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«Nie mów, że jestem zbyt daleko, 
aby kochać, bo właśnie w tej chwili 
Moje Oczy spoczywają na tobie ze szczególną 
czułością i uczuciem, których nigdy w pełni 
nie będziesz mógł zrozumieć. 
Czy powinienem powrócić, żeby cię odkupić? 
Bez najmniejszego wahania 
dla ciebie samego przyszedłbym powtórzyć 
Moją Mękę, dla ciebie samego!»

Prawdziwe Życie w Bogu, 22.10.1990
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Drodzy 
Czytelnicy!
Serdecznie witamy wszystkich, 

którzy zdecydowali się na dalszą 
pre  numeratę naszego pisma. Przy
pominamy, że domyślnie odnawiamy 
ją dla wszystkich dotychczasowych 
odbiorców. Wykreślamy z naszej li
sty wyłącznie te osoby, które o swo  jej 
rezygnacji nas powiadomią 

albo telefonicznie: 
32 2584228 
albo mejlem: 
info@voxdomini.com.pl
albo listownie 
na nasz adres korespondencyjny
Vox Domini
43-190 Mikołów
skr. poczt. 72.
Będziemy wdzięczni, jeśli prenu

meratorzy na całoroczną prenumeratę 
1 egz. wpłacą, jak dotąd – 35 zł. Przy
pominamy też, że kolejne numery 
ukazują się zwykle pod koniec kwar
tału. Pro si my zatem o cierpliwość.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
dokonują regularnych wpłat. Jej wy
sokość można zawsze sprawdzić na 
kopercie, na etykietce adresowej. 

Wpłaty, po ich zaksięgowaniu, 
staramy się na bieżąco uzupełniać w 
kartotece. Jeśli ktokolwiek zauważy 
jakieś nieścisłości, prosimy o kontakt 
w celu wyjaśnienia daty i wysokości 
przelanej kwoty. 

Tym, którzy już opłacili prenume
ratę na rok 2015, wysyłamy z podzię
kowaniem prezent wraz z pierwszym 
numerem pisma.

Jedną z form docierania do Was 
z nowymi informacjami jest nasz 
co  miesięczny newsletter, jaki wysy
łamy pocztą elektroniczną, wyłącznie 
do osób, które wyraziły na to zgodę 
poprzez sklep internetowy lub wpisu
jąc swój adres na naszej stronie:

http://www.voxdomini.pl. 
Ponadto przypominamy o naszym 

koncie „Wydawnictwo Vox Domini” 
na platformie Facebook, jeśli ktoś z 
Was z niej korzysta, zachęcamy do 
polubienia naszego profilu i pozosta
wania dzięki temu w kontakcie.

W roku 2015 mamy w planie kilka 
nowości, będziemy o nich pisać wte
dy, kiedy te plany się skonkretyzują. 

Narazie oddajemy do Waszych rąk 
broszurkę Marii Valtorty:

„Zdrowaś Maryjo” 
– a w niej kilka pięknych rozwa

żań o Matce Bożej i skierowanej do 
Niej modlitwie. 

Pism Marii Valtorty reklamować 
nie trzeba. A broszurka może służyć 
jako pomoc w ewangelizacji, w za
chęcie kogoś do pochylenia się nad 
pismami, jakie otrzymaliśmy od Pana 
dla naszego umocnienia. Jego słowa 
o Matce należą do najpiękniejszych 
tekstów literatury mistycznej.

Czasem czytelnicy pytają nas o 
jakieś mniejsze – nie wielotomowe 
– publikacje, aby nie przestraszyć 
niezdecydowanych ilością stron. Ta 
książeczka może doskonale służyć 
jako próbka wielkiego dzieła Marii 
Valtorty. Tekst pochodzi z jej pism 
„I Quaderni del 1943”.

Ukazał się także trzeci tom w 
twardej oprawie „Prawdziwego 
Życia w Bogu” zawierający tekst 
Orędzi z Zeszytów 90114, czyli 
przesłań opublikowanych do roku 
2014 (ostatni tom 14 kończyło orędzie 
z 30 kwietnia 2003). 

Wszystkie nasze publikacje 
(książki, czasopismo, płyty CDmp3, 
filmy DVD, VHS, kasety audio) są 
dostępne pocztą lub kurierem po 
zamówieniu w sklepie internetowym: 

http://www.ksiegarnialumen.pl 
telefonicznie – nr 32 7383869
mejlem: 
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
listownie na adres: 

B.H. Lumen 
43-190 Mikołów 
ul. Żwirki i Wigury 6.
Zwracamy uwagę na nowy adres 

sklepu internetowego, w którym moż
na zakupić nasze publikacje:

http://www.ksiegarnialumen.pl
Wkrótce dotychczasowy adres 

przestanie działać: 
http://www.voxdomini.pl/sklep
Zachęcamy wszystkich do pono

wnej rejestracji już pod nowym ad
resem. Sklep jest prosty, przejrzysty, 
posiada wersję mobilną, jest bardziej 
dostosowany do współczesnych 
wy mogów technicznych, dlatego 
mu sieliśmy go zmienić. Jedynym 
man kamentem jest to, że wymaga po
nownej rejestracji dotychczasowych 
klientów. Prosimy o poświęcenie 
po prostu kilku minut na ponowne 
wprowadzenie swoich danych już pod 
nowym adresem. 

W roku 2015 nie planujemy or
ganizacji wakacyjnego wyjazdu 
czy telników na rekolekcje do Jawo
rek. Zachęcamy jednak wszystkich 
chętnych, którzy posiadają taką 
mo żliwość, do paru dni skupienia w 
tej pięknej górskiej okolicy, w domu 
który nas gościł przez ponad 10 lat. 

Rezerwacja pokoi 
i wszelkie informacje 
u pani Barbary Komorek
Tel.: 511674509 

40 stron

 „...Gdybyście potrafili 
w szczerości ducha wypowie-
dzieć te słowa – choćby tylko 
te dwa wyrazy – bylibyście 
lepsi, bardziej czyści i bardziej 
miłosierni. Oczy waszego du-
cha byłyby wtedy skierowane 
na Maryję i dzięki tej kontem-
placji Jej świętość weszłaby 
do waszych serc. Gdybyście 
umieli dobrze je wypowiadać, 
nie bylibyście nigdy zrozpa-
czeni. Maryja bowiem jest 
źródłem łaski i miłosierdzia. 
Drzwi Boskiego Miłosierdzia 
otwierają się nie tylko wtedy, 
gdy popycha je ręka Mojej 
Matki, lecz już wtedy, gdy 
Ona ogarnie je prostym spoj-
rzeniem...”

(str. 4)

Maria Valtorta 
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Artykuł, o jakim tu mowa ukazał się w 
skrócie na portalu FRONDA, zaś w wer
sji pełnej na osobistym blogu pani Marii 
Patynowskiej. 

Warto zaznaczyć już na początku, że 
Autorka – z wykształcenia historyk sztu
ki – wyraźnie umieszcza siebie w grupie 
osób odrzucających objawienia zwane 
prywatnymi, mimo to podejmuje się ich 
oceny. Przy takiej jednak deklaracji trudno 
sobie wyobrazić, aby jej ocena by ła inna 
niż negatywna: „Na wstępie zaznaczę, że 
jestem sceptyczna jeżeli chodzi o wszel-
kie cuda. Trudno jest mnie przekonać 
do nadprzyrodzoności. Ponadto ufam 
Kościołowi, że to co jest głoszone jest 
sprawdzone.” „Ale ja się oczywiście na 
Watykanie nie znam”. 

Tyle przedstawienia siebie. Po tym 
wstępie pani Maria od razu przechodzi 
do ataku, aby zyskać więcej takich o sób, 
które trudno będzie przekonać do nad-
przyrodzoności, na której prze cież oparta 
jest cała nasza wiara.  ‘Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli...” – poucza 
nas Chrystus (J 20,29) 

Podobnie jak śp. ks. Warszawski, 
jej główny informator o objawieniach w 
Garabandal, Maria Patynowska stara się 
przekazać zjawiska, jakie miały miejs  ce w 
Garabandal (196165) tak, aby niemalże 
udowodnić, a na pewno przekonać, iż 
były to objawienia samego Lucyfera. 
Pisze ona zresztą wprost o swojej inten
cji, zafascynowana lekturą książki pióra 
wspomnianego kapłana: „Dużo publikacji 
reklamujących zdarzenia z Garabandal 
jako objawienie Boże skupia się na po
zytywnych aspektach, dlatego ja w tym 
opracowaniu wskażę na te, które zdaniem 
ks. Warszawskiego przyczyniają się do 
negatywnej oceny zdarzeń. ” 

Reklama kojarzy się raczej nega
tywnie: z przedstawianiem zalet nawet 
tam gdzie ich nie ma i z chęcią zysku. 
Jest to dość krzy wdzące wobec jedynej 
obiektywnej publikacji, jaka ukazała się 
na polskim rynku nakładem naszego 
wydawnictwa, autorstwa hiszpańskiego 
kapucyna o. de Pesquery. Stwierdzenie 
„dużo” nie ma więc wiele wspólnego z 
rzeczy wistością. 

W bibliografii odwołuje się p. Maria 
jedynie do kazania ks. Piotra Natanka. 
Czy więc celowo jako jedyna pozytywna 
publikacja jest przedstawione kazanie 
kapłana będącego aktualnie w konflikcie 
z przełożonymi? Takie można odnieść 
wrażenie: powołanie się na to źródło ma 
rzucić dodatkowy cień na Garabandal.

Inne teksty, na które powołuje się M. 
Patynowska, to artykuły z pisma zwią za
nego ściśle z Bractwem Kapłań skim Św. 
Piusa X (instytut życia apos tolskiego, 
założony w 1969 r. przez abpa M. Lefe
bvre’a). Dla bractwa jak i dla redaktorów 
pisma „Zawsze wierni” czas Bożego 
działania poprzez objawienia zakończył 
się w Kościele w 1917 wraz z cudem 
fatimskim. Po Fatimie nie uznają oni już 
żadnego objawienia, nawet jeśli zostało 
ocenione jako prawdziwe przez Koś ciół 
katolicki, z którym Bractwo jest w niezgo
dzie na wielu frontach. Dla pozostającego 
w łączności ze Stolicą Świętą katolika nie 
powinny to być zatem zbyt wiarygodne 
autorytety. 

Do książki hiszpańskiego kapucyna,  
o. de Pesquery, pt. „Garabandal. Wyda
rzenia i daty. Czy koniec czasów jest 
bli ski?” (wydawnictwa „Vox Domini”) nie 
ma w artykule p. Marii żadnego od nie
sie nia, nawet polemicznego. Wypisując 
bibliografię, jaka skłoniła ją do napisania 
krytyki Garabandal, skrupulatnie pomija 
zresztą naszą książkę. Mimo to, już przed 
laty, krótko po jej opublikowaniu, książka 
ta znalazła się na liście bestsellerów 
księgarń katolickich publikowanej przez 
„Gościa Niedzielnego”. Tymczasem ksią
żka o. de Pesquery jest – moim zdaniem 
– obiektywnym przedstawieniem faktów, 
gdyż nie pomija żadnego trudnego tema
tu i zarzutu, jakim atakowano Gara ban
dal, a werdykt pozostawia Czytel nikowi. 

Ks. Warszawski natomiast stawia 
tezę spirytyzmu, którą ze wszystkich 
sił stara się udo wodnić, każdy element 
interpretując na niekorzyść widzących 
i ich przeżyć. O takiej postawie, jako 
nie właściwej przy ocenie objawień, pisał  
ks. prof. René Laurentin w swojej książce 
„Jak rozpoznać znak dany przez Boga?”: 
„Teksty (i zjawiska – przyp. eb.) proroc-

kie zawsze wystawione były na krytykę. 
Jedną z ważniejszych zasad ich interpre-
tacji – przyjętą przez Kościół – jest to, że 
do tłumaczenia pozornych paradoksów 
swobodnego języka Ducha Świętego nie 
należy podchodzić złośliwie, lecz z dobrą 
wolą. Oznacza to, że używanym pojęciom 
nie powinno się przypisywać najgorszego 
z ich możliwych znaczeń, lecz szukać 
należy sensu najwłaściwszego. To właśnie 
teolodzy nazywają pia interpretatio, czyli 
interpretacją pełną życzliwości i szacunku, 
która absolutnie odrzuca jakiekolwiek 
zniekształcanie sensu.”1 

Ks. J. Warszawski, z którego książki 
„Garabandal  objawienie Boże czy 
mamienie szatańskie?” (Rzym, 1970) 
pa ni Patynowska czerpie wszystkie in 
formacje i wnioski, jest określony nie 
wiadomo dlaczego, jako „znawca tematu”. 
Jej stwierdzenie, iż był świadkiem wielu 
wydarzeń w Garabandal, jest sprzeczne 
z prawdą historyczną. Ks. Warszawski 
był w Garabandal jesienią w roku 1965, 
sam stwierdza dosłownie w pierwszych 
linijkach swej książki: „Udałem się i ja do 
Garabandal. Było to we wrześniu 1965 
roku. Dobrze już po zamknięciu samego 
cyklu zjawisk.” (str. 9)
1 Ks. René Laurentin, Jak rozpoznać 
znak dany przez Boga, Vox Domini, Ka
towice 1996, str. 34.

SŁUCHAĆ BĘDZIECIE, A NIE ZROZUMIECIE, 
PATRZEĆ BĘDZIECIE, A NIE ZOBACZYCIE.

Kilka uwag w odpowiedzi Marii Patynowskiej 
na jej obawy o znaczenie objawień w Garabandal wyrażone w artykule 

„Garabandal jako objawienie szatańskie”

Ewa Bromboszcz
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Rozmawiał zatem zaledwie z kilkoma 
przygodnymi świadkami wydarzeń oraz 
na pierwszym miejscu z Conchitą (na 
zdjęciu na str. 3). 

Książkę opublikował własnym ko
sztem, a zatem nie była pisana na za
mó wienie ani nie była rozchwytywana 
przez wydawnictwa spragnione oceny 
„znawcy”, „świadka”, „klasyka”, jak ok
reśla ks. J. Warszawskiego pani Maria.

Ks. Warszawski udał się więc do 
domu Conchity. Jego relacja jest zadzi
wiająco szczera, łącznie z zaskakującym 
stwier dzeniem, iż nie znał dobrze języka 
hi  sz pań skiego, w którym prowadził wszy
s tkie rozmowy!... 

„Ułożyłem sobie, jeszcze bawiąc w 
Madrycie, serię celowo ułożonych pytań. 
Odpowiedź na nie miała mi dać obraz 
orientacyjny nie tyle co do faktów – zda-
wało mi się, że je znam dostatecznie ze 
słyszenia – ile o krytycznym podejściu do 
jakości samych zjawisk. A że moja zna-
jomość języka hiszpańskiego zo stawiała 
niejedno do życzenia, tedy nauczyłem się 
tej serii pytań po prostu na pamięć i tak 
«opanowawszy język», a pewny już siebie 
i świadomy właściwego celu, zacząłem 
pytać.”  (str. 15).

I dalej pisze: 
„Rozpocząłem od pytań o stan zdro

wia. Nasamprzód fizycznego, potem 
psychicznego.

– Nigdy nie chorowałaś? Nie cierpisz 
na bóle głowy? Nie boli teraz? Nie bolała 
dawniej, gdy byłaś małą dziewczynką? – 
zaprzeczała, a zaprzeczeniu przyświad
czał jej wygląd: krzepka, wiejska dzie
wczyna, zaprawiona w robocie w polu.

– A czy lubisz marzyć – wypytywałem 
z kolei. Nękają cię jakieś myśli czy może 
sny? A podczas na przykład pa sienia 
by dła w polu, nie snują ci się jakoweś 
widzenia fantazyjne? jakieś obrazy, ot, 
królewien z bajki – czytałaś prze cież 
o nich – w pięknych szatach, a w licz-
nym orszaku? Nie marzy ci się własna 
przyszłość? Nie widzi ci się, co się ma 
zdarzyć?

– A przed owymi wizjami „Dziewicy” – 
tym bowiem imieniem określano stale po-
stać Matki Boskiej, która się objawiała w 
Garabandal – nie miałaś innych wi  dzeń? 
A umiałabyś sobie wywołać po do bne 
widzenia? Czy obecnie już cię nie na-
wiedzają tego rodzaju wizje?” (str. 1516)

Następnie za znak ukierunkowujący 
myślenie – nadal negatywnie – uznał 
Autor fakt, że proboszcz parafii odmówił 
mu zgody na odprawienie mszy św. w 
miejscowym kościele!

Kapłan ten „przyznał mi się w roz
mo wie, że jest niedoświadczony w tych 

sprawach, bo przecież jest młody. Ale 
będzie przestrzegał zarządzeń biskupa. 
To właśnie było powodem, że na moją 
prośbę, bym mógł z rana odprawić 
mszę w garabandalskim kościółku, dał 
odpowiedź negatywną. Wskazał przy 
tym na wywieszony w zakrystii druczek. 
Zwróciłem mu co prawda uwagę na fakt, 
że podpis figurujący na zakazie, to nie 
podpis aktualnego biskupa, lecz jego 
poprzednika.” (str. 19)

„Jakkolwiek było, zakaz miejscowego 
biskupa podziałał na mnie jak orzeźwia-
jący natrysk. Rzymska szkoła nie idzie 
na mar ne. Trzeba – powtarzałem sobie 
w głębi duszy – mieć się mimo wszystko 
na baczności.” (str. 20) 

Kapłan spędził w Garabandal dwa dni. 
Z pozostałymi wizjonerkami jedynie się 
spotkał, zachęcając je do roztropności, 
a ponieważ były onieśmielone, o nic je 
nie pytał ani z nimi nie rozmawiał. Z tego 
przelotnego spotkania uznał w nich typy 
psychiczne podległe przywódcy: 

„Rozmowa, a raczej zapoznanie się 
z Marilolą i Jacyntą, przekonały mnie 
głównie o jednym: że właściwą głową 
wizjonerskiej czwórki była Conchita. Sły-
szałem już o tym szczególe z opo wiadań. 
Czytałem również wzmianki o tym w 
publikacjach. Obecnie przekonałem się 
naocznie.” (str. 52)

Spotkanie ks. Warszawskiego z 
Ga ra bandal oraz jego mieszkańcami, 
świadkami i wizjonerkami, można okre
ślić tylko jednym słowem: „przelotne”, co 
szczerze sam ks. Warszawski wyznaje, 
opisując zachowanie Mariloli, po jego 
stwierdzeniu, że z faktami zaznajomiła go 
Conchita i że zachęca je do roztropności: 
„Nie odpowiedziała ani razu. Tylko dużymi 
oczyma to spojrzała na mnie, to wkoło, 
jakby nie wiedząc, co czynić. Nie było 
czasu.  Pożegnałem ja przeto serdecznie. 
Rodzicom rzuciłem na odchodnym kilka 
słów wyjaśniających, by wytłumaczyć 
pośpiech odejścia. I prawie że biegiem 
ruszyłem w kierunku mieszkania trzeciej 
z wizjonerek”.  (str. 51)

Biegał, ponieważ już czekał na niego 
ktoś, aby go odwieźć z powrotem... 

BISKUPI 
SANTANDERSCY
Drugim autorytetem Autorki jest por tal 

wiara.pl tradycyjnie nastawiony negatyw
nie do współczesnych objawień, podobnie 
jak fronda.pl, gdzie pani Patynowska 
znajduje miejsce w gronie publicystów 
piszących o objawieniach, mimo tak 
negatywnego do nich sto sun ku. Przypo
mnijmy bowiem jej mot to: „Trudno jest 
mnie przekonać do nadprzyrodzoności”.  

Portal wiara.pl, którego opinię Pani 
Patynowska cytuje, odwołuje się do 
negatywnych stanowisk biskupów san
tan derskich, popartych rzekomo przez św. 
Oficjum oraz Kongregację Doktryny Wia
ry. Brak jednak przy tych stwierdzeniach 
jakichkolwiek źródeł, dokładniejszych 
danych, dat. Wierni powinni zatem drżeć 
już na samo wspomnienie, że Kongre-
gacja zajęła stanowisko, nawet... jeśli 
tego do dziś nie uczyniła... Któż jednak 
ośmieliłby się o szczegóy pytać? Zamyka 
się tak usta obrońcom objawień, dawnym 
powiedzeniem: Roma locuta, causa finita 
(łac.: Rzym się wypowiedział, a zatem 
sprawa jest zakończona).

Z naszych źródeł wiadomo, że nie 
wszyscy biskupi santanderscy byli prze
ciwni objawieniom w Garabandal, o czym 
bedzie nieco dalej w odrębnym zestawie
niu faktów, dokonanym przez ks. Michała 
Kaszowskiego (zob. str. 12). 

Opór biskupów nie jest niczym nad
zwyczajnym w Kościele. Do rzadkości bo
wiem należą ci, którzy patrzą przy chylnie 
na nadprzyrodzone zjawiska w diecezjach 
powierzonych ich pieczy i w innych. 
Nieraz zdarza się, że dopiero po latach 
następcy na stolicy biskupiej pasterza, 
który wciąż stanowczo negował zjawiska 
uznając, że nie pochodziły od Boga – na
wet bez podjęcia jakichkolwiek badań – w 
końcu nobilitują zarówno wizjonera jak 
i przyniesione przez niego przesłanie. 
Dzie je się tak zwykle po stosownym ro
ze znaniu, po próbie czasu, nieraz nawet 
przy oporach niechętnie wypowiadającej 
się przychylnie Kon gregacji Nauki Wiary. 
Przykładem akty wne zwalczanie św. Fau
styny, św. Pio oraz wezwanie do zło żenia 
wyjaśnień przez abpa Ito w sprawie Akita, 
przez abpa Punta w sprawie Amsterdamu 
i przez bpa Pio Bello Ricardo w sprawie 
Betanii Cua w Wenezueli. To zaledwie 
kilka przykładów. Wśród tych głosów 
zawsze na NIE rozlegających się z Wa
tykanu dość niespodziewanie pojawil się 
tylko jeden wyjątek: biskupowi, któ remu 
podlega Medziugorje, zostało przez Kon
gregację Nauki Wiary odebrane prawo 
orzeczenia w sprawie zachodzących tam 
wydarzeń. Jak się jednak zdaje doszło do 
tego na osobistą prośbę Jana Pawła II.   

W odniesieniu do Garabandal mia
łam nawet okazję zapytać biskupa ordy
nariusza Santanderu o publikację po 
polsku książki hiszpańskiego kapucyna o. 
de Pesquery oraz o stanowisko biskupa 
w sprawie tych zjawisk. Odpowiedział mi 
przychylnie, oświadczając, że powołał 
nową komisję i sprawę oceny objawień 
uważa za otwartą. W okresie naszej 
korespondencji był w regularnym kontak
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cie z Conchitą (mieszkającą w USA). Od 
tego czasu dokumentacja trafiła już do 
Kongregacji Nauki Wiary i leży tam do 
dnia dzisiejszego, podobnie jak rezultaty 
badań odnoszące się do Medziugorja. 

W dniu, kiedy Kościół w liturgii czy
ta brzemienny w treść tekst z Księgi 
Jeremiasza, psalm responsoryjny wtó
ruje: „Kiedy Bóg mówi, nie gardź jego 
słowem”... A prorok usłyszał (Jr 7, 2328): 
„To mówi Pan: «Dałem im przykazanie: 
„Słuchajcie głosu mojego, a będę wam 
Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. 
Chodźcie każdą drogą, którą wam rozka-
żę, aby się wam dobrze powodziło”. Ale 
nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli 
według zatwardziałości swego przewrot-
nego serca; odwrócili się plecami, a nie 
twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi 
wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiej-
szego posyłałem wam wszystkie moje 
sługi, proroków, bezustannie, lecz nie 
usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych 
uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się 
gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im 
wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; 
będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci 
odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: „To 
jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, 
swego Boga, i nie przyjął pouczenia. 
Przepadła wierność, znikła z ich ust”».

W tekście tym zawiera się cały dramat 
obecnego zamknięcia wielu ludzi Kościoła 
na Boże działanie, co przypieczętowano 
kilkoma teologicznymi sloganami, któe 
tę postawę mają usprawiedliwić: że w 
objawienia nie trzeba wierzyć, ponadto 
Bóg już wszystko nam powiedział i zamilkł 
na wieki...

OWOCE DZIAŁANIA... 
LUCYFERA?
Maria Patynowska, pragnąc udo wod

nić, że Lucyfer jako imitator Boga może 
wywoływać objawienia i zjawiska nad
przyrodzone i tak – jej zdaniem – działo 
się w Garabandal stwierdza po prostu, że 
w przeszłości „wielokrotnie tak się działo”. 
Gdzie i kiedy – abyśmy to mogli porów
nać? Tego autorka już nam nie zdradza. A 
szkoda, bo dyskusja byłaby rzetelniejsza 
i w ogóle możliwa, gdyby się oparła na 
jakichś konkretnych przykładach, a nie na 
hasłach, które mają jedynie wywołać lęk. 

Pisze ona: „Zły duch oczekuje, że 
ludzie pójdą za fałszywym objawieniami, 
zaufają zjawom, które później jeszcze 
mocniej i skuteczniej wciągną w błąd. 
W efekcie wiara zostanie osłabiona i o 
to chodzi szatanowi. Nie ważne że wiele 
osób z początku przeżywa pozytywne 
emocje, nieważne, że wielu czuje się do-
brze w miejscu objawień, że czuje się tam 

jakieś pozytywne emocje. Są to 
tylko emocje, tym właśnie sza-
tan bardzo łatwo manipuluje.”

Bardzo ciekawa teza, jeśli 
spojrzymy na to, jak przeżywały 
objawienia dziewczynki, wspól
nota parafialna i liczni pielgrzy
mi. Gdy przyjrzymy się dwom 
za sa dniczym przesłaniom z 
Ga rabandal i założymy, że 
osoby, które je przyjęły sercem, 
wierząc, że pochodzą od Matki 
Bożej, zrealizowały je, trudno 
sobie wyobrazić osłabienie ich 
wiary.

Orędzie 
z 18 października 1961:
«Trzeba podejmować wiele 

ofiar, wiele pokutować, nawie
dzać często najświętszy sakra
ment. Przede wszystkim jednak 
trzeba być bardzo dobrym. Jeśli 
tego nie uczynimy, nadejdzie 
kara. Kielich już się napełnia. Jeśli 
się nie zmienimy przyjdzie na nas 
bardzo wielka kara.»

Orędzie z 18 czerwca 1965:
«Ponieważ nie wypełniono 

i nie dano dostatecznie poznać 
Mojego orędzia z 18 paździer
nika, chcę powiedzieć, że to 
orędzie jest już ostatnie. Przed
tem kielich (Bożego gniewu) się 
wypeł niał, teraz się wylewa. Liczni kapłani, 
biskupi i kardynałowie idą drogą potępienia 
i pociągają za sobą wie le dusz. Nadaje 
się coraz mniejsze znaczenie Eucharystii. 
Musicie waszymi wysił kami (stając się 
lepszymi) uniknąć ciążącego nad wami 
gniewu Dobrego Boga. Przebaczy wam, 
jeśli poprosicie Go szczerze o przebacze
nie. Ja, wasza Matka, za pośrednictwem 
świętego Mi chała, chcę wam powiedzieć, 
abyście się poprawili. 

Przeżywacie ostatnie ostrzeżenia. 
Kocham was bardzo i nie chcę waszego 
potępienia. Proście Nas szczerze, a My 
was wysłuchamy. Powinniście bardziej się 
poświęcać. Roz ważajcie Mękę Jezusa.»

Objawienia w Garabandal wywoływały 
nie tylko „pozytywne emocje”, jak su ge
ruje pani Maria, lecz prowadziły do kon
kretnych owoców duchowych, łączących 
się raczej z wysiłkiem woli, z decyzją, 
a nie tylko z chwilowym emocjonalnym 
unie sieniem. Wydarzenia skłaniały piel
grzymów do modlitwy, do wielu o fiar, do 
powrotu do sakramentów, do nawrócenia, 
do przyjęcia Chrztu św., do umiłowania 
Matki Bożej, do wyrobienia w sercu po
stawy czujności. 

Ponadto spowiedź, nierzadko po wie
lu latach, na pewno nie była zamiarem 

sza tana. Łaska otwierała serca ludzi na 
Boga, skłaniała do umiłowania modlitwy 
różańcowej, którą do dziś codziennie pa
rafianie odmawiają wspólnie w kościele. 
Jak można widzieć w tym znak działania 
samego Lucyfera, który zamierzał osłabić 
wiarę ludzi?

Oto jedno ze świadectw, przytoczo
ne przez o. de Pesquerę1: „Pani Eloisa 
dołączyła do grupy osób wstrząśniętych 
i cichych, które z daleka obserwowały 
przebieg nowej ekstazy dziewczy nek. 
«Wydawały one przerażające krzyki – na-
pisała – a ciemność i głęboka nocna cisza 
powodowały, że był one jeszcze bardziej 
przeszywające... Czasami słyszeliśmy, 
jak krzyczały: «Zaczekaj! Zaczekaj! Nie, 
1 O. Eusebio Garcia de Pesquera, Gara
bandal. Wydarzenia i daty, Vox Domini, 
Katowice 2001, str. 112.
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nie, niech się wszyscy wyspowiadają! 
Niestety! Niestety!» Nadszedł moment, 
że ludzie zaczęli prosić publicznie o 
przebaczenie. Ojciec Felix Larrazabal, 
bardzo wzruszony, mo dlił się na głos i 
my czyniliśmy to samo... Zauważyłam, 
że – jeśli z jakiegoś powodu przerywał 
swoje modlitwy – dziewczynki znowu za-
czynały płakać i krzyczeć jeszcze bardziej 
przeraża jąco... Krzyki uspokajały się, 
kiedy wznawialiśmy modlitwy.»

Jak długo to trwało? W zapiskach 
Don Valentina znajduje się informacja, 
że objawienie zakończyło się około 
2 w nocy. We dług opisu pani Eloisy, 
dziewczynki po powrocie do normalnego 
stanu powiedziały ludziom, że zostaną 
na miejscu całą noc, aby się modlić. A my 
co mogliśmy zrobić? To, czego chciały... 
Są dzę, że nikt z nas się nie poruszył. 
Pozostaliśmy tam, modląc się z nimi aż 
do godziny 6 rano. O tej wczesnej porze 
ojciec udał się do kościoła, a za nim cała 
wioska. Zaczęła się spowiedź... Sądzę, 
że wszyscy się wyspowiadali. Zgodnie 
z powszechną opinią były to spowiedzi 
szczere, a nawrócenia – naprawdę 
wspaniałe.»

Kilka miesięcy później matka Ja cinty 
powiedziała do pani Ma rii Herrero z Gal-
lardo: «Słychać było płacz dzie wczynek 
pośród takich krzyków i przerażenia, 
że wstałam instynktownie, aby pobiec 
i zobaczyć, co się dzieje z moją córką. 
Silnie mnie jednak odepchnięto. Po za-
kończeniu wizji, kiedy dzieci przyszły do 
nas, zobaczyliśmy, że twarze miały zalane 
łzami. Prosiły, abyśmy się wyspowiadali i 
aby wszyscy przystąpili do Komunii św., 
bo nad chodzi coś bardzo strasznego... »1

ŚW. MICHAŁ 
– DZIECKO!
Kolejny argument ks. Warszawskiego, 

podjęty przez panią Marię, to fakt, że 
1 Z tego okresu pochodzi jeszcze jeden 
zapis, z datą 23.06.1962, prze kazany i 
podpisany przez MarięDolores i Jacin
tę. Rzuca on nieco światła na prze życia 
dzie wczynek w czasie ‘nocy krzyków’: 
«Dzie wica powiedziała: świat się nie 
zmienia, wcale się nie zmienia. Niewielu 
ujrzy Bo ga, są oni tak nieliczni, że Dzie-
wicy spra wia to ból. Straszne, jeśli świat 
się nie zmieni! Dzie wica powiedziała 
nam, że zbliża się Kara. Po nieważ świat 
się nie zmienia, kielich się napełnia. Jak 
bardzo smutna była Dziewica! Ona nie 
okazuje nam tego, ponieważ nas bardzo 
kocha... Zno si to sama, bo jest bardzo do-
bra. Bądźcie wszyscy dobrzy, aby Dzie-
wica była szczęśliwa! Prosiła, aby do b rzy 
modlili się za złych. Tak, prośmy Boga za 
świat, za tych, którzy Go nie zna ją. Bądź-
cie dobrzy, bądźcie wszy scy bardzo do-
brzy.» (Udała się... s.3512).

św. Michał ukazał się dziewczynkom w 
pierwszym dniu jako dziecko. „Czemu 
miałby św. Archanioł rezygnować z 
wizerunku zwycięskiego skrzydlatego 
rycerza?” – zastanawia się p. Maria. Od
powiedzi na to pytanie nie zna ani ona, 
ani nikt inny. Jednak sięgając do historii 
innych mistyków ukazanie się Niebieskich 
Gości w postaci dziecka nie wydaje się w 
ogóle czymś nadzwyczajnym, co miałoby 
świadczyć na niekorzyść ob jawień w 
Garabandal. Pomijam tu zupełnie pro
blem tego, czy człowiek musi koniecznie 
rozumieć wszystkie Boże działania...! 
Prorok Izajasz uprzedza nas: „Bo myśli 
moje nie są myślami waszymi ani wasze 
drogi moimi drogami – wyrocznia Pana.” 
(Iz 55,8) 

Kilka powszechnie znanych przyk
ładów: Jezus jako dziecko ukazał się 
św. Antoniemu... św. Krzysztofowi... św. 
O. Pio... św. Faustynie... Melanii z La 
Salette, Łucji z Fatimy, kiedy przebywała 
już w klasztorze w Pontevedra w 1927 r.  

Skoro zatem w tradycji Kościoła takie 
zjawienia się miały już miejsce, dlaczego 
z ukazania się św. Michała w postaci 
dziecka (a właściwie w wieku zbliżonym 
do wieku wizjonerek) czynić coś uderza
jącego w prawdziwość gara ban dalskich 
wydarzeń?

Natomiast twierdzenie jakoby Con
chita wyjaśniła ks. Warszawskiemu, 
jak miał św. Michał Archanioł przycięte 
paznokcie i czynienie tego faktu „znaku”, 
jaki Archanioł miał im pokazać, to praw
dziwe nadużycie. Wystarczy sięgnąć do 
książki ks. Warszawskiego, gdzie na str. 
44 znajduje się relacja z jego rozmowy 
z Conchitą na ten temat. Nie ma tam 
mowy o tym, że przycięcie paznokci w 
ten czy inny sposób miałoby być znakiem 
czegokolwiek istotnego ani nie zostało tak 

przez nią określone.
Fakt, że wizjonerzy muszą czasem 

odpowiadać na najdziwniejsze pytania, 
nie oznacza, że zawarte w tych odpo
wiedziach informacje są istotą przesłania, 
jakie mieli światu przekazać. Pamiętam, 
kiedy w 1991 roku byłam po raz pierwszy 
w Medziugorju, grupa pielgrzymów spot
kała się z Iwanem. Po przedstawieniu 
swojego świadectwa zaproponował, że 
odpowie na pytania. Czas mijał, a słychać 
było jedynie: „Jakie Matka Boża miała 
włosy?”; „W jakiej była sukience?”; „Czy 
miała pas?” „A buty?” Po jakimś czasie 
cierpliwie dotąd odpowiadający Iwan 
przerwał i powiedział dość stanowczo: „A 
może zapytalibyście, z jakim przesłaniem 
Matka Boża przyszła do nas?.... Czego od 
nas oczekuje?” 

WYRZUTY SUMIENIA 
JAKO WYNIK 
DZIAŁANIA DIABŁA?
Drugi rzekomy dowód na szatańskie 

pochodzenie zjawisk w Garabandal, jaki 
przedstawia Maria Patynowska, to fakt, że 
dziewczynki tuż przed ich rozpoczęciem 
zrywały jabłka w cudzym ogrodzie.

Jak pisze, relacjonując zasadniczo 
dalsze wnioski ks. Warszawskiego: „Kie-
dy więc spostrzegły pierwsze oz naki nad-
przyrodzonego zjawiska spon tanicznie 
zaczynały rozpoznawać jego naturę: 
„Urządziłyśmy radość szatanowi”.” 

Kiedy przeanalizujemy, co czuły 
dziewczynki, dość dziwny staje się 
ten wniosek osoby wierzącej, która w 
działaniu szatana upatruje źródła nastę
pujących zachowań dzieci: dostrzeżenie 
błędu w swoim postępowaniu, dojście do 
świadomości wykroczenia przeciw Bogu, 
a zatem rozświetlenie sumienia i następ
nie żal z powodu złego postępowania... 
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Szokujące odkrycia!
„Dziwna Komunia”, o jakiej z kolei 

pisze p. Patynowska, przyznając, że zo
stała sfilmowana, nie wiązała się nigdy z 
wyjściem z kościoła podczas Mszy św., o 
co oskarża Autorka dziew czynki. Przeciw
nie, jak zaznacza o. de Pesquera2: 

„Posiadamy dowody, że Anioł przy
chodził z Komunią św. je dynie wtedy, 
kiedy nie było w wiosce żadnego kapłana 
mogą cego jej udzielić. Oto działanie 
Opatrzności: przychodzi nam z pomocą 
metodami nadzwyczajnymi wtedy, kiedy 
nie możemy liczyć na sposoby zwykłe.” 
I dodaje: „Przez to komunikowanie Bóg 
z pewnością chciał podkreślić ogromne 
znaczenie Eucharystii – sakramentu, w 
którym Sam Zba wiciel, Jezus we własnej 
osobie, oddaje się nam z miłością, aby 
dokonywać w naszych duszach w sposób 
bezpośredni Swe go dzieła Zbawienia.”

Kolejny zarzut wiąże się z nieustan
nym oczekiwaniem otoczenia na cud, któ
ry w efekcie przerodził się w domaganie 
się go od dziewczynek i od Matki Bożej. 
Pani Maria zarzuca: „Zapowiedziany w 
1961 roku „wielki znak na niebie, „większy 
niż w Fatimie” w roku 1965 jeszcze nie 
na stąpił.”

Tymczasem już podczas trwania 
zjawisk w Garabandal jeden z kapłanów 
odnotował ważną informację, która zna
lazła się w stosownym komentarzu w 
książce o de Pesquery (str. 39): 

„Choć Dziewica nie mogła przyjąć 
życzliwie tej natarczywej prośby – wy
razu braku zaufania – jednakże w swej 
niewyczerpa nej cierpliwości Matki, nie 
mogła jej nie usłyszeć. Ojciec Ramon 
Andreu zanotował: «Dziewczynki po
twierdzają, że słyszały od Dziewicy o 
pewnym cudzie w przyszłości, lecz nie 
wiedzą, kiedy będzie miał miejsce ani na 
czym będzie polegał.»”

Jak wiadomo, potwierdza to p. Paty
nowska, brak spełnienia przepo wiedni to 
poważny znak godzący w wiarygodność 
proroka. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, po
dając reguły rozez nawania objawień, jak i 
konkretne przy kłady. Jednak w przypadku 
cudu zapowiedzianego w Garabandal nie 
wiemy jeszcze w ogóle, kiedy on nastąpi.

TRZECH PAPIEŻY...
I CO DALEJ?
W ostatnim czasie wiele osób wraca 

do stwierdzenia Conchity – jak cytuje 
także p. Patynowska – „że po Janie XXIII 
<pozostaje jeszcze trzech papieży, a po-
tem nadejdzie Koniec Czasów>. Problem 
2 O. Eusebio Garcia de Pesquera, Gara
bandal. Wydarzenia i daty, Vox Domini, 
Katowice 2001, str. 32

w tym, że już mamy następne pontyfikaty.” 
Dla pani Marii niewłaściwe zrozumienie 
tej zapowiedzi stanowi po ważny problem. 
Ale nie tylko dla niej. Chętnie właśnie to 
zdanie Conchity u waża się za znak nie
prawdziwości ob jawienia w Garabandal.

Przede wszystkim trzeba oddzielić to, 
co Conchita rzeczywiście powiedziała, od 
tego, co dodali próbujący zinterpretować 
po swojemu tę zapowiedź obserwatorzy.

Możemy tu ponownie wrócić do tekstu 
opublikowanego przez o. de Pesquerę3: 

„W dniu 3 czerwca szybko rozeszła 
się nowina: «Papież u marł». Wywołała 
wielkie poruszenie, gdyż Papież Jan 
XXIII zdobył sobie wielką popularność. 
Również dzwony małego ko ścioła św. 
Sebastiana w Garabandal ogłaszały żało-
bę. Wtedy Con chita otwarcie powiedziała 
swej matce, powtarzając to na stę p nie 
różnym osobom: 

– Będzie jeszcze tylko trzech papieży. 
– Skąd ci to przyszło do głowy?
– Znikąd mi to nie przyszło, Dziewica 

powiedziała mi o tym.
– Nadchodzi więc koniec świata?
– Dziewica nie mówiła o ‘końcu świa-

ta’, ale o ‘końcu cza sów’. 
– A jaka jest różnica?
– Tego nie wiem. Wiem tylko, że 

powiedziała, iż po tym pa pie żu będzie 
jeszcze tylko trzech, a potem nadejdzie 
koniec cza sów. 

Możliwe, że Dziewica mówiła o tym 
przy wielu okazjach, a z pewnością – 
rano 20 grudnia 1962, podczas ekstazy 
Conchity. Wiemy o tym na pewno, dzięki 
szczegółowym notatkom poczy nionym 
przez znaczącego świadka, pana Franci-
sco Clapes Maymo z Barcelony. Potwier-
dza to list napisany przez Maximinę tego 
samego dnia do rodziny Pifarré, w którym 
czytamy: «Dziś Conchita powiedziała, że 
będzie jeszcze tylko trzech papieży...» 

Wypowiedź Dziewicy sprostowała 
pewne pytanie dziew czyn ki, postawione 
w związku ze zdaniem dopiero co usły-
szanym, a niezbyt dobrze rozumianym: 
«Mercedes (Salisachs, obecna tam 
pisarka) mówi, że według przepowiedni 
Malachiasza dotyczącej papieży, będzie 
ich jeszcze dwóch». Dziewica odpowie-
działa, że pozostaje nie dwóch, a trzech 
papieży. Wraz z nimi nastanie «ko niec 
czasów». 

Ta prorocka zapowiedź nie była ani 
razu dementowana przez Conchitę. Prze-
ciwnie, powtarzała ją pisemnie i ustnie tak 
często, jak było to konieczne. Nie można 
sądzić – biorąc pod uwagę dokładność, 
która mogłaby ją skompromitować – że 
mógł to być owoc majaczenia lub oszu-
3 O. de Pesquera... str. 146147.

stwa dziewczynki. Zawsze powtarzała 
też, że nie słyszała o «końcu świata» 
mającym nadejść po trzech papieżach 
następujących po Janie XXIII, lecz o 
«końcu Cza sów»... i że nie rozumie 
różnicy istniejącej między jednym a dru
gim. Wyjaśnienie różnicy nie jest łatwe, 
chociaż wydaje mi się, że z każdym dniem 
rozumiem ją lepiej.4 

Od 1963 byliśmy w Garabandal uprze
dzeni z całą jasnością o zbliżaniu się 
decydujących godzin, być może «ostat
nich», wy znaczonych przez wskazówki 
zegara historii. W czasie tych go dzin 
jednak zostanie nam dana jeszcze wielka 
i cudowna okazja zbawienia. ”

GARABANDAL 
A SPIRYTYZM
Trudno dociec, dlaczego w następnej 

części swoich wywodów pani Maria na
zywa ks. Warszawskiego „znawcą nie-
bezpieczeństw spirytyzmu”. Z wszy stkich 
dostępnych życiorysów tego ka płana w 
zasadzie przedrukowywanych wszędzie 
w jednej wersji wynika, że walczył w Po
wstaniu Warszawskim, potem był żołnie
rzem AK, od zakończenia wojny mieszkał 
w Wielkiej Brytanii, następnie w Rzymie, 
gdzie kojarzy się jego działalność z Gre-
gorianum, na którym wykładał jakiś czas 
najprawdopodobniej filozofię, następnie 
przez kilka lat był dyrektorem polskiej 
sekcji Radia Watykańskiego.

Pani Maria pisze: „Ks. Warszawski był 
znawcą niebezpieczeństw spirytyzmu. 
Zauważa, że wizjonerki zachowywały 
się podobnie jak spirytystyczne media. 
Na przykład bez pomyłki w ekstatycznym 
4 To problem, którego wyjaśnienie mo
głoby zająć całą książkę. Wydaje się, 
że gdyby rozumieć «koniec świata» ja
ko «zniszczenie», nie nastąpi to nigdy, 
po nieważ świat zostanie raczej w całej 
swej istocie przemieniony. W Piśmie 
Świętym wiele jest odwołań do czasów 
os tatecznych: «Miasto Święte – Je ru za-
lem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba 
od Boga... Oto przy bytek Boga z ludź mi... 
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 
już odtąd nie będzie... bo pierwsze rzeczy 
przeminęły. I rzekł Siedzący na tro nie: 
«Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21,15). 
Oczywiście ta zmiana isto ty będzie wy
magać serii wstrząsów z po wodu człowie
ka odpowiedzialnego za bez prawie (Mt 
13,41). Św. Piotr pi sze o niespodziewa
nym nadejściu dnia Pańskiego: «Jak zło-
dziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym 
niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się 
zaś w ogniu roz sypią...» (2 P 3,710). Do 
tych tekstów od woływaliśmy się zazwy
czaj, myś ląc o «końcu świata». Co więc 
oznacza «ko niec czasów», skoro nie jest 
z nim równoznaczny? Co miał na my
śli Jezus mówiąc: «A Jerozolima będzie 
dep ta na aż czasy pogan przeminą...» (Łk 
21,24)? (Udała się... s. 476477) 
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transie bezbłędnie zwracały przedmioty, 
podawane zjawie „do pocałowania” ich 
właścicielom. Ks. Warszawski stwierdził 
u dziewczynek również: „absolutny kom-
plet zjawisk parapsychicznych, takich jak 
telepatia, poznanie przyszłości, poznanie 
przeszłości, poznanie sumienia” 

Zatem przy takich „dowodach” na 
spirytyzm, możemy swobodnie do tej 
grupy niebez piecznych mediów zaliczyć 
także św. Ojca Pio.

Tymczasem w książce, w której ks. 
Warszawski zawarł osobiste refleksje o 
Garabandal, przyznaje on jedynie, że 
czytał książki o spirytyzmie, ukazujące 
rozmaite cudowne zdarzenia jako wynik 
tego zjawiska (str. 6970): „Autorowie 
ci – każdy z innych założeń wychodząc 
– wykazują w swoich pracach, opartych 
na długoletnim doświadczeniu i studiach, 
że podczas na przykład takich zjawisk, 
jakie się odbywają w trakcie seansów 
spirytystycznych, inteligencja, która w 
nich działa, dokonywuje także rodzaju 
faktów, które ich uczestnicy określają 
jako «cud».”. 

Obawa i dylemat znany tak długo jak 
chrześcijaństwo: jak w sposób pewny 
odróżnić działanie Boga od działania 
szatana? W końcu – jak czytamy w Ewan
gelii – dla niektórych także Jezus „ma 
Belzebuba i przez władcę złych duchów 
wyrzuca złe duchy.” (Mk 3,22) Wystarczy 
jednak przeczytać resztę tekstu z Pisma 
Świętego, aby zobaczyć, jak Chrystus 
obala tezę atakujących Go oraz tezę ks. 
Warszawskiego. Ponadto Chrystus daje 
jasną wskazówkę do rozeznawania w 
sposób pewny, kierując naszą uwagę na 
owoce: „Poznacie ich po ich owocach. 
Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z 
ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje 
dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe 
owoce.” (Mt 7,1617)

Na koniec trzeba sobie postawić pyta
nie – nie umniejszając zdobytej przez nie
go podczas lektury wiedzy – czy rzeczy
wiście ktoś, kto przeczytał kilka książek z 
jakiejś dziedziny, staje się automatycznie 
„znawcą tematu” – jak chce pani Maria? 
Jest to jednak w logice jej zachowania. 
Ona również, jak się wydaje, przeczytała 
po prostu kilka artykułów krytycznych 
o objawieniach, co dodało jej skrzydeł, 
aby zacząć samodzielne publikacje na 
ich temat, zgodne z jej sceptycyzmem 
i oporem wobec nadprzyrodzoności, do 
jakiego się na początku przyznała.

OCZEKIWALI ZNAKU
Warto byłoby się zastanowić nad waż

ną tu kwestią: ludzie oczekują zna ków, 
nieraz ich wprost żądają, gdyż uważają, 

że są one niezbędne, aby uznać, że na
wiedzający ziemię Gość pochodzi z Nie
ba. Kiedy jednak te wyczekiwane znaki 
otrzymują, wołają głośno o pieczęci piekła 
na tym, w czym pobożny lud dojrzał z 
radością i czcią działanie Ducha Bożego. 

„Bo jak niebiosa górują nad ziemią, 
tak drogi moje – nad waszymi drogami 
i myśli moje – nad myślami waszymi.” 
– ostrzega pochopnie oceniających rze
czywistość mądrych tego świata prorok 
Izajasz (Iz 55,9).

Nie jest uczeń nad mistrza... Ewan
gelia mówi wyraźnie, że podobnie ocanili 
Chrystusa faryzeusze również domagają
cy się znaku, dlatego tą właśnie drogą idą 
i Jego prawdziwi uczniowie: „Uczeń nie 
przewyższa nauczyciela ani sługa swego 
pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak 
jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli 
pana domu przezwali Belzebubem, o ileż 
bardziej jego domowników tak nazwą.” 
(Mt 10,2425)

I w innym miejscu: „A wszystkie tłumy 
pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie 
jest to Syn Dawida? Lecz faryzeusze, 
słysząc to, mówili: On tylko przez Bel-
zebuba, władcę złych duchów, wyrzuca 
złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł 
do nich: Każde królestwo, wewnętrznie 
skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani 
dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. 
Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze 
sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi 
jego królestwo? I jeśli Ja przez Belzebuba 
wyrzucam złe duchy, to przez kogo je 
wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni 
będą waszymi sędziami.” (Mt 12,2327)

Faryzeusze także żądali znaków, 
a kiedy je otrzymali i tak nie zechcieli 
uwierzyć. Jednak wymowa tej postawy i 
jej konsekwencje są o wiele mocniejsze, 
co powinna wziąć sobie do serca nie tylko 
pani Maria, lecz i przyjmujący bezkrytycz
nie wywody jej i śp. ks. War szawskiego 
czytelnicy: nazywanie dobra złem, a dzia
łania Bożego – działaniem Lucyfera jest 
grzechem przeciw Duchowi Świętemu. 

EKSTAZY POD LUPĄ 
Opis zachowania dziewczynek, czego 

świadkiem ks. Warszawski niestety nie 
był, przyjechał bowiem do Garaban
dal – przypomnijmy – po zakończeniu 
obja wień, jest... przerażający. Nie da się 
tego ukryć. Jeśli porównać go z opisem 
świadków przedstawionych przez o. de 
Pesquerę chwilami ma się wątpliwości, 
czy chodzi o te same zdarzenia i należy 
współczuć osobom, które wyrobiły sobie 
opinię o wydarzeniach z Garabandal wy
łącznie na podstawie lektury jego książki. 

Pani Maria wiernie z niej kopiuje:

«Szatan „Chwytał upatrzoną czwór-
kę dziewczynek w szpony tak zwanych 
ekstaz, które były zwykłymi fluidalnymi 
pętaniami, i dalej nimi obracać dowoli, bez 
sensu, bez namaszczenia i bez spokoju, 
po to tylko, by je za chwilę wypuścić z 
transu i ponownie pochwycić w obręcz 
bezwzględnej uległości. (...) Z kolei za-
dzierał im głowy w okropnym wykrzywie-
niu do tyłu, potwornym wprost chwytem 
za kark, znanym z tylu innych zjawisk 
metapsychicznych – nakładając im dla 
zmylenia i niepoznaki anielskie twarze. 
Rozpędzał je na wszystkie stro ny, roz-
kraczając niekoniecznie naj przyzwoiciej 
nogi, i pędził, i gnał przed sobą, jak na 
poły już opętańców, jakby sam był opę-
tany: raz przodem, raz tyłem, to znowu 
na kolanach, to na siedzeniu, brakowało 
jedynie chodzenia na głowie. Za to nie 
brakło zdjęć fotograficznych robionych z 
dołu w czasie lewitacji i publikowanych w 
paryskim Matchu. Na domiar wszystkiego 
począł ciskać i rzucać dziewczynkami o 
ziemię, jakby się wściekał wściekaniem 
niepohamowanym. Stale na kolana. Po-
stawa klęcząca przed nim. Z przymusu. 
A jeśli nie klęcząca, tedy głową o bruk. A 
wszystko z hukiem i trzaskiem. Niech się 
roztrzaska, co chrześcijańskie. Naprawdę 
krążący lew ryczący, szukający kogo by 
pożarł”.

Czytając ten opis widzimy, kto stał za 
tymi zjawiskami.»

Stwierdzenia osoby, która szuka 
wyłącznie potwierdzenia swej tezy o sza
tańskim pochodzeniu zjawisk. Szokuje 
jednak pomijanie faktu, że dziewczynki 
przyjmowały te nocne przemarsze ja ko 
pokutę, zawsze towarzyszyła im mo
dlitwa, wielokrotnie całowały krzyż lub 
błogosławiły nim ludzi, którzy nierzadko 
w Garabandal znajdowali odpowiedzi na 
trudne pytania, rozwiązywali problemy 
duchowe, przystępowali do sakramentu 
pokuty. Wracali z Garabandal uspokojeni 
i radośni, pojednani z Bogiem. Liczne 
ekstazy i pobożne, pokutne zachowania 
dziewczynek zostały sfilmowane.

Na przykład Conchita żywiła nadzieję, 
że 8 grudnia Niebieska Matka po święci 
jej chwilę uwagi1. Nie zawiodła się. O 
dniu 8 grudnia 1961 napisała w swoim 
dzienniku2:

«W dniu Niepokala nego Poczęcia 
Dziewica przyszła mi złożyć życzenia. 
Była bardzo uśmiechnięta i powiedziała 
najpierw: «Wszystkiego najlepszego». 
Przyszła do mnie wieczorem i mówiono 
mi, że pozostawałam bardzo długo w eks-
tazie, choć mnie wydawało się, że trwała 
1 Dzień imienin Conchity.
2 O. de Pesquera... str. 86.
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bar dzo krótko. Potem powiedziała mi, że 
odchodzi, żebym mogła zjeść kolację. Po 
kolacji powróciła i powiedziano mi, że:

– poszłam do miejsca pierwszego 
objawienia;

– zeszłam tyłem do domu;
– chodziłam ulicami odmawiając 

różaniec;
– odwiedziłam wszystkich chorych 

we wsi;
– dałam im krzyż do pocałowania.
Z tego, jak księdzu wiadomo, nie 

zdaję sobie sprawy. Wiem o wszystkim, 
ponieważ mi to opowiedziano.»3 

GRZECHY FOTOGRAFÓW 
WINĄ... WIZJONEREK? 
Ks. Warszawski zaznacza z deza

probatą uderzającą ponownie w Ga
rabandal, że w czasopiśmie Match zna
lazły się zdjęcia dziewczynek „od dołu” 
podczas lewitacji. Jak sądzę należałoby 
raczej zapytać dziennikarza, dlaczego 
uznał je za ciekawe do opublikowania, 
czy pytał je o zgodę i ją otrzymał? 

Obwinianie lewitujących dziewczy
nek o coś, czego z pewnością sobie nie 
życzyły, jest nielogiczne i krzywdzące. 
Lewitacja jest zjawiskiem uznanym wśród 
świętych, a zdjęcia pojawiły się dopiero 
wraz z rozwojem fotografii. Zapewne 
gdyby w Średniowieczu można było 
fotografować lewitujących rozmodlonych 
świętych nie zabrakło by pragnących 
jedynie sensacji i zawstydzenia przeży
wających tak nadzwyczajne zjawiska, bo 
jakże inaczej je sfotografować, jeśli nie 
„od dołu”, no chyba że z drabiny... 

Przykład św. Teresy. W rozdziale XX 
swojej autobiografii (...) Święta opowiada, 
że uniesienie pojawia się znienacka, 
jak „pęd tak szybki i silny, że widzisz i 
czujesz jakby obłok, albo orzeł wspaniały 
wzbijał się w górę i ciebie na skrzydłach 
swoich porywał”. Święta nie chciała, aby 
inni byli świadkami jej uniesień, ani nie 
chciała uchodzić za osobę niezwykłą lub 
świątobliwą (...) Z tego powodu Teresa 
wielokrotnie próbowała przeciwstawiać 
się le witacji, jednak, jak mówi: „(...) ile razy 
chciałam tym zachwyceniom opór stawić, 
czułam zawsze pod nogami jakąś siłę, 
podnoszącą mnie, tak potężną, że nie 
wiem, z czym ją porównać; działała ona z 
nierównie większą gwałtownością, niż się 
to zdarzyć może w najsilniejszych nawet 
poruszeniach duchowych; zostawałam 
potem jakby złamana, bo jest to walka 
straszna, a w końcu wobec woli Pańskiej 
daremna; nie masz siły przeciw sile Jego.” 
3 Przytoczony fragment pochodzi z jed
nego z listów Conchity do probosz cza w 
Barro, z 13 grudnia 1961. 

O św. Józefie z Ku
pertynu możemy prze
czytać, że obser watorami 
jego licz nych lewitacji byli 
lu dzie wysokiej rangi, 
wiarygodności i inteli
gencji, którzy potwierdzili 
autentyczność cudów w 
procesie beatyfikacji.

A z a t e m  l e w i t a 
cja, której towarzyszy 
po tę żna siła, jakiej do
świadczający jej nie umie 
się przeciwstawić, może 
być w jednym przypadku 
dowodem czyjejś świę
tości, a w innym kogoś 
pogrążać jako poddanego 
rzekomo działaniu złego 
ducha? A wszystko to 
dlatego że towarzysząca 
mu osoba zamiast się 
włączyć we wspólnotową 
modlitwę skupiła się na 
wykonywaniu niestosow
nych zdjęć?

Dlaczego to, co u jed
nego świadczy o święto
ści, ma bez szczególnego 
uzasadnienia u innego 
świadczyć o jej braku? 
Wszystko zależy niestety 
od nastawienia oceniają
cego i od tego, co pragnie 
za wszelką cenę udowod
nić, nawet kosztem braku 
logiki w myśleniu.

ŚMIERĆ JOEY 
LOMANGINO
Z Garabandal wiąże 

się również, o czym warto 
tu wspomnieć, postać 
niewidomego przedsię
biorcy – Joey Lomangino. 
Do Garabandal dotarł 
za chęcony przez św. o. Pio (jego spo-
tkanie ze Świętym na zdjęciach obok). 
Joey – jak wspomniał w swojej książce 
o. de Pesquera – otrzymał z ust Conchity 
za pe wnienie, że w dniu Cudu w Garaban
dal „otrzyma nowe oczy”. Słowa Maryi 
zrozumiała ona jako obietnicę odzyskania 
przez niego wzroku. Ponieważ jednak 18 
czerwca 2014 Joey zmarł, przeciwnicy 
Garabandal upatrują w tym kolejnego 
dowodu na nieprawdziwość tych ob
jawień. Tymczasem – jak się wydaje 
– problemem pozostają ludzkie fantazje 
i interpretacje, podobne do tego, co 
czytamy w Ewangelii J 21,23: „Rozeszła 
się wśród braci wieść, że uczeń ów (św. 
Jan) nie umrze. Ale Jezus nie powiedział 

mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby 
pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?”

Przy okazji tego wielkiego apostoła 
Garabandal warto wspomnieć o jego 
rozmowie z o. Pio4:

„– Co skłoniło pana w 1963 do po
stawienia ojcu Pio pytania o Garabandal?

– Powodem, dla którego mówiłem 
mu szczególnie o Garaban dal, była moja 
obawa, czy nie ma w tym jakiejś diabelskiej 
ma chinacji, aby mnie odwieść od mojego 
nawrócenia.5 W klaszto rze, podczas bez
4 O. de Pesquera... str. 165166.
5 Joey i jego towarzysz Mario Corvais, 
zmarły w 1986, zdecydowali, że część 
wa kacji spędzanych w Europie wypełni 
pobyt w San Giovanni Ro tondo, a część 
– w Garabandal. 
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pośredniej rozmowy powiedziałem mu 
więc: 

«Czy to prawda, że Dziewica objawia 
się czterem dziewczynkom w Garaban
dal?» 

«Tak.» 
«Zatem, ojcze Pio – mówiłem z naci

skiem – czy powinienem się tam udać, 
ponieważ nie chciałem tam jechać?» 

«Ależ tak, dlaczego nie?» 
Spuściłem głowę i przy jąłem to jak 

nakaz. Dla mnie był to rozkaz: powinienem 
tam po jechać. Kiedy więc udałem się do 
Garabandal i poznałem Con chitę – dzięki 
Eloizie Deguia, kobiecie z Filipin – całe moje 
życie zaczęło się dzień po dniu wyprostowy
wać i lepiej zrozumiałem jego sens.” 

Joey na własnym życiu odczuł owoce 
Garabandal, przez osobiste nawrócenie i 
przylgnięcie do Boga, choć podobnie jak 
ks. War szawski obawiał się szatańskiego 
mamienia. Udał się jednak najpierw do czło
wieka, którego Bóg obdarzył cha ryzmatem 
rozeznania i czytania w sumieniach ludzi. 
Nie liczył wyłącznie na własne siły i własne 
badanie, jak ks. Warszawski zafascynowa
ny literaturą o spirytyzmie. 

Podobnie Marta Robin, przychylnie 
odnosiła się do tych objawień i była prze
konana o ich prawdziwości. 

KONKLUZJA
„Ciekawa sprawa, że Conchita Gon

zalez spotkała się w Nowym Jorku z pra
wosławną Vassulą Ryden, która pi s mem 
automatycznym spisuje własne „obja-
wienia”, również nie uznane ani przez 
prawosławnych, ani przez katolików.”

Jedno zdanie, a tak brzemienne w 
treść. Ciekawość pani Marii Patynowskiej 
ogranicza się jednak wyłącznie do stwier
dzenia przeczytanej gdzieś notatki o tym, 
że podobne spotkanie miało miejsce (zob. 
zdjęcie). I drugiego stwierdzenia o rzeko
mym odrzuceniu Vassuli zarówno przez 
prawosławnych, jak i przez kato lików. 
Można więc sądzić, że dokumentacja 
Kongregacji Nauki Wiary, od lat dostęp
na w internecie, nie jest jej więc znana, 
podobnie jak inne wypowiedzi kard. Rat
zingera, kard Grecha oraz zdjęcia z ich 
spotkań z Vassulą. A może Autorka tego 
krytycznego spojrzenia na Garabandal 
świadomie nie chce tych faktów ujawniać 
i nagłaśniać?  Nieraz mam właśnie takie 
wrażenie! Bo jak inaczej wyjaśnić sobie 
pozorną ignorancję ludzi Kościoła, nie
rzadko utytułowanych, którzy wypowia
dając się publicznie, używając swej mocy 
i autorytetu, pomijają podstawowe infor
macje pozytywne, świadczące na korzyść 
„oskarżonego”? Niestety wiele z tych 
osób musiałoby się publicznie przyznać 

do błędu popełnionego w prze szłości 
w swej ocenie: rygorystycznej i nie do 
końca przemyślanej. A tu już konieczna 
jest odrobina pokory.

Zasięg „Prawdziwego Życia w Bogu” 
jest ogromny: tłumaczenie na blisko 50 
języków, liczne kościoły chrześcijańskie 
przyjmują Vassulę dając jej możliwość  
przedstawienia świadectwa, coraz więk
sza rzesza kapłanów, także biskupów,  
uczestniczy w międzynarodowych piel 
grzy mkach jedności. Jej doświadczeniem 
zainteresował się Papież Franciszek, 
przyjmując ją jeszcze jako Prymas Argen
tyny w swojej siedzibie w Buenos Aires. 
W jego nauczaniu widać obecnie punkty 
wspólne z przesłaniem otrzymanym 
przez Vassulę. Nie wynika to zapewne 
z lektury Orędzi, lecz z faktu, że działa 
on pod wpływem tego samego Bożego 
Ducha, dotykając w swoim nauczaniu 
spraw tak ważnych dla Kościoła: jedności, 
oczyszczenia wewnętrznego, trwania w 
Prawdzie. Rozwijające się na świecie 
domy pomocy ubogim i szkoły, pod 
szyldem Domu Maryi (Beth Myriam) oraz 
świa dectwa nawróceń czytelników mówią 
same za siebie. 

Wracając do tekstu pani Patynowskiej 
to nie wie ona też, jak można zrozumieć z 
jej zaskoczenia wyrażonego w słowach: 
„ciekawa sprawa”: co mogło połączyć 
obydwie wizjonerki? Zatem o Vassuli 
także przytacza jedynie zasłyszane 
o pinie, nie znając treści jej przesłań. 
Jaka szkoda, że nawet w mediach zwią
zanych z Kościołem dochodzą do głosu 
ludzie zbyt pobieżnie przyglądający się 
zjawiskom, które następnie publicznie 
oceniają i osądzają, a nierzadko – ocze
r niają. Osoby te, zarówno świeckie jak i 
duchowne, ponoszą przy tym ogromną 
odpowiedzialność za niszczenie dzieł, 
jakimi Pan Bóg stara się podźwignąć ten 
świat z duchowych ruin.  

W zasadzie można by tą zacytowaną 
na początku myślą pani Patynowskiej o 
zasadach działania Lucyfera zilustrować 
postępowanie właśnie jej samej, śp. ks. 
War szawskiego i wielu wypowiadających 
się publicznie przeciw objawieniom. Spa
rafrazuję ją więc następująco: „Krytykują-
cy objawienia oczekuje, że ludzie pójdą 
za jego zdaniem, ponieważ wyrobił sobie 
autorytet i ma stosowne miejsce w chrze
ścijańskich mediach, które stają się dla 
niego ulubioną tubą. Wie też, że zyska u 
podobnych sobie jeszcze więcej aprobaty 
i możliwości dotarcia do ludzi. Liczy na to, 
że ludzie ufają mu i dzięki temu mocniej 
i skuteczniej wciągnie ich w swe błędne 
myślenie. Nieważne, że wiara zostanie 
osłabiona.” Tak, pani Mario. O to właśnie 

chodzi szatanowi.
To, że Vassula nie posługuje się 

pismem automatycznym wyjaśniali już 
wiele razy rozmaici specjaliści, w tym 
również egzorcyści (np. o Ch. Curty, o. 
J. Abberton, o. R. Laurentin). Jednak nie 
wierzący w doświadczenia Vassuli stają 
przed trudnym problemem. Jeśli uznają, 
że fachowcy się nie mylą, to w takim razie, 
czyje słowa zapisuje Vassula i jak należy 
określić jej doświadczenie? 

Jest to dylemat uczonych w Piśmie, 
którzy zadali Jezusowi pytanie, o po
chodzenie Jego mocy. „Jezus im od
powiedział: Ja też zadam wam jedno 
pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja 
powiem wam, jakim prawem to czynię. 
Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba 
czy od ludzi? Oni zastanawiali się między 
sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam 
zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście 
mu? A jeśli powiemy: od ludzi – boimy 
się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za 
proroka.” (Mt 21,2426)

Dlatego tak łatwo przeciwnikom nad
przyrodzoności – powołując się czasem 
na plotki, a czasem na „autorytety” – 
rzucić hasłowo, że mamy do czynienia 
np. u Vassuli z pismem automatycznym, 
wywołując lęk u potencjalnych czytelni
ków. Jednak skoro to nie jest prawda, 
jak dowiedli ci, którzy na problemie 
się rzeczywiście znają, zarzut taki jest 
oszczerstwem.

Vassula z Conchitą spotkała się 
dlatego, że to w jej dzien niku duchowym 
„Prawdziwe Życie w Bogu” wiele razy jest 
odnotowane wezwanie do ponownego 
odczytania przesłania z Garabandal, 
zarówno jego treści, jak i symboliki. Ta 
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zaś – z każdym rokiem, który pogrąża świat w chaosie i wojnie 
– jest coraz bardziej czytelna: 

NAD ŚWIATEM 
ZAPADŁA NOC, 
A MY MAMY 
TRWAĆ NA MODLITWIE...
...nawet gdy kościoły są zamknięte lub nie odprawia się 

w nich już mszy św., gdy coraz mniej ludzi odnosi swe życie 
do Boga, gdy całe społeczeństwa kpią z Niego, wprost w ka
rykaturach i w odrzucaniu Bożego prawa, świętując tryumf 
laickości. 

Garabandal jest nadzieją i wskazówką dla świata takiego, 
jaki jawi się naszym oczom coraz wyraźniej: pogrążony w 
ciemnościach i błocie grzechu, kiedy wokół chłoszcze nas 
chłód i obojętność, a coraz więcej krajów ogarnia wojna i prze
śladowanie religijne. Garabandal wskazuje, że w tym świecie 
ogarniętym ciemnością mimo wszystko trwa przy nas Matka, 
prosząc o ofiarę i modlitwę, o wytrwanie, o towarzyszenie 
Jej, pragnącej ocalić wszystkie dzieci. Ona, ukazuje nam na 
przykładzie wizjonerek z Garabandal, że nas mimo naszego 
zmęczenia umocni, przynosząc niebieski pokarm. Podobnie jak 
one po nocy marszów, modlitw, śpiewów i ofiar, były umacniane 
i potrafiły nazajutrz podjąć naukę lub pracę. Pośrednikiem 
między Niebem a nami w tym trudnym czasie pozostaje więc 
Ona i św. Michał Archanioł.

W filmie, który niedawno wszedł na ekrany kin pod tytułem 
„Bóg nie umarł”, przedstawiony jest profesor filozofii, zagorzały 
ateista, który ostatecznie nie umie odpowiedzieć na postawione 
mu pytanie: dlaczego nienawidzi tak czegoś, czego – według 
niego – nie ma. Oczywiście wiele „objawień” oka zuje się być 
mistyfikacją, wytworem chorej wyobraźni lub wynika z chęci 
czerpania zysków czy też podzielenia Kościoła. Pośród cu
downych zjawisk znajdują się jednak od wieków i te, które Bóg 
daje nam dla naszego duchowego pożytku. Potrzeba zatem 
rzetelnego rozeznawania, aby nie popaść w nawyk odrzucania 
wszystkiego, co ma związek z „nadprzyrodzonością”. W przy
padku zwalczających objawienia prywatne, nieraz i te, które 
przez Kościół zostały zatwierdzone (np. w Amsterdamie) lub 
Kościół patrzy na nie przychylnie (jak w przypadku Vassuli 
czy Medziugorja), każdy z tych przeciwników Boga i Jego 
Matki ma zapewne jakąś swoją osobistą historię i powody, 
dla których nie może znieść tego, że my wierzymy, iż Bóg nie 
umarł. Szkoda tylko, że osoby te obciążają dodatkowo swoje 
sumienie, odbierając innym wiarę i pociechę, a czasem drogę 
nawrócenia, jaką Bóg dla kogoś wytyczył.

Możemy ich otaczać jedynie modlitwą, dziękując Bogu za ła
skę wiary. Na nich bowiem „spełnia się przepowiednia Izajasza: 
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie 
zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały 
i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie 
słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił....” (Mt 13,1417)

Ewa Bromboszcz

Na zdjęciach: spotkania Conchity z Matką Teresą, 
która była chrzestną jednego z jej dzieci. 

Poniżej – Jan Paweł II w rozmowie z rodziną Mari 
Loli, podczas audiencji w roku 1983.
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Cztery dziewczynki: Conchita (ur. 
7.02.1949), Jacinta (ur. 22.04. 1949), 
Loli (ur. 1.05.1949) i MariCruz (ur. 
21.06.1950) z małej, hiszpańskiej wio
ski – Garabandal, położonej 70 km na 
południowy wschód od Santander, na 
wybrzeżu hiszpańskim, twierdzą że od 
1961 do 1965 objawiała im się Matka 
Boża z Góry Karmel oraz św. Michał. 
Gromadzące się w czasie objawień tłumy 
były świadkami ekstaz, lewitacji, udzie
lania dziewczynkom, przez niewidzialną 
istotę, Komunii św. Miały miejsce też 
uzdrowienia i nawrócenia. Wiele z tych 
widocznych zna ków zostało zarejestro
wanych przez kamery. 

18 października 1961 dziewczynki 
ujawniły następujące posłanie: 

“Trzeba podejmować wiele ofiar, czy-
nić wielką pokutę, nawiedzać Najświęt-
szy Sakrament. Ale przede wszystkim 
trzeba być bardzo dobrym. Jeśli tego nie 
uczynimy, spadnie na nas kara. Kielich 
się napełnia. Jeśli się nie nawrócimy, 
nadejdzie wielka kara.” 

Wezwanie do nawrócenia, zmiany 
życia i czci dla Najświętszej Eucharystii 
nie są jedynymi treściami garabandal
skich orędzi. Zostały wypowiedziane też 
zastanawiające proroctwa, między innymi 
zapowiedź powszechnego ostrzeżenia 
dla ludzkości, po którym nastąpi wielki 
cud w Garabandal; kary, jeśli ludzkość 
się nie nawróci; ‘końca czasów’ nie będą
cego jednak ‘końcem świata’. Wszystko 
to ma się wydarzyć w niezbyt odległej 
przyszłości.

Ostrzeżenie – zgodnie z wypowiedzią 
Conchity – dotknie wszystkich ludzi, 
gdziekolwiek by się nie znajdowali. Po
trwa bardzo krótko, ale wywoła przera
żenie. Ma się ono łączyć z wewnętrznym 
ujawnieniem człowiekowi jego grzechów, 
niezależnie od tego, czy wierzy on, czy 
też odrzuca wiarę.

Co się tyczy wielkiego cudu, to Con
chita ma ujawnić jego datę osiem dni 
przed jego nastąpieniem. Ma on być wi
dziany w samym Garabandal oraz przez 
papieża z miejsca, na którym będzie się 
on znajdował.

18 czerwca 1965 św. Michał Archa

nioł, w imieniu Najświętszej Dziewicy, dał 
ostatnie orędzie: 

“Ponieważ nie wypełniono i nie dano 
poznać światu mojego orędzia z 18 paź
dziernika (1961), chcę wam powiedzieć, 
że to jest już ostatnie. Przedtem kielich 
wypełniał się, teraz już się przelewa. 
Wielu duchownych idzie drogą zatracenia 
i pociąga za sobą wiele dusz. Nadaje się 
coraz mniejsze znaczenie Eucharystii. 
Powinniście podjąć wysiłki dla uniknięcia 
Bożego gniewu, który ciąży nad wami. 
Jeśli w szczerości dusz poprosicie Go o 
przebaczenie, On wybaczy wam. To ja, 
wasza Matka, która za wstawiennictwem 
i przez pośrednictwo św. Michała chcę 
wam powiedzieć, abyście się poprawili. To 
są już ostatnie ostrzeżenia. Kocham was 
bardzo i nie chcę waszego potępienia. 
Módlcie się szczerze, a my damy wam to, 
o co prosicie. Powinniście podejmować 
więcej ofiar. Rozmyślajcie nad Męką 
Jezusa.” 

Sam fakt objawień, a jeszcze bardziej 
ich zaskakująca treść dotycząca przy
szłości, zmusiły miejscowego biskupa 
do zajęcia stanowiska. Było ono pełne 
rezerwy wobec tego, co dzieje się w 
Garabandal. Kolejno następujące po 
sobie dekrety (z dnia 26.08.61; 7.09.61; 
19.11.61; 27.11.61; 7.11.62.) hamowały 
udział wiernych i kapłanów w garaban
dalskich wydarzeniach, kwestionując 
ich nadprzyrodzoność. Ukazujące się 
w krótkich odstępach czasu orzeczenia 
miejscowego biskupa nie położyły kresu 
temu, co nadal działo się w Garabandal: 
wizje połączone z ekstazami i lewitacjami 
oraz uzdrowienia, nawrócenia. 

W 1965 roku biskup José Eguino 
Trecu wysłał do ówczesnej Kongregacji 
Świętego Oficjum dokumentację wyra
żającą negatywną ocenę objawień, po 
czym – ze względu na wiek – zrzekł się 
sprawowania swej funkcji. Powściągliwa 
wypowiedź Watykanu praktycznie nie 
wyraża stanowiska co do autentyczności 
objawień i poleca dalsze badanie sprawy. 
Oto pełna treść odpowiedzi Świętego 
Oficjum: (Tłumaczenie listu zaczerpnięto 
z książki ks. J. Warszawskiego „Gara-
bandal – objawienie Boże czy mamienie 

szatańskie?” Rzym 1970, s. 267) 
Ekscelencjo, Najwyższa Kongrega-

cja poświadcza niniejszym odbiór listu 
Ekscelencji z dnia 7 bm. (7 lipca 1965), 
w którym informuje Święte Oficjum w 
sprawie zjawień Najświętszej Maryi 
Panny, jakie rzekomo miały mieć miej-
sce w San Sebastian de Garabandal.  
Z przesłanej nam dokumentacji wynika ja-
sno, jak roztropnie Ekscelencja postępo-
wał w tejże sprawie. Niniejszym prosimy 
Ekscelencję, by i w przyszłości zechciał 
śledzić tę sprawę ze staranną troską. I 
gdyby jakieś nowe wyniki miały się poja-
wić, prosimy o łaskawe zakomunikowanie 
ich temuż Świętemu Oficjum. Korzystając 
z okazji pozwalam sobie dołączyć wyrazy 
głębokiego uszanowania... 

(–) Reimundo Verardo, O.P. 
Komisarz św. Oficjum

Kolejny list, podpisany przez kard. 
Ottavianiego, wyraża przekonanie, że 
Kongregacja nie widzi potrzeby interwe
niowania w sprawę objawień w Garaban
dal. W liście z 7 marca 1967 czytamy mię
dzy innymi: “Ta św. Kongregacja zbadała 
starannie i uważnie całą dokumentację, 
łącznie z nadesłaną z innych miejsco-
wości, i doszła ostatecznie do wniosku, 
iż sprawa sama została już dokładnie 
zbadana i załatwiona przez Ekscelencję. 
W rezultacie nie ma powodu, aby św. 
Kongregacja sama interweniowała”. (Dz. 
cyt. s. 269.) 

Opinię swego poprzednika podtrzy
mał nowy ordynariusz Santanderu Don 
Vincente Puchol Montis, zamierzający 
definitywnie zakończyć sprawę. 17 mar ca 
1967 opublikował on orzeczenie, według 
którego nie było w Garabandal żadnych 
objawień ani posłannictwa, a wszystkie 
fakty i zjawiska można wytłumaczyć na
turalnie (Dz. cyt. s. 270). W kilka tygodni 
później Don Vincente zginął za kierownicą 
samochodu. 

Mimo wielokrotnie potwierdzanego 
negatywnego stosunku miejscowych 
biskupów do objawień w Garabandal, za
notowano jednak też pozytywne reakcje i 
przyjęcie ich przez innych biskupów. I tak 
arcybiskup meksykański z Jalapa, Manuel 
Pio Lopez, zaaprobował 20.03.1966 

Ks. dr Michał Kaszowski

STANOWISKO 
KOŚCIOŁA WOBEC 

WYDARZEŃ 
W GARABANDAL
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‘Modlitwę do Matki Bożej z Garaban
dal’, oświadczając równocześnie, iż nie 
znajduje w objawieniu garabandalskim 
niczego, co sprzeciwiałoby się wierze ka
tolickiej, a nawet “stwierdza w zjawiskach 
garabandalskich oznaki wykazujące, 
że <Bóg tam jest>” (Dz. cyt. s. 268). 
Podobnie biskup z Saltillo, Luis Guizar 
Barragan, zezwolił na szerzenie objawień 
garabandalskich w swojej diecezji jako 
“absolutnie zgodnych z nauczaniem 
Kościoła”. W tym samym roku biskup 
Manchesteru, Ernest Primeau, udzielił 
imprimatur na ulotkę o Garabandal.

A jakie jest dzisiaj, po 30 latach, 
sta nowisko Kościoła wobec objawień 
w Garabandal? Ojciec A. Combe cha
rakteryzuje je następująco: “Po swoim 
przybyciu do Santander (3 grudnia 1977) 
jako nowy biskup, J. A. del Val, znalazł się 
w niewygodnej sytuacji związanej z tym, 
że odziedziczył po swoim poprzedniku 
negatywne stanowisko wobec Garaban
dal. Nie pozwolił się jednak zniewolić. Od 
początku ogłosił swoją ‘otwartość’ wobec 
sprawy Garabandal, co znaczyło, że nie 
uważał jej za zamkniętą. (...) Watykan 
dał mu znać, że inicjatywa ciąży na 
miejscowym biskupie, który jednak zo
stał zapewniony o znalezieniu w Rzymie 
szerokiego wsparcia. 

Aby dokonać nowego badania obja
wień z Garabandal, biskup del Val wy brał 
metodę bardzo dyskretną. Nie powołał 
komisji diecezjalnej, ale kilku ‘ekspertów’, 
którzy pracowali – każdy pod jego kierun
kiem – bez rozgłosu. Metoda ta pozwa
lała uniknąć ciężarów i niebezpieczeństw 
niekończących się ‘kłótni’ zwolenników z 
przeciwnikami. 

Badanie prowadzone pod kierun
kiem biskupa del Val, od 1985 do 1991, 
zakończyło się sporządzeniem oficjalnej 
dokumentacji, która została wysłana 
do Rzymu pod koniec listopada 1991.  
     Biskup Santanderu nie ograniczył się 
tylko do tego. Na miejscu podjął ważne 
decyzje. Mianował w 1972 proboszczem 
Garabandal gorliwego kapłana pochodzą
cego z tej wioski, Don Juana Gonzaleza 
Gomeza, który był świadkiem wydarzeń 
w czasie trwania objawień. Potem polecił 
mu braterskie przyjmowanie każdego 
księdza przybywającego do wioski, i 
umożliwienie mu odprawienia mszy w 
kościele (do tej pory było to niemożliwe). 
W końcu, aby każdy wierny przybywający 
do wioski miał możliwość uczestniczenia 
w Eucharystii, biskup poprosił tego ka
płana, mieszkającego w Puentenansa 
(miejscowości odległej o 9 km), aby 
zapewnił codzienną mszę św. w Gara
bandal, chociaż ma on trzy inne parafie 

do obsłużenia. 
Biskup del Val nie jest już biskupem 

Santanderu. Osiągnąwszy granicę wieku, 
przedłożył – zgodnie z prawem – swoją 
dymisję Janowi Pawłowi II i przestał wyko
nywać swoje obowiązki 23 sierpnia 1991. 
Jego następca, biskup José Vilaplana 
Blasco (47 lat), został intronizowany w 
Santander 29 września 1991. Zapytany o 
Garabandal odpowiedział: “Podporządku
ję się orzeczeniu Rzymu.” (Garabandal. 
Wydarzenia i daty... Katowice 1994, 
Dodatek 2). 

Jakie będzie w przyszłości stanowisko 
Rzymu oraz innych biskupów santan
derskich, pokaże czas. Dla wierzących 
jednak może powstać problem, czy w 
ogóle zmiana stanowiska jest możliwa, 
czy – gdyby nastąpiła – nie godziłaby w 
nieomylność Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła, bo przecież biskupi santan
derscy zakwestionowali nadprzyrodzone 
pochodzenie garabandalskich objawień. 

Odpowiedź na powyższe pytanie 
wiąże się z kwestią, kto w Kościele cie szy 
się przywilejem nieomylności. 

Nauka Kościoła katolickiego dotyczą
ca tego zagadnienia jest bardzo jasna. 
I tak Sobór Watykański I określa jako 
dogmat nieomylność papieża w sprawach 
wiary i moralności, jeśli wypowiada się 
on w sposób uroczysty (“...za zgodą 
świętego Soboru nauczamy i definiujemy 
jako dogmat objawiony przez Boga, że 
Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra 
– tzn. gdy sprawując urząd pasterza i 
nauczyciela wszystkich wiernych, swą 
najwyższą apostolską władzą określa 
zobowiązującą cały Kościół naukę w spra-
wach wiary i moralności – dzięki opiece 
bożej przyrzeczonej mu w osobie św. 
Piotra Apostoła, posiada tę nieomylność, 
jaką Boski Zbawiciel chciał, aby Kościół 
jego był obdarzony w definiowaniu nauki 
wiary i moralności. Toteż takie definicje 
są niezmienne same ze siebie, a nie na 
skutek zgody Kościoła.”  BF 72). Powta
rza tę naukę Sobór Watykański II (Por. KK 
25). Tenże Sobór poucza, że z przywileju 
nieomylności – również w dziedzinie wiary 
i moralności – korzysta także Kolegium 

Biskupie, o ile poszczególni biskupi po
zostają w łączności wzajemnej ze sobą i 
z papieżem. “Choć poszczególni biskupi 
nie posiadają przywileju nieomylności – 
poucza Sobór Watykański II – to jednak 
głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową 
wówczas, gdy nawet rozproszeni po 
świecie, ale z zachowaniem więzów łącz-
ności między sobą i z Następcą Piotra, 
nauczając autentycznie o rzeczach wiary 
i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się 
na jakieś zdanie, jako mające być defini-
tywnie uznane” (KK 25). Z nauki Soboru 
wynika więc, że poszczególni biskupi 
są nieomylni tylko wtedy, gdy wyrażają 
przekonanie całego Kolegium Biskupiego 
pozostającego w łączności z papieżem.

Otóż w sprawie objawień w Garaban
dal nie ma uroczystego orzeczenia ani 
Oj ca Świętego, ani całego Kolegium 
Bis kupiego. Wypowiedzi zaś samych 
biskupów garabandalskich – zgodnie z 
nauką Soboru Watykańskiego II – nie 
cieszą się przywilejem nieomylności i 
mogą być z czasem zmienione.

Historia Kościoła poucza, że wypo
wiedzi – które nie posiadały nigdy cha
rakteru orzeczeń nieomylnych – były 
nie raz zmieniane. Przykładem mogą być 
zastrzeżenia kierowane przez Kongre
gację Świętego Oficjum pod adresem 
pism s. Faustyny Kowalskiej, uchylone 
przez Kongregację Nauki Wiary (Kard. 
A. Deskur, Przedmowa, w: F. Kowalska, 
Dzienniczek, Kraków 1983, s. XV).

Innym przykładem zmian w dziedzinie 
nie objętej nieomylnością może być histo
ria pism włoskiej mistyczki, Marii Valtorty. 
Otóż w 1947 roku papież Pius XII, po 
przeczytaniu jej dzieł w maszynopisie, za
chwycony nimi, pozwolił je wydrukować. 
Nie przeszkodziło to jednak faktowi, że 
Św. Oficjum, w 1949 roku, zakazało wyda
nia pism Marii Valtorty, a 6 stycznia 1960 
znalazły się one na indeksie kościelnym. 
W styczniu 1962 roku po interwencjach o. 
Berti zakaz został jednak uchylony przez 
o. Giraudo, który orzekł: „Zobaczymy, jak 
dzieło zostanie przyjęte”. Ciało autorki w 
kilkanaście lat po jej śmierci przeniesiono 
do specjalnego grobu w kościele Zwiasto
wania we Florencji.

Czy dotychczasowe wypowiedzi 
biskupów santanderskich w sprawie ob
jawień w Garabandal zostaną zmienione, 
pokaże czas.

Ks. Michał Kaszowski

Autor artykułu, wieloletni wykładowca, 
specjalista teologii dogmatycznej,  prowa-
dzi obecnie własny serwis internetowy 
http://www.teologia.pl oraz publikuje 
książki dostępne w naszym sklepie. 
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Chcesz wiedzieć więcej 
o Garabandal? To proste!

Eusebio Garcia de Pesquera ofm – GARABANDAL. WYDARZENIA I DATY. 
Czy koniec czasów jest bardzo bliski? Objętość: 240 stron, 
w tym 35 stron zdjęć z okresu trwania objawień oraz współczesnych

SŁOWO O AUTORZE I TREŚCI KSIĄŻKI:
Ojciec Eusebio Garcia de Pesquera, kapucyn, żył w klasztorze w regionie Santan-

der, w prowincji Kantabria. Potem przebywał w Leon, w klasztorze franciszkańskim 
Hermanos Franciscanos Capuchinos, w Hiszpanii. Względna bliskość biskupiego 
miasta i wioski San Sebastian de Garabandal pozwoliła mu na wejście w kontakt z 
wizjonerkami oraz na spotkanie licznych bezpośrednich świadków wydarzeń, które 
rozegrały się w Hiszpanii w latach 1961-65. Dzięki temu mógł stworzyć ważne i 
fundamentalne dzieło dotyczące historii i duchowości Garabandal: książkę zatytu-
łowaną «Se fue con prisas a la Montańa» («Udała się z pośpiechem w góry»). Jej ty-
tuł odnosi się do Ewangelii ze święta Nawiedzenia Elżbiety przez jej kuzynkę Maryję 
(2 lipca): «W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry...» (Łk 
1,39). Aby w pełni docenić wybór tego zdania jako tytułu, trzeba uświadomić so-
bie, że północny region Hiszpanii, w którym znajduje się Garabandal, jest powszech-
nie nazywany «Górami» oraz że objawienia rozpoczęły się właśnie 2 lipca. 
      Na prośbę licznych przyjaciół o. Eusebio zechciał udostępnić historię Garabandal 
tym, którzy nie mogą zbyt wiele czasu poświęcić na lekturę. Właśnie dlatego, za-
chowując najważniejsze szczegóły pierwszej książki, napisał obecną: «Garabandal: 
Hechos y Fechas» («Garabandal. Wydarzenia i daty»). Na temat treści i znaczenia 
orędzia przekazanego w Garabandal. Książka jest warta polecenia ze względu na 
obiektywne przedstawienie wydarzeń.
     GARABANDAL 1961-1996. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Kaseta audio nagrana z okazji 35 rocznicy pierwszego objawienia w Garabandal, w 
Hiszpanii. Relacjonuje wydarzenia, które rozegrały się w małej, górskiej wiosce. Ob-
jawień doświadczały 4 dziewczynki. Maryja, która ukazała się im jako Matka Boża 
z Góry Karmel, wezwała ludzkość do nawrócenia; zapowiedziała dla naszej epoki: 
ostrzeżenie, cud i - jeśli ludzkość się nie nawróci - karę. Ukazuje treść i wartość 
orędzi Maryi. Kaseta (90 min.) stanowi obszerniejsze nagranie w porównaniu z 
FILMEM DVD oraz VHS. Film został nagrany w Garabandal. Przedstawia wy-
darzenia, ilustrując je zdjęciami archiwalnymi (ekstazy, rozmowy z dziewczynkami) 
oraz współczesnymi. 
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27.08.2009
Orędzie, jakie Vassula od-

czytała uczestnikom pielgrzym-
ki, we wrześniu 2009.

– Ja jestem nie tylko Auto
rem tego wielkiego dzieła, lecz 
dziś prowadzę was również 
do upiększenia Mojego Koś
cioła. Pragnę, podczas tych 
dni, napełnić waszego ducha, 
wasze serce i wasz cały byt 
wszystkim, czym Ja Jestem, 
abyście poczynili postępy w 
Mojej Boskiej Miłości. Co do 
wszystkich trosk, jakie cierpie
liście pod Moimi imieniem i co 
do wszystkiego, co znosicie 
dla Mojej Sprawy, Mój Ojciec odłoży na 
bok wszystkie wasze niedociągnięcia, 
a Ja dopełnię to, czego wam zabrakło. 
Bądźcie błogosławieni za wasz szlachet
ny akt miłości: pozostańcie zjednoczeni 
i stańcie się doskonałą ikoną jedności. 
I... jak wiecie Moja Moc doskonali się 
w słabości1. Radujcie się i cieszcie, i 
dodajcie uśmiechnięte oblicze do wszyst
kiego, co wam dałem! Bądźcie światłem 
w tych ciemnościach i nadal czerpcie z 
Żaru Mojego Serca. Bądźcie zakochani 
w Moim Krzyżu, aby wasz płomień nie 
zgasł. Bądźcie doskonałym obliczem Mo
jego Ojca. Moje Miłosierdzie jest wielkie 
i nad wami wszystkimi. Bądźcie jedno w 
Moje Imię.

28.11.2009
– Panie, oto Twoja służebnica, obmyj 

mnie ze wszystkich moich win, gdyż tylko 
Ty potrafisz odkryć moje braki.

– Moje dziecko, pokój niech będzie 
z tobą.

Pozwól Mi, twemu Bogu, mówić do 
ciebie teraz. Wesprzyj się na Mnie.

Kiedy mówię, wzywam ziemię. Twoi 
przyjaciele są Moimi przyjaciółmi, po
święcającymi się tej posłudze. Znowu 
dziś ponawiam Moje wezwanie do nich 
wszystkich. Przypominam im, że ich Pan 
i ich Bóg stoi u ich drzwi i czeka. Dzisiaj 
potrzeba żarliwego ducha, serca posłań
ca, kogoś, kto niczym nie obraża nikogo, 
kogoś, kto miałby serce łagodne, pełne 
wyrozumiałości w utrapieniach, wrażli
wego na nieszczęśliwych, ubogacającego 
1 2 Kor 12,9. (Przyp. red.)

dla angostyków. Potrzebuję języka ucznia 
i włożę Mojego Ducha w nich i dam im 
serce nowe. Wtedy pomnożę owoce tej 
Winnicy.

Tak?
– Jak wiesz, Panie, spotykamy się 

ze sprzeciwami; nasza praca stale jest 
atakowana. Jesteśmy ciągle oczerniani.

Zważ na moich nieprzyjaciół, bo 
ich liczba stale się pomnaża. Niektórzy 
naprawdę nienawidzą mnie niesłuszną 
nienawiścią. Niewinni i prawi poszli za 
Twoimi pouczeniami. Tak, niektórzy stali 
się posłańcami, bo uwierzyli w Twoje we-
zwania. Panie, w przeszłości uratowałeś 
wielu od ich prześladowców. Jak długo 
mamy czekać? Poddałeś mnie próbie 
podobnie jak i innych. Wypróbowałeś 
nas w ogniu i wszyscy przeszliśmy przez 
niego z wiarą. Jesteśmy do Twoich usług, 
zawsze gotowi słuchać Twojego Głosu i 
przekazywać cudowny Logos2.

– Vassulo, czy twoja cierpliwość się 
wyczerpuje?

– Nie wiem, może...
– Vassulo, Moje tabernakulum. Ufaj 

Mi. Żaden nieprzyjaciel nigdy nie zatry
umfuje nad tobą. 

– Myślę, że nigdy nie zrezygnowałam 
i postępowałam wobec prześladowców 
tak, jakby byli moimi przyjaciółmi.

Nie domagam się ani wynagrodzenia 
ani zaszczytów, ale proszę Cię, Panie, o 
wzmocnienie.

– Moja harfo, w czasie twoich nie
doli, upiększyłem cię. Doprowadzam do 
zmieszania twoich prześladowców, gdy 
2 Słowo Boże.

poskramiam ich ton. Niech 
zatem będą zmieszani. Niech 
pozostaną zawstydzeni.

Otrzymasz umocnienie. 
Poślę Moich aniołów, aby ich 
przepędzili. Posłuchaj Mnie: 
podniosę cię Moją Ręką. Na
dal w twoje usta będę wkładać 
Moje Słowa. A ty módl się za 
nich. Proś Mnie o to, bym dał 
im światło i Moją Prawdę. 
A teraz, Moja córko, nakłoń 
swe ucho i posłuchaj uderzeń 
Mojego Serca.

Rozdrażnia3 Mnie Mój lud4, 
który znowu będzie obchodził 
Boże Narodzenie bez Mojego 

Świętego Imienia.
Wielu odwróciło się od niego, wszyscy 

są podobnie splamieni. Czy nie czytali: 
„Bóg rozprasza kości odstępców, są 
pozbawieni łask, gdyż Bóg ich odrzuca”?5

Świat nie ma nic do ofiarowania. Jego 
miłość jest oparta na kłamstwie, jest zbu
dowana na miłości do siebie samego, na 
rozwiązłości, miłości zmysłowej, miłości 
do Mamony, miłości do promowania 
fałszywych zasad moralnych. Butne 
spojrzenia! Groby będą ich mieszkaniami 
na wieczność, ich siedzibami na zawsze. 
A jednak Moje Serce cierpi, patrząc na 
upadek i niszczenie tego pokolenia. 
Ciągle próbuje ono obmyślać nowe plany 
buntu, stale przeciwstawiając się Duchowi 
Świętemu.

W Dniu Sądu wezwę tych, którzy prze
kształcili Moje Słowa, które ci dałem, w 
drwinę, interpretując je błędnie, a przecież 
to Ja przekazywałem ci te słowa.

Powierzyłem ci Moje Słowa Życia, 
abyś je przekazała Moim Kościołom. One 
jednak odmówiły słuchania Mnie, wyszy
dziły cię, groziły ci i odsunęły cię na bok.

Pytam Moje Kościoły: czy znaliście 
choć jednego proroka, którego wasi 
przodkowie nie prześladowali? 

Powierzyłem tobie, słabemu narzę
dziu, troskę o Mój Dom, narzędziu, które 
przybyło z Egiptu6, aby czuwało nad Mo
imi Sprawami. Przybyłaś z pustyni jako 
znak obecnego spustoszenia w Moim 
3 Ang. ‘vexed’.
4 Chrześcijanie.
5 Ps 53(52),56.
6 Vassula urodziła się w Egipcie. (Przyp. 
tłum.) 

Vassula publikuje dotąd 
nieujawnione orędzia (4)
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Kościele1, aby głosić Moje Królestwo i 
do prowadzić Mój lud, aby stanął wokół 
jednego Ołtarza.

Oczom wielu ukazałem Moją Potęgę i 
Moje Osiągnięcia. Poruszyłem narody, jak 
wam to przepowiedziałem, i w tych dniach 
zgromadziłem je pod Moim Imieniem 
ze Wschodu po Zachód, od Północy po 
Południe.

Błogosławiony człowiek, który się 
ukorzył i wykazał się ubóstwem ducha.

Tacy zrozumieli wielość przejawów 
Mojego Miłosierdzia i dostarczenie pokar
mu duchowego, który dałem w obfitości 
temu pokoleniu umierającemu z głodu.

Zwróć się do Mnie, Vassulo, w taki 
sposób:

Czuły Ojcze, nie pozwól, 
by Twój gniew spadł na to pokolenie, 
aby nie zginęło zupełnie.
Nie rozszerzaj na Twoje stado 
rozpaczy i niepokoju, 
albowiem wody wyschną 
i natura zwiędnie.
Wszyscy upadną 
w obliczu Twojego gniewu, 
nie pozostawiając 
po sobie żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia podpali ziemię, 
zamieniając ją w ugór!
Ponad horyzontem 
ukaże się gwiazda. 
Noc zniszczeje i popiół 
spadać będzie jak śnieg zimą,
pokrywając Twój lud niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, 
i nie doświadczaj nas gorzko.
Wspomnij na serca, 
które radują się w Tobie, a Ty – w nich!
Wspomnij na Twoich wiernych 
i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła 

1 Motyw pustyni jako symbolu obecnego 
wyjałowionego świata oraz stanu dusz ludz
kich, nie przynoszących już owocu i zagło
dzonych, pojawia się w Orędziach bardzo 
często. Np. 8.07.1987: „Moje Stworzenie 
przekształciło się w suchą pustynię, niepłodną 
i spragnioną miłości. Czym nakarmią się Moje 
owieczki, skoro nie mają im nic do zaofiaro-
wania?” Zanim Vassula przyjęła tę misję i 
przeszła oczyszczenie, została wyprowadzo
na na duchową pustynię (3.03.1990): „Dla 
uwolnienia ciebie, Moja umiłowana, trzeba 
było, abym cię wyprowadził aż na tę pustynię i 
pozostawił tam samej sobie. To dopiero wtedy 
uświadomiłaś sobie, do jakiego stopnia byłaś 
naga i jak bardzo twoja dusza została splamio
na. Wtedy dopiero z wielkim przerażeniem 
przybiegłaś do Moich Stóp. Uświadomiłaś 
sobie, jak bardzo byłaś sama dla siebie niewy
starczająca. Wtedy dałem ci zrozumienie, do 
jakiego stopnia cierpiałem na twojej pustyni i 
że uczyniłaś Moje Wargi bardziej suchymi niż 
pergamin. Następnie pokazałem ci, że twoje 
wnętrze stało się pustkowiem doskonale na
dającym się na gniazdo dla żmij, w którym 
mogłyby składać jaja nie obawiając się ciebie.” 
(Przyp. tłum.)

tak samo wielka jak Moje Miłosierdzie?4 
Ty, który ukazujesz siebie otoczeniu 
udając dobrego chrześcijanina, ukazując 
mu fałszywy obraz chrześcijaństwa, 
zostaniesz zdemaskowany wraz z twoimi 
grzechami. A tobie, który nigdy nie prze
stajesz osądzać w sposób niesprawiedli
wy swoim językiem, twój grzech spadnie 
na twą własną głowę. Ludzie podobni tobie 
wywołują Mój gniew i osądzę cię za twoje 
postępowanie, tak jak ono na to zasługuje. 

Tobie, który nie potrafisz przebaczyć 
i zapomnieć, jak Ja tobie przebaczam i 
zapominam, Mój Ojciec także zatrzyma 
ten grzech! Jahwe jest blisko. Nadchodzi 
bardzo szybko, powiedz Mi zatem, gdzie 
się ukryjesz? Prowadzić grzeszne życie 
oznacza należeć do demona. Skoro nie 
chcesz pojednać się z tym, wobec kogo 
chowasz urazę, dowiedziałeś się, jak 
zostaniesz osądzony. Powiadam ci, że za 
ten grzech odmowy dojścia do pojednania 
i zawarcia pokoju, zapłacisz gorzko aż do 
ostatniego pieniążka. 

Czyż ci nie powiedziałem: masz 
kochać bliźniego jak samego siebie i 
jeszcze więcej, że powinieneś nauczyć się 
kochać swoich wrogów? A cóż oglądają 
Moje Oczy? Stwierdziłem, że niewielka 
liczba kroczy naprawdę Moimi drogami, 
lecz większość trwa w grzechu, wykonu
jąc pracę szatana. Nie łudźcie się, gdyż 
w nadchodzących dniach zostaniecie 
przeznaczeni na zagładę, ponieważ nie 
postępujecie zgodnie z Moim Słowem5. 
Jeśli ktoś dziś odmawia dania posłuchu 
Moim przykazaniom, Mój Ojciec także 
odmówi mu mieszkania w niebie. A ty, 
który przyjąłeś Moje Imię,6 lecz działasz 
gwałtownie, w gniewie i pysze, tę samą 
chłostę, jaką twój ostry język posługiwał 
się wobec braci, ty także otrzymasz i twoje 
grzechy cię potępią. A ty, który jeszcze 
śpisz w twej apatii i letargu, nie myśl, że 
cię nie zauważyłem7. Zostaniesz zaliczony 
do pogan i zbierzesz to, co zasiałeś. 

Co do odstępców, zakosztują piekiel
nego ognia! Gniew Mojego Ojca zapalił się 
przeciw temu złemu i przewrotnemu poko
leniu. Jakże mogę dłużej powstrzymywać 
Jego Ramię przed uderzeniem was? 
„Zawróćcie z waszych złych dróg” to był 
Nasz temat przewodni, jednak zarówno 
dobrzy jak i źli odmówili porzucenia swego 
sposobu życia. Dobrzy, gdyż nie potrak
towali poważnie Moich słów zawartych w 
tych orędziach i nie postępowali zgodnie 
z nimi. Źli, bo odrzucili zbawienie siebie, 
odrzucając Moje Miłosierdzie, odpychając 
4 Por. Syr 16,12. (Przyp.red.)
5 Biblia.
6 Chrześcijanina.
7 Por. Syr 16,20nn. (Przyp. red.)

na nas z mocą,
W Twoim Miłosierdziu 
raczej nas podźwignij 
i umieść Twoje nakazy 
w każdym sercu. Amen.
Kiedy będę ganić to pokolenie, Mój 

gniew spadnie na odstępców. Mogę 
przebaczyć ich złe czyny i ich grzech, 
ale wielkie wynagrodzenia powinny być 
jeszcze uczynione.

Najwyższy wypowiedział Swoje słowa 
jeszcze jeden raz, a zapowiedziany Wyrok 
będzie zależał od twoich modlitw, pokole
nie, od twoich dzieł miłosierdzia, od twojej 
miłości, od twojego dzielenia się. Chodź, 
Vassulo, wytłumacz im to, przez wzgląd 
na Mnie. Miłość cię kocha. ic

13.12.20092

– Daj świadectwo, Moje dziecko, w 
Moim Imieniu i w Moje Imię, zwróć się do 
tego pokolenia ze słowami: 

Nie słuchajcie już więcej fałszywych 
proroków, którzy nadal okrywają was 
pieszczotami, mówiąc, że wszystko jest 
w porządku i że poczyniliście postępy. 
Tymczasem wy, który przedstawiacie się 
jako chrześcijanie nie postępujecie jak 
oni, rzadko działacie według Moich słów. 
Zaprawdę mówię wam: jeśli wasze cnoty 
jako chrześcijan nie są większe niż nie
wierzących, Mój Ojciec, nie rozpoznając 
Mnie w was nigdy nie pozwoli wam wejść 
do Naszego Królestwa!3 

Gniew Mojego Ojca spadnie na was. 
Czy nie czytaliście, że Moja surowość jest 

2 W minioną sobotę (12 grudnia), tu w Rodos 
mieliśmy spotkanie modlitewne. Nie wszy
scy byli obecni, lecz zaledwie kilka osób. 
Na koniec wszyscy odmówiliśmy mo d litwę, 
jaką wam przekazałam, tę z 25 listopada. 
Potem wzięliśmy do rąk Biblię (całkiem 
nowy egzemplarz). Otwarłam ją. Mój palec 
dotknął tekstu z Księgi Ezechiela, rozdział 
7, wersety 114. Kiedy przeczytaliśmy ten 
fragment, odczuliśmy jakby to było ponow
ne odmówienie tej modlitwy! Jej ciąg dalszy. 
Kiedy otwarłam Biblię angielską, aby prze
czytać ten fragment, gdyż nie znam za do
brze greckiego, znalazłam zakładkę dokład
nie w tym miejscu. Zrozumieliśmy więc, że 
Pan próbował podkreślić powagę i pilność 
Swego poprzedniego przesłania, jakim jest 
ta modlitwa (przesłana wszystkim 28 listo
pada). Nazajutrz, w niedzielę, kiedy siedzia
łam w kościele, po około 5 minutach, usły
szałam, że Pan wzywał mnie, aby do mnie 
mówić. Obawiałam się, że przy zapisywaniu 
nie będę mogła sobie potem przypomnieć, co 
powiedział. Także Matka Boża na koniec po
wiedziała do mnie kilka słów. Jednak Pan dał 
mi do zrozumienia, że nie powinnam się nie
pokoić, gdyż On przypomni mi Swoje słowa, 
kiedy je będę zapisywać. Rzeczywiście On 
ponownie poprowadził moją dłoń. Oto więc 
co powiedział mi wczoraj Jezus Chrystus, a 
Jego Słowa zostały zapisane dziś, w ponie
działek 14 grudnia 2009.
3 Mt 5,4648. (Przyp. red.)
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Moją Dłoń. 
Tym mówię: Co uczynicie, kiedy 

uświadomicie sobie tego Dnia, że jeste
ście tylko gliną i że ta glina, kiedy nie ma 
w niej Mojej Obecności, jest niczym więcej 
jak tylko prochem?

Klęska jest już u drzwi i liście wkrótce 
zwiędną. Pozostaje niewiele czasu na to, 
byście wszyscy zmienili wasze postępo
wanie i wasze czyny. Nie pozwólcie, aby 
was pokonało zniszczenie. Wejdźcie na 
prawą drogę i porzućcie wasze obrzydli
wości i zboczenia. Niechaj wasze serca 
zdecydują się na Mnie, waszego Pana, 
jeśli nie chcecie się zamienić w popiół jak 
spalone miasto. Jeśli was zasmuciłem, 
choćby na małą chwilę, to uczyniłem tak 
z powodu ogromu miłości, jaką mam do 
was. Chcę was doprowadzić do skruchy 
i ocalić was. Pragnę czystych warg do 
wzywania Mojego Świętego Imienia, 
zwłaszcza w tych dniach, kiedy Moje 
Święte Imię będzie profanowane i nic nie 
będzie znaczyło dla wielu, kiedy będą 
świętować Moje Narodzenie bez czci i 
uwielbienia. Okażcie wszyscy skruchę 
i skupcie się na Mnie. Módlcie się, aby 
grzech tego pokolenia nie stał się przyczy
ną waszego zniszczenia. W przeciwnym 
razie doprowadzicie do tego, że Mój Ojciec 
krzyknie w gniewie: „Już dość!” I ogień 
Jego sprawiedliwości okryje liczne narody 
i świat się rozpadnie. 

Błogosławiony człowiek, który Mnie 
teraz słucha i się oczyszcza. Ja go pod
trzymam.

Ja jestem Jezusem Chrystusem i 
jestem Autorem tych orędzi. Jestem zna
ny z tego, że posługuję się wobec was 
łagodnością. Jestem znany z tego, że 
doprowadzam was do rozkwitu i nasycam 
Moją Miłością, a jeśli potrzeba wam wody, 
nawadniam was Moimi Łzami. Jestem 
znany jako Dobry Pasterz, który nigdy 
nie porzuca Swoich owiec. Prowadzę 
was na zielone pastwiska. Jednak kiedy 
traktaty są łamane – odrzucane aż do 
luzowania więzów nałożonych na niepra
wości, które zostały wprowadzone i aż 
do usunięcia zakazów zdrady – czy mam 
milczeć zamiast zakończyć szaleństwo 
przeciwko tym, których Ja wam posyłam 
i powstrzymać was od pogardy? Miałbym 
nie reagować, skoro wiem, że kierujecie 
się ku nieuchronnemu zniszczeniu, które 
dotknie całego świata? W tym Dniu gnie
wu Ojca, ci, którzy o Mnie zapomnieli, 
przypomną sobie o Mnie i zostaną potrak
towani według waszych grzechów. Wielu 
zapyta: „Jakich grzechów?” Grzechy, o 
jakich wspomniałem i grzechy waszego 
bluźnierstwa przeciw Mojemu Świętemu 
Duchowi, grzechy waszego buntu i wa

szego podziału, grzechy zboczeń, które są 
obrzydliwością w Moich Oczach, grzechy 
uprzedzeń, grzechy pogardy, zepsucia, 
arogancji, pychy, zawziętości, niechęci i 
złości, wrogości, poniżania i ospałości, 
zniesławienia, fałszywego osądzania, 
oszczerstwa, braku przebaczenia i bra
ku miłości. Świat jest zanieczyszczony 
grzechem i brakuje szczęścia, dlatego że 
bluźni się Imieniu Boga. 

Czy ktoś może powiedzieć, że Bóg jest 
niesprawiedliwy, gdy wybucha gniewem? 
Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 
wszyscy są grzesznikami, i zgrzeszyli 
i pozbawili się Chwały Bożej8. Teraz 
pojmujecie, jak Moje Najświętsze Serce 
jest obrażane i zasmucane. Jednak każ
demu człowiekowi dobrej woli, mającemu 
skruszone serce, jest udzielana darmo 
prawość dzięki łasce Boga poprzez zba
wienie, które jest we Mnie. Wiara we Mnie 
ocali was9. Zapanujcie więc nad waszymi 
myślami i nie grzeszcie więcej. 

Nigdy o Mnie nie zapominaj, Vassulo, 
daj Mojemu ludowi poznać Moje ostrze
żenia. Tutaj Ja jestem. ic

10Postępuj według tego, co Mój Syn ci 
daje i zapisz to. Nigdy się nie lękaj.

1.03.2010
– Panie!
– Ja jestem! Moja Obecność jest z 

tobą. Uleczę twoje rany. Moja Vassulo, 
wybrałem cię pośród całej ludzkości, aby 
objawić Moje Słowo temu pokoleniu. Nie 
powinnaś być zniechęcona,11 przyjdę ci z 
pomocą. Oni wystawiają Mnie na próbę! 
Nabierz odwagi, Moje dziecko... 

Oto, co mówię do Kościołów:
Odrzucacie w waszej epoce i w wa

szych czasach te same dary Ducha Świę
tego, które są, jak w przeszłości, dane dla 
korzyści i postępu Kościoła! To odrzucenie 
z waszej strony jest obrzydliwością w 
Moich Oczach, śmiercią duchową, która 
się wkradła się w was! Odstępcy, którzy 
rozdrażniacie Mojego Świętego Ducha!

Są to ci, którzy popadli w duchowe 
lenistwo i w herezję. Widzisz? Jakże Mój 
Duch Święty może przebywać w nich, 
skoro opanowało ich lenistwo i inne wady? 
Jakże będą mogli kiedykolwiek widzieć w 
Świetle Mojego Ducha Świętego, skoro w 
swoich sercach noszą nienawiść i również 
pieszczą tyle wad?

Powiadam wam, że tylko dzięki łasce 
Mojego Ducha Świętego Prawda może im 
być objawiona.

Moją boleścią jest to, że tak wielu 
Moich kapłanów nie szuka Mnie. I jeszcze 
8 Rz 3,1023. (Przyp. red.)
9 Rz 3,2428. (Przyp. red.)
10 Teraz mówi Ojciec.
11 Ang.: despirited.

gorzej: gdy zauważają jakąś duszę rozpa
loną Bożą Miłością do Mnie, znajdującą 
przyjemność we Mnie, a nie w świecie, 
stawiającą Mnie ponad wszystkie swoje 
pasje, rozkochaną w Mojej Obecności, ich 
niechęć wzrasta jeszcze bardziej.

Dusze uzdolnione12, które Ja wybra
łem, aby je wyróżnić, są deptane przez 
nich bądź z powodu duchowej zazdrości, 
bądź z powodu racjonalistycznego ducha. 
Nie przyjmują Mojego języka, którym was 
pouczam, bo ich ciało rozumie go ciele
śnie, podczas gdy Ja nauczam duchowo 
o sprawach duchowych.

  Oni są jak ci, o których mówią Pi
sma: „Człowiek nieduchowy bowiem nie 
pojmuje niczego, co jest z Bożego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i nie może 
tego rozeznać, bo tylko Duchem można 
to pojąć.”13

Ślepota duchowa nigdy nie pozwoli, 
aby ich „ja” umarło, aby zrozumieli naj
wznioślejszą cnotę, którą jest miłość.

Miłość jest największą z cnót i to we
dług wielkości tej cnoty na końcu będziecie 
wszyscy sądzeni. Słusznie jest mówić, 
gdy dajesz świadectwo w Moim Imieniu, 
Vassulo, że cała wiara i cała nadzieja jest 
oparta na tej cnocie i że serce owładnięte 
życzliwością, kochające, miłosierne i ci
che, czyniąc dobro, Boga oglądać będzie 
i odziedziczy Moje Królestwo. Inaczej 
mówiąc: czyste serce.14 

Tak! Słowo Boże jest odkupieniem, 
zbawczą pomocą. Jest poznaniem Boga, 
możliwego do poznania jedynie dla tych, 
którzy Nas posiadają.15 To samo Słowo 
Boga, który jest Miłością. To z powodu Mi
łości dobrowolnie stałem się człowiekiem 
i dobrowolnie niosłem Mój Krzyż. Wzrok 
wielu został zmącony, gdy Mnie zobaczyli 
jako Zmartwychwstałego.

– miłość jest święta, jest symbolem 
Mojego Obrazu i tego wszystkiego, co Ja 
przedstawiam.

– miłość jest czymś większym niż 
bogactwo, tak!

– miłość jest bardziej jaśniejąca niż 
słońce, ponieważ przyćmiewa16 wszystkie 
inne cnoty porównane ze światłem.

– miłość jest skarbem niewyczerpa
nym dla ludzkości, bo bardziej cieszy się 
dając niż otrzymując.

– miłość nie szuka korzyści osobistej, 
lecz jest darem z siebie dla całej ludzkości.

Ktokolwiek posiada tę cnotę, ten panu
je ze Mną. Boska władza jest darem, który 
jest wam udzielony przeze Mnie i

12 Ang.: gifted = które otrzymały łaski.
13 Por. 1 Kor 2,14.
14 Mt 5,8.
15 Najświętsza Trójca.
16 Ang.: outshines.
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może być wam dany według miary mi
łości, którą posiadacie. Rozważajcie, co 
jest prawe i to, co jest fałszywe, i dojdźcie 
do rozsądku, do rozsądku walczenia, aby 
umrzeć dla samych siebie w celu otrzy
mania miłości, a gdy już ją zdobędziecie 
i będziecie nią ukoronowani, ona was 
doprowadzi do niepokonywalnej świętości 
na zawsze, gdyż ona tryumfuje na całą 
wieczność!

Zatem nie zwódźcie waszych umysłów 
zepsuciem i złośliwością ani fascynacją 
czynienia zła. Mówię wam: prowadźcie 
życie bez skazy, abym połączył wasze 
dusze z Moim Świętym Duchem, Tym, 
którego wy nazywacie Niewidzialnym. 

Nie utworzycie nigdy mocnych funda
mentów ani głębokich korzeni we Mnie, 
chyba że posiądziecie miłość.

– miłość jest jak ster łodzi, który was 
prowadzi do celu. Bez niego jesteście jak 
porwani przez prąd, aby zginąć.

– miłość doprowadzi was do prawdzi
wego celu, którym jestem Ja. Ona pozwoli 
wam rozpoznać Mnie również w waszym 
bliźnim i go kochać.

Jeśli nie macie miłości do bliźniego 
ani gorliwości o Mój Kościół, jakiż macie 
z tego pożytek? Przyjdźcie odetchnąć 
we Mnie i otrzymać Moje dary i te cnoty.

Potrzebuję, pokolenie, twojego całko
witego oderwania się, wtedy dzień po dniu 
będę wzrastał w was, podczas gdy wy 
będziecie umniejszać wasze „ja” i waszą 
wolę. Dzięki temu będę was odrywać od 
tego zepsutego świata, abyście weszli do 
Mojego Serca.

Bądźcie błogosławieni wy wszyscy, 
którzy jesteście spragnieni okazywania 
posłuszeństwa Moim zasadom. ic

17.06.2010
 – Pokój niech będzie z tobą.
Spraw Mi radość, powtarzając ze Mną 

tę modlitwę:
Ojcze Niebios, naucz nas 
zwiastować pokój
i głosić narodom zbawienie, 
zbawienie z wysokości.
Nie traktuj nas surowo z powodu 
naszych wykroczeń,
ale pozwól nam ujrzeć nasze grzechy 
Twoimi Oczami, 
abyśmy potrafili z pokorą 
prosić o przebaczenie. 
Porusz nasze serca, abyśmy się stali 
jedno z Twoim Sercem.
Ojcze bardzo kochający,
Twoja Miłość do mnie była tak wielka,
zawsze szczera. Daj mi siłę, 
by trwać mocno 
przy tym wszystkim, co Ty mi powie

rzyłeś. Amen.
Tak więc, Moja Vassulo, pozwól Mi 

śpiewać dla ciebie. Takie spotkania, jak 
to1, dają Mi radość. Będziesz je miała aż 
do końca. ic

22.06.2010
– Vassulo, wezwałem cię, dziecko! 

Jestem zawsze z tobą. Uwielbiaj Mnie 
każdego dnia, bo przed tobą Ja jestem. 

Doprowadziłem cię do życia, abyś 
żyła we Mnie. 

– wielu czyta i ponownie czyta Moje 
Słowa, jednak nim nie żyją. Wielu stojąc 
głosi kazania w Moich zgromadzeniach, 
jednak nie wypełniają tego, głoszą.

Ty stałaś się służebnicą Mojego 
Kościoła, niewolnicą Mojego Kościoła, 
niosąc Moje Orędzie pokoju, pojednania 
i jedności, aby je przekazać Mojemu 
ludowi.

Mój plan polegał na objawieniu światu 
Mojego Miłosierdzia oraz tego, jak bardzo 
niepokoję się o jego zbawienie. Jak bar
dzo niepokoi Mnie ich podział.

O, Moja córko! Gdybyś tylko wiedziała 
to, co Ja wiem, i gdybyś widziała i słyszała 
to, co Ja widzę i słyszę od Moich pasterzy 
i to, o czym mówią między sobą, zrozu
miałabyś gorycz tego kielicha! Tak?

– Z pewnością nie dotyczy to wszyst-
kich Twoich pasterzy.

– Licznym brakuje pokory. Struktura 
Mojego Ciała została naruszona. Jeśli 
Moje Ciało jest oddzielone od Głowy, 
to Ciało jest martwe. Spustoszenie 
rozszerza się, aby zamienić Mój Dom w 
pustynię!

– Co mogę zrobić, Panie?
– Nadal wzywaj i gromadź, jak to 

czynisz, nie męcząc się, Moja gołębico. 
Ja zawsze byłem u twojego boku. Nie 
zauważyłaś? Ukazałem się nad tobą jako 
Znak, abyś nabrała odwagi. Nie bój się 
cieni.2 Ja jestem twoją potężną obroną. 
Ufaj Mi.

Co do tych pasterzy, którzy zaniedbu
ją czuwanie nad Moim stadem i karmienie 
go, to oni są jak ci, o których mówią 
Pisma: „biada pasterzom, którzy pozwa
lają, by stado Mojego pastwiska było 
niszczone i rozproszone – pozwoliliście 
Mojemu stadu się rozproszyć i pogubić, i 
nie zatroszczyliście się o nie.”3

Chociaż byli kiedyś wielcy, zniżyli się, 
by postępować według zasad tego świata, 
oddając się liberalizmowi i zapominając 
1 Kiedy jestem z Nim w ten sposób.
2 Złych duchów w ciałach ludzi.
3 Nawiązanie do Jer 23,1: „Biada pasterzom, 
którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce 
mojego pastwiska – wyrocznia Pana. Wy 
rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i 
nie zatroszczyliście się o nią.”

żyć zgodnie z ich pierwszymi obietnicami.
Prosiłem, żeby zakorzenili się we 

Mnie i aby byli zbudowani na Mnie i 
mocno trzymani przez wiarę, której ich 
nauczono.

Gdyby zachowali swe pierwsze śluby 
miłości względem Mnie, zamiast pozwa
lać się zwieść przez rzeczy ziemskie, 
rzeczy, które niszczeją, dzisiaj Mój Dom 
byłby bogaty w chwałę, a Moje stado nie 
zagubiłoby się daleko.

Prawdziwe Życie w Bogu jest Moim 
przesłaniem. Nie jest ono zbudowane na 
ludzkich naukach lub na ludzkich zasa
dach. Jest ono oparte na Mojej Miłości, 
jest oparte na Prawdzie, jest oparte na 
prawdziwej nauce. Jest pełne cnót, aby 
was doprowadzić do przebóstwienia, 
dając temu pokoleniu pełne poznanie 
Mojej Woli. Moje pouczenia to bizan
tyjskie śpiewy, dane ludzkości jako Mój 
nowy pocałunek chrzcielny ofiarowany, 
aby wskrzesić umarłych do nowego życia 
i pokazać im, że prawda jest w Duchu.

Duch przepowiedział wam, że w ostat
nich dniach, będą tacy, którzy porzucą 
wiarę, aby wybrać nauki pochodzące 
od demonów.4 Nie mają oni powodu do 
dumy.

Boleść i cierpienie spadły na wiele 
narodów, ale Moje Słowo ciągle ich nie 
przeniknęło5. Pokazałem Moją Miłość 
całej ludzkości, aby Mnie łaskawie 
otrzymała. 

Niektórzy zapytają: „Jak to ukazałeś 
Swoją Miłość, skoro tyle narodów cią
gle pada pod mieczem i głód czyha za 
rogiem?” 

A jednak ukazałem Moją Miłość przez 
Moje stałe przypomnienia i Moje nieusta
jące upomnienia. Zstąpiłem z Mojego 
Tronu w ten sposób, aby odnowić życie 
każdego z was, które zostało złapane w 
pułapkę przez demony.

Moja życzliwość nigdy nie ustała, wy 
jednak nie czekaliście na Mnie, ani nie 
szukaliście Mnie. Wezwałem was, ale 
woleliście nie słuchać. Ukazałem wam 
Moje Miłosierdzie i zesłałem na was 
deszcz błogosławieństw, ale one nie zo
stały nigdy docenione. A więc jak można 
mówić, że Pan nie ukazał Swojej Miłości?

Z powodu waszej bezbożności, z 
powodu waszego odrzucenia Mojego 
Krzyża, na którym dobrowolnie cierpia
łem za was wszystkich, a szczególnie z 
powodu waszych bluźnierstw przeciwko 
Duchowi Świętemu Łaski, który wylał 
się na was, aby was odnowić, mówię ci, 
pokolenie, że naród zwróci się przeciwko 
narodowi, krew będzie się lała wszędzie.
4  Por. 2 P 3,3; 2 Tm 3,1n (Przyp. red.)
5 Por. Ap 9,20. (Przyp. red.)



1/2015

19

Drzewo oliwne zaprzestanie wydawać 
owoce, a ziemia osłabnie. Ruina i spu
stoszenie dosięgną wielu miast bardziej 
niż kiedykolwiek6, pory roku będą nadal 
się zmieniać, bo człowiek ciągle niszczy 
ziemię przez swoje grzechy i swoją 
bezbożność. 

I jak lew ryczący Moje płomienie 
zstąpią z nieba, gwałtowny ogień. Od jed
nego do drugiego zakątka ziemi podpalę 
wąwozy, góry, doliny, miasta, opróżniając 
ziemię z wielu jej mieszkańców.

Co do tych, którzy przysięgli znisz
czyć Kościół, stawiając Mój krzyż do 
góry nogami, będą płonąć w piekle! 
Zrozpaczone wdowy będą się włóczyć 
nagie, a ci wszyscy, którzy poprzysięgli 
wydać wojnę Moim prorokom i temu, co 
święte, wszyscy będą cierpieć to, na co 
zasługują.7 Teraz zasiadają pewni siebie 
na swoich tronach, ale nie na długo. 
Przyjdę niebawem do nich jako Sędzia i 
osądzę ich surowo. Ja sam strącę ich z 
tronów. Chociaż ukrywają się dzisiaj pod 
maskami, wkrótce ich poszukam i ujaw
nię. Spójrzcie! Upokorzę to wszystko, co 
jest splamione w Moim domu. Pozwolę, 
by zostali upokorzeni, bo przekroczyli 
Moje zasady. 

Wniosę wtedy naczynie czyste do 
Mojego Domu i wasze serca się uradują, 
a Moja Ręka wyciągnie się ku temu 
naczyniu, które będzie działać w Moim 
Świetle! Potrzebuję naczyń czystych, aby 
otrzymać cześć, gotowych na dar z sie
bie, życzliwych wobec wszystkich ludzi, 
potrafiących uczyć młodych skromności, 
posłuszeństwa i radości w Panu. 

Ostrze włóczni8 tkwi jeszcze w Moim 
Sercu, Moje dziecko, ach! Jednak nadej
dzie czas – w istocie ten czas jest bliższy 
niż kiedykolwiek – kiedy ukażę się jako 
Sędzia tym, którzy depczą Moje Ciało, 
sprowadzając z drogi Mój lud, daleko 
od pojednania i jedności, zachowując 
Moją trzodę celowo rozproszoną i w 
niewiedzy. Strzaskam ich władzę, gdy 
nadejdzie czas, nie miej co do tego nigdy 
wątpliwości.

Pójdź. Wszystko, czego pragnę od 
ciebie, to miłość! ic
6 Dn 7,25.
7 Dotyczy to także hierarchów kościelnych.
8 Metafora symbolizująca podział Kościoła.

NOWOSĆ!
, ,

Orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu” 
dOstęPne są OBecnie 

w 3 tomach w twardej oprawie. 
trzeci tom - z Zeszytami 90-114 - zastępuje więc pojedyncze 
tomy 11, 12, 13, 14 oraz zawiera nowe orędzia do roku 2014! 

cena kompletu: 120 zł. 
Każdy tom można także zakupić oddzielnie.

informacje: Biuro Handlowe LUMen tel. 32 7383869. 
Zamówienia: http://www.ksiegarnialumen.pl

Vassula Ryden 

Wasze modlitwy 
mogą zmienić śWiat

nOWe PeŁne WYdAnie
384 strony, oprawa twarda

  
 Książka zawiera modlitwy rozsiane po tekstach mistycznych, zapi-
sanych przez Vassulę Ryden, a zatytułowanych „Prawdziwe Życie w Bogu” 
(z Zeszytów 1-110). Jedne z nich zapisała pod dyktando Boga i Matki Naj-
świętszej, inne - ułożyła sama. W wydaniu polskim uporządkowano je tema-
tycznie w następującym układzie: 
1. Modlitwy podyktowane Vassuli; 
2. Modlitwy do Ojca; 
3. Modlitwy do Syna Bożego; 
4. Modlitwy do Ducha Świętego; 
5. Modlitwy do Maryi; 
6. Modlitwy o jedność; 
7. Kantyk Emmanuela; 
8. Modlitwy codzienne; 
9. Modlitwy Jezusa do Ojca; 
10. Modlitwy Vassuli.
W nowym modlitewniku jest także 
pełny tekst modlitewnika dla grup 
„Prawdziwego Życia w Bogu”. 
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Jubileusz polega na przebaczeniu, 
odpuszczeniu grzechów otwartemu dla 
wszystkich, na możliwości odnowienia re
lacji z Bogiem i z bliźnim. W ten sposób 
Rok Święty staje się możliwością pogłę
bienia wiary oraz zaangażowania się na 
nowo w życie poprzez osobiste świadec
two chrześcijańskie. 

13 marca 2015 Papież Franciszek za
powiedział ogłoszenie Nadzwyczajnego 
Roku Świętego. Będzie to Jubileusz Miło
sierdzia i rozpocznie się otwarciem Drzwi 
Świętych w Bazylice św. Piotra, w uroczy
stość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 
2015, zakończy się – 20 listopada 2016 
wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa 
Kró la Wszechświata. Na początku tego 
ro ku Ojciec Święty powiedział: „To jest 
czas miłosierdzia. Ważne jest, aby wierni 
świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych 
środowisk społecznych. Naprzód!”.

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz w 
drugą rocznicę swego wyboru, podczas 
homilii wygłoszonej z okazji nabożeństwa 
pokutnego otwierającego inicjatywę „24 
godziny dla Pana”. Inicjatywa ta, przepro
wadzana przez Papieską Radę ds. Nowej 
Ewangelizacji, zachęca do otwarcia ko
ściołów na całym świecie i celebrowania 
Sakramentu Pojednania. W tym roku, w 
ramach niniejszej inicjatywy, rozważane 
są słowa z Listu św. Pawła do Efezjan: 
„Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przy
pada na dzień, w którym wspominamy 50 
rocznicę zakończenia Soboru Watykań
skiego II w 1965, nadając w ten sposób 
szczególny wymiar, który zachęca nas do 
kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na 
tymże Soborze.

Podczas Jubileuszu czytania liturgi
czne w niedziele czasu zwykłego będą 
wzię te z Ewangelii św. Łukasza, nazywa
nego też „Ewangelistą miłosierdzia” (Za-
chęcamy przy tej okazji do korzystania 
z rozważań do tej Ewangelii, jakie publi-
kuje na swojej stronie internetowej ks. dr 
Michał Kaszowski, rozważając ją metodą 
„linija po linijce”  codziennie nowe rozwa-
żania!). Dante Alighieri nazywa go „scriba 
mansuetudinis Christi”, czyli „pisarzem 
opisującym łagodność Chrystusa”. Są 
powszechnie znane przypowieści o miło
sierdziu obecne w Ewangelii św. Łukasza: 
o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie 
czy o miłosiernym ojcu.

Oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku 
Świętego odbędzie się podczas Niedzieli 
Miłosierdzia 12 kwietnia 2015, uroczysto
ści wprowadzonej przez św. Jana Pawła 
II, która jest celebrowana w niedzielę przy
padającą po Wielkanocy. Papież, stojąc 

przed Drzwiami Świętymi, ogłosi w tym 
dniu oficjalnie Bullę na Rok Święty.

U Żydów już od czasów starożytnych 
jubileusz był rokiem, który obchodzono co 
50 lat. W tym czasie należało wprowadzić 
z powrotem równość dla wszystkich sy
nów Izraela, ofiarując nowe możliwości ro
dzinom, które straciły swój dobytek, a cza
sem nawet wolność osobistą. Bogaczom 
natomiast rok jubileuszowy przypominał, 
iż nadszedł czas, w którym niewolnicy 
z Izraela, którzy znów stali się im równi, 
mogą odwołać się do swoich praw. „Spra-
wiedliwość, wedle Prawa Izraela, to nade 
wszystko ochrona słabych” (św. Jan Paweł 
II, Tertio millennio adveniente 13).

Kościół Katolicki rozpoczął tradycję 
Ro ku Świętego wraz z pontyfikatem Boni
facego VIII w 1300 r. Papież ten zapropo
nował celebrację Roku Jubileuszowego co 
100 lat. Od 1475 r., aby umożliwić każde
mu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas 
ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz 
nadzwyczajny zostaje natomiast ogłoszo
ny ze szczególnej i ważnej okazji.

Do dnia dzisiejszego w Kościele zosta
ło ogłoszonych 26 zwyczajnych Lat Jubi
leu szowych. Ostatnim był Jubileusz 2000 
r. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata 
Święte to: rok 1933, ogłoszony przez Piu
sa XI z okazji 1900ej rocznicy Odkupie
nia, i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana 
Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.

Kościół katolicki nadał hebrajskiemu 
jubileuszowi charakter bardziej duchowy. 
Jubileusz polega na przebaczeniu, odpu
sz czeniu grzechów otwartemu dla wszyst
kich, na możliwości odnowienia relacji 
z Bogiem i z bliźnim. W ten sposób Rok 
Świę ty staje się możliwością pogłębienia 
wiary oraz zaangażowania się na nowo w 
życie poprzez osobiste świadectwo chrze
ścijańskie.

Poprzez ogłoszenie Jubileuszu Mi
łosierdzia Franciszek kładzie w centrum 
u wagi Boga miłosiernego, który wzywa 
wszystkich, by wrócili do Niego. Spotkanie 
z Nim ożywia cnotę miłosierdzia.

Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie 
Drzwi Świętych.  Drzwi Święte znajdują 
się  w 4 rzymskich Bazylikach: św. Pio
tra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za 
Murami i Matki Bożej Większej. Mowa o 
tych drzwiach, które są otwierane tylko na 
czas Roku Świętego, a które normalnie 
są zamurowane. Ryt otwierający ilustruje 
w sposób symboliczny ideę otwarcia dla 
wszystkich wierzących tego szczególnego 
przejścia w stronę zbawienia.

Drzwi Święte w innych Bazylikach zo
staną otwarte po uroczystości rozpoczęcia 
Jubileuszu w Bazylice św. Piotra.

Miłosierdzie jest tematem bardzo bli
skim Ojcu Świętemu, który już jako biskup 
wybrał sobie za motto słowa: „miserando 
atque eligendo”. To fragment z Homilii 
św. Bedy Czcigodnego, który komentuje 
Ewangelię o powołaniu św. Mateusza, pi
sząc: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia 
miserando atque eligendo vidit, ait illi Se-
quere me” (Ujrzał Jezus celnika, a ponie
waż popatrzył na niego z uczuciem miłości 
oraz wybrania, powiedział mu: Chodź za 
mną). Ta homilia jest hołdem złożonym 
Bo żemu miłosierdziu. Można też przetłu
maczyć to motto: „Oczami miłosierdzia”.

Już podczas pierwszego spotkania 
przed modlitwą na Anioł Pański po swoim 
wyborze Franciszek powiedział, że „usły
szenie słowa miłosierdzie zmienia wszyst
ko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że 
zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni 
świat mniej zimnym i bardziej sprawiedli
wym. Musimy zrozumieć dobrze to miło
sierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, 
który ma tak wiele cierpliwości” (Anioł 
Pański 17 marca 2013 r.).

Na Anioł Pański 11 stycznia 2015 Pa
pież powiedział: „Potrzeba dziś miłosier-
dzia i istotnym jest, aby wierni świeccy 
żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk 
społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas 
miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosier-
dzia”. A następnie, w Orędziu na Wielki 
Post 2015, Ojciec Święty przypomniał: 
„Jakże pragnę, aby miejsca, w których wy-
raża się Kościół, w szczególności nasze 
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspa-
mi miłosierdzia na morzu obojętności!”.

W Evangelii gaudium słowo „miłosier
dzie” pojawia się 31 razy.

Papież Franciszek powierzył przepro
wadzenie Jubileuszu Miłosierdzia Papie
skiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji.

Lista Lat Jubileuszowych 
w XIX i XX wieku:
1900: Leon XIII
1925: Pius XI
1933: Pius XI
1950: Pius XII
1975: Paweł VI
1983: Jan Paweł II
2000: Jan Paweł II
2015: Franciszek

JUBILEUSZOWY ROK ŚWIĘTY 2016
POŚWIĘCONY MIŁOSIERDZIU
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– Ponownie możemy cię gościć w 
Austrii i Niemczech. Jak wspominasz 
spotkania tegorocznej pielgrzymki?

– Cały ten czas, od wtorku do soboty 
był po prostu piękny. W miejscach, które 
odwiedziłem, czułem, że duchowość 
Me dziugorja jest żywa i daje życie, od 
Insbrucku, przez Paderborn do Wiednia. 
W Tyrolu spotkanie odbyło się w miej
scowości Wilten, w przepięknej bazylice, 
w której modliliśmy się razem z wieloma 
kapłanami i biskupem, rozważając na 
nowo, do czego wzywa nas Matka Boża. 

Z kolei w piątek w Paderborn zostałem 
przyjęty przez biskupa pomocniczego, 
Matthiasa Königa. Rozmawialiśmy przez 
ponad dwie godziny. Ku zadowoleniu 
arcybiskupa wymieniliśmy nasze do
świadczenie związane z Medziugorjem 
oraz nasze spostrzeżenia dotyczące 
pragnień Matki Bożej, które wyraża w 
słowach orędzi.

– Następnego dnia byłeś już w 
ka tedrze w Wiedniu, aby tam spotkać 
się z kardynałem Christophem Schön-
bornem oraz licznie zgromadzonymi 
wiernymi...

– „Dzień Medziugorja” w Wiedniu był 
przepełniony duchem tego miejsca, które 
w tak szczególny sposób upodobała sobie 
Maryja. Eucharystia i modlitwa trwały od 
godziny 16 do 22. Przez sześć godzin 
po ruszaliśmy tematy, które stanowią 
kwin tesencję przesłania Matki Bożej z 
Medziugorja, a więc skupiliśmy się wokół 
kwestii nieba, o którym przypomina nam 
Maryja już od 33 lat. Na spotkaniu mo
gliśmy doświadczyć na nowo, do czego 
zaprasza każdego z nas. Powiedziałbym, 
że każde doroczne spotkanie w katedrze 
jest pewnego rodzaju nowym przebu
dzeniem i powstaniem. Matka Boża 
stara się budzić nasze serca z troską i 
mi łością, abyśmy nie ustawali w drodze. 

Przy okazji wizyty miałem możliwość 
roz mowy prywatnej z kardynałem, której 
treść pragnę zachować dla siebie. Sam 
kardynał, który promieniuje pokojem, 
wspomniał, że podczas całego roku nie 
przybywa do katedry tylu wiernych, co na 
jedno spotkanie modlitwy o pokój. Jego 
słowa są wyrazem radości i zadowolenia, 
ponieważ dzięki tej modlitwie o pokój w 
duchu Medziugorja katedra przeżywa 
dzień podobny do Bożego Narodzenia. 
Prawdę mówiąc, ja również czułem się 
jak w święta. Chciałbym, żeby wszyscy 
ludzie, którzy przyszli, zabrali do swoich 
rodzin ducha odnowy oraz by przekazy
wali go ludziom, których spotykają. 

– Kardynał także w czasie modlitwy 
wspomniał, że katedra nigdy nie bywa 
tak wypełniona jak w dniu tej modlitwy.

– Nie tylko w Wiedniu tak jest. Na 
całym świecie biskupi i kapłani mówią, 
że wielu ludzi przychodzi do kościoła ze 
względu na modlitwę o pokój. Widzę to 
zjawisko jakby z boku, z perspektywy 
podróży do wielu krajów. 

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną 
kwestię, która porusza mnie w związku z 
tymi spotkaniami, mianowicie, gdziekol
wiek jadę, znajduję nowe Medziugorje, 
ponieważ ludzie, którzy pielgrzymowali 
do Medziugorja, wracali do swojego kraju 
i parafii, a następnie bardzo angażowali 
się w to, by w ich środowisku powstała 
wspólnota modlitewna, która żyje du
chowością objawień Matki Bożej. Są to 
bardzo konkretne owoce Medziugorja, 
które pomnażają się z dnia na dzień.

– Po spotkaniu spoglądałem na 
ludzi, którzy przez sześć godzin byli w 
kościele na modlitwie. I nie widziałem 
po nich znużenia ani zmęczenia. A 
przecież każda z tych osób poświęciła 
cały swój dzień, pozostawiając swoje 
codzienne obowiązki, aby wziąć udział 

w duchowej odnowie.
– Rozmowy z ludźmi po naszej 

wspólnej modlitwie były wypełnione ich 
zachwytem i wdzięcznością. Wspomnę 
tylko o pewnym Chorwacie, który pod
szedł do mnie i powiedział, że cały wie
czór płakał z radości, ponieważ w bardzo 
realny sposób doświadczył bliskości i 
czułej obecności Matki Bożej. Natomiast 
podczas Eucharystii odczuwał bardzo 
rzeczywistą obecność Jezusa pod posta
ciami Chleba i Wina. Właśnie to stanowi 
moc Medziugorja: spotkanie z Maryją i 
Jezusem Eucharystycznym.

– Nie należy do rzadkości sytuacja, 
gdy podobne spotkania zachęcają 
ludzi do zmiany dotychczasowego 
myślenia.

– Wielkim owocem Medziugorja jest 
duchowa odnowa świata i ludzkości. Wła
śnie na fundamencie serc nawróconych i 
pełnych Bożego Ducha ma być budowana 
nowa przyszłość Kościoła i świata. Lecz 
by to się stało, musimy poważnie potrak
tować słowa Jezusa: „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”, a więc pozwalać 
Jezusowi zmieniać nasze serca i umysły 
oraz być autentycznymi świadkami Bożej 
miłości w środowiskach, w których żyje
my. Jeśli będziemy podążać na tej drodze, 
zobaczymy duchowe owoce.

– Matka Boża wzywa nas już 33 lata 
i czyni to z niegasnącą wytrwałością. 
Jak mamy odpowiedzieć na jej święty 
upór?

– Jak? Natychmiast i bez ociągania 
się! Nie powinniśmy odkładać w czasie 
naszej odpowiedzi, lecz bez zbędnej 
opieszałości wsłuchać się w Jej zapro
szenie, które kieruje do nas w słowach 
objawień, a następnie starać się nimi żyć. 
Ich treść nie odbiega od Ewangelii, którą 
pozostawił nam Jezus. Czas, w którym 
żyjemy, stawia każdego człowieka wobec 

„NAjWIękSZYM OWOCEM MEDZIuGORjA 
jEST DuCHOWA ODNOWA ŚWIATA I LuDZkOŚCI”

Wywiad z Ivanem Dragiceviciem przeprowadził Vitomir Damjanovic
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wyboru, którego musimy dokonać. Nie możemy przekładać 
na jutro decyzji o nawróceniu, a więc wyborze Boga i dobra, a 
odrzuceniu grzechu i zła. Zobaczmy w świetle prawdy nasze 
błędy i zaniedbania. Zróbmy wysiłek, aby rozpoznać, co nas 
trzyma na uwięzi jak niewolników, tak że nie możemy otworzyć 
się na łaskę, którą Maryja pragnie nam w obfitości podarować 
od Boga. Wolność serca i zrzucenie kajdanów niewoli sprawi, 
że lepiej zrozumiemy słowa Maryi. Dopóki jednak mamy oczy 
zamknięte na prawdę o naszej kruchości i grzeszności, Jej 
przesłanie pozostanie dla nas czymś obcym i niezrozumiałym. 
Przebudźmy się, bądźmy świadomi tego, kim jesteśmy i jaki 
jest cel naszego życia! Matka Boża uczy nas otwierać serca 
na działanie Ducha Świętego. Starajmy się przebaczać całą 
naszą wolą, a więc sercem. Uczucia z czasem dojrzeją do 
przyjęcia i obdarowania przebaczeniem, lecz najważniejsza jest 
nasza decyzja przebaczenia drugiej osobie. Podejmujmy trud 
zmiany wewnętrznej. Decydowanie o zmianie nie przychodzi 
łatwo, lecz jest warte naszego poświęcenia. Pozostawienie 
naszych nawyków i zwyczajów w zachowaniu i postawach jest 
trudne, lecz jeśli widzimy cel, chcemy wzrastać i dojrzewać do 
świętości, z większą chęcią zostawimy za sobą to, do czego 
się przywiązaliśmy. Jeśli pragniemy zdrowej rodziny, weźmy 
pod uwagę kwestie, o których wspomniałem.

– Czy możemy uwolnić się od kajdan materializmu i 
przeniknąć sferę ducha - w jaki sposób?

– Człowiek z natury jest związany z materią, ale jedno
cześnie jest wcielonym duchem. Dlatego każdy z nas musi 
szukać równowagi, ponieważ może ulec pokusie życia według 
materializmu, zatracając pierwszeństwo wartości wyższych 
niż pieniądz, a tak typowych dla człowieczeństwa. Wartości 
są związane z duchem. Właśnie dlatego tak ważna jest troska 

o ludzkiego ducha i duszę. Kształtowanie ducha 
jest prostym, lecz długotrwałym procesem, zarówno 
naszym wysiłkiem, jak i otwarciem na działanie łaski, 
a wszystko to wymaga czasu i cierpliwości.

Dlatego nie możemy dopuścić, by czas nam 
niezauważenie umykał. Zacznijmy teraz. Często 
mówimy, że zrobimy coś jutro lub pojutrze, ale dni 
upływają, a my stoimy w miejscu. Nazwijmy to, co 
jest dla nas najważniejsze i zrealizujmy to teraz, bez 
odkładania na jutro. Będąc świadomymi priorytetów, 
łatwiej nam będzie rozpoznać pułapki i je ominąć.

16 listopada 2014, Wiedeń.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z kwartalnika 
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Od dZieciŃstWA 
MiŁOŚĆ MARYi 
BYŁA dLA Mnie WAŻnA
W roku 1990 w uroczystość Zesła

nia Ducha Świętego po raz pierwszy 
udałam się do Medziugorja. Już w 
pierwszej chwili po opuszczeniu 
autokaru, gdy stanęłam przy kościele 
św. Jakuba, uderzyła mnie świętość 
tego miejsca. W kolejne dni Bóg po
kazywał mi, jak bardzo mnie kocha. 
Moc Jego miłości i bliskości była 
bardzo intensywna. 

Mam na imię Sabina. Od 6 roku 
życia choruję na przewlekłą nie
wydolność nerek. Skutkowało to 
wieloma okresami dializ i transplan
tacjami. Zaczęłam dializy mając 12 
lat. Pierwszą transplantację przepro
wadzono w lutym 1984 r., gdy mia
łam lat 17. Organ do przeszczepu, 
któ ry otrzymałam od ofiary wypadku 
funkcjonował 18 lat. 

Drugą nerkę przeszczepiono mi 
w roku 2001, gdy skończyłam 35 
lat. Podarowała mi ją moja mama. 
Organ pracował przez 7 lat. Nerka 
mia ła wirusa CM, który występuje 
powszechnie wśród ludzi i jest łatwo 
przenoszony. Dla ludzi ze zdrową 
odpornością jest zupełnie niegroźny. 
Natomiast dla osób po przeszczepie 
staje jest niebezpieczny, ponieważ 
rozprzestrzenia się szybko w organi
zmie, którego system odpornościowy 
opiera się na środkach farmakolo
gicznych. Gdy nie zostanie w porę 
rozpoznany, może stanowić zagroże
nie zdrowia i życia. Tak było właśnie 
w moim przypadku. Mój organizm 
powoli odrzucał zainfekowaną nerkę.

Nawet w przybliżeniu nie jestem 
w stanie opisać cierpienia, jakie mi 
towarzyszyło przez te siedem lat. 
Cho roba oczywiście oddziaływała 
mocno na moje życie zawodowe, 
prywatne oraz stan finansów.

W tym stanie ponownie wybrałam 
się na pielgrzymkę do Matki Bożej 
w Medziugorje. Był rok 2008. Tym 
razem przyjechałam się pożegnać z 
tym miejscem i przygotować się na 

ostatnią podróż – do nieba. W tym 
czasie jedyną formą leczenia mogły 
być liczne dializy. Odmówiłam. Po 
tylu latach zabiegów i operacji nie 
miałam już sił na kolejną dawkę bólu 
i zmartwień. Miałam wrażenie, że 
żyję w ciągle powracającej nużącej 
walce z lekarzami i opieką medyczną. 
Powiedziałam „nie!”.

BYŁAM ZMęcZOnA, 
ZdeneRWOWAnA i ZUPeŁ-
nie WYcieŃcZOnA …
Chciałam już być z Jezusem, cie

szyłam się na bliskie spotkanie z Nim. 
Nie czułam zupełnie strachu przed 
śmiercią. Bardziej obawiałam się nie
wiadomej, jaką jest samo umieranie 
i cierpienie z tym związane. Patrząc 
z drugiej strony, do cierpienia byłam 
już niemal przyzwyczajona. Pragnę
łam być już w niebie, w którym Bóg 
obiecał mi mieszkanie. Czułam także, 
że nie nadszedł czas, by przeprowa
dzić się do upragnionego domu w 
niebie, ponieważ Jezus ma jeszcze 
plany względem mojego życia na zie
mi. Przed laty Matka Jezusa podczas 
wieczornej modlitwy powiedziała mi: 
„Potrzebuję cię”. 

OcZYWiŚcie 
sAKRAMent POJednAniA
Zdarzyło się pewnego razu, że 

zobaczyłam kapłana, który siedział 
na ławeczce przed kościołem i mógł 
mnie wyspowiadać. Był to ojciec 
Pe ter Kremer. Wówczas nie miałam 
świadomości, że Pan Bóg obdarzył go 
specjalną łaską. Opowiedziałam mu 
o tym, że zrezygnowałam z leczenia 
i niedługo umrę. On bez wahania 
odparł: „Ale Jezus tego nie chce! On 
ma już plan dla ciebie. Otrzymasz 
nerkę, której potrzebujesz.” W tamtej 
chwili nie byłam zadowolona z tego, 
co usłyszałam, wręcz przeciwnie. 
O soba z zewnątrz nie wie, jak po
trafi udręczyć cykl niekończących 
się dializ i transplantacji. Ale mając 
za sobą 30 lat leczenia, zbyt dobrze 
zdawałam sobie sprawę, co oznaczają 
jego słowa. Wszystko przecież ofia

rowałam i zawierzyłam Jezusowi. 
Czy to możliwe, że żąda ode mnie 
po wrotu do niechcianego leczenia? 

Czułam się fatalnie już nie tylko 
fizycznie, lecz także na poziomie 
ducha odczuwałam rozdarcie i wal
kę. Aby skrócić ten stan ze względu 
na miłość do Jezusa i pragnienie, by 
działa się Jego wola w moim życiu, 
kilka miesięcy później poddałam się 
kolejnym dializom. W tym czasie nie 
otrzymałam obiecanej nerki. Była to 
największa ofiara, której mógł ży
czyć sobie ode mnie Jezus. Ponowne 
dializy były dla mnie koszmarem i 
napełniały mnie strachem. Ale Jezus 
zatroszczył się o mnie, obdarzając 
mnie pokojem serca i otaczając ludź
mi, którzy mnie wspierali. Po okresie 
przyuczenia i ćwiczeń byłam w stanie 
samodzielnie wykonać dializę. Dzię
ki temu byłam bardziej niezależna i 
miałam poczucie większej wolności. 
W tym czasie moja kuzynka poznała 
pewną osobę, pielgrzymującą do Me
dziugorja. Po tym, jak usłyszała moją 
historię, miała głębokie przekonanie, 
że musi mi pomóc, oddając swoją 
ner kę. Pomimo moich wątpliwości 
i ogromnego ryzyka, jakie musiała 
podjąć, stawiłyśmy się obie w klinice 
uniwersyteckiej w Essen. Przeszły
śmy szereg badań i testów. Zostało 
jedynie kilka formalności i miało 
dojść do operacji. 

Niespodziewanie – krótko przed 
transplantacją – okazało się, że nerka 

PAN JEST MOIM PASTERZEM
Świadectwo Sabiny Offermanns z Niemiec

Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. (Ps 23,4)
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była zainfekowana wirusem 
CM. Musiałam zrezygno
wać, ponieważ warunki 
do kolejnego przeszczepu 
uz na łam za niewystarcza
jące. Miałam nadzieję, że 
Jezus wybaczy mi odmowę. 
Ojciec Kremer uspokajał 
mnie, a w sercu dźwięczały 
mi słowa: „Jezus ma nerkę 
dla ciebie.” Marzyłam o 
nerce, której parametry 
da wcy byłyby całkowicie 
zgodne z moim organiz
mem tak, by przeszczep 
się przyjął i by nerka mogła 
jak najdłużej służyć. Taka 
sytuacja porównywalna jest 
do trafienia szóstki w lotto. 
Zatem szanse są niewielkie. 

Na przekór wszystkie
mu towarzyszyło mi prze
konanie, że jeśli mam pod
dać się transplantacji po raz 
trzeci, musi być to najlep
sza nerka.

Obiecałam Jezusowi: 
„Jeśli znajdziesz dla mnie 
taką nerkę, wtedy poddam 
się trzeciej transplantacji, chociaż 
nie chcę, ale widzę w tym Twoją 
wolę”. Wszyscy lekarze uśmiechali 
się z niedowierzaniem, słysząc mój 
warunek. Uważali, że mówiąc tak, w 
gruncie rzeczy nie chcę przeszczepu.

PeWneGO POŁUdniA 
W PiąteK O 12 
ZAdZWOniŁ teLeFOn 
Z KLiniKi
„Mamy nerkę dla pani.” – usły

szałam w słuchawce. Zaniemówiłam. 
„Czy pani mnie słyszy? Jest tam 
pani?”. Ocknęłam się: „Tak, jestem, 
jestem. Co to za nerka?”. „Nie mogę 
przekazywać tych informacji” – od
powiedziała sekretarka, lecz po chwili 
zorientowała się, że odmówię, jeśli 
się nie dowiem. Więc dopowiedziała: 
„To nerka całkowicie zgodna z para-
metrami pani organizmu.”

We wrześniu 2014 r. miałam dwa 
prze szczepy. Jezus postarał się o 

naj lepsze nerki, jakie kiedy
kolwiek miałam. Całkowita 
zgodność między organi
zmem dawcy i biorcy, bez wi
rusa CM. Nigdy nie miałam 
tak dobrych wyników krwi. 

Pan Bóg zapewnił mi 
także najlepszą opiekę me
dyczną, ponieważ opiekował 
się mną wyrozumiały i ser
deczny personel. Jestem im 
niezmiernie wdzięczna i po 
raz pierwszy nie boję się, że 
organizm odrzuci przeszczep. 
Oczywiście nie jestem w peł
ni zdrowa. Nadal ból potrafi 
być silny i muszę uważać, by 
nie złapać infekcji. Jednak 
obecny stan jest nieporówny
walnie lepszy, a więc cieszę 
się każdym dniem. 

Teraz, gdy piszę moje 
świadectwo i ponownie wra
cam do tych wydarzeń, myślę 
sobie: „Wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny.” Utrzymu
ję kontakt z kobietą, od której 
miałam otrzymać nerkę, ale 
musiałam odmówić. Stała się 

moją serdeczną przyjaciółką. Cieszę 
się, że zachowała obie nerki i ma się 
dobrze. 

Moje mieszkanie w niebie musi 
jeszcze poczekać…

Przekład z niem.: s. Alicja B.

Tekst pochodzi z austriackiego 
kwartalnika Medjugorje. 
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Orędzie Matki Bożej 
z 25 stycznia 2015
Drogie dzieci, dziś na nowo wzywam was: przeży-

wajcie wasze powołanie na modlitwie. Dziś jak jeszcze 
nigdy dotąd szatan pragnie zadusić człowieka i jego 
duszę przez swoje tchnienie zarażające nienawiścią i 
zamętem. W wielu sercach nie ma radości, ponieważ 
nie ma w nich ani Boga, ani modlitwy. Nienawiść i 
wojna wzrastają z każdym dniem. 

Wzywam was, drogie dzieci: rozpocznijcie na nowo, 
z entuzjazmem, marsz świętości i miłości, bo to w tym 
celu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i prze-
baczeniem dla tych wszystkich, którzy potrafią i chcą 
kochać tylko miłością ludzką, a nie tą bezgraniczną 
miłością, do jakiej wzywa was Bóg. 

Drogie dzieci, niech w waszych sercach będzie za-
wsze nadzieja na lepsze jutro. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej 
z 25 lutego 2015
Drogie dzieci, w tym czasie łaski 

za chęcam was wszystkich: módlcie 
się więcej, a mówcie mniej. Na mo-
dlitwie szukajcie woli Boga i żyjcie 
nią, według przykazań, do których 
wzywa was Bóg. Ja jestem z wami i 
modlę się z wami. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na Moje wezwanie.
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ORĘDZIA 
MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII 

W MEDZIUGORJU 
I DLA ŚWIATA

Orędzie dane Mirjanie 
2 stycznia 2015
Drogie dzieci! Jestem tutaj pomiędzy 

wami jako Matka, która pragnie pomóc 
wam poznać prawdę. Gdy żyłam waszym 
życiem na ziemi, miałam poznanie praw-
dy i dzięki temu – cząstkę Raju na zie-
mi. Dlatego pragnę tego dla was, swoich 
dzieci. Ojciec Niebieski pragnie czystych 
serc napełnionych poznaniem prawdy. 
Pragnie, byście miłowali tych wszystkich, 
których spotykacie, ponieważ i Ja miłuję 
swojego Syna w was wszystkich. To jest 
początek poznania prawdy. 

Proponuje się wam wiele fałszywych 
prawd. Przezwyciężycie je sercem oczysz-
czonym postem, modlitwą, pokutą i Ewa
n gelią. To jest jedyna prawda i to jest 
prawda, którą zostawił wam mój Syn. Nie 
trzeba wiele rozważań. Miłość i dawanie 
– oto wymagania wobec was. Ja czyniłam 
to samo. 

Dzieci moje, jeśli miłujecie, wasze ser-
ca będą domem mojego Syna i moim, a 
słowa mojego Syna poprowadzą was w 
waszym życiu. Posłużę się wami, apo-
stołami miłości, ażeby pomóc wszystkim 
moim dzieciom poznać prawdę. 

Dzieci, zawsze modliłam się za Kościół 
mojego Syna, i o to samo proszę was. Mó-
dlcie się, by wasi pasterze zajaśnieli miło-
ścią mojego Syna. Dziękuję wam. 

2 marca 2015
Drogie dzieci! Jesteście moją siłą. Wy, moi apostołowie, którzy swoją miłością, pokorą i cichą mo-

dlitwą sprawiacie, że można poznać mojego Syna. Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu. 
Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. Spoglądam na was w 
Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia i zanoszę je mojemu Synowi. Nie lękajcie się, 
nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn wysłuchuje swoją Matkę.

On miłuje, odkąd się narodził, a Ja pragnę, by Jego miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wró-
cili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go; i by poznali Go wszyscy, którzy 
Go nigdy nie znali. Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi, i Ja jako Matka z wami. Módlcie się o 
siłę wiary, ponieważ z silnej wiary płynie miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie 
tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości.

Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Z 
woli mojego Syna oni są pasterzami dusz. Dziękuję wam.

2 lutego 2015
Drogie dzieci! Oto Ja, jestem między wami. Patrzę na 

was, uśmiecham się do was i miłuję was, tak jak tylko 
Matka może miłować. Duch Święty sprawia, że – dzięki 
mojej czystości – widzę wasze serca i zanoszę je mojemu 
Synowi. Już od długiego czasu proszę was, abyście byli 
moimi apostołami, abyście modlili się za tych, którzy nie 
poznali miłości Boga. Oczekuję od was modlitwy wypo-
wiadanej z miłości; modlitwy, która uzdalnia do podej-
mowania działań i ofiar. Nie traćcie czasu, rozmyślając 
o tym, czy jesteście godni być moimi apostołami. Ojciec 
Niebieski będzie sądził wszystkich, a wy Go miłujcie i 
słuchajcie. Wiem, że jest w was troska o wiele spraw, 
także o moje przebywanie między wami, ale przyjmijcie 
je z radością i módlcie się, abyście umieli pojąć, że je-
steście zdolni pracować dla Nieba. Moja miłość jest nad 
wami. Módlcie się, by moja miłość zwyciężyła we wszyst-
kich sercach, ponieważ to jest miłość, która przebacza, 
daje i nigdy nie ustaje. Dziękuję wam.
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– Ivan, jak postrzegasz obecność 
Matki Bożej? Co dzieje się podczas 
objawienia z perspektywy przestrzeni?

– Widzę Maryję trójwymiarowo tak jak 
was tutaj siedzących i rozmawiam z Nią 
tak jak z wami. Nawet mogę Ją dotknąć. 
Rozmawiamy ze sobą, a więc każde z 
nas uczestniczy w dialogu i współtworzy 
go. Mogę zapytać, o co chcę. Podczas 
każdego spotkania polecam Bogu szcze
gólnie osoby chore. Matka Boża podaje 
mi treść orędzia dla świata oraz dla mnie 
i mojej rodziny. To jest najważniejsze, co 
dzieje się w czasie objawienia.

– Jak opisałbyś przyjście Matki 
Bożej?

– Im jest bliżej, tym bardziej to od
czuwam. Tuż przed Jej pojawieniem 
się widzę silne światło, ale nie jest ono 
podobne do światła, które znamy z oto
czenia. To światło z nieba. Czasami wokół 
Maryi widać kawałek nieba, a wtedy widzę 
także aniołów. Zawsze stoi na obłoku. 
Ma na sobie szarą suknię, biały welon. 
Jej oczy są niebieskie, włosy czarne, a 
na głowie korona z gwiazd. Gdy Matka 
Boża przychodzi, zaczyna się ekstaza i 
wówczas nie widzę nic wokół siebie. 

Nie odczuwam również czasu ani 
przestrzeni. Są cztery uroczystości w 
Kościele, gdy Maryja ma na sobie złote 
szaty: Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
dzień rozpoczęcia objawień i dzień Jej 
urodzin.

– O czym rozmawiasz z Maryją?

– Wiele spraw, o których rozma
wiamy, pozostaje tematem jedynie dla 
nas. Jedynie to, co Matka Boża pozwala 
mi przekazać światu, natychmiast po 
zakończeniu objawienia podaję do wia
domości wszystkich zainteresowanych. 
Ponadto, musimy zachować dla siebie 
treść tajemnic, powierzonych nam przez 
Maryję, aby ogłosić je dopiero za Jej po
zwoleniem. Chodzi o dziesięć tajemnic, 
które dotyczą przyszłości świata, Kościoła 
i Medziugorja.

– Czy możesz pytać Maryję o wyda-
rzenia, które rozgrywają się na co dzień 
w świecie i polityce?

– Nie tylko Ją pytam, ale Ona sama 
mówi o obecnej sytuacji w świecie.

– Fascynuje mnie i zachwyca fakt, 
że Jej orędzia dotyczą ciągle kwestii 
pokoju.

– Jest to najistotniejsze orędzie od 
samego początku objawień w Medziu
gorju, ponieważ pokój jest fundamentem, 
na którym Matka Boża pragnie zasadzić 
drzewo życia. Jeśli nie mamy pokoju we 
własnym sercu, jak możemy na innych 
patrzeć z życzliwością, przebaczać, 
otwierać się na prowadzenie Ducha 
Świętego? 

Zastanówmy się, skąd się biorą woj
ny? Pochodzą z ludzkiego serca, które 
nie nawidzi, pożąda więcej, pragnie tego, 
co należy do innych. Tak więc ludzkim 
sercom brakuje Bożego pokoju. Wówczas 
wojny, zabójstwa i wszystko zło staje 
się nieuniknione. Takie serca pozostają 
zamknięte na dar Bożego pokoju. 

Matka Boża mówi również wiele o 
modlitwie, ponieważ pokój i modlitwa są 
jak dwie strony tego samego medalu, 
wzajemnie się warunkują. Modlitwa karmi 
pokój serca, dlatego Maryja mówi więcej 
o modlitwie niż o pokoju. 

– Co stanowi sens i istotę modlitwy?

– Modlitwa jest sercem i duszą naszej 
wiary. Bez modlitwy umiera ludzki duch. 
Dlaczego świat, w którym żyjemy jest 
właśnie taki? Dlaczego ludzie, kierujący 
państwami nie prezentują swoimi po
stawami wartości, lecz pustkę? Śmiem 
twierdzić, że jest to kwestia choroby 
ducha, o którego wielu wcale się nie 
troszczy, dbając jedynie o ciało. Tak więc 
bez uzdrowienia ducha i całych rodzin nie 
zbudujemy lepszego świata.

– Dziesięć lat po rozpoczęciu ob-
jawień wybuchła wojna w Jugosławii. 
Jednak Medziugorje pozostało oazą 
pokoju. Czy to był przypadek?

– Także w tym fakcie dostrzegam 
opiekę Matki Bożej nad miejscem, które 
wybrała. Wojna toczyła się na terenach 
wokół Medziugorja. Od roku 1981 Matka 
Boża objawiała się każdego dnia. Drugie
go dnia objawień powiedziała: 

„Kochane dzieci! Jestem Królową Po-
koju. Przychodzę do was z darem pokoju, 
który pochodzi od mojego Syna.” Maryja 
powtarzała słowa: „Pokój, pokój, pokój!”. 

„Pokój powinien zapanować między 

ludźmi a Bogiem oraz pomiędzy ludźmi. 
Kochane dzieci, ten świat i ludzkość jest 
w wielkim niebezpieczeństwie, grozi im 
samozniszczenie.” 

Dziesięć lat później wybuchła strasz
na wojna. Dziesięć lat Matka Boża 
zwra cała nam uwagę, co nas czeka. 
Jednak my pozostaliśmy ślepi i głusi, nie 
doceniając Jej ostrzeżeń. 

– Czy jako osoby widzące przeczu-
waliście, że na kraj, w którym żyjecie, 
spadnie takie nieszczęście?

– Uwzględniając fakt, że w Jugosławii 
panował komunizm, z wielu wydarzeń 
można było wnioskować, że w końcu 
dojdzie do eskalacji konfliktu. Ponadto 
nowy prezydent ogłosił, że objawienia w 
Medziugorju trzeba jak najszybciej zagłu
szyć i stłamsić. Zaznaczył przy tym, że 
Matka Boża przyszła zburzyć komunizm. 
Maryja nigdy o tym nie mó wiła. Ona po 
prostu zapraszała do nawrócenia oraz ży
cia duchem modlitwy i pokuty: „Kochane 
dzieci, dzięki modlitwie możecie zapobiec 
nawet wojnie i uniknąć nieszczęść.” 

Nie rozumieliśmy wówczas, że Jej 
słowa ostrzeżeń odnoszą się do nasze
go kraju. I nie sądzę, że ktokolwiek z 
nas, widzących, ale również kapłanów i 
polityków, mógł się spodziewać takiego 
obrotu wydarzeń.

– Czy pomimo wszystko spodziewa-
no się, że dojdzie do wojny?

– Rok przed rozpoczęciem objawień 
zmarł Tito, prezydent Jugosławii. Już wte
dy komunizm zaczął się powoli kruszyć, 
ponieważ właśnie jego osoba spajała 
funkcjonowanie systemu. Nowe wybory 
stały się okazją do wyrażenia niezadowo
lenia ludu. Panowała atmosfera, w której 
wyczuwało się, że Jugosławia dłużej nie 
ostoi się jako całość. Wewnątrz państwa 
nikt nie myślał o wojnie. Spodziewano 
się ataku z zewnątrz. Objawienia w 
Medziugorju stały się przyczynkiem do 
rozmyślania o wojnie i pokoju. Dokładnie 
dziesięć lat od ich rozpoczęcia wojna 
stała się nieunikniona.

– Dlaczego Matka Boża wybrała 
właśnie Medziugorje na miejsce obja-
wień?

– Nigdy Jej o to nie pytałem, a Matka 
Boża nigdy też o tym bezpośrednio nie 

meDziugorje jeSt naDzieją 
Dla naSzego świata
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wspominała. Jeśli dobrze pamiętam, 
Maryja w pierwszych dniach objawień raz 
powiedziała Mariji lub Vicke, że wybrała 
to miejsce, ponieważ ludzie tutaj wiele 
cierpią z powodu wiary, są prześladowani 
i zabijani. Od roku 1945 w czasie panowa
nia komunizmu zostało zamordowanych 
77 kapłanów, lecz również inni wierni 
jedynie ze względu na wyznawaną wiarę 
w Chrystusa.

– Kościół oficjalnie jest bardzo 
powściągliwy i ociąga się z wydaniem 
opinii o Medziugorju. Z jednej strony 
Watykan jest świadomy, że pielgrzymu-
ją tu tysiące wiernych. Z drugiej strony 
faktem jest, iż objawienia nadal trwają.

– Najpierw muszę zaznaczyć, że nie 
jestem osobą kompetentną, by wypo
wiadać się w tej sprawie, tym bardziej by 
wchodzić w kompetencje Kościoła jako 
instytucji. Jako osoby widzące zrobiliśmy 
wszystko, co do nas należało. Każdy z 
nas był osobiście w Watykanie i rozma
wiał z Komisją powołana do zbadania 
sprawy Medziugorja. Odpowiedzieliśmy 
na różnorodne pytania. Przez wszyst
kie minione lata przechodziliśmy przez 
wiele badań, przeprowadzanych przez 
specjalistów w dziedzinie medycyny i 
teologii. Wszystkie zebrane ustalenia 
wraz z wnioskami i opiniami naukowców 
znajdują się w Watykanie. Mamy świa
domość, że Kościół jest ostrożny jeśli 
chodzi o objawienia, potrzebuje czasu, a 
my modlimy się w tej intencji.

– Wielu przeciwników objawień w 
Medziugorju zajmuje się wyszukiwa-
niem i rozpowszechnianiem negatyw-
nych informacji o tutejszych wydarze-
niach.

– Współczesne media są na tyle silne, 
że nawet bez autentycznych 
dowodów bar dzo szybko mogą 
rozpow szechnić informacje 
ukazujące Medziugorje w ne
gatywnym świetle. Bardzo ranią 
nas takie wiadomości, ponieważ 
ukazują złośliwość ludzi, piszą
cych w ten sposób. Często jest 
tak, że ci ludzie nigdy tu nie byli, 
ale piszą według wytycznych 
osoby, która ma interes w tym, 
by oczerniać objawienia. 

Podam jeden przykład: przez 
wszystkie minione lata nasz bi
skup ani razu nie porozmawiał 
z kimkolwiek z nas  widzących. 
Mieliśmy okazję rozmawiać z 
wieloma biskupami i kardyna
łami z całego świata, jednak z 
naszym biskupem ani razu.

– Wierzę, że nie jest to zbyt komfor-
towa sytuacja, gdy nie ma komunikacji 
między wami, biskupem a parafią. 

– Od 33 lat trwają objawienia, na
tomiast parafia Medziugorje nigdy nie 
otrzymała wytycznych, jak powinna być 
prowadzona od strony duszpasterskiej. 
Ojcowie franciszkanie sami wszystko 
organizowali, tak by Medziugorje jakoś 
mogło funkcjonować, zarówno jako para
fia, jak i miejsce pielgrzymek. Watykan o 
tym wie i myślę, że komisja także nad tym 
pracowała. Nie wiem jednak, jaki będzie 
końcowy efekt tych prac. Z drugiej strony 
musimy uznać dane, o których mówią sta
tystyki parafialne: każdego roku przybywa 
tu ponad milion pielgrzymów, którzy po
trzebują i oczekują duszpasterskiej opieki.

– Czy czujecie lęk wobec przyszłości?

– Jak już powiedziałem, Matka Boża 
powierzyła nam tajemnice, które dotyczą 
świata i Kościoła. Jeśli chodzi o tajemnice, 
które nie pokazują przyszłości w jasnym 
świetle, musimy się modlić i nawracać, 
abyśmy mogli ich uniknąć. Widzimy dziś 
negatywne znaki w świecie: konflikty, 
wojny, które szybko szerzą się na wielką 
skalę. Właśnie dlatego Matka Boża mówi 
nam, że powinniśmy żyć i wnosić w świat 
nowego ducha oraz postawę dialogu. Le
piej jest rok dyskutować o pokoju niż dzień 
prowadzić wojnę. Maryja mówi nam przez 
wszystkie te lata o tym, co powinniśmy 
robić. Niestety w świecie dochodzi do 
aktów niesprawiedliwości. Ponadto wie
le państw przeznacza ogromne środki 
pieniężne na zbrojenia, które pewnego 
dnia mogą stać się zarzewiem konfliktu 
i śmierci. Jednocześnie widzimy, że tak 
wielu ludzi cierpi głód.

Problemem współczesnego świata 

jest to, że nie umiemy się dzielić, dlatego 
mamy do czynienia z wojnami cywilizacji 
i religii. 

– Czy kiedykolwiek Matka Boża 
mówiła bezpośrednio o wojnie?

– Maryja nigdy nie mówiła bezpo
średnio o wojnie. Ona kocha każdego 
z nas, ponieważ każdy człowiek jest dla 
Niej skarbem. Nikogo nie wyklucza ani 
nie patrzy na powody, według których 
my potrafimy innych odrzucić. Wszystkie 
wojny, także współczesne, uwidaczniają 
nienawiść noszoną w sercu jednego 
człowieka przeciwko drugiemu. A to 
z kolei prowadzi do masakr, które nie 
przystoją naszej cywilizacji. Dalej widać 
jedynie postępujące ubożenie, popadanie 
w rozpacz i zniszczenia.

Przesłanie Medziugorje jest uniwer
salne, nie jest kierowane jedynie do kato
lików, lecz do całego świata. Przybywają 
tu ludzie różnych wyznań, narodowości i 
ras. Dlatego postrzegam to miejsce jako 
miejsce „zjednoczenia narodów”, które 
modlą się za cały świat. 

Medziugorje stanowi niejako zaczyn 
przyszłości dla wspólnego budowania 
lepszego świata. Gdy widzę tylu młodych 
ludzi, którzy razem modlą się, odczuwam 
ogromną nadzieję na nową przyszłość. 
Właśnie dlatego Medziugorje jest źródłem 
patrzenia z nadzieją i ufnością na świat, a 
Matka Boża niezłomnie i z wytrwałością 
umacnia w nas i podtrzymuje ogień na
dziei, abyśmy go nie utracili.

Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego 

kwartalnika Medjugorje. 
Gebetskation...

nr 1/2015
Przekład za zgodą Redakcji.

Kurt Seinitz (na zdjęciu: w środku, podczas rozmowy w Wiedniu 16.11.2014) jest od lat 
kierownikiem działu dotyczącego spraw zagranicznych w „Kronen Zeitung” w Wiedniu. 
W roku 1983 jako jeden z pierwszych austriackich dziennikarzy opublikował serię arty-
kułów o objawieniach w Medziugorju, przyczyniając się znacząco do upowszechnienia 
fenomenu Medziugorja.
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Dzień 14 listopada 2014 był dniem 
ogromnej łaski, gdy arcybiskup Alois Ko
thgasser oraz Ivan Dragicević w bazylice 
w Wilten razem z nami uczestniczyli w 
Eucharystii. Już na początku panowała 
w kościele atmosfera pełna oczekiwania 
i ekscytacji oraz cicha radość zebranych. 
Ivan wygłosił z prostotą i jasnością świa
dectwo o objawieniach. Ivan Bilinovać 
tłumaczył z chorwackiego na niemiecki. 
Matka Boża przyszła w znaku światła i 
była pełna radości i szczęścia. Pozdrowiła 
nas słowami: „Drogie dzieci!”. Modliła 
się z rozpostartymi ramionami, najpierw 
za kapłanów, później za arcybiskupa. 
W końcu wstawiała się za każdym z 
nas, obecnym w katedrze, zamykając 
w swoich ramionach szczególnie osoby 
chore. Z Ivanem modliła się również za 
naszą diecezję. Następnie pobłogosławiła 
wszystkie rzeczy, które przynieśliśmy jako 
naszą pomoc w modlitwie. Pożegnała nas 
słowami: „Idźcie w pokoju, moje dzieci!”

Wyjątkową łaską były słowa Maryi, 
skierowane konkretnie do nas, obecnych, 
abyśmy modlili się za każdego, kto jesz
cze nie doświadczył miłości Boga. Prośba 
ta brzmiała jak osobiste zaproszenie do 
wzięcia udziału w Jej planach, w zamia
rach Jej Serca. Powiedziała to tonem 
matczynym, głęboko poruszającym nasze 
wnętrza, całkiem jasno i wyraźnie ukazu
jąc nam, że ta sprawa jest dla Niej teraz 
najważniejsza i po co potrzebuje naszej 
modlitwy. Co ciekawe, prośba Matki 
Bożej jest dokładnie główną intencją, w 
której modli się grupa modlitewna „Oaza 
pokoju” w Tyrolu podczas nabożeństw 
poniedziałkowych w kaplicy adoracji. Być 
może Matka Boża pragnie nas umocnić, 
abyśmy z większą gorliwością zawierzali 
Bogu tę sprawę. Kiedyś podzieliła się z 
Mirjaną, że modlitwa za osoby, które nie 
doświadczyły miłości Boga jest również 
modlitwą za siebie samych, ponieważ mi
łość Boga nawraca, a gdy się nawrócimy, 
zapanuje pokój. 

Szczególnie poruszały mnie słowa 
„Moje kochane dzieci!”, ponieważ mi
łość Matki Bożej była w nich niejako na 
wyciągnięcie ręki. Ten zwrot zawiera w 

sobie wiele zaufania i troski. Już w trakcie 
objawienia i jednoczesnego tłumaczenia 
zwróciłam uwagę na to, że Matka Boża 
dwukrotnie używa zwrotu: „Moje kochane 
dzieci!”. Ogarnęła mnie i wypełniła nie
opisana radość z powodu miłości Matki 
Bożej do mnie i do każdego człowieka. 
Ona po prostu jest przy nas, obecna i 
bliska. Jednocześnie poczułam wielką 
wdzięczność, która przerodziła się w go
towość zawierzenia siebie do końca Bogu 
przez pośrednictwo Maryi: „Totus Tuus! 
Cały Twój, Maryjo!” Czas i przestrzeń 
zeszły na drugi plan, najważniejsza była 
radość z obecności Matki Bożej.

Radość i pogoda ducha Matki Bożej 
bardzo się udzielała wszystkim zebranym. 
Arcybiskup stwierdził, że była to radość 
Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy jako 
dar od Boga. Maryja przekazuje nam tak 
wiele łask, powodowana matczyną troską. 

Dni i miesiące mijają, a ludzie ciągle 
wspominają wieczór modlitwy pełen do
bra i miłości Niebieskiej Matki. Miernikiem 
jest jednak radość, którą każdy zabrał 
ze sobą do swojego domu, ponieważ 
prawdziwy apostoł niesie innym radość i 
zachwyt Bogiem, dzieląc się Jego dzia
łaniem w swoim życiu. 

WYWIAD 
Z ARCYBISKUPEM 
ALOISEM 
KOTHGASSEREM

– Ekscelencja wie, że nasza 
wspól nota „Oaza Maryi Królowej 
Pokoju” w Tyrolu spotyka się każ
dego miesiąca w bazylice w Wilten 
na celebrowaniu Eucharystii, aby 
modlić się o pokój w ludzkich ser
cach, w rodzinach i w świecie. Raz w 
roku organizujemy wieczór modlitwy 
również w intencji pokoju. Każdego 
roku zapraszamy dwie ważne osoby, 
które uświetniają ten dzień i modlą 
się razem z nami, np. biskupa Man
freda Scheuera, a w tym roku Eks
celencję oraz jedną z osób widzących 
z Medziugorja. 

Jak postrzega Ekscelencja nasz 
kierunek działania – z jednej strony 
wewnętrzne ukierunkowanie się ku 
Królowej Pokoju, aby błagać o pokój, 
z drugiej strony do ludzi, aby wpro
wadzać swoim świadectwem życia 
więcej radości w przeżywaniu wiary?

– Wszyscy wi
dzimy, że modli
twa o pokój jest 
przy obecnych 
wydarzeniach w 
świecie koniecz
na i niezbędna. 
Radością było 
widzieć, że bazy
lika wypeł niła się 
po brzegi. Twarze 
zebranych ludzi 
mó wiły, że mają 
świadomość, ja ki 
jest sens i ry tm 
spotkania. Przy
szli ze swoimi 
tro skami,  aby 
pro sić o łaskę 
pokoju.

– W swoim 
kazaniu skupił 

„Módlcie się 
za wszystkich, 
którzy jeszcze 

nie doświadczyli 
miłości Boga!”

Sprawozdanie i wywiad 
Marii Elfriede Lang-Pertl. 

Na zdjęciu: druga od prawej, z biskupem 
i członkami Oazy Pokoju z Tyrolu.
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się Ksiądz Biskup na temacie pokoju, 
wskazując, że Królowa Pokoju pra
gnie nas prowadzić do Króla Pokoju. 
Bardzo ciekawe było symboliczne 
wyjaśnienie dotyczące znaku pokoju. 

– Jako wierzący spotykamy się 
w każdą niedzielę i przed komunią 
świętą czynimy znak pokoju na we
zwanie kapłana: „Przekażcie sobie 
znak pokoju”. Przyjmując pokój od 
Chrystusa, przekazujemy go sobie 
nawzajem. Można odnieść wraże
nie, że każdej niedzieli stwarzamy 
na szym gestem i pragnieniem serca 
jakby siatkę pokoju, która spina cały 
świat, aby przybliżać ludzi do siebie 
przez przebaczenie, a chronić od za
mykania serc na siebie nawzajem. 
Właśnie dlatego znak pokoju jest tak 
istotny we współczesnym świecie. 
Z jednej strony stanowi dar Księcia 
Pokoju, czyli Chrystusa. Z drugiej 
strony otrzymujemy polecenie, aby 
przyjąwszy pokój boży, nim żyć i 
dzielić się nim. 

– Dla wielu to spotkanie mo
dlitewne było szczególnie mocnym 
doświadczeniem obecności Boga 
przez Maryję. Jak osobiście przeżył 
Jego Ekscelencja ten wieczór? Czy 
było to wydarzenie radosne czy raczej 
męczące i wymagające?

– Dla mnie osobiście spotkanie 
było bardzo radosnym przeżyciem, 
szczególnie ze względu na świadec
two ludzi, którzy przyszli, aby razem 
przez wstawiennictwo Królowej 
Pokoju prosić o dar pokoju Chry
stusa, który sam jest pełnią Pokoju. 
Atmosfera nabożeństwa była również 
poruszająca. Zarówno pieśni jak i 
modlitwy były starannie przygoto
wane, tak że zebrani mogli poczuć 
się gościnnie i z troską przyjęci w 
świątyni. I ufam, że wszyscy ludzie, 
za których się modliliśmy, również 
doświadczyli łaski pokoju. 

– Dary Ducha Świętego, dar ra
dości i pokoju serca, malowały się 
na twarzach wiernych, którzy uczest
niczyli w modlitwie. Oni sami byli 
przeświadczeni, że to łaska z nieba.

– Tam, gdzie ludzie gromadzą się 
razem i otwierają się na działanie Du
cha Świętego, rodzi się uwielbienie i 
dziękczynienie, ale również troska i 
intensywna modlitwa wstawiennicza, 
aby także inni ludzie doświadczyli 
miłości Bożego Ducha i mogli nią 
żyć każdego dnia.

– Ekscelencja spotkał Ivana 

wcześniej w Salzburgu. Czy był dla 
Jego Ekscelencji szczególnym świad
kiem wiary? Kto zna go lepiej mówi, 
że jest człowiekiem pełnym prostoty i 
przejrzystości. Jakie jest osobiste do
świadczenie Księdza Arcybiskupa?

– Gdy przyglądałem się Ivanowi i 
atmosferze, jaka panowała na spotka
niu, czułem, że panuje duch prostoty i 
pokory, który z kolei jest dla mnie jak 
papierek lakmusowy autentyczności 
osoby i wydarzenia. Także słowa, 
które słyszałem były czymś szczegól
nym, ponieważ przekazywały dużo 
czułej miłości, świadczącej o trosce 
Matki Bożej wobec każdego z nas.

Spotkałem Ivana w Salzburgu, 
jednak tutaj mogłem być bliżej i 
lepiej go widzieć. Zauważyłem, jak 
był otwarty na obecność Matki Bożej 
i jednocześnie podczas objawienia 
jakby nieobecny w tym świecie. Wi
działem, jak porusza ustami i skłania 
głowę w geście zgody. Świadectwo 
Ivana było głębokie i radykalne. 
Muszę jednak przyznać, że nie spo
dziewałem się, iż objawienie Maryi 
będzie trwało tak długo. 

– Niektórzy z obecnych bardzo 
świadomie podjęli decyzję o zmianie 
dotychczasowego życia, ponieważ 
treść objawień tak głęboko poruszyła 
ich serca, że zapragnęli żyć ich tre
ścią. Jest to konkretny owoc i dobry 
znak na przyszłość.

– Wezwanie Matki Bożej było 

zna czące i wyraźne, gdy powiedzia
ła: „Módlcie się kochane dzieci, w 
szczególny sposób za tych, którzy 
jeszcze nie otworzyli się na doświad-
czenie miłości Boga.” Cieszę się, że 
mogliśmy to usłyszeć. „Módlcie się, 
abyście otworzyli wasze serca na 
Serce Jezusa i moje Serce oraz po-
zwalajcie, abyśmy was przemieniali 
w ludzi pokoju i miłości.” 

Słowa Maryi to doskonały pro
gram rozwoju duchowego nie tylko 
dla grupy modlitewnej „Oaza poko
ju”, lecz dla całego świata, w którym 
żyjemy.

– Czy takie spotkanie jak modli
twa o pokój, ale również comiesięcz
ne spotkania wspólnoty na nabożeń
stwie w kaplicy adoracji w tej samej 
intencji, stanowią według Jego 
Ekscelencji wypełnianie przykazania 
miłości oraz drogę wpisującą się w 
nową ewangelizację?

– Oczywiście. Z jednej strony jest 
to rzeczywiście dzielenie się miłością, 
którą jest sam Bóg i Jego największe 
i najpiękniejsze przykazanie nasze
go chrześcijańskiego życia – przy
kazanie miłości. Z drugiej strony 
potrzebujemy osobiście uwierzyć w 
słowa orędzi, przyjąć je i wcielać w 
życie, aby w następnej kolejności 
być autentyczni w świadczeniu o 
nich, przekazywaniu ich spotykanym 
osobom. Wówczas powoli będziemy 
zmieniać się i my, i świat wokół nas.
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– Powiedz nam kilka słów o sobie.
– Urodziłam się w Chorwacji, w 

Dakovo. Studia medyczne ukończyłam 
w Zagrzebiu. Tam również poznałam 
mojego przyszłego męża. Po ślubie 
zamieszkaliśmy w Hercegowinie. Pra
cowałam jako wykładowca w dziedzinie 
pediatrii i neonatologii w uniwersyteckiej 
klinice w Mostarze. W latach 1979 – 1994 
pracowałam jako lekarz w placówce służ
by zdrowia w Citluk. 

– Co łączy Cię z Medziugorjem?
– Kontakt z objawieniami wydaje 

się oczywisty, ponieważ pracowałam w 
Citluk, a Medziugorje należy do gminy 
Citluk. Warty wspomnienia wydaje mi 
się fakt związany z moją pracą. Gdy na 
początku 1980 r. rozpoczynał się okres 
szczepień, jeden z kolegów zabrał mnie 
do Medziugorja i powiedział: „Zobaczysz 
jeden z największych i najpiękniejszych 
kościołów Hercegowiny, zupełnie niepro
porcjonalny dla małej wioseczki, którą 
jest Medziugorje. Weszliśmy do kościoła 
i rozejrzeliśmy się. Nie przypuszczaliśmy, 
że właśnie tu już wkrótce dojdzie do tak 
wielkich wydarzeń.

– Jak się dowiedziałaś o objawie-
niach?

– Kilka osób, z którymi pracowałam, 
mieszkało w Medziugorju. Był wśród nich 
kierowca ambulansu, który pewnego dnia 
w lipcu 1981 r. przyszedłszy do pracy, 
powiedział, że kilkoro dzieci twierdzi, że 
widziało Matkę Bożą. Razem z innymi 
kolegami zaczęliśmy z ciekawości do
pytywać o fakty, aby dowiedzieć się, co 
rzeczywiście się tam wydarzyło. Byłam 
wówczas ambitną studentką medycyny, 
więc jego odpowiedź wywołała we mnie 
raczej sceptycyzm i śmiech. A całość 
historii wydała mi się prymitywna. Od
niosłam wrażenie, że chodzi o jakąś 
formę masowej histerii wśród dzieci, którą 
należy powstrzymać.

– W jakich okolicznościach spotka-
łaś się z dziećmi?

– Po tym, jak zabrano je na oddział 
psychiatryczny w Mostarze, przywieziono 
je do nas, do przychodni. Byłam zobo
wiązana wykonać najprostsze badania. 
Najpierw wzięłam do ręki orzeczenie 
psychiatry, na którym było wyraźnie 
napisane, że dzieci są zdrowe. Później 

zadałam im kilka pytań, poprosiłam, żeby 
się przedstawili. Widziałam, że zachowują 
się jak normalni nastolatkowie i dzieci na 
ich etapie rozwojowym. 

– Jakie były ich odpowiedzi?
– Mogłam stwierdzić, że bardzo 

spójne i logiczne. Odpowiadali bardzo 
precyzyjnie i jasno nazywali doświad
czenie, które wydawało się wspólnym 
dla każdego z nich. Ich opowieści nie 
zawierały różnic. Poza tym cechowała 
ich niesamowita pewność, że wszystko 
co przeżyli, jest prawdziwe. Szczególnie 
zapadł mi w pamięć Jakov, który był naj
młodszy spośród nich. Jego odpowiedzi 
nie mogły pochodzić z poziomu teore
tycznej wiedzy, ponieważ był za mały, a 
jednak były jasne i jednoznaczne. Jako 
lekarz miałam świadomość, że skoro 
małe dziecko podaje takie odpowiedzi, 
musi chodzić o doświadczenie granicz
ne. Pomimo tego osobiście wątpiłam w 
autentyczność objawień.

– Jakie miałaś wówczas odniesie-
nie do wiary w Boga?

– Mieszkałam w Dakovo, w Chorwacji. 
Tam regularnie chodziłam do kościoła. W 
czasie studiów medycznych w Zagrzebiu 
całkowicie zmieniłam swoje nastawienie 
do wiary, którą odbierałam bardziej jako 
mitologię dla prostego ludu. Nadal chodzi
łam na niedzielną mszę św., lecz byłam 
coraz mniej przekonana o autentycz
ności prawd wiary. A więc raczej byłam 
agnostyczką. Myślałam, że skoro bardzo 
trudno jest udowodnić istnienie Boga, 
więcej dowodów jest na Jego nieistnienie.

– Kiedy twoje serce zaczęło się 
budzić do wiary w Boga?

– Szóstego dnia objawień moje ży
cie całkowicie się zmieniło. Otworzyła 
się nowa strona mojego życia zarówno 
względem relacji z Bogiem, jak i wobec 
objawień. Właśnie szóstego dnia przyje
chałam razem z dyrektorem przychodni, 
aby być żywym świadkiem tego, co dzieje 
się na Górze Objawień. Zdaniem dyrek
tora powinniśmy byli przyjąć całkowicie 
neutralne podejście do tych wydarzeń. 
Oczywiście słuchałam słów szefa, lecz w 
głębi serca towarzyszyła mi myśl, że coś 
trzeba będzie przedsięwziąć, ponieważ 
już od prawie tygodnia media w całej 
Jugosławii podają, że ten „skandal” może 

przynieść katastrofę dla Medziugorja i 
całego państwa.

– Co wydarzyło się wtedy na górze?
– Wspinaliśmy się na górę tak jak 

inni ludzie. Nie miałam w sercu pytań. 
Po prostu chciałam być obserwatorem 
i świadkiem. Jednak w tej atmosferze, 
gdy wokół stało około 2000 osób i sześć 
osób widzących, moje podejrzliwe i 
analizujące ego nie dawało mi spokoju. 
Instynkt naukowca, który pyta i drąży był 
silniejszy. Czułam, że muszę aktywnie za
angażować się w to, co nastąpi. Chciałam 
mieć osobisty wgląd w to, co jak mi się 
wówczas wydawało, jest iluzją. Chciałam 
znaleźć powód, by przerwać farsę i zdjąć 
hańbę z naszego kraju. A więc przyszłam 
tam pełna własnych uprzedzeń. Przy
puszczałam, że może to być kolejne z 
cyklu niezwykłych kosmicznych zjawisk 
typu UFO. 

Trzeba podkreślić, że były to zupełne 
początki objawień, a więc nikt jeszcze 
nie wiedział, co właściwie się dzieje w 
Medziugorju. Dedukowałam, że najlepiej 
zbadać sprawę na miejscu, ponieważ tu 
są obecni wszyscy główni bohaterowie 
wydarzeń. Wokół zgromadzili się prości 
ludzie, wierzący, którzy przyjmowali za 
prawdę wszystko, co powiedziały dzieci. 
Nie byli nastawieni krytycznie. Do tego 
doszedł fakt, że stawiali widzącym pyta
nia, które tamci z kolei przekazywali Mat
ce Bożej, a Ona natychmiast odpowiadała 
im przez dzieci. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że w początkowych dniach pojawiania 
się Matki Bożej, każdy mógł zadać Jej 
pytanie, a Ona odpowiadała przez dzieci.

– Co czułaś i przeżywałaś, uczest-
nicząc w tym objawieniu?

– Stałam przy Vicce i patrzyłam na 
nią. Ona była przede mną, a wszystkie 
dzieci stały w rzędzie. Mogłam widzieć 
wszystkie dzieci. Trzymałam w dłoni 
różaniec, który od nich otrzymałam. 
Chciałam też zrobić wrażenie, że jestem 
jedną ze zgromadzonych osób, tak by 
nie traktowali mnie jak kogoś obcego. 
Pokazali mi dokładne miejsce objawień. 
Pomyślałam, że będę mogła widzieć, gdy 
będą między sobą szeptać lub przekazy
wać sobie niewerbalne znaki. Gdy zaczęli 
się modlić, robili wszystko równocześnie. 
Modliłam się razem z nimi, a ich modlitwa 

„Maryjo, niech sie dzieje 
Twoja wola!”

,
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znak, który wystarczył, by przekonać moje 
serce. Powiedziałam Matce Bożej: niech 
się dzieje Twoja wola!

– Przeżyłaś nawrócenie. Jak kształ-
towałaś swoje życie po tych wydarze-
niach?

– Moje świadectwo nie było tak 
ważne, żeby zainteresowała się mną 
ówczesna władza. Po prostu wykony
wałam swoją pracę i żyłam jak każdy 
inny. To mi odpowiadało, ponieważ nie 
musiałam znosić presji ani prześladowań. 
Działanie Boga formowało mnie przez 
różne wydarzenia i osoby. Jego łaska była 
jak fala, która przelewała się przez całe 
moje życie. Działy się cudowne rzeczy. 
Na przykład w relacjach z pacjentami, w 
moim odniesieniu do ludzi, na modlitwie, 
gdy zwracałam się do Boga. Spełnienie 
niektórych intencji było po prostu cudem, 
ponieważ nie miały prawa się zdarzyć, 
jeśli wzięlibyśmy pod uwagę jedynie 
prawa natury.

Obecnie mówiąc o Medziugorje, 
nie jestem natrętna. Mówię innym: „Nie 
musisz mi wierzyć, po prostu jedź tam i 
przekonaj się sam.” Matka Boża zaprasza 
każdego do uczenia się w Jej szkole, 
ponieważ tylko angażując się osobiście, 
możemy stać się autentycznymi ucznia
mi Pana, a co za tym idzie, stawać się 
świętymi.

– Jako neonatolog spotykasz się 

była naprawdę głęboka i płynęła z serca. 
W pewnym momencie wszyscy rów

nocześnie uklękli i razem powiedzieli: 
„Oto Ona!” Zapytałam Vicke, czy może 
w moim imieniu zapytać o coś Maryję. 
Vicka zapytała: „Matko Boża, czy ta 
pani może Cię o coś zapytać?” Vicka 
odwróciła się do mnie, odpowiadając 
twierdząco. W tym momencie wpadłam 
w przerażenie. Nie mogłam uwierzyć. Za
pytałam: „Kim jesteś?”. Vicka powtórzyła, 
a następnie przekazała mi odpowiedź: 
„Jestem Królową Pokoju”. Dokładnie 
pamiętam te słowa, ponieważ wyryły się 
w moim sercu złotymi literami. Wówczas 
przemknęła mi w głowie myśl: „Królowa 
Pokoju? Przecież mamy pokój?” Drugie 
pytanie brzmiało: „Jak ma 
zapanować pokój, jeśli jest 
taka różnorodność religii, 
przekonań, systemów wiary?” 
A Maryja odpowiedziała: „Jest 
tylko jeden Bóg, jeden Duch, 
jedna wiara.” Zadałam trzecie 
pytanie: „Dlaczego pojawiłaś 
się właśnie w tym miejscu, 
pełnym kamieni i cierni?” Od
powiedź brzmiała: „Wybrałam 
to miejsce, ponieważ tu ludzie 
mają silną wiarę.”

Dalej pytałam Vicke, czy mogłabym 
Jej dotknąć, a ona pokazała mi miejsce, 
gdzie mam uklęknąć. Bałam się, co się 
wydarzy. W jednej chwili poznałam, że 
Ona jest przy mnie i że mnie dotknęła, a 
potem nagle znikła. Odwróciłam się i za
pytałam Vicke, czy tak rzeczywiście było. 
Na co dziewczynka potwierdziła, że moje 
odczucia są zgodne z prawdą. Podeszłam 
do niej i zapytałam, co powiedziała Matka 
Boża. Vicka odpowiedziała: „Maryja po
wiedziała, że od zawsze byli na świecie 
niewierzący i niewierni Judasze.” Nie 
powiedziała o niewiernych Tomaszach, 
lecz Judaszach. Usłyszawszy odpowiedź, 
od razu ją zrozumiałam, była genialna, 
bo przecież to ja przyszłam z postano
wieniem wykorzenienia tej rozpowszech
niającej się iluzji i zamiarem zniszczenia. 
Czułam ogromny wstyd, ponieważ osoby 
wokół słyszały odpowiedź Vicki. Myślałam 
sobie: Nie do wiary! Masz w końcu znak. 
Czego jeszcze oczekujesz w swoich do
ciekaniach? Czy może być większy znak 
niż to, że Matka Boża zdemaskowała 
mnie przed samą sobą? Zrobiła to w 
sposób doskonały, tak że rozpoznałam 
w sobie Judasza.

– Co wydarzyło się po objawieniu?
– Doszła do mnie wiadomość, że 

pewnego dnia objawień Matka Boża 
uzdrowiła cudownie dziecko, Daniela 
Setkę. Dla mnie osobiście był to kolejny 

często z sytuacjami, w których mali 
pacjenci stają na granicy śmierci i 
życia. Jak stosujesz wtedy to, czego 
uczy cię Matka Boża?

– Podczas 20letniej praktyki lekar
skiej w szpitalu miałam okazję poznać 
wiele osób z różnymi historiami życia. 
Czasem rzeczywiście były one bardzo 
trudne zarówno dla dzieci, jak i dla rodzi
ców. Bywało, że nie mogłam rodzicom 
powiedzieć wszystkiego. Były także takie 
okoliczności, w którym mogłam zachęcić 
rodziców, aby się modlili i starali się ufać 
Bogu. Najpiękniejsze są sytuacje, gdy 
dziecko zdrowieje i rodzice przychodzą do 
mnie ze słowami: „Dzięki pani przeżyliśmy 
coś niezwykłego.” Zachowuję w pamięci 

wiele takich historii ogromne
go szczęścia rodziców, któ
rzy przeszli proces powrotu 
do wiary lub doświadczenia 
Boga żywego. A ja mogłam 
być w tym pośrednikiem, 
posłańcem Boga. Jak stwier
dził jeden z rodziców: „Niech 
pani podąża tą ścieżką, a 
Bóg będzie pani pomagał.” 
Jako lekarz znam możliwości 
medycyny i wszyscy wiemy, 
iż jest ograniczony. Jestem 

głęboko przekonana, że jest w tej dziedzi
nie ogromna przestrzeń zarezerwowana 
na działanie siły wyższej, którą jest Bóg, 
działający i czyniący cuda.

– Jesteś jedną z pierwszych osób, 
które były blisko osób widzących 
podczas objawienia na górze i które 
zadawały im pytania. Czy później byłaś 
pytana o te spotkania przez kogokol-
wiek z ramienia Kościoła lub władzy 
rządzącej?

– Mnie nikt nie przesłuchiwał, tak jak 
było to w przypadku osób widzących. 
Jedynie o. Slavko Barbarić podszedł do 
mnie, zaciekawiony moim doświadcze
niem. Wtedy stwierdziliśmy, że dobrze 
byłoby, gdyby osoby widzące były zbada
ne za pomocą bardziej specjalistycznego 
sprzętu. Skutkiem było zebranie przez 
niego grupy wspaniałych naukowców, 
którzy przeprowadzili szereg gruntownych 
badań. O osobach widzących można 
powiedzieć, że są najbardziej na świecie 
przebadanymi osobami spośród tych, 
które miały objawienia. Zostały poddane 
różnorodnym testom i wywiadom, zarów
no ze strony specjalistów medycyny, jak i 
teologów. Po tym wszystkim zostało jasno 
powiedziane, że są całkowicie zdrowi i 
normalni. Jestem przekonana, że Kościół 
uzna w końcu autentyczność objawień.

– Ciekawe są słowa Matki Bożej, w 
których odpowiedziała ci, że jest 

Profesor Darinka Sumanovic-
-Glamuzina (po lewej) jest pediatrą 
i neonatologiem. Od 20 lat pracuje 
w klinice dziecięcej w Mostarze. 
Przed objawieniami w Medziu-
gorju pracowała jako lekarz w 
przychodni w Citluk. Na wspo-
mnienie początków Medziugorja 
mówi szczerze, że była sceptyczna. 
Szóstego dnia objawień była razem 
z osobami widzącymi na Górze 
Objawień. To wydarzenie całkowi-
cie zmieniło jej życie, a brak wiary 
zastąpiła głęboka wiara. W jaki 
sposób to się stało, dowiadujemy 
się z wywiadu, który przeprowadził 
Vitomir Damjanovic 30.12.2014 r. 
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Królową Pokoju i że jest tylko jeden 
Bóg i jedna wiara.

– W ciągu 33 lat objawień Maryi było 
przecież tyle wojen, że Jej słowa są 
w zupełności na miejscu. Jeśli chodzi 
o jednego Boga i jedną wiarę, muszę 
przyznać, że sporo nad tym rozmyśla
łam. Co chciała nam przekazać w tych 
słowach? Jeśli wierzymy w Boga, to 
rzeczywiście jesteśmy Jego dziećmi, 
stworzonymi do życia na cudownej pla
necie ziemi. Najpiękniejszym prezentem 
jest dar życia. Najgłębszym poznaniem 
jest właśnie wdzięczność za życie. Jeśli 
każdy człowiek zrozumiałby, że jesteśmy 
sobie równi i mamy równe prawa, wtedy 
żylibyśmy w pokoju i miłości. Zobaczmy, 
że Bóg wysyła na ziemię Matkę, aby 
równała ścieżki naszych serc, groma
dziła Jego dzieci, abyśmy żyli miłością. 
Wszelkie wojny nie ustaną dopóki nie 
zmienimy serca, naszego wnętrza, dopóki 
nie będziemy wcielać miłości Chrystusa. 
Jest to przesłanie przynoszące nadzieję 
i rewolucję w myśleniu o pokoju, tak 
byśmy dalej żyli i uchronili ziemię przed 
samozniszczeniem.

– Jak interpretujesz objawienia 
Matki Bożej? Co one znaczą według 
ciebie?

– Po pierwsze, objawienia Maryi są 
dla mnie największym wydarzeniem w 
historii ludzkości od czasów narodzenia i 
życia Jezusa Chrystusa. 

Po drugie, tajemnicy Matki Bożej 
nie można do końca zgłębić, używając 
jedynie władz rozumu, lecz potrzeba serca 
otwartego na poznanie niesione przez 
łaskę Boga. Ja sama jestem przykładem, 
że rozum w pewnym momencie zawodzi, 
ale serce prowadzi dalej – w tajemnicę 
Bożych zamiarów.

Po trzecie, żyjemy w niezwykłych 
czasach, w których niebo zsyła na nas 
deszcz łask. I wydaje mi się, że zobaczy
my je szcze więcej. 

Po czwarte, Matka Boża wzywa nas 
nieustannie do nawrócenia, pokoju i 
miłości, ponieważ współczesne społe
czeństwo ma chorą duszę. Konieczne są 
lekarstwa od samego Boga, aby uleczył 
dusze i ciała.

33 lata obecności Matki Bożej pomię
dzy nami odcisnęły się na naszej ziemi i 
na stałe wpisały się w nasze życie. W 
tym czasie wielkiej łaski Maryja rzeźbi 
dusze ludzkie, zostawiając trwałe ślady 
swojej obecności, którym nie można za
przeczyć, zaciemnić ich ani sfałszować, 
pomimo chęci niektórych osób. Miliony 
pielgrzymów stanowią niezaprzeczalne, 
żywe świadectwo. Tysiące nawróconych 

osób mówią o swoim doświadczeniu 
obecności Maryi i Jej przemieniającym 
wstawiennictwu u Boga oraz działaniu w 
ich życiu. Oto owoce Medziugorja, które 
promienieją na cały świat.

– Matka Boża przekazała nam ty-
siące objawień, które można zebrać 
w pięć głównych punktów. Jak ty je 
postrzegasz?

– Nie ma konieczności interpretacji. 
Orędzia są bardzo jasne, tak by rozumieć, 
a nie domyślać się, co Matka Boża chcia
ła przekazać. Ja 
odczytuję je jako 
człowiek wierzą
cy i jako lekarz, 
dostrzegając w 
n ich n iesamo
witą mądrość i 
inteligencję.

Recepta na 
życie, którą pro
ponuje nam Ma
ryja poprzez prze
słania, ma prostą 
kolejność. 

Po pierwsze, 
aby  umacn iać 
się i wzrastać du
chowo, musimy 
korzystać z sa
kramentu pokuty 
i pojednania. 

P o  d r u g i e , 
powinniśmy dbać 
o ciało poprzez 
post, ponieważ 
wszystko przeży
wamy w ciele i 
ono też potrzebu
je oczyszczenia. 

Po trzecie – 
modlitwa, która 
ma miejsce po 
oczyszczeniu cia
ła i uzdrowieniu 
duszy.

Właśnie dla
tego  ob jaw ie 
nia Matki Bożej 
są fascynujące. 
I wie rzę, że nie 
ma innej drogi, 
by żyć pokojem i 
miłością jak tylko 
ta, do której za
prasza każdego z 
nas Maryja.

Zdjęcia pochodzą 
z pierwszego okresu objawień.

Przekład z niem.: s. Alicja B.

Za zgodą Redakcji 
austriackiego kwartalnika
Medjugorje. Gebetsaktion... 1/2015
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O MATCE BOŻEJ 
I JEJ PRZESŁANIACH 
NA PŁYTACH CD MP3

Objawienia Maryjne w XiX i XX wieku
CD mp3 cena katalogowa: 10 zł

Ścieżki dźwiękowe z filmów o La Salette, Lourdes, Fatimie, Garabandal 
oraz o Medziugorju. Jako uzupełnienie na tej samej płycie, to o co Mat-
ka Boża prosi najczęściej: modlitwa różańcowa. Wszystkie cztery części 
modlitwy, z rozważaniami na podstawie wizji Marii Valtorty z „Poematu 
Boga-Człowieka”. Modlitwę prowadzi założycielka Podwórkowych Kół 
Różańcowych Dzieci: Magda Buczek.

S. eMManUeL - Z MaryjĄ w SZKOLe 
MiŁOŚCi i ŚwiĘTOŚCi

CD mp3 cena katalogowa: 10 zł
Rekolekcje medziugorskie - dotąd dostępne jedynie na 5 kasetach 

audio (5 x 90 min.) - na 1 płycie CD mp3. Doskonała propozycja dla tych, 
którzy pragną się dowiedzieć, o czym mówi do nas Matka Boża, o co pro-
si, czego oczekuje, co proponuje... 5 nauk, każda na inny temat, zmieniły 
już niejedno życie na lepsze... 

1. Trzeba, abym kochał aż do nieskończoności
2. Modlitwa wszystko może
3. Broń niezwyciężona
4. Miłość w cierpieniu
5. Gdzie jest źródło życia?

Ks. Stefano Gobbi
DO KaPŁanÓw, 
UMiŁOwanyCH 
SynÓw MaTKi bOŻej

3 x CD mp3  
cena katalogowa 25 zł

Objawienia przekazane założycie-
lowi Kap łańs kiego Ruchu Maryjne-
go (1973-97). Lektura dla kapłanów 
i świeckich, pragnących oddać życie 
Matce Bożej i pozwolić się Jej prowadzić. Ks. Gobbi zmarł 29.06.2011.

W zapisie mistycznych pouczeń znajduje się m. in.: 1) unikatowy komentarz do APOKALIPSY, której poszcze-
gólne symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością; 2) głęboko osadzona w Piśmie Świętym analiza reali-
zujących się obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale 
dla ustanowienia jego królestwa miłości; 3) rewelacyjna i dogłębna analiza MASONERII jako ruchu: cele, zadania, 
środki, jakimi masoneria posługuje się w środowiskach świeckich oraz w Kościele, jak rozpoznać osoby z nią zwią-
zane. Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotykał się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w czasie wspólnej Eucharystii, 
z papieżem, którego całe nauczanie było przeniknięte tym samym duchem ofiarowania siebie Najświętszej Maryi 
Pannie - TOTUS TUUS. Na płytach: cała książka, czyta lektorka.

Papież Benedykt XVI na wieść o jego śmierci, jaką przekazał mu kard. Ivan Dias, powiedział: „Poszedł prosto do 
Nieba!” Pogrzeb odbył się we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, któremu ks. Stefano Gobbi poświęcił Swe 
życie. (VD 4/2011).

zakup? najtaniej i najSzyBciej w Biurze hanDlowym „lumen”
tel. 32 7383869. sklep internetowy http://www.ksiegarnialumen.pl
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Drogocenne kamienie 
do oszlifowania 
W każdym roku szkolnym staje przed 

naszą szkołą ogromne wyzwanie: przyję
cie dziewcząt i chłopców I klasy. Na r. 
2014/15 mamy 62 uczniów: 48 chłopców 
i 14 dziewcząt. Patrząc na nich pierwsze
go dnia stwierdzam, że są jak drogocenne 
kamienie i perły, ale jeszcze naprawdę 
nieoszlifowane! Wszyscy są uśmiechnię
ci, ale od czasu do czasu ostrzy i trudni w 
obejściu. Aby dokopać się do ich spichle
rza, pełnego skarbów, czeka nas ogromna 
praca. Stajemy się szlifierzami! 

Każdy z 62 uczniów zdał egzamin 
wstępny, ale gdybyśmy chcieli być napraw
dę wymagający w tej pierwszej klasie, nie
wielu pozostałoby w szkole. Nasza szkoła 
jest jedyną szansą dla tych chłopców i 
dziewcząt, którzy nie mają innej możliwo
ści, by wyrwać się ze swoich wiosek.

Przeszkód jest wiele, jako zasadni
czą wymieniłabym język. Nasi uczniowie 
znajdują się w swoim środowisku, więc 
porozumiewają się w języku massa. I co 
z tym zrobić? Pomimo naszych wysiłków 
i zakazów rozmawiania w innych językach 
niż francuski znajdują tysiące wymówek, 
by używać języka rodzimego.

Ich reakcje, czasami ostre i bezczelne, 
mówią nam wiele: że brak jest rodzica, że 
nie było śniadania o poranku, że dręczy 
ich choroba… Ich uśmiech też mówi wiele, 
choć dla niektórych może być irytujący. Nie 
można ich zrozumieć i rozpocząć wspólnej 
z nimi drogi, jeśli się do nich nie zbliży. 

A tą wędrówką jest ciężka praca nad 
naszymi drogocennymi kamieniami. Każ
dy uczeń jest jedyny w swoim rodzaju, 
po znając jego historię możemy powoli do
prowadzić do tego, że pełnym blaskiem 
zajaśnieją jego prawdziwe barwy.

Rozpoczynając 29 września rok szkol
ny 2014/15 za cel przyjęliśmy: dodać kolo-
ru codziennemu życiu szkoły. Jako grono 
pedagogiczne szlifujemy nasze diamenty, 
by pewnego dnia mogły pokazać innym 
jakie są prawdziwie. Wiem, że trzeba nam 
wielu ton cierpliwości, ale wiem też, że 
szkoła ma wielu przyjaciół, którzy się za 
nas modlą. Trzymajmy się razem i niech 
Bóg nam błogosławi! Książę Pokoju nam 
towarzyszy i rozświetla gwiazdę, która nas 
prowadzi.

Dorota Zych rscj 
A co u nas nowego?
29 września 2014, po zapoznaniu się 

z regulaminem szkolnym podpisaliśmy 
wła snymi kciukami zamoczonymi w róż
nokolorowych farbkach nasze zobowią
zanie do jego przestrzegania: by przeżyć 
wspólnie ten rok w radości i z pożytkiem. 
Każdy na miarę swoich możliwości bę
dzie robił wszystko, by się udało i by zło
żyć swój kolor – talent w służbie innym. I 

tak pierwszoklasiści podjęli zobowiązanie 
przyłączenia się do społeczności szkolnej. 
Ufamy, że wystarczy im odwagi i wytrwa
łości.

Każde święto 
wymaga przygotowań!
Jak co roku dołożyliśmy wspólnie sta

rań, by dobrze przeżyć Święto Bożego 
Narodzenia: 22 grudnia. Wszyscy razem 
– katolicy, protestanci i muzułmanie – na
uczyliśmy się robić papierowe kwiatki i łań
cuchy. Cóż to była za radość!

Dziedziniec szkolny został pięknie za
mieciony. Przez kogo? Przez chłopców! 
We własnym domu trudno sobie coś takie
go wyobrazić. Mówi się, że ta praca należy 
do dziewcząt. Ale w szkole robimy cuda, 
które odstają od naszych przyzwyczajeń. 

W dniu samego Święta, przed włoże-
niem mięsa do naszego dużego garnka 
p. Djob (nowy nauczyciel przedmiotu ho
dowla zwierząt) zaproponował lekcję po
kazową pod tytułem anatomia kozła. Jak 
widzicie, na naukę wykorzystujemy każdą 
chwilę szkolnego życia. 

Boże Narodzenie jest dogodną okazją, 
by sobie nawzajem przebaczyć lub po
dziękować za to, co się dokonało lub prze
żyło. By nie zapomnieć zbyt łatwo czym 
chcemy żyć daliśmy nazwy kilku drzewom, 
ważnych dla nas wartości. Tak więc mamy 
tutaj drzewo o nazwie Boże Narodzenie, 
„Ojcze nasz”, przebaczenie, odwaga, ra
dość, pokój, „proszę”, dziękuję, wdzięcz
ność, prawda, uczciwość, nadzieja i św. 
Magdalena Zofia Barat. 

Sądzę, że tabliczki bardzo się podo
bały, bo następnego dnia brakowało aż 6! 
Następnie zginęła Matka Boża z Szopki, 
ale po interwencji i prośbie siostry Dyrek
tor, po paru dniach, na nowo się pojawiła, 
by nam nadal towarzyszyć! 

Oprócz modlitwy tego dnia, w menu 
były następujące propozycje:

Film „Droga do szkoły”.
Konkurs o symbolice kolorów. Nasi 

uczniowie dobrze już wiedzą, że najrado
śniejszym kolorem jest kolor żółty, a zielo
ny jest kolorem nadziei.

Konkurs z matematyki i francuskiego.
Niespodzianki przygotowane przez 

każ dą klasę. 
Wychowujemy naszych uczniów do 

wdzięczności i dzielenia się. Nie są w 
stanie ofiarować pieniędzy, mogą jednak 
 jakiś taniec, piosenkę, wiersz… to się 
zawsze da zrobić!

Odbiór nagródprezentów, m. in. za 
ilość worków ryżu zebranego w szkole. 

28 listopada odbyła się młocka ryżu i 
uczniowie mieli zgadnąć liczbę worków. 
Zwyciężyła dziewczynka, która obliczyła, 
że mamy 64 i pół worka.

Drodzy Przyjaciele Szkoły, 
życzymy Wam Pięknego Roku 2015, 
malowanego głównie kolorem: 
żółtym i zielonym!

działalność s. doroty można 
wesprzeć, nawet skromnym darem, 

dokonując wpłaty na konto:
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

PEKAO S.A. I O/Warszawa 
06 1240 1037 1111 0000 0691 6772.

KOniecZnie z dopiskiem: 
„s. dorota Zych sacré-coeur, 

dla szkoły Rolniczej w czadzie”.

informacje Z cZaDU oD PoLSKiej miSjonarKi
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Zofia Barat urodziła się 12 grudnia 
1779 jako najmłodsza z trojga rodzeń
stwa. Joigny, jej miasto rodzinne, prowa
dziło działalność gospodarczą związaną 
głównie z winnicami i lasami. Rodzice 
Zofii wywodzili się z rodzin bednarzy. 
Należąc do drobnej burżuazji wiejskiej 
rodzina Barat znajdowała się na drodze 
awansu społecznego, była zamożna i 
przywiązywała dużą wagę do wykształ
cenia.

Jej przyjściu na świat nie towarzyszył 
żaden wielki cud, ale pewien znak, który 
znakomicie symbolizuje jej życie. „Ogień 
dał mi życie” – tak mówiła Magdalena 
Zofia o swych narodzinach, ponieważ 
pani Barat urodziła przedwcześnie cór
kę przerażona widokiem pożaru, który 
wybuchł w sąsiedztwie ich domu. Ogień 
jako żar miłości Bożego Serca towarzy
szył Założycielce Zgromadzenia przez 
całe życie.

Zofia była drobna jak na swój wiek i 
musiała wdrapywać się na taboret, aby 
proboszcz mógł ją zobaczyć podczas 
lekcji katechizmu. Lecz mimo kruchej 
konstrukcji dziewczynka tryskała ener
gią. Była nieśmiała, a jej pierwsze re
akcje impulsywne. Zofia Barat zawsze 
miała dar szybkiej repliki i trafnych słów. 
Lubiła rozrywki, spacery po wzgórzach. 
Przywiązywała się łatwo do osób ze 
swego otoczenia i potrafiła to okazywać 
odruchami spontanicznej serdeczności.

Dzięki swej matce, a potem Lud
wikowi, jedenaście lat starszemu bratu, 
dziewczynka otrzymała wykształcenie 
nie dające się porównać z tym, które 
było udziałem przeważającej części 
dzie wcząt z jej środowiska. Od dzie
siątego roku życia Ludwik surowo lecz 
skutecznie organizował jej naukę. Wy
bitnie inteligentna i zdolna, Zofia zdobyła 
bardzo wysoki stopień kultury ogólnej, 
przerabiając w domu program, którego 
Ludwik nauczał w kolegium w Joigny. 

Obejmował on historię starożytną i no
woczesną, Pismo Święte, łacinę, mate
matykę, grekę, fizykę, wprowadzenie w 
hebrajski, solidne podstawy włoskiego 
i hiszpańskiego, co pozwoliło jej czytać 
Don Kichota w oryginale. Był to program 
przeładowany, lecz dla Zofii zachwyca
jący. Rozwijał zamiłowanie do literatury 
i do refleksji, i przygotowywał równocze
śnie do jej przyszłych zadań wychowaw
czyni.

Bardzo wcześnie, w wieku pięciu 
lat, Zofia postanowiła oddać się Bogu. 
W 1789 przystąpiła do pierwszej Komu
nii św. Była pobożna i żarliwa, każdego 
ranka uczestniczyła we mszy świętej w 
swej parafii św. Tybalda. W czternastym 
roku życia przyrzekła Bogu dziewictwo. 
Chyba nieco wcześniej rodzina Barat 
zaczęła się oddalać od jansenizmu dzię
ki Ludwikowi, który podczas jednego ze 
swych pobytów w Paryżu kupił obrazy 
Serca Jezusa i Serca Maryi. Rodzina 
gromadziła się przed nimi na codzienną 
modlitwę, a Zofia zapewne wtedy odkry
wała nowy aspekt tajemnicy Boga.

Rewolucja zburzyła pokój rodziny 
Barat. Kiedy Stolica Święta potępiła 
Zgro madzenie Ustawodawcze i eks
komunikowała duchownych, którzy je 
zaaprobowali, Ludwik Barat odwołał re
wolucyjną przysięgę na wierność Naro
dowi i Królowi i był zmuszony ukrywać 
się. Przez pewien czas chował się na 
strychu na ulicy Davier. Majątek rodziny 
został zajęty. W obawie, by nie nara
żać bliskich, Ludwik uciekł do Paryża i 
tam, w maju 1793, został aresztowany. 
Cudem uniknął gilotyny. Zofia pokazała 
wówczas siłę charakteru, dodając otu
chy matce, lecz został jej po tych dniach 
niepokoju rewolucyjny uraz. Czas ten 
określała jako „czas nienawiści przeciw 
Jezusowi Chrystusowi”. Marsylianka 
wywoływała drżenie jeszcze w 1840, a 
rozruchy ludowe w 1848 kojarzyły się jej 
z terrorem.

Ludwik Barat, uwolniony w styczniu 
1795, został wyświęcony na kapłana 
we wrześniu. Stawiał sobie pytanie, czy 
jego młodsza siostra nie powinna kon
tynuować w Paryżu, pod jego kierow
nictwem, swych studiów i swej formacji 
religijnej. Zofia wahała się, rozdarta mię
dzy miłością do matki, której delikatność 
znała, i pragnieniem życia zakonnego, 

którego w tych warunkach nie mogła 
zrealizować. Zdecydował ojciec, nakła
niając ją do wyjazdu. Zofia opuściła Jo
igny statkiem we wrześniu 1795.

W Paryżu, mieście nadal obezwład
nionym strachem, Ludwik odprawiał 
po tajemnie msze święte i czuwał nad 
formacją duchową siostry i jej dalszym 
wykształceniem. Zofia podjęła się ucze
nia i katechizowania dzieci ze swej dziel
nicy. Otoczona kilkoma dziewczętami 
próbowała zapoczątkować życie wspól
ne. Marzyła o Karmelu, lecz podczas 
mo dlitwy zrozumiała, że chodzi o życie 
duchowe zakonne, które nada nową for
mę kultowi Najświętszego Serca Jezusa, 
które połączy kult Przenajświętszego 
Sak ramentu i wychowanie dziewcząt, 
ży cie wewnętrzne i działalność apostol
ską.

Jesienią 1800 miało miejsce decydu
jące spotkanie z ojcem Józefem Varin, 
który po powrocie z emigracji próbował 
zainstalować we Francji żeński instytut 
zakonny, niedawno założony: Dilette di 
Gesu. Jego członkinie pragnęły poświę
cić się wychowaniu dziewcząt, widząc w 
tym narzędzie rozpowszechnienia miło
ści do Serca Jezusa. 21 listopada 1800 
w kaplicy przy ulicy Touraine Zofia Barat 
poświęciła się Sercu Jezusa, były to jej 
pierwsze śluby. Rok później, 13 listopa
da 1801, pierwsza wspólnota, złożona 
z niej i dwóch dziewcząt pochodzących 
z Pikardii, Henrietty Grosier i Genowefy 
Deshayes, zamieszkała w Amiens: był to 
początek nowej formy życia zakonnego 
apostolskiego.

Począwszy od roku 1801 życie Zofii 
Barat utożsamia się stopniowo z życiem 
jej zgromadzenia. 21 grudnia 1802 zo
staje przełożoną wspólnoty w Amiens. 
Jej zalety ludzkie i duchowe potwierdziły 
się dostatecznie, by powierzyć jej kie
rownictwo domu. Od tamtych czasów 
matka Barat wykazuje roztropność i sta
nowczość, łącząc w swoim zarządzaniu 
i życiu osobistym samodzielność i zależ
ność. Potrafi stworzyć życie wspólnoto
we wypełnione radością i wzajemną 
mi ło ścią, co skrystalizuje się później w 
dewizie Zgromadzenia Najświętszego 
Serca: Cor unum et anima una in corde 
Jesu czyli Jedno serce i jedna dusza w 
Sercu Jezusa. W Amiens rozpoczął się 
tak charakterystyczny dla SacréCoeur 

ŻYCIE ŚW. MAGDALENY ZOFII
założycielki Zgromadzenia 

Najświętszego Serca – Sacré Coeur
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apostolat, realizowany w dwóch ty
pach szkół, w pensjonatach dla dziew
cząt i w szkołach eksternistycznych dla 
dzieci biednych. Od początku życie mat
ki Barat cechowała kontemplacja, ale nie 
zamierzała ona nigdy powołać do życia 
wspólnoty typu monastycznego. 

Na początku nową wspólnotę czekał 
szereg trudności. Z przyczyn politycz
nych musiała się oddzielić od Dilette di 
Gesu. Za czasów Pierwszego Cesarst
wa pod groźbą rozwiązania nie mogła 
używać nazwy zgromadzenia Najświęt
szego Serca, została więc zarejestrowa
na jako Panie od Nauczania Chrześci-
jańskiego. Od roku 1804 Zgromadzenie 
zaczęło się rozrastać. Pierwszy dom, 
który się przyłączył, to SainteMarie d’En 
Haut w Grenoble, klasztor objęty przez 
dawną nowicjuszkę wizytek, Filipinę Du
chesne. W 1806, matka Barat w wieku 
26 lat została wybrana dożywotnio prze
łożoną generalną. W ciągu najbliższych 
pięćdziesięciu lat będzie więc podróżo
wać po całej Francji, potem po Europie, 
zakładając nowe bądź przyłączając do 
Zgromadzenia proszące o to wspólnoty, 
wyznaczając kierunki rozwoju i umacnia
jąc jedność.

W 1807 młode Zgromadzenie prze
chodzi przez kryzys, który będzie trwał 
sześć lat. Konflikt nie dotyczył działal
ności apostolskiej, lecz charyzmatu i 
spo sobu zarządzania. Zakonnice, które 
podważały wówczas autorytet matki 
Ba rat, jak i ich doradcy, atakowały po
święcenie się Najświętszemu Sercu, 
w którym nie dostrzegały fundamentu 
du chowości, oraz tradycję ignacjańs
ką, kształtującą styl życia. Niektóre za
konnice marzyły o połączeniu na no wo 
wychowania młodzieży z życiem mo
nastycznym i mieszając charyzmat ze 
sposobem jego realizowania chciały z 
wychowania dziewcząt uczynić cel Zgro
madzenia. 

Dopiero w 1815 Zgromadzenie po
wróciło do swych pierwotnych intuicji. 
Przywrócenie monarchii we Francji po
zwoliło na posługiwanie się nazwą Sa-
créCoeur, wyrażającą charyzmat i rację 
bytu Zgromadzenia. Przyjęcie przez 
Zgro madzenie napisanych przez mat
kę Barat Konstytucji w dniu 16 grudnia 
1815 uporządkowało powikłaną sytuację 
prawną i dało środki zorganizowania 
życia Zgromadzenia. Stolica Święta za
twierdziła te Konstytucje w grudniu 1826

Od owego momentu Zgromadzenie 
Najświętszego Serca wchodzi od razu 
w okres ekspansji. Najpierw we Francji, 
gdzie w zależności od zapotrzebowania 
biskupów i zamożnych osób prywat

nych mnożą się fundacje, wspomagane 
wspaniałomyślnie przez Państwo, które 
zatwierdza Zgromadzenie w 1827. W 
1818 Zgromadzenie zaczyna rozprze
strzeniać się poza Francją. Mała grupa 
zakonnic, kierowana przez Filipinę Du
chesne, ląduje po drugiej stronie oceanu, 
w Luizjanie. W tym samym roku Zgroma
dzenie zostało zaproszone do Sabaudii. 
Następnie otwiera domy we Włoszech, 
Belgii, Irlandii, Anglii, Algierii, w polskiej 
części Austrii (Lwów 1843), w Tyrolu, 
Hiszpanii, Westfalii, Holandii. Podczas 
generalatu Magdaleny Zofii Barat mno
żą się domy w Ameryce Północnej, w 
Stanach Zjednoczonych, a następnie w 
Kanadzie. Ekspansja obejmuje Amerykę 
Południową i Karaiby. Upragniony i po
pierany przez Matkę Założycielkę rozwój 
stał się możliwy dzięki wielkoduszności 
zakonnic, gotowych stawić czoła wszel
kiego rodzaju trudnościom, aby objawiać 
światu miłość Serca Jezusa.

W tej ekspansji nie brakło jednak i 
cieni. Na skutek liberalnego ustawodaw
stwa wielu krajów europejskich oraz ru
chów rewolucyjnych, zakonnice musiały 
opuścić niektóre domy w Szwajcarii i we 
Włoszech Północnych. Lecz te przymu
sowe i bolesne odwroty umożliwiły nowe 
fundacje we Francji, w Ameryce, w in
nych krajach Europy  tworzenie nowych 
przestrzeni misyjnych. Choć ekspansję 
geograficzną Zgromadzenia tłumaczy 
sukces jego pensjonatów, tkwiła ona już 
w charyzmacie Założycielki, ponieważ 
MagdalenaZofia Barat od początku kła
dła nacisk na objawianie miłości Serca 
Chrystusa aż po krańce ziemi. Była to 
również szansa dla członkiń Zgromadze
nia, które uczyły się w ten sposób obco
wania z różnymi kulturami oraz dyspozy
cyjności i otwarcia. Rekrutacja była nie 
mniej spektakularna: aby zakłady mogły 
istnieć, one same musiały swoim dyna
mizmem przyciągać powołania. Jednak 
nie wystarczały: Zgromadzenie nie było 
w stanie odpowiedzieć na wszystkie na
pływające prośby o zakładanie nowych 
domów.

Stopniowo mnożyły się sposoby 
wy chwalania Serca Jezusa. Zakłady 
przyj mowały półpensjonarki, otwierano 
wyspecjalizowane szkoły dla dzieci nie
pełnosprawnych, dla sierot, dla chłop
ców. Zakonnice kierują warsztatami, w 
których dorosłe dziewczyny zdobywają 
zawód, przygotowują przyszłe nauczy
cielki. Powstałe w pensjonatach w roku 
1818 Kongregacje Dzieci Maryi służą 
wprowadzaniu uczennic w życie ducho
we, żarliwe i odpowiedzialne. 

Od roku 1832 domy Zgromadzenia 

regularnie organizują rekolekcje dla 
dawnych wychowanek.

Przed oczami MagdalenyZofii Barat 
coraz mocniej zarysowywał się problem 
utrzymania jedności zakonnego insty
tutu, który stale się powiększał. Poma
gała sprostać temu zadaniu ogromna 
korespondencja, (z której zachowało się 
14 tysięcy listów prywatnych) listy okól
ne, jeden nowicjat generalny, probacja 
przed ślubami wieczystymi. Tak szybki 
rozwój Zgromadzenia omalże nie spo
wodował jego ruiny. Istnienie i działal
ność w Europie i w Ameryce domagało 
się rewizji Konstytucji oraz lokalizacji 
domu macierzystego. Rozważano zmia
ny w sposobie zarządzania, przeniesie
nie domu macierzystego do Rzymu, a 
nawet upodobnienie konstytucji Zgro
madzenia SacréCoeur do konstytucji 
Towarzystwa Jezusowego.

Rozbieżności wywołane rozmaitymi 
kwestiami wywołały poważny kryzys w 
latach 183943, podczas którego Mag
dalenaZofia Barat nie mogąc nieraz 
obronić własnych propozycji, przekazy
wała Zgromadzeniu dekrety nie odpo
wia dające jej zamierzeniom. Jej rada 
również była podzielona. Kryzys kompli
kował dodatkowo konflikt z francuskimi 
biskupami, zasadniczo wrogo nastawio
nymi do przemian w strukturach Zgro
madzenia SacréCoeur. Rozłam między 
domami we Francji i poza Francją zaże
gnano z trudem. Zadecydował Rzym. 14 
marca 1843 Święta Kongregacja unie
ważniła dekrety z 1839. Dwie z czte
rech asystentek generalnych podały się 
do dymisji, mimo wysiłków Przełożonej 
generalnej, by je zatrzymać. Ani jedna 
zakonnica nie opuściła Zgromadzenia, 
lecz kryzys był bolesny i pozostawił po 
sobie ślady.

W następnych miesiącach i latach 
MagdalenaZofia opanowała sytuację. 
Starała się o odnowę życia zakonnego 
w Zgromadzeniu, pragnęła wszczepić 
wszystkim zakonnicom ducha, który oży
wiał je od jego początków, domagała się 
wychowania najmłodszych w szacunku 
do posłuszeństwa. W jeszcze większym 
stopniu niż dotąd Cor unum winno być 
owocem praktykowania podstawowych 
cnót, modlitwy i ubóstwa. Ta odnowa 
okazała się skuteczna i rozwój trwał. 

25 maja 1865, w dzień Wniebo
wstąpienia, gdy MagdalenaZofia Barat 
umierała, Zgromadzenie SacréCoeur 
li czy ło 3539 zakonnic w 89 domach, w 
tym 64 domy w Europie, 20 w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, 2 na Kubie 
i 3 w Ameryce Południowej. W ostatnich 
latach życia Założycielka przygotowy
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wała swoje córki do spotkania z nowymi 
czasami, do otwarcia się na potrzeby 
epoki, by „zapewnić istnienie Zgroma
dzenia w przyszłości, którą Jezus mu 
przygotował.”

Historia w skrócie
1765 – papież Klemens XII podpisuje 

dekret włączający kult Serca Jezusa w 
życie Kościoła

21 listopada 1800 (Paryż) – św. Mag
dalena Zofia wraz z 3 współsiostrami po
święca się Najświętszemu Sercu Jezusa 
i składa ślub czystości

1801 (Amiens) – powstaje pierwszy 
klasztor i pierwsza szkoła Zgromadzenia

1802 (Amiens) – św. Magdalena Zo
fia Barat składa śluby wieczyste i zostaje 
mianowana przełożoną domu

1806 – św. Magdalena Zofia Barat 
zostaje wybrana dożywotnią przełożoną 
generalną Zgromadzenia

1815 – w grudniu wspólnota licząca 
5 domów przyjmuje ostateczną wersję 
kon stytucji, napisanych przez Założyciel
kę

1826 (22.12.) – papież Leon XII za
twierdza Konstytucje Zgromadzenia

1818 – św. Filipina Duchesne, misjo
narka Indian, zakłada dom Zgromadze
nia w USA w stanie Luizjana

1828 – powstają dwa domy zakonne 
w Rzymie

1843 – powstaje pierwszy dom na 
ziemi polskiej  we Lwowie

1852 – umiera św. Filipina Duchesne 
 pierwsza misjonarka Zgromadzenia

1856 – powstaje dom zakonny w Po
znaniu

1865 (25.05.) – w dniu Wniebowstą
pienia Pańskiego umiera św. Magdalena 
Zofia Barat

W chwili śmierci Założycielki Zgro
madzenie liczy 88 domów i 3,5 tys. za
konnic pracujących w 15 krajach Europy, 
Afryki i obu Ameryk. 84 domy posiadały 
pensjonaty, 74 szkoły dla ubogich. Wy
chowywało się w nich 3,7 tys. dziewcząt 
i 5,7 tys. dzieci ubogich.

1908 – beatyfikacja św. Magdaleny 
Zofii

1925 (25.05.) – kanonizacja Założy
cielki Zgromadzenia

1940 – beatyfikacja św. Filipiny Du
chesne

1982 – opracowanie nowych kon
stytucji dostosowanych do postanowień 
Soboru Watykańskiego II

1987 – Stolica Apostolska zatwierdza 
nowe konstytucje

1988 – kanonizacja św. Filipiny Du
chesne

Dziś Zgromadzenie ma swój dom 
generalny w Rzymie i liczy ponad 2500 
sióstr w 43 krajach na 5 kontynentach.

NoweNNa zawierzeNia 
Najświętszemu sercu jezusa

 O, Panie, jezu chryste, twojemu Najświętszemu 
sercu powierzam tę intencję (...). spójrz tylko na mnie i 
uczyń to, do czego skłania cię twoje serce... Niech twoje 
Najświętsze serce zadecyduje... Liczę na Nie... Pokładam w 
Nim ufność... rzucam się w jego miłosierdzie. Panie jezu, 
ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze serce jezusa, ufam 
tobie. Najświętsze serce jezusa, wierzę w twoją miłość do 
mnie. Najświętsze serce jezusa, przyjdź Królestwo twoje. 
 O, Najświętsze serce jezusa, proszę o wiele łask, lecz 
najbardziej żarliwie błagam o tę. weź ją, umieść w twoim 
Najświętszym sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją 
pokrytą twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie 
to już moja prośba, ale twoja, o jezu. 
 O, Najświętsze serce jezusa, pokładam ufność w to-
bie. Niech nigdy nie doznam zawodu. 
       amen.
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Syty nie rozumie głodnego. Jedni 
głodują, wyglądają jak żyjące szkiele
ty, a inni muszą się leczyć z powodu 
przejedzenia. Jedni chorują i umierają 
z niedożywienia, inni natomiast mar
nują żywość i wyrzucają wielkie jej 
ilości, które mogłyby wyżywić miliony. 
Dlaczego tak się dzieje? Z powodu 
braku miłości i zamknięcia się w swo
im dobrobycie materialnym. Z powodu 
przeklętej sytości. Syty nie rozumie 
głodnego. Stała sytuacja na naszej 
planecie potwierdza, jak prawdziwe 
jest to powiedzenie. Biada tym sytym, 
którzy przestali dostrzegać głodnych. 
Jeśli się nie nawrócą, jeśli nadal będą 
ze spokojnym sumieniem usypiać – 
niewrażliwi na cierpienie, które przy
najmniej trochę mogliby zmniejszyć – 
to biada im. Biada im, bo głód cierpieć 
będą. Najgorszą jego formą może być 
straszliwy i nienasycony głód Boga po 
śmierci: głód, którego jeszcze nie po
znali na ziemi. Biada niewrażliwym na 
głód braci i sióstr sytym niewierzącym 
i sytym wierzącym. Szczególnie nasy
conym wierzącym egoistom biada, o 
czym przypomina św. Jakub: „Jaki z 
tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 

będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 
będzie spełniał uczynków? Czy (sama) 
wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przy
kład brat lub siostra nie mają odzienia 
lub brak im codziennego chleba, ktoś z 
was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzej
cie się i najedzcie do syta! – a nie da
cie im tego, czego koniecznie potrze
bują dla ciała – to na co się to przyda?” 
(Jk 2,1416)

Głód i pragnienie sprawiedliwości. 
„Błogosławieni, którzy łakną i pra

gną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni.” (Mt 5,6) Pod słowo 
sprawiedliwość można podstawić 
wszystko, co naprawdę wartościowe 
i dobre dla człowieka: a więc wypeł
nianie woli Bożej, świętość, miłość, 
dobroć, szlachetność, miłosierdzie, 

Ks. Michał Kaszowski
BŁogoSŁawieńStwa (2) 

BŁogoSŁawieni...
...których dręczy głód sprawiedliwości

Błogosławieni wy, którzy teraz 
gło dujecie, albowiem będziecie nasy-
ceni. (Łk 6,21)

Biada wam, którzy teraz jesteście 
syci, albowiem głód cierpieć będzie-
cie. (Łk 6,25)

Błogosławieni, którzy łakną i pra-
gną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni. (Mt 5,6)

pokora, życzliwość, hojność, czystość, 
pracowitość, roztropność, wrażliwość 
na cierpienia innych, chętne udzielanie 
pomocy bliźnim itp. Błogosławieni są 
ci, którzy dla siebie i dla innych pragną 
tego wszystkiego. Błogosławieni są 
ci, którzy robią wszystko, co potrafią, 
aby miłość, miłosierdzie, wzajemne 
przebaczenie i sprawiedliwość zapa
nowały na stworzonym przez Boga 
świecie. Dotkliwy głód i pragnienie 
sprawiedliwości zostaną – zgodnie z 
obietnicą Chrystusa – nasycone. Ci 
łaknący i pragnący będą nasyceni, gdy 
w niebie zobaczą szczęście tych, któ
rym na ziemi nie potrafili pomóc w ich 
kłopotach i troskach. Ich głód dobra i 
sprawiedliwości zostanie zaspokojony, 
kiedy wejdą na zawsze do wspólnoty, 
w której nie ma nawet najmniejszej 
niesprawiedliwości. Ich łaknące spra
wiedliwości serca rozradują się na za
wsze, bo zobaczą, że Bóg otrze z oczu 
zbawionych „wszelką łzę, a śmierci już 
odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzy
ku, ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4).

Błogosławieni smucący się i pła
czący. Błogosławieństwo nie mówi o 
każdym płaczu i smutku, bo można się 
smucić a nawet płakać z zazdrości i ze 
złości. Błogosławiony, bo prowadzą
cy do wiecznego szczęścia, jest tylko 
smutek i płacz, który wypływa na ziemi 
z miłości do Boga i do bliźniego. Błogo
sławieni są przede wszystkim ci, któ
rzy płaczą z powodu tego, jak Bóg jest 
traktowany w świecie przez człowieka, 
którego z miłości stworzył na swój ob
raz i swoje podobieństwo (por. Rdz 
1,27). Płaczą, bo nie jest kochany jak 
Ojciec, lecz lekceważony, zapominany, 
znieważany, nienawidzony, jakby był 
złośliwym, dokuczliwym i zazdrosnym 
wrogiem człowieka. Płaczą, bo Miłość 
nie jest kochana, jak to stwierdził św. 
Franciszek z Asyżu. Płaczą, bo bar

dzo dużo serc ludzkich przestało być 
czystymi lustrami, w których Stwórca 
mógłby dostrzegać odzwierciedlenie 
swojej miłości, miłosierdzia, dobroci, 
mądrości, piękna. Zamiast odbicia 
swojej miłości znajduje w nich niena
wiść, zarozumiałość, zazdrość, chci
wość, nieczystość, skoncentrowanie 
się na przyjemnościach związanych z 
jedzeniem, piciem i rozrywkami. 

Płaczą nad tym, że Bóg nie tylko 
swojej miłości, ale nawet odbicia swo
jej mądrości nie może znaleźć w wielu 
swoich stworzeniach, bo zastąpiła ją 
mądrość tego świata, czyli spryt, wyra
chowanie, przebiegłość w zaspokaja
niu swoich egoistycznych zachcianek, 
pożądliwości i grzesznych pragnień. 
Płaczą z powodu tego, że Bóg – za
miast swojego obrazu i podobieństwa 
– dostrzega w wielu ludziach swoją ża
łosną karykaturę, według której niektó
rzy tworzą sobie Jego nowy obraz: ob
raz Boga zazdrosnego, niecierpliwego, 
złośliwego, czyli takiego, jakiego zły 
duch ukazał kuszonej w raju Ewie 
(por. Rdz 3,16). Błogosławieni smucą
cy się płaczą, bo również w sobie nie 
dostrzegają pełnego podobieństwa do 
Boga. Ci, którzy smucą się i płaczą, bo 

...którzy teraz smucą się i płaczą
Błogosławieni wy, którzy teraz 

pła czecie, albowiem śmiać się będzie-
cie. (Łk 6,21)

Biada wam, którzy się teraz śmie-
jecie, albowiem smucić się i płakać 
będziecie. (Łk 6,25)

Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni będą pocieszeni. (Mt 
5,4)



1/2015

39

kochają Boga i ludzi, zostaną w wiecz
ności na zawsze pocieszeni.

Błogosławione łzy współczucia. 
Trudno pragnąć cierpienia. Jed

nak bardzo często dopiero ono kieruje 
człowieka do Boga i uczy współczucia 
bliźnim. Dzięki nim dojrzewa on do 
prawdziwej miłości. Człowiek ciągle za
dowolony, zawsze doznający radości z 
trudem albo wcale nie rozumie cierpie
nia bliźnich. Nie potrafi współczuć lub 
czyni to powierzchownie. Dopiero kie
dy sam zostanie dotknięty cierpieniem, 
gdy na niego spadną różne kłopoty i 
troski, zaczyna dostrzegać, że nie cier
pi sam. Zaczyna widzieć i rozumieć 
ból innych ludzi, obok którego wcze
śniej przechodził obojętnie. Przelane 
łzy uczą rozumieć płaczących braci. Z 
powodu własnego osamotnienia rozu
mie dotkliwą samotność innych ludzi, 
którzy nie mają nikogo, z kim mogliby 
się podzielić swoimi smutkami. Nie
dostatek i głód uczy rozumienia tych, 
którzy nie mają co jeść. Utrata pracy 
otwiera oczy na niepokój bezrobotnych 
bliźnich. Niepokój o własną przyszłość 
uwrażliwia na to, co przeżywają matki 
i ojcowie, którzy nie wiedzą, co jutro 
dadzą swoim dzieciom do jedzenia. 
Własna choroba uwrażliwia na cier
pienia przeżywane przez chorujące i 
niepełnosprawne osoby. Przeżywane 
smutki pomagają dojrzewać do coraz 
głębszej miłości. Bez nich człowiek nie 
dojrzewałby. Byłby ciągle podobny do 
dziecka, które płacze tylko dlatego, 
że nie może się bawić, że mama nie 
chce mu kupić upragnionej zabawki, 
że musi jeść lub iść spać, że nikt nie 
chce spełniać jego kaprysów, że musi 
ustąpić bratu lub siostrze, że... Błogo
sławione łzy i smutki pomagają prze
stać płakać z powodu niespełnionych 
egoistycznych zachcianek i uczą pła
kania z płaczącymi braćmi i siostrami 
(por. Rz 12,1516). Ten płacz ujawnia 
miłość, która pogłębiła się i dojrzała.

Błogosławione łzy 
prowadzące do Boga. 
Płacz jest błogosławiony, gdy zbli

ża nas do Boga. Dobrze by było, 
gdy by człowiek przypominał sobie 
o swoim Ojcu niebieskim i szedł do 
Niego, kierowany wyłącznie miłością, 
wdzięcznością. Tak jednak nie jest. W 
skażonym przez grzech świecie często 
przypominamy sobie o Bogu dopiero 
wtedy, gdy spadają na nas cierpienia, 
gdy ogarnia nas trwoga. Jak trwoga – 

to do Boga. Gdy człowiekowi zagraża 
jakieś niebezpieczeństwo, zaczyna 
się modlić szczerze, nie tylko warga
mi, lecz sercem. Woła do Boga, prosi 
Go o pomoc. Dobry Bóg nie odrzuca 
tej bardzo interesownej modlitwy, bo 
widzi, że lęk ogarnia Jego dzieci. Ża
den ojciec ziemski nie odrzuciłby swo
jego dziecka, gdyby przyszło do niego 
przerażone, wystraszone, wylęknione, 
zapłakane. Bóg także tego nigdy nie 
uczyni. Aby nas zachęcić do przycho
dzenia do Niego ze swoimi troskami, 
Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże
ni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 
11,28). Pragnie nas przygarnąć do 
swojego pełnego miłości serca. Chce, 
aby każdy z nas na tym sercu doznał 
umocnienia w swoich troskach, tru
dach i cierpieniach. I spełni to, co obie
cał. Pokrzepi, doda sił, umocni. Bóg 
bowiem nigdy nie zwodzi, nie zapomi
na tego, co przyrzekł. Nie wypowiada 
przyrzeczeń po to, by ich nie spełnić.

Błogosławione łzy skruchy. 
Do błogosławionych, czyli  do tych, 

którzy osiągną wieczne szczęście, 
zaliczają się wszyscy słabi i grzeszni 
ludzie, wylewający łzy skruchy i szuka
jący u Jezusa przebaczenia. W Nim i 
w swoich łzach znajdują ratunek. Przy
kładem może być św. Piotr. Nie był 
człowiekiem bezgrzesznym, a jednak 
zalicza się do tych, którzy przeżywają 
wieczne szczęście w niebie. Osiągnął 
to szczęście dzięki łzom skruchy, prze
lanym z miłości do Chrystusa, i dzięki 
Bożemu miłosierdziu. Zaparł się Zba
wiciela, powiedział, że Go nie zna, jed
nak zaraz – gdy tylko uświadomił sobie 
w pełni to, co zrobił – gorzko zapłakał 
(por. Mt 26,75). Zapewne nie jeden raz 
opłakiwał jeszcze swoją zdradę. Te łzy 
umocniły Jego miłość do Jezusa. Te 
zły powiększyły jego pokorę. Łzy miło
ści, skruchy i Boże przebaczenie czyni 
z grzeszników błogosławionych. Przy
kład tego daje nam nie tylko Piotr, ale 
i wielu innych, podobnych do niego i 
do kobiety, która swoimi łzami oblewa
ła stopy Jezusa i włosami je ocierała 
(por. Łk 7,38). Dzięki tym łzom i miłości 
do Zbawiciela usłyszała Jego słowa: 
„Odpuszczone są jej liczne grzechy, 
ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7,47). 

Aby być błogosławionym, nie wy
starczy tylko cierpieć z powodu swo
ich grzechów. Trzeba jeszcze szukać 
Bożego przebaczenia. A tego nie zrobił 

Judasz po swojej zdradzie. Cierpiał z 
powodu swojego grzechu, bo odda
lenie od Boga zawsze wywołuje cier
pienie. Uznał przed ludźmi świątyni, 
że jest zdrajcą niewinnego człowieka, 
rzucił otrzymane za zdradę srebrniki 
ku przybytkowi w świątyni, jednak nie 
wrócił do apostołów, nie poszedł do 
Maryi. Cierpienie z powodu popełnio
nego grzechu nie rzuciło go w ramio
na Boga, lecz w śmiercionośny uścisk 
sznura, na którym się powiesił (por. Mt 
27,35).

Łzy Jezusa i Maryi. 
Jezus i Jego Matka są tymi błogo

sławionymi, którzy płakali. Zbawiciel 
płakał nad Jerozolimą (por. Łk 19,41
44). Były to błogosławione łzy współ
czucia, bo znał On smutny przyszły 
los tego miasta i jego mieszkańców. 
Płakał, bo Jego pomocna dłoń Zba
wiciela została odepchnięta. Musiała 
więc spaść zadająca śmierć, uzbro
jona ręka wroga. Jezus płakał także 
nad grobem Łazarza  (por. J 11,35
38). Były to również błogosławione łzy 
współczucia. Ale Jezus płakał nie tylko 
z powodu cierpienia sióstr Łazarza. 
Wylewał łzy nad grobami serc tych, 
którzy z uporem Go odrzucali i ciągle 
zastanawiali się tylko nad tym, jak i 
kiedy Go zabić bez wywoływania roz
ruchów (por. J 11,4553). Bali się ich z 
powodu Rzymian. Tylko ich miecza się 
obawiali. Błogosławionej bojaźni Boga 
w ich sercach nie było. Nie obawia
li się zabić niewinnego. Jezus płakał 
nad zawziętymi sercami tych ludzi, bo 
znał ich przyszły los, tak jak wiedział, 
co czeka Jerozolimę i jej mieszkań
ców. Płakał nad grzechami, które za
wsze sprowadzają cierpienie – przede 
wszystkim na tych, którzy je popełnia
ją – i krzywdzą niewinnych, przeciwko 
którym grzeszne czyny są skierowane.

Wiele łez wylała również Maryja, 
Matka Jezusa. Były to przede wszyst
kim łzy współczucia cierpiącym. Do 
nich zaś zaliczał się przede wszystkim 
Jej Syn. Wiele łez wylała pod krzyżem 
i potem, po śmierci Syna, zanim zmar
twychwstał. Nieraz słyszymy o „pła
czących” obrazach lub figurach. Czy 
wierzymy, czy nie wierzymy w te zjawi
ska, to nie przechodźmy obojętnie nad 
przypomnieniem nam prawdziwych 
łez, wylanych przez kochającego nas 
Jezusa i Jego Matkę. I naśladujmy Ich 
płacz współczucia, a będziemy błogo
sławieni.
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Pochyleni z Papieżem Franciszkiem 
nad codzienną Ewangelią

8 stycznia 2015
BOGA POZNAJE SIĘ JEDYNIE 
NA DRODZE MIŁOŚCI 
Słowem kluczowym liturgii w okresie 

Bożego Narodzenia jest „objawienie się” 
Boga. Na pytanie, jak to jest możliwe od
powiada w pierwszym czytaniu (1 J 4,7
10) św. Jan Apostoł, podkreślając, że do 
poznania Boga nie wystarcza intelekt, ro
zum, ale konieczne jest spotkanie z Nim, a 
do spotkania konieczne jest coś więcej niż 
intelekt: „Bóg jest miłością! I tylko na dro-
dze miłości możesz poznać Boga. Jest to 
miłość racjonalna, której towarzyszy nasz 
rozum”. Miłość niewidzialnego Boga za
czyna się od umiłowania bliźnich, których 
widzimy i którzy są blisko nas. O tym wła
śnie mówi przykazanie miłości Boga i bliź
niego: najważniejsze jest miłowanie Boga, 
który jest miłością, ale drogą do tej miłości, 
do tego poznania jest miłość bliźniego.

Ojciec Święty zaznaczył, że miłość 
Boga nie jest telenowelą. Chodzi o miłość 
solidną, mocną, konkretną, przejawiającą 
się w czynach, a nie słowach. Poznanie 
Boga domaga się całego życia, jest to piel
grzymowanie miłości, poznania, miłości 
bliźniego, ale także miłości nieprzyjaciół, 
miłości do wszystkich.

Franciszek wskazał, że miłość Boża 
jest jak kwiat migdałowca i zawsze nas po
przedza. To nie my pierwsi umiłowaliśmy 
Boga, ale to On „zesłał Syna swego Jed-
norodzonego na świat... jako ofiarę prze-
błagalną za nasze grzechy”. Tak więc w 
osobie Jezusa możemy podziwiać miłość 
Boga, docierając krok po kroku do pozna
nia Boga, który jest miłością. Nawiązując 
do słów proroka Jeremiasza papież pod
kreślił, że Bóg jest jak kwiat drzewa migda
łowego, który pierwszy zakwita na wiosnę. 
A Bóg nas zawsze miłuje jako pierwszy, 
zawsze nas zaskakuje. Zauważył, że „kie
dy zbliżamy się do Boga poprzez dzieła 
miłosierdzia, modlitwę, w Komunii św., w 
Słowie Bożym”, to okazuje się, że On tam 
jest jako pierwszy, oczekując na nas, tak 
bardzo nas kocha.

Ostatnia myśl Ojca Świętego nawiązy
wała do Ewangelii (Mk 6,3444), mówiącej 
o rozmnożeniu przez Pana Jezusa chleba 
i ryb. Wskazał on, że miłość Boga zawsze 
na nas czeka. Pan ulitował się nad wiel
ką rzeszą ludzi, którzy przybyli, aby go 
słuchać, bo „byli jak owce nie mające 
pasterza”, zdezorientowani. Franciszek 
za uważył, że także i dziś wiele osób jest 
zdezorientowanych. Dlatego Pan Jezus 

ich nauczał, a ludzie Go słuchali. Kiedy 
zrobiło się późno kazał uczniom ich na
karmić. Ci jednak byli zakłopotani i wtedy 
miłość Boża uprzedza.

„Taka jest miłość Boga, zawsze na nas 
czeka, zawsze nas zaskakuje. A Ojciec 
jest naszym Ojcem, który kocha nas tak 
bardzo, że jest zawsze gotów nam prze-
baczyć. Zawsze! Nie raz, ale siedemdzie-
siąt siedem razy. Zawsze! Jak ojciec pełen 
miłości i aby poznać tego Boga, który jest 
miłością musimy przejść przez próg miło-
ści bliźniego, przez dzieła charytatywne, 
dzieła miłosierdzia, których nauczył nas 
Pan. Niech Pan, w tych dniach, kiedy Ko-
ściół każe nam myśleć o objawieniu się 
Boga, da nam łaskę poznania Go na dro-
dze miłości”.

9 stycznia 2015
KTO MIŁUJE BOGA, 
JEST CZŁOWIEKIEM WOLNYM
Tylko Duch Święty sprawia, że serce 

posłuszne jest Bogu, zdolne uczyć się 
wolności. Jednocześnie Papież zauwa
żył, że cierpienia życiowe mogą człowie
ka zamknąć w sobie, zaś miłość czyni go 
wolnym. Nawiązał do fragmentu Ewangelii 
(Mk 6,4552), w którym mowa o tym, że 
uczniowie po rozmnożeniu chlebów prze
razili się widząc Jezusa chodzącego po 
wodzie. Fragment ten kończy się słowami, 
że nie zrozumieli oni sprawy z chlebami, 
gdyż umysł ich był otępiały. Ojciec Święty 
zauważył, że sesja jogi nie nauczy serca 
odczuwania ojcostwa Boga, ani też kurs 
duchowości zen nie uczyni je wolniejszym, 
by kochać. Tę moc ma tylko Duch Święty. 

Dlaczego ludzie mogą mieć serce z 
kamienia? Papież zaznaczył, że dziać się 
to może z wielu powodów, na przykład ze 
względu na bolesne doświadczenia. Przy
pomniał, że choćby uczniowie zmierzający 
do Emaus byli przerażeni, że po raz kolej
ny ulegną złudzeniu, a św. Tomasz Apostoł 
nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie 
Jezusa. Innym przypadkiem jest zamknię
cie w sobie, w swoim środowisku lub w 
swojej parafii. Takie zamknięcie może ob
racać się wokół wielu rzeczy  ma przykład 
pychy, samowystarczalności, próżności. 
Są też ludzie nieustannie zapatrzeni w 
siebie, co może też prowadzić do swego 
rodzaju religijnego narcyzmu, ale ich serce 
jest twarde, a tworzone wokół siebie mury 
mają im pomóc w obronie samych siebie.

Innym zjawiskiem wskazanym przez 
Franciszka jest szukanie bezpieczeń
stwa w trzymaniu się litery prawa, które 

porównał do bezpieczeństwa za kratami 
więzienia, bezpieczeństwa bez wolności. 
Dodał, że jest to przeciwieństwem wolno
ści, jaką przynosi nam Pan Jezus. Serce 
zatwardziałe nie jest wolne, bo nie miłuje. 
Natomiast św. Jan w pierwszym czytaniu 
(1 J 4,1118) wyraźnie stwierdza, że w mi
łości nie ma lęku, ponieważ lęk kojarzy się 
z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydosko
nalił się w miłości. Zawsze obawia się, że 
stanie się coś bolesnego. Kto nie miłuje, 
nie jest wolny. A ich serca były zatwardzia
łe, bo jeszcze nie nauczyli się kochać.

Franciszek wskazał, że tym, który czy
ni wolnymi i zdolnymi do uczenia się jest 
Duch Święty. Możesz ukończyć tysiące 
kursów katechezy, tysiące kursów ducho
wości, jogi, zen i tak dalej. Ale to wszystko 
nigdy nie da tobie synowskiej wolności. 
Tylko Duch Święty porusza twoje serce 
by powiedzieć «Ojcze». Tylko Duch Świę
ty może usunąć, przełamać tę zatwar
działość serca i uczynić serce łagodnym, 
uległym? To słowo nie za bardzo mi się 
podoba. Może  posłusznym, posłusznym 
Panu. Potrafiącym uczyć się wolności mi
łowania.

22 stycznia 2015
JEZUS ZBAWIA
Lud dostrzegał w Jezusie nadzieję, bo 

Jego sposób działania, nauczania, dotyka 
ich serc, dociera do serca, gdyż ma moc 
Słowa Bożego. Lud to odczuwał i dostrze
gał, że w Jezusie spełniają się obietnice, 
że w Jezusie jest nadzieja. Lud bowiem był 
nieco znudzony sposobem, w jaki naucza
li wiary uczeni w prawie, nakładający na 
ramiona wiele przykazań, wiele nakazów, 
ale nie docierali do ludzkich serc. Widząc 
natomiast i słysząc Jezusa, odczuwali coś 
poruszającego, co jest dziełem Ducha 
Świętego i wybiegli na Jego spotkanie.

Motywacja tego podążania nie zawsze 
jest czysta  chcieli być uzdrowieni, poszu
kiwali swego dobra. Bo nigdy nie możemy 
iść za Bogiem jedynie z czystymi intencja
mi, zawsze szukamy też nieco dla siebie. 
Dlatego lud poszukuje Boga, ale pragnie 
też uzdrowienia.

„Ale najważniejsze jest to, że Jezus 
zbawia”. Owszem jego słowa trafiają do 
serca. Najważniejsze słowa usłyszeliśmy 
jednak w pierwszym czytaniu w Liście do 
Hebrajczyków: „Jezus może zbawiać na 
wieki tych, którzy przez Niego zbliżają się 
do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać 
za nimi” (7,25). Jezus zbawia i wstawia się 
za nami. Znakiem początku zbawienia 
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babć czy ciotek. 
„Tak się zastanawiam: dlaczego to 

głównie kobiety przekazują wiarę? Jest 
tak po prostu dlatego, że tą, która przynio-
sła na świat Jezusa, była również ko bieta. 
Taka była droga wybrana przez Jezusa. 
On chciał mieć matkę, a zatem i wiara 
przy chodzi przez niewiasty, jak Jezus 
przez Maryję”.

Ojciec Święty zachęcił do zastanowie
nia się, „czy kobiety mają tę świadomość 
obowiązku przekazywania wiary”. Ten dar 
należy następnie strzec, jak zresztą zale
ca Paweł Tymoteuszowi. Chodzi o uchro
nienie wiary przed pogaństwem i świato
wością, ale także przed rozcieńczeniem 
jej, gdy zabraknie odniesienia do mocy 
Ducha Świętego.

„Jeśli nie będzie w nas każdego dnia 
tej troski, by na nowo ożywiać Boży dar, 
jakim jest wiara, wówczas wiara słabnie, 
rozcieńcza się, staje się wreszcie pewną 
kulturą, w której mówi się owszem, że jest 
się chrześcijaninem, ale pozostaje to tyl-
ko kulturą – stwierdził Franciszek. – Albo 
gnozą, jakąś wiedzą: «Tak, znam dobrze 
wszystkie sprawy wiary, znam dobrze 
katechizm». Ale jak żyjesz swoją wiarą? 
Tu właśnie tkwi doniosłość ożywiania na 
nowo każdego dnia tego daru, tego pre-
zentu: czynienia go żywym”.

Przeciwieństwem tej żywej wiary, jak 
powiada św. Paweł w Liście do Tymote
usza, są dwie rzeczy: bojaźliwość i wsty
dzenie się: „Nie dał nam Bóg ducha bo-
jaźliwości. Duch bojaźliwości sprzeciwia 
się darowi wiary, nie pozwala mu rosnąć, 
rozwijać się, stawać się wielkim. A wsty-
dzenie się to taki grzech: «Owszem mam 
wiarę, ale ją ukrywam, by jej zanadto nie 
było widać». Tak trochę tu, trochę tam. To 
taka wiara, jak powiadali nasi przodkowie, 
niczym «woda różana». Bo wstydzę się 
żyć nią w pełni. Ale to nie jest wiara, taka 
bojaźliwość czy wstydzenie się. A co nią 
jest? To duch mocy, miłości i roztropności. 
To jest wiara”.

Duch roztropności polega na świado
mości, iż nie wszystko możemy. Stąd ma
my szukać dróg i sposobów rozwijania 
wia ry w sposób roztropny. Papież modlił 
się też o łaskę nieskażonej wiary, która nie 
szuka kompromisów z okolicznościami, 
lecz ożywiana jest co dzień na nowo przez 
Ducha Świętego, by wydać obfite owoce.

27 stycznia 2015
O POTRÓJNEJ ŁASCE 
CO DO WOLI BOŻEJ
Nawiązując do czytania z Listu do 

Hebrajczyków Franciszek zwrócił uwagę 
na ukazany tam kontrast między dawnym 
prawem Starego Przymierza, a nowym, 
związanym z jedyną ofiarą Chrystusa. To 
właśnie ona wskazuje, jaka „ofiara” najbar
dziej podoba się Bogu: nie całopalenia ze 

zwierząt, ale poddanie własnej woli – woli 
Ojca. Mówi o tym także psalm responso
ryjny ze znamiennym refrenem: „Przycho
dzę, Boże, pełnić Twoją wolę”. Według 
Papieża wyraża on drogę świętości chrze
ścijanina.

„Coś przeciwnego rozpoczęło się w 
Raju wraz z nieposłuszeństwem Adama. I 
to nieposłuszeństwo przyniosło nieszczę-
ście całej ludzkości. Także grzechy są 
aktami nieposłuszeństwa wobec Boga, 
odmową pełnienia Jego woli. Tymczasem 
Pan uczy nas, że właśnie taka jest droga 
i nie ma innej. A zaczyna się od Jezusa, 
owszem w Niebie, od woli posłuszeństwa 
Ojcu. Natomiast na ziemi zaczyna się 
od Maryi, która odpowiedziała aniołowi: 
«Niech się stanie jak mówisz», to znaczy: 
niech się stanie wola Boża. I w ten spo-
sób, owym «tak» wobec Pana, rozpoczął 
On swoją obecność wśród nas”.

Pełnienie woli Bożej „nie jest łatwe”. 
Nie było ono łatwe także dla Jezusa, bio
rąc pod uwagę choćby kuszenie na pusty
ni czy trwogę w Ogrodzie Oliwnym. Nie 
było to też łatwe dla uczniów Jezusa, sko
ro niektórzy opuścili Go nie rozumiejąc, 
co znaczy „pełnić wolę Ojca”. I nie jest to 
łatwe również dla nas, gdy – jak zaznaczył 
Franciszek – „co dzień dostajemy na tacy 
tak wiele możliwości”. Co zatem czynić, 
by pełnić wolę Bożą? Przede wszystkim 
prosić o łaskę chcenia, by ją pełnić – od
powiedział Papież.

„Czy modlę się, by Pan dał mi chęć 
pełnienia Jego woli, czy też szukam kom-
promisów, bo obawiam się woli Bożej? 
Inna sprawa: trzeba prosić o poznanie 
woli Bożej co do mnie i mojego życia, co 
do decyzji, jakie mam teraz podjąć, i wielu 
innych rzeczy, np. co do sposobu załatwia-
nia spraw... Potrzeba modlitwy, by chcieć 
pełnić wolę Bożą, by poznać wolę Bożą. 
A gdy znam wolę Bożą, potrzeba znowu 
modlitwy, by ją wypełnić. By pełnić tę wolę, 
nie moją, ale Jego. To nie jest łatwe”.

A zatem potrzebna jest potrójna mo
dlitwa: o chęć pełnienia woli Bożej, o po
znanie tej woli oraz o jej spełnianie. „Niech 
Pan da nam wszystkim łaskę, by pewnego 
dnia mógł o nas powiedzieć to, co po-
wiedział o tłumie ludzi skupionych wokół 
Niego, jak słyszeliśmy w Ewangelii: «Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». 
Pełnienie woli Bożej czyni nas częścią 
rodziny Jezusa, czyni nas matką, ojcem, 
siostrą i bratem”.

29 stycznia 2015 
FRANCISZEK: PRYWATYZACJA 
WIARY TO BŁĘDNA DROGA
Ojciec Święty skoncentrował się na 

czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 
10,1925), w którym zawarta jest zachęta 
do wzajemnej troski o rozwój wiary. Zazna

są te uzdrowienia i słowa docierające do 
serca. Zbawienie jest najważniejsze, jest 
ono mocą naszej wiary. Jezus wstawia się 
także za nami, ukazuje Ojcu swoje rany 
będące ceną zbawienia. Kiedy jesteśmy 
z takiego czy innego powodu podłamani, 
pamiętajmy, że Jezus nieustannie wstawia 
się za nami. „Oby nasze chrześcijańskie 
życie było coraz bardziej przekonane o 
tym, że jesteśmy zbawieni, mamy Zbawi-
ciela, Jezusa przebywającego po prawicy 
Ojca, wstawiającego się za nami. Niech 
Pan, Duch Święty pozwoli nam zrozumieć 
te rzeczy”.

23 stycznia 2015 
SPOWIEDŹ TO NIE 
UDANIE SIĘ DO PRALNI
Ojciec Święty podkreślił, że pojedna

nie jest dziełem Boga przebaczającego 
zawsze, kiedy człowiek prosi o przebacze
nie. Przypomniał, że ten Bóg posłał swo
jego Syna, aby zawarł z ludzkością nowe 
przymierze, którego podstawą jest prze
baczenie. Bóg bowiem nam niestrudzenie 
przebacza. Kiedy Piotr zapytał Jezusa: 
„Ile razy mam przebaczyć? Czy siedem 
razy”  Pan odpowiedział  „nie siedem 
razy, ale siedemdziesiąt razy”, to znaczy, 
zawsze. „Jeśli w twoim życiu popełniłeś 
wiele strasznych grzechów, ale wyraziłeś 
skruchę, poprosiłeś o wybaczenie – to Bóg 
przebacza tobie natychmiast, On zawsze 
wybacza”.

Boże przebaczenie jest darmowe, bo 
Chrystus zapłacił cenę za nas. Nie musimy 
się więc zastanawiać jak wiele Bóg może 
wybaczyć. Wystarcza skrucha i prośba o 
przebaczenie. Przykładem jest syn marno
trawny, przygotowujący słowa, kiedy jego 
ojciec wychodzi w pół drogi, obejmuje go.

Spowiedź nie jest sądem, lecz spotka
niem. Bóg bowiem przebaczając wyprawia 
ucztę i zapomina. Dla Niego ważne jest 
spotkanie z nami. Papież wezwał kapła
nów sprawujących sakrament pokuty, aby 
byli gotowi wybaczyć wszystko, pamięta
jąc że konfesjonał bardziej niż miejscem 
sądu jest miejscem spotkania. Przestrzegł 
przed formalizmem w sprawowaniu tego 
sakramentu. Pójście do spowiedzi nie jest 
udaniem się do pralni, żeby usunąć plamę, 
lecz spotkaniem z Ojcem, który jedna ze 
sobą, przebacza i wyprawia dla nas ucztę.

26 stycznia 2015
WIARA – DAREM BOŻYM PRZEKA-
ZYWANYM PRZEZ KOBIETY 
W liturgiczne wspomnienie świętych 

Tymoteusza i Tytusa, w jednym z czy
tań mszalnych apostoł Paweł nawiązuje 
do wiary babki i matki pierwszego z tych 
uczniów apostolskich. Stało się okazją do 
zwrócenia uwagi, że wiara to dar, który 
osiąga się nie przez intelektualne docie
kania, ale przez działanie Ducha Święte
go obecne m.in. w cierpliwej pracy mam, 
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czył, że Pan Jezus zbawił nas wszyst
kich, chociaż nie ogólnie, lecz osobiście, 
każdego z imienia i nazwiska, dlatego 
możemy powiedzieć, że Chrystus za 
mnie dał swoje życie, zapoczątkował dla 
mnie drogę nową i żywą. Jednak trzeba 
też pamiętać, że zbawienie dokonuje się 
w obrębie ludu Bożego. Już Abrahamowi 
Bóg obiecał, że uczyni z niego lud, naród. 
Dlatego autor Listu do Hebrajczyków wzy
wa, byśmy troszczyli się o siebie wzajem
nie. Nie ma bowiem zbawienia jedynie dla 
mnie. Jeżeli ktoś tak pojmuje zbawienie, 
to tkwi w błędzie. „Prywatyzacja wiary to 
droga błędna”.

Istnieją trzy kryteria broniące nas przed 
tą błędną drogą: wiara w Jezusa, która nas 
oczyszcza, nadzieja pozwalająca nam do
strzec obietnice i kroczyć dalej oraz miłość 
chrześcijańska, czyli troszczenie się o sie
bie nawzajem, by jeden drugiego pobu
dzał do miłosierdzia i dobrych dzieł.

Jednocześnie Papież zaznaczył, że 
można być członkiem danej parafii czy 
wspólnoty jedynie w perspektywie spo
łecznej. Przed prywatyzacją wiary chroni 
nas natomiast jej przekazywanie, misyj
ność. „Jeśli w jakieś wspólnocie się nie 
rozmawia, nie dodaje nawzajem otuchy, 
by żyć wiarą, nadzieją i miłością, to człon-
kowie tej wspólnoty sprywatyzowali wiarę. 
Każdy szuka własnego zbawienia, a nie 
zbawienia wszystkich, zbawienia ludu. A 
Jezus zbawił wszystkich, ale w obrębie 
ludu, w Kościele”.

Autor Listu do Hebrajczyków daje 
prak tyczne rady, by nie opuszczać wspól
nych zebrań, jak to mają zwyczaj czynić 
niektórzy. Wskazał, że dzieje się tak, kiedy 
będąc na jakimś spotkaniu parafialnym 
oceniamy jeden drugiego. Ma wówczas 
miejsce swego rodzaju pogarda wobec 
innych. Nie jest to brama, jaką otworzył 
nam Pan, lecz tworzenie swoistych „elit 
kościelnych”, których członkowie uważają 
siebie za dobrych chrześcijan, posiada
ją być może dobrą wolę, ale prywatyzują 
zbawienie.

„Bóg zbawia nas w obrębie ludu, a nie 
w elitach, jakie stworzyliśmy za pomocą 
na szych filozofii czy też naszym sposo-
bem rozumienia wiary. Nie są to Boże łas
ki”.

Zachęcił jednocześnie, byśmy się 
zastanowili czy nie mamy skłonności do 
prywatyzowania zbawienia, zamykania 
go w relacji indywidualnej, w mojej grupie, 
elicie, czy nie opuszczamy całkiem ludu 
Bożego, czy trwamy we wspólnocie, w 
rodzinie, zachowując język wiary, nadziei 
i język dzieł miłosierdzia.

„Niech Pan obdarzy nas łaską, abyśmy 
zawsze czuli się ludem Bożym, zbawiony-
mi osobiście. To prawda: On nas zbawia z 
imienia i nazwiska, ale jesteśmy zbawieni 
w obrębie ludu, a nie w grupce, którą dla 
siebie tworzymy”.

30 stycznia 2015 
SKĄD BIERZE SIĘ LETNIOŚĆ
Nawiązując do słów czytania z Listu 

do Hebrajczyków (Hbr 10,3239), w któ
rych znajduje się zachęta, by przypomnieć 
sobie „dawniejsze dni”, w których adresaci 
zostali oświeceni światłem Chrystusa, Oj
ciec Święty podkreślił znaczenie pielęgno
wania pamięci tego spotkania z Jezusem. 
To dzień wielkiej radości, kiedy pojawia się 
pragnienie dokonywania wielkich czynów. 
Zaznaczył, że owa pamięć pierwszej miło
ści służy temu, by nigdy nie utracić odwa
gi, entuzjazmu i świeżości pierwszych dni, 
pierwszej miłości.

„Pamięć jest bardzo ważna, aby utrwa-
lić świadomość otrzymanych łask, bo jeśli 
usuniemy ten entuzjazm, wypływający z 
pamięci o pierwszej miłości, to pojawia się 
wielkie niebezpieczeństwo dla chrześci-
jan: letniość”. Franciszek dodał, że wraz 
z utratą pamięci o pierwszej miłości traci 
się także entuzjazm i cierpliwość, by zno
sić wydarzenia życiowe w duchu miłości 
Jezusa, niesienia na ramionach trudności 
życia.

Mówiąc o zagrożeniu letniością przy
wołał dwa obrazy: pierwszy, pochodzący 
z Drugiego Listu św. Piotra: „Pies powró
cił do tego, co sam zwymiotował” (2,22) 
oraz drugi – z Ewangelii, kiedy zły duch 
zostaje wypędzony, ale jeśli dusza nie jest 
oczyszczona z grzechu, to bierze siedmiu 
gorszych od siebie i powraca (Mt 12,43
45; Łk 11,2426). „Chrześcijanin ma te dwa 
kryteria: pamięć i nadzieja. Przywołuje 
pamięć, aby nie utracić tak pięknego do-
świadczenia pierwszej miłości ożywiające-
go nadzieję. W obliczu ciemności nadzieja 
prowadzi w pielgrzymowaniu dalej, wierzy, 
bo nadzieja nie zawodzi, aby znaleźć Je-
zusa. Te dwa kryteria są wręcz ramami, w 
których możemy strzec owego zbawienia 
sprawiedliwych, które pochodzi od Pana”.

Franciszek wyraził ubolewanie, że wie
lu chrześcijan traci pamięć o swoim pier
wszym spotkaniu z Jezusem, a tym sa
mym traci nadzieję. „Prośmy Pana o łaskę 
strzeżenia daru zbawienia”.

3 lutego 2015
KWADRANS DLA BOGA
Nawiązując do czytania (Hbr 12,14), 

Franciszek podkreślił, że istotą nadziei jest 
utkwienie wzroku w Jezusie. Zauważył, że 
bez tego potrafimy może posiadać opty
mizm, być ludźmi pozytywnymi, ale na
dziei uczymy się, spoglądając na Jezusa. 
Doceniając wartość modlitwy różańcowej 
czy innych form dialogu z Bogiem, ojciec 
święty wskazał na znaczenie modlitwy 
kontemplacyjnej, do której konieczne jest 
wzięcie do ręki Ewangelii. 

Czytana dziś Ewangelia (Mk 5,2143) 
przedstawia Jezusa pośród tłumów. Mowa 
tam między innymi o kobiecie, która cier

piała na upływ krwi i dotknęła się Jego 
płaszcza. Pan nie tylko słuchał ludu, ale 
odczuwał bicie serca każdej z otaczają
cych Go osób. Troszczył się o wszystkich i 
o każdego z osobna. Podobnie dzieje się, 
kiedy przełożony synagogi mówi Jemu o 
swej poważnie chorej córce. Wtedy Pan 
Jezus zostawia wszystko i udaje się do 
owego domu. Kobiety płaczą, bo dziew
czynka nie żyje, ale Pan mówi im, by się 
uspokoiły, a ludzie Go wyśmiewają. W tej 
scenie można dostrzec cierpliwość Jezu
sa. A po zmartwychwstaniu dziecka, za
miast powiedzieć „Bóg zwyciężył”, Jezus 
polecił im, aby dziewczynce dano jeść. 
Pan Jezus nie traci z pola widzenia drob
nych szczegółów. 

Kiedy czytamy Ewangelię, musimy 
wyobrazić sobie siebie w danej scenie, 
ale także słowa, jakie pragniemy w danym 
kontekście skierować do Pana Jezusa pro
sto z serca. W ten sposób wzrasta nasza 
nadzieja, bo utkwiliśmy nasze spojrzenie 
w Jezusie. Jednocześnie Papież zachęcił, 
byśmy nie marnowali czasu na oglądanie 
seriali telewizyjnych czy plotkowanie o 
bliź nich.

Nasze życie chrześcijańskie rozwija 
się między pamięcią a nadzieją. „Między 
pamięcią całej przebytej drogi, wielu łask, 
jakimi obdarzył nas Pan, oraz nadzieją, 
gdy spoglądamy na Pana, bo tylko On 
może nas obdarzyć nadzieją. Aby spoglą-
dać na Pana, aby poznać Pana, weźmy do 
ręki Ewangelię i podejmijmy tę modlitwę 
kontemplacji. Na przykład dzisiaj spróbuj-
cie przez 10–15 minut, nie więcej, czytać 
Ewangelię, uruchomcie wyobraźnię i po-
wiedzcie coś Jezusowi. Nie trzeba nic wię-
cej. W ten sposób lepiej poznacie Jezusa i 
wzrośnie wasza nadzieja”.

5 lutego 2015 
EWANGELIA MUSI 
BYĆ GŁOSZONA W UBÓSTWIE
Franciszek nawiązał do powtarzane

go przez siebie określenia Kościoła jako 
„szpitala polowego”. „To prawda, jest wielu 
rannych, jakże ich wielu! Jak wielu ludzi 
potrzebuje uzdrowienia swych ran! To jest 
misją Kościoła: uleczyć rany serca, otwo-
rzyć drzwi, wyzwolić, powiedzieć, że Bóg 
jest dobry, że Bóg przebacza wszystko, że 
Bóg jest Ojcem, że Bóg jest delikatny, że 
Bóg zawsze na nas czeka ...”

Komentując Ewangelię (Mk 6,713), w 
której mowa jest o tym, że Pan Jezus po
syła uczniów po dwóch, by głosili, wyrzu
cali złe duchy i leczyli chorych, zaznaczył, 
że sługa Chrystusa, który leczy w „szpitalu 
polowym”, powinien mówić jedynie, że jest 
zwyczajnym „robotnikiem królestwa Boże
go”. Odnosząc się do faktu, że Pan Jezus 
pragnie, by Jego uczniowie szli do ludzi 
bez blichtru, „nic z sobą nie brali na drogę 
prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pie-
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niędzy w trzosie”, Franciszek podkreślił, że 
Ewangelia musi być głoszona w ubóstwie, 
bo zbawienie nie jest teologią dobrobytu. 
Jest jedynie „Radosną nowiną” wyzwole
nia niesioną każdemu uciskanemu.

„To jest misją Kościoła: Kościoła, któ-
ry uzdrawia, leczy. Czasami mówiłem o 
Kościele jako szpitalu polowym. To praw-
da, jest wielu rannych, jakże ich 
wielu! Jak wielu ludzi potrzebuje 
uzdrowienia swych ran! To jest 
misją Kościoła: uleczyć rany 
serca, otworzyć drzwi, wyzwolić, 
powiedzieć, że Bóg jest dobry, że 
Bóg przebacza wszystko, że Bóg 
jest Ojcem, że Bóg jest delikatny, 
że Bóg zawsze na nas czeka ...”.

Odejście od istoty tego prze
po wiadania grozi zafałszowaniem 
misji Kościoła i z tego powodu 
za angażowanie na rzecz ulże
nia różnorodnym formom nędzy 
ogołocone jest z tego jedynego, co się li
czy: niesienia Chrystusa ubogim, ślepym, 
więźniom.

„To prawda, musimy nieść pomoc i 
tworzyć organizacje, które nam w tym po-
magają, tak, bo Pan daje nam potrzebne 
do tego dary. Ale kiedy zapominamy o tej 
misji, zapominamy o ubóstwie, zapomina-
my o gorliwości apostolskiej i pokładamy 
nadzieję w tych środkach, to Kościół po-
woli staje się organizacją pozarządową: 
silną, ale nie ewangeliczną, ponieważ 
brakuje tego ducha, tego ubóstwa, tej siły 
leczenia”.

Jednocześnie Ojciec Święty prze
strzegł przed samozadowoleniem z doko
nanego dzieła. Pan Jezus nie komplemen
tował bowiem swoich uczniów, ale kazał im 
jedynie „odpocząć nieco”, a kiedy wypełnili 
wszystko, co powinni, zachęca, by mówili 
„słudzy nieużyteczni jesteśmy”. Natomiast 
największym powodem do chwały jest dla 
ucznia fakt, że był pracownikiem królestwa 
Bożego, leczył, strzegł, głosił Dobrą Nowi
nę. Starał się, aby lud odnalazł Ojca i w 
ludzkich sercach zamieszkał pokój.

6 lutego 2015
WIELU CHRZEŚCIJAN PADA 
OFIARĄ NIENAWIŚCI DO JEZUSA
Męczeństwo chrześcijan nie jest jedy

nie kwestią przeszłości, ale wielu z nich 
pada także dziś ofiarą ludzi nienawidzą
cych Jezusa Chrystusa  powiedział Fran
ciszek. W homilii odniósł się do Ewan
gelii opisującej męczeńską śmierć Jana 
Chrzciciela. Wyznał, że zawsze czytając 
ten fragment odczuwa wzruszenie i to z 
dwóch powodów. „Po pierwsze, myślę o 
naszych męczennikach, męczennikach 
naszych dni, tych mężczyznach, kobie-
tach, dzieciach, którzy są prześladowani, 
nienawidzeni, wypędzani ze swych do-
mów, torturowani, masakrowani. Nie jest 

to tylko przeszłość: ma miejsce dzisiaj. 
Nasi męczennicy, którzy kończą swoje 
życie pod władzą ludzi skorumpowanych, 
nienawidzących Jezusa Chrystusa. Warto 
byśmy pomyśleli o naszych męczenni-
kach. Dziś myślimy o Pawle Miki, ale wy-
darzyło się to w XVII wieku. Pomyślimy o 
dzisiejszych, z roku 2015”.

Uniżanie się Jana Chrzciciela każe też 
pomyśleć, że wszyscy zmierzamy tą dro
gą. „Także ja zakończę swoje życie. Wszy-
scy zakończymy, czy tego chcemy, czy też 
nie. Pójdziemy tą drogą egzystencjalnego 
unicestwienia życia, a to, skłania, by mo-
dlić się, żeby to unicestwienie na tyle na 
ile to jest możliwe było podobne do Jezusa 
Chrystusa, do Jego unicestwienia.”

9 lutego 2015 
OBCHODZI CIĘ BOŻE DZIEŁO?
Wychodząc z pierwszego czytania 

(Rdz 1,119) – opisu pierwszych czterech 
dni stworzenia Ojciec Święty zaznaczył, 
że Bóg stwarza wszechświat, ale go nie 
kończy, wspierając nieustannie to, co 
stworzył. Komentując zaś Ewangelię (Mk 
6,5356), ukazującą Jezusa leczącego 
tłumy, wskazał, że Pan stwarza na nowo 
to, co zostało zniszczone przez grzech. 
Podkreślił, że to drugie stworzenie jest 
bardziej cudowne od pierwszego. Jest 
także inne dzieło: wytrwanie w wierze, a 
dokonuje tego Duch Święty. 

Zastanawiając się nad tym, jaka po
winna być odpowiedź człowieka na do
konywane przez Boga z miłości dzieło 
stworzenia papież wskazał na postawę 
odpowiedzialności, aby ziemia się rozwija
ła, przynosiła owoce. Oznacza ona ochro
nę świata stworzonego i rozwijanie go 
zgodnie z rządzącymi nim prawami, jeste
śmy bowiem panami rzeczywistości stwo
rzonej, a nie jej właścicielami, nie możemy 
jej zawłaszczyć dla siebie. Dodał, że tro
ska o środowisko naturalne nie jest jedy
nie domeną „zielonych”, ale powinna być 
traktowana jako odpowiedzialność chrze
ścijan. „Chrześcijanin, który nie strzeże 
stworzenia, który nie dba o jego rozwój, to 
chrześcijanin, którego nie obchodzi Boże 
dzieło, to dzieło zrodzone z miłości Boga 
względem nas”. 

Ojciec Święty postawił pytanie o to, 
jak odpowiadamy na drugie stworzenie. 
Przypomniał słowa św. Pawła, który nas 
prosił „pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 
5,20). Zaznaczył, że chodzi tutaj o pojed
nanie wewnętrzne i wspólnotowe. Jest 
ono dziełem Chrystusa. Nawiązując do 
słów Apostoła Narodów (Ef 4,30) zachę

cił, byśmy nie zasmucali Ducha 
Świętego, który jest w nas i w nas 
działa. Przypomniał, że zarówno 
stworzenie jak i nowe stworzenie 
jest dziełem całej Trójcy Świętej: 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Naszą odpowiedzią powinna być 
troska o rzeczywistość stworzo
ną i rozwijanie jej, pojednanie 
każdego dnia z Bogiem w Jezu
sie Chrystusie i nie zasmucanie 
Ducha Świętego, gościa naszych 
serc, który nam towarzyszy i 
sprawia nasz rozwój. 

„Niech Pan da nam łaskę zrozumienia, 
że to On działa a także łaskę właściwej od-
powiedzi na to dzieło miłości”.

10 lutego 2015
BY SPOTKAĆ BOGA, 
TRZEBA ZARYZYKOWAĆ 
Jeśli wierzący chce poznać swoją 

toż samość, nie może siedzieć wygodnie 
w fotelu kartkując książkę, bo nie ma na 
świecie takiego katalogu z obrazem Boga, 
ani nie da się naszkicować takiego obrazu 
idąc za regułami, które z Bogiem nie mają 
nic wspólnego.

Podstawą refleksji Franciszka było 
pierwsze czytanie liturgiczne z Księgi Ro
dzaju, które mówi o stworzeniu człowieka 
na obraz Boga. Ojciec Święty rozważał w 
tym kontekście właściwe i niewłaściwe dro
gi poszukiwania przez człowieka własnych 
początków. „Obrazu Bożego z pewnością 
nie znajdziemy w komputerze czy encyklo-
pedii. By go znaleźć, a zatem zrozumieć 
własną tożsamość, potrzeba tylko jednego 
sposobu: wyruszenia w drogę. Kto nie wy-
rusza w drogę, ten nigdy nie pozna obrazu 
Boga, nigdy nie znajdzie Bożego oblicza. 
Chrześcijanie osiadli, chrześcijanie spo-
kojni nie poznają oblicza Boga. Powiadają: 
«Bóg jest taki i taki...», a Go nie znają. By 
maszerować konieczny jest ów niepokój, 
który sam Bóg umieścił w naszym sercu i 
który nas niesie na poszukiwanie Go”.

Jest oczywiste, stwierdził Franciszek, 
że wyruszenie w drogę oznacza dopusz
czenie, by Bóg bądź życie wystawili nas 
na próbę. Wyruszenie w drogę oznacza 
ryzyko. Tak czynili także tacy giganci, jak 
Eliasz, Jeremiasz czy Hiob, stawiając czo
ła niebezpieczeństwom i upadając pod 
ciężarem trudu czy zwątpienia. Jest też 
inny rodzaj bezczynności, o którym wspo
mniał papież nawiązując do Ewangelii. 
Jezus polemizuje w niej z przywiązanymi 
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do rytuałów faryzeuszami i uczonymi w Pi
śmie. Taka postawa również zafałszowuje 
poszukiwanie Boga.

„W Ewangelii Jezus spotyka ludzi, 
którzy obawiają się wyruszyć w drogę i 
szykują sobie pewną karykaturę Boga – 
stwierdził Franciszek. – To fałszywy dowód 
tożsamości. Tacy nie są niespokojni. Stłu-
mili w sobie niepokój serca i rysują obraz 
Boga przy pomocy przykazań, a zapomi-
nają o samym Bogu. Uchylili przykazanie 
Boże, a trzymali się ludzkiej tradycji. I tak 
oddalili się od Boga, nie zmierzając ku 
Niemu, lecz gdy czuli się niepewnie, wy-
myślali jakieś inne przykazanie.

Kto w taki sposób postępuje, ten ma-
szeruje tylko pozornie, w rzeczywistości 
nie pokonując drogi. 

Dzisiaj liturgia każe nam zastanowić 
się nad tymi dwoma tekstami: dwoma 
dokumentami tożsamości. [Pierwszy to] 
ten, który wszyscy mamy, bo Bóg nas 
takimi stworzył, i który powiada: «Ruszaj 
w drogę, a poznasz swoją tożsamość, bo 
jesteś obrazem Boga, jesteś stworzony 
na Jego podobieństwo. Ruszaj w drogę 
i szukaj Boga». A drugi, [który powiada]: 
«Nie, siedź spokojnie: spełniaj wszystkie 
te przykazania, bo to jest Bóg i Jego obli-
cze». Niech Pan da nam wszystkim łaskę 
odwagi, by stale wyruszać w drogę w po-
szukiwaniu Bożego oblicza, tego oblicza, 
które kiedyś ujrzymy, ale którego tu na zie-
mi mamy poszukiwać”.

17 lutego 2015 
MSZA W INTENCJI 
ZAMORDOWANYCH CHRZEŚCIJAN 
Papież Franciszek odprawił Mszę za 

21 Koptów, zamordowanych z powodu 
wiary w Chrystusa przez islamskich dżi
hadystów. Egipcjanie pracujący w Libii 
zostali uprowadzeni przez fundamenta
listów z Państwa Islamskiego, a po kilku 
dniach bestialsko zamordowani. Ojciec 
Święty podkreślił, że „ścięto ich tylko dla-
tego, że byli chrześcijanami”. Wyraził też 
solidarność z rodzinami zabitych oraz z 
prawosławnym Kościołem koptyjskim i 
jego patriarchą Tawadrosem II, do które
go zadzwonił z osobistymi kondolencjami. 
Papież potępił kraje sprzedające broń 
państwom będącym w stanie wojny, a lu
dzi zajmujących się tym procederem na

zwał „przedsiębiorcami śmierci”.
Franciszek podkreślił, że człowiek, 

któremu wydaje się, że jest mocniejszy 
niż Bóg, zdolny jest do zniszczenia tego 
wszystkiego, co Bóg uczynił. Przypomniał, 
że już na początku Biblii mamy przykłady 
ukazujące całą niegodziwość człowieka, 
jak choćby historię Sodomy i Gomory czy 
Wieży Babel.

„Ktoś powie: «Ależ Ojcze, nie patrz 
tyl ko tak negatywnie». Jednak to jest pra
wda. Jesteśmy w stanie zniszczyć także 
braterstwo: Kain i Abel na pierwszych stro
nach Biblii. Zniszczyć wspólnotę. To jest 
początek wojen, nieprawdaż? Zazdrość, 
zawiść, wielka żądza władzy, aby mieć tej 
władzy coraz więcej. Tak, brzmi to nega-
tywnie, ale jest realistyczne. Weźcie gaze-
tę, jakąkolwiek – lewicową, centrową czy 
prawicową... każdą. I zobaczycie, że po-
nad 90 proc. wiadomości w nich to wieści 
o zniszczeniu. Więcej niż 90 proc. Widzi-
my to każdego dnia”.

Człowiek pragnie coraz większej au
tonomii. Stąd tak często można usłyszeć: 
„Robię to, na co mam ochotę a jeśli cze-
goś chcę, to po prostu po to sięgam. W 
tym celu człowiek zdolny jest nawet wy-
wołać wojnę. Ale dlaczego tacy jesteśmy? 
Ponieważ mamy tę zdolność niszczenia i 
w tym jest problem. Następnie leży on w 
wojnach, w handlu bronią... «Ależ, jeste-
śmy przedsiębiorcami!» Tak, tylko czego? 
Śmierci? Są kraje, które sprzedają broń 
państwu prowadzącemu wojnę z innym, 
ale i tamtemu też sprzedają, żeby wojna 
trwała. Zdolność niszczenia. I to pochodzi 
z bliska: jest w nas! «Każde najgłębsze 

pragnienie serca nie było niczym 
innym jak złem». Mamy to ziarno 
w naszym wnętrzu, mamy tę możli-
wość. Ale mamy też Ducha Święte-
go, który nas zbawia! Musimy jed-
nak wybierać, w małych rzeczach”.

Papież zaapelował też do wier
nych, by „na serio” traktowali prze
słanie Jezusa. „To nie są dziwne 
rzeczy, to nie są słowa Marsjani-
na” – dodał. Przywołując przykład 
Matki Teresy z Kalkuty podkreślił, 
że człowiek zdolny jest też uczynić 

wiele dobrego, przypomniał, że aby dobro 
przezwyciężało istniejącą w nas zdolność 
do niszczenia, potrzebujemy wiele modli
twy i braterskiej konfrontacji.

„I mamy siłę, Jezus nam to przypomi-
na. Pamiętajcie o tym. Dziś mówi do nas: 
«Pamiętajcie o Mnie, którym przelał moją 
krew za was; pamiętajcie o Mnie, którym 
was zbawił; pamiętajcie o mnie, bo mam 
siłę towarzyszyć wam na drodze życia, 
nie na drodze zła, ale w drodze dobroci, 
czynienie dobra innym; nie na ścieżkach 
zniszczenia, ale na drodze budowania: bu-
dowania rodziny, budowania miasta, budo-
wania kultury, budowania ojczyzny, ciągle 

coraz więcej”.
„Prośmy Pana dzisiaj, zanim rozpocz-

niemy Wielki Post, o tę łaskę, byśmy za-
wsze dobrze wybierali drogę, z Jego po-
mocą, i nie dali się zwieść pokusami, które 
prowadzą nas na błędną drogę”.

19 lutego 2015 
ZATRZYMAJ SIĘ I WYBIERAJ!
Franciszek wyszedł od mowy Mojże

sza, którą słyszymy w pierwszym czytaniu 
liturgicznym. Jest to zachęta skierowana 
do Izraelitów, by dokonali wyboru dobra, 
czyli przymierza z Bogiem. Choć wybór 
ten oznacza życie i szczęście, to – jak 
zaznaczył Ojciec Święty – wcale nie jest 
łatwy. Znacznie prościej jest bezwładnie 
płynąć z biegiem życia, sytuacji czy przy
zwyczajeń. Prościej jest być „sługą innych 
bogów”.

„Wybierać między Bogiem a innymi 
bogami, które nie mają żadnej mocy, za 
wyjątkiem dawania przemijających drobia-
zgów. To nie jest łatwe, bo przecież mamy 
taki nawyk pójścia za innymi, tam gdzie 
wszyscy. Jak wszyscy i nikt... A dzisiaj Ko-
ściół powiada: «Zaczekaj! Zatrzymaj się i 
wybieraj». To dobra rada. I dzisiaj dobrze 
nam zrobi zatrzymać się i w ciągu dnia 
pomyśleć trochę: jaki jest mój styl życia? 
Jakimi drogami podążam?.

Od tego pytania można sięgnąć jesz-
cze głębiej, pytając się o własne relacje z 
Bogiem, z Jezusem. Można pytać o rela-
cje z rodzicami, rodzeństwem, współmał-
żonkiem, z dziećmi. W tym momencie Pa-
pież przeszedł do omówienia Ewangelii, 
w której Jezus mówi: „Cóż za korzyść ma 
człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie 
zatraci lub szkodę poniesie?”.

Błędną drogą jest szukanie zawsze 
własnego powodzenia, własnego dobra, 
bez myślenia o Panu, bez myślenia o ro-
dzinie. Stąd te dwa pytania: Jaka jest moja 
relacja z Bogiem i jaka jest moja relacja z 
rodziną? Bo ktoś może wszystko zdobyć, 
a na koniec zostać bankrutem. Bo prze-
grał i jego życie to bankructwo. A przecież 
wystawiono mu pomnik i namalowano 
obraz... A jednak przegrał, bo nie umiał 
dobrze wybrać między życiem a śmiercią”.

Dalszym przedmiotem refleksji, do któ
rej zachęcał wiernych Ojciec Święty, było 
pytanie o „szybkość życia”, o to, co robię. 
I trzeba wtedy prosić Boga o pewną odwa
gę, niezbędną, by Go wybierać za każdym 
razem. Może w tym pomóc Psalm 1.

„«Błogosławiony, kto zaufał Panu». 
Gdy Pan daje nam tę radę: «Zatrzymaj się! 
Wybierz dzisiaj, wybieraj» – nie zostawia 
nas samych. Jest z nami i chce nam po-
móc. Jedynie z naszej strony potrzeba uf-
ności, zaufania do Niego. «Błogosławiony, 
kto zaufał Panu». Dzisiaj, gdy zatrzymamy 
się na chwilę, by pomyśleć o tych rzeczach 
i podjąć decyzję, co wybrać, wiedzmy, że 
Pan jest z nami, jest blisko nas, by nam 
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pomagać. Nigdy nie zostawia nas samych 
w drodze. Zawsze jest z nami. Jest z nami 
także w chwili wyboru”.

20 lutego 2015
WSPIERAĆ KOŚCIÓŁ, 
A OSZUKIWAĆ PRACOWNIKÓW?
Komentując czytanie (Iz 58,19), w 

którym prorok Izajasz opisuje narzekania 
ludu Izraela, że Bóg nie wysłuchuje jego 
postów, Ojciec Święty zaznaczył, że trze
ba odróżnić między tym co formalne a 
realne. Bóg bowiem nie ma upodobania 
w postach formalnych, powstrzymywaniu 
się od posiłków mięsnych, którym nie to
warzyszyłaby przemiana serca. Pan Jezus 
potępiał przecież faryzeuszy, którzy czynili 
wiele obrzędów zewnętrznych, ale bez 
prawdy swego serca.

Post miły Panu, to rozerwanie niespra
wiedliwych więzi, uwolnienie uciśnionych, 
przyodzianie nagich, czynienie sprawiedli
wości. „To jest prawdziwy post, który jest 
nie tylko obserwancją zewnętrzną, ale wy-
pływa z serca”. Nie można oddzielać przy
kazań odnoszących się do Boga od tych, 
które dotyczą relacji międzyludzkich. Stąd 
jeśli chcemy czynić prawdziwą, a nie jedy
nie formalną pokutę, to należy ją odnieść 
do Boga ale także i bliźniego.

Ojciec Święty przestrzegł też przed 
wykorzystywaniem Boga dla ukrywania 
nie sprawiedliwości. Wiara bowiem bez 
uczyn ków jest martwa, jak naucza w swo
im liście św. Jakub Apostoł. Zaznaczył, 
że pracodawca, który jest praktykującym 
katolikiem nie może dopuszczać się nie
sprawiedliwości wobec swoich pracowni
ków, nie może ich oszukiwać. Czy jesteś 
sprawiedliwy wobec tych, którzy zależą od 
ciebie: czy to dzieci, dziadków, czy pra
cowników? Nie wolno składać ofiar na ko
ściół, kosztem niesprawiedliwości wobec 
pracowników. „To bardzo ciężki grzech, 
wykorzystywanie Boga, by ukrywać nie-
sprawiedliwość”.

Okres Wielkiego Postu oznacza rów
nież uczynienie w naszym sercu miejsca 
dla ludzi, którzy pobłądzili, dla więźniów. 
Dodał, że jeśli sami nie znaleźliśmy się w 
więzieniu, to nie z powodu naszej wyższo
ści moralnej, ale łaski, jaką otrzymaliśmy 
od Pana. „Czy więźniowie mają miejsce w 
twoim sercu? Czy modlisz się za nich, aby 
Pan pomógł im zmienić swoje życie?”. 

„Miłosierny Boże, wspieraj swoją łaską 
rozpoczęte dzieła pokutne, aby naszym 
zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła 
prawdziwa odnowa ducha”.

2 marca 2015 
JESTEŚMY MISTRZAMI 
W UDAWANIU NIEWINIĄTEK
Nawiązując do czytań liturgicznych 

(Dn 9,4b10; Łk 6,3638) papież zauwa
żył, iż odnoszą się one przede wszystkim 
do kwestii miłosierdzia. Przypomniał, że 

wszyscy jesteśmy grzesznikami, i to nie 
teoretycznie, ale w rzeczywistości. W tym 
kontekście podkreślił znaczenie umiejęt
ności oskarżania samego siebie, będą
cej pierwszym krokiem na drodze życia 
chrześcijańskiego. Zauważył, że wszyscy 
jesteśmy mistrzami w usprawiedliwianiu 
samych siebie i udawaniu niewiniątek, ale 
w ten sposób nie można dokonać postę
pów na drodze życia chrześcijańskiego. 
Łatwiej jest obwiniać innych. Natomiast, 
kiedy dostrzegamy, do czego jesteśmy 
zdolni, to początkowo czujemy się źle, 
mamy obrzydzenie do samych siebie, ale 
w ostatecznym rachunku zyskujemy po
kój wewnętrzny i zdrowie duchowe. „Jeśli 
nie nauczymy się tego pierwszego kroku 
 oskarżania samych siebie, to nigdy nie 
pójdziemy naprzód na drodze życia chrze-
ścijańskiego, życia duchowego”.

„Np. kiedy przechodzimy obok wię-
zienia możemy mieć pokusę, by czuć się 
lepszymi od ludzi odbywających w nim 
karę. Gdyby nie Boża łaska, to każdy z 
nas mógłby znaleźć się za kratkami, do-
puściwszy się być może jeszcze gorszych 
przestępstw. Nie kryjmy przed samym 
sobą istniejących w nas korzeni grzechu, 
nawet, jeśli nie widać ich na zewnątrz.”

Następnie papież zachęcił do wstydu 
przed Bogiem z powodu naszych grze
chów, by rozpoznać wielkość Bożego mi
łosierdzia.

„Warto abyśmy podczas obecnego 
Wielkiego Postu oskarżyli siebie samych 
w Bożej obecności i prosili o miłosierdzie 
Boże”. Przypomniał słowa Ewangelii: 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6, 36). Kiedy bowiem ktoś 
nauczy się oskarżania samego siebie, to 
jest miłosierny dla innych: „Ale, kimże ja 
jestem, aby go osądzać, jeśli jestem zdol-
ny do popełnienia gorszych rzeczy?” Sło
wa te odpowiadają nauczaniu Pana Jezu
sa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczo-
ne” (Łk 6,37).

„Niech Pan, w tym Wielkim Poście ob-
darzy nas łaską nauczenia się oskarżania 
samych siebie, będąc świadomymi, że je-
steśmy zdolni do najgorszych rzeczy. By-
śmy potrafili powiedzieć: «Zmiłuj się nade 
mną, Panie, pomóż mi odczuwać wstyd i 
obdarz swoim miłosierdziem, abym mógł 
być miłosierny dla innych”.

3 marca 2015
CZYŃMY DOBRO, 
NIE UDAWAJMY ŚWIĘTOŚCI
Ojciec Święty zauważył na wstępie, że 

nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, 
kogo Bóg miłuje bardziej: czy fałszywych 
świętych, którzy nieustannie zajęci są je
dynie udawaniem i stwarzaniem pozorów, 
czy też grzeszników, którzy porzuciwszy 

zło, nauczyli się czynienia dobra.
Nawiązując do czytania (Iz 1,10.16

20), zaznaczył, że słowa proroka Izajasza 
są zarówno nakazem, jak i zachętą pocho
dzącą wprost od Boga: „Przestańcie czy-
nić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszcz-
cie się o sprawiedliwość, wspomagajcie 
uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy stawajcie!”. Chodzi o 
osoby, o których nikt nie pamięta, w tym o 
opuszczonych ludzi starszych, dzieci, któ
re nie mogą chodzić do szkoły, i te, które 
nie potrafią uczynić znaku krzyża. 

Za tym nakazem zawsze kryje się za
chęta do nawrócenia. Polega ono na czy
nieniu dobra. Brudu z serca nie usuwa się, 
idąc do swoistej pralni, lecz ucząc się czy
nienia dobra, troszcząc się o sprawiedli
wość, wspomagając uciśnionego, oddając 
słuszność sierocie, stając w obronie wdo
wy. Chodzi o oddanie im sprawiedliwości, 
udanie się tam, gdzie są rany ludzkości, 
gdzie jest wiele cierpienia. „Przez czynie-
nie dobra obmyjesz swoje serce”.

Obietnica serca, któremu udzielono 
przebaczenia, pochodzi od samego Boga. 
Nie prowadzi On bowiem księgowości 
grze chów wobec tych, którzy konkretnie 
kochają bliźniego. Jak czytamy u proroka 
Izajasza: „choćby nasze grzechy były jak 
szkarłat, jak śnieg wybieleją”. W tych sło
wach Boga zawarta jest pewna przesada, 
ale chodzi w nich o prawdę, iż Pan przeba
cza, obdarza nas swoim przebaczeniem. 
By je jednak uzyskać, trzeba podjąć drogę 
czynienia dobra.

W Ewangelii (Mt 23,112) mowa o lu
dziach przebiegłych, którzy wypowiada
ją rzeczy słuszne, ale nie realizują ich w 
swoim życiu, czyniąc coś dokładnie prze
ciwnego, zaznaczył, że jesteśmy sprytni i 
znajdujemy drogę, niewłaściwą, by wyda
wać się sprawiedliwszymi, niż jesteśmy 
naprawdę: to droga obłudy.

„To ludzie udający nawrócenie, ale ich 
serce jest jednym wielkim kłamstwem... 
Ich serce nie należy do Pana; należy do 
ojca wszelkiego kłamstwa, szatana. I to 
właśnie jest udawanie świętości. Jezus 
tysiąckroć bardziej wolał grzeszników 
od nich. Dlaczego? Grzesznicy mówili 
o sobie prawdę. Piotr kiedyś powiedział 
«Odejdź ode mnie, Panie, bom jest czło-
wiek grzeszny». Ale ci obłudnicy nigdy tak 
nie mówili. Przeciwnie, ci udawacze świę-
tości mówili: «Boże, dziękuję Ci, że nie je-
stem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści» (Łk 
18,11), bo jestem sprawiedliwy. W drugim 
tygodniu Wielkiego Postu powinniśmy roz-
ważyć, przemyśleć te trzy słowa: zapro-
szenie do nawrócenia, dar, jakim obdarzy 
nas Pan, to znaczy wielkie przebaczenie, 
a także pułapka – czyli udawanie nawró-
cenia i obranie drogi obłudy”.

(na podst. serwisów intern.)
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Od października 2014 nie słabną 
echa Synodu, który w Watykanie za
jął się sprawą RODZINY. Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Bisku
pów obradować będzie w dniach 415 
października 2015 na temat „Powoła-
nie i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym”. Będzie ono kontynuacją 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu 
z października 2014, którego tematem 
były „Wyzwania duszpasterskie dla ro-
dziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

Wiele podnosi się głosów o zdradzie 
w Kościele, pisane są z różnych stron 
petycje do papieża Franciszka o to, aby 
nie dopuścił do zmian w nauczaniu Ko
ścioła, choć Ojciec Święty nie daje pod
staw do takich podejrzeń. 

Papież odniósł się więc osobiście 
do rozmaitych plotek i wyjaśnił wiernym, 
czym w istocie jest Synod:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Zakończyliśmy cykl katechez o Koś

ciele. Dziękujmy Panu, który pozwolił 
nam przejść tę drogę, odkrywając na nowo 
piękno i odpowiedzialność wynikającą z 
przynależności do Kościoła, z tego, że my 
wszyscy jesteśmy Kościołem.

Obecnie rozpoczynamy nowy cykl do
tyczący tematu rodziny, wpisujący się w 
ten okres pomiędzy dwoma Zgromadze
niami Synodu poświęconymi tej ważnej 
rzeczywistości. Dlatego zanim wejdziemy 
w cykl dotyczący różnych aspektów życia 
rodzinnego, pragnę dziś wyjść właśnie od 
Zgromadzenia Synodalnego, które odbyło 
się w październiku, a jego temat brzmiał: 
„Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w 
kontekście nowej ewangelizacji”. Ważne 
jest przypomnienie, jak się ono odbyło i co 
wypracowało, jak przebiegało i co wypra
cowało.

Podczas Synodu media zrobiły swoje 
 było wielkie oczekiwanie, wiele uwagi  i 
dziękujemy im ponieważ wykonały tę pra
cę wręcz z naddatkiem. Wiele informacji, 
jakże wiele! Było to możliwe dzięki pracy 
Biura Prasowego, które codziennie organi
zowało briefing. Ale często wizja mediów 
nabierała trochę stylu wiadomości sporto
wych lub politycznych: często mówiono o 
dwóch drużynach, za i przeciw, konserwa
tystów i postępowców, i tak dalej. Dzisiaj 
chciałbym powiedzieć, czym był Synod.

Przede wszystkim prosiłem ojców sy
nodalnych, by mówili otwarcie i odważnie 
oraz słuchali z pokorą, by powiedzieli to 
wszystko, co leżało im na sercu, odważnie. 

Na Synodzie nie było cenzury prewencyj
nej. Każdy mógł – więcej powinien był – 
powiedzieć to, co leżało jemu na sercu, to, 
co szczerze sądził. 

– Ależ Ojcze, to rozbudzi dyskusje! 
To prawda, słyszeliśmy jak dyskutowa

li apostołowie. Tekst mówi: wznikła burz
liwa dyskusja. Ależ apostołowie gromili 
się nawzajem między sobą, tak to praw
da! Ponieważ poszukiwali woli Bożej w 

odniesieniu do pogan, czy mogli wejść do 
Kościoła, czy też nie. To było coś nowego. 
Zawsze, kiedy poszukujemy woli Bożej, 
podczas zgromadzenia synodalnego, ist
nieją różne punkty widzenia i jest dysku
sja, a to nie jest złe! Niech zawsze będzie 
ona prowadzona z pokorą i w duchu służ
by dla zgromadzenia braci. Natomiast 
cenzura prewencyjna byłaby czymś złym! 
Nie, każdy powinien mówić, to co myśli. 

Po relacji wstępnej kardynała Erdö, 
miała miejsce pierwsza część, podstawo
wa, podczas której wszyscy ojcowie mogli 
się wypowiadać i wszyscy słuchali. Budu
jąca była ta postawa ojców – postawa na
słuchiwania. Był to czas wielkiej swobody, 
kiedy każdy przedstawił otwarcie i z ufno
ścią swoją myśl. Podstawą wystąpień był 
dokument roboczy będący owocem wcze
śniejszej konsultacji całego Kościoła. I w 
tym miejscu należy podziękować Sekreta
riatowi Synodu za jego wielką pracę, wy
konaną zarówno przed jak i podczas zgro
madzenia. Byli naprawdę bardzo dzielni!

Żadne wystąpienie nie zakwestiono
wało prawd podstawowych sakramentu 
małżeństwa: nierozerwalności, jedności, 
wierności i otwartości na życie (por. II 
Sobór Watykański, Gaudium et spes, 48; 
Kodeks Prawa Kanonicznego, 105556). 
Tego nie ruszono.

Zebrano wszystkie wystąpienia i w ten 
sposób dokonało się przejście do drugiej 
części, to znaczy zarysowania pewnego 
szkicu, który nazywa się Relacji po dysku
sji. Ją także wygłosił kard. Erdö, wyróżnia
jąc trzy punkty: nasłuchiwanie kontekstu i 
wyzwań rodziny; spojrzenie na Chrystusa 
i Ewangelię rodziny; konfrontacja z per
spektywami duszpasterskimi.

Ta pierwsza propozycja syntezy była 
przedmiotem dyskusji w grupach, będącej 
trzecią częścią prac. Tak jak zawsze, gru
py zostały podzielone według języków, bo 
tak lepiej, łatwiej się kontaktować: włoska, 
angielska, hiszpańska i francuska. Każda 
grupa na zakończenie swojej pracy przed
stawiła sprawozdanie a wszystkie te ra
porty zostały natychmiast opublikowane. 
Wszystko udostępniono, była przejrzys
tość, aby wiedziano, co miało miejsce.

W tym momencie nastąpiła część 
czwarta – komisja rozpatrzyła wszystkie 
propozycje przedstawione przez grupy 
i zredagowano Relację końcową, która 
utrzymała wcześniejszy schemat  wy
słuchanie rzeczywistości, spojrzenie na 
Ewangelię i zaangażowanie duszpaster
skie  ale usiłowała przyjąć owoc dyskusji 

Synod jako miejsce szczególnego 
DziaŁania Ducha świętego

„Synod jest przestrzenią chronio-
ną, aby mógł działać Duch Święty. Nie 
było starcia między frakcjami, jak ma 
to miejsce w parlamencie - i tam jest 
ono w pełni uzasadnione - ale wymia-
na opinii między biskupami, która 
miała miejsce po długiej pracy przygo-
towawczej i która będzie prowadzona 
nadal w innym dziele, dla dobra rodzi-
ny, Kościoła i społeczeństwa.” 

10 grudnia 2014
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w grupach. Jak zawsze, zostało także za
twierdzone Orędzie Synodu, krótsze i bar
dziej przystępne niż Relacja.

Tak przebiegało Zgromadzenie Syno
du. Niektórzy z was mogą mnie pytać: 

 Ależ Ojcze, czy ojcowie się kłócili?
Nie wiem czy się kłócili, ale wypowia

dali się mocno – i to jest wolność, wolność 
istniejąca w Kościele! Wszystko przebiega
ło „cum Petro et sub Petro”, to znaczy w 
obecności Papieża, która jest dla wszyst
kich gwarancją wolności i zaufania oraz 
gwarancją ortodoksji. Na końcu w moim 
wystąpieniu przedstawiłem syntetyczną 
lekturę doświadczenia synodalnego.

Są więc trzy oficjalne dokumenty Sy
nodu: Orędzie końcowe, Relacja końcowa 
oraz końcowe przemówienie papieża. In
nych nie ma. Relacja końcowa, który była 
zwieńczeniem całej refleksji, od diecezji aż 
do tej chwili, wczoraj została opublikowa
na i jest obecnie wysyłana do konferencji 
episkopatów, które ją przedyskutują, ma
jąc na względzie zbliżające się Zgroma
dzenie Zwyczajne, w październiku 2015. 
Mówię, że została opublikowana wczoraj, 
ale opublikowano ją wcześniej, wczoraj 
zaś opublikowano ją wraz z pytaniami 
zaadresowanymi do konferencji episkopa
tów i staje się właśnie Lineamenta przy
szłego synodu.

Musimy wiedzieć, że Synod nie jest 
parlamentem, na który przybywa przed
stawiciel tego Kościoła, innego czy jeszcze 
innego Kościoła. Synod tym nie jest. To 
prawda, przybywają nań przedstawiciele, 
ale struktura nie jest parlamentarna – jest 
zupełnie inna. Synod jest przestrzenią 
chronioną, aby mógł działać Duch Święty. 
Nie było starcia między frakcjami, jak ma 
to miejsce w parlamencie  i tam jest ono 
w pełni uzasadnione  ale wymiana opinii 
między biskupami, która miała miejsce 
po długiej pracy przygotowawczej i która 
będzie prowadzona nadal w innym dziele, 
dla dobra rodziny, Kościoła i społeczeń
stwa. Jest to proces, jest to normalna droga 
Synodu. Teraz ta „Relacja” powraca do 
Kościołów partykularnych, gdzie trwa na
dal dzieło modlitwy, refleksji i braterskiej 
dyskusji w celu przygotowania następnego 
Zgromadzenia. 

To jest Synod Biskupów. 
Powierzamy go opiece Najświętszej 

Dziewicy – naszej Matki. Niech Ona po
maga nam wypełniać wolę Boga, podej
mując decyzje duszpasterskie, które naj
bardziej i najlepiej pomogłyby rodzinie. 
Proszę was, abyście towarzyszyli tej dro
dze synodalnej – aż do przyszłego synodu 
swą modlitwą. Niech Pan nas oświeci, pro
wadzi nas ku dojrzałości tego, co powinni
śmy powiedzieć wszystkim Kościołom jako 
synod. W tej sprawie ważna jest wasza 
modlitwa.

Dziękuję. 

Uroczystość zbiegnie się ze Zgro
madzeniem Synodu Biskupów na te
mat rodziny, jak ujawnił prefekt Kon
gregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. 
Angelo Amato. – Świętymi są nie tylko 
księża i zakonnice, ale także ludzie 
świeccy – podkreślił podczas spotka
nia zorganizowanego przez Watykań
ską Księgarnię Wydawniczą pod ha
słem: „Do czego służą święci?”.

Beatyfikowani w 2008 r. Zelia i Lu
dwik Martin mieli dziewięcioro dzieci. 
Dzieciństwo przeżyło tylko pięć córek   
wszystkie zostały zakonnicami, w tym 
Teresa (karmelitanka, kanonizowana 
w 1925 r.) i Leonia (s. Franciszka Te
resa, wizytka, której proces beatyfika
cyjny rozpoczął się w styczniu 2015). 

Ludwik Józef Stanisław (Louis 
Joseph Stanislas) Martin (22.8.1823  
29.7.1894) urodził się w Bordeaux. Ze-
lia Maria (Zélie Marie) z domu Guèrin 
(23.11.1831  28.8.1877) pochodziła 
z Gandelain koło Alençon. Ludwik był 
synem kapitana wojska francuskiego. 
Przez pewien czas mieszkał w Paryżu, 
ale niebawem wrócił do rodziców w 
Alençon, gdzie otworzył zakład zegar
mistrzowskojubilerski. Pracę łączył z 
ćwiczeniami duchowymi i działalnością 
dobroczynną. 13 lipca 1858 r. poślubił 
poznaną trzy miesiące wcześniej Zelię 
Guèrin, która – jak sama później wy
znała – gdy pierwszy raz spotkała go 
na ulicy, usłyszała głos wewnętrzny: 
„To ten, którego przygotowałem dla 
Ciebie”. Przyszła pani Martin uczęsz
czała na kursy koronczarskie, których 
współorganizatorką była matka Ludwi
ka. Zelia była osobą przedsiębiorczą 
i już w wieku 20 lat założyła własne 
przed siębiorstwo. Ona także, podob

nie jak jej mąż i wraz z nim, dzieliła 
pracę zawodową z głębokim życiem 
wewnętrznym i pobożnością oraz z 
pełnieniem dzieł miłosierdzia wobec 
potrzebujących.

Oboje małżonkowie doczekali się 
łącznie 9orga dzieci, w latach 1860
73. Najmłodsza najbardziej rozsławi
ła rodzinę: św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus. Z całej gromadki potomstwa 
czworo, w tym dwóch chłopców, zmar
ło w młodym wieku. Córki, które prze
żyły, zostały zakonnicami i doczekały, 
poza św. Teresą, sędziwego wieku 
(dwie zmarły w wieku prawie 90 lat). 
Wielkim źródłem wiedzy o codziennym 
życiu małżonków, a jeszcze bardziej o 
ich uczuciach, religijności i życiu du
chowym, są listy. Zachowało się 218 
listów Zelii do męża i 16 Ludwika do 
niej. Teresa, późniejsza wielka święta, 
patronka misji i doktor Kościoła, na
pisała o swych rodzicach, że byli oni 
„godni bardziej nieba niż ziemi”.

W 1994 r. Jan Paweł II zatwierdził 
ich cnoty heroiczne, zaś w 2008 r. 
Benedykt XVI zezwolił na wyniesie
nie obojga małżonków na ołtarze po 
uznaniu cudu, przypisywanego ich 
wsta wiennictwu: uzdrowieniu z cięż
kiej choroby płuc włoskiego chłopca 
Pietro Schilirò Monzy. Ludwik i Zelia 
Martinowie są drugim małżeństwem, 
beatyfikowanym przez Kościół w na
szych czasach. Pierwszymi byli Alojzy 
i Maria Beltrame Quattrocchi, których 
Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi w 
2001 r.

Ikona Poula Orlando przedstawia 
rodzinę Martin. Została namalowana 

dla parafii pod wezwaniem Matki 
Bożej z Góry Karmel w Trieście

Kanonizacja rodziców św. Teresy 
odbędzie się w październiku 2015



Vox Domini

48

Profesor teologii z Uniwersytetu No
tre Dame (USA) podjął się ciężkiego za
dania, jakim jest zbadanie problemu po
strzegania  objawień we współczesnym 
Kościele – w szczególności w dwóch 
podejściach: liberalnym i konserwatyw
nym.

W swojej książce „Wysyłam wam 
proroków” profesor, ojciec Edward 
O’Connor stwierdził, iż  tarcia w Koście
le pomiędzy jego stroną instytucjonalną 
a prorocką oraz niechęć duchowieństwa 
wobec osób świeckich, posiadających 
dary nadprzyrodzone doprowadziły do 
wyeliminowania praktyk powszechnie 
stosowanych w Kościele  przez dwa 
pierwsze wieki oraz przez samego Pana 
Jezusa.

„Wśród osób, które są sceptycznie 
nastawione do objawień, można do-
strzec wielu głęboko wierzących chrze-
ścijan – posłusznych, pobożnych, gorli-
wych, wspaniałomyślnych” – zaznacza  
o. profesor. „Nie tylko nazywają siebie 
konserwatystami, ale także pokazują to 
swoim życiem. Ich idea wierności polega 
na pozostawaniu w całkowitej zgodzie z 
tradycją Kościoła, a także podporządko-
waniu się Jego wyrokom we wszystkich 
aspektach życia.”

„Nie odrzucają proroctw, objawień lub 
zjawisk nadprzyrodzonych, aczkolwiek 
są nieufni do tych wydarzeń do momen-
tu oficjalnego ich zatwierdzenia przez 
Kościół. Nie ufają własnemu rozeznaniu, 
wolą czekać na osąd Kościoła, a następ-
nie podążać za nim. Chętnie aprobują i 
rozpowszechniają zatwierdzone przez 
Kościół objawienia w Lourdes, Fatimie, 
itd., ale niechętnie zwracają uwagę na 
objawienia, które nie zostały formalnie 
przyjęte przez Kościół.”

„Opisany szacunek dla Magisterium 
pod wieloma względami jest godny po-
dziwu” – komentuje o. O’Connor. „Jed-
nakże, żyją wśród nas ludzie, którzy 
odcinają się od jednych z najbardziej 
„delikatnych” łask Ducha Świętego, któ-
ry nie ogranicza swojej działalności do 
ram określonych przez akty formalnie 
zaaprobowane przez Kościół. 

Duch Święty jest obecny, pozostaje 
z nami w ciągłym kontakcie i nieustan-
nie uczestniczy w naszym życiu. On ma 
wiele ważnych i naglących spraw do 
przekazania. Czasami dokonuje tego 
poprzez wewnętrzne natchnienie, inspi-
racje. Niekiedy za pomocą proroczych 
orędzi lub wykorzystując niezwykłe zna-

ki, ale także poprzez objawienia Jezusa, 
Maryi oraz świętych.”

Po przeciwległej stronie do trady
cjonalistów, ale jednocześnie będący w 
opozycji do zjawiska objawień, są „po
stępowcy”, a  także liberałowie, którzy 
nie są wierni Magisterium i odrzucają 
akurat lokucje oraz objawienia, ponie
waż uważają, że przyjęcie tych wizji 
może sprawić, że dojdzie do wzmocnie
nia bardziej formalnych i tradycyjnych 
praktyk Kościoła, jak również przyczyni 
się do potępienia współczesnych form 
grzechu.

„To trudny i dość drażliwy temat w 
czasach, gdy posłuszeństwo wobec Ko-
ścioła jest w krytycznym stanie – chodzi 
o ochronę przed fałszem (a nawet przed 
demonicznymi „objawieniami”) – pod-
czas, gdy w tym samym czasie często 
zdarzały się przypadki odrzucenia i po-
tępienia nadprzyrodzonych zjawisk, na 
których Kościół został założony” – twier
dzi o. prof. O’Connor.

„Wyłączenie” łask związanych z 
obja wieniami – zanim zostanie ogło-
szone oficjalne stanowisko Kościoła  –
jest w efekcie zamykaniem dostępu do 
nich, ponieważ jest to prosty sposób 
umożliwiający Kościołowi ich zbadanie; 
natomiast mnóstwo z nich, przez bar-
dzo długi okres po ich odkryciu nie jest 
ani zatwierdzanych ani aprobowanych 
przez Kościół” – pisze wybitny teolog.  

„Nawet proroctwa Pisma Świętego 
w momencie ich pojawienia się, nie były 
zatwierdzane przez władze religijne” 
– kontynuuje o. prof. O’Connor. „Gdy 
Mojżesz usłyszał głos Pana mówiącego 
z płonącego krzaka lub kiedy Izajasz i 
Ezechiel otrzymali swoje wizje albo kie-
dy Archanioł Gabriel przemawiał do Ma-

ryi lub Jezus do Pawła w drodze do Da-
maszku... odbiorcy tych przesłań musieli 
natychmiast ocenić, czy to co się dzieje 
pochodzi od Boga, czy nie. Gdyby oni 
powstrzymali się, odwlekali swoją odpo-
wiedź do momentu, aż stosowny hierar-
cha wyda zgodę na rozpowszechnianie 
(imprimatur), łaski związane z tymi prze-
słaniami mogłyby zostać bezpowrotnie 
utracone.”

„Cytując ojca Jana Marię: „Jeżeli pa-
sterze w Betlejem czekaliby na potwier-
dzenie władz świątyni, mogliby nigdy nie 
zobaczyć Dzieciątka Jezus.”

Książka, której rozdziały są poświę
cone wielu historycznym mistykom, 
przedstawia również ironię: podczas gdy 
niektórzy konserwatyści unikają obec
nych zjawisk nadprzyrodzonych – tłu
macząc, że wystarcza im Pismo Święte 
i sakramenty – wiele mistycznych do
świadczeń przecież znacząco wzmacnia 
akurat te aspekty katolicyzmu. 

„Matka Boża bardzo często zachęca 
ludzi do czytania Pisma Świętego, pod-
czas gdy mnóstwo ludzi, którzy twier-
dzą, że Pismo Święte im w zupełności 
wystarczy – rzadko lub wcale go nie czy-
tają – twierdzi Profesor. 

„W Medziugorju pielgrzymi korzysta-
ją z sakramentu pokuty oraz przystępują 
do Komunii Świętej o wiele częściej niż 
w innych miejscach na ziemi. Pątnicy w 
Medziugorju odnajdują miłość do Pisma 
Świętego i nasila się w nich pragnienie 
korzystania z sakramentów.”

„Innymi słowy, tamtejsze orędzia 
Maryi prowadzą ludzi wierzących, którzy 
je przyjmują. Zyskują wiele łask dzię-
ki poznawaniu treści Pisma Świętego i 
przystępowaniu do sakramentów. Stąd 
płynie wniosek, że zyskują oni więcej 
aniżeli ci, którzy twierdzą, że samo Pi-
smo Święte i sakramenty wystarczą.” – 
twierdzi ojciec O’Connor.

Zauważmy również, że praktycznie 
w każdej diecezji, w której odnotowuje 
się prądy mistyczne, wzrasta tendencja 
do częstszego odwiedzania kościoła. 
Oczywiście ostrożność co do objawień w 
takim przypadku jest zasadna, ponieważ 
były dziesiątki, jeśli nie setki przypad
ków, w których wierni byli oszukiwani lub 
zniewoleni przez fałszywe świadectwa 
o objawieniach. Z tego powodu słuszne 
jest podkreślanie potrzeby właściwego 
wyważenia między nadmierną wiarą a 
przesadną nieufnością.

„To ważna kwestia” – potwierdza wy

NIE ODRZUCAJCIE PROROKÓW!
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bitny teolog  aby „pozostać w ramach 
wytycznych wyznaczonych przez Magi-
sterium Kościoła”.

Ojciec O’Connor, który prowadzi roz
ważania na temat objawień począwszy 
od Starego Testamentu do nowszych 
cza sów, a obejmujących momenty życia 
np.: św. Hildegardy, Brygidy Szwedzkiej, 
Anny Katarzyny Emmerich, Marii z Agre
dy czy wydarzeń z Fatimy lub Medziu
gorja, twierdzi, że to właśnie wzrastająca 
liczba wyolbrzymionych, przesadzonych 
i fałszywych proroctw, w tym pojawienie 
się Montaizmu, rozpoczęła upadek do
minacji charyzmatycznej.*

W rezultacie tych wydarzeń została 
wprowadzona specjalna struktura insty
tucjonalna w celu ścisłego kontrolowania 
fałszywych proroctw i obecnie, według 
uczonego, osiągnięto punkt krytyczny, 
w którym owa struktura uniemożliwia 
za twierdzanie zasadnych, słusznych i 
prawdziwych „duchowych darów”. „Wiek 
proroków” zakończył się w drugiej poło
wie II wieku. Ten fakt był przedmiotem 
dyskusji aż do czwartego wieku – za
uważa Jan Chryzostom.

„To jest jeden z najgorszych aspek-
tów klerykalizmu – zapominanie, że to 
jest Duch Święty, a On sam uświęca i 
inspiruje wiernych” – dostrzega Profe
sor. „Kapłan staje się odpowiedzialny za 
misterium sakramentów, a także za roz-
poznawanie łask otrzymywanych przez 
wiernych, ale należy pamiętać, że on 
jest tylko sługą, a nie wykonawcą” – pi
sze Ojciec O’Connor. 

„Św. Łukasz [7,30] stanowczo oświa
d cza, że faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
którzy odmówili chrztu z rąk św. Jana 
Chrzciciela odrzucili jednocześnie plan 
Pana Boga dla samych siebie.” „Czy nie 
można byłoby powiedzieć tego samego 
odnosząc się do duchownych, którzy 
odrzucili możliwość zwrócenia choćby 
uwagi na tych, przez których Pan prze-
mawia w dzisiejszych czasach”?

Ojciec O’Connor twierdzi, że „wzro-
sło wyobrażenie i pojmowanie Bożego 

objawienia jako czegoś należącego do 
przeszłości. Mówi się o czymś, co zo-
stało definitywnie zakończone wraz z 
działalnością Apostołów blisko 2 tysiące 
lat temu”, a wszystko to pomimo nauki 
płynącej z Biblii, „że proroctwo jest cią-
głym darem dla Kościoła”.

W dalszych słowach ojciec prof. 
O’Connor stwierdza, że zarówno Jan Pa
weł II jak i Sobór Watykański II potwier
dził odpowiedzialność duszpasterzy w 
sprawie „nie gaszenia Ducha Świętego” 
– takimi słowami zostało to ujęte przez 
świętego Jana Pawła II.

Ojciec podkreśla, że Oficjum, gdzie 
każdego dnia modlą się kapłani oraz 
zakonnicy otwiera się tekstem z Psalmu 
95: „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego; 
nie zatwardzajcie serc waszych”.  Jedno
cześnie cytuje innego znanego teologa 
Karla Rahnera zapewniającego, że: „to 
jest zazdrość części Kościoła odnośnie 
do ‚bezpośredniej łączności z Niebem’, 
której zdają się doświadczać prorocy.”

Pomimo wszystko jednak zalecana 
jest zarówno ostrożność i jak i posłu
szeństwo.

Rozeznanie samych wiernych, jak i 
kapłanów nadzorujących mistyczne ob
jawienia, powinny być respektowane, 
nie zapominając o biskupach, którzy 
posiadają władzę nad doświadczeniami 
mistycznymi (dopóty, dopóki ta władza 
jest akceptowana przez Rzym, tak jak 
miało to miejsce w przypadku Medziu
gorja). Posłuszeństwo jest więcej warte 
niż ofiara i poświęcenie, mówi Pismo 
Święte. Podobnie jak ćwiczenie w po
korze. W wielu przypadkach pokora i 
posłuszeństwo ochroniły wiernych przed 
zaangażowaniem w wyjątkowo dosko
nale przedstawione objawienia fałszywe.

Jednak emocje i cierpliwość ojca 
O’Con nora zostały wystawione na pró
bę, gdy w Stanach Zjednoczonych, Ka
nadzie i Australii, diecezja po diecezji, 
odrzucano cudowne objawienia.

„Powinna istnieć ścisła współpra-
ca między pasterzami a prorokami” 
– stwierdził – „Pasterz powinien być 
otwarty na sugestie, wskazówki i inspi-
racje proroków. Z kolei prorok powinien 
szanować władzę pasterza”.

To wydaje się być modus operandi* 
Jana Pawła II, Papieża, który był ostroż
ny i tradycyjny w swoich przekonaniach, 
jednak stanowczo promował mistycyzm, 
włączając w to również Medziugorje. 
Rze czywiście Ojciec Święty spotykał 
dziesiątki domniemanych widzących w 
czasie swego pontyfikatu, zarówno w 
czasie generalnych audiencji, czy spo

tkań prywatnych. 
Kolejny Papież – Benedykt XVI był 

mniej przychylny mistycznym objawie
niom, jednak równocześnie twierdził, że 
„jednym ze znaków naszych czasów jest 
fakt, że z całego świata zgłaszanych jest 
do kongregacji coraz więcej informacji o 
„objawieniach Maryjnych”.

„Dziennikarz Vittorio Messori pod-
czas wywiadu z Janem Pawłem II, zapy-
tał go: dlaczego Bóg nie daje każdemu 
namacalnych i dostępnych dowodów 
na Jego istnienie” – wspomina ojciec 
Edward O’Connor. „Rok lub 2 lata po 
publikacji jego książki otrzymał zadanie 
stworzenia raportu o gipsowej figurce z 
Medziugorja znajdującej się w Civitavec-
chia (Włochy), która wielokrotnie płakała 
krwawymi łzami, w tym również na rę-
kach miejscowego biskupa!”

„Podobnie, kapłan, którego znałem, 
śmiał się, kiedy ktoś kiedykolwiek mówił 
poważnie o objawieniach w Medziugorje 
lub gdzie indziej. Jednak pewnego ranka 
w czasie śniadania, użalał się, że Bóg 
jest zbyt skryty, że powinien dawać wię-
cej znaków”. 

Kolejnym argumentem sceptyków, 
na który zwraca uwagę ojciec O’Connor 
jest fragment Biblii, który mówi, żeby 
nie szukać znaków. „Nie chodzi jednak 
o wyszukiwanie nowych cudów, ale roz-
poznanie, uznanie i korzystanie z tych, 
które Bóg dał z własnej inicjatywy”.

Tymczasem liberałowie lub „postę
powi” widzą mistycyzm jako powrót, 
cofnięcie się do czasów przed rozwojem 
nauki. Jednocześnie są oni także zanie
pokojeni konserwatywnym charakterem 
orędzi i przesłań przekazywanych przez 
proroków – które często ostrzegają 
przed takimi zjawiskami jak: aborcja, 
rozwody i rozwiązłość.

„Podsumowując można stwierdzić 
jedno: sens proroctwa jest stały, jed-
nak z ogólnej świadomości Kościoła w 
czasie kolejnych wieków usunięto dzia-
łanie charyzmatów”  stwierdza Ojciec. 
„Powody, które proponuję rozważyć to 
iluzja, klerykalizm, przesadny tradycjo-
nalizm, ‚eksperymentalizm’, czy inne 
czynniki.”

O. O’Connor kończy cytując treść 
„O naśladowaniu Chrystusa”, klasyczne 
obja wienie, w którym Pan miał przemó
wić do zakonnika: „Instruowałem mo-
ich proroków od początku, a nawet do 
chwili obecnej, nie przestałem mówić do 
wszystkich ludzi, ale większość z nich 
w odpowiedzi na to jest głucha i uparta. 
Wielu zdecydowanie lepiej słyszy ota-
czający ich świat, niż głos Boga”.

Przekł. z ang.: Katarzyna R.

* Montanizm (inaczej zwany herezją Fry
gijczyków)  ruch religijny noszący imię od 
swego założyciela. Cechował się rygory
zmem i millenaryzmem. Twórcą sekty był 
Montanus, który rozpoczął działalność we 
Frygii w latach 155160. Był on dawnym ka
płanem Apollina, który po przyjęciu chrztu, 
popadając w ekstazy, wystąpił w Kościele lo
kalnym w Ardaban (pogranicze Frygii i Myzji) 
jako prorok Ducha Świętego. Nawiązywał 
do słów Chrystusa o Pocieszycielu Duchu 
Świętym, którego Ojciec pośle w imieniu 
Chrystusa (J 14,26) i twierdził, to właśnie w 
jego osobę wcielił się ów obiecany Pocieszy
ciel – Paraklet i przez niego przemawia. * Sposób działania
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Nie brak w dzisiejszych czasach 
słów kierowanych do człowieka przez 
Boga. Bóg przypomina o Swoim istnie
niu, wzywa, napomina, ocala. Niejeden 
z naszych czytelników zna już także 
«Orędzie Miłości miłosiernej do małych 
dusz», czyli dziennik żyjącej w Belgii 
Małgorzaty, rozpowszechniany od wielu 
lat na świecie. Jest to jedno z przesłań, 
na jakie Kościół spojrzał przychylnie, a 
Legion Małych Duch cieszy się statusem  
stowarzyszenia.

Światło nie jest po to, 
aby stało pod korcem...
To Orędzie Jezusa, kosztowny pre

zent Pana dla Jego małych dusz, jest 
przeznaczony do dawania braciom i sio
strom w wierze. Nie może więc w żad
nym wypadku być trzymany pod korcem. 
Dlatego na szczególne żądanie Jezusa 
jest ono niestrudzenie rozpowszechnia
ne w świecie, aby Dzieło, które do Niego 
należy – bo Jezus nieustannie dopomina 
się o pozostawienie Mu prawa do tego 
Dzieła – mogło się coraz bardziej rozwi
jać. Nawet kiedy Małgorzata pragnęła w 
roku 1965 nazwać swój dziennik „Orę
dzie Miłości Miłosiernej do małych dusz” 
Jezus powiedział jej:

«Ja pragnę, aby książkę nazywano: 
‘Żyjącą księgą Miłości miłosiernej’ (...)

To miłość znana z Ewangelii, wyra
żona w sposób serdeczny, bez przeina
czania Prawdy. Czyni ją raczej bliższą 
ludziom tego czasu, pozbawionym praw
dy i miłości.

Nie dodaje niczego do tego, co zo
stało powiedziane, to Ewangelia, lecz 
sprawia, że wyłania się więcej z tego, 
co w niej zostało napisane. I to jednym z 
tych małych, o jakich mówi Pismo, jakim 
się posłużyłem, aby ponownie ukazać 
światu Ewangelię i nauczyć tego, o czym 
zapomniał.

Żyjącej księdze miłości miłosiernej 
nie można dorównać. Można ją najwyżej 
naśladować... Moje małe dzieci, spraw
cie, że ‘orędzie’ będzie bardziej znane, 
dopóki jest jeszcze czas» (12.07.92)

ORĘDZIE JEZUSA DO MAŁYCH 
DUSZ TO PRZEDE WSZYSTKIM:

wezwanie Jego Miłości 
skierowane do ludzi

„Przesyłam wam Moje Orędzie miło
ści. Zgłębiajcie jego doktrynę i wprowa
dzajcie ją w życie” (4.11.1966).

„Tam gdzie to orędzie przeniknie, 
ogrzeje dusze swym płomieniem miło

ści”. (12.01.67)
„Ja jestem Miłością, która jako jedy

na może was zaspokoić. Cała reszta to 
nicość i przynosi jedynie rozczarowania i 
żale”. (10.02.1967)

...w świecie, który się 
od Niego oddalił.

  „Każdy dzień przynosi coraz więcej 
dowodów zniszczenia obecnego świata” 
(20.04.67)

„Pokój na świecie jest zagrożony. Ale 
o ileż bardziej pokój serc” (29.04.1967).

„Sumienie w wielu duszach jest cał
kowicie zniszczone” (1.01.1968).

„Cień zniszczenia wisi nad światem. 
Jeśli narody się nie nawrócą, niech ocze
kują na poważne nieszczęścia na ziemi, 
na morzu i w przestworzach. Dumne i 
zarozumiałe niech uważają, kiedy uwal
niają siły zła, aby one ich samych z kolei 
nie zniszczyły. Ja jednak nie opuszczę 
Moich wiernych.” (15.01.1967)

Jezus chce ocalić dusze...
„Przychodzę poprzez ciebie, Moje 

małe dziecko, wstrząsnąć apatią lu
dów, obojętnością przeciętnych chrze
ścijan, ożywić miłość czystych serc” 
(16.04.1970).

„Jestem dobry i miłosierny, dlatego 

Z Ewangelii wg św. Łukasza (12,35-38):
«Niech będą przepasane biodra wasze 

i zapalone pochodnie! 
A wy bądźcie podobni do ludzi, 

oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci, 

aby mu zaraz otworzyć, 
gdy nadejdzie i zakołacze.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan 
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Za-

prawdę, powiadam wam: Przepasze się 
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 

będzie im usługiwał. Czy o drugiej, 
czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.»

ŻYJąCA KSIĘgA 
MIŁOśCI 

MIŁOSIERnEJ
CZYlI 

SŁOWA JEZUSA 
DO MAŁYCH 

DUSZ  
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zważam bardziej na dobro, jakie mi się 
czyni, niż na zło, jakie mi się wyrządza. 
Moja sprawiedliwość lubi zacierać się 
w obliczu Mojego miłosierdzia. Oto dla
czego pragnę armii małych dusz, które 
będą się serdecznie jednoczyć pomię
dzy moją sprawiedliwością, a grzeszni
kami pod wodzą Mojej MatkiKrólowej” 
(20.7.67).

...przy udziale Legionu 
małych Dusz.

Z pism autobiograficznych św. Te
resy z Lisieux wiemy o jej gorącym 
pragnieniu, aby Pan utworzył „legion 
małych dusz”. MariiAnge z Arras Jezus 
powierzył pragnienie powstania takiego 
Legionu. A 1 kwietnia 1967 powiedział 
Swej posłanniczce Małgorzacie: 

„Wierz, że to jestem Ja. Nie wątp w 
to. Uformujesz Zgromadzenie Małych 
Dusz Miłosiernego Serca Jezusa”.

„Przeciw legionowi szatana uformuj
cie legion małych dusz (...). Waszą bro
nią będzie miłość” (10.10.1967).

„Wierz w moc Mojej miłości. Ufaj jej. 
Orędzie to jest rzeczywiście przedłuże
niem i pogłębieniem działania terezjań
skiego w duszach (22.07.1971).

„Legion małych dusz jest mentalno
ścią duchową, którą pragnąłbym widzieć 
we wszystkich dziełach i we wszystkich 
narodach. Wszystko czynić z miłości 
(...). Jednoczcie się, moje małe dzieci, 
porzućcie ducha krytyki, który nie przy
stoi dzieciom tego samego Ojca. Dzieło 
małych dusz jest dziełem światowym, 
oczywiście: kwestionowanym, lecz rze
czywistym, gdyż jest Moim Dziełem.” 
(30.03.1973).

legion małych dusz: 
RUCH MODlITWY 
I APOSTOlSTWA

Najlepiej znany jest oczywiście w 
diecezji Liege, w Belgii, gdzie został za
łożony w 1971 r. jako organizacja bez 
celu dochodowego. Jednak Legion Ma
łych Dusz przekroczył już granice, roz
szerzając się po świecie.

Chodzi o ruch życia ewangeliczne
go, dzieło powszechnej miłości, który 
ma korzenie w objawieniu prywatnym 
danym przez Jezusa jego założycielce 
Małgorzacie i rozpowszechnianym jako 
„Orędzie miłości miłosiernej do małych 
dusz” (z imprimatur biskupa Liege od 
początku r. 1971).

Dzieło to pragnie być włączone w 
życie Kościoła i podporządkowuje swą 
całą działalność Ewangelii i nauczaniu 
Kościoła, proponowanemu przez Ma
gisterium, czyli Papieża oraz biskupów 
zjednoczonych z Papieżem.

Jego centrala jest w Chevremont (na 
zdjęciu), blisko Liege, w pobliżu Bazyli
ki i klasztoru Ojców karmelitów. Legion 
małych dusz został uznany przez bisku
pa van Zuylen’a jako prywatne stowarzy
szenie wiernych w listopadzie 1983 r.

Samo Orędzie przetłumaczone jest 
na 30 języków (w tym na rosyjski, chiń
ski, liczne dialekty hinduskie, arabski, ja
poński). Liczne świadectwa pochodzące 
z rozmaitych krajów, przesyłane posłan
niczce i do centrali, dają świadectwa o 
głębokich nawróceniach dokonanych za 
sprawą tego dzieła.

Kiedy Legion rozszerzał się w coraz 
liczniejszych diecezjach, konieczne było 
opracowanie kanonicznych statutów 
stowarzyszenia dla dostosowania ich do 
nowej sytuacji. Nowe statuty zostały za
twierdzone przez bpa Houssiau w marcu 
1993 r., potwierdzając na nowo zatwier
dzenie Legionu w łonie Kościoła.

Małe dusze – oprócz rozszerzania 
słów Miłosiernego Serca Jezusa – mają 
grupować się w „wysepki świętości” w 
łonie parafii.

„Powiedziałem i powtarzam: Małe 
dusze mogą ocalić świat. Formujcie 
wszędzie wysepki świętości. Kilka świę
tych dusz w parafii może ocalić tę para
fię. Liczne parafie posiadające święte 
dusze mogą ocalić kraj” (5.12.67).

Gromadzą się przynajmniej jeden 
raz w miesiącu, aby odmówić modlitwę 
różańcową, zaczerpnąć sił z adoracji 
Chrystusa w Najświętszym Sakramen
cie i z rozmyślania nad słowami Ewan
gelii i Orędzia. Charakterystycznymi 
punktami duchowości tych spotkań jest 
wprowadzenie do duchowego dziecięc
twa śladem św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i zasłuchanie się w Orędzie Mi
łości Miłosiernej do małych dusz. W ten 
sposób zasilona mała dusza powraca 

do swej rodziny, do pracy i do dzielnicy 
z pragnieniem przekazywania wokół sie
bie otrzymanej Miłości. Wywołuje miłość 
do Kościoła i daje szczególne świadec
two swej wierności do Papieża i jego 
nauczania.

Doroczne zgromadzenie międzyna
rodowe gromadzi w ostatnią niedzielę 
miesiąca lipca tysiące małych dusz ze 
wszystkich narodów wokół Posłannicz
ki Jezusa w błogosławionym miejscu w 
Chevremont w czasie dnia braterskich 
spotkań i modlitwy.

Legion Małych Dusz Miłosiernego 
Serca Jezusa został założony w Belgii 
dnia 25 września 1971 roku i jest dzisiaj 
rozkrzewiony w wielu krajach na pięciu 
kontynentach. Znajduje on swój począ
tek w „Przesłaniach Miłości do Małych 
Dusz”. „Przesłanie” jest książką, w której 
Małgorzata, matka rodziny robotniczej w 
Walonii pod wpływem mistycznych łask, 
otrzymanych od Pana, zapisywała od 
roku 1965, na polecenie swego kierow
nika duchowego, natchnienia wewnętrz
ne, mające stać się, kilka lat później, 
podstawą do stowarzyszenia wiernych, 
promieniującego daleko poza granice 
diecezji Liege.

4 marca 1971. Jego Ekscelencja 
G.M. van Zuylen, biskup Liege, dał po
zwolenie na wydanie orędzi. 11 lutego 
1980 zgodził się też na dalsze wydanie 
„Przesłań”, które miały miejsce między 8 
czerwca a 1970 a 4 lipca 1975. 22 lipca 
1988. A. Houssiau, nowy biskup Liege 
udzielił zgody na dalsze wydanie „Prze
słań” otrzymanych do 1987 r. włącznie. 

Imprimatur nie wyrokuje o nadprzy
rodzonym pochodzeniu orędzi. Gwaran
tuje ono tylko, że nie sprzeciwiają się 
wierze i praktykom Kościoła. 

21 listopada 1983, w święto Ofiaro
wania Najświętszej Maryi Panny, Jego 
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Ekscelencja Ks. Biskup G.M. van Zuy
len zaaprobował statut „Legionu Małych 
Dusz” i uznał go jako stowarzyszenie 
prywatne.

Nowy statut został zatwierdzony 
przez A. Houssiau biskupa Liege, 5 
marca 1993 r. W ten sposób potwierdził 
on legalność stowarzyszenia. „Legion 
małych Dusz” czuje się w ten sposób 
popierany w dążeniu do realizacji swych 
duchowych celów i utwierdzonych w 
wierności Kościołowi.

Informacja za: 
Stella Maris październik 2000 
str. 2021. Przekład z franc. EB

Na zdjęciu: 
z Papieżem Janem Pawłem II

Małgorzata Balhan
(1914  2005)

nA PieLGRZYMiM sZLAKU

ŚWiętA LiPKA
Święta Lipka to przede wszystkim 

sła wne Sanktuarium Maryjne: Bazylika 
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. Leży na północnym 
krańcu Polski, w odległości około 70 km  
na północny wschód od Olsztyna i 6 km 
na wschód od Reszla. Często nazywa 
się to miejsce Częstochową Północy ze 
względu na liczne pielgrzymki. Początki 
Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. 
i znamy je tylko z opowiadań ludowych 
przekazywanych ustnie przez kilka wie
ków. 

Najwięcej informacji jest w dokumen
tach spisanych i wydanych w XVII wieku. 
Autor jednego z pism mówi o początkach 
Świętej Lipki: „Jest w Prusach słynne 
miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo 
od bardzo dawna stała na tym miejscu 
rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierw-
szym posiewem chrześcijaństwa w Pru-
sach  pojawiła się figurka Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich”. 

Dlaczego dzieło rąk Boskich? Otóż, 
jak przekazały ludowe opowiadania, w 
Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła 
się Matka Boża. Poprosiła o wyrzeźbie
nie jej postaci z Dzieciątkiem. Mając w 
oczach obraz Pięknej Pani, w oczekiwa
niu na egzekucję, skazany w ciągu nocy 
wyrzeźbił w kawałku drewna Jej figurkę. 
Rankiem znaleziono przy nim tę rzeźbę. 
Była tak piękna, że zdumione otoczenie 
doszło do wniosku, iż jest to znak Bo
żego ułaskawienia i zwrócili skazanemu 

wolność. Dziękując Matce Boskiej za ura
towanie życia ucieszony człowiek szedł 
w kierunku Reszla, szukając po drodze 
dorodnej lipy, na której mógłby postawić 
rzeźbę, jak poleciła mu Piękna Pani w wi
dzeniu. Właśnie tutaj, gdzie stoi obecna 
bazylika, napotkał taką wspaniałą lipę. 

W krótkim czasie miejsce to zasłynęło 
cudami i uzdrowieniami. Zdziwieni paste
rze patrzyli, jak przechodzące obok lipy 
owieczki klękały, niewidomi odzyskiwali 
wzrok. Zaczęły przychodzić pielgrzymki 
wiernych. Proboszcz z Kętrzyna w uro
czystej procesji kilkakrotnie przenosił 
cudowną figurkę do kościoła w mieście. 
Rzeźba znikała stamtąd i ponownie poja
wiała się na drzewie, gdzie ją ustawił oca
lony skazaniec, dlatego postanowiono 
zbudować właśnie tu kaplicę. Miała ona 
wymiary 8x12m, a lipa wystawała przez 
otwór w dachu.

Święta Lipka weszła więc do historii 
od początku jako sławne miejsce piel
grzymkowe. Już w średniowieczu ustalił 
się zwyczaj organizowania pielgrzymek 
do Świętej Lipki, do której dla uzyskania 
odpustu i w nadziei uzdrowienia przyby
wali pielgrzymi nie tylko z Prus i Warmii, 
ale również z Mazowsza. Ostatni wielki 
mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern 
w 1519 r. pielgrzymował pieszo i boso z 
Królewca do Świętej Lipki.

W 1525 wiara katolicka została zaka
zana w państwie pruskim, a kult świętych 
uznano za zabobon. W okresie reformacji 

ewangelicy z okolic Kętrzyna zburzyli ka
plicę i na tym samym miejscu zbudowali 
szubienicę, by była przestrogą dla tych, 
których pragnieniem było oddawanie czci 
Matce Bożej Świętolipskiej. 

Stan taki trwał 100 lat. W 1610 r. 
wspólna komisja rewizyjna, w skład któ
rej weszli przedstawiciele biskupa war
mińskiego i księcia pruskiego, oznaczyła 
przebieg granicy nieopodal Świętej Lipki. 
W tym też czasie odnaleziono miejsce, 
gdzie stała wówczas kaplica.

W 1618 r. katolicy odzyskali swobody 
wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta 
III Stefan Sadorski wykupił całą Świę
tą Lipkę. Fundator kilkakrotnie zmieniał 
treść aktu własnościowego. Po pewnym 
czasie przekazał Święta Lipkę kapitule 
warmińskiej. Decyzją z 18 sierpnia 1639  
warmińska kapituła katedralna przeka
zała Świętą Lipkę jezuitom w opiekę, z 
zastrzeżeniem prawa własności i dalszej 
opieki.

Wybudowano kaplicę, w której umie
szczono kopię obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej. Odbudowa kaplicy zapocząt
kowała rozkwit sanktuarium. W Prusach i 
na Warmii trudno było znaleźć człowieka, 
który by choć raz nie przyszedł z piel
grzymką do Świętej Lipki. W 1685 Jezuici 
przygotowywali teren pod budowę, gro
madzili materiały, ścięto część wzgórza, 
zasypano bagna, a grunt umacniano 
wbijając gęsto długie pale olchowe okute 
na końcu żelazem. Kamień węgielny po
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święcił biskup warmiński kardynał Michał 
Radziejowski 1.11.1687. Kościół został 
konsekrowany 15 sierpnia 1693 r. przez 
biskupa Jana Stanisława Zbąskiego z 
wielką okazałością w obecności licznego 
duchowieństwa i tysięcy wiernych. 

Kościół nie mieścił wszystkich piel
grzymów, dlatego wybudowano krużga
nek z kaplicami narożnymi. Wyposażanie 
wnętrza trwało ponad pięćdziesiąt lat. Oł
tarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie 
wykonane tabernakulum, organy, freski 
w kościele i w krużgankach, kuta bra
ma, rzeźby w kamieniu i drewnie, dzie
ła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa 
 to wszystko sprawia, że Święta Lipka 
jest Perłą Baroku  obiektem niezwykłej 
wartości zabytkowej, zaliczanym do naj
wspanialszych okazów późnego baroku 
w Polsce. 

Warmińska kapituła katedralna czę
sto przypominała o prawie opieki nad 
fundacją Świętej Lipki, a w sytuacjach 
wątpliwych powoływała się na akt funda
cyjny Stefana Sadorskiego. Dość trudny 
okres nastał po kasacie zakonu jezuitów 
w 1773 r. Opiekę nad Świętą Lipką prze
jęło duchowieństwo diecezjalne. Stan 
taki trwał aż do 1932 r., kiedy jezuici po
nownie wrócili do Świętej Lipki.

W okresie międzywojennym Sanktu
arium było nadal chętnie nawiedzanym 
przez pielgrzymów miejscem, a nawet 
spoza jej granic. W roku 1930 do sank
tuarium świętolipskiego przybyło 86 piel
grzymek. W sanktuarium wprowadzono 
nabożeństwa ekumeniczne dla wiernych 
Kościoła ewangelickiego i katolickiego. 
W tym sanktuarium chrześcijanie uczyli 
się wspólnie „pobożności od pierwszej 
chrześcijanki, Matki Pana, wpatrując się 
w Nią jako wzór wiary, posłuszeństwa 
Bogu, pokory i służby bliźniemu”.

Tradycja wspólnych modlitw zacho
wała się i w późniejszych latach. „Ermlän-
disches Kirchenblatt” w 1938 r. odnoto
wał: „ (…) w porannych godzinach Piotra 
i Pawła oraz nawiedzenia NMP stali co
rocznie pielgrzymi obydwu wyznań w ci
chym nabożeństwie, lub też ze śpiewem 
i świecami ofiarnymi przed cudownym 
obrazem ze Świętej Lipki”.

W przededniu wybuchu II wojny świa
towej w 1939 r. pątnicy nadal podążali 
do sanktuarium. Grupy zorganizowane 
przybywały z takich miejscowości jak: 
Stanclewo, Jeziorany, Warpuny, Tolniki, 
Widryny, Lembruk, Otry, Bredynki, Uni
kowo, Ryn, Barczewko, Klebark, Kobułty, 
Purda, Raslity, Kiwity, Mrągowo, Ramso
wo, Węgoj, Lamkowo, Sętal, Biesowo, 
Reszel, Łabędziowo, Stryjewo, Pasterze
wo, Mnichowo, Zawidy, Kępa, Tolnicka, 
Rzeck, Różnowo, Bartołty Wielkie. 

Wybuch II wojny światowej nie za
hamował ruchu pątniczego. Widocznym 
znakiem trwającej wojny był udział we 
mszy św. 50 żołnierzy niemieckich, sta
cjonujących w Potwągach. Niebawem 
pojawili się pierwsi jeńcy wojenni, którzy 
znaleźli zatrudnienie w pobliskich gospo
darstwach rolnych.

Jezuici podjęli się nowych obowiąz
ków duszpasterskich otaczając opieką 
religijną jeńców i robotników przymuso
wych. Opiekę duszpasterską prowadzili 
przez cały okres wojny, za co byli wie
lokrotnie szykanowani, przesłuchiwani, 
a także aresztowani przez władze hitle
rowskie. Ojciec superior Alfons Wolf był 
przesłuchiwany 6 marca 1940 r. przez 
policję niemiecką tylko za to, że w czasie 
mszy św. w Lembruku, którą odprawiał, 
uczestniczyli jeńcy wojenni.

Po wojnie sława Sanktuarium nadal 
rosła, zaczęły odwiedzać Świętą Lipkę 
pielgrzymki i wzrastał ruch wycieczkowy. 
Jezuitom przybyły nowe zajęcia: opro
wadzanie pielgrzymów i turystów, obja
śnianie historii sanktuarium i prezentacja 
organów. Po wojnie nieustannie prowa
dzono prace konserwatorskie, które fi
nansowano głównie z ofiar pielgrzymów 
i turystów przybywających z Polski, Nie
miec i z całego świata. 

W latach powojennych ważnym wy
darzeniem w dziejach sanktuarium świę
tolipskiego była koronacja obrazu Matki 
Bożej. W niedzielny poranek 11 sierpnia 
1968 r. przy zgromadzonych kilkudziesię
ciu tysiącach wiernych ks. Prymas, kard. 
Stefan Wyszyński w obecności kilkudzie
sięciu biskupów ukoronował obraz Matki 
Bożej Świętolipskiej.

W ołtarzu głównym jest obraz Matki 
Jedności Chrześcijan, który został przy
ozdobiony koronami papieskimi 11 sierp
nia 1968 r. Ceremonii dokonał Prymas 
Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a 
sumę celebrował Ks. kardynał Karol Woj
tyła. 

Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 
24 lutego 1983 r. nadał kościołowi w 
Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej. 

Uroczyste ogłoszenie tego dekretu 
odbyło się 29 maja 1983 roku, czyli w 
dniu Nawiedzenia NMP jako święta pa
tronalnego, obchodzonego, od czasu re
formy kalendarza liturgicznego, w ostat
nią niedzielę maja. 

W tym dniu przybyła do Swiętej Lip
ki pielgrzymka gwiaździsta, prowadzona 
przez trzech biskupów równocześnie z 
trzech miast: Reszla, Kętrzyna i Mrągo
wa. Ordynariusz warmiński, biskup Jan 
Obłąk, odczytał bullę papieską i poświę
cił tablicę pamiątkową, wmurowaną przy 
wejściu do kościoła.

W trzechsetną rocznicę konsekracji 
kościoła odbyło się w Świętej Lipce sym
pozjum naukowe poświęcone Feliksowi 
Nowowiejskiemu, a główna uroczystość 
jubileuszowa z udziałem Episkopatu 
Polski odbyła się 20 czerwca 1993 r. Od 
1989 r. w okresie wakacyjnym odbywają 
się w Bazylice „Świętolipskie Wieczory 
Muzyczne” w piątki o godz. 20.00. 

Główne uroczystości odpustowe to: 
 odpust Nawiedzenia NMP w ostat

nią niedzielę maja, kiedy pielgrzymi zmie
rzają do Świętej Lipki w pielgrzymce pie
szej „Gwiaździstej” z Reszla, Kętrzyna, 
Mrągowa, Giżycka i pobliskich parafii

 odpust 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. 

Do Matki Bożej Świętolipskiej do dziś 
przychodzą także ewangelicy. Łącznie 
miejsce to odwiedza około 100 tys. piel
grzymów rocznie. 

Święta Lipka to także obiekt zabytko
wy niezwykłej wartości, zaliczany do naj
wspanialszych okazów późnego baroku 
w Polsce. Zespół architektoniczny złożo
ny z kościoła, krużganku i klasztoru, po
siada zachowaną w idealnym stanie bo
gatą i różnorodną dekorację. Składają się 
na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, 
wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane 
w takiej obfitości dzieła artystycznego 
kowalstwa. 

W ostatnich latach Święta Lipka sta
ła się także miejscem wypoczynku i re
kreacji. Lasy i jeziora przyciągają coraz 
większe rzesze wczasowiczów.
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Dziękuję bardzo* za list z dnia 14 wrze
śnia 2012 r. w sprawie oceny nowych 
praktyk modlitewnych, takich jak prakty
kowana w modlitewnych wspólnotach mo
dlitwa o uwolnienie (w tym tzw. „modlitwa 
pokoleniowa”), modlitwa o uz drowienie 
wewnętrzne oraz modlitwa o przebaczenie 
obejmująca przebaczenie innym, samemu 
sobie oraz Bogu. Wymienione tematy wy
magają bardzo obszernych komentarzy, 
więc najlepiej odnieść się do nich po kolei. 
Zacznę od ostatniego wątku, czyli modli
twy przebaczenia Bogu.

1. moDLiTWa 
PrZeBacZenia BoGU
Jak ocenić tę nowość, która zagości

ła juz dwadzieścia lat temu w naszych 
modlitewnych wspólnotach? Przy odpo
wiedzi musimy uwzględnić kilka aspek
tów: nowość takiej modlitwy, argumenty 
podawane zwykle dla uzasadnienia 
wprowadzenia takiego rodzaju zwraca
nia się do Boga oraz zastanowienie się, 
jaka podstawowa mentalność (tzw. para
dygmat) kryje się za upowszechnieniem 
takiej modlitwy: czy jest to odnowienie 
paradygmatu biblijnego chrześcijaństwa 
czy też wprowadzanie paradygmatu New 
Age’owskiego?

a. aspekt nowości 
tego rodzaju modlitwy.
Pierwszą przesłanką do oceny każdej 

modlitewnej praktyki jest jej zakorze
nienie w Objawieniu Bożym, a więc w 
Biblii i w Tradycji Kościoła. Czy w Biblii 
znajdziemy choć jeden przykład, aby 
ktoś modląc się zwracał się do swojego 
Stwórcy wyznając, że wybacza Bogu?

Nie, takiego przykładu nie ma. Czy jest 
chociaż jeden przykład, aby jakiś świę
ty, jakiś doktor Kościoła, jakiś papież lub 
bohater wiary z historii Kościoła tak się 
modlił? Nie, takiego przykładu też nie 
ma ani jednego. Modlitwa wybaczenia 
Bogu jest więc absolutną nowością w 
historii chrześcijaństwa: czegoś takiego 
nigdy nie było, jest to coś absolutnie no
wego. Ten fakt powinien wzbudzić naszą 
ostrożność, gdyż chrześcijaństwo pole
ga na kontynuacji Tradycji pozostawionej 
przez Pana Jezusa oraz Jego Apostołów 

i rozwijanej pod natchnieniem Ducha 
Świętego w Kościele. Jeśli coś jest zu
pełną nowością, nigdy wcześniej niespo
tykaną – musimy zastanowić się, czy nie 
jest to „kult według własnego pomysłu” 
(Kol 2,23), przed którym przestrzega nas 
Pismo święte.

b. ocena argumentacji podawanej 
dla uzasadnienia tej nowości
Osoby wprowadzające tę nową modli

twę są niekiedy świadome tej trudności, 
dlatego próbują uzasadnić jakoś potrze
bę wprowadzenia nowej modlitwy prze
baczenia Bogu. Głosi się wtedy, że do
świadczenie pokazuje, iż niekiedy ludzie 
czują się znacznie lepiej po skierowaniu 
do Boga słów modlitwy wybaczającej Mu 
Jego postawę. Aby lepiej się poczuć, 
„potrzebujemy powiedzieć: «Dobrze, 
Panie Boże, przebaczam Ci”. Czy jest to 
argumentacja wystarczająca?

Zdecydowanie nie: przebaczenie to 
proces zachodzący między dwiema oso
bami: między skrzywdzonym i winowaj
cą. Jest to akt osoby skrzywdzonej skie
rowany wobec winowajcy; to gotowość 
do puszczenia w niepamięć doznanych 
od winowajcy krzywd; to wyjście naprze
ciw z sercem otwartym na przyszłość. 
W modlitwie przebaczenia Bogu w roli 
winowajcy, krzywdziciela, tego, który 
dopuścił się zaniedbania wobec mnie i 
aktywnie wobec mnie zawinił występuje 
Bóg. Jest to więc modlitwa niezgodna z 
fundamentalną prawdą wiary, że Bóg jest 
absolutnie i całkowicie dobry i nie ma w 
Nim cienia zła.

Zwykle osoby praktykujące modlitwę 
przebaczenia Bogu są tego świadome i 
argumentują w ten sposób: wprawdzie 
obiektywnie rzecz biorąc Bóg nikogo 
nie skrzywdził, ale subiektywne odczu
cie wielu ludzi jest takie, że zostali źle 
potraktowani przez Boga, zostali przez 
Niego zaniedbani albo skazani na nie
korzystne warunki życiowe. Wtedy, mówi 
się, chociaż obiektywnie nie można wy
baczać Bogu, to jednak subiektywnie 
przynosi to ludziom ulgę: „ludzie tego 
potrzebują”. Czy taka argumentacji wy
starczy, aby utrzymać zwyczaj modlitwy 
przebaczania Bogu? Tu znowu należy 
powiedzieć: zdecydowanie nie! Taka 
modlitwa jest fikcją, nie wyraża prawdy 

o Bogu, a nawet wręcz wyraża o Bogu 
nieprawdę. I mimo to nakłaniamy kogoś 
do takiej modlitwy mówiąc: choć to fikcja 
i nieprawda, ale ludziom pomaga! 

Trzeba się zastanowić, czy nie jest to 
przejście od paradygmatu apostolskiego 
do paradygmatu New Age.

c. paradygmat apostolski 
a paradygmat New Age-owski
Paradygmat apostolski mówi: „Po

znacie Prawdę i Prawda was wyzwoli”. 
Paradygmat New Age mówi: „Cóż to jest 
prawda? Jeśli coś ci pomaga, to jest to 
prawda, niezależnie od tego, czy wyra
ża poprawną naukę Ewangelii, czy nie!” 
Paradygmat New Age’owski ujęty jest w 
watykańskim dokumencie Jezus Chry-
stus dawca wody żywej tak: 

„Zasadniczą kwestią jest znalezienie 
swojej własnej prawdy zgodnej z dobrym 
samopoczuciem: ocena religii jest zależ
na od czyichś uczuć i doświadczeń”.

Natomiast zgodnie z watykańskim do
kumentem o New Age, chrześcijańskim 
paradygmatem naszego spotkania z 
Prawdą jest rozmowa przy studni Pana 
Jezusa z Samarytanka. Samarytanka to 
osoba uwikłana w grzechy, błędne po
jęcia religijne, konflikt ze społecznością 
– jednym słowem wszystkie możliwe 
kłopoty, z jakimi ludzie przyjeżdżają na 
rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym. 
I jak wygląda biblijny, ewangeliczny para
dygmat uzdrowieńczego spotkania?

Twoje, Samarytanko wybory, twoje 
grzechy i twoje błędy są problemem. I 
ja, Jezus, jestem rozwiązaniem tego pro
blemu! «O, gdybyś znała dar Boży i [wie
działa], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi 
się napić”  prosiłabyś Go wówczas, a 
dałby ci wody żywej» (J 4,10). Tak zresz
tą zrelacjonowała potem owa niewiasta 
swoje uzdrowienie innym Samarytanom: 
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”.

W podsumowaniu można dostrzec, że 
faktycznie wielu chrześcijan ma preten
sje do Boga o niezadowalający ich bieg 
życia. Ale próba rozwiązania tego pro
blemu przez wprowadzanie fikcyjnych 
modlitw i utrwalanie fałszywego obra
zu Boga jest chybiona. Biblijny proces 
ewangelicznego nawrócenia obejmuje 
odwrócenie się od moich własnych grze
chów i przebaczenie tym ludziom, któ

Znalezione w sieci          18.10.2012, Wrocław

Biskup Andrzej siemieniewski w sprAwie pewnych 
nowych prAktyk modlitewnych:

moDLiTWa PrZeBacZenia BoGU
„moDLiTWa PoKoLenioWa”

moDLiTWa o UWoLnienie

* Autor list skierował do p. Magdale-
ny Matras, Wspólnoty Droga i ks. prof. 
Rajmunda Pietkiewicza, publikujemy go, 
gdyż wiele osób wpada w tę pułapkę.
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rzy wyrządzili mi zło. A rola Boga? Bóg 
błogosławi w moim odwracaniu się od 
moich grzechów i udziela mi siły do prze
baczenia moim winowajcom.

moDLiTWa PoKoLenioWa
Często przez modlitwę pokolenio

wą rozumie się następującą praktykę: 
ustala się genealogię osoby, nad którą 
mamy się modlić, na kilka lub kilkana
ście pokoleń wstecz. Następnie stara się 
ustalić ewentualne grzechy popełnione 
przez dziadka, pradziadka lub prapra
prababcię. I te właśnie grzechy miały
by spowodować demoniczne spętania 
i zniewolenia, którym podlegają osoby, 
za które dziś się modlimy. Dlatego, uczą 
zwolennicy tak rozumianej modlitwy po
koleniowej, osoby te potrzebują modlitwy 
o uwolnienie a nawet egzorcyzmu. Jak 
ocenić tę rozpowszechniona dziś prak
tykę?

a. nauka Pisma świętego
Podstawowe wskazówki dotyczące 

modlitwy czerpiemy z Objawienia Boże
go, na pierwszym miejscu z Pisma św.

Biblia wspomina zasadę duchowego 
dziedziczenia zła z pokolenia na poko
lenie. Jest o niej wzmianka w księdze 
Ezechiela: „Powtarzacie miedzy sobą 
te przypowieść o ziemi izraelskiej: «Oj
cowie jedli zielone winogrona, a żeby 
ścierpły synom»” (Ez 18,2). To samo 
możemy wyczytać w księdze Jeremia
sza: „Ojcowie jedli cierpkie jagody, a 
synom zdrętwiały zęby” (Jr 31,29). Ma 
to oznaczać, że przez rozmaite grzechy 
zawinili ojcowie, a konsekwencje ich 
grzechów ponosi ich potomstwo.

Trzeba jednak zauważyć, że Pismo 
święte wspomina tę zasadę jako błęd
ną. Jest błędna i nie należy się do niej 
stosować! U proroka Ezechiela brzmi 
to tak: „Z jakiego powodu powtarzacie 
między sobą tę przypowieść o ziemi 
izraelskiej: «Ojcowie jedli zielone wino
grona, a zęby ścierpły synom»? Na moje 
życie – wyrocznia Pana. Nie będziecie 
więcej powtarzali tej przypowieści w Izra
elu” (Ez 18,13)”. Po dłuższym wywodzie 
prorok podsumowuje: „Syn nie ponosi 
odpowiedzialności za winę swego ojca, 
ani ojciec – za winę syna. Sprawiedli
wość sprawiedliwego jemu zostanie 
przypisana, występek zaś występnego 
na niego spadnie” (Ez 18,20).

U proroka Jeremiasza brzmi to tak: 
„Będę nad nimi czuwał, by budować i sa
dzić – wyrocznia Pana. W owych dniach 
nie będą już więcej mówić: «Ojcowie je
dli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały 
zęby»” (Jr 31,2829).

b. nauka historii
Zapewne dlatego w Nowym Testamen

cie nie spotkamy się z ani jednym przy

kładem, aby ktoś badał swoją genealogie 
i sprawdzał, jakie grzechy mogli popełnić 
przodkowie do dziesiątego lub piętnaste
go pokolenia wstecz, aby w ten sposób 
ustalić ewentualne demoniczne związa
nia, którym dziś podlega. Zamiast tego 
czytamy: „Proszę, abyś nakazał niektó
rym zaprzestać głoszenia niewłaściwej 
nauki, a także zajmowania się baśniami 
i genealogiami bez końca. Służą one ra
czej dalszym dociekaniom niż planowi 
Bożemu zgodnie z wiarą” (1 Tm 1,34).

Podobnie nie spotkamy się z takimi 
genealogiami grzechów w pierwotnym 
Kościele ani w późniejszych wiekach. 
Skąd więc wzięła się ta idea? To pomysł 
niedawnych lat upowszechnionyw Pol
sce najpierw w latach ’90 przez brytyj
ską misję protestancką Ellel Ministries a 
potem przez nauczanie o. De Grandisa. 
Misja Ellel Ministries wraz ze swoim pa
storem Peterem Horrobinem sprowadzi
ła do Wrocławia dwadzieścia lat temu 
dramatyczne rozłamy i przypieczętowała 
odejście od Kościoła katolickiego wielu 
członków katolickich grup modlitewnych.

c. nie zaprzeczać mocy 
sakramentu chrztu

Z tego powodu moja odpowiedź na za
dane pytanie może być dość krótka. Po
zwolę sobie odpowiedzieć pytaniem na 
pytanie: „Z jakiego powodu powtarzacie 
miedzy sobą te przypowieść o ziemi izra
elskiej: «Ojcowie jedli zielone winogrona, 
a zęby ścierpły synom»?” I pomogę w 
odpowiedzi na to pytanie słowami sa
mego Boga: „Na moje życie – wyrocznia 
Pana. Nie będziecie więcej powtarzali tej 
przypowieści w Izraelu”.

Taka odpowiedz towarzyszyła Kościo
łowi przez wszystkie wieki od czasów 
Apostołów począwszy. Kościół zawsze 
wierzył, ze sakrament chrztu ma moc 
zerwania zaraźliwych powiązań ze złem. 
Katechizm Kościoła katolickiego wyraża 
tę dogmatyczną prawdę:

„Chrzest nie tylko oczyszcza ze 
wszystkich grzechów, lecz także czyni 
neofitę «nowym stworzeniem» (2 Kor 

5, 17), przybranym synem Bożym, który 
stal się «uczestnikiem Boskiej natury» 
(2 P 1, 4), członkiem Chrystusa, a z Nim 
«współdziedzicem» (Rz 8, 17), świątynią 
Ducha Świętego” (KKK 1265).

„Chrzest odpuszcza wszystkie grze
chy, grzech pierworodny i wszystkie 
grze chy osobiste, a także wszelkie ka
ry za grzech. W tych, którzy zostali 
od ro dzeni, nie pozostaje więc nic, co 
mogłoby przeszkodzić im w wejściu do 
Królestwa Bożego, ani grzech Adama, 
ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, 
wśród których najcięższym jest oddziele
nie od Boga” (KKK 1263).

Nie można więc uczyć w zgodzie z 
nauką Kościoła, że jakieś demoniczne 
siły pętające człowieka mogą przetrwać 
kąpiel sakramentu chrztu i są nieusuwal
ne aż do chwili modlitwy o pokoleniowe 
uwolnienie.

moDLiTWa o UWoLnienie
W szerszej sprawie modlitwy o uwol

nienie z demonicznych wpływów spo
wodowanych także innymi przyczynami 
mamy list Kongregacji Nauki Wiary z 
1985 r. zatytułowany Inde ab aliquot 
annis podpisany przez jej prefekta kard. 

J. Ratzingera (papieża Benedykta 
XVI). Zawiera on następujące normy 
dotyczące modlitwy o uwolnienie pro
wadzonej przez osoby świeckie (sub 
ductu laicorum) nawet w obecności ka
płana (etiam praesente sacerdote):

a. nie wolno używać egzorcyzmu 
Leona XIII ani w całości ani w formie 
skróconej;

b. w przypadku modlitwy związanej 
z podejrzeniem jakiegoś wpływu złego 
ducha (diabolicum influxum aliqualiter 
revelare videntur) nie wolno zwracać 
się do złego ducha i dążyć do poznania 
jego tożsamości.

c. należy modlić się o wyzwolenie 
od złego zgodnie z zasadami biblijnymi, 
czyli przez modlitwę zwróconą do Boga 
Ojca: „zbaw nas ode złego”. Ufność w 
zwycięstwo nad złym duchem należy po
kładać w mocy sakramentów i wstawien
nictwa Maryi oraz aniołów i świętych.

d. Kard. Ratzinger przypomniał, że bi
skupi powinni czuwać nas przestrzega
niem tych zasad.

Wynika z tego, że należy zaprzestać 
modlitwy wstawienniczej o uwolnienie, 
jeśli bez udziału egzorcysty ustala się 
rodzaje złych duchów – duch alkoho
lizmu, duch nieczystości, duch Izebel, 
Antychryst itd. – aby potem odsunąć je 
od działania poprzez bezpośredni rozkaz 
lub inne formuły skierowane do złych du
chów takie jak: „związuję waszą moc»”, 
„niech będzie związana moc duchów»”, 
„niech natychmiast odejdą złe duchy i 
niech nigdy nie wracają»”.
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„1. W ostatnim czasie jesteśmy 
świadkami pojawienia się nowej 
formy sprawowania sakramentu po
kuty w postaci tzw. spowiedzi furt-
kowej. Jej geneza nie jest do końca 
jasna. Zwykle wskazuje się na za
łożony w 2006 r. Krąg Miłosier
dzia Kapłanów, skupiający księży 
żyjących charyzmatem Wspólnoty 
Sióstr Służebnic Bożego Miłosier
dzia w Rybnie koło Sochaczewa. 
Jak dotąd nie ma też jasno sprecy
zowanej definicji „spowiedzi furt-
kowej”. Już sama nazwa jest nieja
sna i tajemnicza. Niektórzy mówią 
tu o spowiedzi generalnej połączo
nej z modlitwą o uwolnienie. Ta
kie określenie jest jednak mylące i 
może wprowadzać w błąd. Jak wy
nika z dostarczonych komisji mate
riałów, istota tej spowiedzi polega 
na zamykaniu „furtek” (stąd nazwa 
„furtkowa”), które grzech (osobisty 
lub „pokoleniowy”) otwarł przed 
szatanem, dając mu w ten sposób 
pewną władzę nad człowiekiem. 

Cechą charakterystyczną „spo
wiedzi furtkowej” jest wysoce 
rozbudowany, aczkolwiek ograni
czony do pierwszego przykazania 
Dekalogu (stąd nie jest to spowiedź 
generalna) rachunek sumienia oraz 
modlitwa o uwolnienie, czasem 
przybierająca formę uroczystego 
egzorcyzmu. Tego rodzaju prakty
ka domaga się pogłębionej refleksji 
oraz oceny teologicznej i pastoral
nej.

2. Różne opisy „spowiedzi furt
kowej” sugerują, że mamy tu do 
czynienia z pewnego rodzaju syn
kretyzmem, polegającym na łącze
niu sakramentu pokuty z elementa

mi psychoterapii i egzorcyzmu. Te 
trzy elementy należy wyraźnie od 
siebie oddzielić, gdyż stanowią one 
trzy różne płaszczyzny niesienia po
mocy człowiekowi. Ich przekracza
nie jest w większości przypadków 
przekraczaniem granic własnych 
kompetencji, co może prowadzić do 
poważnej szkody psychicznej i du
chowej penitenta. W tym aspekcie 
„spowiedź furtkowa” jawi się jako 
prawdziwe zagrożenie duchowe. 

Trzeba ponadto zauważyć, że 
przyzwolenie na wprowadzenie no
wej formy sakramentu pokuty, i to 
bez zgody kompetentnych władz 
kościelnych (!), może urucho
mić lawinę kolejnych pomysłów 
na „ulepszanie” tego sakramentu. 
Przykładem tego może być prak
tykowana już spowiedź połączona 
z uzdrawianiem obrazu ojca. Taka 
sytuacja grozi chaosem, a ostatecz
nie rozbiciem jednego Sakramentu 
Pokuty i Pojednania. W pogoni za 
nadzwyczajnością wierni mogą nie 
chcieć „zwykłej” spowiedzi jako w 
ich przekonaniu bezwartościowej. 
Grozi to pojawieniem się księży
specjalistów, namaszczonych lub 
samozwańczych „guru”, dysponu
jących monopolem na sprawowanie 
takiej czy innej formy sakramentu 
pokuty.

3. Istotną kwestią w praktyko
waniu tzw. spowiedzi furtkowej jest 
badanie poprzez bardzo obszerny 
zestaw pytań, aż na trzech pozio
mach (penitent, rodzina, przodko
wie), czy w przeszłości popełnio
ne grzechy nie są nadal otwartymi 
„furtkami” dla złego dycha, które 
należy zam knąć. W takim rozumo

waniu sugeruje się, że potomstwo 
ponosi konsekwencje za grzechy 
przodków, co byłoby nawiązaniem 
do przekonania Starego Testamentu 
o odpowiedzialności zbiorowej. Po
twierdza go powiedzenie w formie 
przysłowia: „Ojcowie jedli zielone 
winogrona, a zęby ścierpły synom” 
(Jr 31,29; Ez 18,2). Cytujący go 
prorocy Jeremiasz i Ezechiel jedno
myślnie twierdzą, że zasada odpo
wiedzialności zbiorowej jest jednak 
błędna i nie należy się nią posługi
wać (Jr 31,30; Ez 18,34). 

Nikt nie ponosi odpowiedzialno
ści za winy przodków. Wprawdzie 
historia ludzi, całego narodu, jest 
historią grzechu, ale o śmierci czy 
życiu duchowym rozstrzyga po
stawa każdego człowieka w danej 
sytuacji (por. Pwt 24,16). W duchu 
odpowiedzialności indywidualnej 
każdy osobiście odpowiada za swo
je postępowanie przed Bogiem. W 
całej pełni potwierdza to Nowy Te
stament, w którym nie spotykamy 
się z jakimś przypadkiem odwoły
wania się do grzesznej przeszłości 
przodków, aby w ten sposób uza
sadnić aktualną obecność demo
nicznych związań.

4. Poważnym nadużyciem jest 
wprowadzanie w ryt sakramentu 
pokuty modlitwy o uwolnienie, któ
rej tekst przyjmuje czasem formę 
uroczystego egzorcyzmu. Dodatko
wa modlitwa o uwolnienie podważa 
skuteczność wcześniej udzielone
go sakramentalnego rozgrzeszenia. 
Należy pamiętać, że sama spowiedź 
jest już egzorcyzmem, a uwolnienie 
od winy jest owocem doświadcze
nia absolutnego usprawiedliwienia, 

Komisja 
teologiczna 

KUL 
o spowiedzi 

„furtkowej”



1/2015

57

jakie otrzymuje się w rozgrzeszeniu. 
To samo dotyczy innych elementów 
„spowiedzi furtkowej”, których nie 
przewidują Obrzędy pokuty. 

Trzeba stanowczo podkreślić, 
że sakramenty są dobrem Kościoła 
i żaden kapłan nie ma prawa samo
wolnego wprowadzania nowych 
elementów do rytu sakramentalnego 
ustalonego przez kompetentną wła
dzę kościelną. Wszelkie innowacje 
w tym zakresie, czynione bez wie
dzy i zgody odpowiednich instancji, 
są nadużyciem.

5. Groźne jest również szukanie 
nowych spowiedników, by zlokali
zować „furtkę” i ją zamknąć osta
tecznie. Wiąże się z tym wielokrot
ne powtarzanie tej samej spowiedzi 
aż do skutku. Tego rodzaju praktyka 
może doprowadzić do skrupułów 
oraz osłabienia wiary w nieograni
czo ną moc Bożego miłosierdzia. 
Po na dto zakłada ona, że jakiś grzech 
niewyznany bez winy penitenta 
(np. wskutek zapomnienia) pozo
staje nieodpuszczony i nadal może 
stanowić „furtkę” dla złego ducha. 
Jest to niezgodne z nauką Kościoła, 
wedle której do ważności spowiedzi 
wymagana jest zawsze i koniecznie 
zupełność formalna wyznania grze
chów, niekoniecznie zaś materialna.

6. Nieuzasadnione jest także 
prze konanie, że tylko określone 
wykroczenia otwierają „furtkę” 
dla złego ducha. W konsekwencji 
rachunek sumienia w „spowiedzi 
furtkowej” ogranicza się do jednego 
(zwykle pierwszego) przykazania, 
co poważnie narusza integralność 
tego sakramentu. Do tego dochodzi 
spowiadanie się z cudzych grze
chów (tzw. grzechów pokolenio-
wych). Kościół nie zna takiej prak
tyki. Wręcz przeciwnie, zgodnie z 
nauczaniem kościelnym wszystkie 
przykazania Dekalogu stanowią in
tegralną całość, w związku z czym 
przekroczenie jednego z nich jest 
także naruszeniem pozostałych 
(por. Jk 2,1011; KKK 2069). 

Katechizm Kościoła Katolic
kiego idąc za Soborem Trydenc
kim stwierdza wyraźnie, że pod
czas spowiedzi winno się wyznać 
wszystkie grzechy śmiertelne, 
„chociaż byłyby najbardziej skryte 
i popełnione przeciw dwu ostatnim 
przykazaniom De kalogu, ponieważ 
niekiedy ciężej one ranią duszę i są 
bardziej niebezpieczne niż te popeł-
nione jawnie” (KKK 1456).

7. Zastrzeżenia budzi również 
sposób, w jaki przy okazji „spowie
dzi furtkowej” przeprowadzany jest 
rachunek sumienia. 

Spowiednik nie może zapomi
nać, że podstawą sakramentu poku
ty jest wolność penitenta i świado
mość jego sumienia. Przygotowując 
się do spowiedzi, penitent sam po
winien dokonać aktu samooceny, a 
następnie wyrazić żal za swoje grze
chy i postanowienie poprawy. Spo
wiednik nie może więc zastępować 
go w szukaniu prawdy o własnym 
życiu. Robienie z penitentem mon
strualnie rozbudowanego rachunku 
sumienia, i to wyłącznie pod kątem 
grzechów, które miałyby otworzyć 
„furtki” dla szatana, jest koncentro
waniem się na nim jako głównym 
sprawcy zła, a nie na pełnej praw
dzie o człowieku. 

Sama spowiedź to nie pora na 
robienie rachunku sumienia z pe
nitentem. Dodatkowe pytania mają 
służyć między innymi uściśleniu 
materii grzechu, wyjaśnieniu kwe
stii wątpliwych, niejasno czy zdaw
kowo sformułowanych. Nie należy 
więc w trakcie spowiedzi czynić 
notatek (np. dotyczących grzechów, 
nazw demonów itp.), zagrażających 
naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

8. Miejscem uwrażliwiania wier
nych na różnego rodzaju zagrożenia 
duchowe jest szeroko rozumiane 
nauczanie kościelne. Dobrym miej
scem ku temu jest wspólnotowe 
słuchanie słowa Bożego w obrzę
dzie pojednania wielu penitentów 
z indywidualną spowiedzią czy też 
nabożeństwa pokutne w ramach 
dalszego przygotowania wiernych 
do sakramentu pojednania. Przed 
indywidualną spowiedzią, w homi
lii lub kierowanym przez celebransa 
rachunku sumienia, jest stosowny 
moment, by uwrażliwiać wiernych 
na niebez pieczeństwa różnych znie
woleń. Wierni świadomi owych 
zagrożeń, pouczeni jak przygoto
wywać się do spowiedzi i w jaki 
sposób wyznawać grzechy, będą się 
dobrze i owocnie spowiadać.

9. W przypadku spraw trudnych 
i patologicznych ich rozwiązanie 
nie jest możliwe w konfesjonale. 
Istnieją też problemy życiowe, któ
re nadają się na dłuższą rozmowę 
poza konfesjonałem, czy może wy
ma gałyby kierownictwa duchowe
go. W samej spowiedzi zamiast 
tra cić czas na szukanie szatańskich 

„furtek” należy otwierać wiernych 
na słowo Boże, na zaufanie w moc 
Bożej łaski, na przemianę w myśle
niu, by żyć Ewangelią w realiach 
swego życia i powołania. W takiej 
perspektywie „spowiedź furtko
wa” jawi się nawet jako szatańska 
prowokacja. Sakrament pokuty za
miast stać się miejscem spotkania 
człowieka z miłosierną miłością 
Boga, która uzdrawia i leczy, staje 
się napawającą lękiem konfrontacją 
z siłami zła. Dlatego zamiast zamy
kać „furtki” przed szatanem, należy 
jeszcze bardziej otwierać penitenta 
na Chrystusa, a w Nim na nowość 
życia chrześcijańskiego, by trwa
ło w nim „nasienie Boże” (słowo 
Boże, łaska, Duch Święty), bo tyl
ko taki człowiek nie może grzeszyć 
(por. 1 J 3,9).

10. „Spowiedź furtkowa” bu
dzi również szereg zastrzeżeń o 
charakterze dogmatycznym i reli
giologicznym. Z punktu widzenia 
duszpasterskiego warto zapytać, na 
czym polega jej „sukces”? Dlacze
go wierni chcą się w ten sposób spo
wiadać? Wydaje się, iż głównym 
motywem jest tutaj doświadczenie 
zniewolenia jakimś konkretnym 
złem. Człowiek ma poczucie, że nie 
panuje nad swoim życiem; wydaje 
mu się, że jakaś mroczna siła trzy
ma go na uwięzi i ściąga w dół. W 
takiej perspektywie „spowiedź furt
kowa” jawi się jako konkretna ofer
ta wyzwolenia. 

Trzeba jednak zauważyć, iż źró
dła zniewolenia człowieka mogą być 
bardzo różne. Niekoniecznie mają 
one charakter demoniczny, o czym 
zdają się zapominać zwolennicy 
„spowiedzi furtkowej”. Zgodnie ze 
świadectwem biblijnym, pierwszym 
i podstawowym źródłem zniewole
nia jest grzech (hamartía). Nie jest 
on tylko aktem nieposłuszeństwa 
względem Boga, ale także mocą, 
która bierze człowieka w niewolę i 
nim zawłada: „każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu” 
(J 8,34; por Ga 4,3). Tej zniewalają
cej mocy grzechu nie należy identy
fikować z mocą złego ducha. Biblia 
ukazuje wprawdzie związek między 
nim a grzechem, jednak nie ma on 
charakteru koniecznościowego (je
śli w rycie chrzcielnym jest mowa o 
szatanie, „który jest głównym spra
wcą grzechu”, to sformułowanie to 
odnosi się do faktycznego porządku 
zbawienia).  Człowiek  mógł  był 
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W życiu duchowym nie ma au-
tomatyzmu. Nie można w jednym 
momencie przekreślić dwudziestu 
lat życia w nałogu lub zmagania 
się z jakimś bolesnym problemem i 
zacząć wszystko od nowa. Nie taka 
jest biblijna wizja człowieka i zba
wienia. Łaska Boża nie jest jakimś 
„dobrym fatum”, które niejako za 
plecami człowieka wszystko pro
wadzi ku dobremu. Gratia supponit 
naturam. Bóg nie łamie natury, ale 
respektuje prawa, które sam jej na
dał.

11. W ostatnim czasie spotyka
my się z przesadnym podkreśla
niem roli szatana w życiu jednostek 
i całych społeczności. Mówi się 
nawet o „złu pokoleniowym”, któ
rego destruktywna moc może prze
trwać nawet wody chrztu świętego. 
Nietrudno dostrzec w tym pewne 
tendencje dualistyczne, które nie 
znajdują żadnego uzasadnienia w 
chrześcijańskiej wizji Boga, świa
ta i człowieka. Kościół od samego 
początku głosił, że całe stworzenie 
jest dobre, gdyż ma swoje źródło 
w Bogu, który jest dobrem absolut
nym (por. Rdz 1,18; Mdr 1,14; Dz 
11,510). Nie ma zatem jakiejś złej 
energii (duchowej lub materialnej), 
która przenikałaby rzeczywistość, 
i którą można by wykorzystać w 
dobrym bądź złym celu (np. przy 
pomocy magicznych zaklęć, radie
stezji itd.). Także szatan jest onto
logicznie dobry, a zło, które czyni, 
wynika z wolności jego decyzji. 
Zło jest brakiem należnego dobra 
(privatio boni), w związku z czym 
nie może być ani bytem substan
cjalnym, ani żadnym pozytywnym 
stanem rzeczy (wszystko co jest, 
jest dobre: ens et bonum convertun
tur). W przeciwnym razie należa
łoby przyjąć istnienie dwóch pryn
cypiów, będących źródłem dobra i 
zła, co jednak pozostaje w głębokiej 
sprzeczności z chrześcijańską na
uką o stworzeniu. 

Jeśli mówi się czasem o „złu 
metafizycznym” (Leibniz), to ak
centuje się jedynie egzystencjalną i 
istotową ograniczoność bytu na tle 
bytu absolutnego. Teologia chrze
ścijańska nie wyklucza wprawdzie 
działań sza tańskich i demonicz
nych, jednak ich nie eksponuje. 
Chrześcijanin ży je świadomością, 
że Chrystus poko nał moce szatań
skie, i że to Jego zwy cięstwo ma 
charakter ostateczny i nieodwołalny 

(por. J 12,31; Ef 1,2022; Kol 2,15; 
Ap 12,9). Szatan w żadnym wypad
ku nie jest równym przeciwnikiem 
Boga. Nie przysługuje mu też żad
na władza nad człowiekiem. Dzięki 
zwycięstwu Chrystusa na krzyżu 
człowiek odzyskał utraconą wol
ność i może stać się uczestnikiem 
królestwa Bożego. To wyzwolenie 
człowieka jest wyzwoleniem „od”, 
a jednocześnie wyzwoleniem „ku”; 
wyzwoleniem, umożliwiającym po
dejmowanie czynów prowadzących 
do zbawczego zjednoczenia z Bo
giem i ukazujących w świecie Chry
stusowe zwycięstwo na krzyżu. W 
kontekście „spowiedzi furtkowej” 
oznacza to: samo zamykanie „fur
tek” nie wystarczy; o wiele bardziej 
trzeba otwierać człowieka na Boga i 
Jego zbawcze słowo (por. Mt 12,43
45; Łk 11,2426).

12. Charakterystyczne dla zwo
len ników „spowiedzi furtkowej” 
de monizowanie rzeczywistości wią
że się ze zdecydowanie negatywną 
oceną religii niechrześcijańskich, 
zwłaszcza religii Wschodu. Należy 
stanowczo stwierdzić, iż nie jest to 
stanowisko Kościoła katolickie
go. Sobór Watykański II stwierdza 
wyraźnie: „Kościół katolicki nic 
nie odrzuca z tego, co w religiach 
owych prawdziwe jest i święte. Ze 
szczerym szacunkiem odnosi się do 
owych sposobów działania i życia, 
do owych nakazów i doktryn, które 
chociaż w wielu wypadkach różnią 
się od zasad przez niego wyznawa-
nych i głoszonych, nierzadko odbi-
jają promień owej Prawdy, która 
oświeca wszystkich ludzi” (DRN 2).

13. Mając na uwadze wszystkie 
poczynione uwagi, postuluje się, by 
władza kościelna oficjalnie zakazała 
praktyki tzw. spowiedzi furtkowej. 
Jej potrzebę dobrze spełnia wypró
bowana i przyjęta w Kościele prak
tyka spowiedzi generalnej, którą dla 
uniknięcia nieporozumień należy 
nazywać „generalną”, a nie „furtko
wą” czy jakąkolwiek inną. Warto 
również zachęcać wiernych do ko
rzystania z kierownictwa duchowe
go oraz różnego rodzaju rekolekcji. 
Tam, gdzie zachodzi uzasadniona 
konieczność, należy zachęcać do 
sko rzystania z pomocy psychotera
peuty lub diecezjalnego egzorcysty.

Lublin, 28.01.2015 r.
Tekst zamieszczono na stronie 

internetowej diecezji rzeszowskiej .

zgrzeszyć także bez pomocy szata
na. Właściwe źródło grzechu nie 
le ży więc poza człowiekiem, ale w 
nim samym. Jest nim wolność – je
dyna „furtka”, przez którą zło ma do 
niego przystęp: „[…] grzech leży u 
wrót i czyha na ciebie, a przecież 
ty masz nad nim panować” (Rdz 
4,7). Błędne jest zatem nazywanie 
grzechu „furtką”, przez która szatan 
niepostrzeżenie wkrada się w życie 
człowieka i staje się jego cichym re
żyserem. Wizja taka może stać się 
niebezpieczną strategią spychania 
wi ny na innych, a nawet postrzega
nia siebie w kategoriach ofiary: 
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam” (Rdz 
3,23). 

W konsekwencji demonizowa
nie rzeczywistości może prowadzić 
do wymawiania się od odpowie
dzialności za zło, u którego począt
ku stoją nasze osobiste decyzje i 
czyny. W Sakramencie Pokuty i Po
jednania człowiek otrzymuje szansę 
stanięcia w prawdzie i doświadcze
nia wyzwalającej mocy Bożego mi
łosierdzia. Wciąż jednak pozostaje 
w nim „zarzewie grzechu” (fomes 
peccati), które Sobór Trydencki na
zywa także „pożądliwością” (con
cupiscentia). 

Określenia te wskazują na pew
ną skłonność ludzkiej woli do zła. 
Jest ona skutkiem grzechu pierwo
rodnego i pozostaje także w czło
wieku usprawiedliwionym przez 
Chrystusa – a więc po chrzcie świę
tym. Do tego dochodzą różne skłon
ności naturalne, których źródła 
tkwią w konkretnych uwarunkowa
niach biologicznych, społecznych 
i kulturowych. Swoją rolę mogą 
odgrywać także różnego rodzaju 
zranienia w sferze psychicznej i du
chowej, sięgające nieraz głębokich 
pokładów ludzkiej osobowości. W 
takiej perspektywie staje się jasne, 
że sakramentu pokuty nie moż
na traktować w sposób magiczny. 
Uzdrowienie/wyzwolenie, które 
rzeczywiście się w nim dokonuje, 
jest procesem, gdyż ma ono za
wsze na uwadze ludzką wolność i 
respektuje całą złożoną strukturę 
ludzkiej osoby. Niestety, przy okazji 
„spowiedzi furtkowej” element ten 
niemal wcale nie dochodzi do gło
su. W konsekwencji zachodzi nie
bezpieczeństwo składania peniten
towi nierealnych obietnic, których 
niespełnienie spotęguje w nim tylko 
poczucie rozczarowania i frustracji. 
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1 lutego 2015 roku The Irish Mail 
on Sunday opublikował brzemienny w 
skutkach artykuł pt. „Irlandzki denty-
sta, agentka PR i jej córka powiązani 
z sektą przekazującą Boże przesłania 
(Marii Bożego Miłosierdzia)”.

Troje Irlandczyków związanych ze 
światem biznesu – w tym prominentna 
agentka PR i dentysta milioner, który 
został developerem, są wmieszani w 
religijne przedsięwzięcie przypominają
ce sektę, które zostało potępione przez 
władze kościelne na całym świecie.

Guru PR Mary Carberry i jej córka 
Sara Carberry, a także Breffni Cully  
dentysta z Donegal, odmówili przyzna
nia się do udziału w stronie internetowej 
Marii Bożego Miłosierdzia, która rozpo
wszechnia proroctwa o czasach osta
tecznych, w tym o nadchodzącej wojnie 
światowej – rzekomo pochodzących od 
Boga.

Według portalu, Maria Bożego Miło
sierdzia to anonimowa kobieta publikują
ca ostrzeżenia dla świata, która została 
wybrana przez Jezusa. Jej zwolennicy 
są zachęcani do zakupu książek i me
dalików, ponieważ  według jednego z 
jej orędzi  ci którzy posiadają medalik, 
zostaną zbawieni, gdy nadejdzie bliskie 
już Drugie Przyjście Chrystusa.

Dzięki zgrabnej kampanii w mediach 
społecznościowych, Maria Bożego Miło
sierdzia zdobyła prawie pół miliona zare
jestrowanych zwolenników, a jej główna 
strona chwali się rocznie aż 1,2 miliar
dem odwiedzających. Orędzia zostały 
potępione przez Arcybiskupa Dublina 
Diarmuida Martina, który oświadczył, że 
nie są one zatwierdzone przez Kościół ,a 
w niektórych przypadkach są sprzeczne 
z nauką Kościoła. 

Fenomen Marii Miłosierdzia Bożego 
po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 
2010 r., gdy grupa zaczęła utrzymywać, 
że otrzymuje orędzia prosto od Boga. 
Jednak tożsamość ludzi związanych z 
pro jektem Marii pozostawała owiana 
tajemnicą. Podobnie jak nieznana jest 
suma, jaką mogła ona zarobić z datków i 
sprzedaży książek oraz medalików. 

Kobieta nazywająca siebie Marią 
Bożego Miłosierdzia przemówiła tylko 
jeden raz publicznie, udzielając wywiadu 
małej chrześcijańskiej stacji radiowej z 
USA w roku 2011.

Podczas 45minutowego wywiadu, 
opowiadała o sobie, że była katoliczką, 
która oddaliła się od swej wiary zanim 
nie doznała objawienia. „Moje życie to
czyło się z dala od kościoła czy chodze
nia na Mszę. Byłam odnoszącą sukcesy 
kobietą biznesu” – powiedziała.

Kobieta nie ujawniła swojej tożsamo
ści, ale powiedziała słuchaczom, że jest 
Irlandką i matką czworga dzieci.

Jej tożsamość pozostała tajemnicą 
do czasu, aż grupa katolickich blogerów 
z różnych części świata postawiła sobie 
za zadanie zbadanie tej sprawy. Dotarli 
oni do dokumentu, który łączył renomo
waną agentkę PR Mary Carberry, znaną 
w kręgach pijarowców jako Mary McGo
vern – jej córkę Sarę oraz wspólnika biz
nesowego Breffni Cully’ego – z przed
sięwzięciem Marii Bożego Miłosierdzia. 
Wszystkie trzy nazwiska pojawiają się 
na irlandzkich dokumentach łączących 
te biznesy, które czerpią zyski ze strony 
sekty ‚Drugiego Przyjścia’ (www.thewar-
ningsecondcoming.com).

Pomimo ujawnienia tych dokumen
tów, żadna z irlandzkiej trójki nie odpo
wiedziała na próby kontaktu ze strony 
blogerów i odmówiła skomentowania 
czy też przyznania się do powiązań z 
działalnością Marii Miłosierdzia Bożego. 
Zarówno Sarah Carberry jak i Cully od
mówili komentarzy przy próbie kontaktu 
osobistego i telefonicznego przez cza
sopismo MoS (Irish Mail on Sunday) w 
przeciągu dwu tygodni przed ukazaniem 
się czasopisma. Jedynie sama Mary 
Carberry odpowiedziała krótko potwier
dzając, że pracowała dla Marii Miłosier

dzia Bożego. Twierdziła, że niesprawie
dliwie stała się celem ataków blogerów, 
przez pracę jaką wykonywała. 

„Przepraszam, nię będę angażo-
wać się (w dyskusję) z internetowymi 
trolami, którzy próbują zrujnować moje 
życie z powodu pracy, jaką wykonałam 
dla kogoś. To wszystko co mam do po-
wiedzenia” – powiedziała. Pani Carberry 
nie wyjaśniła, o jaką pracę chodzi ani 
kim jest osoba, dla której pracowała. 
Zasygnalizowała jednak, że jest świado
ma insynuacji o swoim zaangażowaniu 
w sprawę Marii Bożego Miłosierdzia. 
Stwierdziła: „Przepraszam ale nie mam 
sił, aby się tymi pierdołami (w oryginale: 
crap) zajmować. Ale jeśli macie ochotę 
wierzyć w to g***o, to proszę bardzo. 
To się nazywa zbrodnia podburzania do 
nienawiści, trolle internetowe opowia-
dają bzdury, nie będę się w to mieszać 
bo jeśli tak zrobię to tylko przysporzę im 
wiarygodności” – powiedziała.

Dziennikarz Irish Mail on Sunday na
grał wymianę zdań i dostarczył ich kopię 
renomowanemu analitykowi dźwięku 
Edwardowi J. Primeau z Primeau Foren-
sics w USA. Jest to renomowany ekspert 
sądowy z ponad 30letnim stażem. Pod
dał on analizie i identyfikacji dźwiękowej 
wywiad dla amerykańskiej stacji radio
wej oraz nagranie pani Carberry. Na co

Irlandzka prasa na tropie 
Marii Miłosierdzia Bożego...
...Maria Carberry wykupuje 

wszystkie gazety!
Autor: Michael O’Farrell
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dzień prowadzi swoją działalność na 
AudioForensicexpert.com. Przez czte
ry dni badał nagrania. Po krytycznych 
testach odsłuchania zbadano próbki 
głosowe używając pomiarów elektro
nicznych i wizualnej analizy fal dźwięko
wych, a także analizy na spektogramie. 

Pan Primeau stwierdził, że akcent, 
przerwy między słowami i wymowa są 
identyczne. Następnie użył programu 
do biometrycznego rozpoznawania gło
su jako drugorzędnego narzędzia iden
tyfikacyjnego. Test wypadł pozytywnie. 
Jego wniosek brzmi: „nieznany głos 
pasuje do tego znanego z ponad 90% 
naukową pewnością. Biorąc pod uwa
gę fakt, że oba nagrania dzieli ponad 

trzy lata – i to, że zostały wykonane w 
różnych formatach i okolicznościach – 
rezultat wykazuje największą możliwą 
zbieżność” – twierdzi ekspert. 

Powiadomiliśmy panią Carberry o 
rezultatach i poprosiliśmy o wyjaśnienie 
jej związku z Marią Bożego Miłosierdzia 
oraz z panem Cully. Odmówiła komenta
rza. Zapytaliśmy, czy częścią pracy, jaką 
wykonywała, było też występowanie w 
jej imieniu, jako jej przedstawicielka, w 
amerykańskim radiu, ale nie otrzymali
śmy odpowiedzi także na to pytanie.

Blogerzy opu blikowali w międzycza
sie książkę internetową, w której ujawnili 
szczegóły swoich odkryć. Wśród nich są 
dane dotyczące firm, które łączą Sarę 
Carberry z Marią Bożego Miłosierdzia 
oraz z emerytowanym dentystą milio
nerem, panem Cully (na zdjęciu). Jed
na firma, Trumpet Publishing, jest wła
ścicielem Coma Books, która wydaje i 
sprzedaje książki Marii. Trumpet została 
założona przez panią Carberry i pana 
Cully w 2012 r. Zrezygnowała ona jed
nak ze swojej funkcji a udziały oddała 
niemieckiemu obywatelowi związanemu 
z projektem MBM.

Druga firma została wtedy założona 
przez Niemca i pana Cully, który nazy
wa siebie Joseph Gabriel, występując 
publicznie podczas spotkań związanych 
z MBM. Firmę tę, o nazwie Merdel Ltd, 
założono w celu „produkcji i sprzedaży 
religijnych medalików.” Świadkiem, który 
był obecnym przy podpisywaniu doku
mentów powstającej firmy Merdel Ltd 
była Mary Carberry pod swoim panień
skim nazwiskiem – McGovern, i podpi
sująca się swoim adresem zamieszka
nia – Malahide w północnym Dublinie.

Nie ujawniono żadnych sprawozdań 
finansowych z działalności Mer del, wy
gląda więc, że firma została zam knięta, 
jeszcze zanim zaczęła działalność. Za
miast tego, utworzono firmę Unico Ltd w 
Anglii, która sprzedaje medaliki – jak po
daje strona internetowa wizjonerki. Ani 

pan Cully, ani pani Carberry nie należą 
do kierownictwa firmy.

Wielu biskupów na całym świecie 
potępiło orędzia, a Archidiecezja Dubli
na opublikowała wyjaśnienie w kwietniu 
2014 r. o tym, że MBM nie posiada żad
nej zgody kościelnej na swą działalność, 
Liczba rozpowszechnionych rzekomych 
orędzi od Boga przekroczyła wówczas 
liczbę 300. Arcybiskup Dublina, Diarmu
id Martin, ostro potępił sektę:

„Archidiecezja Dublina otrzymywała 
prośby o wyjaśnienie dotyczące auten-
tyczności rzekomych wizji i orędzi otrzy-
mywanych przez osobę, która nazywa 
siebie ‚Marią Bożego Miłosierdzia’ i która 
może zamieszkiwać w Archidiecezji Du-
blina. Arcybiskup Diarmuid Martin pra-
gnie oświadczyć, że te orędzia i rzekome 
wizje nie posiadają aprobaty kościelnej i 
wiele z ich treści stoi w sprzeczności z 
teologią katolicką. Te orędzia nie powin-
ny być promowane lub wykorzystywane 
w obrębie katolickich stowarzyszeń ko-
ścielnych.”

Grupa Marii Bożego Miłosierdzia wy
łoniła się w 2010, gdy utworzono stronę 
internetową thewarningsecondcoming.
com – bez ujawnienia jej właścicieli, 
która zaczęła publikować orędzia, rze
komo prosto od Boga. Według tej strony, 
orędzia – które obejmują szeroką gamę 
przepowiedni i ostrzeżeń o bliskim Dru
gim Przyjściu Chrystusa – otrzymuje 
Maria Bożego Miłosierdzia, anonimowa 
kobieta wybrana przez Jezusa. Dzię
ki profesjonalnej kampanii w mediach 
społe cznościowych podjętej na całym 
świe cie, MBM zyskała prawie pół miliona 
zarejestrowanych użytkowników, a głów
na strona chwali się ponad 1,2 miliardem 
odwiedzających stronę rocznie. Czyni to 
stronę 10 razy bardziej popularną od 
oficjalnych irlandzkich stron katolickich, 
takich jak choćby strona Konferencji Epi
skopatu Irlandii.

Istnieje blisko 400 fejsbukowych 
grup poświęconych tej sekcie, wiele z 
nich to grupy zamknięte: członkowie 
muszą uzyskać zgodę na przyłączenie 
się. Jedna z takich grup – Maria Divine 
Mercy – Crusade of Prayers and Messa-
ges of the Warning – jest administrowa
na przez obywatela USA i ma członków 
z Dubaju, Kanady, Kenii, Erytrei, Filipin 
i Indii a także z innych krajów. Zwolen
nicy są zachęcani do zakupu kompletu 
książek i medalików zbawienia ze strony 
Marii Bożego Miłosierdzia. Cena meda
lika: 1 euro. W jednej z wizji Bóg miał 
powiedzieć, że każdy kto posiada meda
lik zostanie zbawiony podczas bliskiego 
Drugiego Przyjścia. 

Porównanie głosów 
na spektogramie. Gazeta 
The Irish Mail on Sunday 
zleciła ekspertyzę przy 
użyciu najbardziej za-
awansowanej technolo-
gii, jaka jest dostępna, aby 
sprawdzić, czy agentka 
PR Mary Carber ry jest 
tą samą osobą, co anoni-
mowa kobieta, któ ra jako 
Maria Bożego Miłosier-
dzia udzieliła wywiadu 
w 2011 chrześcijańskiej 
radiostacji WTMR 800 
AM z Philadelfii (USA).

Breffni Cully – emerytowany denty-
sta – był dyrektorem-założycielem dwu 
firm związanych z MBM, dając im swój 
adress w Derry. Obecnie mieszka on na 
rolniczym terenie Fahan na brzegach 
Lough Swilly. Wśród zdjęć domu, który 
wystawiony został na sprzedaż, widnieje 
jedno z widoczną ‚Pieczęcią Boga Żywe-
go’ w sypialni.

Posługiwał się imieniem Joseph Ga
briel – swoim drugim i trzecim imieniem 
– podczas seminariów MBM w Chicago 
(2013). The Irish Mail on Sunday po-
twierdził, że to właśnie Cully używał ad-
resu mejlowego należącego do Josepha 
Gabriela, dokonując rezerwacji pokoju 
we Francji (2014).
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Drugi artykuł ukazał się w ir-
landzkiej prasie już po tygodniu 
i sprowokowała go sama Mary 
Carberry zaskakującą reakcją...

«Dajcie mi 
wszystkie gazety!» 
– mówi Maria Bo-
żego Miłosierdzia, 

Mary Carberry 
czy też Mary 
McGovern?

Michael O’Farrell 
8 luty 2015
Guru PR powiązana z grupą o cha

rakterze sekciarskim próbowała ocen
zurować rewelacje o jej uczestnictwie w 
sekcie przez zakup wszystkich egzem
plarzy gazety The Irish Mail on Sunday 
(MoS) w paru miastach hrabstwa Dublin  
w ostatnim tygodniu. Mary Carberry była 
jedną z trzech osób, jakie w swojej ana
lizie i artykule MoS powiązało z organi
zacją Marii Bożego Miłosierdzia – sektą 
zarabiającą przez rozpowszechnianie 
apokaliptycznych proroctw, rzekomo po
chodzących od Boga.

Tydzień temu, MoS udowodniło przy 
pomocy eksperta sądowego, że głos 
na leżący do kobiety nazywającej siebie 
Marią Bożego Miłosierdzia, który został 
nagrany podczas wywiadu z chrześci

jańską stacją radiową w 2011, odpowia
da głosowi Mary Carberry – agentki PR.

Inni badacze zdołali powiązać osobę 
MBM przez firmy zajmujące się sprzeda
żą książek i medalików, w tym córkę pani 
Carberry – Sarę oraz emerytowanego 
dentystęmilionera Breffni Cully’ego, 
który nazywa siebie Joseph Gabriel na 
seminariach MBM. Jej zwolennicy są za
chęcani do zakupu książek i medalików, 
a jedno z orędzi mówi, że ci, którzy mają 
medaliki zbawienia zostaną ocaleni. Po 
publikacji artykułu w ostatnim tygodniu, 
the MoS dowiedziało się, że jakaś ko
bieta wykupiła setki egzemplarzy gazety 
wkrótce po otwarciu sklepów.

Dziennikarz the MoS odwiedził więc 
ponad dziesięć kiosków, stacji benzyno
wych i sklepów w okolicach Clare Hall, 
Pirtmarnock i Malahide. We wszystkich 
potwierdzono, że pewna kobieta zaku
piła wszystkie dostępne egzemplarze 
gazety wczesnym rankiem w niedzielę. 
Obsługa w wielu z tych punktów ziden
tyfikowała panią Carberry – mieszkankę 
Malahide  jako kobietę, która dokona

ła zakupu. Ogólnie w północnej części 
hrabstwa Dublin wykupiła ona kilkaset 
egzemplarzy gazety, od ośmiu kopii w 
małym wiejskim sklepiku do ponad 130 
egz. w większych sklepach. W jednym z 
nich prosiła bezskutecznie o upust.

„Zdecydowanie poznałbym ją, gdy-
bym ją zobaczył ponownie. Kupiła 50 
egzemplarzy” – powiedział jeden ze 
sprze dających. „Mówiła, że chodzi o in-
ternetowego trolla. Brzmiało to tak, jakby 
to była bardzo poważna sprawa. Była 
zdecydowana kupić wszystkie gazety.”

Inni sprzedający opowiadali o prze
różnych powodach podanych przez pa
nią Carberry: że chciała skorzystać z 
promocji w gazecie oraz że była związa
na z działalnością charytatywną, o jakiej 
pisała gazeta. „Powiedziała, że w gaze-
cie było coś o bardzo trudnej sytuacji i 
powiedziała, że jechała z Tesco w Clare 
Hall do Portmarnock” – opowiadał jeden 
z pracowników sklepu.

„Wynieśliśmy jej gazety do samocho-
du, cały bagażnik był już zajęty, a na tyl-
nym siedzeniu stos aż po dach.” „Jestem 

Mary Carberry, 
bardziej znana pod 
panieńskim nazwiskiem Mary McGo-
vern, 59-letnia matka czwórki dzieci, 
jest postacią szczególną na Dubliń-
skiej scenie PR od wielu dekad. Jest 
znana w kręgach zarówno bizneso-
wych jak i politycznych (na zdjęciu z 
córką Sarą podczas galii Lidla z okazji 
Bożego Narodzenia 2014).

Pracowała jako artystka komercyj-
na w latach 1970 zanim, po 7 latach, 
zaczęła pracować w prominentnej fir-
mie PR Wilson Hartnell. Wyszła za 
mąż za pracownika eSB Johna Carbe-
ry w 1979, a w 1988 utworzyła firmę 
McGovern PR. Sprzedała firmę agen-
cji z UK w 1996, choć dalej kierowała 
biznesem przez parę następnych lat.

Dom rodzinny z widokiem na 
brzeg w Malahide zakupiła w 1990 
wraz z mężem, później nabyli jeszcze 
luksusowy hiszpański apartment wart 
177 tys. euro w White Pearl Beach 
koło Elvirii. 

Dokumenty do-
stępne publicznie 

wy ka zują, że Mary McGovern po-
padła w problemy finansowe około 
r. 2010 (wtedy zaczęły się ukazywać 
pierwsze orędzia).  W sierpniu dosta-
ła tymczasowe zabezpieczenie przed 
wierzycielami, jako część wynegocjo-
wanego układu o upadłości.

Po utworzeniu paru firm turystycz-
nych i agencji nieruchomości, Mary, 
nieraz z pomocą córki Sary, otwierała 
od roku 2005 serię krótko działają-
cych agencji związanych z dziedziną 
PR.

Sarah (30 l., matka jednego 
dziecka) miała kiedyś kontrakt jako 
irlan dzka firma PR reprezentującą 
międzynaro dową agencję modelek. 
Rozpoczęła własną działalność w 
2009 zakładając firmę wypożyczają-
cą ubrania Carberry Dresshire Ltd i 
http://www.secretchic.ei. Wraz z matką 
prowadzi firmę Future Media Commu
nicatinos Ltd, którą założono w 2011.

Rodzina z dziesiątkami lat doświadczenia w dziedzinie Public Relations
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na 100% pewien, że to była ona. Płaciła 
kartą kredytową.”

Inny kasjer powiedział: „Zakupiła 
około 25 egz. Weszła i powiedziała, że 
kupiła wszystkie gazety od Clare Hall aż 
do Malahide w każdym sklepie, a później 
miała jechać do Swords.” Jeden z mniej
szych sklepów, usłyszawszy o dziwnych 
zakupach wcześniej schował wszystkie 
egzemplarze pod ladą dla stałych klien
tów. „Pewien człowiek przychodzi tutaj i 
zawsze kupuje the Mail, ale u nas gaze-
ty skończyły się, więc poszedł do innych 
sklepów, ale wrócił do nas, aby nam 
powiedzieć, że wszystkie egzemplarze 
były wysprzedane” – powiedział jeden z 
właścicieli sklepów.

Aby zapewnić stałym czytelnikom 
dostęp do gazety, the MoS wysłało do
datkowe egzemplarze do kio s karzy w 
poniedziałek, aby mogli je udostępnić 
chętnym następnego dnia. I choć miesz
kańcy w północnej części Dublina mogli 
mieć problem z przeczytaniem tekstu o 
MBM, to wydanie z artykułem o niej do
czekało się emisji radiowej na cały kraj 
przez trzy następne dni w programie Joe 
Duffy’s Liveline.

Do programu the RTÉ Radio 1 za
dzwoniło kilku zwolenników MBM oraz 
jeden rozczarowany i już były zwolennik, 
podczas gdy Duffy parokrotnie próbował 
ustalić tożsamość kobiety z Dublinu cho
wającej się za nazwą MBM. Pomimo po
nawianych zaproszeń skierowanych do 
Marii Bożego Miłosierdzia, program nie 
doczekał się jej udziału. Nazwisko Mary 
Carberry padło raz – ale tylko w związ
ku z kontrowersyjnym wizjonerem Joe 
Colemanem, i tylko pod jej panieńskim 
nazwiskiem – Mary McGovern. Jeden 
z rozczarowanych byłych zwolenników, 
który dodzwonił się do programu, po

wiedział, że stracił wiarę w MBM, gdy jej 
przepowiednie o Drugim Przyjściu Chry
stusa – początkowo zapowiedzianym na 
2011 – nie spełniły się.

„Napisałem do niej maila” – powie
dział. „Odpisała, że Nasz Pan nie wy-
mienił żadnej konkretnej daty… Straci-
łem wszelkie złudzenia.” 

Kilku innych słuchaczy wspomniało o 
swojej pasji i wierze w MBM. „Kocham 
te orędzia od Jezusa” – powiedział je
den ze zwolenników, który czuł się jed
nak zakłopotany ostrzeżeniami ze strony 
władz kościelnych takich jak Arcybiskup 
Diarmuid Martin.

Pani Carberry i jej córka Sara nie 

od powiedziały na listy osobiście dostar
czone im zarówno na domowe, jak i 
firmowe adresy ani w tym, ani w po
przednim tygodniu. Ale przy spotkaniu 
osobistym z dziennikarzem the MoS, 
pani Carberry powiedziała krótko, że 
nie sprawiedliwie stała się obiektem ata
ków ze strony blogerów. 

„Przepraszam. Nie będę wchodzić 
w spór z trollami internetowymi, którzy 
próbują zrujnować moje życie z powo-
du pracy, jaką wykonałam dla kogoś. 
To wszystko co mam do powiedzenia” 
– stwierdziła.

Wykorzystano informacje z: 
https://ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com

Sklep numer 1: Godz. 8.48 Kamera monitornigowa nagrywa Mary Carberry ku-
pującą wszystkie egzemplarze MoS w północnej części Dublina. Świadkowie twier-
dzą, że widzieli zapełniony gazetami bagażnik i tylne siedzenie pasażera. 

Sklep numer 2: Godz. 9.16, 28 min. później, Mary Carberry wchodzi do sklepu 
samoobsługowego parę mil dalej. Podchodzi do kasy i prosi o wszystkie egz. MoS. 
Godz. 9.21 Po zapłaceniu i uformowaniu stert gazet, kamery monitoringowe filmują 
Mary Carberry podczas gdy ona w kilku ratach zanosi gazety do samochodu.

Mary Carbery wykupuje egzemplarze gazety the Irish Mail on Sunday i na kilka 
razy zanosi je do samochodu. Godz. 9.22. Pierwszy plik; godz. 9.23. Powrót po 
większą ilość; godz. 9.24: pełne ręce gazet; godz. 9.24: kolejna porcja; godz. 9.25: 
Mary Carberry niesie ostatni stos gazet do samochodu 

Sklep numer 3: godz. 9.30: w krótkim czasie dociera do następnego sklepu. 
Znowu podchodzi do kasy i płaci kartą kredytową. A następnie wynosi wszystkie 
kopie the MoS, kamery monitornigowe nagrywają to.
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ORęDZIE OTRZyMANE PRZEZ MIRJANę 
W MEDZIUGORJU, Z OKAZJI 

JEJ URODZIN  18 MARCA 2015:

Drogie dzieci! 
Całym sercem was proszę, proszę was, 

dzieci, oczyśćcie wasze serca z grzechu 
i skierujcie je ku Bogu i życiu wiecznemu. 
Proszę was, bądźcie czujni i otwarci na 
prawdę. Nie pozwólcie, aby to wszystko 
co ziemskie, oddaliło was od prawdziwego 
poznania zadowolenia w komunii z moim 
Synem. Ja prowadzę was drogą prawdzi-
wej mądrości, ponieważ tylko przez praw-
dziwą mądrość możecie poznać prawdzi-
wy pokój i prawdziwe dobro. 

Nie traćcie czasu oczekując od Ojca 
Niebieskiego znaków, gdyż największy 
znak On wam już dał, a jest nim mój Syn. 

Dlatego, moje dzieci, módlcie się, aby 
Duch Święty mógł was doprowadzić do 
prawdy, mógł wam pomóc ją poznać i aby-
ście przez to poznanie prawdy byli jedno 
z Ojcem Niebieskim i moim Synem. To 
poznanie daje szczęście na ziemi i otwie-
ra bramy życia wiecznego i bezgranicznej 
miłości. Dziękuję wam.

Mirjana, 18.03.2015
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Przedruk i wykorzystanie tek s tów 
możliwe wyłącznie 

po otrzymaniu pisemnej zgody. 
 Nr konta do wpłat na prenumeratę: 

BRE Bank (35 zł rocznie) 
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480

Przekaz na konto wydawnictwa 
można wykorzystać przy zamawianiu 

prenumeraty pisma lub na inne 
– uzgodnione wcześniej – wpłaty. 

Prosimy, aby informacje na przekazie 
były jasne, jednoznaczne i czytelne; 

koniecznie z pełnym adresem.

Drodzy Czytelnicy!
Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał! 
Niechaj wielkanocna radość na stałe 
zagości w Waszych sercach. 
Niech opromieni je blaskiem 
obecności Zmartwychwstałego i 
każdego dnia umacnia Jego mocą. 
On żyje, pokonał śmierć i pozosta-
wił nam Siebie w Eucharystii aż do 
skończenia świata...
Cieszmy się i korzystajmy z tego, że 
Pan jest tak blisko. 
Alleluja!

Redakcja „Vox Domini”

Z ostatniej chwili:
Episkopat Polski zakazał 
„spowiedzi furtkowej”,
zob. str. 5658.


