jego woli, dla naszego
wiecznego zbawienia.
PIERWOTNA I ODWIECZNA
WOLA BO¯A
By³ czas, w którym nie istnia³o nic z tego,
co widzimy dzi na wiecie. Istnia³ jedynie
Bóg, który przedwiecznie nosi³ w sobie swój
stwórczy zamiar. piewa³y istoty
niebiañskie: Godzien jeste, Panie i Bo¿e
nasz, odebraæ chwa³ê i czeæ, i moc, bo
Ty stworzy³ wszystko, a dziêki Twej woli istnia³o i zosta³o stworzone (Ap 4,11).
Jak wierzymy, owieceni przez nasz¹
wiarê, Bóg jest Stwórc¹. Jest On pocz¹tkiem wszystkich rzeczy. Jego istnienie wyprzedza pocz¹tek wszechwiata, który zosta³ przez Niego zaplanowany i stworzony
z niczego, jedynie za spraw¹ Jego wszechmocnej woli. Ca³a Biblia i Koció³ wiadcz¹
o tej prawdzie, My za przyjmujemy j¹ wiar¹
i umys³em.
Wszechwiat narodzi³ siê i rozwin¹³ z
wybuchu, zamierzonego i dokonanego na
pocz¹tku przez energiê nieskoñczon¹ i niewiarygodnie doskona³¹. Potwierdzeniem
tego, co nazywamy Big Bang, jest elektromagnetyczne promieniowanie reliktowe,
obecne w ca³ym wszechwiecie.
Teoria Wielkiego Wybuchu, pewnego
punktu wyjcia, pocz¹tku stworzenia, umacnia nas w naszej wierze i w pewien sposób
potwierdza biblijny przekaz Ksiêgi Rodzaju
o wiecie powstaj¹cym z woli Bo¿ej, która
rz¹dzi wiecznoci¹. Teoria ta, na swój sposób potwierdzaj¹ca nasz¹ wiarê, mo¿e
wyciszyæ egzystencjalne lêki cz³owieka.
Dlatego zyskuje ona poparcie Kocio³a, tym
bardziej dzisiaj, gdy dokonuje siê
spektakularne zbli¿enie miêdzy wiar¹ a
rozumem oraz miêdzy nauk¹ a religi¹.
W 1961 roku pojawi³a siê tzw. zasada
antropiczna, uznawana przez coraz liczniejszych naukowców i uczonych na wiecie. Wychodzi ona od nastêpuj¹cego za³o¿enia: w³aciwoci fizyczne wszechwiata,
wartoci liczbowe parametrów kosmicznych odpowiadaj¹ dok³adnie temu, co
potrzebne by³o do zaistnienia ¿ycia i rozwoju inteligencji cz³owieka. Te zdumiewaj¹ce wartoci zosta³y ustanowione w chwili
narodzin wszechwiata.
Wiêkszoæ wspó³czesnych uczonych,
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dochodzi czasem wbrew sobie do wniosku,
¿e obecnoæ cz³owieka by³a od zawsze
wpisana w przysz³e dzieje wszechwiata.
Ju¿ na pocz¹tku, a nawet przed nim, wszystko zosta³o pomylane i zorganizowane
tak, by doprowadziæ do pojawienia siê cz³owieka (Ef 1,4 i n.).
W ten sposób, kosmologia przynosi nam
teoretyczny dowód istnienia najwy¿szego
i nieskoñczenie m¹drego umys³u, który
zaprojektowa³ wiat. Wbrew niedowierzaj¹cym mylicielom, którzy s¹dzili, ¿e nauka
nigdy nie dostarczy dowodu istnienia Boga
i ¿e powstaniem wiata rz¹dzi³ przypadek,
okazuje siê, ¿e prawda jest inna. Wspó³czesna, powa¿na i pokojowa nauka, zgadza siê z religijn¹ afirmacj¹ istnienia Boga.
Inne jej odkrycia zmierzaj¹ w tym samym
kierunku.
Na przyk³ad uwa¿a siê, ¿e widzimy zaledwie dziesi¹t¹ czêæ tego, czym wszechwiat jest w rzeczywistoci. Podobno 90%
wszechwiata stanowi tzw. ciemna materia, któr¹ moim zdaniem nale¿a³oby raczej nazywaæ niewidzialn¹. Wed³ug
naukowców, istnieje wiat ca³kowicie niewidoczny dla cz³owieka, bardziej realny od
tego, w którym ¿yjemy1 ...
Dzisiaj, wierz¹cy powinni znaæ najwie¿sze doniesienia nauki, a Koció³ powinien im w tym pomagaæ... Zastanówmy
siê teraz, czym jest wola Bo¿a (gr. thelema
tou Theou) i w jaki sposób mo¿emy j¹ poznawaæ.
POZNAÆ WOLÊ BO¯¥
Opieraj¹c siê na Pimie wiêtym, Koció³ powtarza z moc¹: cz³owiek mo¿e
zrozumieæ, ¿e Bóg istnieje i poznaæ Go,
dziêki swemu naturalnemu rozumowi2 .
Poznanie to jest jednak niewystarczaj¹ce,
gdy¿ tylko wiara zapewnia nam wiat³o
prawdy. Przez wiarê mo¿emy odczytaæ
wszystko, co o Bogu mówi nam natura i
wszechwiat oraz to, czego Bóg wymaga
od nas w swoim S³owie, podyktowanym
przez Ducha wiêtego.
Na pytanie: jak i w czym wyra¿a siê wola
Bo¿a, mo¿emy odpowiedzieæ nastêpuj¹co:
 w ca³ym stworzeniu, które jest
arcydzie³em m¹droci Bo¿ej;
 w Biblii, S³owie Bo¿ym, danym cz³owiekowi za porednictwem wiêtych,
natchnionych i wybranych przez samego
Syna Bo¿ego, Jezusa Chrystusa, który
przyszed³ na wiat, aby go zbawiæ;
 w Kociele, który jest Cia³em Mistycznym Chrystusa; w jego sakramentach;
 w Mi³oci, w ludzkich sercach, w ca³ym
naszym ¿yciu, w ¿yciu wiêtych...
 w cudach, znakach i proroctwach
Bo¿ych...
Nie brak zatem rodków, pozwalaj¹cych

poznaæ i zrozumieæ wolê Bo¿¹ w historii i
w naszym ¿yciu. Zachêca nas do tego
Pismo wiête.
Psalm 40,89:
Wtedy powiedzia³em: «Oto przychodzê; w zwoju ksiêgi o mnie napisano: Jest
moj¹ radoci¹, mój Bo¿e, czyniæ Twoj¹ wolê».
Psalm 143,10:
Naucz mnie czyniæ Tw¹ wolê, bo Ty
jeste moim Bogiem, Twój dobry duch
niech mnie prowadzi.
List do Rzymian 12,2:
Nie bierzcie wiêc wzoru z tego wiata,
lecz przemieniajcie siê przez odnawianie
umys³u, abycie umieli rozpoznaæ, jaka jest
wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona³e.
W innym miejscu Aposto³ pisze, w Liscie
do Efezjan 5,15-17:
Baczcie wiêc pilnie, jak postêpujecie:
nie jako niem¹drzy, ale jako m¹drzy. Wyzyskujcie chwilê sposobn¹, bo dni s¹ z³e. Nie
b¹dcie przeto nierozs¹dni, lecz usi³ujcie
zrozumieæ, co jest wol¹ Pana.3
List do Kolosan 1,9:
 nie przestajemy za was siê modliæ i
prosiæ [Boga], abycie doszli do pe³nego
poznania Jego woli, w ca³ej m¹droci i duchowym zrozumieniu.
Wszystkie te fragmenty s¹ przeznaczone tak¿e dla ludzi wspó³czesnych. Nie
utraci³y one nic ze swej wymowy. Dlatego
musimy pamiêtaæ, ¿e nie wolno nam
chowaæ S³owa Bo¿ego pod korcem. Ten,
kto wiadomie ignoruje S³owo Bo¿e, ignoruje samego Boga i Jego wolê. Dlatego
bezustannie powinnimy z moc¹, cierpliwoci¹, szacunkiem i zrozumieniem przypominaæ wszystkim ludziom, ¿e powinni
szukaæ woli Boga, cudownie wyra¿onej w
Jego wiêtym S³owie. Cz³owiek d¹¿¹cy do
poznania Boga i Jego woli z pewnoci¹
kroczy ku swemu wiecznemu zbawieniu.
Dlatego Aposto³ Jan powiada  1J 2,17 
 kto za wype³nia wolê Bo¿¹, ten trwa
na wieki.
WYPE£NIAÆ WOLÊ BO¯¥
Poznaniu woli Bo¿ej towarzyszy pragnienie jej wype³nienia. Odkrywaj¹c Boga i
poznaj¹c Go, chcemy wprowadzaæ w ¿ycie
Jego S³owo. Nie zawsze tak siê jednak
dzieje. Pan Jezus naucza:
Mt 7,21: Nie ka¿dy, który mi mówi Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe³nia wolê mojego
Ojca, który jest w niebie.
S³owa te nale¿y traktowaæ z powag¹,
gdy¿ wielu powo³uje siê na Boga, lekcewa¿¹c Go swoim sposobem ¿ycia, czynami
i mylami, a dzieje siê to na ró¿nych szczeblach przynale¿noci do Kocio³a. Powin-
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nimy dzi ubolewaæ nad tym ze smutkiem.
Z pewnoci¹ nasze grzechy i s³aboci
przeszkadzaj¹ nam czasem wype³niaæ
wolê Bo¿¹, choæ pragniemy tego z ca³ego
serca (por. Rz 7,1823). Bolejemy jednak
tak¿e na widok zdrad i zatwardzia³oci
niektórych z naszych braci w wierze.
Cierpimy razem z Panem Jezusem, On za
cierpi w nas samych. Tak, Zbawiciel i Odkupiciel przyszed³ pomiêdzy ludzi. Poniós³
Mêkê na krzy¿u, by otworzyæ nam drogê
do ¿ycia wiecznego. Jak pisze w. Pawe³
w Licie do Hebrajczyków (10,910):
Nastêpnie powiedzia³: Oto idê, abym
spe³nia³ wolê Twoj¹. Usuwa jedn¹ ofiarê,
aby ustanowiæ inn¹. Na mocy tej woli
uwiêceni jestemy przez ofiarê cia³a
Jezusa Chrystusa raz na zawsze (por. Kp³
22,42; J 5,30).
Zbawcz¹ wol¹ Boga jest, abymy Go
poznali. Na tym polega teologiczny wymiar
wiary. S³uchajmy Go zatem, stosujmy w ¿yciu Jego S³owo, starajmy siê Mu podobaæ,
przekazuj¹c Jego wiat³oæ innym ludziom.
Jego wol¹ jest, abymy mi³owali Jego samego i naszych blinich. Niesie ona ze sob¹ prawdê, wiarê, pokój, sprawiedliwoæ,
radoæ, szacunek, cierpliwoæ, uwiêcenie,
zjednoczenie z Bogiem, modlitwê, kontemplacjê, zachwyt odkrywania Go, zbawienie... W sposób naturalny pojawiaj¹ siê one
w ¿yciu wiernych. Wszyscy w Kociele,
codziennie modlimy siê do Ojca, aby spe³ni³a siê Jego wola (Mt 6,10). Starajmy siê
wiêc poznawaæ i wype³niaæ wolê Bo¿¹ w

naszym ¿yciu i b¹dmy wiadkami Pana,
daj¹c przyk³ad niezachwianej wiary oraz
pe³nej nadziei mi³oci.
W tym szczególnym okresie dziejowym,
w czasie ³aski, z której powinnimy korzystaæ (Ef 5,16), pamiêtajmy, aby zawsze
czyniæ dobro, niezale¿nie od smutnych i bolesnych wydarzeñ naszej wspó³czesnoci.
Jest to znak czasów...
Powierzajmy siê Bo¿ej opiece i przyjmujmy wiat³oæ z wysoka, która prowadzi
nas ka¿dego dnia. Prze¿ywajmy nasz¹
piêkn¹ wiarê, polecaj¹c siê wstawiennictwu
Najwiêtszej Maryi Panny.
1
Zbie¿noæ odkryæ naukowych z wiar¹
chrzecijañsk¹ jest wielkim krokiem naprzód,
dokonanym w dzisiejszych czasach. Dobrze
jest pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê na ten temat
dziêki lekturze odpowiednich ksi¹¿ek i
powa¿nych czasopism.
2
O poznaniu Boga wiar¹ i rozumem: zob.
Katechizm Kocio³a Katolickiego.
3
Moja ksi¹¿ka Synowie wiat³oci jest
przydatnym w dzisiejszych czasach komentarzem do obydwu Listów do Tesaloniczan. W tych natchnionych przes³aniach,
Bóg przemawia do nas przez w. Paw³a.
Ksi¹¿ka ma nam pomóc w przygotowaniu siê
do przyjêcia i zrozumieniu woli Bo¿ej dla
naszych czasów i przysz³oci.

Przek³ad z franc.: A.L.
Za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis

S³owa modlitwy
s¹ terapi¹ ducha
"Zdrowie duszy polega na postêpowaniu zgodnym z wol¹ Bo¿¹, i odwrotnie  utrata tej zgodnoci jest chorob¹ duszy prowadz¹c¹ do mierci.
Stalimy siê s³abi, gdy¿ utracilimy
szczêliwe ¿ycie w raju, kiedy wypilimy do ostatniej kropli szkodliw¹ truciznê niepos³uszeñstwa. Nasz¹ naturê opanowa³a wtedy ciê¿ka i miertelna choroba. I oto przyszed³ prawdziwy Lekarz. Mia³ nas wyleczyæ ze
z³a za pomoc¹ zupe³nie innych rodków ni¿ te, które zaleca medycyna.
Poniewa¿ ulegalimy s³aboci przez
to, ¿e przestalimy pe³niæ wolê Bo¿¹,
dlatego Bóg uwalnia nas znowu od
choroby i jednoczy ze swoj¹ wol¹.
S³owa modlitwy s¹ terapi¹ ducha!
Lecz¹ bowiem chorobê tkwi¹c¹ w naszej duszy. Kto przyt³oczony jest cierpieniem tkwi¹cym w duszy, modli siê
s³owami: Niech siê spe³nia Twoja
wola! Wola Bo¿a jest zbawieniem
ludzi...
w. Grzegorz z Nyssy,
O modlitwie Pañskiej.
Modlitwa IV, 2.

Ps 103,15-18:
«...Dni cz³owieka s¹ jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie munie go wiatr, a ju¿ go nie ma,
i miejsce, gdzie by³, ju¿ go nie poznaje.
A ³askawoæ Pañska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwoæ nad synami synów,
nad tymi, którzy strzeg¹ Jego przymierza
i pamiêtaj¹, by pe³niæ Jego przykazania...»
5
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«MODLITWA JEZUSA»

W maju 2004 roku, w
Meteora (Grecja),
w czasie trwania
rekolekcji powiêconych Prawdziwemu
¯yciu w Bogu,
ojciec Nicolaos wyg³osi³
nastêpuj¹ce s³owa:

Panie Jezu Chryste, Synu Boga,
zmi³uj siê nade mn¹
grzesznikiem.
Oto modlitwa Jezusa.
Powtarzana kilkakrotnie, tworzy prawos³awny ró¿aniec, zwany
Komvoskinion, co oznacza zrobiony z supe³ków. Stanowi ona znak
pokutnego ¿ycia i u³o¿ona zosta³a, aby odmawiaj¹cy j¹, mogli dost¹piæ Bo¿ych ³ask. w.
Grzegorz Palamas,
chc¹c ukazaæ wielk¹ jej
wartoæ, powo³uje siê na
fragmenty z Pisma w.,
w których mo¿emy zobaczyæ skutecznoæ tej modlitwy. Ewangelista Mateusz (Mt 20,30) mówi
nam o dwóch niewidomych, którzy widz¹c Jezusa wo³aj¹ Panie, ulituj siê nad nami, Synu
Dawida. W tej samej
Ewangelii (Mt 15,22) kobieta kananejska krzyczy za Jezusem: Ulituj
siê nade mn¹, Panie,
Synu Dawida!. w.
Grzegorz odwo³uje siê
tak¿e do Ewangelii w. £ukasza (17,13)
gdzie trêdowaci wo³aj¹: Jezusie, Mistrzu,
ulituj siê nad nami.
Ju¿ w Starym Testamencie mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e s³owa zmi³uj siê nade mn¹
maj¹ ogromn¹ moc, za w Nowym Testamencie, do tych s³ów dochodzi jeszcze postaæ Jezusa, nazywanego raz Jezusem
Chrystusem, a innym razem: Jezusem,
Synem Dawida.
Nikt z nas nie mo¿e zbawiæ siê sam,
bez wiary w Jezusa i bez uznania swej
grzesznoci. Zawo³anie: Panie, Jezu Chryste, Synu Boga, zmi³uj siê nade mn¹, choæ
bardzo krótkie, jest te¿ bardzo skuteczne.
Wyra¿a ono ca³¹ prawdê wiary dziêki wezwaniu Trzech Osób Boskich: Ojca (Panie,
zmi³uj siê nade mn¹), Syna (Jezu Chryste,
Synu Dawida) S³owa wcielonego, a prosz¹c o Mi³osierdzie  Ducha w. Dostêpu-
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j¹c Bo¿ego Mi³osierdzia, jestecie posiadaczami wszystkiego, gdy¿ wraz z nim
otrzymujecie ¿ycie, zdrowie, pokój umys³u,
serca i duszy. Macie wówczas wszystko,
co niezbêdne do ¿ycia.
W orêdziach Prawdziwego ¯ycia w Bogu, Jezus prosi o odmawianie tej jednozdaniowej modlitwy po to, abymy mogli dost¹piæ Jego Mi³osierdzia. W ten sposób na
pewno jest to mo¿liwe. Wiem, ¿e odmawiacie d³ugie modlitwy, ale przecie¿ nie ma
potrzeby wypowiadania wszystkiego.
Pan wie o wszystkim i jest we wszystkim. On pragnie nam wiele daæ, jednak w
odpowiednim czasie i zgodnie z Jego Wol¹
i przykazaniami. A czyni tak jedynie dla naszego dobra. Dlatego zawsze jestemy w
stanie unieæ to, co otrzymujemy od Niego.
Wed³ug w. Maksyma cz³owiek utraci³

Bo¿¹ ³askê z powodu
swojej pychy. Ma ona
dwa oblicza. Pierwszym
z nich jest brak wiadomoci mocy Boga, drugim za  brak wiadomoci w³asnych s³aboci.
Zatem pycha jest najwiêksz¹ ignorancj¹.
Uwiadomienie sobie
w³asnej bezradnoci jest
ju¿ oznak¹ pokory. Dziêki tej cnocie odnajdujemy
Bo¿¹ ³askê. £aska ta mo¿e przebywaæ w waszych
duszach i wówczas mo¿emy mówiæ o Królestwie
Bo¿ym na ziemi. W religii prawos³awnej Jezus
zawsze stanowi jedn¹ z
Osób Trójcy wiêtej. Zatem modlitwa Jezusa jest
jednoczenie modlitw¹
do Ojca i Ducha w. Wzywaj¹c imienia Jezusa,
wzywamy tym samym
ca³¹ Trójcê w. W chwili
b³ogos³awienia wod¹:
Chwa³a Ojcu i Synowi, i
Duchowi wiêtemu
mówi siê: Mi³oæ Boga
Ojca, ³aska Pana naszego Jezusa Chrystusa i
jednoæ w Duchu wiêtym niech bêd¹ z wami
wszystkimi.
Podobnie dzieje siê
przy odmawianiu modlitwy Jezusa, kiedy wznosimy nasze myli do Ojca
bêd¹c jednoczenie Mu
pos³uszni, jak dzieci. Ponadto odczuwamy Bo¿¹
moc Ducha wiêtego i
wzywamy S³owo Wcielone.
w. Symeon Nowy Teolog w odniesieniu do tej modlitwy, mówi o Synu, Jezusie
Chrystusie jako S³owie  Logos otwieraj¹cym drzwi: Jeli kto wejdzie przeze Mnie,
bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. (J 10,9)
Dalej mówi, ¿e Ojciec jest domem, do
którego prowadz¹ te drzwi. W Ewangelii
wed³ug w. Jana (J 14,2) czytamy: W
domu mego Ojca jest mieszkañ wiele.
Jezus Chrystus jest Tym, przez Którego przychodzimy do Ojca. Aby jednak otworzyæ drzwi, którymi jest sam Jezus i wejæ
do Ojca, potrzebujemy klucza - Ducha
wiêtego, dawcy ¿ycia i prawdy.
Duch wiêty, pochodz¹cy od Ojca, jest
pos³any na ziemiê przez Syna, aby Ten
móg³ zamieszkaæ w ludzkich sercach. Wed³ug naszej wiary, poznajemy Ojca przez

Syna a to wszystko odbywa siê w Duchu
wiêtym.
w. Maksym wyznawca przypomina, ¿e
Ojciec powinien rodziæ siê w nas, w swoich dzieciach, ¿e winnimy staæ siê nowym
Betlejem, gdy¿ w przeciwnym razie nie ujrzymy chwa³y niebieskiej.
Modlitwa Jezusa wyra¿a bardzo wiele.
Wyjania wiarê w Boga, do którego wo³amy Kyrie. Ten, który stworzy³ ca³y wiat pozwala nam nazywaæ Siebie Ojcem. Orêdzia
pokazuj¹ nam Ojca, którego ³¹cz¹ bardzo
intymne wiêzi z Jego dzieæmi. Nie mo¿emy oddzielaæ stworzenia od Stwórcy, jak
nie oddziela siê wynalazcy od wynalazku
lub malarza od tego, co namalowa³. To bowiem, co tworzy artysta, wyra¿a czêæ jego
samego.
Poniewa¿ utracilimy Bo¿¹ ³askê poprzez grzech pierworodny, modlitwa Jezusa jest nam bardzo potrzebna. Jaki by³ ten
grzech? To egoizm cz³owieka, ¿¹dnego panowania. W czym tkwi przyczyna tego grzechu? Otó¿ powodem jest nasze ego, nasze dumne ego. Natomiast modlitwa Jezusa, odarta z ludzkiej pychy, koncentruje
siê na s³owie BÓG. Aby móc wejæ w tê
modlitwê nieustaj¹c¹ - potrzeba nam
wpierw siê przed Nim uni¿yæ.
Chrystus mówi do nas: Jeli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ Moje przykazania. Zachowuj¹c Bo¿e przykazania,
a zw³aszcza to mówi¹ce o mi³oci bliniego, przez pos³uszeñstwo jestecie bezpo-

rednio z³¹czeni z Trójc¹ Przenajwiêtsz¹.
Zwracaj¹c siê do Niej s³owami modlitwy Jezusa nie zatracamy w³asnej osobowoci, tak jak nigdy nie tracimy w³asnej
woli. Jednym z darów wyp³ywaj¹cych z odmawiania tej modlitwy jest zdolnoæ do demaskowania szatana w jego zwodniczym
dzia³aniu. On  najwiêkszy siewca podzia³ów, przybieraj¹c ró¿ne formy, jawi siê nam
niekiedy niczym anio³ wiat³oci. Zatem
dziêki jednemu zdaniu, wzywaj¹cemu Trójcê Przenajwiêtsz¹ uczymy siê rozpoznawaæ moc Boga od mocy szatana, dobro od
z³a.
Ponadto modlitwa Jezusa pozwala nam
dosiêgn¹æ stanu beznamiêtnoci. Nie
chodzi tu wcale o t³umienie uczuæ zniekszta³conych przez demona, ale o ich kontrolowanie, panowanie nad nimi, a tak¿e
ich przemianê.
w. Maksym, wyznawca i Ojciec Kocio³a, stwierdza, ¿e ¿ycie duchowe jak i
znajomoæ w dziedzinie duchowoci musi
przek³adaæ siê na codzienne ludzkie ¿ycie.
W przeciwnym razie mo¿na mówiæ o teologii Z³ego.
Jeli wydaje siê wam, ¿e szatan nie zna
Boga, ¿e nie wie, czym jest moc Jego ³aski, to jestecie w b³êdzie. Zna on bowiem
Boga lepiej ni¿ jakikolwiek teolog.
Zbawienie, jakie otrzymujemy przez Jezusa to zjednoczenie z Nim samym, ale
tak¿e zjednoczenie z innymi ludmi. Bóg
Ojciec da³ nam dziesiêæ przykazañ. Chry-

Piêciotygodniowa podró¿
Vassuli po Azji
Vassula podjê³a maratoñsk¹ podró¿
po siedmiu krajach Azji: Japonia,
Hong-Kong, Indie, Bangladesz, Tajlandia, Filipiny, Singapur. W czasie
dwudziestu siedmiu zorganizowanych
z ni¹ spotkañ przemówi³a do audytorium, które mog³o liczyæ ³¹cznie nawet 400 tys. osób. W 20-st¹ rocznicê
dania pierwszych orêdzi "Prawdziwego ¯ycia w Bogu", 28 listopada 2005,
Vassula siedzia³a w swoim domu w
Bangladeszu i prze¿ywa³a, jakby po
raz pierwszy mia³ siê zjawiæ Anio³
Stró¿.
To Duch wiêty odrodzi³ "Prawdziwe ¯ycie w Bogu" w niektórych krajach takich jak: Hong-Kong, Singapur,
gdzie wczeniejsza opozycja zdusi³a
potok Jego ³aski, wzmocni³ i doda³
odwagi pracuj¹cym dla Stowarzyszenia "True Life in God" w Japonii, Tajlandii i na Filipinach i dosz³o do spotkañ z niektórymi hierarchami Indii i
Filipin popieraj¹cymi orêdzia i misjê
Vassuli i w koñcu Jego Moc¹ dokonuje siê postêp w realizacji dzie³a Beth
Myriam w tym regionie.
Pocz¹wszy od tych siedmiu krajów,

bardzo pozytywnie oceniono zawarte
w specjalnej broszurze dzia³ania Kongregacji Doktryny Wiary, które to wyjanienia rozpowszechnia³y wszystkie
stowarzyszenia Prawdziwego ¯ycia w
Bogu na ca³ym wiecie, od pocz¹tku
2005 roku. Liczba ksiê¿y i sióstr zakonnych bior¹cych udzia³ w spotkaniach i nieobecnoæ jakiejkolwiek
opozycji ze strony lokalnego duchowieñstwa ukaza³a postêp w misji Vassuli, którego dokona³ Pan, aby jeszcze
bardziej otworzyæ drzwi dla Jego orêdzi.
Rodzina "Prawdziwego ¯ycia w
Bogu" dzia³a dzi aktywnie w wielu
pañstwach. Niestrudzona praca na
chwa³ê Bo¿¹ podejmowana przez
ewangelizatorów pracuj¹cych ciê¿ko,
by dzieliæ siê z innymi Bo¿ym Hymnem Mi³oci ukazuje ³askê Ducha
wiêtego, który przemienia, przeobra¿a, wzbudza, rozpala aposto³ów do
pracy dla Boga. S¹ to aposto³owie koñca czasów. A praca samej Vassuli polegaj¹ca na przekazywaniu S³owa
Boga w dzisiejszych czasach tryska
eksplozj¹ ³ask w tylu krajach!
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stus da³ nam tylko jedno: Mi³ujcie siê wzajemnie. Modlitwa Jezusa pomaga nam je
wszystkie zachowaæ w pamiêci.
Orêdzia Prawdziwego ¯ycia w Bogu
ukazuj¹ nam wszystkie zalecenia wspominanych tu Ojców Kocio³a bez podawania
ich imion.
Zdaniem w. Grzegorza z Nyssy, pocz¹tkuj¹cym w wierze wystarczy czytanie
psalmodii. Natomiast modlitwa Jezusa jest
wskazana dla tych, którzy kosztuj¹ Bo¿ej
³aski i nazywaj¹ siê hesychastes  ¿yj¹cy
w ciszy. Wy tak¿e, mo¿ecie byæ hesychastes, ¿yj¹c w wiecie i jednoczenie koncentruj¹c siê umys³em na tych ma³ych wezwaniach. Zaledwie jedno, krótkie s³owo 
Jezus  jest ju¿ modlitw¹ i odstrasza wszystkie demony. Wypowiadaj¹c imiê Jezus
wyznajecie wiarê w Boga, a Trójca Przenajwiêtsza zwraca siê ku Wam.
Mo¿e siê zastanawiacie, có¿ mo¿e
zdzia³aæ ta krótka, g³êboka, wewnêtrzna i
prosta zarazem modlitwa Jezusa? Otó¿, jeli zebraæ razem wszystkie d³ugie, wypowiadane przez was modlitwy dojdziemy zapewne do s³ów: Panie Jezu Chryste, Synu
Boga, zmi³uj siê nade mn¹, grzesznikiem.
Zastanówcie siê, wiêc nad imieniem Jezus.
To w³anie On przez Swoje Mi³osierdzie
sprawia, ¿e uciekaj¹ od nas wszelkie demony. Wyznajcie, zatem przed Nim swoj¹
nêdzê prosz¹c Go jednoczenie o Mi³osierdzie.
Stella Maris, nr 418
Przek³ad z franc.: Marta Z.

+

Pokój i Mi³oæ!
Piszê do Was, aby prosiæ o pomoc w
projekcie TLIG, do którego odkrycia jestecie zaproszeni. Chodzi o radio TLIG,
dostêpne na stronie internetowej:
http://www.tligradio.org
Jest ju¿ ponad 30 prelegentów wystêpuj¹cych przed mikrofonem i czytaj¹cych
orêdzia w 11 ró¿nych jêzykach!
Ca³kowity czas bezporednich transmisji na ¿ywo dochodzi do 18 godzin
tygodniowo. Szukamy osób czytaj¹cych
orêdzia przez internet. Informacje s¹ te¿
dostêpne w jezyku angielskim na stronie:
http://www.tlig.net/newphpBB2/
viewforum.php?f=7
Tam mo¿na przeczytaæ tak¿e uwagi osób, które ju¿ wyst¹pi³y przed mikrofonami. Nadawcy potrzebuj¹ tylko po³¹czenia przez internet i bycia dostêpnymi raz lub dwa razy w tygodniu.
Tak wiêc pozwólcie mi zachêciæ Was
do rozpowszechnienia wród czytelników
Prawdziwego ¯ycia w Bogu informacji
o internetowym projekcie radiowym True
Life in God.
Dziêkujê Wam bardzo
W mi³oci Maryi,
Fabian (Belgia)
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VASSULA TAK¯E
POTRZEBUJE MODLITWY

Szkocja, 12.09.2005
Drodzy Czytelnicy Prawdziwego ¯ycia w Bogu
Wielu z was pyta, co nowego u Vassuli, czy kontynuujê sw¹ misjê,
mimo ¿e ju¿ nie otrzymuje Orêdzi przeznaczonych dla nas. Chcemy was
gor¹co prosiæ o modlitwê za Vassulê i za jej misjê i podzieliæ siê wami
informacj¹ o tym, jak wci¹¿ szatan z ni¹ walczy i jak potrzebne jest jej
wasze duchowe wsparcie.
Zignorowalimy wiele mniejszych ataków Z³ego podczas tej dotychczasowej misji po Wielkiej Brytanii, jak np. blokady, które spowodowa³y
nasze spónienie na samolot; awarie urz¹dzeñ, alarmy po¿arowe uruchamiane w tajemniczy sposób. Nawet przyjêlimy ze miechem rozlanie siê benzyny naprzeciwko hotelu w którym przebywalimy. Wydarzenie to postawi³o sztab hotelowy w stan pogotowia i rozwa¿ano ewakuacjê w przypadku eksplozji. Tak! To wszystko by³y zwyk³e nieprzyjemnoci w porównaniu z tym póniejszym atakiem. To by³o bardzo powa¿ne.
Prawie j¹ stracilimy...  powiedzia³a Carol Chamberlain, dyplomowana pielêgniarka, która by³a z Vassul¹, kiedy ta przesta³a oddychaæ.
To dzia³o siê nastêpnego dnia po du¿ym spotkaniu w Edynburgu w
Szkocji, a Vassula mia³a w planie spotkanie z garstk¹ duchownych z kocio³a prawos³awnego, katolickiego i protestanckiego, by przedyskutowaæ
i podzieliæ siê przes³aniem Pana na temat jednoci. W³anie znalelimy
rozwi¹zanie problemu, który mielimy, w zwi¹zku z przygotowaniem spotkania i to musia³o z pewnoci¹ rozwcieczyæ szatana.
Vassula i Carol by³y w pokoju Vassuli, przygotowuj¹c siê do wyjcia,
kiedy nagle us³ysza³em z do³u kogo szaleñczo ³api¹cego powietrze, ¿eby
móc oddychaæ. Nigdy bym nie podejrzewa³, ¿e to mog³aby byæ Vassula,
dopóki nie dotar³em do koñca schodów. Spojrza³em w górê i ujrza³em, ¿e
to w³anie Vassula próbuje wszystkiego dla z³apania oddechu. Carol by³a
tu¿ obok niej, objê³a ramieniem plecy Vassuli, próbuj¹c uciszyæ ten atak,
opanowaæ panikê i pomóc Vassuli wyjæ z szoku. Nawet w tej sytuacji,
Vassula wydawa³a siê skupiona i stosunkowo spokojna. Z tego powodu,
stan zagro¿enia nie by³ dla mnie oczywisty. Ale kiedy Carol spojrza³a
bezporednio na mnie i powiedzia³a: Wykrêæ 999!  powaga sytuacji
dotar³a do mnie szybko. Chwyci³em telefon, wybra³em 999 i wróci³em na
schody. W³anie wtedy Vassuli uda³o siê ponownie z³apaæ oddech i Carol powiedzia³a mi, ¿e mogê od³o¿yæ s³uchawkê. Ca³y epizod trwa³ 2-3
minuty.
Carol, która zna³a i widzia³a ju¿ takie zjawiska w swojej wczeniejszej pracy pielêgniarskiej, powiedzia³a, ¿e myla³a, ¿e Vassulê w³anie
tam i wtedy stracimy. Sama Vassula powiedzia³a o tym, co siê sta³o: Czu³am, ¿e nadchodzi mieræ...
Mówi¹c fachowo Vassula by³a bliska zatrzymania akcji oddechowej.
Mówi¹c janiej: poniewa¿ jej oddychanie zatrzyma³o siê, jej cia³o skupi³o
ca³¹ swoj¹ uwagê na sercu, a p³uca i reszta jej cia³a zatrzyma³y reakcje.
To równie¿ powoduje wpuszczanie du¿ej iloci adrenaliny do krwiobiegu, która powoduje sporo bólu w ca³ym ciele. Czujesz siê jakby zosta³
uderzony przez ciê¿arówkê, mówi³a Carol. Vassula powiedzia³a póniej,
¿e to by³o to samo uczucie, jak gdyby w³anie powróci³a do zdrowia z
ciê¿kiej, przykuwaj¹cej do ³ó¿ka choroby albo co podobnego do tego.
Nawet jej g³os zmieni³ siê i by³ o wiele ni¿szy ni¿ normalnie.
Vassula odpoczê³a przez pó³ godziny, potem wsta³a i uda³a siê na
spotkanie. Z entuzjazmem i moc¹ podzieli³a siê prob¹ Pana o ujednolicenie daty Wielkanocy, któr¹ powinnimy wiêtowaæ w tym samym czasie. Zakoñczy³a odezw¹ Pana do Domu Wschodu i Domu Zachodu.
Opis tego, co siê sta³o, przedstawiamy czytelnikom Prawdziwego
¯ycia w Bogu w okrelonym celu. To jest jasne przypomnienie ka¿demu, ¿e Vassula tak¿e potrzebuje modlitwy.
Niektórzy  a nawet wielu  myl¹, ¿e skoro Vassula tak zosta³a pob³ogos³awiona przez Boga i otrzyma³a ten charyzmat, to jest ona ju¿ pod
opiek¹, aby dzia³aæ, ¿yæ i przemawiaæ. A ona te¿ potrzebuje modlitwy.
Wielu modlitw. Du¿o wiêcej modlitw ni¿ nam siê wydaje. Jest to wiêc te¿
przypomnienie, aby uprosiæ modlitwami opiekê dla Vassula i ochronê dla
jej misji.
N.N.
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wiadectwo z Waszych listów

...Jestem oczarowana wasz¹ stron¹ w internecie i Vassul¹. Du¿o zmieni³o siê w moim ¿yciu od czasu czytania
orêdzi, a ja sama zmieni³am siê najbardziej no i moja
ma³a rodzinka: zaczêlimy siê razem modliæ. Ca³e to ¿ycie tutaj nie jest takie proste, jeli chodzi o wiarê i o wiadectwo w ¿yciu. Przede wszystkim, gdy ci¹gle mi siê zdaje, ¿e nadesz³y czasy jakby przeladowania wiary chrzecijañskiej. Mylê, ¿e dla ludzi ¿yj¹cych w Polsce jest to
rzecz niewyobra¿alna  ale w miastach niemieckich niestety tak jest i gdy cz³owiek zacznie rozmawiaæ lub dyskutowaæ na te tematy spotyka siê z wypowiedziami próbuj¹cymi udowodniæ bezsensownoæ wiary. W m³odoci
nale¿a³am do Oazy i nigdy w ¿yciu bym nie przypuszcza³a,
¿e zostanê wiadkiem Jezusa wys³anym w tak daleki
wiat...
Sylwia

1/2006

AKTUALNE

APOSTO£KA
P£OMIENIA
MI£OCI
EL¯BIETA
KINDELMANN
(1913-1985)

PROMOCJE!
Do 15 kwietnia 2006
ZAMÓWIENIA od 15 z³ wzwy¿
S¥ PREMIOWANE
KSI¥¯K¥ GRATIS:
300 stron bezp³atnej lektury!
Ponadto na Wielki Post:
] MARIA VALTORTA
Mêka Jezusa Chrystusa
obni¿ka o 25%: 24 z³
Tylko 18 z³! (+ koszt wysy³ki!)
] MARIA VALTORTA
Mêka Jezusa Chrystusa
+ 1CDR MP3 Mêka... 9-godz.
nagranie radiowe Tylko 20 z³!
(+ koszt wysy³ki!)
] Poznaæ Ewangeliê
+ gratis 1CDR MP3 Mêka...
9-godz. nagranie radiowe: 10 z³
(+ koszt wysy³ki!)
] 15 POCZTÓWEK
Cena: 10 z³ + wysy³ka gratis,
czyli o 7 z³ taniej.
P³atnoæ na konto:
16114020040000360234222480
w tytule wp³aty nale¿y napisaæ:
widokówki.
] Prawdziwe ¯ycie w Bogu
+ koszty wysy³ki gratis
+ ksi¹¿ka w prezencie!
do wyboru:
L Wasze modlitwy mog¹
zmieniæ wiat modlitewnik
L R. Laurentin Jak rozpoznaæ
znak dany przez Boga
L Korespondencja Vassuli
z Kongregacj¹ Nauki Wiary
L Modlitewnik dla grup
Prawdziwego ¯ycia w Bogu
Przy zakupie promocyjnym
oszczêdnoæ wynosi nawet 30 z³.
P³atnoæ na konto w mBanku:
16114020040000360234222480
w tytule wp³aty nale¿y napisaæ:
PROMOCJA + tytu³ wybranej
ksi¹¿ki.
*
Mo¿na te¿ skorzystaæ
z naszego sklepu internetowego.
Wejcie bez logowania.

! ZAPRASZAMY !

El¿bieta Kindelmann, z domu Szantö,
urodzi³a siê w wêgierskiej rodzinie. W m³odoci chcia³a wst¹piæ do klasztoru, ale nie
zosta³a przyjêta. Bóg mia³ dla niej inne plany...
Jako 33-letnia wdowa z szeciorgiem
ma³ych dzieci, aby je utrzymaæ, musia³a zdobyæ siê na wiele wyrzeczeñ. Przed piêædziesi¹tym rokiem ¿ycia us³ysza³a g³os z Nieba,
który powierzy³ jej niezwyk³e pos³annictwo...
Jej dziennik duchowy pisany na polecenie Maryi relacjonuje objawienia nadprzyrodzone, które s¹ w ca³oci wizjami intelektu.
Pod tym wzglêdem ró¿ni¹ siê one zasadniczo od tradycyjnych wizji: istniej¹ wy³¹cznie
w sferze umys³u. Nie s¹ wiêc zwi¹zane z
okrelonym miejscem na ziemi ani z wydarzeniami biblijnymi, jak by³o to u b³. Anny Katarzyny Emmerich, Marii Julii Jahenny lub u
Teresy Neumann. El¿bieta Kindelmann wyra¿a ów wyj¹tkowy dar s³owami: Us³ysza³am w duszy... Nie widzi zatem objawienia
swymi oczyma cielesnymi, nie s³yszy dwiêków, ale otrzymuje orêdzia duchowe, które
wymagaj¹ czêsto wielkich wysi³ków, by mog³a wyraziæ je s³owami.

¯YCIE
El¿bieta Kindelmann przez ca³e dziesiêciolecia pozostawa³a nieznana. W opublikowanych pomiertnie pismach jej kierownika
duchowego, zmar³ego w 1976, dowiadujemy siê, ¿e przysz³a na wiat w ubogiej rodzinie i mia³a dwanacioro rodzeñstwa. Gdy
otrzyma³a charyzmaty, by³a jedyn¹ osoba ¿yj¹c¹ sporód swoich braci i sióstr.
Otrzyma³a jedynie podstawowe wykszta³cenie, a po przedwczesnej mierci rodziców spêdzi³a resztê dzieciñstwa w Cseresznyéspuszta.
W wieku 13-15 lat kilkakrotnie usi³owa³a
wst¹piæ do klasztoru. Po raz ostatni podjê³a
tak¹ próbê maj¹c lat 16, jednak prze³o¿ona
sióstr Wizytek odrzuci³a jej probê twierdz¹c,
¿e Bóg oczekuje od niej czego innego.
Jako 33-letnia matka szeciorga dzieci,
El¿bieta zosta³a wdow¹. ¯y³a odt¹d w ubóstwie i niedostatku. Zbli¿aj¹c siê do piêædziesi¹tego roku ¿ycia s¹dzi³a, ¿e po okresie wytê¿onej pracy czeka j¹ wreszcie spokój i
odpoczynek. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu, us³ysza³a jednak w sercu g³os Chrystusa i Jego Matki.

Tak sama opisa³a g³ówne wydarzenia
swego ¿ycia:

BIOGRAFIA
EL¯BIETY KINDELMANN
6 czerwca 1913 roku przysz³am na wiat
w Kispest (szpital w. Stefana). Chrzest odby³ siê 23 czerwca 1913 r.
Moi rodzice, to: Józef Santo, drukarz
(18711917) i Ersebet Meszaros (1878
1924). Ojciec by³ protestantem, matka katoliczk¹. Dzieci otrzyma³y wychowanie katolickie.
Mia³am dwanacioro rodzeñstwa, szeæ
par blini¹t. Tylko ja, jako trzynaste dziecko, nie mia³am bliniaczego brata ani siostry i tylko ja do¿y³am wieku doros³ego. Siedmioro braci i sióstr umar³o na grypê hiszpañsk¹ w 1919. Dwoje sta³o siê ofiarami dyfterytu, a dwoje ginie w wypadkach. Jedno z
rodzeñstwa umiera w dzieciñstwie z nieznanych powodów.
Po mierci ojca, od 1917 do 1919, by³am wychowywana przez dziadków ze strony matki w Seresznyespuszta, gdy¿ ze
wzglêdu na s³abe zdrowie lekarz zaleci³ mi
przebywanie na wsi  opowiada³a El¿bieta.
Nie przypominam sobie, czy w tamtym czasie prowadzono mnie do odleg³ego o 14 km
kocio³a w Szekazard. Pamiêtam tylko, ¿e
babcia nosi³a zawsze ró¿aniec owiniêty wokó³ nadgarstka, nawet wtedy, gdy wychodzi³a
by nakarmiæ kury i trzodê.
Od wrzenia 1919 do czerwca 1923 chodzi³am do szko³y podstawowej dla dziewcz¹t
przy ulicy Pannonia w Budapeszcie.
8 listopada 1923, dziêki organizowanej
wówczas miêdzynarodowej akcji, El¿bieta
zostaje wys³ana do rodziny bogatego szwajcarskiego w³aciciela fabryki maszyn rolniczych w Willisau. Z rachitycznego dziecka
wa¿¹cego 21 kg, pod nadzorem francuskich
i niemieckich guwernantek, zmieni³am siê w
ma³¹ panienkê i przyty³am do 38 kg.
W listopadzie 1924 roku wróci³am do
Budapesztu, przynaglana mi³oci¹ do matki, która wskutek choroby nie opuszcza³a ju¿
³ó¿ka.
Po koniec roku 1924 moi rodzice z
Willisau chcieli mnie adoptowaæ i ostatecznie sprowadziæ do Szwajcarii. Mielimy siê
spotkaæ o godz. 10 na dworcu w Grazu (Austria). Przyjecha³am o 10 wieczorem, oni

9

Vox Domini
czekali na mnie o 10 rano. To fatalne nieporozumienie zadecydowa³o o tym, ¿e ¿y³am i
wype³nia³am moj¹ misjê na Wêgrzech. M³ode ma³¿eñstwo wêgierskie przywioz³o mnie
z powrotem do Budapesztu.
Maj¹c dwanacie lat, pracowa³am w
gospodarstwie mojego wuja w Vajta; pozostawa³am tam od wi¹t Wielkanocnych do
zbiorów kukurydzy; nie mog¹c jednak znieæ
lenistwa moich trzech kuzynów oraz kuzynki, opuci³am ich bez s³owa i wróci³am do
Budapesztu.
Od listopada 1925 do czerwca 1926
by³am na s³u¿bie u matki pewnego miejscowego dostojnika. Musia³am wykonywaæ
swoj¹ pracê od rana do wieczora o jednym
tylko posi³ku dziennie. By³o mi ciê¿ko, czêsto doskwiera³ mi g³ód. Spakowa³am wiêc
swój baga¿ i wyruszy³am w kierunku centrum miasta.
Pod bram¹ jakiego zniszczonego domu
zobaczy³am niezbyt sympatyczn¹ starsz¹
kobietê z pustym syfonem na wodê sodow¹. Zauwa¿ywszy mnie, kaza³a mi kupiæ dla
niej butelkê wody sodowej w bistro po przeciwnej stronie ulicy. Poda³a mi pieni¹dze i
obserwowa³a, czy wykonujê polecenie. Kiedy przynios³am jej wodê, zada³a mi kilka pytañ, zaprowadzi³a do siebie i poczêstowa³a
niadaniem. Zatrudni³a mnie do pracy w
swoim ogródku w zamian za posi³ki. Mia³a
dziwnych goci. Musia³am wo³aæ o pomoc i
opieraæ siê fizycznie pewnemu m³odemu
cz³owiekowi, który odwiedza³ j¹ w domu.
Tego samego dnia odesz³am, by dalej tu³aæ
siê z moim baga¿em.
By³ 10 sierpnia 1926 roku. Wesz³am do
kocio³a z wieczyst¹ adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu przy ulicy Ülloi. Gdy koció³
zamkniêto, zaczê³am b³¹kaæ siê przed nim,
a¿ w koñcu dotar³am na ³awkê przy placu
Matyasa. Policjant dokonuj¹cy obchodu, zlitowa³ siê i nie przepêdzi³ mnie. O wicie
posz³am do kocio³a Serca Jezusowego,
gdzie przespa³am ca³¹ mszê. Póniej ogrza³am siê i zaczê³am dalej b³¹dziæ w poszukiwaniu pracy. Niedaleko kocio³a w Jozsefvaros, na drzwiach do sklepu z nabia³em,
znalaz³am og³oszenie: szukano roznosicieli
mleka. Wesz³am wiêc i zosta³am przyjêta,
nie powiedziano mi jednak, ¿e mia³am rozpocz¹æ dopiero w trzy dni póniej, gdy poprzedni roznosiciel zakoñczy swoj¹ pracê.
Co pocz¹æ przez trzy dni?
Na ulicy Koszuru znajdowa³a siê manufaktura. Jej w³aciciele na poczekaniu anga¿owali wszystkich chêtnych do ³upania
orzechów. Robotnicy siedzieli przy stole.
Przed ka¿dym sta³y dwa koszyki. Wyjmowali
orzechy z jednego, zdejmowali ³upinê i wk³adali j¹dro orzecha do drugiego koszyka.
Efekty ich pracy by³y wa¿one. P³acono im 4
fillery za godzinê, a za 10 fillerów mog³am
kupiæ 5 rogalików na targowisku przy placu
Teleki, najtaniej w ca³ym miecie. Posz³am
do Ojców Franciszkanów, którzy dali mi trochê pieniêdzy. Zakupionym pieczywem podzieli³am siê z jak¹ g³odn¹ kobiet¹. Poch³onê³ymy je natychmiast, siedz¹c na jednej
z ³awek na placu. Franciszkanie zaproponowali mi, ¿ebym zwróci³a siê do sióstr z
ulicy Marii, które u¿yczy³y mi schronienia za
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1 pengo. G³ód zmusza³ mnie do kradzie¿y i
wstydzi³am siê tego. Posz³am wiêc do spowiedzi. Ksi¹dz, który mnie spowiada³, p³aka³ razem ze mn¹ i zapewnia³, ¿e nie pope³ni³am grzechu, poniewa¿ to nêdza przywiod³a mnie do tego czynu. Póniej, siostry u
których przemieszkiwa³am, darowa³y mi
op³atê za pobyt.

MIÊDZY UBÓSTWEM
A NÊDZ¥
¯yj¹c w nêdzy i nie maj¹c ¿adnego oparcia w cz³owieku, musia³am zmieniaæ pracodawców za ka¿dy dodatkowy grosz zarobku. Wykonuj¹c to samo zajêcie w mleczarni
przy ulicy Barros otrzymywa³am 6 pengo i
obiad. Trzecia mleczarnia, przy tej samej
ulicy, zapewni³a mi utrzymanie przez rok. Z
materialnego punktu widzenia ta praca by³a
najkorzystniejsza. Zarabia³am 8 pengo i pracowa³am tylko od godz. 5.30 do 11. Wolny
czas spêdza³am na modliwie, najczêciej w
kociele Wieczystej Adoracji. Regularnie te¿
uczestniczy³am tam w nabo¿eñstwie przed
Najwiêtszym Sakramentem. Aby zarobiæ
wiêcej, najê³am siê w pewnym zak³adzie do
obierania ziemniaków. P³acono nam 2 fillery za 10 kg obranych ziemniaków. W ci¹gu
trzech godzin mog³am zarobiæ 12 fillerów.
Sprzedawa³am te¿ s³odycze w ma³ym kinie
na przedmieciu. Nie ogl¹da³am filmów. W
czasie seansów, siedz¹c w wolnym fotelu,
rozmyla³am o Bogu. Dyrektorka kina po¿ycza³a ode mnie drobne kwoty. Kiedy jej d³ug
wzrós³ do 20 pengo, postanowi³a mnie zwolniæ.
Zosta³am okazjonaln¹ nosicielk¹ zakupów w Halach IX dzielnicy. O 6 rano udawa³am siê do Hal i proponowa³am swoj¹ pracê
kobietom, które przychodzi³y po sprawunki.
Po dotarciu do domu, wiele z nich zaprasza³o mnie na niadanie.
W ten sposób pozna³am mieszczañsk¹
rodzinê z Budapesztu, dziêki której mog³am
zapisaæ siê na kurs w szkole pielêgniarskiej
przy ulicy Dohany w VIII dzielnicy. Jednak
dopiero w 10 lat póniej mog³am spo¿ytkowaæ w praktyce nabyte tam umiejêtnoci,
opiekuj¹c siê chorymi w szpitalu Sióstr Franciszkanek i w szpitalu gruliczym przy Tarogato.
Pracowa³am dalej w Halach, nawet, gdy
otrzyma³am zatrudnienie w ma³ym rodzinnym przedsiêbiorstwie szczotkarskim. Moja
p³aca wzros³a do 60 pengo na miesi¹c, a
rodzina przedsiêbiorców codziennie zapewnia³a mi obiad. Mog³am zatem wynaj¹æ pokój i zamieszka³am na pierwszym piêtrze
pod numerem 10 przy ulicy Magdolna, p³ac¹c 20 pengo czynszu na miesi¹c. Pracowa³am od 8 do 16. Podczas tej walki o chleb
powszedni, stara³am siê przypominaæ ludziom o Bogu. Nieustannie zaprz¹ta³a mnie
myl o nauce religii i o wyjedzie na misje.
Maj¹c 15 lat, postanowi³am zostaæ siostr¹ od Wieczystej Adoracji (ten wynagradzaj¹cy zakon zosta³ za³o¿ony w Pary¿u
przez ksiê¿n¹ dOultremont). Spêdza³am w
ciszy ca³e godziny, wpatruj¹c siê w Najwiêtszy Sakrament, wystawiony dla wiernych na
o³tarzu. Moje serce przepe³nia³o siê wówczas mi³oci¹ do Boga.

Pewnego dnia postanowi³am wejæ do
klasztoru i zapytaæ siostrê furtiankê, jakie
warunki muszê spe³niæ, aby mnie przyjêto.
Odpowiedzia³a, ¿e muszê przynieæ rekomendacjê i wrêczy³a mi du¿¹ kartkê z wydrukowan¹ na niej list¹ wszystkiego, co nale¿a³o oddaæ klasztorowi w dniu przyjêcia.
Na koñcu tego d³ugiego wykazu przedmiotów sk³adaj¹cych siê na wyprawê zakonnicy, figurowa³a wzmianka o sumie, któr¹
ka¿da kandydatka mia³a wp³aciæ wedle swoich mo¿liwoci.
Czyta³am ze zdumieniem i myla³am, ¿e
nigdy nie uda mi sie zgromadziæ takiej fortuny. Ubóstwo nie pozwoli³o mi wiêc zostaæ
zakonnic¹.
Pragnienie bycia misjonark¹ trwa³o jednak i wci¹¿ ros³o w moim sercu. Nie wiedzia³am jeszcze, ¿e Bóg ma dla mnie inne
plany.
Jesieñ 1928. Nie przypominam sobie
nazwiska starszej kobiety, któr¹ spotyka³am
czêsto podczas adoracji. Dzieli³am siê z ni¹
moimi zamiarami i marzeniami o misjach. To
ona poda³a mi adres sióstr misjonarek z ulicy Herminy, które wychowywa³y sieroty i by³y
tak¿e wysy³ane na misje.
Znalaz³szy siê na ulicy Herminy, poprosi³am o rozmowê z siostr¹ przyjmuj¹c¹ kandydatki. Wtedy po raz pierwszy us³ysza³am
okrelenie prze³o¿ona klasztoru. Furtianka wprowadzi³a mnie do rozmównicy. Prze³o¿ona zjawi³a siê i kaza³a mi usi¹æ, poniewa¿ z przyzwyczajenia sta³am. Opowiedzia³am jej o moim pragnieniu g³oszenia ludziom
Dobrej Nowiny na misjach. Gdy wyzna³am,
¿e jestem sierot¹ i niewiele zarabiam, podnios³a siê ze s³owami: Wiesz, moje dziecko, dlaczego chcesz wst¹piæ do klasztoru?
Nie masz powo³ania, ale próbujesz zostaæ
zakonnic¹, bo jeste sierot¹ i brakuje ci
domu.
Na tym rozmowa siê zakoñczy³a. By³am
zrozpaczona. Nie powiedzia³am o mojej
pora¿ce nikomu poza pani¹, która dostarczy³a mi adres zgromadzenia. Poradzi³a mi:
Id do domu macierzystego przy ulicy Menesi, do prze³o¿onej prowincjalnej. Wsiad³am do tramwaju aby pojechaæ do Pesztu
przez most Franciszka Józefa (miêdzy Bud¹
a Pesztem p³ynie Dunaj, przedzielaj¹cy miasto na dwie czêci). Poprosi³am o widzenie
z prze³o¿on¹ prowincjaln¹. Czeka³am piêæ
minut, które wydawa³y mi siê tak d³ugie, jakby poprzedza³y moj¹ mieræ.
Prze³o¿ona rozmawia³a ze mn¹ tak ujmuj¹co, ¿e uspokoi³am siê ca³kowicie. Opowiedzia³am jej wszystko z absolutn¹ szczeroci¹. Wziê³a mnie za rêkê i powiedzia³a:
Zapytamy Pana Jezusa o Jego wolê, a On
powie nam, co mamy czyniæ. Wszystko bêdzie tak, jak On sobie tego ¿yczy. Wesz³ymy do kaplicy, ja jednak zatrzyma³am siê
za ³awkami i stoj¹c patrzy³am, jak prze³o¿ona rozmawia z Panem Jezusem. Wreszcie,
z wielk¹ ³agodnoci¹ podesz³a do mnie i
zaprowadzi³a do rozmównicy. Tam, kaza³a
mi usi¹æ, po³o¿y³a d³oñ na mojej d³oni i patrz¹c mi g³êboko w oczy, powiedzia³a: Moje
dziecko, wola Bo¿a jest inna. Poczu³am, ¿e
robi mi siê s³abo. Wiesz, jaka jest wola dobrego Boga? Chce uczyniæ dla ciebie co
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innego. Ma dla ciebie inn¹ misjê. Gdy ci j¹
powierzy, wype³nij j¹ tak dobrze, jak tylko
potrafisz.
Prze³o¿ona odprowadzi³a mnie do wyjcia. Na odchodnym poca³owa³a mnie w
czo³o i pob³ogos³awi³a.
Bóg mia³ dla mnie inny plan.
Po tym spotkaniu wszystko siê we mnie
za³ama³o. Nie widzia³am co pocz¹æ. Tortura
mojej duszy trwa³a jeszcze tydzieñ. Nie wiedzia³am wtedy, ¿e jest ona dzie³em szatana.
Po spowiedzi u ojca Matray, który mia³
zostaæ moim spowiednikiem na d³ugie lata,
ob³ok niepewnoci opuci³ moje serce.
1927-1930. Nie mia³am innych pragnieñ,
ni¿ uczyæ siê i modliæ. Trudno mi opisaæ g³ód
wiedzy i chêæ poszerzania horyzontów. W
ci¹gu szeciu miesiêcy, nauczy³am siê s³owo w s³owo treci podrêczników z dwóch
pierwszych lat szko³y podstawowej. Nie mia³am jednak pieniêdzy, ¿eby przyst¹piæ do egzaminów. Zaczê³am wiêc uczyæ siê z ksi¹¿ek do III i IV klasy. W ten sposób zdobywa³am wykszta³cenie, nie otrzymuj¹c wiadectw szkolnych.
Jesieñ 1929 roku przynios³a wielkie
zmiany w moim ¿yciu. Poniewa¿ mia³am
piêkny g³os i dobry s³uch, zosta³am przyjêta
do chóru kocielnego wspólnoty Chrystusa
Króla w Jozsefvaros (VIII dzielnica). Pierwszym tenorem by³ tam Karol Kindelmann, ja
za  pierwszym sopranem. Karol owiadczy³ mi siê, wysz³am wiêc za niego maj¹c
16 lat. Mój m¹¿ by³ o 30 lat starszy. Pracowa³ w dobrze p³atnym w owych czasach
zawodzie kominiarza. Nasz lub odby³ siê
25 maja 1930 roku, w niedzielê Zes³ania
Ducha wiêtego. M¹¿ zbudowa³ dla nas
czteropokojowy dom na peryferiach Budapesztu.
Od 1931 do 1942 urodzi³o siê szecioro
naszych dzieci. Anio³ Pañski i ró¿aniec by³y
integraln¹ czêci¹ naszej codziennoci.
M¹¿ odszed³ z tego wiata 26 kwietnia
1946 roku. Jako wdowa z szeciorgiem dzieci znalaz³am siê w wyj¹tkowo trudnej sytuacji. Nieszczêcia wojny sprawi³y, ¿e musielimy powoli sprzedawaæ nasze dobra. Szafy
siê opró¿nia³y i niemal wszystkie rzeczy do
nas nale¿¹ce, zmienia³y w³aciciela. Nacjonalizacja z 1948 roku doprowadzi³a moj¹
rodzinê na skraj nêdzy. Zosta³am sprz¹taczk¹ w Akademii Wojskowej i pracowa³am tam
po 12 godzin dziennie. Niedojedzone resztki ze sto³ów zapewnia³y przetrwanie moim
dzieciom. W szeæ miesiêcy póniej zosta³am jednak zwolniona z powodów politycznych, gdy wyda³o siê, ¿e przechowywa³am
w domu figurkê Matki Bo¿ej i wiece.
Listopad 1950  maj 1951. Bylimy w
sytuacji, z której po ludzku nie widzia³am
¿adnego wyjcia. Prawie nierozwi¹zywalne
problemy finansowe oddala³y mnie coraz
bardziej od Boga.
Chodzi³am bez celu po ulicach miasta,
od dzielnicy do dzielnicy. Nagle, w Kobanya,
zobaczy³am, ¿e dawna huta Eötli nosi³a teraz nazwê Gabon Aron. Szef personalny
zak³adu okaza³ mi przychylnoæ i zaanga¿owa³ mnie do pracy przy kontroli jakoci
wyrobu. Dziêki temu mog³am uchroniæ dzieci

przed g³odem. Dzieci ros³y, wykonuj¹c w
domu pracê cha³upnicz¹. Dwie starsze córki wyrabia³y poñczochy za pomoc¹ specjalnej maszyny, ch³opcy  siatkê do sit, na przeznaczonym do tego warsztacie.
Po pewnym czasie, reorganizacja zak³adu poci¹gnê³a za sob¹ zwolnienie czêci
pracowników, wród których znalaz³am siê i
ja. Znowu musia³am szukaæ zatrudnienia.
26 grudnia 1951 roku wysz³a za m¹¿
moja najstarsza córka, Cecylia.
Czytaj¹c gazetê znalaz³am w niej anons
o pracy w zak³adzie spo¿ywczym. Wynagrodzenie jednak by³o tak niskie, ¿e wkrótce
musia³am rozejrzeæ siê za innym zajêciem.
Jesieni¹ 1953 roku zosta³am robotnic¹
w fabryce kuchenek gazowych. Zwolniono
mnie na miesi¹c przed powstaniem narodowym w 1956 roku.
Podczas wi¹t Bo¿ego Narodzenia w
1955 roku, wysz³a za m¹¿ moja druga córka, Valeria.
Lato 1957. Moim pracodawc¹ by³ Lazlo
Harangi, w³aciciel pralni chemicznej w VII
dzielnicy. Póniej wytwarza³am jedwabne
wst¹¿ki, nale¿¹c do zwi¹zku rzemielniczego.
Czerwiec 1957:
lub mojej trzeciej córki, Marii.
Czerwiec 1958: lub syna, Karola.
W 1959 roku zosta³ rozwi¹zany problem
mieszkania dla czterech m³odych ma³¿eñstw.
1960. Uwolniwszy siê niemal ca³kowicie
od problemów z utrzymaniem, zapisa³am siê
na uniwersytet ludowy, aby studiowaæ psychologiê i astronomiê. Tego zamiaru, podobnie, jak wielu innych, nie uda³o mi siê jednak zrealizowaæ.
13 lipca 1960 roku, na trzy dni przed
wiêtem Matki Bo¿ej Szkaplerznej, mia³am
cudowne objawienie duchowe. Trwa³o ono
trzy dni, od wschodu s³oñca do wieczora.
Kiedy z kim rozmawia³am, lub kto mówi³
do mnie: objawienie zanika³o. Niezwyk³e odczucie sprowadza³o radosny pokój do mojej duszy. To dowiadczenie przewy¿sza³o
wszystko inne. Dopiero w kilka tygodni pó-

niej zrozumia³am, ¿e by³o ono milcz¹cym
wstêpem do obecnoci Pana Jezusa, której
nie sposób wyraziæ w sposób rozumowy.
Bo¿e Narodzenie 1961 roku. Józef, drugie z moich dzieci i pierwszy z trzech synów, o¿eni³ siê w wieku 26 lat. Po szeciu
latach, ma³¿onkowie mieli ju¿ trzech ch³opców. Ich matka umar³a na raka piersi po urodzeniu trzeciego z nich. Babcia zobowi¹za³a siê do wychowania sierot.
1962. Przed otrzymaniem orêdzi Pana
Jezusa i Maryi, us³ysza³am nastêpuj¹ce
wezwanie: Wyrzeknij siê siebie, gdy¿ powierzamy ci wa¿n¹ misjê. Nie bêdziesz w
stanie jej wype³niæ, je¿eli ca³kowicie nie zaprzesz siê swojej osoby. Masz woln¹ wolê.
Mo¿esz wiêc podj¹æ siê tego zadania, pod
warunkiem, ¿e ty równie¿ tego pragniesz.
Mimo w¹tpliwoci i rozterek wewnêtrznych,
przyjê³am wolê Bo¿¹. Moja dusza zosta³a
zalana tyloma ³askami, ¿e nie mog³am wypowiedzieæ ani s³owa.
Pan kaza³ mi surowo przestrzegaæ postu o chlebie i wodzie, zw³aszcza w poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki. Trwa³o to do 1972
roku, gdy Jezus z³agodzi³ warunki postu,
ograniczaj¹c go do poniedzia³ków.
El¿bieta Kindelmann zmar³a 11 kwietnia
1985 roku. Zanim sta³a siê narzêdziem Chrystusa i Matki Bo¿ej, musia³a pokonaæ niezliczone trudnoci ¿yciowe, którym stawi³a
czo³a z w³aciw¹ sobie energi¹.

POS£ANNICTWO

W g³êbi jej duszy pojawi³o siê nadprzyrodzone wezwanie. Doskonale rozró¿nia³a
ona g³osy Jezusa, Maryi oraz anio³ów. Jestem narzêdziem Bo¿ym  pisa³a. Poniewa¿ wype³ni³am ju¿ swoje zadanie macierzyñstwa wzglêdem szeciorga dzieci, zapyta³am Jezusa: «Panie, drogi Jezu, dlaczego obarczasz mnie now¹ odpowiedzialnoci¹, za przekazanie nie tylko mojemu krajowi  Wêgrom, lecz tak¿e ca³emu wiatu,
orêdzia Twojej Matki? Istnieje poród nas
tyle wiêtych osób duchownych i wieckich,
a Ty wybra³e w³anie mnie. Nie mam ¿adnych predyspozycji intelektualnych, moje
wykszta³cenie jest poni¿ej przeciêtnej, moja
wiedza religijna ogranicza siê do fragmentów Pisma wiêtego...» «Wiem - odpowiedzia³ mi Pan - ¿e mog³em znaleæ osoby inteligentne, uczone i m¹dre, ale wybra³em
ciebie, poniewa¿ nie znalaz³em nikogo bardziej pokornego, prostego i byæ mo¿e mniej
godnego, by spe³niæ tê misjê na ziemi.»
«Pan Jezus mnie znalaz³  kontynuowa³a
El¿bieta  i zamiast znajomoci literatury,
sztuki, nauki i jêzyków, jak¹ pragnê³am zdobyæ na wolnym uniwersytecie, umieci³ mnie
w swojej szkole wiary.
 Wyrzeknij siê wszystkiego (taki nakaz
otrzyma³am z Nieba)
 Czego mam siê wyrzec, mój drogi
Jezu, moja ukochana Matko?
 Swojego «wiêtego spokoju», odpoczynku, a przede wszystkim swoich pragnieñ. Popro o klucze do kocio³a i codziennie, od godziny 19 do 21, módl siê przed
Najwiêtszym Sakramentem w tabernakulum.
Po namyle odpowiedzia³am, ¿e jeli
otrzymam klucze do kocio³a, spe³niê to, co
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Vox Domini
nakazywa³ mi g³os wewnêtrzny. Zwróci³am
siê do zakrystianina, który poprosi³ proboszcza o pozwolenie i ju¿ nastêpnego dnia
otrzyma³am klucze. Odt¹d modli³am siê codziennie przez dwie godziny w najch³odniejszym zim¹ kociele Budapesztu, gdzie mróz
przenika³ mnie do szpiku koci, a latem panowa³ nieznony upa³.

W¥TPLIWOCI

Zapewniam, ¿e nie istnieje cierpienie
bardziej dokuczliwe, ni¿ w¹tpliwoci. Latem
1969 roku ogarnê³y mnie one z tak¹ moc¹,
¿e utraci³am wiarê w Bo¿e pochodzenie tego
orêdzia. Myl ta nie dawa³a mi spokoju i w
koñcu postanowi³am po³o¿yæ kres swojemu
cierpieniu, pal¹c wszystkie zapiski. W³anie
mia³am zrealizowaæ swój plan i podrzeæ karty
dzienniczka, gdy d³onie odmówi³y mi pos³uszeñstwa; poczu³am sie jakby sparali¿owana i niezdolna do uczynienia jakiegokolwiek
ruchu. Przes³anie Pana Jezusa i Matki Bo¿ej wysunê³o mi siê z r¹k; upad³am na pod³ogê, by³am bliska utraty wiadomoci.
W tym stanie znalaz³a mnie moja najstarsza córka. Gdy wychodzi³a trzymaj¹c
mój dzienniczek, pobieg³am za ni¹, aby jej
go odebraæ i zniszczyæ orêdzie Chrystusa i
Maryi.
Stanê³am znowu w pokoju, gotowa spe³niæ swój zamiar, jednak¿e po raz drugi uleg³am parali¿owi. Zrozumia³am wówczas, ¿e
sam Bóg nie zgadza siê, abym zniszczy³a
Jego w³asne orêdzie, które mia³am przekazaæ wiatu.
El¿bieta ¿y³a w coraz g³êbszym zjednoczeniu z Bogiem. B³aga³a, aby nigdy nie
pozwoli³ jej siê od Niego oddaliæ. Chrystus
oczekiwa³ od niej, aby wyrzek³a siê siebie
samej, wiata i rozproszeñ duszy.
Wreszcie, zdo³a³a siê uwolniæ od niemal
wszelkich przywi¹zañ materialnych, co niezwykle wzbogaci³o j¹ wewnêtrznie.
Wiedzia³a, ¿e od tej pory musi ¿yæ w doskona³ym pos³uszeñstwie Bogu. Prosi³a
Matkê Bo¿¹: Kieruj moimi krokami tak,
abym coraz bardziej zbli¿a³a siê do Chrystusa.
Zorganizowa³a swoje ¿ycie tak, by ca³y
czas spêdzaæ w bliskoci Pana Jezusa, który
poprosi³ j¹, by z³o¿y³a Mu w ofierze ca³¹ siebie. Nakaza³ jej tak¿e, aby w ka¿dy czwartek i pi¹tek poci³a o chlebie i wodzie, ofiarowuj¹c to umartwienie w intencji kap³anów.

PLAN TYGODNIA
Pewnego dnia, Pan darowa³ jej ³askê duchowego prowadzenia przez wszystkie dni
tygodnia:
Poniedzia³ek mia³ byæ dniem cierpi¹cych, przepe³nionym pragnieniem niesienia
im pomocy. Jezus chcia³, aby tego dnia poci³a, gdy¿ jak powiedzia³, ten, kto trwa o
chlebie i wodzie dla P³omienia Mi³oci Niepokalanego Serca Maryi, uratuje duszê jednego ksiêdza w miejscu utrapienia.
Wtorek mia³ byæ dniem rodziny. Jezus
prosi³ o powiêcenie ka¿dej osoby nale¿¹cej do rodziny Jemu oraz Jego Najwiêtszej
Matce.
roda mia³a byæ dniem modlitwy w owej
g³ównej intencji  Podczas modlitwy wie-
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czornej, pro o wielu
m³odych ludzi o p³omiennych sercach.
Czwartek mia³ byæ
powiêcony Najwiêtszemu Sakramentowi
o³tarza. Jezus prosi³ o
ofiarowanie Mu w tej intencji dwa razy po cztery godziny modlitwy
wynagradzaj¹cej.
Pi¹tek... Bierz
udzia³ w Mojej mêce.
Myl o torturach, jakie
oczekiwa³y mnie tego
dnia. Rozmylaj o Golgocie, na której nie
mia³em ani chwili odpoczynku. Zosta³em zaprowadzony na górê;
wyniszczony do koñca.
Dlatego powiadam ci 
nie powinnicie obawiaæ siê, ¿e popadniecie w przesadê. Niechaj Moja ofiara przymno¿y ci obfitych ³ask.
Sobota jest dniem
Mojej umi³owanej Matki. Pro tego dnia o
piêkn¹ mieræ dla
umieraj¹cych ksiê¿y.
Niedziela: Jezus nie ka¿e mi wype³niaæ
¿adnego dodatkowego zadania.

MARYJA W ¯YCIU EL¯BIETY
Najwiêtsza Maryja Panna powierza³a
El¿biecie Kidelmann swoje orêdzia tak
samo, jak czyni³ to Pan Jezus. Przypomina³a, ¿e wiêty Stefan, król Wêgier, powiêci³
Jej swoj¹ ojczyznê i p³aka³a nad mnogoci¹
pope³nianych w niej grzechów. Zachêca³a,
by w domach modlono siê codziennie przez
godzinê, aby duchowo umocniæ rodzinn¹
wspólnotê. Prosi³a, by czwartki i pi¹tki by³y
powiêcane Chrystusowi jako dni przeb³agania. Kierowa³a uwagê na tradycyjn¹ modlitwê ró¿añcow¹.
Ludzkoæ przechodzi burzliwy okres w
swojej historii. Wulkan nienawici gotów jest
wybuchn¹æ w ka¿dej chwili, aby pod p³omienn¹ law¹ zatopiæ dusze ludzkie stworzone na obraz i podobieñstwo Bo¿e.
Na horyzoncie pojawi³ siê jednak P³omieñ Bo¿ej Mi³oci. Przynosi nam on pewnoæ, ¿e z pomoc¹ Ducha wiêtego, Najwiêtsza Maryja Panna spe³ni swoj¹ misjê i
uratuje wiat od niebezpieczeñstwa. Maryja obiecuje nadejcie nowej Piêædziesi¹tnicy, podczas której moc Ducha wiêtego
zst¹pi na ziemiê i oczyci wiat. P³omieñ
Mi³oci rodzi siê w Niepokalanym Sercu
Najwiêtszej Dziewicy. Niechaj rozpali on
wszystkie ludzkie serca! Ten cud olepi szatana. P³omieñ Mi³oci unicestwi grzech. Pomo¿e umieraj¹cym odnieæ ostateczne zwyciêstwo nad szatanem. W wietle tego P³omienia, nawróci siê nawet najbardziej
grzeszna ludzka dusza.
P³omieñ Mi³oci uwalnia dusze cierpi¹ce w czyæcu.
Bóg Ojciec otoczy go swoj¹ opiek¹. El¿-

bieta Kindelmann prosi³a Ojca wiêtego o
wyznaczenie dnia wiêta P³omienia Mi³oci
na dzieñ 2 lutego.
Dziennik duchowy El¿biety trafi³ na Zachód, w czasie, gdy komunizm przeladowa³ jeszcze wierz¹cych na Wêgrzech, dziêki zakonnicy wêgierskiej s. Anie Roth. Siostra ta widz¹c przynaglenie w s³owach Najwiêtszej Panny opublikowa³a najpierw 16
stron streszczenia, a potem 60 stron dzienniczka. Zaczyna siê on od opisu straszliwej
nocy, któr¹ koñczy interwencja Najwiêtszej
Panny, dziêki której powraca wiat³o. El¿bieta zaczyna s³yszeæ g³os Jezusa Chrystusa i
Maryi. Ona wyranie s³yszy ich s³owa w
swoim sercu.
Dziennik zawiera nie tylko wznios³e
duchowe refleksje, lecz tak¿e przes³anie
wielkiej wagi o dzia³aniu Najwiêtszej Panny,
które mo¿na streciæ nastêpuj¹co:
Szatan wzmacnia do maksimum swoje
wysi³ki zatracenia dusz. Naprzeciw niego
stoi Najwiêtsza Maryja Panna, jego
odwieczna przeciwniczka. Wiem, ¿e gdzie
wzrasta grzech, tam siê rozlewa ³aska (Rz
5,20). Ona otrzymuje od Ojca Niebieskiego
przez zas³ugi Mêki Swego Najwiêtszego
Syna, wielkie wylanie ³aski, jakiego nie by³o
odk¹d wcieli³o siê S³owo Boga. Ona olepi
szatana P³omieniem wiat³a i ³aski, który pali
siê w Jej Niepokalanym Sercu. Ten P³omieñ
powinien rozgorzeæ we wszystkich sercach,
nawet w tych, które nie nale¿¹ do Kocio³a
katolickiego.
Matka Bo¿a przekaza³a nam, co
powinnimy czyniæ, aby z ni¹ wspó³pracowaæ w tym dziele. Najwiêtsza Panna
p³acze, b³aga, modli siê, prosi o modlitwy, o
ofiary, o godziny wiête w rodzinach, o posty,
aby pomóc jej w walce ze z³em.
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FRAGMENTY PISM
EL¯BIETY KINDELMANN
1966
JAK¥ POTÊ¯N¥ MOC MA ¯AL
3 stycznia 1966
Bardzo wczenie rano moje serce ogarnê³a skrucha. Kiedy sz³am na porann¹ adoracjê i na mszê w., która by³a odprawiana
po niej, Pan mówi³ do mnie. Mogê jedynie
zanotowaæ te kilka s³ów, które pozostawi³y
w moim sercu ¿ywe lady. Odczuwa³am ból
z powodu moich grzechów.
«Widzisz, moja umi³owana, jak¹ olbrzymi¹ moc ma ¿al! Mo¿ecie ni¹ rozbroiæ Potêgê Boga, któr¹ On ma zamiar ukaraæ. Pos³uchaj, moja El¿bieto, ty i wy wszyscy, którzy wynagradzacie za innych, zmuszacie
moj¹ Rêkê, któr¹ wznoszê, by ukaraæ... do
przebaczenia. Przebaczam.
Rozpostar³em przed Ojcem Niebieskim
moje Rêce przybite do Krzy¿a, aby was
obroniæ i ocaliæ przed wiecznym potêpieniem.
Da³em mojemu Ojcu Zadoæuczynienie.
Wy równie¿ powinnicie tak czyniæ. Oto
prawdziwy wspó³udzia³ w moim Dziele Odkupienia.
JESTE DUSZ¥ B£OGOS£AWION¥
DZIÊKI TWOJEMU ¯ALOWI
13 stycznia 1966
Po Komunii w. Pan Jezus powiedzia³:
«Twój ¿al za grzechy jest wzruszaj¹cy.
Chcê w twoim sercu, siostrzyczko, wyryæ
promienny znak. Rozumiesz Mnie, prawda?
Naznaczê ciê z³otym znamieniem, na które
zas³ugujesz ju¿ od d³ugiego czasu. Powinno ono b³yszczeæ tak¿e po twojej mierci! A
blask twej duszy tak promieniej¹cej z powodu skruchy rozszerza wiat³o ¿alu równie¿ na inne dusze!»
Tego samego dnia, zanim posz³am spaæ,
rozpoczê³am modlitwê, wci¹¿ o¿ywiaj¹c w
sumieniu ¿al za grzechy, poniewa¿ dopiero
wtedy czujê, jak siê zanurzam w adoracji
Boga.
Roz³o¿y³am przed Panem piêkny dywan
westchnieñ skruchy i na nim upad³am na
twarz. Gdy ¿a³owa³am za moje grzechy, wtedy Pan Jezus przemówi³ znowu.
«Jeste dusz¹ b³ogos³awion¹!»
I podniós³ moj¹ duszê z ziemi. Dwiêk
Jego g³osu rozbrzmiewa we mnie:
«Tylko duszê oczyszczon¹ z grzechów
wznoszê tak do Mnie.»
Tego wyniesienia nie mogê opisaæ, tego
co Bóg czyni nie da siê opisaæ s³owami.
Nazajutrz, podczas wiêtej mszy, rozmyla³am nad jednym zdaniem rozmowy z poprzedniej nocy:
«Jeste dusz¹ powiêcon¹ Panu!»
Pan Jezus prosi mnie o zapisywanie
s³ów, jakie do Niego kierujê. Pyta³am Go o
to, co mówi³ do mnie:
Mój Jezu uwielbiony! Czy mog³abym byæ

powiêcona, gdyby Ty mnie nie powiêci³?
Czy mog³abym byæ dobra bez Twojej £aski?
O, mój Jezu, niech bêdzie b³ogos³awione
Twoje wiête Imiê, przez które ja tak¿e zosta³am powiêcona, nêdzne ma³e nic! Mój
Panie, mój Jezu uwielbiony! Twoja nieskoñczona Dobroæ g³osi Twoj¹ chwa³ê. Jak¿e
jeste dobry, podtrzymuj¹c moj¹ duszê w
ci¹g³ej pokorze!
Mój Panie, w Twojej pochwale jeszcze
bardziej siê ukaza³a Twoja chwa³a. Ja, unicestwiona, py³ek kurzu, rzucam siê do Twoich stóp.
JESTE JAK ISKRA
16 stycznia 1966
Popo³udniu, rozpalaj¹c ogieñ, pos³u¿y³am siê zapa³k¹. Pan Jezus zaskoczy³ mnie
znowu swoimi s³owami:
«Widzisz, moja umi³owana, ty tak¿e jeste jak ta zapa³ka. P³omieñ ogarn¹³ ciê w
moich boskich Rêkach, poniewa¿ Ja tego
chcia³em, i bêdziesz zapalaæ wiat ca³y jak
prawdziwa zapa³ka, gdy¿ Bóg tego chce.
Jeste ma³ym narzêdziem takim jak patyczek zapa³ki, który trzymasz w rêkach. Nie
b¹d wiêc zaskoczona, kiedy mówiê, ¿e jedn¹ zapa³k¹ rozpalê w milionach dusz P³omieñ Mi³oci mojej Matki, którego ogieñ szatana nie zdo³a ugasiæ. On przygotowuje na
pró¿no swe nieprawoci gorej¹ce od straszliwej nienawici.
Jeden patyczek zapa³ki, który moja Matka zapala, olepia go i to tob¹ pos³uguje siê
moja Matka jako narzêdziem».
DLACZEGO MYLISZ,
¯E JESTE SAMA? Z TROSK¥
LEDZI£EM ZAWSZE KA¯DY
Z TWOICH KROKÓW
25 lutego 1966
Wraca³am w nocy do domu. Wychodz¹c
z autobusu nie mog³am prawie utrzymaæ siê
na oblodzonym niegu. W tej chwili ogarnê³o mnie niespodzianie przygnêbiaj¹ce uczucie samotnoci. Rozgl¹daj¹c siê wokó³, ujrza³am, jak szybko rozeszli siê inni pasa¿erowie, wiêkszoæ z nich mia³a kogo do towarzystwa. Niemal¿e nie umia³am iæ po
drodze nieowietlonej i oblodzonej. Kiedy
ruszy³am w swoj¹ stronê Pan Jezus mnie
zaskoczy³, najpierw tylko przez s³owa, a
nastêpnie, przez obecnoæ coraz bardziej
odczuwan¹. Potem zapyta³ mnie:
«Powiedz mi, siostrzyczko, dlaczego
mylisz, ¿e jeste sama? Przecie¿ to Ja ciê
prowadzê. Nie lêkaj siê! Nie porzucam ciê.
Chod, pójdziemy razem. I ¿eby nastêpnym razem ju¿ nigdy nie myla³a, ¿e jeste
sama!»
I kiedy o tym do mnie mówi³, w moim
sercu jeszcze bardziej wzrasta³o wra¿enie
Jego obecnoci, a On mówi³ dalej:
«Ju¿ dawno temu, kiedy ty jeszcze nie

myla³a tyle o Mnie, Ja ju¿ by³em z tob¹,
aby ciê chroniæ przed upadkami na oblodzonej i liskiej drodze ¿ycia. Prawda, ¿e wtedy
nie wierzy³a, ¿e to Ja ciê ochrania³em przed
mnóstwem upadków? A jednak tak by³o,
gdy¿ Ja z troskliwoci¹ ledzi³em ka¿dy z
twoich kroków.
O, moja umi³owana! O, moja ukochana,
ta myl, ¿e jeste opuszczona, sprawia Mi
przykroæ. Odczuwamy to samo i mylimy
to samo, zatem odrzuæ od siebie wszelk¹
myl o samotnoci!
To niemo¿liwe pomiêdzy tob¹ a Mn¹. A
gdyby mimo to myla³a, ¿e jeste sama, to
by Mnie bardzo rani³o. Naprawdê, nie bêdziesz ju¿ tak myleæ? Bicie mojego Serca
odbija siê echem w twoim, i gdy bêdziesz
sama, bêdziesz je s³yszeæ jeszcze bardziej.
Widzisz, je¿eli tylko w jednej chwili nie mylisz o Mnie, jakim siê to zaraz staje wielkim
cierpieniem! Wiem o tym bardzo dobrze. Oto
gwarancja wieczna mojej Mi³oci. I teraz ciê
pytam: masz jakie ¿yczenie?»
...Tak, mam jedno. Przede wszystkim
pragnê dusz dla Ciebie i aby wszystkie dusze posiada³y Boga, Ciebie, Mi³oæ nieskoñczenie dobr¹ i mi³osiern¹!
I gdy poczu³am siê Nim ogarniêta, On
westchn¹³ cicho w moim sercu:
«Dziêkujê, El¿bieto! Tego od ciebie
oczekiwa³em. Widzê, ¿e moja ³aska nie pada
daremnie na twoje serce.»
CZY WIESZ, JAKI JEST
NAJPIÊKNIEJSZY PODARUNEK?
26 stycznia 1966
Przed po³udniem, podczas mszy w.,
kiedy siê rozleg³ dwiêk organów Pan rozradowa³ moje serce. Nic nie widzê ani nic
nie s³yszê, s³ucham jedynie s³ów Pana Jezusa, który bierze ca³kowicie w posiadanie
moje serce:
«Tak, moja umi³owana, przynosz¹ca
naszym Sercom, piêkny podarunek Czy
wiesz, jaki podarunek jest najpiêkniejszy?»
Odpowiedzia³am zaraz Panu Jezusowi,
¿e to jest ¿al za moje grzechy. Nie wiem,
mój Boski Panie, jakiej wznios³ej odpowiedzi móg³by siê spodziewaæ od kogo innego, ale ja mam tylko to: skruchê.
Ten podarunek przynoszê moim sercem,
i noszê w moim sercu ze skromn¹ wiar¹ i
pokorn¹ nadziej¹ i z mi³oci¹ wdziêczn¹ dajê
go Tobie ci¹gle od nowa, mój Boski Nauczycielu.
W tych minutach zachwytu mojej duszy
Pan Jezus wymieni³ Swe serce i duszê ze
mn¹ i pozwoli³ mi odczuæ, ¿e teraz Jego
Boskie Serce bije we mnie, i Jego Dusza
przenika moje wnêtrze. Tego, co siê ponadto zdarzy³o w moim sercu, nie ma sposobu
opisaæ, bo jest to uczestnictwo w nieskoñczonej dobroci Boga.
WYNAGRADZAÆ
ZA GRZESZNIKÓW
4 marca 1966
Pan Jezus przemówi³ znowu czy raczej
rozmawia³ ze mn¹ d³ugo. To trwa³o przez
ca³y poranek. Niech czytaj¹cy te linijki nie
s¹dzi, ¿e by³a to rozmowa przerywana. Pan
Jezus, przez ca³y ten czas, zalewa³ mnie sta-
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Vox Domini
le wzrastaj¹cym odczuciem Jego obecnoci, a od czasu do czasu, wypowiada³ kilka
s³ów. On wie, ¿e ka¿dego z tych s³ów s³ucham jak modlitwy i ca³y czas rozmylam
nad tym nauczaniem.
Tak¿e dzi po zapadniêciu zmroku powiedzia³ tak:
«Na strunach twojej duszy, gram melodiê skruchy w taki sposób, ¿e na jej dwiêk,
nawet najbardziej zatwardzia³y grzesznik siê
zmienia. To melodia twoich przyjmowanych
cierpieñ, których dwiêk wnika w serca innych. Przez tê melodiê wynagradzasz za
grzeszników.»
Z£Y CHCE CIÊ WTR¥CIÆ
W ROZPACZ. TY ZA
B¥D PO PROSTU POKORNA!
16 marca 1966
«Jeste suflerem Boskiego dramatu.
Mówiê ci o tym, aby siê nie cofa³a. Niech
ta Boska zasada, któr¹ dziêki mojej £asce
uczyni³a swoj¹ w³asn¹, bêdzie wiêta i
prawdziwa przed tob¹.
Z³y chce ciê doprowadziæ do tego, ¿e
wpadniesz w rozpacz, tak podstêpnie, ¿e 
zobaczysz  bêdzie usi³owa³ przenikn¹æ tw¹
pokorê. Szatan wie, ¿e jeli uderzy w pokorê, wtedy mo¿e wprowadziæ ukradkiem
wszystkie przewrotnoci. Ty, po prostu b¹d
pokorna! Czy widzowie musz¹ znaæ suflera? Nie! Dlaczego? Funkcj¹ suflera jest to,
aby przedstawienie siê powiod³o. Ale nie
mo¿e on b³yszczeæ ani zjawiaæ siê na scenie. Niejeden raz nie mo¿e nawet swobodnie oddychaæ, tylko wykonywaæ to, czego
wymaga dzie³o. Oto twoja rola, moja córko!
Dowiaduj siê o wszystkim, czego potrzebuje dzie³o Boskiego dramatu i b¹d suflerem
tam gdzie trzeba! Ja, twój Nauczyciel
wszystkiego ciê nauczy³em i je¿eli ty zachowasz moje nauczanie, nie masz siê czego
baæ. Naturalnie, to nie znaczy, ¿e mo¿esz
odpoczywaæ do woli, lecz jedynie wtedy, gdy
dzie³o na to pozwala. Znam, widzê twoj¹
myl, twoje wysi³ki, przez które chcesz wype³niæ moj¹ Probê i spe³niæ Moj¹ Bosk¹
Wolê. To Mi wystarcza! Nie czekam na twoje rezultaty, moja ma³a El¿bieto. Mówiê ci to
po to, aby pozosta³a skromna. Teraz, w tych
dniach i w tych trudnych czasach, to czego
najbardziej potrzebujesz, to najwiêksze i najczêstsze upokorzenia. Ja to wiem. Dlatego
posy³am ci to wszystko, przez co twoja dusza mo¿e zanurzyæ siê w upokorzeniu, gdy¿
bez tego nie zachowa³aby twojej duszy w
czystoci.
CHCÊ S£UCHAÆ ¯YCZENIA
TWOJEGO SERCA!
17 marca 1966
Przed Komuni¹ wiêt¹, ofiarowa³am
Panu Jezusowi g³êboki ból z powodu moich
grzechów: O, mój uwielbiony Nauczycielu,
jakie cierpienie mi zdaje wszystko, przez co
Ciê obrazi³am. Twoja nieskoñczona Dobroæ
nape³ni³a mnie podziwem, bo Ty mi przebaczy³e to wszystko.
«Powiedz Mi, co ciê jeszcze martwi? Z
powodu czego jeszcze cierpisz?»
Przez kilka chwil rozmyla³am nad pytaniem Pana Jezusa i odpowiedzia³am:
O, mój godny uwielbienia Jezu! Martwiê
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siê poniewa¿ inni tak¿e Ciebie obra¿aj¹ i nie
op³akuj¹ swoich grzechów.
Po moich s³owach, Pan Jezus powiedzia³: «I czym siê jeszcze martwisz? Powiedz Mi, moja s³odka duszo! Tak Mi siê
podoba, kiedy ciê s³ucham, jak mówisz; to
jest dla Mnie melodia, która nape³nia radoci¹ moje Najwiêtsze Serce. Mów! Powiedz
Mi, komu mia³bym daæ obfitoæ mojego bogactwa? Chcê s³uchaæ gorej¹cego pragnienia twego serca!»
W tym czasie cudowny powiew Jego
obecnoci ogarnia³ moj¹ duszê i moje cia³o,
sprawiaj¹c, ¿e z serca wytrys³a odpowied
na pytanie Pana Jezusa o to, czym jeszcze
siê martwiê?
O, mój Jezu, ci, z powodu których moje
serce najbardziej mnie boli to ci, którzy przez
sw¹ pychê odrzucaj¹ ³aski, jakie im ofiarowujesz, bo przez to sprowadzaj¹ na siebie
straszliwe niebezpieczeñstwo potêpienia.
O, mój umi³owany Jezu, udziel im w obfitoci tego Boskiego bogactwa! Poniewa¿
mnie o to pytasz, proszê Ciê pokornie o ³askê tak¿e dla nich. Mój Jezu, mówi³e mi,
¿e jestem dla Ciebie s³odk¹ dusz¹ i ¿e to Ci
siê podoba, kiedy s³uchasz, jak mówiê i ¿e
dla Ciebie to jak melodia, która nape³nia radoci¹ Twoje Boskie Serce. O, Ty, Dobroci i
Mi³osierdzie nieskoñczone! Doda³e mi w
ten sposób odwagi. Daj mi, mnie tak¿e, obfitoæ Twojego bogactwa, a¿eby ka¿da z
moich modlitw by³a melodi¹ tak¹, ¿e dusze,
które Ciebie odrzucaj¹, przenikniête do g³êbi Twoj¹ Bosk¹ £ask¹ zapiewaj¹ te¿ tê
melodiê tak Ci drog¹.
Nadszed³ moment Komunii w. Moja
dusza pogr¹¿y³a siê w ciszy. Nawet bicie
mojego serca sta³o siê g³uche. Pan Jezus
wszed³ do mojego serca. Jego s³owa brzmia³y jeszcze w moich uszach, ale w chwili przyjêcia Go ca³e moje serce stopi³o siê w jedno
z Nim. Jaki¿ to Cud, który powtarza siê ka¿dego dnia i obmywa wci¹¿ od nowa moj¹
duszê Jego Kosztown¹ Krwi¹ i jaki¿ to Pokarm, który moc¹ jego wiêtego Cia³a umacnia. Dziêki Niemu mogê daleko odsun¹æ od
mojej duszy wszystkie podstêpy szatana.
ABYCIE WIDZIELICIE DROGÊ
9 kwietnia 1966
Adorowa³am Pana Jezusa w Wielki Pi¹-

Pogrzeb El¿biety

tek, w ciemnicy. Chcia³am rozmylaæ nad
mêk¹, jak¹ On dla mnie przecierpia³. Pan
Jezus westchn¹³, a potem zacz¹³ mówiæ.
«Widzisz, S³owo sta³o siê Cia³em».
Daremnie próbowa³am i nie udawa³o mi
siê nigdy post¹piæ choæ o krok. Pan Jezus
skierowa³ moj¹ uwagê na ten cud, którego
nie udaje mi siê poj¹æ. Pan Jezus kontynuowa³: «To Mnie nie zaskakuje, moja ma³a.
Uspokój siê. Czy ktokolwiek poj¹³ ju¿ ten
wielki cud, z wyj¹tkiem mojej Matki? Aby go
zrozumieæ konieczne jest tak¿e cierpienie.
To jedynie poprzez cierpienia dusza mo¿e
zrozumieæ wielki cud Wcielenia S³owa.
Przez przyjêcie ofiary, w twojej duszy
stanie siê wyranie widoczne to, co zrobi³em dla ciebie, dla was».
Mój godny uwielbienia Jezu, g³êbokie
myli stawiasz przede mn¹. Mój Boski Mistrzu, nie mogê zrozumieæ, a jedynie czujê,
¿e za to wszystko, co otrzymujê mogê jedynie dziêkowaæ, przez ¿al za moje grzechy.
Nie mam innych s³ów ani innej modlitwy ni¿
ta, któr¹ wypowiedzia³ dobry ³otr: Panie,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa!
I podczas gdy przez te s³owa prosi³am
Pana Jezusa, wtedy odezwa³a siê do mnie
wiêta Dziewica:
«Tak, skierujcie wszyscy skruszone dusze ku mojemu Boskiemu Synowi i ku Mnie,
gdy mylicie o Królestwie mojego Boskiego
Syna i gdy robicie wszystko, aby ono przyby³o do was. Sprawiê, ¿e mój P³omieñ mi³oci wyleje siê na ziemiê, abycie widzieli
drogê, która prowadzi do Królestwa mojego
Boskiego Syna.
Potem jeszcze raz przemówi³ Pan Jezus: «Do ciebie tak¿e mówiê to, co powiedzia³em do dobrego ³otra: w dniu twej mierci, bêdziesz ze mn¹ w Raju. Ty nie wzdychasz ku Mnie bardziej ni¿ Ja ku tobie, bo
nasze serca bij¹ jednym rytmem.
S³uchaj bicia mojego Serca, rozbrzmiewa w twoim!»
Koñcz¹c zapisywanie tych s³ów upad³am na kolana. Bicie jego Serca zmusi³o
mnie do tego, by uklêkn¹æ i nie mog³am ju¿
dalej pisaæ.
Stella Maris 416; 417; 420
Przek³ad za zgod¹ Wydawnictwa
du Parvis z franc.: A.L.
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PASJA MELA GIBSONA
PIÊTNUJE Z£O
I PRZEMOC.
Wywiad z biblist¹ o pozytywnych
wra¿eniach po obejrzeniu filmu

Biblista, który obejrza³ film Pasja o Mêce Chrystusa, podzieli siê sw¹ przychyln¹ opini¹ na temat dzie³a Mela Gibsona.
Warto przypomnieæ te s³owa, kiedy w okresie Wielkiego Postu niejeden siêgnie jeszcze raz po ten niezwyk³y film, dostêpny
na DVD oraz na kasetach VHS.
Jeli Gibson zamierza³ doprowadziæ widzów do nawrócenia
serca, przedstawiaj¹c walkê ze z³em, jaka zosta³a stoczona na
Krzy¿u, to z pewnoci¹ odniesie w tym sukces  powiada miêdzy innymi O. Thomas Rosica (zob. www.seletlumieretv.org).
Jako biblista, m.in. mówi¹cy wspó³czesnym jêzykiem hebrajskim, uwalnia on film od wszelkiego podejrzenia o antysemityzm.
Cytuje odtwórczyniê roli Maryi, Majê Morgenstern, wed³ug której film ten piêtnuje z³o i przemoc. Ukazuj¹ca historyczn¹
prawdê Pasja adresowana jest do ludzi doros³ych.

 Jest Ojciec dyrektorem naczelnym
pierwszej katolickiej telewizji narodowej w
Kanadzie oraz katolickiej fundacji Sel et
Lumiere media. Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem 2004 zosta³ Ojciec zaproszony na
projekcjê integralnej wersji filmu Mela Gibsona Pasja. Jako biblista, przez ponad
dwadziecia lat reprezentowa³ Ojciec Komisjê Episkopatu Kanady w Narodowej Komisji Kanady do Spraw Dialogu z Judaizmem. Mieszka³ Ojciec, studiowa³ i naucza³ w Ziemi wiêtej, we francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a
niedawno, w 2002 roku, przewodniczy³
obchodom wiatowych Dni M³odzie¿y w
Toronto, gdzie g³ównym punktem uroczystoci by³o masowe nabo¿eñstwo Drogi
Krzy¿owej odprawiane na ulicach tego
wspó³czesnego miasta. Móg³ zatem Ojciec
w pe³ni kompetentnie oceniæ film Mela Gibsona. Jaka jest Ojca opinia na jego temat?
O. Rosica: Od pocz¹tku by³em nim zachwycony. ledzi³em debatê zwi¹zan¹ z
filmem przez ca³y rok i by³em nim bardzo
zainteresowany, ale nie s¹dzi³em, ¿e otrzymam specjalne zaproszenie. Jeden z
moich naczelnych wspó³pracowników w
Sel et Lumiere i ja, zostalimy zaproszeni
na prywatn¹ projekcjê przez kompaniê produkcji dwiêku filmowego. By³em bardzo
zaskoczony, dowiedziawszy siê, ¿e cie¿ka
dwiêkowa zosta³a wyprodukowana przez
kompaniê, posiadaj¹c¹ siedzibê w niewielkiej odleg³oci od g³ównych budynków naszej telewizji Sel et Lumiere w centrum
Toronto. Rzadko zdarza³o mi siê opuszczaæ
salê teatraln¹ lub kinow¹ z dojmuj¹c¹ potrzeb¹ modlitwy i skupienia. Takie w³anie
odczucie mia³em owego poranka, wracaj¹c
do naszych biur.

Pasja jest g³êboko poruszaj¹c¹ widza,
relacj¹ z ostatnich godzin z ¿ycia Chrystusa. Film ten z pewnoci¹ nie jest przeznaczony dla dzieci. Polecam go jednak
wszystkim zaanga¿owanym w pos³ugê
duszpastersk¹, wyk³adowcom i studentom
teologii oraz w ogóle  doros³ym chrzecijanom. Jeli Gibson chcia³ za jego pomoc¹ przybli¿yæ ludziom Chrystusa, to
osi¹gn¹³ swój cel. Jeli zamierza³ doprowadziæ widza do nawrócenia serca, ukazuj¹c
stoczon¹ na Krzy¿u walkê z przemoc¹, to
równie¿ na pewno odniesie w tym sukces.
 Co najbardziej uderzy³o Ojca w tym
filmie?
O. Rosica: Film ten odznacza siê wielk¹ maestri¹, doskona³¹ gr¹ aktorsk¹, zgodnoci¹ z Pismem wiêtym, wyczuleniem na
teologiczn¹ wymowê Mêki i mierci Chrystusa oraz wyj¹tkow¹ wra¿liwoci¹ artystyczn¹ i religijn¹ jego twórców. Wspania³a gra cieni i wiate³ na twarzy drêczonego
w¹tpliwociami Pi³ata, przemawia do nas
z wiêksz¹ moc¹ ni¿ którekolwiek z wypowiedzianych s³ów. Zupe³nie, jak gdyby dyrektorem artystycznym i realizatorem wiat³a by³ sam Caravaggio. Ka¿da scena jest
skonstruowana tak, by wprowadzaæ widza
coraz dalej w g³¹b misterium. Uwa¿am, ¿e
film ten jest jednym z prawdziwych i najwiêkszych arcydzie³ sztuki o tematyce religijnej. W miarê rozwoju wydarzeñ, ci którzy byli tylko obserwatorami, zostaj¹ wci¹gniêci do g³ównej akcji.
Wród niezwyk³ych rodków artystycznych, zwróci³em uwagê na u¿ycie przez
Gibsona obrazy z przesz³oci. Jako wyk³adowcê nauczaj¹cego o opisach Mêki Pañskiej, zawsze fascynowa³y mnie przejmuj¹ce sceny z procesu Pana Jezusa i rola
w. Piotra w wydarzeniach ewangelicz-

nych. W filmie, ci¹g³e retrospekcje dotycz¹ce Chrystusa i Piotra stwarzaj¹ szczególny efekt. Kamera ujmuje oblicze Chrystusa z profilu, gdy twarz w. Piotra widnieje
powy¿ej.
Mêka na Krzy¿u jest przeplatana wspomnieniami o umywaniu nóg Aposto³om,
jako pos³udze mi³oci. I na tak wiele sposobów, zwykli statyci na chwilê przemieniaj¹ siê w g³ównych bohaterów danego
epizodu.
Jednym z moich wielkich mistrzów i profesorów by³ p. O. Raymond Brown, który
w rzymskim Papieskim Instytucie Biblijnym
uczy³ mnie o wszystkim, co dotyczy³o
mierci Mesjasza. Brown udowodni³, ¿e
mimo ró¿nic, ewangeliczne opisy Mêki zgadzaj¹ siê ze sob¹ w najwa¿niejszych punktach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Pasja Mela
Gibsona nie jest filmem dokumentalnym,
ale dzie³em twórczej wyobrani. £¹czy w
sobie elementy czterech opisów Mêki Pañskiej, wed³ug Mateusza, Marka, £ukasza i
Jana, ale pozostaje wierna zasadniczej
strukturze faktów wspólnej czterem Ewangeliom.
Gibson nie stara³ siê w niczym uj¹æ dosadnoci owej relacji o Mêce Chrystusowej. Nie mia³ zamiaru ukazywaæ jej w wietle ckliwej pobo¿noci lub fa³szywej religijnoci. Widz kinowy obserwuje fakty i jest
wiadkiem cierpienia Cz³owieka Sprawiedliwego. Im brutalniej traktowany jest Chrystus, tym wiêksze wra¿enie wywieraj¹ na
nas powroty do scen Jego nauczania na
Górze B³ogos³awieñstw, do chwili, w której
nazywa siebie Dobrym Pasterzem lub gdy
ofiarowuje siebie pod postaci¹ Chleba i
Wina w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Jedna ze scen wzruszy³a mnie w sposób wyj¹tkowy. Po sekwencji przedstawia-
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j¹cej upadek Chrystusa nios¹cego Krzy¿,
widzimy na ekranie ma³ego Jezusa przewracaj¹cego siê na ulicy Jerozolimy i Matkê, podbiegaj¹c¹, by postawiæ ch³opca na
nogi. Interakcja pomiêdzy Jezusem i Maryj¹ w filmie jest fascynuj¹ca i osi¹ga apogeum w scenie Piety. Matka Bo¿a zachêca ka¿dego cz³owieka, by dzieli³ z Ni¹ jej
ból i przyj¹³ w objêcia Jej martwego Syna.
Usi³owalimy to zrobiæ podczas Drogi
Krzy¿owej w Toronto odbywaj¹cej siê z
okazji wiatowego Dnia M³odzie¿y w 2002
r. Równie¿ dla nas by³o to przejmuj¹cym
dowiadczeniem. Ci, którzy próbowali nas
odwieæ od celebracji tej Drogi Krzy¿owej,
w³aciwie nie pochodzili spoza Kocio³a.
Po tej wspania³ej prezentacji na University Avenue w Toronto w lipcu 2002 roku,
otrzymalimy jednak tysi¹ce listów od ludzi nale¿¹cych do ró¿nych wyznañ chrzecijañskich. Pisali oni: Obymy mogli zorganizowaæ co podobnego dla naszej m³odzie¿y, aby w ten sposób zilustrowaæ sedno naszej wiary!.
 Czemu przypisuje Ojciec wywo³ane
tym filmem poruszenie i g³osy sprzeciwu?
O. Rosica: Niewiedzy, obsesji zachowania poprawnoci, niezrozumieniu w³aciwych relacji miêdzywyznaniowych, niechêci do poznania czystych faktów oraz dwuznacznociom, zwi¹zanym z procesem i
egzekucj¹ Chrystusa.
Muszê te¿ dodaæ, ¿e Chrzecijanie i ¯ydzi, nie posiadaj¹cy dojrza³ej znajomoci
Pisma wiêtego, ignoruj¹cy historiê i g³osz¹cy fa³szywy irenizm, nie pomagaj¹ w budowaniu mostów ani naprawianiu prawdziwych szkód, wyrz¹dzanych przez ci¹gle
¿ywy dzi antysemityzm. Stare przys³owie:
m¹dry milczy, g³upi mówi  z pewnoci¹
odnosi siê do wszystkich s³ów, jakie zosta³y napisane w zwi¹zku z tym filmem. S³ysza³em zaciek³e spory toczone przez ludzi,
którzy nie maj¹ pojêcia o co chodzi w filmie Gibsona. Szkoda, ¿e ¿aden wielki dystrybutor nie korzysta z okazji do promowania tego wybitnego filmu, w³anie po to, by
w imiê poprawnoci korygowaæ b³êdy antysemityzmu i anty  judaizmu.
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 Czy jako osoba od lat zaanga¿owana
w dialog chrzecijañsko-¿ydowski, uwa¿a
Ojciec, ¿e film ten ma wymowê antysemick¹ b¹d anty¿ydowsk¹?
O. Rosica: Nie jest on antysemicki ani
anty¿ydowski. Nie wyolbrzymia ani nie
pomniejsza roli w³adz i prawa ¿ydowskiego w procesie skazuj¹cym Jezusa. Wielki
kap³an, Kajfasz, jest z pewnoci¹ postaci¹
negatywn¹. Musimy jednak pamiêtaæ ¿e w
Pimie wiêtym, Kajfasz reprezentuje ówczesny re¿im, a nie  naród ¿ydowski. Film
ten mo¿e pog³êbiæ nasz¹ wiedzê o Pimie
wiêtym, nasz¹ mi³oæ do Chrystusa, rozumienie historycznego pojednania miêdzy
Chrzecijanami i ¯ydami, zw³aszcza od II
Soboru Watykañskiego i w czasie pontyfikatu Jana Paw³a II, o ile sk³oni¹ nas one
do zastanowienia siê nad prawdziwymi
przyczynami antysemityzmu i jego odrodzenia siê w dzisiejszym wiecie.
Wielka szkoda, ¿e tyle osób nale¿¹cych
i nienale¿¹cych do Kocio³a, nie zobaczywszy nawet filmu, potêpi³o go pod pretekstem jego rzekomego antysemityzmu. Tymczasem, ca³e oddzia³ywanie Pasji sprowadza siê do tego, ¿e nawet najbardziej
oddalonego od Boga i zblazowanego odbiorcê, zmusza ona do wnikniêcia w istotê
Mêki i mierci Jezusa Chrystusa.
Proces, os¹dzenie i mieræ Pana Jezusa dokona³y siê za spraw¹ ówczesnych ¯ydów i Rzymian  to prawda historyczna.
Kto chcia³by zmieniæ ewangeliczne opisy
Mêki i mierci Chrystusa, by³by niewierny
prawdzie historycznej i nieuczciwie stosowa³by lekcje z przesz³oci do dzisiejszych
wydarzeñ. Czy¿ nie to pytanie w koñcowym
rozrachunku zadaje nam twórca  ile razy,
na przestrzeni dziejów, w³adze wieckie i
duchowne przeladowa³y jednostki g³osz¹ce rewolucyjne idee? Ewangeliczne opisy
Mêki pokazuj¹, w jaki sposób grzechy
wszystkich ludzi wspó³czesnych Jezusowi,
doprowadzi³y do Jego cierpienia i mierci
na Krzy¿u; jednoczenie przypominaj¹
nam o zasadniczej prawdzie, ¿e wszyscy
ponosimy za to winê. Zarówno ich grzechy, jak i nasze w³asne przybi³y Pana Je-

zusa do Krzy¿a, On za zgodzi³ siê je ponieæ za nas wszystkich. Mamy wyci¹gn¹æ
z tego wnioski dla samych siebie i zastanowiæ siê, nie tylko kto Go os¹dzi³, skaza³ i
zabi³, lecz tak¿e co siê do tego przyczyni³o... zauwa¿yæ, ¿e b³êdne ko³o przemocy,
gwa³tu i nienawici dalej krzy¿uje Go w
naszych braciach i siostrach, nale¿¹cych
do tej samej rodziny ludzkiej.
Czyta³em gdzie, ¿e zdaniem aktorki
¿ydowskiej Mai Morgenstern wspaniale odtwarzaj¹cej rolê Maryi, film Pasja zwalcza okrucieñstwo i przemoc.
Pokazuje on, co siê dzieje, gdy pozwoliæ ludziom mówiæ otwarcie co myl¹ i w co
wierz¹. Piêtnuje szaleñstwo przemocy i z³a,
które, niekontrolowane, rozprzestrzenia siê
jak choroba  mówi.
 Podobno w grudniu, po projekcji filmu, papie¿ Jan Pawe³ II w Watykanie wyrazi³ swoj¹ aprobatê s³owami: Tak w³anie
by³o. Jakie by³y Ojca odczucia w dniu Wigilii, po opuszczeniu sali, w której wywietlana by³a Pasja? Czy obejrzenie jej w
innej porze roku mia³oby wp³yw na odbiór?
O. Rosica: Najpierw myla³em ¿e to
czysty przypadek. Myli³em siê jednak. Bo¿e
Narodzenie to jak gdyby Wielkanoc w zimie. Wielkanoc jest wiêtowaniem naszej
dojrza³ej wiary, natomiast Bo¿e Narodzenie stanowi preludium do tej uroczystoci,
wejcie w niewys³owione misterium naszego zbawienia. Kilka lat temu przeczyta³em
Misterium Bo¿ego Narodzenia w. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edith Stein). Niektóre fragmenty poruszy³y mnie nad wyraz;
przepisa³em je i powraca³em do nich przed
ka¿dym wiêtem Narodzenia Pañskiego.
Wszed³szy do biura po projekcji filmu,
przeczyta³em je ponownie. Tego roku, ludzkie drogi przed ¯³obkiem Pana Jezusa rozchodz¹ siê w sposób znamienny, a w wietle tego, co ujrza³em, refleksje Edith Stein
nabieraj¹ nowych znaczeñ: Gwiazda Betlejemska b³yszczy dzi poród g³êbokiej
nocy  autorka pisze te s³owa w czasie
najciê¿szych przeladowañ ¯ydów przez
oprawców nazistowskich. Postacie klêcz¹ce przed ¿³obkiem, s¹ pe³ne wiat³oci 
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niewinne ma³e dzieci, g³êboko wierz¹cy
pastuszkowie, pokorni królowie, Szczepan,
entuzjastyczni uczniowie, Jan  aposto³ mi³oci, wszyscy ci, którzy odpowiedzieli na
wezwanie Jezusa. Ich przeciwnikiem jest
noc niepojêtego uporu i zalepienia  uczeni w Pimie wiedzieli, kiedy i gdzie Zbawiciel wiata ma siê narodziæ, lecz nie zamierzali udaæ siê do Betlejem. Król Herod
d¹¿y³ do tego, by zabiæ Króla ¯ycia. Ludzkie drogi rozchodz¹ siê przed ¯³obkiem
Dzieciêcia ( ). Gwiazda Betlejemska
b³yszczy w nocy grzechu. Cieñ Krzy¿a
pada na wiat³oæ promieniej¹c¹ ze ¯³obka. Jasnoæ znika w ciemnociach Wielkiego Pi¹tku, by rozb³ysn¹æ jeszcze wiêkszym blaskiem w porannym s³oñcu dnia
Powstania z Martwych. Droga Wcielonego Syna Bo¿ego wiedzie przez Krzy¿ i
Mêkê do chwa³y Zmartwychwstania. Droga wszystkich ludzi i ka¿dego z osobna,
prowadzi w obecnoci Chrystusa, przez
cierpienie i mieræ, do tego samego chwalebnego celu.
Po obejrzeniu tak prowokacyjnego filmu, tu¿ przed Narodzinami Ksiêcia Pokoju, pozosta³em sam z pewnymi w¹tpliwociami.
W Pasji Gibsona, wielkim kap³anem
jest Jezus, Dzieciê z Betlejem, o którym w
Jeruzalem zostanie powiedziane Ecce
homo; bliski nam i naszej ludzkiej kondycji, wspó³czuj¹cy i cierpi¹cy razem z nami,
maj¹cy za sob¹ dowiadczenie naszej s³aboci, bólu, a nawet pokus. Dlatego powinienem zadaæ sobie pytanie:
 Czy jestem kap³anem
na Jego podobieñstwo?
 Czy ¿yjê dla innych ludzi
i dla nich siê powiêcam?
 Czy dziêki mnie, na wiecie
jest mniej przemocy, nienawici
i okrucieñstwa a wiêcej cierpliwoci,
dobroci i sprawiedliwoci?
 Czy stojê po stronie prawdy?
 Czy nie lêkam siê przyznawaæ
do mojej wiary w Jezusa
i do wiernoci Ewangelii?
Pasja zmusza do zastanowienia siê
nad cen¹ bycia uczniem Chrystusowym.
Wywiad przeprowadzi³a
Ag. internetowa ZENIT

MODLITWA O
ZROZUMIENIE KRZY¯A

Bo¿e, proszê Ciê o rzecz najtrudniejsz¹:
o ³askê, abym w ka¿dym cierpieniu mojego ¿ycia
umia³ dojrzeæ krzy¿ Twego Syna,
wielbiæ w nim Twoj¹ wiêt¹, niezbadan¹ wolê,
towarzyszyæ Twemu Synowi w Jego drodze krzy¿owej,
jak d³ugo siê Tobie spodoba.
Spraw, abym siê sta³ wyczulony na Twoj¹ chwa³ê,
a nie tylko na w³asne dobre samopoczucie,
a wtedy bêdê potrafi³ te¿ znieæ niejeden krzy¿
jako pokutê za swoje grzechy.
Spraw, aby cierpienie nie nape³nia³o mnie gorycz¹,
lecz czyni³o dojrza³ym, cierpliwym, beziteresownym,
³agodnym i spragnionym owej krainy, w której
nie ma cierpienia, i owego dnia, kiedy obetrzesz wszelk¹ ³zê
z oczu tych, którzy Ciê kochali
i którzy poprzez ból wierzyli w Twoj¹ mi³oæ,
i poprzez noc w Twoje wiat³o.
Krzy¿ Pana mego niech bêdzie mi wzorem,
niech bêdzie moj¹ si³¹, moim pokrzepieniem,
niech bêdzie rozwi¹zaniem wszystkich niejasnych problemów,
wiat³em wszystkich nocy.
Daj abymy znajdowali chlubê w krzy¿u
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Daj, abymy siê stali dojrzali
w prawdziwej chrzecijañskiej egzystencji i ¿yciu,
aby krzy¿ ju¿ nie by³ dla nas nieszczêciem
i niezrozumia³ym absurdem, lecz znakiem
wybrania przez Ciebie, tajemnym, niezawodnym znakiem,
¿e jestemy Twoimi na wieki.
S³owo bowiem jest wierne:
Jeli z Nim umieramy, to bêdziemy te¿ z Nim ¿yæ
- jeli z Nim trwamy, bêdziemy te¿ z Nim panowaæ.
Ojcze, chcemy wszystko z Twoim Synem dzieliæ:
Jego ¿ycie, Jego Bosk¹ chwa³ê,
a wiêc równie¿ Jego cierpienie i Jego mieræ.
Daj nam tylko wraz z krzy¿em si³ê, ¿eby go unieæ,
pozwól nam dowiadczyæ w krzy¿u
równie¿ jego b³ogos³awieñstwa.
Daj nam taki krzy¿, o którym Twoja m¹droæ wie,
¿e mo¿e on byæ ku naszemu zbawieniu, a nie zgubie.
Chryste, ¿yj we mnie, cierp we mnie - niczego wiêcej nie pragnê.
Jeli bowiem mam Ciebie, jestem bogaty.
Kto Ciebie znalaz³ - znalaz³ si³ê i triumf swego ¿ycia. Amen.
Karl Rahner

Polecamy!

9-godzinne nagranie AUDIO (na kasetach magnetofonowych)
obszernych fragmentów Poematu Boga-Cz³owieka
Ksiêgi Szóstej czyli «MÊKI JEZUSA CHRYSTUSA».
Nie tylko w Wielkim Pocie, ale w ka¿dej trudnej chwili ¿ycia warto
zag³êbiæ siê w rozwa¿anie tego, co dla nas przecierpia³ Chrystus.
Ksi¹¿ka Marii Valtorty przedstawiaj¹ca ¿ycie, nauczanie
i mêkê Jezusa zyska³a osobiste imrpimatur Papie¿a Piusa XII.
Cena 9 kaset audio wynosi obecnie 45 z³otych.
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«EGZORCYZMY
EMILY ROSE»
PRAWDA
CZY FILMOWA
FIKCJA?
Pierwowzorem filmowej Emily Rose,
bohaterki g³onego tak¿e w Polsce filmu,
by³a 23-letnia studentka pedagogiki Anneliese Michel z ma³ego miasteczka w Niemczech  Klingenberg.
Zmar³a 1 lipca 1976 roku, po jednym z
prowadzonych przez wiele miesiêcy egzorcyzmów. Sta³o siê to g³ównym powodem
oskar¿enia wysuniêtego wobec dwóch kap³anów i jej rodziców. Lekarze twierdzili, ¿e
bezporednim powodem jej mierci by³o wyg³odzenie, a przewiadczenie jej bliskich o
opêtaniu wyklucza³o rzekomo leczenie.
Proces skazuj¹cy ksiê¿y i rodziców na
karê pozbawienia wolnoci na 6 miesiêcy
odbi³ siê szerokim echem w niemieckich
mediach, ale tak¿e wród niemieckich teologów. S¹d okreli³ opêtanie Anneliese jako
bzdurê. Jeden ze skazanych ksiê¿y, Ernst
Alt, tak skomentowa³ fakt niewniesienia rewizji od wyroku: Wierzê, ¿e prawda nadal
jest prawd¹ i ¿e trzeba do niej siê przyznawaæ, nawet jeli ca³y wiat mieje siê z tego.
Wiara jest wiar¹ tam, gdzie nie jest ju¿ dostêpna nauce. ¯aden wiecki s¹d nie bêdzie móg³ wydaæ o tym sprawiedliwego wyroku....
Winna tej tragedii jest nauka Kocio³a
o szatanie i opêtaniu, pisali publicyci, dowodz¹c, do jak wielkiej tragedii prowadziæ
mo¿e wiara w istnienie szatana. Ka¿dego,
kto omieli³ siê przyznaæ, ¿e wierzy w istnienie diab³a, wymiewano jako redniowiecznego obskuranta. Zignorowano jednak zeznania wielu wiadków opowiadaj¹cych o
tym, jak Anneliese mówi³a wieloma mêskimi
g³osami albo dysponowa³a nadludzk¹ si³¹,
której nie by³o w stanie siê oprzeæ nawet kilku doros³ych mê¿czyzn.
Anneliese by³a drêczona przez demony
od 16 roku ¿ycia, choæ pocz¹tkowo nikt jej
stanu tak nie okrela³. Matka zabiera³a j¹ do
kolejnych lekarzy, którzy nie byli pewni przyczyn jej dolegliwoci: wi¹za³y siê one z chwilowym sztywnieniem i brakiem wiadomoci. Zaczêto jej przepisywaæ leki przeciwdrgawkowe s¹dz¹c, ¿e to jaka postaæ epilepsji. Nic to jednak nie pomaga³o.
Stopniowo zaczê³y dochodziæ do tego
widzenia demoniczne i niekontrolowana nie-

18

chêæ do sakramentaliów. Anneliese pochodzi³a z bardzo pobo¿nej katolickiej rodziny,
która co niedzielê uczestniczy³a we Mszy w.
i codziennie odmawia³a wspólnie Ró¿aniec,
dlatego sytuacja opêtania by³a zaskakuj¹ca.
Przeró¿ne, niedaj¹ce siê wyt³umaczyæ
racjonalnie wydarzenia, sprawi³y, ¿e rodzice zwrócili siê w koñcu o pomoc do Kocio³a. Biskup z Würzburga ks. Josef Stangl zdecydowa³ o odprawieniu egzorcyzmów i zleci³ to zadanie salwatorianinowi ojcu Arnoldowi Renz i ks. Ernstowi Alt, duszpasterzowi dziewczyny. W sprawê by³ zaanga¿owany równie¿ ks. Rodewyk, jezuita, specjalista demonolog z du¿ym dowiadczeniem,
który  uczestnicz¹c w odprawianiu egzorcyzmów  bez wahania rozpozna³ opêtanie.

EGZORCYZMY
Egzorcyzmy Anneliese trwa³y blisko rok
i nie przynosi³y oczekiwanego skutku, co dla
kap³anów by³o zagadkowe. Przez ten czas
leczyli j¹ nadal neurolodzy, podaj¹c silne
leki. Ca³y czas by³a wiadoma tego, co siê z
ni¹ dzieje, jednak nie mia³a na to ¿adnego
wp³ywu.
Kiedy jesieni¹ 1975 r. zapad³a decyzja
o odprawieniu egzorcyzmów, Anneliese
przez 14 dni nic nie jad³a, pi³a tylko mocz,
który oddawa³a na pod³ogê. Jad³a paj¹ki,
³apa³a ptaki i odgryza³a im g³owy. Pod wp³ywem jakiej nieokie³znanej energii wewnêtrznej nie mog³a nawet przez chwilê
usiedzieæ w miejscu  bez przerwy biega³a
po domu, rozbiera³a siê do naga i skaka³a
jak kozio³ po cianach. Niszczy³a krzy¿e, ró¿añce, maryjne figurki.

CIERPIENIE
I UWOLNIENIE
Dlaczego dosz³o do opêtania tak oddanej Bogu m³odej osoby, pozosta³oby na zawsze tajemnic¹. Jednak jej r¹bka uchylaj¹
zapiski w duchowym dzienniku. Mo¿na z
nich wywnioskowaæ, ¿e podda³a siê temu
wielkiemu cierpieniu w celu odkupienia za
grzechy innych ludzi. Przez jaki czas mia³a widzenia Maryi i Zbawiciela, których prawdziwoci nikt nie bada³.
G³os Anneliese w czasie egzorcyzmów
zapisano na tamach magnetofonowych.

Nagrania te zosta³y wykorzystane jako
cie¿ka dwiêkowa w filmie. Na podstawie
badañ prowadzonych nad jej g³osem, antropolog prof. Goodman potwierdzi³a stan
opêtania. Dosz³a do jeszcze innych wniosków cile naukowych: Anneliese umar³a
nie na skutek egzorcyzmów ani wychudzenia (demony nie pozwala³y jej jeæ), ale z
powodów ubocznych skutków za¿ywania silnych leków przeciwepileptycznych. Przepisywano jej te leki przez ca³e lata, nie robi¹c
przy tym ¿adnych okresowych badañ obrazu krwi, co jest w takich przypadkach wymagane. Autopsja wykonana po mierci nie
stwierdzi³a ¿adnych zmian w mózgu charakterystycznych dla epilepsji.
Kap³ani modl¹cy siê nad m³od¹ dziewczyn¹ doprowadzili demony do ujawnienia
swych imion: Lucyfer, Judasz, Kain, Neron,
Hitler, Fleischmann...
Ks. Alt wspomina, ¿e w czasie egzorcyzmów z³e duchy zachowywa³y siê nietypowo. Zwykle nie chc¹ opuciæ opêtanego, ale
nakaz egzorcysty zmusza je do tego. W
przypadku Anneliese by³o odwrotnie  g³osy krzycza³y: Chcemy wyjæ! Chcemy
wyjæ!, ale s³owa egzorcysty nie by³y ich w
stanie wypêdziæ. Nie wolno nam z niej
wyjæ  wyjania³y. Ks. Alt uwa¿a, ¿e Anneliese wiêzi³a i pêta³a w sobie a¿ szeæ demonów, które dziêki temu nie mog³y grasowaæ po wiecie i niszczyæ innych ludzi.
Ostatni egzorcyzm mia³ miejsce 30 czerwca 1976 r. W pewnej chwili dziewczyna powiedzia³a: Proszê mi daæ rozgrzeszenie.
Ojciec Renz uczyni³ to, a ona posz³a spaæ.
Nastêpnego dnia ju¿ siê nie obudzi³a.

KSI¥¯KA
Ksi¹¿ka Egzorcyzmy Anneliese Michel
to wstrz¹saj¹cy opis cierpienia i mi³oci rodziny oraz kap³anów, którzy zwi¹zali siê z
t¹ spraw¹. To wielki akt wiary. I najwa¿niejsze w niej nie s¹ straszne, budz¹ce autentyczn¹ grozê opisy stanu Anneliese, kiedy
podlega³a woli szatana, oraz zdjêcia ani niepotwierdzony fakt stygmatów, ale w³anie jej
zgoda na to cierpienie i niezachwiana wiara. Ta historia zmieni³a wszystkich, którzy w
niej uczestniczyli, a tak¿e tych, do których
przes³anie Anneliese dociera. Na jej grobie
zawsze le¿¹ wie¿e kwiaty.
W pamiêci widzów, ogl¹daj¹cych film,
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pozostaje scena spotkania z Maryj¹ i odpowied
m³odej dziewczyny, która  patrz¹c z boku na swoje
sponiewierane cia³o  przyjmuje ca³kiem wiadomie
pokutowanie za grzechy innych. Umar³a uwolniona.
Na jej grobie wyryte s¹ s³owa, które sama wybra³a: Zabiegajcie o w³asne zbawienie z bojani¹ i
dr¿eniem (Flp 2,12).

REAKCJE
PO JEJ MIERCI
BY£Y RÓ¯NE...
Episkopat niemiecki by³ tak przera¿ony sytuacj¹,
¿e wyda³ nieformalny zakaz odprawiania egzorcyzmów. Dlatego od niemal 30 lat na terenie Niemiec
biskupi nie wydaj¹ zgody na przeprowadzanie rytua³u wypêdzania z³ych duchów. Zdaniem wspomnianego ksiêdza zaniechanie tej pos³ugi przyczyni³o siê
do ekspansji wp³ywów satanizmu w Niemczech.
W obronie egzorcystów nie odezwa³ siê ¿aden z
niemieckich biskupów. Co wiêcej, Joseph Stangl, biskup Würzburga, który sam wyda³ wczeniej zgodê
na egzorcyzm Anneliese, opublikowa³ owiadczenie,
w którym stwierdzi³, ¿e szatan nie istnieje, a opêtanie jest chorob¹.

OFIARA Z ¯YCIA
Anneliese rozumowa³a jasno i wydawa³a jasne
s¹dy  wspomina ks. Alt po latach. Nie ma podstaw,
aby mieæ w¹tpliwoci co do jej decyzji o podjêciu
zadoæuczynienia. Dochodzi do tego wa¿na okolicznoæ. Mia³a lokucje i z jednej strony by³a przez niebo pocieszana, ale z drugiej utwierdzana w swojej
ofiarniczej postawie i wzywana do niej. Jej pokutn¹
postawê ekspiacyjn¹ mo¿na niew¹tpliwie zrozumieæ
tylko wtedy, kiedy rozwa¿y siê tak¿e te wydarzenia.
Wynika z nich g³êboka wewnêtrzna wiê z Chrystusem.
W lutym 1976 roku przeprowadzi³em z ni¹ d³u¿sz¹ rozmowê, podczas której mówi³a o tej wewnêtrznej postawie oraz o tym, ¿e chce pokutowaæ, aby
mniej ludzi posz³o do piek³a. Prawie w tym samym
czasie ojciec Renz nagra³ na tamê magnetofonow¹ rozmowê z ni¹, w której powiedzia³a mu to samo.
Na pocz¹tku maja 1976 roku mia³em z ni¹ jeszcze
jedn¹ rozmowê, podczas której powiedzia³a mi: Teraz wiem, co mnie czeka. Nikt mi ju¿ nic nie wmówi... Latem bêdzie znowu bardzo le. Ale póniej nie
bêdê ju¿ mia³a si³. Nie prze¿yjê tego. Zrozumia³a,
¿e teraz za¿¹dano od niej ¿ycia. Zgodzi³a siê na to,
tego jestem pewien. Tak nale¿y rozumieæ ekspiacjê
Anneliese Michel...
Nie mogê ju¿ milczeæ po tym wszystkim, co prze¿y³em... Dlatego proszê Boga o ³askê, abymy zerwali z grzechem, regularnie przystêpowali do spowiedzi oraz z najwiêksz¹ czci¹ modlili siê, adoruj¹c
Trójjedynego Boga wraz z Maryj¹, ze wszystkimi
anio³ami i wiêtymi. Tylko wtedy królestwo Bo¿e bêdzie w nas wzrastaæ, a królestwo szatana zostanie
pokonane. Anneliese Michel jest dla nas wszystkich
znakiem wzywaj¹cym do osobistego nawrócenia.
Tylko bowiem powrót do Boga jest jedynym ratunkiem dla nas wszystkich: dla Niemiec, dla Europy i
dla wiata.
Oprac. na podstawie ksi¹¿ki prof. antropolog
Felicitas D. Goodman
Egzorcyzmy Anneliese Michel
Film bêdzie dostêpny w Polsce na DVD w
maju 2006 roku. Radzimy jednak podejæ ostro¿nie do kwestii propagowania go. Warto na pewno poleciæ go tym, którzy z zagro¿enia ze strony
szatana nie zdaj¹ sobie sprawy i kpi¹ z niego...

Ks. Alt na audiencji
u Jana Paw³a II

Modlitwa przeciwko czarom
z rytua³u greckiego

Kyrie eleison. Panie, nasz Bo¿e,
W³adco wieków wszechpotê¿ny i wszechmog¹cy,
Ty stworzy³e wszystko i wszystko przemieniasz swoj¹ wol¹.
Ty w Babilonii zmieni³e w rosê ogieñ pieca
siedem razy mocniej rozpalonego ni¿ zwykle;
otoczy³e opiek¹ i uratowa³e swoich trzech wiêtych m³odzieñców.
Ty jeste nauczycielem i lekarzem naszych dusz.
Ty jeste zbawieniem dla uciekaj¹cych siê do Ciebie.
Ciebie prosimy i wzywamy, by unicestwi³, wypêdzi³ i zmusi³ do ucieczki
wszelk¹ potêgê z³ego ducha, wszelk¹ obecnoæ i knowania szatañskie,
wszelki szkodliwy wp³yw i wszelkie czary i uroki z³ych i nikczemnych osób,
dzia³aj¹cych na szkodê Twego s³ugi (podaæ imiê).
Spraw, aby zamiast zawici i szkodzenia przez czary
dost¹pi³ obfitoci dóbr, mocy, powodzenia w ¿yciu i mi³oci.
Ty, Panie, który darzysz mi³oci¹ ludzi, wyci¹gnij Twoje mocne d³onie,
Twoje wysoko wzniesione potê¿ne ramiona, przyjd z pomoc¹ i nawied
ten Twój obraz, zelij mu anio³a pokoju, niezwyciê¿onego opiekuna duszy
i cia³a, który by oddali³ i przepêdzi³ wszelk¹ niegodziw¹ moc,
wszelk¹ truciznê i gus³a osób szkodz¹cych i zawistnych.
Ka¿dy bowiem, kto dowiadcza Twojej pomocy,
piewa Tobie z wdziêcznoci¹:
Pan jest moim obroñc¹, nie bêdê siê lêka³ tego,
co mo¿e uczyniæ mi cz³owiek.
Nie bêdê siê ba³ z³a, bo Ty jeste ze mn¹, Ty jeste moim Bogiem,
moj¹ moc¹, moim potê¿nym Panem, Panem pokoju,
Ojcem przysz³ych wieków.
Prosimy Ciê, Panie, nasz Bo¿e, miej litoæ nad Twoim obrazem
i wybaw Twego s³ugê od wszelkiej szkody lub niebezpieczeñstwa
pochodz¹cego od czarów, wesprzyj go i uchroñ od wszelkiego z³a.
Przez wstawiennictwo najbardziej B³ogos³awionej i Chwalebnej Pani
Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, janiej¹cych archanio³ów
i wszystkich wiêtych Twoich.
Amen.
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Z Dziennika
duchowego
Annelise

Anneliese zapisywa³a wszystko, co jej Jezus mówi³. Te zapiski nie s¹ datowane, lecz numerowane. 15 lutego 1976 roku przekaza³a cztery strony ojcu
Renzowi, który je troskliwie przechowa³. Oddaj¹ one niejako ca³y duchowy
testament Anneliese.
S£OWA PANA JEZUSA:
1. Wszystko, co dobrego czynisz, co uczyni³a, pochodzi ode Mnie.
Ka¿da dobra myl, ka¿dy dobry czyn. Nic nie jest twoje. Dlatego pozwoli³em ci zaspaæ na Mszê w., aby ci pokazaæ, ¿e nic z siebie samej nie potrafisz, oraz aby nauczy³a siê pokory. Nie powinna s¹dziæ, ¿e sama co
osi¹gnê³a. Wszystko to s¹ dary mojej wielkiej mi³oci do ciebie. Nie powinna niczego posiadaæ; powinna zrozumieæ, ¿e wszystko pochodzi ode
Mnie, i przyj¹æ z wdziêcznoci¹, a nie byæ dumna, jakby to by³o z ciebie, bo
s¹ to przecie¿ moje dary.
2. Oczekuj wszystkiego ode mnie, ale wszystkiego. Mogê to, co
niemo¿liwe, uczyniæ mo¿liwym. Pok³adaj we Mnie wielkie zaufanie, to przynosi Mi chwa³ê. To Mnie przyci¹ga.
3. ¯a³uj za swoje grzechy, a potem uwierz w moj¹ wielk¹ mi³oæ do
ciebie, nie w¹tp w ni¹, gdy¿ to Mnie bardzo zasmuca. Moje drogi s¹ drogami tajemniczymi, musisz mi pozostawiæ wybór drogi dla ciebie. Czy nie
da³em ci ju¿ du¿o dowodów mojej mi³oci?
4. Milcz! Nie mów tak du¿o. Powci¹gnij jêzyk, gdy¿ z ka¿dego niepotrzebnie wypowiedzianego s³owa musisz zdaæ rachunek. Kochaj samotnoæ. Chod na spotkania tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, np. z powodów kole¿eñskich, a nie dla przyjemnoci. Zrezygnuj tak¿e z dozwolonych
przyjemnoci.
5. Nie martw siê o przysz³oæ. Staraj siê w ka¿dej chwili ws³uchiwaæ we
Mnie i spe³niaæ moje ¿yczenia (Moj¹ wolê). Kocham ciê z czu³oci¹. Ty rób
to samo, spe³niaj¹c moje najcichsze ¿yczenia - ws³uchawszy siê w mój
g³os. (Owce znaj¹ g³os swojego Pasterza. Ja jestem dobrym Pasterzem i
kocham moje owce).
6. Uwierz, ¿e wys³uchujê ka¿d¹ modlitwê, jeli nie stoi ona na przeszkodzie do zbawienia duszy. Czêsto d³ugo nie wys³uchujê nawet sprawiedliwych prób moich dzieci, aby je uczyniæ wytrwa³ymi oraz aby ich modlitwy przynios³y korzyæ grzesznikom.
7. Nie zniechêcaj siê, jeli co nie dzieje siê (od razu) po twojej woli.
Spróbuj chocia¿by ukryæ oburzenie. Nie wiesz, do czego takie przeciwnoci
s¹ dobre i potrzebne. Powinna za nie dziêkowaæ.
8. Nieprzerwanie pro i b³agaj za twoich blinich, aby i oni tak¿e osi¹gnêli wieczn¹ ojczyznê.
9. Czy nie jestem dla ciebie kochaj¹cym, zawsze troskliwym Ojcem?
10. Nie zapominaj o dziêkczynieniu za tak wiele darów, których ci udzieli³em. Moje krzy¿e s¹ najwiêkszymi darami ³aski. Nie zapominaj tak¿e, ¿e
mo¿esz czytaæ pisma Barbary Weigand. Módl siê, aby wkrótce bogactwo
tych pism by³o dostêpne dla wszystkich.
11. Módl siê i ofiaruj wiele za moich kap³anów. Nie na darmo ukaza³em
ci w San Damiano wielkoæ i godnoæ ka¿dego kap³ana, tak ¿e zadr¿a³a z
bojani. Rozwa¿ to, ¿e nawet najbardziej niegodny kap³an jest drugim
Chrystusem. Nie s¹d nikogo, aby nie by³a s¹dzona. Pozostaw to Mnie!
12. Dopuszczam twoje pokusy. Walcz z nimi, nie daj siê pokonaæ. Nie
dam ci ich ponad twoje si³y. Niech ciê nie obchodzi, jak dalece [w oryginale
przekrelone imiê] ma pokusy tego rodzaju albo w jakim stopniu je dopuszczam. To jest moja sprawa. W walce siê wzrasta, jeli siê walczy wraz ze
Mn¹.
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Modlitwa
o uzdrowienie
wewnêtrzne
Panie Jezu, Ty przyszed³e po to,
aby uzdrowiæ serca zranione i udrêczone,
proszê Ciê, aby uzdrowi³ urazy powoduj¹ce
niepokoje w moim sercu.
Proszê Ciê w szczególny sposób, aby uzdrowi³ tych, którzy s¹ przyczyn¹ grzechu.
Proszê Ciê, aby wszed³ w moje ¿ycie
i uzdrowi³ mnie od urazów psychicznych,
które mnie dotknê³y w dzieciñstwie
i od tych ran, które mi zadano w ci¹gu ca³ego
¿ycia.
Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy,
sk³adam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego
Pasterza.
Proszê Ciê, odwo³uj¹c siê do Twej wielkiej
rany, otwartej w Twoim Sercu,
aby uleczy³ ma³e rany mojego serca.
Ulecz rany moich wspomnieñ,
aby nic z tego, co mi siê przydarzy³o,
nie przysparza³o mi cierpienia, zmartwieñ,
niepokoju.
Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w
moim ¿yciu sta³y siê przyczyn¹ grzechu.
Pragnê przebaczyæ wszystkim osobom,
które mi wyrz¹dzi³y krzywdê.
Wejrzyj na te urazy wewnêtrzne,
które mnie czyni¹ niezdolnym
do przebaczenia.
Ty, który przyszed³e uleczyæ serca strapione,
ulecz moje serce.
Ulecz, Panie Jezu, moje wewnêtrzne urazy,
które s¹ przyczyn¹ chorób fizycznych.
Oddajê Ci moje serce.
Zechciej je Przyj¹æ, Panie, i oczyciæ.
Nape³nij mnie uczuciami
Twego Boskiego Serca.
Pomó¿ mi byæ pokornym i cichym.
Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przyt³acza z powodu mierci drogich mi osób.
Spraw, bym móg³ odzyskaæ pokój i radoæ
dziêki wierze, ¿e Ty jeste Zmartwychwstaniem i ¯yciem.
Uczyñ mnie prawdziwym wiadkiem
Twego Zmartwychwstania,
Twego zwyciêstwa nad grzechem i mierci¹,
Twojej obecnoci jako ¯yj¹cego wród nas.
Amen.
*
Duszo Chrystusowa, uwiêæ mnie.
Cia³o Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Mêko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wys³uchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuæ, abym siê oddali³ od Ciebie.
Od nieprzyjaciela z³oliwego broñ mnie.
W godzinê mierci wezwij mnie.
I ka¿ mi przyjæ do siebie,
Abym ze wiêtymi Twymi chwali³ Ciê
Na wieki wieków. Amen.
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Kardyna³ Cottier o egzorcyzmach

Koció³
musi mówiæ
o szatanie

Koció³ musi mówiæ o szatanie. Chocia¿
szatan zgrzeszy³, ten upad³y anio³ nie straci³ ca³ej mocy, któr¹ mia³, zgodnie z planem
Boga, w kierowaniu wiatem. Teraz u¿ywa
on tej w³adzy i mocy dla potêgowania z³a.
Ewangelia wiêtego Jana nazywa go ksiêciem tego wiata (J 12,31). Równie¿ w
pierwszym Licie wiêtego Jana czytamy:
ca³y wiat jest w mocy z³ego (1 J 5,19).
wiêty Pawe³ natomiast mówi o naszej walce przeciw mocom duchowym (Ef 6,10-17).
Mo¿emy te¿ odnieæ siê do Objawienia.
Musimy walczyæ nie tylko przeciw ludzkim, ale równie¿ nadludzkim si³om z³a i przeciw ich natchnieniom. Wystarczy pomyleæ
o Owiêcimiu, o masakrach ca³ych narodów,
o wszystkich straszliwych zbrodniach, które s¹ pope³niane, o skandalach, w których
ofiarami s¹ najmniejsi i najbardziej niewinni, pomylmy równie¿ o sukcesie ideologii
mierci...
Trzeba przypomnieæ pewne zasady. Z³o
grzechu jest pope³niane z ca³kowicie woln¹
wol¹. Tylko Bóg mo¿e przenikn¹æ g³êbokoæ
serca konkretnej osoby. Diabe³ nie ma mocy
wejcia do tego sanktuarium. On dzia³a jedynie na zewn¹trz, na wyobraniê i na uczucia, u ród³a pokusy. Ponadto jego dzia³anie jest ograniczone przez przyzwolenie
wszechmocnego Boga.
Diabe³ zazwyczaj dzia³a przez pokusê i
oszustwo; on jest k³amc¹ (J 8,44). Mo¿e
oszukaæ, wywo³aæ b³¹d, iluzjê przyczyny.
Prócz tego - prawdopodobnie wiêcej ni¿
pobudzaj¹ nas nasze wady - mo¿e pog³êbiæ wady i zal¹¿ki wad, które s¹ w nas.
W Ewangeliach, pierwsze pojawienie siê
diab³a zwi¹zane jest z kuszeniem Jezusa
na pustyni, kiedy szatan poddaje Jezusa
kilku próbom (Mt 4,11 i £k 4,1-13). To wydarzenie ma wielkie znaczenie.
Jezus leczy³ choroby i patologie. Wszystkie razem odnosz¹ siê do diab³a, gdy¿
wszelki nieporz¹dek dotykaj¹cy ludzkoæ da
siê zredukowaæ do grzechu, którego diabe³
jest prowokatorem. Wród cudów Jezusa s¹
uwolnienia spod w³adzy szatana i od opêtañ, w cis³ym tego s³owa znaczeniu.
Widzimy to szczególnie w Ewangelii wg
wiêtego £ukasza, kiedy Jezus rozkazuje
diab³om, które rozpoznaj¹ Go jako Mesjasza.
Diabe³ jest du¿o bardziej niebezpieczny
jako kusiciel, ni¿ wtedy, gdy czyni nadzwyczajne znaki i zadziwia zewnêtrznymi manifestacjami, poniewa¿ najpowa¿niejsze z³o to
grzech. To nie jest ¿aden przypadek, ¿e pro-

simy w modlitwie Pañskiej: I nie wód nas na
pokuszenie. Przeciw
grzechowi chrzecijanin mo¿e zwyciêsko
walczyæ przy pomocy
modlitwy, z rozwag¹ i w
pokorze znaj¹cej kruchoæ ludzkiej wolnoci,
przy pomocy uciekania
siê do sakramentów,
przede wszystkim do
Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Musi
te¿ prosiæ Ducha wiêtego o dar rozeznania,
wiedz¹c, ¿e dary Ducha
wiêtego s¹ nam dane
z ³ask¹ Chrztu.
wiêty Tomasz i
wiêty Jan od Krzy¿a
potwierdzaj¹, ¿e mamy trzech kusicieli. S¹
nimi: diabe³, wiat (na pewno rozpoznajemy to w naszym spo³eczeñstwie) i my sami
- czyli nasza mi³oæ w³asna. wiêty Jan od
Krzy¿a utrzymuje, ¿e najniebezpieczniejszy
kusiciel to my sami, poniewa¿ to my sami
zwodzimy siebie.
Z powodu oszustwa szatana, jest bardzo
wskazane, by katolicki wierny mia³ wiêksz¹
ni¿ kiedykolwiek znajomoæ doktryny chrzecijañskiej, by d¹¿y³ do poznania Kompendium Katechizmu Kocio³a katolickiego, które to poznanie z pewnoci¹ oka¿e siê niezwykle pomocne w zwalczeniu tej niewiedzy. Diabe³ byæ mo¿e jest inspiratorem tej
nieznajomoci: On odrywa cz³owieka od
Boga i to jest wielka strata, która mo¿e zostaæ powstrzymana przez promowanie odpowiedniego apostolstwa w mediach, szczególnie w telewizji, bior¹c pod uwagê iloæ
czasu, jak¹ wielu ludzi spêdza ogl¹daj¹c
programy telewizyjne, czêsto propaguj¹ce
wartoci niezgodne z chrzecijañsk¹ kultur¹ i moralnoci¹.
Dzia³anie diab³a jest te¿ wymierzone
przeciw hierarchom Kocio³a: w 1972 Najwy¿szy Namiestnik Chrystusa papie¿ Pawe³
VI mówi³ o oparach szatana, które ju¿ przeniknê³y do wi¹tyni Boga, wspominaj¹c
Kardyna³ George Cottier napisa³ te s³owa jako wprowadzenie do nowej ksi¹¿ki
ojca Gabriela Amortha, egzorcysty diecezji rzymskiej, za³o¿yciela i honorowego prezesa Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Nosi ona tytu³ Dowiadczenia i wyjanienia.

grzechy chrzecijan, dewaluacjê moralnoci, upadek obyczajów, wspomnijmy nawet
historiê zakonów i zgromadzeñ, w których
zawsze odnotowywano potrzebê reform, by
zareagowaæ na ten upadek, poddawanie siê
pokusom zrobienia kariery, zdobycia pieniêdzy i bogactwa, na które duchowni mog¹ byæ
sami nara¿eni, pope³niaj¹c grzechy bêd¹ce przyczyn¹ zgorszenia.
Egzorcysta mo¿e byæ widziany jako dobry Samarytanin, ale nie jest on tylko dobrym Samarytaninem, gdy¿ grzech jest powa¿niejsz¹ rzeczywistoci¹. Grzesznik, który uparcie trwa w swoim grzechu jest bardziej nieszczêliwy ni¿ ten kto jest opêtany.
Nawrócenie serca jest najpiêkniejszym zwyciêstwem nad szatanem, przeciw któremu
najbardziej podstawowe znaczenie ma Sakrament Pojednania, bo w tajemnicy Odkupienia Bóg uwolni³ nas od grzechu i obdarzy³ nas, kiedy upadlimy, na nowo swoj¹
przyjani¹.
Sakramenty maj¹ pierwszeñstwo przed
sakramentaliami, czyli przed kategori¹, która mieci w sobie egzorcyzmy ustanowione
przez Koció³. Nie s¹ one priorytetem. Jeli
w podejciu do nich brak roztropnoci, istnieje ryzyko zaszkodzenia wiernemu. Egzorcyzm nie mo¿e byæ uwa¿any za jedyny rodek dla obrony przed dzia³aniem szatana,
ale za konieczny i potrzebny duchowy rodek tam, gdzie istnienie przypadków opêtania szatañskiego zosta³o potwierdzone.
Wydaje siê, ¿e przypadki opêtania przez
szatana s¹ liczniejsze w krajach pogañskich,
gdzie nie dotar³a jeszcze Ewangelia i nie
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zosta³a zasiana Dobra Nowina i gdzie siê
szerz¹ praktyki magiczne. Z kolei w innych
miejscach pierwiastek kulturowy trwa tam,
gdzie chrzecijanie pielêgnuj¹ z pob³a¿liwoci¹ sk³onnoæ do staro¿ytnych form przes¹du. Trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê to, ¿e
niektóre rzekome przypadki opêtania mog¹
zostaæ dzi wyjanione przez medycynê,
zw³aszcza przez psychiatriê i, ¿e rozwi¹zanie niektórych zjawisk mo¿e polegaæ na dobrym leczeniu psychiatrycznym. Kiedy trudny przypadek wyst¹pi w praktyce, jest konieczne, by nawi¹zaæ kontakt z psychologiem i egzorcyst¹; i jest wskazane, by wykorzystaæ do tego celu psychiatrów o formacji katolickiej.
Kurs obejmuj¹cy te tematy zosta³ ostatnio zorganizowany przez Regina Apostolorum Pontifical Ateneum. Wydaje siê równie¿
w³aciwe, by w³¹czyæ tak¹ formacjê do seminariów, w wywa¿onym i m¹drym wymiarze, unikaj¹c zarówno nadmiaru jak i zawê¿enia tematu.

MODLITWA
O UWOLNIENIE
Panie, Ty jeste wielki, Ty jeste
Bogiem, Ty jeste Ojcem.
Ciebie prosimy
przez wstawiennictwo i pomoc
archanio³ów Micha³a, Rafa³a
i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry
zostali uwolnieni od z³ego ducha,
który uczyni³ ich niewolnikami.
Wszyscy wiêci,
przyjdcie nam z pomoc¹.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawici, nierz¹du, zawici,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myli o zazdroci, gniewie,
mierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myli o samobójstwie
i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwi¹z³oæ cielesn¹,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej
z³ej przyjani,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów,
uroków, guse³
i od wszelkiego z³a ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedzia³e
pokój zostawiam wam,
pokój mój wam dajê,
przez wstawiennictwo
Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego
przekleñstwa
i spraw, abymy siê cieszyli
Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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WIÊTY
FRANCISZEK SALEZY
CZ£OWIEK SUKCESU

Franciszek Salezy mia³ jeden cel: przyprowadziæ jak najwiêksz¹ liczbê dusz do wolnoci mi³oci. D¹¿y³ do tego celu zarówno
w ca³ym swoim ¿yciu, jak i w swoim dziele.
Wed³ug niego doskona³oæ jest osi¹galna
dla ka¿dego  jak napisa³ we Wprowadzeniu do ¿ycia pobo¿nego: «Moim zamiarem
jest pouczenie tych, którzy ¿yj¹ w miecie,
czy to w domu, czy na królewskim dworze i
bardzo czêsto, pod pretekstem niemo¿noci, nie chc¹ nawet myleæ o podjêciu ¿ycia
pobo¿nego».
To by³a nowoæ, wyzwalaj¹ca odwaga,
dla tych, który ¿yli poza klasztorem, w wieku, który mia³ upodobanie w rozprzê¿eniu
¿ycia religijnego i przeciwstawia³ dzia³anie i
rozmylanie. Wed³ug wiêtego Franciszka,
prawdziwy chrzecijanin to ten, który zanurzany w troskach ¿ycia codziennego, potrafi w ka¿dej chwili dostosowaæ siê do woli
Boga.
Oryginalnoæ Franciszka Salezego nie
le¿y w doktrynie, poniewa¿ jego nauczanie
karmi siê Ojcami Kocio³a, podobnie jak
autorami, którzy go poprzedzili, w szczególnoci pr¹dem przyby³ym z W³och i Hiszpanii, pochodz¹cym od wiêtego Karola Boromeusza, Ludwika z Grenady, wiêtej Teresy z Avila. Na ten temat napisa³ on: To s¹ te
same kwiaty, jakie ci przedstawiam, ale bukiet, który z nich zrobi³em bêdzie inny, z powodu ró¿norodnoci i sposobu, w jakim jest
u³o¿ony.
Oryginalnoæ Franciszka Salezego polega g³ównie na bardzo osobistej odpowiedzi na wo³anie jego czasu i zrozumienia jego
roli ksiêdza. Dostrzeg³ on ró¿ne potrzeby
swego czasu, gdy¿ by³ równoczenie misjonarzem, kaznodziej¹, spowiednikiem, kierownikiem duchowym, biskupem. Móg³ wiêc
zaproponowaæ, z prostot¹ i zdrowym rozs¹dkiem, takie ¿ycie, które by³o owocem jego
dowiadczenia i jego znajomoci cz³owieka, poniewa¿, jak napisa³: «Bóg jest Bogiem
ludzkiego serca».

B£YSKAWICZNY SUKCES
Jego ksi¹¿ki odnios³y sukces natychmiastowy, g³êboki i trwa³y. W ci¹gu dziesiêciu
lat ukaza³o siê ponad czterdzieci wydañ
«Wprowadzenia do ¿ycia pobo¿nego».
«Traktat o mi³oci Bo¿ej» by³ przek³adany
za jego ¿ycia na wiêkszoæ jêzyków europejskich. W XVII wieku, nastêpuje po sobie
siedem wydañ jego dzie³ wszystkich. Jego
pisma wywr¹ piêtno na myli tego czasu.
Bez w¹tpienia, Franciszek Salezy bê-

dzie mieæ nieprzyjació³ i czasem w¹tpliwych
naladowców. Rygoryci oskar¿¹ go o rozprzê¿enie i miêkkoæ, zapominaj¹c, ¿e ³agodnoæ staje siê wymagaj¹ca, gdy chodzi
o postêp dusz i ¿e, wed³ug najczystszej tradycji mistycznej, on poucza o wyrzeczeniu,
o wyzbyciu siê siebie, o «zduszeniu w³asnej
woli, aby dojæ do doskona³ego zwi¹zku z
Bogiem». Nie  Franciszek Salezy nie by³
«ksiêdzem miêkkim o chwiejnej pobo¿noci»  wykrzykuje Matka Angélique Arnauld!
Wszystkim, którzy id¹ do Boga raczej drog¹ mi³oci ni¿ bojani, Franciszek Salezy,
zaproponowa³ wzorcow¹ drogê, budz¹c¹
podziw.

KRYZYS ROZPACZY
Ponad piêciuset wiadków zeznawa³o w
roku 1628 w Annecy w procesie kanonizacyjnym Franciszka Salezego. Musieli oni
odpowiedzieæ na kwestionariusza sk³adaj¹cy siê z 55 punktów, a dotycz¹cy etapów
jego ¿ycia albo jego myli: te trzy «góry dokumentów» by³y kosztown¹ mann¹ dla jego
biografów.
Franciszek urodzi³ siê na Zamku de Sales, 21 sierpnia 1567, w rejonie Genewy,
któr¹ rozdziera od trzydziestu lat kryzys protestancki. Jego rodzina, nale¿¹ca do starej
szlachty, strze¿e wiary katolickiej, na przekór przynaglanym nawo³ywaniom Kalwina.
Jego ojciec, Pan de Boisy, którego imiê pochodzi od ziemi otrzymanej jako posag od
swej ma³¿onki, zapewnia mu wychowanie
surowe, nale¿ne najstarszemu synowi, który ma przej¹æ maj¹tek. Jego matka jest
sam¹ ³agodnoci¹, «prawdziwa matka i karmicielka ubogich», tak powie o niej Joanna
de Chantal.
W wieku 6 lat zosta³ pos³any wraz ze
swoimi kuzynami do kolegium de la Roche,
potem do Annecy. Maj¹c 11 lat zaczyna
myleæ o zakonie, a jego ojciec zgadza siê
nawet na przyjêcie przez niego tonsury. Czy
Pan de Boisy myli mo¿e, ¿e to postanowienie z czasem minie? W ka¿dym razie,
ucieszony sukcesami szkolnymi syna, postanawia, ¿e bêdzie on kontynuowa³ studia
w Pary¿u, w Kolegium de Navarre, gdzie bêdzie móg³ nawi¹zaæ b³yskotliwe kontakty. Ale
Franciszek prosi o wys³anie go do Jezuitów,
do Kolegium Clermont (obecnie jest to Liceum Ludwika Wielkiego) i zapisuje siê do
klasy humanistycznej. Wszystkie wiadectwa potwierdzaj¹ jego inteligencjê, wdziêk
jego oblicza i jego mocn¹ sylwetkê. To m³odzieniec pobo¿ny i wra¿liwy, którego natu-

1/2006

ralna uprzejmoæ jeszcze siê wyszlachetnia
pod wp³ywem humanistycznej edukacji.
Pierwszy pobyt w Pary¿u bêdzie trwaæ
dziesiêæ lat. Dziesiêæ lat, podczas których
Franciszek karmi siê literatur¹ piêkn¹, uczy
siê szermierki, jazdy konnej i tañca. Dziesiêæ lat, podczas których pog³êbia sw¹ wiarê. Franciszek rzeczywicie czas wolny powiêca teologii, w towarzystwie swego guwernera pana Déage, chodzi na Sorbonê
na wyk³ady benedyktyna z Cluny, Gilbert
Génébrard, dziêki któremu jego dusza kochaj¹ca Boga odkrywa Pismo wiête.
To wtedy gwa³towny kryzys wstrz¹sa
ca³ym jego bytem. Krytyczny moment ma
miejsce w 1586 albo 1587 roku «Wpada w
najwiêksze pokusy i w krañcowy niepokój
ducha» - wyznaje Matka de Chantal. Wydawa³o mu siê, ¿e jest potêpiony i ¿e nie ma
dla niego ¿adnego ocalenia. W istocie
straszny problem przeznaczenia, podniesiony przez Kalwina, nie przestaje wstrz¹saæ
szko³ami i dla m³odzieñca, który siê styka
ze wiatowymi rodowiskami Dworu i których pokusy niew¹tpliwie odczuwa, ogarnia
k³uj¹ca ostroci¹ niepewnoæ zbawienia.
Kryzys rozpaczy trwa kilka tygodni. Kiedy
do szczytu dochodzi jego duchowa nêdza,
Franciszek «bardziej martwy ni¿ ¿ywy»,
wchodzi do kocio³a wiêtego Stefana du
Gres, klêka przed pos¹giem Dziewicy, odmawia: «Pomnij, o Najwiêtsza Panno...» i
oddaje siê ufnie w rêce Boga.
Wed³ug relacji pani Amelot modlitwa,
jak¹ odmówi³, a o której zawiadczy³ Ojciec
Quix, by³a nastêpuj¹ca: «Cokolwiek postanowi³e o mnie w odniesieniu do mojego
wiecznego losu czy potêpienie, czy zbawienie, bêdê Ciê kochaæ, Panie, co najmniej w
tym ¿yciu, je¿eli nie bêdzie mi dane kochaæ
Ciê w ¿yciu wiecznym, przynajmniej tu bêdê
Ciê kochaæ tu, o mój Bo¿e i sk³adam ufnoæ
w Twoim mi³osierdziu».
I to jest wyzwolenie. Franciszek rozumie,
¿e mo¿e kochaæ Boga na ziemi, nie potrze-

buj¹c nawet mieæ nadziei
na niebo. Wydaje mu siê jak relacjonuje Matka de
Chantal - ¿e «jego choroba opad³a z niego jak ³uski
tr¹du, do jego stóp». Próba odkry³a przed nim nadziejê w utracie nadziei;
bogactwo mi³oci czystej i
zanurzy³a jego serce w tej
wielkiej tajemnicy wolnoci
i ³aski. Problem predestynacji na nowo wy³oni siê w
Padwie, gdzie, dla zadowolenia ojca, który go
przeznacza do kariery
urzêdniczej, studiuje prawo w latach 1588-1591.
Rozmyla wtedy nad
wiêtym Augustynem,
wiêtym Tomaszem, wiêtym Bonawentur¹ i korzysta z rad jezuity-humanisty, ojca Antoniego Possevin. A przede wszystkim
odkrywa ma³¹ ksi¹¿eczkê
Lorenzo Scupoli «Bitwa
duchowa», która ukaza³a siê drukiem w roku
1589. Ona odkrywa przed nim, ¿e doskona³oæ polega na ca³kowitym wyzbyciu siê
naszej woli i zdaniu siê na wolê Boga. Dzie³ko to wyciska na nim ¿ywe piêtno, stanie
siê podstaw¹ salezjañskiej duchowoci i
tego optymizmu ufaj¹cego Bo¿ej dobroci i
potêdze modlitwy.
Pod koniec trzech lat nauki, po unikniêciu epidemii d¿umy, Franciszek zdobywa
doktorat prawa w obecnoci znakomitego
Guido Panciroli. Wraca nastêpnie do rodzinnych dóbr po wst¹pieniu, okrê¿n¹ drog¹, do
wi¹tyni w Loretto. Ma przed sob¹ teraz jedno zadanie: stan¹æ naprzeciw ojca i obwieciæ mu, ¿e nie bêdzie nigdy nosiæ «czerwonej szaty» sêdziego, lecz czarn¹ sutannê ksiêdza. I oto w lutym 1592, udaje siê do
zamku Thuille, gdzie siê zebra³a jego rodzina. Jego sukcesy wzbudzaj¹ dumê ojca. Dla
swego syna, Pan de Boisy planuje ju¿ karierê, ma plany ma³¿eñstwa. Ksi¹¿ê Sabaudii, Karol-Emmanuel, obiecuje mu godnoæ
senatora.
Droga zaszczytów stoi przed nim otworem. Nagl¹cym staje siê jednak porzucenie
dwuznacznoci, gdy¿ biskup - na probê
kanonika Ludwika Salezego, kuzyna, któremu Franciszek siê zwierzy³ - otrzyma³ dla
niego funkcjê prepozyta w kociele w Genewie. Rozporz¹dzenie podpisane przez
papie¿a dochodzi 7 maja 1593 do Annecy.
Nazajutrz Franciszek otwiera serce przed
ojcem, który mu udziela swego b³ogos³awieñstwa. Nic go ju¿ nie zatrzymuje. 12 maja
przejmuje ciê¿ar odpowiedzialnoci za koció³. 11 czerwca otrzymuje wiêcenia subdiakonatu, a 18 wrzenia  diakonatu. 18
grudnia biskup Genewy, Claude Granier wywiêca go na kap³ana.

WALCZYÆ Z HEREZJ¥
Normalnie powinien przebywaæ w Genewie, gdzie mia³ siedzibê ksi¹¿ê-biskup diecezji. Ale od Reformacji siedziba biskupa

zosta³a przeniesiona do Annecy, i to tam w³anie m³ody prepozyt - jak druga osoba po
biskupie - bêdzie rozwijaæ ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ. Pierwsze miesi¹ce jego kap³añstwa
ju¿ ukazuj¹ wietlan¹ sylwetkê kap³ana Jezusa Chrystusa, który ma wiadomoæ najwa¿niejszych punktów swej misji: walczyæ z
herezj¹ i ponownie obj¹æ siedzibê diecezji,
wprowadziæ - podobnie jak w. Karol Boromeusz w Mediolanie, reformy soboru Trydenckiego.
Gdy otrzymuje misjê szerzenia Ewangelii w Chablais, pozostaje tam ju¿ tylko setka
katolików na 25 tysiêcy mieszkañców. Chablais le¿y na po³udnie od Jeziora Lemañskiego. Przeszed³szy przed 50 laty pod rz¹dy Genewy uk³ad z Noyon zwróci³ je ksiêciu
Sabaudii, lecz inwazja berneñska w 1589
roku sprawi³a, ¿e po³o¿enie katolicyzmu sta³o siê niepewne. Dostojnicy z Thonon, stolicy, pozostali kalwinistami, politycznie i religijnie zwi¹zani z Genew¹. Kocio³y by³y porzucone i popada³y w ruinê. Gdy Franciszek
i jego kuzyn Ludwik Salezy przekraczaj¹
most na Chandouze, we wrzeniu 1594,
przyjmuj¹ ich obelgi i kamienie. Nie ma mo¿liwoci zamieszkania we wrogim Thonon. Co
wieczór ich ma³a misja udaje siê na schronienie do twierdzy Allinges, gdzie stacjonuje garnizon ksiêcia Sabaudii. Ale Franciszek
odmawia eskorty ludzi z w³óczniami i halabardami, jacy s¹ mu proponowani. On chce
przekonywaæ rozmow¹ i modlitw¹.
Niebezpieczne zadanie! Jest zaledwie
piêæ albo szeæ owieczek, które ryzykuj¹
przyjcie do kocio³a i wys³uchanie kazania
i tyle¿ samo hugonotów ukrywa siê za oknami. Poniewa¿ nie jest s³uchany, redaguje
wiêc kartki i puszcza je w obieg. To bêd¹
«kontrowersje», jakie opublikuje w 1672
roku. W kwietniu 1595, Pierre Poncet nawraca siê i jego nawrócenie jest g³one! Z
kolei baron dAvully siê waha, ale wkrótce
zostaje przekonany i zapiera siê wiary w
Turynie. Te przemiany wstrz¹saj¹ znakomitociami miasta. Od marca 1596 odprawia
msze w. o pó³nocy. Nawet jeli protestanci
nie s¹ wszyscy przekonani, zmienia siê klimat. Walka toczy siê na argumenty i na wersety z Pisma wiêtego, a ju¿ nie przy pomocy broni palnej. Zreszt¹ protestancki pastor Antoni Faye przyjmuje wyzwanie do
dysputy publicznej. Franciszek sam udaje
siê do Genewy. Jego odwaga, jego «krasomówstwo s³odkie jak miód» przynosz¹ owoce: w grudniu 1596, Thonon liczy 80 katolików i liczni parafianie przychodz¹ prosiæ o
odnowê.
Rozpoczyna siê nowa faza misji: «Mocno wierzê  pisze Franciszek Salezy do pastorów w Genewie, w padzierniku 1598 
¿e nie ma takich trudnoci religijnych, których ludzie kieruj¹cy siê mi³oci¹, nie mogliby rozstrzygn¹æ».
Rozpoczyna siê dialog. Przywódca protestantów Teodor de Beze zgodzi siê na trzy
rozmowy, do których jednak nie dojdzie. We
wrzeniu 1597, obchodzi siê uroczycie u
bram Genewy, czterdzieci Godzin z Annemasse, jest procesja ze wiecami, zbiega
siê znaczny t³um, aby zyskaæ odpusty.
Faye pisze od razu rozprawê o ba³wo-
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chwalstwie, a Franciszek mu odpowiada
swoj¹ Obron¹ wiêtego Krzy¿a, która zostanie opublikowana w 1600 roku w Lyonie.
Ucieka siê do wyk³adów, do upomnieñ. Jeszcze bardziej uroczycie ni¿ w Annemasse
obchodzi siê Czterdzieci Godzin w Thonon
w koñcu wrzenia 1598. Uroczystociom
przewodniczy biskup Granier. S¹ wród
obecnych Ksi¹¿ê Karol Emmanuel i legat
papieski. Pastorzy z Genewy s¹ zapraszani, aby podj¹æ publiczn¹ debatê, ale ukrywaj¹ siê. Ich nieobecnoæ jest t³umaczona
jako «przyznanie siê do bezsilnoci». Ca³e
rodziny heretyków wracaj¹ do Kocio³a. W
ci¹gu miesi¹ca dochodzi do oko³o 3000 nawróceñ! Kult protestancki przestaje istnieæ,
a ksi¹¿ê Sabaudii wygna w koñcu z kraju
dziesiêæ rodzin, które odmawiaj¹ odst¹pienia od protestantów.
Niestety, siedziba biskupstwa, Genewa
nie doznaje przemiany. Prepozyt marzy o
rozwi¹zaniu dyplomatycznym tego problemu, podobnie jak mia³o to miejsce we Francji, kiedy og³oszono Edykt tolerancyjny z
Nantes: miasto przyjmowa³o tymczasowo w
swych murach obecnoæ osób wyznaj¹cych
katolicyzm. Interim datowa³ siê od Karola V
i zapewnia³ wolnoæ sumienia. Na wyniki nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Biskup Granier
wysy³a Franciszka do Rzymu, aby broniæ idei
zdania przez niego egzaminu na biskupa.
Klemens VIII przyjmuje z radoci¹ aposto³a
z Chablais w grudniu 1598 roku. Sam egzaminuje go i z wielkim zadowoleniem mianuje go pomocnikiem biskupa Genewy. Tymczasem, niepowodzenie w wyprawie ksiêcia Sabaudii na Genewê w 1602 roku, uniemo¿liwia rozejm.
Po zawarciu pokoju w Vervins, który
pojedna³ Francjê i Hiszpaniê, uk³ad z Lyonu
zawarty w 1601 roku, k³adzie kres ró¿nicom miêdzy Henrykiem IV, a wiecznym spiskowcem, którym jest ksi¹¿ê Sabaudii: oddaje on Francji region Gex w zamian za
margrabstwo Saluces. Jednak region Gex
zale¿y religijnie od diecezji Genewy i biskup
Granier wysy³a swego pomocniczego biskupa do Pary¿a, aby tam wynegocjowa³ przywrócenie kultu katolickiego.

POBYT W PARY¯U
Franciszek Salezy przybywa do Pary¿a
w styczniu 1602 roku. Spêdzi tu osiem miesiêcy i ten drugi pobyt jest wa¿nym etapem
w jego duchowej drodze: zetknie siê z tym,
co Francja ma najbardziej ¿arliwego, najbardziej aktywnego w dziedzinie pobo¿noci i
katolickiej odnowy. Zostanie zaproszony do
pani Acarie1 : tam spotykaj¹ siê wyk³adowcy Sorbony, osoby duchowne, pobo¿ni
wieccy, kap³ani pochodz¹cy z ró¿nych religijnych rodowisk. Dwa d¹¿enia dziel¹ tê
ma³¹ elitê: d¹¿enie pochodz¹ce z mistyki
reñskiej, zorientowane ku abstrakcyjnemu
rozmylaniu nad Boskoci¹ oraz drugie d¹¿enie konkretniejsze, naznaczone mistyk¹
terezjañsk¹ i skoncentrowane na ludzkiej
naturze Jezusa. Akurat Brétigny prze³o¿y³ na
jêzyk francuski dzie³o matki Teresy w 1601
roku. Wród nich, Franciszek tyle da, co i
otrzyma. Jego orientacja mistyczna wzmocni siê. Przyjanie, jakie zawi¹¿e, lektury, ja-
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kie przeczyta, wnios¹ swój wk³ad w tê salezjañsk¹ mistykê, która opiera siê na realnej
mi³oci i na miejscu natury ludzkiej Jezusa
w modlitwie, poszukuj¹c duchowoci aktywnej i praktykowania cnót. Pani Acarie przyjê³a go jako swego spowiednika. Berulle2
otwiera siê na niego. I ona, i on otrzymaj¹
od Franciszka potrzebne wsparcie, aby
wprowadziæ do Francji zreformowany Karmel i Oratorium.
Ka¿dy pobo¿ny mieszkaniec Pary¿a
pieszy siê, by pos³uchaæ kazania pomocniczego biskupa Genewy. W Wielkim Pocie
naucza w Luwrze w kaplicy królowej i zyskuje sobie taki rozg³os, ¿e król równie¿ chce
go us³yszeæ. Henryk IV czyni nawet plany
zatrzymania go przy sobie i w³¹czenia go
do królewskiego dworu, ale Franciszek odmawia tego honoru z powodu swych obowi¹zków wobec wiernych kocio³a w Genewie. We wrzeniu 1602 roku, opuszcza Pary¿, udaj¹c siê do Sabaudii. Jego misja jest
bliska powodzenia. W czasie powrotu w
Lyonie zastaje {mo¿e dosiêga?} go wieæ o
mierci biskupa Granier. Wtedy on z kolei
musi podj¹æ pracowity i niebezpieczny ciê¿ar biskupstwa. Otrzymuje sakrê 8 grudnia
w kociele w Thorens.
Kiedy wywiêcono mnie na biskupa,
Bóg odebra³ mi moj¹ osobê i wzi¹³ mnie na
w³asnoæ, po czym da³ mnie swojemu ludowi, czyli odwróci³ mnie od ¿ycia dla siebie
samego i nawróci³ na ¿ycie dla nich.

ÓSMY SAKRAMENT
W ci¹gu dwudziestu lat, jakie up³yn¹
miêdzy uroczyst¹ sakr¹, a mierci¹ wiêtego Franciszka Salezego, nie wydarzy siê nic
nadzwyczajnego. Piêæ wa¿nych dat:
1604 spotkanie z Joann¹ de Chantal
1607 powstanie Akademii florimontaine;
1609 fundacja Zgromadzenia
Nawiedzenia NMP;
1618 og³oszenie «Traktatu
o Bo¿ej Mi³oci»;
1618 trzecia podró¿ do Pary¿a.
Poza tymi punktami rozwija siê jego niestrudzona aktywnoæ pasterza, który, parafia po parafii, orze sw¹ diecezjê, formuje
kap³anów i katechizuje owieczki, zwo³uje
synod diecezjalny, naucza i niestrudzenie
spowiada, który w koñcu pisze swe budz¹ce zachwyt traktaty, by jeszcze bardziej pog³êbiæ swe apostolskie oddzia³ywanie. Modliæ siê, pouczaæ, nauczaæ, pomagaæ: Franciszek jest poniek¹d Karolem Boromeuszem
dla Francji.
Reforma katolicka taka, jakiej chce Sobór Trydencki, rozpoczyna siê od odnowy
duchowieñstwa. Heretycy zarzucili z gwa³townoci¹ ksiê¿om i zakonnikom ich ignorancjê, ich chciwoæ, ich z³e ¿ycie. Nowy biskup wiêc, id¹c za przyk³adem biskupa Granier stara siê o reformê klasztorów i z najwiêksz¹ pieczo³owitoci¹ dobiera pasterzy
«którzy id¹ przed stadem», odk³adaj¹c na
bok datki i korzyci na rzecz «konkursu».
Jest wielka liczba kandydatów, ale ich formacja pozostawia wiele do ¿yczenia i nale¿y tworzyæ szko³y i seminaria, które by³yby
wzorem. Wiele razy Franciszek powraca do
tej nagl¹cej koniecznoci: «Wiedza  pisze

lapidarnie  to ósmy sakrament w hierarchii,
a ignorancja jest gorsza ni¿ choroba». Sam
trzy razy w tygodniu wyk³ada teologiê. Redaguje te¿ wa¿ny dokument dla udzielenia
pomocy ksiê¿om w ich zadaniu: «Memoria³
do spowiedników». Inauguruje konferencje
miesiêczne, w których mog¹ braæ udzia³ tak¿e wieccy, gdy¿ to równie¿ jest wybiegaj¹c¹ poza czas Franciszka trosk¹: nawi¹zaæ
blisk¹ wspó³pracê dla wykonania zadañ z
laikatem. To z tym zamiarem tworzy w roku
1607 ze swoim przyjacielem Antoine Favre
Academie florimontaine, której s³awa ogarnie ca³¹ Europê. Tu wyk³ada siê teologiê,
filozofiê, matematykê, prawo i kosmografiê.
W preambule czytamy, i¿ ukoñczenie Akademii zwieñczy «æwiczenie wszelkich cnót,
oddawanie najwy¿szej chwa³y Bogu, s³u¿ba janie owieconym ksi¹¿êtom i po¿ytkowi publicznemu».
W kszta³ceniu wieckich, nauka religii
wród dzieci zajmie pierwsze miejsce. Katechizacja nie figuruje poród obowi¹zków
kap³añskich i w wielu parafiach niczym siê
nie ró¿ni od niedzielnych kazañ. W tym równie¿ biskup daje przyk³ad, aby pobudziæ
swych kap³anów do udzielania zachêty parafianom. Rozpoczyna od ustanowienia
wielkiego wiêta katechizmu w niedzielê po
wiêcie Trzech Króli. W ka¿d¹ niedzielê roku
gromadzi dzieci, prosz¹c dwóch m³odzieñców ubranych w niebieskie szaty, z imieniem
Jezusa na piersiach i na plecach, aby chodzili ulicami Annecy i wo³ali, potrz¹saj¹c
dzwoneczkiem: «Chodcie do chrzecijañskiej nauki. Dowiecie siê, jak wejæ na drogê do Raju!»
Co do nauczania to jest to oczywicie
«pierwszy i wielki obowi¹zek biskupa» wed³ug papie¿a. Od ma³ego kocio³a do katedry, Franciszek Salezy niestrudzenie wchodzi na ambony w swej diecezji. G³osi kazania w Wielkim Pocie w la Roche, w Rumilly, w Chambéry. Nie odmawia nigdy, gdy jest
proszony o g³oszenie S³owa. I w tym bardzo szczególnym stylu, kiedy tylu mówców
gustuje w «wiatowym gadaniu», wk³adaj¹c
w swe kazania dla wywo³ania wra¿enia aluzje mitologiczne, on narzuca swój sposób
prosty, jasny, odnosz¹cy siê do ¿ycia i serdeczny, który przemawia do serca i do inteligencji wiernych i przywraca religii ¿ycie.
Dla swego przyjaciela, m³odego arcybiskupa Bourges André Frémyota, redaguje
«List o kazaniu», a w nim wy³uszcza kilka
regu³ jasnych i pewnych: mówca ma braæ
temat z Pisma wiêtego, z nauczania Ojców Kocio³a, ¿ycia wiêtych, unikaæ legend,
fa³szywych cudów i «miesznych historii».
Ojcowskie kazanie biskupa ma wiêksz¹
wartoæ ni¿ wszelka sztuka wypracowana
przez kaznodziejów innego typu. Biskupowi nie trzeba wiele, aby pouczaæ, poniewa¿
jego kazania s¹ niezbêdne i u¿yteczne, i nie
 ciekawe i wyszukane, lecz s³owa proste i
nie wyra¿aj¹ce wielkich emocji, ojcowskie
dzia³anie pozbawione sztuki czy starania
«Choæby mówi³ krótko i ma³o, to i tak jest
zawsze wiele». Opublikowane w 1641 roku
kazania zajê³y kilka tomów, ale jaka¿ jest
przyjemnoæ w ich lekturze. Aby je w pe³ni
doceniæ nale¿a³oby przywróciæ tembr g³osu
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nape³niony wzruszeniem i serdecznoci¹.

KIEROWNICTWO
DUCHOWE
«Kamieniem probierczym doskona³ego
spowiednika jest jego litoæ». To wci¹¿ ta
sama znajomoæ serc, ta sama s³odycz, ta
sama delikatnoæ, które o¿ywiaj¹ Franciszka Salezego w tym zadaniu, którego siê nigdy nie wyrzeknie, nawet przeci¹¿ony prac¹. Spowied to sposób poznawania dusz,
pocieszania ich  to s³owo czêsto powraca
 a przez to prowadzenia ich. Liczba jego
penitentów jest znaczna, od prostej wieniaczki, któr¹ uj¹³ przez sw¹ prostotê i dobroæ, do wielkiej damy lub wybitnego kanonika, którego pozyska³ dziêki swej wiedzy i
uprzejmoci.
Historia zachowa³a niejedno znakomite
imiê, z tych Filotei lub Teotymi, którym towarzyszy³ w ich duchowym wzrocie swoim
kierownictwem duchowym: baronowa de
Chantal, Pani Charmotage, prezydentowa
Brulart, matka Angélique Arnauld.
Historia spotkania baronowej Joanny
Fremyot de Chantal i biskupa Genewy jest
dobrze znana. Ma ona miejsce w 1604 roku
w Dijon, gdzie Franciszek Salezy uda³ siê
g³osic kazania na Wielki Post w okaza³ej
kaplicy pa³acu ksi¹¿¹t Burgundii. Wród
zgromadzonych spostrzega m³od¹ damê,
piêknie ubran¹, która jest nie kim innym, jak
siostr¹ jego przyjaciela arcybiskupa Bourges. Joanna Franciszka Frémyot, baronowa de Chantal. Straci³a mê¿a i szuka drogi
ku Bogu. Od pierwszych rozmów, wzajemna sympatia zbli¿a do siebie te dwie istoty i

stopniowo wi¹¿e je najg³êbsz¹ duchow¹
przyjani¹. Franciszek przygotowuje m³od¹
wdowê cierpliwie, gdy¿ musi ona najpierw
wychowaæ swe dzieci, do odkrycia planu Bo¿ego.

OSTATNIE LATA
Przez sw¹ dobroæ i oddzia³ywanie jak
równie¿ przez rozpowszechnienie jego dzie³
 Traktat o Bo¿ej Mi³oci jest publikowany
w 1616 roku  biskup Sabaudii zdobywa niezrównan¹ s³awê. Jego modlitwa wyprasza
cuda. ¯aden z jego bliskich wspó³pracowników nie w¹tpi, ¿e pewnego dnia zostanie
og³oszony wiêtym przez Koció³, a wszyscy, którzy siê do niego zbli¿aj¹, chcieliby
zdobyæ na w³asnoæ jaki drobiazg, który do
niego nale¿y: ró¿aniec, chusteczkê.
To ten cz³owiek, otoczony wyj¹tkow¹
aur¹, przybywa do Pary¿a w padzierniku
1618 roku po raz trzeci i ostatni. Przyby³ na
probê ksiêcia Karola Emmanuela, by  w
jego imieniu  prosiæ o rêkê ksiê¿nej Krystyny Francuskiej, siostry króla dla syna
ksiêcia, który jest ksiêciem Piemontu.
Pos³annictwo to zakoñczy siê w lutym
1610 ma³¿eñstwem ksiêcia. Franciszek Salezy spêdza 10 miesiêcy w Pary¿u. Dziesiêæ
miesiêcy, w ci¹gu których nawi¹zuje lub zacienia przyjanie i zaznaje radoci odkrycia «takiego wzrostu pobo¿noci, ¿e jest to
wprost cudowne». Ca³a stolica chce zobaczyæ i us³yszeæ autora Filotei i «Traktatu o
Bo¿ej Mi³oci».
Gdy bêdzie g³osiæ kazania w kociele
Oratorium, t³um jest tak wielki, ¿e musi wejæ
przez okno po drabinie! Usilnie zewsz¹d

dochodz¹ proby o niego i chocia¿ jest wyczerpany, a jego zdrowie daje kilkakrotnie
powody do niepokoju, nie odmawia nigdy
wyg³oszenia konferencji, kazania; nawet jeli ma nauczaæ kilkakrotnie tego samego
dnia. Matka Angélique Arnauld przeprowadzi³a z nim kilka rozmów i Franciszek natychmiast odkry³ w niej serce i duszê niezwyk³¹: ona bêdzie «ostatni¹ z jego wielkich
duchowych serdecznych przyjació³». Pani
Acarit, po tym jak sta³a siê siostr¹ Mari¹ od
Wcielenia, zmar³a przed kilkoma miesi¹cami, ale biskup Genewy odnalaz³ za³o¿yciela
Oratorium Piotra de Bérulle.
Bérulle przedstawia mu ksiêdza Bourdoise, a przede wszystkim 38-letniego ksiêdza, który jest wtedy nauczycielem dzieci
rodziny Gondi  ks. Wincentego: to cz³owiek
prosty i skromny, który jeszcze nie zrealizowa³ ¿adnego ze swych wielkich dzie³, ale
biskup Franciszek Salezy wybiera go na
swego przyjaciela i powierza mu, z t¹ intuicj¹ dusz w³aciw¹ sobie, kierownictwo nowego paryskiego klasztoru Nawiedzenia
NMP.
Pary¿anie chcieliby zatrzymaæ wiêtego
biskupa u siebie. Kardyna³ Gondi, biskup
Pary¿a, chcia³by go za zgod¹ króla mianowaæ swym biskupem pomocniczym, aby s³u¿y³ «jako przyk³ad i wiat³o» wszystkim biskupom Francji. Franciszek Salezy odmawia przez wiernoæ swojej diecezji i napisze
zreszt¹ do matki de Chantal w roku 1620,
«chcia³bym rozwi¹zaæ te wiêzy jedynie po
to, aby siê wiêcej nie wi¹zaæ»! Bez w¹tpienia dla tego cz³owieka wyczerpanego z powodu jego bardzo silnej aktywnoci, najdro¿-

w. Franciszek Salezy
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szym dla niego marzeniem by³oby odejcie
w samotnoæ, na przyk³ad do tej pustelni powy¿ej Talloires, z której widok rozci¹ga siê
na jezioro i góry i gdzie, jak mówi³, «pomys³y przychodzi³yby mu do g³owy tak silne i
liczne jak niegi, które tam padaj¹».
Los zadecyduje inaczej. Powróciwszy
do swoich obowi¹zków i spraw zwi¹zanych
ze swoim zadaniem, od 1619 roku nie zna
wcale odpoczynku. Jesieni¹ 1622 roku,
otrzymuje polecenie, aby pod¹¿yæ za dworem Sabaudii do Avignonu, gdzie ma dojæ
do spotkania z królem Francji. Franciszek
p³ynie tam statkiem, pomimo op³akanego
stanu zdrowia. Przebywa na dworze dziesiêæ dni, podejmuj¹c wszystkie rodzaje zadañ, oficjalnych ceremonii, spotkañ, kazañ.
W drodze powrotnej, biskup zatrzymuje siê
u Wizytek w Lyonie, gdzie cieszy siê z ostatniego spotkania z matk¹ de Chantal. To tam,
w domku przynale¿¹cym do klasztoru, 28
grudnia 1622, umiera po kilku godzinach
walki i starañ lekarza. Przyczyn¹ mierci jest
atak apopleksji.

KULT PORÓD LUDU
Nowina o mierci biskupa Genewy porusza Lyonem i wszystkimi sabaudzkimi diecezjami. T³um pogr¹¿ony we ³zach, towarzyszy trumnie niesionej na ostatni spoczynek, w kociele pierwszego klasztoru Nawiedzenia NMP. Roznios³a siê wieæ, ¿e w
dniu jego mierci dokona³o siê kilka cudów
za jego wstawiennictwem. Od 1623 roku,
matka de Chantal poprosi³a swe zakonnice, aby zapisywa³y «prawdziwe wyzdrowienia» za jego przyczyn¹ i aby do nich do³¹czaæ dowody. Sama powziê³a decyzjê, aby
gromadziæ wszelkie informacje wymagane
w procesie kanonizacyjnym, podczas gdy
prowincja³ Barnabitów Dom Gubin zacz¹³
prowadziæ badanie jego ¿ycia i cnót oraz
cudów, którymi b³yszcza³ ten cz³owiek
Bo¿y.
Liczne zajcia opónia³y proces rozpoczêty w Annecy w 1627 roku. Up³ynê³y a¿
trzydzieci cztery lata: 28 grudnia 1661 papie¿ Aleksander III og³osi³ zaliczenie w poczet b³ogos³awionych Franciszka Salzego,
a 19 kwietnia 1665 odby³a siê jego kanonizacja. Tamtego dnia wszystkie kocio³y Sabaudii zaintonowa³y Te Deum W rzeczywistoci lud nie czeka³ na kanonizacjê ani
nawet na mieræ wiêtego, aby otoczyæ go
czci¹: ca³a diecezja czci³a dobrego pra³ata,
który poucza³ j¹ z prostot¹, spowiada³ przez
d³ugie godziny, ¿y³ skromnie, pomaga³ nieszczêliwym i wspina³ siê po górach, aby
odwiedziæ swe parafie: kap³an wed³ug serca, uwa¿ny zarówno na biednych jak i wysoko urodzonych. To taki wizerunek: prosty
i przyjazny, zatrzymali w pamiêci sabaudzcy artyci, malarze i rzebiarze. Swego biskupa przedstawili z twarz¹ aposto³a, z odkrytym czo³em, z d³ug¹ brod¹ patriarchy,
okryty kom¿¹, ale pozbawiony mitry. Za ¿ycia, t³um widzia³ w nim cudotwórcê i niejeden naoczny wiadek - zw³aszcza jego siostrzeniec Karol Austyn Salezy - opowiedzia³
niezliczone cuda, których dokona³: uzdrawia³
chorych, wypêdza³ z³e duchy, zapewnia³
ochronê stad, oddala³ burze...
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O ¿ywotnoci tego ludowego kultu i o
jego rozwoju po mierci biskupa, wiadcz¹
w sposób oczywisty trudnoci, które opónia³y przez 20 lat jego kanonizacjê. Rzeczywicie, od czasu rozporz¹dzenia Urbana VIII
w 1625 roku, ¿aden kult publiczny nie móg³
by³ oddawany przysz³emu wiêtemu, pod
kar¹ ca³kowitego uniewa¿nienia ca³ej procedury: to zastrze¿enie o nieoddawaniu
kultu opóni³o i nawet narazi³o na niebezpieczeñstwo procedurê zaliczenia w poczet
b³ogos³awionych podjêt¹ w Annecy w 1627
roku.
Daremne by³o zdejmowanie z grobowca wotów, takich jak «cztery pe³ne wozy kul
inwalidzkich». Kult wydawa³ siê zbyt dobrze
ugruntowany, aby mu zaprzeczyæ. Od 1627
roku, jak wyznaje matka de Chantal «pielgrzymi przybiegali t³umnie i nasz koció³,
dot¹d ma³o uczêszczany, nie umia³ teraz pomieciæ ludu»!
Za czasów Aleksandra VII, wiernego
czytelnika Wprowadzenia do ¿ycia pobo¿nego» proces móg³ w koñcu zostaæ zamkniêty. Bulla kanonizacyjna zawiera wiadectwo zaledwie siedmiu cudów, ale matka
de Chantal opisa³a ich ponad dwiecie.
Pocz¹wszy od 1665, roku kanonizacja,
kult wiêtego Franciszka Salezego nasili³
siê, przekraczaj¹c granice Francji. By³o to
dzie³em sióstr Wizytek.
Po kanonizacji, dzie³a wiêtego rozszerzaj¹ siê. S¹ t³umaczone na liczne jêzyki.
Biografie wiêtego mno¿¹ siê i czternacie
wydañ dzie³ wszystkich nastêpuje po sobie
a¿ do monumentalnej edycji dzie³ z Annecy
w dwudziestu siedmiu woluminach. Liczne
zgromadzenia wziê³y tego wiêtego za swego patrona. Pius IX uczci³ wiêtego przez
og³oszenie go doktorem Kocio³a 16 listopada 1877. Niezliczone jest potomstwo doktora mi³oci a¿ do Jana XXIII, który, bêd¹c
dopiero dzieckiem, otacza³ Franciszka Salezego wielk¹ czci¹.
René Lejeune
Stella Maris nr 421, str. 11-14
Mistyczka Barbe Acarie, póniejsza b³.
Maria od Wcielenia, sprowadzi³a do Francji karmelitanki bose i podda³a siê wp³ywom pism Teresy z Avila. Karmelitañska szko³a duchowoci,
opromieniona nazwiskami wielkich hiszpañskich
mistyków: Jana od Krzy¿a i Teresy z Avila, objê³a
w ten sposób swymi wp³ywami zw³aszcza Francjê, gdy powsta³y tam klasztory zreformowanych
karmelitów (bosych) i karmelitanek.
2 Pierre Berulle (1575-1629, kardyna³) uchodzi za twórcê francuskiej szko³y duchowoci, która przyjmuje tajemnicê Wcielenia Chrystusa za
punkt centralny i istotne ród³o wewnêtrznego
¿ycia chrzecijañskiego. W tym kierunku dzia³a³o
te¿ za³o¿one przez niego Oratorium, którego celem by³o uwiêcenie kap³anów. W roku 1629 mia³o
ono 71 domów. Berulle, wychowany w kolegium
jezuickim, zna³ Æwiczenia duchowe Ignacego
Loyoli, wg³êbi³ siê tak¿e w tajniki redniowiecznej mistyki niemieckiej i nowej mistyki hiszpañskiej, lecz ukierunkowa³ sw¹ duchowoæ szczególnie chrystocentrycznie. Przyjêli to jego uczniowie (oratorianie) i ca³e francuskie milieu devot w
pierwszej po³owie XVII wieku. Kap³ani, ukszta³towani przez tê duchowoæ, d¹¿yli do wiêtoci,
starannie sprawowali liturgiê oraz zajmowali siê
studium Pisma wiêtego i dzie³ Ojców Kocio³a.
1

Z pism
wiêtego
Franciszka
Salezego
Kochany Czytelniku, przyznajê, i¿ pisz¹c
o ¿yciu pobo¿nym, sam nie jestem pobo¿ny. Wszelako pragnê przynajmniej byæ pobo¿ny, i to pragnienie w³anie dodaje mi
odwagi do udzielania ci tych nauk. Albowiem, jak wyrazi³ siê pewien znakomity pisarz, dobr¹ metod¹ uczenia siê jest uczyæ
siê, lepsz¹ s³uchaæ, a najlepsz¹ nauczaæ
innych... S³owa swe kierujê do Filotei. Pragn¹c bowiem na po¿ytek wielu dusz obróciæ to, co zrazu napisa³em tylko dla jednej,
dajê jej imiê wspólne wszystkim, co siê garn¹ do pobo¿noci. Filotea bowiem znaczy
tyle, co mi³onica Boga....
CZÊÆ PIERWSZA
ZAWIERAJ¥CA RADY
I ÆWICZENIA, POTRZEBNE DUSZY
DO PRZEJCIA OD PIERWSZEGO
PO¯¥DANIA DO STANOWCZEGO
POSTANOWIENIA
¯YCIA POBO¯NEGO
ROZDZIA£ I
Opis prawdziwej pobo¿noci
Chcesz dojæ do pobo¿noci, najmilsza
Filoteo, bo jako chrzecijanka wiesz, ¿e cnota ta podoba siê nadzwyczaj Boskiemu Majestatowi. Lecz poniewa¿ mog³aby obraæ
drogê nieodpowiedni¹, drobne za b³êdy,
które siê pope³nia w pocz¹tkach jakiej sprawy, rosn¹ «nieskoñczenie w dalszym jej ci¹gu, a¿ w koñcu staj¹ siê niemal nie do naprawienia, dlatego potrzeba ci przede
wszystkim wiedzieæ, co to jest cnota pobo¿noci. Istnieje bowiem tylko jedna pobo¿noæ prawdziwa, a mnóstwo fa³szywych i
pró¿nych. Jeli wiêc nie poznasz, która to
prawdziwa, mog³aby zab³¹dziæ i oddaæ siê
jakiej pobo¿noci niew³aciwej i zabobonnej.
Aureliusz malowa³ wszystkie twarze ,na
swoich obrazach na podobieñstwo niewiast,
w których siê kocha³1 . Podobnie te¿ ka¿dy
wyobra¿a sobie pobo¿noæ wed³ug swych
sk³onnoci i marzeñ. Kto oddany jest postom, bêdzie siê mia³ za pobo¿nego, byle
poci³, lubo serce jego pe³ne zawziêtoci.
Nie miej¹c przez wstrzemiêliwoæ zwil¿aæ
swego jêzyka winem ani nawet wod¹, nie
bêdzie siê waha³ zanurzaæ go w krwi bliniego przez obmowê i oszczerstwo. Inny bêdzie siê uwa¿a³ za pobo¿nego dlatego, ¿e
odmawia codziennie wielk¹ iloæ modlitw,
chocia¿ poza tym u¿ywa swego jêzyka do
s³ów przykrych, zuchwa³ych i krzywdz¹cych
dla domowników i s¹siadów. Inny znowu
dobywa chêtnie grosza z kieszeni na ja³mu¿nê dla ubogich, atoli nie potrafi zdobyæ siê
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na tyle s³odyczy serca, by wybaczyæ swym
wrogom. Inny wreszcie bêdzie odpuszcza³
winy swym nieprzyjacio³om, có¿, kiedy nie
p³aci d³ugów, chyba zmuszony s¹downie!
Wszyscy ci ludzie uchodz¹ za pobo¿nych,
a bynajmniej nie s¹ takimi. Gdy s³udzy Saula szukali Dawida w jego mieszkaniu, Michol
ubra³a pos¹g w szaty mê¿a, a po³o¿ywszy
go na ³ó¿ku, udawa³a, ¿e to sam Dawid ob³o¿nie chory2 . Podobnie wielu nadaje sobie
pozory pobo¿noci pewnymi uczynkami zewnêtrznymi, a wiat uwa¿a takie osoby za
prawdziwie pobo¿ne i duchowne, gdy naprawdê s¹ to tylko figury i cienie pobo¿noci.
Pobo¿noæ istotna i ¿ywa, droga Filoteo,
p³ynie z mi³oci Bo¿ej, a nawet nie jest w
gruncie niczym innym, jeno prawdziw¹ mi³oci¹ Boga i to nie byle jak¹. O ile bowiem
mi³oæ Bo¿a zdobi duszê, zowie siê ³ask¹,
czyni¹c¹ nas mi³ymi Bogu. O ile nam daje
si³ê do czynienia dobrze, nazywa siê mi³oci¹ czynn¹. Gdy za dochodzi do tego stopnia doskona³oci, ¿e nie tylko pomaga nam
do czynienia dobrze, ale sprawia nadto, i¿
dobre uczynki wykonywamy starannie, czêsto i ochotnie, wtedy zowie siê pobo¿noci¹.
Strusie nigdy nie lataj¹, kury rzadko, ociê¿ale i nisko, or³y za, go³êbie i jaskó³ki lataj¹
czêsto, szybko i wysoko. Tak te¿ i grzesznicy nigdy nie wzlatuj¹ ku Bogu, lecz zawsze
krocz¹ po ziemi i dla ziemi pracuj¹. Ludzie
prawi, którzy jeszcze nie doszli do pobo¿noci, wznosz¹ siê do Boga swymi dobrymi
uczynkami, atoli rzadko, powoli i ociê¿ale.
Osoby pobo¿ne natomiast wzlatuj¹ do niego czêsto, ochotnie i wysoko. S³owem, pobo¿noæ to nic innego, tylko ¿ywoæ i ruchliwoæ duchowna, dziêki której mi³oæ dzia³a
w nas, albo my przez ni¹ ochoczo i ze szczerego serca. A jak wiernoæ nak³ania nas do
zachowywania wszystkich przykazañ Bo¿ych, tak pobo¿noæ sprawia, ¿e spe³niamy
je chêtnie i gorliwie. St¹d te¿ taki, co nie
przestrzega wszystkich przykazañ Bo¿ych,
nie mo¿e siê uwa¿aæ ani za dobrego ani za
pobo¿nego, gdy¿ na to, ¿eby byæ dobrym,
potrzeba mieæ mi³oæ, a¿eby za byæ pobo¿nym, nale¿y mieæ prócz mi³oci wielk¹ pochopnoæ i zapa³ do dobrych uczynków.
A ¿e pobo¿noæ polega na wysokim
stopniu doskona³ej mi³oci, przeto nie tylko
czyni nas gotowymi, skorymi i pilnymi w zachowaniu wszystkich przykazañ Bo¿ych, ale
nadto pobudza nas do spe³niania ochoczo i
gorliwie jak najwiêcej dobrych uczynków,
chocia¿by nie by³y nakazane, lecz tylko doradzane lub poddawane przez ³askê. Jak
bowiem cz³owiek, który niedawno temu powsta³ z choroby, chodzi tylko tyle na nogach,
ile mu potrzeba, i to powoli i z trudem, tak
samo grzesznik, wyleczony ze swej nieprawoci, kroczy po cie¿ce przykazañ ociê¿ale
i poma³u, dopóki nie doszed³ do pobo¿noci. Wówczas bowiem, jak cz³owiek zupe³nie zdrowy, ju¿ nie tylko posuwa siê, lecz
bie¿y i podskakuje po drodze mandatów
Bo¿ych3 , a co wiêcej, puszcza siê pêdem
na cie¿ki rad i natchnieñ niebieskich. Ostatecznie miêdzy mi³oci¹ a pobo¿noci¹ nie
zachodzi wiêksza ró¿nica jak miêdzy
ogniem a p³omieniem, gdy¿ mi³oæ, bêd¹c¹

rodzajem ognia duchowego, skoro tylko silnie siê rozp³omieni, nazywamy pobo¿noci¹.
Pobo¿noæ nic nie dodaje do ognia mi³oci
prócz p³omienia, który czyni j¹ ochotn¹, ruchliw¹ i piln¹ nie tylko w zachowywaniu przykazañ, lecz nadto, jak powiedzia³em wy¿ej,
w wykonywaniu rad i natchnieñ Bo¿ych.
ROZDZIA£ II
Przymioty
i wznios³oæ pobo¿noci
Ci, którzy usi³owali odwróciæ Izraelitów
od pochodu do ziemi obiecanej, mówili im,
¿e to kraj po¿eraj¹cy swych mieszkañców,
czyli ¿e panuje tam powietrze tak zabójcze,
i¿ d³ugie ¿ycie jest niemo¿liwe, a z drugiej
strony mieszkañcy tak ogromnego s¹ wzrostu, ¿e po³ykaj¹ innych ludzi jak szarañcze
*. Podobnie i wiat oczernia, ile tylko mo¿e,
wiêt¹ pobo¿noæ, maluj¹c osoby pobo¿ne
z min¹ kwan¹, smutn¹ i ponur¹ tudzie¿ g³osz¹c, ¿e pobo¿noæ wprawia w humor posêpny i nieznony. Wszelako, jak Jozue i
Kaleb zarêczali, ¿e ziemia obiecana nie tylko jest dobra i piêkna, lecz tak¿e posiadanie jej bêdzie mi³e i przyjemne4 , tak te¿ i
Duch w. przez usta wszystkich wiêtych,
a Chrystus Pan w³asnymi usty5 zapewnia
nas, ¿e ¿ycie pobo¿ne jest ¿yciem s³odkim,
szczêliwym i godnym po¿¹dania.
wiat widzi, ¿e ludzie pobo¿ni poszcz¹,
modl¹ siê i znosz¹ krzywdy, ¿e us³uguj¹ chorym, daj¹ ja³mu¿ny ubogim, czuwaj¹, poskramiaj¹ swój gniew, t³umi¹ swe namiêtnoci, ¿e pozbawiaj¹ siê uciech zmys³owych i
oddaj¹ siê innym jeszcze uczynkom, które
same w sobie i z natury swej s¹ twarde i
przykre. wiat jednak nie widzi pobo¿noci
wewnêtrznej, serdecznej, która umila, os³adza i u³atwia wszystkie te uczynki. Spójrz
na pszczo³y, obsiadaj¹ce kwiat macierzanki. Znajduj¹ one tam sok
bardzo gorzki, atoli wysysaj¹c ten sok, zamieniaj¹ go
w miód, bo taka ich natura.
O, ludzie wiatowi, prawda,
¿e dusze pobo¿ne znajduj¹
wiele goryczy w swych
umartwieniach, lecz gorycz
tê zmieniaj¹ w s³odkoæ i
rozkosz. Ogieñ, p³omienie,
ko³a i miecze wydawa³y siê
mêczennikom kwiatami
wonnymi, bo byli pobo¿ni.
Je¿eli za pobo¿noæ potrafi
wlaæ s³odycz w najokrutniejsze mêki i w sam¹ nawet
mieræ, jaki¿ dopiero bêdzie
wp³yw jej na dzie³a cnoty.
Cukier s³odzi cierpkoæ
owoców niedojrza³ych, a ³amie surowoæ i szkodliwoæ
owoców dojrza³ych. Otó¿
pobo¿noæ jest prawdziwym
cukrem duchowym, który
odbiera gorycz umartwieniom, a szkodliwoæ pociechom. Ona wyzwala ubogich od trosk, a bogatych od
chciwoci, broni ucinionych od rozpaczy, a szczêliwych od zuchwa³oci,

strze¿e samotników od smutku, a ¿yj¹cych
w towarzystwie od rozpusty. Pobo¿noæ jest
nam ogniem wród zimna, a ros¹ wród upa³ów. Ona umie obfitowaæ i znosiæ ubóstwo,
ona ci¹gnie jednakowe korzyci ze czci i ze
wzgardy, ona przyjmuje z równym prawie
sercem radoæ i boleæ i nape³nia nas przedziwn¹ s³odkoci¹.
Spojrzyj na drabinê Jakubow¹6 , ona bowiem jest prawdziwym obrazem pobo¿noci. Obydwa boki drabiny, podtrzymuj¹ce
szczeble, po których siê wstêpuje, wyobra¿aj¹ modlitwê, wypraszaj¹c¹ nam mi³oæ
Bo¿¹ i sakramenta, wylewaj¹ce tê mi³oæ.
Szczeble to nic innego, tylko ró¿ne stopnie
mi³oci, po których postêpujemy z cnoty w
cnotê, to zni¿aj¹c siê do dzia³ania na korzyæ bliniego, to wznosz¹c siê kontemplacj¹ do zjednoczenia z Bogiem przez mi³oæ.
A jacy to chodz¹ po tej drabinie? S¹ to ludzie anielskiego serca lub mo¿e anio³owie
w ciele ludzkim. Nie s¹ oni m³odzi, ale m³odo wygl¹daj¹, bo pe³ni s¹ rzekoci i rzutkoci ducha. Maj¹ skrzyd³a, na których wzlatuj¹ do Boga przez wiêt¹ modlitwê, atoli
maj¹ tak¿e stopy do wiêtego i serdecznego obcowania z ludmi. Ich oblicza janiej¹
wdziêkiem i weselem, gdy¿ cokolwiek ich
spotyka, przyjmuj¹ z cichoci¹ i s³odycz¹.
Ich rêce, .nogi i g³owy s¹ odkryte, albowiem
myli ich, uczucia i czyny nie maj¹ innego
celu ani innej pobudki, jeno podobanie siê
Bogu. Resztê ich cia³a okrywa piêkna, lekka szata, bo u¿ywaj¹ wprawdzie tego wiata i rzeczy wieckich, lecz w sposób najczystszy i bez ob³udy, bior¹c z nich tyle tylko, ile wymaga ich stan i po³o¿enie. Taki jest
obraz osób pobo¿nych.
Wierz mi, droga Filoteo, ¿e pobo¿noæ
jest s³odkoci¹ s³odkoci i królow¹ cnót, bo
ona jest doskona³oci¹ mi³oci. Jeli mi³oæ
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Vox Domini
jest mlekiem, to pobo¿noæ jest mietan¹.
Jeli jest rolin¹, to pobo¿noæ jej kwiatem,
jeli szlachetnym kamieniem, to pobo¿noæ
jego blaskiem, jeli balsamem drogocennym, to pobo¿noæ jest jego s³odkim zapachem, rzewi¹cym ludzi i rozweselaj¹cym
samych anio³ów.
ROZDZIA£ III
Pobo¿noæ przystoi
wszelkim powo³aniom
i stanom
Bóg stwarzaj¹c wiat rozkaza³ rolinom
rodziæ owoce, ka¿dej wed³ug swego rodzaju7 . Podobnie nakazuje chrzecijanom, którzy s¹ ¿ywymi rolinami jego Kocio³a, by
wydawali owoce pobo¿noci odpowiednie
do stanu i powo³ania ka¿dego. Inaczej ma
siê æwiczyæ w pobo¿noci szlachcic, inaczej
rzemielnik lub s³uga, inaczej ksi¹¿ê, inaczej wdowa, panna lub mê¿atka. I nie dosyæ .na tym. Potrzeba jeszcze, ¿eby ka¿da
jednostka stosowa³a sposób praktykowania
pobo¿noci do swych si³, zajêæ i obowi¹zków. Zwa¿, Filoteo, czy wypada³oby, ¿eby
siê biskup usamotni³ jak kartuz? A gdyby ludzie, ¿yj¹cy w ma³¿eñstwie, tak ma³o dbali
o gromadzenie majêtnoci jak kapucyni,
gdyby rzemielnik spêdza³ ca³y dzieñ w kociele jak zakonnik, a zakonnik gdyby chcia³
bezustannie oddawaæ siê pos³ugiwaniu blinim jak biskup, czy¿ taka pobo¿noæ nie
by³aby nieporz¹dna, nieznona, wprost
mieszna? Jednak¿e takie zboczenia zdarzaj¹ siê doæ czêsto, a wiat, który nie rozró¿nia albo rozró¿niæ nie chce miêdzy pobo¿noci¹ prawdziw¹ a nieroztropnoci¹
tych, których cnota jest tylko urojona, z¿yma siê i potêpia pobo¿noæ, zgo³a za owe
nieporz¹dki nieodpowiedzialn¹.
Nie, Filoteo, pobo¿noæ nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa, lecz owszem  doskonali wszystko. Kiedy za staje w sprzecznoci z czyim uprawnionym powo³aniem,
jest niew¹tpliwie fa³szywa. Pszczo³a  powiada Arystoteles8  wyci¹ga miód z kwiatów, nie wyrz¹dzaj¹c im szkody, a zostawiaj¹c je nienaruszone i wie¿e tak, jak je
zasta³a. Prawdziwa za pobo¿noæ czyni
jeszcze lepiej, bo nie tylko nie przynosi
uszczerbku ¿adnemu powo³aniu, ¿adnemu
zajêciu, lecz przeciwnie, zdobi je wszystkie
i upiêksza. Wszelki drogi kamieñ, rzucony
do miodu, nabiera wiêcej blasku, stosownie
do swej barwy. Podobnie i ka¿dy cz³owiek
staje siê milszy w swym powo³aniu, gdy je
³¹czy z pobo¿noci¹. Dziêki pobo¿noci, troska o rodzinê pozbywa siê niepokoju, mi³oæ ma³¿eñska zyskuje wiêcej szczeroci,
s³u¿ba publiczna wiêcej wiernoci, a wszelkiego rodzaju zajêciom przybywa powabu i
s³odyczy.
Jest to b³¹d przeciwny wierze, wprost
herezja, chcieæ rugowaæ ¿ycie pobo¿ne z
obozu ¿o³nierskiego, z warsztatu rêkodzielniczego, z dworu ksi¹¿¹t, z po¿ycia
ma³¿eñskiego. Przyznajê, Filoteo, ¿e dla
pobo¿noci czysto kontemplacyjnej, klasztornej i zakonnej, nie ma miejsca w takich
powo³aniach, wszelako poza tymi rodzajami pobo¿noci s¹ jeszcze inne, zdolne udoskonaliæ ludzi, ¿yj¹cych w zawodach wiec-
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kich. Przyk³adów na to dostarcza ju¿ Stary
Zakon, takich jak: Abraham, Izaak, Jakub,
Dawid, Tobiasz, Sara, Rebeka i Judyta. W
Nowym za Zakonie janieli doskona³¹ pobo¿noci¹: Józef, Lidia i Kryspin wród
swych rzemios³; Anna, Marta, Monika, Akwila
w stanie ma³¿eñskim; Korneliusz, Sebastian,
Maurycy w obozie; Konstanty, Helena, Ludwik, Amadeusz i Edward na tronie. Bywa³o
nawet, ¿e ten i ów traci³ doskona³oæ na
samotnoci, która przecie wydaje siê tak
po¿¹dana pragn¹cym siê udoskonaliæ, a zachowywa³ j¹ wród zgie³ku wiata, na pozór
nie bardzo sprzyjaj¹cego postêpowi wewnêtrznemu. Lot, mówi w. Grzegorz9 , tak
czysty w miecie, zbruka³ siê na pustyni.
Gdziekolwiek tedy jestemy, mo¿emy i powinnimy d¹¿yæ do ¿ycia doskona³ego.
ROZDZIA£ IV
Potrzeba przewodnika
do wejcia na drogê
pobo¿noci
i postêpowania na niej
Kiedy m³odemu Tobiaszowi kazano siê
udaæ do Ragez, rzek³:
Nie jestem wiadom drogi, którêdy tam
chodz¹. Id teraz  odrzek³ mu ojciec  a
poszukaj sobie jakiego cz³owieka wiernego,
który by szed³ z tob¹10 . To samo ja ci mówiê, droga Filoteo. Chcesz¿e kroczyæ rozwa¿nie ku doskona³oci? Poszukaj sobie
cz³owieka zacnego, który by ciê prowadzi³.
Jest to rada pierwszorzêdnej donios³oci.
Gdziekolwiek by szuka³ woli Bo¿ej, powiada pobo¿ny Avila11 , nigdzie nie znajdziesz
jej tak pewno, jak na drodze tego pokornego pos³uszeñstwa, tak bardzo zalecanego
s³owem i przyk³adem przez wszystkie dusze pobo¿ne dawnych wieków.
w. Teresa widz¹c, jak wielkie pokuty
czyni³a czcigodna Katarzyna z Kardony12 ,
pragnê³a bardzo naladowaæ j¹, wbrew zakazowi spowiednika. Lecz Bóg rzek³ do niej:
Córko moja, droga  której siê trzymasz
 jest dobra i pewna. Widzisz pokutê, któr¹ tamta czyni? Ja jednak ceniê wy¿ej twoje
pos³uszeñstwo13 . Tote¿ Teresa tak pokocha³a tê cnotê, ¿e poza pos³uszeñstwem,
nale¿nym prze³o¿onym, lubowa³a szczególn¹ uleg³oæ pewnemu znakomitemu mê¿owi14 , obowi¹zuj¹c siê iæ za jego kierownictwem, co niewymown¹ sprawi³o jej pociechê. Zreszt¹ tak przed ni¹, jak i po niej, pojawi³y siê zacne dusze, które dla zupe³niejszej uleg³oci Bogu, poddawa³y sw¹ wolê
woli s³ug jego. w. Katarzyna Sieneñska
oddaje w swoich Rozmowach15 temu rodzajowi pos³uszeñstwa najwiêksze pochwa³y. Pobo¿na ksiê¿na El¿bieta w. podda³a siê
równie¿ w cis³e pos³uszeñstwo uczonemu
mistrzowi Konradowi, a wielki Ludwik w.
tak¹ przed mierci¹ da³ radê swemu synowi:16 Spowiadaj siê czêsto, a wybierz sobie spowiednika odpowiedniego, który by by³
mê¿em roztropnym i potrafi³ wskazaæ ci
bezpiecznie, jak winiene spe³niaæ swoje
obowi¹zki.
Wierny przyjaciel  mówi Pismo w.17
 jest wiern¹ obron¹, a kto go znalaz³, skarb
znalaz³ (...) Przyjaciel wierny, lekarstwo ¿ywota i niemiertelnoci, a którzy siê boj¹

Pana, najd¹ go. Te s³owa Bo¿e, jak widzisz,
odnosz¹ siê przede wszystkim do niemiertelnoci. A¿eby j¹ osi¹gn¹æ, potrzeba nam
w pierwszym rzêdzie przyjaciela wiernego,
który by swymi przestrogami kierowa³ naszym postêpowaniem, i tym sposobem
ubezpiecza³ nas od zasadzek i side³ z³ego
ducha. On nam bêdzie niejako skarbem
m¹droci w naszych utrapieniach, smutkach
i upadkach; bêdzie lekarstwem na zbola³e
nasze serca i choroby duchowe, uchowa
nas od z³ego, a cokolwiek w nas dobrego,
uczyni jeszcze lepszym. Gdy za dusza
wpadnie w niemoc, nie dopuci, by ta choroba sprowadzi³a mieræ, lecz z niej nas podwignie.
Któ¿ jednak znajdzie takiego przyjaciela? Odpowiada Mêdrzec: Którzy siê boj¹
Boga18 czyli pokorni, którzy pragn¹ usilnie
postêpu duchownego. Poniewa¿ ci tyle zale¿y na tym, Filoteo, by wybraæ siê z dobrym
przewodnikiem na tê wiêt¹ drogê pobo¿noci, pro Boga z gor¹cym naleganiem, by
ci da³ mê¿a wed³ug serca swego, i nie w¹tp,
¿e go znajdziesz. Bóg ci da przewodnika dobrego i pewnego, chocia¿by mia³ ci zes³aæ
anio³a z nieba, jak m³odemu Tobiaszowi.
I zaiste, on powinien byæ zawsze anio³em. Gdy go wiêc znajdziesz, nie uwa¿aj go
za zwyk³ego cz³owieka i nie opieraj swej ufnoci w nim ani w jego wiedzy ludzkiej, lecz
w Bogu, który bêdzie ciê darzy³ swymi wzglêdami i przemawia³ do ciebie za porednictwem tego cz³owieka, k³ad¹c w jego serce i
usta, cokolwiek potrzebne bêdzie do twego
szczêcia. A zatem winna go s³uchaæ jak
anio³a, który zst¹pi³ z nieba, by ciebie tam
zaprowadziæ. Otwieraj mu swoje serce z
wszelk¹ szczeroci¹ i wiernoci¹, przedk³adaj mu jasno, co w tobie dobrego i z³ego,
bez ogródek i ob³udy. Otwartoæ taka u³atwi
ocenê twego postêpu, utwierdzi ciê w dobrym, a poprawi i wyleczy z b³êdów. Doznasz
ulgi i pokrzepienia w smutkach, a przywykniesz do umiarkowania i powci¹gliwoci w
pociechach. Pok³adaj w nim zaufanie bez
granic, z³¹czone z wiêtym powa¿aniem tak,
by szacunek nie umniejsza³ ufnoci, a ufnoæ nie by³a przeszkod¹ do szacunku. Ufaj
mu z tym uszanowaniem, jakie ma córka dla
ojca; szanuj go z ufnoci¹, z jak¹ syn odnosi siê do matki. Jednym s³owem, ma to byæ
przyjañ mocna a s³odka, wiêta na wskro
i uwiêcona, przyjañ Bo¿a i duchowa.
A przeto wybierz jednego sporód tysi¹ca, mówi Avila19 . Ja za mówiê: jednego
sporód dziesiêciu tysiêcy, albowiem ludzi
zdolnych do takiej pos³ugi spotyka siê nad
wyraz ma³o. Powinien to byæ m¹¿ pe³en mi³oci, nauki i roztropnoci. Jeli zbywa mu
na jednym z tych trzech warunków, ju¿ nie
jeste bezpieczna. Wszelako powtarzam ci,
wypraszaj go sobie u Boga, a gdy go znajdziesz, dziêkuj i b³ogos³aw zañ Majestatowi
Boskiemu. Trwaj przy nim wiernie i nie szukaj innego, lecz postêpuj pod jego wodz¹ z
prostot¹, pokor¹ i ufnoci¹, a wtedy szczêliwie odbêdziesz wêdrówkê ¿ycia.
Przypisy: 1 Plinius: op.cit.,I.35, c.10. 2 Krl 19,11-

16. 3 Ps 119,32; Lb 13,33. 4 Lb 14,7-8. 5 Mt 11,2830. 6 Rdz 28,12. 7 Rdz 1,11. 8 Aristoteles: op.
cit., T. 5, c. 22. 9 Homil. in Ezech., I. l, hom. 9, §
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22. Tb 5,2.4. Ów pobo¿ny Avila, czyli b³og.
Jan z Avili, zosta³ bowiem beatyfikowany przez
Leona XIII, ¿y³ w Hiszpanii od 1500-1569, jako
s³ynny kaznodzieja i misjonarz ludowy zyska³
sobie zaszczytny tytu³ Aposto³a Andaluzji. By³
s³awnym kierownikiem duchowym w swoim czasie. On to skierowa³ do ¿ycia pobo¿nego w.
10
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Franciszka Borgiasza, póniejszego genera³a
jezuitów, i w. Jana Bo¿ego, za³o¿yciela bonifratrów; on S³u¿y³ swoj¹ rad¹ wielkiej mistyczce, w. Teresie od Jezusa, w jej trudnociach
duchownych. Napisa³ Esposicion del verso: Audi
filia, 1556, komentarz mistyczny dla dusz, którymi kierowa³, i dwa zbiory Wskazówek, jak ¿yæ

XVI Spotkanie M³odzie¿y w Medziugorju 2005 roku

PRZYBYLIMY
WIELBIÆ GO MODLITW¥

Has³o to stanowi³o przewodni¹ myl
XVI Miêdzynarodowego Spotkania M³odzie¿y, które odby³o siê w dniach od 1 do 6
sierpnia 2005 roku, nawi¹zuj¹c te¿ do
wiatowych Dni M³odzie¿y w Kolonii. Nast¹pi³o jakby duchowe zjednoczenie z
uczestnikami spotkania z Ojcem wiêtym,
Benedyktem XVI.
Inauguracja spotkania w Medziugorju
nast¹pi³a w pierwszym dniu sierpnia, przed
nabo¿eñstwem wieczornym. M³odzie¿
przyby³¹ do Medziugorja powitano i pozdrowiono w 20 jêzykach. Wokó³ o³tarza w plenerze, nieopodal kocio³a parafialnego,
zgromadzi³o siê oko³o 30 tysiêcy m³odych
ludzi z 52 krajów wiata, z wszystkich kontynentów - miêdzy innymi równie¿ z Chin,
Korei, wielu krajów afrykañskich. Wieczorn¹ Mszê wiêt¹ w pierwszym dniu spotkania odprawi³ ojciec Branko Rados, proboszcz parafii w Medziugorju. Przez szeæ
kolejnych dni miejscem wszystkich nabo¿eñstw, uroczystoci, odczytów, wiadectw
by³ zadaszony o³tarz na podwy¿szeniu.
St¹d grono 26 t³umaczy systemem symultanicznym przekazywa³o zebranym treci i
wiadomoci w 15 ró¿nych jêzykach, mianowicie: angielskim, francuskim, niemieckim, w³oskim, hiszpañskim, polskim, czeskim, s³owackim, rosyjskim, wêgierskim, rumuñskim, koreañskim, arabskim, albañskim i s³oweñskim. W czasie adoracji t³umaczenie odbywa³o siê równie¿ w jêzyku
chiñskim.

Ka¿dy dzieñ spotkania rozpoczynano
modlitw¹ o godzinie 9-tej. Nastêpnie czas
wype³nia³y odczyty, katechezy. Grupy modlitewne oraz stowarzyszenia prezentowa³y
inscenizacje, g³oszono wiadectwa. Pierwsz¹ katechezê wyg³osi³, prowadz¹c te¿ medytacje, ojciec Zvjezdan Linic, kierownik
domu rekolekcyjnego w Samoborze ko³o
Zagrzebia. S³owo do m³odzie¿y skierowa³
ojciec Francesco z W³och, natomiast Magnus Mc Farlane Barrow ze Szkocji zapozna³ uczestników spotkania z dzia³alnoci¹
organizacji Marys Meals i Craig Lodge.
Chiara Amirante mówi³a o powo³anym w
Rzymie przed 10 laty Stowarzyszeniu
Nowy Horyzont Niezwykle ciekawe by³o
spotkanie m³odych z Siostr¹ Elwir¹ Petrozzi
oraz jej podopiecznymi z Orodka Cenacolo, którzy mówili o swoich prze¿yciach i
odnajdywaniu drogi do nawrócenia.
W Spotkaniu M³odzie¿y 2005 roku
uczestniczy³o oko³o 500 kap³anów. Od rana
do pónego wieczora s³u¿yli oni wiernym
przystêpuj¹cym do sakramentu pokuty.
Prywatnie pielgrzymowa³o w owych dniach
do Medziugorja wielu biskupów. Przez
wszystkie dni program uwietnia³ 90-osobowy chór z orkiestr¹ pod kierunkiem prof.
Martina Per Borasa. Ciekawostk¹ jest to,

po chrzecijañsku. Do tych dwu dzie³ czyni tutaj aluzjê w. Franciszek. 12 Zmar³a w r. 1577
jako karmelitanka. 13 Relacion 3. 14 O. Gracjanowi. Patrz rozdz. XI czêci 3. 15 Dialogi, Tract.
4. 16 Joinville: H»st. de saint Loys, cap. ult. 17
Syr 6, 14.16. 18 Syr 6, 16. 19 W pierwszym zbiorze Wskazówek jak ¿yæ po chrzecijañsku.

¿e muzycy pochodzili z 20 krajów. Cech¹
spotkania by³a zreszt¹ wielojêzycznoæ.
Modlitwê ró¿añcow¹ odmawiano w 24 jêzykach.
Jose Rodriguez Carballo, generalny
prze³o¿ony Franciszkanów, który w owym
czasie wizytowa³ franciszkanów pos³uguj¹cych w medziugorskiej parafii, zwróci³ siê
do m³odych mówi¹c o sensie ¿ycia z Jezusem, na ³onie Kocio³a. W tym samym dniu,
5 sierpnia wieczorem, Mszê w. koncelebrowa³o 325 kap³anów, wród nich m.in.
byli: Generalny Definitor ojciec Sime Samac, prowincja³ o. dr Zeljko Tolic ze Splitu
oraz prowincja³ ojciec Slavko Soldo z Mostaru. Wieczory w poniedzia³ek i wtorek powiecono adorowaniu Najwiêtszego Sakramentu. Po Tantum ergo kap³ani, b³ogos³awi¹c, zeszli na murawê, do zgromadzonej m³odzie¿y.
W rodê, mimo deszczu, ulicami Medziugorja przesz³a dwukilometrowa procesja z krzy¿em. M³odzie¿ nios³a zapalone
wiece, chor¹gwie i tablice z nazwami krajów, z których wyruszy³a do miejsca objawieñ Gospy. Wieczór czwartkowy, wychowankowie Orodka Cenacolo uwietnili
ciekaw¹ inscenizacj¹ s³owno-muzyczn¹
Chleb ¿ycia. Ostatnie sceny przedstawia³y
ukrzy¿owanie Chrystusa, a przy dwiêkach
dzwonów - Jego Zmartwychwstanie.
Ostatnim dniem M³odzie¿owego Spotkania w Medziugorju by³ pi¹tek. Po wieczornej Mszy wiêtej, przy muzyce i piewie nast¹pi³o po¿egnanie, po którym m³odzie¿, odmawiaj¹c modlitwê ró¿añcow¹,
wyruszy³a na Górê Krzy¿a, gdzie o wicie
m³odych powita³ i oczarowa³ niezapomniany wschód s³oñca.
Przek³ad z niem. B. Bromboszcz
GEBETSAKTION Maria Koenigin
des Friedens nr 79, str. 18-21
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ROZMOWA Z KS. BISKUPEM GEEVARGHESE MAR DIVANNASIOSEM
Z INDII W MEDZIUGORJU, 24 CZERWCA 2005

MEDZIUGORJE TO ZAPROSZENIE
WYSTOSOWANE PRZEZ BOGA
DO NASZYCH CZASÓW
Geevarghese
Mar Divannasios Ottathengil, katolicki biskup obrz¹dku syromalankarskiego,
przyby³ do Medziugorja jako pielgrzym,
z okazji 24 rocznicy
objawieñ. Przyjecha³
towarzysz¹c grupie
25 pielgrzymów ze
Szwajcarii, którym
przewodzi³a Sylvia
Keller. W sobotê, 25
czerwca, koncelebrowa³ Mszê w. odprawian¹ przez ojca
Branko Radosa. Biskup Geevarghese
po studiach w Rzymie
powróci³ do Indii,
gdzie zosta³ rektorem
ni¿szego i wy¿szego
seminarium duchownego. Podczas wizyty ad limina w Watykanie, w roku 2003,
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e koció³ obrz¹dku syromalabarskiego nale¿y w wiecie do najszybciej rozwijaj¹cych siê. Diecezja Bathery istnieje od 1979 roku, liczy 25 tysiêcy katolików, 98 kap³anów, 250 sióstr zakonnych, 45
teologów; jest te¿ wiele nowych powo³añ.
 Ekscelencjo! Prosimy
przedstawiæ siê naszym czytelnikom.
Jak wspomniano, nale¿ê do diecezji Bathery, w indyjskim stanie Kerala. Jest to diecezja w obszarze diaspory, z mniejszociowymi wyznaniami. Ja nale¿ê do obrz¹dku
syromalankarskiego. W Indiach odró¿nia siê
trzy rodzaje obrz¹dków: poza ³aciñskim jeszcze syromalabarski oraz w³anie sylomalankarski. Wspomnê, i¿ w Kociele katolickim
ogó³em mo¿na wyró¿niæ 22 obrz¹dki, uznaj¹ce zwierzchnoæ Papie¿a. W Indiach reprezentowane s¹ tylko trzy, które wymieni³em.
 Co jeszcze mo¿na powiedzieæ
o diecezji, kap³anach, wiernych?
U nas koció³ stanowi centrum wspólnotowego ¿ycia. Oprócz pozytywnych przejawów - jak ten, ¿e cis³y zwi¹zek z kocio³em utrzymuje ponad 90 % wiernych - mo¿na jednak zauwa¿yæ równie¿ trudne do rozwi¹zania problemy, mianowicie koniecznoæ
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wychodzenia naprzód socjalnym potrzebom
parafian. Do kocio³a licznie przychodz¹
dzieci, jest wiele m³odzie¿y, a to oznacza,
¿e nasz koció³ ma przed sob¹ przysz³oæ.
Je¿eli w kociele dzieje siê co szczególnego, wystarczy tylko raz wspomnieæ, a parafianie zjawi¹ siê t³umnie.
 Czy równie¿ czêsto i regularnie
przystêpuj¹ do sakramentów?
Jak siê do nich przygotowuj¹?
U nas jest czym bardzo wa¿nym, aby
Komuniê wiêt¹ przyjmowaæ po wczeniejszej spowiedzi i dla wiernych jest to jasne i
zrozumia³e, aby do sakramentu pokuty przystêpowaæ co miesi¹c. St¹d s³uchaniu spowiedzi nasi kap³ani powiêcaj¹ du¿o czasu
i uwagi.
 Znajdujemy siê teraz
w Medziugorju. Kiedy ksi¹dz
biskup us³ysza³ po raz pierwszy
o tym miejscu i objawieniach?
O Medziugorju us³ysza³em przed oko³o
15 a mo¿e ju¿ 20 laty, jednak wówczas pojawi³y siê we mnie w¹tpliwoci. Nie wykaza³em wiêkszego zainteresowania, nie mia³em
zamiaru tu przyje¿d¿aæ. Zdarzy³o siê jednak
póniej, ¿e zaprzyjaniony ksi¹dz ze Szwajcarii, Roman Gruther, opowiedzia³ mi o swo-

ich dowiadczeniach,
zw³aszcza o tym, jak
bardzo zmieni³o siê
jego ¿ycie i postêpowanie w³anie po pobycie w Medziugorju.
Zacz¹³ ¿arliwiej siê
modliæ, jego stosunek
zarówno do wiernych
jak i do wszystkich ludzi sta³ siê bardziej
serdeczny. Teraz dopiero - powiedzia³ sta³em siê prawdziwym kap³anem.
Wtedy i ja zacz¹³em rozmylaæ, dochodz¹c do przekonania,
¿e w Medziugorju rzeczywicie zdarza siê
co bardzo wa¿nego.
Ksi¹dz Roman wspomnia³ te¿, ¿e Medziugorje ró¿ni siê od innych miejscowoci, do
których pod¹¿aj¹ pielgrzymi. Tu ludzie doznaj¹ nawróceñ, prawdziwie siê modl¹; nie omieszka³ wspomnieæ
o nieska¿onej przyrodzie. A zatem przed rokiem postanowi³em, ¿e tu przyjadê i jestem
- wraz z grup¹ szwajcarskich pielgrzymów
oraz ich przewodniczk¹, Sylvi¹ Keller.
Prze¿ycia i odczucia z trzech dni pobytu w pe³ni odpowiadaj¹ moim wczeniejszym
oczekiwaniom. W Medziugorju ogarnia cz³owieka rodzinna atmosfera. Pe³ni¹cy tu s³u¿bê, choæby najprostsz¹, czyni¹ to z radoci¹ i zami³owaniem. Przybywaj¹cy czuj¹ siê
jak w domu, w domu u swojej matki.
Spotyka³em siê z widz¹cymi, odwiedzi³em Ivana, Marijê i Vickê. Wierzê, ¿e doznawane przez nich objawienia, rzeczywicie
maj¹ miejsce - a oni s¹ prawdziwie widz¹cymi. Nie mam jakichkolwiek w¹tpliwoci, ¿e
objawienia w Medziugorju zostan¹ przez
Koció³ uznane. Dzi lub jutro, mo¿e trochê
póniej, ale uznanie uwa¿am za stuprocentowo pewne.
Poza Jezusem nie ma prawdziwego ¿ycia duchowego, ¿ycia dla Boga, dla blinich.
W obecnie prze¿ywanych czasach, znaczonych nowymi ideami, ulegamy ró¿nym pokusom. Pragniemy z Bogiem wspó³zawodniczyæ, niewiadomi jak nik³e s¹ nasze mo¿liwoci, jak wielkie ograniczenia. Lepiej to
zrozumieæ pomagaj¹ zdarzaj¹ce siê w ró¿-
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nych czêciach wiata katastrofy. Pamiêtny, jedenasty dzieñ wrzenia... tsunami...
tragedie, które uwiadamiaj¹ jak jestemy
mali. Medziugorje to zaproszenie, które wystosowa³ do nas Bóg w obecnych czasach.
Mieszkaj¹cy tu s¹ szczêliwi, s¹ tak¿e powo³ani do ochrony rodz¹cego siê powszechnego braterstwa; nie tylko na terenie parafii, regionu czy diecezji... w ca³ym wiecie!
Godn¹ polecenia duchowoæ, wyp³ywaj¹c¹
z Medziugorja musimy rozpowszechniaæ,
krzewiæ.
 Wra¿enia i prze¿ycia z pobytu
w Medziugorju... czy s¹ zgodne
z wczeniej us³yszanymi
od ludzi opowieciami,
czy ksi¹dz biskup mo¿e
dodatkowo je uzupe³niæ, wzbogaciæ?
O Medziugorju s³ysza³em wczeniej wiele dobrego, ale moje w³asne odczucia oraz
dowiadczenia s¹ oczywicie bogatsze. S¹dzê, ¿e nie wystarczy tylko s³uchaæ wiadectw i opowieci o Medziugorju, ktokolwiek
ma tak¹ mo¿liwoæ powinien tu osobicie
przybyæ - jednak nie w roli turysty, lecz pielgrzyma, który pragnie duchowej odnowy i
powiêca czas modlitwom. S¹ tu zachwycaj¹ce miejsca zapraszaj¹ce do modlitw: koció³, Góra Objawieñ, Kri¿evaæ. Wierzê, ¿e
w przysz³oci te miejsca pozostan¹ takimi
jakie s¹, nie zmieni¹ siê... To wa¿ne! Gdyby
pojawi³o siê du¿o nowych obiektów to miejsce ¿arliwych mod³ów uleg³oby degradacji.
Cieszy mnie, ¿e modlitwa jest taka w³anie
jak obecnie i niech tak¹ pozostanie.
 Ksi¹dz biskup by³ dzisiaj
na Górze Objawieñ.
Jakie s¹ ksiêdza wra¿enia
z miejsca pierwszych objawieñ?
Niezwyk³e, piêkne. Zobaczy³em bardzo
wielu pielgrzymów pogr¹¿onych w modlitwie. To radoæ, czu³em siê wspaniale, równie¿ dlatego ¿e dostrzeg³em z tego wzniesienia podobieñstwa do krajobrazów w Indiach, gdzie zreszt¹ nieraz mówiê jak wa¿na jest troska o przyrodê i nieniszczenie jej.
Kiedy ludzie dokonuj¹ w przyrodzie ró¿nych,
dewastuj¹cych j¹ zmian, nastêpstwem bywaj¹ w³anie katastrofy. O tym równie¿ rozmyla³em na Górze Objawieñ, uwa¿am bowiem, ¿e bardzo wa¿ne jest zachowanie jednoci cz³owieka z natur¹ i zgodne w tym
wzglêdzie wspó³¿ycie. Jestem przekonany,
¿e równie¿ pielgrzymi to dostrzegaj¹, bo
kontakt z przyrod¹ stanowi zachêtê do
szczerych modlitw.
- Jak ksi¹dz biskup w swoim
¿yciu prze¿ywa modlitwê?
Dla mnie modlitwa to wa¿na sprawa. W
Indiach spotka³em kiedy osobê, która powiedzia³a, ¿e modlitwa to jak niezbêdne dla
¿ycia powietrze, oddychanie. Kiedy nie oddychamy - umieramy. Zawsze moim pragnieniem by³o ¿ycie wype³nione modlitw¹.
Jako dziecko marzy³em o pójciu w Himalaje, aby tam trwaæ na modlitwie. To marzenie
nie spe³ni³o siê, gdy¿ Bóg mia³ wobec mnie
inne zamiary. Zdarza siê, ¿e zainteresowanie modlitw¹ s³abnie, ale wkrótce powraca.
 Co mo¿e ksi¹dz biskup powiedzieæ

o wra¿eniach z wizyty u Mariji Pavloviæ
w dniu wczorajszym?
Dla mnie osobicie objawienie nie jest
czym szczególnym. W Indiach mamy wiele osób g³êboko dowiadczaj¹cych Boga, widz¹cych Go.
Marija Pavloviæ jest bardzo dobrym cz³owiekiem, przekona³em siê o tym bardzo
szybko. Jest matk¹, równoczenie stara siê
byæ zawsze do dyspozycji pielgrzymów, to
nie ³atwe. Prawd¹ jest i to, ¿e prowadzi normalne ¿ycie. Cieszê siê, ¿e wraz z ni¹ mog³em byæ obecny podczas objawienia.
 Watykan nigdy nie powiedzia³ nic
negatywnego o Medziugorju. Zawsze
mówi siê, ¿e trzeba poznaæ owoce. Gdzie
ksi¹dz biskup dostrzega owe owoce?
Najlepsze owoce to wielka liczba nawróceñ. Ludzie zbli¿aj¹ siê do Boga i mo¿na
powiedzieæ, ¿e przede wszystkim zdarzaj¹
siê cuda niedostrzegane go³ym okiem. Cudami s¹ przemiany wewnêtrzne, w³anie we
wspomnianych nawróceniach, w szczerych
zamiarach pog³êbiania w³asnego ¿ycia duchowego.
Wskazana jest jednak pewna ostro¿noæ. W Indiach posiadamy du¿e centrum
charyzmatyczne, do którego pod¹¿aj¹ liczne rzesze ludzi. Zdarzaj¹ siê cudowne
uzdrowienia, sam by³em tego wiadkiem.
Dzia³aj¹cy w orodku s¹ ludmi prawdziwie obdarzeni charyzm¹, ale nieraz pojawia siê wród nich i taki, którego charyzmê zak³ócaj¹ z³e cechy: pycha, duma, wynios³oæ, które u³atwiaj¹ dostêp szatanowi.
 Ekscelencjo, Matka Bo¿a
objawia siê w Medziugorju
od 24 lat. Co o tym myleæ?
Czy przyby³a przygotowaæ nas
na przyjcie Jezusa?
Rzeczywicie tak mo¿e byæ, ale nie
mamy takiej pewnoci, nie wiemy te¿ dlaczego przyby³a akurat do Medziugorja. Gdyby objawi³a siê w Niemczech lub w Szwajcarii, ludzie nie mieliby tylu w¹tpliwoci.
Wybór Medziugorja zapewne nie jest bez
znaczenia, czy to ze wzglêdu na nieska¿one rodowisko oraz miejsce do którego
mog¹ przybywaæ ludzie z ró¿nych stron, ze
Wschodu i Zachodu. Mo¿liwe, ¿e objawienia s¹ przygotowaniem na przyjcie Jezusa, lecz mo¿e ich przyczyna jest inna.
 Na koniec prosimy jeszcze
ksiêdza biskupa o kilka
zachêcaj¹cych s³ów
do naszych czytelników.
Matka Bo¿a jest wa¿niejsza od miejsca,
do którego zd¹¿aj¹ pielgrzymi, o tym powinnimy zawsze pamiêtaæ. Jednak znaczenie
Medziugorja jest o tyle od innych wa¿niejsze, ¿e Matka Najwiêtsza jest tu obecna.
Ludzie, nawet nie pielgrzymuj¹cy do Medziugorja, powinni obdarzaæ Maryjê mi³oci¹
i zaufaniem, bo posiadamy jedn¹ Matkê i to
przekonanie naj³atwiej poj¹æ, zrozumieæ w³anie tu, w Medziugorju.
Rozmawia³ vd.
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
GEBETSAKTION. Maria Koenigin
des Friedens nr 79, str 10-13

Orêdzia Matki Bo¿ej
dla parafii
w Medziugorju
i dla wiata
z 25 lutego 2006:
Drogie dzieci, w tym czasie ³aski
Wielkiego Postu zapraszam was do
otwarcia waszych serc na dary, jakich
Bóg pragnie wam udzieliæ. Nie b¹dcie zamkniêci, lecz przez modlitwê i
wyrzeczenie, powiedzcie "tak" Bogu,
a On obdaruje was hojnie. Tak samo
jak na wiosnê ziemia siê otwiera na
ziarno i przynosi owoc stokrotny, tak
samo wasz Ojciec Niebieski udzieli
wam darów w obfitoci. Ja jestem z
wami i kocham was, drogie dzieci,
mi³oci¹ czu³¹.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na
Moje wezwanie.

z 25 stycznia 2006:
Drogie dzieci, dzi znowu zapraszam was do tego, bycie byli nosicielami Ewangelii w waszych rodzinach. Nie zapominajcie, drogie dzieci, o czytaniu Pisma wiêtego. Po³ó¿cie je na widocznym miejscu i dawajcie wiadectwo waszym ¿yciem,
¿e wierzycie i ¿e ¿yjecie S³owem
Bo¿ym. Ja jestem blisko was poprzez
moj¹ mi³oæ i orêdujê za ka¿dym z
was przed moim Synem.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na
moje wezwanie.

Doroczne objawienie Matki
Bo¿ej Jakowowi Colo
z 25 grudnia 2005
Matka Bo¿a zjawi³a siê z Dzieci¹tkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczê³o siê o 14.45 i trwa³o 7
minut. Matka Bo¿a przekaza³a nastêpuj¹ce orêdzie:
Drogie dzieci, dzi z Jezusem w
ramionach wzywam was w szczególny sposób do nawrócenia. Dzieci
przez ca³y ten czas, kiedy Bóg pozwoli³ mi byæ z wami, stale wzywa³am was do nawrócenia. Wiele z waszych serc pozosta³o zamkniêtych.

z 25 grudnia 2005:
Drogie dzieci, Jezus jest pokojem,
mi³oci¹ i w³anie dlatego wybierzcie teraz Jezusa. Zacznijcie siê modliæ. Procie Go o dar nawrócenia.
Drogie dzieci jedynie z Jezusem mo¿ecie mieæ pokój, radoæ i serce nape³nione mi³oci¹.
Drogie dzieci, kocham was. Ja jestem wasz¹ matk¹ i udzielam wam
mego matczynego b³ogos³awieñstwa.
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Modlitewne spotkanie
z Jelen¹ Vasilij-Valente
17 lipca 2005
w Innsbrucku.

KIEDY
SPOTYKAMY SIÊ
Z BOGIEM
RONIE
CIERPLIWOÆ
Znamienne s³owa, wypowiedziane
przez Jelenê Vasilij, odnosz¹ce siê do orêdzia Gospy z 25 czerwca 2005 roku: B¹dcie aposto³ami pokoju i mi³oci w rodzinach
i w wiecie... Jelena s³usznie uwa¿a, i¿ w³anie cierpliwoæ te¿ posiada swój udzia³ w
dziele krzewienia pokoju.
Spotkanie z Jelen¹ Vasilij odby³o siê w
Bazylice Wiltenerskiej w Innsbrucku, a okazja rozmowy nast¹pi³a po nabo¿eñstwie
modlitewnym o pokój, prowadzonym przez
ojca prof. dr Andreasa Rescha znanego z
badañ widz¹cych w Medziugorju. Ju¿ w
pierwszych zdaniach kazania przytoczy³ on
s³owa z wa¿nego orêdzia Gospy, przekazanego Mariji Pavloviæ w trzecim dniu objawieñ: Pokój ma zapanowaæ miêdzy Bogiem i ludmi, pokój niech nast¹pi pomiêdzy ludmi.
Podobnie jak w wypowiedziach Jeleny,
równie¿ ojciec Resch mówi³ o istotnym znaczeniu spotkania z Bogiem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Powiedzia³ miêdzy innymi:
Bez Boga nie ma pokoju, a dla chrzecijañskiego ¿ycia duchowego nie ma alternatywy. To jasne i nie wymagaj¹ce komentarza stwierdzenia.
¯ycie Jeleny wydaje siê byæ rozwietlone mi³oci¹ do Boga; mi³oci¹, obecn¹
we wszystkich jej poczynaniach. Krótki wywiad, przeprowadzony z Jelen¹ przez Mariê Elfrydê Lang-Pertl pozwoli bli¿ej poznaæ
j¹ i jej pogl¹dy.
 Jeleno! Jeste tu dzi obecna jako
matka wraz z rodzin¹. Us³yszelimy twoj¹ szczególn¹ radê, mo¿na j¹ nazwaæ
z³ot¹. Powiedzia³a Kiedy siê spoty-
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kamy z Bogiem, ronie cierpliwoæ. To
wprost cudowna rada.
 Bóg ma wobec ka¿dego z nas okrelony plan. Tylko Jemu winnimy byæ pos³uszni, ws³uchiwaæ siê w Jego g³os; mylê, ¿e jako rodzice musimy pozwoliæ Bogu,
aby za naszym porednictwem prowadzi³
nasze dzieci. Kiedy urzeczywistniamy w³asne plany wobec dzieci, wówczas stajemy
siê niecierpliwi. Bóg ka¿demu cz³owiekowi
wytycza odrêbn¹ drogê. Mylê, ¿e powinnimy sami postanowiæ w³¹czyæ siê do s³u¿by, której celem jest realizacja Jego zamierzeñ.
 Mówisz o spotkaniach z Bogiem,
o cierpliwoci. Jak prze¿ywasz takie
spotkanie?
 Spotkañ z Bogiem dowiadczam
przede wszystkim w modlitwie, ale i w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Spotkania z
Bogiem zdarzaj¹ poprzez to, co na bie¿¹co prze¿ywamy. Modlitwa wnosi wiat³o w
ró¿ne ¿yciowe sytuacje.
 Klasyczna odpowied. Kto pozna³
Jelenê ten wie, ¿e zdanie o wietle w
sytuacjach ¿yciowych mo¿e pochodziæ
tylko od niej. Jak to obecnie widzisz w
swoim ¿yciu, Jeleno? Jeste mê¿atk¹
od nie tak dawna, matk¹ dwojga bardzo,
bardzo ¿ywych dzieci, jak radzisz sobie
w nowej sytuacji ¿yciowej?
- Zrozumia³am, ¿e MI£OÆ i DAWANIE, mi³owanie i obdarowywanie to jedyne, co w ¿yciu jest s³uszne i sprawiedliwe.
W moim ¿yciu MI£OSIERDZIE jest równie¿
jedyn¹ zasad¹ sprawiedliwoci, najs³usz-

niejsz¹. Próbujê zawsze wyobraziæ sobie
obecnoæ Boga wród nas, doszukiwaæ siê
u Niego wzoru rodzicielskiego postêpowania. Gdy zdarzy siê, ¿e wszystko zrobiê le,
wówczas zawsze mogê pobiec do Niego:
Nie: pójæ, ale w³anie pobiec. Tak w³anie
mylê o Bogu i pragnê, aby równie¿ nasze
dzieci myla³y o nas i tak czu³y.
Grzech pozostaje grzechem i tak musi
byæ nazywany. Grzech to przerwanie zwi¹zku z Bogiem. Gdzie zabraknie mi³oci, pojawia siê grzech. Gdzie panuje egoizm, tam
nie ma mi³oci. W takich sytuacjach musimy wznowiæ ³¹cznoæ z Bogiem tak szybko jak to tylko jest mo¿liwe.
 Wierzysz, ¿e prowadzi ciê Matka
Bo¿a?
- Nie s¹dzê, aby w ka¿dym przypadku
podpowiada³a dok³adnie, co mam czyniæ,
ale jestem przekonana, ¿e kieruje mn¹
Duch wiêty. Zawsze w ka¿dym razie mam
tak¹ niewzruszon¹ nadziejê.
 Jak¹ jeszcze radê mo¿esz nam
przekazaæ w obecnych czasach ucisku?
- Jezus powiedzia³ (Mt 11,30) : Uczcie
siê ode mnie... Jarzmo moje jest s³odkie, a
moje brzemiê lekkie. S¹dzê, ¿e ¿ycie staje
siê l¿ejsze, kiedy dziêkujemy za krzy¿, a
nawet kiedy próbujemy go obj¹æ.
 Z pewnoci¹ jest to dobra rada,
choæ mo¿e wcale nie ³atwa do spe³nienia! Dziêkujemy Jeleno, ¿yczymy tobie
i twojej rodzinie wszystkiego dobrego!
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz z:
Gebetsaktion. Maria. Koenigin des Friedens: 79 IV kwartal 2005, str 32-33
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Ju¿ wkrótce!
Film DVD

TRYPTYK
KRÓLOWEJ
POKOJU

Jestem Królow¹ Pokoju. wiat ¿yje w grzechu.
Jeli bêdzie tak dalej postêpowa³,
koniec bêdzie tragiczny.
Tylko w pokoju mo¿na znaleæ zbawienie,
a pokój osi¹gnie siê tylko wtedy,
gdy odnajdzie siê Boga...
Nawróæcie siê, nie zwlekajcie, bo nie wiecie,
co Pan Bóg dopuci na wiat...
Bóg nie chce, aby ludzkoæ cierpia³a i ginê³a;
przyjmijcie powa¿nie moje proby.

l OBIETNICA
POKOJU
l WYCHOWANIE
MATKI
l JAK POKONAÆ
SZATANA
To nasz pierwszy film DVD, ale
z pewnoci¹ nie ostatni, gdy¿ najpóniej w czerwcu, w miesi¹cu
Serca Pana Jezusa, planujemy wyt³oczenie p³yty DVD z niezapomnianego spotkania z Vassul¹ w
Polsce w 1994 roku.
TRYPTYK KRÓLOWEJ
POKOJU powsta³ w czasie trwania Festiwalu M³odych w sierpniu
2005 r., w Medziugorju.
Bogaty w piêkne obrazy film
przedstawia treæ przes³ania Matki
Bo¿ej z lat 1981-2005, a zw³aszcza szczególne rady i wskazówki,
jakich udzieli³a nam najlepsza Matka. S¹ te¿ wiadectwa osób, które
pobyt w Medziugorju i przyjêcie
przes³ania Maryi skierowa³ na drogê g³êbszego prze¿ywania wiary.
Planowany termin sprzeda¿y:
koniec kwietnia 2006.
Cena filmu DVD nie jest jeszcze ustalona. Nie powinna jednak
przekroczyæ 25 z³otych.
Do p³yty bêdziemy do³¹czaæ
gratis ksi¹¿eczkê jezuity ojca Guy
Verhaegena

Medziugorje.
Plan wiatowego pokoju.

Tych, których bardziej interesuje film na kasecie VHS (video), a
nie  DVD, prosimy o kontakt pod
nr telefonu 0322584228.
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Rozmowa z Genera³em Zakonu Franciszkanów, Ojcem Jose Rodriguezem Carballo,
przeprowadzona w dniu 5 sierpnia 2005 roku, w Medziugorju.

PRZE¯YWAJMY
NASZE POWO£ANIE
Z RADOCI¥

Ojciec José Rodriguez Carballo OFM
urodzi³ siê w roku 1953, w katolickiej rodzinie wieniaczej, w hiszpañskiej prowincji
Galicia. Do seminarium wst¹pi³ w latach
wczesnej m³odoci. Studiowa³ teologiê w
Rzymie i Ziemi wiêtej. Po uzyskaniu doktoratu z dogmatyki, zosta³ wyk³adowc¹
Wy¿szej Szko³y Teologicznej, w rodzinnej
Galicji. Przez wiele lat by³ równie¿ mistrzem
nowicjatu, nastêpnie prowincja³em Zakonu
Franciszkanów z siedzib¹ w Santiago de
Compostella. Przez szeæ lat kszta³towa³ i
odpowiada³ za zakonn¹ formacjê franciszkañsk¹.
Podczas obrad kapitu³y generalnej pod
przewodnictwem delegata papieskiego kardyna³a Jorge Arturo Medina Estevezy, w
dniu 5 czerwca 2003 roku Ojciec Rodriguez Carballo zosta³ wybrany Genera³em Zakonu, staj¹c siê 119 nastêpc¹ wiêtego
Franciszka z Asy¿u; kieruje Zakonem Braci Mniejszych, licz¹cym 16.000 braci, ¿yj¹cych i dzia³aj¹cych w wielu krajach, na piêciu kontynentach.
Genera³, Ojciec Carballo, wyrazi³ chêæ
przyjazdu do Medziugorja, gdzie franciszkanie podejmuj¹ wiele dzia³añ na chwa³ê
Bo¿¹. Spe³niaj¹c ów zamys³, przyjecha³ do
Medziugorja w czasie XVI Festiwalu M³odzie¿y i na probê wspó³braci chêtnie zgodzi³ siê przemówiæ do m³odych, przyby³ych
z ró¿nych stron wiata. W dwugodzinnym
wyk³adzie wskazywa³ na Ewangeliê, jako
najwa¿niejsze ród³o, z którego nale¿y
czerpaæ si³y do naladowania Jezusa Chrystusa, jak czyni³ to w. Franciszek.
Redakcja Gebetsaktion Medjugorje
wspólnie z Radiem Mir mia³a mo¿liwoæ
przeprowadzenia rozmowy z Genera³em
Ojcem Jose Carballo; poni¿ej publikujemy
jej przebieg.
 Co Ojciec Genera³,
jako nastêpca w. Franciszka,
uwa¿a za szczególnie wa¿ne
w naladowaniu
tego wiêtego?
 Przede wszystkim pragnê raz jeszcze
podkreliæ, ¿e jestem w Medziugorju, aby
odwiedziæ moich zakonnych wspó³braci tu
pos³uguj¹cych. Zgodnie z regu³¹ w. Franciszka jest moim obowi¹zkiem odwiedzaæ
wspó³braci gdziekolwiek s¹. Dlatego w³anie przyby³em do Medziugorja i Mostaru.
Proszono mnie, abym przy tej okazji prze-
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mówi³ do m³odych pielgrzymów, uczestników tegorocznego XVI spotkania. Zgodzi³em siê, poniewa¿ uwa¿am, ¿e nale¿y korzystaæ z ka¿dej okazji g³oszenia nauk
Chrystusowych, szczególnie m³odym.
Wierzê, ¿e równie¿ w obecnym czasie,
wiêty Franciszek niezmiennie g³osi³by i zachêca³ do przestrzegania zasady, której
sam pozostawa³ zawsze wierny, i¿ w ¿yciu miejsce pierwsze i najwa¿niejsze powinien zajmowaæ Chrystus i Ewangelia.
Mówi³em o tym ju¿ w pierwszych zdaniach
i prosi³em m³odych, by pozwolili Chrystusowi na czêste z Nim spotkania i by nauki
ewangeliczne sta³y siê regu³ami ich postêpowania w ¿yciu. Je¿eli tak siê stanie 
bêd¹ mogli powtarzaæ za m³odym Franciszkiem z Asy¿u: Mój Bóg, moje Wszystko.
 Czy jeszcze i w obecnych
czasach aktualne s¹ s³owa,
które Franciszek us³ysza³
w koció³ku San Damiano:
Franciszku, pójd i odbuduj
mój koció³, bliski ruiny?
Czy mo¿na w nich dostrzec
analogiê do s³ów Papie¿a,
Benedykta XVI, który
powiedzia³, ¿e Koció³
przypomina okrêt w wielu
miejscach nieszczelny?
 Wierzê, ¿e s³owa Jezusa Chrystusa
wypowiedziane z krzy¿a w koció³ku San
Damiano s¹ nadal i dzi w pe³ni aktualne.
Potrzeba nawrócenia dotyczy wszystkich
wierz¹cych. Jezus sam mówi w Ewangelii:
Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê!
Potrzeba szczerego, g³êbokiego nawrócenia jest nieodzowna. Wspólnie stanowimy
Koció³, musimy powracaæ do Ewangelii,
¿yæ wed³ug zawartych w niej wskazañ - stanowczo i stale, jak czynili to Jego naladowcy, wród których by³ równie¿ wiêty
Franciszek. Jest nasz¹ niezmienn¹ powinnoci¹ pójæ za g³osem Chrystusa, nawo³uj¹cym do nawrócenia, a tym samym i do
odbudowy Kocio³a, który wszyscy wspólnie tworzymy.
 Rok 2005 jest pocz¹tkiem
trzyletniego okresu
przygotowañ do jubileuszowej, 800-ej rocznicy
zatwierdzenia przez Koció³
Zakonu Braci Mniejszych,
o czym wielokrotnie ju¿

wspominano w ró¿nych
dokumentach.
Jakie ¿yczenia skieruje
Ojciec Genera³ z tej okazji
do ca³ej Rodziny
Franciszkañskiej?
 Wszystkim zakonnikom  poczynaj¹c
od siebie  ¿yczê pe³nego powrotu do najwa¿niejszych regu³ i zasad franciszkañskiego ¿ycia, do wszystkiego co w tym ¿yciu
stanowi serce, sens i cele postêpowania.
W charyzmatycznym darze zjednywania
ludzi nale¿y uwzglêdniæ i zwróciæ baczn¹
uwagê i móc odpowiadaæ na wyzwania,
które docieraj¹ z Kocio³a i wiata. Jest
równie¿ moim pragnieniem, aby Zakon
Franciszkanów w obecnych czasach bez
obaw wyp³ywa³ na g³êbiê, przyjmuj¹c z
pe³nym i twórczym zaufaniem s³owa Chrystusa  jak radzi³ nam Jan Pawe³ II w dokumencie Vita consecrata. Skutecznie
próbujmy ¿yæ zgodnie z zasadami i wskazaniami ewangelicznymi, jak ¿y³ wiêty
Franciszek, a wartoæ i znaczenie naszej
zakonnej s³u¿by w spo³eczeñstwa jeszcze
wzrosn¹.
 Przyby³ Ojciec Genera³
do Medziugorja z wizyt¹
do Braci, którzy w tej parafii
pracuj¹. Co Ojciec móg³by
nam w Medziugorju zaleciæ?
 Orêdzie, które pragnê przekazaæ
moim wspó³braciom jest nastêpuj¹ce: S³u¿cie ludowi, który zosta³ wam powierzony,
s³u¿cie w pokorze i prostocie, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez wiêtego
Franciszka. Nieustannie w jednoci z Kocio³em, w jednoci z nasz¹ Matk¹, w zgodzie z Ewangeli¹. Proszê te¿ Braci, aby w
tym co g³osz¹ wiernym, przybywaj¹cym do
Medziugorja oraz parafianom, byli zawsze
konsekwentni, aby w s³owach i czynach
ukazywali radoæ, wynikaj¹c¹ z prze¿ywania Ewangelii i powo³ania - zawsze w jednoci z Kocio³em.
 Braæ franciszkañska
w Medziugorju prosi³a
o zwrócenie siê s³owem
do przyby³ej na doroczne
spotkanie m³odzie¿y.
Ojciec to ¿yczenie spe³ni³.
Jakie s¹ Ojca Genera³a
wra¿enia z tego uczestnictwa
w spotkaniu
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m³odych pielgrzymów?
 Przede wszystkim jestem zaskoczony tak wielk¹ liczb¹ uczestników tego spotkania i najwa¿niejsze  odnios³em wra¿enie, ¿e m³odzi przybywaj¹ tu nie z ciekawoci, lecz w szczerym zamiarze wspó³uczestnictwa w modlitwach, w tej niezwyk³ej atmosferze znaczonej ³askami, mi³osierdziem, pokojem, nawet wyranie odczuwaln¹ bliskoci¹ Boga i Maryi.
Zobaczy³em liczne gromady m³odych, z
widoczn¹ czci¹ pogr¹¿onych w modlitwie
przed Najwiêtszym Sakramentem. Dla
mnie by³o to prawdziwym zaskoczeniem,
utwierdzaj¹cym w przekonaniu, ¿e przybyli tu z najlepszymi zamiarami, w dobrym
celu, z wiar¹ odzyskania spokoju, odnowienia wiary w modlitwie, w sakramencie pokuty i Eucharystii.
 Podczas Festiwalu
M³odzie¿y, Ojciec Genera³
mówi³ te¿ o w. Franciszku
jak stanowczo by³ wierny
zasadom ewangelicznym,
przypominaj¹c równie¿
Jego s³owa, ¿e mi³oæ
nie jest kochana.
Utkwi³o w pamiêci zdanie
wypowiedziane przez Ojca
Cz³owiek nie dlatego
jest kochany, ¿e jest dobry,
lecz staje siê dobrym wiedz¹c, ¿e jest kochany.
Co czyniæ, aby wzorem
w. Franciszka
wzmacniaæ i krzewiæ mi³oæ?
 Równie¿ moje w³asne prze¿ycia i dowiadczenia potwierdzaj¹ prawdê zawart¹ w tym zdaniu. Rzeczywicie jestemy kochani nie z powodu naszej dobroci, lecz
bywamy kochani by dobrymi siê staæ. Z trudem mo¿na spotkaæ cz³owieka, gotowego
oddaæ ¿ycie za przyjaciela. A spójrzcie jak
wielk¹ jest mi³oæ Boga do nas, skoro przys³a³ na wiat Swego Syna, który za nas po-

niós³ mieræ kiedy bylimy Jego wrogami.
Wystarczy spojrzeæ na otaczaj¹cy nas
rzeczywisty wiat, aby przekonaæ siê, ¿e
mi³oæ, któr¹ Bóg nas obdarza, nie wynika
z naszej dobroci, lecz jest owocem Jego
wielkiego mi³osierdzia, wynika z ogromu
okazywanej nam dobroci. Dowiadczamy
tego i dlatego jest naszym obowi¹zkiem
okazywaæ mi³oæ nie tylko tym, którzy s¹
dobrzy wobec nas, ale przede wszystkim
tym, którzy nie postêpuj¹ tak jak bymy
sobie tego ¿yczyli. Tylko w ten sposób potrafimy zmieniaæ serca innych, zmieniaæ na
lepsz¹ spo³ecznoæ w której ¿yjemy.
 Co, koñcz¹c rozmowê,
Ojciec Genera³ chcia³by
jeszcze przekazaæ wspó³braciom w Hercegowinie,
cz³onkom III Zakonu,
jak równie¿ m³odzie¿y
franciszkañskiej i wszystkim
ludziom dobrej woli?

Biuro pielgrzymkowo-turystyczne
"Halina" organizuje przez ca³y rok
wyjazdy do Medziugorja

oraz do innych sanktuariów Europy
Kontakt, informacje, zg³oszenia:
Halina Osman ul. 1 Maja 18; 41-706 Ruda l¹ska
tel/fax: (+48)322422390, 322426833, 323406476
tel/fax: (+48)322424390; 0601471527
lub 0501340285
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl

Orêdzie dane Mirjanie 18 marca 2006:
«Drogie dzieci! W tym czasie Postu zachêcam was do wewnêtrznego wyrzeczenia. Drog¹ do tego jest mi³oæ, post, modlitwa i
dobre dzie³a. Jedynie przez ca³kowite wewnêtrzne wyrzeczenie
rozpoznacie Bo¿¹ mi³oæ i znaki czasu, w którym ¿yjecie. Bêdziecie wiadkami tych znaków i zaczniecie o nich mówiæ. Pragnê
was do tego doprowadziæ.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.»

 Prze¿ywajmy nasze powo³ania stanowczo i z radoci¹!  takie jest to moje
orêdzie do nich. Kap³ani powinni zawsze
postêpowaæ i ¿yæ zgodnie z przyrzeczeniem, z³o¿onym kiedy przyjmowali wiêcenia. W Trzecim Zakonie ka¿dy powinien
zarówno w rodzinie, jak w otaczaj¹cym go
wiecie, ¿yæ w harmonii z Ewangeli¹ - wzorem wiêtego Franciszka. Wszyscy ludzie
dobrej woli niech pozostaj¹ nadal wiadkami Jezusa Chrystusa. Jezus jest naszym
Przyjacielem. My, którzy odkrylimy w nim
Przyjaciela i Pana, musimy potwierdzaæ to
swoim ¿yciem i s³owami. Kiedy wracamy
do domu, ka¿dy przez nas spotkany cz³owiek niech w naszym umiechu pozna
Tego, którego gocimy w sercu i niech zawsze pozostanie nim Chrystus - ród³o naszej radoci.
Gebetsaktion Medjugorje
Przek³ad z niem.:B. Bromboszcz

Polecamy!
REKOLEKCJE SIOSTRY
EMMANUEL MAILLARD

«Z MARYJ¥
W SZKOLE MI£OCI
I WIÊTOCI»
5 kaset audio (po 90 minut) przedstawiaj¹cych w niezwykle ciekawy i ¿ywy sposób
treæ przes³ania Matki Bo¿ej.
Ka¿da kaseta to odrebna nauka rekolekcyjna na inny temat. Kasety mo¿na zakupiæ
w komplecie (30 z³/komplet) lub pojedynczo (6 z³/sztuka): l Trzeba, abym kocha³
a¿ do nieskoñczonoci l Modlitwa wszystko mo¿e l Broñ niezwyciê¿ona l Mi³oæ
w cierpieniu l Gdzie jest ród³o ¿ycia?
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CZTERDZIESTOGODZINNE
NABO¯EÑSTWO...
 CO TO TAKIEGO?
Zadano mi pytanie, co to takiego czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo. Chcia³em
odpowiedzieæ rzetelnie. Moje poszukiwania róde³ tego nabo¿eñstwa zaprowadzi³y mnie do Mediolanu, mimochodem by³em
te¿ u wiêtego Grobu w Jerozolimie, a¿ w
koñcu dotar³em do Francji, na Montmartre, i to w szerokim znaczeniu, na mauretañski Montmartre.
D³uga podró¿! Jej przyczyn¹ by³a chêæ
poznania, sk¹d wziê³o siê Czterdziestogodzinne Nabo¿eñstwo. Aby co napisaæ,
trzeba to dobrze poznaæ. Kogokolwiek o to
pyta³em, nikt nie umia³ daæ odpowiedzi. W
koñcu kto odrzek³, ¿e wymyli³ je z pewnoci¹ jaki kap³an.
Pytanie zaczê³o mnie wiêc intrygowaæ:
Co znaczy to: Czterdzieci Godzin?
Szuka³em i znalaz³em, ale zanim to wyjaniê, chcia³bym najpierw napisaæ, dlaczego nie na przyk³ad trzydzieci godzin lub
dlaczego nie  piêædziesi¹t?
Ksi¹¿ka Alaina Marchadour: S³owa
Biblii natychmiast da³y mi tê odpowied.
Mówi siê w niej, ¿e w Biblii liczba 40 jest
przytaczana prawie 100 razy. Najczêciej,
symbolizuje ona pe³niê ¿ycia albo czas
trwania idealny. Gdy dla nas liczba jest
pojêciem matematycznym, to dla cywilizacji semickich (a do tej grupy zalicza³ siê
Szem, syn Noego, jako przodek), liczby
mia³y wartoæ przede wszystkim symboliczn¹. I tak, w Biblii, liczby 10, 20, 40 symbolizuj¹ to, co jest ca³kowite.
Liczba 40 oznacza lata pokoleñ, podobnie jak potop toczy siê w poczwórnej
serii 40 dni (Rdz 7). Moj¿esz przebywa³
przez 40 dni i 40 nocy na górze w obecnoci Boga. Czas, jaki Izrael spêdzi³ na pustyni to tak¿e 40 lat: czas ³askawej obecnoci Boga, ale przede wszystkim czas
próby. Jezus poci³ przez 40 dni i 40 nocy.
Wniebowst¹pienie ma miejsce 40 dni po
Zmartwychwstaniu.
Taki by³ punkt wyjcia moich rozwa¿añ.
A jednak jedna rzecz mnie zaintrygowa³a, kiedy bowiem przeliczy³em liczbê godzin, podczas których Najwiêtszy Sakrament jest wystawiany, zda³em sobie sprawê, ¿e nasze Czterdziestogodzinne Nabo¿eñstwo nie trwa faktycznie 40 godzin, lecz
¿e pozostaje zaledwie 28 godzin rzeczywistego uwielbienia. Najwiêtszy Sakrament nie pozostaje wystawiony noc¹, my
za liczymy, ¿e adoracja trwa³a przez ca³y
ten czas, czyli 48 godzin.
Pomy³ka obliczenia? Nie.
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Pob³a¿anie przyznawane naszej epoce? Mo¿e. Cokolwiek by to nie by³o, to nasze Czterdzieci Godzin nie trwa Czterdzieci Godzin, ale to nie ma rzeczywistego
znaczenia. Nie w tym by³ cel mojego poszukiwania.
To co jest wa¿ne to fakt, ¿e od miesi¹ca marca, wiat katolicki i nawet czasem
mauretañski nie-katolicki jest poruszony
studiuj¹c z uwag¹ og³aszane przez Kurie
listy Czterdziestogodzinnych Nabo¿eñstw, aby wzi¹æ udzia³ tyle razy, ile to
mo¿liwe i z tym samym ¿arem i pobo¿noci¹ w Adoracji w tak wielu kocio³ach, jak
to mo¿liwe.
I co siê wtedy dzieje? Przede wszystkim otwarcie ceremonii przez mszê w. Po
niej nastêpuje procesja i wystawienie Najwiêtszego Sakramentu przez Czterdzieci Godzin. Koñczy je za msza w. w intencji pokoju.
Dziêki encyklopedii Théo dowiedzia³em
siê, i¿ jest wymóg, aby podczas wystawienia co najmniej dwie osoby by³y obecne
przed Najwiêtszym Sakramentem.
W Mauretanii jest zwyczaj niewystawiania Najwiêtszego Sakramentu noc¹, ale
przenoszenia go na nowo podczas mszy
w poranek nastêpnego dnia. Czyli Najwiêtszy Sakrament jest wystawiony, aby
wierni mogli mu oddaæ czeæ przez dwa
dni, od godziny 6.30 do 21.00. Ceremonie
koñcz¹ siê msz¹ wiêt¹.
Aby poznaæ ród³a tego Nabo¿eñstwa
znowu siêgn¹³em do mojej encyklopedii katolickiej. Tam przeczyta³em:
Katolicy, przez tê trwaj¹c¹ 40 godzin
adoracjê, chcieli ukazaæ sw¹ wiarê w Chrystusa, który siê staje rzeczywicie obecny
w Sakramencie Eucharystii.
...Podejrzewa siê, ¿e nazwa Czterdziestogodzinnego Nabo¿eñstwa ma swe ród³a w modlitwach odmawianych przed grobem Chrystusa w bazylice wiêtego Grobu w czasie od wieczora Wielkiego Pi¹tku
do poranku Niedzieli Zmartwychwstania,
ale jak siê wydaje nabo¿eñstwo to zrodzi³o
siê w Mediolanie.
...W 1527 roku, Jean-Antoine Bellotti
ustanowi³ Czterdziestogodzinn¹ Adoracjê
co kwarta³, lecz to w. Antoni Maria Zaccarie* i Barnabici uchodz¹ za prawdziwych
pomys³odawców tego nieprzerwanego ³añcucha modlitw, wed³ug s³ów Klemensa VII
w Konstytucji rozci¹gaj¹cej tê praktykê na
ca³y wiat...
Czterdziestogodzinne Nabo¿eñstwo

zrodzi³o praktykê sta³ych adoracji, czyli
uwielbiania Boga przed Najwiêtszym Sakramentem w dzieñ i w nocy przez jaki
czas. We Francji, jako wynik oddania Jej
Bogu, sta³a adoracja jest organizowana w
Bazylice Sacré-Coeur na Montmartre i ta
praktyka jest stosowana ju¿ od ponad 100
lat...
Sta³a adoracja Najwiêtszego Sakramentu jest czasem nazywana adoracj¹ wynagradzaj¹c¹, gdy¿ czêsto widziano w niej
przedstawienie Bogu w modlitwie tego, co
jest bezczeszczone przez grzech.
I to tak dotar³em z powrotem na Mauritius, do Rose Hill, na maurycki Montmartre, miejsce wiecznej adoracji Najwiêtszego Sakramentu, jakiej oddaja siê zakonnice wynagradzaj¹ce, podczas gdy moje poszukiwania mia³y pocz¹tek przy wiêtym
Grobie w Jerozolimie.
Nie ma tu ju¿ miejsca na opisanie ¿arliwoci ludu, którym p³onie ca³a wyspa podczas tych licznych Nabo¿eñstw Czterdziestogodzinnych, by móc powiedzieæ o t³umach, które przychodz¹, by siê modliæ w
kocio³ach, o ogromnej wierze, która siê
wznosi w modlitwie zw³aszcza, kiedy siê
intonuje piew Tantum Ergo albo Veni Creator, w tej wspólnocie chrzecijan i niechrzecijan, przychodz¹cych razem, wyznaæ wiarê w Chrystusa, który staje siê rzeczywicie obecny w Sakramencie Eucharystii.
Oto ma³a historia z ¿ycia naszego Kocio³a, która nie jest nikomu dobrze znana.
Cieszê siê, ¿e mog³em, dziêki licznym
ksi¹¿kom ubogaciæ nieco nasz¹ wiedzê.
*
Antoine Marie Zaccarie to kap³an, który ¿y³ w latach 1502-1539 za³o¿y³ grupê religijn¹ ¿yj¹c¹ w wiecie, nazwan¹ Barnabitami, gdy¿ orodkiem ich dzia³alnoci by³
kocio³ w. Barnaby w Mediolanie. Dziêki
niemu powsta³o Zgromadzenie Sióstr w.
Paw³a. Barnabici powiêcaj¹ siê pos³udze
w parafii, edukacji m³odzie¿y, kazaniom i
misjom.
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.portstnicolas.org
Na pytania odpowiada:
O. Philippe LOUVEAU, proboszcz
parafii Najwiêtszej Trójcy
w Perreux-sur-Marne
Diecezja Créteil
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Przed
Najwiêtszym
Sakramentem...

Uwielbiam Ciê, Stwórco i Panie utajony w Najwiêtszym Sakramencie.
Uwielbiam Ciê za wszystkie dzie³a r¹k Twoich, w których mi siê ukazuje tyle
m¹droci, dobroci i mi³osierdzia; o Panie, rozsia³e tyle piêkna po ziemi, a ono mi
mówi o piêknoci Twojej, choæ jest tylko s³abym odbiciem Ciebie, niepojêta Piêknoci. A choæ ¿e siê ukry³ i zatai³, i zatai³ piêknoæ sw¹, oko moje owiecone
wiar¹ dosiêga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcê swego, najwy¿sze swe dobro
i serce moje ca³e tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroæ omieli³a mnie mówiæ z Tob¹ - mi³osierdzie Twoje sprawia to, ¿e znika pomiêdzy nami przepaæ, która dzieli Stwórcê od stworzenia.
Rozmawiaæ z Tob¹, o Panie, to rozkosz dla mojego serca; w Tobie znajdujê
wszystko, czego serce moje zapragn¹æ mo¿e. Tu wiat³o Twoje owieca mój umys³
i czyni go zdolnym do coraz g³êbszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje
sp³ywaj¹ ³ask strumienie, tu dusza moja czerpie ¿ycie wiekuiste. O Stwórco mój i
Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz siê cile ze
swym nêdznym stworzeniem. Tu siê rozumiej¹ serca nasze bez doboru s³ów; tu
nikt mowy naszej przerwaæ nie jest w stanie. O czym mówiê z Tob¹, o Jezu, jest to
nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieæ nie bêd¹ i anio³owie nie mi¹ siê
zapytaæ. S¹ to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica mi³osierdzia Jego, które ogarnia ka¿d¹ oddzielnie duszê.
Za tê niepojêt¹ dobroæ Twoj¹ uwielbiam Ciê, o Stwórco i Panie ca³ym sercem i
dusz¹ moj¹. A choæ to uwielbienie moje jest tak nêdzne i ma³e, jednak jestem
spokojna, bo wiem, ¿e Ty wiesz, ¿e ono jest szczere, choæ tak nieudolne
w. Faustyna, Dz.1692.

Z Katechizmu Kocio³a
Katolickiego (2095-2098)

«JEMU
SAMEMU
S£U¯YÆ
BÊDZIESZ...»
Teologalne cnoty wiary, nadziei
i mi³oci kszta³tuj¹ i o¿ywiaj¹ cnoty moralne. Tak wiêc mi³oæ sk³ania nas do sprawiedliwego oddawania Bogu tego, do czego jestemy zobowi¹zani jako stworzenia.
Cnota religijnoci uzdalnia nas do
takiej postawy.
Adoracja jest pierwszym aktem
cnoty religijnoci. Adorowaæ Boga
oznacza uznaæ Go za Boga, za
Stwórcê i Zbawiciela, za Pana i
Mistrza wszystkiego, co istnieje, za
nieskoñczon¹ i mi³osiern¹ Mi³oæ.
"Panu, Bogu swemu, bêdziesz
oddawa³ pok³on i Jemu samemu
s³u¿yæ bêdziesz" (£k 4,8)  mówi
Jezus, powo³uj¹c siê na Ksiêgê Powtórzonego Prawa (Pwt 6,13).
Adorowaæ Boga oznacza z szacunkiem i ca³kowit¹ uleg³oci¹
uznaæ "nicoæ stworzenia", które
istnieje jedynie dziêki Bogu. Adorowaæ Boga oznacza wychwalaæ
Go, wielbiæ i uni¿aæ samego siebie
podobnie jak Maryja w "Magnificat" wyznaj¹c z wdziêcznoci¹, ¿e
On uczyni³ wielkie rzeczy i ¿e
wiête jest Jego imiê (Por. £k 1,4649).
Adoracja Jedynego Boga wyzwala cz³owieka z zamkniêcia siê
w sobie, z niewoli grzechu i ba³wochwalstwa wiata.
Akty wiary, nadziei i mi³oci,
które nakazuje pierwsze przykazanie, wyra¿aj¹ siê w modlitwie.
Wzniesienie ducha do Boga jest
wyrazem naszej adoracji Boga: w
modlitwie uwielbienia i dziêkczynienia, modlitwie wstawienniczej i
modlitwie b³agalnej. Modlitwa jest
niezbêdnym warunkiem pos³uszeñstwa przykazaniom Bo¿ym. "Zawsze... trzeba siê modliæ i nie ustawaæ" (£k 18,1).
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CUDOWNY MEDALIK NIEPOKALANEJ
WIÊTA KATARZYNA LABOURÉ
I NAJWIÊTSZA MARYJA PANNA
Wierna wspó³pracownica Pana, Najwiêtsza Dziewica zawsze pos³ugiwa³a siê
duszami najpokorniejszymi, aby przekazaæ
ludziom swe polecenia. Có¿ faktycznie zrobi³aby «m¹droæ» wielkich tego wiata
wobec niewypowiedzianej prostoty niebiañskich s³ów? Jedynie dusza, która nie odrzuci³a pierwotnej prostoty ducha lub odnalaz³a j¹ przez ³askê mo¿e uchwyciæ ich
g³êbokie i promienne znaczenie.
wiêta Katarzyna Labouré, której Najwiêtsza Panna powierzy³a tê wielk¹ misjê, urodzi³a siê 2 maja 1806 roku w Fainles-Moutiers, w burgundzkiej wsi. Maj¹c 9
i pó³ roku, Katarzyna straci³a matkê. To w
tej chwili pierwsze wewnêtrzne wo³anie
Najwiêtszej Panny zabrzmia³o w jej duszy. Z ca³¹ ¿arliwoci¹ swego czystego
serca, dziecko zwróci³o siê ku Maryi, która
j¹ wziê³a pod opiekê, aby j¹ poprowadziæ
do Jezusa, drog¹ pobo¿noci, która j¹ mia³a doprowadziæ do szczytów doskona³oci.
Do wieku dwunastu lat, Katarzyna przyst¹pi³a do pierwszej Komunii w. Wiek dorastania naznaczy³ dar z siebie, jaki z³o¿y³a jedynemu Panu. Jej pobo¿noæ, duch pokuty, naladowanie Jezusa nie usz³y uwagi otoczenia. To dziecko, które w wieku 12
lat okolicznoci postawi³y na czele domu,
do wieku osiemnastu lat, poród trudnoci, do których nale¿y kierowanie gospodarstwem rolnym, prowadzi³o prawdziwe
¿ycie religijne oparte na modlitwie i wyrzeczeniach na przemian z zajêciami domowymi. Ojca zachwyca³o powodzenie jego
domu i nie zastanawia³ siê wcale nad ród³em, z którego to dziecko czerpa³o energiê, by siê tak powiêcaæ.
W wieku osiemnastu lat, nadzwyczajne wydarzenie  które przywo³a ona pod
koniec swego ¿ycia  sen odkry³ przed ni¹
ukierunkowanie jej ¿ycia na s³u¿bê chorym
w zakonie córek wiêtego Wincentego a
Paulo. Osi¹gn¹wszy pe³noletnioæ Katarzyna odkrywa wiêc przed ojcem swe pragnienie ¿ycia zakonnego. Ojciec odmawia: Katarzyna jest mu niezbêdna... Aby przesta³a o tym myleæ wysy³a j¹ do Pary¿a, gdzie
jej starszy brat prowadzi z ¿on¹ restauracjê dla robotników. Nadzieja, ¿e ujrzy jak
w sercu jego córki ganie pomys³ wst¹pienia do klasztoru, da³a Piotrowi Labouré si³ê
do rozstania siê z dzieckiem. Ale Katarzyna pozosta³a czysta i wierna, niezachwiana w swym postanowieniu.
Dojrza³a przez próbê i trudnoci, Kata-
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£aski otrzymane dziêki noszeniu Medalika, o jaki prosi³a Maryja, zjawiaj¹ca siê
Katarzynie Labouré przy ulicy du Bac w Pary¿u, s¹ tak
liczne i tak zadziwiaj¹ce, ¿e
entuzjazm ludu nazwa³ go
Cudownym Medalikiem.
rzyna w koñcu odpowiedzia³a na wo³anie
Pana: wst¹pi³a do Zgromadzenia Córek
Mi³osierdzia wiêtego Wincentego a Paulo, 21 kwietnia 1830, po trzech miesi¹cach
postulatu. To tam, przy ulicy du Bac w Pary¿u, Najwiêtsza Panna czeka³a na swe
dziecko.
W trzy miesi¹ce póniej, w nocy z 18
na 19 lipca 1830, Siostra Katarzyna us³ysza³a, jak kto trzy razy wo³a j¹ po imieniu.
Rozchyli³a zas³onkê swej celi i zobaczy³a
przed sob¹ dziecko w wieku czterech mo¿e
piêciu lat, ubrane na bia³o, janiej¹ce wiat³em. «Przyjd do kaplicy  powiedzia³o 
wiêta Dziewica czeka na Ciebie.»
Katarzyna ba³a siê: «Kto mnie us³yszy!» Dziecko j¹ uspokoi³o i poprowadzi³o
m³od¹ nowicjuszkê do kaplicy, gdzie by³y
zapalone wszystkie wiece woskowe i pochodnie. Katarzyna uklêk³a... Nagle us³ysza³a jakby szelest jedwabiu; dziecko powiedzia³o: «Oto wiêta Dziewica.»
Kobieta godnej podziwu piêknoci wesz³a i siad³a na krzele na chórze. W relacji zdanej swej prze³o¿onej Siostra Katarzyna opowiedzia³a jêzykiem naiwnym i
uroczym o przebiegu objawienia.
Katarzyna nie wiedzia³a, ile czasu by³a
u stóp Dziewicy. Dziecko odprowadzi³o j¹

do jej celi. «Wierzê, powiedzia³a potem, ¿e
to dziecko to by³ mój anio³ stró¿, który sta³
siê widzialny.»
Cudowny Medalik
Sobota 27 listopada 1830, pod wieczór.
wiêta Katarzyna klêcza³a w kaplicy.
Nagle us³ysza³a s³odki szelest jedwabiu.
Podnios³a oczy: ujrza³a Najwiêtsz¹
Pannê w bia³ej szacie. Jej piêkna nie da
siê opisaæ. Na g³owie mia³a welon bia³y i
lni¹cy, który opada³ do samych stóp. Sta³a na kuli, której zaledwie po³owê widzia³a
Katarzyna, stopami mia¿d¿y³a wê¿a i trzyma³a w rêkach mniejsz¹ kulê. Kiedy j¹ unosi³a ku niebu, jej twarz sta³a siê jeszcze
piêkniejsza. Potem kula zniknê³a, a rêce
Maryi pozosta³y w gecie znanym z Cudownego Medalika.
«Ta kula, któr¹ widzisz, powiedzia³a
Najwiêtsza Panna, przedstawia ca³y wiat
i ka¿d¹ pojedyncz¹ osobê... Te promienie
s¹ symbolem ³ask, jakie rozlewam na osoby, które mnie o nie prosz¹. Kamienie, które nie wydzielaj¹ promieni, symbolizuj¹ te
³aski, o które ludzie zaniedbuj¹ prosiæ.»
W tej chwili uformowa³ siê wokó³ Maryi
«owal», w który by³y wpisane z³ote s³owa:
«O Maryjo,
bez grzechu poczêta,
módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie
uciekamy.»
W tym samym czasie, Katarzyna otrzyma³a polecenie: «Wybij medalik o takim
wzorze. Wszystkie osoby, które go bêd¹
nosiæ otrzymaj¹ wielkie ³aski.» Wtedy obraz odwróci³ siê i Katarzyna ujrza³a jego odwrotn¹ stronê: literê M pod krzy¿em, w któr¹ wpleciona by³a podstawa krzy¿a, pod
tym: Serce Jezusa otoczonego koron¹ z
cierni i Serce Maryi przebite na wylot mieczem. Naoko³o niego b³yszcza³a korona z
dwunastu gwiazd.
Ojciec Aladel, spowiednik siostry Katarzyny, bada³ ze staraniem i ostro¿noci¹,
któr¹ Koció³ zaleca, deklaracje Siostry, i
okaza³ siê najpierw bardzo powci¹gliwy.
Jednak charakter siostry Katarzyny, jej ¿ycie wzorowe i ca³kowite poddanie siê spowiednikowi sprawi³y, ¿e jej szczeroæ by³a
poza wszelkim podejrzeniem.
Ojciec Aladel czeka³ a¿ do pocz¹tku
roku 1832, by udaæ siê do arcybiskupa Pary¿a, Jego Ekscelencji Quélen i omówiæ objawienia przy ulicy du Bac oraz skargi Mat-
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ki Bo¿ej kierowane do Katarzyny z powodu tego, ¿e medalik jeszcze nie by³ wybijany. Arcybiskup poleci³, aby wybiæ medalik.
Radoæ Katarzyna by³a bardzo g³êboka, gdy ojciec Aladel przekaza³ jej medalik. Wziê³a go z szacunkiem, poca³owa³a i
powiedzia³a:
«Teraz trzeba go rozpowszechniaæ.
Bêdzie piêknie us³yszeæ, jak siê mówi:
Maryja jest królow¹ wszechwiata. To bêdzie czas pokoju, radoci i szczêcia.»
Rozpowszechnianie
Cudownego Medalika
Pierwsze medaliki powiêci³ sam Arcybiskup i jemu te¿ Bóg da³ ³askê bycia wiadkiem pierwszego cudu. Rzeczywicie J. E.
Quélen z medalikiem w rêku stan¹³ u drzwi
cz³owieka, który swym odstêpstwem zas³u¿y³ na smutn¹ s³awê. Umiera³ odmawiaj¹c
pojednania siê z Bogiem. Arcybiskup zosta³ wyproszony. Podwoi³ wiêc modlitwy i
akt zawierzenia, jaki pok³ada³ w medaliku
Niepokalanej. W nocy J. E. Quélen zosta³
wezwany do wezg³owia tego znanego odstêpcy, który wczeniej wypar³ siê wiary i
jej zobowi¹zañ. Dotkniêty przez ³askê,
umar³ w spokoju, w ramionach arcybiskupa Pary¿a. Rozg³os jego nawrócenia szybko siê rozszed³.
Do tego zwyciêstwa Maryi szybko zaczê³y siê dok³adaæ inne relacje nawróceñ i
nadzwyczajnych uzdrowieñ. Wkrótce wierni nie mówili o tym medaliku inaczej jak
«Cudowny Medalik».
Jeden z cudów, który zyska³ najwiêkszy rozg³os to nawrócenie ¿yda Alfonsa de
Ratisbonne, 20 stycznia 1842. Przy okazji
podró¿y do W³och, ten m³ody Izraelita zatrzyma³ siê w Rzymie, gdzie spotka³ barona de Bussieres, katolika gorliwego i przekonanego. Nape³niony wspó³czuciem dla
swego m³odego przyjaciela i pchany przez
si³ê nadzwyczajn¹ , która mu pomaga³a
stawiaæ czo³o wszystkim trudnociom, baron de Bussieres stara³ siê doprowadziæ go
do znajomoci prawdy. M³odzieniec odpowiada³ ¿artem na wszystkie próby barona.
Jego konkluzja by³a zawsze ta sama: «Jestem ¿ydem, i umrê jako ¿yd.» Baronowi
uda³o siê jednak namówiæ przyjaciela na
noszenie na szyi Cudownego Medalika i
na odmawianie ka¿dego ranka i wieczora
modlitwy: Pomnij o Najwiêtsza....
Ta modlitwa sta³a siê jak obsesja w duszy m³odzieñca; ale im bardziej jego przyjaciel stara³ siê go przekonaæ do przyjêcia
prawdy chrzecijañstwa, tym bardziej de
Ratisbonne stwierdza³ swe niedowiarstwo
i wrêcz odrazê do wiary. Przyjaciel barona, który obieca³ siê tak¿e modliæ o jego
nawrócenie, nagle zmar³. Przygotowywano uroczysty pogrzeb w kociele wiêtego
Andrzeja, baron za uda³ siê tam, aby uregulowaæ kilka spraw. By³ ze swym przyjacielem, de Ratisbonne, spotkanym «przypadkiem»  my powiemy: opatrznociowo
 na ulicy, który wszed³ z nim do kocio³a.
«By³em zaledwie chwilê w kociele 
opowiada³ póniej nawrócony  kiedy na-

gle poczu³em siê ogarniêty niewys³owionym zamêtem. Podnios³em oczy. Ca³a budowla znik³a mi sprzed oczu. Samo prezbiterium skoncentrowa³o na sobie ca³e
wiat³o i w jego promieniach ujrza³em stoj¹c¹ na o³tarzu wielk¹, promieniej¹c¹, pe³n¹ majestatu i s³odyczy postaæ Dziewicy
Maryi, tak¹, jaka jest na moim medaliku.
Nieodparta si³a pcha³a mnie ku Niej. Dziewica zrobi³a znak rêk¹, abym ukl¹k³, jakby
mówi³a do mnie: «Tak jest dobrze!». Wcale do mnie nie mówi³a, ale wszystko zrozumia³em.»
Nawrócenie Alfonsa de Ratisbonne odby³o siê w jednej chwili i by³o ca³kowite.
Przyj¹³ wkrótce chrzest, a w piêæ lat póniej, porzuci³ wiat, przyj¹³ wiêcenia kap³añskie.
Umar³ w opinii wiêtoci, w roku 1884.
Nawrócenia, uzdrowienia, nadzwyczajne ³aski mno¿¹ siê. Cudowny Medalik zyskuje coraz wiêksz¹ s³awê. Po kilku miesi¹cach medaliki ju¿ w tysi¹cach s¹ wybi-

jane i wysy³ane równie¿ do odleg³ych krajów.
Siostra Katarzyna cieszy siê z tego w
milczeniu i odosobnieniu. A¿ do niespodziewanej mierci, 31 grudnia 1876, pozosta³a
w najg³êbszym cieniu. Z wyj¹tkiem prze³o¿onych, nikt nie wiedzia³, ¿e to w³anie ona
 siostra Katarzyna Labouré zosta³a obdarzona przywilejem objawieñ.
Na polecenie spowiednika, siostra Katarzyna musia³a zredagowaæ dla prze³o¿onych rozmaite relacje o zjawieniach siê Najwiêtszej Maryi Panny. Dopiero po jej
mierci prze³o¿eni ujawnili sekret jej nadzwyczajnego ¿ycia. Koció³ kanonizowa³ j¹
w roku 1947. Jej nietkniête cia³o jest przechowywane w kaplicy Objawieñ przy ulicy
du Bac, w Pary¿u.
£aska za ³ask¹
«Wszystkie osoby, które nosz¹ ten medalik otrzymaj¹ wielkie ³aski. £aski bêd¹ obfite dla tych osób, które bêd¹ ufaæ.» Taka
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by³a obietnica Maryi dla siostry Katarzyny
Labouré. Maryja zrealizowa³a j¹ i nadal realizuje, rozlewaj¹c na nas ³aski: nawrócenia we wszystkich sferach spo³ecznych,
uzdrowienia ze wszystkich chorób, cudownie pomagaj¹c w najwiêkszych trudnociach, w najgorszych nêdzach i nawet ratuj¹c z niebezpieczeñstwa mierci. Ile¿ medalików, w³o¿onych pobo¿n¹ i dyskretn¹
rêk¹, osoby ufaj¹cej i uciekaj¹cej siê do
Maryi, pod poduszkê umieraj¹cych, a zbuntowanych przeciw Bogowi, wyjedna³o im
³askê odczucia skruchy, przebaczenia i
pokoju!
Maryja objawia siê w swoim medaliku
jako postrach demona i jako zwyciê¿aj¹ca
ducha z³a:
«O Maryjo,
bez grzechu poczêta,
módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie
uciekamy.»
Ilu¿ chorych opuszczonych w swym
losie z powodu bezsilnoci ludzkiej wiedzy
odnalaz³o zdrowie stykaj¹c siê z Cudownym Medalikiem, przez wstawiennictwo tej,
która jest naprawdê Uzdrowieniem Chorych.
W roku 1894, papie¿ Leon XIII ustanowi³ wiêto Objawienia siê Niepokalanej
Dziewicy i Cudownego Medalika na dzieñ
Jej zjawienia siê: 27 listopada. Czytamy w
dekrecie o tym wiêcie:
«A¿eby potêga i hojnoæ, jak¹ nasza
mi³osierna Matka okaza³a nam przez wiêty
medalik zawsze pozosta³y w naszej pamiêci i aby nabo¿noæ wiernych do Niepokalanej Dziewicy siê pog³êbia³a, zda³o siê dobrym Stolicy Apostolskiej, by co roku uczciæ
J¹ przez szczególn¹ uroczystoæ ukazania siê Niepokalanej oraz jej wiêtego Medalika.»
Atanazy Cottier
Stella Maris nr 419, str. 1-4
Przek³ad z franc. : E.B.
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Znalezione w sieci

Matka Teresa z Kalkuty
i Cudowny Medalik

Matka Teresa z Kalkuty, znana na ca³ym wiecie z dzia³alnoci charytatywnej,
któr¹ rozpoczê³a w 1948 r., pos³ugiwa³a siê
prostym "narzêdziem" jako symbolem tej
dzia³alnoci: "Cudownym Medalikiem".
Zwykle widywano Matkê, jak bra³a pe³n¹
garæ tych medalików, ca³owa³a je i rozdawa³a biednym. Kiedy rozchodzi³a siê wiadomoæ, ¿e Matka Teresa przyby³a do miasta przed klasztorami ustawia³y siê kolejki.
Wita³a m³odych i starych, chorych i biedaków, wieckich i duchownych, znanych i
nieznanych. Rzadko kto odchodzi³ bez
Medalika, jaki Matka wciska³a mu w rêkê.
Podczas ostatniej wizyty w nowojorskiej
dzielnicy South Bronx w czerwcu 1997 r.,
a wiêc nieca³e trzy miesi¹ce przed mierci¹. Matka, siedz¹c na wózku inwalidzkim,
trzyma³a na kolanach ca³y koszyk tych medalików. Siostry ci¹gle nape³nia³y go na
nowo, w miarê jak Matka wrêcza³a pokane ich iloci ka¿demu ksiêdzu, który wita³
siê z ni¹ po Mszy. Warta podkrelenia jest
czeæ, z jak¹ wrêcza³a te religijne sakramentalia oraz ¿arliwoæ, z jak¹ zaleca³a,
¿eby ich u¿ywaæ jako narzêdzia szerzenia
ewangelicznego przes³ania mi³oci.
Dlaczego Matka Teresa
rozdawa³a Cudowne Medaliki?
Czym one s¹?
Jaki zwi¹zek maj¹ z prac¹ jej sióstr,
Misjonarek Mi³oci?
Poniewa¿ Matka w ostatnim dziesiêcioleciu ¿ycia osobicie nadzorowa³a coroczne rozdawnictwo dziesi¹tków tysiêcy Cudownych Medalików, oraz poniewa¿ jej
Siostry nadal rozprowadzaj¹ co roku oko³o 1.800.000 Cudownych Medalików, bardzo wskazane wydaje siê zwiêz³e omówienie tego zjawiska.
Cudowny Medalik pojawi³ siê 80 lat
przed urodzeniem Matki w 1830 r.
Matka Bo¿a ukazywa³a siê wtedy m³odej szarytce, w. Katarzynie Laboure w kaplicy przy ulicy du Bac w Pary¿u. Na odchodnym Matka Najwiêtsza poleci³a zakonnicy, ¿eby wybito i rozdawano medalik
z przedstawieniem Jej jako Niepokalanie
Poczêtej na awersie i z obrazem Kalwarii
na rewersie. W ci¹gu dziesiêciolecia od
tych objawieñ - uwa¿anych powszechnie
jako pocz¹tek nowoczesnej ery maryjnych
zjawisk nadprzyrodzonych - Medalik sta³ siê
tak powszechny i popularny, oraz powodowa³ tak wiele uzdrowieñ i nawróceñ, ¿e zaczêto go nazywaæ "Cudownym Medalikiem"; pod t¹ nazw¹ znany jest po dzi
dzieñ.
W po³owie XIX wieku francuscy misjonarze rozpowszechniali Medalik i jego cu-

down¹ s³awê po ca³ym wiecie. Miêdzynarodow¹ s³awê zdoby³ on, gdy w 1842 roku
nawróci³ siê za porednictwem Cudownego Medalika Alfons de Ratisbonne, agnostyk, zaciekle wojuj¹cy z Kocio³em.
W pierwszej po³owie XX wieku w.
Maksymilian Kolbe, franciszkanin konwentualny i póniejszy mêczennik mi³oci w Auschwitz, zas³yn¹³ rozdawnictwem Cudownych Medalików na ogromn¹ skalê. w.
Maksymilian nazywa³ Medalik "nasz¹ broni¹ trafiaj¹c¹ do serc" oraz "kul¹, któr¹ wierny ¿o³nierz trafia wroga, to jest diab³a i
przez to ratuje dusze".
Jeli w. Maksymiliana Kolbego mo¿na uwa¿aæ za czo³owego propagatora Cudownego Medalika w pierwszej po³owie XX
wieku, to Matkê Teresê mo¿na nazwaæ czo³ow¹ aposto³k¹ Medalika w drugiej po³owie
20 stulecia. Matka Teresa pos³ugiwa³a siê
Medalikiem jako skutecznym narzêdziem
szerzenia Ewangelii Mi³oci.
Jak Medalik rekapituluje ewangeliczne
orêdzie doskona³ej mi³oci bliniego?
Spojrzenie na symbolikê awersu i rewersu Medalika jest jak swoista lektura "Katechizmu Kocio³a Katolickiego". Przez
zg³êbianie wizerunków wyt³oczonych na
Medaliku mo¿na zapoznaæ siê z lekcjami
o Jezusie Chrystusie, Jego Kociele, Odkupieniu, Eucharystii, Bo¿ym Mi³osierdziu,
£asce, Grzechu Pierworodnym, Matce Bo¿ej, mierci, S¹dzie, Niebie i Piekle.
Awers Medalika przedstawia scenê z
Ksiêgi Rodzaju (3:15) znan¹ jako Protoewangelia: Bóg zapowiada, ¿e Kobieta i jej
potomek ostatecznie zmia¿d¿¹ g³owê starodawnego wê¿a, który skusi³ Adama i Ewê
do pope³nienia grzechu pierworodnego.
Maryja, stoj¹ca na kuli ziemskiej ze stop¹ na pe³zn¹cym wê¿u, jest przedstawiona jako Niepokalane Poczêcie - nauka wyjaniona s³owami modlitwy, otaczaj¹cej
Matkê Bosk¹ w owalu:
"O Maryjo bez grzechu poczêta,
módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie uciekamy".
Maryja, Nowa Ewa, pierwsza istota z
naszego rodzaju ludzkiego, uwolniona od
grzechu pierworodnego (z chwil¹ poczêcia siê w ³onie matki), wyprasza u Boga
³aski do pokonywania wp³ywów diab³a, którym udaje siê wlizgn¹æ w nasze s³abe ¿ycie. Te ³aski, jakie za Jej porednictwem
otrzymujemy od Boga, symbolizuj¹ promienie, padaj¹ce z Jej palców. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie z ka¿dego palca padaj¹ promienie. Matka Boska wyjani³a w. Katarzynie, ¿e brakuj¹ce promienie przedstawiaj¹ ³aski, które Bóg daje, ale my odma-

wiamy ich przyjêcia. Ogólnie mówi¹c, czo³owa strona Cudownego
Medalika jest mini-katechizmem o
wielkiej walce dobra i z³a, jak¹ podejmuje rodzaj ludzki - o walce, w
której Maryja wyró¿nia siê jako
pierwszy owoc zwyciêstwa, odniesionego przez Chrystusa i jako nasza Matka, dana nam przez Boga,
która zlewa na nas ³aski, konieczne
do uczestniczenia w tym samym
zwyciêstwie.
Rewers Medalika przedstawia
scenê z Ewangelii w. Jana (19:2527), gdzie krzy¿ Jezusa Chrystusa z
Maryj¹ u Jego stóp stoi jako najwy¿szy element tajemnicy Bo¿ej Mi³oci
- odkupieñczej mi³oci bez granic.
Otoczony owalem z 12 gwiazd, symbolizuj¹cych 12 pokoleñ Izraela ze
Starego Testamentu i 12 Aposto³ów
z Nowego Testamentu, krzy¿ na Cudownym Medaliku przedstawia nadziejê - nadziejê, któr¹ rozumia³a Maryja i któr¹ Matka Teresa przekazywa³a za ka¿dym razem, gdy wciska³a Medalik do rêki biedaka. U podstawy krzy¿a jest pozioma linia, traktowana jako symbol o³tarza, bo w³anie na o³tarzu podczas Mszy nadal w dzisiejszym
wiecie i poprzez wieki uobecnia siê Ofiara Kalwaryjska. Inicja³ M u stóp krzy¿a i
o³tarza oznacza sposób, w jaki Maryja gromadzi wiernych tak, ¿eby otrzymywali ³aski Odkupienia i uczestniczyli w Komunii
wiêtej z jej postaw¹ wiary i ca³kowitego
powiêcenia Chrystusowi i Jego misji mi³oci bliniego. Pod monogramem maryjnym znajduj¹ siê dwa serca - Najwiêtsze
Serce Jezusa, okolone cierniami i Niepokalane Serce Maryi, przeszyte mieczem.
Zespolenie obu serc w krwi i cierpieniu stanie siê w koñcu przymierzem chwa³y. Uwielbiony Jezus wst¹pi³ do nieba, a Niepokalana Maryja, wziêta z dusz¹ i cia³em do tego
samego miejsca, ¿yje obecnie zespolona

w jeden zestrojony na wieki puls mi³oci
do ludzkoci - powo³anej do udzia³u kiedy
w pe³ni ¿ycia i mi³oci. Sposób szerzenia
przez Matkê Teresê Ewangelii mi³oci zasadza³ siê na umo¿liwieniu osobom, otrzymuj¹cym Cudowny Medalik, dowiadczenia tkliwej mi³oci i opieki Maryi, Matki Jezusa we wszystkich potrzebach. Wzywa³a
ich do modlenia siê z wiar¹:
"Maryjo, Matko Jezusa, b¹d mi teraz
matk¹" i proszenia J¹ o to, czego potrzebuj¹. W ten sposób mia³y miejsce niezliczone cuda, kieruj¹c serca ludzi ku Bogu
w g³êbokiej mi³oci i ufnoci.
Dla Matki Teresy to by³ "medalik Mi³oci bliniego" - znak osobistego zainteresowania siê Boga absolutnie ka¿d¹ osob¹
"teraz", to znaczy w absolutnie ka¿dej chwili ¿ycia. Nada³a Cudownemu Medalikowi
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nowy apostolski rozmach i ukaza³a duchowoæ i teologiê Medalika przez pryzmat swej wiêtej misji mi³oci bliniego. Misji, której celem jest zaspokojenie Jezusowego pragnienia mi³oci i
dusz, zw³aszcza najbiedniejszych z
biednych. Poniewa¿ zaspokajanie pragnienia Jezusa stanowi samo centrum
charyzmatu (duchowoci i pos³annictwa) Misjonarek Mi³oci, Matka Teresa z miejsca po³¹czy³a dwa ostatnie
s³owa Jezusa na krzy¿u: "Oto Matka
twoja" (J 19:27) i "Pragnê" (J 19:28).
Z tej racji Misjonarki Mi³oci gasz¹ pragnienie Jezusa przez odczuwanie pragnienia za niego, przez odpowiadanie
w³asn¹ mi³oci¹ na Jezusow¹ mi³oæ
- na sposób Maryi. Jak Maryja na Kalwarii rozumia³a pragnienie Syna, otrzyma³a Jego mi³oæ i szerzy³a j¹, tak
Matka Teresa z wielk¹ prostot¹ przyswoi³a sobie Cudowny Medalik jako
piêkne narzêdzie symbolizuj¹ce odwzajemnianie mi³oci¹ za mi³oæ:
TYLKO MI£OCI¥
MO¯NA ODP£ACIÆ ZA MI£OÆ!
O Maryjo bez grzechu poczêta,
módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie uciekamy
tak ¿eby zosta³o zaspokojone
pragnienie Jezusa
i ¿eby jego wiat
sta³ siê czym piêknym dla Boga,
królestwem mi³oci, gdzie Ty,
o Maryjo, Matko Jezusa,
mo¿esz byæ matk¹ dla mnie
i dla wszystkich, teraz i zawsze.
Amen.
wiêta Katarzyna s³ysza³a g³os, mówi¹cy do niej: "Postaraj siê o wybicie medalika wed³ug tego wzoru. Kto bêdzie nosi³ taki
powiêcony medalik, otrzyma wszelkie ³aski, zw³aszcza gdy bêd¹ nosili go na szyi.
Obfite ³aski otrzymaj¹ ci, którzy nosz¹ go z
wiar¹".
o. James McCurry

Medytacja b³. Matki Teresy z Kalkuty

NIE MA PRZYJACIELA NAD JEZUSA
«Nikt nie ma wiêkszej mi³oci od tej, gdy kto ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich.
Wy jestecie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was nie nazywam s³ugami,
bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko,
co us³ysza³em od Ojca mego.» (Z Ewangelii wed³ug w. Jana 15,13-15)

Nie ma przyjaciela nad Jezusa,
poniewa¿ Jego mi³oæ jest tak pokorna i tak delikatna. Prawdziwa i
pewna droga do przyjani wiedzie
przez pokorê, przez otwieranie siê
dla drugiego cz³owieka, akceptowanie drugiego cz³owieka takim,
jakim jest, przez wzajemne poznawanie siê. To poznanie prowadzi
do wielkiej mi³oci, a mi³oæ prowadzi do wielkiej s³u¿by, ofiaro-

wywania siê jeden drugiemu.
Dla mnie to w³anie jest przyjañ: wzajemne poznawanie siê,
akceptacja wzajemna takimi, jakimi jestemy, tak abymy mogli siê
wzajemnie mi³owaæ, i w ten sposób wype³niaæ s³owa Jezusa: Mi³ujcie siê wzajemnie tak, jak Ja was
umi³owa³em, tak jak Ojciec Mnie
umi³owa³.
Jak Go mi³owa³ Ojciec? Odda-

j¹c Go. On Go ofiarowa³, a Jezus
umi³owa³ mnie, ofiaruj¹c siebie.
Dlatego ja tak¿e muszê kochaæ
mego przyjaciela, ofiarowuj¹c mu
siebie, to znaczy byæ zupe³nie dla
niego otwartym. Otwartoæ i pokora to jedno. Dlatego Jezus umie mi³owaæ tak wielk¹ mi³oci¹, poniewa¿ upokorzy³ siê, staj¹c siê jednym z nas, abymy mogli Go mi³owaæ, tak jak On nas umi³owa³.

41

Vox Domini

Moje kochane dziecko!
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Byæ mo¿e mnie nie znasz, ale ja wiem o Tobie wszystko.
Wiem, kiedy siadasz i kiedy stoisz
Znam ka¿dy twój krok (Ps 139,1-3)
Stworzy³em ciê na moje podobieñstwo (Rdz 1,27)
Ja sprawiam, ¿e ¿yjesz, poruszasz siê i istniejesz,
Poniewa¿ jeste moim dzieckiem (Dz 17,28-29)
Znam ciê od Twojego poczêcia, wybra³em ciê w dniu stworzenia. (Jr 1,5)
Nie jeste dzie³em przypadku,
wszystkie twoje dni spisa³em w mej ksiêdze. (Ps 139,15-16)
Ja zdecydowa³em, kiedy siê urodzisz i gdzie bêdziesz ¿y³. (Dz 17,26)
Jeste wspaniale, cudownie stworzony.
Stworzy³em Ciê w ³onie Twojej matki (Ps 139,13-14)
I da³em ci ujrzeæ wiat w dniu Twoich narodzin.(Ps 7,6)
Ja nie jestem z³y ani odleg³y, jestem sam¹ Mi³oci¹. (1 J 4,11)
I pragnê wylaæ j¹ na Ciebie obficie. (1 J 3,1)
Bo chcê Ci udzieliæ, czego w swym sercu pragniesz
i ka¿dy Twój zamys³ wype³niæ. (Ps 20,5)
Wszystko, co dobre w Twoim ¿yciu pochodzi ode Mnie. (Jk 1,17)
Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je. (Mt 6,31-33)
Chcê Ci daæ nadziejê na przysz³oæ. (Jr 29,11)
Poniewa¿ kocham Ciê wieczn¹ mi³oci¹. (Jr 31,3)
Mam wiêcej myli o Tobie ni¿ jest gwiazd na niebie i ziaren piasku. (Ps 139,17-18)
Radujê siê z Ciebie. (Sof 3,17)
I nigdy nie przestanê czyniæ dobra w Twoim ¿yciu, (Jr 32,40)
Bo jeste tym, co mam najdro¿szego. (Wj 19,5)
Z ca³ego serca pragnê Twego dobra. (Jr 32,41)
Poka¿ê Ci wielkie i wspania³e rzeczy. (Jr 33,3)
Jeli bêdziesz Mnie szuka³ ca³ym sercem, znajdziesz Mnie. (Pwt 4,29)
Rozkoszuj siê Mn¹, a spe³niê Twoje pragnienia. (Ps 37,4)
Mogê zrobiæ dla Ciebie wiêcej , ni¿ mo¿esz sobie wyobraziæ. (Ef 3,20)
Bo Ja najlepiej potrafiê Ciê zachêciæ. (2 Tes 2,16-17)
Jestem Ojcem, który pociesza Ciê w k³opotach. (2 Kor 1,3-4)
Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko. (Ps 34,19)
Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jeste blisko Mego serca. (Iz 40,11)
Przyjdzie dzieñ, gdy otrê ³zy z Twoich oczu
I zabiorê wszelki ból, jakiego dozna³e w swoim ¿yciu. (Ap 21,4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Ciê tak mocno, jak Mego syna Jezusa. (J 17,23)
W Jezusie wyra¿a siê moja mi³oæ do Ciebie. (J 17,26)
On jest doskona³ym obrazem Mnie. (Hbr 1,3)
On przyszed³, aby pokazaæ, ¿e jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie. (Rz 3,31)
I by powiedzieæ ci, ¿e nie liczê Twoich grzechów.
Jezus umar³, abymy (Ty i Ja) mogli ¿yæ w zgodzie. (2 Kor 5,18-19)
Jego mieræ by³a najdoskonalszym wyrazem Mojej Mi³oci do Ciebie. (1 J 4,10)
Odda³em wszystko, co kocha³em, aby zyskaæ Twoj¹ mi³oæ. (Rz 8,31-32)
Jeli przyjmiesz Mego syna Jezusa, przyjmiesz Mnie. (1 J 2,23)
I nigdy nic nie od³¹czy ciê od mojej Mi³oci. (Rz 8,38-39)
Wróæ do domu, a wydam przyjêcie, jakiego niebo jeszcze nie widzia³o. (£k 15,7)
Jestem Twoim Ojcem i zawsze Nim bêdê. (Ef 3,14-15)
A teraz chcê Ciebie zapytaæ: czy chcesz byæ moim dzieckiem? (J 1,12-13)
Czekam na Ciebie. (£k 15,11-32)
Nie bój siê udzieliæ mi odpowiedzi, Ja zawsze jestem z Tob¹. (Iz 41,12)
Dasz sobie radê, wystarczy Ci mojej ³aski. (2 Kor 12,9)

Tatu  Wszechmog¹cy Bóg.
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Z ¿ycia, nauczania i historii Kocio³a w Polsce i na wiecie
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Tytu³

Autor

O filmie i zwiastunach filmu Mêka
oprac. Redakcja
Korespondencja Vassuli z Kongregacj¹ Nauki Wiary
oprac. Redakcja
Humanum Genus
Leon XIII
Z ¿ycia Kocio³a na wiecie - 2003
Ag. internet. ZENIT
Z ¿ycia Kocio³a Ag. internet. ZENIT
Wokó³ Pasji Chrystusa wed³ug Mela Gibsona
Christian Ravaz
Jim Caviezel i Medziugorje - wywiad dla radia MIR
oprac. Redakcja
Pasja - zobaczyæ... nie zobaczyæ...? Refleksje po premierze w Polsce.
E. Bromboszcz
Odtwórca roli Chrystusa na prywatnej audiencji u Papie¿a Jana Paw³a II
oprac. Redakcja
Czy znasz obowi¹zuj¹ce przykazania kocielne?
z nauczania Kocio³a (Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski)
List 324 z 21.10.2003 r.
Z ¯ycia Kocio³a na wiecie
oprac. Redakcja
Po kilku latach milczenia... Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, Bart³omiej I, przybywa do Rzymu w 2004 r.
na uroczystoæ wiêtych Piotra i Paw³a.
oprac. Redakcja
Dlaczego dla dokonania kanonizacji wymagane s¹ cuda?
Radca Kongregacji d/s wiêtych
Po historycznej wizycie 24.06.2004 r.
Wywiad z Patriarch¹ Ekumenicznym Konstantynopola Bart³omiejem I Wywiad Radia Watykañskiego
Z ¿ycia Kocio³a na wiecie
Ag. internet. ZENIT
Z ¿ycia Kocio³a w Polsce i na wiecie
Ag. internet. ZENIT
Papieskie orêdzie na Wielki Post 2005 roku
Jan Pawe³ II
Sakrament pokuty i pojednania Z Katechizmu Kocio³a Katolickiego
oprac. Redakcja
Ca³un to nie jest wizerunek zmar³ego
kard. Schonborn
Na pielgrzymim szlaku... Koció³ w. Alfonsa na Eskwilinie i ikona Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
Specjalne odpusty na Rok Eucharystii  dekret z 25.12.2004
Penitencjaria Apostolska. Dekret o zwi¹zaniu odpustów z aktami kultu spe³nianymi
dla uczczenia Bo¿ego Mi³osierdzia
Abp Luigi de Magistris; Gianfranco Girotti
3 kwietnia 2005 Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
O niebezpieczeñstwie zwi¹zanym z adopcj¹ dzieci przez pary jednej p³ci (czêæ 1)
Dale OLeary
O niebezpieczeñstwie zwi¹zanym z adopcj¹ dzieci przez pary jednej p³ci (czêæ 2)
Dale OLeary
Jak przyjmowaæ Komuniê wiêt¹? Z ksi¹¿ki S³u¿yæ Prawdzie, myli na ka¿dy dzieñ Kard. Joseph Ratzinger
Nauczanie Soboru Trydenckiego o niemo¿noci przyjmowania Komunii wiêtej,
gdy jest siê w stanie grzechu miertelnego, jest nadal aktualne.
Jan Pawe³ II
Dlaczego wiêtujemy Wielkanoc w innym czasie ni¿ Koció³ prawos³awny?...
oprac. Redakcja
Z ¿ycia Kocio³a w Polsce i na wiecie
oprac. Redakcja
Z ¿ycia Kocio³a w Polsce i na wiecie
oprac. Redakcja
Instrukcja dotycz¹ca kryteriów rozeznawania powo³ania w stosunku do osób
z tendencjami homoseksualnymi Benedykt XVI
Przes³anie Papie¿a do polskich biskupów ad limina Apostolorum
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Ty wiesz Panie, ¿e Ciê kocham...
Homilia Jana Paw³a II 16.10.2003 roku
B³ogos³awiona Matka Teresa z Kalkuty
Homilia Jana Paw³a II 19.10.2003 roku
Dziêkujemy Ci Ojcze, za Syna!
Modlitwa Ojca wiêtego
Wartoæ modlitwy ró¿añcowej wed³ug listu apostolskiego JPII Rosarium Virginis Mariae
Ks. Micha³ Kaszowski
Dziêkujemy Ci, Ojcze za Syna! modlitwa Ojca wiêtego u stóp betlejemskiej groty... (25.12.1983)
Orêdzie Jana Paw³a II na Wielki Post 2004
Jan Pawe³ II
Niech bêdzie waszym wzorem, niech wskazuje drogê do Maryi (w. Juan)
S³owa Jana Paw³a II z 31.07.2002
Odtwórca roli Chrystusa na prywatnej audiencji u Papie¿a Jana Paw³a II
oprac. Redakcja
Wielki Pontyfikat Mario Agnes
Ave Crux!  fragment przemówienia Papie¿a 7 wrzenia 1993 r.
Jak pomagaæ ludziom chorym na depresjê?  s³owa Jana Paw³a II do uczestników konferencji
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia 14 listopada 2003 r.
List z 22.01.2001 r. o kardynale Newmanie
Jan Pawe³ II
S³owa Papie¿a na temat niedzieli 4.05.2004
Jan Pawe³ II
Modlitwa Anio³ Pañski ods³ania nam swoj¹ g³êbiê eucharystyczn¹ - przemówienie z 1.06.1997 Jan Pawe³ II
Jan Pawe³ II niestrudzenie przypomina nam filary naszej wiary i pobo¿noci
Po Roku Ró¿añca wiêtego Rok Eucharystii
oprac. Redakcja
Mane nobiscum Domine - list apostolski do biskupów, duchowieñstwa i wiernych
na Rok Eucharystii X 2004 - X 2005
Jan Pawe³ II
Papieskie orêdzie na Wielki Post 2005 roku
Jan Pawe³ II
Jak Jan Pawe³ II zmienia nasz pogl¹d na wiêtych? Rozmowa z Fabio Zavattaro
Agencja Zenit
Papie¿ rekordów...
oprac. Redakcja
Jan Pawe³ II 1920-2005. Kalendarium ¿ycia i pontyfikatu (1)
oprac. Redakcja
wiat os³upia³...!  znalezione w sieci...
o. prof. Jan Mazur OSPPE
Edykt w sprawie beatyfikacji Jana Paw³a II;
Ks. Jerzy Dziewoñski
Rosyjski prawos³awny hierarcha kocielny bp Hilarion, pe³en nadziei na szybk¹
beatyfikacjê Wielkiego Papie¿a
Ag. internet. ZENIT 5.04.2005 r.
Jan Pawe³ II 1920-2005 Kalendarium ¿ycia i pontyfikatu (2)
oprac. Redakcja
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Totus Tuus w ostatniej chwili ¿ycia
Rozmowa z Abp Dziwiszem
Jan Pawe³ II i w. Faustyna prorocy mi³osierdzia Bo¿ego
André Castella
Pamiêæ i to¿samoæ  ostatnia ksi¹¿ka Jana Paw³a II Z ksi¹¿ki Pamiêæ i to¿samoæ  rozdz. 26
mieræ Papie¿a Jana Paw³a: mêczeñstwo zapowiadaj¹ce siê od wielu lat
Bernard Balayn; Stella Maris nr 414
Ta rola wymaga³a zmierzenia siê z niezwyk³¹ duchowoci¹... o filmie Karol, cz³owiek, który zosta³ Papie¿em.
Wywiad z Piotrem Adamczykiem
Jan Pawe³ II 1920-2005. Kalendarium ¿ycia i pontyfikatu (1)
oprac. Redakcja
Przygotujmy Chrystusowi miejsce w naszym sercu
Jan Pawe³ II
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B³ogos³awiona Matka Teresa z Kalkuty
Homilia Jana Paw³a II 19.10.2003 roku
Papie¿ Leon XIII w obliczu historii (1903-2003 100-lecie mierci)
Jean-Marc Derzelle, Stella Maris, nr 398
Modlitwy papie¿a Leona XIII
Humanum Genus
Fragmenty encykliki papie¿a Leona XIII
Myli b³ogos³awionej matki Teresy z Kalkuty
wiêty Iwo z Bretanii (1253-1303)
oprac Redakcja na podst Stella Maris nr 398 oraz serwisów internetowych
wiêty Marcelin Champagnat  za³o¿yciel ma³ych braci Maryi
Christian Parmantier
mieræ Ojca Michaela OCarrolla
André Castella
wiadectwo O. Michaela OCarrolla, CSSp, napisane na kilka tygodni przed jego mierci¹ Michael OCarroll, CSSp
Marzia w domu Papie¿a Jana Paw³a II Stella Maris; 12/2003
Wielki Pontyfikat
Mario Agnes
Kardyna³ John Henry Newman (1801-1890) - konwertyta z Anglikanizmu
René Lejeune
List z 22.01.2001 r. o kardynale Newmanie
Jan Pawe³ II
O modlitwie do Ducha wiêtego
Kard. J. H. Newman
B³ogos³awiona Matka Teresa ¿y³a w wielkiej nocy ducha Stella Maris, nr 396 str. 31
Kilka myli b³ogos³awionej Matki
W ciszy naszych serc... Fragment wywiadu z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty.
O. Ulrich Zankanella
mieræ Marii Simmy
André Castella
Berta Petit - nabo¿eñstwo do bolesnego i niepokalanego Serca Maryi
Jean Marc Derzelle
Lacordaire (1802-1861) z³otousty kaznodzieja, niepospolity umys³
René Lejeune
Pedagogia Josemarii Escrivy de Balaguer
René Lejeune
O w. Klarze: Na drodze pe³nego i autentycznego dowiadczenia Boga
Jan Pawe³ II
Modlitwa do wiêtej Klary
B³ogos³awiona Anna Katarzyna Emmerich - mistyczka i stygmatyczka
Bogus³aw Kiernicki
Objawienia Dzieci¹tka Jezus w objêciach Ojca Pio
O. Gerardo Di Flumeri Stella Maris
Anna Maria Taigi (1769-1839) - mistyczka, ¿ona i matka
Marino Parodi
Na chwilê refleksji... Kilka myli z pism b³ogos³awionego Kolumbana Marmion, opata Maredsous
wiêty Efrem Syryjczyk. Diakon i doktor Kocio³a
Abp Georges Habib Hafouri
Kilka myli wiêtego Efrema Pieñ o Najwiêtszej Pannie
Modlitwy w. Efrema Syryjczyka
Myli b³ogos³awionej Matki Teresy o Bo¿ym Narodzeniu Matka Teresa
So³owjow  chrzecijanin wiadek prorok
Wspomnienie o siostrze £ucji z Fatimy
Bernard Balayn
Projekcja filmu Pasja w Coimbra: Mel Gibson z wizyt¹ u siostry £ucji przed jej mierci¹
oprac. Redakcja
Cud uzdrowienia nieuleczalnie chorego dziecka, za wstawiennictwem b³ogos³awionych Hiacynty i Franciszka
otwiera drogê do ich kanonizacji
O. Ludwik Kondor SVD
Mistyczna córka Maryi  o w. £ucji
oprac. Redakcja
Marta Robin  mistrzyni ¿ycia duchowego
Artur Wnêk
Marta Robin i Garabandal
Alfred Combe
Nowi polscy b³ogos³awieni
oprac. Redakcja
B³ogos³awiony Karol de Foucault (15.09.1858-1.12.1916)
B³ogos³awiona Paulina von Mallinckrodt (1817-1881)  ¿ycie w s³u¿bie biednym w pe³nej ufnoci do Boga
wiêty Antoni z Padwy
Louis Couette
w. Jan M. Vianney: Najszczêliwszy dzieñ ¿ycia
oprac. B. Bromboszcz
S³. B. Matka Teresa od w. Józefa Kierociñska

7
17-19
19
20
23
24-25
4-7
27
27
4-5
5-6
20-22
23
23
44
45
46
58
6-7
20-22
35-37
54-55
55
2
6-7
20-24
34-35
54-55
56
59
64
52-53
18-20
20
21
22
30-32
33
44-46
16-17
40-41
6-9
34
40-47

Wspó³czesne i dawne objawienia
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¯ycie  modlitw¹ Naju, 15.08.02
Uroczystoæ odpustowa Matki Bo¿ej z Guadelupe
Ks. Ryszard Ukleja
wiêta Matko Boga i Kocio³a! Matko Bo¿a z Guadelupe!
Modlitwa
Niech bêdzie waszym wzorem, niech wskazuje drogê do Maryi (31.07.2002) Jan Pawe³ II
w. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Cudowne Uzdrowienia w Lourdes; wiadek Uzdrowienia Marie Bailly
Zaproszenie na dzieñ modlitw przy wizerunku Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie
Informacje dla pielgrzymów i program VI Miêdzynarodowego Dnia Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów
Uniwersalne przes³anie Matki Bo¿ej z Guadelupe
Ks. Ryszard Ukleja
£zy Matki Bo¿ej - Syrakuzy
Andrea Tornielli
Tajemnice wizerunku Morenity z Tepeyac w Meksyku
ks. Ryszard Ukleja SDB
Maryja Niepokalana z Guadalupe - patronka ¿ycia poczêtego
Ks. Ryszard Ukleja SDB
U stóp Matki z Guadalupe - o pielgrzymce Papie¿a w styczniu 1999 r.
Mario Agnes
Objawienia Dzieci¹tka Jezus w objêciach Ojca Pio
O.Gerardo Di Flumeri
Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitw u Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie w roku 2004
Maria Kuzemko
Tajemnica Mszy wiêtej Nowoæ na Rok Eucharystii. Charyzmat Cataliny Rivas i stanowisko Kocio³a
Zaproszenie na dni modlitw ku czci Matki i Pani Wszystkich Narodów 6-8 maja 2005
Bóg przygotowuje odrodzenie Kocio³a i wiata przez Maryjê
Ks. Ryszard Ukleja
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Wiêzi Polaków i Meksykanów
Ks. Ryszard Ukleja
Objawienia w Syrii Soufanieh
oprac. Redakcja
Myrna: Pan Jezus przekaza³ mi list... wiadectwo z dnia 26.11 2003 r. Myrna
San Damiano (1961-1981) Wyznania Mammy Rosy
W szkole Matki Bo¿ej Ró¿anej Roland Maisonneuve
wiat siê nawróci...
Dr Molnar, André Castella
¯yæ mi³oci¹ heroiczn¹ do koñca VII Miêdzynarodowe Dni Modlitw ku czci Pani Wszystkich Narodów
Amsterdam 6-8.05.2005r.
Ks. Ryszard Ukleja; Maria Kuzemko
Orêdzie Matki Bo¿ej z 4.03.1951 (fragment)
Ma³y Król - Praskie Dzieci¹tko Jezus
Knock
Tom Neary
Amsterdam 2005: Mi³oæ  drog¹ Matki ku jednoci i pokoju
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Europa bez Chrystusa i Jego Matki  przeminie...
Rozmowa z O. Jozo Zovko 27.06.2003
Nie bójcie siê! Jestem z Wami! 27 rocznica objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju; rozmowa z Mari¹ Pavloviæ
Piesza pielgrzymka do Medziugorja  drog¹ do Maryi
Pos³annictwo i odpowiedzialnoæ przyjació³ Medziugorja
O. Svetozar Kraljeviæ OFM
Cenacolo Cud u stóp Góry Objawieñ Gospy z pomoc¹ Matki Bo¿ej narkomani
uwalniaj¹ siê od na³ogu
Petar Grubisiæ
Medziugorje jest dla nas wiat³em wskazuj¹cym drogê...
Wywiad z S. Elwir¹ Petrozzi
O wiêcie podwy¿szenia krzy¿a w Medziugorju
wiadectwa pielgrzymów z Medziugorja
Elfi Brachetka; O. Georg Feldker SCJ
Medziugorje ¿yje krzy¿em, Insbruck 24.10.2003 Rozmowa z O.Jozo Zovko
Medziugorje  ród³o ³ask, prawdziwy cud.
O. Petar Ljubicic, OFM
Cudowne uzdrowienie Colleen Willards Medjugorie.Gebetsaktion, nr 72
Medziugorje to miejsce wielkich zdarzeñ - rozmowa z Andrejem Ajdiæcem z dn 30.01.2004
Wieci z Medziugorja oprac. Redakcja
Medziugorje w telewizji satelitarnej?
Denis Nolan
Jak rozeznawaæ Wolê Bo¿¹?
S. Emmanuel Maillard; Stella Maris, V/2004
Medziugorje ukszta³towa³o m¹ duchowoæ - rozmowa z o.Ivanem Landek¹, 8.11.2003 r.
M. Elfryda Lang-Pertl
Medziugorje jest ród³em radoci, nadziei i wiary - rozmowa z bp Bernardem Witte, 13.04.2004 r.
Lidija Paris
Pole radoci
Nicola Bertani;
Ró¿aniec, post i pokuta: skuteczna broñ przeciw szatanowi - wywiad z O. Slavko - 24.02.2004
Medziugorje to wiosna naszej wiary, wiosna naszego kocio³a - rozmowa z bp Franjo Franic Miro Brcic:
¯ycie z Matk¹ Bo¿¹ - rozmowa z Marij¹ Pavloviæ-Lunetti; 24.06.2004
Bóg chcia³ abym zosta³ kap³anem - rozmowa z O. Terrym Walshem, 25.06.2004
Uczynimy wszystko dla spe³nienia ¿yczeñ Matki Bo¿ej  rozmowa z O.Jozo Zovko 11.09.2004 r.
Uczyñ mnie narzêdziem twego pokoju...Milona von Habsurg de Rambures
Medziugorje: Celem grup modlitewnych i ród³em ich mocy jest mi³oæ S. Emmanuel
Oferta Biura Pielgrzymkowo-turystycznego Halina
oprac. Redakcja
W Medziugorju zdarzaj¹ siê prawdziwe cuda!  rozmowa z Wilfriedem Jockelem; 10.09.2004 r.
Medziugorje w spojrzeniu Ojca wiêtego Jana Paw³a II  wywiad z bp Pavlem Hnilic¹
W moim sercu noszê skrawek nieba, którego nikt nie mo¿e mi odebraæ  rozmowa z arcbp Francisco Viti
Kto powiêca czas na modlitwê, nie obawia siê przysz³oci...  rozmowa z Vick¹ Ivankovic-Mijatovic
Medziugorje i Jan Pawe³ II: Ja te¿ codziennie pielgrzymujê tam w modlitwie:
³¹czê siê w modlitwie z wszystkimi, którzy tam siê modl¹ albo stamt¹d czerpi¹ wezwanie do modlitwy
Od mierci do nowego ¿ycia  wyznania dziewcz¹t z Orodka Cenacolo w Medziugorju
Medziugorje jest dla mnie jak ojczyzna  wywiad z ks. Erykiem Neidhartem; 20.03.2005
Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci  rekolekcje na kasetach Redakcja
Kochana Gospo, dziêkujê za 24 lata objawieñ! Vicka Ivankoviæ-Mijatoviæ
Wobec Boga wszyscy jestemy równi Marija Pavloviæ-Lunetti
Wszystko, co Matka Bo¿a zamierza, urzeczywistni siê Ivan Dragiceviæ
Widzieæ Matkê Bo¿¹ to znaczy... byæ w Niebie! Mirjana Dragiceviæ-Soldo; Jakov Colo
Wspólnota Maryjna Oaza Pokoju
W Oazie Pokoju odnalaz³ duchow¹ ojczyznê

Medziugorje  comiesiêczne orêdzia

Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25.10.2003 roku
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25.11.2003 roku
Orêdzia Matki Bo¿ej w Medziugorju z 25.03.2004; 18.03.2004; 25.02.2004; 25.01.2004
Orêdzie Matki Bo¿ej w Medziugorju z 25.12.2003; doroczne dane Jakovowi Colo dane 25.12.2003
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25.04.2004 r.
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25.05.2004 r.
Orêdzia Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata od czerwca do padziernika 2004i z 25.06.2004
Orêdzia Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25.01.2005; 25.12.2004; dane Jakovowi Colo, 25.12.2004
Orêdzia Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata z 25.05.2005; 25.04.2005; 25.03.2005; 25.02.2005;
ukazanie siê Matki Bo¿ej Mirjanie Soldo 18 marca 2005 r.
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata dane 25.06.2005 r. W 24 rocznicê objawieñ
Orêdzie dane Iwance 25.06.2005 r.; parafii w Medziugorju i wiatu: 25.07.2005 r. i z 25.08.2005 r.
Orêdzie Matki Bo¿ej dla parafii w Medziugorju i dla wiata: 25 listopada 2005

Organizacje i ruchy w Kociele

Podwórkowe Ko³a Ró¿añcowe Dzieci Magdalena Buczek
S³owo o Legionie Maryi
List Ksiêdza Stefano Gobbiego na rok 2004 do wszystkich cz³onków duchownych i wieckich
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Kap³añskiego Ruchu Maryjnego na wiecie.
Don Stefano Gobbi
Prezentacja ksi¹¿ki Do Kap³anów umi³owanych Synów Matki Bo¿ej (1973-1997)
Redakcja
Cenacolo Cud u stóp Góry Objawieñ Gospy z pomoc¹ Matki Bo¿ej narkomani
uwalniaj¹ siê od na³ogu Petar Grubisiæ
Schoenstatt i jego charyzmat g³oszenia Ojca Niebieskiego
René Lejeune
Kirche in Not. Po ludzku mówi¹c, to dzie³o jest tajemnic¹
O. Werenfried van Straaten
Przedstawiciele organizacji Pomoc Kocio³owi w potrzebie relacjonuj¹... Katolicy w Tybecie. Ks. Andre Doze
Kuba: Rozkwit Kocio³a wród przeladowañ
Pascale Schutz
Droga Redakcjo, O Cenacolo raz jeszcze...
list czytelniczki
O polskim Cenacolo raz jeszcze...
Teresa R.
Ofiara Mi³oci z pism O. Mateo  za³o¿yciela i promotora wiatowego dzie³a
Intronizacji Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
oprac. Redakcja
List Benedykta XV o powiêceniu Najwiêtszemu Sercu
Benedykt XV
Taizé: Bóg jest tylko mi³oci¹
oprac. Redakcja
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Vassula Ryden i jej misja
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Nowoæ wydawnicza: ukaza³ siê 14 tom Prawdziwego ¯ycia w Bogu
Temu hymnowi mi³oci zawdziêczam pokój...
wiadectwa
Panie przyjd na pomoc s³abym i ocal ubogich tego wiata... Wyspa Patmos (Grecja) 22.07.1994
Korespondencja Vassuli z Kongregacj¹ Nauki Wiary
oprac. Redakcja
Ukaza³ siê ponownie 1t. Prawdziwe ¯ycie w Bogu - nowoæ
oprac. Redakcja
Czytelnicy pisz¹... Rekolekcje Prawdziwego ¯ycia w Bogu w lipcu 2003 roku, w Szczawnicy-Jaworkach
Grupa Prawdziwego ¯ycia w Bogu z Poznania
Jak g³êbiej poj¹æ ¿ycie w woli Bo¿ej - Sprawozdanie z pobytu w Poznaniu Ewy Allan wiadka
Prawdziwego ¯ycia w Bogu 31.01.2004
wiadectwo napisane na kilka tygodni przed mierci¹
Michael OCarroll, CSSp
Prezentacja kolejnego 14 tomu orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu, jakie otrzymuje dla wiata Vassula Redakcja
Skrucha Vassula Ryden
Wakacyjne spotkania modlitewne z Prawdziwym ¯yciem w Bogu w roku 2004 Redakcja
Fragment orêdzia z pism Prawdziwe ¯ycie w Bogu 24.10.1991 r.
wiadectwa z listów do Redakcji
Nowoæ! Modlitewnik dla grup Prawdziwe ¯ycie w Bogu
Po ostrzegaj¹cej Nocie, obecnie trwa przyk³adny dialog i wyjanianie, zgodnie z duchem Soboru Watykañskiego II,
czyli dyskretna rehabilitacja Vassuli
Ks. prof. Rene Laurentin
Postawcie Mnie na pierwszym miejscu... Prawdziwe ¯ycie w Bogu orêdzie z 2.10.1989 r.
Wolnoæ od po¿¹dliwoci
O. Max Huot de Longchamp
Moim wiadectwem jest Duch proroctwa...
o. Antoni Gentili
S³owo do czytelnika Prawdziwego ¯ycia w Bogu Jezus chce sprawiæ, ¿e poznasz Go lepiej...
O. Robert Faricy SJ; S. Lucy Rooney SND
Czy to jest miejsce, na którym mia³y byæ tysi¹ce winoroli?... Orêdzie dane Vassuli 12.04.2004 r.
Pieñ oblubieñca  lektura, któr¹ szczególnie polecamy!
oprac. Redakcja
Czy Ca³un Turyñski wiadczy o Boskoci Chrystusa? ¯ród³o: www.tlig.org
Prorockie wezwania XX wieku
Ks. Jacques Destelle
Vassula o spe³niaj¹cych siê proroctwach  napisane po nieszczêciach spowodowanych
przez tsunami w po³udniowo-wschodniej Azji Vassula Ryden
Z listów czytelników
Z ksi¹¿ki: Prawdziwe ¯ycie w Bogu... fragmenty
1985-2005: mija 20 lat... Prawdziwe ¯ycie w Bogu - Orêdzia Pokoju i Mi³oci
oprac. Redakcja
1985-2005: mija 20 lat... Prawdziwe ¯ycie w Bogu Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Co uczyni³ Pan Bóg w moim ¿yciu dziêki lekturze ksi¹¿ki Prawdziwe ¯ycie w Bogu?
Modlitwa Vassuli z 13.4.1991
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Prostota i bogactwo modlitwy ró¿añcowej (2)
Ks. Micha³ Kaszowski
2-3
Mêka  znak sprzeciwu czyli film, jakiego jeszcze nie by³o
wiadectwo Keith A. Fournier
8-9
Czy mo¿emy byæ wiêtymi?
Frank Duff
14-15
Tajemnica Maryi  Wielka tajemnica jak staæ siê wiêtym (4)
w. Ludwik Maria Grignion de Monfort 25
Zwyciêstwa ró¿añcowe w moim ¿yciu
Anatol Kaszczuk
26-27
S³owo o Legionie Maryi
27
Dziêkujemy Ci Ojcze, za Syna! Modlitwa Ojca wiêtego
1
Wartoæ modlitwy ró¿añcowej wed³ug Listu Apostolskiego
Jana Paw³a II Rosarium Virginis Mariae
Ks. Micha³ Kaszowski
2-5
Wszyscy ochrzczeni s¹ powo³ani do wiêtoci!
kard. Stefan Wyszyñski
5
Modlitwy papie¿a Leona XIII
19
Myli b³ogos³awionej Matki Teresy z Kalkuty
23
Czytelnicy pisz¹... Rekolekcje Prawdziwego ¯ycia w Bogu w lipcu 2003 roku, w Szczawnicy-Jaworkach
Grupa Prawdziwego ¯ycia w Bogu z Poznania
25
Jak g³êbiej poj¹æ ¿ycie w woli Bo¿ej Sprawozdanie z pobytu w Poznaniu Ewy Allan wiadka
Prawdziwego ¯ycia w Bogu
26
Walka Najwiêtszej Panny. Dawne i wspó³czesne zwyciêstwa ró¿añcowe.
33-38
Historia Ró¿añca wiêtego
oprac. Redakcja
39-40
Nie zastanawiacie siê nigdy nad tym, ile mnie kosztowalicie - na czas rozwa¿añ o mêce Chrystusa
41
Jezus uczy nas modlitwy
Ks. M. Kaszowski
2-3; 64
Obejrzenie Mêki Chrystusa wywo³uje skruchê i prowadzi do Boga.
oprac. Redakcja
24
Jak rozeznawaæ Wolê Bo¿¹?
S. Emmanuel Maillard
25
Cudowna modlitwa podyktowana przez P. Jezusa: Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego René Lejeune
42-43
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Vox Domini
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B³ogos³awiona Matka Teresa ¿y³a w wielkiej nocy ducha
Kilka myli b³ogos³awionej Matki Teresy Matka Teresa
Dlaczego dla dokonania kanonizacji wymagane s¹ cuda?
Radca Kongregacji d/s wiêtych
Modlitwy z prob¹ o ³aski za wstawiennictwem kandydatów na o³tarze
oprac. Redakcja
Modlitwa Najwiêtszej Maryi Panny
Ks. Micha³ Kaszowski
Z Katechizmu Kocio³a Katolickiego o modlitwie Maryi
Dobrodziejstwa p³yn¹ce z medytacji.
René Lejeune
Myli Ró¿añcowe  Pan blisko jest.
Karol de Foucauld
Ró¿aniec: modlitwa prostaczków i intelektualistów, starców i dzieci...
Enco Bianchi
Nasza pomoc w modlitwie ró¿añcowej
oprac. Redakcja
Kto przyjmuje proroka...
Raphael M. Vincente
Modlitwa Anio³ Pañski
oprac. Redakcja
Pytania z Waszych listów... Co to jest ODPUST? Jak i kiedy mo¿na go uzyskaæ?
KPK, kan.992-997; Indulgentiarum Doctrina
Historia i znaczenie Krzy¿a
Marcin Lisak OP
Medalik w. Benedykta
Ubóstwo i pokora, wartoci ewangeliczne potrzebne naszym czasom...
Orêdzie Betlejemskie
Lambert Noben
Litania do w. Ojca Pio. S³owa O. Pio o modlitwie
Modlitwa Najwiêtszej Maryi Panny (dokoñczenie)
Ks. Micha³ Kaszowski
Wasze modlitwy s¹ mi potrzebne...
Ks. Micha³ Kaszowski
Historia modlitwy Anio³ Pañski - przes³anie Anio³a do Maryi
Jean Fournée
Modlitwa Anio³ Pañski ods³ania nam swoj¹ g³êbiê eucharystyczn¹ - przemówienie z 1.06.1997 Jan Pawe³ II
Tajemnica Mszy wiêtej - Nowoæ na Rok Eucharystii - Charyzmat Cataliny Rivas
i stanowisko Kocio³a wobec jej pism
Ojciec i Matka obrazem chwa³y Bo¿ej
René Lejeune
Z rozdzia³u XXIII ksi¹¿eczki O naladowaniu Chrystusa
Tomasz a Kempis
Modlitwy w. Efrema Syryjczyka
Pierwsza i ¿ywa stajenka betlejemska, której twórc¹ by³ w.Franciszek z Asy¿u
oprac. B. Bromboszcz
Myli b³ogos³awionej Matki Teresy o Bo¿ym Narodzeniu
Z myli w. Alfonsa de Liguori
w. Alfons
Opatrznoæ Bo¿a
Jacques Magnan
Koronka do siedmiu boleci Matki Bo¿ej
oprac. Redakcja
Kilka myli o cierpieniu z Dzienniczka
w. Faustyna
Nie umieram ale wstêpujê w ¿ycie...
René Lejeune
Droga Krzy¿owa dla czcicieli Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Mêczenników
w. Wincenty Pallotti
Misterium powiêcenia siê Bogu
Bernard Balayn
Mariologia w. Ludwika Marii Grignion de Monfort  list z 8 grudnia 2003 r.
Jan Pawe³ II
Eucharystyczny wymiar osoby Maryi w Pasji Mela Gibsona
o. J. C. Castellano
Odkupieni krwi¹ - znalezione w sieci.
Jadwiga Ziêba
Modlitewne odmawianie Credo
Ks. Micha³ Kaszowski
Modlitwa o zjednoczenie chrzecijan
Nowenna Zawierzenia Najwiêtszemu Sercu Jezusa
Informacja o modlitewniku Adoracja Nocna w rodzinie Redakcja
Mi³osierdzie Bo¿e ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich
O. Francois Zannini
Nawiedzenia Najwiêtszego Sakramentu ród³o wszelkiego dobra
w. Alfons Liguori
Moje przygotowanie do Komunii wiêtej  na chwilê refleksji w Roku Eucharystii
w. Faustyna
Legion Maryi
oprac. Redakcja
Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca
oprac. Redakcja
Modlitwa do trzech Archanio³ów
Pokrzepienie w pielgrzymce ¿ycia  nawiedzenia Najwiêtszego Sakramentu
w. Alfons Liguori
List Jezusa
Modlitwa w. Tomasza z Akwinu
Obietnice Jezusa zwi¹zane z odprawieniem Nowenny pierwszych sobót ku czci Niepokalanego Serca Maryi
Litania Dominikañska do Najwiêtszej Maryi Panny
O podarunkach, które nic nie kosztuj¹, sprawiaj¹c radoæ niemal co dnia...
Modlitwa za wstawiennictwem w. Antoniego z Padwy
Radoæ Jezusa w przebywaniu z nami
w. Alfons Liguori
«Oto Oblubieniec nadchodzi!»
Christian Parmantier
Obowi¹zek spe³niania uczynków mi³osierdzia wzglêdem duszy i cia³a
René Lejeune
Modlitwa do Najwiêtszej Panny z Knock
Nadzieja chrzecijañska w szkole S³owa Bo¿ego
René Lejeune
«Ja, Lucyfer, sta³em siê szatanem...!»
Polecenie siê wiêtemu Micha³owi
Modlitwa o beatyfikacjê S³. B. Anzelma G¹dka
Hymn Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieci¹tka Jezus
«Dzi narodzi³ siê wam Zbawiciel» (£k 2,11)
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Z pism Marii Valtorty I Quaderni del 1943
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ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE
SPOTKANIA MODLITEWNE 2006
Z PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU
Odbêd¹ siê one w tym roku tradycyjnie w Jaworkach (Szczawnica), w przepiêknej okolicy,
w Pieninach (w bliskim s¹siedztwie: W¹wóz Homole oraz 3 inne rezerwaty przyrody).
Planowane terminy (zale¿ne od iloci uczestników):

od 17 do 22 lipca; od 24 do 29 lipca; od 07 do 12 sierpnia; od 14 do 19 sierpnia
Pobyt ma formê prywatnych rekolekcji dla osób czytaj¹cych Orêdzia lub pragn¹cych siê z nimi zapoznaæ, jak i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o tym, jak za³o¿yæ grupê modlitewn¹ Prawdziwego ¯ycia w Bogu. W czasie tego wakacyjnego pobytu bêdzie mo¿liwoæ g³êbszego poznania Orêdzi
dziêki osobistej i wspólnotowej modlitwie, lekturze, dyskusji. Na pewno znajdzie siê czas na spacery po
piêknej okolicy.
Dopo³udnia: Msza w., spotkanie modlitewne wg wskazówek Vassuli, modlitwa ró¿añcowa;
adoracja Najwiêtszego Sakramentu, indywidualne b³ogos³awieñstwo.
Popo³udniu: czas do w³asnej dyspozycji (lektura, rozmowa, spacer, spowied)
Wieczorem: projekcja filmu na du¿ym ekranie, Apel Jasnogórski, modlitwa ró¿añcowa.
INFORMACJE  tel. komórkowy: 0695532906
Przyjazd w pierwszym dniu najpóniej do obiadu, czyli do godz. 14.
Wyjazd w ostatnim dniu  po niadaniu.
Odp³atnoæ na rzecz utrzymania domu oraz na wy¿ywienie to 180 z³.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw oraz zarówno mê¿czyzn jak i kobiet,
osób duchownych i wieckich.

ZAPRASZAMY!
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Vox Domini

René Lejeune

UCZYÆ SIÊ POZNAWAÆ
DUCHA WIÊTEGO
«Wasze cia³o jest wi¹tyni¹ wiêtego
Ducha, który jest w was» (1 Kor 6,19). Ka¿dy chrzecijanin powinien sobie powtarzaæ
to zdanie, jeden z najsilniejszych punktów
swej wiary: «Jestem wi¹tyni¹ Ducha wiêtego.»
Kiedy Papie¿ Jan Pawe³ II przygotowywa³ nas do Jubileuszu Roku 2000, og³osi³
rok 1998  Rokiem Ducha wiêtego.

KIM WIÊC JEST
DUCH WIÊTY?
Ojca Niebios poznajemy dopiero wtedy, gdy omielamy siê wo³aæ do Niego
Abba, Tatusiu. Syn jest nam bliski dziêki
Ewangelii: to Jezus zrodzony z Dziewicy
Maryi, poczêty z Ducha wiêtego.
Lubiê odmawiaæ ró¿aniec poprzedzaj¹c ka¿de Zdrowa wezwaniem Najwiêtszej Trójcy, po prostu wzywaj¹c imiona
Trzech Boskich Osób w jêzyku hebrajskim,
w jêzyku Biblii: «Abba, Ieshoua, Ruah!» Potem modlê siê Ave Maria po ³acinie. Tak
modlê siê w sposób, który przemawia do
mojego serca i do mojego rozumu.

¯YCZENIE PAPIE¯Y
Kiedy siê zbli¿a³ rok 2000, Jan Pawe³ II
uwa¿a³, ¿e musi pokonaæ ten etap, jakiego
¿yczy³ sobie Pawe³ VI, gdy prosi³ o «naukê
now¹ i kult nowy Ducha wiêtego, jako
ca³kowicie niezbêdne uzupe³nienie nauczania Soboru Watykañskiego II».
Wed³ug Papie¿a «nad widnokrêgiem
naszej epoki zebra³y siê znaki mierci: wycig zbrojeñ, ubóstwo i g³ód w rozleg³ych
czêciach wiata, aborcja, eutanazja, wojny, zamachy...». Te znaki wskazuj¹ na cywilizacjê «przeciwn¹ ¿yczeniom Ducha
wiêtego».
Misj¹ Kocio³a jest pomaganie cz³owiekowi w odnajdywaniu w Bogu prawdy i
prawdziwych róde³ wolnoci. Droga prawdy i wolnoci to droga Ducha wiêtego.
Tradycja chrzecijañska ukazuje Ducha wiêtego jako dar Boga dla ludzi i w
sposób szczególny dla Kocio³a.
W encyklice Dominum et Vivificantem
18 maja 1986 o Duchu wiêtym i dzisiejszym wiecie, Papie¿ przytoczy³ s³owa
wiêtego Jana: «On za, gdy przyjdzie,
przekona wiat o grzechu, o sprawiedliwoci i o s¹dzie» (J 16,7n). Przekonaæ o grzechu nie oznacza potêpiæ, lecz przeciwnie.
Opisuj¹c serce z³a tego wiata, Duch wiêty pokazuje wprawdzie z³o, ale zarazem
lekarstwo na z³o: mi³oæ Boga.
Je¿eli Duch wiêty ujawnia grzech,
gdy¿ jest On tragarzem daru Chrystusa,
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mi³oci nieskoñczonej, jej istot¹ za jest
prawda. Kiedy Chrystus daje Ducha wiêtego, mówi do aposto³ów: «którym grzechy
odpucicie, s¹ im odpuszczone» (J 20,23).

DUCH WIÊTY W NICEJSKIM
WYZNANIU WIARY

Wiara w Ducha wiêtego jest nieroz³¹czna od wiary w Boga Ojca i w Jezusa
Chrystusa. Nie by³oby mo¿liwe dowiadczenie Ducha wiêtego, nie umiano by Go
wyznawaæ ani poj¹æ niezale¿nie od Boga
jedynego, od Jego Syna i od Jego S³owa,
którego jest Duchem. I odwrotnie, dziêki
Duchowi wiêtemu wierzymy w Ojca i
Syna. To Duch daje nam poznaæ Boga i
Jego wolê wobec nas.
Wierzyæ w Ducha wiêtego to wyznanie, które wiadczy o dowiadczeniu ¿yj¹cym, wci¹¿ odnawianym. Ono wiadczy o
przekonaniu, ¿e Duch Boga jest obecny w
wiecie, ¿yje i dzia³a we wspólnocie wierz¹cych, którzy wyznaj¹ Jezusa Chrystusa jako Pana i wo³aj¹ Abba, modl¹c siê do
Najwy¿szego Boga, a czyni¹c to, otrzymuj¹ ró¿ne dary Ducha wiêtego; pomiêdzy
nimi charyzmat rozeznawania duchów
wewn¹trz Kocio³a i poza Nim «by badaæ
duchy, czy pochodz¹ od Boga» (1 J 4,l).
Duch wiêty jest tchnieniem samego
Boga, Duch Boga nie jest jednym z wielu
duchów, które zaludniaj¹ wszechwiat. On
nie jest te¿ nazywany duchem przez opozycjê do materii. Duch Boga nie przeciwstawia siê jedynie wszystkim formom
mrocznego spirytualizmu, lecz wszelkim
formom z³a, czy to w porz¹dku materialnym czy duchowym.
Wyznaj¹c, ¿e Duch wiêty jest Panem,
Koció³ og³asza jego bóstwo, które jest
identyczne z bóstwem Ojca i Syna. uznaje
jego panowanie nad stworzeniem i histori¹. Jak powiedzia³ wiêty Pawe³ w licie
do Rzymian, to panowanie wyzwala stworzenie i przyznaje dzieciom Boga chlubn¹
wolnoæ: «¯adne wiêc potêpienie nie grozi tym, którzy stanowi¹ jednoæ z Chrystusem Jezusem. Prawo Ducha, który daje
¿ycie w Chrystusie Jezusie, uwolni³o mnie
od prawa grzechu i mierci. Co bowiem
by³o niemo¿liwe dla Prawa  pozbawionego mocy przez nasze cia³o  by³o mo¿liwe
dla Boga... Ci bowiem, którzy kieruj¹ siê
pragnieniami cia³a, po¿¹daj¹ dóbr cielesnych, ci za, którzy kieruj¹ siê nakazami
Ducha, po¿¹daj¹ dóbr duchowych. Po¿¹danie wyp³ywaj¹ce z cia³a sprowadza
mieræ, po¿¹danie za z Ducha daje ¿ycie
i pokój... Nie otrzymalicie przecie¿ ducha

nios¹cego niewolê, która by znów mia³a rodziæ strach, lecz otrzymalicie Ducha daj¹cego synostwo, dziêki czemu mo¿emy
wo³aæ: Abba! Ojcze! Ten w³anie Duch
wiadczy wobec naszego ducha, ¿e jestemy dzieæmi Boga. (por. Rz 1-16)

SZANOWAÆ ¯YCIE
Duch wiêty jest «dawc¹ ¿ycia». On
pochodzi od Ojca, twórcy ¿ycia; bez Niego, nic by nie ¿y³o. Dlatego chrzecijanin otacza szacunkiem ¿ycie, szczególnie ¿ycie ludzkie; On opiera siê wszystkiemu, co rodzi
mieræ lub poni¿a wartoæ istoty ludzkiej.
Jak Duch, dawca ¿ycia, udzieli³ ludowi
izraelskiemu licznych darów, tak rozprzestrzenia obficie charyzmaty dla zbudowania Kocio³a i dla s³u¿enia ludziom, takie
jak pouczenie, proroctwo, uzdrowienie,
cuda, dar jêzyków i rozeznawanie duchów.
Duch wiêty «od Ojca pochodzi». Ten
punkt jest wa¿ny nawet dla tych chrzecijan, dla których nie ma wiêkszego znaczenia Wyznanie wiary pierwotnego Kocio³a.
Gdyby chrzecijanie nie przywi¹zywali wagi
do odniesieñ pomiêdzy Ojcem, Synem i
Duchem wiêtym, mogliby stan¹æ na nowo
wobec kryzysów, które doprowadzi³y Koció³ pierwotny do opracowania Wyznania
wiary. Kryzysy te mog³yby nie przyj¹æ tej
samej formy jak niegdy, ale poniewa¿ Trójca wiêta jest w sercu ¿ycia Kocio³a, by³yby one nieuniknione. Nie mo¿na by ich
unikn¹æ, a rozwi¹zaæ mog³oby je jedynie
wspólne wyznanie wiary w Trójcê wiêt¹ z
jej wszystkimi implikacjami dla ¿ycia Kocio³a.
Duch wiêty odbiera «z Ojcem i z Synem tê sam¹ czeæ i chwa³ê». Duchowoæ
jest w pe³ni chrzecijañska wtedy, gdy jest
trynitarna.
Duch wiêty «przemawia³ przez proroków». On nadal mówi do chrzecijan przez
proroków hebrajskich. W tym jest nadzieja, ¿e Duch Boga zbli¿y obie wspólnoty
przez Swoje dzia³anie, które trwa nadal.
Kocio³y musz¹ tak¿e pozostawaæ otwarte na obecne dzia³anie Ducha, który nadal
powo³uje proroków na ró¿ne sposoby. Jedni przekazuj¹ s³owo Boga dostosowane do
sytuacji przeladowania lub niesprawiedliwoci. Inni za buduj¹ w Kociele kult i
bogac¹ s³u¿bê przez dary charyzmatyczne.

PARAKLET
S³owo paraklet, które pochodzi z greckiego «paracletos», czyli adwokat, jest
imieniem, jakim nazywa³ w. Jan Chrystusa i Ducha wiêtego (por. J 16,7). Co ono
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oznacza? Mo¿emy tylko zgadywaæ. W jêzyku greckim s³owo pochodzi od czasownika: prosiæ, pocieszaæ, zachêcaæ, upominaæ, broniæ. Mo¿e te¿ oznaczaæ tego, który prosi, zachêca, upomina.
U ¯ydów z Diaspory mówiono paraklet
o cz³owieku, który sta³ u boku czytaj¹cego
Bibliê, aby t³umaczyæ s³yszane hebrajskie
s³owa na jêzyk s³uchaczy. Bez w¹tpienia
do tego obrazu czyni³ aluzjê w. Jan. Chrystus wyra¿a, «t³umaczy» wolê Ojca i «kiedy On, Duch prawdy, przyjdzie, bêdzie waszym przewodnikiem w drodze do pe³nej
prawdy. Nie bêdzie bowiem mówi³ od siebie, ale powie, co us³yszy, i oznajmi wam
to, co ma nast¹piæ. On Mnie uwielbi, bo wemie z mojego i wam oznajmi» (J 16,1314). To równie¿ w ten sposób Duch wiêty
jest Parakletem.

DAR BOGA, DUCHA
Wyra¿enie «Dar Boga» oznacza, ¿e
Bóg jest u róde³ wszelkiego dobra dla cz³owieka, ¿e On mu udziela swej mi³oci w
akcie ca³kowicie wolnym, dlatego mówi siê
o tym, ¿e daje darmo. Postaw¹ charakterystyczn¹ dla chrzecijanina jest uznanie
³aski, któr¹ jest on obdarzony i przyjêcie
tego daru z dziêkczynieniem. To we Wcieleniu Bóg ujawnia najpe³niej dar, jaki uczyni³ cz³owiekowi: wed³ug Ewangelii Jana
«Bóg tak umi³owa³ wiat, da³ swego Syna
Jednorodzonego» (J 3,16). Ta sama Ewangelia ukazuje Jezusa, który w czasie swej
rozmowy z Samarytank¹ mówi: «Gdyby
zna³a dar Boga» (J 4,10). Tak mówi o darach Ducha, zdolnociach wywo³anych
przez Boga w cz³owieku, aby mu udzieliæ
energii Boskiego ¿ycia. Znajduje siê ona w
siedmiu darach: m¹droci, rozumu, rady,
si³y, wiedzy, bojani Boga i pobo¿noci. Ju¿
Ksiêga Izajasza obwieszcza³a przybycie, w
potomstwie Dawida, s³ugi Boga, na którym
spocznie Duch w pe³ni, ze wszystkimi darami (zob. Iz 11,2-3; 42,1-4; 61,1).
Pierwsze wspólnoty chrzecijañskie
uzna³y w tym s³udze Boga Chrystusa, który, przez swe zmartwychwstanie ujawni³ siê
jako tragarz i rozdawca mocy Bo¿ej. Widzia³y w Zielonych wi¹tkach ci¹g³oæ tej
manifestacji. Duch Chrystusa udziela³ tej
si³y Boga swoim uczniom, z których czyni³
swój Koció³. Od tego czasu, on ¿yje stale
darami Ducha, jakich udziela swoim cz³onkom w sakramentach.

ZNAKI £ASKI
Co do ³aski, która oznacza ¿yczliwoæ
ca³kowicie darmow¹, od ca³ej wiecznoci
Bóg okazuje j¹ cz³owiekowi, wzywaj¹c go
do dzielenia jego w³asnego ¿ycia. Trzeba
podkreliæ charakter ca³kowicie darmowy
daru Bo¿ego. £aska nie jest czym mu
nale¿nym, czego cz³owiek móg³by wymagaæ. Bóg jest wolny. £aska wyp³ywa z niezmierzonej mi³oci Boga. Lecz jeli ³aska
ma swe ród³o nie w cz³owieku, ale w ¿yczliwoci Boga, to cz³owiek przez wiarê, przez
pragnienie mo¿e siê nastawiæ na jej przyjêcie.

Wolnoæ cz³owieka pobudzana przez
³askê nie narzuca siê, gdy¿ ³aska jest zawsze ofiarowana przez Ducha wiêtego.
Bóg szanuje wolnoæ istoty stworzonej na
swój w³asny obraz. Ale cz³owiek, je¿eli jest
przenikliwy, mo¿e przeczuæ, dowiadczyæ,
jaki jest zamiar Boga wobec Niego i jego
³aska przyjêta przez cz³owieka, daleka od
godzenia w jego wolnoæ, czyni go bardziej
wolnym i bardziej ludzkim. To w Jezusie
Chrystusie Bóg objawi³ i zrealizowa³ swój
wieczny zamiar ³askawoci wobec cz³owieka. W Jezusie Chrystusie, Bogu i zarazem
cz³owieku, ludzkoæ zosta³a zjednoczona
z Bogiem w jednoci jednej osoby. W nim,
Bóg okaza³ solidarnoæ z losem wszystkich
ludzi. W nim ukaza³ siebie ludziom i ujawni³ im ich powo³anie do stania siê jego przybranymi synami. W nim ocali³ cz³owieka od
grzechu i od mierci.
Tak¿e Duch Chrystusa jest w sposób
doskona³y ³ask¹ dan¹ cz³owiekowi. W nim
zamieszkuje pe³nia Bo¿ej ³aski i to z tej pe³ni
wszystkie ³aski zstêpuj¹ na ludzi za spraw¹ dzia³ania Ducha wiêtego, którego
chrzecijanin otrzymuje w chwili chrztu;
który go wynosi do godnoci dziecka Bo¿ego i nadaje mu nowy wymiar. £askawy
dar Ducha wiêtego przekszta³ca i uwiêca cz³owieka; czyni go mi³ym Bogu i zdolnym do wiêzi przyjani z Nim. Oto czego
dokonuje sakramentalna ³aska chrztu. Do
niej dochodz¹ ³aski Eucharystii i sakramentu pojednania. W Eucharystii Jezus Chrystus uobecnia dla cz³owieka dar swego ¿ycia, umacnia w nim ¿ycie Bo¿e i stopniowo
przemienia go na swój obraz. W ³asce
Przebaczenia, osoba ochrzczona, która nie
wyzby³a siê jeszcze s³aboci ludzkiej, swej
grzesznoci, nabiera wiêkszej wiadomoci swego grzesznego stanu, gdy¿ mi³oæ
Boga, która zawsze ofiaruje przebaczenie,
jest symbolizowana przez sakrament pojednania. Ka¿dy mo¿e codziennie dowiadczaæ tej ³aski przebaczenia i odkrywaæ j¹
przez nieskoñczone mi³osierdzie Boga.
£aski stanu to podpory Ducha wiêtego odnosz¹ce siê do warunków okrelonych przez ¿ycie chrzecijañskie. Chodzi
szczególnie o ³aski sakramentalne w stanach ¿ycia zaanga¿owanego, podjêtego w
sakramencie ma³¿eñstwa i kap³añstwa.

JAK DOCHODZIÆ
DO WIÊTOCI?
Wed³ug nauczania Chrystusa, wszyscy
ludzie s¹ wezwani do tego, by byæ wiêtymi i ci, który odmawiaj¹ d¹¿enia do wiêtoci, odrzucaj¹ równoczenie szczêcie.
Jedne pytanie to wiedzieæ, jak to zrealizowaæ. Aby na nie odpowiedzieæ Koció³ wypracowa³ doktrynê usprawiedliwienia cz³owieka, czyli refleksjê o sposobie, w jaki
cz³owiek staje siê wiêtym, to znaczy jak
staje siê sprawiedliwym i usprawiedliwionym w oczach Boga.
W Starym Testamencie ¯ydzi myleli,
w wiêkszoci, ¿e Bóg da³ swe Prawo cz³owiekowi po to, aby postêpuj¹cy wed³ug niego cz³owiek dost¹pi³ usprawiedliwienia. W

rzeczywistoci Prawo nie pozwala cz³owiekowi wyjæ z jego grzechu, jak pisze o tym
wiêty Pawe³. Co wiêcej, cz³owiek zapomina szybko, ¿e prawo jest s³owem mi³osnym od Boga i zamiast robiæ z niego rodek mi³oci, on czyni z niego w rzeczywistoci rodek mierzenia z zadowoleniem
swej wiernoci zdobywania tego, co mu siê
zdaje zas³ugami i w koñcu - rodek samozadowolenia.
Krótko: prawo zamyka cz³owieka na
nim samym, a to jest przeciwieñstwo wiêtoci. wiêty Pawe³ twierdzi przeciwnie, ¿e
cz³owiek nie jest usprawiedliwiany przez
jego w³asne si³y. Jego zas³ugi bowiem na
nic nie s³u¿¹. To co usprawiedliwia cz³owieka, to jego ¿ywa relacja z Bogiem dziêki wierze. Aby byæ zrozumianym przez ¯ydów swej epoki, Pawe³ przywo³uje przyk³ad,
który jest im bliski, to Abraham. Pismo pokazuje w nim «sprawiedliwego», to znaczy
przyjaciela Boga. Tymczasem ¿yj¹c przed
Moj¿eszem, nie zna³ oczywicie Prawa. By³
jednak sprawiedliwym przez sam¹ sw¹
wiarê, bez zas³ug nabytych przez realizacjê tego, czego ¿¹da prawo ¿ydowskie.
Faktycznie, jedynie Chrystus, równoczenie w pe³ni Bóg i cz³owiek, umo¿liwi³ przez
swe ¿ycie, mieræ i zmartwychwstanie,
usprawiedliwienie ka¿dego cz³owieka
przed Bogiem. To w nim w³anie cz³owiek
wchodzi w relacjê ¿yw¹ z Bogiem. Wiara
to akceptacja obecnoci Ducha w sercu
ka¿dego. Duch Boga nak³ania cz³owieka
do oddawania chwa³y Ojcu. Trzeba jeszcze, aby cz³owiek zaakceptowa³ to dzia³anie Boga, który go ca³kowicie przemienia.
Chwal¹c Boga czyni ju¿ to, co bêdzie w
samym sercu jego szczêcia wiecznego:
jest «cz³owiekiem nowym», który krocz¹c
ku wiat³oci, wykonuje dzie³a wiat³oci,
czyli krótko: jest wiêty.
Kochany czytelniku!
Kochana czytelniczko!
A jakie jest twoje odniesienie
do Ducha wiêtego, jaka z Nim
wiê?
Czy Go codziennie przyzywasz? Czy z Nim rozmawiasz, jak
rozmawiasz z przyjacielem, drogim twemu sercu?
Czy Go prosisz o radê w ka¿dej sytuacji, zw³aszcza wtedy, gdy
jest skomplikowana, niebezpieczna, zagra¿aj¹ca? Czy wo³asz Go
wtedy na pomoc?
Nie zapominaj nigdy, ¿e jeste
wi¹tyni¹ Ducha wiêtego, ¿e
twoje cia³o jest jego mieszkaniem
i ¿e twoja dusza jest jego pa³acem. To do tej cudownej godnoci Jezus, Syn Ojca i Dziewicy Maryi, podniós³ ka¿d¹ i ka¿dego sporód nas.
René Lejeune
Stella Maris nr 415,
str. 1-3
Przek³ad z franc.: E.B.

51
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Na 9 dni przed Zes³aniem Ducha wiêtego Koció³ rozpoczyna modliæ siê nowenn¹.
Pozwalamy sobie przypomnieæ czym jest ta forma modlitwy jak¹ nazywamy nowenn¹.
Chcemy te¿ zaproponowaæ niektóre sporód wybranych modlitw do Ducha wiêtego.

NOWENNA DO DUCHA WIÊTEGO

NAZWA NOWENNA
pochodzi od ³aciñskiego s³owa novem
- dziewiêæ. Oznacza ona wiêc dziewiêæ dni
modlitwy. Przyjê³o siê, i¿ okrelenie nowenna dotyczy modlitwy przed wiêtem,
w przeciwieñstwie do oktawy, która oznacza przed³u¿enie uroczystoci na osiem dni
(w liturgii mamy oktawê Wielkanocy oraz
oktawê Bo¿ego Narodzenia).
Nowenna przed uroczystoci¹ Zes³ania Ducha wiêtego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa
zalecona przez samego Pana Jezusa w
dniu wniebowst¹pienia. Pisze w. £ukasz:
Jezus podczas wspólnego posi³ku kaza³
aposto³om nie odchodziæ z Jerozolimy, ale
oczekiwaæ obietnicy Ojca: «S³yszelicie o
niej ode Mnie - mówi³ - Jan chrzci³ wod¹,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem wiêtym». Potem wyprowadzi³ ich
ku Betanii i podniós³szy rêce b³ogos³awi³
ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z
nimi i zosta³ uniesiony do nieba. Oni za
oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoci¹ wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w
wi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga (Dz
1,4-5; £k 24,50-53).
Koció³ przypomina, ¿e Piêædziesi¹tnica jest wype³nieniem i zakoñczeniem wi¹t
Paschalnych. Duch wiêty - Nowe ¯ycie
w Chrystusie - by³ celem ca³ej dzia³alnoci
Chrystusa. Zgodnie z obietnic¹, po wywy¿szeniu Chrystusa na drzewie krzy¿a, gdy
dostêp do Ojca zosta³ otwarty, a dzieciêctwo Bo¿e sta³o siê rzeczywistoci¹, pos³any zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadzi³
dalej dzie³o Jezusa.
NOWENNA
DO DUCHA WIÊTEGO
Modlitwa wstêpna:
Duchu wiêty, Bo¿e, który w dniu narodzin Kocio³a raczy³e zst¹piæ widomie
na aposto³ów, aby owieciæ ich rozum, zapaliæ serca, utwierdziæ w wierze i ¿ycie ich
uwiêciæ, b³agamy Ciê najgorêcej w czasie tej nowenny, aby równie¿ nam raczy³
udzieliæ tych samych darów dla naszego
uwiêcenia i wzrostu chwa³y Bo¿ej. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu: ]
W ostatnim dniu oktawy wiêta Namiotów, Jezus zawo³a³ dononym g³osem:
Jeli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie,
niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedzia³
to o Duchu, którego mieli otrzymaæ wierz¹cy w Niego (J 7,37.39).
Módlmy siê: Panie Jezu Chryste, jak
drzewo po przyjêciu wody rozwija siê i przynosi owoce, równie¿ i my pragniemy przyj¹æ ³askê Ducha wiêtego i przynosiæ owo-
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ce cnót. Amen.
W drugim dniu:
Pismo wiête poucza: Bóg zbawi³ nas
przez obmycie odradzaj¹ce w Duchu wiêtym, którego wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abymy usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê
w nadziei dziedzicami ¿ycia wiecznego (Tt
3,5-7).
Módlmy siê: Bo¿e, który w chrzcie wiêtym obficie wyla³e na nas Ducha wiêtego, spraw ³askawie, aby wspiera³ On nasze pragnienie nieba, aby nas zachêca³,
uczy³, owieca³, pociesza³, umacnia³, leczy³,
usprawiedliwia³ i zbawia³. Amen.
W trzecim dniu:
Pismo wiête poucza: Wszyscymy w
jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowiæ jedno Cia³o: czy to ¯ydzi, czy Grecy,
czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscymy
te¿ zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor
12,13).
Módlmy siê: Duchu Przenajwiêtszy,
Bo¿e jednoci, zgody i pokoju, b³agamy Ciê
pokornie, aby zawsze jednoczy³ wszystkich wierz¹cych w Chrystusa w Jego wiêtym Kociele. Amen.
W czwartym dniu:
Pismo wiête poucza: Bóg jest tym,
który umacnia nas wespó³ z wami w Chrystusie i który nas namaci³. On te¿ wycisn¹³ na nas pieczêæ i zostawi³ zadatek Ducha w sercach naszych (2 Kor 1,21-22).
Módlmy siê: Duchu wiêty, dziêkujemy
Ci za to, ¿e nas opieczêtowa³e Bo¿ym
podobieñstwem, które jest zadatkiem
szczêcia wiecznego i wezwaniem do wiêtoci. Amen.
W pi¹tym dniu:
Pismo wiête poucza: Duch przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboci. Gdy bowiem
nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach,
których nie mo¿na wyraziæ s³owami. Ten
za, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, ¿e przyczynia siê za wiêtymi
zgodnie z wol¹ Bo¿¹ (Rz 8,26-27).
Módlmy siê: Panie Jezu Chryste, dziêki mieszkaj¹cemu w nas Duchowi wiêtemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmiæ
szatana i pokusy wiata, a tak¿e zdolna jest
wielbiæ Ciebie wraz z Ojcem i Duchem
wiêtym. Amen.
W szóstym dniu:
Pismo wiête poucza: Postêpujcie
wed³ug ducha, a nie spe³nicie po¿¹dania
cia³a. Owocem ducha jest: mi³oæ, radoæ,
pokój, cierpliwoæ, uprzejmoæ, dobroæ,
wiernoæ, ³agodnoæ, opanowanie. Maj¹c
¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosuj-

my (Gal 5,16.22.25).
Módlmy siê: Panie, pomnó¿ w nas wiarê w Ciebie i zawsze nas owiecaj wiat³em Ducha wiêtego, abymy postêpowali
wed³ug ducha i cieszyli siê jego owocami.
Amen.
W siódmym dniu:
Pismo wiête poucza: Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest wi¹tyni¹ Ducha
wiêtego, który w was jest, a którego macie od Boga, i ¿e ju¿ nie nale¿ycie do samych siebie? Za wielk¹ bowiem cenê zostalicie nabyci. Chwalcie wiêc Boga w waszym ciele (1 Kor 6,19-20).
Módlmy siê: Bo¿e, dopóki ¿yjemy w ciele, walczymy ze z³em, spraw przeto, abymy umieli opanowaæ wszelkie pokusy i
popêdy przy pomocy mieszkaj¹cego w nas
Ducha wiêtego, abymy ¿yli wiecznie.
Amen.
W ósmym dniu:
Pismo wiête poucza: Ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ. jak wielkie rzeczy
przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹.
Nam za objawi³ to Bóg przez Ducha Duch przenika wszystko, nawet g³êbokoci Boga samego (1 Kor 2,19).
Módlmy siê: Przyb¹d, Duchu wiêty,
nape³nij serca Twoich wiernych i zapal w
nich ogieñ Twojej mi³oci, abymy mi³owali Boga ca³ym sercem i otrzymali wieczne
szczêcie. Amen.
W dziewi¹tym dniu:
Pismo wiête poucza: Kiedy nadszed³
dzieñ Piêædziesi¹tnicy, znajdowali siê wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle
da³ siê s³yszeæ z nieba szum, jakby uderzenie gwa³townego wichru, i nape³ni³ ca³y
dom, w którym przebywali. Ukaza³y siê im
te¿ jêzyki jakby z ognia, które siê rozdzieli³y, i na ka¿dym z nich spocz¹³ jeden. I wszyscy zostali nape³nieni Duchem wiêtym, i
zaczêli mówiæ obcymi jêzykami, tak jak im
Duch pozwala³ mówiæ (Dz 2,1-4).
Módlmy siê: Duchu wiêty, który sprawi³e, ¿e aposto³owie mówili ró¿nymi jêzykami, spraw abymy w ¿yciu chrzecijañskim potrafili mówiæ jêzykiem s³ów, jêzykiem czynów, jêzykiem przyk³adu i wszystkimi mo¿liwymi jêzykami dla pomno¿enia
chwa³y Bo¿ej. Amen.
Ojcze nasz...
Módlmy siê:
Bo¿e, Ty otworzy³e nam bramy ¿ycia wiecznego wywy¿szaj¹c Chrystusa
i zsy³aj¹c nam Ducha wiêtego, spraw,
aby tak wielkie dary umocni³y nasze
oddanie siê Tobie i pomno¿y³y nasz¹
wiarê. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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LITANIA
DO
DUCHA WIÊTEGO
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
nad nami,
Duchu wiêty, Trzecia Osobo Trójcy
Przenajwiêtszej, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który od Ojca i Syna
pochodzisz, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który na pocz¹tku stworzenia wiata unosi³e siê nad wodami,
zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który w postaci go³êbicy
pojawi³e siê nad Chrystusem w wodach
Jordanu, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który zst¹pi³e na Aposto³ów w postaci jêzyków ognistych, zmi³uj
siê nad nami,
Duchu wiêty, który ¿arem gorliwoci
przepe³ni³e serca uczniów Pañskich, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który odrodzi³e nas w
wodzie Chrztu wiêtego, zmi³uj siê...
Duchu wiêty, który nas umocni³e w
Sakramencie Bierzmowania, zmi³uj siê...
Duchu wiêty, przez którego Bóg czyni nas dzieæmi Swoimi, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, który wlewasz mi³oæ
Bosk¹ do serc naszych, zmi³uj siê...
Duchu wiêty, który nas uczysz prawdziwej pobo¿noci, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, ród³o radoci, zmi³uj siê
nad nami,
Duchu wiêty, stra¿niku sumieñ naszych, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, obecny w nas przez ³askê swoj¹, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, dawco m¹droci i rozumu, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, dawco rady i mêstwa,
zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, dawco umiejêtnoci i pobo¿noci, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, dawco bojani Bo¿ej,
zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, dawco wiary, nadziei i
mi³oci, zmi³uj siê nad nami,
Duchu wiêty, natchnienie skruchy i
¿alu wybranych, zmi³uj siê nad nami,
B¹d nam mi³ociw, przepuæ nam,
Duchu wiêty.
B¹d nam mi³ociw, wys³uchaj nas,
Duchu wiêty.
B¹d nam mi³ociw, wybaw nas, Duchu wiêty.
Od zw¹tpienia w zbawcze dzia³anie ³aski, wybaw nas, Duchu wiêty,
Od buntu przeciwko prawdzie chrzeci-

jañskiej, wybaw nas, Duchu wiêty,
Od braku serca wobec blinich naszych, wybaw nas, Duchu wiêty,
Od zatwardzia³oci w grzechach, wybaw nas, Duchu wiêty,
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas,
Duchu wiêty,
Od wszelkich z³ych i nieczystych spraw
i myli, wybaw nas, Duchu wiêty,
Od nag³ej i niespodziewanej mierci,
wybaw nas, Duchu wiêty,
Od potêpienia wiekuistego, wybaw nas,
Duchu wiêty,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wys³uchaj
nas Duchu wiêty.
Aby Kocio³em Twoim wiêtym rz¹dziæ
i zachowaæ go raczy³, wys³uchaj nas Duchu wiêty,
Aby nas w wierze katolickiej utwierdziæ raczy³, wys³uchaj nas Duchu wiêty,
Aby nam wytrwa³oci i mêstwa udzieliæ raczy³, wys³uchaj nas Duchu wiêty,
Aby umys³y nasze pragnieniem posiadania nieba natchn¹æ raczy³, wys³uchaj nas
Duchu wiêty,
Aby w nas godne mieszkanie dla siebie przygotowaæ raczy³, wys³uchaj nas
Duchu wiêty,

Aby nas w cierpieniach pocieszyæ raczy³, wys³uchaj nas Duchu wiêty,
Aby nas w ³asce Twojej utwierdziæ raczy³, wys³uchaj nas Duchu wiêty,
Aby nas wszystkich do zbawienia doprowadziæ raczy³, wys³uchaj nas Duchu
wiêty,
Baranku Bo¿y,
który g³adzisz grzechy wiata,
przepuæ nam, Panie.
Baranku Bo¿y,
który g³adzisz grzechy wiata,
wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y,
który g³adzisz grzechy wiata,
zmi³uj siê nad nami.
P.: Stwórz, Bo¿e,
we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy siê:
Duchu wiêty,
który zgromadzi³e wszystkie narody
w jednoci wiary,
przyb¹d i nape³nij serca Twoich s³ug
³ask¹ Swoj¹, zapal w nas ogieñ
Twojej mi³oci
i chroñ od wszelkiego z³ego.
Amen.
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Z ksi¹¿ki
Koniec czasów Marii Valtorty

«MIELICIE BYÆ
WIAT£EM WIATA...»
Napisane 27 stycznia 1944.
Mówi Jezus:
Muszê podyktowaæ stronicê bolesn¹ do
napisania i do czytania. Ale to prawda, któr¹
trzeba powiedzieæ.
Pisz. Dla duchownych.
Wiernych oskar¿a siê bardzo o to, ¿e
s¹ ma³o wierz¹cy i bardzo letni. Oskar¿a
siê bardzo ludzi, ¿e nie ma w nich mi³osierdzia, czystoci, ¿e s¹ przywi¹zani do
bogactw i nie maj¹ ducha wiary. Ale jak
dzieci, z rzadkimi wyj¹tkami, s¹ takie, jakimi ich ukszta³towali rodzice  nie tyle represjami, co przyk³adem  tak samo wierz¹cy s¹, z zawsze istniej¹cymi wyj¹tkami,
tacy, jakimi ich kszta³tuj¹ duchowni, nie tyle
s³owami, co przyk³adem.
Kocio³y rozsiane poród domów [zamieszka³ych przez ludzi], powinny byæ jak
latarnia morska i miejsce oczyszczenia.
Powinno siê z nich wydobywaæ wiat³o ³agodne i potê¿ne, przenikliwe i przyci¹gaj¹ce, które  na podobieñstwo wiat³a
dziennego  wnika³oby w g³êbiny serc, pomimo wszystkich zamkniêæ.
Spójrzcie na piêkny letni dzieñ. S³oñce
rozsiewa ogarniaj¹ce ziemiê wspania³e
wiat³o  tak zwyciêskie i potê¿ne, ¿e nawet w najbardziej zamkniêtym pokoju ciemnoæ nigdy nie jest zupe³na. Choæby by³ tam
tylko promieñ cienki jak w³os dziecka, punkt
dr¿¹cy na cianie, z³oty py³ek tañcz¹cy w
powietrzu, to jednak by³by w tym pokoju
znak wiat³a, który pozwala³by poznaæ, ¿e
na zewn¹trz janieje olniewaj¹ce s³oñce
Boga. Tak samo jest z najbardziej zamkniêtymi sercami. Gdyby od kocio³ów porozrzucanych miêdzy domami wylewa³o siê
wiat³o takie jak to, które wam da³em jako
znak, o kap³ani, których nazwa³em wiat³em wiata1  tak was nazwa³em, kiedy
was stworzy³em  niæ, punkt, py³ek wietlny wnikn¹³by w nie. To by wystarczy³o, ¿eby
przypomnieæ, ¿e istnieje na wiecie wiat³o, i ¿eby wlaæ w serca g³ód wiat³a: tego
wiat³a.
A ile jest dusz w kocio³ach, waszych
dusz  proboszczów i opiekunów, kap³anów i braci, wszystkich, których Ja powo³a³em, abycie Mnie wnosili w serca  tak rozpalonych Mi³osierdziem, by pokonaæ mróz
dusz i zanieæ do serc ludzi mi³oæ Bo¿¹ i
mi³oæ do Boga, do Boga, który jest
Mi³osierdziem?
Ludzie prze¿ywaj¹ cierpienia i tylko Ja
wiem jak one s¹ liczne. Cierpienia te ró¿ni¹ siê od waszych, a przynajmniej wasze
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powinny ró¿niæ siê od ich cierpieñ. Waszymi cierpieniami bowiem powinny byæ tylko
utrapienia z powodu gorliwoci dla waszego Pana Boga niedostatecznie kochanego; z powodu wierz¹cych, którzy b³¹dz¹; z
powodu grzeszników, którzy siê nie nawracaj¹. Takie, a nie inne powinny byæ wasze
boleci.
Ja, powo³uj¹c was, nie wskaza³em wam
palcem królewskiego pa³acu, sto³u, sakiewki, rodziny, ale krzy¿, mój Krzy¿. Na nim
umar³em nagi, na nim odda³em ducha w
samotnoci, na niego siê wspi¹³em po oderwaniu siê od wszystkiego i pozbawieniu
siê wszystkiego, nawet mojego ubóstwa,
któremu ju¿ nie pozosta³o nic poza szubienic¹  wykonan¹ z niewielkiej iloci drewna i trzech gwodzi  i garci cierni, z których uwito koronê. Wszystko to [uczyni³em],
aby powiedzieæ wam wszystkim  a wam
w szczególnoci  ¿e dusze ocala ofiara,
wspania³omylnoæ w ofierze prowadz¹cej
a¿ do ca³kowitego i absolutnego wyzbycia
siê tego, co drogie, wygody, tego, co potrzebne, ¿ycia.
Ludzie w swoich boleciach powinni
móc patrzeæ na swój koció³ jak na mamê,
na której kolana idzie siê po to, by siê wyp³akaæ i pos³uchaæ s³ów pociechy, po opowiedzeniu w³asnych strapieñ  i jest siê
pewnym wys³uchania i zrozumienia. Ludzie
 w swoich ciemnociach wywo³anych wieloma przyczynami, nie zawsze maj¹cymi
ród³o w ich woli, lecz spowodowanymi
wol¹ bliniego albo przez zespó³ okolicznoci, które ich nak³aniaj¹ do uwierzenia
w b³¹d lub do zw¹tpienia w Boga  powinni znaleæ was, nios¹cych wiat³o, moje
wiat³o. [Powinni znajdowaæ] was, litociwych jak Samarytanin,2 was  mistrzów jak
wasz Nauczyciel, was  ojców jak Ojciec
wasz.
Ziemia, zepsuta na ró¿ne sposoby, fermentuje jak cia³o, które gnije i zaka¿a dusze zwierzêcym odorem grzechu. Serca
zosta³yby oczyszczone, gdyby kocio³y porozrzucane miêdzy domami by³y kadzielnicami, w których kap³an ¿yje, pal¹c siê, i
spala siê, kochaj¹c. Wtedy zwierzêcy odór
wiata zosta³by zrównowa¿ony przez zapach Boga. Wydobywa³by siê on z serc kap³anów, ¿yj¹cych w ca³kowitym stopieniu
siê z Bogiem, unicestwionych w Bogu do
tego stopnia, ¿e s¹ podobni tylko do Mnie,
który przebywam w Sakramencie (Eucharystii) do dyspozycji cz³owieka w ka¿dej
chwili  Ja, Bóg, który siê nie nu¿y, pozbawiony pychy i nie opieraj¹cy siê.

Tacy kap³ani, doskonali, s¹ jak s³oñce.
Wci¹gaj¹ dusze do Nieba jak krople wody,
oczyszczaj¹ je w atmosferze Nieba. S¹ oni
te¿ jak chmury, które rozp³ywaj¹ siê delikatnie w postaci dobroczynnej rosy, w nocy,
w ukryciu, przynosz¹c ulgê ranom i ukojenie p³on¹cemu pragnieniu dusz  tym biednym kwiatom zranionym przez tyle czynników.
Wci¹gaj¹ [oni dusze]. Aby wci¹gn¹æ
trzeba mieæ wielk¹ si³ê. Tylko ¿ywa mi³oæ
do Pana i do braci mo¿e wam j¹ daæ. Wpatrzeni w Boga, w górê, wysoko w górê, ponad ziemiê, mo¿ecie  jeli tylko chcecie 
przyci¹gn¹æ dusze do was, czyli do Boga,
w którym ¿yjecie. To jest dzia³anie, które
wymaga wspania³omylnoci i sta³oci.
Najmniejsze poruszenie rzês powinno s³u¿yæ temu celowi. Wszystkie wasze dzia³ania musz¹ zmierzaæ do tego najwy¿szego
celu. Nawet spojrzenia mog¹ przeistaczaæ
serca, jeli z owego spojrzenia przeziera
Bóg.
[Rozp³ywaj¹ siê]. Rozp³ywaæ siê  to
powiêcaæ siê na wszelkie sposoby, w ukryciu, nios¹c spalonym duszom niebiañskie
odwie¿enie, które sp³ywa tak delikatnie,
¿e one nie wiedz¹, kiedy siê [na nie] wylewa, a jednak pokrywaj¹ siê ros¹. Tak jest z
ros¹. Ona, milcz¹ca i wstydliwa, zstêpuje
wtedy, gdy wszystko odpoczywa: ludzie,
zwierzêta i kwiaty; oczyszcza powietrze od
nieczystoci dnia, gasi pragnienie i przyozdabia per³ami ³odygi i licie.
Ofiary, ofiary, ofiary, o kap³ani! Modlitwy, modlitwy, modlitwy, o pasterze!
Ja nazwa³em was pasterzami.3 Nie
nazwa³em was samotnikami ani kapitanami. Samotnik ¿yje dla siebie, kapitan
natomiast kroczy na czele swoich [podw³adnych]. Pasterz za stoi poród swej
trzody i dogl¹da jej. Nie izoluje siê, gdy¿
trzoda by siê rozproszy³a. Nie idzie na przedzie, gdy¿ roztargnione owce zesz³yby z
drogi, sta³yby siê ³upem wilków i rozbójników.
Pasterz  jeli nie jest g³upcem  ¿yje
poród swej trzody. Nawo³uje j¹, gromadzi.
Niezmordowanie chodzi tam i z powrotem
przez ca³¹ drogê, wyprzedza trzodê w trudnociach, bada jako pierwszy i wyrównuje. Swoim wysi³kiem sprawia, na ile mo¿e,
¿e staj¹ siê bezpieczniejsze miejsca grone. Potem [pasterz] staje w miejscu niebezpiecznym, aby dogl¹daæ przejcia swoich owieczek. Kiedy zobaczy jak¹ zalêknion¹ albo s³ab¹, bierze j¹ na swe ramiona i przenosi ponad miejscem nie-
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bezpiecznym.
Jeli nadchodzi wilk, nie ucieka, lecz
rzuca siê na niego, na przedzie swych
owiec, i broni ich, nawet za cenê swego
¿ycia, aby je uratowaæ. Powiêca siê dla
nich, syc¹c sob¹ g³ód dzikiego zwierzêcia,
tak i¿ ono nie czuje ju¿ potrzeby rozszarpania [owiec]. Ile¿ dzikich zwierz¹t [znajduje siê] naprzeciw dusz!
Pasterz nie traci czasu na niepo¿yteczne pogawêdki z przechodniami, nie rozprasza siê sprawami, które nie maj¹ zwi¹zku
z jego zadaniem. Troszczy siê o swoj¹ trzodê i to wszystko.
Teraz spójrzcie. Czy nie wydaje siê
wam, ¿e czytacie 8 rozdzia³ Ezechiela?
Pierwszy bo¿ek: Zazdroæ.
Powinnicie byæ mi³osierdziem, prawda? Mi³osierdziem, aby innych sk³oniæ do
mi³osierdzia. A jacy jestecie? Zazdroni
jeden o drugiego. Obra¿acie siê, gdy was
wiecki krytykuje. A czy wy nie krytykujecie siê wzajemnie i to  czêsto nies³usznie?
Prze³o¿ony krytykuje podw³adnych. Podw³adni krytykuj¹ prze³o¿onych. Jestecie
zazdroni, gdy kto z was jest zauwa¿any,
gdy odnosi wiêkszy sukces, gdy siê bardziej bogaci. To powinno was przera¿aæ, a
wy, przeciwnie  najbardziej tego pragniecie. Czy by³em bogaty Ja, odwieczny Kap³an? B¹dcie doskonali, a zostaniecie zauwa¿eni i pochwaleni, gdy¿ jedynie na pochwale waszego Boga powinno wam zale¿eæ. B¹dcie doskonali, a odniesiecie sukces w jedynym celu godnym waszej sutanny: doprowadzeniu dusz do Boga.
Drugi bo¿ek, raczej wiele bo¿yszcz, to
ró¿ne herezje, które zastêpuj¹ w was kult,
jaki powinnicie oddawaæ [Bogu].
Tak¿e wy, jak siedemdziesiêciu starców
wymienionych przez Ezechiela,4 nieustannie palicie kadzid³o bo¿kowi, którego wolicie [bardziej ni¿ Boga]. Czynicie to w
ciemnociach, maj¹c nadziejê, ¿e oko cz³owieka tego nie dostrzega. Jednak widzi. I
gorszycie go. Wierz¹cy bowiem  i w ogóle ludzie  s¹ jak dzieci: wydaje siê, ¿e nie
dostrzegaj¹, ale zawsze patrz¹ z wielk¹
uwag¹ i zawsze s³uchaj¹ z wytê¿onym s³uchem.
Zreszt¹, czy¿ nie wiecie, ¿e nawet gdyby cz³owiek was nie widzia³, to Bóg was
widzi? Dlaczego zatem rozsypujecie wasze kadzid³o przed potêg¹ z³ota lub cz³owieka? Czy Ja nie dostrzegam z wysokoci mojego tronu tak wielu moich duchownych, powiêcaj¹cych czas  czas dawany im przeze Mnie dla wykorzystania go
do kap³añskich zadañ  na ludzki handel,
powiêkszaj¹cy dobrobyt? Tak, Ja to widzê.
Czy¿ nie dostrzegam i nie mam md³oci z
powodu tylu moich duchownych, którzy 
w nadziei zaszczytów i zysku  wyrzekaj¹
siê mojego Prawa, aby okazywaæ pos³uszeñstwo prawu nieszczêsnych ludzi? Tak,
widzê to.
O, kap³ani politykuj¹cy! Wspó³czeni
cz³onkowie Sanhedrynu! Przypomnijcie
sobie los Sanhedrynu, zgotowany mu rêk¹ tych, do których stóp rzuca³ on na zie-

miê sumienia i gwa³ci³ moje Prawo. Nie
mówiê nic wiêcej. To od ludzi, reszta przyjdzie potem  od Sêdziego, wiecznego i
sprawiedliwego.
Trzeci bo¿ek: zmys³owoæ.
Tak, jest i to. I nie mówiê wiêcej z szacunku dla mojej rzeczniczki. Niech jednak
ka¿dy zbada siebie, aby zobaczyæ, czy pogañska bogini nie zajmuje miejsca jedynych kobiecych istot, jakie kap³an mo¿e
wspominaæ z mi³oci¹: moj¹ Matkê i swoj¹
matkê. Mylcie o tym, ¿e Mnie dotykacie,
¿e Mnie przyjmujecie. To wystarczy. Nie
sprawiajcie, ¿e Najczystszy bêdzie siê styka³ z cia³em brudnym od rozwi¹z³oci.
Czwarty bo¿ek: uwielbienie wschodu.
Sekty.
Tak, równie¿ i to. Czy¿ nie mam patrzeæ
na wielu z was z pogard¹ i strofowaæ wielu, jak faryzeuszy i doktorów mojego czasu?5 Czy¿ nie mam wzbudzaæ wiate³
poród wieckich, którzy Mnie kochaj¹ tak
bardzo, jak bardzo wielu z was Mnie nie
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Vox Domini
kocha? Czy¿ nie mam tego czyniæ z litoci

do dusz, które wy pozostawiacie na mrozie,
w ciemnoci, w nieczystoci; [z litoci] do
dusz, dla których nie jestecie drog¹ wiod¹c¹ do Boga, lecz cie¿k¹, która prowadzi
w dó³? Jak miecie powtarzaæ moje S³owo i
g³osiæ moje Prawo, kiedy potêpiacie S³owo i
Prawo? Niechaj ten, kto jest czysty, staje siê
takim jeszcze bardziej, a kto nie jest czysty,
niechaj siê oczyci.
Ludzkoæ znajduje siê na wielkim rozstaju dróg. Od niego wychodz¹ dwie drogi:
jedna wspina siê w górê, ku Bogu, a druga
prowadzi w dó³, do szatana. Na tym rozdro¿u stoi te¿ ska³a, któr¹ wy jestecie. Jeli
uczynicie z siebie bastion i bêdziecie nak³aniaæ do wejcia na pierwsz¹ drogê, wtedy
szatan nie wtargnie i dusze bêd¹ siê wspinaæ ku Bogu. Jeli jednak wy jako pierwsi
zaczniecie siê staczaæ ku drodze z³ej, prowadz¹cej do szatana, poci¹gniecie ludzkoæ
ku okropnoci Antychrysta, przypieszaj¹c
jego godzinê. Chocia¿ bowiem on musi
przyjæ, to jednak biada tym, którzy przypieszaj¹ jego przyjcie i przed³u¿aj¹ je. On bowiem przestanie istnieæ w godzinie od wieków ustalonej, a im d³u¿szy bêdzie czas jego
pobytu, tym wiêcej bêdzie dusz, które siê
zatrac¹. Pamiêtajcie, ¿e ani jedna z nich nie
pozostanie nie pomszczona. Skoro bowiem
wasz Bóg widzi wróbla, który ginie, to jak
mo¿e nie zobaczyæ umieraj¹cej duszy? Od
jej zabójców za¿¹dam wyjanienia i wydam
wyrok skazuj¹cy.

WODY ¯YCIA

Napisane 6 lutego 1944. Ez 47.
Mówi Jezus:
Powiedzia³em: W tym, kto Mnie przyjmuje, Ja jestem ród³em wody ¿ywej, tryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu. Czy chodzi o
cz³owieka czy o naród, szczêliwi ci, którzy
Mnie przyjmuj¹ i maj¹ w sobie cud prawdziwej Wody ¯ycia. Zbyt ma³o jest jednak ludzi, którzy Mnie przyjmuj¹, i jeszcze mniej
liczne s¹ takie narody. I widaæ owoce tego
odrzucenia czy choæby tylko zaniedbania
Jezusa Chrystusa. Widaæ ca³y tragiczny aspekt [tego odrzucenia] i odczuwa siê jego
truj¹cy smak, który was doprowadza do rozpaczy, do mierci, a wczeniej jeszcze sprawia, ¿e miotacie siê w strachu o jutro, a przez
to niemal szalejecie.
I macie racjê, ¿e szalejecie. Gdybycie
bowiem mogli ujrzeæ ca³¹ prawdê o przysz³oci, która siê zbli¿a, ¿aden z was  chyba,
¿e podtrzyma³by go szatan  nie wytrzyma³by. Mówiê: szatan, gdy¿ o podtrzymaniu
przez Chrystusa nie mylicie. Przeciwnie, im
wiêcej potrzebujecie litociwej podpory,
wiat³a w ciemnociach, s³owa, które by was
pocieszy³o i poprowadzi³o, tym bardziej patrzycie na nie wrogo, oskar¿aj¹c Boga i ku
Niemu zwracaj¹c siê z ¿alem. Tymczasem
pretensje powinnicie mieæ do tego, co jest
przyczyn¹ tak wielkiego z³a: do szatana i do
wszystkich waszych z³ych namiêtnoci.
Patrzcie, czym ju¿ siê stalicie, i dr¿yjcie, dr¿yjcie, dr¿yjcie, myl¹c o tym, czym
siê staniecie. Jestecie gorsi od ja³owych
piasków, w których nie mo¿e zaistnieæ ¿ad-
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na forma ¿ycia. Znajduj¹ siê one w miejscach bardziej spustoszonych ni¿ pustynie.
To prawdziwe pustkowie nie zna nawet takiej biednej szaty, jaka siê rozci¹ga na bezkresnych pustyniach, gdzie s¹ ubogie trawy, cierniste krzewy, gdzie mieszkaj¹ rzadkie zwierzêta, daj¹c pustkowiu ¿ycie dziêki
swym lotom, wiergotaniu, pluskaniu siê i
przez to pokazuj¹c, ¿e ten kawa³ek gleby
nie jest py³em martwym od wieków. Wy [jestecie] gorsi od pasm piasków, na których
nic nie ¿yje i ¿adne nasienie nie mo¿e zapuciæ korzenia, i ¿aden ptak nie zatrzymuje tam swego lotu, i ¿aden gad nie staje na
tej ziemi, i ani nawet nie przemknie siê szybkim ruchem swej po³yskuj¹cej skóry. Takimi
siê staniecie, takimi siê w³anie stajecie, takimi wielu ju¿ siê sta³o, odrzucaj¹c Chrystusa, Wodê daj¹c¹ ¿ycie.
Z mojego Nieba Ja, G³owa mistycznego
Cia³a, z³o¿onego ze wszystkich chrzecijan,
wylewam moje wody ¿ycia, i z mojego Kocio³a rozlewam je po wiecie. W ka¿dym
razie rozla³bym je. Ale wiat buduje tamy i
zapory, aby zapobiec mojemu wylaniu. wiat
popycha na Koció³ te zapory, aby go zatopiæ, aby go pogrzebaæ, a Mnie  wraz z nim.
To walka bez pokoju. To prawdziwa Wojna,
ta od której pochodz¹ wszystkie wojny ca³ej
ludzkoci ery chrzecijañskiej. To walka
przeciw Chrystusowi.
Wiedzcie, ¿e nie trzeba wielkich przeladowañ czy wielkich odstêpstw, aby walczyæ przeciw Chrystusowi. Tak¿e ma³a, osobista walka ka¿dego z was przeciw mojemu
Prawu, tak¿e ukryta, sprytna walka jakiego
kraju przeciw g³osowi katolickiego Rzymu,
przeciw g³osowi, który mówi w moim imieniu ustami mojego Zastêpcy nawo³uj¹cego
ludzi, a zw³aszcza przywódców, do zachowania prawa uczciwoci, obowi¹zku, mi³oci  to walczenie przeciwko Chrystusowi.
To wojny podjazdowe. Teraz jestecie tak
obeznani z terminologi¹ wojenn¹, ¿e Mnie
zrozumiecie, kiedy siê do niej odwo³am. S¹
wojny podjazdowe. Nastêpnie z nich wyrastaj¹ prawdziwe napady, wielkie zdobycze,
potê¿ne operacje wojenne i okrutne masakry.
Szatan to kapitan tego wojska, które
zaczê³o siê formowaæ w Jerozolimie, miêdzy faryzeuszami, uczonymi w Pimie, saduceuszami  w ³onie Sanhedrynu, który
znalaz³ swego chor¹¿ego w Judaszu. Ta
armia stawa³a siê coraz liczniejsza w wiekach przeladowañ chrzecijañskich. Jak
lawina powiêksza³a siê o nowe formy odstêpstwa, demagogicznych nauk, o partie
polityczne, nowe kszta³ty rz¹dów. Punkt kulminacyjny osi¹gnie w Antychrycie. On mojemu rw¹cemu strumieniowi £aski bêdzie
przeciwstawiaæ rw¹cy strumieñ zdziczenia i
krwi, w której bêdziecie brodziæ i upadaæ, a
niewielu upadnie jako ofiary wiête, wzywaj¹ce Chrystusa. Wiêkszoæ bêdzie upadaæ
jak dzikie zwierzê zar¿niête, najedzone i oty³e od grzechów, rozdra¿nione, zatrute, satanistyczne z powodu przeklêtych nauk,
opêtane przez diab³a w s³owie, bluni¹ce w
umyle, który zaprzecza, w sercu, które krzywoprzysiêga.
O wodo Boskiej ³aski, która, przecho-

dz¹c, przynios³aby ¿ycie, oczyci³aby i
nakarmi³aby piaski, odebra³aby zasolenie
i zepsucie wodom, z którymi by siê zmiesza³a, pozwalaj¹c tym pierwszym staæ siê
ko³ysk¹ silnych drzew, obci¹¿onych owocami ka¿dego rodzaju, drugim natomiast 
byæ siedzib¹ dla ryb ka¿dego gatunku! O
kwiecisty jêzyku mojego Proroka! Oczyszczaj¹ca Woda to ta, która wyp³ywa z mojego Serca, otwartego z mi³oci do ludzkoci. Ona niesie ze sob¹ istotê tej Boskiej
mi³oci. W stycznoci z ni¹ ka¿da nieczystoæ ginie, jak pod dzia³aniem b³ogos³awionego filtra. Wasza ludzka natura przefiltrowana przez moj¹! Czy mo¿e byæ wiêkszy
poemat mi³oci od tego: Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby ocaliæ dziêki Sobie ca³¹ ludzkoæ?
Piaski to dusze, liczne jak ziarnka piasku, które stycznoæ ze Mn¹ i moje nawodnienie czyni ¿yznymi, dobrymi, zdolnymi
wydaæ drzewo ¿ycia. Roliny to te dusze,
które  z powodu ¿ycia na glebie nawodnionej przez £askê  rozwijaj¹ siê tak, ¿e a¿
dotykaj¹ Nieba i wydaj¹ owoce ka¿dego
gatunku, czyli wszystkie cnoty. Wody, które
by³y gorzkie, a które £aska uzdrowi³a w taki
sposób, ¿e mog¹ zawieraæ wiele ryb  to
dobre dzie³a.
Pojmijcie jêzyk mojego Proroka. On jest
tak przejrzysty, kiedy siê nañ spojrzy okiem
owietlonym Bo¿¹ mi³oci¹! Nie chciejcie siê
upodobniæ do tych zgni³ych bagien i pla¿,
pozosta³ych po odp³ywie morza, które pokrywa ¿r¹ca sól, czyli z³o, na których króluje
zgnilizna, czyli, inaczej mówi¹c, najwiêksze
z³o. Z³o braku mi³osierdzia, letnioci, zaniedbania to sól, która przeszkadza ¿yæ dobrym
dzie³om. Natomiast zgnilizna wielkiego z³a
 czyli siedmiu grzechów i antychrzecijañstwa  uniemo¿liwia zrodzenie siê nawet
najmniejszej dobrej myli.
Nie zstêpujcie w zgniliznê. Starajcie siê
unieæ z waszych nizin. Wspinajcie siê ku
ród³u Boga. Zmieszajcie siê z nim. Zróbcie
tak, ¿e w miarê posuwania siê coraz bardziej ku Mnie, bêdziecie siê w nim coraz
bardziej zanurzaæ, ono was zakryje, zniweczy wasze biedne ja swoj¹ wielk¹ moc¹
Odkupienia i uczyni z was wiêtych, uczyni
z was b³ogos³awionych, uszczêliwi was [nawet w tym ¿yciu]. Tak¿e w tym ¿yciu, dzieci,
w którym jest ju¿ tyle nieszczêæ, ¿e nie trzeba, aby p³akaæ, dodawaæ jeszcze waszego
sprzeciwu Chrystusowi, wywo³uj¹c tak wiele ruin osobistych i spo³ecznych.
S³uchajcie G³osu, który was wo³a. S³uchajcie g³osu Tego, który was kocha. Nikt,
nie, nikt inny nie kocha was tak, jak kocha
was wasz Bóg, i nikt nie mówi wam s³ów
prawdziwszych od moich. Otwórzcie siê, aby
je przyj¹æ. Otwórzcie siê na £askê. Ona
przychodzi, aby was uzdrowiæ z waszego
z³a, przychodzi, aby osuszyæ wasze ³zy.
Przychodzi... i na progu waszych drzwi czeka, abycie jej powiedzieli: Wejd, aby popieszyæ ku wam ze wszystkimi swoimi ³askami pokoju, spokoju, zdrowia i wreszcie
¿ycia wiecznego, gdy¿ w nim zawiera siê
wszelka radoæ.
Przypisy: 1 Mt 5,14-16. 2 £k 10,29-37. 3 J
10,1-21. 4 Ez 8,11nn. 5 Mt 23,1-32; £k 11,37-54
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O niebezpieczeñstwach
Wschodu, New Age,
ezoteryzmu, radiestezji,
magnetyzmu, hipnozy
na podstawie wiadectwa ojca

Jacquesa
Verlindea

«PAN BÓG
MNIE
OCALI£»
[1]
PUSTKA...
Chcia³bym siê podzieliæ moimi dowiadczeniami zwi¹zanymi z oddawaniem siê
ró¿nym praktykom Wschodu, ukazaæ niebezpieczeñstwa z nimi zwi¹zane i wskazaæ drogê wyjcia z nich.
Jestem zakonnikiem o tzw. spónionym
powo³aniu. Wychowa³em siê w rodzinie
chrzecijañskiej. Mia³em 20 lat, gdy nast¹pi³y przemiany roku 1968, bêd¹ce nie tylko momentem wielkiego wrzenia kulturowego. By³em m³odym naukowcem i przygotowywa³em doktorat z chemii i fizyki. Próbowa³em zast¹piæ obecnoæ Boga w moim
sercu przez inne idea³y, takie jak dzia³alnoæ spo³eczna, ruch studencki itp. Nie potrafi³o to jednak wype³niæ pustki po Bogu.
¯aden idea³ nie by³ w stanie zast¹piæ mi
Boga, który bardzo mnie fascynowa³ w
dzieciñstwie  szczególnie Jezus ChrystusBóg w Eucharystii. Ta pustka doprowadzi³a mnie do zagubienia siê.
MEDYTACJA
Zaczê³o siê od tego, ¿e którego dnia
zosta³em zaproszony na medytacjê transcendentaln¹1 . Dowiadczenie to wywar³o
na mnie bardzo silne wra¿enie. Powsta³o
we mnie przekonanie, ¿e dziêki tej technice znowu wkraczam na drogê ¿ycia wewnêtrznego. Rzuci³em siê wiêc ca³kowicie
 z dusz¹ i cia³em  w wir medytacji.
Wkrótce jednak zacz¹³em odczuwaæ

rozbicie psychiczne. Wszyscy, którzy praktykowali medytacjê transcendentaln¹, wiedz¹, ¿e nie mo¿na siê jej powiêciæ bez odczuwania jej skutków. Znalaz³em siê w stanie jakby bardzo silnego zamroczenia.
Postanowi³em dotrzeæ do guru,2 który
sta³ za stosowan¹ przeze mnie technik¹.
Pojecha³em wiêc do Hiszpanii. Guru bardzo mnie polubi³ i zaj¹³ siê mn¹. Za jego
namow¹ skoñczy³em doktorat i znowu powróci³em do niego. Sta³em siê jego
uczniem, czyli brahmaczarinem, i by³em z
nim zawsze i wszêdzie. Mog³em spêdziæ z
nim d³ugi okres czasu w Himalajach  w
miejscu, gdzie on sam nauczy³ siê wszystkich technik. Zapozna³em siê z ich fundamentem filozoficznym oraz z kontekstem
hinduizmu. Pozna³em ró¿ne praktyki, nazywane na Zachodzie jog¹.3
JOGA
Zarówno joga jak i inne praktyki
wschodnie s¹ czym bardziej skomplikowanym i z³o¿onym, ni¿ siê s¹dzi w Europie czy USA. Trzeba widzieæ ich fundament
doktrynalny, a przede wszystkim zdaæ sobie wyranie sprawê z celu, do którego
maj¹ doprowadziæ.
Celem wszystkich technik orientalnych
jest odnalezienie absolutu, boskoci, doprowadzenie do jednoci czyli tzw. fuzji, o
której bêdzie mowa póniej. (...) G³osi siê
panteistyczn¹4 naukê, ¿e wszystko jest

Bogiem. Zaciera siê granicê miêdzy samym
Bogiem a stworzeniem. Tak wiêc wszystko jest przejawem Boga: rolina, krzes³o.
Nie mo¿na zeñ wyjæ, gdy¿ jest to sfera
zamkniêta. Mo¿liwa jest natomiast swoista
ewolucja wewn¹trz tego jestestwa, w którym tkwimy.
W cz³owieku sprawa wygl¹da nastêpuj¹co: równie¿ ja jestem bogiem, co mam
sobie stopniowo uwiadomiæ. Bóg  wed³ug
tych pogl¹dów  nie jest osob¹, lecz zasad¹, moc¹, si³¹ kosmiczn¹. I ja muszê zatem przebiæ siê przez z³udzenie odrêbnoci mojej osobowoci i wtopiæ siê w ca³oæ
otaczaj¹cego mnie wiata  zespoliæ siê,
zjednoczyæ z nim. Tak wiêc cen¹  jak¹
nale¿y zap³aciæ za dotarcie do tak rozumianego boga  jest wyrzeczenie siê swojej
osobowoci, swojego ja i wtopienie siê w
bo¿¹, otaczaj¹c¹ nas energiê.
ODRZUCENIE BOGA
Trzeba sobie dobrze uwiadomiæ, ¿e u
podstaw praktyk orientalnych le¿y odrzucenie Boga osobowego. Wymieniane w
hinduizmie bóstwa  np. triada: Wisznu,
Brahma, Sziwa  s¹ w gruncie rzeczy zasadami. Nie ma tu mowy o istotach-osobach. Akcentuje siê jednoæ. Ona jest najwa¿niejsza: stoi ponad wszelkim zró¿nicowaniem. (...)
Jak ju¿ zaznaczylimy, baz¹ teoretyczn¹ praktyk wschodnich jest panteizm, czyli
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pogl¹d, ¿e wszystko jest bezosobowym bogiem. To za prowadzi do wyzbycia siê w³asnej osobowoci. Je¿eli bowiem bóg ma
byæ jedn¹ ca³oci¹, muszê siê wyzbyæ swego wymiaru osobowego, w³asnej odrêbnoci, innoci i wtopiæ siê w energiê kosmiczn¹, która objawia siê w wieloci otaczaj¹cych nas bytów.
Wyzbycie siê w³asnej osobowoci i wtopienie w energie kosmiczne, czyli fuzja z
nimi, jest celem technik orientalnych. S¹
one zespo³em æwiczeñ fizycznych, zmierzaj¹cych do opanowania energii fizycznej
i umys³owej. Techniki te doprowadzaj¹ do
czego w rodzaju utraty wiadomoci, do
wtopienia siê w energie kosmiczne, do zespolenia siê, fuzji z ca³oci¹. Jest to zatem dowiadczenie o charakterze bezosobowym: wtapiam siê i gubiê w wiecie, który nie ma nazwy.
Chodzi jednak nie tylko o zjednoczenie siê z otaczaj¹cym wiatem i jego si³ami. Trzeba ponadto zespoliæ siê cile ze
swoim mistrzem, gdy¿ osobowa relacja
miêdzy uczniem i nauczycielem równie¿
uwa¿ana jest za dualizm5 domagaj¹cy siê
ostatecznego przezwyciê¿enia. Prawda
ostateczna jest ponad relacj¹ osobow¹.
Widaæ zatem, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ tego systemu jest depersonalizacja, czyli d¹¿enie do wyzbycia siê odmiennoci, to¿samoci  w³asnej odrêbnej osobowoci. Bóg nie jest uwa¿any za osobê,
a droga do niego prowadzi przez depersonalizacjê.
Drogi proponowanej przez techniki
orientalne nie mo¿na pogodziæ z drog¹ dochodzenia do Boga, ukazywan¹ przez judaizm i chrzecijañstwo. Objawienie Starego i Nowego Testamentu mówi o Bogu,
który ró¿ni siê od otaczaj¹cego nas wiata, od natury, od kosmosu, o Bogu-Stwórcy tego wszystkiego. Ten w³anie Bóg, ró¿ni¹cy siê od stworzeñ, objawi³ siê nam. Objawienie ukazuje wyran¹ ró¿nicê miêdzy
Bogiem, a stworzeniem, które przez Niego zosta³o powo³ane do istnienia. Ten Bóg,
który wybra³ Abrahama, objawi³, ¿e jest Bogiem-Stwórc¹. Ukaza³ równie¿, czym jest
stworzenie.
Tak wiêc w tradycji Izraela  z której
wywodzi siê chrzecijañstwo  natura Boska nigdy nie by³a uto¿samiana z przyrod¹. Takie rozumienie Boga kszta³towa³o
sposób odnoszenia siê do Niego. Izraelici
mogli zawsze zwracaæ siê do Boga w sposób osobowy. My tak¿e mo¿emy modliæ siê
do Tego, który jest Osob¹ i pozwala nam
pozostaæ odrêbnymi osobami. Mogê byæ
odmiennym ja przed Tym, który jest Boskim Ty. Wraz z Nim mogê te¿ dzia³aæ,
tworzyæ historiê, do czego zreszt¹ On sam
mnie wzywa. Osobowy Bóg powo³uje mnie
do wiecznoci, która nie bêdzie mia³a koñca. Jako osoby jestemy zatem zapraszani do dialogu mi³oci z Bogiem osobowym,
a nie do jakiego dowiadczenia pozbawiaj¹cego nas osobowoci na rzecz zespolenia siê, fuzji ze wiatem.
W historii czêsto pojawia³y siê pante-
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istyczne pogl¹dy mieszaj¹ce Boga ze stworzeniem, zatracaj¹ce granice miêdzy
Stwórc¹ a stworzeniem. Czêsto te¿ zamiast
Bogu stworzeniu oddawano czeæ. w.
Pawe³ w Licie do Rzymian przestrzega
przed niebezpieczeñstwem stawiania stworzenia przed Bogiem: «Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w k³amstwo i stworzeniu oddawali czeæ, i s³u¿yli jemu zamiast s³u¿yæ
Stwórcy, który jest b³ogos³awiony na wieki.
Amen» (Rz 1,25). Jestemy nieraz tak zafascynowani stworzonym wiatem, ¿e zapominamy o tym, i¿ jest on jedynie bladym
odbiciem piêkna i potêgi Stwórcy. (...)
DWIE DROGI
Chcia³bym powróciæ do mojego wiadectwa. Otó¿ na drogê mistyki naturalnej
wszed³em w dobrej wierze. Wydawa³o mi
siê, ¿e odnajdê Boga przez wyrzeczenie
siê w³asnej osobowoci. Postawa ta  co
zauwa¿y³em dopiero póniej  by³a jakby
cofniêciem siê do etapu ¿ycia p³odowego.
W ten sposób okrela siê nieraz d¹¿enie
cz³owieka, ujawniaj¹ce siê w obliczu ¿yciowych trudnoci. Wtedy cz³owiek mo¿e prze¿ywaæ pragnienie wyrzeczenia siê siebie,
zejcia z trudnej drogi tworzenia swojej
osobowoci: chce jak gdyby powróciæ do
stadium ¿ycia p³odowego. Byæ mo¿e podwiadomie pragnie znowu ¿yæ w podobnej
jednoci, jaka w stadium p³odowym ³¹czy³a go z matk¹. Na tamtym bowiem etapie
¿ycia nie istnia³y dla cz³owieka ¿adne problemy, poniewa¿ wiadomoæ w³asnej, odrêbnej osobowoci nie by³a jeszcze w pe³ni wykszta³cona. Cz³owiek mo¿e prze¿ywaæ dylemat: albo stawiaæ czo³a w trudnej
walce wewnêtrznej o swoj¹ osobowoæ,
albo  stosuj¹c ró¿ne techniki orientalne 
wyrzec siê swego wymiaru osobowego na
drodze wtopienia siê w energie kosmiczne, na drodze fuzji ze wiatem.
Niechêæ do trudnej walki o budowanie
w³asnej osobowoci i szukanie ucieczki w
fuzjê z natur¹ mo¿na czêciowo zrozumieæ,
gdy wemie siê pod uwagê tkwi¹ce w nas
nastêpstwa grzechu pierworodnego: nasze
zranienie... os³abienie moralne... bezw³ad...
Tak wiêc otwieraj¹ siê przed nami dwie
przeciwstawne drogi duchowe. Pierwsza to
droga mistyki naturalnej, w której miesza
siê Boga z przyrod¹, co w konsekwencji
prowadzi do duchowej regresji, cofniêcia
siê, wyzbycia w³asnej osobowoci na rzecz
bezosobowej fuzji z natur¹.
Druga droga  chrzecijañska  prowadzi do umacniania swojej osoby. Osobowy Bóg obdarzy³ nas bowiem darem synostwa Bo¿ego. Mamy trwaæ w osobowym
kontakcie z Bogiem, naszym Ojcem. Jestemy powo³ani do tego, by wzrastaæ w
naszym dzieciêctwie Bo¿ym, trwaj¹c w jednoci nie z natur¹, energiami kosmicznymi, lecz z Jezusem Chrystusem, Synem
Bo¿ym.
Co do mnie, to  stosuj¹c ró¿ne techniki  szed³em pierwsz¹ drog¹: drog¹ mistyki naturalnej. Osi¹gn¹³em stan moksa6
czyli nirwany.7 Chcia³bym powiedzieæ tu
co wiêcej o technikach opisanych w ksiê-

gach Wedy. Ich praktykowanie wi¹¿e siê z
g³êbokim dowiadczeniem subiektywnym.
Maj¹ one silny oddwiêk psychosomatyczny. Techniki te maj¹ doprowadziæ do fuzji z
przyrod¹. Wszystkie postawy jogi zmierzaj¹
do odblokowania tzw. energii kosmicznej,
od której jestemy rzekomo uzale¿nieni, a
która ma siê znajdowaæ u podstawy krêgos³upa. Jest to tzw. kundalini.8 Energia
ta ma wzrastaæ w kana³ach energetycznych
 ida i pingala9  znajduj¹cych siê po obu
stronach krêgos³upa i krzy¿uj¹cych siê miêdzy sob¹. Te dwa kana³y energetyczne wychodz¹ przez otwory nosowe. Skrzy¿owanie kana³ów energetycznych to tzw. czakry10. Kiedy odblokowuje siê stopniowo tê
energiê przez okrelone uk³ady cia³a, wzrasta ona i otwieraj¹ siê kolejne czakramy.
Mantry11, czyli formu³y powtarzane w
pamiêci, maj¹ ten sam cel: otworzyæ czakry i odblokowaæ energiê. Tak wiêc energia kosmiczna ma wzrastaæ wzd³u¿ krêgos³upa, dop³yn¹æ przez odpowiednie kana³y do czakra na szczycie g³owy. Gdy energia ta dociera do górnego czakra, nastêpuje jakby eksplozja wiadomoci, czyli
tzw. moks samadhi.12
Trzy podstawowe aspekty techniki
s¹ nastêpuj¹ce:
+ u³o¿enie cia³a tzw. asana, by odblokowaæ energiê przez postawê ca³ego cia³a
+ tzw. pranayama13 , bêd¹ca kanalizowaniem oddechu przez kontrolowanie go
+ mantra, nale¿¹ca do techniki typu
umys³owego, maj¹cej równie¿ na celu odblokowanie energii.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w tej
technice umys³owej chodzi o æwiczenie autohipnozy rozumu. W tym celu powtarza siê
mechanicznie mantrê, która staje siê coraz d³u¿sza. Rozum jest ca³kowicie poch³oniêty tym æwiczeniem, koncentruje siê na
nim, co  jak to kto dobrze okreli³  powoduje trzask. Nastêpuje zbyt wielkie napiêcie umys³u, nie wytrzymuje on tego i
przestaje dzia³aæ. Pojawia siê wówczas co
w rodzaju pustki. I tak wszystkie stosowane æwiczenia doprowadzaj¹ do dowiadczenia zjednoczenia, zwanego nirwan¹:
nastêpuje utrata wiadomoci osobowej i
fuzja z wszystkim, co nas otacza. Towarzysz¹ temu takie stany fizyczne jak obni¿enie têtna i zwolnienie oddechu. Bardzo
mocno obni¿a siê przemiana materii. Jest
to zatem stan daleki od jakiejkolwiek naturalnoci. Nosi on nazwê samadhi.14 (...)
Gdy traci siê wiadomoæ osobow¹,
znikaj¹ ze wiadomoci oczywicie i problemy. Dlatego w³anie stany te s¹ kusz¹ce. Z podobnych zreszt¹ powodów ludzie
siêgaj¹ po narkotyki, alkohol. Chodzi po
prostu o zapomnienie o swoich problemach, o wyparcie ze wiadomoci wszystkich spraw osobistych.
Tak wiêc odda³em siê technikom i æwiczeniom bez reszty. Dziêki temu znalaz³em
siê w Indiach, w miejscu, dok¹d niewielu
Europejczyków w ogóle dociera. Przeszed³em bardzo intensywn¹ praktykê i zdoby³em ró¿ne dowiadczenia. Mog³em te¿
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prze¿yæ i zobaczyæ, dok¹d naprawdê prowadz¹ praktyki jogi  przedstawiane ludziom Zachodu jako zupe³nie niegrone.
OKULTYZM
Po przebyciu etapów wstêpnych wszed³em w okultyzm.15 Znalaz³em siê w tym
bardzo szybko. Czakras zosta³y ju¿ otwarte, by³em przygotowany przez praktyki
orientalne. Przyswaja³em wszystko niezwykle szybko. Pozwoli³o mi to dotrzeæ bardzo
daleko.
Dowiadczenia te mia³y przynieæ mi
wyzwolenie, tymczasem rodzi³y we mnie
pewien niedosyt. W ca³ym tym zamieszaniu nie znika bowiem z ludzkiego serca pragnienie mi³oci. Je¿eli cz³owiek ³¹czy siê
ze wszystkim, mi³oæ nie mo¿e zaistnieæ.
Ona nie mo¿e byæ prze¿ywana w ca³kowitej samotnoci. By kochaæ, musz¹ byæ dwie
osoby. Mi³oæ jest czym miêdzyosobowym
 podczas gdy nirwana, moksa i samadhi
s¹ dowiadczeniami ca³kowitej samotnoci.
Serce ludzkie jest stworzone do mi³oci,
Bóg powo³a³ nas do mi³oci.
NIEPOKÓJ
Poród tych wszystkich dowiadczeñ
co mnie niepokoi³o i krzycza³o w stronê
tego TY, tak bardzo upragnionego. Mylê,
¿e w sercu tego niezaspokojenia czeka³ na
mnie Pan. Przyby³ On, by mnie uchwyciæ
poprzez okolicznoæ zupe³nie przypadkow¹. Otó¿ w otoczeniu guru znajdowa³y siê
osoby, których stan zdrowia by³ bardzo z³y
 chocia¿ w reklamach omawianych technik podkrela siê ich niezwykle korzystny
wp³yw na zdrowie. Tak naprawdê to polepszenie zdrowia jest tylko pozorne. Na d³u¿sz¹ bowiem metê przemiany energetyczne w komórkach, ca³a przemiana materii
przechodzi ogromne zaburzenia z powodu dzia³añ przeciwnych naturze. Zmiany w
przemianie materii nie u³atwiaj¹ ¿ycia fizjologicznego, a utrata wiadomoci osobowej w niczym nie pomagaj¹ stronie psychicznej. Z czasem nastêpuje zatem za³amanie psychosomatyczne.
Utrata osobowoci zaczyna siê wpisywaæ w codziennoæ. To pozbawianie siebie osobowoci jest uwa¿ane w tradycji hinduizmu za zupe³nie zrozumia³e  za co
pozytywnego. Naprawdê jednak prowadzi
ono do niszczenia mo¿liwoci psychicznych i odbija siê na ca³ym uk³adzie psychosomatycznym.
Tak wiêc guru wezwa³ lekarzy, aby zbadali ludzi z jego otoczenia. Jedna z osób,
któr¹ wezwa³, by³a chrzecijank¹ i wspomnia³a mi o Jezusie. Brzmienie Jego imienia przywróci³o mi ca³¹ wiadomoæ chrzecijañsk¹. Przypomnia³o mi o Bogu osobowym, który nie jest jak¹ zasad¹, moc¹ kosmiczn¹, lecz pe³nym mi³oci i do mi³oci
wzywaj¹cym mnie TY.
By³o to zdarzenie decyduj¹ce dla mego
¿ycia. Zupe³nie niespodziewanie wszed³em
na drogê, na której znajdowa³ siê Jezus.
Ukazywa³ mi siê jako TY o wymiarze Boskim, albo raczej jako JA o wymiarze Boskim, które wzywa³o mnie osobicie, które

mnie wo³a³o i czeka³o, które przysz³o do
mnie mówi¹c: Jak d³ugo jeszcze ka¿esz
mi czekaæ? Przyszed³ do mnie Pan. To nie
ja znalaz³em Boga, lecz On sam do mnie
przyszed³.
NAWRÓCENIE
Rozpoczê³a siê droga nawrócenia. Zrozumia³em, ¿e muszê odwróciæ siê od fascynacji natur¹ i zwróciæ siê w stronê
Stwórcy. Zrozumia³em podan¹ przez w.
Tomasza definicjê grzechu: aversio a Deo
et conversio ad naturam, czyli odwrócenie
siê od Boga i zwrócenie siê ku stworzeniom. Nie chodzi oczywicie o ca³kowite odwrócenie siê od przyrody, lecz o to, by nie
widzieæ w niej bo¿ka.
Nie chcê tu oceniaæ osób wyznaj¹cych
hinduizm. Niektórzy twierdz¹, ¿e Hindus 
który urodzi³ siê w tej kulturze, który ¿yje
uczciwie i szuka Boga przez swoje ¿ycie,
który robi wszystko, by spotkaæ siê z Nim
 znajdzie Go w samym sercu swej religii.
Byæ mo¿e. Inaczej jest jednak z nami, ludmi, którym dane by³o spotkaæ siê z Bogiem
¿ywym, z Bogiem powo³uj¹cym nas do jednoci z Nim...
Z czasem zaczyna³em coraz lepiej rozumieæ, ¿e droga, któr¹ obra³em, by³a cofniêciem siê: cofn¹³em siê bowiem jakby do
etapu poprzedzaj¹cego objawienie siê
Boga. Sam chcia³em siê wyzwoliæ, znaleæ
wielkoæ, moc, si³ê. Teraz trzeba by³o dokonaæ zwrotu i spotkaæ siê z Bogiem ¿ywym. Trzeba by³o porzuciæ fascynacjê i
ubóstwianie przyrody, by odnaleæ Boga
osobowego, który zaprasza³ mnie do
uwiêcania ¿ycia, do porzucenia zwodniczych praktyk, do kroczenia drog¹, któr¹
On sam pragn¹³ mnie prowadziæ, szanuj¹c ca³kowicie moj¹ wolnoæ. Bóg wzywa³
mnie, bym szed³ drog¹ mojego prawdziwego wzrostu i rozwoju.
Musia³em ponownie wszystko opuciæ
i iæ, krok po kroku, ladami Chrystusa. Poniewa¿ posiada³em jedynie walizeczkê,
szybko opuci³em swego guru  cichaczem, nie podaj¹c miejsca mego pobytu.
Odszed³em, by szukaæ Boga na nowej drodze, która siê przede mn¹ otworzy³a. Zrozumia³em w swym sercu, ¿e chodzi o uczciwoæ, o szczere, gruntowne poszukiwanie
Tego, który pierwszy mnie poruszy³.
Kiedy wczeniej opuszcza³em wszystko, id¹c za swym guru, wydawa³o mi siê,
¿e idê odkrywaæ Boga. Teraz chcia³em byæ
wierny temu w³anie wyborowi. Wiedzia³em, ¿e trzeba mi wszystko opuciæ po raz
wtóry i pójæ za Tym, który ponownie wtargn¹³ w moje ¿ycie. By³ to Pan Jezus.
Zabrak³o mi jednak pokory. Zamiast zacz¹æ ws³uchiwaæ siê w nauczanie Chrystusa i uznaæ, ¿e muszê sobie jeszcze wszystko przyswoiæ, zamiast otworzyæ siê w pe³ni na dzia³anie i kierownictwo Ducha wiêtego, wybra³em w³asn¹ aktywnoæ. Zamiast
pozwoliæ siê obj¹æ przez mi³osierdzie Bo¿e
i daæ siê pouczyæ, wola³em od razu dzia³aæ. Wpad³em wiêc, jak uprzednio, w równie niebezpieczne sid³a. O co mi chodzi?
O drogê ogromnie niebezpieczn¹, na któ-
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r¹  podobnie jak ja  wkroczy³o wielu m³odych ludzi.
Otó¿ powracaj¹c ze Wschodu, czu³em
ró¿nego rodzaju wibracje. S³owo to jest
obecnie bardzo modne, gdy¿ wesz³o w
u¿ycie dziêki New Age16 i stanowi jakby
syntezê wszystkich dowiadczeñ orientalnych. Tak wiêc powróci³em z ca³¹ nadwra¿liwoci¹ spowodowan¹ otwarciem siê czakras. Stopniowo zacz¹³em siê wiêc stawaæ
medium  tak to ostatecznie trzeba nazwaæ. Otwarcie czakra powoduje, ¿e stajemy siê bardzo wra¿liwi na si³y przyrody i
energiê kosmiczn¹  stajemy siê medium.
Pewien radiesteta, którego spotka³em,
odkry³  ku memu wielkiemu zaskoczeniu
 ¿e jestem niezwykle uzdolniony. Mówi mi:
Ma pan niebywa³y dar. Trzeba go wiêc
natychmiast wykorzystaæ i s³u¿yæ nim blinim. Spróbowa³em. Rzeczywicie, wszystko wychodzi³o. Diagnozy lekarskie stawia³em bez trudu i powoli zdawa³em sobie
sprawê, ¿e nie tylko posiadam dar radiestezji, ale ¿e potrafiê te¿ magnetyzowaæ,
czyli uzdrawiaæ przez nak³adanie r¹k. Ponownie us³ysza³em: Trzeba i ten dar oddaæ na s³u¿bê blinim.
RADIESTEZJA I MAGNETYZM
Tak wiêc w najlepszej wierze zacz¹³em
praktykowaæ radiestezjê 17 i magnetyzm18. O mojej dobrej wierze mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e w czasie moich praktyk modli³em siê. Stara³em siê po³¹czyæ z tymi
w³anie praktykami nowy, odkryty, chrzecijañski wymiar mojego ¿ycia.
Praktyki te jednak w rzeczywistoci nie
s¹ niczym innym jak okultyzmem. Muszê
tu uciliæ to pojêcie. Okultyzm to nauki, a
cilej  ca³y zestaw ró¿nych dyscyplin,
technik usi³uj¹cych manipulowaæ tymi energiami naturalnymi, które do tej pory s¹ nieuchwytne dla nauk cis³ych, takich jak fizyka, biologia i chemia. Chodzi zatem o
manipulowanie energiami przyrody. Techniki te i nauki nazywa siê potocznie okultystycznymi, czyli wiedz¹ tajemn¹, poniewa¿
energie przyrody, które usi³uj¹ wykorzystaæ,
nie s¹ dostêpne dla pomiarów naukowych.
Jeli chodzi o radiestezjê, to opiera siê
ona na wra¿liwoci typu mediumicznego,
nastawionej na pewne energie naturalne,
promieniowane przez ró¿ne osoby, roliny. Magnetyzm natomiast jest prób¹ skierowania energii wydobywaj¹cej siê z naszego cia³a w stronê osoby, któr¹ rzekomo
mamy wyleczyæ.
Mo¿e to wielu zaskoczyæ, lecz radiestezjê i magnetyzm nale¿y zaliczyæ do praktyk okultystycznych, albo  inaczej rzecz
ujmuj¹c  do bia³ej magii19. Niektórych
mo¿e to nawet przera¿aæ, gdy¿ dzi wielu
chrzecijan praktykuje radiestezjê i magnetyzm w takiej samej dobrej wierze, w jakiej
i ja je praktykowa³em. Osobom tym bêdzie
z pewnoci¹ bardzo przykro, gdy us³ysz¹
to, co powiedzia³em: chodzi o bia³¹ magiê!
Wyjani to dalsza czêæ mojego wiadectwa.
Otó¿ praktykowa³em w dalszym ci¹gu,
pe³en dobrej woli, magnetyzm i radieste-
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zjê. Nie wiedzia³em wówczas, ¿e jest to
zdolnoæ wykraczaj¹ca poza zwyk³e si³y
natury (...). Umiejêtnoæ ta rozwinê³a siê,
a w³aciwie rozwin¹³em j¹ sam poprzez
wczeniejsze praktykowanie jogi. By³em
medium dla energii kosmicznej. Praktykowa³em to przez pewien okres i poprzez
æwiczenie rozwin¹³em swe umiejêtnoci.
Po pewnym czasie zda³em sobie sprawê, ¿e mog³em stawiaæ diagnozy lekarskie
bez wahade³ka, pos³uguj¹c siê zdolnoci¹
jasnowidzenia.
Przypisy red.:

1
Technika medytacji stworzona przez guru
Maharishiego a zarazem nazwa sekty. W nadziei
znalezienia szczêcia zwolennicy medytacji transcendentalnej usi³uj¹ doprowadziæ siê do stanu
czystej wiadomoci Wbrew twierdzeniom zwolenników sekty, praktykowania tej medytacji nie
mo¿na pogodziæ z wyznawaniem innej wiary.
2
Duchowy nauczyciel.
3
Joga jest jednym z szeciu systemów religii
indyjskiej. Pojêciem joga okrela siê równie¿ praktykê obiecuj¹c¹  przy pomocy ró¿nych metod
ascetycznych i specjalnych æwiczeñ fizycznych 
wyzwolenie ducha i cia³a. Joga jest d¹¿eniem do
zdobycia doskona³oci duchowej i zbawienia siebie przez system ró¿nych metod opanowywania
ducha i cia³a oraz przez usuwanie treci zmys³owo-intelektualnych z umys³u.
4
Panteizm g³osi, ¿e wszystko jest bogiem.
5
Istnienie dwóch, najczêciej przeciwstawnych
elementów.
6
Moksa to wyzwolenie, ostateczne uwolnienie duszy od powtarzaj¹cych siê wskutek reinkarnacji kolejnych narodzin. (por. B. Lyengar,
Joga, Warszawa 1990, PWN s. 400)
7
To buddyjskie okrelenie oznacza stan szczêcia, owiecenia, pozbawiony w³asnych pragnieñ.
Osi¹gniêcie tego stanu ma uwalniaæ od dalszej
reinkarnacji.
8
Kundalini (dos³. zwiniêty w¹¿)  boska energia kosmiczna. Si³ê tê symbolizuje zwiniêty i pi¹-

cy w¹¿, le¿¹cy w najni¿szym centrum nerwowym
u podstawy krêgos³upa. Tê duchow¹ energiê budzi praktyka jogi. Podnosi siê ona wówczas g³ównym kana³em krêgos³upa, przebija czakras, docieraj¹c do trzyp³atowego lotosu w g³owie. Wówczas nastêpuje po³¹czenie siê æwicz¹cego z Najwy¿szym Wszechobecnym Duchem (por. B. Lyengar..., s. 399)
9
Energia przep³ywa w ciele cz³owieka przez
trzy kana³y. Kana³ susumna znajduje siê wewn¹trz
krêgos³upa, kana³y pingala i ida zaczynaj¹ siê od
prawego i lewego nozdrza, przechodz¹ od czubka g³owy i biegn¹ w dó³ do podstawy krêgos³upa.
Kana³y krzy¿uj¹ siê ze sob¹. Po³¹czenia kana³ów nazywa siê czakrami. (por. B. Lyengar, Joga,
Warszawa 1990, PWN s. 395)
10
Czakry (chakras, czakras) lub ko³a zamachowe  które znajduj¹ siê na po³¹czeniu kana³ów energetycznych  reguluj¹ mechanizm cia³a.
Ró¿ne æwiczenia jogi maj¹ je rozbudziæ. (por. B.
Lyengar... s. 395)
11
Mantra - myl lub modlitwa. Jest to wyra¿enie, s³owo, imiê bo¿ka lub modlitwa do bo¿ka,
powtarzana wiele razy. Celem tego powtarzania
jest opró¿nienie umys³u z innych treci.
12
Samadhi to stan owiecenia, poczucie zjednoczenia ze wszystkim, co istnieje.
13
Pranayama, bêd¹ca kolejnym stopniem jogi,
polega na rytmicznej kontroli oddechu.
14
Zob. przyp. 12.
15
£aciñskie s³owo ocultus znaczy ukryty. Okultyzm to wiara w tajemne moce i uprawianie tajemnych nauk, takich jak spirytyzm, magia, teozofia, astrologia, wró¿biarstwo, tajemna medycyna.
16
Angielskie okrelenie New Age znaczy Nowa
Era. Tak nazywa siê pr¹d o zasiêgu wiatowym,
obecny w literaturze, sztuce, w rodkach masowego przekazu. New Age uwa¿a siê za now¹,
wiatow¹ religiê, która w erze Wodnika zast¹pi
chrzecijañstwo z ery Ryby. Jest mieszanin¹ ró¿nych elementów religijnych, g³ównie wschodnich,
filozoficznych, magii, parapsychologii itp.
New Age rozszerza pogl¹dy sprzeczne z objawieniem takie jak: 1) Nie ma Boga osobowego,
jest on energi¹ kosmiczn¹ rozproszon¹ we

wszechwiecie; 2) Chrystus to kolejne wcielenie
boskiej energii; 3) ludzie s¹ czêci¹ bóstwa, co
maj¹ sobie uwiadomiæ; 4) z³o i kryzysy istniej¹
dlatego, ¿e cz³owiek nie uwiadamia sobie swojej boskoci i swojej jednoci ze wiatem; 5) cz³owiek sam ma siê zbawiæ, przechodz¹c  dziêki
ró¿nym technikom i æwiczeniom  do wy¿szej
wiadomoci; 6) uwiadomienie sobie przez cz³owieka swojej boskoci przyczyni siê do przemiany ca³ej ludzkoci; 7) cz³owiek po mierci wciela
siê, nie ma zatem wiecznego potêpienia; 8) relatywizm moralny.
Zamiast modlitewnego kontaktu z osobowym
Bogiem, g³oszonym przez chrzecijañstwo, zamiast sakramentów, mocy Ducha wiêtego i ³aski New Age propaguje szereg rodków, które
maj¹ rozwi¹zaæ mu wszystkie problemy, zapewniæ pomylnoæ, sukces, przynieæ zbawienie i
daæ wiadomoæ, ¿e sam jest bogiem. Do tych
rozpowszechnianych rodków nale¿¹ miêdzy innymi: medytacje (czasami wspomagane przez
narkotyki), polegaj¹ce na przygl¹daniu siê sobie
i wy³¹czaniu rozumu, doprowadzaj¹ce do formy
letargu; obrzêdy szamañskie, autohipnoza, hipnoza, monotonne piewy, joga, rady astrologiczne, spirytystyczne kontakty z duchami (g³ównie
przez tzw. channeling czyli kana³owanie), enneagram, radiestezja, magnetyzm, wschodnie walki, karty Tarot, wró¿biarstwo, pos³ugiwanie siê
wahade³kiem, czasami terapie brutalne, doprowadzaj¹ce do stresów, np. przez poni¿anie i wydawanie bezsensownych rozkazów.
New Age jest wiêc atakiem szatana zmierzaj¹cym do zniszczenia chrzecijañstwa. Rozszerza
siê jawnie, np. przez ksi¹¿ki, czasopisma, prelekcje, kursy, szkolenia, b¹d w formie ukrytej np.
przez ró¿ne terapie antystresowe, przystosowuj¹ce do ¿ycia spo³ecznego, ucz¹ce zaradnoci,
aktywnoci, rozwi¹zuj¹ce problemy psychiczne
itp.; przez organizacje rzekomo udzielaj¹ce (najczêciej bezp³atne) tylko pomocy zawodowej;
kursy jogi, walk wschodnich, zespo³y muzyczne,
p³yty, kasety; ruchy ekologiczne, feministyczne,
a nawet przez organizacje okrelaj¹ce siê jako
religie chrzecijañskie o zasiêgu wiatowym.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

«Szuka³em was.
Teraz wy przyszlicie do mnie
i za to wam dziêkujê...»
2 kwietnia 2005  2 kwietnia 2006
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Pieñ 1 P 2,21-24
DOBROWOLNA MÊKA CHRYSTUSA,
S£UGI BO¯EGO
Podejmujemy dzi na nowo rozwa¿ania nad liturgi¹ Nieszporów. Odczytana
przed chwil¹ Pieñ, zaczerpniêta z Pierwszego Listu w. Piotra, skupia nasz¹ uwagê na odkupieñczej mêce Chrystusa, zapowiedzianej ju¿ w chwili chrztu w Jordanie.
Jak s³yszelimy w ubieg³¹ niedzielê, w
wiêto Chrztu Pañskiego, Jezus od pocz¹tku publicznej dzia³alnoci objawia siê jako
«Syn umi³owany», w którym Ojciec ma
upodobanie (por. £k 3,22), oraz jako «S³uga Jahwe» (por. Iz 42,1), wyzwalaj¹cy cz³owieka od grzechu przez sw¹ mêkê i mieræ
na krzy¿u.
We wspomnianym Licie w. Piotra, w
którym Rybak z Galilei okrela siebie jako
«wiadka Chrystusowych cierpieñ» (por. 5,
1), bardzo czêsto jest mowa o mêce. Jezus jest ofiarnym barankiem bez skazy, którego drogocenna krew zosta³a przelana dla
naszego wykupienia (por. 1,18-19). Jest On
¿ywym kamieniem, odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Boga  «kamieniem wêgielnym», stanowi¹cym podporê
«duchowego domu», czyli Kocio³a (por.
2,4-8). Jest sprawiedliwym, który powiêca siê za niesprawiedliwych, aby przyprowadziæ ich do Boga (por. 3,18-22).
Zwróæmy teraz uwagê na wizerunek
Chrystusa przedstawiony w wys³uchanym
przez nas fragmencie (por. 2, 21-24). Jawi
siê nam On jako wzór do naladowania i
kontemplowania, jako  jak mówi orygina³ grecki (por. 2,21)  «program» do zrealizowania, przyk³ad, za którym nale¿y
pójæ bez wahania, uto¿samiaj¹c siê z Jego
wyborami.
U¿yte tu zosta³o w istocie greckie s³owo oznaczaj¹ce naladowanie, bycie
uczniem, pójcie ladami Jezusa. A Boski
Nauczyciel wchodzi na drogê strom¹ i
uci¹¿liw¹, jak czytamy w Ewangelii: «Jeli
kto chce pójæ za Mn¹, niech wemie
krzy¿ swój i niech Mnie naladuje» (Mk 8,
34).
W tym miejscu Piotrowy hymn przedstawia nam wspania³¹ syntezê Chrystusowej mêki, wzorowan¹ na s³owach i obrazach zastosowanych przez Izajasza do
postaci cierpi¹cego S³ugi (por. Iz 53) i odczytan¹ w kluczu mesjañskim przez staro¿ytn¹ tradycjê chrzecijañsk¹.
Ta przedstawiona w formie hymnu historia mêki wyra¿ona jest przez cztery
stwierdzenia negatywne (por. 1 P 2,22-23
a) oraz trzy pozytywne (por. 2,23b-24),
opisuj¹ce postawê Jezusa w tym strasznym i wielkim wydarzeniu.
Na pocz¹tku przytoczone s¹ s³owa Iza-

jasza (53,9), w których dwukrotnie potwierdzona jest absolutna niewinnoæ Jezusa:
«On grzechu nie pope³ni³, a w Jego ustach
nie by³o podstêpu» (1 P 2,22). Potem nastêpuj¹ dwie inne uwagi o Jego wzorowym
zachowaniu, cichym i ³agodnym: «On, gdy
Mu z³orzeczono, nie z³orzeczy³, gdy cierpia³, nie grozi³» (tam¿e, 2,23). Cierpliwe
milczenie Pana nie jest tylko aktem odwagi i ofiarnoci. Jest równie¿ wyrazem ufnoci wobec Ojca, jak sugeruje pierwsze z
trzech pozytywnych stwierdzeñ: «zdawa³
siê na Tego, który s¹dzi sprawiedliwie»
(tam¿e). Pok³ada On ca³kowit¹ i doskona³¹ ufnoæ w Bo¿¹ sprawiedliwoæ, kieruj¹c¹ dziejami a¿ do zwyciêstwa niewinnego.
I tak dochodzimy do kulminacyjnego
punktu opisu mêki, ukazuj¹cego zbawcz¹
wartoæ najwy¿szego aktu ofiarowania siê
Chrystusa: «On sam w swoim ciele poniós³
nasze grzechy na drzewo, abymy przestali byæ uczestnikami grzechów, a ¿yli dla
sprawiedliwoci» (tam¿e, 2,24).
To drugie stwierdzenie pozytywne, w
którym pos³u¿ono siê s³owami Izajaszowego proroctwa (por. 53,12), precyzuje, ¿e
Chrystus poniós³ «w swoim ciele» «na
drzewo», to znaczy na krzy¿, «nasze grzechy», by je zg³adziæ.
Dziêki temu równie¿ i my, uwolnieni od
dawnego cz³owieka, jego z³oci i nêdzy,
mo¿emy «¿yæ dla sprawiedliwoci», czyli
w wiêtoci. Powy¿sza myl, chocia¿ wyra¿ona w znacznej mierze innymi s³owa-

mi, odpowiada Paw³owej nauce o chrzcie,
który nas odradza jako nowe stworzenia,
zanurzaj¹c nas w tajemnicy mêki, mierci i
chwa³y Chrystusa (por. Rz 6,3-11).
Ostatnie zdanie: «Krwi¹ Jego ran zostalicie uzdrowieni» (1 P 2,25), podkrela
zbawcz¹ wartoæ Chrystusowego cierpienia, wyra¿on¹ tymi samymi s³owami, którymi pos³u¿y³ siê Izajasz dla ukazania
zbawczej p³odnoci cierpienia doznanego
przez S³ugê Pañskiego (por. Iz 53,5).
Kontempluj¹c Chrystusowe rany, dziêki którym zostalimy zbawieni, w. Ambro¿y mówi³: «Nie ma nic w moich dokonaniach, czym móg³bym siê chlubiæ, nie mam
z czego byæ dumny i dlatego chlubi³ siê bêdê w Chrystusie. Nie bêdê siê chlubi³ tym,
¿e jestem sprawiedliwy, lecz bêdê siê chlubi³, bo zosta³em odkupiony. Nie bêdê siê
chlubi³ z tego powodu, ¿e nie mam grzechów, ale dlatego, ¿e moje grzechy zosta³y odpuszczone. Nie bêdê siê chlubi³, poniewa¿ by³em pomocny, albo ¿e kto mi pomóg³, lecz dlatego, ¿e Chrystus jest moim
orêdownikiem u Ojca i ¿e krew Chrystusowa zosta³a za mnie przelana. Moja wina
sta³a siê dla mnie cen¹ odkupienia, dziêki
czemu Chrystus przyszed³ do mnie. To dla
mnie Chrystus zazna³ mierci. Bardziej owocn¹ od niewinnoci jest wina. Niewinnoæ uczyni³a mnie aroganckim, wina sprawi³a, ¿e sta³em siê pokornym» (Giacobbe
e la vita beata, I,6,21: Saemo, III, Mediolan-Rzym 1982, ss. 251. 253).
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MODLITWA
W. AUGUSTYNA DO DUCHA WIÊTEGO

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

Chrystus
zmartwychwsta³!
Prawdziwie
zmartwychwsta³!
Niech ta PRAWDA
rozwietla
Wasze ¿ycie
nadziej¹,
radoci¹,
mi³oci¹...
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