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B£OGOS£AWIONY
KS. CARL LEISNER
VICTOR IN VINCULIS
ZWYCIÊZCA W OKOWACH

17 grudnia 1944 roku, w niedzielê
Adwentu Gaudete, w 26 baraku dla
ksiê¿y w obozie koncentracyjnym Dachau, mia³o miejsce jedyne w swoim
rodzaju wydarzenie  pod nieobecnoæ obozowych esesmanów, diakon
Carl Leisner otrzyma³ wiêcenia kap³añskie z r¹k swojego wspó³wiênia,
francuskiego biskupa diecezji Clermont-Ferrand, ks. Gabriela Pigueta. 19
grudnia 2004 r., odpowiadaj¹c na apel
ks. Hyppolyte Simona, dzisiejszego arcybiskupa Clermont, biskupi, ksiê¿a i
osoby wieckie ró¿nych narodowoci
europejskich, udali siê z pielgrzymk¹
do Dachau pod Monachium, by uczciæ
szeædziesi¹t¹ rocznicê wielkiego
dzie³a Bo¿ego, jakim by³y te wiêcenia kap³añskie.
Du¿a grupa pielgrzymów francuskich,
licz¹ca oko³o 100 m³odych ludzi z Clermont-Ferrand i Strasburga oraz wielu doros³ych, zatrzyma³a siê poprzedniego
dnia w sanktuarium Matki Bo¿ej w
Altötting, gdzie uczestniczy³a we Mszy
w. odprawianej przez miejscowego biskupa. Uroczyste wspomnienie ks. Carla Leisnera i wszystkich jeñców obozu,
którzy w latach 1933-1945 cierpieli tutaj,
modlili siê i z³o¿yli ofiarê ze swego ¿ycia,
mia³o byæ obchodzone w niedzielê rano
o godz. 10.00, w kociele pod wezwaniem Krzy¿a w. w Dachau. wi¹tynia ta
zosta³a wzniesiona w bliskim s¹siedztwie
obozu koncentracyjnego. Msza pontyfikalna by³a sprawowana przez kardyna³a
Monachium, ks. Friedricha Wettera, przy
wspó³udziale dostojnych koncelebran-

sów: biskupa Münster (Westfalia), ks. Reinharda Letmanna,
pochodz¹cego z tej samej diecezji, co ks. Carl Leisner; arcybiskupa Clermont; jednego z
by³ych wiêniów obozu  sêdziwego polskiego biskupa diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej,
Ignacego Je¿a; biskupa Rotterdamu, ks. Adriana van Luyn; biskupa pomocniczego w Marsylii  ks. Benoît Rivière oraz
dwóch ksiê¿y, Jeana Kammerera i Hermanna Scheipersa, równie¿ by³ych jeñców, którzy maj¹ dzi po dziewiêædziesi¹t lat. Wród wiernych znaleli siê jeszcze inni ksiê¿a katoliccy, dawni wspó³wiêniowie Carla Leisnera, a poniewa¿
w obozie przebywali tak¿e i byli wiadkami owej ceremonii pastorzy protestanccy, w zgromadzeniu da³a siê zauwa¿yæ
obecnoæ jednego z nich. Koció³ Krzy¿a w. by³ wype³niony po brzegi; chór i
wierni piewali Mszê dla Dachau, skomponowan¹ w sierpniu 1944 roku przez benedyktyna, o. dr. Georga Schwake, jednego z uwiêzionych. Dzie³o to zaginê³o
po mierci kompozytora i zosta³o odnalezione po 30 latach od czasu swojego
znikniêcia.

B£OGOS£AWIONY
KS. CARL LEISNER

23 czerwca 1996, na stadionie olimpijskim w Berlinie, Ojciec wiêty Jan Pawe³ II beatyfikowa³ ksiê¿y Bernharda Lichtenberga i Carla Leisnera, których przeladowano i zamordowano, poniewa¿
omielili siê z³o¿yæ wiadectwo Jezusowi Chrystusowi, w czasach szatañskiego, ba³wochwalczego i rasistowskiego
ob³êdu Hitlera i jego zbrodniarzy. Kanonik Bernhard Lichtenberg modli³ siê za
¯ydów publicznie, w katedrze w. Jadwigi w Berlinie. Carl Leisner (ur. w 1915 w
Dolnej Nadrenii) da³ wyraz swojemu potêpieniu dla Hitlera i re¿imu nazistowskiego ju¿ w 1933 r., bêd¹c liderem grupy
m³odych katolików i pisz¹c swój dziennik.

W latach szkolnych, Carl Leisner otacza³ wielk¹ czci¹ «Matkê Trzykroæ Cudown¹» z Schönstatt. Od pocz¹tku by³
on przekonany do idei Europy chrzecijañskiej, lecz wolnej od nacjonalizmu. W
1934 zacz¹³ studiowaæ teologiê, musia³
jednak przerwaæ naukê ze wzglêdu na
«obowi¹zek pracy w s³u¿bie narodowi».
W³anie wtedy zachorowa³ na grulicê.
Jeszcze na pocz¹tku 1938 roku, czu³ wyrane powo³anie zarówno do dzia³alnoci politycznej, jak i do kap³añstwa. Po
trudnej walce wewnêtrznej, w tym samym
roku wybra³ ostatecznie kap³añstwo, a w
1939 przyj¹³ wiêcenia diakonatu z r¹k
biskupa Münsteru, ks. Augusta von Galen, którego po nied³ugim czasie mianowano kardyna³em. Leisner zosta³ wys³any do sanatorium w Sankt Blasien
(Schwarzwald), gdzie mia³ leczyæ siê ze
swojej choroby. 9 listopada 1939, wyraziwszy ubolewanie z powodu niepowodzenia zamachu Georga Elsera na Hitlera, zosta³ zatrzymany przez Gestapo.
Przewo¿ono go do ró¿nych wiêzieñ; po
pewnym czasie trafi³ on do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a 14
grudnia 1940 r.  do Dachau, gdzie pozosta³ do wkroczenia armii USA 29 kwietnia 1945 roku. W chwili uwolnienia by³
ju¿ miertelnie chory, a w kilka miesiêcy
póniej, 12 sierpnia 1945 r., zmar³ w sanatorium w Planegg, nieopodal Monachium.

VICTOR IN VINCULIS

19 grudnia 2004 r., podczas Mszy powiêconej pamiêci Carla Leisnera, kardyna³ Monachium, ks. Wetter trzyma³
drewniany pastora³, wyrzebiony w obozie z okazji tych wiêceñ, przez jednego
z ksiê¿y dla towarzysza niewoli, francuskiego biskupa Gabriela Pigueta. W krzywani pastora³u, wokó³ krzy¿a, wyryte zosta³y s³owa Victor in vinculis1 .
W tym uroczystym dniu, kaznodzieje
 ks. biskup Lettmann, arcybiskup Simon,
biskup Je¿ i ks. Hermann Scheipers, powracali ci¹gle do tej sentencji. Kajdany
bowiem upodobni³y wszystkich tych ka-
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p³anów do Pana i Odkupiciela, który w
Ogrodzie Oliwnym tak¿e zosta³ pojmany
i zwi¹zany.
Po «ostatecznym zwyciêstwie», Hitler
zamierza³ zastosowaæ «ostateczne rozwi¹zanie» tak¿e do Kocio³a Katolickiego. Podobnie jak tyrani komunistyczni,
pragn¹³ najpierw sponiewieraæ ludzk¹
godnoæ swoich przeciwników, zanim
zniszczy ich w sposób fizyczny. Jeñcy zostali odarci z ubrañ, ogolono im g³owy,
kazano le¿eæ twarz¹ do
ziemi, w koñcu odziano w
³achmany zamordowanych ju¿ wiêniów.
Poniewa¿ nazwiska
mia³y pójæ w zapomnienie, ka¿demu z nich wypalono na skórze numer,
jak zwierzêtom przeznaczonym na ubój.
Arcybiskup Simon odczyta³ s³owa z Listu w.
Paw³a do Rzymian (8,3538): «Któ¿ nas mo¿e
od³¹czyæ od mi³oci Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy przeladowanie, g³ód czy nagoæ, niebezpieczeñstwo czy
miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijaj¹ nas przez ca³y
dzieñ, uwa¿aj¹ nas za
owce przeznaczone na
rze. Ale we wszystkim
tym odnosimy pe³ne zwyciêstwo dziêki Temu, który nas umi³owa³. I jestem
pewien, ¿e ani mieræ,
ani ¿ycie, ani anio³owie,
ani Zwierzchnoci, ani
rzeczy teraniejsze, ani
przysz³e, ani moce, ani co
wysokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek
inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ
od mi³oci Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
wiêcenia Carla Leisnera musia³y zostaæ przygotowane w najg³êbszej tajemnicy i w ukryciu. Aby by³y wa¿ne, potrzebowano pisemnej zgody zarówno biskupa Munsteru, Augusta von Galen, sk¹d
pochodzi³ Leisner, jak i zgody biskupa
Monachium, Michaela Faulhabera.
Z wielkim wysi³kiem i nie bez wyranej pomocy z Nieba, uda³o im siê sprowadziæ do obozu obydwa listy biskupie,
konieczne paramenty liturgiczne, krzy¿mo wiête i Pontyfika³ z tekstami obrzêdów wiêceñ.
Dokonali tego przy pomocy dziewczyny o imieniu Josefa  dwudziestoletniej
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wówczas aspirantki do ¿ycia konsekrowanego w Zakonie Sióstr Szkolnych we
Fryzyndze. Mia³a ona dostêp do gospodarstwa, w którym pracowa³a czêæ jeñców. Rano, w dniu wiêceñ, w baraku 26,
gdzie urz¹dzono kaplicê, bracia  wspó³wiêniowie odziali biskupa w uszyte
przez siebie szaty liturgiczne. Kandydat
do wiêceñ za³o¿y³ albê na swój nêdzny
obozowy «pasiak».
Zachowana dokumentacja «Carl Le-

isner  Priesterweihe und Primiz im KZ
Dachau» («wiêcenia kap³añskie i Prymicje w obozie koncentracyjnym Dachau» - Wyd. LIT, Munster, 2004)  mówi
o niezwyk³ym wzruszeniu, jakie towarzyszy³o uwiêzionym kap³anom, tak poni¿onym i ogo³oconym zewnêtrznie (a jednak
przyodzianym w «szaty zbawienia»). Carl
Leisner by³ niemal umieraj¹cy i czu³ siê
tak s³abo, ¿e staraj¹c siê skupiæ, musia³
usi¹æ kilka razy podczas wiêtego obrz¹dku, spe³nianego dok³adnie wedle
wszelkich zaleceñ. Po raz pierwszy, koncelebrowa³ on Eucharystiê razem z biskupem i równoczenie z nim wypowiada³ wiêt¹ formu³ê konsekracji.

MISJ¥ KAP£ANA
JEST SK£ADANIE OFIARY

Jeden z wiêniów narysowa³ dla nowego kap³ana obrazek prymicyjny, na którym widniej¹ d³onie w kajdanach, trzymaj¹ce kielich na tle zakratowanego okna,
pod nimi za cytowana sentencja ³aciñska. Dopiero po swoich wiêceniach, Carl
Leisner dowiedzia³ siê, ¿e grupa z
Schönstatt (jej za³o¿yciel, O. Josef Kentenich, zosta³ wywieziony do Dachau w
tym samym czasie), ju¿ w 1939 r. poszerzy³a s³owa rytua³u wiêceñ tak, ¿e
brzmia³y one odt¹d
«offerre et offerri» (z³o¿yæ w ofierze i ofiarowaæ siebie).
Czytaj¹c sprawozdanie z przebiegu
wiêceñ, uwiadamiamy sobie, ¿e w tych
okolicznociach, kap³an stawa³ siê naprawdê «drugim Chrystusem» («alter Christus»), podobnym do
swojego Pana; by³ jednoczenie tym, który
sk³ada ofiarê i barankiem z³o¿onym w ofierze, wspó³odkupicielem.
W póniejszym czasie, biskup Gabriel Piguet nazwa³ ten dzieñ
najbardziej pamiêtnym
i najpiêkniejszym
dniem swojego ¿ycia.
Opowiadaj¹c o nim,
stwierdzi³: «Nie pominêlimy ¿adnej, nawet
najdrobniejszej z przewidzianych czynnoci.
Skupienie, ¿arliwoæ i
emocje siêga³y u
wszystkich zenitu.
Czu³em siê tak, jak w mojej katedrze albo
w mojej kaplicy wy¿szego seminarium.
Nic, absolutnie nic nie brakowa³o religijnej wznios³oci tym wiêceniom kap³añskim, prawdopodobnie unikalnym w dziejach Kocio³a».
W r. 2004, w czasie uroczystoci upamiêtniaj¹cych to wydarzenie, na ostatniej
stronie piewnika zosta³y zapisane nazwiska i data mierci 46 polskich ksiê¿y, deportowanych z Dachau do Hartheim pod
Linz (Austria) i zamordowanych tam w komorach gazowych. Wspó³bracia, którzy
nie mogli nic uczyniæ aby ocaliæ ich od
mierci, ¿egnali siê z nimi s³owami «Victores quia victimae» («Zwyciê¿ylicie jako
baranki ofiarne»). Wszyscy oni, podobnie, jak ludzie wieccy, którzy oddali w
ofierze swoje ¿ycie, s¹ prawdziwymi
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wspó³odkupicielami w Jezusie Chrystusie. Tych 46 polskich kap³anów zosta³o
beatyfikowanych przez Papie¿a Jana
Paw³a II.

MSZA PRYMICYJNA
CARLA LEISNERA

Z wielkim wysi³kiem ale te¿ z ogromn¹ radoci¹, nowy kap³an wytrzyma³ dwugodzinn¹ ceremoniê wiêceñ odbywaj¹c¹ siê w trzeci¹ niedzielê Adwentu 1944
roku. Nazajutrz po Bo¿ym Narodzeniu, w
wiêto w. Szczepana, mia³ on celebrowaæ swoj¹ pierwsz¹ i jedyn¹ Mszê w baraku 26. Musia³a to byæ Msza cicha, os³abiony kap³an nie mia³ bowiem si³, by odprawiaæ uroczyst¹ Mszê piewan¹. Znów
wszystko dokona³o siê w najcilejszej tajemnicy. I po raz kolejny, Niebo zakry³o
ten wiêty obrzêd przed czujnoci¹ esesmanów. Carl Leisener dokona³ jeszcze
jednego ogromnego wysi³ku, odprawiaj¹c Mszê w., by³ jednak bardzo spokojny i g³êboko skupiony. piewany przez
wspó³braci chora³ gregoriañski nape³ni³
go uczuciem nieopisanej wewnêtrznej
radoci. Jak wyzna³ póniej, czu³, ¿e w
chwili konsekracji sp³ywa na niego ca³a
Mi³oæ Bo¿a. Podobnie, jak w. Szczepan mêczennik, widzia³ on «niebo otwarte».
Oko³o stu duchownych, wród nich
tak¿e pastor protestancki, mog³o uczestniczyæ grupami w wiêceniach i prymicjach w baraku. Wszystkich przepe³nia³a
wiêta radoæ na widok tak wielkiego mi³osierdzia Bo¿ego.
Z ogromnym wzruszeniem, bra³o
udzia³ w tym wydarzeniu oko³o 30 pastorów protestanckich, którzy przygotowali
skromn¹ «biesiadê» w swoich celach.
Max Lackmann, s³ynny profesor teologii
protestanckiej, bardzo zbli¿y³ siê do katolicyzmu w czasie pobytu w obozie, a
od chwili wiêceñ nie podejmowa³ ju¿
sporów teologicznych. Ubi caritas et
amor, Deus ibi est!

WIÊTY PATRON EUROPY

Owej czwartej niedzieli Adwentu 2004
r., w kociele Krzy¿a w. w Dachau, nastêpca biskupa pomocniczego przypomnia³ zgromadzonym, ¿e 17 grudnia
1944, w samym rodku piek³a nienawici do Boga i ludzi, poród tortur i eksterminacji, zakie³kowa³o ziarno pojednania
i pokoju w Europie, gdy uwiêziony biskup
francuski na³o¿y³ rêce na innego wiênia,
niemieckiego diakona, aby uczyniæ go kap³anem (ich osoby wydaj¹ siê reprezentowaæ dwa narody bêd¹ce w stanie wojny), a dzia³o siê to w obecnoci ksiê¿y
wszystkich narodowoci europejskich.
Nie sposób zakwestionowaæ patrioty-

zmu Leisnera, który jednoczenie w pe³ni by³ obywatelem Europy. Od swojej m³odoci, czu³ siê on zarazem Niemcem i Europejczykiem.
Jedna z notatek umieszczonych w
jego dzienniku po wyzwoleniu, ma charakter czysto profetyczny:
Sobota, 16 czerwca 1945:

«Co najwa¿niejsze:
biedna Europo!
Wróæ do swojego Pana,
Jezusa Chrystusa,
ród³a wszystkiego,
co w tobie najpiêkniejsze.
Wróæ do ¿ywego ród³a
prawdziwej Bo¿ej mocy!
B³agam, o Panie, pozwól,
abym choæ trochê
przys³u¿y³ Ci siê
w tej sprawie!»

Ju¿ w 1986, podczas swojej wizyty w
Paray-le-Monial, Papie¿ Jan Pawe³ II zachêca³ m³odych ludzi do naladowania
Carla Leisnera i osobicie przypieszy³
jego beatyfikacjê.

OSTATNIE WSPOMNIENIE
Z OBOZU

W dniu uroczystoci jubileuszowych,
nieg pada³ tak obficie, ¿e trzeba by³o zrezygnowaæ z planowanej procesji do obozu koncentracyjnego. Mimo to, biskupi i
wiêkszoæ zgromadzonych, pod¹¿yli, by
modliæ siê na miejscu tamtego wydarzenia. Karmelitanki od Wynagrodzenia Krwi
wiêtej, których klasztor zosta³ wzniesiony przy samym ogrodzeniu obozu, wykona³y du¿¹ podobiznê Carla Leisnera i
ustawi³y kwiaty oraz wiece na miejscu
baraku, po którym jedyn¹ pozosta³oci¹
jest dzi tabliczka z numerem 26. Modlilimy siê tak¿e wokó³ tabliczki baraku 28,
gdzie swoje cierpienie ofiarowa³o Bogu
tak wielu polskich ksiê¿y. Wszystko pokryte by³o niegiem. Po po³udniu, z³o¿ylimy wyrazy szacunku siostrze Immie
Mack w jej monachijskim klasztorze. Arcybiskup Monachium, ks. Faulhaber nazwa³ dwudziestoletni¹ wówczas Josefê
Mack «Tarsycj¹» obozu koncentracyjnego. Nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, przynosi³a
ona do obozu sprzêty liturgiczne. W roku
2004, maj¹ca osiemdziesi¹t lat zakonnica, otrzyma³a order Legii Honorowej z r¹k
ambasadora Francji, który specjalnie w
tym celu przyby³ do niej z Berlina. Pokorna siostra zakonna by³a g³êboko poruszona tym wyró¿nieniem.
Polecajmy Europê
wstawiennictwu b³ogos³awionego
Carla Leisnera!
1

Zwyciêzca w okowach.

Ks. Gilbert Dagnon

WALKA

DUCHOWA
Jestem egzorcyst¹ od ponad 20 lat.
Dowiadczamy rzeczy naprawdê niezwyk³ych, tote¿ chcia³bym opowiedzieæ
wam o bardzo specyficznym rodzaju
zmagañ  o walce duchowej.
Pewien poganin pisa³: Widzê i pochwalam rzecz lepsz¹, idê jednak za
gorsz¹. Podejmuj¹c tê myl, aposto³
Pawe³ jednoznacznie wyra¿a dowiadczenie walki wewnêtrznej, na codzieñ
rozgrywaj¹cej siê w sercu ka¿dego cz³owieka. Powiada on: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw W³adzom, przeciw rz¹dcom wiata tych
ciemnoci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na wy¿ynach niebieskich (Ef
6,12).

CZYM JEST
WALKA DUCHOWA?
Nowa Encyklopedia Katolicka
udziela na to pytanie nastêpuj¹cej odpowiedzi: Cz³owiek postanawiaj¹cy rozpocz¹æ ¿ycie w Duchu i mi³oci Bo¿ej,
dowiadcza w sobie zmagañ przeciwstawnych mocy. Pragnie on dobra, inna
jednak si³a w nim samym je odrzuca.
Chce odwróciæ siê od z³a, które wci¹¿
go przyci¹ga. Walczy nie tylko ze sob¹
samym i swoimi z³ymi sk³onnociami, ale
tak¿e z istotami nadprzyrodzonymi  z³ymi duchami. Tocz¹c walkê duchow¹,
uczymy siê przezwyciê¿aæ wewnêtrzny
roz³am i otwieraæ na pokój Bo¿y. Nasz¹
g³ówn¹ broni¹ jest modlitwa. Bóg, który
wzbudza w nas pragnienie przemiany,
dostarcza nam nieustannie rodków pozwalaj¹cych zatryumfowaæ nad wrogiem, który chce pogr¹¿yæ nas w zniechêceniu i rezygnacji.
Wbrew temu co twierdz¹ niektórzy,
szatan istnieje naprawdê.
Walka wywi¹zuje siê, gdy istnieje co
najmniej dwóch antagonistów. Po ich
stronie opowiadaj¹ siê partnerzy (sprzymierzeñcy) w defensywie lub ofensywie.
Walka duchowa toczy siê miêdzy bytami duchowymi. Walka rozgrywaj¹ca siê
w ludzkich duszach jest niezaprzeczalnym faktem, potwierdzonym w wiadectwach wielu osób.
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PROTAGONICI
WALKI DUCHOWEJ
Kim s¹? Podajê
trzy ró¿ne odpowiedzi
na to pytanie: zwolenników psychologizmu, demonizmu
oraz szukaj¹cych z³otego rodka miêdzy
tymi dwiema skrajnociami.

PSYCHOLOGIZM

Pierwsi twierdz¹,
¿e wszystko mo¿na
wyt³umaczyæ z punktu widzenia psychologii, socjologii, medycyny, ¿e owe niezwyk³e zjawiska dotycz¹ce cz³owieka, mog¹
na bli¿sz¹ lub dalsz¹
metê znaleæ wyt³umaczenie w nauce.
Dlatego, odrzucaj¹
Ks. Dagnon urodzi³ siê w Beninie, w r. 1926. W 1957 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Pe³ni³ ró¿ne funkcje
oni wszelkie próby
w
ma³ym
seminarium duchownym w Ouidah, a nastêpnie zosta³ mianowany wikarym przy katedrze Matki
uzdrawiania lub uwalBo¿ej
£askawej.
Tu s³u¿y³ Bogu przez 18 lat. Nastêpnie zosta³ dyrektorem naczelnym Dzie³a Papieskiego
niania za pomoc¹
i
administratorem
diecezjalnym po mierci ks. biskupa Isidore de Souza. Za³o¿y³ dwa Zgromadzenia rodków duchowych,
Braci
Jezusa
i
Córek
Ojca Pio. Jako proboszcz parafii w. Jana w Cotonou, od wielu lat pe³ni pos³ugê
które uwa¿aj¹ za
egzorcysty.
Jest
tak¿e
muzykiem, kompozytorem i pisarzem. W 2004, ks. Dagnon przyby³ do Francji, by
przestarza³e i zaboprzekazaæ
swe
wiadectwo.
Oto co powiedzia³ przy tej okazji w sanktuarium Matki Bo¿ej w Laus.
bonne. Takie podejcie prowadzi do pos³o ¿adnych rezultatów. Wierzmy w Boga relacji z Jezusem Chrystusem. Diabolizowa¿nych b³êdów diagnostycznych i terawanie wszystkiego jest bardzo niebezz ca³¹ powag¹, pokor¹ i prostot¹!
peutycznych, do utrzymywania pacjentów
pieczne.
DEMONIZM
w stanie niepotrzebnego cierpienia, które
KOCIÓ£
mo¿na by³oby uzdrowiæ za pomoc¹ moPostaw¹ przeciwn¹ i równie szkodlidlitwy. Tymczasem praktyka uczy, ¿e dzia- w¹ jest demonomania. Szatana uwa¿a siê
Trzecia postawa sytuuje siê porod³anie z³ego ducha, poddaje siê czasem tu za sprawcê wszystkiego. T³umaczenie ku; dostrzega oddzia³ywanie zarówno szamodlitwie o uwolnienie lub egzorcyzmo- ka¿dego nieszczêcia jego interwencj¹ tana jak i psychosomatycznych cech ludzwi, choæ u innej osoby, bardzo podobne jest tak¿e wielkim nieporozumieniem. kich; ka¿demu z tych czynników przypiobjawy mog¹ mieæ pod³o¿e psychologicz- Przede wszystkim dlatego, ¿e nara¿amy suje w³aciw¹ mu rolê, zale¿n¹ ostateczne i powinny byæ leczone neuroleptykami wtedy pacjenta na ryzyko depersonaliza- nie od Boga, który jest i pozostanie jedylub antydepresantami. Tego zdania jest cji. Przestaje on rozumieæ, co prze¿ywa i nym Stwórc¹ rzeczy widzialnych i niewimiêdzy innymi psychiatra francuski, dr As- traci zdolnoæ do przyjêcia w³asnego dzialnych. Takie jest stanowisko Kociosailli: Wielu lekarzy igra z szatanem, przy- uzdrowienia. Co wiêcej, przypisuj¹c po- ³a, który wierzy i wyznaje istnienie dobrych
pisuj¹c pochodzenie naturalne, zaburze- wód swoich anomalii psychologiczno-du- i z³ych anio³ów. Aby lepiej przenikn¹æ z³oniom spowodowanym przez «w³adcê tego chowych czynnikowi zewnêtrznemu, traci ¿onoæ problematyki walki duchowej, dowiata».
poczucie odpowiedzialnoci za siebie i skonale opisanej we wstêpie do nowego
Pewnego dnia przywieziono do mnie przestaje d¹¿yæ do nawrócenia (nawet Msza³u, nale¿y dodaæ kilka wyjanieñ na
dziewiêtnastoletni¹ dziewczynê sparali¿o- wtedy, gdy jest ono potrzebne). To bar- temat strategii nieprzyjaciela, który na dwa
wan¹ i niewidom¹. Rodzice chcieli j¹ le- dzo niekorzystny stan ducha. Mo¿emy w sposoby próbuje osaczyæ cz³owieka, poczyæ w Pary¿u. Zwróci³em siê do niej s³o- ten sposób wywo³aæ u niego demonopa- s³uguj¹c siê swoimi gronymi sprzymiewami: Córko, wstañ! Nie zareagowa³a. tiê o charakterze wewnêtrznym lub ze- rzeñcami.
W imiê Jezusa, mówiê ci, wstañ! Nagle, wnêtrznym; w pierwszym przypadku wyMamy wiêc do czynienia z trzema wrodziewczyna podnios³a siê. Teraz chod! ra¿a siê ona przez obsesjê, fobiê lub fa³- gami, których w. Pawe³ nazywa kolejno:
Ku ogromnemu zdumieniu obecnych, za- szywe przeladowanie wewnêtrzne, w dawnym cz³owiekiem, wiatem i szataczê³a chodziæ. Id, odwróæ siê, za tob¹ drugim  przez fa³szyw¹ opresjê. Unikaj- nem. Wedle naszej wiary, grzech pierwostoi figura Matki Bo¿ej, uca³uj j¹  poleci- my tak¿e swego rodzaju manicheizmu  rodny zrani³ nas g³êboko, co wyra¿a siê w
³em. Dziewczyna odwróci³a siê i wszyscy przekonania, ¿e z jednej strony istnieje trzech po¿¹dliwociach. S¹ to: po¿¹dlizgromadzeni zobaczyli, ¿e zosta³a uzdro- Bóg dobra, z drugiej  jaki bóg z³a; mo¿e woæ cia³a, która prowadzi do nieuporz¹dwiona ze swojego parali¿u i lepoty. Przed- to bowiem sprawiæ, ¿e nasza relacja do kowanego szukania przyjemnoci, po¿¹tem leczono j¹ w szpitalu, co nie przynio- szatana bêdzie upodabniaæ siê do naszej dliwoæ oczu  niew³aciwe przywi¹zanie
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Vox Domini
do stworzeñ i dóbr ziemskich oraz po¿¹dliwoæ duchowa  niegasn¹ce ród³o naszej pychy i pró¿noci. Te trzy po¿¹dliwoci stanowi¹ nie tylko najs³absz¹ czêæ naszej istoty, lecz tak¿e siedlisko zdrady, która popycha nas nieustannie do podania
rêki wrogowi, jak uczyni³by to wyrodny syn,
potajemnie wpuszczaj¹c do domu nieprzyjaciela, z którym jest w zmowie. Szatan
stara siê jak najpe³niej wykorzystaæ tê sytuacjê, kusz¹c nas do z³a. Pismo wiête
mówi  I zosta³ str¹cony wielki Smok, W¹¿
starodawny, który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹ zamieszka³¹ ziemiê,
a z nim zostali str¹ceni jego anio³owie (Ap
12,8-9).
Tak oto, w¹¿ starodawny usi³uje zdominowaæ nasz wiat. Uczyni³ siê jego ksiêciem, aby utworzyæ sobie królestwo,
wiat w sensie duchowym. Tacyt, historyk rzymski, powiedzia³: Deprawowaæ i
byæ deprawowanym, to znamiê naszych
czasów (naszego wiata). wiat jest pe³en sposobów mylenia, typów mentalnoci, zasad, postaw, zachowañ, sprzeciwiaj¹cych siê m¹droci ewangelicznej i wt³aczanych nam przez ludzi, którzy wiadomie wybieraj¹ z³o, kusz¹ i przekonuj¹ do
niego inne osoby.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e
o ile g³ównym i ostatecznym celem szatana jest zatracenie cz³owieka, to usi³uje on
osi¹gn¹æ swój cel zwykle przez pokusy, a
w niektórych przypadkach niepokoj¹c nas
bezporednio. Pierwszy typ ofensywy ma
raczej charakter wewnêtrzny, drugi  wyra¿a siê w zjawiskach dowiadczanych
zmys³ami.
Jego naczelnym sposobem walki przeciw cz³owiekowi, jest pokusa. Wszyscy s¹
lub byli kuszeni, nawet Jezus Chrystus.
Inn¹ metod¹ szatana jest niepokojenie
dziwnymi zjawiskami, odbieranymi przez
organy naszych zmys³ów.
Mo¿emy zadawaæ sobie pytanie, dlaczego Opatrznoæ Bo¿a zezwala na ataki
wroga, zazdrosnego o ¿ycie wieczne istot
ludzkich.
Otó¿ Bóg rz¹dzi wiatem jako Pierwsza Przyczyna, nie tylko bezporednio,
lecz i za pomoc¹ przyczyn drugorzêdnych,
pozostawiaj¹c stworzeniom pewien stopieñ wolnoci w dzia³aniu.
Dzieje siê tak, abymy, wspomagani
przez Boga i anio³ów, odnosili zwyciêstwa,
które utwierdz¹ nas w cnocie i pomog¹
nam zdobyæ zas³ugi dla nieba.
Dzieje siê tak równie¿ po to, abymy
odkryli wagê naszego uwiêcenia i wiecznego zbawienia, wiedz¹c o istnieniu Nieba i Piek³a.
Po ukazaniu tej problematyki w ogólnym zarysie, skupmy teraz nasz¹ uwagê

na dwóch g³ównych protagonistach walki
duchowej  na szatanie i na cz³owieku
¿yj¹cym w Chrystusie Panu, ze szczególnym uwzglêdnieniem specyficznego antagonizmu miêdzy nimi. Zobaczmy, jak wygl¹da ofensywa demona i przeciwdzia³anie istoty ludzkiej, wspomaganej przez Jezusa Chrystusa.

KIM JEST Z£Y DUCH?

Wystêpuje on pod ró¿nymi nazwami:
diabe³, szatan, w¹¿ starodawny,
smok. Zwodzi ca³¹ ziemiê, walczy z
tymi, co strzeg¹ przykazañ Boga i maj¹
wiadectwo Jezusa (Ap 12,9-17). Zosta³
wskazany jako przeciwnik cz³owieka (1
P 5,8) i jako ten, który od pocz¹tku by³
zabójc¹ (J 8,44). Odk¹d za pomoc¹ grzechu wyda³ cz³owieka na mieræ i zastawia
na nas sid³a, by sk³oniæ do niepos³uszeñstwa Bogu, nazywany jest kusicielem
(por. Mt 4,3; 26,36-43). Jest on k³amc¹ i
ojcem k³amstwa (J 8,44), który dzia³a podstêpnie i oszukañczo, jak w przypadku kuszenia pierwszych rodziców (Rdz 3,4-13).
Podaje siê za anio³a wiat³oci (2 Kor
11,14). Jest te¿ nazywany w³adc¹ tego
wiata. Opiera siê on wy³¹cznie na z³u i
nie zna prawdziwej wiat³oci (J 1,9-10).
Jego dzia³anie jest okrelane jako panowanie lub w³adza ciemnoci (£k 22,53;
Kol 1,13), poniewa¿ nienawidzi Chrystusa (który jest wiat³oci¹) i poci¹ga ludzi
ku swojej otch³ani. Ponadto, z³e duchy, które nie chcia³y s³u¿yæ Bogu, zosta³y ukarane (2 P 2,4) i sta³y siê «pierwiastkami duchowymi z³a» (Ef 6,12), choæ zosta³y stworzone jako anio³owie; zgrzeszy³y i sta³y siê
«anio³ami (wys³annikami) diab³a», «anio³ami smoka» (Mt 25,41; 2 Kor 12,7; Ap
12,7-9). Mo¿e to oznaczaæ, ¿e ich z³owrodzy przywódcy, «duchy nieczyste» (Mt
10,1; Mk 5,8; Dz 8,7; Ap 18,2) powierzyli
im pewn¹ misjê. Zwyciêstwo Syna Bo¿ego niszczy dzie³o szatana (por. J 3,8n.).
O wszystkim tym dowiadujemy siê z Pisma wiêtego. Oto szatan, z ca³¹ jego niegodziwoci¹, nienawici¹ i zawici¹ wzglêdem cz³owieka; zdecydowany, by zatraciæ nas za wszelk¹ cenê; pragn¹cy, abymy dzielili jego los, poniewa¿ on sam
zas³u¿y³ na potêpienie.

JAKI ZASIÊG I GRANICE
POSIADA DZIA£ANIE
Z£EGO DUCHA?

W cz³owieku nale¿y wyró¿niæ: cia³o,
zmys³y zewnêtrzne oraz wewnêtrzne (wyobrania i pamiêæ), wreszcie  rozum i
wolê. Szatan mo¿e wp³ywaæ bezporednio na cia³o, zmys³y zewnêtrzne i wewnêtrzne.
1/ To bezporednie dzia³anie ma swoj¹ granicê, gdy¿ jest wywierane z ze-

wn¹trz. Nie mo¿e ono byæ wewnêtrzne,
jak dzia³anie Boga, który potrafi substancjalnie zmieniæ materiê, lub jak wp³yw na
cia³o duszy, która jest jego form¹.
2/ Jeli szatan mo¿e oddzia³ywaæ na
cia³o o¿ywiane przez duszê, tym bardziej
mo¿e on wp³ywaæ tak¿e na inne postacie
materii. U nas, w Afryce, mówi siê o czarach. By³em wiadkiem zjawisk naprawdê niepojêtych i niewiarygodnych. Pewnego dnia przyprowadzono do mnie ch³opca, który mia³ guza u nasady karku, na
ramieniu. Dotkn¹³em go krzy¿em i rozpocz¹³em modlitwê. Nagle, ch³opiec przemówi³ zmienionym g³osem: «Ty, który modlisz
siê za czarowników, zostawiê co w twoim ciele!» po czym upad³ na wznak i straci³ przytomnoæ. «To demon»  stwierdzi³em i modli³em siê dalej. Wtem, ch³opiec
zacz¹³ wymiotowaæ i zwróci³ dwie kule.
Równoczenie, kula z ramienia znik³a bez
ladu. By³ uzdrowiony. Szatan naprawdê
umieci³ co w jego ciele...
3/ Diabe³ mo¿e oddzia³ywaæ na ludzki
rozum i wolê tylko porednio, przez zmys³y. Jedynie Bóg ma bezporedni wp³yw
na nasz rozum i wolê.
4/ Poniewa¿ u¿ycie rozumu jest warunkowane przez wolê, dzia³anie szatana
mo¿e zmierzaæ do ca³kowitego jej pozbawienia. Cz³owiek ³atwo sk³ania siê wtedy
ku podsuwanym przez z³ego ducha wyobra¿eniom. Dzieje siê tak podczas snu,
pod wp³ywem alkoholu b¹d hipnozy.
5/ Afektywnoæ duchowa, wola, wed³ug w. Tomasza z Akwinu, jest sk³onnoci¹ ku dobru, przedstawianemu przez intelekt. Wiedz¹c o tym, ³atwiej rozumiemy,
czym jest dzia³anie z³ego ducha na wolê.
Dochodzimy tu do newralgicznego punktu, gdy¿ wola jest siedliskiem mi³oci oraz
idealnym sposobem realizowania siê wolnoci. Szatan nie mo¿e ni¹ powodowaæ
od wewn¹trz; tylko Bóg jest zdolny uczyniæ to bez przemocy. Demon mo¿e wp³ywaæ na wolê porednio, przez perswazjê,
cz³owiek zawsze jednak potrafi wybraæ
grzech lub go odrzuciæ. Nawet opêtany
mo¿e wyspowiadaæ siê, przyj¹æ Komuniê
i trwaæ w stanie ³aski. Bogu dziêki!
6/ Tym, co naj³atwiej czyni nas ofiar¹ szatana, jest zmys³owoæ. w. Augustyn powiada: «Wlizguje siê ów z³y przez
wszystkie otwarte furtki zmys³ów, narzuca siê w kszta³tach, dopasowuje do barw,
przywi¹zuje do dwiêków, miesza z zapachami, rozp³ywa w smakach»1 .
7/ Bóg pozostawi³ szatanowi jego naturaln¹ moc. Jest ona wielka, lecz gdy Bóg
pozwala na co z³emu duchowi, nie daje
mu te¿ pe³nej wolnoci, aby nie podporz¹dkowa³ cz³owieka wszystkim swoim kaprysom (por. historia Hioba). Bóg ma w³a-
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dzê nad szatanem.
8/ Wreszcie, podczas walki, Bóg
wspiera nasz¹ ludzk¹ s³aboæ swoj¹ ³ask¹, opiek¹ dobrych anio³ów i Najwiêtszej Maryi Panny.
Oto przedmiot ataków szatana i granice jego wp³ywu. Jego z³o ujawnia siê w
tym, o co walczy i co proponuje cz³owiekowi, aby odwieæ go od Boga. Papie¿ Jan
Pawe³ II wspomina o tym w swojej Adhortacji Apostolskiej, pisz¹c, ¿e szatan popycha cz³owieka do sprzeciwiania siê Bogu
jak rywalowi i sk³ania nas, bymy przeceniali w³asne si³y, jak gdyby Bóg nie by³
naszym Stwórc¹; abymy odrzucali Jego
mi³oæ, odrzucaj¹c Bo¿e ojcostwo.
Szatan pragnie, by cz³owiek odwróci³
siê od wiary w prawdy objawione, sprowadzi³ Boga do rangi rzeczy stworzonych
i uczyni³ te ostatnie swoimi idolami, inaczej mówi¹c  bo¿kami.
Przedmiotem nienawici z³ego ducha
jest mi³osierdzie Bo¿e. Wmawia on cz³owiekowi, ¿e jego nieprawoæ i sk³onnoæ
do grzechu s¹ zbyt wielkie, aby Chrystus
móg³ go odkupiæ. W ten sposób usi³uje
wzbudzaæ rozpacz, wbrew s³owom: «Ka¿dy, kto z Boga siê narodzi³, nie grzeszy».
w. Jan przypomina w nich, ¿e Bóg zapewni³ cz³owiekowi wystarczaj¹ce si³y do
unikania grzechu. Szatan stara siê ugruntowaæ wiat w k³amstwie, t³umi¹c w cz³owieku poczucie grzechu i daj¹c mu z³udzenie bezgrzesznoci: «Jeli mówimy, ¿e
nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy» (1 J 1,8).
Wszystko to jest dzie³em pychy, która prowadzi szatana do niepos³uszeñstwa Bogu
i któr¹ chcia³by on zaszczepiæ cz³owiekowi, aby odebraæ mu to, co najwa¿niejsze
 wiarê, nadziejê i mi³oæ.

FURTKI OTWARTE
DLA SZATANA
Na swoje nieszczêcie, cz³owiek mo¿e
wiadomie lub niewiadomie, otwieraæ
szatanowi dostêp do siebie samego.
Obecnoæ z³ego ducha nie przenosi siê
tak jak katar. Dochodzi do niej stopniowo,
w sprzyjaj¹cych warunkach, za nasz¹ zgod¹ lub bez, a jest to czêsto wynikiem niewiedzy o sprawach duchowoci lub braku
przygotowania do walki duchowej. Okolicznoci nie zawsze prowadz¹ jednak do
ow³adniêcia przez z³ego ducha. Nie ma
ono bezporedniego zwi¹zku z grzechem
osobistym. Wyró¿niamy cztery typy zjawisk mog¹cych prowadziæ do ow³adniêcia przez szatana, stanowi¹cych «furtki»,
przez które mo¿e on siê wlizn¹æ do ludzkiego ¿ycia.
Pierwszy rodzaj stanowi¹ pojedyncze
traumy, jak celowe lub nieumylne zabój-

Z Ewangelii wed³ug
w. £ukasza 11,33-36:
Nikt nie zapala wiat³a
i nie stawia go w ukryciu
ani pod korcem,
lecz na wieczniku,
aby jego blask widzieli
ci, którzy wchodz¹.
wiat³em cia³a jest twoje oko.
Jeli twoje oko jest zdrowe,
ca³e twoje cia³o bêdzie
w wietle. lecz jeli jest chore,
cia³o twoje bêdzie równie¿
w ciemnoci.
Patrz wiêc, ¿eby wiat³o,
które jest w tobie,
nie by³o ciemnoci¹.
Jeli zatem ca³e twoje cia³o
bêdzie w wietle, nie maj¹c
w sobie nic ciemnego,
ca³e bêdzie w wietle,
jak gdyby wiat³o
owieca³o ciê swym blaskiem.

Z Ewangelii wed³ug
w. £ukasza 11,24-26:
Gdy duch nieczysty
opuci cz³owieka, b³¹ka siê
po miejscach bezwodnych,
szukaj¹c spoczynku.
A gdy go nie znajduje, mówi:
Wrócê do swego domu,
sk¹d wyszed³em.
Przychodzi i zastaje
go wymiecionym
i przyozdobionym.
Wtedy idzie i bierze siedem
innych duchów z³oliwszych
ni¿ on sam; wchodz¹
i mieszkaj¹ tam.
I stan póniejszy
owego cz³owieka staje siê
gorszy ni¿ poprzedni.

Z Ewangelii wed³ug
w. Mateusza 10,7-10:
Idcie i g³ocie:
Bliskie ju¿ jest
królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umar³ych,
oczyszczajcie trêdowatych,
wypêdzajcie z³e duchy!
Darmo otrzymalicie,
darmo dawajcie!
Nie zdobywajcie z³ota
ani srebra, ani miedzi
do swych trzosów.
Nie bierzcie na drogê torby
ani dwóch sukien,
ani sanda³ów, ani laski!
Wart jest bowiem robotnik
swej strawy.
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stwo cz³owieka, próba samobójcza, tragiczna mieræ bliskiej osoby, gwa³t, aborcja, wyj¹tkowo silny stres. Oto drzwi otwarte dla dzia³ania szatana. Nie jest powiedziane, ¿e na pewno przez nie wejdzie,
ale bêdzie mu o wiele ³atwiej to uczyniæ.
Drugi rodzaj, to przed³u¿aj¹ce siê obci¹¿enia psychoafektywne: ci¹¿a w wyniku gwa³tu lub w ogóle niechêæ do prze¿ywanej ci¹¿y, podejmowanie prób aborcji,
odrzucenie dziecka przez matkê po urodzeniu, d³ugotrwa³a alienacja lub opuszczenie, mi³oæ szczególnie zaborcza, perwersyjne, kazirodcze lub sadystyczne relacje seksualne, maltretowanie dziecka,
zmuszanie go do prostytucji.
Po trzecie  praktyki okultystyczne,
czarna magia, czary, wró¿by, uroki, spirytyzm (nawet pozornie najniewinniejszy, jak
«wiruj¹ce stoliki», jest grony), wró¿biarstwo, chiromancja, geomancja, astrologia,
mediumizm, a nawet radiestezja. Wszystko to mo¿e otwieraæ swobodny dostêp
szatanowi.
Po czwarte, uzale¿nienia: alkohol, narkotyki, perwersje seksualne, uzale¿nienie
od drugiej osoby, praktykowanie medytacji, transcendentalnej lub innej, ezoteryzm
i New Age, mog¹ otwieraæ drzwi demonom, w przeciwieñstwie do medytacji
chrzecijañskiej, która je przed nimi zamyka.

PRZECIWDZIA£ANIE
CZ£OWIEKA
Jeli w swoim tajemniczym zamyle,
Bóg pozwala szatanowi atakowaæ cz³owieka, to nie chce On, bymy pozostali bezbronnymi ofiarami, niezdolnymi do reakcji
ani do zwyciêstwa nad naszym nieprzejednanym wrogiem.
Wcielenie Chrystusa rozpoczê³o walkê Jego samego i ludzkoci przeciw diab³u. Od pocz¹tku swego istnienia, Koció³
anga¿owa³ siê w tê walkê i bêdzie kontynuowa³ j¹ a¿ do koñca czasów. Chrystus
prowadzi walkê duchow¹; jest On prawdziwym Bogiem, narodzonym z prawdziwego Boga. Dlatego ma On wszelk¹ w³adzê nad szatanem, który jest tylko upad³ym stworzeniem. Jednym z najwa¿niejszych celów przyjcia Chrystusa na ziemiê, jest wyzwolenie ludzi  Jego braci 
spod w³adzy ksiêcia tego wiata; w³adzy,
któr¹ zagrabi³ on dziêki upadkowi pierwszych rodziców.
W Ewangelii czytamy: «Teraz odbywa
siê s¹d nad tym wiatem. Teraz w³adca
tego wiata zostanie precz wyrzucony» (J
12,31). Przyjmuj¹c nasz¹, ludzk¹ postaæ,
Chrystus wystawi³ siê tak¿e na kuszenie
przez diab³a, aby pokazaæ nam, jak stawiaæ opór wrogowi i aby daæ nam pew-
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Vox Domini
noæ, ¿e z pomoc¹ Bo¿¹, jestemy zdolni
pokonaæ szatana, mimo naszych s³aboci. Pan Jezus zwyciê¿y z³ego ducha w
ludziach, którzy wpadli w jego podstêpne
sid³a. Sama obecnoæ Chrystusa nape³nia demony przera¿eniem, gdy¿ ma On
nad nimi ca³kowit¹ w³adzê. Szatan uznaje panowanie Boga i wie, ¿e nie móg³by
siê przeciwstawiæ Jego rozkazom, które
wykonuje z najwy¿sz¹ bojani¹: «Gdy on
jeszcze siê zbli¿a³, z³y duch porwa³ go i
zacz¹³ targaæ. Jezus rozkaza³ surowo duchowi nieczystemu, uzdrowi³ ch³opca i
odda³ go jego ojcu» (£k 9,42).
Chrystus posiada wiêc wszelk¹ w³adzê. Udziela on swoim uczniom w³adzy
wypêdzania z³ych duchów: «Tym za, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹:
w imiê moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ»
(Mk 16,17). Ta w³adza przekazana
uczniom przez Chrystusa, zachowuje dzisiaj ca³¹ swoj¹ moc. Papie¿ Jan Pawe³ II
nie zawaha³ siê powiedzieæ: «Koció³
uczestniczy w zwyciêstwie Chrystusa nad
szatanem, gdy¿ Chrystus udzieli³ swoim
uczniom w³adzy wypêdzania z³ych duchów. Koció³ sprawuje tê w³adzê zwyciêsko, dziêki wierze w Chrystusa i modlitwie,
która w szczególnych przypadkach mo¿e
przybraæ postaæ egzorcyzmu».
S³owa te maj¹ zasadnicze znaczenie,
przypominaj¹ bowiem o miejscu egzorcyzmu w walce i zwyciêstwie Chrystusa nad
osobowym z³em. Egzorcyzm nie jest oddzieln¹ w³adz¹, ale nieco intensywniejszym elementem tej samej walki Chrystusa przeciwko naszemu wrogowi. Poni¿ej
wymieniam zarówno sposoby uprzedzania ataków z³ego ducha, jak i wyzwalania
siê od ich skutków.

ZWYCZAJNE SPOSOBY
WALKI Z SZATANEM
Pokuta, oczyszczenie sumienia przez
dobr¹ spowied. Sakrament pokuty (pojednania), ma tutaj podstawowe znaczenie. Wierni powinni przystêpowaæ do niego z wiêksz¹ gorliwoci¹.
Dalej  czêsta Komunia w., wed³ug
zaleceñ spowiednika. Przyjmowanie Eucharystii bardzo umacnia cz³owieka w jego
walce z szatanem.
Po trzecie  b³aganie o mi³osierdzie
Bo¿e za pomoc¹ postu i ja³mu¿ny. Tak¿e
rozs¹dne u¿ywanie sakramentaliów 
zw³aszcza pobo¿ne wykonanie znaku
krzy¿a, pos³u¿enie siê wod¹ wiêcon¹,
wezwanie Przenajwiêtszego Imienia Jezusowego, Imienia Maryi, bezcennej Krwi
Chrystusowej, kult relikwii wiêtych, czytanie Ewangelii, praktykowanie cnót z ca³¹
powag¹ i wytrwa³oci¹. Oto rodki, pozwalaj¹ce zyskaæ przewagê nad z³ym duchem; zwyczajne, lecz pe³ne mocy.

Po czwarte  specyficzne sposoby
walki ze z³ym duchem. Nale¿¹ do nich:
modlitwa o uzdrowienie wewnêtrzne, modlitwa o uwolnienie i egzorcyzmy. W zale¿noci od przypadku, odpowiadaj¹ one
rodzajom zranieñ wewnêtrznych i wtórnym
reakcjom obronnym jakie wywo³uje cierpienie. Strach i lêk czyni¹ nas podatnymi
na zwi¹zanie duchowe, na opresjê, obsesjê lub opêtanie. Przypomnijmy, ¿e zwi¹zanie duchowe pojawia siê wtedy, gdy stajemy siê zale¿ni od jakiej sytuacji, wierzeñ, negatywnych praktyk. Takie alienuj¹ce wiêzi nale¿y przeci¹æ.
Uzdrowienie wewnêtrzne odnosi siê do
zranienia wewnêtrznego i do wtórnych
reakcji obronnych. Uwolnienie dotyczy
«otwartych furtek», przeciêcia wiêzi duchowej lub odpêdzenia z³ego ducha, który j¹ podtrzymuje, jak równie¿ takiej opresji i obsesji, które nie maj¹ charakteru
oczyszczenia ani ofiary z³o¿onej Bogu.
Celem uwolnienia jest otwarcie danej
osoby na potrzebê nawrócenia. Pomimo
ró¿nic, uzdrowienie wewnêtrzne, uwolnienie i egzorcyzmy, s¹ wpisane w ten sam
proces powrotu do Boga. W gruncie rzeczy, ro¿ne oddzia³ywania z³ego ducha
przechodz¹ jedne w drugie i dlatego mo¿emy czêsto pos³ugiwaæ siê modlitw¹ egzorcyzmu.

KTO MO¯E POS£UGIWAÆ SIÊ
JAKIMI RODKAMI?
Oto s³owa, skierowane przez Chrystusa do wszystkich wierz¹cych: «Tym za,
którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹:
w imiê Moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ,
nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ
bêd¹ do r¹k i jeliby co zatrutego wypili,
nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce
k³aæ bêd¹ i ci odzyskaj¹ zdrowie» (Mk
16,17-18).
Moc ta zosta³a dana wszystkim chrzecijanom. Powy¿szy fragment uwiadamia
nam, ¿e modlitwa uzdrowienia i modlitwa
uwolnienia, s¹ modlitwami Kocio³a, a
zatem przeznaczonymi dla tych, którzy do
niego nale¿¹. Mog¹ one byæ odmawiane
przez wszystkich chrzecijan. Dyscyplina
wymaga jednak, aby trzeci z tych rodzajów modlitwy by³ potwierdzony przez Koció³ i jego w³adzê, aby nie otwieraæ pewnym osobom mo¿liwoci spe³niania
wszystkich swoich widzimisiê.
Moc¹ postanowienia Kocio³a, który
stoi na stra¿y naszej wiary, egzorcyzm jest
modlitw¹ zarezerwowan¹ dla kap³anów i
mo¿e byæ odprawiany jedynie przez biskupa lub upowa¿nionego przezeñ ksiêdza.
Jak powiada Prawo Kanoniczne, nikt nie
mo¿e dokonywaæ zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opêtanymi, jeli nie otrzy-

ma³ od ordynariusza miejsca, specjalnego i wyranego zezwolenia. Takiego zezwolenia, ordynariusz miejsca mo¿e
udzieliæ tylko prezbiterowi, odznaczaj¹cemu siê pobo¿noci¹, wiedz¹, roztropnoci¹ i nieskazitelnoci¹ ¿ycia.

WARUNKI U¯YCIA
POWY¯SZYCH RODKÓW
Praktykowanie tej pos³ugi wymaga
spe³nienia wielu warunków. Pozwalam
sobie wymieniæ niektóre z nich: rozpoznanie sygna³ów specyficznej obecnoci z³ego ducha; ¿arliwa wiara w zwyciêsk¹
obecnoæ Chrystusa, gdy¿ to w Jego imiê
prowadzimy walkê ze z³ymi mocami, znajomoæ g³ównego celu tej pos³ugi czyli jej
wymiaru eklezjalnego; doprowadzenie
danej osoby do wiary, oczyszczenia i przywi¹zania do Boga; umocnienie Kocio³a;
dobra wspó³praca na ró¿nych poziomach;
rozs¹dne towarzyszenie cz³owiekowi
przed, w trakcie i po uwolnieniu; wiêtoæ
samego egzorcysty.

SKUTECZNOÆ
WYMIENIONYCH RODKÓW
Ich skutecznoæ zale¿y od samego
Jezusa Chrystusa; wszystkiego dostêpujemy bowiem dziêki wierze i ufnoci w
zwyciêsk¹ moc naszego Pana. Modlitwa
o uzdrowienie wewnêtrzne, o uwolnienie i
egzorcyzmy  nie s¹ sakramentami. Nie
dzia³aj¹ one zatem ex opere operato2 ,
lecz ex opere operantis, choæ egzorcyzm
w sposób szczególny odwo³uje siê do
mocy Kocio³a, gdy¿ jest dokonywany w
imiê okrelonego zezwolenia. Jeli
wszystko zale¿y od wiary kap³ana pos³uguj¹cego i uczestników, uwolnienie mo¿e
zostaæ przeprowadzone w ca³kowitym pos³uszeñstwie woli Bo¿ej. To prawda, ¿e
modlitwa nie zawsze jest skuteczna. W
niektórych przypadkach nie ma ¿adnych
rezultatów, w innych wypêdzony demon
powraca wielokrotnie, lub pozostaje, choæ
jego oddzia³ywanie jest wyranie os³abione; zdarzaj¹ siê te¿ szybkie i nieodwracalne uwolnienia ju¿ w pierwszej chwili.
Oto prawdziwa tajemnica Bo¿a! W ci¹gu
dwudziestu lat, widzia³em szeciu lub siedmiu uwolnionych, którzy zostali póniej autentycznymi aposto³ami wiary. Czasami,
Bóg obdarza nas co najmniej wzglêdn¹
skutecznoci¹ egzorcyzmu lub modlitwy
uwolnienia, odmawianych na odleg³oæ.
Niektórzy egzorcyci wydaj¹ siê posiadaæ
ten charyzmat.

DLACZEGO BÓG GODZI SIÊ,
ABY SZATAN
NAS PRZELADOWA£?

Jest to tajemnica Jego m¹droci i mi³oci; czasem sprawiedliwoci  jak w
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przypadku tych, którzy s¹ opêtani wskutek dobrowolnego zawarcia paktu z szatanem.
Wielu powa¿nych autorów jest zdania,
¿e Bóg zwykle nie dopuszcza do opêtania u osób, które usilnie pracuj¹ nad swoj¹ doskona³oci¹, lub s¹ powo³ane do kontemplacji oraz g³êbokiego zjednoczenia z
Bogiem. Bardzo wa¿na jest jednak zgoda
na niesienie swojego krzy¿a.
Opêtanie pojawia siê zazwyczaj u
osób wiadomie lub niewiadomie oddanych diab³u lub takich, które «podpisa³y
cyrograf». Ludzie niewinni, jak na przyk³ad
dzieci, mog¹ cierpieæ z tego powodu; jedne, powiêcone bo¿kom przez rodziców,
inne  za spraw¹ czarów. Istniej¹ seminarzyci, nowicjusze, zakonnice, przeladowani przez szatana z powodu ich mi³oci do Boga. Ponosz¹ oni ofiarê, cierpi¹ z
powodu gwa³townych opresji lub obsesji
demonicznych, a w ten sposób uczestnicz¹ w mêce Chrystusa i Jego powiêceniu. S¹ równie¿ i tacy, którzy cierpi¹ dla
swojego oczyszczenia. Mog¹ oni wywieæ
dobro z tego przeladowania, praktykuj¹c ca³kowite zawierzenie siebie m¹droci Bo¿ej.

PODSUMOWANIE
Z tego co zosta³o powiedziane, wynika, ¿e walka duchowa jest czym dramatycznym. Toczy siê o najwy¿sz¹ stawkê,
jak¹ jest nasze zbawienie lub potêpienie.
Nie powinnimy jednak lêkaæ siê z³ych duchów, poniewa¿ gdy trwamy w Mi³oci, nic
nie mo¿e oddzieliæ nas od Boga: «Jestem
pewien, ¿e ani mieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysz³e, ani Moce, ani co
wysokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek
inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od
mi³oci Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym» (Rz 8,38-39).
Zjednoczeni z Chrystusem i uczestnicz¹cy w Jego zwyciêstwie, powinnimy
¿yæ ufnoci¹, pokojem i nadziej¹: «Miejcie odwagê» - zachêca Pan Jezus  «Jam
zwyciê¿y³ wiat».
Ufajmy Panu!
1
w. Augustyn, 83 pytania, 2.
2
Sakramenty Kocio³a s¹ skuteczne
nie tylko dziêki naszej wierze, ale ze
wzglêdu na sam fakt ich sprawowania.
Przek³ad z franc.: A.L. za zgod¹
szwajcarskiego Wydawnictwa du Parvis (1648 Hauteville) publikuj¹cego
miesiêcznik Stella Maris w jêzyku
francuskim i niemieckim, prezentuj¹cy wspó³czesne objawienia oraz wydarzenia z ¿ycia Kocio³a.
W internecie: http://www.parvis.ch

wiêty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwoci
i zasadzkom z³ego ducha
b¹d nasza obron¹.
Oby go Bóg pogromiæ raczy³,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastêpów,
szatana i inne z³e duchy,
które na zgubê dusz ludzkich
po tym wiecie kr¹¿¹,
moc¹ Bo¿¹ str¹æ do piek³a.
Amen.
9
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Naju 2006

CZEGÓ¯
NIE
ZROBI£BYM
DLA WAS,
KTÓRZY
MNIE
SZUKACIE?
Naju, Orêdzie z Wielkiego
Pi¹tku 14 kwietnia 2006
Julia: W ten Wielki Pi¹tek, oko³o 3
rano, zaczê³am siê modliæ przed Najwiêtszym Sakramentem, przy o³tarzu na Górze Dziewicy, w miejscu, gdzie Drogocenna Krew Jezusa zst¹pi³a 15 sierpnia 2002,
gdzie odczu³am liczne i bolesne cierpienia znoszone przez Pana i Jego wiêt¹
Matkê.
Oko³o 14.30 odczu³am wielkie boleci
siedmiu Ran Jezusa. O 14.40 krew ukaza³a siê na moim czole i sp³ynê³a na ziemiê. O 15.00 wróci³am przed o³tarz z pomoc¹ kilku osób i rozmyla³am tam o Mêce
Chrystusa, nim rozpoczêlimy Drogê
Krzy¿ow¹.
Wielu pielgrzymów ju¿ siê zgromadzi³o: jeden biskup oraz kap³an towarzysz¹cy grupie 30 pielgrzymów Filipiñczyków,
kap³an i ponad 80 pielgrzymów z Indonezji oraz grupa 15 pielgrzymów z USA, liczni
pielgrzymi z Niemiec, Australii, Japonii, z
Hongkongu, jak równie¿ wielu pielgrzymów koreañskich. Zamierzali prze¿yæ Triduum Paschalne w pobli¿u Dziewicy z
Naju.
Podczas gdy w towarzystwie pielgrzymów, rozpoczê³am modlitwy przygotowu-

j¹ce do Drogi Krzy¿owej, przed o³tarzem,
nagle upad³am na ziemiê, odczuwaj¹c
cierpienia biczowania na ca³ym ciele, a potem  ukrzy¿owanie.
Podczas Drogi Krzy¿owej by³o mi bardzo zimno i upad³am wiele razy z powodu
bólu ubiczowania. Kiedy doszlimy do 12
stacji mia³am wizjê:
Kiedy Jezus wyda³ ostatnie tchnienie,
czarna zas³ona unios³a siê i brama Niebios otwar³a siê. Bóg ukaza³ Swe Oblicze
o wygl¹dzie bia³ej wiêtej Hostii, które roztacza³o wiat³oæ jasn¹ i promieniej¹c¹, jak
blask s³oñca, na wszystkie obecne osoby, lecz¹c ich dusze i cia³a.
Po Drodze Krzy¿owej, udalimy siê na
górê Kalwarii. Kiedy zaczê³am siê modliæ
przed krucyfiksem mia³am inne widzenie:
bok ukrzy¿owanego Jezusa otwar³ siê i na
osoby obecne zaczê³a wyp³ywaæ Krew i
Woda, a¿ do ostatniej kropli. Dok³adnie w
tej chwili us³ysza³am g³os Jezusa, zaniepokojony i ³agodny:
O, moja droga duszo, któr¹ wezwa³em z tak wielk¹ mi³oci¹! Cierpienia spowodowane przez koronê z cierni, któr¹
otrzyma³em zamiast korony królewskiej,
przez biczowanie i ukrzy¿owanie, które
zosta³y wywo³ane grzechami, zw³aszcza

kap³anów, osób zakonnych i moich dzieci. Te cierpienia s¹ boleniejsze ni¿ ból
fizyczny i moja mieræ na Krzy¿u, przed
dwoma tysi¹cami lat. Lecz moje pal¹ce
pragnienie zaspokaja ma³a dusza, taka
jak twoja, która uczestniczy w tym bólu
dla nawrócenia i zbawienia moich dzieci
na ziemi, które utraci³y dobry kierunek i
sta³y siê jak zwierzêta o ludzkich twarzach.
Tak wiele moich dzieci powo³a³em,
aby Mi pomaga³y i aby Mnie kocha³y i aby
kocha³y moj¹ Matkê, ale one dzia³aj¹
przeciw Bogu przez opiesza³e zachowanie. Ból, który mi zadaj¹ jest ogromny.
Minê³o ju¿ dwa tysi¹ce lat od mojego
ukrzy¿owania, ale pozostajê przybity do
Krzy¿a, wylewaj¹c dzieñ za dniem moj¹
Krew a¿ do ostatniej kropli dla nawrócenia grzeszników.
A jednak, poniewa¿ taka ma³a dusza
jak ty uczestniczy dobrowolnie i wspania³omylnie w moim cierpieniu dla ocalenia wiata przez zwyciêstwo mojego Mi³osierdzia i mojej Mi³oci, Ja i moja Matka jestemy pocieszani i w³anie s³uszny
Bo¿y gniew siê uspokaja.
Jak nie móg³bym ciê kochaæ, widz¹c
twoje cierpienia wynagradzaj¹ce, zjedno-
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czone ze wspania³omylnymi ofiarami,
które sk³adasz, aby liczne dzieci w wiecie okaza³y skruchê i otrzyma³y ¿ycie
wieczne, ze s³owami, ¿e twoje udrêki to
szczêliwe udrêki, które nios¹ nadziejê.
Powiedzia³am w sercu: Ja jestem tylko biedn¹ grzesznic¹ bez wartoci. Nie zas³ugujê na nic, jestem naprawdê bez wartoci.
Jezus mi odpowiedzia³:
Moja ma³a córeczko, któr¹ kocham!
Z powodu cierpieñ, jakie znosisz, uznaj¹c ca³y czas, ¿e jeste grzeszna i nêdzna, nawet dusze, które rzucaj¹ siê ku piek³u bêd¹ powracaæ na ³ono Kocio³a katolickiego. Skoro Ja i moja Matka ¿yjemy
w twoim dzieciêcym sercu, które uznaje
w sobie osobê grzeszn¹ i bez wartoci,
nie lêkaj siê niczego i nie smuæ siê, ale 
odwa¿nie  rozszerzaj nasze orêdzia
wród moich dzieci na wiecie z niepokonan¹ broni¹, jak¹ ci da³em. Tak bêd¹
one mog³y pokonaæ zasadzki chytrego
dziel¹cego demona i wejæ do Nieba.
Przez twoje fizyczne i duchowe udrêki, które znosisz uczestnicz¹c w moich
cierpieniach, liczne dusze  które sz³y
drog¹ prowadz¹c¹ do piek³a, oszukuj¹c
inne dusze przez fa³szywe rozumowanie
i teorie  nawróc¹ siê szczerze i liczba
tych, którzy bêd¹ mówiæ to by³ grzech
bêdzie ros³a. Có¿ by to mog³o byæ jeli
nie: szczêliwe cierpienia, które przynosz¹ nadziejê, jak i ty mówisz, prawda?
Drodzy kap³ani i wszystkie moje dzieci
w wiecie, które odpowiedzia³ycie Amen
na moje Wo³anie! Dajê dzi ka¿demu z
was ca³¹ moj¹ Mi³oæ, aby uzdrowiæ wasze dusze i wasze cia³a, jak te¿ wasze
chore rodziny, aby odzyska³y ¿ycie. Ju¿
ca³ego Siebie ofiarowa³em, wylewaj¹c
ca³¹ moj¹ Krew, nawet za najwiêkszych
grzeszników, którzy, bez skrupu³ów, zachowuj¹ siê nêdznie i odrzucaj¹ Nas,
Mnie i moj¹ Matkê. Czegó¿ bym nie zrobi³ dla was, którzy Mnie szukacie?
wiat³o mojej Mi³oci, z jak¹ wyda³em
moje Cia³o za wszystkie moje dzieci na
wiecie bêdzie b³yszczeæ, nie tylko na
was, ale tak¿e na tych, za których szczególnie siê modlicie. Tak, ¿yczê sobie, ¿ebycie wy, który zostalicie wezwani i
uwalniacie siê od materializmu, ¿ebycie
przypominali sobie zawsze o moim Krzy¿u, który jest znakiem waszego ocalenia.
¯yczê sobie, ¿ebycie poszukiwali najwiêkszego dobra i mi³oci, ¿ebycie zabierali wszystkie dusze zara¿one grzechem do Arki Zbawienia Maryi, któr¹ moja
Matka przygotowa³a i abycie czuwali
nad tym, aby z niej nie wychodzili.
Wkrótce powrócê do was z moja Mat-

k¹, by oddzielaæ dobre ziarno od k¹kolu,
przynosz¹c nagrody i ogieñ, by wynagradzaæ ka¿dego wed³ug jego dzie³. Pragnê,
abycie wy, którzy Nas znacie, Mnie i
moj¹ Matkê, i jestecie wierni upamiêtnianiu Tajemnic Paschalnych Ostatniej
Wieczerzy i Zmartwychwstania, wynagradzali najokropniejsze blunierstwa i grzechy przeciw nieskoñczonemu Bóstwu
Ojca Przedwiecznego, a¿eby wszyscy
mogli byæ ocaleni.
Wszystkie moje kochane dzieci w
wiecie! Nawet jeli wielka próba musia³aby nadejæ, a wy nie moglibycie tego
przewidzieæ i jej zapobiec, a pracujecie
nad dawaniem poznaæ wielkiej i czystej
Mi³oci mojej i mojej Matki, My was
ustrze¿emy i bêdziemy was ochraniaæ,
bêdziemy was wspieraæ, a¿eby was nie
zniechêci³y nigdy trudnoci. Bêdziemy zawsze waszymi Towarzyszami we wszystkich próbach, nawet w klêskach naturalnych i umkniecie przed klêsk¹ p³omieni
sprawiedliwoci Bo¿ej.
Zatem dziêki mojej Matce, która jest
najkrótsz¹ drog¹ ku Mnie, z³ó¿cie ca³kowit¹ ufnoæ we Mnie, waszym Odkupicielu i Sêdzim, i stañcie siê ma³ymi duszami. B¹dcie na pierwszej linii szerzenia
naszych orêdzi, dzielnie, dla ratowania
tego nêdznego wiata, id¹cego ku zniszczeniu.
Jeszcze dzisiaj, przelewam w was
moj¹ Krew, jak¹ wyla³em ju¿ na Krzy¿u,
aby obmyæ ca³kowicie wszystkie wasze
grzechy. Chcia³bym, abycie
siê darzyli wzajemn¹ mi³oci¹
i ¿ebycie pracowali dla ocalenia wiata przez uznanie
mojej najwy¿szej Mi³oci,
przez wzgl¹d na któr¹ przela³em moj¹ Krew na Krzy¿u,
gdy¿ kocham wszystkich
grzeszników, nawet najnêdzniejszych.
Pragnê, abycie wy, wybrani przeze Mnie, jeszcze
bardziej oczycili swe umys³y,
zbyt nape³nione bogactwem i
abycie siê stali pokornymi
ma³ymi duszami, zjednoczonymi z moj¹ nieskoñczon¹ Mi³oci¹, poprzez któr¹ pragnê
uratowaæ wszystkie moje dzieci przez wzgl¹d na nieskoñczone zas³ugi moich cierpieñ
na Krzy¿u i Mi³oci mojego
Najwiêtszego Serca.
Przyjmijcie tak¿e do waszych serc bez stawiania przeszkód bezgraniczn¹ mi³oæ
mojej Matki do was i b¹dcie
zjednoczeni z jej Sercem.

4/2006
Niech b³ogos³awieñstwo, mi³oæ i pokój bêd¹ zawsze z wami, którzycie przyszli tutaj szukaæ Mnie i szukaæ mojej Matki!
Kiedy Jezus skoñczy³ mówiæ, znik³.
Widzia³am ju¿ tylko jego wizerunek na Krucyfiksie. Podczas jego orêdzia, posadzono mnie na wózku inwalidzkim poniewa¿
wiele cierpia³am, ale cierpienia znik³y i poczu³am, ¿e moje cia³o sta³o siê bardzo lekkie.

Niedziela Wielkanocna,
16 kwietnia 2006
Rany biczowania by³y jeszcze widzialne na ciele Julii, ale krew nie p³ynê³a ju¿ i
rany siê zamyka³y.
Jej ubrania poplamione krwi¹ i wod¹ z
ran, zosta³y zachowane. Cierpia³a jeszcze
bardzo z powodu szyi opuchniêtej od silnego uderzenia w kark podczas Drogi
Krzy¿owej.
Julia wyjani³a, ¿e niepokonana
broñ, o której Jezus wspomina to mi³oæ
kochaj¹ca wszystkich ludzi bez wyró¿niania kogokolwiek. Takich s³ów u¿ywa³ On
ju¿ w orêdziu na przyk³ad 30 czerwca
1995 i 13 czerwca 2000 roku.

Orêdzie Matki Bo¿ej
z 16 maja 2006
Julia: Pielgrzymi z ró¿nych krajów
zgromadzili siê na Górze Najwiêtszej
Maryi Panny, aby wiêtowaæ 15 rocznicê
pierwszego cudu eucharystycznego w
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Naju, kiedy konsekrowana hostia zamieni³a siê w sposób widzialny w Cia³o i Krew
i równie¿ po to, aby uczciæ Matkê Bo¿¹.
Bylimy wszyscy zjednoczeni w tym
samym uczuciu mi³oci, ze wiecami zapalonymi, prosilimy i piewalimy hymny przed figur¹ Dziewicy, która góruje nad
cudownym ród³em. Chcielimy pocieszyæ
Jezusa obecnego w Najwiêtszej Eucharystii oraz nasz¹ Najwiêtsz¹ Matkê, Poredniczkê wszelkich ³ask.
Podczas naszych modlitw, Zmartwychwsta³y Jezus i cudowna Matka Mi³osierdzia ukazali siê w promiennym
wietle. Dziewica zaczê³a mówiæ g³osem
s³odkim i kochaj¹cym:
Moje kochane dzieci, wezwane tutaj!
Wasz Pan, obecny w tajemnicy wiêtej
Eucharystii, kochaj¹cy dusze, nawet te
zatwardzia³e z powodu grzechów, i wasza Mama, która, z wielk¹ mi³oci¹, mo¿e
najlepiej was szybko podnieæ i poprowadziæ do Nieba, udzielaj¹ wam obfitego b³ogos³awieñstwa, wam wszystkim tu
obecnym dla upamiêtnienia rocznicy widzialnego przeistoczenia siê wiêtej Hostii w Cia³o i Krew Pana; jak równie¿ po
to, aby Mnie uczciæ i obmyæ wasze dusze splamione przez grzech i odrodziæ siê
w mi³oci.
Julia: Matka Bo¿a mówi³a rozwar³a ramiona i pob³ogos³awi³a obecnych pielgrzymów. Obficie pop³ynê³a woda mi³osierdzia.
Jezus, szczêliwy, umiecha³ siê i unosz¹c
Sw¹ D³oñ, tak¿e nas pob³ogos³awi³. Bylimy wszyscy zjednoczeni we wdziêcznoci i radoci.
Po modlitwie ró¿añcowej rozpoczê³a
siê druga czêæ naszego spotkania. Kiedy piewalimy hymn Maryjo, Arko Ocalenia..., trzymaj¹c siê za rêce, Pan i Dziewica ukazali siê, promieniej¹c radoci¹
wobec naszej mi³oci i wyrazów pobo¿noci. Czuj¹c, ¿e i moje serce rozpala radoæ, powiedzia³am: Dziêkujê, ¿e nape³nilicie ³askami wasze dzieci tu obecne.
Gdyby za jedna albo druga ma³a plama
grzechu istnia³a jeszcze, zechciejcie je
zmazaæ, aby ju¿ nie by³o ¿adnej. Gdyby
by³o potrzebne moje cierpienie dla uzdrowienia ka¿dego z nas, cierpia³abym z radoci¹.
W tej chwili Pan zacz¹³ mówiæ ³agodnym g³osem: Tak, moja droga ma³a duszo! Ja ju¿ ca³kowicie Siebie ofiarowa³em, rozlewaj¹c moj¹ Krew dla ocalenia
wszystkich, nawet najwiêkszych grzeszników, który obrazili Nieskoñczon¹ godnoæ Boga. Czegó¿ nie uczyni³bym dla
was, którzy Mnie szukacie? Moja Matka i
Ja, jestemy pocieszeni widz¹c wasze
serca pe³ne mi³oci i troszcz¹ce siê o nawrócenie grzeszników.

Silne wiat³o rozesz³o siê od Pana i
Dziewicy. Ta bardzo silne i ciep³e wiat³o
owietli³o wszystkich tych, którzy tam byli
i przeniknê³o we mnie. To wiat³o mnie otoczy³o, moje cia³o zosta³o uniesione, a potem upad³am na ziemiê, uderzaj¹c o pod³o¿e g³ow¹ tak, ¿e na jaki czas by³am bez
wiadomoci. Kiedy siê ocknê³am szybko
ofiarowa³am z radoci¹ to cierpienie za
tych, którzy byli przy mnie i za ich rodziny,
a¿eby ³aska wniknê³a w nich, jak równie¿
za nawrócenie grzeszników.

Orêdzie z 3 czerwca 2006
Je¿eli siê zanurzacie
w Mojej Mi³oci...
W towarzystwie trzech kap³anów z zagranicy i kilku pielgrzymów, odmawia³am
ró¿aniec, wspinaj¹c siê na Drogê Krzy¿ow¹, na Górze Dziewicy. Oko³o godziny 20,
gdy dotarlimy na Kalwariê, gdzie s¹ zachowane kamyczki ze ladami Drogocennej Krwi Jezusa, i kiedy koñczylimy modlitwê ró¿añcow¹, nagle spostrzeg³am
przede mn¹ wiat³oæ i podnios³am g³owê. W miejscu gdzie znajduje siê Krucyfiks, zobaczy³am Jezusa zmartwychwsta³ego. By³ ubrany w bia³¹ szatê i czerwony
p³aszcz, a po jego prawicy, Dziewicê ubran¹ w p³aszcz niebieski. By³a rozpromieniona i umiechniêta.
Jezus uniós³ rêce i rozla³ na nas
wszystkich wiat³o; Dziewica nas pob³ogos³awi³a rozk³adaj¹c rêce. By³am oczarowana i przygl¹da³am siê tej wizji. W tej
chwili, Jezus siê umiechn¹³ i zacz¹³ mówiæ z dobroci¹:
Drogie dzieci! Moje dzieci ukochane,
które odpowiedzia³ycie na Apel mój i
mojej Matki, przybiegaj¹c tu i mówi¹c:
Amen! Moje Najwiêtsze Serce i Serce
mojej Niepokalanej Matki, którzy wszystko zaofiarowali dla nawrócenia grzeszników, p³on¹ silnie, jak czynne wulkany,
poniewa¿ ten wiat pogr¹¿ony w ciemnociach w³anie unicestwia mi³oæ. On
zniewa¿a i gwa³ci najwy¿sz¹ godnoæ i
wiêtoæ Boga Ojca; gwa³towne wiry b³êdów zbli¿aj¹ siê z moc¹, herezje, zgorszenia i z³e przyk³ady rozszerzaj¹ siê
mocno w Kociele, sytuacja siê pogarsza i to zniszczenie rozlewa siê jak przyp³yw. Jednak pocieszaj¹ nas modlitwy
przez was ofiarowane z pobo¿noci¹ i mi³oci¹ i nasze g³êbokie cierpienia zmieniaj¹ siê w umiechy.
Moi ukochani kap³ani i moje dzieci,
które by³ycie wezwane i odpowiedzia³ycie: Amen! Liczba dusz, które uleg³y pokusom szatana i które id¹ ku swej zgubie powiêksza siê z dnia na dzieñ. Nawet kap³ani, którzy s¹ mi najbardziej drodzy, którzy s¹ po to, aby pomagaæ tym

duszom, a¿eby siê nawróci³y i powróci³y
na dobr¹ drogê, stracili zdolnoæ rozeznawania i pozostaj¹ niemi. Z powodu
tego, ci pasterze i dusze, za które odpowiadaj¹, s¹ wystawione na pokusy i zastraszenie ze strony przera¿aj¹cych wilków.
Chcê wiêc, ¿ebycie wy, którzy powinnicie Mnie znaæ, uczynili przez pobo¿noæ i mi³oæ, wszystko, co mo¿liwe, powiêcaj¹c siê i ofiarowuj¹c za te dusze,
które straci³y ka¿dy punkt odniesienia,
a¿eby mog³y okazaæ skruchê i powracaæ
na dobr¹ drogê. Moje ukochane dzieci!
Zmazujê wszystkie wasze b³êdy; uzdrawiam wasze dusze i wasze cia³a; b³ogos³awiê i owiecam wiat³em mojego Najwiêtszego Serca i Mojego Mi³osierdzia
wszystkie wasze czyny mi³oci i wasze
wysi³ki, które koronuj¹ wasze modlitwy.
Uzdrawiam wszystkie wasze rany, gdy¿
wy nie przyk³adacie wagi do s³ów tych,
którzy s¹ ze Mn¹ w konflikcie, nawet gdy
ciemnoæ siê pog³êbia i gdy siê rozszerza grzech, przeciwnie, wy Mi ufacie tak
samo jak mojej Matce i opieracie siê na
Nas.
Ta wiat³oæ, któr¹ na was wylewam,
przenika czas i przestrzeñ. Ja j¹ nad
wami roztaczam maj¹c nadziejê, ¿e
wszyscy ci, którzy modl¹ siê ze Mn¹,
gdziekolwiek s¹ w wiecie, stan¹ siê jednym w wiêtej Trójcy.
Je¿eli zanurzacie siê g³êboko w Mojej Mi³oci, przez któr¹ pragnê z³¹czyæ
was ze Mn¹, udzielaj¹c wam mojego Boskiego ¯ycia, je¿eli wy pocieszacie siê i
zachêcacie siê nawzajem, je¿eli robicie,
co w waszej mocy, aby spe³niæ wznios³¹
misjê, któr¹ wam powierzy³em  przyczynienia siê do zbawienia wiata  szatan,
który was napada, wycofa siê i bêdziecie
widzieæ wkrótce wit nowej ery. Teraz,
moje dzieci ukochane, przyjmijcie Ducha
wiêtego.
Jak Bóg Ojciec, który daje znaki na
niebie i na ziemi i realizuje cuda mi³oci,
ocali³ Daniela zamykaj¹c pyski lwów, tak
samo On oka¿e mi³osierdzie ka¿demu z
was i bêdzie wam posy³a³ Ducha wiêtego. Tak zwyciê¿ycie w wielkiej bitwie przeciw szatanowi w tych ostatnich czasach,
pomimo niebezpieczeñstw, które mog¹
na was spaæ, pomimo nieprzyjació³, którzy was otaczaj¹, je¿eli zrobicie wysi³ki,
by iæ za Mn¹ i za moj¹ Matk¹ i aby Nas
poznaæ.
W tej chwili wiêty Duch zst¹pi³ na ka¿dego z pod postaci¹ ma³ych p³omieni, które znik³y po kilku chwilach. W tej samej
chwili upad³am do ty³u, lecz nic z³ego mi
siê nie sta³o. Potem Jezus znik³, a ja widzia³am ju¿ tylko Krucyfiks na Kalwarii.
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Ksi¹¿ka
o wszystkich wydarzeniach
w Naju

MOJE SERCE
JEST ARK¥
ZBAWIENIA.
Orêdzia i wydarzenia w Naju,
w Korei Po³udniowej w latach 1985-1997
Ksi¹¿ka zawiera zapis prze¿yæ mistycznych Julii Kim, która po nawróceniu na katolicyzm dowiadczy³a niezwyk³ych prze¿yæ. Figurka Matki Bo¿ej w
jej domu zaczê³a nagle p³akaæ normalnymi, a potem tak¿e krwawymi ³zami.
Orêdzia przekazywane przez Matkê Bo¿¹ od roku 1985 zwracaj¹ nieustannie nasz¹ uwagê na pilnoæ nawrócenia wiata, stoj¹cego na skraju
przepaci z powodu niemoralnego ¿ycia. Maryja zachêca nas do modlitwy i
podejmowania ofiar, które mog¹ wynagrodziæ Bogu niewdziêcznoæ ludzi i
przeb³agaæ za grzechy wo³aj¹ce o pomstê. Ludzkoæ nie uniknie kary, jeli
siê nie nawróci. Ostatnim schronieniem,
jakie wskazuje nam zatrwo¿ona o nasz
los Matka Bo¿a, jest Jej Niepokalane
Serce, które okreli³a Ona jako Arkê naszego Zbawienia.
Naju jest miejscem wyj¹tkowym nie
tylko z powodu pilnoci przekazywanego tam wiatu wezwania, lecz tak¿e
przez wzgl¹d na iloæ i charakter niezwyk³ych znaków towarzysz¹cych przekazywanym orêdziom. W przekazywanych s³owach brzmi echo nieustannego, pe³nego niepokoju o nasz¹ przysz³oæ, g³osu Matki, która ukaza³a siê
w Fatimie, Garabandal, Akita, która
przekazuje orêdzia za porednictwem
ks. Stefano Gobbiego. Jest to g³os Matki, która pragnie za wszelk¹ cenê ocaliæ jak najwiêksz¹ liczbê Swoich dzieci i
ostrzec przed niebezpieczeñstwem, z
którego nie zdaj¹ sobie one sprawy,
zanim bêdzie za póno.
Cena: 15 z³. 304 strony
Kilkadziesi¹t kolorowych zdjêæ
znaków, cudów;
wiadectwa wiadków...

Ojciec Mateo Crawley-Boevey

GODZINA WIÊTA
DUSZ DOTKNIÊTYCH
CIERPIENIEM
Uwielbiamy Ciê, Bo¿e Eucharystyczny, b³ogos³awimy Ciê, Zbawco wiata,
mi³ujemy Ciê, Jezu, w niewys³owionej
piêknoci Twego konaj¹cego Serca...
Ty jeden wielki, Ty jeden wiêty, o
Bo¿e, unicestwiony w boskiej Hostii.
Ty jeden Najwy¿szy, o Bo¿e, ukryty
w bezkrwawej ofierze na tym o³tarzu!
Chwa³a Tobie, Bo¿e Królu niebios, który chcesz ¿yæ w Getsemani skromnego
Tabernakulum... Chwa³a Tobie, Jezu Eucharystyczny, na wysokociach niebiañskich, w mieszkaniu Anio³ów... Chwa³a
Tobie na ziemi, mieszkaniu ludzi!
W imieniu wygnañców ziemskich,
Twych braci, Panie, a zw³aszcza w imieniu wszystkich, którzy cierpi¹ z mi³oci¹ i
wiar¹, uwielbiamy na kolanach ³zy, opuszczenie, smutek, znu¿enie, wszystkie gorycze, wszystkie konania rozdzieraj¹ce
Twe Najwiêtsze Serce... Wierzymy, o
Jezu, ¿e Ty jeste Chrystusem, BogiemCz³owiekiem, ponosz¹cym za nas boleci...
Ofiarujcie konaj¹cemu Sercu Jezusa i
w zjednoczeniu z Nim tê Godzinê wiêt¹,

jako ho³d uleg³oci i mi³oci, w imieniu naszym i tych, którzy cierpi¹.
Chwila ciszy, po niej modlimy siê powoli, z przerwami.
Dusze: Poci¹gnê³a nas nieodparcie ku
sobie przepaæ Twojego Serca, o Jezu,
zdobywcz¹ potêg¹ Twej mi³oci i ³ez!... O,
jakie¿ piêkno niebiañskie zawarte w smutkach Twoich! One s¹ dla nas ca³ym Niebem pokrzepienia i chwa³y...
Jak¹¿ nieprzeniknion¹ tajemnic¹ i jak¹
niewymown¹ pociech¹ jest dla nas, gdy
mo¿emy sobie powiedzieæ, ¿e Ty, Jezu,
tak¿e p³aka³e!... Jaka¿ boska wymowa
w Twym s³owie pe³nym mi³oci, które, aby
siê móc wydobyæ z Twych ust, dr¿¹cych
ze wzruszenia, musia³o st³umiæ Twe ³kanie... w tym s³owie pokoju, które siê wznios³o z g³êbi Twej miertelnie zasmuconej
duszy...
W tej oto chwili sk³adamy ze spokojem i pogod¹ u Twych stóp, Panie, mi³osn¹ ofiarê z naszych w³asnych smutków
a zarazem z boleci tylu nieszczêliwych
i cierpi¹cych, którzy uwielbiaj¹ Ciê poród
swoich krzy¿y... O, jak¿e dobrze Ty znasz,
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Jezu, ten ocean smutków, którego gorzkie fale zalewa³y Tw¹ najwiêtsz¹ Duszê...
Oto naprzód chcê Ci, godny uwielbienia Mistrzu, wymieniæ tych, których przygniataj¹ b¹d to cierpienia p³yn¹ce z ubóstwa, b¹d to po¿eraj¹ boleci okropnych
chorób...
Tu nawet, Panie, poród tych, którzy
przybyli, by Ci towarzyszyæ przez przeci¹g
tej Godziny wiêtej, albo poród tych, którzy s¹ im drodzy, znajduj¹ siê mo¿e chorzy... a bez w¹tpienia s¹ wród nich ubodzy...
O, z jak wielk¹ litoci¹ patrzy³e zawsze na chorych! Z jak¹ szczególn¹ czu³oci¹ Twoje dobre oczy wypatrywa³y trêdowatych, paralityków, rannych, ociemnia³ych, pozbawionych wiat³a, by ich uleczyæ
ca³¹ troskliwoci¹ i b³ogos³awieñstwem
mi³oci!... A je¿eli ci kalecy lub cierpi¹cy
nie mogli dotrzeæ do Ciebie, Ty uprzedza³e ich pragnienia, Ty sobie torowa³ przejcie przez t³umy ludu, Ty wywo³ywa³
szczêliwe spotkanie, przechodz¹c drog¹, przy której oni le¿eli... Ach, a potem...
patrzy³e na nich, jak tylko Ty jeden
umiesz patrzeæ... wyci¹ga³e do nich
rêkê... a Serce Twoje dope³nia³o cudu; oni
za podnosili siê z cia³em uzdrowionym i
dusz¹ oczyszczon¹ przebaczeniem!...
Ale liczniejszymi od chorych s¹ dzi
ubodzy, ci, którzy ciê¿ko pracuj¹ i cierpi¹
dotkliwe braki, bez chleba, bez lekarstw,
bez dachu, bez pomocy...
Lecz có¿ bymy mogli powiedzieæ Tobie o cierpieniach ubogich, których by Ty
sam ju¿ nie by³ zazna³, Jezu, ubogi Nazarejczyku, tak poci¹gaj¹cy w swym ogo³oceniu... O tak, Ty Panie, cierpia³ g³ód...
znosi³e zimno... zazna³e znoju ciê¿kiej
pracy, ale ponadto znosiæ musia³e wynios³¹ wzgardê i lekcewa¿enie, z jakim
odnosi siê wiat do tych, którzy nie posiadaj¹ domu, ani ziemi, ani pieniêdzy... Jak¹¿ wiedzê mo¿e On posiadaæ? - mówili
o Tobie Twoi oskar¿yciele... Do czego rociæ sobie mo¿e prawo w Izraelu Ten, którego wskazywano, jako syna prostego cieli?...
Wspomnij tego wieczora, o Jezu, na
to poni¿enie i wejrzyj na tylu ubogich, którzy jêcz¹ i tylu chorych, którzy cierpi¹...
Omielamy siê prosiæ Ciê podczas tej
Godziny wiêtej dla nich wszystkich o dar
Twego pokoju i o s³odkie pokrzepienie, wyp³ywaj¹ce z Twego b³ogos³awieñstwa, które tak obficie rozsiewa cuda Twojej dobroci... Wynagrod, Jezu, ich poddanie siê,
przynosz¹ce Ci czeæ.. A jeli z tego wyniknie Twoja wiêksza chwa³a, racz u¿yczyæ ulgi chorym, niedomagaj¹cym, ubogim i potrzebuj¹cym...
Ty, który otaczasz mi³osn¹ pieczo³owi-

toci¹ k³osy na polach i ptaki w górach...
pob³ogos³aw ze szczególn¹ czu³oci¹ z tej
boskiej Hostii wszystkich strapionych, dla
których prosimy o wodê ¿yw¹ i o skarby
Twego Serca godnego uwielbienia...
Chwila ciszy
Wspomnij równie¿, Mistrzu umi³owany,
na tych, którzy cierpi¹ z powodu zniechêcaj¹cych przeciwnoci i upokarzaj¹cych
ciosów. Jak¿e rozumnie i mi³onie zezwala
czêsto Opatrznoæ Twoja, Panie, by zamiary nasze rozwiewa³y siê jak dym... a
co jeszcze boleniejsze, ile¿ razy, po wielu troskach i pracach, zbieramy ku naszemu niema³emu zdziwieniu, tylko okrutnie kol¹ce ciernie...
Ile¿ niesmaku, o Jezu, i ile rozczarowañ dla ka¿dej naszej ludzkiej nadziei...
Ty sam znasz powód, dla którego tysi¹ce przeciwnoci wali siê ci¹gle na rodzinê... Ty ich nie powstrzymujesz, bo le¿y
to w³anie w naszym interesie...
Nie zatrzymujesz nawa³nicy, która unosi uwiêcone ciany rodzinnego ogniska...
Zadaj¹c gwa³t Swemu wspó³czuj¹cemu Sercu, podobnie jak post¹pi³e wzglêdem niewiasty Kananejskiej, zachowujesz
milczenie w Twym Tabernakulum, gdy grozi nam jakie nieszczêcie, które sk¹din¹d, drog¹ tajemnicz¹ ma przynieæ zbawienie naszym ukochanym... Widzisz nas
p³acz¹cych wtedy i bierzesz udzia³ w naszych zawodach, jeste, chocia¿ w sposób niewidzialny, blisko... tu¿ przy nas,
podczas tych ponurych i przygnêbiaj¹cych
godzin Getsemani, jakie prze¿ywamy
wszyscy... Przypominaj¹c sobie w³asne
uciski w godzinie Twej agonii, Ty zbli¿asz
siê do nas, obejmujesz nas Twymi uwielbionymi ramionami, zanim jeszcze - i to
nie zawsze - odczujemy Twój s³odki i boski ucisk...
Dziêki szczêliwemu dowiadczeniu
znamy dobrze, Jezu, wra¿liwoæ Twego
Serca i dlatego odgadujemy bez wahania
te drgnienia czu³oci wzglêdem nas wporód najbardziej gorzkich niesmaków naszego ¿ycia...
Przyjmij, Panie, te cierpienia, jako mi³osne wynagrodzenie za te cierpienia, które Ty sam znios³e podczas konania Twego w Ogrodzie Oliwnym i przytul do Twego Serca, o Jezu, serca cierpi¹cych...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Liczni s¹, Mistrzu najdro¿szy, ci, którzy z³o¿eni na ³o¿u boleci, oczekuj¹ odwiedzin niebiañskiego Lekarza.
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Mnóstwo jest chorych dzieci, Panie,
pozbawionych matek... starców bez domowego ogniska, którzy pomr¹, nie ma-

j¹c innego schronienia, jak tylko Twoje nieskoñczone mi³osierdzie.
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Wielka jest równie¿ liczba cierpi¹cych
ju¿ od lat wielu... Biedacy... nie maj¹ ani
ludzkiego lekarstwa, ani nadziei!
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Wejd, Panie, do chat i poddaszy,
gdzie panuje nêdza... pod dachy, gdzie
konaj¹ biedne matki, maj¹c za jedynych
wiadków w³asne g³oduj¹ce dzieci...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
£agodnym wiat³em, które z Twego
zranionego Boku promienieje, owieæ i
pokrzep te domowe ogniska, które zna³y
niegdy dostatek, a obecnie znosz¹ w
milczeniu nêdzê.
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Mi³osiernym b¹d, o Jezu, szczególnie dla tych, których przygniata nieub³agany cios niesprawiedliwoci ludzkiej... dla
tych wszystkich, tak licznych, którzy pewnego dnia ujrzeli, jak siê rozwia³y ich zamiary, oparte na bogactwie i dobrobycie...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Nie obca Ci, Panie, wiadomoæ, ¿e
niezliczone s¹ dusze i rodziny, ¿yj¹ce
wród ci¹g³ych i okropnych niepewnoci...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Wród wiecznego cierania siê
sprzecznych interesów, wród nieuniknionych nudów, jakie powoduj¹, sprawy i d¹¿noci naturalne, w po³o¿eniu nigdy nie
daj¹cym zadowolenia...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Cierpia³e, o Jezu, z braku ulgi ze strony ludzi; oka¿ wiêc Twoje wspó³czucie tylu
ubogim, chorym, sercom odartym ze z³udzeñ, które b³agaj¹ bodaj o chwilê wytchnienia i odpoczynku...
(Wszyscy:) Przytul do Twego Serca, o
Jezu, serca tych, którzy cierpi¹!
Chwila ciszy
G³os Jezusa: Dobrzecie powiedzieli:
Jestem blisko, tu¿ obok was, gdy cierpienie odrywa was od ziemi... Krzy¿ pozostaje na zawsze tym krwawi¹cym i zbawczym pomostem, który jednoczy serca
znêkane i zawiedzione z Moim Sercem
konaj¹cym... Oto jestem, Moi najmilsi! S³ysza³em wasz¹ modlitwê za chorych, za
ubogich, za tych, którym doskwieraj¹ przeciwnoci ze strony stworzeñ... Ile¿ ³ask
sp³ywa na nich wszystkich w tej w³anie
chwili z Mego tronu mi³osierdzia, z którego patrzê na ich ¿ycie, pe³ne trudów i zno-
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jów... Mówcie do Mnie dalej o wszystkim,
co wam dolega i co was trapi... Moje Serce dopomina siê tych zwierzeñ... wasze
cierpienia wzruszaj¹ Je do g³êbi... Zbli¿cie siê wiêc, Moje najdro¿sze dzieci, i w
ucisku tej samej udrêki, cierpmy ten sam
ból, p³aczmy wspólnie...
Zbli¿cie siê, wylejcie dusze wasze przy
Moim Boskim Sercu.
Chwila ciszy
G³os dusz: Twoje odosobnienie, zimne milczenie i pustka, jakie otaczaj¹ Twoje opuszczone Tabernakulum, oskar¿aj¹
wiat o grzech najbardziej dotkliwy dla
Twojego kochaj¹cego Serca: o grzech niewdziêcznoci...
Kochaæ, o Jezu, tak, jak tylko Ty kochasz i nie byæ nawzajem kochanym!...
b³ogos³awiæ i byæ przeklinanym... rozsiewaæ dobrodziejstwa i w zap³acie za nie
otrzymywaæ zapomnienie i zniewagi... oto
chleb bardzo gorzki Twego dobrowolnego wygnania wporód nas, Zbawco najs³odszy... oto zap³ata za Tw¹ wznios³¹ niewolê w Tabernakulum...
I tak to Twoje Getsemani przed³u¿a siê
poprzez stulecia...
Ach! ale jako wynagrodzenie my chcemy w nim tak¿e mieæ nasz¹ cz¹stkê...
O Jezu, Ty powiedzia³: Uczeñ nie jest
ponad Mistrza, ani s³uga ponad swego
Pana; oto dlaczego my tak¿e wzywani jestemy niekiedy do umoczenia naszych
warg w kielichu niewdziêcznoci... Przyjmujemy to, Panie, z mi³oci dla Ciebie,
tylko dla Ciebie, bo napój ten bardziej jest
gorzki ni¿ mieræ...
Oka¿ wspó³czucie, dobry Mistrzu, tym,
którzy w tej chwili upadaj¹ pod ciê¿arem
takiego cierpienia...
Ulituj siê nad spustoszonymi domowymi ogniskami, w których dzieci, niegdy
nadzieja i radoæ rodziny, s¹ dzi tylko
krzy¿em i wieñcem cierniowym dla swych
rodziców...
Ulituj siê nad ma³¿onkami, znu¿onymi
od biadania nad roz³¹k¹, trafiaj¹c¹ je w
samo serce.
Miej litoæ nad tylu ludmi, o duszy prawej, pe³nymi zaparcia siê siebie i powiêcenia, zdradzanymi przez przyjació³, wydrwiwanymi i zwodzonymi w swych w³asnych rodzinach, zranionymi przez tych
w³anie, którzy ubiegali siê o ich ¿yczliwoæ i dobrodziejstwa... wiat p³aci zrazu
piêknymi s³owami i umiechem, a póniej
wiaro³omstwem i ob³ud¹.
Poniewa¿ kochamy Ciê, Jezu Eucharystyczny, i jedynie dlatego, ¿e Ciê kochamy  dziêkujemy Ci za ten kielich ¿ó³ci i
prosimy o ³askê dla tych, którzy otwieraj¹
w Twym Sercu tê sam¹ ranê, tak¹ g³êbok¹ i szerok¹, jak¹ mymy zadali Twemu

mi³uj¹cemu Sercu przez nasz¹ w³asn¹ niewdziêcznoæ...
Chwila ciszy.
O dobry Jezu, miej równie¿ litoæ nad
tymi, którzy cierpi¹ wskutek samotnoci i
opuszczenia!
Ile¿ to razy, Mistrzu umi³owany, po
skoñczeniu kazania o cudownoci Twojej
mi³oci, po rozmno¿eniu Twych cudów wobec zachwyconych t³umów, widzia³e te
rzesze, oddalaj¹ce siê od Ciebie z niedowierzaniem, opuszczaj¹ce Ciebie z obojêtnoci¹ w duszy... I pozostawa³e sam,
jak tu, w tym wiêtym Tabernakulum, w
samotnoci i opuszczeniu, w jakim Ciê
dzi zostawiaj¹ Twe dzieci... Jedynie Ojciec Twój móg³ zmierzyæ si³ê tego bolesnego opuszczenia...
Ty wiesz, Panie, jak liczni i bardzo liczni
s¹ ci, co w ¿yciu swym nie zaznali nigdy
czu³ej mi³oci, wielkie sieroty na drodze
¿ycia, które wegetuj¹ z sercem zgorzknia³ym, bez przywi¹zañ... zawsze b³¹kaj¹c siê
po pustyni wiata... zawsze drêczone têsknot¹ za domowym ogniskiem...
Getsemani i Kalwaria przywodz¹ Ci na
pamiêæ, Jezu najmilszy, udrêki samotnoci... Ach! jak¿e to okropne wzywaæ, wo³aæ i odczuwaæ, ¿e g³os nasz gubi siê w
ciszy... p³akaæ... cierpieæ... zaklinaæ... kochaæ i czuæ, ¿e siê zostaje samemu, zawsze samemu... Nikt nie zazna³, Panie,
tyle tej okropnej nêdzy, co Ty...
I oto, z g³êbi tak cierpi¹cej duszy zrywa siê straszna têsknota, jakiej Ty dozna³e, ukochany Zbawicielu, podczas Twego konania w Wielki Czwartek: miertelny
smutek, wstrêt, znu¿enie ¿yciem!... Wtedy, niestety, czuje biedne serce ludzkie,
¿e ju¿ omdlewa i ganie...
Tacy rozbitkowie potrzebuj¹ Ciebie,
Panie, w chwili najwy¿szej nêdzy... potrzebuj¹ Ciebie, o Serce konaj¹ce Jezusa!....
Je¿eli by Ty nie przyby³ im w pomoc, zrozpaczone ich dusze przyzywa³yby mierci!...
Ale Ty przyjdziesz do nas, tak, jak my
przyszlimy podzieliæ tego wieczoru Twoj¹ godzinê samotnego konania... je¿eli
mamy kiedy cierpieæ wskutek osamotnienia ze strony naszych braci...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Je¿eli niekiedy nas dowiadczasz, pozwalaj¹c, by najbli¿si zapomnieli o nas...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Gdy wiek i u³omnoci nas odosobni¹,
zrywaj¹c wiêzy, które uwa¿amy za niezniszczalne...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
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wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Mo¿liwe, ¿e pewnego dnia ubóstwo
nawiedzi dom nasz, który jest zarazem
Twoim, Jezu, i ¿e wówczas odsun¹ siê od
nas przyjaciele nasi; na tê godzinê pok³adamy ju¿ odt¹d w Tobie tylko nadziejê nasz¹....
Ach, nie opuæ nas i Ty, w tej godzinie
próby!...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Nieszczêcie czyha na ka¿dym kroku
naszym, je¿eli kiedy nas przygniecie i
wówczas pod jego naciskiem opuszcz¹
nas bracia nasi...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Niesprawiedliwoæ ludzka jest tak wielka!... Je¿eli dopucisz, by kiedy ubiczowa³a nas, ach, nie oddalaj siê wówczas
od nas, Panie Jezu!...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Je¿eliby ci nawet nas opucili, których
wielce mi³owalimy... w tej godzinie okrutnej niewdziêcznoci, ach, przyb¹d wtedy, Jezu, bo Ty jedyn¹ nadziej¹ nasz¹!...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
A gdyby ci, którzy siê domagali naszych uczuæ i ofiar, mieli nas kiedy znienawidzieæ, jak Ty sam, dobry Jezu, by³e
znienawidzony... przebacz im i w takiej
chwili przybli¿ siê do nas, Bo¿e mi³oci!...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Oszczerstwo wrogów Twoich okry³o
hañb¹ Twe boskie Oblicze... gdy ono i
nasze napiêtnuje czo³o i wyda nas na poni¿enie, nie opuszczaj nas. Przyb¹d do
nas, s³odki Mistrzu, zawsze spotwarzany!...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
A gdy w godzinach miertelnej ciszy
znajdziemy siê sami, zupe³nie pogr¹¿eni
w osamotnieniu, w otch³ani zapomnienia i
okrutnej obojêtnoci ze strony stworzeñ...
(Wszyscy:) Niechaj Serce Twoje, tak
wierne, bêdzie nam towarzyszem i schronieniem!...
Krótka chwila ciszy
G³os Mistrza: Nigdy w godzinach waszej samotnoci i udrêki nie bêdziecie
daleko od Mojego Serca, które was mi³uje... mi³uje naprawdê nieskoñczenie, po-
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Vox Domini
niewa¿ wy Je mi³ujecie i poniewa¿ cierpicie!... Je¿eli wtedy, gdy by³em osamotniony i zapomniany, wycie Mi towarzyszyli,
je¿eli wtedy, gdy by³em zasmucony przez
tych, którzy siê uwa¿aj¹ za Moich, wycie
Mnie pocieszali, je¿eli tylokrotnie wycie
prze³amali lody zobojêtnienia, jakie otaczaj¹ Moje samotne wiêzienie... jak¿e¿
móg³bym przedk³adaæ nawet pienia Anio³ów ponad wezwania waszej zbola³ej duszy... ona potrzebuje, Ja wiem o tym, spocz¹æ na Sercu Moim, by byæ pocieszon¹!...
Oto Serce, pe³ne niezmiernej tkliwoci, by
opatrzyæ rany wasze, bierzcie Je... Ono
do was nale¿y ca³kowicie...
Ja Jeden potrafiê wynagrodziæ straty
z bosk¹ hojnoci¹, nie bójcie siê...
Ja umiem goiæ najg³êbsze rany, nie
oci¹gajcie siê! Przyjdcie, ach! przyjdcie,
Ja Jeden pojmujê, do jakiego stopnia
osamotnienie i niewdziêcznoæ braci
mia¿d¿¹ duszê; pójdcie... przyjdcie p³akaæ wraz ze Mn¹, a bêdziecie pocieszeni!...
Chwila ciszy
G³os duszy: Jezu, Ty nosisz na o³tarzach naszych Imiê, które nam dodaje
odwagi poród naszych utrapieñ: Ty tu
jest Hosti¹, Ofiar¹...
Medytacyjnie, z przerwami.
Tutaj, w Hostii, Ty jeste tym wielkim
zapoznanym i nawet przez swoich zapomnianym... Oto ju¿ tyle wieków mieszkasz
wród nas, pragn¹c przenikn¹æ nasze ¿ycie, a my, niestety, my jeszcze nie chcemy Ciê zrozumieæ...
Pozostajesz zawsze gociem, którego
siê kocha, ale tylko z pewnej odleg³oci...
Jeste prawie obcym wród Twoich dzieci... Oto dlaczego powiedzia³e do Twej
S³u¿ebnicy, Ma³gorzaty Marii, ¿e najwiêkszym z Twoich smutków jest zapomnienie ze strony Twoich w Twym w³asnym
domu...
Chwila ciszy.
Dziêki Ci, ukochany Mistrzu, ¿e pozwalasz nam skosztowaæ goryczy Twego kielicha, dziêki Ci za tê ³askê! Serce nasze
przechodzi niekiedy bolesn¹ mêkê, o
Jezu, skoro widzimy, jak istoty dobre, nawet najbardziej kochane, rani¹ nas... niekiedy nawet potêpiaj¹ nas w Twoim Imieniu, z przyczyn, jak s¹dz¹, gorliwoci i sumienia... A myliæ siê, to rzecz tak ludzka!...
Ty, który wiesz wszystko, dopuszczasz to,
by nas sk³oniæ do pok³adania ufnoci tylko w Tobie... Dopuszczasz to równie¿ w
tym celu, bymy wynagrodzili tym przejmuj¹cym bólem za nasz¹ niedelikatnoæ,
jak¹ tylokrotnie zasmucilimy Twoje Serce, my, którzy przecie¿ jestemy Tobie
szczególnie powiêceni ku Twojej wiêkszej
chwale... Dziêki przeto, dziêki za rany tak

bolesne, które rêka przyjazna i delikatna
zada³a duszy naszej...
I dziêki jeszcze za tê inn¹ nieuniknion¹ próbê, która rozdziela bez litoci
wszystkich miertelnych: mieræ zimn¹ i
nieub³agan¹, która nam wyrywa nawet
tych, których powierzy³e naszej mi³oci...
Ach, przypomnij Sobie, Jezu, Twój smutek, gdy zbli¿a³ siê do tego domu w Betanii, gdzie Ciê ju¿ nie oczekiwa³ Twój przyjaciel £azarz...
Na szczêcie nie wysch³o jeszcze, o
Jezu, ród³o ³ez, jakie wyla³e na wiadomoæ o mierci tego bliskiego przyjaciela
Twego Serca... O tak, Twe boskie oczy
wydaj¹ siê nam jeszcze wilgotne od ³ez
Boga-Cz³owieka, który zechcia³ nie od³¹czaæ od swej mi³oci wszelkich wzruszeñ
i tkliwoci, jak równie¿ s³aboci serca
cielesnego... A tym Jezusem jeste Ty, ten
sam obecny w Hostii Najwiêtszej, któr¹
my tu adorujemy na klêczkach...
Spojrzyj wiêc na nas z g³êbi Twego
Tabernakulum i wejrzyj tak¿e na tych
wszystkich, którzy nas ju¿ wyprzedzili w
drodze, a byli dla nas jakby czêci¹ serca
naszego... Oni odeszli  a nas pozostawili; jak¿e okrutna jest roz³¹ka mierci!...
P³aka³e na grobie £azarza, a przecie¿
wiedzia³e, ¿e go wskrzesisz... Tak samo,
mimo ¿ywej wiary, z jak¹ przyjmujemy ¿a³oby, przez Ciebie zes³ane, pozwalasz
nam odczuwaæ rozdarcie duszy naszej,
gdy widzimy, jak bezpowrotnie odchodzi
kto z naszego rodzinnego ogniska. Tê
ranê, gdy siê kogo bardzo mi³owa³o, mo¿na opatrywaæ, ale Ty wiesz, Panie, ¿e ona
nie zablinia siê nigdy...
Jezu, przyb¹d zape³niæ pustki, jakie
nieub³agana mieræ, za Twoim dopuszczeniem wy¿³obi³a w naszym sercu i rodzinnym ognisku.
Daj nam, którzymy ich prze¿yli, spokój oraz chrzecijañsk¹ rezygnacjê, by
modliæ siê na ich grobach... Przyjd, Panie, módlmy siê razem za naszych drogich zmar³ych... O, spraw, by ich oczy rozjania³a na zawsze Twoja wiat³oæ i Twój
blask wiekuisty... Niech odpoczywaj¹ w
pokoju w niebie Serca Twojego!...
Zanim ukoñczymy tê Godzinê wiêt¹,
prosimy Ciê, Jezu, by nawiedzi³ skrytoæ
dusz naszych, a¿ do dna przepaci naszych bólów i nêdz... Nikt, tylko Ty jeden
mo¿esz nas znaæ!... Przeniknij, Jezu,
Twym ³agodnym a g³êbokim spojrzeniem
duszê moj¹, Panie, jakby wietlanym promieniem... Nigdy on nie urazi, ani nie st³ucze kruchego kryszta³u mego biednego
serca... Wejd, Jezu Zbawicielu, wejd
dalej w to serce, a¿ do jego ostatnich g³êbin... zst¹p a¿ do otch³ani, gdzie kie³kuj¹
tajemne dla wszystkich ludzi cierpienia,

które siê znosi tylko dla Ciebie jednego.
Dotknij Twymi rêkami Stwórcy tych ran,
nieznanych nikomu, które krwawi¹ ju¿ od
tak dawna...
Nikt ich nie ogl¹da³ i tak by³o trzeba,
bo nikt prócz Ciebie nie by³by ich rozumia³.
Oto dlaczego, uwielbiony Zbawco,
wród pewnych ucisków serca, nie p³aczemy z obawy, by wiat nie widzia³ ³ez, których by nie rozumia³, a mo¿e by je nawet
zgani³...
Jak¿e pokrzepiaj¹cym jest mówiæ w ten
sposób do Ciebie, który w Swym sakramentalnym ¿yciu napawany jeste nieskoñczonymi goryczami, których nie mo¿e
i nie bêdzie móg³ nikt nigdy przenikn¹æ...
Ty sam, Panie, mo¿esz wiedzieæ wszystko, wszystko... Zanurz wzrok Twój a¿ na
dno dusz naszych, ale spojrzeniem litoci... W Getsemani to, pod gwa³townym
uciskiem Twego Serca, wytrys³o ród³o
tych p³aczów, nie p³yn¹cych z oczu, ale
wzbieraj¹cych w ¿y³ach gwa³townym strumieniem, aby wytrysn¹æ krwawym potem...
Chwila milczenia.
Zamilkn¹æ, gdy siê zdaje umieraæ w
agonii najtajniejszej i ukrytej, to jakby
umieraæ dwa razy... Tego bólu zazna³e i
Ty, Bo¿e Konaj¹cy w Ogrodzie Oliwnym!...
W tych mêczarniach, w tych tajemnych
niepokojach maj¹ szeroki udzia³: roz³¹ki
nieprzewidziane dusz... ponure przeczucia matek... obawy uzasadnione, trwogi
ojców... ciniêcia serca, zawody, niepokoje kap³anów, strapienia przyt³aczaj¹ce,
liczne i g³êbokie wielkiej liczby dusz pobo¿nych, które zachowuj¹ nietkniête dla
Ciebie samego, Jezu Hostio, piêkno dziewicze swych cierpieñ!...
Godzina wiêta jest godzin¹ poufnych
zwierzeñ i pociech...
Je¿eli otworzylimy przed Tob¹ nasz¹
zbola³¹ duszê, to nie w celu u¿alania siê,
ile raczej, by Ci ofiarowaæ najbogatszy z
naszych skarbów, skarb naszych najtajniejszych dolegliwoci, tych wszystkich
goryczy, które nie maj¹ nazwy w ziemskim
jêzyku... Przyjmij je wiêc, Panie, przez
rêce Królowej Boleciwej dla triumfu Twojej mi³oci...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
O tak, uwiêæ, Jezu, przeciwnoci, jakie nas spotykaj¹ ze strony dobrych... i
te, których powodem jest niesprawiedliwoæ ludzka...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Przyjmij, Jezu, gorycze, jakich doznajemy ze strony naszych najdro¿szych... i
które pozostawiaj¹ w duszy naszej tak
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bolesne zawody!...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Przyjmij, Panie, jako wi¹zankê mirry,
niemiertelne wspomnienie naszych drogich zmar³ych... Pob³ogos³aw ich, Jezu, albowiem opucili nas jedynie dlatego, aby
odpowiedzieæ Twojemu boskiemu wezwaniu...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Przyjmij ³zy rezygnacji, jakie wylalimy
na mogi³ach istot ukochanych... Pamiêtaj,
Panie, o rodzinach okrytych ¿a³ob¹, a
zw³aszcza o drobnych sierotach!...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Przyjd, umi³owany Zbawco, zaj¹æ
przy naszym domowym ognisku miejsce
tych, którzy je opucili... Ty jeden mo¿esz
zape³niæ pustkê powsta³¹ skutkiem ich nieobecnoci...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Wejrzyj, Panie, na te ciernie ukryte,
rozdzieraj¹ce nasz¹ duszê... Przyjmij te
tysi¹czne nieznane cierpienia, których nie
zdolna pocieszyæ ¿adna litoæ ludzka...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ

wszystkie strapienia nasze!
Przyjmij niepokoje matek... powiêcenie ojców, wysi³ki na pozór przynajmniej
ja³owe i czêsto niewdziêczne tylu kap³anów... We, Jezu, bez wyj¹tku, tylko dla
Siebie nasze dusze zbola³e!...
(Wszyscy:) Serce Jezusa, uwiêæ
wszystkie strapienia nasze!
Chwila ciszy
G³os Mistrza: Dzieci mi³oci Mojej, jak
mi³¹ i pocieszaj¹c¹ by³a ta godzina, w czasie której ods³onilicie przede Mn¹ rany
waszych dusz, podczas gdy i Ja pozwoli³em wam wnikn¹æ w krwawi¹c¹ Ranê
Mego wiêtego Boku... Ach! jakie¿ szczêliwe podobieñstwo bólu!... Jak podobni
do siebie jestemy, gdy op³akujemy na ziemi gorzkie rozczarowania tego wiata!...
Oto, w jaki sposób Getsemani staje siê
dla was, jak i dla Mnie wi¹tyni¹ modlitwy
i nieprzerwanego odkupienia... O, mi³ujmy siê, jako bracia w cierpieniu, mi³ujmy
siê, przyjaciele Moi, niech serca nasze
spotkaj¹ siê, Moje najdro¿sze dzieci, na
drodze bolesnej, mi³ujmy siê na krzy¿u!...
Medytacyjnie
Przyjdcie do Mnie... wy wszyscy, którzy cierpicie ubóstwo i chorobê... Spieszcie siê... Z³ó¿cie u stóp Moich brzemiê
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wszystkich waszych strapieñ, Ja sprawiê
wam ulgê w Ranie Mego Serca, które was
kocha!
Przyjdcie do Mnie... wy wszyscy, którzy cierpicie przeciwnoci ze strony stworzeñ, wy, których urazi³a ludzka niesprawiedliwoæ, wy, którzycie doznali niepowodzeñ losu, bolesnych przejæ w rodzinie, przyjdcie do Mnie, a Ja wam ul¿ê w
wi¹tyni Mego Serca, kochaj¹cego was!
Przyjdcie do Mnie... wy, którzy op³akujecie niewdziêcznoæ waszych przyjació³, a nieraz i cz³onków waszej rodziny...
O, nie zwlekajcie... bo ta dojmuj¹ca udrêka przyt³acza i wyziêbia duszê wasz¹,
pójdcie, a Ja ogrzejê was w p³omieniach
Mego Serca, kochaj¹cego was!
Przyjdcie do Mnie... wy, których po³o¿enie jest nieznone, puste... wy, którzy
¿yjecie w niesmaku i odosobnieniu... wy
zapomniani, przyjdcie do Mnie...
Wy, którzy jestecie zaledwie w poranku ¿ycia, a ju¿ odczuwacie znu¿enie
wygnania... rzuæcie siê w Moje ramiona,
a Ja was pokrzepiê Moj¹ mi³oci¹ w ogrodzie Mego Serca, mi³uj¹cego was!
Przyjdcie do Mnie... wy, którzy jestecie lekcewa¿eni, pogardzeni, niezrozumiani nawet przez ludzi dobrych i cnotli-
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wych... wy, których wysi³ki w celu przysporzenia Mi chwa³y s¹ ganione...
Pójdcie, przyjaciele Moi, a Ja pocieszê was, gasz¹c wasze pragnienia u kielicha Mego Serca, kochaj¹cego was!
Przyjdcie do Mnie... wy, których ¿ycie wlecze siê z trudem, którzy okryci jestecie ¿a³ob¹, matki, ma³¿onka, brata...
Przyst¹pcie bez zw³oki do Mego
Tabernakulum wy wszyscy, których mieszkania ³zawym krzy¿em naznaczy³a
mieræ... Przyjdcie, a Ja wam ul¿ê w niewymownym pokoju Mego Serca, kochaj¹cego was!
Wzniecie w górê serca, bo czas jest
tylko cieniem, który przemija, a Niebo jest
wieczne! Przyjdcie, którzy pragniecie mi³oci i sprawiedliwoci, przyjdcie, Ja jestem waszym Bogiem i dla was wycierpia³em trwogi najokrutniejszego konania...
Odwagi, powstañcie i aby dalej walczyæ, zbli¿cie siê, wecie Chleb ¿ywy, Moj¹
Eucharystiê, pójdcie, a Ja was wynagrodzê w raju Mojego Serca, kochaj¹cego
was!
Chwila ciszy
G³os duszy: Có¿ posiadam, Panie
Jezu, czego by Ty mi nie da³... ³¹cznie
ze skarbem ³ez?
Co umiem, czego by Ty mnie nie nauczy³... a nade wszystko umiejêtnoci cierpienia z mi³oci¹?
Có¿ zdo³am, je¿eli Ty mnie nie wspomagasz... gdy ja p³aczê a Ty konasz?
Czym¿e jestem, je¿eli by Ty nie by³
ze mn¹ zjednoczony w Twojej Kalwarii i w
moich cierpieniach?
Jezu, przez Twój i nasze krzy¿e, przebacz moje winy, które Ciê tak zrani³y...
Albowiem Ty mnie stworzy³, chocia¿
siê tego nie spodziewa³em... I mimo mojej
obojêtnoci dla Twej Mêki, odkupi³e mnie,
bez mego wspó³dzia³ania...
Uczyni³e wiele, stwarzaj¹c mnie...
Lecz o wiele wiêcej jeszcze, odkupuj¹c
mnie... Nie bêdziesz mniej potê¿ny lub
mniej wspania³omylny, skoro mi przebaczysz... Albowiem wszystka Krew, któr¹
przela³e, i mieræ okrutna, jak¹ ponios³e,
nie s¹ dla dobra Anio³ów, wielbi¹cych Ciê
w szczêliwoci, lecz dla mojego dobra i
tych grzeszników, którzy czyni¹ pokutê
wród jêków ¿alu.
Je¿eli wypar³em siê Ciebie, daj mi siê
poznaæ... w ca³ej piêknoci Twych agonii...
Je¿eli Ciê zniewa¿y³em spraw, bym Ciê
b³ogos³awi³... w krwawym odkupieniu na
Kalwarii.
Je¿eli Ciê obrazi³em, daj, bym Ci s³u¿y³, cierpi¹c, dla wywy¿szenia i triumfu
Twego uwielbionego Serca.
Przyjd Królestwo Twoje!
***

AKT POWIÊCENIA SIÊ
Bo¿e, konaj¹cy w Getsemani, Jezu
Eucharystyczny, b³agamy Ciê, by po³¹czy³ Krew Twoj¹ drogocenn¹ i Twoje cierpienia ze strapieniami Twych dzieci...
Racz przyj¹æ, pob³ogos³awiæ i l¿ejszymi uczyniæ nasze krzy¿e!...
Obróæ je na chwalê, na bezmiern¹
chwa³ê Twoj¹, a równoczenie na narzêdzie zbawienia dla tylu dusz ska¿onych
przez wiatowe uciechy.
Przywo³aj bli¿ej do Siebie i ukochaj ze
szczególn¹ czu³oci¹ tych, których tu nikt
na ziemi nie kocha. Opatrz ich rany, które
rozj¹trzaj¹ przez sw¹ obojêtnoæ niewdziêczni synowie i nieszczerzy przyjaciele...
Ty, Panie, który ¿yjesz tak blisko ród³a naszych ³ez, uczyñ je mniej gorzkimi i
uwiêæ je cudown¹ moc¹ Twego krzy¿a...
Boski Wiêniu Tabernakulum, nawied
strapionych promieniem Twej boskiej wiat³oci... nawied te¿ dusze zranione i
owrzodzone wskutek zwodniczych i wystêpnych rozkoszy...
Przyjmij, Panie, te dusze, przez wiat
odrzucone, jak sprzêty zu¿yte, które siê
ze wzgard¹ wyrzuca; dusze niekiedy tak
piêkne i godne zazdroci, albo zapoznane w swym piêknie moralnym...
Naucz nas umiejêtnoci cierpienia w
duchu wiary i pokoju i u¿ycz nam tak¿e
tak cennego a rzadkiego daru umiejêtnoci pocieszenia.
Wyposa¿ nasze utrapienia w si³ê bosk¹, nieprzezwyciê¿on¹, która by poci¹gnê³a nasze biedne zranione serca a¿ do
przepaci Twego przebitego Serca.
W tej to niebiañskiej przepaci chcemy ¿yæ, cierpi¹c dla Twojej sprawy i Twoje! mi³oci... Tam to przez nasze cierpienia chcemy wyrwaæ z Serca Twego ciernie i uczyniæ z nich wieniec naszej chwa³y...
B¹d Królem wiata, Bo¿e-Cz³owieku
boleci! W³adaj wiatem i oka¿ siê zwyciêzc¹, goj¹c rany zadane przez brak litoci i ludzk¹ niesprawiedliwoæ.
O Mistrzu niewypowiedzianej dobroci,
Jezu, Bo¿e Pocieszycielu wszystkich ³ez,
przyb¹d, gdy nas ogarnia cierpienie,
przyb¹d bez zw³oki, w tej¿e chwili... albowiem dolegliwoci s¹ wielkie i mog³yby
staæ siê nie do zniesienia, a odwaga tak
s³abnie, gdy p³akaæ wypadnie z dala od
Ciebie!...
Nie uchylamy siê, umi³owany Zbawicielu, od cierni bolesnej drogi, ani od znojów pustyni, lecz domagamy siê usilnie
Twej uwielbionej obecnoci, spojrzenia
Twych boskich oczu, b³ogos³awieñstwa
Twej skrwawionej rêki.

Nie prosimy Ciê o zes³anie nam Anio³a, by nas podtrzyma³ w godzinach naszej
agonii, Ciebie przyzywamy, Panie, Ciebie
jednego!... skoro przyzna³e nam wiête
prawo ¿¹dania, Jezu-Bracie, by Twoje £zy
³¹czy³y siê z naszymi ³zami...
U¿ycz nam pokoju w naszych utrapieniach, u¿ycz nam si³y i jeli tak¹ bêdzie
Twoja wola, daj nam tak¿e zakosztowaæ
bodaj odrobinê pociechy przy kielichu
Twego konaj¹cego Serca... Przez Krzy¿
Twój i przez krzy¿e nasze niechaj nadejdzie Królestwo Twoje!
Ojcze nasz... Zdrowa....
za konaj¹cych i za grzeszników.
Ojcze nasz... Zdrowa...
w intencji powszechnego triumfu Najwiêtszego Serca, a zw³aszcza codziennej Komunii w., Stra¿y Honorowej, Godziny wiêtej i Intronizacji Najwiêtszego
Serca w rodzinach.
Ojcze nasz... Zdrowa...
w intencjach osobistych.
Ojcze nasz... Zdrowa...
za nasz¹ Ojczyznê.
Najwiêtsze Serce Jezusa,
przyjd Królestwo Twoje. (5 razy).
Niepokalane Serce Maryi,
módl siê za nami. (3 razy).
wiêty Józefie, módl siê za nami.
wiêta Ma³gorzato Mario,
módl siê za nami.

POMNIJ...
DO SERCA JEZUSOWEGO

Wspomnij, o Najs³odszy Jezu, ¿e jeszcze nigdy nie s³yszano, aby tego opuciæ mia³, kto siê ucieka³ do Najwiêtszego Serca Twego, Jego wzywa³ ratunku i o
mi³osierdzie Je b³aga³.
Nape³niony, o¿ywiony tak¹ ufnoci¹, o
Serce Królu serc, przychodzê, biegnê do
Ciebie, a jêcz¹c pod ciê¿arem grzechów
moich, padam na oblicze przed Tob¹.
O Serce Przenajwiêtsze, nie gard
mymi pokornymi probami, ale je przyjmij
³askawie i racz wys³uchaæ.
Oka¿, ¿e jeste Sercem najlepszego z
Ojców i niechaj Ten, który dla zbawienia
naszego raczy³ Ciê nam daæ, przyjmie tak¿e przez Ciebie proby nasze. Amen.

WSKAZÓWKI NA GODZINÊ
ADORACJI W RODZINIE
Godzinê Adoracji w rodzinie odprawia
siê co miesi¹c w domu. Je¿eli ca³a rodzina jest pobo¿na i sk³ada siê przynajmniej
z siedmiu osób, zapewniaj¹c przez to Adoracjê kolejno np. przez ca³¹ noc, od 10
godziny wieczór do 5 rano, wtedy mo¿na
odprawiæ to nabo¿eñstwo trochê uroczyciej, w naj³adniejszym pokoju, przed piêk-
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nym obrazem Najwiêtszego Serca Jezusa, przybranym kwiatami, tak jak siê odprawia Adoracja Najwiêtszego Sakramentu
w kociele, ka¿da osoba w swojej godzinie.
Je¿eli chodzi o adoratorów, ¿yj¹cych samotnie, a tych jest
najwiêcej, mo¿na odprawiæ wyznaczon¹ sobie godzinê w swoim
pokoju, albo w innym mo¿liwym miejscu.
Dobrze jest, by j¹ w duchu pokuty odprawiaæ - klêcz¹c przynajmniej zaczynaj¹c i koñcz¹c t¹ godzinê.
Trzeba siê przenieæ duchem do stóp Pana Jezusa ukrytego
w Tabernakulum: Król mi³oci jest tam samotny, przejêty oczekiwaniem, pragnie modlitwy serdecznej, gor¹cej, z serca swych
prawdziwych przyjació³, swoich pocieszycieli. By³oby dobrze trzymaæ w rêkach krzy¿yk, przyciskaæ go mi³onie do serca, mówiæ
modlitwy, s³uchaæ ¿a³osnych skarg Serca Pana Jezusa.
Dobrze jest mieæ w pamiêci Getsemani i dotrzymywaæ uwielbionemu Mistrzowi towarzystwa w Jego bolesnym konaniu. Wszyscy pi¹, nawet Jego Aposto³owie, z wyj¹tkiem... Judasza, i nieprzyjació³..., którzy czuwaj¹, bo maj¹ nienawiæ w sercu. A wy,
drodzy, czuwacie, bo kochacie, wynagradzacie!...
Rozmylajcie powoli s³owa modlitwy z gor¹c¹ mi³oci¹, a
zatrzymuj¹c siê od czasu do czasu - dodajcie z w³asnego popêdu, co wam ³aska Bo¿a poda do serca jako wyraz ¿alu, wynagrodzenia, przyrzeczenia wiernoci, mi³oci wspania³omylnej i
apostolstwa.
Wreszcie pamiêtajcie, ¿e tej b³ogos³awionej Godziny adoracji mi³osnej i wynagradzaj¹cej, Godziny wiêtej, ¿¹da³ Pan Jezus, lub w innej formie, od w. Ma³gorzaty Marii.
Za przyk³adem tej powiernicy i aposto³ki czuwajcie przez tê
godzinê z Królem królów, zbierajcie Jego ³zy, os³adzajcie Jego
niepojête smutki, a On was sowicie wynagrodzi.
O. Mateo Crawley-Boevey

KILKA S£ÓW
O OJCU MATEO
I O JEGO DZIELE
Dzie³o intronizacji Serca Jezusowego oraz czczenia go poprzez adoracjê nocn¹, tak¿e w rodzinach np. przez prze¿ywanie
wspólne Godziny wiêtej, zrodzi³o siê w sercu o. Mateo Crawley-Boevey, gdy ciê¿ko chory przebywa³ w 1906 (lub 1907 r.) w
Paray-le-Monial. Rozpowszechni³ to dzie³o na ca³y wiat. Uzyska³ dla niego aprobatê Stolicy wiêtej i osobiste wsparcie kolejnych Papie¿y.
O. Mateo Crawley-Boevey, dotkniêty by³ chorob¹ serca. Lekarze uwa¿ali j¹ za nieuleczaln¹. Sk³adaj¹c z ¿ycia ofiarê, jakiej
Bóg od niego ¿¹da³, o. Mateo przyjecha³ do Paray-le-Monial,
miejsca objawieñ Najwiêtszego Serca Jezusa w. Ma³gorzacie
Alacoque. W zamiarach Bo¿ych podró¿ ta nie mia³a byæ przygotowaniem na mieræ, lecz pocz¹tkiem apostolstwa, cudownie obfituj¹cego w owoce uwiêcenia. Zaledwie m³ody zakonnik ukl¹k³
w kaplicy Objawieñ, a zaraz dozna³ w ca³ej swej istocie zmiany
nie do opisania... Wsta³ uzdrowiony! Równoczenie duszê jego
przeniknê³o niez³omne pragnienie rozpoczêcia krucjaty ku czci
Serca Jezusa w dowód wdziêcznoci.
Tak powsta³o dzie³o wynagradzaj¹ce Sercu Jezusowemu po
to, aby poznano i ukochano Jezusa, Króla Mi³oci! P³omieñ mi³oci Bo¿ej zacz¹³ siê rozszerzaæ. Ogarn¹³ Amerykê, Hiszpaniê,
Francjê, W³ochy, Chiny. W wielu miejscach odby³a siê Intronizacja, zyskuj¹c Panu Jezusowi tysi¹ce rodzin, w których  jak tego
pragnie  uwa¿any jest za Króla, Pana i Przyjaciela. To przedziwne dzie³o urabia dusze do g³êbokiego zrozumienia praw i
¿yczeñ Jezusa Chrystusa.

Ojciec Mateo Crawley-Boevey
ADORACJA NOCNA W RODZINIE
Modlitewnik
48 stron, cena: 2,5 z³
Autor, o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi,
zawar³ w ksi¹¿eczce informacje o:
 celach i za³o¿eniach Ruchu Adoracji;
 zasadach przynale¿noci;
 zatwierdzeniu Ruchu przez Koció³;
a przede wszystkim:
 modlitwy i rozwa¿ania na adoracjê.
Ksi¹¿eczka uzupe³niona zosta³a kilkoma
aktami powiêcenia siê Najw. Sercu Pana
Jezusa. Autor  zmar³y w 1961 roku  u progu kap³añstwa cudownie uzdrowiony, w kaplicy Najwiêtszego Serca w Paray-le-Monial,
z nieuleczalnej choroby, powiêci³ ca³e swoje
¿ycie na propagowanie kultu Serca Bo¿ego, a
zw³aszcza adoracji nocnej i intronizacji.
Sprzeda¿: B. H. Lumen (w budynku
Komagu) 43-190 Miko³ów,
ul. ¯wirki i Wigury 6 Tel.: 0327383869
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OBJAWIENIE
PAÑSKIE POK£ON
TRZECH KRÓLI
Objawienie Pañskie swoim urokiem przenosi nas w czasy dzieciñstwa, a pe³ne znaczenie tego wiêta zosta³o przypomniane w czasie ostatnich wiatowych Dni M³odzie¿y.
Ewangelia nie jest jednak bani¹, dlatego powinnimy
umiejscowiæ ten epizod w jego ogólnym kontekcie  Pan
Jezus przyszed³ do swoich, narodzi³ siê pomiêdzy ludmi, aby w³asnym cierpieniem na ziemi odkupiæ nasz wiat.
Czy odwiedziny trzech Mêdrców wpisuj¹ siê w tê dynamikê Jego ¿ycia? Próba odpowiedzi na to pytanie bêdzie
przedmiotem naszych rozmylañ w styczniu, gdy w wielu
domach ustawiamy wyobra¿enie ¿³obka oraz figurki trzech
Króli, adoruj¹cych Odkupiciela.
Co mówi o tym Ewangelia, a co wnosi, wyjaniaj¹c nam
wiele, dzie³o Marii Valtorty, którego lekturê poleca³ wiernym papie¿ Pius XII1 i którego treci nie sposób dzi ignorowaæ? Podczas wiatowych Dni M³odzie¿y, podkrelano
znaczenie ho³du z³o¿onego Chrystusowi i my równie¿ bêdziemy go sk³adaæ.
Ta jednak Epifania, Objawienie Boga
wiatu, powinno mieæ dla nas kluczowe
znaczenie. O ile jest bowiem prawd¹, ¿e
Mêdrcy z w³asnej woli rozpoczêli poszukiwania Jezusa, sta³o siê to za spraw¹
gwiazdy, z inicjatywy samego Boga, który, objawiwszy siê najpierw ubogim (pasterzom), póniej kap³anom (Ofiarowanie
w wi¹tyni), objawia siê dzi postaciom,
symbolizuj¹cym wszystkie narody. Bóg
wychodzi na spotkanie wszystkim ludziom,
aby ich zbawiæ, dlatego powinni oni przynajmniej oddaæ Mu pok³on. Opowieæ
ewangeliczna, choæ krótka, wymaga³aby
zapewne obszernych komentarzy i refleksji; w naszym wyk³adzie musimy jednak
ograniczyæ siê do tego, co niezbêdne.

OKOLICZNOCI
Wed³ug poprawnej rachuby czasu,
dzia³o siê to w 4 roku przed nasz¹ er¹ (749
od za³o¿enia Rzymu). Na nied³ugo przed
agoni¹ Republiki Rzymskiej, Palestyna
by³a okupowana przez Rzymian (63 - 60
p.n.e.), którzy w 59 oddali zarz¹dzanie na
jej terenach w rêce Heroda, zwanego
Wielkim (Jezus narodzi³ siê w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda, w
grudniu roku 5 p.n.e.).
W chwili narodzin Chrystusa, Republika ju¿ nie istnia³a, w Imperium panowa³

wreszcie pokój, pax romana cesarza Augusta (27 r. p.n.e. - 14. n.e.), a wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz. Po Ofiarowaniu w wi¹tyni, Rodzice Pana Jezusa postanowili przed powrotem do Nazaretu
spêdziæ jeszcze kilka miesiêcy w Betlejem, jeli taka bêdzie wola Bo¿a.
w. Mateusz jest jedynym Ewangelist¹ wspominaj¹cym o Magach (2,1-12), co
wyró¿nia tê opowieæ poród innych. Aposto³ skupia siê na rzeczach najistotniejszych. Jako ¯yd i celnik z zawodu, pisze
on dla ¯ydów i d¹¿y do ukazania mesjanizmu oraz boskoci Króla  Dzieciêcia.
Komentowany fragment ma wiêc szczególne znaczenie pod tym wzglêdem.

UJRZELIMY
JEGO GWIAZDÊ.
POWO£ANIE
MÊDRCÓW
Zanim odpowiemy na to zasadnicze
pytanie, zaspokójmy nasz¹ usprawiedliwion¹ ciekawoæ. Kim s¹ trzy tajemnicze
postacie, sk¹d przybywaj¹, co symbolizuj¹?
Pierwotnie, Mêdrcami (w oryg. Magami) nazywano kap³anów perskich lub
astrologów babiloñskich, obserwuj¹cych,
tak dobrze widoczne na niebie Bliskiego
Wschodu cia³a niebieskie, aby z ich po³o-

¿enia przepowiadaæ przysz³oæ. Czy byli
oni w³adcami? Mo¿na tak wnioskowaæ z
powa¿ania, jakim siê cieszyli, z kosztownoci ich podró¿y i rodzaju z³o¿onych darów. Nie zapominajmy, ¿e jak powiada
Ewangelista, przybyli oni ze Wschodu,
z owianej legendami ziemi tak wielu religii
i królestw, gdzie mogli byæ zarówno lokalnymi najwy¿szymi kap³anami, jak i ksi¹¿êtami znamienitych rodów. Ewangelia
wskazuje dobitnie, ¿e w niezwyk³ej gwiedzie dopatrzyli siê oni znaku od Boga, niezale¿nie od ich w³asnych, uprzednich wierzeñ i oczekiwañ. Tradycja podaje, ¿e by³o
ich trzech, a w VIII wieku nadaje im imiona: Melchior, Baltazar i Kacper. Wed³ug
Bedy Czcigodnego, Wschód powinien
byæ rozumiany w sposób poszerzony 
Mêdrcy przybyli z Europy, Azji i Afryki (Kacper mia³ byæ Murzynem). Maria Valtorta
widzia³a ich nadchodz¹cych z Indii, z gór
Mongolii i z górnego dorzecza Nilu. Sk¹dkolwiek pochodzili, reprezentowali orbis
terrarum, ca³y wiat, Pan Jezus bowiem
zst¹pi³ na ziemiê dla zbawienia ca³ej ludzkoci.
Jak wyglada³a gwiazda? Trzej ksi¹¿êta, przybywaj¹cy z trzech ró¿nych krain,
byli uduchowieni. Zaskoczy³ ich widok na
niebie nowej gwiazdy, wyró¿niaj¹cej siê
wielkoci¹ (jak ma³y ksiê¿yc  pisze wi-
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zjonerka), jasnoci¹, która przyæmi³a inne
cia³a niebieskie, trenem, przypominaj¹cym
warkocz komety, mruganiem  wygl¹da³a, jakby by³a ¿ywa, natarczywoci¹  jak
gdyby zachêca³a do pójcia jej ladem.
Byli dos³ownie urzeczeni jej blaskiem, widzieli w niej wezwanie czego lub kogo,
kto przerasta³ ich wiedzê i przekonania.
Przeczuwali, ¿e ta niepowtarzalna gwiazda zapowiada prawdziwego Boga, choæ
wiat do tej pory oferowa³ im tylko religie
politeistyczne, nie mog¹ce udzieliæ odpowiedzi na pytania bardziej wymagaj¹cych
ludzkich umys³ów. Trzej ksi¹¿êta z pewnoci¹ takie posiadali i nie znaj¹c siê nawzajem, podjêli decyzjê, by pozostawiæ
wszystko i powêdrowaæ na spotkanie z
nieznanym Bogiem  jak wyrazi siê w.
Pawe³; by oddaæ pok³on czyli uwielbienie, Temu, którego musia³a symbolizowaæ
gwiazda. Oto nieodparte wezwanie, adresowane do prawdziwych Mêdrców, szukaj¹cych prawdziwego Zbawiciela. W czasach poprzedzaj¹cych Chrystusa, po
Aleksandrze Wielkim, tak wielu królów kaza³o siê uwa¿aæ za Zbawców (gr. soter),
a rezultatem by³y jedynie krew i ³zy. Cudowna, ³agodna, pokojowa, cicha gwiazda zapowiada³a jednak prawdziw¹ radoæ
i szczêcie. Nie sposób pomin¹æ tego faktu, bior¹c pod uwagê tak konkretny charakter opisu ewangelicznego, a zw³aszcza
symbolikê gwiazdy.
Wyruszyli oni na wspania³ych wierzchowcach z bogatymi uprzê¿ami, w towarzystwie swoich orszaków. Podró¿owali
d³ugie miesi¹ce, wród wielu niebezpieczeñstw, a prowadzeni przez wielk¹ Nadziejê, spotkali siê nieopodal Morza Martwego. Ich drogi do wspólnego celu zbieg³y siê niespodziewanie, gdy¿ szukali
Boga, który tak¿e jest Królem. Jêzykiem
Wiary jest Mi³oæ; dlatego cud Bo¿y sprawi³, ¿e zrozumieli siê bez trudu i razem
kontynuowali swoj¹ odysejê. Jedyn¹ chwil¹ przestrachu by³a ta, w której gwiazda
ukry³a siê nad Jeruzalem. Jako dobrze wychowani gocie z dalekich stron, wiedzieli, ¿e trzeba zwróciæ siê do miejscowego
w³adcy. Otrzymawszy od niego wskazówki, odnaleli gwiazdê, a gdy j¹ ujrzeli bardzo siê uradowali, co ³atwo zrozumieæ.

ODDALI
MU POK£ON
Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z
Matk¹ Jego, Maryj¹; upadli na twarz i ddali
Mu pok³on. Jezus i Jego Rodzice nie
przebywali ju¿ w grocie, to oczywiste. Jacy wspó³czuj¹cy mieszkañcy Betlejem
przyjêli do siebie ubog¹ wiêt¹ Rodzinê.
Przysz³e s³owa Chrystusa Nie wycie
Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em od-

nosz¹ siê tak¿e do Mêdrców. Przyprowadzeni tajemniczo przez Niego, dotar³szy
do celu, natychmiast po przybyciu na miejsce upadli oni na kolana przed wynajêtym domem, przygotowali siê w skupieniu, kazali pos³añcowi uprzedziæ Józefa i
podeszli zwolna, godnie i z szacunkiem,
do progów nêdnego domostwa. Odziali siê
w kosztowne szaty, aby uczciæ Boga, który sta³ siê cz³owiekiem. Józef i Maryja podnieli siê na ich widok. Najwiêtsza Panna, ubrana w prost¹, bia³a sukniê, trzyma³a w ramionach kilkumiesiêczne Dzieci¹tko. Mêdrcy upadli na kolana, a przysiad³szy na piêtach, dotykaj¹c czo³em ziemi, trwali tak a¿ do koñca swojej wizyty.
Powinnimy zwróciæ uwagê na ogromny
respekt, jaki okazywali Panu Jezusowi.
Bêd¹c ksi¹¿êtami, adorowali i kontemplowali w milczeniu Tego, którego wskaza³a
gwiazda. Nie oszuka³a ich, a w obecnoci
Stwórcy znik³a ona z firmamentu. Mêdrcy
otrzymali niezwyk³¹ nagrodê za swoj¹ wiarê w znak Bo¿y. Okazali siê godnymi spadkobiercami Abrahama, ojca wszystkich
wierz¹cych.
Po chwili milczenia, najstarszy z Mêdrców wyjani³ powód ich przybycia, mówi¹c, ¿e ujrzeli now¹ gwiazdê p³on¹c¹
nadzwyczajnym blaskiem, ¿e korzystaj¹c
ze swojej wiedzy i kart, otrzymali tê odpowied: narodzi³ siê Mesjasz  Zbawca
pochodz¹cy od ¯ydów i powinni z³o¿yæ Mu
nale¿ny ho³d. Ka¿dy z nich wyruszy³ w
drogê bez wiedzy pozosta³ych. Uczeni Heroda potwierdzili zreszt¹ prawdê o spe³nieniu proroctwa Micheasza. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto,, kadzid³o i mirrê.
Dziêki tym szczegó³om, które Ewangelista podaje nie przypadkiem, zbli¿amy
siê do tajemnicy Dzieci¹tka Jezus. Ka¿dy
z nas powinien wiedzieæ, ¿e trzy dary
wspomniane przez Ewangeliê, maj¹ swoje znaczenie i odpowiadaj¹ s³owom Mêdrców. Nie mo¿e byæ inaczej. Z³oto ofiarowali oni Królowi, ubogiemu i pozbawionemu ziemskiego mieszkania; ten dar bêdzie Mu potrzebny podczas ucieczki do
Egiptu. Kadzid³o zosta³o podarowane Mu
jako Bogu. Mirra, jak t³umaczy³ najstarszy
Mêdrzec, zosta³a przeznaczona dla Mesjasza cierpi¹cego i odkupiaj¹cego wiat.
Powiedzia³ to ostro¿nie, aby nie zraniæ Najwiêtszej Maryi Panny, Ona jednak zrozumia³a, ¿e s³owa jego znajduj¹ potwierdzenie w wiêtych ksiêgach i s³owach starca Symeona. Mêdrcy nie prosili o nic, poza
tym, by  jak pisze Maria Valtorta  ze
wzglêdu na dary, pamiêta³ o nas i zbawi³
jako swoje s³ugi, daj¹c im swe królestwo.
Podobn¹ probê wyrazi dobry ³otr. Maryja, przezwyciê¿aj¹c ból, mog³a jedynie
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podaæ umiechniête Bo¿e Dzieci¹tko ka¿demu z trzech dostojnych czcicieli. W owej
chwili, Pan Jezus objawi³ siê Mêdrcom,
przez nich za  wiatu. To Epifania, Objawienie Pañskie. Niewys³owiona radoæ
wynagrodzi³a Mêdrcom wszystkie trudy
ich d³ugiej pielgrzymki.
Odznaczaj¹c siê wyczuciem i ogromn¹ delikatnoci¹, nie przed³u¿ali oni swej
wizyty. Po¿egnali siê ze wiêt¹ Rodzin¹ i
uklêkli ponownie przed opuszczeniem
domu, Maryja za podtrzymywa³a r¹czkê
Jezusa na znak b³ogos³awieñstwa. Medrcy dosiedli dromadera i wielb³¹dów, sk³onili siê jeszcze raz i odjechali z takim samym dostojeñstwem, z jakim siê pojawili,
a ich serca by³y przepe³nione radoci¹.

INN¥ DROG¥
UDALI SIÊ
DO SWEJ OJCZYZNY
Epizod ten ma swoj¹ g³êbok¹ wymowê. Postawa Izraela i Heroda wyra¿a odrzucenie przyniesionego przez Chrystusa
zbawienia. Pan Jezus, zapowiadany i
oczekiwany, narodzi³ siê w grocie za miasteczkiem, którego mieszkañcy mieli serca ch³odniejsze ni¿ temperatura na dworze. Pewnego dnia, mia³ zostaæ zniewa¿ony w Nazarecie. Herod, nie ¯yd, a Idumejczyk, niezbyt dobrze zna³ Pisma. Jedyn¹ istotn¹ dlañ rzecz¹ by³o utzymanie
w³adzy w swoich rêkach. Przygotowywa³
siê do pierwszego holocaustu - dzieci betlejemskich, niewinnych i bezbronnych,
które mia³y zostaæ archetypami Baranka
zabitego na krzy¿u i pierwowzorami
wszystkich przysz³ych mêczenników
Chrystusowych. Tyran mia³ wkrótce potem
zostaæ zabrany z tego wiata. Oprócz pasterzy, jeden dom przyj¹³ jednak Podró¿nych, dwoje wiêtych rozpozna³o Pana w
wi¹tyni, trzech Mêdrców odda³o Mu ho³d
i potwierdzi³o dotycz¹ce Go proroctwa.
Bóg jest Jedyny w Trójcy i objawia siê
w trzech w³adzach  nad spo³eczeñstwem
(królewskie kap³añstwo), w³adzy religijnej
(pos³uga kap³añska) i w³adzy politycznej
(rz¹dz¹cy narodami). Podobnie jak ca³a
Biblia, komentowany fragment Ewangelii
wiadczy o tym, ¿e na Wschodzie, w³adza królewska zawsze posiada³a szczególne znaczenie. Mêdrcy zrozumieli jednak, ¿e w³adza Zbawiciela nie jest z tego
wiata, pok³onili siê Królowi królów, nieskoñczenie potê¿nemu jako Bogu i nieskoñczenie ubogiemu jako cz³owiekowi. W
swojej pokorze nie wzdragali siê przed
okazaniem Mu najwy¿szej czci. Po to w³anie przybyli. Uwa¿ali, ¿e ich drogocenne
dary s¹ niczym, w porównaniu z Jego Majestatem  «Jest On jedynym Synem Bo¿ym, który wyrzek³ siê swojej chwa³y i zst¹-

21
4-2006.P65

21

2006-12-06, 12:20

Vox Domini
pi³ na ziemiê, aby umrzeæ na Krzy¿u; sta³
siê ubogi aby objawiæ nam chwa³ê
Bo¿¹»2 .
Ich epopeja  gdy¿ mo¿emy tak nazwaæ tê opowieæ  dowodzi niez³omnej
wiary, gotowej na wszystko, by mogli choæ
przez chwilê ogl¹daæ Mesjasza. Jedynym
strapieniem nie by³a dla nich naje¿ona
trudnociami droga, któr¹ pod¹¿ali dniem
i noc¹, lecz chwilowe znikniêcie gwiazdy,
które na moment odebra³o im nadziejê. W
obliczu wspó³czesnej apostazji, Mêdrcy
stanowi¹ wzór niek³amanej wiary dla
wszystkich ludzi  «Adoracja prawdziwego Boga jest autentycznym aktem oporu
przeciwko wszelkim formom idolatrii» (J.P.
II, tam¿e). Podobnie jak w czasach Mêdrców, ateizm, odrzucenie Boga, herezje,
sekty, magia, czary i materializm, s¹ dzi
niebezpieczeñstwami, gro¿¹cymi duszom
poszczególnych ludzi i ca³ym spo³eczeñstwom.
Historia Mêdrców nie koñczy siê na
wyruszeniu w drogê powrotn¹ z Betlejem.
Ignoruj¹c Heroda, pozostawili go oni samego w obliczu jego odpowiedzialnoci.
Podobn¹ wymowê bêdzie mia³o milczenie
Pana Jezusa przed Pi³atem.
Po¿egnanie ich nie by³o rozstaniem.
S³owa w. Mateusza «inn¹ drog¹ udali
siê», oznaczaj¹ tak¿e, i¿ Mêdrcy doznali
wewnêtrznej przemiany. Spotkanie z
Chrystusem jest zawsze ród³em nawrócenia, a jeli kto ju¿ siê nawróci³, tak jak
moglibymy s¹dziæ w przypadku Mêdrców,
wówczas spotkanie z Nim prowadzi do
wiêtoci. Jeli papie¿ Pius XII móg³ powiedzieæ do wiadka objawieñ: «Widzia³e Maryjê? Wobec tego musisz zostaæ
wiêtym!» - to wiêtoæ jeszcze bardziej
przystoi ludziom, którzy zobaczyli Chrystusa. Spotkanie z Nim, prowadzi wreszcie do wiadectwa i do ewangelizacji.

Przemienieni widokiem Bo¿ego Dzieci¹tka, Mêdrcy zaczêli g³osiæ chwa³ê Bo¿¹ i
tak, jak pasterze w noc Bo¿ego Narodzenia, przekazywaæ nowinê o prawdziwym
Bogu, czyli ewangelizowaæ. Za ka¿dym
razem gdy spotykamy Jezusa, w przyjêtej Komunii, adoruj¹c Go w Najwiêtszym
Sakramencie, lub w naszych blinich, powinnimy wst¹piæ na «inn¹ drogê», drogê
ewangelicznej doskona³oci. W swoim testamencie duchowym skierowanym do
m³odzie¿y, papie¿ Jan Pawe³ II pisze: «Do
nowej ewangelizacji, Koció³ potrzebuje
autentycznych wiadków... Potrzebuje
wiêtych, jedynych, którzy mog¹ odnowiæ
ludzkoæ, wiêtych, którzy z zapa³em poszukuj¹ prawdy». Benedykt XVI dodaje:
«Jedyn¹ rewolucj¹ jest wiadectwo i wiêtoæ». Oto przes³anie, jakie otrzymujemy
w testamencie od Mêdrców.
To, ¿e relikwie Trzech Mêdrców znajduj¹ siê w Kolonii, na pewno jest opatrznociowym znakiem dla naszych czasów.
Przed tym relikwiarzem, co najmniej
dwóch papie¿y upomina³o nasz¹ burzliw¹
wspó³czesnoæ, by powróci³a do jedynego Chrystusa, kontemplowa³a Go, uwielbia³a, ¿y³a Jego ¯yciem i wiadczy³a o Nim
przed ca³ym wiatem. Dziêki temu, Chrzecijañstwo ocaleje, a ludzkoæ razem z
nim, albowiem, jak mówi Chrystus «Wy
jestecie sol¹ dla ziemi. (...) Wy jestecie
wiat³em wiata».
Opublikujcie to dzie³o takie,
jakie jest. Nie ma potrzeby wydawaæ
opinii o jego pochodzeniu.
Kto przeczyta, ten zrozumie.
Pius XII, w czasie audiencji,
Osservatore Romano 26.02.1948
1

Z homilii Jana Paw³a II na
XX wiatowy Dzieñ M³odzie¿y
w Kolonii.
2

Wszystkim naszym drogim Czytelnikom ¿yczymy,
aby czas Bo¿ego Narodzenia by³ czasem radosnym,
pomimo trosk i trudów, czêsto materialnych lub duchowych, jakie przepe³niaj¹ to ¿ycie. Nie brakowa³o ich
tak¿e w sercu i ¿yciu Matki Najwiêtszej i w. Józefa.
Ich moc¹ by³a obecnoæ Boga z Nimi.
Niech i Wasze ¿ycie rozwietla, pociesza i umacnia ta
jedyna, najwa¿niejsza i najcenniejsza obecnoæ Boga,
bo jeli ON z nami - jak mówi Pismo któ¿ przeciwko nam? (Rz 8,31)
Niech pokój i mi³oæ zagoci i pozostanie
w Waszych sercach...
Redakcja Vox Domini

POK£ON

PASTERZY

Z pism Marii Valtorty
Poemat Boga-Cz³owieka
Ksiêga I
Napisane 7 czerwca 1944,
w wigiliê Bo¿ego Cia³a.

Piszê w obecnoci mojego Nauczyciela, Jezusa. Jest tu dla mnie, ca³y dla
mnie! Wróci³ po d³ugim czasie i tylko dla
mnie! Powie ojciec: Jak to? Ju¿ prawie
od miesi¹ca znów widzisz Go i s³yszysz,
a mówisz, ¿e masz Go po tak d³ugim
czasie. Odpowiadam wiêc raz jeszcze
na to, co ju¿ wielokrotnie, ustnie i na pimie, ojcu przekazywa³am. Co innego
 widzieæ, a co innego  s³yszeæ. A
przede wszystkim co innego jest widzieæ
i s³yszeæ dla innych, ¿eby to dla nich opisaæ, a co innego: widzieæ i s³yszeæ tylko
dla siebie, wy³¹cznie dla mnie.
W pierwszym wypadku jestem widzem i powtarzam to, co ogl¹dam i s³yszê. Jeli sprawia mi to radoæ, to dzieje siê tak dlatego, ¿e s¹ to zawsze sprawy nape³niaj¹ce wielk¹ radoci¹. Prawda, ¿e jest to, jak mo¿na by powiedzieæ,
radoæ zewnêtrzna. S³owa le wyra¿aj¹ to, co tak dobrze odczuwam, ale nie
znajdujê lepszych. Chcê powiedzieæ, ¿e
ta moja radoæ podobna jest do doznañ
cz³owieka, który czyta ³adn¹ ksi¹¿kê lub
ogl¹da piêkn¹ scenê. Wzrusza siê, rozkoszuje, podziwia harmoniê utworu i myli: Jak piêknie by³oby znajdowaæ siê
na miejscu tej osoby! W drugim za wypadku tak s³uchanie, jak i widzenie jest
dla mnie, a wiêc t¹ osob¹ jestem ja.
Dla mnie jest s³owo, które s³yszê, dla
mnie jest postaæ, któr¹ widzê. Jestem
ja i On, ja i Maryja, ja i Jan. S¹ ¿ywi,
prawdziwi, realni i bliscy, nie naprzeciw,
jakbym ogl¹da³a film. Widzê Ich obok
mego ³ó¿ka. Widzê, jak chodz¹ po pokoju, opieraj¹ siê o meble, siadaj¹ lub
stoj¹ jak ¿ywi ludzie. To moi gocie. To
zupe³nie co innego ni¿ widzenie przeznaczone dla wszystkich. Jednym s³owem, wszystko jest dla mnie.
Dzisiaj, a nawet ju¿ od wczorajszego popo³udnia, jest tu Jezus. Ma na sobie Swoj¹ zwyk³¹ szatê z bia³ej we³ny.
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Jej biel przypomina raczej koæ s³oniow¹.
Odzienie Jezusa bardzo ró¿ni siê co do
ciê¿aru i odcienia od wspania³ej szaty, która okrywa Go w Niebie  jakby z lnu niematerialnego i tak bia³ego, ¿e wydaje siê
utkana ze wiat³a. Jezus jest tu. Jego piêkne, smuk³e d³onie maj¹ odcieñ bieli wpadaj¹cej w [barwê] starej koci s³oniowej.
Na piêknej bladej, poci¹g³ej twarzy janiej¹
ciemnoszafirowe, w³adcze i ³agodne oczy,
w oprawie gêstej, kasztanowej, mieni¹cej
siê jasnorudymi b³yskami. [Widzê] Jego
piêkne, d³ugie i delikatne, p³oworude w³osy, janiejsze w miejscach za³amania siê
wiat³a, a ciemniejsze w g³êbi splotów. Jest
tutaj! Jest tu! Umiecha siê do mnie i patrzy, jak o Nim piszê. Tak samo zachowywa³ siê w Viareggio...2 A od czasu Wielkiego Tygodnia wiêcej tego nie czyni³...
przez co by³am zmartwiona i rozgor¹czkowana tym smutkiem, a¿ do bólu spowodowanego Jego nieobecnoci¹. Po³¹czy³o siê to tak¿e z [cierpieniem] pozbawienia mnie mieszkania, w którym Go widywa³am i mog³am wspominaæ: «Tu siê
opiera³, tam siedzia³, a tutaj pochyli³ siê,
¿eby po³o¿yæ mi rêkê na g³owie...»
...mieszkania, w którym umarli moi [rodzice]. O! Nikt, jeli sam tego nie dowiadczy³, nie zrozumie! Nie mo¿na siê domagaæ otrzymywania tego wszystkiego. Dobrze wiemy, ¿e to ³aski darmowe i nie zas³ugujemy na nie. Nie mo¿emy ich ¿¹daæ,
kiedy nie s¹ nam udzielane. To oczywiste. Im wiêcej ich otrzymujemy, tym bardziej musimy uni¿aæ siê w pokorze, uznaj¹c nasz¹ odra¿aj¹c¹ nêdzê wobec udzielaj¹cego siê nam Nieskoñczonego Piêkna i Bo¿ego Bogactwa.
Co ojciec powie? Czy syn nie pragnie
zobaczyæ ojca i matki? A ¿ona  ujrzeæ
mê¿a? A jeli mieræ lub d³ugie rozstanie
rozdzieli ich, czy ten, kto pozostaje, nie
znajduje pociechy tam, gdzie razem
mieszkali? Jeli za musi opuciæ to miejsce, czy nie cierpi podwójnie trac¹c tak¿e
miejsce, gdzie nieobecny odpowiada³ na
jego mi³oæ mi³oci¹? Czy mo¿na mu wyrzucaæ, ¿e z tego powodu cierpi? Nie. A
ja? Czy Jezus nie jest moim Ojcem i Oblubieñcem? Czy¿ nie jest dro¿szym i
znacznie bardziej kochanym od najukochañszego z ojców i oblubieñców? Dowodem, ¿e tak jest, mo¿e byæ to, w jaki sposób znosi³am mieræ matki. Czy wie ojciec,
jak cierpia³am? Jeszcze p³aczê, bo j¹ bardzo kocha³am, pomimo jej usposobienia.
Ojciec widzia³, jak pokona³am te chwile.
Dziêki obecnoci Jezusa. Jest mi dro¿szy
od mamy. Mogê tak mówiæ? Cierpia³am.
A nawet teraz bardziej cierpiê z powodu
mierci mamy, (od której mija teraz osiem
miesiêcy), ni¿ wczeniej. To dlatego ¿e

przez ostatnie dwa miesi¹ce by³am pozbawiona [obecnoci] Jezusa i Maryi dla mnie.
Obecnie wystarczy nawet, ¿e mnie na
chwilê opuszcz¹, ¿ebym znów bardziej ni¿
zwykle odczuwa³a opuszczenie chorej sieroty i pogr¹¿a³a siê w ludzkiej i gorzkiej
boleci tych nieludzkich dni.
Piszê to w obecnoci Jezusa. Nie
przesadzam wiêc i niczego nie przeinaczam. Zreszt¹ nie mam takiego zwyczaju. A gdybym nawet mia³a, by³oby to niemo¿liwe teraz, gdy Jezus na mnie patrzy.
Napisa³am to wszystko, postêpuj¹c inaczej ni¿ zwykle, gdy¿ widzeñ dotycz¹cych
Maryi nie przerywam moim biednym ja.
Wiem ju¿, ¿e powinnam kontynuowaæ opisywanie Jej chwa³y. Czy¿ bowiem Jej Macierzyñstwo nie jest, we wszystkich swoich szczegó³ach, koron¹ chwa³y? Jestem
bardzo chora i pisanie wi¹¿e siê z wielkim
trudem. Jestem strzêpem. Nie zwa¿am
jednak na to, bo chcê, ¿eby Maryja zosta³a poznana i bardziej umi³owana. Bol¹
mnie plecy? Serce ustaje? Boli mnie g³owa? Wzrasta gor¹czka? Nic to! Chcê,
¿eby tylko poznano Maryjê: ca³¹ piêkn¹ i
drog¹  tak¹, jak¹ widzê dziêki dobroci
Boga i Jej. To mi wystarczy.
Póniej widzê rozleg³y wiejski [krajobraz]. Ksiê¿yc jest w zenicie i ¿egluje spokojnie po niebie usianym gwiazdami. Wygl¹daj¹ one jak diamentowe szpilki, wbite
w ogromny baldachim z ciemnoniebieskiego aksamitu. Porodku mieje siê sw¹ bielusieñk¹ twarz¹ ksiê¿yc. Rozlewa potoki
mlecznego wiat³a, biel¹cego ziemiê.
Ogo³ocone drzewa wydaj¹ siê wy¿sze i
ciemniejsze wród tej bieli. Wynurzaj¹ce
siê gdzieniegdzie murki wygl¹daj¹ jak z
mleka, a domek w oddali  jak blok karraryjskiego marmuru.
Po prawej stronie widzê obszar otoczony z dwóch stron ciernistym ¿ywop³otem. Dwie pozosta³e otacza niski, prosty
mur. Podtrzymuje on dach, tworz¹c rodzaj
szopy, przestronnej i niskiej. Wewnêtrzna
czêæ tego ogrodzenia jest czêciowo murowana, a czêciowo zbudowana z lunych desek. W lecie mo¿na zdj¹æ deski i
wtedy szopa zamienia siê w kru¿ganek.
Od czasu do czasu dochodzi stamt¹d krótkie, przerywane pobekiwanie. Chyba s¹
tam owce, które albo ni¹, albo  z powodu blasku ksiê¿ycowej powiaty  myl¹,
¿e zbli¿a siê wit. Jest to jaka bardzo intensywna, nadzwyczajna jasnoæ. Wzrasta ona, jakby jakie cia³o niebieskie zbli¿a³o siê ku ziemi lub ogarnê³a j¹ zagadkowa po¿oga.
Na progu ukazuje siê pasterz. Wznosi
rêce do czo³a, by przys³oniæ oczy, i patrzy
w górê. Wydaje siê czym niemo¿liwym,
¿eby trzeba by³o zas³aniaæ oczy przed bla-
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skiem ksiê¿yca. A jednak jego wiat³oæ
jest tak intensywna, ¿e olepia  zw³aszcza tego, kto wychodzi z zamkniêtego i
ciemnego pomieszczenia. Wszêdzie panuje cisza, lecz ta jasnoæ zadziwia. Pasterz wo³a towarzyszy. Zjawiaj¹ siê wszyscy przed wejciem. Jest ich wielu. To zaroniêci mê¿czyni, w ró¿nym wieku. S¹
wród nich zarówno ch³opcy, jak i starcy.
Rozmawiaj¹ o tym dziwnym zjawisku.
Najm³odsi boj¹ siê. Jeden ch³opiec, mo¿e
dwunastoletni, zaczyna p³akaæ, ci¹gaj¹c
na siebie kpiny starszych.
«Czego siê boisz, g³uptasie?  mówi
najstarszy.  Nie widzisz, ¿e powietrze jest
spokojne? Czy nigdy nie widzia³ blasku
ksiê¿yca? Czy¿by zawsze by³ pod spódnic¹ matki, jak kurczak pod kwok¹? Zobaczysz jeszcze inne rzeczy! Pewnego
razu poszed³em w góry Libanu i dalej jeszcze... wy¿ej... By³em wtedy m³ody i chodzenie nie mêczy³o mnie tak jak teraz. By³em wtedy nawet bogaty... Pewnej nocy
ujrza³em takie wiat³o, ¿e pomyla³em, i¿
to Eliasz powraca w ognistym zaprzêgu.3
Ca³e Niebo p³onê³o! Pewien starzec... wtedy on by³ starcem powiedzia³ mi: Co wielkiego dzieje siê na wiecie. By³o to dla
nas zapowiedzi¹ nieszczêcia, bo przyszli ¿o³nierze Rzymu. O, po¿yjesz jeszcze,
a zobaczysz...»
Pastuszek nie s³ucha ju¿. Wydaje siê,
¿e lêk usta³. Opuszcza próg, wychyla siê
zza pleców muskularnego pasterza, za
którym siê schroni³, i opuszcza zagrodê,
zadaszon¹ i poroniêt¹ traw¹. Idzie, patrz¹c w górê jak lunatyk lub jak kto zahipnotyzowany czym, co go ca³kowicie
przyci¹ga. Po pewnej chwili krzyczy:
«Och!»  i staje jak skamienia³y z nieco rozpostartymi rêkoma.
Inni patrz¹ na siebie, zdumieni.
«Có¿ jest temu g³uptasowi?»  pyta
który.
«Jutro odprowadzê do matki. Nie chcê
wariata do pilnowania owiec»  mówi inny.
Starszy, który przedtem siê odzywa³,
znowu mówi: «Chodmy sprawdziæ, zanim os¹dzimy. Zawo³ajcie resztê pi¹cych
i wecie kije. Mo¿e tam jest niebezpieczne zwierzê albo zbójcy...»
Wracaj¹, wo³aj¹ innych pasterzy. Wychodz¹ z pochodniami i grubymi kijami.
Dochodz¹ do ch³opca.
«Tam! Tam!  szepce ma³y z umiechem.  Nad tamtym drzewem... Zobaczcie, jakie wiat³o siê zbli¿a... Jakby schodzi³o po ksiê¿ycowym promieniu. Zbli¿a
siê. Jakie piêkne!»
«Ja widzê tylko nieco silniejszy blask.»
«Ja tak¿e.»
«Ja te¿»  mówi¹ inni.
«Nie. Ja widzê jakby postaæ»  mówi
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inny pasterz. Rozpoznajê w nim tego, który da³ Maryi mleko.
«To... to anio³!  krzyczy ch³opiec. 
Zobaczcie, jak zstêpuje i zbli¿a siê... Na
ziemiê! Na kolana przed Anio³em Pañskim!»
Ogólne Och!..  d³ugie i pe³ne najwy¿szego szacunku rozlega siê w grupie
padaj¹cych na twarz pasterzy. Im s¹ starsi, tym bardziej zdaj¹ siê przejêci wietlistym zjawiskiem. M³odsi klêcz¹ przygl¹daj¹c siê anio³owi. On coraz bardziej siê
zbli¿a. Wreszcie nieruchomieje w powietrzu, ponad murem ogrodzenia. Pozostaje tak z rozwiniêtymi wielkimi skrzyd³ami,
janiej¹cymi per³ow¹ biel¹ w ksiê¿ycowym
blasku. Mówi:
«Nie lêkajcie siê. Nie zwiastujê nieszczêcia. Og³aszam wam radosn¹ nowinê dla ludu izraelskiego i dla wszystkich
narodów ziemi.»  Anielski g³os ³¹czy siê
jak [brzmienie] harfy ze piewem s³owików  «Dzisiaj, w miecie Dawida, narodzi³ siê Zbawiciel...».
Przy tych s³owach anio³ mocniej rozk³ada skrzyd³a, poruszaj¹c nimi jakby w
radosnym dr¿eniu. Wydaje siê, ¿e spada
z nich deszcz z³otych iskier, b³yszcz¹cych
jak klejnoty. To prawdziwa têcza, która
rysuje siê tryumfalnym ³ukiem nad biedn¹
zagrod¹.
«...Zbawiciel, który jest Chrystusem.»
 anio³ lni mocniejszym wiat³em. Skrzyd³a  teraz nieruchome i skierowane ku
niebu  wydaj¹ siê dwoma ¿aglami, które
stoj¹ nieruchomo na szafirowym morzu,
niczym dwa p³omienie ognia wznosz¹ce
siê ku górze.
«...Chrystusem, Panem!»  anio³ sk³ada pe³ne blasku skrzyd³a. Zakrywa siê
nimi, jakby diamentowym p³aszczem zarzuconym na swój per³owy strój. Pochyla
siê w pe³nym uwielbienia pok³onie, przyciskaj¹c rêce do serca i chyl¹c g³owê bardzo nisko. Okrywaj¹ go szczyty z³o¿onych
skrzyde³. Widaæ go jako wyd³u¿on¹, wietlan¹ postaæ, nieruchom¹ podczas jednego Gloria. Ale teraz znów siê porusza.
Rozwiera skrzyd³a, unosi oblicze, na którym wiat³o stapia siê z niebiañskim
umiechem, i mówi:
«Poznacie Go po takich znakach: w
biednej stajni, za Betlejem, znajdziecie
owiniête w pieluszki Dzieciê, po³o¿one w
¿³obie dla zwierz¹t. W miecie Dawida
bowiem nie by³o schronienia dla Mesjasza». Mówi¹c to, anio³ staje siê bardzo powa¿ny, wrêcz smutny.
Tymczasem z Niebios nadci¹ga ca³y
t³um  o, jaki t³um!  mnóstwo podobnych
do niego anio³ów. To [prawdziwa] drabina
zstêpuj¹cych z radoci¹ na ziemiê anio³ów, którzy zaæmiewaj¹ niebiañskim bla-

skiem wiat³o ksiê¿yca. Gromadz¹ siê wokó³ anio³a zwiastuj¹cego dobr¹ nowinê.
Poruszaj¹ skrzyd³ami, rozsiewaj¹ wonie,
czemu towarzyszy niezwyk³a harmonia
dwiêków. S¹ w niej wszelkie najpiêkniejsze g³osy stworzeñ, jakie mo¿na znaleæ
lub sobie przypomnieæ, lecz doprowadzone do pe³nej doskona³oci brzmienia. Malarstwo to wysi³ek, by materia sta³a siê
wiat³em, tu za melodia i dwiêk pragnie
olniæ ludzi piêknem Boga. S³yszeæ tê
melodiê to poznaæ Raj. Tam wszystko jest
harmoni¹ mi³oci. Ona wydobywa siê z
Boga dla radoci b³ogos³awionych i wraca od nich ku Niemu, ¿eby Mu rzec: Mi³ujemy Ciebie!
Anielskie Gloria rozchodzi siê falami
coraz dalej nad spokojnymi polami, a z
nimi  wiat³o. Zbudzone wiat³em ptaki
przy³¹czaj¹ siê do piewu, witaj¹c przedwczesny brzask, a owce pozdrawiaj¹ beczeniem s³oñce, które pojawia siê przed
czasem. Ja jednak wolê s¹dziæ, ¿e zwierzêta pozdrawiaj¹ w ten sposób Stworzyciela, który do nich przyby³, by mi³owaæ je
tak¿e jako Cz³owiek, a nie tylko jako Bóg.
Tak samo myla³am przedtem w betlejemskiej grocie o [przebudzonym] wole i ole.
piew i wiat³o powoli s³abn¹, anio³owie wracaj¹ do Nieba... a Pasterze ocknêli siê.
«Czy s³ysza³?»
«Pójdziemy zobaczyæ?»
«A zwierzêta?»
«O, nic im siê nie stanie! Chodmy,
¿eby okazaæ pos³uszeñstwo s³owu Bo¿emu!...»
«Ale gdzie mamy iæ?»
«Czy nie powiedzia³, ¿e siê dzi narodzi³?... i nie znalaz³ schronienia w Betlejem?  mówi to pasterz, który da³ mleko
[Maryi].  Chodcie, ja wiem. Widzia³em
pewn¹ niewiastê i ¿al mi siê Jej zrobi³o.
Wskaza³em Jej schronienie, bo czu³em,
¿e nie znajd¹ nigdzie lepszego, a mê¿owi
da³em dla Niej mleka. Jest taka m³odziutka i taka liczna. Jest te¿ pewnie dobra
jak anio³, który do nas przemawia³. Chodcie, chodcie! Wemiemy mleka, sery,
owieczki i wyprawione skórki. Musz¹ byæ
bardzo biedni... i... kto wie, jak zimno musi
byæ Temu, którego nie miem nazwaæ! I
pomylcie tylko, ¿e rozmawia³em z Jego
Matk¹, jak z jak¹ biedn¹ mê¿atk¹!....»
Wracaj¹ do szopy i niebawem z niej
wychodz¹. Jedni nios¹ naczynie z mlekiem, inni  okr¹g³e serki zawiniête w plecione z trawy siatki, becz¹ce jagniê w koszyku i wyprawione owcze skórki.
«Zabieram owcê, która mia³a m³ode
przed miesi¹cem. Daje dobre mleko! Mo¿e
siê przydaæ, gdyby niewiasta nie karmi³a.
Wydawa³a siê prawie dzieckiem i by³a tak

bledziutka!... W wietle ksiê¿yca mia³a jaminow¹ cerê»  mówi pasterz, który da³
mleko. To on [ich] prowadzi.
Po zamkniêciu szopy i zagrody wychodz¹, w wietle ksiê¿yca i pochodni. Id¹ polnymi cie¿kami, przecinaj¹c cierniste ¿ywop³oty, pozbawione zim¹ lici. Okr¹¿aj¹
Betlejem i docieraj¹ do stajni nie od tej
strony, z której przysz³a Maryja, lecz od
przeciwnej. W ten sposób nie przechodz¹
obok innych, lepszych grot, lecz od razu
znajduj¹ w³aciw¹. Zbli¿aj¹ siê do otworu.
«Wchod.»
«Ja nie miem.»
«To wejd ty!»
«Nie.»
«To przynajmniej popatrz.»
«Id ty, Lewi. Jako pierwszy zobaczy³e anio³a. Oznacza to, ¿e jeste od nas
lepszy. Zajrzyj!»
Przedtem traktowali go jak wariata...
Teraz pos³uguj¹ siê nim, ¿eby zrobi³ to,
czego sami nie maj¹ odwagi uczyniæ.
Ch³opiec waha siê, potem jednak podejmuje decyzjê. Podchodzi do wejcia, ods³ania nieco p³aszcz... i staje, zachwycony.
«Co widzisz?»  pytaj¹ niespokojnie i
cicho.
«Widzê bardzo m³od¹ i piêkn¹ Niewiastê i mê¿a. S¹ pochyleni nad ¿³obem. I
s³yszê... s³yszê p³acz¹ce Dziecko, a Niewiasta mówi do Niego g³osem... o, jakim
g³osem!»
«Ale co mówi?»
«Mówi: Jezu, malusieñki! Jezu, mi³oci Twojej Mamy! Nie p³acz, Syneczku.
Teraz mówi: Och, gdybym tak mog³a Ci
powiedzieæ: Napij siê mleka, maleñki! Jednak nie mam go jeszcze! A teraz mówi:
Tak Ci zimno, kochanie Moje! K³uje Ciê
siano. Jaki to smutek dla Twojej Mamy,
która s³yszy, jak p³aczesz, a nie potrafi Ciê
pocieszyæ. Mówi: pij, Moja duszyczko!
Serce Mi siê rozdziera, gdy s³yszê Twój
p³acz i widzê Twoje ³zy. Teraz ca³uje Go i
ogrzewa nó¿ki rêkami. Jest pochylona i
trzyma rêce w ¿³obie.»
«Odezwij siê! Niech ciê zauwa¿¹!»
«Nie ja... ty... bo nas tu przyprowadzi³ i znasz ich.»
Pasterz otwiera usta, ale wydaje tylko
pomruk.
Józef odwraca siê i zbli¿a do wejcia.
«Kim jestecie?»  pyta.
«Pasterzami. Przynielimy jedzenie
i we³nê. Chcemy uwielbiæ Zbawiciela.»
«Wejdcie.»
Wchodz¹ do stajni, owietlaj¹c j¹ pochodniami. Starsi wypychaj¹ m³odszych
do przodu. Maryja odwraca siê i umiecha:
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«Chodcie! Chodcie!»  zaprasza ich
ruchem d³oni i umiechem.
Bierze za rêkê ch³opca, który pierwszy ujrza³ anio³a, i przyci¹ga go do ¿³obu.
Ch³opiec patrzy, uszczêliwiony. Pozostali,
zaproszeni przez Józefa, zbli¿aj¹ siê z
darami i sk³adaj¹ wszystko u stóp Maryi,
wypowiadaj¹c tylko kilka wzruszaj¹cych
s³ów. Potem przygl¹daj¹ siê p³acz¹cemu
cicho Dzieci¹tku i umiechaj¹ siê, wzruszeni i szczêliwi. Jeden z nich, nieco
mielszy, mówi:
«We, o Matko! Jest giêtka i czysta.
Przygotowa³em j¹ dla dziecka, które niebawem u nas siê urodzi, ale dajê Tobie.
Po³ó¿ Syna na we³nie, bêdzie Mu ciep³o i
miêkko.»
Daje owcze runo, przeliczn¹ skórê z
obfit¹, bia³¹ i d³ug¹ we³n¹. Maryja podnosi Jezusa i owija Go. Pokazuje Dzieciê pasterzom, klêcz¹cym na s³omie rozrzuconej po klepisku. Przygl¹daj¹ siê, zachwyceni. Staj¹ siê mielsi i jeden z nich proponuje:
«Trzeba by Mu daæ ³yk mleka albo lepiej wody z miodem. Nie mamy jednak

miodu. Tak siê robi z noworodkami. Mam
siedmioro dzieci, wiêc wiem...»
«Tu jest mleko. We, o Pani» [ mówi
jeden z pasterzy.]
«Ale jest zimne [ odzywa siê inny. ]
Musi byæ ciep³e. Gdzie Eliasz? On ma
owcê...»
Eliasz to zapewne ten pasterz od mleka, lecz nie ma go. Zatrzyma³ siê przed
wejciem i zagl¹da przez szparê. Ukry³ siê
w ciemnociach nocy.
«Kto was tu przyprowadzi³?»
«Anio³ kaza³ nam tu przyjæ, a Eliasz
nas poprowadzi³. Gdzie siê teraz podzia³?»
Beczenie owcy zdradza [miejsce jego
ukrycia].
«Wejd, jeste potrzebny» [ mówi¹
do Eliasza.]
Eliasz wchodzi z owc¹, speszony, bo
zwracaj¹ na niego wiêksz¹ uwagê. Józef
rozpoznaje go i mówi: «To ty?»
Maryja umiecha siê do niego ze s³owami: «Jeste dobry.»
Doj¹ owcê. Maryja, naro¿nikiem lnianego p³ótna, przesi¹kniêtym ciep³ym spie-
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nionym mlekiem, zwil¿a wargi Dzieci¹tka,
które ssie mietankow¹ s³odycz. Wszyscy
umiechaj¹ siê. Jeszcze wiêkszy umiech
pojawia siê na ich twarzach, gdy Jezus
usypia w cieple we³ny, trzymaj¹c jeszcze
ro¿ek tkaniny w usteczkach.
«Nie mo¿ecie tutaj pozostaæ. Tu jest
zimno i wilgotno. A w dodatku... w tym
zwierzêcym odorze! To niedobre... i... nie
jest godne Zbawiciela...»
«Wiem  mówi Maryja z ciê¿kim westchnieniem.  Ale nie ma dla nas miejsca
w Betlejem!»
«Odwagi, Niewiasto! Znajdziemy Ci
dom.»
«Porozmawiam z moj¹ pani¹  mówi
Eliasz, pasterz od mleka.  Jest dobra.
Przygarnie was, nawet gdyby mia³a oddaæ w³asn¹ izbê. Jak tylko zawita, porozmawiam z ni¹. Ma dom pe³en ludzi, ale
na pewno znajdzie dla was miejsce.»
«Przynajmniej dla Mojego Dziecka...
Ja i Józef mo¿emy spaæ na ziemi, ale Maleñki...»
«Nie martw siê, Niewiasto. Pomylê o
tym. Opowiem wielu o tym, co nam rzek³
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anio³. Niczego wam nie zabraknie. Tymczasem przyjmijcie od nas to, co w naszym ubóstwie mo¿emy wam daæ. Jestemy pasterzami..»
«My te¿ jestemy ubodzy  mówi Józef  nie mo¿emy wam siê odp³aciæ.»
«Och! Nie chcemy! Nawet gdybycie
mogli, nie przyjêlibymy. Pan nas ju¿ wynagrodzi³. Przecie¿ obieca³ wszystkim pokój. Anio³owie powiedzieli: Pokój ludziom
dobrej woli. Nam ju¿ zosta³ dany, bo anio³
powiedzia³, ¿e to Dzieciê jest Zbawicielem
i Chrystusem, Panem. Jestemy nieuczonymi biedakami, lecz wiemy, ¿e Prorocy
przepowiedzieli Zbawiciela, który bêdzie
Ksiêciem Pokoju.4 A nam polecono przyjæ
Go uwielbiæ... Otrzymalimy wiêc Jego
pokój. Chwa³a Bogu na wysokoci Niebios
i chwa³a Jego Chrystusowi! A Ty, Niewiasto, która Go urodzi³a, b¹d b³ogos³awiona. Jeste wiêta, skoro zas³u¿y³a, ¿eby
Go nosiæ! Rozkazuj nam jak Królowa, a
bêdziemy szczêliwi, ¿e mo¿emy Ci s³u¿yæ. Co mo¿emy zrobiæ dla Ciebie?»
«Kochaæ Mojego Syna i mieæ zawsze
w sercach wasze obecne myli.»
«A dla Siebie? Nie pragniesz niczego?
Nie masz krewnych, których chcia³aby
powiadomiæ, ¿e On siê narodzi³?»
«Tak. Mam krewnych, ale s¹ daleko.
Mieszkaj¹ w Hebronie.»
«Ja pójdê  mówi Eliasz.  Kim s¹?»
«Kap³an Zachariasz i moja kuzynka
El¿bieta.»
«Zachariasz? O! Znam go dobrze.
Chodzê latem w te góry z moimi owcami,
bo tam s¹ dobre i obfite pastwiska. Jestem przyjacielem jego pasterza. Kiedy ju¿
gdzie zamieszkasz, pójdê do Zachariasza.»
«Dziêkujê, Eliaszu!»
«Nie dziêkuj. To dla mnie, biednego
pasterza, wielki zaszczyt iæ i powiedzieæ
kap³anowi: Narodzi³ siê Zbawiciel.»
«Nie. Powiesz mu tak: Maryja z Nazaretu, twoja kuzynka, powiedzia³a, ¿e narodzi³ siê Jezus. Przyjed do Betlejem.»
«Tak powiem.»
«Niech ci to Bóg wynagrodzi. Bêdê pamiêtaæ o tobie, o was wszystkich.»
«Opowiesz o nas Swemu Dzieci¹tku?»
«Opowiem» [ zapewnia Maryja.]
«Jestem Eliasz.»
«Ja jestem Lewi.»
«A ja, Samuel.»
«Ja, Jonasz.»
«Ja, Izaak.»
«Ja, Tobiasz.»
«Ja, Jonatan.»
«Ja, Daniel.»
«Symeon to ja.»
«A mnie nazywaj¹ Jan.»

«Ja jestem Józef, a mój brat  Beniamin. Jestemy bliniakami.»
«Zapamiêtam wasze imiona.»
«Musimy odejæ... lecz wrócimy. Przyprowadzimy innych, ¿eby te¿ oddali chwa³ê!...»
«Ale jak tu zostawiæ Dzieciê i powróciæ do szopy?»
«Chwa³a Bogu, ¿e Je nam pokaza³!»
«Pozwól nam uca³owaæ Jego szatki»
 prosi Lewi z anielskim umiechem.
Maryja ostro¿nie unosi Jezusa. Siada
na sianie i podaje do uca³owania owiniête
pieluszkami nó¿ki. Pasterze, chyl¹c siê do
ziemi, ca³uj¹ maleñkie, os³oniête p³ótnem
stópki. Kto ma brodê, najpierw j¹ ociera,
a prawie wszyscy p³acz¹. Kiedy musz¹ ju¿
odejæ, wycofuj¹ siê bez odwracania, ty³em, zostawiaj¹c tam serce...
Wizja koñczy siê dla mnie w taki sposób: widzê Maryjê, siedz¹c¹ na sianie z
Dzieci¹tkiem na kolanach, a Józef, stoj¹c
oparty ³okciem o brzeg ¿³obu, patrzy i
uwielbia.

W PASTERZACH
S¥ WSZYSTKIE
CECHY POTRZEBNE, ABY
BYÆ CZCICIELEM S£OWA
Mówi Jezus:
«Dzisiaj Ja mówiê. Jeste bardzo zmêczona, ale miej jeszcze trochê cierpliwoci. To dzieñ poprzedzaj¹cy wiêto Bo¿ego Cia³a. Móg³bym ci mówiæ o Eucharystii
i o wiêtych, którzy stali siê szerzycielami
Jej kultu, tak jak ci mówi³em o wiêtych,
którzy byli aposto³ami Najwiêtszego Serca. Chcê ci jednak mówiæ o czym innym:
o pewnym rodzaju czcicieli Cia³a Mojego,
którzy s¹ poprzednikami Jego kultu.
To pasterze: pierwsi czciciele Mojego
Cia³a, S³owa, które sta³o siê Cz³owiekiem.
Raz ci ju¿ powiedzia³em  i tak mówi siê
tak¿e w Moim Kociele  ¿e wiêci M³odziankowie s¹ poprzednikami mêczenników Chrystusa. Teraz mówiê ci, ¿e pasterze s¹ pierwszymi czcicielami Bo¿ego Cia³a. W nich s¹ wszystkie cechy wymagane, aby byæ czcicielem Mojego Cia³a. To
dusze eucharystyczne.
Niezachwiana wiara. Oni wierz¹ natychmiast i bez zastrze¿eñ anio³owi.
Hojnoæ. Daj¹ ca³e swoje bogactwo
swemu Panu.
Pokora. Zbli¿aj¹ siê, po ludzku rzecz

bior¹c, do bardziej ubogich od siebie. Czyni¹ to skromnie, nie poni¿aj¹c. Zachowuj¹ siê jak ich s³udzy.
Pragnienie. To, czego nie potrafi¹ daæ
sami, pragn¹ dostarczyæ  podejmuj¹c
wszelkie wysi³ki  przez swe aposto³owanie i trud.
Gotowoæ i pos³uszeñstwo. Maryja
pragnie powiadomiæ Zachariasza i Eliasz
natychmiast idzie. Nie odk³ada tego.
Wreszcie  mi³oæ. Oni nie potrafi¹
stamt¹d odejæ. Ty mówisz, ¿e pozostawili tam swoje serca. Mówisz dobrze.
A czy nie trzeba by tak postêpowaæ
wobec Mego Sakramentu?
I jeszcze jedna sprawa, [odnosz¹ca
siê tak¿e] ca³kowicie do ciebie: zauwa¿,
komu anio³ ukazuje siê jako pierwszemu i
kto zas³uguje na us³yszenie serdecznoci
od Maryi. Lewi, dziecko. Temu, kto ma duszê dziecka, ukazuje siê Bóg i ujawnia
Swoje tajemnice. Pozwala, ¿eby us³ysza³
s³owa Boga i Maryi. I ten, który ma duszê
dziecka, posiada tak¿e wiêt¹ mia³oæ
Lewiego i mówi: pozwól mi poca³owaæ
szatê Jezusa. Mówi to do Maryi, bo to
zawsze Ona jest T¹, która daje wam Jezusa. Jest Nosicielk¹ Eucharystii. Ona jest
¯ywym Cyborium.
Kto idzie do Maryi, ten Mnie znajduje.
Kto J¹ o Mnie prosi, od Niej Mnie otrzymuje. Kiedy jakie stworzenie Jej mówi:
Daj mi Twojego Jezusa, ¿ebym Mu okaza³ mi³oæ, Moja Matka tak jest szczêliwa i tak siê umiecha, ¿e przemieniaj¹ siê
Niebiosa w najbardziej ¿ywym blasku radoci.
Powiedz Jej zatem: Pozwól mi uca³owaæ szatê Jezusa. Pozwól mi poca³owaæ
Jego rany. I omiel siê na wiêcej jeszcze. Powiedz: Pozwól mi po³o¿yæ g³owê
na Sercu Twojego Jezusa, aby mnie to
uszczêliwi³o.
Chod i odpocznij jak Jezus w ko³ysce: miêdzy Jezusem i Maryj¹.»
Przypisy:
Zob. £k 2,8-20.
Sk¹d M. Valtorta by³a czasowo ewakuowana z powodu wojny.
3
Zob. 2 Krl 2,11.
4
Zob. Iz 9,6.
1
2

Wkrótce w sprzeda¿y!
Album 2 x CD (p³yty audio)
Ponad 2 godziny lektury
Poematu Boga-Cz³owieka - wizje i dyktanda z
Ksiêgi I oraz ca³oæ tej
Ksiêgi na p³ycie CDR mp3.

26
4-2006.P65

26

2006-12-06, 12:20

4/2006
Ryszard Ukleja SDB

¯YCIE KOCIO£A
O¯YWIAJ¥
INGERENCJE
JEZUSA I MARYI (1)
Chrystus - Zbawiciel ludzkoci ustanowi³ Koció³, aby wszystkie pokolenia
mia³y mo¿liwoæ osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego. Posy³aj¹c z t¹ misj¹ aposto³ów na
krañce ziemi, zleci³ im g³oszenie Ewangelii wszystkim narodom, sprawowanie
Najwiêtszej Ofiary oraz sakramentów, by
wszyscy ludzie uwierzyli w Boga, uwiêcili siê i dotarli do domu Ojca. Idcie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c
im chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha
wiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em (Mt 28,19-20).
wiêty Marek doda³ za: Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony, a kto
nie uwierzy bêdzie potêpiony (Mk 16,16).
Przez swych Aposto³ów przekaza³
Chrystus wszystkie wystarczaj¹ce i konieczne prawdy do zbawienia, przez
sprawowanie sakramentów zapewni³
swym wyznawcom mo¿liwoæ uwiêcenia, a przez udzielon¹ im w³adzê upowa¿ni³ ich i zobowi¹za³, by kierowali t¹ Bosk¹ instytucj¹, troszcz¹c siê o dobro i zbawienie dusz. Depozyt Objawienia zawiera wiêc ju¿ wszystko, co jest konieczne
do osi¹gniêcia zbawienia. Wed³ug nauki
Kocio³a Objawienie Bo¿e zosta³o zamkniête wraz ze mierci¹ w. Jana, ostatniego Aposto³a, i nie ma ju¿ niczego do
dodania i uzupe³nienia w jego treci. Ten¿e Aposto³ Jan w ksiêdze Apokalipsy napisa³: Jeliby kto do nich cokolwiek do³o¿y³, Bóg mu do³o¿y plag zapisanych w
tej ksiêdze (Ap 22,18). Apokalipsa jako
ostatnia ksiêga Nowego Testamentu jest
ukoronowaniem wszystkich ksi¹g, w których zosta³a zawarta wiara zbawienna.
w. Pawe³ afirmuj¹c to stwierdzenie,
wyra¿a siê nastêpuj¹co: Inne j Ewangelii nie ma... Ale gdybymy nawet my lub
anio³ z nieba g³osi³ wam Ewangeliê ró¿n¹ od tej, któr¹ wam g³osilimy - niech
bêdzie przeklêty (Gal 1,7-9).
Hiszpañski mistyk i reformator Karmelu, w. Jan od Krzy¿a komentuj¹c wypo-

wied w. Paw³a: wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ Bóg do ojców naszych... (Hbr 1,2) napisa³ m.in.: daje tu
aposto³ do zrozumienia, ¿e Bóg jakby ju¿
zamilkn¹³ i nie ma ju¿ nic wiêcej do powiedzenia. To bowiem, o czym czêciowo mówi³ dawniej przez proroków, wypowiedzia³ ju¿ ca³kowicie daj¹c nam wszystko, to jest swego Syna. Dzisiaj wiêc jeliby kto jeszcze pyta³ Boga albo pragn¹³
od niego jakich widzeñ czy objawieñ, post¹pi³by nie tylko b³êdnie, lecz równie¿ obrazi³by Boga, nie maj¹c oczu utkwionych
w Chrystusa ca³kowicie, lecz pragnienia
jakich innych nowoci (Droga na górê
Karmel, ksiêga II).
Depozyt prawd objawionych stanowi
jeden z elementów integralnej misji Kocio³a. Innym jej sk³adnikiem jest tak¿e
¿ycie religijne wierz¹cych, liturgia, ró¿ne
nabo¿eñstwa, przez które lud Bo¿y wyra¿a kult religijny nale¿ny Bogu. Ten kult
opiera siê tak¿e i wynika z prawd wiary,
które s¹ jego fundamentem i ród³em.
Teologia katolicka od dawna g³osi maksymê: lex orandi lex credendi est, tzn.
modlitwy, nabo¿eñstwa, liturgia s¹ innym
wyrazem wiary.
Wyrazy tej czci religijnej, czyli liturgia
Kocio³a na przestrzeni wieków ulega
rozwojowi, ubogaceniu, pojawia j¹ siê
nowe jej formy, co wskazuje, ¿e Koció³
jest spo³ecznoci¹ ludzi ¿ywych. Tym
sposobem ujawniaj¹ siê nowe aspekty
prawd wiary, które s¹ na nowo odkrywane, akcentowane i pog³êbiane. Dziêki
temu Bóg jest lepiej i g³êbiej poznawany
i umi³owany oraz odbiera wiêksz¹ chwa³ê od swych wyznawców i czcicieli. Wielk¹ rolê w tym rozwoju ¿ycia religijnego.
Kocio³a w zakresie pog³êbiania prawd
objawionych oraz ubogacenia liturgii
spe³nia sam Chrystus, który osobicie ingeruje w ¿ycie Kocio³a, daje natchnienia i zachêty oraz pobudza swych wyznawców do o¿ywienia wyrazów ich czci

wzglêdem Boga. Upowa¿ni³ wprawdzie
swych aposto³ów oraz ich nastêpców, by
troszczyli siê o ¿ycie religijne wiernych,
kierowali nim i czuwali nad jego prawid³owoci¹, jednak ingeruje niekiedy w ¿ycie Kocio³a sam, kiedy zale¿y mu na
korzyciach duchowych swych wyznawców. Dzieje siê to nie rzadko przez inspiracje, prze¿ycia mistyczne, prywatne objawienia udzielane wybranym duszom,
którym przekazuje niektóre treci i aspekty prawd wiary dot¹d nie dostrzegane.
Dziêki temu prawdy wiary zawarte ju¿ w
Objawieniu nabieraj¹ rumieñców i nowego blasku. Kiedy potem w nastêpstwie
gruntownych badañ teologicznych kompetentna w³adza i autorytet Kocio³a
aprobuje te ¿yczenia i dezyderaty Chrystusa, ¿ycie religijne Kocio³a o¿ywia siê,
lud Bo¿y zostaje ubogacony ³askami i
wzrasta chwa³a Bo¿a. Przez uznanie takich objawieñ prywatnych czy zjawisk
mistycznych nic nowego nie przyby³o w
Objawieniu Bo¿ym, ubogacone zosta³o
tylko ¿ycie religijne Kocio³a poprzez
nowe formy kultu liturgicznego.
Tê przedziwn¹ ekonomiê zbawienia
oraz troskê Zbawiciela o ¿ywotnoæ Kocio³a ilustruje wiele przyk³adów.

NABO¯EÑSTWO DO
CUDOWNEGO MEDALIKA
MARYI NIEPOKALANEJ
- PARY¯ 1830
Omawiaj¹c temat nabo¿eñstwa szkaplerza zwrócilimy uwagê na fakt, i¿ z woli
Bo¿ej Maryja równie¿ odgrywa donios³¹
rolê w misterium zbawienia dokonanym
przez Jezusa Chrystusa. Przedstawiamy
obecnie kolejny przyk³ad jak Chrystus
pos³uguj¹c siê sw¹ Matk¹ - Maryj¹, pragnie u³atwiæ osi¹gniêcie zbawienia swym
wyznawcom przy Jej pomocy. Tê zbawcz¹ ekonomiê Bo¿¹ ilustruje nabo¿eñstwo do cudownego medalika Maryi Nie-
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Vox Domini
pokalanej, które objawi³a Ona we Francji
na pocz¹tku XIX w., i zachêci³a swych
czcicieli do jego praktykowania przez noszenie tego medalika.
Kolejn¹ wybran¹ dusz¹ w realizacji
Bo¿ych planów, któr¹ pos³u¿y³ siê Bóg i
Maryja, by³a nowicjuszka i póniejsza siostra Katarzyna Labouré ze zgromadzenia sióstr szarytek.
Katarzyna urodzi³a siê 2 maja 1806 r.
w ma³ej burgundzkiej wiosce ko³o Dijon
z rodziców Piotra i Magdaleny Luizy Gontard, po mê¿u Labouré. By³a dziewi¹tym
dzieckiem wród jedenaciorga rodzeñstwa. Na chrzcie otrzyma³a imiê Katarzyna, które zachowa³a potem w zgromadzeniu jako siostra. W dziewi¹tym roku jej
¿ycia matka umiera, osieracaj¹c wszystkie dzieci. Da³a jednak dzieciom pocz¹tki solidnego i przyk³adnego wychowania
chrzecijañskiego. Nieutulona w ¿alu Katarzyna przytuli³a wówczas do serca figurkê Matki Bo¿ej i z p³aczem powiedzia³a: teraz Ty bêdziesz moj¹ Matk¹.
Pobo¿na od dzieciñstwa wstawa³a ju¿
o wicie i spieszy³a do odleg³ego 6 mil
kocio³a na Mszê w., by wype³niaæ potem zajêcia domowe, a od 14 roku ¿ycia
poci³a w czwartki i pi¹tki. Wraz z m³odsz¹ o dwa lata siostr¹ Antonin¹ pomaga³y sumiennie ojcu w gospodarstwie, zanosz¹c m.in. posi³ek na pole 14-tu pracownikom w gospodarstwie i opiekuj¹c
siê m³odszym rodzeñstwem. W wolnych
chwilach bieg³a do pobliskiej kaplicy, by
siê pomodliæ.
Po I Komunii w. jej wiê z Chrystusem umocni³a siê jeszcze bardziej. Dost¹pi³a ³aski widzenia ¿ywego Chrystusa
w Najwiêtszym Sakramencie i w czasie
Komunii w. Wizje te by³y czêste. W 18tym roku ¿ycia mia³a sen, w którym zobaczy³a siê us³uguj¹c¹ staremu ksiêdzu
do Mszy w. Kiedy po jej ukoñczeniu
ksi¹dz j¹ zawo³a³, uciek³a. Posz³a odwiedziæ chorego s¹siada, i tam ponownie ujrza³a tego samego ksiêdza. Wtedy powiedzia³ do niej: Bóg ma plany wzglêdem ciebie, i kiedy przyjdziesz do mnie.
Znaczenie tego snu zrozumia³a dopiero
po 4 latach.
W lad za starsz¹ siostr¹ Mari¹ Luiz¹,
która wczeniej wst¹pi³a do zgromadzenia szarytek, Katarzyna równie¿ pragnê³a wst¹piæ do zakonu, ale ojciec nie wyrazi³ zgody. Pos³a³ j¹ do jej brata do Pary¿a, gdzie by³a kelnerk¹ w barze, i mia³a zapomnieæ o klasztorze. Po roku uciek³a od brata, udaj¹c siê do szko³y dla
dziewcz¹t w Chatillon. Tu na wisz¹cym
portrecie pozna³a w. Wincentego a Paulo, owego starego ksiêdza ze snu sprzed

4 laty, i utwierdzi³a siê w powo³aniu. By³a
ju¿ doros³¹ osob¹, maj¹c 23 lata. Ale na
wst¹pienie do zakonu pragnê³a mieæ zgodê i b³ogos³awieñstwo ojca. Uda³o siê jej
to uzyskaæ dziêki szwagierce, która maj¹c wp³yw na tecia, przekona³a go. Ojciec wyra¿aj¹c zgodê, nie da³ jednak
Katarzynie wymaganego posagu, by j¹
upokorzyæ. By³ ponadto cz³owiekiem sk¹pym. Katarzyna znios³a mê¿nie to upokorzenie i nigdy nie krytykowa³a ojca z
tego powodu. Brat jej Hubert z ¿on¹ Joann¹ zaopatrzyli j¹ w wymagany posag.
Przy wst¹pieniu do sióstr szarytek w
Chatillon siostry wysunê³y jeszcze trudnoæ braku jej wykszta³cenia. Ale siostra
Wiktoria Sejole, asystentka klasztoru,
wstawi³a siê za ni¹, widz¹c w niej g³êbiê
duchow¹. Katarzyna zosta³a przyjêta do
szarytek i 22 stycznia 1830 r. wst¹pi³a
jako postulantka do klasztoru w Chatillon. Nowicjat rozpoczê³a w Pary¿u przy
rue du Bac 140 w dniu 21 kwietnia 1830.
Przenoszono wówczas cia³o w. Wincentego z katedry Notre Dame do macierzystego kocio³a ksiê¿y misjonarzy.
Wracaj¹c codziennie do klasztoru z odprawianej nowenny mia³a wizje serca w.
Wincentego. W ci¹gu 9 miesiêcy nowicjatu widywa³a nadal Chrystusa w Eucharystii, a s¹ podstawy do tego, ¿e ³aska ta
towarzyszy³a jej w ca³ym ¿yciu.
W uroczystoæ Trójcy wiêtej,6 czerwca 1830 r. ukaza³ siê jej Chrystus w królewskich szatach. W czasie Ewangelii
symbole w³adzy królewskiej Chrystusa
upad³y na ziemiê, co Katarzyna zrozumia³a jako upadek w³adzy króla Karola X we
Francji.
Objawienia dotycz¹ce cudownego
medalika, które rozpoczê³y siê w nowicjacie, spisa³a osobicie w póniejszym
okresie swego ¿ycia. wiadcz¹ one o jej
wra¿liwoci i dok³adnoci w szczegó³ach,
w³aciwej kobiecie. Przedstawiamy tu
zwiêz³¹ wersjê tej jej relacji:
W wigiliê wspomnienia w. Wincentego po wieczornej konferencji prze³o¿onej
na temat nabo¿eñstwa do wiêtych, a
szczególnie do Matki Bo¿ej, Katarzyna
uda³a siê na spoczynek z myl¹ i pragnieniem zobaczenia Maryi. O godz.11 obudzi³ j¹ g³os ch³opca wzywaj¹cy j¹, by uda³a siê do kaplicy, gdzie czeka na ni¹ Matka Bo¿a. Ma³y ch³opiec /a w jej przekonaniu anio³ stró¿/ zaprowadzi³ Katarzynê
do kaplicy, owietlaj¹c jej drogê. Drzwi
otworzy³y siê same za dotkniêciem rêki
anio³a.
Ku zdziwieniu siostry Katarzyny kaplica by³a owietlona jak na pasterkê. W
prezbiterium na fotelu stoj¹cym na stop-

niach o³tarza po stronie Ewangelii siedzia³a Matka Bo¿a. Maryja ubrana by³a
w sukniê koloru koci s³oniowej, w niebieski p³aszcz i bia³y welon okrywaj¹cy
Jej ramiona. Po chwili wahania, anio³
upewniaj¹c siostrê Katarzynê, powiedzia³:
Oto jest Najwiêtsza Panna...
Oto Ona!
Siostra Katarzyna omieliwszy siê,
uklêk³a przed Maryj¹, opieraj¹c swe d³onie na Jej kolanach. Przez dwie godziny
siostra Katarzyna s³ucha³a przes³ania
Maryi, skierowanego do niej - Maryja powiedzia³a m.in.:
Moje dziecko, pragnê powierzyæ ci
pewn¹ misjê. Bêdziesz musia³a wiele wycierpieæ, lecz pokonasz wszystkie trudnoci, pamiêtaj¹c, ¿e czynisz to dla chwa³y Bo¿ej... Bêd¹ ci zaprzeczaæ i nie uwierz¹, ale otrzymasz pomoc ³aski Bo¿ej i
wsparcie dziêki modlitwie. Powiedz
wszystko z prostot¹ kierownikowi duchowemu. Nie lêkaj siê....
Nadchodz¹ z³e czasy... Francjê i wiat
nawiedz¹ nieszczêcia, tron bêdzie obalony. Ofiary bêd¹ te¿ wród duchowieñstwa. Arcybiskup umrze. Krzy¿ bêdzie
splugawiony, rozleje siê krew.
Maryja mówi³a to z wielkim smutkiem.
Lecz przychodcie do stóp o³tarza.
St¹d bêd¹ sp³ywaæ ³aski dla wszystkich,
którzy bêd¹ o nie prosiæ. Kocham wasze
zgromadzenie. Rozprê¿enie jest w obu
zgromadzeniach, ale prze³o¿eni winni
czuwaæ nad zachowaniem wiernoci regu³om i dyscypliny. Nadejd¹ nieszczêcia, ale nie lêkajcie siê. Bêdzie nad wami
szczególna opieka Bo¿a i bêdzie was broni³ w. Wincenty. Ja te¿ bêdê z wami.
Ufajcie....
Siostra Katarzyna s³uchaj¹c tych smutnych zapowiedzi, zastanawia³a siê kiedy
siê to stanie, ale nie mia³a pytaæ Maryi.
W odpowiedzi wydawa³o siê jej us³yszeæ
wewnêtrzny g³os: w ci¹gu 40 lat.
Koñcz¹c przes³anie Maryja dopowiedzia³a: Oczy moje spoczywaj¹ na tobie.
Udzielê ci specjalnej ³aski. £aski Bo¿e
bêd¹ udzielone tak¿e tym, którzy bêd¹ o
nie prosiæ, lecz ludzie musz¹ siê modliæ.
Objawienie siê skoñczy³o i Maryja
zniknê³a. Anio³ /ch³opiec/ odprowadzi³ siostrê Katarzynê do sypialni. Zegar wybi³ 2
godzinê w nocy. Siostra Katarzyna pod
wp³ywem tego wra¿enia nie mog³a ju¿ zasn¹æ. Z nastaniem dnia zaczê³y siê normalne zajêcia i obowi¹zki ¿ycia klasztornego. Nikt niczego siê nie domyla³ i nie
dowiedzia³ o tej niezwyk³ej wizycie Maryi. Siostra Katarzyna zwierzy³a siê tylko, zgodnie z poleceniem Maryi, spowied-
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nikowi, Ojcu Aladelowi o tym widzeniu
Maryi oraz o tym, ¿e wczeniej widywa³a
te¿ serce w. Wincentego i Chrystusa w
Eucharystii, ale on nie uwierzy³ w opowiadania siostry i potraktowa³ je jako wytwór jej przemêczonej wyobrani.
Siostra Katarzyna zapamiêta³a, ¿e
Bóg i Maryja pragn¹ powierzyæ jej pewn¹ misjê. Nie wiedzia³a jeszcze dok³adnie jak¹. Us³ysza³a o tym w nastêpnym
przes³aniu w drugim objawieniu.
W sobotê przed I niedziel¹ Adwentu,
27 listopada 1830 r. w czasie rozmylania o godz. 17.30 po us³yszeniu charakterystycznego szelestu siostra Katarzyna ujrza³a w pobli¿u obrazu w. Józefa
Maryjê w piêknej wizji. Maryja ubrana
by³a w bia³¹ szatê, w bia³y welon okrywaj¹cy splecione w warkocz Jej w³osy,
sta³a na bia³ym globie ziemskim i depta³a stopami zielonego wê¿a z ¿ó³tymi plamami na grzbiecie. W rêku trzyma³a
mniejsz¹ kulê ziemsk¹ ze z³otym krzy¿em u góry, któr¹ ofiarowywa³a Bogu.
Palce obu d³oni ozdabia³y z³ote piercienie wysadzane drogimi kamieniami i brylantami, z których sp³ywa³y promienie na
glob ziemski, symbolizuj¹ce ³aski udzielane tym, którzy o nie prosz¹. By³o ich
po trzy na ka¿dym palcu ró¿nej wielkoci, i barwy. Z niektórych nie sp³ywa³y
promienie, co oznacza³o, ¿e ludzie nie
prosz¹ o ³aski.
Wokó³ postaci Maryi utworzy³a siê
owalna rama i pó³kolisty napis u do³u:
O Maryjo bez grzechu poczêta,
módl siê za nami, którzy siê do Ciebie
uciekamy.
Ma³a kula ziemska po pewnym czasie zniknê³a, a rêce Maryi opad³y na dó³
jakby pod ciê¿arem ³ask.
Po chwili wizja siê zmieni³a. Obraz siê
odwróci³ i siostra Katarzyna ujrza³a jego
rewers. Dostrzeg³a na nim du¿¹ literê M,
nad któr¹ dominowa³ krzy¿, a pod jego
ramionami dwa serca obok siebie: serce
Jezusa otoczone cierniami i serce Maryi
przebite mieczem. Owaln¹ ramê obrazu
ozdabia³o dwanacie gwiazd. Siostra Katarzyna us³ysza³a polecenie Maryi:
Spraw, by zosta³ wykonany medalik wed³ug wzoru tego obrazu. Ci, którzy bêd¹
go nosiæ na szyi z ufnoci¹, otrzymaj¹
liczne ³aski. Widzenie i objawienie dobieg³o koñca.
¯ycie klasztorne toczy³o siê nadal normalnym biegiem. Siostra Katarzyna powiedzia³a o tym widzeniu i poleceniu
Maryi spowiednikowi, Ojcu Aladelowi, ale
on i tym razem nie wzi¹³ powa¿nie tej
relacji do serca i nic nie uczyni³ w tym
wzglêdzie.

W grudniu 1830 r. Maryja kolejny raz
ukaza³a siê siostrze Katarzynie, ponawiaj¹c swe ¿yczenie wykonania tego medalika. Us³yszawszy od siostry Katarzyny o
tym ponownym poleceniu Maryi, O. Aladel by³ bezradny. Nie chcia³ byæ niepos³uszny poleceniu nieba, ale uchyli³ siê
od jego wype³nienia t³umacz¹c siê tym,
¿e napis wskazuje na Niepokalane Poczucie Maryi, które nie jest jeszcze zdefiniowanym dogmatem, a nauka Kocio³a o tym przywileju Maryi nie jest nawet
promulgowana, tzn. g³oszona z moc¹
obowi¹zuj¹c¹. Uda³ siê jednak do arcybiskupa Pary¿a po radê. Siostra Katarzyna tymczasem du¿o siê modli³a i czeka³a
na pomoc z nieba.
Maryja ukaza³a siê siostrze Katarzynie jeszcze w marcu i we wrzeniu 1831

r., skar¿¹c siê na opiesza³oæ i zw³okê w
wype³nieniu Jej polecenia. Powiedzia³a
te¿, ¿e ju¿ wiêcej w tym ¿yciu ziemskim
Jej nie ujrzy, bêdzie natomiast s³ysza³a
Jej g³os w czasie modlitwy. Siostra Katarzyna by³a bezradna. Ale kiedy powiedzia³a spowiednikowi, ¿e Maryja skar¿y³a siê i jest zawiedziona z powodu tej
zw³oki, Ojciec Aladel siê zaniepokoi³.
Zw¹tpi³ w swe przekonanie, ¿e siostra Katarzyna ¿yje tylko urojeniami i zacz¹³ siê
upewniaæ w mniemaniu, ¿e to co mówi³a
mo¿e byæ rzeczywicie prawd¹. Jesieni¹
uda³ siê do arcybiskupa informuj¹c go o
tym. Arcybiskup wys³uchawszy tych relacji Ojca Aladela o objawieniach i ¿yczeniach Maryi, nie dopatrzy³ siê w tym ¿adnego fa³szu. Popar³ ideê wykonania i upowszechnienia medalika, prosz¹c o jeden

dla siebie.
Wiosn¹ 1832 r. siostra Katarzyna przeniesiona zosta³a do hospicjum w Enghien, w pobli¿u klasztoru, by opiekowaæ
siê starcami. By³a tam kuchark¹, szwaczk¹ i praczk¹ dla 50 starców.
W czerwcu 1832 r. ukaza³y siê pierwsze medaliki (1500 szt), zamówione u
grawera. Otrzyma³y je siostry i ksiê¿a misjonarze w. Wincentego. Siostry zaczêty pracowaæ nad upowszechnieniem tej
formy kultu. Grawer musia³ zgodziæ siê
na wspó³pracê z innym swym koleg¹ po
fachu w ich produkcji, bo sam nie nad¹¿a³ w wykonaniu zamówieñ. Zapotrzebowanie na nie przeros³o oczekiwania sióstr
i Ojca Aladela. Do r. 1836 w samym Pary¿u rozprowadzono ich ponad dwa miliony, a na terenie Francji rozesz³y siê ich
dalsze miliony.
Oficjalna jego nazwa brzmia³a: Medalik Niepokalanego Poczucia, lub
Medalik Maryi. Jego popularnoæ szerzy³a siê dziêki relacjom ludzi, którzy je
nosili. Powszechnie nazywano go cudownym medalikiem dziêki ³askom jakie otrzymywali ludzie za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej, np. dziecko
zagro¿one epidemi¹ cholery po otrzymaniu medalika nagle wyzdrowia³o.
Inny ch³opiec cierpi¹cy na bezw³ad nóg,
po przypiêciu medalika do jego ubrania i pod koniec odprawianej nowenny
zacz¹³ chodziæ. Katalog tych ³ask i cudów by³ d³ugi i dzia³y siê one nadal w
XX w. Równie¿ i dzi miliony czcicieli
Maryi nosz¹ ten medalik. Siostra Katarzyna ju¿ za ¿ycia s³ysza³a o tych cudach. Ale kiedy w jej obecnoci siostry
rozmawia³y o objawieniach dotycz¹cych
tego medalika, to siostra Katarzyna
dziwnie milk³a, ukrywaj¹c tajemnicê o
nich.
W 1836 r. powierzono siostrze Katarzynie ca³kowit¹ opiekê nad hospicjum,
któr¹ troskliwie i sumiennie wype³nia³a
wród monotonnych zajêæ i obowi¹zków
przez 40 lat. Wspó³siostry uwa¿a³y j¹ za
zwyczajn¹ dobr¹ siostrê, nie dostrzegaj¹c u niej heroicznoci cnót i g³êbokiego
zjednoczenia z Chrystusem oraz nie domylaj¹c siê nawet, ¿e to jej Maryja objawi³a i zleci³a troskê o wykonanie tego
medalika. Zawsze potrafi³a umiejêtnie odwróciæ od siebie uwagê w rozmowie na
ten temat. A kiedy arcybiskup Pary¿a
wezwa³ j¹ do siebie, by przeprowadziæ
oficjalne dochodzenie odnonie do tego
medalika, siostra Katarzyna pos³usznie
ale z oporami przyby³a z przekonaniem,
¿e jej zeznania nie pomog¹ arcybiskupowi, poniewa¿ ju¿ nic nie pamiêta.
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Vox Domini
Potwierdzi³y siê tym samym na tej prostej i nie wykszta³conej zakonnicy plany
Bo¿e, ¿e Bóg w realizacji swych zbawczych planów pos³uguje siê maluczkimi i
pokornymi prostaczkami, ukrywaj¹c tajemnice Bo¿e przed m¹drymi tego wiata. (Mt 11,25)
Tymczasem zapowiedzi Maryi o nieszczêciach i wstrz¹sach w kraju i na
wiecie zaczê³y siê potwierdzaæ i wype³niaæ. Rewolucja lipcowa 1830 r. wybuch³a
tydzieñ po pierwszym objawieniu. Arcybiskup Quelen dwukrotnie ratowa³ swe
¿ycie ucieczk¹. Ponownie zawrza³o w
czasie rewolty w 1848 r. (Wiosna Ludów).
Arcybiskup Affre zgin¹³ na barykadach
wraz z wieloma kap³anami i wiernymi z
r¹k rewolucjonistów, zwolenników Karola Marksa. W czasie walk Komuny Paryskiej, 24 maja 1871 r. arcybiskup Duboy
zosta³ rozstrzelany. Spe³nienie siê tych
smutnych i tragicznych zapowiedzi eksperci objawieñ prywatnych uwa¿aj¹ za
jeden z dowodów autentycznoci objawieñ z 1830 r. Niektórzy nawet zapowiedzi Maryi odnosz¹ do kar XX w., jakimi
by³y pierwsza i druga wojna wiatowa.
W swoich objawieniach Maryja oprócz
postulatu wykonania cudownego medalika wyrazi³a tak¿e drugie ¿yczenie. Pragnê³a mianowicie, by te Jej objawienia
upamiêtnione zosta³y przez wykonanie figury na wzór cudownego medalika i
umieszczenie jej przed o³tarzem w kaplicy klasztornej. Przez d³ugie lata nic nie
uczyniono w tym wzglêdzie. Ojciec Aladel zadowala³ siê wykonaniem medalika.
Zmar³y w 1865 r. kolejny jej spowiednik,
Ojciec Chinchon równie¿ zlekcewa¿y³ to
¿yczenie Maryi. W 1876 r. zosta³ zwolniony z funkcji spowiednika. Siostra Katarzyna nie mia³a ju¿ si³ na rozmowê z
kolejnym. Mia³a ju¿ 70 lat i podupad³a na
zdrowiu. Astma, choroba serca, ataki
kaszlu, bóle w kolanie oraz inne dolegliwoci fizyczne w wiêta maryjne zapowiada³y zbli¿aj¹cy siê koniec jej ¿ycia. Arcybiskup, którego prosi³a o przywrócenie
Ojca Aladela jako spowiednika, kiedy
jeszcze ¿y³, któremu chcia³a przedstawiæ
to ¿yczenie Maryi, odmówi³ spe³nienia jej
proby. Zdesperowan¹ i zap³akan¹, którego dnia prze³o¿ona zapyta³a o przyczynê tego przygnêbienia. Siostra Katarzyna powiedzia³a wówczas, ¿e wyzna
ca³¹ prawdê, gdy Maryja wyrazi na to zgodê. Nastêpnego dnia, po uzyskaniu zgody Matki Bo¿ej, przedstawi³a swój problem prze³o¿onej. Wyzna³a wówczas, ¿e
to jej Maryja objawi³a nabo¿eñstwo cudownego medalikami, prosi³a ponadto, by
upamiêtniono to objawienie przez wyko-

nanie Jej figury i umieszczenie jej w kaplicy.
Prze³o¿ona, siostra Dufes prze¿y³a
szok. Wstyd jej by³o z tego powodu, ¿e
dot¹d traktowa³a j¹ jako prostaczkê.
Obieca³a pomóc w zrealizowaniu tego
dzie³a. Zamówi³a u rzebiarza wykonanie tej figury odpowiadaj¹cej wizji siostry
Katarzyny. Wykonanie tego projektu trwa³o jeszcze 20 lat. Siostra Katarzyna nie
doczeka³a ukoñczenia tego dzie³a. Trac¹c si³y, w wyniku chorób umar³a 31 grudnia 1876 r., wiedz¹c o dniu swej mierci.
Na wieæ o jej zgonie wierni przybyli
z³o¿yæ jej ho³d, znaj¹c ju¿ tajemnicê objawieñ cudownego medalika. W styczniu
1877 r. pochowano j¹ w krypcie obok hospicjum. Proces kanonizacyjny zgromadzenie wszczê³o w 1895 r. Beatyfikacji
siostry Katarzyny dokona³ Pius XI 28 maja
1933 r., a kanonizowa³ j¹ Pius XII 27 lipca 1947 r. Kilka miesiêcy przed beatyfikacj¹ stwierdzono, ¿e jej cia³o nie uleg³o
rozk³adowi. Przeniesiono je do kaplicy,
gdzie spoczywa pod o³tarzem zbudowanym w miejscu, gdzie objawi³a siê jej
Maryja. Nad o³tarzem za stoi figura upamiêtniaj¹ca to cudowne wydarzenie. Wype³nienie ¿yczeñ Maryi - wykonanie cudownego medalika oraz figury upamiêtniaj¹cej to objawienie stanowi³o ¿yciow¹
misjê siostry Katarzyny, która by³a powodem jej udrêki i doprowadzi³a j¹ do osi¹gniêcia wiêtoci.

OCENA OBJAWIEÑ
Charakteryzuj¹c zwiêle powy¿sze
objawienia nale¿y podkreliæ trzy cechy,
które odró¿niaj¹ to objawienie od innych.
Pierwsza cecha to oczywistoæ objawienia. Ukazanie siê Maryi siostrze Katarzynie, jak równie¿ anio³a (ch³opca) w
otoczeniu niebiañskiej wiat³oci, by³o
rzeczywiste, co nie mog³o budziæ w¹tpliwoci. Potwierdza to sam anio³ powa¿nymi s³owami w chwili zawahania siostry
Katarzyny: Oto Najwiêtsza Panna...to
Ona rzeczywicie.
Druga cecha - to osobisty, g³êboki charakter objawienia. Maryja pozwala siostrze Katarzynie na bliski kontakt, nawet
na poufa³oæ, co nie zdarzy³o siê w innych objawieniach. Siostra Katarzyna
klêcz¹c przed Maryj¹, opiera swe d³onie
na Jej kolanach i rozmawia z Ni¹ dwie
godziny. To niezwyk³y przywilej. Ten kontakt duchowy z Maryj¹ trwa³ potem przez
ca³e jej ¿ycie. W ostatnim po¿egnalnym
objawieniu siostra Katarzyna us³ysza³a
s³owa: wiêcej ju¿ nie zobaczysz Mnie na
ziemi, ale bêdziesz s³ysza³a mój g³os na
modlitwie.

Trzeci¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ to objawienie - to czas jego trwania. Maryja
przez dwie godziny mówi, a wiêc d³u¿ej
ni¿ w innych objawieniach.
Wspólnym za zwornikiem tego objawienia oraz innych objawieñ w ci¹gu nastêpnych 100 lat - to wezwanie do modlitwy: Przychodcie do stóp o³tarza...Objawienie to nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie z
innymi, jakie mia³y miejsce póniej w Lourdes, La Salette, Fatimie, Banneux.
Oceniaj¹c znaczenie objawieñ cudownego medalika w odniesieniu do misterium zbawienia nale¿y ponadto wyakcentowaæ jego wymiar teologiczny i znaczenie tego przes³ania dla ludzkoci.
W aspekcie teologicznym objawienie
to ma zwi¹zek z dogmatem Niepokalanego Poczêcia Maryi. W³aciwa nazwa
medalika brzmia³a: Medalik Niepokalanego Poczêcia. Ze wzglêdu na cuda i
³aski nazywano go cudownym. Dogmat
ten ilustruje wizerunek na medaliku: Maryja mia¿d¿¹ca g³owê wê¿a jest t¹ Niewiast¹ z Ksiêgi Rodzaju 3,15: Wprowadzam nieprzyjañ miêdzy ciebie a Niewiastê... Ona zmia¿d¿y ci g³owê... Dogmat ten jest ponadto wprost wspomniany w napisie: O Maryjo bez grzechu poczêta, módl siê za nami....
Bez w¹tpienia objawienie to przyspieszy³o zdefiniowanie dogmatu. Pius IX dostrzeg³ w tym objawieniu impuls do og³oszenia dogmatu i wyzna³, ¿e zachêta ta
przysz³a z Francji. Pozytywn¹ rolê odegra³ tu tak¿e arcybiskup Quelen, który
zaaprobowa³ wykonanie tego medalika i
potwierdzi³ autentycznoæ tego objawienia. W 1836 r. powiêci³ archidiecezjê Parysk¹ Maryi Niepokalanej. Tak¿e dziêki
jego naleganiom wezwanie: Królowo bez
zmazy grzechu pierworodnego poczêta... zosta³o w³¹czone do litanii loretañskiej. Pojawienie siê medalika jest tak¿e
zwi¹zane z objawieniami w Lourdes. Bernardetta w czasie objawieñ nosi³a ju¿ na
szyi cudowny medalik, a postaæ Maryi z
objawieñ w Lourdes przedstawiana na figurze i obrazkach jest identyczna jak na
cudownym medaliku.
Postaæ Maryi z objawienia cudownego medalika, stoj¹cej na kuli ziemskiej ma
te¿ zwi¹zek z nauk¹ o Maryi Wszechporedniczce ³ask. Doktryna ta nie jest jeszcze zdefiniowana jako dogmat, ale w teologii katolickiej jest uwa¿ana za pewn¹.
G³osi ona, ¿e wszystkie modlitwy adresowane do wiêtych, b¹d do Maryi czy
do Boga s¹ przedstawiane Bogu przez
Maryjê. Wszystkie te¿ ³aski pochodz¹ce
od Boga, w odpowiedzi na ludzkie proby, przekazywane s¹ wiernym przez Ma-
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ryjê. Ideê tê symbolizuje ma³a kula ziemska, któr¹ Maryja ofiaruje Bogu, przedstawiaj¹c Mu tak¿e modlitwy - jako Orêdowniczka. Prawdê o poredniczce Maryi wyra¿aj¹ ponadto w drugiej czêci objawienia promienie sp³ywaj¹ce z Jej roz³o¿onych r¹k i s³owa: O Maryjo...módl siê
za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy.
Na rewersie medalika jest odniesienie
do roli Maryi jako Wspó³odkupicielki ludzkoci. Dwa Serca - Jezusa i Maryi, wraz
z liter¹ M, nad któr¹ dominuje krzy¿ (symbol Maryi stoj¹cej pod krzy¿em Syna), dobitnie uwydatniaj¹ tê doktrynê Kocio³a.
Kiedy siostra Katarzyna na proby
spowiednika Ojca Aladela zapyta³a Maryjê, jakie s³owa nale¿y umieciæ na rewersie medalika, Maryja odpowiedzia³a,
¿e litera M oraz dwa serca wyra¿aj¹ wystarczaj¹co du¿o. Dwanacie gwiazd na
medaliku stanowi¹ aluzjê do tekstu z
Ksiêgi Objawienia w. Jana 12,1: Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê¿yc pod
Jej stopami, a na Jej g³owie wieniec z
gwiazd dwunastu.
W tym miejscu, nie uprzedzaj¹c lektury treci rozdzia³u o kolejnym dogmacie

maryjnym, pragniemy zwróciæ uwagê na
objawienia Amsterdamskie, w których jest
mowa i ¿yczenie Nieba og³oszenia kolejnego dogmatu maryjnego o wspó³odkupieniu, orêdownictwie i porednictwie Maryi. Zwi¹zek ten jest zdumiewaj¹cy, wskazuj¹cy na zamiary i plany Bo¿e w misterium zbawczym.
Medalik otrzyma³ liturgiczn¹ aprobatê, kiedy z polecenia kardyna³a Al. Maselli, prefekta Kongregacji Obrzêdów, w
1985 r. zatwierdzono nabo¿eñstwo ku
jego czci. Cudowny medalik jest wiêc jednym z trzech sakramentaliów w historii
Kocio³a, obok ró¿añca i szkaplerza, które zosta³y wyniesione do tak wysokiej
rangi.
Znaczenie objawieñ cudownego medalika jako orêdzia dla ca³ej ludzkoci jest
równie¿ jasne. Maryjê ³¹czy osobista wiê
z ka¿d¹ dusz¹ ludzk¹. Zajmuje siê Ona
nie tyle ca³¹ ludzkoci¹, ile ka¿dym cz³owiekiem z osobna, bo tak powiedzia³a.
W objawieniach tych Maryja nie mówi
nic i nie wzywa do pielgrzymek, ani do
budowy wi¹tyni. wi¹tyni¹ bêdzie ten
medalik zawieszony i noszony na szyi.

Obfite ³aski otrzymaj¹ ci, którzy bêd¹ go
nosiæ z pobo¿noci¹ i ufnoci¹. Medalik
ten sta³ siê bardzo popularny i rozpowszechni³ siê w milionach egzemplarzy
dziêki licznym ³askom i cudom, których
katalog jest niezliczony. Nosz¹ go protestanci, katolicy i ¯ydzi. I ka¿dy móg³by
opowiedzieæ w³asn¹ historiê spotkania z
Bogiem przez Maryjê. Medalik ten przyczynia siê do szerzenia osobistej czci i
nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej. Spe³nia
wiêc ogromn¹ rolê w uwiêceniu duszy i
przyczynia siê do nawrócenia wiata. Siostra Katarzyna Laboure sta³a siê wiêt¹
nie przez to, ¿e widzia³a Maryjê, ale dziêki
temu, ¿e ¿ywi³a czeæ do Niej, a ta czeæ
i nabo¿eñstwo mia³y wp³yw na jej ¿ycie.
Nie dokonywa³a czynów niezwyk³ych, ale
te zwyczajne spe³nia³a niezwykle wiernie,
sumiennie i z mi³oci¹ do Boga i ludzi. To
mo¿e czyniæ te¿ ka¿dy. Nie jest to ³atwe,
bo wymaga cnoty, heroizmu, ofiary, ale
to jest mo¿liwe, czego przyk³adem by³o
jej ¿ycie. Sta³a siê wiêt¹ zwyczajnych
ludzi i wzorem dla ludzi ¿yj¹cych w dzisiejszym wiecie, którzy tak¿e mog¹ osi¹gn¹æ wiêtoæ i zbawiæ siê.

AKT POWIÊCENIA
NAJWIÊTSZEJ MARYI PANNIE
Matko Najwiêtsza, Niepokalana Poredniczko ³ask w pokorze serca,
wiadomi swych s³aboci i ograniczeñ zwracamy siê do Ciebie z pragnieniem okazania
najg³êbszej czci i bezgranicznego zaufania przez osobiste powiêcenie siê Tobie.
Prosimy Ciê, przyjmij nas samych, wszystko, czym jestemy i co posiadamy,
na Twoj¹ wy³¹czn¹ w³asnoæ. Oddajemy Tobie przede wszystkim swoj¹ wolê
przez pos³uszeñstwo Bo¿ym przykazaniom i nauce Ewangelii odpowiadaj¹c na Twoje polecenie:
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn mój".
Rozporz¹dzaj nami wed³ug Swojej woli, która jest zawsze najdoskonalsz¹ wol¹ Twojego Syna.
Spraw, bymy nigdy nie przeszkadzali w osi¹ganiu przez Ciebie mi³osiernych zamierzeñ wzglêdem
braci Twego Syna pielgrzymuj¹cych jeszcze i nara¿onych na trudy i niebezpieczeñstwa" (KK 62).
Najwiêtsza Maryjo Panno Wniebowziêta, pragniemy, jako aposto³owie oddani do Twojej
dyspozycji uczyæ siê od Ciebie wiary, mi³oci i zjednoczenia z Chrystusem, Twoim Synem.
Chcemy myleæ Twoimi mylami, mówiæ Twoimi s³owami, pe³niæ Twoje czyny,
by upodobniæ siê do Jezusa Chrystusa, którego jeste ¿yw¹ Ewangeli¹.
Przyjmij to powiêcenie nasze jako zale¿noæ nieodwo³aln¹, jako dar na ca³e ¿ycie i wiecznoæ.
O Maryjo, bez grzechu poczêta, módl siê za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy. Amen.
Vox Domini 43-190 Miko³ów, skr. poczt. 72. Tel./fax: 0322584-228. e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Miko³ów. Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nak³ad: 2,5 tys. egz.
Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych. Przedruk i wykorzystanie tekstów mo¿liwe wy³¹cznie po
otrzymaniu pisemnej zgody Wydawnictwa. Bez zgody mo¿na dokonywaæ kserokopii ca³ego pisma
bez zmian w formie oraz treci i nie w celach komercyjnych.
Aktualny numer naszego konta: Getinbank SA II/O Katowice: 51 1560 1111 0000 9070 0014 0768
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To wiadectwo, otrzymane z Japonii, ukazuje g³êbiê wiary w kraju, gdzie katolicyzm jest religi¹ mniejszoci oraz
³aski, jakie mo¿e ona w tych warunkach wyjednaæ u Boga. Oto wspania³y przyk³ad dla mieszkañców chrzecijañskiej Europy. wiadectwo pochodzi od japoñskiego ma³¿eñstwa, Piotra i Marii Hanada.

Cudowny medalik w Japonii

Rodzina Piotra nale¿y do Kocio³a katolickiego od ponad wieku i posiada w
domu ma³y o³tarzyk. Piotr pisze: Niemal
co roku przyje¿d¿amy do Francji, aby
dziêkowaæ Maryi za wielk¹ ³askê, jak¹
nam wyjedna³a... Dowodzi to, ¿e Matka
Bo¿a opiekuje siê nawet najmizerniejszymi duszami.
Pocz¹tkowo tworzyli oni beztroskie stad³o, przekonani, ¿e szczêcie le¿y w posiadaniu bogactw materialnych. Ich jedyne dziecko  córka, urodzi³a siê w 1960 i
sta³a siê jedynym celem ich ¿ycia. Pod koniec pierwszego roku studiów na uniwersytecie, zachorowa³a na nieuleczaln¹ chorobê, a w pó³tora roku póniej, mimo u¿ycia wszystkich dostêpnych sposobów leczenia, zosta³a zabrana z tej ziemi.
W ci¹gu 10 lat  pisze Hanada  odeszli do Boga: moja matka, siostra i szwagierka. Uznalimy, ¿e przez te ci¹g³e ¿a³oby Maryja wzywa nas, abymy do Niej
powrócili.
Teciowa, która na pocz¹tku mia³a o
swoim ziêciu jak najgorsze zdanie, doceni³a wreszcie jego zalety i zaczê³a okazywaæ mu wiele sympatii, do tego stopnia,
¿e w czasie swojej choroby powiedzia³a
doñ: Bêdê ci gor¹co dziêkowaæ jeszcze
w chwili mojej mierci.
Po dziesiêciu latach, ¿ona rozchorowa³a siê ciê¿ko na depresjê, niewydolnoæ
serca, problemy z tarczyc¹ i raka trzustki!
wiadoma ciê¿kiego stanu swojego zdrowia, powtarza³a: Nigdy nie chcê pójæ do
szpitala. Wolê umrzeæ jak najszybciej, aby
spotkaæ siê w Niebie z moj¹ córk¹ i mam¹!
Jedyn¹ rzecz¹, która mog³a podtrzymaæ
na duchu Piotra nios¹cego ten krzy¿, by³a
modlitwa: Nauczy³em siê modliæ w najg³êbszym cierpieniu.
W uroczystoæ w. Józefa w 1991 r.,
ostatniego dnia nowenny, Piotr wszed³ do
pokoju chorej i us³ysza³: Zawie mnie do
szpitala, ale do szpitala Najwiêtszej Maryi Panny. Wiele modli³em siê za ciebie
do w. Józefa. Cudowny Medalik z Matk¹
Bo¿¹ dokoñczy twojego uzdrowienia, a w.
Józef przyprowadzi ciê do domu ca³kowicie woln¹ od choroby  odpowiedzia³ jej
m¹¿.
ciskaj¹c w d³oni mój ró¿aniec, z którym nigdy nie rozstawa³em siê od chwili
hospitalizacji ¿ony, powiedzia³em do Maryi: «Wierzê, Matko, ¿e wybierzesz moj¹
¿onê na wiadka Twojej chwa³y. Jeli

udzielisz jej ³aski uzdrowienia, powiêcimy resztê ¿ycia, jaka nam pozosta³a, na
wiadczenie po ca³ym wiecie o mocy
Twojego wstawiennictwa». Sk³adamy nastêpuj¹ce przyrzeczenia: 1. odbycia pielgrzymki do Nagasaki, gdzie bêdziemy
modliæ siê do Matki Bo¿ej z Lourdes i w.
Józefa; 2. rozprowadzania cudownego
medalika; 3. wyjazdu na pielgrzymkê do
sanktuariów europejskich w Lourdes, Fatimie, Czêstochowie i Kaliszu.
W szeæ miesiêcy póniej, ¿ona opuci³a szpital ca³kowicie uzdrowiona. W dniu
wypisania, lekarz, który nie by³ chrzecijaninem, powiedzia³ do mnie ze szczerym
zdumieniem: Panie Hanada, wynika st¹d,
¿e Bóg jednak istnieje.
Powróæmy zatem do cudownego medalika. Przez ca³y czas pobytu Marii w
szpitalu, nosi³ go ca³y personel. Aby go
rozprowadzaæ, Piotr kaza³ wybiæ medalik
w srebrze i z³ocie, prosz¹c jednoczenie
Maryjê, by pojawi³a siê jaka przeszkoda,
je¿eli ten pomys³ nie jest po Jej myli.
Odpowied z Nieba nie pozostawia³a ¿adnych w¹tpliwoci: natychmiast pojawi³y siê
zamówienia i mo¿na by³o za³o¿yæ stowarzyszenie Przyjació³ Cudownego Medalika Matki Bo¿ej. Wiele osób kupi³o go nie
tylko dla siebie, ale i dla ca³ych swoich rodzin, bli¿szych i dalszych, a tak¿e dla przyjació³.
Piotr i Maria Hanada rozpoczêli pielgrzymkê po Europie, w sierpniu 1994 r.,
od kaplicy przy rue du Bac. Nastêpnie
pojechali oni do Lourdes, gdzie Piotr prze¿y³ omdlenie. Znalaz³szy siê w szpitalu,
wyrazi³ swój ¿al do Boga, ¿e co takiego
 za Jego przyzwoleniem  sta³o siê podczas dziêkczynnej pielgrzymki, jak¹ odbywa³. Nazajutrz rano pomyla³ jednak, ¿e
zamiast siê skar¿yæ, mo¿e ofiarowaæ to
dowiadczenie w intencji chorych z grupy
pielgrzymkowej.
Córka profesora nadzwyczajnego medycyny na Uniwersytecie w Japonii, katoliczka, poprosi³a Piotra o medalik dla swojego ojca, buddysty. Gdy starszy mê¿czyzna by³ pogr¹¿ony w pi¹czce, córka
umieci³a w jego pokoju sporo dewocjonaliów. Odzyskawszy wiadomoæ, ojciec
zapyta³ j¹ o te przedmioty.
 Przes³a³ je nam pan Hanada, który
bardzo martwi siê o twoje zdrowie  odpowiedzia³a.
 Znasz go?

 Nie, ale zwróci³am siê do niego z
prob¹ o przys³anie cudownego medalika
i od tego czasu regularnie wysy³a mi listy,
podtrzymuj¹c mnie na duchu.
 Wiêc robi to dla ludzi, których nie zna,
dziêkujê, dziêkujê...
Piotr zrozumia³, ¿e próba, jaka go spotka³a (omdlenie), mia³a s³u¿yæ poprawie
zdrowia profesora i przygotowaniu go do
nawrócenia. Po kilku miesi¹cach, zaproponowa³ córce, by doprowadzi³a do chrztu
swojego ojca. Wydaje siê to nie do pomylenia  odpisa³a  ojciec jest bowiem
reprezentantem buddystów pewnej wi¹tyni, do której nale¿a³o dwadziecia pokoleñ naszych przodków i która zajmuje
siê ceremoniami rodziny cesarskiej.
Piotr Hanada nie rezygnowa³ jednak.
Gdy zbli¿a³o siê wiêto Niepokalanego
Poczêcia, odprawi³ nowennê, praktykuj¹c
jednoczenie ró¿ne umartwienia. Przez
ca³y jej czas, modli³ siê do Maryi: wiêta
Matko Boga, wypro dla nas ten cud.
Spraw, aby profesor przyj¹³ chrzest.
7 grudnia, w czasie gdy Piotr zwykle
odmawia³ ró¿aniec, nagle zadzwoni³ telefon. By³a to córka profesora, informuj¹ca,
¿e ojciec zgadza siê na chrzest. Powiedzia³ o tym, posiadaj¹c pe³n¹ wiadomoæ.
 Tato, czy wiesz, co oznacza zostaæ
ochrzczonym?  zapyta³a.
 Oczywicie!
 Zostaniesz chrzecijaninem, czyli
odejdziesz od buddyzmu!
 Wiem.
 Bêdziesz mia³ chrzecijañsk¹ ceremoniê pogrzebow¹, w kociele.
 Wiem.
 Mimo to chcesz byæ ochrzczony?
 Tak, chcê!
W dwa dni póniej, profesor przyj¹³
chrzest w swojej sali szpitalnej. Oto cudowne nawrócenie, wyjednane przez
modlitwê chrzecijanina o wierze zdolnej
góry przenosiæ. Tydzieñ po tym fakcie,
córka zadzwoni³a do Piotra Hanady: Ojciec w³anie odszed³ do Nieba. Przed
mierci¹, le¿¹c na ³ó¿ku, wyci¹gn¹³ obie
rêce w jednym kierunku; z pewnoci¹ widzia³ tam Maryjê, która przysz³a, aby go
zabraæ!
Medalik sta³ siê przyczyn¹ wielu innych
nawróceñ. Czy my, chrzecijanie, odznaczamy siê tak wielk¹ wiar¹ i trosk¹ o zbawienie dusz naszych blinich, jak niektórzy nasi bracia z Dalekiego Wschodu?
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Ks. dr Micha³ Kaszowski odpowiada na pytania
Kilka wyjanieñ ze strony http://www.teologia.pl

NIEPOKALANE POCZÊCIE
I WIÊTOÆ BO¯EJ RODZICIELKI
Koció³ wierzy, ¿e Maryja zosta³a obdarowana przez Boga wyj¹tkowymi ³askami, z których najwiêksz¹ jest dar Niepokalanego Poczêcia i wiêtoci.

1. Na czym polega
Niepokalane Poczêcie
Maryi? £k 1,28
Pierwsi rodzice, skuszeni przez szatana, zw¹tpili w mi³oæ Boga, w sensownoæ Jego przykazañ, przez co zniszczyli
w sobie przyjacielskie nastawienie do Niego i ³askê jednoci z Nim. Upadek pierwszych rodziców spowodowa³, ¿e wszyscy
ludzie przychodz¹ na wiat bez ³aski jednocz¹cej z Bogiem, bez daru nadprzyrodzonego ¿ycia Bo¿ego, co teologia nazywa stanem grzechu pierworodnego. Jezus Chrystus w sakramencie chrztu zmywa z nas ten grzech, obdarza darem ¿ycia Bo¿ego i jednoczy ze sob¹. Tylko Maryja przysz³a na wiat wolna od grzechu
pierworodnego: od momentu poczêcia
by³a przez ³askê zjednoczona z Bogiem.
Nie nale¿y myliæ Niepokalanego Poczêcia Maryi Panny z dziewiczym poczêciem
Jezusa Chrystusa.

2. Co znaczy,
¿e Niepokalane Poczêcie
Maryja zawdziêcza
Chrystusowemu dzie³u
odkupienia? 1 P 11,18-19

wiêtoæ i bezgrzesznoæ to owoc
Chrystusowego odkupienia. Tym owocem
by³ równie¿ dar Niepokalanego Poczêcia
Najwiêtszej Maryi Panny. Ze wzglêdu na
przysz³e zas³ugi Chrystusa, Maryja zosta³a
ustrze¿ona od grzechu pierworodnego.
Ka¿dy ochrzczony przypomina cz³owieka,
który przewróci³ siê i zosta³ nastêpnie
przez Jezusa Chrystusa podniesiony. Maryja natomiast podobna jest do cz³owieka, który nie zd¹¿y³ upaæ, bo ochroni³a
go przed tym wszechmocna rêka Bo¿a.

3. Co oznacza
bezgrzesznoæ i wiêtoæ
Maryi? Ef 1,3-4
Maryja Panna by³a wolna nie tylko od
grzechu pierworodnego, ale tak¿e od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Jej
wiêtoæ polega³a na wspó³pracy z otrzymanymi ³askami, na doskona³ym zaufaniu Bogu, na wierze, na mi³oci do Niego,
na wype³nianiu Jego woli, na s³u¿bie blinim.
Naladowaæ wiêtoæ Maryi znaczy jak Ona - w ka¿dej chwili ¿ycia wype³niaæ
wolê Ojca, Jemu bezgranicznie ufaæ. Odkryjemy wolê Bo¿¹, o ile za przyk³adem
Maryi bêdziemy siê zastanawiaæ nad
wszystkimi wydarzeniami ¿yciowymi, o ile
bêdziemy rozwa¿aæ czêsto Pismo w. i
ws³uchiwaæ siê w g³os sumienia. Poprzez
otaczaj¹cy nas wiat, ludzi, spotkania, wydarzenia Bóg mówi do nas, objawia nam
swoj¹ zbawcz¹ wolê i pragnienia.
Kto usi³uje odczytaæ wolê
Bo¿¹, ten ustawicznie siê
modli, bo modlitw¹ jest

wnikanie w zamys³y i pragnienia Boga.
Mo¿na zatem zadawaæ sobie ustawicznie
nastêpuj¹ce pytania: Czego Bóg teraz ode
mnie oczekuje? Jak post¹piæ, zachowaæ
siê, wykonaæ dan¹ pracê, aby Jemu siê
podoba³a? Co móg³by mi powiedzieæ Bóg,
gdy przygotowujê siê do rozmowy z niemi³¹ osob¹, gdy muszê wykonaæ nieprzyjemn¹ pracê itp.?

4. Co znaczy, ¿e Maryja
ukazuje nam wielkoæ
zbawczej dzia³alnoci Ojca,
Syna i Ducha wiêtego?
£k 1,46-50
Trójosobowy Bóg zbawia cz³owieka i
pragnie jego wspó³pracy w swoim zbawczym dziele. Na przyk³adzie Maryi widzimy, czego mo¿e dokonaæ Bóg w cz³owieku, który z Nim wspó³dzia³a. Matka Najwiêtsza podda³a siê zbawczemu oddzia³ywaniu Boga Ojca, Syna i Ducha wiêtego. Rozwa¿my wp³yw trzech osób Trójcy
wiêtej na Maryjê.
Przedwieczny Ojciec wzywa ludzi do
wspó³dzia³ania z Nim w zbawianiu wiata.
Zgodnie z Jego planem, Maryja mia³a byæ
Matk¹ Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który przyniós³ nam wieczne zbawienie, na
co wyrazi³a swoj¹ zgodê. Bogurodzica
osi¹gnê³a niezwyk³¹ wielkoæ, gdy¿ nie
sprzeciwi³a siê woli Boga Ojca.
Niepokalane Poczêcie Maryi, Jej niezwyk³a wiêtoæ i bezgrzesznoæ, wszystko to ujawnia nam wielkoæ Chrystusowego odkupienia. Wszystkie ³aski otrzymane przez Maryjê s¹ bowiem owocem mêki,
mierci i zmartwychwstania Zbawiciela,

Wszystkie wyk³ady ks. Micha³a Kaszowskiego,
czyli ponad 15 godzin nagrania,
dostêpne s¹ na p³ycie CD R mp3 do otwarzania
w komputerach, playerach lub w coraz popularniejszych radiootwarzaczach CD/MP3.
Informacje i zamówienia:
Biuro Handlowe Lumen
43-190 Miko³ów, ul. ¯wirki i Wigury 6.
Tel.: 0327383869
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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Vox Domini
Jej Syna. Bez odkupienia Maryja by³aby grzesznic¹ jak wszyscy
pozostali ludzie i nie zosta³aby wziêta do nieba.
Bezgrzesznoæ i wiêtoæ Maryi to równie¿ rezultat dzia³ania
w Niej Ducha wiêtego. Bez Jego oddzia³ywania nie ma duchowego odrodzenia ani wiary, ani mi³oci, ani wiêtoci. Z Ducha
wiêtego te¿ Maryja poczê³a w dziewiczy sposób Jezusa Chrystusa.
Niepokalana Matka wiedzia³a, ¿e swoj¹ wielkoæ zawdziêcza ³asce Bo¿ej, dlatego uwielbia³a Pana mówi¹c: Wielbi dusza
moja Pana i raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej. Oto bowiem b³ogos³awiæ mnie
bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia, gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi
Wszechmocny. wiête jest Jego imiê (£k 1,46-49).

Z Katechizmu
Kocio³a Katolickiego:
Niepokalane Poczêcie
KKK 508
Z potomstwa Ewy Bóg wybra³ Maryjê Dziewicê, aby by³a
Matk¹ Jego Syna. Jako "pe³na ³aski" jest Ona "wspania³ym owocem Odkupienia" (Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum
Concilium, 103); od pierwszej chwili swego poczêcia zosta³a
ca³kowicie zachowana od zmazy grzechu pierworodnego oraz
przez cale ¿ycie pozosta³a wolna od wszelkiego grzechu osobistego.
KKK 490
Aby byæ Matk¹ Zbawiciela, "zosta³a obdarzona przez Boga
godnymi tak wielkiego zadania darami" (Sobór Watykañski II,
konst. Lumen gentium, 56). W chwili Zwiastowania anio³ Gabriel
pozdrawia J¹ jako "pe³n¹ ³aski" (£k 1, 28). Istotnie, by móc daæ
dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowied swego powo³ania, by³o konieczne, aby Maryja by³a ca³kowicie przenikniêta przez
³askê Bo¿¹.
KKK 491
W ci¹gu wieków Koció³ uwiadomi³ sobie, ¿e Maryja, nape³niona "³ask¹" przez Boga (£k 1, 28), zosta³a odkupiona od chwili
swego poczêcia. W³anie to wyra¿a dogmat Niepokalanego Poczêcia, og³oszony w 1854 r. przez papie¿a Piusa IX:
Najwiêtsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczêcia, przez ³askê i szczególny przywilej Boga wszechmog¹cego, na mocy przewidzianych zas³ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zosta³a zachowana nienaruszona od
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego (Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: DS 2803).
KKK 492
Maryja zosta³a "ubogacona od pierwszej chwili poczêcia blaskami szczególnej zaiste wiêtoci" (Sobór Watykañski II, konst.
Lumen gentium, 56.; wiêtoæ ta pochodzi w ca³oci od Chrystusa; jest Ona "odkupiona w sposób wzniolejszy ze wzglêdu na
zas³ugi swego Syna" (Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 53). Bardziej ni¿ wszystkie inne osoby stworzone Ojciec
nape³ni³ J¹ "wszelkim b³ogos³awieñstwem... na wy¿ynach niebieskich - w Chrystusie" (Ef 1, 3). Wybra³ J¹ "z mi³oci przed
za³o¿eniem wiata, aby by³a wiêta i nieskalana przed Jego obliczem" (Por. Ef 1, 4).
KKK 493
Ojcowie Tradycji wschodniej nazywaj¹ Maryjê "Ca³¹ wiêt¹"
(Panaghia), czcz¹ J¹ jako "woln¹ od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzon¹ przez Ducha wiêtego i ukszta³towan¹ jako
nowe stworzenie" (Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium,
56). Dziêki ³asce Bo¿ej Maryja przez ca³e ¿ycie pozosta³a wolna
od wszelkiego grzechu osobistego.

JA JESTEM...
Ojciec Vincent przygotowa³ dla grup Prawdziwego ¯ycia
w Bogu modlitwê oddaj¹c¹ chwa³ê Bogu, u¿ywaj¹c w niej wyra¿eñ, jakimi Trójca wiêta pos³uguje siê w orêdziach. Vassula
zgodzi³a siê, aby modlitwê tê rozpowszechniono we wszystkich grupach czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Ojciec
Vincent zebra³ wiele piêknych wyra¿eñ rozpoczynaj¹cych siê
od s³ów Ja Jestem... z orêdzi.
Zgodnie z obietnic¹, przesy³am Wam listê zawieraj¹c¹ wyra¿enia, w których Jezus mówi o sobie: Ja jestem. Poprzez te
wyra¿enia Trójca wiêta przekazuje nam, w poetyckim i biblijnym jêzyku, mnóstwo Boskich cech.
Wyra¿enia te, w czasie modlitwy, mo¿na przekszta³ciæ w
wys³awianie Boga, zastêpuj¹c s³owa JA JESTEM sformu³owaniem TY JESTE. Nastêpnie mo¿na w³anie tak modliæ
siê w czasie spotkania grupy modlitewnej. Wykorzystalimy tê
modlitwê w czaasie adoracji i stwierdzilimy, ¿e Pan obdarzy³
nas swymi £askami.
Celem takiej modlitwy nie jest powtarzanie tych wszystkich zdañ i okreleñ, ale jedynie jakiej czêci. Na przyk³ad
mo¿na odczytaæ 3-4 zdania, koñcz¹c je zwrotem: Wychwalajmy Pana lub Dziêkujemy Ci Panie albo Niech Bóg bêdzie
b³ogos³awiony lub inn¹ aklamacj¹, któr¹ pozosta³e osoby powtarzaj¹.
Zalet¹ tej modlitwy jest to, ¿e odrywa nas od samych siebie i u¿ywa siê w niej s³ów i wyra¿eñ typowych dla orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu, co w konsekwencji sprawia, ¿e lepiej
rozumiemy g³êbok¹ duchowoæ tego Hymnu Mi³oci. Nie chodzi o to, aby modliæ siê w ten sposób w czasie ka¿dego spotkania modlitewnego, ale na przyk³ad od czasu do czasu.
Przedstawi³em moj¹ pracê Vassuli i powiedzia³a, ¿e to doskona³y pomys³. Porz¹dek zdañ nie jest dogmatyczny i mo¿e
byæ zmieniany. Nie jest te¿ konieczne, aby zaznaczaæ, kto mówi:
Ojciec, Syn czy Duch wiêty.
Mam nadziejê, ¿e ta modlitwa przyczyni siê do tego, ¿e
wzronie w nas pokora i mi³oæ.
Niech Was Bóg b³ogos³awi
O. Vincent
Jestem Najwiêtsz¹ Trójc¹
Jestem Wszystkim w Jednym
Jestem Jedyny
Jestem Jahwe Sabaoth
Jestem twoim Bogiem
Jestem twoim Wiecznym Ojcem
Jestem twoim Niebieskim Ojcem
Jestem Wszechmog¹cym
Jestem twoim wiêtym Ojcem
Jestem Najwy¿szy
Jestem Wszechmocny i Wszechwiedz¹cy
Jestem twoim Abba
Jestem Sprawc¹ twego ¿ycia
Jestem Królem Nieba i Ziemi
Jestem Królem twojej duszy
Jestem Boskim ród³em £ask
Jestem ród³em niebieskiej Manny
Jestem W³adc¹ Sprawiedliwoci
Jestem twoim pierwszym Ojcem
Jestem wiêty
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Jestem ¯ywy
Jestem Ten Sam
Jestem Piêkny
Jestem nieskory do gniewu
Jestem Amen
Jestem Bogiem
i sam sobie wystarczam
Jestem Obecny
Jestem jedynym prawdziwym Bogiem
Jestem Tym, który nape³nia ciê
Moj¹ Wiedz¹
Jestem ¿ywy i dzia³aj¹cy
Jestem twoj¹ Obron¹
Jestem Namaszczeniem
ubogiego w duchu
Jestem Porêczycielem
twojej pomylnoci
Jestem Promieniej¹cym Boskoci¹
i ród³em Wznios³ej Mi³oci
Jestem Najwy¿szym i Oblubieñcem
wszystkich stworzeñ
Jestem Odnowicielem i Lamp¹
cia³a i duszy
Jestem Pocieszycielem
przeladowanych z powodu prawdy
Jestem Balsamem i Namaszczeniem
chorego i umieraj¹cego
Jestem Ojcem ca³ej ludzkoci
Jestem Ma³¿onkiem
Mojego stworzenia
Jestem Królem i W³adc¹ Pokoju
i Mi³oci
Jestem twoim £ucznikiem
Jestem twoim Wartownikiem
Jestem ¯ywym ród³em Czystoci
Jestem Otch³ani¹ £aski
Jestem niekoñcz¹cym siê Oceanem
Litoci, Wspó³czucia i Czu³oci
Jestem twoim Spichlerzem
Jestem £ask¹ i Litoci¹
Jestem Ogniem poch³aniaj¹cym
wszystko, czego dotykam
Jestem Liturgicznym Hymnem
twojej duszy
Jestem Promieniej¹c¹ Boskoci¹
Jestem Synem Zrodzonym
przez Boga
Jestem twoim Zbawicielem
Jestem twoim Odkupicielem
Jestem twoim Stwórc¹
Jestem Panem Jezusem Chrystusem
Jestem Tym, który ratuje
Jestem Tym, który wykupi³ ciê
z niewoli grzechu
Jestem twoim Oswobodzicielem
Jestem Alf¹ i Omeg¹, Pocz¹tkiem
i Koñcem
Jestem Mistrzem nieba i ziemi
Jestem Tym, który utrzymuje
fundamenty ziemi
Jestem kochaj¹cym Ojcem
Jestem zawsze tak Delikatnym Ojcem
Jestem Wiecznym

Jestem Prawd¹
Jestem Drog¹
Jestem Mi³oci¹
Jestem ród³em twojej nadziei
Jestem wiêtym wiêtych
Jestem Doskona³y
Jestem Wszystkim
Jestem Wszystkim tym,
czym ty nie jeste
Jestem Nieskoñczonym Bogactwem
Jestem ród³em Mi³oci
Jestem Czysty i wiêty
Jestem twoim wiêtym,
który spogl¹da na ciebie z wysokoci
Jestem Bogiem Mi³oci
Jestem Boskoci¹
Jestem Bosk¹ Moc¹
Jestem Tym, który jest,
i który ma przyjæ
Jestem Królem królów
i Panem panów
Jestem Wierny i Prawdziwy
Jestem Wiernym
i Prawdziwym wiadkiem
Jestem po trzykroæ wiêtym
Jestem Pierwszym i Ostatnim
Jestem Emmanuelem
Jestem Bogiem niezrównanym
Jestem Panem wiêtych
Jestem Najwy¿szym
Panem wszelkiego stworzenia
Jestem Bogiem Prostoty
Jestem Bogiem Zazdrosnym
Jestem wiat³em wiata
Jestem Ukrzy¿owanym
i twoim Odkupicielem
Jestem S³owem
Jestem S³owem i dzia³am w Duchu
Jestem Chlebem ¯ycia
Jestem tym, który Ciê karmi
Jestem twoj¹ uczt¹
Jestem twoim mistycznym kielichem
Jestem twoim Napojem
Jestem nowym Adamem
Jestem ród³em niewypowiedzianych
zachwytów
Jestem wiat³em poleceñ
Jestem twoim królewskim doradc¹
Jestem twoim Duchowym
Kierownikiem
Jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem
Jestem twoim Uzdrowicielem
Jestem Powiêconym
i wiêtym Sercem wra¿liwym
Jestem twoim Mistrzem
Jestem twoj¹ Drog¹ do Nieba
Jestem Objawieniem
Jestem Najwy¿szym ród³em Mi³oci
Jestem Twoim Królem
Jestem twoim wiêtym Towarzyszem
Jestem twoim Dobrym Pasterzem,
który kocha ciebie
Jestem Dyscyplin¹ i M¹droci¹

Jestem Mistrzem Mi³oci
Jestem twoim wsparciem
Jestem Stra¿nikiem twej pobo¿noci
Jestem M¹droci¹
Jestem ród³em twojej radoci
Jestem ród³em ¯ycia
Jestem ród³em twojego oddechu
Jestem Hojnym ród³em
wszelkiego po¿ywienia
Jestem twoim Oblubieñcem
Jestem twoim
boskim Wspó³ma³¿onkiem
Jestem Wiernym nade wszystko
Jestem Bogiem - Cz³owiekiem
Jestem Napojem ¯ycia
Jestem Zmartwychwstaniem i ¯yciem
Jestem twoim Bratem
Jestem twoim Przyjacielem
Jestem twoj¹ rodzin¹
Jestem twoj¹ Tarcz¹ obronn¹
Jestem wojownikiem Sprawiedliwoci
Jestem W³adz¹ i Dyscyplin¹
Jestem G³ow¹ Mojego Cia³a
Jestem Kocio³em
Jestem G³ow¹ Kocio³a
Jestem twoim Schronieniem
Jestem Ska³¹ twojego zbawienia
Jestem Czystoci¹ i Oddaniem
Jestem twoim Pokojem
Jestem Tym, który ujawnia
przed Tob¹ Tajemnice
Jestem twoim Umi³owanym
Jestem twoim Niebem, twoim Rajem
Jestem Tym, który podniesie
oblubienicê
Jestem wierny w Moich Obietnicach
Jestem Ofiar¹ Mi³oci
Jestem Sêdzi¹
Jestem Sprawiedliwym
Jestem jedynym prawodawc¹
i Sêdzi¹
Jestem wiêty i Dobry
Jestem Panem ¯niwa
Jestem ¯yciem
Jestem twoim Jedynym wiêtym
przychodz¹cym z Nieba
Jestem Zwierzchnikiem Duchowym,
który rozmawia w twoim sercu
Jestem Korzeniem,
który karmi ciebie
Jestem Sta³ym Przypomnieniem
Mojego wiêtego S³owa
Jestem Korzeniem Drzewa ¯ycia
i ród³a ¯ycia
Jestem twoim Wychowawc¹
Jestem twoim Nauczycielem
i Mistrzem
Jestem tym, który podnosi
twoj¹ duszê
Jestem twoj¹ Twierdz¹
Jestem twoj¹ Ska³¹ i Schronieniem
Jestem twoim Obroñc¹
Jestem zwyciêski
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Jestem sta³y w Moim
przywi¹zaniu do ciebie
Jestem wyrozumia³y
Jestem ³agodny
Jestem cierpliwy
Jestem twoj¹ pomoc¹
Jestem twoim
najlepszym przyjacielem
Jestem zawsze tak delikatny
Jestem Winnym Krzewem
Jestem tym, który ujawni³ tobie
Moj¹ wiêt¹ Twarz
Jestem Bram¹ do ¿ycia wiecznego
Jestem Oceanem Pokoju
Jestem Panem zarówno umar³ego
jak i ¿yj¹cego
Jestem twoim wiat³em s³oñca
Jestem opasany z w³adz¹
Jestem twoj¹ pomoc¹
Jestem Jednym i Jedynym,
który wznosi wszystko do Mnie
Jestem Bogiem Nadziei
Jestem czujnym Stró¿em
Mojego Ogrodu
Jestem tym, którego szukasz
Jestem jak karmi¹ca matka,
która siê opiekuje dzieæmi
Jestem Oceanem Czu³oci i Pokoju
Jestem Stró¿em twojej duszy
Jestem Najwy¿szym Kap³anem
w Moim Domu
Jestem Bram¹, która prowadzi
do ¿ycia wiecznego
Jestem Ostateczn¹
i Niezg³êbion¹ M¹droci¹
Jestem nieskoñczenie
bogaty we wdziêk i cnotê
Jestem tym, który ciê b³ogos³awi
Jestem twoj¹ jedyn¹ pasj¹
Jestem tym, który ci udziela odwagi
Jestem pe³ni¹ szczêcia
Jestem Ska³¹ i fundamentem
chrzecijañstwa
Jestem Mi³osierny
Jestem ³agodny i pokorny Sercem
Jestem £agodny i Delikatny

Jestem
otch³ani¹ Mi³oci
Jestem Przebaczeniem
Jestem Nieskoñczon¹ Litoci¹
i Przebaczeniem
Jestem wspó³czuj¹cy
Jestem sam¹ Mi³oci¹
Jestem Tym, który najwiêcej
ofiarowuje s³abym
Jestem wspó³czuj¹cym
dla nieszczêliwych
Jestem twoim Uzdrowicielem
Jestem Bezgraniczn¹ Czu³oci¹
i Wspó³czuciem
Jestem Hojny we wszystkim
Jestem Autorem Prawdziwego
¯ycia w Bogu
Jestem Tym, który Ciê adoptuje
Jestem Sercem Serca Maryi - Dusz¹
Jej Duszy, Duchem Jej Ducha
Jestem promiennymi oczyszczaj¹cymi wodami ¯ycia przynosz¹cego
wiosnê
Jestem jak wschodz¹ce s³oñce,
które rozsiewa swoje wiat³o
w ciemnoci
Jestem Niewyczerpanym Ogniem
Jestem Duchem Wznios³ej Mi³oci
Jestem ¯arliwym P³omieniem Mi³oci
Jestem Si³¹ i Moc¹
Jestem twoim s³odkim aromatem
Jestem Wszystkim, tym,
czego ci brakuje
Jestem Bogiem i W³adc¹,
Twórc¹ Wszystkiego,
Duchem Wznios³ej Mi³oci,
Bezgraniczn¹ Mi³oci¹
Jestem Duchem £aski
Jestem ród³em Nadziei,
Wiary i Mi³oci
Jestem jak wschodz¹ce s³oñce
Jestem Duchem Prawdy
Jestem ¯yw¹ Wod¹
Jestem nieustaj¹c¹ modlitw¹ w tobie

Jestem prawdziw¹ lamp¹
twojego cia³a
Jestem Duchem, który uczy
i daje wstrzemiêliwoæ
Jestem Porednikiem ka¿dego
Jestem Porêczycielem
twojej pomylnoci
Jestem wznios³ym ród³em
Jednoci chrzecijan
Jestem najwy¿sz¹ Jednoci¹
Ojca i Syna
Jestem Namaszczeniem
dla ubogiego w duchu
Jestem Oblubieñcem was wszystkich
i Wiecznym Towarzyszem
Jestem Dawc¹ ¯ycia
Jestem wewnêtrznym ród³em
mocy w tobie
Jestem o¿ywiaj¹c¹ substancj¹
twojej duszy
Jestem Roznosicielem Pokoju
Jestem kamieniem wêgielnym
Kocio³a
Jestem o¿ywiaj¹cym Duchem
wyniesionego Syna
Jestem o¿ywiaj¹cym oddechem
twojego miertelnego cia³a
Jestem twoim s³odkim Umi³owanym
Jestem twoj¹ Zbroj¹
Jestem niedostêpnym s³oñcem
Jestem Drzewem ¯ycia
Jestem odbiciem wiecznego wiat³a
Jestem Bram¹, przez któr¹ wchodzisz
Jestem odtrutk¹
na miertelny poca³unek szatana
Jestem antidotum dla samej mierci
Jestem twoim ¯yciem
Jestem jak urodzajna gleba
Jestem Najwy¿szym Mistrzem
twojej duszy
Jestem rozdawc¹ wszystkich
niebieskich prezentów
Jestem jak piêkna Paruzja
(oprac. o. Vincent)
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CZY TO BÓG DAJE DZI ZNAK? (1)
Jak to rozeznaæ? Zastosowanie regu³ rozeznania
do Vassuli oraz do kilku innych przypadków.
Objawienia dzi siê mno¿¹. Mówi siê
o nich coraz wiêcej. Os¹d jest czêsto zm¹cony lub wywo³uje konflikty. Rozeznawanie pozostawia wiele do ¿yczenia. Aby zobaczyæ to jasno, rozpatrzmy kolejno:
p funkcjê i znaczenie objawieñ
w Kociele;
p regu³y rozeznawania;
p ich zastosowanie do kilku
przypadków, zw³aszcza do Vassuli,
o której tyle siê dyskutuje;
p kompleks inkwizycji.
Funkcja i znaczenie
objawieñ «prywatnych»
Jak je przyjmowaæ?
Kiedy pojawia siê dziecko, kr¹g rodziny wiwatuje z radoci¹, powiedzia³ Wiktor Hugo. Kiedy pojawia siê objawienie,
kr¹g rodziny Kocio³a nie wiwatuje z radoci¹. Przyjmuje siê je zazwyczaj z wielkim niepokojem, napiêciem, a nawet rozdra¿nieniem.
Problem numer jeden mo¿na uj¹æ s³owami tytu³u dramatu Eugene Ionesco: Jak
siê tego pozbyæ? Peyramale przyj¹³ w
Lourdes pierwsz¹ wizytê Bernadety jednym ze s³ynnych ataków gniewu, które
by³y jego tajemnic¹. Objawienia  które
mia³y miejsce w latach 30-tych w Beauraing i Banneux  by³y w ró¿nym stopniu
negowane, atakowane, albo okrywane
mrokiem tajemnicy a¿ do lat 80-tych. Dla
kogo, kto kocha Chrystusa i Maryjê, objawienie powinno byæ dobr¹ nowin¹, jak
jest ni¹ dla wielu dobrych chrzecijan.
Sk¹d wiêc przyjêcie nieufne, a nawet 
niezadowolenie?
Skromny status objawieñ
Powody tego s¹ powa¿ne.
p Po pierwsze, wi¹¿e siê to ze s³owami Chrystusa (J 20,29): «B³ogos³awieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli».
Czyli bardziej b³ogos³awieni s¹ ci, którzy wierz¹ Bogu na s³owo, ni¿ ci, którzy
widzieli, np. Chrystusa zmartwychwsta³ego.
p Po drugie, Koció³ s³usznie obawia
siê z³udzeñ oraz iluminizmu. Jednak hierarchia boi siê tak¿e autorytetu wizjonerów, poniewa¿ wydaj¹ siê mieæ bardziej bezporedni kontakt z Bogiem ni¿
ona. Wed³ug Karola Rahnera w tym w³anie tkwi zasadnicze historyczne ród³o

napiêcia pomiêdzy wizjonerami a hierarchi¹.
Ponadto objawieniom nadaje siê w Kociele skromne znaczenie z nastêpuj¹cych powodów:
p Nie mog¹ one nic dodaæ do Objawienia Chrystusa, które nie pominê³o nic
istotnego.
p Dotycz¹ ró¿nych przejawów ¿ycia
Kocio³a, a nie jego fundamentów.
p Objawienie, nawet uznane, nigdy nie
jest dogmatem. Koció³ zatem nigdy nie
zmusza do uwierzenia w nie. Jest ono dodatkow¹ pomoc¹ na us³ugach wiary.
p Pomimo wyj¹tkowego znaczenia
niektórych przes³añ niebieskich objawienia nie s¹  wed³ug Melchiora Cano  nawet jednym z dziesiêciu «miejsc teologicznych».
p Wed³ug w. Jana od Krzy¿a nie s¹
one ród³em ¿ycia mistycznego. Mog¹
nawet stanowiæ dla niego pewne zagro¿enie. By³ on surowy w tym wzglêdzie po
czêci dlatego, ¿e chcia³ siê uwolniæ od
ci¹¿¹cych na nim podejrzeñ o iluminizm.
Funkcja i wartoæ objawieñ
Jednak¿e objawienia spe³niaj¹ znacz¹c¹ rolê w ¿yciu Kocio³a. Nale¿¹ do dziedziny znaków. Cz³owiek, istota rozumna,
potrzebuje ich. Wie o tym Bóg, który by³
ród³em Objawienia i rytów Starego Testamentu. Chrystus da³ nam Ewangeliê i sakramenty. Biblia jest splotem znaków. Zarówno Stary jak i Nowy Testament czêsto

mówi o objawieniach i cudach.
Objawienia zajmuj¹ wa¿ne miejsce w
¿yciu Kocio³a. Gwadelupa, Aparecida w
Brazylii, Lourdes, Fatima nale¿¹ do najwiêkszych po Rzymie miejsc pielgrzymkowych.
Bóg wszystko przekracza i jest ponad
wszystkim. Równoczenie jednak pozostaje Kim bardzo przyjaznym i nie pozbawia cz³owieka znaków, bez których jego
wiara s³abnie i marnieje. Do znaków obiektywnych nale¿y Koció³ i sakramenty. Ponadto w ci¹gu ca³ej historii Bóg mówi poprzez znaki opatrznociowe lub nadzwyczajne, które wymagaj¹ rozeznania.
Znaki te spe³niaj¹ funkcjê prorock¹.
Budz¹ wiarê, a «zw³aszcza nadziejê», co
podkrela³ w. Tomasz z Akwinu. Przypominaj¹, ¿e Bóg  który jest ponad wszystkim  pozostaje obecny i bliski. Codzienne znaki  ma³e lub wielkie, zwyczajne lub
niezwyk³e  stanowi¹ umocnienie dla ludzkiej s³aboci. Z tego powodu objawienia
wi¹¿¹ siê z duszpasterstwem i nie s¹ wy³¹cznie problemem teologicznym lub prawnym.
Mno¿enie siê objawieñ
Wydawa³o siê, ¿e objawienia wygas³y
w Kociele. Dzi jednak mno¿¹ siê. Dlaczego tak siê dzieje?
Tê zmianê spowodowa³a decyzja prawna. W dawnym Kodeksie kanon 1399 § 5
«zakazywa³ wydawania ksi¹¿ek i artyku³ów, mówi¹cych o nowych objawieniach,
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wizjach, proroctwach i cudach». Kanon
2318 ekskomunikowa³ tych, którzy siê
temu sprzeciwiali. 14.10.1970 r., Pawe³ VI
zniós³ te kanony (Dekretem Kongregacji
Doktryny Wiary, opublikowanym w Acta
Apostolicae Sedis 29.12.1970, s. 1186) i
nie umieszczono ich w Nowym Kodeksie
Prawa Kanonicznego.
Nowe prawo  zgodnie z duchem Soboru  przywróci³o wolnoæ chrzecijañsk¹. Ufa ono w wiêkszym stopniu charyzmatom i prorockim inicjatywom osób
wieckich. Wi¹za³o siê to z ryzykiem, wierni jednak zazwyczaj potrafili (z kilkoma
tylko wyj¹tkami) korzystaæ z tego w duchu pos³uszeñstwa i dyskretnie.
Klimat wolnoci, usuniêcie ograniczeñ
umo¿liwia informacjê. D³ugo t³umione charyzmaty zosta³y pobudzone, czasem nadmiernie. W tym nowym klimacie wielu biskupów uzna³o kult w nowych miejscach
objawieñ, a w niejednym przypadku  nawet ich autentycznoæ.
I tak Pio Bello Ricardo, biskup Los Teques (Wenezuela) uzna³ 7 lutego 1988 objawienia Marii Esperanzy Medrano z Bianchi, które rozpoczê³y siê w 1976 i trwaj¹
do dnia dzisiejszego.
By³y równie¿ inne przychylne decyzje
dotycz¹ce kultu. W Akita (Japonia) biskup
uzna³ autentycznoæ tamtejszych objawieñ, jednak wobec sprzeciwów Konferencji Episkopatu i powo³anej przez siebie Komisji ograniczy³ siê do wyra¿enia
tego ostro¿nie, pomimo swego zdecydowanego przekonania.1
W San Nicolas (Argentyna) biskup 
po pierwszym badaniu  przyby³, aby przewodniczyæ ogromnej ludowej procesji ku
czci Dziewicy, odbywaj¹cej siê 25 ka¿dego
miesi¹ca. W procesjach bior¹ udzia³ t³umy licz¹ce 100.000 osób.
Co do Kibeho (Rwanda) to 15 sierpnia
1988 biskup uzna³ kult. Komisja nadal
bada autentycznoæ wydarzeñ. (Od Redakcji: obecnie objawienia te zosta³y ju¿
uznane za nadprzyrodzon¹ prawdziw¹ ingerencjê Boga).
Jeli chodzi o Medziugorje (Jugos³awia) to Konferencja Episkopatu  pomimo splotu ró¿nych uwarunkowañ  uzna³a je za miejsce kultu.
Czêsto rozeznanie wi¹¿e siê z trudnociami, jest wieloznaczne i dyskusyjne.
Wa¿ne jest ustalenie powodów takiej sytuacji.
Formowanie komisji
Co siê tyczy komisji, to mamy do czynienia z uprzedzeniami lub nieodpowiednimi postawami, które w ró¿nym stopniu
wymaga³yby rewizji.
Kiedy w³adza powo³uje komisjê badawcz¹, wybiera zwykle teologów, prawników

i psychologów, a nawet psychoanalityków.
Mo¿na postawiæ sobie pytanie, czy ta grupa ludzi jest najlepiej przygotowana do
duchowego rozeznawania dzia³ania Bo¿ego. Pewnemu kardyna³owi, który zajmowa³ siê formowaniem podobnej komisji,
powiedzia³em przed kilkoma laty: Proszê
znaleæ ludzi, którzy posiadaj¹ wiedzê nie
ksi¹¿kow¹, lecz autentyczne dowiadczenie serca i znajomoæ rzeczywistoci duchowych. Znajdziecie takich z pewnoci¹
wród spowiedników znanych z umiejêtnoci os¹du i wiêtoci, wród ojców
duchownych seminariów, mistrzów nowicjatów, egzorcystów. W tej dziedzinie liczy siê dowiadczenie duchowe. Oczywicie, dobrze bêdzie mianowaæ jednego lub
dwóch teologów dla sprawdzenia doktryny
oraz naukowców dla opisania natury
wydarzeñ, ale tak¿e u nich pewna wra¿liwoæ duchowa ma swoje znaczenie.
Propozycja ta  tak banalna i oczywista  nie jest do dzi brana pod uwagê.
Rzadko mianuje siê na cz³onków komisji
osoby dowiadczone w dziedzinie duchowoci.
Normaln¹ funkcj¹ komisji powinno byæ
wspomaganie rozeznania, którego usi³uj¹ dokonaæ pielgrzymi, czasem wykwalifikowani. Te jednak najczêciej dzia³aj¹ w
tajemnicy i chêtnie wypowiadaj¹  bez
g³êbszego uzasadnienia czy umotywowania  formu³ê wykrêtn¹ i negatywn¹: non
patet supernaturalitas  nadprzyrodzonoæ nie jest oczywista. Formu³a ta 
otwarta i nic nie znacz¹ca  czêsto jest
t³umaczona przez dziennikarzy jako odrzucenie, jakby brzmia³a ona: patet non
supernaturalitas, czyli oczywisty jest nienadprzyrodzony charakter. To pomieszanie posiada kilka przyczyn.
1. Komisje czêsto skupiaj¹ siê na cudzie, na nadzwyczajnoci. Tymczasem
cud nie jest czym najistotniejszym, najwa¿niejszym ani koniecznym do uznania
nadprzyrodzonego charakteru wizji lub
charyzmatu. Nadprzyrodzonoæ jest
przede wszystkim dyskretnie ukryta. Daje
siê poznaæ po znakach bardziej lub mniej
subtelnych, które potrafi¹ zauwa¿yæ dobrzy kierownicy duchowi. Powodowanie
zawieszania praw natury przez ³aski Bo¿e
udzielane w skrytoci serca jest faktem
rzadkim i drugorzêdnym.
2. Czêsto wymaga siê od wspomnianych «cudów» absolutnej, matematycznej
oczywistoci, co jest drugim pope³nianym
b³êdem. Blask znaków Bo¿ych jest bowiem zazwyczaj nieco przyæmiony, aby nie
ogranicza³y wolnoci. Pozwalaj¹ one na
wyci¹ganie wniosków o ró¿nym stopniu
prawdopodobieñstwa.
3. Wnioski Komisji: nie stwierdza siê

nadprzyrodzonoci (non patet), s¹ wynikiem niew³aciwego rozumienia tego co
nadprzyrodzone. W sposób godny po¿a³owania miesza siê cudowne zjawiska z
nadprzyrodzonoci¹. Przecie¿ zazwyczaj
w tych miejscach modlitwy nadprzyrodzonoæ wystêpuje w sposób bardzo obfity.
Ci, którzy siê tam nawrócili, doznaj¹
wstrz¹su s³ysz¹c s³owa: To nie jest nadprzyrodzone.
4. Czêsto nawet przebadanie przedstawianych cudów jest w ró¿nym stopniu
lekcewa¿one. Stwierdza siê, ¿e cud nie
zosta³ udowodniony, chocia¿ nieraz nie
przebadano dok³adnie np. nadzwyczajnych uzdrowieñ.
5. Komisje zbyt ³atwo niewyt³umaczalne fakty okrelaj¹ jako wyt³umaczalne,
chocia¿ nie podaj¹ ¿adnych wyjanieñ lub
t³umacz¹ je niezbyt solidnie. Zak³adaj¹ jedynie, ¿e parapsychologia, psychoanaliza, a nawet okultyzm mog¹ wszystko wyjaniæ. Przyk³adem takiej postawy mo¿e
byæ bardzo dziwny raport Narodowej Komisji badaj¹cej objawienia w Akita (Japonia). G³ówny ekspert przypuszcza³, ¿e
wizjonerka mog³a stanowiæ parapsychologiczn¹ lub ektoplazmatyczn¹ przyczynê s¹czenia siê  wiêcej ni¿ 100 razy
 krwi i potu z figury Dziewicy.2
Nieraz chrzecijanie wydaj¹ os¹dy bez
odpowiedniego upowa¿nienia. Ich postawa pobudza do nastêpuj¹cych uwag:
p Wielu  stwierdzaj¹c: «Mam dar rozeznania»  uwa¿a siê za nieomylny autorytet. Papie¿ ani biskupi postawieni wobec podobnego problemu nie podchodz¹
do niego w taki sposób. Sobory i Tradycja
Kocio³a  od czasu Soboru Lateraneñskiego V  zachêcaj¹ do zwracania siê do
ekspertów, którzy pomogliby wydaæ ocenê
opart¹ na zbie¿nych opiniach. Nawet
Rzym zaskoczy³o uznanie objawieñ w Betanii przez biskupa z Los Teques, który
nie powo³a³ komisji badawczej. Jednak by³
on wykwalifikowanym ekspertem w swojej diecezji jako profesor psychologii oraz
duchowoci i jako rektor Uniwersytetu Katolickiego w Caracas.
p Niektórzy os¹dzaj¹ zjawiska powierzchownie, ulegaj¹c ró¿nym ideologiom lub lêkom. Ich wewnêtrzne postawy
rzutuj¹ na ocenê wydarzenia, które jest
okrelane albo jako cudowne, albo jako
najgorsze. Zadziwia ³atwoæ i powierzchownoæ, z jak¹ ludzie  nawet wybitni 
tak lekko wyra¿aj¹ os¹dy typu: «To diabelskie»; «To channelling»3 (inaczej mówi¹c: wizjoner jest kana³em dla mrocznych
si³). Zbyt wielu psychoanalityków freudowskich sprowadza wszystko do zjawisk psychologicznych, a nawet do nerwic.
Ideolodzy i umys³y systematyczne gro-
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madz¹ argumenty dla podtrzymania
swych hipotez, najczêciej bez spotkania
siê i porozmawiania z wizjonerem lub charyzmatykiem. Na przyk³ad ci, którzy zorganizowali w Kanadzie4 kampaniê przeciw Vassuli, nigdy siê z ni¹ nie spotkali.
Chocia¿ niektórzy zaatakowali mnie w
s³owach, których nie mo¿na zaakceptowaæ, nie chcia³em z nimi polemizowaæ z
ró¿nych powodów.
Darzê wielu z nich zbyt wielk¹ przyjani¹ i szacunkiem. Zakomunikowa³em im
moje racje i moje oceny. Mog¹ siê nimi
swobodnie pos³ugiwaæ. Ujawni¹ je, jeli uznaj¹ to za dobre, albo zachowaj¹ dyskretnie dla siebie.
Polemika niszczy. Nie jest ona dobrym
narzêdziem, umo¿liwiaj¹cym dojcie do
rozeznania, które jest spraw¹ intuicji. A
wiêc bez polemiki, na bazie faktów przedstawiê moje rozeznanie dotycz¹ce Vassuli. Wyci¹gnê wnioski jako osoba nie
posiadaj¹ca oficjalnej w³adzy.
Stawia mi siê zarzut, ¿e «rêczê» za
Vassulê. Nigdy nie u¿y³em tego s³owa.
Pragnê przedstawiæ jedynie rozeznanie
oparte na klasycznych regu³ach. Ka¿dy
mo¿e byæ sêdzi¹, korzystaj¹cym z wolnoci przys³uguj¹cej w tej dziedzinie. Nawet
jeli jaka oficjalna w³adza wyra¿a zdanie
o objawieniu, nie narzuca go, lecz tylko
proponuje. Szanujê wiêc i ja wolnoæ ka¿dego, równie¿ przeciwników, których nie
podejrzewam o z³e intencje.
Jak rozeznawaæ?
ród³a regu³
rozeznawania
O rozeznawaniu mowa jest w ca³ej Biblii, od rozeznania z³a i dobra, przy którym Adam i Ewa dali siê oszukaæ. Regu³y
pojawiaj¹ siê tu i tam u proroków.5 Chrystus og³osi³ zasadê fundamentaln¹: «Drzewo poznaje siê po owocach»,6 a dwadziecia wieków ¿ycia Kocio³a udoskonali³o
teoriê i praktykê, dziêki Ojcom pustyni,
mnichom, w. Ignacemu Loyoli i innym.
25 lutego 1978 kardyna³ Seper, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, opublikowa³  na u¿ytek biskupów  przewodnik
duszpasterski dotycz¹cy rozeznawania
(przy powstawaniu którego s³u¿y³em
zreszt¹ rad¹ jako konsultant). Zosta³ on
jednak opublikowany sub secreto.7 Nie
wiem dlaczego, poniewa¿ na tych czterech stronach nie ma niczego, co mia³oby
charakter poufny. Rzym przyjmuje i wydaje siê nawet ¿yczyæ sobie spontanicznych opinii prawdziwych ekspertów
w tej dziedzinie. W dokumencie rzymskim
nie ma nic, co mog³oby byæ powodem do
ukrywania go w tajemnicy.
Regu³y fundamentalne

Ten duszpasterski dokument nie roci
sobie prawa do precyzowania wszystkich
kryteriów rozeznawania. Podamy wiêc kilka z nich, czerpi¹c z innych róde³ i odnotujemy przede wszystkim kilka podstawowych zasad, które wi¹¿¹ siê z problemem, o jakim chcemy tu mówiæ.
p Rozeznanie objawieñ, charyzmatów
i cudów nigdy nie posiada charakteru dogmatycznego. Kiedy zatem Koció³ uznaje autentycznoæ jakiego objawienia, nie
narzuca, lecz proponuje. Wierni pozostaj¹ wolni w jego ocenie, uwzglêdniaj¹c
oczywicie przytaczane racje, szanuj¹c
w³adzê i porz¹dek ustanowiony w tych
sprawach.
p Rozeznanie bierze pod uwagê ró¿ne zbie¿ne przypuszczenia, dotycz¹ce powagi samego przypadku, przynoszonych
owoców i stopnia prawdopodobieñstwa.
Autorytet Kocio³a nie roci sobie jednak
prawa do wydawania ocen nieomylnych,
udowodnionych z matematyczn¹ dok³adnoci¹. Nie dziwmy siê temu, poniewa¿
nawet w nauce istniej¹ ró¿ne stopnie
prawdopodobieñstwa stawianych hipotez.
p Autorytet Kocio³a pozostaje skromny w tej dziedzinie. Zachêca nas do przyjêcia takiej samej postawy, tym bardziej
¿e nie mamy ani takiego samego statusu,
ani takiej samej Bo¿ej pomocy co on. Nie
nale¿y tu zapominaæ o s³owach Chrystusa:
«Nie s¹dcie, a nie bêdziecie s¹dzeni»
(por. Mt 7,1; £k 6,37).
Unika siê wiêc formu³ stanowczych, absolutnych tak d³ugo, jak d³ugo zjawiska
mog¹ siê jeszcze rozwijaæ. Wizjoner, nawet autentyczny, mo¿e zgrzeszyæ, zboczyæ z drogi. Trzeba pozostaæ otwartym
na wskazówki pozytywne i negatywne...
Jakie s¹ kryteria rozeznawania?
1. Zgodnoæ treci objawieñ z wiar¹ i
moralnoci¹.
2. Wiarygodnoæ wizjonera. Istniej¹ tu
sprawy, które trzeba zbadaæ. Czy wizjoner jest:
 prawdomówny czy k³amie?
 bezinteresowny czy interesowny?
 zdrowy czy chory?
 zrównowa¿ony czy nie?
 szczery czy nieszczery, dziwny, gadatliwy?
 g³êboki czy powierzchowny?
 spójny czy niespójny?
 maj¹cy wady czy przyk³adny?
 prowadzi podwójne ¿ycie czy te¿
istnieje zbie¿noæ pomiêdzy jego ¿yciem
i s³owami?
3. Wystêpowanie znaków przekonywuj¹cych, nadzwyczajnych, cudownych. Objawieniom prywatnym mo¿e towarzyszyæ
ca³a gama obiektywnych wydarzeñ takich
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jak znaki wietlne na s³oñcu, ksiê¿ycu i
gwiazdach (£k 21,25; Mt 24,29; Mk 13,24);
wydzielanie siê zapachów, ró¿nych substancji takich jak woda, olej, krew.
Mog¹ równie¿ wystêpowaæ ró¿ne nadzwyczajne charyzmaty. Przebada³ je Herbert Thurston, angielski jezuita,8 i Joachim Bouflet w monumentalnym dziele zatytu³owanym Nadzwyczajne zjawiska w
¿yciu mistycznym.9 Autorzy ci przestudiowali wielk¹ liczbê faktów, które wystêpowa³y w ¿yciu mistyków na przestrzeni wieków: bilokacje, lewitacje, stygmaty, znaki
zalubin takie jak obr¹czka, korona, kwiaty, nadzwyczajne wizje, oddzia³ywanie na
odleg³oæ, pomna¿anie pokarmu, ró¿ne
cuda towarzysz¹ce ich mierci, np. brak
rozk³adu cia³a, przyjemny zapach.
Wa¿niejszym znakiem  wystêpuj¹cym
czêsto w Ewangelii, wybranym przez
Chrystusa jako znak dobroczynny i ludzki
 s¹ uzdrowienia fizyczne, psychiczne i
duchowe.
4. Najwa¿niejszym jednak znakiem s¹
owoce duchowe. Mówi o nich Chrystus w
podanej przez Siebie zasadzie: «Poznacie ich po ich owocach... ka¿de dobre
drzewo wydaje dobre owoce, a z³e drzewo wydaje z³e owoce».10
Te znaki duchowe wystarczaj¹, by dokonaæ prawid³owego rozeznania. Same
natomiast znaki czysto materialne nie wystarczaj¹, aby stwierdziæ autentycznoæ
nadprzyrodzonej interwencji. (c.d.n.)
Objawienia te zosta³y uznane przez bpa
Ito za nadprzyrodzone 22 kwietnia 1984, za
Episkopat Japonii uzna³ je tak¿e 29.11.1990.
2
Kiedy teoria ta sta³a siê trudna do utrzymania, bo zjawiska trwa³y nawet gdy wizjonerka, s. Agnieszka Sasagawa, przebywa³a
w odleg³oci 400 km od figury, ten sam ekspert stwierdzi³, i¿ widocznie inna zakonnica
tie¿ posiada uzdolnienia ektoplazmatyczne.
3
Channelling (nazwa pochodzi od angielskiego s³owa channel czyli kana³) to wspó³czesna forma spirytyzmu, propagowana przez
ruch New Age. Cz³owiek staje siê przekanikiem z³ych duchów.
4
Od tej kampanii rozpoczê³o siê oczernianie Vassuli na ca³ym wiecie i rozpowszechnianie we wszystkich krajach tych
samych «argumentów» dotycz¹cych rzekomych b³êdów w jej pismach. (Przyp. wyd.)
5
Na temat zasad rozeznawania warto
przeczytaæ np.: Pwt 13; 18,15; Jr 23,9n.; Mt
5,18n.; 7,15-24; 24,24n.; 1 J 4; Jk 3,17n.
6
Por. Mt 7,16-20; £k 6,43-44.
7
Czyli jako dokument «cile tajny».
8
Zjawiska fizyczne mistycyzmu, artyku³y
z lat 1919-38 opublikowane po jego mierci
w 1951, w ksi¹¿ce przet³umaczonej dla Gallimarda w 1961, a w 1986 przez Wydawnictwo
du Rocher.
9
Pary¿, Editions F.-X. de Guibert, 1992.
10
Mt 7,16-20; por. 12,33; 13,8; £k 6,4344; 3,9; 8,15; J 15,4-8.16.
1
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Vox Domini
Rekolekcje Prawdziwego ¯ycia w Bogu w Météores (Grecja). S³owo ojca Nicolaosa

Modlitwa Jezusa
«Panie Jezu Chryste, Synu Boga,
zmi³uj siê nade mn¹, grzesznym.»
Oto modlitwa Jezusa.
Powtórzona kilkakrotnie sk³ada siê na
ró¿aniec prawos³awny, nazywany Komvoskinion, czyli «zrobiony z wêz³ów.»
To znak ¿ycia ascetycznego. Tê modlitwê odmawia siê, aby uzyskaæ ³aski. Widzimy w Ewangelii wed³ug w. Mateusza
(20,30) dwóch lepców, siedz¹cych na
skraju drogi, którzy przywo³ali przechodz¹cego Jezusa wo³aj¹c w³anie: «Panie, miej
litoæ nad nami, Synu Dawida». Oto, co
akcentuje w. Grzegorz Palamas dla
wzmocnienia modlitwy Komvoskinion.
Tak¿e w Ewangelii widzimy kobietê kananejsk¹, która wo³a: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹.»
wiêty Grzegorz Palamas odnosi siê
do w. £ukasza (17,13) do sceny, w której trêdowaci mówi¹: «Jezu, Nauczycielu,
miej litoæ nade mn¹.» Widzimy ju¿ w Starym Testamencie, ¿e to wyra¿enie: «Ulituj
siê nade mn¹» ma wielk¹ moc. W Nowym
Testamencie, za ka¿dym razem cz³owiek
odnosi siê do Jezusa, w jednym wypadku, nazywaj¹c Go Chrystusem, w innym
 Jezusem Synem Dawida. Nie mo¿emy
sami siebie ocaliæ, bez wiary w Jezusa,
bez wiadomoci naszych grzechów.
Ta modlitwa jest potê¿na i bardzo krótka. Zawiera w sobie ca³¹ prawos³awn¹
wiarê: wo³anie do Ojca: «Panie, ulituj siê»,
wo³anie do Syna: «Jezu Chryste, Synu
Boga», do S³owa wcielonego, oraz wo³anie do Ducha wiêtego dla wyproszenia
mi³osierdzia. Kiedy macie mi³osierdzie,
macie wszystko. Z mi³osierdziem macie
¿ycie, macie zdrowie, pokój ducha, serca i duszy. Macie wszystko, co potrzebne
do ¿ycia.
Jezus prosi nas w Prawdziwym ¯yciu
w Bogu, aby tê modlitwê odmawiaæ dla
wyjednania mi³osierdzia Bo¿ego. I rzeczywicie dost¹picie przez ni¹ mi³osierdzia.
Wiem, ¿e modlicie siê d³ugo i ¿e odmawiacie ró¿ne modlitwy, staraj¹c siê o ¿adnej nie zapominaæ. Ale Pan wie wszystko,
On jest we wszystkim, On chce nam
wszystko daæ, w odpowiednim czasie,
wed³ug Jego zasad, dla naszego dobra.
To co otrzymujemy, mo¿emy udwign¹æ.

wiêty Maksym wyznawca powiedzia³:
«Odpadlimy od ³aski z powodu naszej
pychy.» Pycha zawiera w sobie dwie formy lekcewa¿enia: lekcewa¿enie si³y Boga
i lekcewa¿enie naszych w³asnych s³aboci. Duma  to sprawa pierwsza. Byæ pokornym oto znaæ w³asne s³aboci. Dziêki
pokorze znajdziecie ³askê Boga. £aska
mo¿e byæ na ziemi, w waszej duszy i to
siê nazywa Królestwem Boga.
W prawos³awiu nigdy nie oddzielamy
Chrystusa od innych osób Trójcy wiêtej.
Modlitwa Jezusa jest modlitw¹ do Trójcy wiêtej. Kiedy wzywamy imienia Jezusa, wzywamy Trójcê wiêt¹. Podczas modlitwy b³ogos³awienia wody mówimy: «Tobie Bo¿e, wszelka chwa³a Ojca, Syna i
wiêtego Ducha», dodajemy s³owa:
«Niech ³aska naszego Pana Jezusa Chrystusa, mi³oæ Ojca i jednoæ w Duchu
wiêtym bêd¹ nad wami wszystkimi.»
Odmawiaj¹c modlitwê Jezusa, mylimy
o Ojcu i jestemy pos³uszni Ojcu, jak dzieci
s¹ pos³uszne swemu ojcu. Czujemy bosk¹ moc Ducha wiêtego i wzywamy S³owo wcielone.
wiêty Symeon Nowy Teolog mówi tak¿e o tej modlitwie, mówi o Synu, Jezusie
Chrystusie jako o Logos, które otwiera
drzwi. «Kto przechodzi przeze Mnie, ocaleje, bêdzie móg³ wchodziæ, wychodziæ,
bêdzie znajdowaæ pastwiska.»
wiêty Symeon kontynuuje mówi¹c, ¿e
Ojciec jest domem tych drzwi. U w. Jana
14 czytamy «W domu Mojego Ojca jest
mieszkañ wiele.»
Wchodzimy do Ojca przez Jezusa
Chrystusa. Aby otworzyæ te drzwi, którymi jest Chrystus i aby wejæ do Ojca, potrzebujemy klucza i tym kluczem jest wiêty Duch, dawca ¯ycia, dawca Prawdy.
wiêty Duch, który pochodzi od Ojca,
jest posy³any przez Syna, aby Jezus Chrystus wszed³ do naszych serc. Wiara w
Boga wyjania, ¿e znamy Ojca poprzez
Syna, w Duchu wiêtym.
wiêty Maksym wyznawca przypomina, ¿e Ojciec musi byæ w nas wcielony.
Musimy staæ siê nowym Betlejem, w przeciwnym razie nie ujrzymy chwa³y nieba.
Modlitwa Jezusa wyjania du¿o rzeczy,
wyjania wiarê w Boga, poniewa¿ cz³owiek

go przyzywa, wo³aj¹c: Kyrie. On stworzy³
wiat, Jego nazywamy Ojcem.
W orêdziach widaæ, ¿e jest to Ojciec
bardzo g³êboko zwi¹zany ze Swymi dzieæmi. Nie mo¿na oddzielaæ Stwórcy od stworzenia, nie mo¿na oddzielaæ wynalazku od
Wynalazcy, nie mo¿na oddzielaæ obrazu
od tego, który go namalowa³, to co malarz wyra¿a, to jest on sam.
Potrzebujemy tej modlitwy Jezusa, poniewa¿ jestemy pozbawieni ³aski przez
grzech Adama. Jaki to by³ grzech? Egoizm cz³owieka pragn¹cego panowaæ. Jaka
jest przyczyna naszego grzechu? To nasze ego, nasze dumne ego. Modlitwa Jezusa koncentruje siê na s³owie Bóg. Jezus mówi: «Je¿eli Mnie kochacie, bêdziecie zachowywaæ moje Przykazania.» Zachowuj¹c pilnie Bo¿e Przykazania, a
szczególnie to: «mi³ujcie siê nawzajem»,
natychmiast ³¹czycie siê ze wiêt¹ Trójc¹
dziêki waszemu pos³uszeñstwu.
Nie ma pychy w modlitwie Jezusa. Jest
to modlitwa bezustanna i aby wejæ w tê
modlitwê, trzeba najpierw zdobyæ pokorê.
Wzywaj¹c wiêt¹ Trójcê poprzez modlitwê Jezusa, nie tracimy naszej osobowoci, nie tracimy nigdy naszej woli.
Jeden z darów modlitwy Jezusa to zdolnoæ rozpoznawania szatana i jego oszustwa, gdy¿ wiele razy zjawia siê on jako
anio³ wiat³oci, pod rozmaitymi postaciami, to najwiêkszy siej¹cy podzia³.
Poprzez modlitwê Jezusa, uczymy siê
odró¿niaæ si³ê szatana od si³y Boga, odró¿niaæ dobro od z³a.
Modlitwa Jezusa pozwala nam dojæ do
stanu uwolnienia od namiêtnoci  stanu
wyzbycia siê namiêtnoci. Nie chodzi o to,
aby niweczyæ namiêtnoci zniekszta³cane przez szatana, ale by nad nimi panowaæ, by nas nimi górowaæ i je przemieniaæ.
wiêty Maksym wyznawca, Ojciec Kocio³a mówi, ¿e ¿ycie duchowe i znajomoæ spraw duchowych bez praktykowanie tej wiedzy w ¿yciu, to jest teologia szatana.
Wydaje siê wam, ¿e szatan nie zna
Boga? Wierzycie, ¿e nie zna mocy Jego
³aski? On go zna lepiej ni¿ jaki teolog.
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Ocalenie przez Jezusa to zwi¹zek z
Chrystusem, ale tak¿e komunia z innymi.
On nie da³ nam jednego Przykazania. Ojciec da³ nam Dziesiêcioro Przykazañ. Jezus powiedzia³: «kochajcie siê wzajemnie», modlitwa Jezusa zachowuje ten nakaz w naszym umyle.
W Prawdziwym ¯yciu w Bogu, wszyscy ci Ojcowie Kocio³a s¹ wspomniani nie
imiennie, lecz przez ich pouczenia.
wiêty Grzegorz z Nyssy mówi: «czytaæ psalmy, to dobre dla pocz¹tkuj¹cych,

ale odmawiaæ modlitwê Jezusa, to dla
tych, którzy kosztuj¹ Bo¿ych ³ask i dla
tych, których siê nazywa siê ¿yj¹cymi w
milczeniu.» Mo¿ecie ¿yæ w wiecie, bêd¹c
jednak ¿yj¹cymi w milczeniu. Intelekt
koncentruje siê na ma³ych zdaniach. To
najkrótsza z modlitw, to jedno s³owo, imiê
Jezusa. Na dwiêk imienia Jezus wszystkie demony uciekaj¹. Mówicie Jezus, wyznajecie wasz¹ wiarê; mówicie Jezus, a
Trójca wiêta zwraca siê ku wam.
Modlitwa Jezusa jest krótka, jest g³ê-

boka, jest wewnêtrzna, jest prosta. Co
mo¿e zdzia³aæ? Jestemy przyzwyczajeni do d³ugich modlitw, ale gdy je zbierzemy wszystkie razem, dochodzimy do s³ów:
«Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmi³uj
siê nade mn¹, grzesznikiem.»
Rozmylajcie nad imieniem Jezusa,
które zmusza do ucieczki demona ju¿ samym Mi³osierdziem. Przyznajcie siê do
waszej nêdzy przed Nim i procie Go w
tym samym czasie o Mi³osierdzie.
Przek³ad z franc. E. B.

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU 2007
Odbêd¹ siê tradycyjnie w Jaworkach,
ko³o Szczawnicy.
Planowane terminy:
16-21.07.2007
23-28.07.2007
13-18.08.2007
20-25.08.2007
03-08.09.2007
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 osobistej
i wspólnotowej modlitwy, uczestniczenia w codziennej Eucharystii, a
tak¿e mo¿liwoæ g³êbszego poznania Orêdzi dziêki lekturze, dyskusji.

Przyjazd w pierwszym dniu najpóniej do
obiadu (godz. 14), wyjazd w ostatnim dniu
 po niadaniu.
Odp³atnoæ - 235 z³. Dla niepracuj¹cej m³odzie¿y: 185 z³. W tym pe³ne ca³odzienne
domowe wy¿ywienie i 5 noclegów w pokojach dwuosobowych. Zawsze jest mo¿liwoæ bonifikaty dla osób w trudniejszej
sytuacji materialnej.
Przy zapisie i rezerwacji miejsca wymagana jest wp³ata zaliczki w wysokoci 35
z³. P³atnoæ na konto Wydawnictwa
do 30 czerwca 2007: 16 1140 2004 0000
3602 3422 2480 (mBank, okrelaj¹c
wp³atê nale¿y podaæ datê pobytu).
W razie nag³ej rezygnacji z przyjazdu
zaliczka nie jest zwracana, lecz s³u¿y
pokryciu kosztów

zwi¹zanych z przygotowaniem noclegu
oraz posi³ków w dniu przyjazdu.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw oraz zarówno mê¿czyzn jak i kobiet, osób duchownych i wieckich. Atmosfera rodzinna, ma³e grupy, maksymalnie 14-osobowe.
Zaproszenie jest skierowane do osób od
18 roku ¿ycia. Nie ma mo¿liwoci przyjazdu rodzin z dzieæmi poni¿ej 18 roku
¿ycia ani pozostania na czas d³u¿szy ni¿
pobyt rekolekcyjny.

ZAPRASZAMY!

Do godziny 12.15:
Jutrznia, niadanie, modlitwa ró¿añcowa, Msza w., adoracja Najwiêtszego Sakramentu, spotkanie modlitewne w formie krêgu biblijnego, indywidualne b³ogos³awieñstwo i modlitwa na Anio³ Pañski.
Popo³udniu, po obiedzie:
Indywidualna modlitwa, lektura, odpoczynek  czas na spacery po piêknej okolicy Ma³ych Pienin.
Wieczorem:
modlitwa ró¿añcowa, kolacja, projekcja filmu religijnego, Nieszpory,
kompleta, Apel Jasnogórski.
W czwartek: Godzina wiêta; w pi¹tek: Droga Krzy¿owa.
INFORMACJE:
695532906
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Vox Domini
W dniu 24 czerwca 2006 roku, zdarzy³a
siê okazja zadaæ kilka pytañ Ojcu Tomislavowi Pervanowi, który przez wiele lat
by³ w Medziugorju proboszczem i objawienia by³y dla niego od pocz¹tku czym prze¿ywanym bardzo wyj¹tkowo. Przedstawiamy wa¿ne fragmenty ciekawej rozmowy:

W MEDZUGORJU NAJWA¯NIEJSZA JEST
SPOWIED
- Ojcze Pervan! Od pierwszych objawieñ minê³o 25 lat. Jak Ojciec po tylu
latach ocenia te wydarzenia, przez wielu nazywane fenomenem Medziugorja?
Medziugorje jest wielkim znakiem danym przez Boga, znakiem wyra¿onym jasnymi s³owy Niebios, w postaci objawieñ.
Od 25 lat objawienia przemawiaj¹ tak, ¿e
nie sposób siê im sprzeciwiæ; przemawiaj¹ do nas poprzez Gospê i widz¹cych.
Wszyscy jestemy wezwani, aby przyj¹æ
kierowane do nas zaproszenie, odpowiedzieæ modlitw¹, nawróceniem, przemian¹
dotychczasowego ¿ycia.
Miejscowy biskup nadal usi³uje przedstawiaæ ten fenomen jako dzie³o wy³¹cznie ludzkie, jednak lud pod¹¿a za g³osem
serca. Maryja jest tu obecna i dla mnie to
widomy znak prawdziwej wiary.
Obecnie bardziej zrozumia³e staje siê,
¿e objawieniom dano wiarê od samego pocz¹tku, a Medziugorje sta³o siê miejscem
spotkañ pielgrzymów poszukuj¹cych
Boga, spotkañ ludzi zagubionych, przybywaj¹cych tu z ca³ego wiata. Miejsce to
jest obecnie bardziej znane i obecne w
wiadomoci ludzi, ani¿eli inne cele pielgrzymek, takie jak Lourdes czy Fatima.
Ka¿dego dnia, zw³aszcza latem, dostrzega siê tu tysi¹ce pielgrzymów, którzy trwaj¹c na modlitwie z Maryj¹ znajduj¹ odpowied na wiele ró¿nych nurtuj¹cych ich ¿yciowych pytañ i w¹tpliwoci.
- W czasie wczorajszej, wieczornej
Mszy wiêtej, s³owa Ewangelii zosta³y
odczytane w wielu jêzykach, co oczywicie wywar³o na mnie i zgromadzonych niezwyk³e wra¿enie.

Tak, Ewangeliê odczytano w 17 jêzykach i dla mnie równie¿ by³ to pewien znak
przypominaj¹cy Dzieje Apostolskie, gdzie
w. Pawe³ zwróci³ siê miêdzy innymi równie¿ do 16 narodowoci. Uwa¿am, ¿e jest
to wiarygodne potwierdzenie katolickiego
charakteru Medziugorja. Koció³ w Medziugorju jest kocio³em ¿ywym.
- Pewien, w swoim mniemaniu, postêpowo myl¹cy dziennikarz, wyrazi³
w wywiadzie przekonanie, ¿e jego obawy wzbudza w³anie Koció³ ¿ywy, a
nie ho³duj¹cy tradycyjnym obrzêdom.
Czy rzeczywicie jest tak, ¿e to z winy
tradycyjnego Kocio³a opustosza³y
wi¹tynie w krajach zachodnich?
W³asne spostrze¿enia z ostatnich lat
potwierdzaj¹, ¿e nie ma ju¿ znanych z
przesz³oci kocio³ów o charakterze ludowym. Nie ma ich ju¿ w Niemczech, w Austrii, nawet w Szwajcarii. Dzi ponownie
zmierzamy w kierunku Kocio³a, wymagaj¹cego podjêcia indywidualnych decyzji.
Ka¿dy musi podj¹æ decyzjê o przynale¿noci do Kocio³a, czy pragnie wiadomie
opowiedzieæ siê po stronie Chrystusa. Powiedzieæ stanowcze: TAK  Bogu, Jezusowi, Maryi. Musi to byæ ¿ywe, bardzo stanowcze i zdecydowane: TAK. To w³anie
mam okazjê obserwowaæ ka¿dego dnia tu,
w Medziugorju.
Uwa¿am, ¿e najwa¿niejszym zjawiskiem w Medziugorju jest spowied, której widocznym przejawem s¹ zachodz¹ce w ludziach przemiany, gdy nastêpnie
widzi siê, jak krocz¹ ju¿ w ¿yciu inn¹, now¹
drog¹. S¹ to zmiany i reakcje ze wszech
miar pozytywne, obiecuj¹ce.

Wielu z pielgrzymuj¹cych tu, po kilku latach przybywa do Medziugorja ponownie. Przypominaj¹, ¿e w³anie u mnie
przystêpowali do spowiedzi, mówi¹ o
zmianach w ¿yciu. To uwa¿am za najbardziej istotne! Medziugorje pozwala odnaleæ drogê do Boga poprzez nawrócenie.
Zdecydowane: TAK, powiedziane Jezusowi, to równoczenie stanowczy sprzeciw
wobec wszelkiego z³a!
- W katolickiej i wiatowej prasie, w
ostatnim okresie parokrotnie informowano, i¿ w czasie pobytu biskupa Perica w Rzymie, w ramach wizyty ad limina, Papie¿ jakby zbywa³ umiechem
problem Medziugorja. Co o tym sadziæ?
Zw³aszcza w Europie jest czym bolesnym to, ¿e biskupowi Pericowi w podró¿ach towarzyszy ta z³oliwa radoæ, gdziekolwiek siê pojawi. Trudno dociec przyczyny, nie wiadomo gdzie t³o tego wszystkiego? Zdarzy³o siê i w Medziugorju, ¿e
udzielaj¹c sakramentu bierzmowania, biskup Peric publicznie wobec zgromadzonych wyrazi³ swój negatywny os¹d o objawieniach.
W tym dniu, po obiedzie, w prywatnej
z nim rozmowie poruszy³em ów temat, mówi¹c: W swoich krytycznych wypowiedziach winno siê jednak uwzglêdniæ wielotysiêczne nawrócenia. Biskup jako
duszpasterz winien byæ z ludem, dostrzegaæ dobre owoce. Po¿¹dane by³oby zasi¹æ w konfesjonale, dostrzec zmiany zachodz¹ce w sercach pielgrzymów, ich
szczere powroty do wiary, do Boga. Nale¿y tak¿e poznaæ opinie uczonych, lekarzy, którzy na podstawie badañ nie stwier-
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dzaj¹, by widz¹cy byli ludmi chorymi, lub
by znajdowali siê podczas objawieñ w stanie hipnozy. Nie s¹ przez nikogo manipulowani. Tu wydarza siê co, co w istniej¹cym stanie rzeczy, w tak d³ugim czasie,
nigdy jeszcze siê nie zdarzy³o. Przed tak
fenomenalnym zjawiskiem nie sposób z
góry i z takim uprzedzeniem odgrodziæ siê
murem ca³kowicie negatywnego os¹du.
Widz¹cy nie s¹ mediami wyznaj¹cymi
spirytyzm. S¹ istotami wolnymi, ka¿dego
dnia ciesz¹cymi siê na spotkania z Matk¹
Bo¿¹. Nie potrafi¹ udawaæ, nie potrafi¹ odgrywaæ stanów ekstazy. Prze¿ywaj¹ spotkania w sposób dla nas niewidoczny.
- Wczoraj, w godzinach wieczornych, po zakoñczonej liturgii, obecnoæ widz¹cych wzbudza³a powszechne wzruszenie. Sprawiaj¹ wra¿enie
osób w pe³ni dojrza³ych. Jak Ojciec ich
ocenia?
Widz¹cy reprezentuj¹ ca³kowicie normalne osobowoci. Od 25 lat spe³niaj¹ wymagaj¹c¹ wiele powiêceñ s³u¿bê, z pe³nym oddaniem dla orêdzi Gospy, a prze-

cie¿ nie jest spraw¹ ³atw¹ znajdowaæ siê
nieustannie pod ciê¿arem tak trudnego i
odpowiedzialnego zadania, wykonywanego publicznie. Jak mo¿na jednak zauwa¿yæ, s¹ ludmi doros³ymi i mimo wielu innych obowi¹zków, ka¿de stara siê nadal
upowszechniaæ orêdzia Gospy.
- Spójrzmy jeszcze wstecz na minione 25-lecie. Czy Ojcu zdarzy³o siê kiedy rozwa¿aæ w mylach takie ¿yczenie, aby Maryja siê nie objawi³a? Aby
powa¿ne, zwi¹zane z tym zadania, nie
zosta³y powierzone?
Nie, w ¿adnym przypadku. Przeciwnie!
Ciesz¹ nas zwi¹zane z tym zadania. W
roku 1981, na pocz¹tku objawieñ, nie moglimy wiedzieæ, ¿e wydarzenia spowoduj¹ tak wielkie poruszenie. Ka¿dy z nas jest
takim ma³ym kamyczkiem w olbrzymiej
mozaice, darowanej nam przez Matkê
Bo¿¹. Widz¹cy te¿ wyra¿ali zdziwienie, ¿e
objawienia trwaj¹ nieustannie. Przed 25
laty mo¿na by³o sobie ¿yczyæ ³atwiejszego ¿ycia, jednak obecnie, po wszystkich
dowiadczeniach, zdajemy sobie sprawê

Nowoæ

4/2006
z obfitoci ³ask, darowanych ka¿demu z
nas.
Papie¿ powiedzia³ niedawno, ¿e mo¿na budowaæ kocio³y i domy, lecz trwa³e
pozostanie to, co zosta³o zasiane. Tylko
zasiew dojrzeje i przetrwa. W Medziugorju Matka Najwiêtsza posia³a ziarno i, jak
widzimy, plon jest obfity.
- Czego Ojciec móg³by jeszcze ¿yczyæ Czytelnikom z okazji jubileuszu
25-lecia i czego ¿yczy sam sobie?
Osobicie, po tych wszystkich latach
¿yczy³bym sobie pozostawaæ w wiêtoci.
Jest to moje jedyne ¿yczenie: spe³niaæ
wolê Matki Bo¿ej, wyra¿an¹ w orêdziach.
Ka¿demu, przybywaj¹cemu do Medziugorja, ws³uchanemu w orêdzia, ¿yczê nawrócenia i podjêcia starañ, aby zgodnie
ze wskazaniami Matki Bo¿ej potrafi³ wejæ
na drogê wiêtoci i ju¿ z niej nie zbaczaæ.
Rozmowê prowadzi³ md dla
Medjugorje - Gebetsaktion Nr 82/2006
Przek³ad z niemieckiego:
Bogus³aw Bromboszcz

25 lat objawieñ
Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju
w Medziugorju
Nagranie zawiera
 obszerne fragmenty uroczystych Mszy w.
w Medziugorju, które
sfilmowalimy 24 i 25 czerwca 2006
wraz z homiliami i z oryginalnym
t³umaczeniem na jêzyk polski.
 modlitwê ró¿añcow¹ z widz¹cymi z 25 czerwca,
tak¿e z t³umaczeniem na jêzyk polski.
Materia³ zarejestrowany zosta³
podczas obchodów 25 rocznicy
objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju.
Ca³oæ trwa 2 godziny i 45 minut
P³yta DVD-R lub kaseta video VHS
DVD-R: 30 z³ Kaseta video VHS: 18 z³
Zamówienia i informacje: B. H. Lumen
Pe³na oferta w internecie:
http://www.voxdomini.com.pl
43

4-2006.P65

43

2006-12-06, 12:21

Vox Domini

DLA MNIE, ISTOT¥ ORÊDZIA
Z MEDZIUGORJA JEST POKÓJ
Z wielk¹ radoci¹ uczestniczê dzisiaj w kartuzjañskim klasztorze w Marienau, w uroczystoci przyjêcia wiêceñ kap³añskich przez pewnego zakonnika kartuza*, z którym jestem zaprzyjaniony od wielu lat. Kartuzi wiod¹
klasztorne ¿ycie w ca³kowitym odosobnieniu. Nie oznacza to jednak, ¿e objawienia w Medziugorju s¹ im nieznane;
równie¿ w ich klasztorze pomylano o
ich 25- tej, jubileuszowej rocznicy.
SPRZECIWY WOBEC
MEDZIUGORJA
W³anie sprzeciwy s¹ znakiem, i potwierdzeniem prawdziwoci objawieñ. Tak
wiele zosta³o tu ju¿ rozdanych ³ask. Dostrzega to ka¿dy, kto szeroko otworzy swoje serce i oczy. Medziugorje jest konfesjona³em dla wiata; zrodzi³o siê ju¿ przy nim
wiele powo³añ i jak¿e wielu przybywaj¹cych pielgrzymów zmieni³o swoje ¿ycie.
Kto pragnie to zobaczyæ, na pewno zobaczy, kto chce us³yszeæ  us³yszy i zaczerpnie tu si³. Któ¿ jednak wie, jak d³ugo jeszcze bêdzie nam darowana ta ³aska p³yn¹ca z niebios!
OFIARA
Jest to jednak szczególny rodzaj ofiary, przede wszystkim bowiem chodzi o to,
by móc ka¿dego dnia rozpoznawaæ wolê
Boga. Kto zastanawiaj¹cy siê nad ¿yciem w klasztorze mo¿e s¹dziæ, ¿e mnich
to nieustannie poszukuj¹cy, samotny wêdrownik; jednak ju¿ w klasztorze, b¹d w
drodze do klasztoru, musi dojæ do przekonania, ¿e kroczy drog¹ sensu ¿ycia i radoci; przede wszystkim radoci wewnêtrznej, kiedy ka¿dego dnia pytamy:
Czego Bóg pragnie? Wczeniej pytanie
brzmia³o inaczej: Czego ja pragnê? Obecnie jednak przemierzam drogê podczas
której ka¿dego dnia i w ka¿dej chwili pytam: Czego Bóg pragnie? Taka jest w³aciwa droga dla ka¿dego: szukaæ Woli
Boga.
le wiedzie siê cz³owiekowi, kiedy odsunie od siebie Boga, nie potrafi prowadziæ z Nim ¿adnej rozmowy, nie nawi¹zuje z Nim o¿ywionej ³¹cznoci, a przecie¿
mo¿na z Bogiem prowadziæ rozmowê jak

z przyjacielem, zwierzaæ siê zarówno z
trosk jak i radoci. Ka¿demu jest to potrzebne. Rozmowy pomiêdzy ludmi nie
wystarczaj¹; ¿aden cz³owiek nie zdo³a drugiemu odpowiedzieæ na wszystkie pytania, jest to mo¿liwe tylko u Boga.
POST, POKÓJ, SPOWIED
Post posiada nader wa¿ne znaczenie.
Dni postu s¹ tym bardziej istotne, ¿e w
tym czasie uboczne i podrzêdne staj¹ siê
inne nasze sprawy. Mo¿na nawet paradoksalnie powiedzieæ, ¿e post jest przyjemniejszy od jedzenia.
Najwa¿niejszym w orêdziach z Medziugorja jest wo³anie o pokój - pokój zaprowadzany przede wszystkim we w³asnym
sercu. Mo¿na to osi¹gn¹æ jedynie drog¹
pojednania z Bogiem.
Je¿eli Medziugorje nazywane jest konfesjona³em dla wiata, jest to wiarygodny
znak, potwierdzaj¹cy prawdziwoæ objawieñ, kto bowiem dobrowolnie przystêpuje do sakramentu pokuty?
W Medziugorju spowiada siê bardzo
wielu m³odych, odnajduj¹c drogê do Boga,
a to nie mo¿e nast¹piæ samo przez siê;
nie zdo³aj¹ tego uczyniæ kap³ani, duszpasterze, to nadchodzi jedynie na zawo³anie z góry i to w³anie jest ³ask¹, ³ask¹
niewyobra¿alnie wielk¹!

powiada TAK dla sakramentu ma³¿eñstwa
i owo TAK oznacza dla nich dozgonn¹
trwa³oæ, na przekór wszelkim trudnociom. W³anie te m³ode pary stanowi¹
wzór dla innych, poniewa¿ w pe³ni ufaj¹c
Bogu, mimo ró¿nych w¹tpliwoci i niepewnoci, mia³o wkraczaj¹ i trwaj¹ na
wspólnej drodze ¿ycia.
ZAGRO¯ENIE ¯YCIA
Grzechem, który najczêciej wprost
nas pora¿a i wstrz¹sa nami  jest tak powszechne dzi zabijanie nienarodzonych
dzieci. Nie pozwala siê ¿yæ bezbronnym i
niewinnym istotom z b³ahych powodów,
a dzieje siê tak w przesyconej dobrobytem Europie. Ws³uchuj¹c siê w orêdzia z
Medziugorja, tak czêsto znaczone macierzyñsk¹ mi³oci¹, wiêcej m³odych matek
potrafi powiedzieæ TAK dla dziecka, które ma przyjæ na wiat. Przysz³e matki
w³aciwie rozpoznaj¹ w tym wielk¹ ³askê,
któr¹ obdarza je Stwórca. Mo¿emy wspólnie, razem z Nim wspó³dzia³aæ w upowszechnianiu i krzewieniu kultury ¿ycia.
Ludzkie ¿ycie i niezbêdne podstawy
tego ¿ycia, musimy chroniæ zapobiegaj¹c równie¿ nieograniczonej eksploatacji
bogactw naturalnych ziemi, one bowiem
warunkuj¹ istnienie nas samych i przysz³ych pokoleñ.
EWANGELIZACJA

EUCHARYSTIA
Eucharystia obecna w ka¿dym dniu naszego ¿ycia: po prostu powinnimy ni¹
¿yæ. Eucharystia jest ród³em ¿ycia, jest
w ka¿dym dniu czym najwa¿niejszym,
czemu nale¿y podporz¹dkowaæ wszystkie
inne sprawy.
RODZINA
Nadal nie brak w¹tpi¹cych w objawienia w Medziugorju, a to z racji, ¿e wszyscy widz¹cy wst¹pili w zwi¹zki ma³¿eñskie.
Nale¿y jednak oceniaæ to z innego punktu
widzenia. Ma³¿eñstwo, rodzina  wymaga powo³ania, jest sakramentem. W³anie
dlatego, ¿e tak wiele ma³¿eñstw w obecnych czasach rozpada siê i wzrasta liczba dzieci z rozbitych rodzin  jest równoczenie cudownym zjawiskiem, ¿e tak wielu m³odych ludzi ze szczer¹ mi³oci¹ wy-

Obecnie, bardziej ni¿ kiedykolwiek
wczeniej, ka¿dy wierz¹cy jest zobowi¹zany do ewangelizowania swojego otoczenia. Grupy modlitewne, powsta³e z inspiracji objawieñ w Medziugorju, jak równie¿ inni chrzecijanie, winny posiadaæ
zdolnoæ krystalizacji o¿ywionego chrzecijañstwa, które ukszta³tuje przysz³oæ
Europy. W Medziugorju nast¹pi³ znaczony pe³ni¹ nadziei rozkwit Kocio³a, co pozwala spogl¹daæ w przysz³oæ z uzasadnionym optymizmem.
Medjugorje - Gebetsaktion Wien
Nr 82/2006. Przek³ad z niemieckiego:
B. Bromboszcz
* Kartuzi, kartuzjañski klasztor - zakon
katolicki, za³o¿ony w XI w. we Francji przez
w. Brunona, w dolinie Chartreuse w Alpach.
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Rozmowa z Vick¹ Ivankovic przeprowadzona
w dniu 24 czerwca 2006 w Vionica.

MATKA BO¯A
ZAWSZE M£ODA
I PIÊKNA
 Vicko! W kalendarzu kocielnym obchodzimy dzi wspomnienie wiêtego Jana Chrzciciela i w tym w³anie dniu, w sierociñcu w Vionica, mia³a miejsce szczególna uroczystoæ. Z jakiej okazji?

Istotnie. Sierociniec i Siostry, które siê
nim opiekuj¹, prze¿ywa³y wielkie wiêto.
W godzinach porannych wszyscy uczestniczylimy we Mszy wiêtej, odprawionej
przez Ojca Iko Skoko wraz z ksiêdzem z
parafii w Cerionie, Ojcem Kornelije i naszymi przyjació³mi z W³och. Podczas Mszy
wiêtej odby³y siê uroczyste ob³óczyny
dwóch dziewcz¹t z sierociñca, które postanowi³y wst¹piæ do Wspólnoty zakonnej
Sióstr Zranionych Rodzin. Trzy inne
dziewczyny, które prze¿ywa³y ju¿ ob³óczyny i nowicjat, sk³ada³y luby wieczyste.
Dla sierociñca jest to rzeczywicie wielkie wydarzenie, poniewa¿ one wszystkie
od dzieciñstwa w tym domu przebywa³y i
to w³anie z ca³¹ pewnoci¹ nie pozosta³o bez wp³ywu na ich decyzje. Podjê³y je
w pe³ni wiadome powo³ania; tym postanowieniem i swoj¹ s³u¿b¹ pragn¹ równie¿
wyraziæ wdziêcznoæ Wspólnocie, w której przez wiele lat, od kiedy by³y dzieæmi,
doznawa³y troskliwej opieki. Pragn¹ wiêc
oddaæ to, co w tym okresie same otrzyma³y.
Obecnie trudno o nowe powo³ania, jest
ich coraz mniej, wiele zgromadzeñ zakonnych po prostu zanika. U nas jakby przeciwnie  w naszej Wspólnocie powo³añ
wci¹¿ przybywa. Moim zdaniem nie jest
to dzie³em przypadku, widzê w tym dzia³anie naszej Kochanej Matki, Gospy z Medziugorja.
 W tych dniach dostrzega siê
tak¿e nastrój radoci, poniewa¿
mija 25 lat od pierwszych objawieñ. Jakie s¹ twoje wra¿enia,

gdy widzisz rozwój
wydarzeñ, owoce
objawieñ Gospy,
w ca³ym okresie
minionych lat?

Wra¿enia s¹ jak najlepsze i objawienia posiadaj¹ dla mnie szczególne znaczenie w
dniach, kiedy czcimy
ich kolejne rocznice.
Dzieñ dzisiejszy i jutro
nie s¹ zwyczajnymi
dniami objawieñ, to prawdziwe, jubileuszowe wiêta: 25 lat! Ogarniaj¹ mnie wtedy
wielorakie uczucia, wspomnienia pierwszych dni objawieñ, kiedy przenika³ nas
strach, zdenerwowanie. ¯adne z nas widz¹cych nie zastanawia³o siê wówczas
nad przysz³oci¹, nie mówilimy o tym,
jakie mog¹ byæ nastêpstwa objawieñ.
 Powiedz nam co o twoim
spotkaniu z Gosp¹!
Dla mnie  widz¹cej  Maryja jest zawsze taka sama, nie potrafiê powiedzieæ,
¿e siê zmienia; jest zawsze jednakowo
m³oda i piêkna.
To my siê zmieniamy z up³ywem czasu. Przed 25 laty by³am zwyczajn¹ dziewczyn¹, a dzi jestem matk¹ dwójki dzieci,
mam w³asn¹ rodzinê.
 Co mylisz o przysz³oci Medziugorja?
Gospa nie mówi nic szczególnego o
przysz³oci, nieustannie powtarza, bymy
ka¿dego dnia ¿yli w sta³ej ³¹cznoci z Bogiem i tak prowadzi nas drog¹ do swojej
szko³y; szko³y bardzo zwyczajnej, ale dzi
t¹ drog¹ pod¹¿aj¹ za Ni¹ niezliczone tysi¹ce ludzi, do których wci¹¿ do³¹czaj¹
nowi. Maryja wskazuje kierunki, w których
mamy zd¹¿aæ, a s¹ nimi: post, spowied,
modlitwa, wyrzeczenia; ¿ycie znaczone

sakramentami, mi³oci¹, pokojem...
Wszystko to s¹ ¿¹dania, które zwyczajnym ludziom trudno spe³niaæ, ale z pomoc¹ Matki Bo¿ej potrafimy kroczyæ drog¹
wiêtoci i nie zbaczaæ z niej.
Istotne pozostaje pytanie, czy i jak bardzo jestemy sk³onni wejæ na tê drogê,
od której zale¿y ca³a nasza przysz³oæ. Jedynym celem Matki Najwiêtszej jest zbli¿yæ nas do Jej Syna, Jezusa, zaprowadziæ nas do Niego. Dlatego Gospa jest
wród nas od tylu lat i nie wiemy jak d³ugo
jeszcze pozostanie.
 S³yszelimy, ¿e zosta³a poddana operacji krêgos³upa?
Tak, zabieg przeprowadzono w rzymskiej klinice Gemelli; dotyczy³ kilku krêgów,
które wymaga³y interwencji chirurga, teraz czujê siê ju¿ du¿o lepiej.
 Czy mo¿esz nam co opowiedzieæ o Wspólnocie zajmuj¹cej siê sierociñcem, której
przecie¿ i ty w tej s³u¿bie pomagasz?
Wspólnotê dla sierociñca powo³a³a w
latach wojny, w Boni-Hercegowinie, nie
¿yj¹ca ju¿, Siostra Josipa. Wspólnota
przyjê³a nazwê Wspólnoty Sióstr Zranionych Rodzin. W sierociñcu przebywaj¹
przede wszystkim dzieci, których rodzice
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zaginêli w czasie dzia³añ wojennych, dzieci opuszczone, przygarniête z ulic i mietnisk. Nowy dom, w którym troskliwie opiekuj¹ siê nimi Siostry Wspólnoty, znalaz³o
135 dzieci. Znacz¹c¹ w tej opiece jest te¿
Bo¿a Opatrznoæ, której przejawem jest
pomoc ze strony wielu pielgrzymów, odwiedzaj¹cych sierociniec. Ja równie¿ staram siê, w miarê wolnego czasu pomagaæ i byæ razem z dzieæmi, które s¹ wtedy
bardziej radosne i bardzo ciesz¹ siê, ¿e z
nimi jestem.
 Jak mocno odczuwasz nieobecnoæ Ojca Slavko w Medziugorju?
Modl¹c siê wspominam zmar³ego Ojca
Slavko. Szczególnie dzisiejszego poranka, poniewa¿ On zawsze uczestniczy³ w
Marszu Pokoju, którego by³ zreszt¹ inicjatorem. Je¿eli Ojciec Slavko nie mo¿e byæ
obecny wród nas cielenie, to jednak
Jego obecnoæ duchowa jest odczuwalna. On nas nie opuci³, odszed³, aby jeszcze bardziej i czêciej byæ z nami. Serce
podpowiada, ¿e jest naszym orêdownikiem i nadal pozostaje wród nas.
W zakoñczeniu naszej rozmowy pragnê jeszcze zwróciæ siê do wszystkich z
gor¹ca prob¹, aby sercem i z mi³oci¹
przyjmowali dar Krzy¿a...
Rozmowê prowadzili md i vd
dla Medjugorje - Gebetsaktion Wien
Nr 82/2006. Przek³ad z niemieckiego: Bogus³aw Bromboszcz

Jeli chcesz odpowiedzieæ
na zaproszenie
Matki Bo¿ej
Biuro PielgrzymkowoTurystyczne HALINA
organizuje przez ca³y rok
wyjazdy do Medziugorja
oraz do innych sanktuariów Europy
Telefon/fax:
0322422390
Tel. komórkowy:
0601471527
Strona w internecie:
http://republika.pl/
bpt_halina

Orêdzia Matki
Bo¿ej dla parafii
w Medziugorju
i dla wiata
z 25 listopada 2006:
Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was: módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê.
Drogie dzieci, kiedy siê modlicie, jestecie blisko Boga i On udziela wam pragnienia
wiecznoci. To jest czas, kiedy mo¿ecie mówiæ wiêcej o Bogu i robiæ wiêcej dla Boga.
Oto dlaczego nie stawiajcie oporu, lecz pozwólcie Mu, drogie dzieci, prowadziæ was,
zmieniaæ i wejæ w wasze ¿ycie. Nie zapominajcie, ¿e jestecie wêdrowcami w drodze
ku wiecznoci. W³anie dlatego, drogie dzieci, pozwalajcie Bogu prowadziæ was, jak
pasterz swe stado. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

z 25 padziernika 2006:
Drogie dzieci, dzi Pan pozwoli³ mi powiedzieæ wam na nowo, ¿e ¿yjecie w czasie
³aski. Nie jestecie wiadomi, drogie dzieci, ¿e Bóg daje wam wielk¹ szansê nawrócenia siê i ¿ycia w pokoju i w mi³oci. Jestecie tak zalepieni i przywi¹zani do rzeczy
ziemskich i mylicie o ¿yciu na tej ziemi. Bóg wys³a³ mnie, abym was poprowadzi³a ku
¿yciu wiecznemu. Ja, drogie dzieci, nie jestem zmêczona, nawet gdy widzê, ¿e wasze
serca s¹ ociê¿a³e i utrudzone wszystkim, co jest ³ask¹ i darem. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.

Orêdzie Matki Bo¿ej dane Mirjanie
2 padziernika 2006:
Po comiesiêcznym spotkaniu z Matk¹ Bo¿¹, w padzierniku, Mirjana przekaza³a
nam Jej nastêpuj¹ce s³owa: Drogie dzieci, przychodzê do was w tym czasie, aby was
wezwaæ do wiecznoci. To jest wezwanie do mi³oci. Wzywam was do mi³oci. Wzywam was do mi³owania, gdy¿ jedynie przez mi³oæ dojdziecie do poznania mi³oci Boga.
Wielu myli, ¿e wierzy w Boga i ¿e zna Jego przykazania. Usi³uj¹ ¿yæ wed³ug Jego
praw, lecz nie czyni¹ tego, co najwa¿niejsze: nie kochaj¹ Go. Moje dzieci, módlcie siê
i poæcie. Oto droga, która wam pomo¿e otworzyæ sie na mi³oæ. Jedynie mi³owaniem
Boga osi¹ga siê wiecznoæ. Ja jestem z wami. Poprowadzê was z matczyna mi³oci¹.
Dziêkujê za to, ¿e mi odpowiedzielicie.

Orêdzie Matki Bo¿ej dane mirjanie
2 wrzenia 2006:
Widz¹ca Mirjana dowiadczy³a swego comiesiêcznego objawienia. Spotkanie z Matk¹
Bo¿¹ by³o pe³ne pokoju i radoci. Na koniec Mirjana wyjani³a, ¿e Matka Bo¿a nie da³a
zwyczajnego orêdzia, lecz rozpoczê³a w ten sposób:
Wiecie, ¿e siê tu zgromadzilimy, abym mog³a wam pomóc poznaæ mi³oæ Boga.
Potem mówi³a z Mirjan¹ o przysz³oci. Nastêpnie powiedzia³a:
Drogie dzieci, zgromadzi³am was tutaj pod moim matczynym p³aszczem, aby wam
pomóc poznaæ mi³oæ Boga i jego wielkoæ. Moje dzieci, Bóg jest wielki. Wielkie s¹ jego
dzie³a. Nie ulegajcie z³udzeniu, uwa¿aj¹c, ¿e potraficie uczyniæ co bez Niego. Nie,
nawet jednego kroku naprzód, drogie dzieci! Ruszajcie w drogê i dawajcie wiadectwo
o jego mi³oci! Jestem z wami. Dziekujê!
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WIÊCEJ
O MEDZIUGORJU
PRZES£ANIE
Z MEDZIUGORJA.
SYNTEZA (1981-2006)
Ksi¹¿ka stanowi syntezê s³ów
Matki Bo¿ej, które zosta³y pogrupowane tematycznie dla ukazania,
i¿ Sw¹ obecnoci¹ Maryja pragnie
w nas zbudowaæ duchow¹ wi¹tyniê, mocn¹ i trwa³¹, prowadz¹c nas
do wiêtoci.
Orêdzie Matki Bo¿ej zawiera
miêdzy innymi naukê o piêciu rodkach skutecznej walki z szatanem,
porównanych do kamyków Dawida, dziêki którym pokona³ on Goliata: modlitwa (szczególnie ró¿añcowa); Eucharystia (w miarê mo¿noci codzienna); post (w rody i
pi¹tki); czytanie Biblii (ka¿dego
dnia); spowied wiêta (comiesiêczna)
Objêtoæ: 112 stron. 10 z³

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

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

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

Gdzie kupiæ nasze ksi¹¿ki, kasety,
p³yty DVD, CD, mp3

l TORUÑ: ul. ¯wirki i Wigury 80 sklep Fundacji
Nasza Przysz³oæ Tel.: 0566108117
l SZCZECINEK: Fundacja Nasza Przysz³oæ
ul. Klasztorna 16 Tel.: 0943731160; 0943731161;
0943731162;
l POZNAÑ  sklep przy Farze (ulica Go³êbia)
w centrum miasta Tel.: 0618305182
l CZÊSTOCHOWA  CLARAMONTANA,
ul. Kordeckiego 2 (sklep na Jasnej Górze)
l WARSZAWA  KSIÊGARNIA Naszego Dziennika,
tel.: 0225157777

PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE
w MIKO£OWIE (budynek KOMAGu)
B. H. Lumen ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel.: 0327383869 Fax: 0327389412
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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PATRON
RZ¥DZ¥CYCH
I POLITYKÓW

WIÊTY
TOMASZ
MORUS
31 padziernika 2006 minê³o
6 lat od chwili, kiedy S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II og³osi³ w. Tomasza Morusa (More) patronem
rz¹dz¹cych i polityków, gdy¿
przez niez³omn¹ wiernoæ swoim przekonaniom  nawet za
cenê ¿ycia  mo¿e stanowiæ on
wzór dla mê¿ów stanu.
Tomasz Morus wyra¿a³ w pe³ni sw¹
chrzecijañsk¹ to¿samoæ, ¿yj¹c w wiecie jako m¹¿, przyk³adny ojciec i wiat³y
m¹¿ stanu. Ten cz³owiek o nieskazitelnej
postawie moralnej, aby dochowaæ wiernoci Bogu i w³asnemu sumieniu, wyrzek³
siê wszystkiego: zaszczytów, wiêzi rodzinnych, nawet samego ¿ycia.
Tomasz Morus by³ znany i podziwiany
w ca³ej Europie. Napisana przezeñ Utopia, najlepsza ksi¹¿ka epoki, rozs³awi³a
imiê autora. Najtê¿sze umys³y oddawa³y
ho³d jego wykszta³ceniu, obyciu i niezwykle ujmuj¹cej osobowoci. Nic dziwnego.
Ka¿dy, kto pozna³ Tomasza, by³ oczarowany nie tylko jego wiedz¹, ale i poczuciem humoru.
Jako kanclerz królewski  najwy¿szy
urzêdnik w pañstwie  Tomasz Morus stanowi³ doskona³y wzór do naladowania
dla wiata urzêdniczego. Mia³ dwie wa¿ne cechy: w swojej pracy urzêdniczej by³
niez³omnie uczciwy i zdecydowanie sumienny. Powiedziano o nim, ¿e gdyby
pewnego dnia stawi³ siê przed nim w³asny ojciec i diabe³, przyzna³by racjê sza-

tanowi, jeliby na ni¹ zas³ugiwa³. Wszystkich traktowa³ ¿yczliwie. Przekupstwo czy
kumoterstwo nie mia³y do niego przystêpu. Na modlitwê powiêca³ dziennie po
kilka godzin. Przy stole czyta³ Pismo
wiête i ksi¹¿ki ascetyczne. Unika³ pokut dawnych ascetów, wiedz¹c, ¿e si³y s¹
mu potrzebne do wykonywania swoich
codziennych obowi¹zków. Rekompensowa³ ten brak szczególnych pokut cierpliwym znoszeniem codziennych k³opotów,
rzetelnym wype³nianiem swoich obowi¹zków, zachowaniem przykazañ Bo¿ych i
kocielnych. Nawet jako kanclerz pañstwa chêtnie us³ugiwa³ do Mszy w. i piewa³ w chórze kocielnym.
Ale nie by³ ponurakiem, wrêcz przeciwnie. Jego dom w Chelsea pod Londynem by³ chyba najbardziej gocinnym
miejscem w Anglii. Zawsze pe³en miechu i zabaw, ale i uczonych dysput. Gocie byli zaskoczeni, widz¹c, jak córki Morusa z ca³kowit¹ swobod¹ przechodz¹ z
³aciny na grekê i na odwrót.  Jak to? Kobiety?  nie mogli wyjæ z podziwu.
Tomasz kocha³ swoj¹ rodzinê ca³ym

sercem, wiêc dzieli³ siê z najbli¿szymi
wszystkim, zw³aszcza swoimi pasjami.

GODZINA WIADECTWA
Kiedy król Henryk VIII w 1531 r. nie
uzyskawszy stwierdzenia niewa¿noci
swojego pierwszego ma³¿eñstwa z Katarzyn¹ Aragoñsk¹, og³osi³ zerwanie z
Rzymem i sam kreowa³ siê g³ow¹ Kocio³a w Anglii, wszyscy poddani zostali wezwani do z³o¿enia przysiêgi na wiernoæ
tak odmienionemu królowi, co równa³o siê
deklaracji zmiany wyznania.
Prawie wszyscy biskupi, kap³ani,
szlachta, nie mówi¹c o szarych ludziach,
podporz¹dkowali siê temu. Z³o¿enia przysiêgi odmówili tylko niektórzy zakonnicy,
jeden biskup i jeden cz³owiek wiecki 
Tomasz Morus. Widz¹c, na co siê zanosi, Tomasz z³o¿y³ urz¹d kanclerza i wycofa³ siê z ¿ycia publicznego. Nie chcia³
bowiem firmowaæ tego, czego nie móg³
w swoim prawym sumieniu uznaæ za
prawdziwe. Pomimo nalegañ, nie wzi¹³
te¿ udzia³u ani w lubie, ani w koronacji
kochanki króla, Anny Boleyn. Wreszcie
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nie podpisa³ aktu supremacji. Tak¹ postawê uznano za zdradê stanu. Zosta³
aresztowany i osadzony w wiêzieniu.
Dnia 1 lipca 1535 r. nad aresztowanym odby³ siê s¹d. Skazano go na
mieræ. Sentencja wyroku s¹du brzmia³a:
Ma byæ w³óczony po ziemi, potem powieszony, ale odciêty zanim siê udusi.
Brzuch ma mieæ rozpruty, wnêtrznoci
wyciête, nastêpnie ma byæ poæwiartowany, a czêci jego cia³a powieszone na
czterech bramach miasta, g³owa za na
Mocie Londyñskim.
Król Henryk VIII z uwagi na dawn¹
przyjañ z³agodzi³ wyrok: by³y kanclerz
zosta³ ciêty bez tortur. Tu¿ przed mierci¹, stoj¹c na szafocie i spokojnym wzrokiem spogl¹daj¹c na zebranych, mia³ powiedzieæ: Módlcie siê, abym umar³ wierny wierze katolickiej. I aby król wierny tej
wierze umar³.
Egzekucja odby³a siê 6 lipca 1535 r.
G³owê w. Tomasza Morusa wystawiono
na widok publiczny, wbit¹ na pal na mocie Tamizy. Stercza³a tam miesi¹c, a¿ j¹
potem wrzucono do morza. Jednak córka Ma³gorzata wydoby³a j¹ i pochowa³a
w krypcie kocio³a w. Dunstana w Canterbury.
Tomasz do koñca pozosta³ sob¹. Nie
zmieni³o go ani bogactwo, ani s³awa, ani
w³adza. Nie zdeprawowa³ go strach ani
obawa przed utrat¹ tego, co posiada³. Nie
uleg³ dyktatowi wiêkszoci. Nie sprzeda³
sumienia, choæ wszyscy sprzedawali, nie
uwierzy³ podszeptom, ¿eby podpisaæ, bo
wszyscy podpisuj¹. Pozosta³ wierny, choæ
tak ³atwo by³o usprawiedliwiæ niewiernoæ. Do chwa³y b³ogos³awionych wyniós³
go papie¿ Leon XIII w 1886 r. Uroczystej
kanonizacji dokona³ papie¿ Pius XI w
1935 r.

WZÓR DLA POLITYKÓW
w. Tomasz Morus, patron rz¹dz¹cych
i polityków, za jeden z czynników warunkuj¹cych konstruktywn¹ dzia³alnoæ polityczn¹ uznawa³ zwi¹zek polityki z moralnoci¹. Kiedy cz³owieka oddziela siê
od Boga, a politykê od moralnoci, wówczas grozi niebezpieczeñstwo realizacji
bonum privatum kosztem bonum publicum. Jeli jednak polityk oprze swoj¹
dzia³alnoæ na fundamencie etycznych
zasad, wówczas jego dzia³alnoæ bêdzie
skutkowa³a pomna¿aniem dobra wspólnego. Dlatego Jan Pawe³ II w licie apostolskim motu proprio o og³oszeniu w.
Tomasza Morusa Patronem rz¹dz¹cych
i polityków napisa³: Gdy cz³owiek jest
pos³uszny wezwaniom prawdy, sumienie
kieruje ostatecznie jego czyny ku dobru.

W³anie ze wzglêdu na swe wiadectwo
o prymacie prawdy nad w³adz¹, sk³adane a¿ do przelania krwi, w. Tomasz Morus jest czczony jako zawsze aktualny
wzór wiernoci wyznawanym zasadom
moralnym.
Tomasz Morus swoj¹ niez³omn¹, a
przy tym pe³n¹ pogody ducha, g³êboko
ludzk¹ postaw¹ obna¿y³ nie tylko ma³oæ
polityków bêd¹cych na szczytach w³adzy,
ale równie¿ zwyk³ych obywateli, którzy
dla w³asnej wygody gotowi s¹ k³amaæ i
oszukiwaæ. Jawi siê wiêc dzisiaj wielu politykom jako wyrzut ich sumienia, chc¹c
pokazaæ, jakimi wartociami powinni siê
kierowaæ. Patrz¹c na jego los, niejeden
by powiedzia³, i¿ przegra³ ¿ycie, tak naprawdê jednak jako cz³owiek odniós³ najpiêkniejsze zwyciêstwo.

Z pism wiêziennych w. Tomasza

AKTY ¯ALU, WIARY,
NADZIEI I MI£OCI

Wszechmog¹cy Bo¿e, naucz mnie
czyniæ Tw¹ wolê.
O pe³en chwa³y Bo¿e, zabierz ode
mnie wszelki grzeszny lêk, grzeszny smutek i melancholiê, wszelk¹ grzeszn¹ nadziejê, wszelk¹ grzeszn¹ weso³oæ i przyjemnoæ. A z drugiej strony, gdy chodzi o
taki lêk, taki smutek, takie przygnêbienie,
tak¹ os³odê, pociechê i radoæ, które
bêd¹ z po¿ytkiem dla mojej duszy, udzielaj mi ich, Panie, wed³ug Twej wielkiej dobroci.
Dobry Panie, daj mi ³askê, abym we
wszelkim moim lêku i udrêce ucieka³ siê
do tej udrêki wielkiej i zdumiewaj¹cej, któr¹ Ty, mój s³odki Zbawicielu, prze¿y³e na
Górze Oliwnej przed sw¹ tak okrutn¹
mêk¹; i abym przez jej rozwa¿anie otrzyma³ duchow¹ os³odê i pociechê dla mojej duszy.
Wszechmog¹cy Bo¿e, zabierz ode
mnie wszelkie pyszne myli, wszelkie pragnienia mojej w³asnej chwa³y, wszelk¹ zazdroæ, wszelk¹ chciwoæ, ob¿arstwo, lenistwo i lubie¿noæ, wszelkie uczucia
gniewu, wszelk¹ ¿¹dzê zemsty, wszelkie
pragnienie albo radoæ z nieszczêcia innych, wszelk¹ przyjemnoæ z doprowadzania ich do z³oci i gniewu, wszelkie
zadowolenie z zarzutów lub ze zniewa¿ania kogokolwiek bêd¹cego w nieszczêciu i niedoli.
A we wszystkich moich czynach i we
wszystkich moich s³owach, i we wszystkich moich mylach obdarz mnie, dobry
Bo¿e, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, mi³osiernym,
³askawym, czu³ym i litociwym, tak abym
zakosztowa³ Ducha wiêtego.

Daj mi, dobry Bo¿e, prawdziw¹ wiarê,
mocn¹ nadziejê i ¿arliw¹ mi³oæ; tak¹ mi³oæ do Ciebie, dobry Bo¿e, która przewy¿sza³aby nieporównanie mi³oæ siebie
samego, abym nie kocha³ niczego co mog³oby Ci siê nie podobaæ, lecz wszystko
co kocham, abym kocha³ w Tobie.
Daj mi, dobry Bo¿e, pragnienie bycia
z Tob¹, nie w celu unikniêcia niedoli tego
nêdznego wiata ani nie po to, aby unikn¹æ cierpieñ czyæca czy te¿ cierpieñ piek³a, ani nie tak bardzo dla osi¹gniêcia radoci nieba z myl¹ o mojej w³asnej korzyci - jak dla samej mi³oci Ciebie.
I obdarz mnie, dobry Bo¿e, Twoj¹ mi³oci¹ i ³ask¹, na co moja mi³oæ do Ciebie, nawet jeli by³aby wielka, mo¿e zas³u¿yæ tylko dziêki Twej wielkiej dobroci.
I wybacz mi, dobry Bo¿e, ¿e omielam siê prosiæ o tak wiele, bêd¹c tak pod³ym, grzesznym nêdznikiem i tak niegodnym otrzymania czegokolwiek. A jednak,
dobry Bo¿e, moje proby s¹ tak wielkie,
bo nie mogê pragn¹æ mniej, a by³bym bliski skutecznego pragnienia tych rzeczy,
gdyby nie sta³y temu na przeszkodzie
moje grzechy. Z grzechów tych, o Trójco
Przenajwiêtsza, w swej wielkiej dobroci
racz mnie ³askawie obmyæ t¹ wiêt¹
krwi¹, która wyp³ynê³a z Twojego najdro¿szego cia³a, s³odki Zbawicielu Chryste,
w czasie ró¿norakich cierpieñ Twojej tak
okrutnej mêki.
Spraw, dobry Bo¿e, bym nie by³ letni
albo raczej ca³kiem oziêb³y w medytacji
ani ospa³y w modlitwie do Ciebie. A daj
mi ciep³o, radoæ i ¿ywoæ w myleniu o
Tobie. I udziel mi Twojej ³aski, abym gor¹co pragn¹³ Twych wiêtych sakramentów, a zw³aszcza bym siê cieszy³ z obecnoci Twojego najwiêtszego cia³a, s³odki
Zbawicielu Chryste, w wiêtym sakramencie o³tarza, i bym nale¿ycie dziêkowa³ Ci za Twoj¹ ³askaw¹ w nim obecnoæ
oraz abym przy tej czcigodnej pami¹tce
ze szczerym wspó³czuciem wspomina³ i
rozwa¿a³ Tw¹ okrutn¹ mêkê.
Wszystkich nas uczyñ dzisiaj, dobry
Panie, prawdziwymi uczestnikami tego
wiêtego sakramentu, a ka¿dego dnia 
s³odki Zbawicielu Chryste  ¿ywymi cz³onkami Twego wiêtego mistycznego cia³a, Twojego Kocio³a katolickiego.
Prosimy Ciê, Panie, aby strzeg³ nas
dzisiaj od pope³nienia grzechu. Zmi³uj siê
nad nami, Panie, zmi³uj siê nad nami.
Niech Twoje mi³osierdzie spocznie na
nas, gdy¿ zaufalimy Tobie. Tobie, Panie, zaufa³em, niech nie bêdê zawstydzony na wieki. Módl siê za nami, wiêta
Bo¿a Rodzicielko, abymy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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Modlitwa skruchy
i wyzwolenia
Pan powiedzia³ 13 listopada 2006 do Vassuli:
«Niechaj przede Mn¹ oka¿¹ skruchê tymi s³owami:
Panie, Ty mnie znosi³e przez wszystkie te lata
z moimi grzechami, jednak¿e ulitowa³e siê nade mn¹.
Zb³¹dzi³em na wszelkie sposoby, lecz teraz
ju¿ nie bêdê grzeszyæ.
Zniewa¿a³em Ciê i by³em niesprawiedliwy.
Wiêcej ju¿ tego nie uczyniê. Odrzucam grzech,
wyrzekam siê demona, odrzucam niesprawiedliwoæ,
która plami moj¹ duszê. Wyzwól moj¹ duszê
ze wszystkiego, co jest przeciwne Twojej wiêtoci.
B³agam Ciê, Panie, ocal mnie od wszelkiego z³a.
Przyjd teraz, Jezu, przyjd teraz,
pozostañ w moim sercu.
Przebacz mi, Panie, i pozwól mi spocz¹æ w Tobie,
gdy¿ Ty jeste moj¹ Tarcz¹, moim Odkupicielem
i moim wiat³em, Tobie siê powierzam.
Pocz¹wszy od dzi pragnê Ciê ca³y czas b³ogos³awiæ,
odrzucam wszystkich innych bogów i bo¿ków,
gdy¿ Ty jeste Najwy¿szym, ponad wiatem,
przewy¿szaj¹cym wszystkich innych bogów.
Twoim potê¿nym ramieniem ocal mnie od choroby,
wybaw mnie ze zniewolenia, uratuj mnie od trudnoci
i pokonaj mojego nieprzyjaciela  demona.
Przyjd mi szybko z pomoc¹, o mój Zbawicielu!
Amen.»
*

!
"
#
*
Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w
Bogu mo¿na s³uchaæ równie¿ w polskim radiu TLIG
w internecie
http://www.tligradio.org
Wkrótce kana³ ten
bêdzie czynny ca³¹ dobê!
*

Nowoæ dla Czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu
W listopadzie 2006, z okazji 21 rocznicy przekazania Vassuli pierwszych Orêdzi, przygotowalimy
nagranie audio w jêzyku polskim (w postaci plików mp3) ca³ego tekstu Prawdziwego ¯ycia w Bogu.
Wkrótce nagranie to zostanie powielone i bêdzie w sprzeda¿y na 4 lub 5 p³ytach CD mp3 (110 Zeszytów, tekst Orêdzi czyta t³umacz).
P³yty z plikami mp3 mo¿na odtwarzaæ w komputerach, playerach, odtwarzaczach DVD, ale tak¿e w
coraz popularniejszych i obecnie ju¿ niedrogich radioodtwarzaczach mp3. Maj¹ one wygl¹d standardowych radioodtwarzaczy CD, jednak musz¹ zawieraæ informacjê o mo¿liwoci odtwarzania p³yt CD
mp3.
Taka forma przekazu daje mo¿liwoæ poznania Orêdzi przez osoby niewidz¹ce, maj¹ce trudnoci z
czytaniem z powodu wady wzroku, a tak¿e np. przez osoby czêsto podró¿uj¹ce, nie mog¹ce powiêciæ
czasu na lekturê.
Nagranie Orêdzi w postaci plików mp3 jest to jedyna mo¿liwoæ ich rozpowszechnienia w formie
dwiêkowej. Komplet standardowych p³yt kompaktowych sk³ada³by siê dok³adnie ze 100 sztuk.
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S³owo Vassuli skierowane
do uczestników rekolekcji w Météores, w Grecji

Oderwanie siê,
doskona³y pokój
duszy i wolnoæ
od po¿¹dliwoci...
Bóg objawia siê zawsze cz³owiekowi
nie po to, aby daæ mu co nowego, lecz
po to, aby ponownie wypowiedzieæ
wszystko, co nam ju¿ da³, przypominaj¹c
nam Swoje S³owo i przypominaj¹c nam
nasze fundamenty. Bóg staje siê ³atwy do
poznania dla cz³owieka, nie trac¹c Swej
transcendencji. Dopiero w Niebie nasze
widzenie Boga bêdzie pe³ne. Nasz Stwórca umo¿liwia jednak nam, Jego stworzeniom widzenie i zwi¹zek z Nim ju¿ tutaj,
gdy jestemy jeszcze na ziemi.
Oto czym w rzeczywistoci s¹ Orêdzia
Prawdziwego ¯ycia w Bogu: Bóg, Stwórca, daje siê poznaæ w sposób ca³kiem
wiadomy, rozmawiaj¹c z nami i s³uchaj¹c nas, jak przyjaciel przyjaciela, aby Siebie zasiaæ w naszej duszy.
Orêdzia Prawdziwego ¯ycia w Bogu
wzywaj¹ nas do radykalnej przemiany siebie, naszej myli i naszej duszy. Ta przemiana ma miejsce podczas naszego
oczyszczenia i wtedy, gdy umieramy dla
samych siebie. Jest to mistyczne zmartwychwstanie, które siê dokonuje potêg¹
i ³ask¹ Ducha wiêtego. Mo¿ecie to nazwaæ chrztem wiêtego Ducha lub
chrztem przez Ogieñ, Nawiedzeniem
Pana, albo Dniem Pana, albo Nowymi Zielonymi wi¹tkami. Od tego momentu Pan
prowadzi nas do wy¿yn przebóstwienia
cz³owieka. Mo¿emy dosiêgn¹æ poziomów
czystej wiat³oci, poziomów upodobnienia do Boga, kiedy stajemy siê bogami
przez uczestnictwo, dziêki dzia³aniu wiêtego Ducha.
Je¿eli ¿yjemy i postêpujemy wed³ug
wszystkiego, co Prawdziwe ¯ycie w
Bogu nam daje, i je¿eli przestrzegamy
Prawa Boga, osi¹gniemy w naszym ¿yciu
wolnoæ Ducha i cnoty ewangeliczne, gdy¿
Duch wiêty udzieli nam wiat³a intelektualnego, g³êbokiego oraz boskiego pojmowania Tajemnic Boga i Jego S³owa. To
ujawni siê naszemu rozumowi jak b³yskawice promieniej¹cej wiat³oci, prowadz¹c
nas do najwy¿szych wzniesieñ i g³êbiej -

do samej wiat³oci.
Ka¿dy mo¿e osi¹gn¹æ te szczyty i ka¿dy jest wezwany do przebóstwienia, nikt
nie jest tego pozbawiony. Nie mamy
usprawiedliwienia: ka¿dy mo¿e to osi¹gn¹æ.
Niestety ludzie nie dostrzegaj¹ przebóstwienia, poniewa¿ niewielu osi¹ga ten
poziom, tymczasem, ka¿dy ochrzczony
jest wezwany, aby do niego dojæ!
Duch wiêty mówi do mnie i do
ka¿dego:
Zosta³a wezwana do uczestnictwa w
tym Boskim Zbawczym Planie, lecz
równie¿ do wejcia w ¿ycie Trynitarne.
Przyjd oddychaæ we Mnie i nape³niæ tw¹
duszê Nasz¹ Bosk¹ Mi³oci¹: t¹ Bosk¹
Mi³oci¹, która ciê poci¹gnê³a do
doskona³ego zwi¹zku z Nami. (3.3.99)
Jezus dodaje: Tak, Ja jeden mogê ciê
przyodziaæ Moj¹ wspania³oci¹ i daæ ci
niezbêdne wiat³o. Ja jeden, w Mojej
Boskoci, mogê wyryæ na twej duszy
Obraz Mojej wiêtoci. To Ja, twój Bóg,
mogê ciê udoskonaliæ i wznieæ, aby
wêdrowa³a ze Mn¹, w Moim towarzystwie.
Przyjd do Mnie i zatrzymuj swe spojrzenie
na Moim wiêtym Obliczu, aby mog³a
poj¹æ w pe³ni, ¿e jeste dziedziczk¹ cile
z³¹czon¹ ze Mn¹, po³¹czon¹ ze Mn¹ i we
Mnie... Przyjmij, córo Króla, wiêcej ode
Mnie, aby Mi pozwoliæ przyj¹æ wiêcej od
ciebie. Moim pragnieniem jest daæ ci
wiêcej ze Mnie, aby i ty mog³a Mi daæ
wiêcej z siebie. W ten sposób otrzymam
wszystko, co ju¿ do Mnie nale¿y. Przez
Moj¹ Bosk¹ Mi³oæ, która zostanie w tobie
rozszerzona, bêdziesz przebóstwiona, a
twoja dusza dozna przemienienia, aby Mój
Ojciec w Dniu S¹du rozpozna³ Mnie w
tobie. (25.4.99)
Jestemy wszyscy wezwani, aby stanowiæ jedno z Bogiem i nikt nie jest tego
pozbawiony. Przemiana siê dokona, jeli
siê powa¿nie zdecydujemy na odrzucenie
naszej woli i na to, by umar³o nasze ja,
nasze ego. Na pocz¹tek musimy odczuæ

skruchê; potem musimy wyznaæ nasze
grzechy; wyzbyæ siê wszystkiego, co nie
nale¿y do Boga; pozwoliæ Jego wiêtemu
Duchowi ogarn¹æ nas Jego Boskim wiat³em i posi¹æ nas, aby móc odt¹d ¿yæ w
Jego £asce.
Pozwoliæ Bogu, by zbada³ ka¿dy nasz
czyn, jak kto, kto z pochodni¹ wchodzi
do ciemnej piwnicy, pozwoliæ Bogu wejæ
do naszego serca i zapaliæ je i spaliæ do
korzenia to, co nie jest boskie, wiête, i
co do Niego nie nale¿y.
Pozwólcie Bogu was ogo³ociæ ze
wszystkiego, aby pozosta³a tylko sama
ziemia i pozwólcie siê poci¹gn¹æ na pustyniê, tam gdzie On przyci¹ga Swych
namaszczonych i przypomnina, w milczeniu pustyni, wszystkie wasze wykroczenia i wasze z³e postêpki, abycie znienawidzili samych siebie.
Pozwólcie Bogu uderzyæ was gorzkimi wyrzutami sumienia za wasz¹ obojêtnoæ wobec Niego i Jego Prawa Mi³oci.
Pozwólcie, by uczyni³ to wszystko, a¿eby
dokona³a siê w was ta przemiana. I wówczas, On bêdzie waszym Panem, waszym
Wychowawc¹, ale równie¿ waszym Przyjacielem i waszym Bratem. I, z wielk¹ czu³oci¹, On bêdzie opatrywaæ wasze rany i
wzniesie was do Swego Serca, szepcz¹c
wam do ucha te s³owa:
Musisz teraz nadal zachowywaæ wiernie wszystkie Moje pouczenia, pamiêtaj¹c zawsze o tym, co by³o na pocz¹tku,
a¿eby wzros³a twoja znajomoæ Mnie, twego Boga. (31.5.03)
Prawdziwe ¯ycie w Bogu to wo³anie
do doskonalenia naszej duszy, aby siê
wznios³a do Nieba. Na pocz¹tku tych Orêdzi, wiemy, ¿e Jezus mnie prosi³, abym
umar³a dla samej siebie i nie chcia³ widzieæ
we mnie rywali, ale musia³am pozostawiæ
przestrzeñ dla Jego wiêtego Ducha.
Umieraæ dla siebie samej to nie tylko umieraæ dla w³asnej woli, ale równie¿ dla
wszystkich spraw materialnych, do których
dusza mo¿e byæ przywi¹zana. To nasz
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Pan nazwa³ oderwaniem siê. Ale Pan nie
chce, abymy zostali w tym miejscu. On
chce nas poci¹gn¹æ na najwy¿sze szczyty doskona³oci, co oznacza doprowadzenie nas do oderwania siê i do osi¹gniêcia
doskona³ej pogody duszy i do jej nieczu³oci. Oto znaczenie s³ów, które On wypowiada³ do mnie na pocz¹tku:
«Je¿eli pozwolisz Mojemu wiêtemu
Duchowi ogarn¹æ twoj¹ duszê, On mo¿e
przekszta³ciæ twoj¹ duszê z pustyni w
ogród, w którym mogê za¿yæ odpoczynku
w tobie. Je¿eli pozwolisz Mojemu wiêtemu Duchowi, On mo¿e przekszta³ciæ twoj¹ duszê w pa³ac, w którym Ja mogê byæ
Królem i panowaæ nad tob¹. Je¿eli pozwolisz Mojemu wiêtemu Duchowi przekszta³ciæ twoj¹ duszê, On mo¿e przemieniæ twoj¹ duszê w niebo i w tym niebie ty
bêdziesz zdolna Mnie wychwalaæ...»
Gdy nasz Pan pos³uguje siê wyra¿eniem «jeli Mi pozwolisz», to oznacza: «jeli zapragniesz porzuciæ swoj¹ wolê dla
Jego Woli», a¿eby Duch wiêty by³ wolny
do dzia³ania w was. Wtedy On mo¿e was
wznieæ na trzy poziomy: z pustyni do
ogrodu, stamt¹d do pa³acu, a w koñcu do
Nieba. To trzy wyniesienia. Zatem zaczynaj¹c od uczenia siê odrywania siê Duch
wiêty pouczy was przez Swoj¹ £askê,
jak osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ doskona³oci, którym jest wolnoæ od ziemskich namiêtnoci, to co okrela siê jako doskona³y pokój duszy. Ta pogoda duszy prowadzi was równie¿ na wy¿sze poziomy
rozmylania.
Gdy Pan powiedzia³, ¿e On przyci¹ga
dusze na pustyniê, gdzie ukazuje im ich
grzechy i nape³nia wyrzutami sumienia,
aby same siebie znienawidzi³y, to dowiadczenie, samo w sobie, prowadzi was do
uwiadomienia sobie, ¿e Bóg jest ponad
wszystkim i ¿e, bez Boga, wasz stó³ jest
pusty. Pocz¹wszy od tego dnia, wiêcej nic
nie bêdzie siê liczyæ w waszych oczach,
to, o czym mylelicie jako o czym wa¿nym i co ocenialicie jako wa¿ne, stanie
siê nagle dla was jak popió³. Nie bêdziecie ju¿ tego pragn¹æ tak jak przedtem; faktycznie, stan¹ siê dla was te rzeczy nieznone, tak jest potê¿ne to oderwanie siê
nazywane doskona³¹ wolnoci¹ od uczuæ
i namiêtnoci. Ten stan tak opisa³ raz nasz
Pan, mówi¹c:
«I chocia¿ twoje cia³o nadal bêdzie siê
poruszaæ pomiêdzy ludmi, twoja dusza i
twój duch bêd¹ podobne do anielskich,
krocz¹c po Dziedziñcach Naszego
Królestwa, st¹paj¹c poród anio³ów
[...].Nauczê ciê ¿yæ w Nas, poruszaæ siê
w Nas i oddychaæ w Nas. Pouczê ciê, ¿e
My jestemy ¯yciem i ¿e w Nas nie
przestaniesz istnieæ.» (25.10.94)

Dziêki tym s³owom Pana, mo¿emy zrozumieæ, ¿e doskona³a pogoda duszy zak³ada wy¿szy stopieñ rozmylania i równoczenie utratê smaku wobec wszystkich
rzeczy tego wiata, niechêæ do wszystkich
z³ych myli i z³ych czynów. To odrzucenie
ca³kowite z³a; to odrzucenie daleko od nas
wszystkich przywi¹zañ. Po odrzuceniu
grzechu jak równie¿ ¿ycia bez Boga, i po
zrzeczeniu siê w³asnej woli, dokona siê
Boski zwi¹zek pomiêdzy Stwórc¹ a stworzeniem, o którym bêdziemy mogli powiedzieæ: «Teraz kroczymy z Bogiem».
Potem nasz Pan powiedzia³ o tym, by
przekszta³caæ nasz¹ duszê w niebo, dodaj¹c, ¿e w tym niebie, On zostanie otoczony chwa³¹. To najwy¿sza doskona³oæ
duszy, która osi¹ga anielsk¹ cnotê wolnoci od po¿¹dliwoci. To o wiele wiêcej
ni¿ pogoda duszy (jakby brak uczuciowej
wra¿liwoci). To oderwanie siê od rozwi¹z³oci, od namiêtnoci, od przyjemnoci i
pragnieñ cia³a. W orêdziu nasz Pan powiedzia³, ¿e po zawi¹zaniu Boskiego
zwi¹zku miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem, i
po namaszczeniu udzielonym nam przez
Ducha wiêtego, oto jakimi siê stajemy:
«Teraz staniesz siê czêci¹ Mnie Samego i bêdziesz jedno ze Mn¹, ozdabiaj¹c ka¿dy z twoich cz³onków Bóstwem i
wiat³em, nieskazitelnoci¹ i b³ogos³awieñstwem, aby mog³a byæ przyjêta przeze Mnie, twego Boga i Króla. Nagle zacznie siê wydawaæ, ¿e wiat przesz³oci
³agodnie zanika w tobie - wraz ze wszystkim, co go stanowi, na zawsze. I w jednej
chwili niewinnoæ, cnota anielska, zakwitnie w twym sercu. Nagle ogarnie ciê te¿
rozkosz duchowa na myl o tym, czym
mo¿e byæ bliskoæ Wizji Uszczêliwiaj¹cej. Ró¿norodne cnoty anielskie bêd¹ odt¹d twoj¹ koron¹, bo ofiarujê ci je jako dary
dla osi¹gniêcia doskona³oci. Bóg, Absolut, zwi¹¿e siê wtedy z tob¹ w delikatnych
zapachach Komnaty Ma³¿eñskiej i bêdzie
stanowi³ jedno z tob¹, otaczaj¹c ciê ca³kowicie Swoim wiat³em, a¿ sama staniesz siê wiat³em. W otuleniu Moim wiêtym Duchem twoje usta bêd¹ Moimi Ustami, twoje cz³onki Moimi Cz³onkami, twoje
oczy Moimi Oczami, twoje s³owo bêdzie
Moim S³owem. Twoje czyny i myli stan¹
siê ca³kowicie boskie. Odt¹d Ja bêdê o¿ywia³ ca³¹ tw¹ janiej¹c¹ istotê i duszê. Bêdzie to pocz¹tkiem twego nowego ¿ycia
we Mnie...» (Zeszyt 109)
Innymi s³owy, wyzwolenie od wszystkich namiêtnoci mo¿emy otrzymaæ dziêki wolnoci udzielanej przez Ducha, poprzez mieræ dla samego siebie oraz poprzez unicestwienie w³asnej woli.
Vassula

Z DOKUMENTÓW
S£UGI BO¯EGO
JANA PAW£A II

Niepokalana
pocz¹tkiem
lepszego
wiata
...8 grudnia 1854 r. mój wiêtej pamiêci
poprzednik b³. Pius IX wyda³ bullê dogmatyczn¹ Ineffabilis Deus, w której napisa³,
¿e nauka, która utrzymuje, i¿ Najwiêtsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczêcia - moc¹ szczególnej ³aski i
przywileju wszechmocnego Boga, moc¹
przewidzianych zas³ug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego - zosta³a zachowana nietkniêta od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego, jest prawd¹ przez
Boga objawion¹ (DS 2803). W Lourdes
Maryja w tamtejszym dialekcie powiedzia³a o sobie: Jestem Niepokalane Poczêcie.
Czy¿ Maryja nie chcia³a wskazaæ w tych
s³owach tak¿e na wiê ³¹cz¹c¹ J¹ ze zdrowiem i ¿yciem? Jeli przez grzech pierworodny na wiecie pojawi³a siê mieræ,
to przez zas³ugi Jezusa Chrystusa Bóg
zachowa³ Maryjê od wszelkiej zmazy grzechu i przysz³o do nas zbawienie i ¿ycie
(por. Rz 5,12-21).
Dogmat o Niepokalanym Poczêciu
wprowadza nas w samo centrum tajemnicy stworzenia i odkupienia (por. Ef 1,412; 3,9-11). Bóg pragn¹³ obdarzyæ stworzonego przez siebie cz³owieka ¿yciem w
obfitoci (por. J 10,10), pod warunkiem
jednak, ¿e cz³owiek w sposób wolny odpowie na tê inicjatywê mi³oci¹. Odrzucaj¹c ten dar przez niepos³uszeñstwo, które
doprowadzi³o go do grzechu, cz³owiek zerwa³ ¿yciodajny dialog ze Stwórc¹. Bo¿emu tak, nios¹cemu pe³niê ¿ycia, przeciwstawi³ swoje nie, p³yn¹ce z pychy i
przekonania o w³asnej samowystarczalnoci, które niesie mieræ (por. Rz 5,19).
Ca³a ludzkoæ dotkliwie dowiadcza³a
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owego zamkniêcia siê na Boga. Tylko
Maryja z Nazaretu, ze wzglêdu na przysz³e zas³ugi Chrystusa, zosta³a poczêta
bez skazy grzechu pierworodnego, dziêki
czemu by³a ca³kowicie otwarta na przyjêcie Bo¿ego zamys³u, a Ojciec niebieski
móg³ w Niej urzeczywistniæ plan powziêty
w stosunku do ludzi.
Niepokalane Poczêcie zapowiada harmonijne wspó³brzmienie Bo¿ego tak z
owym tak Maryi, które wypowie Ona z
ca³kowitym zawierzeniem, kiedy anio³
przyniesie Jej zwiastowanie z nieba (por.
£k 1,38). To Jej tak, wypowiedziane w
imieniu ludzkoci, na nowo otwiera wiatu bramy Raju dziêki wcieleniu siê S³owa
Bo¿ego w Jej ³onie za spraw¹ Ducha
wiêtego (por. £k 1,35). Pierwotny zamys³
stworzenia zostaje w ten sposób odnowiony i zyskuje now¹ moc w Chrystusie, a w
tym zamyle ma swoje miejsce tak¿e Ona
- Matka Dziewica.
Oto dziejowy prze³om: Niepokalane
Poczêcie Maryi rozpoczê³o wielkie dzie³o
odkupienia, które dokona³o siê za spraw¹
bezcennej krwi Chrystusa.
Ka¿dy cz³owiek jest powo³any, aby w
Nim w pe³ni siê realizowaæ, d¹¿¹c do doskona³ej wiêtoci (por. Kol 1,28).
Niepokalane Poczêcie jest zatem niczym jutrzenka zapowiadaj¹ca promienny dzieñ Chrystusa, który przez swoj¹
mieræ i zmartwychwstanie przywróci pe³n¹ harmoniê miêdzy Bogiem a ludzkoci¹.
Jeli Jezus jest ród³em ¿ycia, które zwyciê¿a mieræ, to Maryja jest troskliw¹ Matk¹, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich dzieci, wyjednuj¹c dla nich
zdrowie ducha i cia³a. Takie w³anie orêdzie p³ynie nieustannie z sanktuarium w
Lourdes do wszystkich czcicieli Maryi i
pielgrzymów. Taka jest tak¿e wymowa
uzdrowieñ cielesnych i duchowych, jakie
dokonuj¹ siê w grocie w Massabielle.
Od dnia, kiedy objawi³a siê Bernadetcie
Soubi-rous, Maryja leczy w tym miejscu
cierpienia i choroby, przywracaj¹c licznym
swoim dzieciom równie¿ zdrowie cia³a.
Jednak¿e cuda znacznie bardziej zdumiewaj¹ce sprawia w duszach wierz¹cych,
otwieraj¹c je na spotkanie z Jej Synem
Jezusem, który jest prawdziw¹ odpowiedzi¹ na najg³êbsze oczekiwania ludzkiego serca. Duch wiêty, który w momencie wcielenia S³owa os³oni³ J¹ swoim cieniem, przemienia dusze niezliczonych
chorych, którzy do Niej siê uciekaj¹. Nawet wówczas, gdy nie otrzymuj¹ daru
zdrowia fizycznego, mog¹ zawsze uzyskaæ inny, znacznie cenniejszy: nawrócenie serca, ród³o pokoju i wewnêtrznej
radoci. Ten dar przemienia ich ¿ycie, czy-

ni ich aposto³ami Chrystusowego krzy¿a,
który jest znakiem nadziei nawet w chwilach najtrudniejszych i najbardziej dotkliwych prób.
W Licie apostolskim Salvifici doloris
napisa³em, ¿e cierpienie jest czêci¹ doczesnego dowiadczenia cz³owieka, który musi nauczyæ siê je akceptowaæ i przezwyciê¿aæ. Jak¿e jednak by³oby to mo¿liwe, jeli nie moc¹ Chrystusowego krzy¿a?
W mierci i zmartwychwstaniu Odkupiciela ludzkie cierpienie znajduje swój najg³êbszy sens i zbawcz¹ wartoæ. Ca³e
brzemiê ludzkich udrêk i cierpieñ zawarte
jest w tej tajemnicy Boga, który przyjmuj¹c nasz¹ ludzk¹ naturê, tak bardzo uni¿y³ samego siebie, ¿e sta³ siê grzechem
dla nas (por. 2 Kor 5,21). Na Golgocie
wzi¹³ na swoje barki ciê¿ar win wszystkich ludzi i w poczuciu opuszczenia wo³a³
do Ojca: Czemu Mnie opuci³? (Mt
27,46).
Z paradoksu krzy¿a rodzi siê odpowied
na najbardziej niepokoj¹ce nas pytania.
Chrystus cierpi za nas: bierze na siebie
cierpienie wszystkich i je odkupia. Chrystus cierpi z nami, pozwalaj¹c nam dzieliæ z Nim nasze cierpienia. Zjednoczone z
cierpieniem Chrystusa, ludzkie cierpienie
staje siê rodkiem zbawienia. Oto dlaczego cz³owiek wierz¹cy mo¿e powiedzieæ za
w. Paw³em: Teraz radujê siê w cierpieniach za was i ze swej strony dope³niam
niedostatki udrêk Chrystusa w moim ciele
dla dobra Jego Cia³a, którym jest Koció³*
(Kol 1,24). Cierpienie, przyjmowane z wiar¹, staje siê jakby bram¹ wprowadzaj¹c¹
w tajemnicê odkupieñczego cierpienia
Chrystusa. Takie cierpienie nie odbiera ju¿
pokoju i szczêcia, bo opromienia je blask
zmartwychwstania.
U stóp krzy¿a cierpi w milczeniu Maryja, w³¹czona w szczególny sposób w cierpienia Syna, ustanowiona Matk¹ ludzkoci, gotowa orêdowaæ za ka¿dym cz³owiekiem, aby móg³ dost¹piæ zbawienia (por.
Salvifici doloris, 11 lutego 1984 r., 25). W
Lourdes nietrudno jest poj¹æ ten szczególny udzia³ Matki Bo¿ej w zbawczej misji
Chrystusa.
Cud Niepokalanego Poczêcia przypomina ludziom wierz¹cym tê fundamentaln¹ prawdê: zbawienie mo¿na osi¹gn¹æ
jedynie przez uleg³e podporz¹dkowanie
siê zamys³owi Ojca, który chcia³ odkupiæ
wiat przez mieræ i zmartwychwstanie
swego Jednorodzonego Syna. Przez
chrzest wierz¹cy zostaje w³¹czony w ten
zbawczy zamys³ i oczyszczony z grzechu
pierworodnego. Choroba i mieræ, choæ
pozostaj¹ czêci¹ ziemskiej egzystencji,

trac¹ sw¹ negatywn¹ wymowê. W wietle
wiary mieræ cia³a, pokonana przez mieræ
Chrystusa (por. Rz 6,4), staje siê nieuniknionym etapem drogi ku pe³ni niemiertelnego ¿ycia.
W naszej epoce dokona³ siê ogromny
postêp w zakresie nauki o ¿yciu  fundamentalnym darze Boga, nad którym powierzono nam pieczê. ¯ycie nale¿y przyj¹æ, szanowaæ i ochraniaæ od jego pocz¹tku a¿ po naturalny kres. Wraz z ¿yciem
trzeba chroniæ rodzinê - kolebkê ka¿dego
rodz¹cego siê ¿ycia.
Mówi siê dzi powszechnie o in¿ynierii
genetycznej: okrelenie to ma wskazywaæ na niezwyk³e mo¿liwoci oddzia³ywania na same ród³a ¿ycia, jakie otwiera
przed nami wspó³czesna nauka. Nale¿y
popieraæ wszelki autentyczny postêp na
tym polu, pod warunkiem, ¿e nauka szanowaæ bêdzie zawsze prawa i godnoæ
cz³owieka od chwili jego poczêcia. Nikt
bowiem nie mo¿e rociæ sobie prawa do
niszczenia ludzkiego ¿ycia albo bezkarnego manipulowania nim.
Szczególnym zadaniem duszpasterzy
s³u¿by zdrowia jest uwra¿liwianie osób
pracuj¹cych w tej delikatnej dziedzinie,
a¿eby czu³y siê zawsze zobowi¹zane do
s³u¿enia ¿yciu.
...Pragnê podziêkowaæ wszystkim
osobom zaanga¿owanym w duszpasterstwo s³u¿by zdrowia, zw³aszcza biskupom,
którzy w poszczególnych Konferencjach
Episkopatu zajmuj¹ siê t¹ dziedzin¹,
kapelanom, proboszczom i pozosta³ym
duszpasterzom, zakonom i zgromadzeniom zakonnym, wolontariuszom i wszystkim, którzy w obliczu choroby, cierpienia i
mierci niestrudzenie sk³adaj¹ przekonuj¹ce wiadectwo o mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
S³owa wdziêcznoci pragnê skierowaæ
te¿ do pracowników s³u¿by zdrowia, do
personelu medycznego i paramedycznego, do naukowców, zw³aszcza tych,
którzy pracuj¹ nad nowymi lekami, oraz
do tych, którzy zajmuj¹ siê produkcj¹ leków dostêpnych tak¿e dla osób mniej
zamo¿nych.
Wszystkich zawierzam Najwiêtszej
Maryi Pannie, czczonej w sanktuarium w
Lourdes jako Niepokalanie Poczêta. Niech
Ona pomaga ka¿demu chrzecijaninowi
dawaæ wiadectwo, ¿e jedyn¹ prawdziw¹
odpowiedzi¹ na chorobê, cierpienie i
mieræ jest Chrystus, nasz Pan, który dla
nas umar³ i zmartwychwsta³.
Watykan, 1 grudnia 2003 r.
Fragment Listu na
wiatowy Dzieñ Chorego
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Vox Domini

Z odleg³ej dali...
...z têsknoty za Polsk¹

«Oczy patrzy³y w ogieñ,
widz¹c rzeczy dalekie i takie,
które ju¿ nigdy nie wróc¹.»
1891: Maria Konopnicka
w licie do rodziny o wigilijnym wieczorze w Mediolanie.
Przesz³a wiêc ta wilia, któr¹
pierwszy raz w ¿yciu sama spêdzi³am. Druga poza granic¹ kraju...
Teraz by³am zupe³nie sama. Zapali³am sobie ogieñ na kominku,
prze³ama³am siê na odleg³oæ z
wami op³atkiem, zjad³am parê sardynek, napi³am siê herbaty, przysunê³am do ognia fotel i próbowa³am czytaæ. Ale mi rêka z ksi¹¿k¹
opad³a, a oczy patrzy³y w ogieñ,
widz¹c rzeczy dalekie, minione i
takie, które ju¿ nigdy nie wróc¹..
«O radoci! Znalaz³em ksi¹¿ki,
polskie ksi¹¿ki!»
1881 - Wac³aw Sieroszewski
wspomina o wiêtach
w Jakucji, na Syberii.
Skrzydlata wieæ przynios³a pog³oskê nieprawdopodobn¹, ¿e z
dalekiej o kilkaset mil administracyjnej osady, sam U³achan Tojan, ogromny naczelnik powiatu,
przysy³a mi na wiêta Bo¿ego

Narodzenia ca³¹ skrzyniê podarunków, olbrzymi¹ skrzyniê, bardzo
ciê¿k¹, a wiêc pe³n¹ rzeczy potrzebnych cz³owiekowi: herbaty,
cukru, soli, tytoniu. A mo¿e i ognistej wody zapomnienia.
A tymczasem, gdymy j¹ wród
powszechnego podniecenia otwarli... rozczarowanie by³o ogromne
i ogólne.
 Same papiery!  rozleg³ siê
zdumiony szept.
O radoci! Znalaz³em ksi¹zki,
polskie ksi¹¿ki, których nie widzia³em od wyjazdu z kraju. Kozak
i wonica, byli wprost oburzeni.
 Takemy j¹ szanowali! Jak jak¹
wiêtoæ! A tu nie masz nawet nas
czym poczêstowaæ!
Na szczêcie wród ksi¹¿ek znalaz³em maluchn¹ tabliczkê czekolady, któr¹ moi przyjaciele schrupali z wielkim apetytem.
«Dwunaste ju¿ Bo¿e Narodzenie obchodzê za krajem...»
1850 - Ignacy Domeyko
w Chile.
Mieszkam na drugiej po³owie
wiata, miêdzy ludmi, którzy ju¿
na mnie z mniejsz¹ ciekawoci¹
patrz¹ ni¿ ja na nich; nie mam do

kogo przemówiæ po polsku.
Tak sobie samotnie przeduma³em wieczór nad kucj¹ i przysz³o
mi do g³owy pojechaæ nazajutrz do
Andacollo, wioseczki po³o¿onej
st¹d o czternacie mil miêdzy górami i ska³ami na wysokoci przechodz¹cej 4.000 stóp. To Andacollo jest jak nasza Czêstochowa - w
drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia
id¹ na odpust górnicy, ba! nawet
bogatsi panowie, ale nade wszystko z pobli¿a i dalekich stron biedni, pracowici ludzie..
Ledwo po³owa ludu mieci³a siê
w d³ugim, owietlonym kociele,
druga po³owa klêcza³a na bruku.
Z kocio³a dochodzi³y piewy nieszporne, z towarzyszeniem organów, a na niedalekim rynku brzdêkania harfy, arie mi³osne i tupanie
tañca, a w domu majordoma zapalono ¿yrandole, trwa³y przygotowania do balu...
«Mo¿esz sobie wyobraziæ,
jak nam by³o ja³owo, bo ani
op³atka, ani ¿yczeñ,
ani kantyczek...»
1896 - Helena Modrzejewska
z Kalifornii, gdzie przebywa³a
ju¿ od dwudziestu lat.
Obecnie mamy zimê, to jest
deszcze. Ró¿e cudownie kwitn¹, a
fio³ki pachn¹ na ca³y ogród. Strumieñ szumi i zdaje mi siê, ¿e jestem w Zakopanem, bo nad strumieniem rosn¹ wierki, s¹ to odmienne wierki od zakopiañskich.
Ach! Tak smutno odby³a siê nasza wilia. Zostalimy zaproszeni
na wiêta do Anaheim, do katolickiego domu, wiêc naturalnie mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e wszystko bêdzie jak nale¿y, a¿ tu w wiliê
Bo¿ego Narodzenia podaj¹ na
obiad pieczeñ i w¹tróbki indycze.
Wstalimy doæ g³odni od tej wieczerzy, bomy musieli siê zadowoliæ jarzynami oraz pudingiem.
Mo¿esz sobie wyobraziæ, jak
nam by³o ja³owo, bo ani op³atka,
ani ¿yczeñ, ani kantyczek, ani weso³ych konceptów, nic tylko suche
Merry Christmas, na co siê odpowiada³o Merry Christmas to
you i to wszystko.
Wspomnienia s³awnych
Polaków, których losy Polski
rozdzieli³y od bliskich, skazuj¹c
na wi¹teczn¹ samotnoæ
zebra³: Bogus³awB.
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