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Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, 
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. 
Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.
Pochwalony bądź, Panie! Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone.
Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi 
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. 
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie! Duchu Święty, który swoim światłem 
kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia, 
Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru.
Pochwalony bądź, Panie! Panie Boże w Trójcy Jedyny, 
piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, 
naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata,
gdzie wszystko mówi nam o Tobie. 
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. 
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje. 
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości 
dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. 
Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, 
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych 
i opiekowali się światem, w którym żyjemy.
Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, 
abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, 
aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. 
Pochwalony bądź, Panie! 
Amen.

Modlitwa 
wraz 

ze stworzeniem
z encykliki 

LAUDATO SI 
Papieża Franciszka
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– Jak ojciec interpretował infor-
macje, które słyszał o objawieniach 
Matki Bożej w Medziugorju?

– Przebywałem w Bonn, gdy ob-
jawienia się rozpoczęły. Dowiedzia-
łem się z gazety, że w Medziugorju 
objawiła się Matka Boża. Moja 
pierwsza reakcja była spontaniczna: 
machnąłem ręką i pomyślałem, że 
to plotka, która wkrótce okaże się 
nieprawdziwa. W naszym kraju pa-
nował komunizm, sytuacja politycz-
na w byłej Jugosławii była fatalna, 
zresztą w prawie całej Europie było 
podobnie. Każdego dnia odbywały 
się demonstracje, szczególnie w 
Kosowie. Myślałem, że informacje 
o objawieniach stanowią po prostu 
kolejną grę, zaplanowaną w kręgach 
władzy. 

Dwa miesiące później poje-
chałem do domu i odwiedziłem 
Me dziugorje, ponieważ chciałem 
wiedzieć, co się rzeczywiście stało. 
Miałem wówczas 25 lat i studiowa-
łem teologię. W tym wieku myśli 
się – szczególnie, gdy jest się stu-
dentem – że się już posiadło wszelką 
wiedzę. Widziałem mnóstwo ludzi 
z całego świata, którzy modlili się, 
przystępowali do sakramentu spo-
wiedzi i uczestniczyli w Euchary-
stii. Byłem zaskoczony pobożnością 
mojego narodu, gdyż nawrócenie 
było widoczne gołym okiem. U 
początków objawień nie było aż tylu 
pielgrzymów z zagranicy.

Wkrótce potem zostałem posła-
ny do Włoch, gdzie złożyłem śluby 
wieczyste. Następnie wróciłem do 
Zagrzebia i kontynuowałem studia. 
Dopiero w Zagrzebiu zacząłem za-
stanawiać się nad tym, co zobaczy-
łem w Medziugorju. Coraz bardziej 

tamtejsze wydarzenia budziły moje 
zainteresowanie. Wiele wieczorów 
spędziliśmy, dyskutując o Medziu-
gorju. Szukaliśmy prawdy. 

W 1982 przyjąłem święcenia 
ka płań skie, po których zostałem 
posłany na parafię Čerin, tuż obok 
Medziugorja. Z powodu położenia 
po sąsiedzku, często bywałem w 
Medziugorju, by słuchać spowiedzi. 

– Jak wspomina ojciec wizyty w 
Medziugorju?

– Wiele osób przybywa do Me-
dziugorja i znajduje swoją drogę 
życia. Ale jest też wielu, którzy w 
swoim zagubieniu stają się jeszcze 
bardziej zdezorientowani i niepew-
ni. Dla mnie osobiście Medziugorje 
jest miejscem duchowej odnowy, 
szczególnie gdy pracuję nad sobą, 
kontempluję i zastanawiam się. 
Choć Medziugorje samo w sobie 
nie stanowi problemu, to wydaje mi 
się, że człowiek, który tu przyjeżdża 
może w sobie odkryć problem, z 
którym go to miejsce skonfrontu-
je. Na ile człowiek otwiera się na 
Matkę Bożą, na tyle Ona głęboko 
wchodzi w jego serce i życie. Dla-
tego radziłbym każdemu, aby nie 
lękał się Matki Bożej i Medziugorja.

– Wiele osób przybywa do Me-
dziugorja, a przecież kierują się 
różnymi intencjami i motywacjami. 
Niektórzy pragną właśnie tutaj 
przystąpić do sakramentu pokuty i 
pojednania. Jak wyjaśniłby ojciec 
fakt, że Medziugorje stało się „kon
fesjonałem świata”?

– W Medziugorju dowiedziałem 
się więcej o sakramentach niż w 
czasie studiowania teologii. Łatwiej 
przekonałem się, że „sakrament jest 

widzialnym znakiem niewidzialnej 
łaski Boga”. W Medziugorju nie 
mogłem słuchać spowiedzi szybko, 
ponieważ poprzez spowiedź pragną-
łem pomóc przychodzącemu czło-
wiekowi w stopniowym otwieraniu 
się na poznawanie głębi własnego 
serca, tak aby był w stanie samo-
dzielnie nazywać to, co potrzebuje 
w nim nawrócenia i poprawy. 

Wiem, że od spowiedzi człowiek 
wstaje lepszy i szczęśliwszy, ponie-
waż może ulżyć swojemu sercu, 
stając w szczerości przed Bogiem. 
Dzięki spowiedzi zrozumiałem, jak 
wielki jest Bóg i jak biedny i potrze-
bujący jest człowiek, który żyje w 
grzechu. Każda spowiedź otwiera 
przed nami szansę, aby zacząć życie 
od nowa. 

Pismo Święte mówi: „Szukajcie 
wpierw królestwa Bożego, a wszyst-
ko inne będzie wam dodane.” Gdy 
ludzie przybywają do Medziugorja, 
zazwyczaj szukają cudu w zna-
czeniu nadzwyczajnego znaku. A 
przecież jest tak, że kto szuka głębi 
własnego serca oraz drogi do Boga, 
wtedy przeżywa prawdziwy cud. 

– Niektórzy twierdzą, że każdy 
może wyspowiadać się w swojej 
parafii, a więc nie rozumieją, po 
co pielgrzymować do Medziugorja?

– Ile osób, tyle osądów o Me-
dziugorju, o którym tak wiele się 
mówi. Co dotyczy spowiedzi, mogę 
powiedzieć na podstawie własnego 
doświadczenia, że wierni spowia-
dają się w Medziugorju inaczej 
niż w swoich parafiach. W mojej 
parafii i w parafiach sąsiadujących, 

Medziugorje wywołało 
duchową rewolucję w świecie

Rozmowę z ojcem Branimirem Musa OFM przeprowadził Vitomir Damjanović 
17 marca 2015 w Tihaljinie.

Ojciec Branimir Musa OFM urodził się w roku 1956 w miejscowości 
Široki Brijeg. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. W Splicie i Du-
browniku był w seminarium, a następnie studiował teologię w Sarajewie, 
Makarsce i Zagrzebiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1982. 
Przez pięć lat był kapelanem w Čerin, trzy lata posługiwał jako wikary w 
klasztorze w Široki Brijeg i kolejne trzy lata był wikarym w Tomislavgrad. 
Następnie w latach 1995-2000 był w Medziugorju. Przez kolejnych pięć 
lat był gwardianem w Humac. Od roku 2005 do 2010 pełnił tę samą 
posługę w Široki Brijeg. Od roku 2010 jest proboszczem w Tihaljinie. 
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w których miałem okazję słuchać 
spowiedzi, zauważyłem, że wierni 
spowiadają się powierzchownie, ale 
przybywając tutaj, ci sami ludzie 
stają przed Bogiem z większą skru-
chą, jakby dotknęli głębiej swego 
serca. Otwierają się i głębiej prze-
żywają ten sakrament. Chciałbym 
podkreślić ich przekonanie, widocz-
ne w decyzjach i czynach, że tutaj 
zostaną z cierpliwością wysłuchani 
i zostanie im dany czas. 

Jeśli porównamy spowiedzi w 
Medziugorju i w innych parafiach, 
powiedziałbym, że Medziugorje 
jest rzeczywiście miejscem łaski, 
w którym każdego dnia spełnia się 
słowo Pisma Świętego: „Moją ofia-
rą, Boże, duch skruszony. Sercem 
pokornym i skruszonym, Ty, Boże, 
nie gardzisz”. (Ps 51, 19).

– Gdy spotyka ojciec różne oso-
by i pytają ojca o Medziugorje, co 
im ojciec mówi?

– Z prostotą serca mówię im: 
Przyjdźcie, zobaczcie i sami się 
zachwyćcie! Chodzi o to, aby oso
biście przybyć do Medziugorja 
– modlitwa w ciszy i bycie z sa-
mym sobą prowadzi do odkrycia, 
co robić dalej. Wspaniale jest być 
tutaj, czy to siedząc na ławce wie-
czorem lub rankiem, czy to modląc 
się w kościele lub wspinając się na 
Križevać i Podbrdo. Wszystkie te 
doświadczenia wpisane są właśnie 
w to cudowne sanktuarium. Nie 
potrzebujemy szukać znaków. Jeśli 
pójdziemy za wołaniem Matki Bo-
żej i Jezusa, znajdziemy odpowiedzi 
na wiele pytań. Matka Boża powta-
rza nam słowa z Kany Galilejskiej: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie.” Przypominam i podkre-
ślam, jak ważne jest odkrywanie 
prawdy o sobie oraz spotykanie 
Bo ga, obecnego w naszym wnętrzu, 
ponieważ wtedy zupełnie inaczej 
patrzymy na życie. 

Znam wiele historii i świadectw 
wiernych, kapłanów i biskupów, 
którzy zmienili się pod wpływem 
Medziugorja. Miałem okazję roz-
mawiać z biskupem z Afryki, który 
powiedział, że nie wyobraża sobie 
życia bez Medziugorja. Regularnie 
przyjeżdżał tutaj incognito, w cywil-
nym ubraniu, nie w celu ukrywania 
się, lecz żeby mieć więcej spokoju 
i możliwości skupienia się, tak by 

nie był przez nikogo zagadywany. 
Chętnie chodzi na Górę Objawień, 
na Križevać oraz do kościoła, na-
pełniając swoją wewnętrzną pustkę 
pokojem i miłością pochodzącymi 
od Matki Bożej.

– Czy uważa ojciec, że po 34 
latach objawień odpowiadamy w 
sposób wystarczający na wołanie 
Matki Bożej?

– Z dotychczasowych statystyk 
wiemy, że Medziugorje odwiedziły 
miliony pielgrzymów. Nie wiemy, 
jak wiele śladów zostawili po sobie 
w tym miejscu. W poprzednim roku 
udzielono komunii świętej dwóm 
milionom ludzi – oto siła i cud Me-
dziugorja. Faktem jest, że ludzie lu-
bią tu wracać, ponieważ w centrum 
jest Jezus Chrystus. Maryja jest 
Bo żą Rodzicielką, daje nam Jezusa 
i do Niego prowadzi, skupia nasze 
serca na Chrystusie. Właśnie dzisiaj 
miałem okazję spotkać żonę prezy-
denta Panamy, która po raz czwarty 
była w Medziugorju (zdjęcie na 
str. 4). A są przecież osoby, które 
przybywają do Medziugorja po raz 
dziesiąty, dwudziesty lub setny. 
Jeden z moich dobrych przyjaciół 
przyjechał z Korei Południowej 
po raz 109. Nie jest istotą często-
tliwość bycia w sanktuarium, lecz 
doświadczenie powrotu do źródła, 
w którym ludzie odkrywają szcze-
gólne piękno i działanie łaski Bożej, 
napełniającej ich i inspirującej do 
głębokiego przeżywania wiary. 
Dlatego uważam, że Medziugorje 
wywołało duchową rewolucję w 
świecie. 

– Co sądzi ojciec o stanowisku 
Watykanu, który do tej pory ani nie 
poparł, ani nie zanegował auten-
tyczności objawień?

– W latach 19952000 posługi-
wałem w Medziugorju. Poznałem 
tysiące pielgrzymów, którzy przy-
jeżdżając do sanktuarium, dobrze 
znali miejsce i wszystko, co się 
tam działo. Odbierali Medziugorje 
jako ich dom, jako ich Kościół, a 
sanktuarium postrzegali jako część 
Kościoła katolickiego. Nie wyobra-
żali sobie, że mogłoby być inaczej, 
ponieważ byli przekonani o praw-
dziwości własnego doświadczenia. 
Dla tak wielu osób, które były w 
Medziugorju, ono istnieje w łączno-

ści z Kościołem powszechnym. Pra-
gną oni razem z Matką Bożą czcić i 
kochać święty, apostolski i katolicki 
Kościół, na którego czele stoi Ojciec 
Święty jako najwyższy autorytet. 
Pragniemy kochać Boga, naślado-
wać Chrystusa i świadczyć o Nim. 
Z drugiej strony chcę podkreślić, że 
zachowujemy wiernie przepisy do-
tyczące liturgii, głoszenia Ewangelii 
i udzielania sakramentów. Medziu-
gorje jest obecnie wielkim znakiem 
czasów, w których żyjemy, zarówno 
dla Kościoła, jak i świata.

– Od roku 2010 jest ojciec pro-
boszczem w parafii Tihaljina, w 
której znajduje się cudowna figura 
Matki Bożej. Jej wizerunek znany 
jest na całym świecie. Co mógłby 
ojciec o niej powiedzieć?

– Proboszcz o. Jakov Lovrić 
kupił figurę we Włoszech. Została 
poświęcona dziesięć lat przed po-
czątkiem objawień przez byłego 
prowincjała Hercegowiny, o. Ru-
fina Šilicia. Dla mnie jest jednym 
z najpiękniejszych wizerunków 
Matki Bożej. Nie ma szczególnej 
wartości artystycznej, lecz piękno 
i delikatność Matki, otwierającej 
swoje dłonie, przyciąga i fascynuje 
tego, kto na nią patrzy. Maryja jest 
wyjątkowo piękna, gdy się przed 
Nią klęczy. To także Jej siła wyrazu: 
gdy przed Nią klęczycie, najwyraź-
niej możecie Ją zobaczyć, a Ona 
najlepiej widzi was. W Jej wzroku 
jest tak wiele miłości, a jednocze-
śnie troski, ile może mieścić się w 
sercu wszystkich matek świata. 

Osoba, która wykonała tę figurę, 
może być dumna ze swego dzieła. 
Pielgrzymi bardzo często pytali 
osoby widzące, jak wygląda Matka 
Boża, a oni odpowiadali: „Jest tak 
piękna jak figura Matki Bożej w Ti-
hajlinie.” Być może powiedzieli tak, 
ponieważ również oni nie widzieli 
piękniejszego wizerunku Maryi. 
Od pierwszych dni objawień wize-
runek tej figury stał się symbolem 
Medziugorja, ponieważ wiele osób, 
widząc figurę, twierdziło: „Tak, to 
jest odpowiedni znak Medziugorja”. 

– Jak przeżywa ojciec treść orę-
dzi, które przekazuje nam Matka 
Boża już od 34 lat?

– Jeśli chodzi o orędzia, uważam, 
że poruszają każdy aspekt naszego 
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życia: sprawiedliwość, grzeszność, 
sukcesy i porażki, naturę i świętość. 
Matka Boża mówi do nas prostymi 
słowami i każde przesłanie ma swo-
je głębokie znaczenie. Nieustannie 
ukazuje nam Chrystusa, ponieważ 
tylko w Nim możemy znaleźć ule-
czenie naszych ran. 

Chciałbym przypomnieć jeden 
z aspektów objawień – bliskość 
Maryi, Jej towarzyszenie nam. 
Dlaczego Matka Boża powiedziała 
Jakovowi, że będzie przychodzić do 
niego w święta Bożego Narodzenia 
po tym, jak przestała ukazywać się 
mu każdego dnia? Zauważmy, kiedy 
człowiek może odczuwać zarówno 
pełnię radości, jak i najdotkliwszą 
pustkę – czyż nie właśnie podczas 
tych świąt? Jakov stracił swoich 
rodziców, gdy był małym chłopcem. 
Matka Boża wybrała święta Bożego 
Narodzenia jako datę objawiania się 
jemu, aby nie czuł się samotny.

– Czy chciałby ojciec dodać coś 
na koniec rozmowy?

– O Medziugorju można opowia-
dać bez końca. Medziugorje to nie 
restauracje, pensjonaty i sklepy z 
pamiątkami, które mają za zadanie 
obsłużyć pielgrzymów. Medziugor-
je jest żywym źródłem łaski Boga 
i obecności Matki Bożej. Wiele 
podróżowałem po świecie i gdzie-
kolwiek się znalazłem, widziałem 
znaki Medziugorja. Ludzie, którzy 
tu pielgrzymowali, aktywnie zaan-
gażowali się w budowanie wspólnot 
parafialnych, weszli we współpracę 

z księżmi ze swojej parafii, ale rów-
nież przykładają się do rozwoju ży-
cia wewnętrznego, czytając Pismo 
Święte i uczestnicząc w Eucharystii. 
Zauważmy, że Medziugorje jest 
wielkie wielkością czci oddawanej 
Chrystusowi i Jego Matce. 18% 
Europejczyków deklaruje ateizm 
i właśnie w Europie objawiła się 
Matka Boża. We Francji 33% ludzi 
określa siebie w ankietach jako 
niewierzących...

Obawiam się, że nie rozumiemy 
niektórych spraw, np. powodu, dla 
którego Matka Boża objawia się tak 
długo. A przecież jest Ona matką i 
jak każda mama, zwraca uwagę na 
czyny i decyzje dziecka, obojętnie 
w jakim jest ono wieku.

Na koniec chciałbym przyto-
czyć pewną historię. Pewien czło-
wiek protestował, nosząc wysoko 
transparent, na którym nie było nic 
napisane. Jakiś człowiek zapytał 
go, przeciw czemu demonstruje, 
na co pierwszy odpowiedział: „No 
przecież widzi Pan, co jest na trans-
parencie.” „Ale przecież tam nic nie 
ma!”, odparł drugi. „Przyjacielu, 
tam jest coś napisane tylko dla tego, 
kto umie to przeczytać.” Podobnie 
jest z Medziugorjem – wszystko 
jest napisane, lecz możliwe do od-
czytania jedynie dla tego, kto chce 
to przeczytać. 

Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst z austriackiego kwartalnika 
„Medjugorje...” nr 117, str. 16-21

Ojciec Branimir z małżonką prezydenta Panamy
17.03.2015 w Tihaljinie

BiuRO PielgRzyMkOwO-TuRysTyczne „HAlinA” 
ul. 1 MAjA 18    41-706 RuDA Śl.

tel.: 32 24 22 390 od poniedziałku do piątku od 12:00 do 14:00
tel./fax: 32 24 26 833  7:00-10:00 i 17:00- 22:00 tel. kom. 601471527   

668787424  795178834
bpt_halina@poczta.onet.pl   biuro@halina.com.pl

facebook: www.facebook.com/bpthalina 
szczegółówe PROgRAMy PielgRzyMek nA sTROnie: http://www.halina.com.pl

zAPRAszAMy DO PielgRzyMOwAniA w 2015.
BiuRO zAPRAszA OsOBy PRywAnTe,  Ale ORgAnizuje TAkże wyjAzDy DlA 

gRuP zORgAnizOwAnycH z cAłej POlski,  ze wsPólnOT, PARAFii iTP.  
DO sAnkTuARiów w POlsce i nA Świecie.
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– Czy możesz po-
wiedzieć kilka słów o 
sobie?

– Nazywam się Me-
linda Carla Dumitrescu 
i pochodzę z Rumunii, 
gdzie wychowywałam 
się w bardzo muzykalnej 
rodzinie. Od dzieciństwa 
grałam na skrzypcach. 
Moja mama była pianist-
ką, a ojciec skrzypkiem. 
Po moich narodzinach 
mama powierzyła mnie 
opiece Matki Bożej. Gdy 
teraz jestem tutaj i robię to, co robię, 
czuję ogromną wdzięczność Maryi za 
Jej opiekę. Moja mama była bardzo 
odważna, ponieważ panował wów-
czas komunizm, a ona chodziła do 
kościoła śpiewać, grać na organach 
i dyrygować chórem. Narażała się 
na różne niebezpieczeństwa, lecz 
zwyciężała w niej ogromna odwaga, 
siła woli i głęboka wiara.

Mój ojciec przekazał mi wielką 
pasję i miłość do muzyki. Uczył mnie 
gry na skrzypcach. Z kolei moja mama 
przekazała mi gorącą miłość do Matki 
Bożej, Jezusa, Kościoła i Eucharystii.

– Jesteś teraz w Medziugorju, 
a wspomniałaś, że Twoja mama 
poświęciła cię Matce Bożej. Kiedy 
pierwszy raz usłyszałaś o Medziu-
gorju? Co wówczas myślałaś i jak 
zmieniało się Twoje patrzenie – jak 
postrzegasz Medziugorje dzisiaj?

– Miałam 14 lat, gdy w kwietniu, 
po przewrocie roku 1990, wyjecha-
łam z tatą do Włoch, do Stresa koło 
Mediolanu i tam zajęłam 1 miejsce w 
międzynarodowym konkursie. Ogrom-
ny sukces, po którym rozkwitła moja 
kariera. Jednak jej cena była wielka: 
każdego dnia 7-8 godzin gry, wiele 
poświęcenia, zmiany szkół, nauka 
języków, wyczerpujące dni trwające 
od wczesnego rana do późnego 

wieczora. Coraz częściej zadawałam 
sobie pytanie: Po co to wszystko?

Mając 16 lat, znalazłam się w Ja-
ponii. Cykl wystąpień ze skrzypcami 
tworzył grafik mojego turnée. Jednak 
wspomniane pytanie nieustannie 
drą żyło moje serce. Mówię o tym, po-
nieważ tylko wtedy można zrozumieć 
kontekst, jaki towarzyszył poznaniu 
Medziugorja. 

W wieczór 6 grudnia, czyli Miko-
łajki, po koncercie w Tokio, publicz-
ność domagała się czwartego bisu. 
Pomyślałam sobie: „Mój Boże, gram 
już dwie godziny, jestem na drugim 
końcu świata, tak daleko od rodziny. 
Zostawcie mnie w spokoju, grałam bis 
już trzy razy…”

Dokładnie w tej chwili przypomnia-
łam sobie słowa mojego taty, które 
powiedział mi, gdy byłam w domu: 
„Melinda, graj Ave Maria nie tylko w 
kościele, lecz również na scenie i mów 
do publiczności.” Miał na myśli realne 
mówienie do zebranych na koncercie, 
aby nie być statuą na scenicznych 
deskach.

Pomyślałam sobie: „A więc do-

brze! Zagram Ave Ma-
ria właśnie tutaj, przed 
japońską publicznością, 
nie przed pielgrzymami 
w Medziugorju.” 

Zaczęłam mówić po 
angielsku coś, co nie 
miało związku z tym 
wieczorem: „Jestem 
chrześcijanką, pochodzę 
z  chrześc i jańsk iego 
kraju.” Oczy Japończyków 
nagle zrobiły się wielkie. 
A ja kontynuowałam: „Dla 
nas, chrześcijan, jest to 

czas wyjątkowy, zwany Adwentem, 
czyli przygotowujący nas na święta 
Bożego Narodzenia, na narodziny 
Zbawiciela, naszego Mesjasza. Teraz 
zagram dla państwa utwór Ave Maria, 
który zwiastuje narodziny Chrystusa.” 

Zapanowała głęboka cisza, a ja z 
całego serca, z przekonaniem o praw-
dzie wypowiedzianych słów, zagrałam 
pieśń. Widziałam, jak wielu ludzi 
miało łzy w oczach, także mężczyźni. 
Moje serce było bardzo poruszone, 
ponieważ odczułam i doświadczyłam 
obecności Matki Bożej pośród nas. W 
Tokio spotkałam mojego przyszłego 
nauczyciela, który przyjął mnie do 
swojej klasy mistrzowskiej w Lubece. 
Dlatego też w cudowny sposób otrzy-
małam stypendium.

– A więc byłaś w Niemczech…
– W roku 1993, mając lat 17, zna-

lazłam się w północnych Niemczech. 
Miałam okazję grać w kościele pod 
wezwaniem Najświętszego Serca 
Jezusa, największej katolickiej świą-
tyni w Lubece, w której trzej katoliccy 
kapłani i jeden ewangelicki pastor 
oddali swoje życie – w krypcie znaj-
duje się tablica pamiątkowa ku ich 
czci. Tam chodziłam na mszę świętą. 
Jako jedyna spośród uczniów chodzi-
łam do kościoła i byłam najmłodsza 
wśród czterech, pięciu zebranych tam 

Znakiem miłosierdzia 
Boga jest obecność 

Matki Bożej pośród nas

Wywiad z Melindą Dumitre-
scu przeprowadził  

Vitomir Damjanović 
17.03.2015 w Medziugorju
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osób. W sobotę wieczorem kościół 
był wypełniony wiernymi z Chorwacji. 
Wówczas jeszcze nie umiałam mó-
wić w języku chorwackim. Zawsze 
chodziłam na Eucharystię w języku 
niemieckim i raz w miesiącu brałam 
udział we mszy świętej w języku wę-
gierskim, ponieważ płynie we mnie 
również krew węgierska i mówię w 
języku tego kraju. 

Powracało do mnie pytanie: Dla-
czego jestem tutaj? Dlaczego muszę 
przeżywać wiarę sama? Nie mogłam 
rozmawiać z innymi muzykami o prze-
żywaniu wiary w Boga. Byli bardzo 
serdecznie i życzliwi, ale nie mieli nic 
wspólnego z wiarą. Wszyscy byli tam 
ze względu na sławnego profesora 
gry na skrzypcach, Sachara Brona. 
Wykształcił wielu młodych uczniów, 
którzy później odnosili sukcesy na 
całym świecie. Z tej grupy jestem 
jedyną osobą, która przybyła do Me-
dziugorja…

– Jak do tego doszło?
– Pewnej soboty jedna z moich 

koleżanek, pochodząca z Irlandii, 
zaprosiła mnie na dyskotekę. Pomy-
ślałam sobie, że skoro ona czasami 
uczestniczy ze mną we mszy świętej, 
to dlaczego ja nie miałabym wybrać 
się z nią na tańce? Nie wiedziałam, 
że znajdę piekło na ziemi. Nic tam 
nie robiłam, jedynie obserwowałam. 
Wydawało mi się, że przeniosłam się 
w czasy Sodomy i Gomory. 

Wybiegłam stamtąd, wołając do 
Boga: „Panie, mój Boże, gdzie ja 
jestem!” Chciałam natychmiast wy-

jechać z miasta, ale moja mama 
upro siła mnie, żebym jeszcze została. 
Modliła się za mnie w naszej rodzinnej 
miejscowości Braszów (Siedmiogród) 
we wspólnocie, także z kapłanami 
i siostrami zakonnymi. Wśród mo-
dlących się była kobieta, która jest 
zakrystianką w naszym kościele Serca 
Jezusa w Braszowie. Pielgrzymowała 
często do Medziugorja. Tak modliła 
się za mnie: „Panie, nie dozwól, aby 
Melinda ze swoim talentem zatraciła 
się w świecie.” 

I została wysłuchana. 
Kobieta ta ponosiła wiele ofiar, 

składając je w intencji młodych, 
Ko ś cioła i także mojej osoby. Jej, 
mojej mamie i modlitwom wielu osób 
zawdzięczam fakt, że teraz jestem 
w Medziugorju. Ta kobieta wiele się 
za mnie modliła, a gdy tylko przyjeż-
dżałam do domu na ferie powtarzała: 
„Koniecznie kiedyś musisz jechać do 
Medziugorja, chociaż raz być tam 
na Festiwalu Młodych i zagrać na 
skrzypcach!”

– W którym roku się udało?
– Wszystko zaczęło się w roku 

1995, gdy podarowała mi książkę z 
orędziami z Medziugorja oraz różań-
cem z tego miejsca, na którym modliła 
się za mnie. Nie mogłam znaleźć 
spokoju, aż w końcu w roku 1996 
przyjechałam zupełnie sama z Lubeki 
do Medziugorja. Na końcu książki 
znalazłam numer telefonu do parafii 
oraz zdjęcie proboszcza, o. Slavko. 
Zadzwoniłam z Niemiec, ponieważ 
nikt na miejscu nie znał Medziugorja. 

Przestawiłam się i powiedziałam 
mu o swoim pragnieniu odwiedze-
nia Medziugorja. Jego zdaniem nie 
powinnam była przyjeżdżać sama, 
ponieważ był to czas krótko po wojnie: 
„Musisz przyjechać z zorganizowaną 
grupą pielgrzymów, jesteś za młoda 
na podróż w pojedynkę.”

Miałam wówczas 19 lat. Na pań-
stwo było nałożone embargo i wiele 
spraw było jeszcze niewyjaśnionych 
i niepewnych. Gdy powtórzyłam, że 
koniecznie muszę przyjechać, ojciec 
Slavko powiedział: „Błogosławię cię, 
modlę się za ciebie, ale masz przyje-
chać z kimś, nie sama.” 

Poszłam do biura podróży, za-
bukowałam bilet ze studencką 50% 
zniżką na samolot, z przesiadką we 
Frankfurcie w kierunku Splitu. Nie 
wiedziałam, jak powinnam dalej się 
poruszać. Modliłam się różańcem: 
„Kochana Matko Boża, proszę bądź 
przy mnie, nie opuszczaj mnie. Ojciec 
Slavko powiedział, że nie powinnam 
podróżować sama, a przecież nie ma 
przy mnie nikogo…” 

Nagle w poczekalni, przy bramce 
na lotnisku, zobaczyłam grupę kobiet. 
Miały różańce, a na koszulkach napis: 
„Maryjna pielgrzymka z Kalifornii do 
Medziugorja”. Niewiarygodne! Pode-
szłam do nich i zostałam serdecznie 
przyjęta. A więc wieczorem dotarłam 
do Splitu w ich towarzystwie. Czekał 
na nie autokar, którym ja także mo-
głam podróżować. Następnego dnia 
poszłam do kościoła. Było pusto. 
Piękny słoneczny październikowy 
dzień. I kogo zobaczyłam? Ojca Sla-
vko we własnej osobie! Szedł do mnie, 
uśmiechając się. „Melinda? – zapytał, 
podając mi na przywitanie swoją wiel-
ką dłoń – Witam cię serdecznie!”

Wszystko wydawało mi się niesa-
mowite: bieg wydarzeń, spotkania… 
Jeszcze tego samego dnia wieczorem 
grałam pierwszy raz w kościele, do-
kładnie utwór Ave Maria. Był wtorek, 
a więc po Eucharystii grałam na 
skrzypcach podczas Adoracji Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Szcze-
rze mówiąc, nie chciałam przywozić 
skrzypiec, ale musiałam ćwiczyć każ-
dego dnia, ponieważ nasz profesor był 
bardzo wymagający i sprawdzał, ile 
czasu dziennie przeznaczamy na grę. 
foto: Jacek Puto
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W ten październikowy wieczór 
podczas nabożeństwa, gdy grałam na 
skrzypcach i gdy tak wiele osób zebra-
nych w kościele i poza nim włączało 
się w śpiew, sercem czułam głęboki 
pokój, miłość oraz przekonanie, że w 
końcu jestem w domu. Tego rodzaju 
radości, miłości i pokoju nie znalazłam 
nigdzie w świecie.

– Jaki wpływ miało Medziugorje 
na twoje dalsze życie?

– Moje serce zostało tutaj, ale ja 
musiałam wracać na studia i znów 
podjąć podróże związane z koncer-
tami. Ojciec Slavko stał się moim 
kierownikiem duchowym, więc wraca-
łam do Medziugorja. Miesiąc później 
grałam na koncercie w Graz w Austrii. 
Spotkałam tam koleżankę ze studiów 
w Lubece. Jej ojciec powiedział: „O! 
Byłaś w Medziugorju? Dziś wieczorem 
wybiera się tam grupa pielgrzymów w 
Graz.” Natychmiast zmieniłam swoje 
plany i pojechałam z nimi. Podczas 
postoju w Słowenii dwie kobiety za-
pytały mnie, czy wybieram się także 
na dni skupienia połączone z postem, 
prowadzone przez ojca Slavko. Zupeł-
nie nie byłam świadoma planów, jakie 
miała ta grupa, ale zdecydowałam się 
razem z nimi wziąć udział w skupieniu. 
Wierzyłam, że to był plan samego 
Pana Boga. 

Trzeci raz byłam w Medziugorju na 
święta Bożego Narodzenia, a więc by-
łam trzy razy w ciągu trzech miesięcy. 
W roku 1997 niestety nie udało mi się 
przyjechać ani razu, choć sercem i 
myślami byłam ciągle w Medziugorju.

– Kiedy ostatecznie przyjecha-
łaś zamieszkać w Medziugorju?

– W roku 2000, gdy ukończyłam 
studia w Lubece. Był luty. Profesor 
chciał, abym pojechała do Madrytu, 
ponieważ uważał, że mam wielki 
talent. Ale moje serce mówiło: „nie”, 

nawet wobec oferty 500 euro za mi-
nutę grania. Natomiast mówiło „tak” na 
wołanie Matki Bożej, chociaż zupełnie 
nie wiedziałam, co mnie czeka. 

Zaangażowałam się w apostolstwo 
tutejszej parafii. Był to wspaniały czas 
współpracy z ojcem Slavko. Zachęcał 
mnie do gry wszędzie, gdzie tylko była 
możliwość i sam aranżował okazje do 
tego, by słyszano brzmienie moich 
skrzypiec. Teraz żyje on już w innym 
wymiarze – bardzo za nim tęsknimy, 
wszyscy, którzy z nim pracowaliśmy i 
przebywając blisko niego, zdążyliśmy 
go pokochać i nadal nosimy go w 
sercach.

Dziś, 15 lat od moich początków 
przygody z Medziugorjem, dziękuję 
Matce Bożej, Jezusowi, Ojcu w Niebie, 
Duchowi Świętemu oraz wszystkim, 
którzy z nieba mnie wspierali, także 
moim śp. rodzicom – tata zmarł w roku 
1998, a mama w 2009. Wszystkim 
pragnę z serca podziękować, ponie-
waż dzięki ich modlitwie i wsparciu 
mogłam dojrzewać w szkole Matki 
Bożej. W tym czasie podjęłam także 
decyzję, aby zostać siostrą zakonną.

– Założyłaś w Medziugroju gru-
pę, wspólnotę. Jaka jest jej istota, 
cel?

– W roku 1998 podczas Festiwalu 
Młodych miałam pewne natchnie-
nie, które zaczęłam realizować dwa 
lata temu. Chodzi o małą grupę dla 
młodych ludzi w wieku od 15 do 27 
lat. Większość studiuje, pochodzą 
z różnych krajów. Wszyscy złożyli 
przyrzeczenie czystości. Ja złożyłam 
ślub czystości, natomiast oni prywatne 
przyrzeczenie. Wspólnota nosi nazwę: 
„Małe gwiazdy Jezusa i Maryi”. 

– Co stanowi zadanie członków 
wspólnoty?

– Pierwszym zadaniem jest życie 
czystością, a kolejnym – rozeznanie 
powołania: do życia konsekrowanego 
lub do założenia rodziny. Młodzież 
świadomie i dobrowolnie wybiera 
życie według cnoty czystości, chociaż 
wszyscy wiemy, że wielu młodych 
idzie w zupełnie przeciwną stronę. 
Każdego dnia modlą się w swojej 
rodzinie, tam, gdzie żyją. Spotykamy 
się w różnych krajach, np. ostatnio zo-
staliśmy zaproszeni przez kardynała 
Schönborna do Wiednia.

– Jakie masz odczucia po modli-
twie pokoju w katedrze św. Stefana 
w Wiedniu?

– Było w tym spotkaniu coś spe-
cjalnego, nadzwyczajnego, błogo-
sławionego przez niebo, czego do 
końca słowami nie mogę określić. W 
moim osobistym odczuciu katedra 
św. Stefana jest otwarta na to, by 
zstępowało tu niebo. Wszystko temu 
sprzyja: kardynał, który jest gospo-
darzem miejsca, muzyka i piosenki 
związane z Medziugorjem, zaanga-
żowanie wielu życzliwych osób oraz 
grup modlitewnych, także młodzieży 
z różnych wspólnot.

Każdy ma i zna swoje zadanie do 
wypełnienia oraz czuje się wezwany 
przez Matkę Bożą. Właśnie ta świado-
mość i poruszenie serc tworzy szcze-
gólną atmosferę miejsca i spotkania.

– Co jest charakterystyczne dla 
tej prawie pięciogodzinnej modli-
twy?

– Przede wszystkim pragnę pod-
kreślić fakt, że wszystko dzieje się 
pod troskliwym okiem kardynała, a 
więc za przyzwoleniem i przy wsparciu 
hierarchii Kościoła.

– Jak to się stało, że przyjecha-
łaś do Wiednia?

– Mając 14 lat i jadąc z Mediolanu 
do Rumunii, cały dzień musiałam 
czekać w Wiedniu na pociąg. A więc 
korzystając z okazji, wybraliśmy się z 
naszym nauczycielem na spacer po 
mieście. Oczywiście weszliśmy także 
do katedry. 

Pomyślałam sobie
wtedy: 

Melinda rozmawia z kard. 
Schönbornem 15.11.2014 

w Wiedniu.
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„Mój Boże, chciałabym kiedyś 
tutaj zagrać.” Mówiłam to, trzymając 
dyplom z uzyskanym pierwszym 
miejscem we wspomnianym między-
narodowym konkursie. 

Kilka lat temu zostałam zapro-
szona przez moich serdecznych 
przyjaciół, których poznałam właśnie 
na dniach skupienia z o. Slavko, na 
występ z okazji studenckiej mszy 
świętej w katedrze wiedeńskiej: „Tak 
wielu młodych przychodzi na ten so-
botni wieczór! Koniecznie muszą cię 
usłyszeć!”

Marlies Gollegger była łączniczką 
pomiędzy mną a studentami. Student-
ka, która zajmowała się wszystkimi 
sprawami organizacyjnymi dotyczą-
cymi występu i przebiegu całego wie-
czoru, była już w Medziugorju, a więc 
z otwartością mnie przyjęła. Wszystko 
miało miejsce siedem lat temu w maju. 
W październiku spotkałam dr Stelzer, 
który planował zaprosić mnie na mo-
dlitwę o pokój. W ten sposób zaczęła 
się moja misja w Wiedniu.

– I tak spełniło się twoje marze-
nie z lat wczesnej młodości.

– Tak. Grałam ku czci Matki Naj-
świętszej. Później zaprosiłam do 
Wiednia także młodych ludzi z mojej 
wspólnoty.

– Czy twoja wspólnota ma coś 
wspólnego z muzyką?

– Owszem, z muzyką oraz sztuką. 
Od 1998 r. młodzi ludzi zjednoczeni 
w jednej grupie żyją przyrzeczeniem 
czystości, ale także chwalą Pana 
muzyką, modlitwą i sztuką.

– Jaką pieśń grasz w Medziugor-
ju najchętniej?

– Moim najukochańszym i ulubio-
nym utworem jest klasyczna wersja 
Ave Maria autorstwa Bacha-Gounoda.

– A z typowych piosenek z Me-
dziugorja?

– „Ześlij Twój pokój” – słowa, które 
o. Slavko uczynił swoim życiowym 
hasłem. Lubię także: „Gospa Majka 
moja” (Matka Boża, Matka moja) i 

„Zdravo Kraljice Mira” (Bądź pozdro-
wiona, Królowo Pokoju). 

– Jak postrzegasz Medziugorje 
dzisiaj i co dla ciebie znaczy to 
miejsce?

Dla mnie osobiście Medziugorje 
jest znakiem miłosierdzia Boga po-
przez obecność Matki Bożej. Matka 
ukazuje sobą twarz miłosiernego 
Boga.

Mieć mamę taką jak Maryja – czy-
stą, niepokalaną, która mówi: nic nie 
jest dla mnie zbyt ciężkie lub trudne, 
aby pomóc wam w nawróceniu i po-
znaniu miłości Boga, ponieważ pragnę 
towarzyszyć wam w drodze do nieba 
i tam was doprowadzić. Oto według 
mnie sens Medziugorja.

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

Medjugorje. Gebetsaktion. Maria - 
Koenigin des Friedens.. 
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ORĘDZIA 
MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII 

W MEDZIUGORJU 
I DLA ŚWIATA

z 25 marca 2015
Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy pozwala mi 

być z wami i prowadzić was drogą nawrócenia. Wiele 
serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje 
wezwanie. Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie 
z pokusami i wszystkimi złymi planami, jakie diabeł 
ofiarowuje wam poprzez modernizm. Bądźcie silni 
modlitwą i z krzyżem w dłoni módlcie się, aby zło nie 

posługiwało się wami i aby nie odnosiło w was zwycięstwa. Ja jestem z wami i modlę się za was. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 kwietnia 2015
Drogie dzieci, jestem z wami znowu dzisiaj, aby was prowadzić ku zbawieniu. Wasza... dusza 

jest niespokojna, gdyż duch jest słaby i zmęczony wszystkimi rzeczami tego świata. Wy, małe 
dzieci, proście Ducha Świętego, aby was przemienił i was napełnił swą siłą i ufnością, abyście 
się stali wytrwali w tej walce ze złem. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Je-
zusa. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 maja 2015
Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami. Z radością zachęcam wszystkich do modlitwy i do 
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wiary w potęgę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, aby Bóg napełnił je swoją mi-
łością i abyście stali się radością dla innych. Wasze świadectwo będzie potężne, a wszystko, co 
czynicie będzie utkane z Bożej czułości. Ja jestem z wami, modlę się za was, za wasze nawró-
cenie, abyście postawili Boga na pierwszym miejscu. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 czerwca 2015 (34 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy daje mi tę łaskę, że mogę wam okazać miłość i wezwać 

do nawrócenia. Drogie dzieci, niech Bóg stanie się waszą przyszłością, a nie - wojna i niepokój. 
To nie smutek, lecz radość i pokój powinny królować w sercu każdego człowieka, a bez Boga 
nigdy nie zaznacie pokoju. Oto dlaczego, drogie dzieci, powróćcie do Boga i do modlitwy, aby 
wasze serce śpiewało z radości. Ja jestem z wami i kocham was miłością niezmierzoną. Dzięku-
ję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie

Coroczne orędzie Matki Bożej dla Ivanki z 25 czerwca 2015 
Objawienie miało miejsce w jej domu rodzinnym i trwało 4 minuty. Obecna była jedynie 

najbliższa rodzina. Ivanka powiedziała: Matka Boża udzieliła nam swego macierzyńskiego bło-
gosławieństwa i powiedziała: „Pokόj, pokόj, pokόj”.

OrędzIa przekazane MIrjanIe
2 kwietnia 2015
Drogie dzieci, wybrałam was, apostołowi moi, ponieważ wszyscy nosicie w sobie coś piękne-

go. Możecie mi pomóc, by miłość, z powodu której mój Syn umarł i potem zmartwychwstał, na 
nowo zwyciężyła. Dlatego wzywam was, apostołowie moi, byście w każdym Bożym stworzeniu, 
we wszystkich moich dzieciach, starali się widzieć coś dobrego i starali się ich zrozumieć. 

Dzieci moje, wszyscy jesteście braćmi i siostrami w tym samym Duchu Świętym. Wy, napeł-
nieni miłością do mojego Syna, możecie mówić tym wszystkim, którzy nie poznali tej miłości, 
o tym, co wy znacie. Wy poznaliście miłość mojego Syna, pojęliście Jego Zmartwychwstanie, 
z radością wznosicie oczy ku Niemu. Jest moim matczynym pragnieniem, by wszystkie moje 
dzieci były zjednoczone w miłości do Jezusa. Dlatego wzywam was, moi apostołowie, byście 
z radością żyli Eucharystią, ponieważ w Eucharystii mój Syn daruje się wam zawsze na nowo i 
swoim przykładem ukazuje miłość i ofiarę do bliźniego. Dziękuję wam. 

2 maja 2015
Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca i starajcie się odczuć, jak was kocham i jak pragnę, 

abyście kochali mojego Syna. Pragnę, abyście bardziej Go znali, bo nie jest możliwe poznanie 
Go i nie kochanie Go, On bowiem jest Miłością. Moje dzieci, znam was, znam wasze bóle i wa-
sze cierpienia, bo je przeżywałam. Raduję się z wami w waszych radościach. Płaczę z wami w 
waszych bólach. Nigdy was nie opuszczę. Będę rozmawiać z wami z macierzyńską łagodnością. 
Jako Matka, potrzebuję waszych otwartych serc, abyście z mądrością i prostotą przekazywali 
miłość mojego Syna. Potrzebuję was otwartych i wrażliwych na Dobro i Miłosierdzie. Potrze-
buję waszego zjednoczenia z moim Synem, bo pragnę, abyście byli szczęśliwi i pomagali Mu 
nieść szczęście wszystkim moim dzieciom. Moi apostołowie, potrzebuję was, abyście pokazy-
wali wszystkim Bożą Prawdę, aby moje Serce, które cierpiało i cierpi też dzisiaj bezmiernie, 
mogło zwyciężać w Miłości. Módlcie się o świętość waszych Pasterzy, aby w imię mojego Syna 
mogli dokonywać cudów, bo świętość sprawia cuda. Dziękuję wam.

2 czerwca 2015
Drogie dzieci, pragnę działać poprzez was, moje dzieci, moi apostołowie, aby na koniec zgro-

madzić wszystkie moje dzieci tam, gdzie wszystko jest przygotowane dla waszego szczęścia. 
Modlę się za was, abyście uczynkami mogli nawracać, gdyż nadszedł czas na dzieła Prawdy dla 
mojego Syna. Moja miłość będzie w was pracować, posłużę się wami. Miejcie do mnie zaufanie, 
gdyż wszystkiego czego pragnę, pragnę dla waszego dobra: wiecznego dobra stworzonego przez 
Ojca Niebieskiego. Wy, moje dzieci, moi apostołowie, żyjecie na ziemi we wspólnocie z moimi 
dziećmi, które nie poznały miłości mojego Syna, które nie nazywają mnie matką. Nie bójcie się 
świadczyć o Prawdzie. Jeśli nie będziecie się lękać i będziecie odważnie dawać świadectwo, 
Prawda w cudowny sposób będzie zwyciężać, zapamiętajcie: moc jest w miłości. Moje dzieci, 
miłość to skrucha, przebaczenie, modlitwa, ofiara i miłosierdzie. Jeśli będziecie umieli kochać, 
będziecie nawracać przez uczynki, umożliwicie przenikanie światłości mojego Syna do dusz. 
Dziękuję wam! Módlcie się za swoich pasterzy. Oni należą do mojego Syna, On ich powołał. Mó-
dlcie się, aby zawsze mieli siłę i odwagę być odblaskiem światłości mojego Syna.
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Spoglądając wstecz z dzisiej-
szej perspektywy, zadajemy sobie 
pytanie: czy uroczystość św. Jana 
Chrzciciela towarzyszyła obja-
wieniu przypadkowo, czy jednak 
mamy odczytać głębsze znaczenie 
faktu, iż Matka Boża wybrała wła-
śnie tę datę na początek objawień? 

Wziąwszy pod uwagę wszyst-
kie wydarzenia, których byliśmy 
świadkami przez minione 34 lata, 
druga sugestia wydaje się bardziej 
prawdopodobna, szczególnie, 
gdy weźmiemy pod uwagę słowa 
Matki Bożej z 25 lutego 1996: 
„Wzywam was dziś do nawrócenia 
– to najważniejsze orędzie, z któ-

rym przychodzę.” Nie sposób nie 
zauważyć wspólnego mianownika 
pomiędzy słowami Jana Chrzci-
ciela a pedagogią Maryi. Ostatni 
prorok Starego Testamentu, zapo-
wiadający przyjście Mesjasza jest 
ściśle związany z pojęciem „na-
wrócenie” i „przejście”. Znajduje 
się niejako na pograniczu starego 
i nowego przymierza, wzywając 
nas do wyjścia z grzechu oraz 
przyjęcia przemieniającej drogi 
zbawienia, niesionej przez Je-
zusa Chrystusa. Tak jak niegdyś 
Jan Chrzciciel chrzcił po drugiej 
stronie rzeki Jordan, wzywając do 
przejścia – pozostawienia niewoli 

DLACZEGO „SZKOŁA”?
Uroczystość narodzin św. Jana 

Chrzciciela, a dokładnie 24 czer-
wiec 1981, pozostanie w pamięci 
mieszkańców wioski Bijakovici 
jako moment przełomowy w ich 
życiu. Wszystko stało się nowe i 
inne w życiu szóstki dzieci, które 
tego dnia, zgodnie ze składanym 
świadectwem, zobaczyły Naj-
świętszą Maryję Pannę. Wielkie 
zmiany dotknęły zarówno ich ro-
dziny i wiernych tutejszej parafii, 
jak i milionów ludzi, którzy po-
zwolili, by Matka Boża wkroczyła 
w ich życie.

Szkoła 
pokoju 

Matki 
Bożej

o. Marinko Šakota OFM 
proboszcz parafii 

w Medziugorju
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o nową wiedzę. W procesie tej 
nauki lepiej poznajemy siebie oraz 
procesy zachodzące w nas, gdy 
panuje w sercu pokój oraz niepo-
kój. Przy tym uczymy się również 
dynamiki relacji międzyludzkich. 
Z czasem rozumiemy, że za pokój 
i niepokój nie są odpowiedzialne 
jakieś zewnętrzne czynniki, lecz 
my sami musimy stawiać sobie 
pytanie o wewnętrzne ich źródła. 
Dla wierzących w Boga jest to 
konfrontacja konieczna: niezbęd-
ne stawanie w prawdzie własnego 
serca. 

Wielu wierzących postrzega 
wiarę jako dar, pomijając inny 
aspekt – wiara jako zadanie, któ-
re kosztuje i stawia wymagania. 
Mają świadomość chrztu jako 
początku drogi, lecz zapominają 
o celu życia, którym jest świętość, 
zadana każdemu ochrzczonemu. 
Dlatego często zdarza się, że ich 
wiara, skoro nie jest rozwijana, 
zanika. Taki człowiek pozostaje 
na poziomie samozadowolenia, 
z tego kim i jaki jest, zagłuszając 
pragnienie rozwoju i wzrastania.

Dlatego Matka Boża kieruje 
do nas słowa: „Drogie dzieci, 
wiecie, że jestem z wami tak 
długo, ponieważ uczę was, jak 
postępować na drodze świętości 
życia” (01.01.1987) i „prowadzę 
was na drodze doskonałości” 
(25.10.1994).

Nauka modlitwy jest jedną z 
najważniejszych umiejętności, 
którą nabywamy w szkole Matki 
Bożej. Wyraźnie mówi o tym w 
jednym ze swoich przesłań: „Chcę 
was nauczyć, jak się modlić.” 
(12.06.1986).

Czy kiedykolwiek zadaliście 
sobie pytanie, dlaczego Matka 
Boża przykłada tak wielkie zna-
czenie właśnie do procesu nauki 
modlitwy? Nie musimy prze-
prowadzać długiej analizy życia 
osób wierzących, aby zauważyć, 
że wielu z nich zaniedbało mo-
dlitwę osobistą, rodzinną, liturgię 
mszy świętej oraz zatrzymało się 
w rozwoju duchowym, ponieważ 
nie zrozumieli, że modlitwa jest 
rzeczywistością dynamiczną, 
wy magającą rozwoju. Na drodze 

grzechu i przyjęcia wolności dzie-
ci Bożych, tak Matka Boża od po-
czątku objawień wzywa każdego z 
nas i cały świat do pozostawienia 
przyzwyczajeń starego człowieka 
oraz odnawiania serca i życia. 

Warto zaznaczyć jedno we-
zwanie Matki Bożej, szczególnie 
charakterystyczne dla Medziugor-
ja: apel o przejście od konfliktów 
do pokoju. Już trzeciego dnia 
objawień, 26 czerwca 1981, z 
mocą miłości prosiła przez Mariję 
Pavlović: „Pokój, pokój, pokój i 
tylko pokój! Pokój musi panować 
między ludźmi a Bogiem oraz 
pomiędzy ludźmi!” Wołanie o po-
kój nie jest tylko jednym z wielu 
orędzi Maryi, lecz celem i sensem 
wszystkich Jej orędzi. Nawró-
cenie, modlitwa, post, spowiedź 
– wszystko to służy ponownemu 
zaprowadzeniu pokoju w życiu 
człowieka. 

Jednak wiemy, że uzyskanie 
pokoju nie jest łatwym zadaniem. 
Z ledwością go osiągamy, za chwi-
lę go tracimy i z wielkim trudem 
odzyskujemy. Jesteśmy podobni 
do „chwiejnych dzieci, czyniących 
pierwsze kroki” (25.12.1989), jak 
niegdyś opisała nasz stan Matka 
Boża.

Doświadczenie wielu ludzi pro-
wadzi nas do wniosku, że człowiek 
nie jest w stanie o własnych siłach 
urzeczywistnić prawdziwego po-
koju, tęsknoty każdego ludzkiego 
serca. Czy to nie potwierdza słów 
Maryi? „Wy, drogie dzieci, nie mo-
żecie uczynić tego samodzielnie, 
dlatego jestem blisko, aby wam 
pomagać” (04.02.1986). Kluczem 
do zrozumienia Medziugorja jest 
zobaczenie, że Matka Boża nie 
towarzyszy nam biernie, widząc 
naszą niewiedzę i bezsilność, lecz 
przejmuje inicjatywę i oferuje nam 
konkretną pomoc: „W szczegól-
ny sposób upodobałam sobie tę 
parafię i pragnę ją prowadzić.” 
(01.03.1984). 

Wspomnianą pomoc rozumie 
Ona jako wychowywanie nas, 
jakby w szkole: „Uświadomcie 
sobie, moi kochani, że jestem wa-
szą Matką i objawiam się na ziemi, 
aby was uczyć (…)” (29.11.1984)

Niewątpliwe Matka Boża wy-
chowuje nas już od bardzo długie-
go czasu. Podkreśliła to w jednym 
z orędzi: „Jestem z wami tak dłu-
go, ponieważ chcę was nauczyć 
modlitwy” (12.06.1986). Innym 
razem mówi: „Drogie dzieci, z 
waszego powodu ukazuję się tak 
długi czas – aby wam pomóc wcie-
lić w życie słowa orędzi, które wam 
przekazuję” (30.10.1986)

KTO JEST UCZNIEM?
Już wprowadzenie w temat 

uczenia się w szkole Matki Bożej 
ukazuje nam, jak ważne są to 
lekcje. Jednym z powodów, dla 
których potrzebujemy uczyć się w 
tej szkole, jest nasza niezdolność 
do życia w oparciu jedynie o wła-
sne możliwości. Już Sokrates był 
tego świadomy: „Wiem, że nic nie 
wiem.” Oto postawa mędrca, który 
pozostaje otwarty na poznawanie 
nowego.

Patrząc na temat pokoju, który 
jest jedną z najistotniejszych kwe-
stii w szkole Matki Bożej, trzeba 
przyznać, że bardzo potrzebujemy 
się go uczyć, ponieważ to budzi 
naszą świadomość, że po pierw-
sze rzeczywistość jest o wiele 
bardziej złożona niż myślimy, 
po drugie pokój wymaga o wiele 
więcej naszego zaangażowania 
i wysiłku niż dotychczas wkła-
daliśmy. Ale właśnie wtedy, gdy 
wydaje się nam, że już wszystko 
wiemy, musimy być ostrożni, po-
nieważ sytuacje życia weryfikują 
naszą wiedzę i często zdarza się, 
że nie potrafimy wiedzy przekuć 
na praktykę naszych wyborów i 
decyzji. Wiele wiemy o pokoju, 
a jednak ciągle dajemy się wikłać 
w sieć niepokojów i konfliktów, 
z trudem się z nich uwalniając. 
Dlatego potrzebujemy się uczyć, 
nie tylko sposobów uzyskania 
pokoju, lecz również utrzymania 
go i pielęgnowania. Orędzie z 
25.02.1991 mówi: „Dzisiaj za-
praszam każdego z was, abyście 
wybrali bliską i szczerą relację z 
Bogiem, ponieważ niepokój wa-
szych serc jest owocem oddalenia 
od Niego.” Gdy uczymy się od 
Matki Bożej, stajemy się bogatsi 
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modlitwy ledwo ruszyli z miejsca, 
a już się zatrzymali i nie ruszyli 
dalej. Wielu znajduje się na po-
ziomie modlitwy z dzieciństwa lub 
wczesnej młodości. Gdy jako do-
rośli doświadczają kryzysów, tym 
bardziej odchodzą od modlitwy i 
mszy świętej, tym samym powta-
rzając ten sam błąd, tzn. nie uczą 
się z tego, co przynosi im kryzys, 
nie słyszą zaproszenia do rozwoju, 
wzrostu i dojrzewania duchowego.

Jest to niesamowicie ważne, 
ponieważ w ten sposób otwie-
ramy się na nowe, dotychczas 
nieznane przestrzenie życia du-
chowego. Jednocześnie pozostaje 
to ogromnym trudem, ponieważ 
wymaga naszej gotowości na 
zmianę. Nasze oczy otwierają 
się na rzeczywistość taką, jaka 
jest, a jednocześnie przestaje ona 
być taką, jak sobie wyobrażamy. 
A więc życie koryguje i zmienia 
nasze przekonania i reakcje. To 
potrafi budzić lęk, ponieważ z 
trudem pozostawiamy to, co raz 
przyjęliśmy jako swoje. Czujemy 
lęk przed stratą tego, co już dobrze 
znamy. Boimy się zobaczenia 
prawdy, zarówno o sobie samych 
(być może jestem inny niż do tej 
pory myślałem), jak i o innych 
(może nie są tacy, jakich ich sobie 
wyobrażam). 

Uczenie się wymaga pokory. 
Psalmista mówi: Pan „rządzi po-
kornymi w sprawiedliwości, ubo-
gich uczy swej drogi” (Ps 25,9). 
Jedynie pokorny człowiek jest 
gotowy uczyć się, a więc otwierać 
na nieznane. Człowiek pyszny 
uważa, że wie wszystko najlepiej 
i nie potrzebuje się uczyć. Czyż 
nie jest to powód, dla którego, jak 
czytamy w Pierwszym Liście św. 
Piotra: „Bóg pysznym się sprze-
ciwia, a pokornym łaskę daje” (1 
P 5,5)? Maryja wyraziła tę myśl 
w swym uwielbieniu Magnificat: 
„Strąca władców z tronu, a wy-
wyższa pokornych” (Łk 1,52).

Pokorny, skromny człowiek po-
zostaje sercem otwarty na innego, 
otwarty też na Boga, dlatego Mat-
ka Boża zaprasza nas, mówiąc: 
„Otwórzcie wasze serca w modli-
twie i pokorze…” (25.10.2005).

Pokora wymaga świadomości, 
że ze wszystkiego można wy-
ciągnąć naukę. Warunkiem jest 
gotowość przyjęcia nowości oraz 
pozwolenie drugiemu, by mnie 
konstruktywnie skrytykował lub 
poprawił. Ten aspekt jest bardzo 
ważny. Ogromną szkodę czynimy 
sobie, pozostając w niewiedzy i 
nieświadomości, byleby mieć tzw. 
święty spokój. A przecież każde-
go dnia spotykamy darmowych 
nauczycieli, których podsyła nam 
samo życie. Możemy ich mijać 
bezowocnie, jeśli nie podejmuje-
my refleksji i nie przyjmujemy ich 
przesłania do rozwoju.

Drugim warunkiem uczenia 
się jest umiejętność słuchania, 
bez którego nie możemy postę-
pować do przodu w szkole Matki 
Bożej: „Pragnę was prowadzić, 
lecz nie chcecie słuchać mojego 
przesłania” (25.07.1985). Przy-
pomnijmy sobie, że Matka Boża 
raz już prawie zrezygnowała z 
objawień, ponieważ nie chciała 
nikogo zmuszać „do tego, czego 
sercem nie pragnie i wolą nie 
chce” (30.04.1984). A kontynu-
ując wychowywanie nas, podkre-
ślała wagę słuchania: „Mówię do 

was i pragnę nadal do was mówić. 
Jednak wy postarajcie się słuchać 
moich wskazówek” (10.05.1984).

Uczenie się budzi w nas świa-
domość, że wszystko, co żyje, jest 
dynamiczne, jakby ciągle pod-
legało procesowi zmian. Nic nie 
jest pełne i skończone, natomiast 
wszystko się rozwija. Dojrzałość 
własna i innych nie dzieje się w 
jednej chwili, lecz stanowi pewien 
proces. Czyż nie jest to powód, 
dla którego psalmista porównuje 
sprawiedliwych nie z pomnikami 
lub czymś zakończonym, lecz z 
palmami i cedrami? „Sprawiedli-
wy zakwitnie jak palma, rozrośnie 
się jak cedr na Libanie” (Ps 93, 
13) Tak więc powinniśmy również 
relację i rozmowę z Bogiem, czyli 
modlitwę, postrzegać jako coś, 
co nieustannie się rozwija, co nie 
jest i nie może być zakończone i 
zamknięte. Boga poznajemy stop-
niowo, krok po kroku. A poznawa-
nie to nie ma końca ani na ziemi, 
ani w niebie. Przypomnijmy sobie 
małego Samuela, który dopiero 
za trzecim wołaniem rozpoznał 
głos Pana. Pomógł mu w tym inny 
człowiek, Heli. 

Uczenie się wymaga od nas 
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także dużej cierpliwości zarów-
no wobec siebie, jak i innych. A 
szczególnie dużo potrzebujemy 
jej, krocząc drogą świętości. 
Matka Boża nas do tego zaprasza: 
„Bądźcie cierpliwi i wytrwali w 
modlitwie” (14.01.1985). Możli-
we, że Jezus, kierując się troską o 
wzrost duchowy swoich uczniów, 
nie pozwolił im wyrwać chwastu 
spośród pszenicy, aby nie wyrwali 
tej ostatniej. Jednocześnie jasno 
wskazał im na wagę cierpliwości. 
(Por. Mt 13,29). Gdy dokładnie 
rozejrzymy się dookoła, poznamy, 
że w naturze jest podobnie – we 
wszystkim konieczna jest cierpli-
wość.

Powróćmy do początków, do 
św. Jana Chrzciciela, który wołał 
do ludzi: „Nawróćcie się, bo bli-
skie jest Królestwo Boże!” (Mt 
3,2) Przy tym krytykował faryze-
uszy i saduceuszy, którzy mówili 
między sobą: „Abrahama mamy 
za ojca” (Mt 3,9), co znaczyło 
dla nich: my mamy rację, nie po-
trzebujemy nawrócenia, ponieważ 
należymy do narodu wybranego.

Rozważmy ich słowa i spójrz-
my na nasze serca, na nasze 
postawy i przekonania. Czy roz-
poznajemy siebie w ich słowach? 
Czy może odnoszą się one jedynie 
do innych…?

Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego 
kwartalnika „Medjugorje. Ge-
betsaktion...” nr 117, str. 4-9.

PolecaMy!
S. eMMaNuel Maillard
«z Maryją w SzKole 
Miłości i święTości»
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– Niech będzie pochwalony 
jezus i Maryja! drogi księże bi
skupie, ogromnie się cieszę, że 
zgodził się ks. biskup udzielić mi 
wywiadu. Na początku chciał
bym poprosić księdza biskupa, 
aby nam powiedział coś o sobie.

– Jestem dziesiątym dzieckiem w 
rodzinie, ostatnim. Siedmioro nas żyje. 
Urodziłem się przez cesarskie cięcie. 
Stan mojej mamy był ciężki i lekarze 
zapytali, kogo mają ratować – ją czy 
dziecko. Mama odpowiedziała, że 
dziecko… Okoliczności moich urodzin 
można nazwać darem Bożym i darem 
wielkiej wiary i zaufania mojej mamy. 

Ukończyłem Seminarium Duchowne 
w Lublinie. Po święceniach kapłańskich 
rozpocząłem pracę duszpasterską w 
Stróży koło Kraśnika. Następnie służy-
łem Panu Bogu i ludziom w Za mościu. 
Na Ukrainę wyjechałem w 1991 r. Dwa 
lata byłem w Mańkowcach, w centralnej 
Ukrainie, następnie przy jechałem do 
Zaporoża w 1993, gdzie jestem do dziś. 
W 2010 roku otrzymałem nominację 
biskupią. Byłem wtedy w Medziugorju 
na pielgrzymce. Tyle o mnie.

– Mówił ksiądz biskup o tym, 
że będąc w Medziugorje otrzy
mał informację o nominacji na 
biskupa. czy to była pierwsza 
wizyta księdza biskupa w tym 
miejscu?

– To nie była moja pierwsza wizyta w 

Medziugorju. Do tego momentu odwie-
dziłem to miejsce siedem razy. Wtedy, w 
październiku 2010, byłem tam z grupą z 
Ukrainy. Była to pielgrzymka szczególna 
i niedokończona, dlatego że musiałem 
wrócić wcześniej do Kijowa wezwany 
przez Nuncjaturę Apostolską. Jak się 
później okazało, wezwanie dotyczyło 
nominacji na biskupa pomocniczego 
diecezji Charkowsko-Zaporoskiej. 8 
grudnia 2010 roku zostałem wyświęco-
ny na biskupa w Charkowie.

– co skłoniło ks. biskupa, aby 
tam pojechać?

– Słyszałem o tym, że Matka Bo-
ska objawia się w Medziugorju. Mam 
taką zasadę, że lepiej raz zobaczyć 
niż sto razy usłyszeć. Postanowiłem 
na własne oczy zobaczyć i poczuć w 
sercu, co się dzieje w Medziugorju. Dziś 
mogę poradzić wszystkim, którzy mają 
wątpliwości, co do objawień, żeby tam 
pojechali. Bóg przez przyczynę Matki 
Boskiej wszystko wyjaśni. Dlatego też, 
kiedy nadarzyła się okazja, a były to lata 
90-te, z grupą Polaków, pojechałem do 
Medziugorja. To, co zobaczyłem i czego 
doświadczyłem, było niesamowite i nie 
mam wątpliwości, że przez Matkę Świę-
tą Bóg działa tam w szczególny sposób.

– czy widzi ksiądz biskup jakąś 
zależność pomiędzy objawienia
mi w Fatimie, pontyfika tem 
jana Pawła ii a wydarzeniami w 
Medziu gorju, jakiś szczególny 

plan Boży?
– Sądzę, że Me-

dziugorje jest kon-
tynuacją Fatimy. 
Błogosławiony Jan 
Paweł II był bardzo 
dobrze zorientowa-
ny we wszystkich 
sprawach, które 
się działy za Jego 
pontyfikatu w świe-
cie. Wiemy, że to 
był wielki mistyk 
i wielki człowiek, 

wielki pasterz, święty i dlatego wierzył 
w nadprzyrodzone działanie, którego 
jesteśmy świadkami, a które rozpoczęte 
w Fatimie przez naszą Mamę Niebie-
ską, kontynuowane jest w Medziugorju. 
Sądzę, że powiązanie, zależność 
po między Fatimą a Medziugorjem 
jest tak wielka i tak żywa, że ten duch 
Fatimy można odczuć w Medziugorju. 
Maryja, nasza Mama, ten plan, który 
rozpoczął się w 1917 roku, kontynuuje, 
przychodząc z nieba każdego dnia do 
Medziugorja, a potem do wszystkich 
parafii, do wszystkich wspólnot. Dzieje 
się tak dzięki tym, którzy w Medziu-
gorju odczuli wielką miłość matczyną, 
powrócili do swoich wspólnot i tam 
kontynuują, będąc współpracownikami 
Maryi, wielkie sprawy dotyczące życia 
w wierze, nadziei i miłości.

– czy zgadza się ksiądz bis
kup ze słowami śp. o. Slavko 
Bar baricia, że Medziugorje jest 
dzisiejszą górą Tabor, na której 
otrzymujemy wiele łask, ale z 
której musimy zejść, aby świad
czyć.

– O. Slavko Barbarić to wielki opatrz-
nościowy człowiek i dlatego jego słowa 
są bardzo trafne. On odczuwał obec-
ność Maryi bardzo silnie i pięknie potrafił 
to wyrazić swoim działaniem i słowem. 
Sądzę, że miał szczególny dar przeka-
zywania przesłania z nieba. W 100% 
zgadzam się z ojcem Slavko we wszyst-
kim. Rzeczywiście Medziugorje to jest 
Góra Przemienienia ludzkich serc. 
Przyjeżdzający tam ludzie zaczynają się 
modlić, zaczynają pościć i potem wiozą 
do swoich parafii to, co najlepsze. To, co 
gdzieś zostało zagubione. To, co kiedyś 
było w naszych parafiach, a zostało 
gdzieś zaprzepaszczone. Ta wielka 
odnowa dokonuje się właśnie poprzez 
potrzebę modlitwy, potrzebę postu, 
poprzez potrzebę modlitwy na różań-
cu, potrzebę regularnej comiesięcznej 
spowiedzi, regularnego czytania Pisma 
Świętego, częstego przyjmowania ko-
munii św. To wszystko jest kręgosłupem 

znalezione w sieci 
WyWiad z BiSkupeM janeM SoBiło

Przez MaTKę BoŻą 
BÓg działa w Medziugorju 

w SzczegÓlNy SPoSÓB
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naszego chrześcijaństwa. Człowiek w 
Medziugorju odnajduje drogę do Pana 
Boga, a potem rozwija się w wierze. 
Ojciec Slavko pięknie to wyraził i my 
wszyscy odczuwamy, że rzeczywiście 
tak jest. Pan Bóg ma szczególny plan 
w stosunku do każdego człowieka i do 
całego świata. Z ufnością obserwujemy 
rozpoczynający się pontyfikat papieża 
Franciszka. Widzimy w nim wielki plan 
Boży. Matka Boska mówi w objawie-
niach, że my wszyscy uczestniczymy 
przez modlitwę w tym wielkim planie. 
Każdy ma swoją cząstkę, jeśli swoim 
sercem włącza się w te wielkie dzieła, 
których świadkami jesteśmy teraz.

– widząca Mirjana powie
działa, że ojciec święty 
Franciszek jest darem 
dla Kościoła na te czasy 
i prosi ła, abyśmy go 
wspierali w tej posłu
dze...

– Dla mnie objawienia 
w Medziugorju to wielkie 
rekolekcje, które trwają już 
33 lata. W czerwcu (2014) 
miną 33 lata rekolekcji. Na 
świecie wzmógł się grzech, 
ale bardzo obficie rozlała się 
łaska w naszym czasie – w 
tym strasznym czasie. W 
czasie różnych niewierności i upadków. 
To o tym papież Benedykt XVI często 
mówił, że ma wrażenie, że żyjemy na 
jakiejś innej planecie. Czas bardzo 
trudny, a jednocześnie opromieniony 
łaską. Maryja przychodzi i nas podtrzy-
muje, uczy, pokazuje, jak się podnieść, 
znaleźć nadzieję. Prowadzi nas do 
Jezusa. Nikt tak nie potrafi doprowadzić 
nas do Jezusa, jak Matka Boża. Nikt nas 
tak nie potrafi uformować, jak nasza 
Mama. Nikt nie potrafi nam wyjaśnić z 
taką miłością i z takim przekonaniem, 
jak to czyni Matka Boża. Dlatego to, co 
się dzieje w Medziugorje, jest wielkim 
działaniem Matki Bożej w tych najtrud-
niejszych czasach, w jakich ludzkość 
się znajduje. Szatan zaatakował świat 
z wściekłością, a Maryja, która depcze 
głowę węża, daje nam nadzieję. Wypro-
wadza nas i odnawia, formuje, abyśmy 
byli w stanie przyjąć Jej Syna, Jezusa, 
który jest Bogiem Wszechmogącym. 
Bóg wszystko może!

– Księże biskupie wiemy, że 
od 2010 roku działa Między
narodowa Komisja w sprawie 
Medziugorja. jaki jest stosunek 

Kościoła dziś do wydarzeń, jakie 
tam zachodzą?

– Wiem, że w Komisji pracują bardzo 
dobrzy specjaliści i sądzę, że Komisja 
prowadzi w sposób kompetentny swo-
je prace. Pasterze Kościoła bacznie 
śledzą wydarzenia, jakie dzieją się w 
Medziugorju. Sądzę, że wszystko idzie 
w dobrym kierunku. Przede wszystkim 
ogrom ludzi się modli, dlatego i Duch 
Święty daje natchnienie członkom tej 
Komisji. Sądzę, że działają pod na-
tchnieniem Ducha Świętego. Wierzę, 
jestem przekonany, że ukoronowaniem 
działalności tej Komisji będzie zatwier-
dzenie objawień – w przyszłości. 

Wydaje mi się, że sytuacja wyglą-
da tak, jak w przypadku kanonizacji 
świętych: dokonuje się tego po śmierci 
kandydata na ołtarze. Komisja nie może 
zatwierdzić objawień, gdyż one jeszcze 
trwają. Sądzę, że z chwilą zakończe-
nia objawień, Komisja zamknie swoją 
pracę w sposób konkretny oceniając 
objawienia, jako wielki dar na te właśnie 
najtrudniejsze czasy. 

Zachęcam wszystkich do modlitwy 
w intencji pasterzy Kościoła, by Duch 
Święty w dalszym ciągu ich prowadził i 
żeby Kościół mógł w sposób konkretny 
w przyszłości powiedzieć swoje słowo. 
Dlatego potrzebna jest nasza modlitwa i 
miłość do pasterzy, którzy działają zgod-

nie z wolą Boga i starają się 
wszystko ofiarować Panu 
Bogu, całe swoje paster-
skie działanie i obserwacje. 
Myślę, że wszystko idzie w 
bardzo dobrym kierunku. 
Przede wszystkim jest bar-
dzo wiele dobrych owoców. 
Wszyscy wiemy, że nie ma 
nic w Medziugorju niezgod-
nego z doktryną Kościoła 
– z nauczaniem Kościoła. 
Wszyscy to wiedzą. Wie-
dzą o tym też członkowie 
Komisji. 

Kiedy obserwujemy hi-
storie wszystkich objawień (weźmy 
nawet objawie nia św. Faustyny), to 
widzimy bardzo konkretnie, że Kościół 
działa w sposób bardzo mądry. Ktoś 
może po wiedzieć, że powoli, ale to nie 
jest powolne działanie, ale rozważne 
działanie, które zawsze służy dobru 
całego Kościoła, wszystkich ludzi.

– Matka Boża w Medziugorju 
poprzez widzącą Mirjanę bardzo 
mocno podkreśla rolę kapłanów 
w dzisiejszych czasach. Prosi, 
abyśmy ich kochali, wspierali i 
nigdy nie krytykowali...

– Tak, jesteśmy teraz świadkami 
wielkiego ataku na kapłanów, na osoby 
Bogu poświęcone i rzeczywiście bardzo 
potrzeba wielkiej modlitwy, miłości do 
ka płanów, do biskupów, zakonników, 
zakonnic.  Są wybrani przez Boga, a 
sza tan widząc to, poddaje ich szczegól-
nym pokusom. Nasza modlitwa i miłość 
są wielką pomocą i obroną dla osoby 
Bogu poświęconej. Kiedy my obronimy 
osoby Bogu poświęcone przed pokusa-
mi naszymi modlitwami i naszą miłością, 
to Bóg przez te osoby, przez kapłanów 

W Watykanie byłem w grudniu 
(2013). Ofiarowałem Ojcu Świętemu 
Franciszkowi ikonę Boga Ojca Miło-
siernego. Papież przyjął ją z wielką 
radością, prosił o modlitwę, prosił, 
żebyśmy się modlili za niego w naszym 
sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego 
w Zaporożu. Siedząc tam zauważyłem 
wielki entuzjazm na Placu Św. Piotra. 
Ojciec Święty poświęca ludziom wiele 
czasu. To Pasterz, który nie żałuje 
sił i zdrowia, chce każdego dotknąć, 
każdego pobłogosławić. Chce przytulić 
całą ludzkość zmęczoną trudnościami 
do swego pasterskiego serca. Ludzie to 
odczuwają, stąd ten wielki entuzjazm 
i miłość do Ojca Świętego. Dlatego to 
spotkanie pozostało w moim sercu. 
Papież chce być bardzo blisko każdego 
człowieka, szczególnie człowieka utru-
dzonego, zranionego, chorego - na wzór 
Pana Jezusa, który przyszedł zebrać 
przy sobie najbardziej uniżonych, po-
gardzanych. Ojciec Święty Franciszek 
jest opatrznościowym Pasterzem na 
te bardzo trudne czasy. Mamy w jego 
osobie bardzo wielkiego człowieka, 
mocnego, pełnego wiary, entuzjazmu, 
radości.
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da nam wielkie błogosławieństwa. 
Nie wszyscy zdajemy sobie z tego 

sprawę, ale istnieje nadprzyrodzona 
zależność: ja kocham kapłana, a Bóg 
przez tego kapłana, przez jego błogo-
sławieństwo zsyła mi wielką pomoc i 
wielką obronę w tym trudnym czasie – 
nie tylko dla mnie, ale dla moich bliskich, 
całej parafii i całego świata. 

Na tym właśnie polega miłosierne 
działanie Boga, kiedy my modlimy się 
obdarzamy miłością naszych pasterzy, 
to wtedy pokonujemy wszelkie zasadzki 
złego ducha. Zły duch chciałby, abyśmy 
przestali widzieć w kapłanie tego, które-
go wybrał Bóg. Wystarczy podejrzenie, 
zła intencja, złość, czasami kapłan 
powie coś nie po naszej myśli, nie tak 
spojrzy i łatwo rodzi się uczucie niechę-
ci, braku szacunku. Szatan wie dobrze, 
że kiedy jest w nas niechęć w stosunku 
do osoby duchownej, to Bóg nie jest w 
stanie przesłać nam przez tę osobę tej 
łaski, którą pragnąłby nam dać. Dlatego 
tak ważna jest moja miłość i modlitwa 
za kapłanów, którzy odgrywają dzisiaj 
w świecie wielką rolę, szczególnie w 
Polsce. 

Kiedyś w Doniecku byłem na spotka-
niu ze śp. prezydentem panem Lechem 
Kaczyńskim. Mówił, że najpiękniejsze, 
co Polska ma i co może najlepszego 
eksportować na świat, to właśnie polscy 
kapłani – wychowani w porządnych 
rodzinach katolickich w duchu wiary i 
miłości. Są rozsiani po całym świecie: 
Ameryce, Afryce, Azji, Rosji, Krajach 
Nordyckich, Australii. Wszędzie moż-
na znaleźć polskich kapłanów, którzy 
przynoszą ze sobą w sercu wielką wiarę 
i miłość.

Mamy w Polsce to, co jest najważ-
niejsze i czego świat potrzebuje, dlatego 
szatan w tej chwili tak się wścieka, że 
Polska ma kapłanów. Musimy tych 

kapłanów obronić naszą modlitwą i 
naszą miłością, musimy być wdzięczni 
Bogu, że dajemy światu to, co jest naj-
cenniejsze, dajemy kapłanów, oni dają 
Eucharystię, niosą Słowo Boże. Przez 
posługę kapłanów Polska daje teraz 
światu Jezusa.

Polscy kapłani przygotowują ludzi 
do sakramentu spowiedzi na całym 
świecie, polscy misjonarze powodują 
powołania tubylcze. Przez serce pol-
skiego kapłana na świecie dokonuje 
się wielkie dobro. Dlatego musimy 
za to dziękować Bogu i modlić się za 
kapłanów i kochać ich tak, jak Ojciec 
Święty Franciszek nam to podpowiada. 
Przede wszystkim dlatego, że tylko w 
rękach kapłana chleb stanie się Ciałem, 
a wino – Krwią Chrystusa, to już jest 
powód, aby bardzo szanować kapłana, 
kochać go. Potem w życiu przychodzi 
taki moment, że naprawdę nic nam nie 
jest już potrzebne, tylko żeby zobaczyć 
kapłana, który udzieli rozgrzeszenia 
przed śmiercią. 

Spotkałem na Wschodzie, w czasie 
dwudziestodwuletniej posługi, wielu 
ludzi, którzy mówili mi, że jak byli na 
wygnaniu, gdzieś tam w Gułagach, mieli 
jedno pragnienie: żeby jeszcze przed 
śmiercią zobaczyć księdza i usłyszeć 
słowa „Ego te absolvo”, jak kapłan 
odpuszcza grzechy. To pragnienie, aby 
usłyszeć głos kapłana, który przebacza 
grzechy przed śmiercią jest największe. 
Ludzie, którzy mi o tym opowiadali, 
rzeczywiście tak mocno przeżywali to 
pragnienie przebaczenia grzechów i 
przyjęcia żywego Jezusa do serca.

– Matka Boża poprzez widzą
cą Mirjanę powiedziała, że: „…
bez kapłanów nic nie możecie”.

– Tak. Słowa te jakby potwierdzają 
to, co przed chwilą powiedziałem.

– czy miał ks. biskup osobiste 
spotkanie z widzącymi?

– Tak, tak miałem osobiście z 
Vicką, Jakovem i Ivanem. Dla mnie 
każde spotkanie było niezapomnianym 
przeżyciem, wielkim wzruszeniem 
wewnętrznym. Takie wzruszenie wiary 
dokonuje się dzięki świadkom, którzy 
mają możliwość żyć w wielkiej bliskości 
z Bogiem, przez to wybranie, którego 
każdy z nich doświadczył. Pragnę po-
dzielić się relacją jednego z biskupów, 
który też przyjechał do Medziugorja i 
tak to doświadczenie spotkania z wi-
dzącymi określił: „Różnych rzeczy się 
naczytałem, ale jak zobaczyłem Vickę, 
jej radość, jej oczy, to nawet gdyby ona 
nic nie mówiła, gdybym nawet nic nie 
widział, gdybym nie widział tych kole-
jek do spowiedzi, tysięcy ludzi idących 
boso na drodze krzyżowej, tych, którzy 
przyjmują pięknie komunię świętą, 
którzy się modlą na różańcu. Nawet 
gdybym tego wszystkiego nie widział, to 
radość w oczach Vicki byłaby dla mnie 
argumentem, że taką radość może dać 
tylko Bóg.”

– Te oczy są niesamowite. 
Vicka widzi każdą osobę obecną 
na spotkaniu.

– Tak, tego doświadczają wszyscy. 
Spotykałem ludzi, którzy byli daleko od 
Kościoła. Z Ukrainy kiedyś pojechali do 
Medziugorja wielcy pragmatycy. Trudno 
ich „na jakieś mistyczne doświadczenia 
naciągnąć”, jak to jeden mówił. On po 
spotkaniu z Vicką tak powiedział: „pa-
trzyłem z daleka na nią, miałem wraże-
nie, że ona mówi tylko do mnie, że modli 
się tylko nade mną, że rzeczywiście Bóg 
przez nią dotyka mojego serca”.

– czy ksiądz biskup chciałby 
coś dodać?

Ks. bp Jan Sobiło pochodzi z Niska na Podkar-
paciu. Ukończył seminarium w Lublinie, gdzie został 
wyświęcony na kapłana w 1986. W 1991 r. wyjechał 
na Ukrainę, gdzie pracował jako proboszcz w diecezji 
kamieniecko-podolskiej, a następnie w utworzonej w 
2002 diecezji charkowsko-zaporoskiej. W 2010 Bene-
dykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji 
charkowsko-zaporoskiej.

„W herbie biskupim znajdzie się ikona Boga Ojca 
Miłosiernego z naszego kościoła konkatedralnego, który 
Bóg pozwolił mi wybudować – poinformował – Na hasło 
biskupie wybrałem słowa: DeUS Pater MISerIcOrS 
– Bóg Ojciec Miłosierny, dlatego że w miłosierdziu Bożym 
leży zarówno tajemnica kapłaństwa jak i tego, co obecnie 
przeżywamy na świecie. Wszystko od niego zależy.
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– Chciałbym życzyć wszystkim, 
którzy byli w Medziugorju, aby wzrastali 
w tych darach, które Bóg im dał, ażeby 
odczuwali wdzięczność. Kto był w Me-
dziugorju powinien czuć się zaproszony 
przez Maryję i to nie jest slogan, jakiś 
oklepany frazes. Realnie Bóg przez 
Maryję nas zaprasza do Medziugorja. 
Każdy, kto był, niech umie dziękować 
Bogu za to zaproszenie. Uczmy się 
wszyscy dzielić się miłością z tymi, 
którzy są wśród nas, tym dobrem i tą mi-
łością, którą Bóg nam przez Maryję dał 
w tym świętym miejscu, w Medziugorju. 
Dał nam, żebyśmy umieli przyjąć i tym 
się podzielić, z umęczonym światem, 
czasami znajdującym się w bardzo 
trudnej sytuacji, tak doświadczonym. 
Niech zmęczona ludzkość, zobaczy w 
naszych oczach chociażby troszeczkę 
takiego odblasku, tej Bożej radości, któ-
rą tak bardzo mocno widzimy w oczach 
wizjonerów.

– dziękując z całego serca za 
wywiad, pokornie proszę o bło
gosławieństwo dla czytelników, 
wszystkich, którzy tworzą tę 
stronę (internetową), a w sposób 
szczególny dla tych, którzy ota
czają naszą posługę modlitwą.

– Pragnę przekazać moje najlepsze 
życzenia. Niech Bóg przez Maryję 
umacnia wszystkich, żeby Bóg Ojciec 
był znany, czczony i kochany przez 
wszystkich ludzi, przez wszystkie na-
rody. Żeby Maryja doprowadziła nas 
do Boga Ojca i niech na ten piękny trud 
naszego pielgrzymowania po tej ziemi 
w wierze, nadziei i miłości, błogosławi 
nam Bóg Ojciec.

Pan z wami! I z duchem twoim!
Błogosławieństwo Boga Ojca Mi-

łosiernego spływające z przebitego 
serca Jezusa na Krzyżu w sile Ducha 
Świętego, przy modlitwie i orędow-
nictwie Przeczystej Dziewicy Maryi 
naszej Matki i Królowej. Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała, naszych 
Aniołów Stróżów, i wszystkich świętych 
naszych patronów niech zstąpi na nas, 
na Medziugorje, na całą Polskę, na cały 
świat i niech będzie w naszych sercach 
każdego dnia. W imię Ojca i Syna i 
Ducha Św. Amen.

Bóg zapłać!  Szczęść Boże!

„to, co się dzieje teraz na Ukrainie, 
pokazuje nam, że jest to zakończenie 
tego strasznego etapu szczególnej 
aktywności szatana. czas szatana się 
kończy i dlatego wszyscy odczuwamy  
w sposób bardzo mocny to szczególne 
działanie złego ducha. to działanie 
odczuwamy i tutaj na Ukrainie - 
można powiedzieć, że na Ukrainie 
przebiega linia frontu tej batalii złych 
sił, sił ciemości przeciw Bogu. te złe 
siły rozpoczęły swoją szczególną ak-
tywność w 1917, w czasie rewolucji 
październikowej, w której zginęły 
tysiące, a nawet miliony chrześcijan. 
teraz doświadczamy zaognienia 
sytuacji, pojawiła się próba odno-
wienia struktur ZSrr, to wszystko 
dzieje się na Ukrainie, szczególnie tu 
w naszej djecezji: Donbas, charków, 
Zaporoże, Dniepropietrowsk. czuję, 
że Medjugorje przygotowuje nas na 
to zakończenie owej batalii. Mam 
nadzieję, że czas zmagania się ze złem 
będzie bardzo krótki, a potem przyj-
dzie pewnie wiosna Kościoła. tak 
przynajmniej serce mi podpowiada 
i myślę, że Matka Boża też chce nam 
o tym wszystkim powiedzieć, do tego 
nas przygotowuje. Stąd moje przeko-
nanie, że Medjugorje jest kontynuacją 
Fatimy.

Jestem już 23 lata na Ukrainie, 
21 – w Zaporożu. Jaki jest Kościół 
na Ukrainie? Misyjny. to jest Kościół 
Misyjny, a jednocześnie Kościół specy-
ficzny, ponieważ katolicy żyją między 
prawosławnymi, grekokatolikami i 

protestantami. Ukraina jest 
tak geopolitycznie i religinie 
położona, że stykają się tu róż-
ne kultury, tradycje i wyznania. 
Jest to bogactwo, które staje 
się też wyzwaniem dla nas, 

dla chrześcijan, abyśmy rzeczywiście 
świadczyli o ewangelii chrystusowej, 
żebyśmy w każdym człowieku widzieli 
brata, zwłaszcza w tym, który troszkę 
inaczej się modli, ma inny kalendarz 
liturgiczny, inaczej się żegna. Jest też 
wielu niewierzących – i w nich musimy 
widzieć braci. Bóg Ojciec dał życie 
każdemu człowiekowi - mnie, prawo-
sławnemu, protestantowi, grekokato-
likowi, muzułmaninowi, niewierzą-
cemu, poszukującemu Boga. Każdy 
człowiek jest dzieckiem Bożym. My 
jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, 
że poznajemy Boga, wiemy, że On dał 
nam życie. Niewierzący poszukują 
Boga. Nawet o tym nie wiedzą, ale 
poszukują Go po omacku. Dlatego 
Kościół, tutaj na Ukrainie, jest spe-
cyficzny w tym, że mamy możliwość 
widzieć i bardzo blisko spotykać się z 
ludźmi, którzy poszukują Boga albo 
którzy są tylko ochrzczeni, ale jeszcze 
nie poznali Boga. Zadanie człowieka 
na ziemi jest takie, by Boga poznać, 
zrozumieć, że On jest moim Ojcem, że 
On dał mi życie, dał swego Syna, który 
umarł za mnie i zmartwychwstał dla 
mnie - sumując, żeby Boga poznać ca-
łym sercem, całym umysłem, całą wolą 
pokochać i żeby nauczyć się Boga czcić 
w Duchu i prawdzie. to jest naszym 
ziemskim powołaniem. Inne nie jest 
ważne. Można nie zdążyć zrobić ha-
bilitacji, doktoratu, można nie zdążyć 
wybudować domu, można nie zdążyć  
założyć konta w banku. ale musimy  
zdążyć poznać Boga, pokochać i na-
uczyć się Go czcić tak, jak trzeba. to 
jest najważniejsze. tego staramy się, 
jako kapłani, tutaj w naszej djecezji, 
na Ukrainie, uczyć naszych wiernych 
i sami też się tego ciągle uczymy, każ-
dego dnia na nowo.”

Dla „aktualności z Medziugorje” http://
medziugorje.blogspot.com wywiad prze-

prowadził Piotr. Pełny adres: http://me-
dziugorje.blogspot.com/2014/01/ks-bp-

-jan-sobio-na-temat-medziugorja.html
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Listy św. Jana Pawła II 
o Medziugorju

Listy pochodzą z książki pt. «Jan Paweł 
II. Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne 
papieża» (wyd. Świat Książki, 2005). Do dru-
ku opracował je i opatrzył komentarzem ich 
adresat (z żoną Zofią): Marek Skwarnicki. 

Komentarz do listu z 30 marca 1991: 
„Słowa „szlak Medziugorje-Rzym” nie są aluzją 

do jakiejś podróży; odnoszą się do relacji pomiędzy 
chorwackim sanktuarium a Watykanem, bo spór o 
objawienia nie ustał i nadal trwało napięcie między 
biskupem Mostaru a medjugorskimi franciszkanami. 
Sprawa została właśnie przekazana do rozstrzygnię-
cia episkopatowi Jugosławii. (List z komentarzem: str. 
94-95).

Komentarz do listu z 28 maja 1992:
„Wzmianka o Medjugorje jest sygnałem, jak bar-

dzo Ojciec Święty przeżywał bratobójczą wojnę na 
Bałkanach i że coraz głębiej wierzył w świętość med-
ju gorskiego sanktuarium.” (List z komentarzem: str. 
102).

Komentarz do listu z 8 grudnia 1992:
„Wszystko, co Papież pisze tu o Medjugorje, jest 

wielkiej wartości. Nie odnosi się do trwających latami 
sporów o prawdziwość objawień. W Kościele katolic-
kim jest pewne jedno tylko Objawienie, a mianowicie 
Pisma Starego i Nowego Testamentu. Papież jednak 
uczestniczy w wierze ludu Bożego, Kościoła, którego 
jest najwyższym kapłanem, modli się więc z biednymi 
ludźmi z Medjugorje przekonany o specjalnym planie 
Boga wobec rosnącego kultu Matki Bożej w tym miej-
cu. Ponieważ w objawieniach tamtejszych głównym 
wątkiem było ostrzeżenie przed zamętem i wojną, 
pisze w roku 1992 w czasie trwającej wojny bałkań-
skiej: „Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę 
się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i 
apostołów.” (List z komentarzem: str. 106-107)

Komentarz do listu z 25 lutego 1994:
„To jakieś «naleganie Matki...» – objawienia medjugorskie powtarzały 

się przez wiele lat, co niektórzy również uważali za niemożliwe.” (List z 
komentarzem: str. 118-119).
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Zeszyt 114
14.04.2011

– Jeżeli Pan domu nie zbu-
duje, na próżno się trudzą ci, 
którzy go wznoszą. Ale ja ufam 
Twojej obietnicy i niech wszyst-
kie trudy, jakie wy cierpieliśmy, 
przyniosą Tobie chwałę...

– Moja Vassulo, Moja naj-
droższa, Moje Usta głoszą 
Prawdę, tylko Prawdę. Kiedy 
wyznaczyłem cię do tej pracy 
i wezwałem taką, jaka byłaś, 
czy nie napełniłem twoich ust 
olejem namasz czenia? Czy nie 
napełniłem świata owocami? 
Czy nie wskrzesi łem umar-
łych do życia? I powiedziałem: 
„Wskrzeszę zwłoki i ziemia 
duchów zrodzi nowe życie we 
Mnie”1. 

Nie ma znaczenia gniew i 
niesprawiedli wość, jakie ich 
krew na ciebie wylewa. Zie-
mia już się rozpada, a wszyscy 
mieszkańcy ziemi płacą wysoką 
cenę za swoje zbrodnie. Nę-
dza, wobec której staje obecnie 
Wschód, pochłonie ich pychę i 
ich winę. Podmuch gwałtowny, 
groźny jak huragan, spali ich 
i odpokutują każdą ze swych 
win i nauczą się żyć w prawo-
ści. To Ja wzbudzam wiatry i 
sprawiam, że burzy się morze i 
ryczą jego fale. 

Vassulo, pozwól, że ci to 
powiem: jesteś Moją rozkoszą i 
Mo ją ofiarą. Ja bowiem stawiam 
cię wobec tych, którzy podno szą 
swój głos w doksologiach2, które 
jednak dla nich samych nic nie 
znaczą. W pałacach, w których 
żyją, słychać bezwzględny wy
rok. Nie ma światła sprawie-
dliwości w ich oczach ani w ich 
sercu. Jednak przyjdzie dzień, 
kiedy zostaną dotknięci tak 
wiel kimi wyrzutami sumienia, 
jakich nie doświadczyli od dnia 

1 Zob. np. 5.04.1988. (Przyp. red.)
2 Liturgiczne modlitwy ku chwale 
Boga. Dosłownie: pochwały. 
(Przyp. tłum.)

swoich narodzin!
Czy sądzisz, Moje dziecko, że 

Mnie nie było, gdy z niezwykłą 
arogancją i błyskiem strasz-
nych iskier wycho dzących z 
oczu, nisz czyli Moją owocującą 
winnicę oraz dar, który Ja sam 
utwo rzyłem i przekazałem? To 
próżność! Są zepsuci i chorzy 
z nie chęci. Jakże trafnie Duch 
Święty mówił przez usta Izaja-
sza: „Słuchać będziecie, a nie 
zrozumiecie, patrzeć będziecie, 
a nie zobaczycie. Bo stwardniało 
serce tego ludu, ich uszy stę-
piały i o czy swe zamknęli, żeby 
oczami nie widzieli ani uszami 
nie sły szeli, ani swym sercem 
nie rozumieli i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił.”3 

Zrozum więc, że to zbawienie 
pochodzące ode Mnie zostało 
skierowane do prostych sercem, 
do nędznych, do tych, którymi 
wa sze społeczeństwo gardzi, do 
pokornych, aby ukarać potęż
nych i dumnych.

Twoi oskarżyciele są Moimi 
oskarżycielami. Twoi napastni-
cy są Moimi napastnikami.

– Przerwij więc Swoje milcze-
nie i przybądź, aby mnie obro-
nić, wydaj wyrok odnoszący się 
do mnie i nie pozwól im odnosić 
nade mną tryumfu!

– Vassiliki, nie martw się 
o siebie. Twoja Najświętsza 
Matka jest dziś bardziej niż kie-
dykolwiek przy tobie. Nabierz 
odwagi, szczęśliwy bowiem czło-
wiek, który dla Mnie poświęca 
swe ży cie! Szczęśliwa jesteś Ty, 
droga duszo, która kosztujesz 
Mojej Mę ki, Moich cierni, gwoź-
dzi i ponad wszystko włóczni! Te 
nie go dziwe ręce, które chcą Cię 
wyrzucić, będą cierpiały, gdy 
od kry  ją, kogo prześladowały i 
zadrżą w tym Dniu! Przelewają 
Moją Krew jak rzeki. 

Pozostań zaangażowana, 
Vassulo, i ozdabiaj Moją Głowę 
orna mentami miłości i chwały, 
dodaj otuchy wąt piącym. Ja 
3 Iz 6,910. 

jes tem Panem, który ukarze 
Twoich oskarżycieli. My? ic

Później.
– Ja Jestem. Wszyscy, wielcy 

i mali, są w Mojej Mocy i pod 
Moim panowaniem. Tak, Moje 
dziecko, nie lękaj się, bo jestem 
zawsze po twojej stronie. Kochaj 
Mnie. Ja, Jezus, błogosławię cię. 
Ja Jestem.

27.04.2011
– Pokój Mój daję ci. Przypo-

mnij sobie Moje słowa: jeśli ktoś 
Mi służy, Mój Ojciec w niebie, 
uczci go.4

Wiedziałem, że zawsze bę-
dziesz Mnie słuchać, kiedy Cię 
za wo łam i że dzięki mojej łasce, 
jakiej ci udzielę, otoczysz Mnie 
chwa łą, jak otoczysz chwałą 
także Mojego Ojca. Dziś, oni5 
znów prześladują Drogę, po-
mimo że pozostawiam za Sobą 
za pach w ich obecności. Rozry-
wają Moje ciało jak wilki. Cuda 
do konywane w Moim Imieniu 
już się dla nich nie liczą. Lek-
ceważą je. Tobie, Vassulo, mó-
wię: nie zniechęcaj się, bo dar, 
jaki otrzy małaś, miał i nadal 
ma swój cel i właściwą sobie 
skuteczność. Po zostań wierna i 
zawsze przypominaj światu, że 
każdy ma prawo i możliwość, 
jeśli tylko chce, być blisko Mojej 
Piersi i cieszyć się Moją przy-
jaźnią, stając się dla Mnie kimś 
bliskim.

Ty, którą wyróżniłem, pozna-
łaś wartość zażyłości. Przycią
g ną łem Cię w głębiny6 Mojego 
Serca, gdzie zakosztowałaś 
Mo jej słodyczy oraz upajającej 
i niewysłowionej miłości, jaką 
po siadam dla każdej duszy. 
Zobaczyłaś w wizji7, którą ci 
da łem, jak Mój Święty Duch 
wybrał cię spośród wielu, abyś 
się stała Moim Echem i budow-
4 Por. J 14,23. (Przyp. red.)
5 Hierarchia i niedowierzający 
świeccy.
6 Usłyszałam jednocześnie słowo 
komnata.
7 29 stycznia 1989.

Vassula publikuje dotąd 
nieujawnione orędzia (5)
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niczym Mojego Kościoła.
Przez cały ten czas8 byłem 

blisko ciebie; jak inaczej, Vas
su lo, uniosłabyś Mój Krzyż? 
Obdarzyłem cię bezgranicznym 
zau fa niem, bo bez niego, ciężar 
Mojego Krzyża Jedności przy
gniótłby cię i skruszył i zniechę-
cił do jego dźwigania! Widzisz, 
Moja go łę bico? Obfitość nieod-
partej łaski Bożej została na 
ciebie wylana dla umocnienia 
cię, abyś kontynuowała mimo 
wszystkich prze ciw ności.

Moje Serce ucieszyło się, kie-
dy usłyszałem, jak mówisz: „Bóg 
jest ponad wszystkim, więc nie 
rozpaczajmy!”. Tak! Ja panuję 
nad każdą sytuacją. Niektóre 
dusze mogą w to wątpić, gdy 
oko li cz ności zwracają przeciw
ko nim, gdyż nierozważnie 
za czynają polegać na swojej 
sile i swoich zwycięstwach. Jed-
nak prędzej czy później, nikną 
owoce ich pracy, a wszystkie 
nadprzyrodzone świa tła gasną. 
Wartość ich miłości do Mnie 
zmniejsza się, maleje jej sto-
pień i cnoty. Zaczynają w nich 
rosnąć złe skłonności, a ener
gia, jaką otrzymali ode Mnie, 
niebezpiecznie się pomniejsza i 
nie przyswajają jej już tak jak 
wcześniej. Ciało zaczyna ich 
po konywać, a ich duch ulegając 
wpływom świata, pociąga ich z 
po wrotem ku dawnym namięt-
nościom.

Jeśli jednak dusza pozostaje 
we Mnie i nie zaniedbuje swego 
życia duchowego i sakramental-
nego, jeśli zachowuje wszystko 
to, czego Duch ją nauczył, i jeśli 
dusza pozwoliła się posiąść Mo
jemu Duchowi, to taka dusza 
– w czasach prześladowań i w 
trud nych sytuacjach – będzie 
polegać na Mnie z ufnością i 
powie: „Pan jest z nami, więc 
któż przeciwko nam?” Nigdy nie 
mówcie: „Pan nas opuścił...” lub: 
„Pan o mnie zapomniał...”9

Córko, daj Mi swój czas, aby 
Mnie rozradować. Nie pozba-
wiaj Mnie twojego towarzystwa, 
pokój z tobą. My? Kocham cię! ic

29.04.2011
– Twoja chwała nie ma sobie 

8 Był to okres ciszy.
9 Por. Iz 49,1415. (Przyp. red.)

równej, mój Boże!
– Ja Jestem, posłuchaj! 

Uprzywilejowana spośródwie-
luabypodnieśćMójKościół, 
nie oglądaj się za siebie. Mój 
Duch jest Tym, który daje ci to 
nieugaszone pragnienie, aby 
być ze Mną, więc nie opieraj się 
Mojej Miłości.

– Moja dusza lgnie do Ciebie.
– Tak! I tak powinna czynić. 

Jestem twoją twierdzą. Wyznaj 
miłość, jaką masz dla Mnie, a Ja 
cię ustrzegę od wszelkich pokus, 
chodź, nie lękaj się... odpocznij 
we Mnie, a znajdziesz schronie
nie w Moim Sercu. Postępuj na-
dal drogą, jakiej cię nauczyłem, 
ale nigdy nie zaniedbuj również 
twoich domowych obowiązków.

– Wiesz, że jestem osłabiona 
i wzgardzona przez hierarchię 
mojego Kościoła.

– Czy zrozumiałaś wielkość 
Mojej Miłości, jaką mam dla cie
bie, duszo? Oddałbym ponownie 
moje życie, w każdej chwili, jeśli 
to byłoby konieczne, tylko dla 
ciebie, droga duszo! Gorli wość 
o Dom Mój Mnie pożera. Byłem 
gotowy i jestem nadal go to wy do 
wysłania najmniejszej z Mojego 
stada jako ofiary. Od początku, 
Mój Ojciec i Ja wybrałem cię, 
abyś trwała w Naszej O becności 
i abyśmy cię pouczali na Na-
szych Niebieskich Dzie dziń cach 
słów Mądrości.

Wiedzieliśmy i powiedzie-
liśmy ci, że imperium złego 
będzie cię ścigać, aby cię znie-
chęcić, zburzyć nasze dzieła i 
stworzyć chaos wokół ciebie, że 
wzbudzi prześladowców, którzy 
bez lito ści będą cię oczerniać. 
Obiecałem ci jednak również, 
że będę two im Obrońcą, twoją 
Tarczą i gdyby diabeł oraz nie-
godziwiec pluli na ciebie jadem, 
to nie zachwiejesz się ani nie 
upadniesz, bo Moja Siła cię 
podtrzyma.

Ja, Pan, złożyłem uroczystą 
przysięgę, że będę dbać o twoje 
bezpieczeństwo, że cię podnio-
sę10, uformuję11, abyś kroczyła 
ze Mną i robiła postępy. Obja-
wiłem ci stan Mojego Kościoła i 
10 Co oznacza: usynowić mnie.
11 Co oznacza: wychowywać i uczyć 
mnie.

sprawiłem, że zrozumiałaś, że 
stracił swój blask i że musi być 
umocniony! Wezwałem cię przez 
wzgląd na Mój zamysł, choć nie 
byłaś zdolna do wykonania tego 
zadania, jednak żaden z Mo ich 
uczniów również nie był zdolny, 
gdy ich wzywałem. Takie są 
Moje metody. Ja przewyższam 
wszelką Moc, wszelkie Panowa
nie, Władzę Zwierzchności, 
wszelkie Wyznanie i Imię. Sam 
So bie wystarczam. Teraz ty 
zostałaś wezwana i – ku mojej 
radości – uwierzyłaś...

I posłałem cię na cały świat, 
w tym właśnie celu, abyś umoc
niła i zjednoczyła Mój Kościół... 
trzymaj się tego zadania. Za
brałem ci ducha bojaźni i ob-
darzyłem cię Duchem męstwa, 
od wagi i gorliwości dla Mojego 
Domu12.

Vassulo, zaprawdę powia-
dam ci, każdy, kto źle się z 
tobą ob chodzi, krzywdzi Mnie. 
Każdy, kto ci przeszkadza da-
wać świa dectwo w Moim Domu, 
trwoni Moje Słowo wam dane. 
Jesteś na Mojej służbie i każdy, 
kto cię bez litości hańbi, do-
świadczy tych samych cierpień, 
jak ci, którzy blokowali Moje 
Słowa, które miały być przeka-
zywane Moim wiernym. 

Ja nie przychodzę z mie-
czem, ale z czułością, aby was 
zjedno czyć, daję słowa pokoju, 
ofiarowuję im Moje Serce. Ty 
stałaś się otwartą księgą na-
tchnioną przez Mojego Świętego 
Ducha. Twoi oskarżyciele teraz 
niesprawiedliwie cię oskarżają, 
a dzieje się tak dlatego, że Mnie 
nie znają ani Mnie nie kontem-
plują.

Zaofiarowałem im Moje Ser-
ce, ale – szukając Go – obrócili 
się w drugą stronę. Ileż jeszcze 
będę musiał znieść widząc 
Moich paste rzy wydających 
pochopne decyzje o Moim Dzie-
le? Są w sidłach choroby. To 
odstępstwo.

– Panie, powiedzieć im, że 
prowadzę rozmowy z Bogiem, 
to tak, jakby twierdzić, że na 
skrzydłach wzniosłam się do 
Księżyca!

– Uśmierzaj gniew Mojego 
12 Por. Rz 8,1415. (Przyp. red.)
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Ojca i módl się za nich. Bądź 
jak psalmista i proś Go, aby 
dał niebiosom czas i jeszcze 
nie otwierał drzwi, z których 
spadnie ogień! Aby jeszcze 
powstrzymał wiatry i morza, 
zanim się rozszaleją z wściekło-
ści i zaleją ziemię pło miennym 
gniewem Mojego Ojca, pochła-
niając całe narody. Upra wy 
i pola zostaną wyniszczone, 
kapłani spadną z wyniesio nych 
miejsc, pomnożą się cmentarze 
i otworzą się groby, roz m no żą 
się muchy, wywołując ogniska 
wielkich zaraz i wielki smu
tek przyjdzie na to pokolenie. 
Urzędnicy Kościoła będą bili 
się w piersi, gdy zdadzą sobie 
sprawę, że to Ja miałem rację. 
Ziemia otworzy się i pochłonie 
ich żywcem. Mój Ojciec jest roz
gnie wa ny wszystkim, co widzi, 
podczas gdy Krew i Ofiara Jego 
Syna zostały zapomniane i po-
deptane. Uwierz Mi, pycha tego 
poko lenia przewyższyła pychę 
tych, którzy budowali wieżę 
Ba bel. Jak bardzo jeszcze i jak 
długo jeszcze szydercy będą na
śmiewać się w żartach z Mojej 
Ofiary?13 Ci ludzie zostaną po
zbawieni siły, gdy nadejdzie Mój 
Dzień palącego ognia.

A co do ciebie, pozostań bli-
sko Mnie, pozostań we Mnie i 
świeć jasno jak lampa w ciem-
ności! Mi fovassé kanenan! Imé 
mazi sou!14 Miej Mój Pokój. 
Przyjdź Mnie adorować i bądź 
dla Mnie jak balsam. Ja, Jezus, 
kocham cię, droga duszo. ic 

5.05.2011
– Panie! Jesteś znany z tego, 

że strącałeś królów i władców z 
tronu, jednego królestwa za dru-
gim, gdy stawały się przeszko
da mi dla Twojego przejścia.

Jesteś znany z wytracania 
Swoich wrogów. Dlaczego więc 
opuszczasz teraz Swoich przy-
jaciół? Niesprawiedliwość i 
arogan cja – oto co przynoszą. Ty 
niena widzisz pychy, mój Boże i 
13 Jak się wydaje jednym z najbardziej 
dowartościowanych przez świat szy
derstw są karykatury Boga i żarty z 
Eucharystii we francuskim piśmie 
saty rycznym Char lie Hebdo. (Przyp. 
tłum.)
14 Po grecku: Nikogo się nie lękaj! Ja 
jestem z tobą!

Ojcze.
Czym zasłużyłam sobie na 

wzgardę? Czy uchybiłam Twoim 
Przykazaniom? Czy porzuciłam 
Twoje zasady i Twoje Wezwa
nie?

„Pouczaj15 swoich bliźnich, 
ożyw i zjednocz Mój Kościół” – 
oto była Twoja prośba i zarazem 
Przykazanie. „Pracuj ze Mną 
ręka w rękę i uwielbij Mnie” – to 
było Twoim pocieszeniem.

Oddaliłam się od mojej wła-
snej rodziny, dla Twoich spraw.

Oto teraz oszczercy przekrę-
cają dobro w zło. Osaczają mnie 
swoimi niegodziwymi knowa-
niami i czyhają na okazję, by 
napluć na mnie i rozlać moją 
krew.

– Moje dziecko. Twoja dobra 
wola nie pójdzie na marne. 
Otrzymasz nagrodę ode Mnie. 
Nie ulegaj rozpaczy, Ja Jestem 
pa nuje nad wszystkimi sytu-
acjami! Życie i śmierć, dobro i 
zło, nad tym też panuję! Moja 
Dłoń trzyma twoją dłoń. Każdy 
bez wzglę d ny sąd wydany tobą, 
został wydany nade Mną. Pa-
łam gniewem prze ciwko temu 
niewiernemu pokoleniu. Czy nie 
za uważyłaś, Vassulo? Moje wo-
łanie przeszyło niebo. Jak hura-
gan ognia zstą pię na nich i rzeki 
ognia pochłoną liczne narody. 
Moje wzbu rzenie nie będzie 
miało końca. Czy nie widzie-
liście znaków Cza sów? Wody 
15 Dosł. uprawiaj  ang.: cultivate 
(Przyp. tłum.)

mórz nie przestaną burzyć się 
bezlitośnie prze ciwko temu 
złemu i niewiernemu pokoleniu, 
wkrótce bowiem Ręka Mo jego 
Ojca spadnie z mocą na odstęp-
ców. To pokolenie wpadnie w 
Rę ce Mego Ojca i tłumy tych, 
którzy zapomnieli o Mnie, będą 
o kropnie cierpieć. Ach! Tak! 
Nagle przypomną sobie o Mnie 
i wezwą Mojego Imienia, ale nie 
ze skruchą ani nie z mi łości, lecz 
ze strachu o swe życie. Niektó-
rzy z szaleńczym sarka zmem 
będą rzucać na Mnie obelgi i 
bluźnierstwa, nadal chełpiąc się 
swoją filozofią i swoją tak zwaną 
samorealizacją, wiedzą o śred-
nicach i obliczeniach, gardząc 
Moją Mądrością w tym Dniu. 
Ale ich na dzieja, Moja Vassulo, 
będzie próżna, a wszystko to, 
co to pokole nie uznawało za 
osiągnięcie, okaże się beze Mnie 
nie przydatne. Wszystko, przy 
czym trudziło się bez Mojego 
Imienia, faktycz nie, rozmyślnie 
usuwając Moje Święte Imię, 
okaże się bezskute cz ne.

Córko! Pozwól Mi powiedzieć 
tobie: Ja, Bóg, poddałem to po-
kolenie próbie i, jak zauważyłaś, 
wielu okazało się niegodnych 
dzielenia Mojego Królestwa. Ich 
fascynacja odkrywaniem tego, 
co leży poza granicami wszech-
świata16, zdumiewa Mnie i 
16 Czyż nie ma tu wprost nawiązania 
do wysiłku podejmowanego przez 
człowieka w badaniach i lotach 
kosmicznach ludzi oraz sond takich 
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wpra wia w zażenowanie Moich 
Aniołów17! Łaska i Miłosierdzie 
zostały przedstawione całej 
ludzkości, lecz ci, którzy Mnie 
usły szeli, wy brali jednak nie-
słuchanie ani nieprzyjmowanie 
Mojej zbaw czej pomocy. Z po-
wodu ich niedowierzania, będą 
jak Kain niezmier nie cier pieć! 
Ci, którzy są wierni, będą żyli 
w Moim Sercu, w miłości. Oni 
także są teraz próbowani jak 
złoto w piecu i oka zali się god-
ni Mojego Królestwa. Ja będę 
ich Królem na zawsze. To jest 
początek końca tych Czasów18, 
kiedy Mój Ogień przyj dzie, 
wszystkie żywioły tego świata 
się stopią. Już teraz zmianom 
ule gły przesilenia i następstwa 
waszych pór roku. A jeszcze wię
cej ma nastąpić.

Vassulo, Moje dziecko, po-
zwól Mi raz jeszcze odświeżyć 
ci pamięć: jesteś Moją wła-
snością, nie lękaj się, narodzi-
łaś się dla Mojego powołania. 
Ukształtowałem cię dla Mojego 
celu. Albo wiem wiedziałem, 
że odwrócisz się od Prawdy 
oraz że Ja stanę się twoim 
Świętym Towarzyszem na tej 
ziemi. Zanim się naro dziłaś, 
Ja wytyczyłem twoją ścieżkę19. 
Od samego początku złączyłem 
Moje Serce z twoim. Jednakże 
twoja wolność ducha została 
ukazana ludziom, byłaś i jesteś 
jak ptak latający nad świa tem 
w przestworzach, szybujący w 
niebiosach. Urzędnicy20 Mo jego 
Królestwa21 przyglądali się i za-
uważyli twoją wolność, i wydali 
bezwzględny wyrok na ciebie i 
bez współczucia wypu ścili ku 
tobie strzały, by cię podłamać 
i uderzyć bezlitośnie, aby nie 
jak np. Voyager1 i Voyager2, które 
lecąc od 1977 badały do 2004 pla
nety (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun), 
aż opuściły Układ Sło ne czny i nadal 
pozostają w łączności? A jednak 
czło wiek w swej pysze ciągle nie 
po  trafi uwierzyć w Boga i coraz 
bardziej się od Niego oddala. (Przyp. 
tłum.)
17 To, jak potrafimy być głupi!
18 Nie końca świata.
19 Życie.
20 To nie jest pozytywny termin, 
Pan ma na myśli nieuduchowionych 
kapłanów.
21 Pan ma na myśli Kościół.

pozostał żaden dowód twojego 
przejścia w Moim Kościele. Oni 
nigdy nie przestali chełpić się 
ze swoich złych dokonań. Po
nieważ Cnota i Miłość22 w nich 
nie trwa. Chociaż tobą gardzą, 
nie wyrządzą ci krzywdy ani cię 
nie złamią. Choćby nawet góry 
upadały w morze, a wody hucza-
ły i kipiały, nie bój się, bo przy 
tobie Ja Jestem! Moje Królew-
skie Berło spoczywa na tobie, 
by prowadzić twe kroki i strzec 
cię przed odwracaniem się od 
Moich nakazów. Ciesz się Moją 
Obecnością. Ja cię podtrzymuję 
i bę dziesz bezpieczna.

Powiedz Mojemu ludowi 
i przypomnij mu, że: miłość 
zakrywa liczne grzechy. Niech 
wasza wzajemna miłość okaże 
się praw dziwa...23

Pozwól, że odświeżę twoją 
pamięć: kiedy cię znieważają i 
prze  śladują z Mojego powodu, 
jest to dla cie bie błogosła wie ń
stwo, ponieważ to dowodzi, że 
Ja, Bóg, spoczywam na tobie...24 
Gdybyś miała wyłącznie zado-
wolić ludzi, nie powo łałbym cię. 
Gdybyś miała ciężko pracować 
dla własnych spraw i chwały, a 
nie dla Moich, odwróciłbym od 
ciebie Moje Oczy.

Otwórzcie szeroko wasze ser-
ca i przyjmijcie Mnie. Bądźcie 
zjed noczeni, pomagając sobie 
nawzajem i starając się pocie-
szyć Mój lud w tych czasach. Mi-
łość waszych bliźnich powinna 
być waszą główną troską.

Pamiętaj, by ogłaszać Moje 
Orędzie wszędzie, bo odór 
śmierci dosięgnął nieba, a kara, 
która czeka to pokolenie, zo-
stanie spro wadzona na ziemię 
z powodu jego niedowiarstwa i 
odstęp stwa. Nie słucha się po-
słańców, których wam wysyłam, 
i bluźni się Mo jemu Duchowi. 
Wielu lekkomyślnie rani Mój 
Kościół, kamie nując Moich pro-
roków. Wielu ulega rozkładowi 
i obecnie wido czne są znaki 
proporcjonalne do ciężaru ich 
odstęp stwa oraz ich grzechów. 
22 Zrozumiałam, że Cnota i Miłość 
oznaczają tu Boga. Te dwa słowa 
stoją tu w miej s ce Imienia Boga.
23 Por. 1 P 4,89. (Przyp. red.)
24 Mt 10,2425; Mt 5,1112. (Przyp. 
red.)

Bieda i udręka ciążą nad tym 
niewiernym pokoleniem. To są 
znaki, które są im już dane z 
powodu odmowy pojednania się 
ze Mną.

Wielu z was usprawiedliwi-
łem przed Moim Ojcem, jed-
nakże pragnę powrotu miłości, 
powrotu wierności. Objawiłem 
wam, jak działam i czego szu-
kam, usłyszeliście Moje Orę-
dzie Jedności i u wierzyliście 
mu. Ukazałem wam cel Mojego 
wezwania. Złożyli ście swoją pie-
częć, oddając Mi wielką cześć, 
czy człowiek może zaprzeczyć 
temu, w co wierzy? Zachowuj-
cie żywe w waszym ser cu to, 
o czym zostaliście pouczeni na 
początku, i odmawiajcie zaprze-
dawania Mojej Krwi. Daję wam 
Mój pokój, mówiąc wam: nie lę-
kajcie się, bo Ja Jestem z wami. 
Nieście Moje Imię i oddaj cie Mi 
cześć. ic

9.05.2011
– Moja Vassulo, zjednocz 

swoje serce z Moim i usłysz 
Mnie: pamiętasz jak w przeszło-
ści dokonałem cudów? Zatem 
nie martw się. Nadal będę dzia-
łać Moje cuda, bo Ja jestem Au-
torem tego wspaniałego Dzieła. 
Ty zaś nadal dawaj ubogim w 
duchu to, co napisałem, tak, by 
Niebo usłyszało ich uwielbienia. 
Nie zostawaj w tyle, Moja córko, 
postępuj naprzód z uśmiechem, 
twoja dłoń w Mojej dłoni. Niech 
twoja głowa spocznie na Moim 
Sercu i posłu chaj bicia Mojego 
Serca... co słyszysz, córko? La-
ment?

– Tak, lament, szloch...
– Moje Serce uskarża się jak 

dźwięk fletu, szlochając nad 
wa szym nędznym pokoleniem. 
I dlatego, że płomienie ogarną 
ich, zamieniając ich w ludzkie 
pochodnie, jeśli nie zmienią się 
i nie wrócą do Mnie skruszeni. 
Ach! Od książąt po żebraków 
przezna czeni są na śmierć, 
gdyż obecne niebo i ziemię 
pochłonie ogień. Nawet głupi 
osioł posłuchałby, zrozumiał 
i zaczął szyb ko działać, kiedy 
ponawiam ostrzeżenia. Jeśli to 
pokolenie nie okaże skru chy, 
nie wypowie modlitwy z głębi 
serca i nie zwró ci się do Mnie, 
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nie poprawi swego życia według 
Mego Pra wa, Moich Za sad, 
Moich Przykazań i nauczania 
Kościoła, nie zjed noczy się i nie 
będzie żyło we wzajemnym po-
koju i miłości, Mój Ojciec ukarze 
je. Jego płomień rozszerzy się 
i pochłonie całe na rody, wy-
mazując je całkowicie z mapy. 
Mówię ci to, że niebo zwinie się 
i zniknie, rozpłynie, stając się 
morzem ognia.25

Potępianie Moich ostrzeżeń 
nie pomoże im w rozwiązaniu 
ich26 wewnętrznych problemów. 
Oto Ja dostarczam temu poko
le niu pokarm duchowy, przyno-
sząc aż do ich stóp na wszystkie 
spo soby Moje pouczające Słowa, 
aby ich pouczyć i dać im na
dzieję, a jednak odwracają się, 
nie słuchając.

Kiedy wasi przodkowie wy-
zwali Mnie i sprowokowali, co 
zrobiłem?

– Żaden z nich nie dotarł na 
miejsce spoczynku...

– Ich głuchota i ich nie-
posłuszeństwo przeszkodziło 
im w przyjęciu Moich dróg i 
posłuchaniu Mnie. Ja jestem 
ich Arcyka płanem i powinni 
wiedzieć, że każdy, kto jest Mi 
posłuszny, bę dzie żył na wieki. 
Ja jestem Źródłem Zbawienia, 
Początkiem i Koń cem. Wielu 
upadało z dala od Moich Dróg, 
począwszy od lu dzi, którzy 
zasiadają na tronach, aż do nę-
dzarzy i tych, którzy upadają na 
duchu. Od człowieka odzianego 
w lniane szaty, aż po tego, który 
jest boso i w łachmanach. Widzę 
ich działania. Jednak nie wszy-
scy byli niewierni, spuszczając 
swe oczy.

Musisz im powiedzieć: po-
wróćcie, wszyscy, odwróćcie się 
od swoich złych dróg. Służcie 
Bogu, a nie – Mamonie. Służcie 
Bogu, a nie – człowiekowi. Każ-
demu, kto ma, będzie dodane, a 
temu, kto nie ma, zabiorą nawet 
to, co ma (Łk 19,26). Mój Ko ściół 
czekają kłopoty27. Serca zosta-
ną złamane i będą się tło czyć, 
25 Por. 2 P 3,1012. (Przyp. red.)
26 Hierarchii.
27 Doświadczyliśmy tego po części w 
marcu 2013, kiedy papież Benedykt 
XVI zrezygnował z urzędu w na
stępstwie kradzieży dokumentów.

rzucając się do stóp szatana. W 
mroku będą dokonywane prze-
siedlenia. Został im ofia rowany 
dar, lecz nie odwzajemnili go 
ani uczuciem, ani szacunkiem. 
Oni nie słuchają i nigdy nie 
słu chali Mojego Głosu. Córko, 
płacz nad tym pokoleniem. Po-
patrz, jak niszczeje w rozpaczy.

Pójdź, kocham cię.
18.05.2011

– Vassulo, Moje dziecko: Ja 
jestem Pokojem i Miłością. Na
pisz:

Głos moich posłańców nie 
jest słyszany w brudzie ich 
grze chów. Twoi28 pasterze śpią, 
podobnie jak twój naród. Moje 
ow ce są rozproszone. Nie znaj-
duję żadnej pociechy w ich ser
cach. Trupy są porozrzucane i, 
kiedy przechodzę, potykam się 
o trupy. W niezliczonej ilości. 
Przyszedłem do nich jako pa-
sterz, aby o calić i zbawić tych, 
którzy oddalili się od Mojego 
Słowa. Nie któ rzy posłuchali 
Mego Miłosiernego wezwania 
i zgroma dziłem ich z radością 
przy Mnie. Teraz zaś, gdy twój 
naród znaj duje się w żałobie i 
w rozbiciu, a potężni piją wino 
twego ludu wy zy sku jąc ich i 
pozostawiając całe rodziny w 
bezsilności, wpę dzając bied nych 
w jeszcze większą biedę, boli 
Mnie Serce ze smutku.

Od pewnego czasu stąpam po 
ich ziemi29 z palącym pragnie
niem, by ich paść. Lecz Moja Ko-
rona została odtrącona okrzy
ka mi pełnymi zniewag przez 

28 W moim kraju, w Grecji.
29 Obrazowo.

Moich pasterzy, podnoszących 
głos na Mój dar. Ach! Ponie-
waż przysięgli, że będą walczyć 
prze ciwko Mnie, podczas gdy Ja 
dawałem im pokarm i napój30 
i ofia ro wa łem Moje Serce w 
Dłoni, ich naród będzie bił się 
w pierś. Byłem zdecydowany 
zgromadzić ich wszystkich i 
popro wadzić ich do Mego Kró-
lestwa. I paść owce Moje. I nie
go dzi wego nauczyć porzucenia 
swoich dróg, a człowieka złego – 
swych myśli. Byłem gotowy po-
nieść cię31 na Moich ramionach, 
obcho dzić się z tobą szlachetnie, 
bo jesteś Moim dzieckiem, a 
Ja jestem bo gaty w przebacze-
nie. Nawet gdy twoi aniołowie 
ostrze gali cię przed twą próż
nością, wołając do ciebie:

„Strzeż się! Nie przeklinaj 
swego Króla! Nie prowokuj Jego 
Sprawiedliwości, bo będziesz 
rozpaczać i zawodzić w niedoli! 
Mo ce z wysoka zostaną wstrzą-
śnięte i twoje męczarnie się 
zwięk szą... Nie rozpalaj gniewu 
Boga. Zaprzestań czynienia 
zła. Na wróć się i więcej Go nie 
zasmucaj.”

Jednak nie chcieli słuchać. 
Widzisz, córko, Ja Jestem po-
śród was. Pośród was Ja Je-
stem, ale odnoszą się do Mnie 
ze wzgardą. Jestem zapomnia-
ny. Okryci obojętnością, Moi 
pasterze nie od po wiedzieli Mi 
ani nie zakosztowali Mojej 
słodyczy, aby nie usch nąć... Ja 
jestem Skałą, lecz oni znajdują 
upodobanie we wspie raniu się 
30 Duchowy pokarm za pośrednict
wem tych Orędzi.
31 Grecję.
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na mgle, a nie na Mnie.
Kiedy zaprzeczają temu, że 

Mnie słyszysz lub widzisz w 
swo im sercu, to zniekształcają 
Pisma w swoim niedowiar-
stwie32. Ja zamieszkuję we 
wszystkich ludziach, jak zatem 
mogą zaprzeczać Mojej Obec-
ności?

– Panie, Ty umocniłeś wzrok 
mojej duszy, pozwalając mi 
kon templować Ciebie w Twej 
wspaniałości. Przychodzisz i 
odcho dzisz, ukazujesz się na 
pewien czas, następnie znikasz, 
kryjąc się przez jeszcze dłuższy 
czas, a jednak jesteś zawsze ze 
mną…

– Vassulo, problemem Moich 
pasterzy jest to, że Mnie przein
telektualizowali. Niektórzy 
Mnie posiadają, ale wielu nie. 
Mój Duch spoczywa na tobie i 
dowiodłem tego wobec wielu. 
Znaki tego, że przy-
chodzisz ode Mnie, nie 
mogłyby być bardziej 
wi do cz ne. Rozraduj 
się! Ponieważ twój 
Zbawiciel, którego 
widzia łaś w dzieciń-
stwie i który cię wzy-
wał, nigdy nie prze-
stał być z tobą: czyż 
nie byłaś znieważana, 
oczerniana, oskarżana 
o bycie oszu stem i o 
podobne rzeczy? Czyż 
nie byłaś prześlado-
wana z Mego powodu? 
To są znaki tego, że Mój Duch 
spoczywa i dotąd spo czy wał na 
tobie.

Twoi pasterze odrzucają pro
roctwo jako dar, ale to nie ozna
cza, że proroczy Duch przestał 
istnieć! Pisma nigdy nie kłamią 
i powinnaś mocno do nich przy-
lgnąć.

Gdy ziemia jest skażona 
grzechem, odstępstwem i pozo-
staje pod władzą szatana, czy 
nie będę interweniował? Czy nie 
poślę Mojego Świętego Ducha, 
by poruszył Mego wybrańca i 
przema wiał w Moje Imię? Ne-
gowanie daru proroctwa33 jest 
rzeczą zgub ną. A zatem, Moja 
32 1 Kor 3,16. (Przyp. red.)
33 1 Kor 12,28; Rz 12,6; Dz 3,22. 
(Przyp. red.)

Vassulo, nie poddawaj się, ni-
gdy się nie wahaj ani nie drżyj, 
wzrastaj w Mojej łasce i ucz 
się ode Mnie. Znajduję w tobie 
upodobanie… Pójdź, my? ic

24.06.2011
– Moje dziecko, Ja jestem 

twoim Ojcem, pozwól Mi pra-
cować poprzez ciebie.

Sprawiaj Mi zawsze radość 
przez uznawanie się za grzesz-
nika i za niezdolną do osiągnię-
cia o własnych siłach tego, do 
czego doszłaś. Żaden człowiek 
nie jest doskonały. Gdy jednak 
Duch Święty zamieszkuje w to-
bie i objawia ci samego Siebie, 
dając ci Swą łaskę, jednoczy On 
ciało i duszę z Nami, uwielbia-
jąc Nas... W ten sposób, przeby-
wając w tobie, On cię doskonali, 
dając ci istotę wszelkiego dobra.

Dobrze powiedziałaś: że 

udzielałem tobie i temu poko-
leniu obfitych nauk o Duchu 
Świętym, z powodu tak wielkie-
go niezro zumienia i braku Wie-
dzy, ponieważ On jest najmniej 
znanym z Trójcy. Wielokrotnie 
zwracałaś się do Niego, a On 
przemawiał do ciebie, a działo 
się to w tym celu, by mogli zro-
zumieć, że On jest trzecią boską 
Osobą Trójcy.34 

Moje dziecko, tak nędzne, 
Ja wypełnię Mój plan w tobie, 
za tem nie bój się o to, że Mnie 
zawiedziesz, nie słuchaj tego,35 
któ rego pragnieniem było i jest 
wyrwanie cię z Mojego Objęcia. 
Odnowa się dokonuje i wraz 

34 A nie tylko gołębicą jako symbo
lem.
35 Szatana.

z każdą duszą, która się prze-
mienia, Ja jestem uwielbiony. 
Błogosławiona każda dusza, 
która powraca do Mnie.

Widzisz, Vassulo, dzięki 
twoim wysiłkom i dzięki twoim 
wy rzeczeniom wyrywasz szata-
nowi dusze, a on nie ma dłużej 
nad ni mi władzy. To dzieło, do-
dałbym, to zbawcze dzieło, ma 
rów nież swoją cenę, lecz dobro 
każdej duszy i jej bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze.

Jak powiedziałem ci przed-
tem: prawdziwa teologia to 
kon tem plo wanie Mnie, twojego 
Boga. Pozwól, niech twoi kryty-
cy dalej cię krytykują, jeśli chcą. 
Światowa wiedza lub wiedza 
książkowa nie radzi sobie z 
Wiedzą udzielaną przez Ducha 
po przez objawie nie. To właśnie 
Duch stosuje różne sposoby na 
do tarcie do ciebie i pouczanie 

cię, za pomocą znaków, 
przez obja wienie, przez 
oso biste doświadcze-
nie, dzięki światłom 
mistycz nego poznania 
i zrozumienia, dzięki 
wszystkim tym rze-
czom. 

Vassulo, Mou,36 da-
łem ci skrzydła do fru-
wania, do bycia wolną 
jak ptak szybujący w 
przestworzach. Wznieś 
s ię  na wyso  kośc i , 
wznieś się do nieba i 
zaczerpnij niewymow-

nych cnót do stępnych każdemu. 
Ja, który jestem twoim Stwórcą 
i Ojcem, bło gosławię cię. Żyj w 
Moim Pokoju. 

22.05.2012
Orędzie naszego Pana dla 

mieszkańców Cypru, otrzyma-
ne na krótko przed wyjazdem 

na Cypr.
– Ja jestem Bramą Nadziei 

tam, gdzie jest rozpacz; Radości 
– tam, gdzie jest smutek; Pocie-
chy – tam, gdzie jest troska. Ja 
je stem Bramą Życia tam, gdzie 
jest śmierć. Przemówię do ich 
serc, wyprowadzając ich z pu-
styni i z wielką czułością będę 
czuwał nad Moimi owieczkami. 
Nie będę wobec nich twardy. 
Wysłu cham pokornych, gdy 
36 Greckie słowo oznaczające Moja..
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poproszą o przebaczenie.
W istocie wielu z was zapo-

mniało o Moich pouczeniach i 
za pomniało o Mnie. Jednakże 
Ja nigdy o was nie zapomnia-
łem, choć – ach ! – tylu z was 
zgrzeszyło przeciwko Mnie... 
Przyjdźcie do Mnie i dowiedz-
cie się, że Ja jestem Dobrym 
Pasterzem. Ja jestem waszą 
potężną obroną, waszym solid-
nym wsparciem, które ożywia 
waszego ducha i daje światło 
waszym oczom. Ja u dzielam 
uzdrowienia, życia, błogosła-
wieństw. Ja jestem Wszyst kim.

Przyjdźcie do Mnie, mówiąc 
do Mnie sercem, a Ja was wy
słu cham. Przemieńcie wasze 
życie w nieustanną modlitwę 
i stańcie się Moją rozkoszą. 
Módlcie się, módlcie się, mó-
dlcie się i popra wiajcie wasze 
życie. Ogołoćcie się i oczyśćcie 
przez skruchę, i nie marnujcie 
już waszych dni na sprawy 
ziemskie, które się zu ży wają. 
Zwróćcie raczej wasze oczy na 
Moje Bogactwa, dające życie37. 
Czyńcie wszystko, co możecie, 
aby żyć w świętości i po  koju 
z każdym. Bądźcie doskonali, 
jak jest doskonały wasz Oj ciec 
w Niebie, a grzechy już nie za-
panują w waszym ży ciu. Żyj cie 
przez łaskę Prawdziwym Ży-
ciem we Mnie, waszym Bogu, a 
Ja zaspokoję wasze pragnienie. 
Ja Jezus Chrystus błogo sławię 
każdego z was. ic

18.05.2013
– Panie?
– Daję ci Mój Pokój, droga 

córko. Wszystkie Moje plany 
doty czące ciebie wypełnią się.

Dokonuje się ogromne zło. 
Obrzędy dzieciobójstwa, zawsze 
wypełniane w imię pokoju i po-
stępu, morderstwo, oszustwo, 
ze psucie, bunty i krzywoprzy-
sięstwo38 przedstawiają dostrze-
galny obraz tego, czym stało się 
to pokolenie.

Gniew Mojego Ojca nie może 
być już dłużej powstrzymy wa ny. 
Nadchodzi nieuchronna śmierć 
ziemi, a to, co to pokolenie po
siało, będzie zbierać. Ogień 
rozszaleje się gwałtowniej niż 
37 Mt 6,3334. (Przyp. red.)
38 Por. Mdr 14, 2326. (Przyp. red.)

widziało to kie dykolwiek ludz-
kie oko, a żywioły od żaru ognia 
sto pnieją39, pochłaniając przyro-
dę, ludzi, zwierzęta i wszystko!

Moja córko, tego ognia nie 
można uniknąć. Moje Serce 
wy lewa łzy ze smutku, lecz to 
jest teraz jedynym lekarstwem. 
Znaj duję się nieustannie w 
agonii i jestem przeszywany 
cierniami uwięzionymi w Moim 
Ciele. Moi aniołowie wylewają 
łzy zakry wając twarze dłońmi 
na widok tego, że to pokolenie 
zginie w jed nym momencie, 
kiedy Mój Ojciec zawoła: „do-
syć!”, a zatem nie mówcie: „ach! 
współczucie Pana jest wielkie, 
On nam prze ba czy”. Czy zapo-
mnieliście, że tak miłosierdzie 
jak i gniew po cho dzą od Ojca? 
Potrzebuję przede wszystkim 
pojednania i praw dziwej meta-
noi40, od wszystkich Kościołów. 
Zgromadzenie się w Moje Imię 
uwielbi Mnie.

Niech Mój Dom, Vassulo, 
będzie jeden! Ze Mną u twe-
go boku nie musisz się lękać! 
Upiększaj Mój Dom i ożywiaj, 
prowa dząc go do jedności! Po-
dążaj drogą, którą przed tobą 
wytyczy łem, wytrwaj na ścieżce 
jedności i tego, co ci nakazałem.

Powiedz Moim Pasterzom 
podczas tych zgromadzeń, że 
swą radość mogą odnaleźć we 
Mnie i nigdzie indziej. Niech 
wasz wzrok spoczywa na Mnie. 
Nie odwracajcie się na prawo 
ani na lewo. Niech po Moich 
Krwawych Śladach kroczą 
wasze stopy, stopy Moich ka-
płanow i Moich współpracowni-
ków w tym Dzie le. Doprowadzę 
was do Domu, ramię w ramię, 
jak dwoje dobrych przyjaciół. 
Będziemy kroczyć wspólnie po 
szafirach, w Mojej chwale, zwy-
cięsko w Moich Dziedzińcach. 
Zwracam się teraz do was, Moi, 
Moi przyjaciele, których serca 
poruszył Mój Głos, Mój Szla
chetny Temat i których połączył 
Mój Poemat Miłości, Jed ności i 
Pojednania. Mówię wam, Mój 
Ojciec was pobłogosławił. W 
majestacie i wspaniałości po-
39 Por. 2 P 3,12 w przekładzie Jakuba 
Wujka. (Przyp. red.)
40 Gr. μετανοια metanoia: przemiana, 
nawrócenie, dosł. przemiana umysłu.

szybujecie w niebiosa ze Mną 
wprost do Mego Tronu. A Ja, 
z Moim Królewskim Berłem, 
po prowadzę was do miesz-
kań wewnątrz Mojego Miasta, 
wewnątrz Mojego Królestwa. 
Wezwałem was i czuwałem nad 
wami. Nigdy, przenigdy nie 
spuszczając was z Moich Oczu...

Jan, Mój uczeń, był lampą 
zapaloną i jaśniejącą. Bądźcie 
Moimi Janami, bądźcie zapale-
ni i jaśniejący w tym mrocznym 
świecie. Nie czekajcie na ludzką 
aprobatę. Ona powinna być dla 
was niczym, jak jest niczym dla 
Mnie. Nie troszczcie się o to, 
drogie dusze, bądźcie jedno i 
żyjcie Jednością, którą pole cam 
wam żyć. ic

17.09.2013
Orędzie otrzymane po mię-

dzynarodowej pielgrzymce do 
Ziemi Świętej.

– Daję ci Mój pokój, kwiecie. 
Bądź Moją świątynią, ponie-
waż poprzez tę świątynię Ja 
odbuduję Mój Kościół. Żyj więc 
dla Mnie. Każdego dnia zwra-
caj na Mnie uwagę, nigdy nie 
wahaj się przychodzić do Mnie, 
a zwłaszcza nigdy nie wątp w 
Moją Mi łość, którą ciebie darzę. 

W każdej chwili twego życia 
rozmawiaj ze Mną. Nie po zwól 
nigdy, aby zły odwrócił twoją 
uwagę, nigdy nie wątp o Mojej 
stałej Miłości. Nie ustawaj w 
umacnianiu Mojego Kościoła 
przez gromadzenie pasterzy 
razem! Wszyscy Moi Pasterze 
spra wiają Mi przyjemność i 
uwielbiają Mnie, kiedy widzę 
ich zgro ma dzo nych razem, bu-
dujących jedność. Natomiast go-
ryczą na pełniają Mnie ci, którzy 
są nieprzychylnie usposobieni w 
swych sercach.

– Panie, oni wywyższyli Two-
je Święte Imię.

– Rzeczywiście oni wywyż-
szyli Mnie, a ich uwielbienia 
dosię gły Moich Uszu. Vassu-
lo, czy znasz znaczenie słów: 
„otrzymali wodę z litej skały, w 
pragnieniu ochłodę – z kamie-
nia twar de go”?41 To oznacza, że 
Ja strzegłem i strzegę ich dusz 
pomimo otaczającej ich pustyni. 
Dałem im wodę na tej pustyni 
41 Mdr 11, 4. (Przyp. red.)
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z powodu palących wiatrów 
odstępstwa. Trzymałem i będę 
trzymał ich blis ko Mego Serca z 
dala od węża tej wyniszczającej 
pustyni. 

U każdego zaspokoję pra-
gnienie jedności i będę ich 
napeł niał, jak długo będą oka-
zywali się pokorni i skłonni do 
ugięcia się z miłością. Dlatego, 
Vassulo, uczyń wszystko, co w 
twojej mocy, by żyć prawdzi-
wym życiem we Mnie. Zachowuj 
pokój z każdym, pracuj pilnie 
dla Mnie i nie poddawaj się z po-
wodu drobno stek, tak! drobno-
stek! Rzeczy, które ty uznajesz 
za ciężkie prze śla do wania, są 
dla Mnie drobnostkami. Rozra-
duj się więc i bądź zado wolona. 
Łaska ci udzielona różni się 
od daru, jakiego ci udzie liłem, 
rozumiesz, Moje dziecko? I pa-
miętaj: Bóg nigdy nie od biera 
Swoich darów ani nie odwołuje 
Swoich wybo rów…42 

Błogosławię twoje wysiłki. 
Błogosławię twoich towarzyszy, 
których zbliżyłem do ciebie, aby 
ci pomagali. Liczne ich grzechy 
zostały odpuszczone. Nie zapo-
minaj o tym, jak wynagradzam 
tych, którzy czynią Moją Wolę 
z miłością i poświęceniem. 
Każdy, kto służy Mnie, swe-
mu Bogu, odniesie korzyść… 
Pozwól Mi przypomnieć na 
nowo każdemu: Moim Ciałem 
jest Kościół. Kościół, który 
jest jeden. Zostaliście wszyscy 
ochrzczeni w Jed nym Duchu, 
którym zostaliście napojeni43. 
I wy wszyscy, któ rzy się zgro-
madziliście, chociaż byliście z 
różnych części Mojego Ciała, wy 
wszyscy uczyniliście Moje Ciało 
kompletnym, ponie waż wszyscy 
należycie do tego samego Ciała. 
To jest dla was rzeczą wiadomą. 
A jednak Szatan głośno rozpo-
wiada swoje bluź nierstwa już 
od lat, zachowując wasz podział, 
lękając się tego, że wszystkie 
członki Mojego Ciała pojednają 
się, spotkają się i zjednoczą. On 
usiłuje zachować podział was 
wszystkich, a Mój Kościół słaby 
do tego stopnia, by szkody nie 

42 Rz 11, 29.
43 Por. 1 Kor 12,13. (Przyp. red.)

dało się na prawić. 
Ja mam moc zjednoczyć 

Mój Kościół i uzdrowić Go. Ja 
rze czywiście mam moc, aby 
wskrzeszać z martwych. Ja sam 
po wstałem z martwych, lecz 
potrzebuję waszej woli oraz zgo-
dy, aby to uczynić. Potrzebuję 
waszej współpracy i potrzebuję, 
aby ś cie złagodnieli i ugięli się z 
prawdziwą pokorą i miłością! 
Od rzućcie grzech waszego po-
działu…

Są tacy, którzy nie znają 
wcale Mnie ani wielkości Mo-
jego Miłosierdzia. Tym mówię: 
w waszym nieprzejednaniu i 
ciemno ści udręka odkłada się 
w waszych sercach, a wasze 
świa tło przy gasa pośród cieni. 
Strzeżcie się, aby nie zgasło 
zupełnie!

Powiedziałem kiedyś, że 
świa tłość Izraela stanie się 
og niem oraz że Ja, jego Świę-
ty – płomieniem, który pożre 
i pochłonie jego ciernie i głogi 
w jednym dniu44. Dziś mówię 
wam: przez tak wiele lat sta-
łem pośrodku spustoszenia 
z powodu wa szego po działu, 
wielu bowiem spośród Moich 
pasterzy prze stało tro sz czyć się 
o stado. Rozproszyli je. Nic nie 
jest przede Mną zakryte. 

Wielu przestało Mnie słu-
chać. Niegdyś w przeszłości mo-
głem usłyszeć: „mów Mistrzu”, 
dzisiaj mówią: „któż może mi 
dorów nać?” Ich bezczelne po-
stawy świadczą przeciwko nim. 
O, jak bardzo Moi prawdziwi 
pasterze cierpią z powodu ich 
bezczelno ści i zatwardziałości 
serca! 

Masz nieprzejednane serce 
i płaszcz przesiąknięty krwią, 
twój blask cię opuścił. Nie 
mając bojaźni obrażasz Mnie, 
znieważając Moje Miłosierdzie 
i wszystkie Moje dary, które 
udzielane są na twoje budzą-
ce litość czasy! Podnieś swoje 
oczy, aby dostrzec, kim jest 
Ten, który roz dzie la Swoje dary 
ludzkości. 

Wy wszyscy, którzy odrzuca-
cie Moje dary udzielane w Moim 
Miłosierdziu, dopuściliście się 
od stępstwa i z tego powodu 
44 Iz 10,17.

zde cy dowałem się zstąpić i na-
maścić wasze miasta poprzez 
tych, których namaściłem, oraz 
przyjść do was wszystkich i 
przekazać Moje Słowo jak w 
przeszłości, aby jak rosa, Moje 
słowo odno wi ło was raz jeszcze i 
zbawienie wy trysnęło na nowo. 
Moja Miłość stanie się ogniem 
pożerającym ciernie i głogi na 
Mojej Drodze.

Będę nadal rozszerzał Moje 
Orędzie Prawdziwego Życia w 
Bogu, ponieważ Mój Duch Łaski 
spoczął na tobie, mały wojow
niku. Pamiętasz, jak od począt-
ku zapowiadałem ci, że Moje 
Orę dzie rozprzestrzeni się i 
pomnoży jak las cedrowy? Będę 
nadal uka zywał Moją Chwałę. 
Będę nadal wspierał Moimi Bło
gosła wieństwami wszystkich, 
którzy ci pomagają. Poniosę 
także ich na Moich skrzydłach 
i oni również zakosztują Mojej 
Słodyczy. 

Przypomnij wszystkim, aby 
zachowywali wzajemną jedność 
między sobą, tak aby mogli być 
w jedności ze Mną. Niech twoje 
pragnienia dotyczą tylko Moje-
go Domu, a Ja zatroszczę się o 
twój własny dom. Żyj we Mnie i 
módl się nieustannie. To im po
wiesz ode Mnie. Córko, chociaż 
czujesz się, jakbyś była pozo sta
wiona na opustoszałej wyspie, 
nie lękaj się. Moja Obecność 
stale jaśnieje na tobie. Ja, Pan, 
byłem i jestem zawsze blisko 
cie bie. Miłość kocha cię! ic

23.09.2013
O książce „Niebo istnieje na-
prawdę, ale piekło również”
– Ach, Vassulo, promowanie 

Mojego Orędzia w ten sposób 
również oddaje Mi chwałę. Ja 
jestem obecny. Zawsze będę cię 
podnosił do Mnie. Czy kamień 
może cokolwiek odczuwać? Ser
ca, które się zatwardziły, nie 
mogą odczuwać niczego, jedynie 
serce z ciała będzie wrażliwe na 
Moją Obecność.

Twoje ziemie są spustoszone 
i wysuszone, i w skrajnej potrze
bie współczucia. Potrzebny jest 
duch łaskawości, potrzebny jest 
duch nadziei. Kto może zważyć 
Moje plany i w nich dora dzić? 
Kto ma bardziej trafne rady ode 
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Mnie i kimże jest człowiek, aby 
mógł uzdrowić to, co nieuleczal-
ne, jeśli nie będzie mu dana moc 
ode Mnie? Ktokolwiek złorzeczy 
Mojemu Dziełu, pozo sta nie w 
najczarniejszej ciemności i na 
zawsze! Każdy sposób, w jaki 
przedstawiasz Moją Świętość 
oraz Moją hojność, objawiając 
Mnie jako czułego Ojca, jako 
miłującego Oblubieńca, jako 
twego Zbawiciela i Odkupiciela, 
jako twojego Przyjaciela, ale 
i twojego Sędziego, oddaje Mi 
chwałę.

Idź w pokoju, Ja, Jezus, jes
tem (właśnie w tej chwili) z 
to bą. ic

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”. 

NOWOSĆ!
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W 2007 r. ukazał się w 35 numerze 
„Przewodnika katolickiego” artykuł pana 
Łukasza Kaźmierczaka pt. „Dyktando 
pełne błędów. Kontrowersyjne ob-
jawienia”. Tytuł bardzo obiecujący, po 
którym moglibyśmy się spodziewać, że 
ktoś rzetelnie przyjrzawszy się Orędziom 
„Prawdziwego Życia w Bogu”, po 20 
latach, odkąd były już wówczas w ponad 
40 językach rozpowszechniane, dostrzegł 
liczne błędy, które postara się wymienić, 
aby ostrzec przed nimi nieroztropnych. 

Artykuł żyje w internecie swoim ży-
ciem od lat, budząc do dziś ostre dysku-
sje, a dane w nim zawarte nie są już przez 
Autora w jakikolwiek sposób uaktualniane 
ani komentowane. Internauci uzupełniają 
treści o wiele cennych uwag. 

Zacznijmy jednak od przedstawienia 
Autora. Przewodnik katolicki w rubryczce 
życiorys odnotowuje: politolog, od 2003 
roku dziennikarz „Przewodnika Katolickie-
go”. Komentator, publicysta społeczno- 
polityczny, autor reportaży i felietonów 
o tematyce górskiej i podróżniczej. Zde-
klarowany maratończyk i miłośnik gór... 

I to by było na tyle o osobie, która 
podjęła się zadania oceny „Prawdziwego 
Życia w Bogu” oraz Vassuli. 

List Prefekta Kongregacji z r. 2007, a 
nie Notę – jak chciałby Autor –  publikuje-
my w obecnym numerze, wraz z zawsze 
pomijaną odpowiedzią Vassuli.

Przerwany życiorys...
Autor zaczyna od przedstawienia Vas-

suli. Jego wiedza o jej osobie urywa się 
jednak w jakimś momencie, a fakty z jej 
życia nie są przedstawiane obiektywnie i 
zgodnie z prawdą, chodzi tu np. o jej stan 
cywilny. Pan Kaźmierczak pisze więc, 
że Vassula urodzona w Egipcie mieszka 
„od wielu lat w Szwajcarii”. Tymczasem 
w chwili pisania przez niego artykułu 
Vassula mieszkała już na stałe w Grecji, 
po kilku latach pobytu w USA, który to 
okres poprzedziło zamieszkanie w Rzy-
mie. Okres bardzo przecież znaczący, 
który opatrznościowo umożliwił regularne 
kontakty z kard. Józefem Ratzingerem 
oraz obecnym kard. Prosperem Grechem 
i w efekcie uzgodnienie stanowiska w 
sprawie Orędzi. O tym jednak pan Kaź-
mierczak milczy. Być może przyczyną jest 
prosta niewiedza, świadcząca jednak o 
tym, że chcąc przedstawić czytelnikom 

Vassulę nie sięgnął do podstawowych 
rzetelnych informacji o niej, dostępnych 
w roku 2007, oraz nie zapoznał się z 
istotnymi tekstami źródłowymi.  

Pomijany fakt o sakramentalnym 
małżeństwie Vassuli
Co do jej małżeństwa, przeciwnicy 

Vassuli chętnie podkreślają jakoby była 
„rozwódką” ponownie zamężną. Tymcza-
sem jej (osoby prawosławnej) pierwsze 
małżeństwo – jak uważają prawnicy – 
nie miało charakteru sakramentalnego. 
Drugie zaś zostało zawarte w zgodzie z 
jej Kościołem prawosławnym obrządku 
greckiego, w Lozannie, nie mając nawet 
stosowanego w podobnych przypadkach 
w prawosławiu charakteru pokutnego.

Ocena doktrynalna?
Następnie Autor przedstawia różnicę 

pisma Vassuli oraz pisma, jakimi są 
zapisywane Orędzia, a także kilka kluczo-
wych treści przesłań. Dochodzi nawet do 
konkluzji „Na pozór więc nie są to treści 
godzące w nauczanie Kościoła Katolic-
kiego.” Choć Autor skrzętnie pomija np. 
fakt, że Vassula nawołuje do zachowania 
jedności wokół katolickiego Papieża, 
propaguje formy pobożności typowe dla 
Kościoła katolickiego. Sytuacja ta wynika 
jednak, jak się wydaje, z ograniczonej 
wiedzy Autora o Vassuli i jej pismach. 
Jego odwołania wyłącznie do filmów ze 
spotkań z Vassulą w Polsce oraz cytowa-
nie jej wypowiedzi, każą przypuszczać, 
że w ogóle nie zna książki, której krytyki 
się podjął. Obejrzał jedynie pewne jej 
wypowiedzi z pobytu w Polsce.  

Kłopotliwa sprawa imprimatur
Pan Kaźmierczak, na poparcie swego 

odrzucenia „Prawdziwego Życia w Bogu” 
dodaje: „Istotą orędzi przekazywanych 
przez Greczynkę jest ekumenizm, po-
trzeba prawdziwej wewnętrznej jedności 
z innymi chrześcijanami, konieczność 
otwarcia się na działanie Ducha Świę-
tego, praktykowanie postu, modlitwy 
różańcowej i prowadzenie nieustannej 
wewnętrznej rozmowy z Bogiem.

Na pozór więc nie są to treści godzące 
w nauczanie Kościoła Katolickiego. Mimo 
to jednak, choć zeszyty Vassuli posiadały 
początkowo aprobatę władz kościelnych 
w postaci imprimatur, ostatecznie po 
głębszej analizie jej tekstów zostało ono 

cofnięte.” 
W zdaniu tym prawdą jest jedynie to, 

że imprimatur istotnie udzielone książce 
Vassuli Ryden przez abpa Damiana 
Zimonia na prośbę recenzenta diecezjal-
nego ks. dra Michała Kaszowskiego (czyli 
osoby wyznaczonej przez biskupa do 
oceny książek pod kątem ich zgodności 
z nauczaniem Kościoła katolickiego) zo-
stało cofnięte. Nie jest już jednak prawdą 
to, że ktokolwiek dokonał głębszej analizy 
tekstu. Biskup uległ opinii – bez stosow-
nego badania – iż <objawień „prywatnych” 
lepiej nie propagować>. Argumenty w 
ciągu jednego dnia podsunęli dwaj nie 
żyjący już teolodzy, którzy otrzymali jedną 
książkę do wglądu. Propozycja dyskusji 
nie została podjęta, jak i prośba, aby 
imprimatur opatrzyć stosowaną często 
notką, iż zgoda na druk oznacza, że 
książka nie zawiera treści sprzecznych z 
wiarą i moralnością.

Obecnie wszystkie tomy orędzi posia-
dają imprimatur arcybiskupa Ramona C. 
Arguellesa oraz Nihil obstat Biskupa Felix 
Toppo, S.J., DD. z 28 listopada 2005.

Nadmierna „ostrożność”
„Ostrożność, ostrożność i jeszcze raz 

ostrożność. Takie jest i takie powinno być 
postępowanie Kościoła podczas badania 
każdego przypadku rzekomego „cudow-
nego objawienia”. Podobna postawa win-
na cechować także wiernych. Ale to tylko 

W odpowiedzi Panu Łukaszowi Kaźmierczakowi na jego artykuł „DYKTANDO PEŁNE BŁĘDÓW” 
o osobie i pismach Vassuli Ryden 

ARTYKUŁ PEŁEN BŁĘDÓW
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teoria. Bo napomnienia napomnieniami, 
a ludzie i tak nieodmiennie ekscytują się 
wszystkim tym, co nieznane, niewyja-
śnione, a co może stanowić „dowód” na 
istnienie Stwórcy i pozwala choć w maleń-
kim stopniu „doświadczyć” Jego potęgi. A 
najczęściej są to jedynie pozory. Stąd zaś 
już tylko krok ku pomyłkom wynikającym z 
ułomności ludzkiej percepcji, z egzaltacji 
religijnej, z zaburzeń psychicznych czy 
wreszcie bezpośrednio z działalności 
Złego.”

Pan Kaźmierczak jako główną zasadę 
postępowania wobec nadzwyczajnych 
zjawisk zaleca więc po trzykroć wzywaną 
ostrożność, zaleca ją Kościołowi oraz 
wiernym. Jednak przywoływana z mocą 
ostrożność to w tym wypadku nic innego, 
jak uporczywe niedawanie wiary – ujmu-
jąc prześladowania Vassuli bardzo deli-
katnie – a zatem jego wezwanie można by 
swobodnie sparafrazować: nie wierzcie, 
nie wierzcie, nie wierzcie lub potępiajcie, 
wykorzeniajcie, zabraniajcie. 

Jeśli więc ktoś, jak uczniowie idący 
do Emaus, odczuje Boże działanie w 
jakimś przesłaniu i zapała nim jego 
serce, jest wyłącznie osobą – jak należy 
sądzić - nadmiernie „ekscytującą się tym, 
co nieznane, niewyjaśnione”. Pan Kaź-
mierczak  zdaje się nie rozumieć, że jest 
przecież wręcz odwrotnie... Przesłanie 
„Prawdziwego Życia w Bogu” przywraca 
pamięć naszej duszy, dając poznanie 
Boga-Stwórcy i Ojca. Podobnie jak serca 
uczniów idących do Emaus rozpoznały 
w Nieznajomym – znanego i kochanego 
Chrystusa. To nie pogoń za „nieznanym i 
niewyjaśnionym”, jak nam zarzuca Autor 
artykułu, lecz właśnie rozpoznanie Boga 
– znanego z Pisma i przeszłych cudów 

stanowiących dla nas punkt odniesienia 
– w Jego aktualnym tu i teraz działaniu, 
w naszej epoce, w naszym życiu; działa-
nia zawsze w jednym celu: dla naszego 
zbawienia i umocnienia.

Zacznijmy rozeznawać 
zamiast bez badania odrzucać
Chrystus nie polecił nam odrzucać, 

lecz badać. Wbrew pozorom rozezna-
wanie nadzwyczajnych zjawisk nie jest 
tak trudne i skomplikowane, jak nam się 
to nie raz przedstawia. Jednak kluczową 
kwestią jest posiadanie pewnego punktu 
odniesienia w nauczaniu i tradycji Ko-
ścioła, gdyż jak słusznie ostrzegł nas św. 
Paweł... „Innej jednak Ewangelii nie ma: 
są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród 
was zamęt i którzy chcieliby przekręcić 
Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy 
nawet my lub anioł z nieba głosił wam 
Ewangelię różną od tej, którą wam głosi-
liśmy – niech będzie przeklęty!” (Ga 1,7-8)

Poza zgodnością nauczania z daną 
przez Boga Ewangelią, które przedstawia 
nam jako cechę prawdziwych Bożych 
posłańców Apostoł, mamy też drugą 
wskazówkę z samej Ewangelii: „Pozna-
cie 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. Nie może 
dobre drzewo wydać złych owoców ani 
złe drzewo wydać dobrych owoców.” (Mt 
7,16-18).

Rozeznawanie duchowe, również w 
odniesieniu do tak zwanych objawień 
prywatnych, nie powinno zatem być tere-
nem aż tak grząskim i niebezpiecznym, 
jak może się wydawać. Z pewnością też 
jest działaniem koniecznym zarówno w 
życiu osobistym, jak i w konfrontacji z 
niezwykłymi zjawiskami. Wielu jednak 
wydaje się niemożliwe, aby było to tak 
proste. Ponadto powstaje problem: na ile 
znamy nauczanie Kościoła?... no i na ile 
znamy np. przesłanie, które pragniemy 
przez pryzmat Bożej nauki i wielowieko-
wej tradycji zobaczyć i ocenić. 

Błądzą ci, którzy posiadając potężny 
autorytet w Kościele i posiadłszy niekwe-
stionowaną wiedzę w swojej dziedzinie, 
uznawani za wybitnych teologów, nie 
zadają sobie wcale trudu, aby przez pry-
zmat swej wiedzy przyjrzeć się dokładnie 
objawieniu „prywatnemu”, choć są do 
tego powołani. 

Błądzą w równym stopniu ci, którzy nie 
mając stosownej wiedzy teologicznej nie 
potrafią ocenić prorockiego przesłania, 
z jakim są konfrontowani, choć czasem 
wystarczyłby szczegół, aby zrozumieć, 
że jakieś objawienie nie pochodzi od 
Boga, a mimo to je odrzucają, krytykują i 

potępiają – bez badania. Niestety często 
powołują się przy tym na stanowisko 
tych pierwszych, jak w przypadku pana 
Kaźmierczaka. 

Pozytywne oceny objawień
z góry skazane na odrzucenie
Gdy jednak w naszej przesyconej 

racjonalizmem epoce dochodzi do wni-
kliwego przebadania i pozytywnego 
ocenienia przez kogoś jakiegoś zjawiska 
czy proroka, np. jak to ma miejsce w 
odniesieniu do Vassuli, gdzie takich 
osób duchownych można wyliczyć już 
kilkadziesiąt (podobna sytuacja dotyczy 
Medziugorja), przeciwnicy nadprzyro-
dzoności czy to wśród świeckich czy to 
wśród duchowych i hierarchów Kościoła 
podnoszą wielkie larum, prześcigając 
się w doszukiwaniu się u tych dotąd 
szanowanych osób „ułomności ludzkiej 
percepcji, egzaltacji religijnej, zaburzeń 
psychicznych czy wreszcie bezpośrednio 
działalności Złego” – jak punktuje sam 
pan Kaźmierczak. Ubolewa on przy tym, 
że „przytłaczająca większość „cudów”, 
które zostały przedwcześnie uznane 
przez wiernych, a nawet przez niektórych 
kapłanów, zostaje potem odrzucona przez 
Kościół. Wtedy przychodzi – według 
niego – „rozczarowanie, nierzadko bunt, 
w skrajnych przypadkach odejście od 
Kościoła.” 

Nie podaje tu jednak Autor żadnych 
przykładów. A dlaczego wspomina o 
tym, przy okazji Vassuli? Trudno pojąć. 
Czy ona sama lub ktokolwiek ze wspie-
rających ją porzucił Kościół? wiarę? 
Nie. Vassula wykazuje się doskonałym 
posłuszeństwem i pokorą, a żaden kapłan 
z jej otoczenia ani prawosławny ani kato-
licki nie porzucił stanu kapłańskiego ani 
nawet nie dotknęła go jakakolwiek kara 
kościelna za jej popieranie, jak chcieliby 
niektórzy. 

Na czym polega bunt, 
skoro brak zakazów?
Logika podsuwa pytanie: gdzie miej-

sce na „bunt” skoro do dziś w odniesieniu 
do Vassuli i jej pism... nie ma żadnego 
zakazu! Sam kard. J. Ratzinger, tak 
chę tnie cytowany, powiedział wyraźnie 
po opublikowaniu Noty z r. 1995 (....) 
„możecie nadal rozpowszechniać jej 
pisma”. I powiedział to do osób, które 
zadały wprost o to pytanie. Sytuacja zaś 
stała się jeszcze bardziej klarowna po 
opublikowaniu na jego prośbę „Wyjaśnień 
z Kongregacją Nauki Wiary”, których Au-
tor artykułu z „Przewodnika katolickiego” 
najprawdopodobniej nie zna.

Czy Prymas Belgii spotykając się z 
Vassulą, wyrażając zgodę na jej spo-
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tkania z wiernymi w Belgii wykazuje się 
nieposłuszeństwem? Czy kard. Bergoglio 
w 2011, przed wyborem na Stolicę Piotro-
wą, przyjmując Vassulę w swojej siedzibie 
w Buenos Aires zbuntował się przeciw 
jakimś ustaleniom? Nie, ponieważ nie 
ma żadnych zakazów. Kard. Ratzinger 
powiedział wyraźnie: „Możecie czytać, 
ale z rozeznaniem”. 

Dlaczego zatem pan Kaźmierczak 
odmawia nam prawa do tego rozezna-
wania? I aby do końca zawstydzić 
tych, którzy wierzą w jakieś wiarygodne 
przesłanie pan Kaźmierczak zarzuca im 
właściwie brak pokory i wiary, ponieważ 
„ekscytują się wszystkim tym, co niezna-
ne, niewyjaśnione, a co może stanowić 
„dowód” na istnienie Stwórcy i pozwala 
choć w maleńkim stopniu „doświadczyć” 
Jego potęgi”. Jest to chętnie podkreślany 
argument przeciw objawieniom prywat-
nym przez tych, którym – jak głośno 
deklarują – „Pismo Święte wystarcza”. 
Czy ludzie je tak dobrze znają? czy je 
stosują? To już inna historia...

Niedowiarstwo – ideałem
Autor istotnie pisze o tym, co streścić 

można jako „Pismo Święte wystarcza”, 
chyba po to, aby w konfrontacji z tymi, 
którzy potrzebują „dowodów” i „doświad-
czenia”, postawić na drugim krańcu tych 
– jak wynika z tych wywodów – doskonal-
szych, którzy nie wierzą w żadne zjawiska 
nadprzyrodzone. W logice bowiem jego 
rozważań ma to zapewne oznaczać re-
alizację błogosławieństwa „nie widzieli, 
a uwierzyli”. Wątek ten zamyka przecież 
powtarzane chętnie zdanie – nikt już dziś 
nie wie czy prawdziwe i czyje – „scepty-
cyzm wobec prywatnych objawień nie jest 
traktowany jako grzech”. Przez kogo? 
Przez tych, którzy w nie nie wierzą?

„Ducha nie gaście, proroctwa nie 
lekceważcie! Wszystko badajcie, 
a co szlachetne – zachowujcie! 
Unikajcie wszystkiego, co ma 
choćby pozór zła.” (1 Tes 5,19-22)
Pan Kaźmierczak pisze dalej: 
„Na całym świecie niemal co roku do-

chodzi do „cudownych objawień”. Każdy 
taki przypadek musi zostać drobiazgowo 
zbadany i zweryfikowany przez Kościół.”

Zdanie jak najbardziej słuszne. Musi – 
nie oznacza jednak, że jest. W przypadku 
Vassuli doszło w końcu do pierwszego 
zbadania jej pism w roku 2002, czyli po 16 
latach od zapoczątkowania jej doświad-
czenia. W zasadzie trudno to nazwać 
zbadaniem, bo nigdy nie dowiedzieliśmy 
się, czy jej pisma zostały przez kogokol-
wiek wnikliwie przeczytane. Po prostu, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami w 

Kościele katolickim, zadano jej pytania 
odnoszące się do najbardziej „kontrower-
syjnych kwestii”, podnoszonych przez jej 
nieprzyjaciół. 

Dialog ten podjął z Vassulą m. in. kard. 
Prosper Grech, konsultor Kongregacji Na-
uki Wiary, w okresie kierowania nią przez 
kard. J. Ratzingera. Do dziś kontaktują się 
oni z Vassulą, w roku 2014 kard. Grech 
napisał ciekawy artykuł o doświadczeniu 
i pismach Vassuli, w którym wyraził też 
swe zaskoczenie podanym do publicznej 
wiadomości listem kard. Levady.

Jakimi zasadami powinni się 
kierować kościelni recenzenci?
Pan Kaźmierczak przytacza pewne 

ważne zasady, jakimi Kościół powinien 
się kierować w ocenie wizjonerów oraz 
ich przesłań. Okazuje się jednak, że 
sformułowane zostały przez innego 
przeciwnika nadprzyrodzoności, walczą-
cego do upadłego z objawieniami Matki 
Bożej w Medziugorju, a mianowicie – ks. 
Jana Wójtowicza (autora broszury „Pro-
blem Medjugorie”), a zatem w końcu 
dowiadujemy się, kto był mistrzem tego 
„zapalonego maratończyka i miłośnika 
gór”, będącego równocześnie publicystą   
w ostrzeganiu przed współczesnymi 
objawieniami. Publikacja ks. Wójtowicza 
wymagałaby z pewnością odrębnego 
artykułu. Zasady ze wszechmiar godne 
przytoczenia, jedynie smutne jest to, że 
zwykle nikt ich nie stosuje.

„W pierwszej kolejności sprawdzana 
jest więc prawdomówność i równowaga 
psychiczna osób, które doznały „obja-
wień”, a także świadków tych wydarzeń. 
Jakikolwiek przejaw zaburzenia psychicz-
nego dyskwalifikuje te osoby już „w przed-
biegach”. To pierwsze sito weryfikacji.

Najważniejsza jest jednak analiza 
„objawień” pod kątem ich całkowitej 
zgodności z nauką Kościoła. I tylko taka 
zgodność pozwala na dalsze rozpatrywa-
nie zagadnienia.

Równie uważnie Kościół przygląda się 
także owocom, jakie przynoszą potencjal-
ne objawienia: czy przyczyniają się one 
do wzrastania w wierze osób, które głoszą 
orędzie oraz całego ludu Bożego, czy 
treści przekazu nie przyczyniają się do 
podziałów w Kościele, czy nie dochodzi 
do przypadków nieposłuszeństwa, braku 
pokory, kłótni z „niedowiarkami” itp.

„Kiedy chodzi o udowodnienie, że 
jakieś objawienie pochodzi od złego du-
cha, nieraz wystarczy jeden tylko ze (...) 
znaków, aby usunąć wszelkie wątpliwo-
ści. Natomiast gdy chodzi o stwierdzenie 
prawdziwości objawień, trzeba, żeby 
wszystkie cechy były dobre. (...) Jest 
to zgodne z zasadą: bonum ex integra 

causa, malum e quovis defectu - coś jest 
dobre, jeśli pod każdym względem jest 
dobre, złe zaś, gdy występuje jakikolwiek 
brak” – pisał ks. Jan Wójtowicz w książ-
ce „Problem Medjugorie”, wymieniając 
przesłanki, jakimi kieruje się Kościół przy 
badaniu potencjalnych objawień.”

Spojrzenie na przypadek Vassuli, w 
świetle tych kryteriów, nie daje satys-
fakcjonujących przeciwnika rezultatów: 
możliwość jej potępienia wcale nie jest 
oczywista. Nie można bowiem mieć wąt-
pliwości, co do stanu psychicznego Vas-
suli, jej pisma są zgodne z nauczaniem 
Kościoła, a owoce przez 28 lat trwania 
jej doświadczenia są dobre. I dotyczy 
to zarówno jej życia, jak i życia czytelni-
ków, a obecnie także w podejmowanych 
sposobów działania Stowarzyszenia 
„Prawdziwe Życie w Bogu”, np. poprzez 
tworzenie w różnych krajach domów dla 
ubogich „Beth Miriam”, wydając bezpłatne 
posiłki i podejmujących nauczanie dzieci. 

Poszukując sposobu na potępienie 
Vassuli mimo wszystko, pan Kaźmierczak 
sięga po argumentację ks. Wójtowicza:

„Po samym blasku zjawisk i wypowie-
dzi, który olśniewa, nie można rozeznać 
się w ich istocie i prawdziwości: «ex cau-
da cognoscitur inimicus - nieprzyjaciela 
poznaje się po ogonie» - trzeba przez 
analizę wychwytywać «kuśtykanie kuter-
nogi» czyli rzeczy podejrzane i fałszywe” 
- ostrzegał ks. Jan Wójtowicz. A jest to o 
tyle ważne, że nawet Szatan może na 
pewien czas dopuścić mniejsze dobro 
(np. uzdrowienia fizyczne czy przypadki 
nawróceń), aby w konsekwencji osiągnąć 
większe zło.”

Czyli nawet jeśli owoce misji Vassuli 
są dobre, według niego nie trzeba ich 
brać pod uwagę. Szatan bowiem może 
dopuścić mniejsze dobro, aby osiągnąć 
większe zło. Za mniejsze dobro, p. Kaź-
mierczak uważa – posługując się tokiem 
myślenia ks. Wójtowicza – nawrócenie! 
Do jakiego zaś większego zła mogłoby 
ono doprowadzić, nie wiadomo i Autor 
tego nie zdradza.

Drugim przytoczonym argumentem 
jest to, że Kościół nie wypowiada się, 
zanim się objawienia nie zakończą, 
chyba że istnieją poważne wątpliwości. I 
to, w jego przekonaniu, dotyczy właśnie 
Vassuli Ryden.

Wątpliwości Autora wzbudza już 
tradycyjnie niewłaściwie oceniane pismo 
Vassuli, choć specjaliści i grafolodzy i 
egzorcyści nie widzą w nim cech pisma 
automatycznego. Stwierdzenie, iż Vas-
sula „powtarza często, że nie ma wpływu 
na to, co pisze. Twierdzi, iż gdyby chciała 
się opierać, to i tak długopis pokona 
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Z orędzia 
danego Vassuli 
28 września 2000
– Usłysz, mój Panie, mój głos w Twej 

Świątyni i daj mi słyszeć Twój Głos. Niech 
to pokolenie otworzy swe uszy i usłyszy 
Twe Słowa, które są słodsze nad miód, 
słodsze od miodu, płynącego z plastra – 
jak powiedział Dawid – Twoje słowa formu-
ją Twoje sługi. 

– Tak jest. Spójrz! Cóż wszyscy uj-
rzeliście? Co usłyszeliście? Kogoś uprzy-
wilejowanego kroczącego pośród wyróż-
nionych? Filozofa lub członka akademii 
teologicznej wysokiego rangą? Czy wi-
dzieliście kogoś odzianego w królewską 
purpurę, w bogactwo i zdobywającego 
światową wiedzę? Nie? A zatem wy, któ-
rzyście przyszli słuchać, kogoście usły-
szeli? Posiadającego władzę daną przez 
ludzi? O, nie! Ci bowiem, którzy zasiadają 
i rządzą wami, nie są namaszczeni olejem 
proroctwa. Cóż więc usłyszeliście przez te 
wszystkie lata?  Serce? Tak! Oto co przy-
szliście ujrzeć i usłyszeć. Serce uformo-
wane przez Moje Słowa. One są wyzwa-
niem dla mocy zła oraz dominacji Złego, 
otaczają Moje Imię chwałą i uwielbieniem, 
pocieszając zniechęconych i strapionych, 
karmiąc złaknionych Moich Słów. Przyszli-
ście usłyszeć serce łagodne, uformowane 
przeze Mnie i przez Moje Słowa. 

Tak, Moi słudzy są formowani przez 
Moje Słowa. Zasiadam do dziś na Moim 
tronie, górując nad tym miastem, zachę-
cając wszystkich przechodzących: „Kto 
się zdecyduje utrzymywać swe życie w 
karności, według Moich pouczeń? Kto 
przygotuje swój umysł, żebym go popra-
wił i żeby on zamieszkał we Mnie?  Biada 
sercom niezdecydowanym, biada sercom 
obojętnym, biada sercom pysznym i upar-
tym, ciężar ich grzechu pociągnie ich ku 
piekłu! Dziś znowu przychodzę do ciebie, 
pokolenie, uformować cię Moimi Zbawczy-
mi Słowami i namaścić cię, abyś czyniło 
dobro. Nie bądź jak wysuszone drzewo. 
Przyjdź do Mnie, a Ja sprawię, że zakwit-
niesz i twój owoc będzie dobry. Przyjdź do 
Mnie, a kiedy Ja dotknę twoich ust, twoje 
usta rozpłyną się od dobroci i zostaniesz 
uwolniony od śmierci.”

– Jahwe, kieruj naszymi krokami, w  
przeciwnym bowiem razie jak będziemy 
mogli widzieć, dokąd idziemy? Tron Jah-
we jest wzniesiony wyłącznie na dobroci. 
Tak mówi Pismo. 

– I tak jest... zatem nie mówcie: „Na 
mocy jakiej władzy ona przyszła do nas 
mówić?” . Ja jestem Władzą i ta Władza 
przyszła mówić do szyderców:  „Usunę 
was z waszych siedzib, a podniosę po-
kornych, aby ich wysłać ewangelizować 
zdechrystianizowany lud. Wziąłem głębo-

opór jej mięśni” to niestety wymysł pana 
Kaźmierczaka, który ma jedynie poprzeć 
jego tezę. 

Vassula wielokrotnie i cierpliwie wyja-
śniała, że może przerwać w każdej chwili 
pisanie, może usłyszeć orędzie, a zapisać 
je o wiele później. Podała także przykład, 
kiedy na początku swego doświadczenia, 
nie chciała zapisać orędzia o spowiedzi, 
jednak odczuła niezadowolenie Boga i 
dokończyła je. Słyszy głos Boga i zapi-
suje Jego słowa. To wszystko świadczy 
o tym, że jej pismo i doświadczenie nie 
ma charakteru pisma automatycznego, 
a sama Vassula nie ma cech medium, 
jak zarzucają jej przeciwnicy, do których 
zalicza się pan Kaźmierczak przypisując 
jej uleganie doświadczeniu „wykluczają-
cemu wolną wolę”!

A zatem, aby nie zarzucać złośliwości 
trzeba zadać pytanie, czy pan Kaźmier-
czak rzeczywiście wie, na czym polega 
pismo automatyczne i jak je odróżnić od 
doświadczenia Vassuli?

Smutna konkluzja
Vassula od lat nie ma godnego prze-

ciwnika, który podjąłby na odpowiednim 
poziomie merytoryczną dyskusję o zawar-
tości jej pism lub z pokorą przyjął choćby 
uregulowanie jej sytuacji małżeńskiej i 
uznał, że żyje ona w sakramentalnym 
związku. 

Od lat głównym sposobem jej atako-
wania w Polsce i zagranicą jest oszczer-
stwo oraz nieustanne powtarzanie wciąż 
tych samych argumentów, chętnie nagła-
śnianych nawet przez kościelne media, 
które powinny starać się o prawdomów-
ność i rzetelność w ocenie, o to, co ks. 
prof. Laurentin określa jako pia interpre-
tatio (interpretacja życzliwa w przypadku 
wątpliwości). Od lat także lekceważy się 
fakt, że przebadanie misji Vassuli oraz jej 
pism przez pryzmat głównego kryterium, 
pozostawionego nam przez Chrystusa, 
jakim jest przyjrzenie się owocom, daje 
niezmiennie pozytywny rezultat.

Skoro Pan Bóg obiecał Vassuli, że jej 
doświadczenie słyszenia i zapisywania 
Jego Głosu będzie trwało do końca jej 
dni, pozostaje czekanie na... śmierć 
Vassuli, jak chce wielu, aby można było 
ostatecznie jej misję ocenić. Jednak wte-
dy może być już za późno dla wielu ludzi, 
dla których Bóg pragnął tych orędzi, jako 
drogi ocalenia, nawrócenia i uświęcenia, 
może być też za późno dla Kościoła i dla 
świata, który Pan Bóg – wzbudzając znie-
nawidzonych przezeń proroków – wciąż 
na nowo pragnie ocalić. A niewątpliwie 
szatan pragnący zniszczyć Chrystusa 
i Jego wyznawców dziś nie próżnuje...

Ewa Bromboszcz 

ki oddech, wzdychając, kiedy szedłem ku 
tym szydzącym. Ich duch jest całkowicie 
zarośnięty pokrzywami. Kiedy spogląda-
łem na Winnicę,  pozostawioną im  przez 
Mojego Syna Jezusa Chrystusa, wydałem 
kolejne długie westchnienie... gdzież jest 
uczta z wybornych win, pożywienie bogate 
i soczyste, wina dokładnie przefiltrowane, 
czy to jest miejsce, na którym znajdowa-
ło się tysiąc winnic?” O, pokolenie! Jakąż 
mam litość nad tobą. Bieda jest u twego 
boku i jak żebrak jest w potrzebie.  

„Spożywaj miód,  gdyż jest dobry, miód, 
płynący z plastra ma słodki smak i was 
ocali!” – mówią wam. Nikt jednak napraw-
dę nie słucha. Jedynie reszta  pozostaje 
spragniona słuchania. Mądrość wzniosła 
Dom, odkupiony Drogocenną Krwią.  Na-
gle zemsta szatana wybuchła, aby Go 
zniszczyć: „Kogo mam wysłać, aby wyko-
nał tę pracę zniszczenia? O, wyślę bestię i 
jej zwolenników, aby niszczyli i dzielili, aby 
znieważali i usuwali to, co jest najbardziej 
Święte...” Kiedy przyszło to doświadcze-
nie, przybyłem, aby dopomóc, lecz nikt 
pośród urzędników Kościoła naprawdę 
nie słuchał. „To tylko prywatne objawienie. 
Nie musicie tego słuchać” – mówią. Ukry-
wanie Mojego Głosu to grzech śmiertelny. 
Krytykowanie Mnie, przyglądanie Mi się i 
badanie Mnie wiele, wiele razy to wstrętny 
grzech w Moich Oczach. Czy wasze nie-
dowiarstwo powie pewnego dnia: „No, po-
patrz, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, 
że znieważamy Twoje Miłosierdzie”. Tak 
istotnie, obrażaliście Moje Miłosierdzie. I 
nie tylko znieważyliście Moje Miłosierdzie, 
ale pozwoliliście mocom zła – z powodu 
waszego niedowiarstwa – zagarnąć teren 
i ogołocić Mój Dom, który Mój Syn odkupił 
Swą Drogocenną Krwią. I to jak! Z jaką po-
mysłowością przekręcaliście Moje Słowa, 
aby usprawiedliwić wasze niedowiarstwo! 
Czy nie uświadamiacie sobie, że zajęliście 
Moje Miejsce? Czy nie uświadamiacie so-
bie, że stajecie się nieprzyjaciółmi całej 
ludzkości? Stawiając bowiem przeszko-
dy i pomniejszając wartość Moich Słów, 
wypowiadanych przez Moich proroków, 
przeszkadzacie w ujawnianiu Mojej Woli 
Mojemu ludowi i zgromadzeniu razem i 
zjednoczeniu Domu Mojego Syna. Czy nie 
słyszeliście: „bez objawienia proroczego 
lud nie ma hamulca, ale szczęśliwy, kto 
przestrzega nauki.” 

– Modlę się za tego, który zawołał do 
Ciebie: „Ogarnęła mnie rozpacz z powodu 
wszystkich wysiłków, jakie dla Ciebie pod-
jąłem pod słońcem”.

– A Ja mówię mu: „Nie trudziłeś się 
nadaremnie. Nie znajduję żadnej przyjem-
ności w tym podziale, który jest grzechem 
ciężkim. Jedność jednak nie jest poza two-
im zasięgiem”. 

Dokończenie orędzia na str. 39



Vox Domini

32

25 stycznia 2007 r.

Eminencjo/Ekscelencjo,

Kongregacja Nauki Wiary stale 
otrzymuje prośby o wyjaśnienie w 
związku z pismami i działalnością Pani 
Vassuli Ryden. Prośby te dotyczą w 
szczególności znaczenia Noty z dnia 
6 października 1995 r. oraz kryteriów, 
jakimi ma się kierować Kościół lokalny 
w ocenie, czy pisma Pani Vassuli Ryden 
właściwie mogą być rozpowszechnia-
ne.

W związku z tym, Kongregacja pra-
gnie oświadczyć co następuje:

1) Nota z 1995 r. pozostaje w mocy 
jako ocena doktrynalna badanych pism 
(por. Załącznik 1).

2) Jednak Pani Vassula Ryden, po 
dialogu przeprowadzonym z Kon-
gregacją Nauki Wiary, przedstawiła 
wyjaśnienia dotyczące niektórych pro-
blematycznych kwestii w jej pismach i 
natury jej pism, które są przedstawio-
ne nie jako objawienie o charakterze 
nadprzyrodzonym, lecz raczej jako 
owoc jej prywatnych przemyśleń (por. 
Załącznik 2: List z dnia 4 kwietnia 2002 
r., opublikowany w tomie 10 Prawdzi-
wego Życia w Bogu). 

Stąd, z normatywnego punktu wi-
dzenia, stosownie do wspomnianych 
wyjaśnień, w każdym przypadku 
wymagany jest rozważny osąd pod 
kątem realnej możliwości, aby wierni 
czytali pisma w świetle wspomnianych 
wyjaśnień.

3) Wreszcie, pozostaje rzeczą nie-
stosowną, aby Katolicy uczestniczyli 
w spotkaniach grup modlitewnych 
założonych przez Panią Ryden. Jeśli 
chodzi o spotkania ekumeniczne, 
wierni powinni stosować się do norm 
Dyrektorium Ekumenicznego, Kodeksu 
Prawa Kanonicznego (kanony: 215, 
223 § 2 oraz 383 § 3) i Ordynariuszy 
Diecezjalnych.

Z podziękowaniem za uwagę 
i z wyrazami szacunku, 
szczerze oddany w Chrystusie,
William Kardynał LEVADA
Prefekt

Otrzymują:
Kardynałowie, arcybiskupi i biskupi,
przewodniczący Konferencji 
Episkopatów

 Vassula Ryden wręcza papieżowi Benedyk-
towi XVI jednotomowe wydanie Orędzi „Prawdzi-
wego Życia w Bogu”, podczas audiencji generalnej 
w sali Pawła VI w Watykanie w styczniu 2008 r.
 Wynikiem dialogu prowadzonego przez Kon-
gregację Nauki Wiary, którą kierował wówczas 
kard. J. Ratzinger, była upubliczniona dokumenta-
cja „Prawdziwe Życie w Bogu. Wyjaśnienia z Kon-
gregacją Nauki Wiary” z roku 2004. Kard. W. Le-
vada pominął jej istnienie i w żaden sposób do niej 
nie nawiązał, lekceważąc w ten sposób całą pracę 
wykonaną przez Benedykta XVI. Tymczasem to 
ówczesny Prefekt kard. Ratzinger dialog z Vassulą 
podjął i nakazał jego opublikowanie w kolejnym to-
mie Orędzi (14). Dokumentacja ukazała się także 
drukiem jako osobna broszura.
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Do czytelników Prawdziwego Życia w Bogu 
na całym świecie: Odpowiedź Vassuli 
na list kard. Levady ze stycznia 2007
Drodzy przyjaciele,
Niedawno nowy prefekt 

Kon gregacji Nauki Wiary w 
Rzymie, J. E. kardynał Wil-
liam Levada, wystosował list 
datowany 25 stycznia 2007 do 
kardynałów, arcybiskupów, 
biskupów i przewodniczących 
Konferencji Episkopatów na 
całym świecie. Wywołał on zna-
czący niepokój pośród naszych 
czytelników, szczególnie tych 
wyznania rzymskokatolickiego. 
Dla pełniejszego poinformowa-
nia was dołączam także treść 
tego listu.

Jest mi bardzo przykro, że 
po raz kolejny powstało wiele 
zamieszania i dziękuję wam za 
wiele listów zape wniających o 
wsparciu i modlitwie w intencji 
dalszego roz powszechniania 
orędzi Prawdziwego Życia 
w Bogu. Piszę, aby wyjaśnić 
powstałe zamieszanie i dla od-
świeżenia pewnych przeszłych 
wydarzeń.

List ten jest mylący i przeczy 
sobie. W jednym miejscu zdaje 
się wybrzmiewać negatywnie, a 
jednocześnie w innym przema-
wia na korzyść! Wydaje się, że 
został napisany w pośpiechu, 
ponieważ zawiera szereg błę-
dów i nieprawdziwych infor-
macji. Napisałam do Jego Emi-
nencji prosząc o poprawienie 
tych błędów, lecz jak dotąd nie 
otrzymałam odpowiedzi.

Wynik przeprowadzonego 
przeze mnie dialogu z Kongre-
gacją Nauki Wiary był pozy-
tywny. To pozytywne rozstrzy-
gnięcie miało pozostać niefor-
malnym, stąd nie zaowocowało 
wydaniem kolejnej noty dla 
wyeliminowania poprzedniej. 
Jednak, jak powiedział kard. 
Ratzinger, sytuacja uległa 
zmianie w tym sensie, że orę-
dzia powinny być odtąd czytane 
w świetle moich wyjaśnień. Z 
tego właśnie powodu kard. Rat-
zinger wystosował formalną 
prośbę, aby moje wyjaśnienia 
z Kongregacją Nauki Wiary 

były publikowane w kolejnych 
wydaniach moich książek i 
prośbę tę spełniłam kiedy wy-
jaśnienia zostały opublikowane 
w ostatnim tomie orędzi, tomie 
12 (w wyd. angielskim – przyp. 
tłum.), i w kolejnych wydaniach 
orędzi. Wszystko to zawarte 
jest w punktach 1 i 2 listu kard. 
Levady i to jest stanowisko 
pozytywne.

Dlatego punkt 3 listu po-
zostaje dla mnie tym bardziej 
zaskakujący, jako że kard. Le-
vada wykorzystuje przychylne 
wnioski do sformułowania ne-
gatywnego stanowiska, np. że 
katolikom odradza się uczest-
niczenia w spotkaniach grup 
modlitewnych Prawdziwego 
Życia w Bogu. Co gorsza, to 
negatywne zalecenie zawarte w 
punkcie trzecim zostało opubli-
kowane bez jakiegokolwiek po-
rozumienia ze mną i w sposób 
sprzeciwiający się normalnym 
procedurom kanonicznym, 
mianowicie, że osoba oskarża-
na powinna być wysłuchana 
przed wydaniem oskarżenia:

 „Przed wydaniem poszcze-
gólnego dekretu, władza po-
winna zebrać konieczne wia-
domości i dowody, oraz  o ile 
to możliwe  wysłuchać tych, 
których prawa mogą być na-
ruszone.” (kanon 50). Pomimo, 
że napisałam do Kongregacji 
Nauki Wiary zapewniając z 
mojej strony o gotowości konty
nuowania dialogu, jeśli ze stro-
ny Kongregacji pojawią się ja-
kiekolwiek dalsze pytania, nie 
otrzymałam żadnej odpowiedzi, 
jak też nie zostałam wezwana 
na żadną rozmowę, co jedynie 
byłoby rzeczą słuszną, jako że 
podjęłam z nimi dialog, ufając 
i powierzając się im! Ponadto 
napisałam, że jestem skłonna 
umieścić wyjaśnienia w przy-
pisach do orędzi, jeśli uważają, 
że cokolwiek wymaga wyjaśnie-
nia. Nie zostałam poproszona 
o opatrzenie orędzi takimi ko
mentarzami, co stanowi jesz cze 

jedno potwierdzenie, że wynik 
dialogu był pozytywny.

Tym nowym stanowiskiem 
zawartym w liście kard. Leva-
dy odrzuca on więc badania i 
dialog, który ówczesny kard. 
Ratzinger (obecnie Papież) oraz 
kard. Bertone (obecnie Sekre-
tarz Stanu) prowadzili ze mną 
przez okres dwóch i pół roku, 
kiedy to wielu badaczy, teolo-
gów, biskupów i kardynałów, 
po przeprowadzeniu badań, 
musiało wyrazić swoją osta-
teczną opinię, która, jak wszy-
scy wiecie, była pozytywna.

List odsyła czytelnika do 
dwóch kanonów: kanonu 215 
oraz 223.

Kan. 215. Wierni mają pra-
wo swobodnego zakładania 
stowarzyszeń i kierowania 
nimi dla celów miłości lub 
pobożności albo dla ożywiania 
chrześcijańskiego powołania w 
świecie, a także odbywania ze-
brań dla wspólnego osiągnięcia 
tych celów.

Kan. 223 § 1. W wykony-
waniu swoich praw  czy to 
indywidualnie, czy zrzeszeni 
w stowarzyszeniach  wierni 
powinni mieć na uwadze dobro 
wspólne Kościoła, uprawnienia 
innych oraz własne obowiązki 
wobec drugich.

Te kanony potwierdzają, że 
wierni katoliccy mogą tworzyć 
i spotykać się w grupach mo-
dlitewnych. Jak to jest więc 
możliwe, że powołuje się na te 
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kanony, aby stwierdzić, że nie 
zaleca się uczestniczenia w spo-
tkaniach grup modlitewnych 
Prawdziwego Życia w Bogu?

Ponadto list zawiera trzy 
poważne błędy.

1. Największa szkoda jest 
spowodowana nieprawdziwym 
stwierdzeniem w liście kard. 
Levady. Twierdzi on i wkłada 
w moje usta słowa, których ni-
gdy nie wypowiedziałam, mia-
nowicie: „że orędzia nie mają 
charakteru nadprzyrodzonego 
objawienia, lecz są jedynie 
moimi osobistymi przemyśle-
niami!” To NIE JEST PRAW-
DA! Nigdy nie powiedziałam 

mowania wszystkich biskupów 
katolickich o dialogu (który jak 
wiecie był pozytywny), który 
był prowadzony między mną a 
członkami Kongregacji, tak aby 
wiedzieli w jaki sposób ukie-
runkować biskupów w odnie-
sieniu do tego, jakie stanowisko 
powinni zająć. Nie wspomniał 
on o pozostałej zawartości listu 
i unika odpowiedzi na pytania 
dotyczące błędów w dokumen-
cie.

W liście kard. Levady, Jego 
Eminencja wskazuje wiernym, 
że gromadzenie się i wspólna 
modlitwa w grupach modli-
tewnych Prawdziwego Życia 
w Bogu są „niestosowne”. Czy 
mówimy poważnie? Czy mamy 
teraz wierzyć, że modlitwa 
szkodzi i dlatego jest niesto-
sowna, wbrew temu, czego na-
ucza nas Kościół?? Nie wydaje 
mi się. Nie sądzi tak ani Bóg, 
ani żaden rozsądny wierny, 
ponieważ zwracanie się ku Bo
gu w modlitwie i adoracji nie 
jest działaniem wymierzonym 
przeciw Bogu i przeciw Bożej 
Woli lub przeciw Kościołowi, 
ale wręcz przeciwnie!

W październiku 1978 r. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II prze-
mawiając do delegacji innych 
Kościołów Chrześcijańskich 
stwierdził:

„Zaangażowanie Kościoła 
Katolickiego w ruch ekumenicz-
ny tak jak to w sposób uroczysty 
wyraził Sobór Watykański II 
jest nieodwołalne.”

Pięć lat później Ojciec Świę
ty promulgował Kodeks Prawa 
Kanonicznego, który promuje 
ekumenizm. W jednym z jego 
przepisów jest powiedziane 
bardzo jasno:

„Do całego Kolegium Bi-
skupiego i Stolicy Apostolskiej 
należy przede wszystkim po-
pieranie ruchu ekumenicznego 
i kierowanie nim wśród katoli-
ków. Jego celem jest przywróce-
nie jedności wśród wszystkich 
chrześcijan, do czego zobowią-
zany jest Kościół wolą Chry-
stusa.”

Jak widać, to specjalne za
da nie zapewnienia, aby kato-
licy uczestniczyli w ruchu eku-

niczego, w tym rodzaju. To 
jest bardzo poważny i zasad-
niczy błąd. Wolę sądzić, że jest 
to raczej wynik zaniedbania, 
niż umyślne wprowadzenie w 
błąd, jednak efekt jest ten sam. 
Nieprawdziwe stwierdzenie 
zostało przekazane biskupom 
i w rzeczy samej światu.

2. W punkcie 2 listu, wierni 
są odsyłani do przeczytania 
moich wyjaśnień z Kongregacją 
Nauki Wiary w tomie 10. (w 
wydaniu angielskim – przyp. 
tłum.), zamiast w tomie 12. 
To jest niefortunna pomyłka, 
która może być jednak popra-
wiona. W tomie 10 nie ma nic 
ze wspomnianego dialogu. Je-
żeli to nie zostanie poprawione, 
wierni katoliccy nie będą w 
stanie zobaczyć i przeczytać 
mój list z odpowiedziami.

3. W tym samym punkcie 
nr 2, jest wzmianka o „moim 
liście” z dnia 4 kwietnia 2002 r. 
Jednak to list o. Prospero Gre-
cha był datowany 4 kwietnia 
2002 r. Moje odpowiedzi były 
opublikowane w moim liście z 
dnia 26 czerwca 2002 r. To tak-
że wprowadza w błąd wiernych.

W maju napisałam do kard. 
Levady o tych błędach, prze-
kazując kopie Ojcu Świętemu i 
kilku biskupom i kardynałom. 
Otrzymałam niemal natych-
miast odpowiedź od kard. Ber-
tone (prawdopodobnie bardzo 
zawiedzionego z pomniejszenia 
jego pracy). O. Prospero odpo-
wiedział pisząc: „Myślałem, że 
ta sprawa jest już zamknięta i 
nie zostanie znowu podniesio-
na”. Widocznie biskupi piszący 
do Kongregacji Nauki Wiary 
oczekiwali jasnego stanowiska 
„tak” lub „nie” odnośnie Noty. 
List kard. Levady nie stanowi 
jednak jasnego „nie”. Jak rozu-
miem nie zabrania wiernym, 
lecz zniechęca ich, na bazie 
„pewnych wątpliwości, które 
może zawierać Nota.”

Ostatnio, otrzymałam też 
odpowiedź od abpa Angelo 
Amato, który jest sekreta-
rzem kard. Levady. W swojej 
krótkiej wypowiedzi pisze on, 
że list kard. Levady został 
wystosowany w celu poinfor-
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menicznym, powierzone jest 
najwyższym władzom Kościoła, 
włącznie z Kongregacją Nauki 
Wiary. Ten obowiązek jest 
narzucony mocą najwyższego 
możliwego mandatu, którym 
jest wola samego Chrystusa. 
Jak wszyscy wiecie istotnym 
tematem orędzi Prawdziwego 
Życia w Bogu jest odbudowa-
nie jedności pośród wszystkich 
chrześcijan.

Żaden katolik nie powinien 
być zniechęcany do wspólnego 
gromadzenia się w grupach 
modlitewnych w celu wyko-
nywania swoich praw i zara-
zem obowiązków, wynikają-
cych z ekumenizmu, co łączy 
wszystkich uczestniczących 
w spotkaniach, których istotę 
stanowi rozważanie Różań-
ca Świętego, czytanie Pisma 
Świętego, modlitwy serca oraz 
zanoszenie modlitw wstawien-
niczych. Zniechęcanie ludzi do 
uczestniczenia w spotkaniach 
modlitewnych jest prawdziwie 
działaniem wbrew Woli Bożej i 
pozostaje rzeczą niepojętą jak 
Prałat Kościoła może postępo-
wać wbrew zaleceniu Chrystu-
sa skierowanemu do uczniów: 
„Że powinniśmy modlić się 
nieustannie”.

Tak więc, moi drodzy przyja-
ciele, pozostawiam to do wasze-
go wyboru: możecie stosować 
się do pozytywnych rezulta-
tów dialogu jaki prowadziłam 
z byłym kard. Ratzingerem, 
który dał nam naszą wolność 
dalszego czytania orędzi Praw-
dziwego Życia w Bogu i ewan-
gelizowania z miłością dla mi
ło ści, prowadzenia Bożego ludu 
z powrotem do Jego Kościoła i 
do jedności w Kościele, albo mo-
żecie stosować się do wskazań 
zawartych w liście kard. Leva-
dy, który nie mówi ani „tak” 
ani „nie” i jest w najlepszym 
wypadku mylący.

Wszyscy wiemy, że kiedy 
Bóg przemawia, to czyni to w 
sposób jasny i „nie w zakamar-
kach”. Życzę nam wszystkim, 
jako ludowi Bożemu, abyśmy 
czynili podobnie.

w Chrystusie, Vassula
Sierpień 2007 r.

Nadzieja na wspólne 
świętowanie Wielkanocy?
Popołudnie 12 czerwca 2015 roku Papież Franciszek spędził na 

Lateranie, w bazylice Świętego Jana, wśród księży uczestniczących w 
III Światowych Rekolekcjach Kapłańskich. Rekolekcje zorganizowała 
Międzynarodowa Katolicka Odnowa Charyzmatyczna. 

Program tego spotkania obejmował papieskie rozważanie poświę-
cone „przemianie przez miłość i dla miłości”, dialog z uczestnikami 
skupienia, wspólną Eucharystię oraz przekazanie posłania misyjnego.

Odpowiadając na pytanie zadane przez europejskiego kapłana, 
Papież powiedział, że jest gotów do zjednoczenia daty świętowania 
Zmartwychwstania Jezusa ze wszystkimi chrześcijanami, być może w 
drugą niedzielę kwietnia. Vassula odnosi się do tych słów Papieża w 
swoim nowym liście do nas:

Drodzy Przyjaciele,
Jak wiecie, tak jak Wam przekazałam, otrzymałam orędzie z 2 

czerwca, które może zostać odczytane dopiero podczas pielgrzymki do 
Rzymu (w 2015 r.). Jestem zachwycona i podekscytowana, bo to, co 
słyszę jako najnowsze wieści od Papieża Franciszka, pokrywa się już 
z tym, co Jezus przekazał mi w orędziu! Papież mówi o ujednoliceniu 
daty Wielkanocy i dokładnie to jest uwypuklone w tym nowym prze-
słaniu, w którym Jezus mówi, że ma prezent dla nas!

Wierzę, że nasze nieustanne modlitwy, ofiary i dary dosięgnęły i 
dotknęły teraz Najświętsze Serce Jezusa i nasz Pan jest gotów zainspi-
rować Papieża do podjęcia działań na rzecz zjednoczenia Święta Wiel-
kanocy.

Nie zapominajmy, że trwamy w miesiącu Najświętszego Serca. Moje 
małżeństwo z Perem było również zawarte 13 czerwca, w miesiącu 
Najświętszego Serca. Kontynuujmy nasze modlitwy i odmawiajmy ró-
żaniec i wszystkie nasze ofiary podejmujmy w intencji jedności! 

Niech Bóg błogosławi was wszystkich i mam nadzieję, że... do zoba-
czenia w Rzymie! Zobaczymy, jakie jeszcze niespodzianki ma dla nas 
w zanadrzu Pan Jezus!

W Chrystusie, Vassula

10 MIĘDZYNARODOWA 
PIELGRZYMKA 

„PRAWDZIWEGO ŻYCIA 
W BOGU” DO WŁOCH

Vassula Ryden zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnej 
pielgrzymce czytelników „Prawdziwego Życia w Bogu”, która odbę-
dzie się w dniach od 10 do 17 października 2015.

W programie zwiedzanie Rzymu, także udział w audiencji general-
nej Papieża Franciszka, a także nawiedzenie takich miejsc kultu, jak 
Pompeje, Loreto, Asyż. Pobyt przewiduje 7 noclegów w Rzymie.

Wszelkie informacje mozna uzyskać oraz zarejestrować swoje 
uczestnictwo poprzez stronę internetową Stowarzyszenia TLIG, które 
jest organizatorem tego wyjazdu, pod adresem:

http://www.tlig.org/en/spirituality/pilgrimages/italy2015/
Zapraszamy chętnych!
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Data Wielkanocy – uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego – zależy 
od daty Ukrzyżowania, które zgodnie z 
przekazem ewangelistów miało miejsce 
trzy dni przed żydowską Paschą. Od po-
czątku Wielkanoc była obchodzona w tym 
samym czasie, co Pascha, w dzień pierw-
szej wiosennej pełni księżyca (14-5 Nisan 
w kalendarzu żydowskim).

Jednym z problemów, jaki pojawia się 
przy ustalaniu daty Wielkanocy, jest róż-
nica w przekazie ewangelicznym: Ewan-
gelie synoptyczne (Mateusza, Marka, 
Łukasza) wskazują bowiem na inną datę 
Ukrzyżowania niż Ewangelia Jana. Róż-
nica ta spowodowana jest przez żydowski 
system liczenia dnia od zachodu do za-
chodu. Powstało pytanie, gdzie powinien 
być zaliczony wieczór 14 Nisan.

Obie strony miały poparcie swojej teo-
rii: kościoły wschodnie optowały za dniem 
14, a zachodnie - za 15. Kwestia zosta-
ła w końcu rozstrzygnięta na pierwszym 
soborze ekumenicznym w Nicei (dziś Tur-
cja) w 325 roku - oficjalnie przyjęto datę 
15 Nisan.

Sobór w Nicei stał się przełomowy, 
jeśli chodzi o czas obchodzenia Wielka-
nocy ze względu na jednoznaczne sta-
nowisko wobec tradycji żydowskiej. W 
dokumencie jednego z uczestników sobo-
ru, wystosowanym do wiernych podległej 
diecezji, czytamy: „W tak świętej rzeczy 
nie powinno być żadnych podziałów (...) 
Nasz Zbawca pozostawił nam tylko jeden 
dzień świąteczny dla odkupienia, to zna-
czy dzień Jego Męki”.

Uchwały soboru nie zlikwidowały jed-
nak różnic pomiędzy kościołami wschod-
nimi i zachodnimi. Rzym i Aleksandria 
używały bowiem odmiennych metod 
obliczania daty - metoda aprobowana 
przez Rzym zakładała zbyt wczesną 
datę równonocy - 18 marca, podczas gdy 
aleksandryjczycy ustalili ją poprawnie. 
Aby położyć kres tej dwoistości synod 
sardycki z 343 roku podniósł kwestię dnia 
wielkanocnego, nakazując w drodze wza-
jemnych ustępstw ustalenie wspólnej daty 
na następne 50 lat. Inicjatywa przetrwała 
zaledwie kilka lat.

Po raz kolejny kres sporowi próbo-
wał położyć cesarz Teodozjusz Wielki 
(346-395). Poprosił on Teofilosa, biskupa 
Aleksandrii, o wyjaśnienie różnic. Biskup 
w odpowiedzi stworzył tabelę chronolo-
giczną świąt wielkanocnych, opierając się 
na metodzie aleksandryjskiej. Kuzyn Teo-

filosa, św. Cyryl, kontynuując dzieło wuja, 
wskazał przy okazji, na czym polegał błąd 
metody rzymskiej. Jednak dopiero w po-
łowie V w. uzyskała prymat i została po-
wszechnie zaakceptowana.

W 457 roku Wiktor z Akwitanii, z naka-
zu archidiakona Hilarego, rozpoczął pra-
ce nad pogodzeniem metody rzymskiej i 
aleksandryjskiej. Jako papież, Hilary za-
twierdził obliczenia Wiktora jako obowią-
zujące. Od tej pory obydwa kościoły ob-
chodziły Wielkanoc w tym samym czasie.

Największego przełomu dokonał w VI 
w. scytyjski mnich. Był to - według Kasjo-
dora - Dionysius Exiguus (Mały). Stworzył 
on chrześcijański kalendarz, rozpoczyna-
jąc rachubę lat od narodzenia Chrystusa. 
Nowe ujęcie chronologii zapanowało w 
Europie na dobre w XI w., a w świecie 
greckim dopiero w XV w.

Dionizjusz wprowadził 532-letni tzw. 
cykl doskonały, składający się z 19-let-
niego cyklu lunarnego (po przejściu któ-
rego pełnia następuje tego samego dnia) 
i 28-letniego cyklu zgodności dni tygodnia 
z dniami miesiąca.

Aby uzyskać datę Wielkanocy, śre-
dniowieczny chronolog znajdował tzw. 
złotą liczbę danego roku (tj. kolejny numer 
roku w 19-letnim cyklu lunarnym), a po-
tem sprawdzał w tabelach datę pełni księ-
życa. Znalazłszy ją, szukał pierwszej pełni 
po równonocy, czyli po 21 marca. Teraz 
sprawdzał tabelę tzw. liter niedziel, która 
podawała datę Niedzieli Wielkanocnej.

Po XVI-wiecznej reformie kalendarza i 
wprowadzeniu kalendarza gregoriańskie-
go w 1582 r. drogi Wschodu i Za chodu po 
raz kolejny rozeszły się. Niedokładność 
kalendarza juliańskiego spowodowała 
przesunięcie względem rzeczywistej daty 
wiosennej równonocy, dziś wynoszące 13 
dni.

W XX w. daje się zauważyć tenden-
cja, by wprowadzić stałą datę Wielkanocy. 
Propozycje przedstawiano na forum Ligi 
Narodów i jej następczyni ONZ. Konstytu-
cja Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego 
II z 1963 r. dopuszcza zasadę ustalonej 
daty Wielkanocy. Patriarcha konstantyno-
politański Atenagoras I w wielkanocnym 
orędziu z 1969 r. wezwał do usuwania 
różnic pomiędzy kościołami i ustalenia 
wspólnej daty Wielkanocy.Spośród pro-
ponowanych stałych dat - druga niedziela 
kwietnia wymieniana była najczęściej. 

Podczas spotkania, jakie miało miej-
sce w Alep, w Syrii (5-10 marca 1997), 

przedstawiciele wielkich wyznań chrze-
ścijańskich wysunęli propozycję wyzna-
czenia wspólnej daty. Według tego projek-
tu, Kościoły nadal postępowałyby zgodnie 
z istniejącą zasadą obliczania daty Wiel-
kanocy, lecz bazując na współczesnych, 
bardzo dokładnych obliczeniach astrono-
micznych. O. Tomasz Fitzgerald, teolog z 
kościoła prawosławnego greckiego przy 
Ekumenicznej Radzie Kościołów (COE), 
uczestniczył w sympozjum w Alep. We-
dług niego, ta niezgoda dotycząca daty 
Wielkanocy, to „wewnętrzne zgorszenie” 
pomiędzy chrześcijanami. „Jakiż rodzaj 
świadectwa przynosimy światu tym po-
działem?” pytał. „Nie ma święta większe-
go od Paschy, a my świętujemy ją podzie-
leni!”

W ostatnich latach wywierano na-
cisk na środowiska kościelne dla usta-
lenia przez Kościoły wspólnej daty jesz-
cze przed końcem wieku. Rok 2001 
został uznany za idealny dla wyznaczenia 
wspól nej daty, gdyż w tym roku, data Wiel-
kanocy, obliczana według dwóch me tod 
aktualnych, była identyczna, to znaczy: 
15 kwietnia. Propozycja z sympozjum 
została przesłana do Kościołów całego 
świata z wykazem, określającym możliwe 
daty Wielkanocy na pierwsze 25 lat XXI 
w., gdyby ta myśl została zaakceptowana. 

W czasie spotkania w Alep, którego 
gospodarzem był Kościół prawosławny 
syryjski, poruszony m. in. objawieniami w 
Soufanieh, były reprezentowane: wyzna-
nie anglikańs kie, Kościół prawo sławny 
armeński, Pa triarchat Konstanty nopola, 
Kościoły ewangelickie Środkowego 
Wscho du, Patriarchat prawosławny gre-
cki Antiochii i całego Wschodu, Światowa 
Federacja luterańska, Rada Kościołów 
Środkowego Wschodu, Kościoły staro-
katolickie Unii Utrechckiej, Patriarchat 
Moskwy, Papieska rada ds. Jedności 
Chrześcijan, Adwentyści dnia siódmego 
oraz Ekumeniczna Rada Kościołów.

W r. 2001 Jan Paweł II wrócił do 
sprawy ujednolicenia daty Wielkanocy w 
czasie swej majowej wizyty w Syrii. Spo-
tykając się z odpowiedzialnymi za wszyst-
kie kościoły chrześcijańskie we Syrii za-
proponował, aby znaleźć wspólną datę 
dla chrześcijan Wschodu i Zachodu dla 
świętowania Paschy w tym samym czasie 
i ujawnienia w ten sposób znaku poszuki-
wania pełnej jedności. 

Niestety do dnia dzisiejszego nic nie 
zostało w tej sprawie uczynione. 

DLAcZEGO ŚWIĘTUJEMy WIELKAnOc W In-
nyM cZAsIE nIŻ KOŚcIół PRAWOsłAWny?
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– Córko, wychowana i uformowana 
przeze Mnie, tak niewielu słucha. W 
ich sercach ciągle żyje grzech. Panuje 
nad nimi pycha. Twoje pokolenie zdąża 
ku krwawej kąpieli. Nie pozostanę już 
dłużej w ukryciu. Moja Sprawiedliwość 
weźmie teraz górę. Nigdy nie przesta-
łem wysyłać Moich rzeczników, aby 
was ostrzec, a jednak dziś odrzuciliście 
ich, zaprzeczyliście Moim posłańcom i 
zapałaliście wściekłością wobec nich. 
Wiele dusz Moich kapłanów – tych, 
którzy zajmują wysokie stanowiska – 
poprzysięgło, że ich zmiażdży. Użyłem 
wszelkich sposobów, aby dotrzeć do 
tego niewiernego pokolenia dla oca-
lenia go i wyszeptania mu do serca 
jakiejś rozsądnej myśli, lecz ich duch 
prześladuje Mojego Ducha. Odrażający 
są ci, którzy poddają się złu. Tak wiele 
razy dawałem im znaki Mojej Miłości, 
lecz oni rzucili Moją Miłość pod nogi. 
Dlatego właśnie zstąpię, by skruszyć 
moc niegodziwych, i to Ja będę prze-
śladował złych, aż nie będzie już ani 
jednego! Odwracam Oczy od świata, 
aby już nie widzieć ich niegodziwości i 
tych, którzy mówią: «Język jest naszą 
potęgą; pomocą – wargi nasze. Któż 
nas przemoże?»  

Złośliwość, egoizm i nieprawość 
zajmują teraz wysokie miejsca pośród 
synów i córek ludzkich... Z powodu 
obrazu, jaki przyjęli, Zgromadzenia 
Świętych w Niebiosach są w żałobie. 
Zamienili bowiem Nasz Obraz  – jaki im 
daliśmy i dzięki któremu byli synami i 
córkami Najwyższego – na obraz Be-
stii...  Im bardziej wzywam ich dziś za 
pośrednictwem Moich rzeczników, tym 
bardziej oddalają się ode Mnie.

Orędzie dla Rzymu:
– Niegdyś byłeś Moim Edenem, 

Rzymie, Moim Ogrodem rozkoszy. 
Nawet aniołów ogarniało zdumienie 
wobec doskonałości twego piękna, a ty 
rządziłeś Moim Domem ze świętością 
i sprawiedliwie. Prawość i miłość sta-
nowiły duszę Mego Domu. Odzwiercie-
dlałeś naprawdę Moje Wieczne Piękno, 
pozostając w wiecznej pamięci Moich 
świętych i aniołów. Twoje bogactwo i 
skarby były wtedy niebiańskie. 

Dziś, Rzymie, twoja dusza przemie-
niła się w odbicie Bestii i przyjąłeś pozy-
cję wartownika na obszarze należącym 
do Mnie, aby zakazywać nań wstępu 

Memu Świętemu Duchowi i prorokom, 
którzy przepowiadają w Moje Imię, wzy-
wają was do nawrócenia i porzucenia 
waszych złych dróg.

Przychodzę teraz sam do twoich 
drzwi, aby zwrócić się do ciebie, aby 
cię ocalić. Czy nie czytałeś: «Kto jest 
z Boga, słów Bożych słucha».  Jednak 
aż do dziś żadne ze słów, które wypo-
wiedziałem, nie wniknęło w ciebie. Dla 
ciebie Moje Słowa są czymś martwym i 
nieważnym. Moja łaska została odrzu-
cona, a Mój Plan ocalenia – potrakto-
wany z niedowierzaniem. Jesteś wy-
jątkowo zbuntowany i zarozumiały, gdy 
chodzi o Prawdę. To dlatego uważasz, 
że masz wiedzę i rozeznanie odnoszą-
ce się do Moich Dzieł Niebieskich i mo-
żesz rzucać cień na Moich rzeczników, 
którzy ujawniają przed światem twoją 
ciemność... 

A ty, córko, nigdy się nie broń. Wielu 
jest świadków, którzy mogą cię obronić, 
jednak największym ze wszystkich jest 
Mój Święty Duch. Złóż swą nadzieję we 
Mnie, który mam moc cię ocalić. Jeśli 
będą cię nadal niesprawiedliwie zadrę-
czać, bądź bardzo pokorna, bo karą, 
jaką dla nich zachowuję, będzie ogień. 
Powinnaś przygotować się na odrzuce-
nia i na porażki, gdyż grzech zapano-
wał nad nimi... Nadal ogłaszaj wielkość 
Mojego Imienia każdemu narodowi. To 
Ja cię wysyłam, zatem – lo tedhal!  Tak, 
nie lękaj się!

Pan kontynuował Swe Orędzie 
dla Rzymu: 
Będę nadal wylewał na was wszyst-

kich Mojego Świętego Ducha i ujawniał 
ogrom Mojej Miłości. Czy nie czyta-
łeś: «Gdy znajdzie się dojrzały sok 
w winnych jagodach, ludzie mówią: 

Nie niszczcie ich, bo w nich jest bło-
gosławieństwo»?  Podobnie uczynię 
przez wzgląd na tych, którzy służą Mi 
w prawości i są posłuszni temu,  który 
powstrzymuje bunt w Moim Domu.  Nie 
zniszczę wszystkiego.  Biada jednak 
rękom splamionym krwią! A do cie-
bie, do ciebie, który przyjąłeś pozycję 
wartownika, aby zakazywać Memu 
Świętemu Duchowi wstępować na te-
ren Jego własności, wyślę najbardziej 
barbarzyński z narodów, by cię otoczył.  
Rzucę na twoją pustynię ogień gniewu 
i obłok, który okryje twoje miasta. I tak 
zakończy się twoja mroczna epoka...

– Panie mój, jakie będzie zakończe-
nie?

– Zakończenie? Na koniec wypełni 
się Moja Obietnica:

Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia...
Rzymie, kto kiedykolwiek okazał 

chęć ocalenia ciebie, podobną do Mo-
jego pragnienia? Moja chwała wznosi 
się nad tobą, choć wciąż okrywa cię 
noc. Ponad tobą ukazuje się Mój Blask. 
Jak to się dzieje, że nie możesz rozpo-
znać ani czasów, ani znaków? Jeszcze 
nie usłyszałem w Moim Domu wołania 
skruchy. Nawet teraz nie słuchają i za-
stawiają sidła na niosących Moje Słowo. 
Gdyby posłuchali i gdyby się nawrócili, 
byliby zdolni zmienić wiele ze swych 
złych dróg, porzucić niegodziwość 
swych czynów, które prowadzą ich do 
odstępstwa! Nigdy nie zatrzymują się, 
by pomyśleć, że Ja wiem wszystko o 
ich nieprawości  i że w związku z tym 
dopóki nie przyjdą wyznać swej winy i 
odnaleźć Mojego Świętego Ducha, do-
póty nie cofnę Mojej decyzji... 

Pójdź, córko, chodźmy.  

z „Prawdziwego Życia w Bogu”, 1 grudnia 1994

NIEGDYŚ BYŁEŚ MOIM EDENEM, RZYMIE...
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W różańcu i poprzez różaniec zna-
lazłem „łaskę drogi i prawdy”. Nie pa-
miętam, kiedy matka nauczyła mnie 
podstawowych modlitw różańcowych: 
Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i tajemnic 
różańcowych. Zrosły się one od począt-
ku z nurtem mojego życia. 

Żywy Różaniec
Pewnego lata odmawianie różańca 

stało się moją sprawą osobistą. Mogłem 
mieć wtedy około dziesięciu lat. Gdy 
po południu pasłem krowy, od pioruna 
zapaliła się stodoła. Dorośli pobiegli na 
ratunek, zostałem sam przy krowach. 
Widok był groźny i wtedy po raz pierw-
szy wyciągnąłem z kieszeni koronkę i 
zacząłem odmawiać różaniec. Od tamtej 
pory odmawiałem go codziennie, przy-
najmniej pięć dziesiątków. Pamiętam 
nawet „trans” modlitewny, podczas któ-
rego odmawiałem wszystkie piętnaście 
tajemnic, nie zważając na to, co się wo-
kół mnie działo.

Potem był jeszcze Żywy Różaniec, 
zmiana tajemnic różańcowych i zacie-
kawienie kolegów i koleżanek: „Pokaż, 
jaką masz tajemnicę”. Tak było w szkole 
podstawowej, a potem i w średniej.

Mimo wykopków ziemniaków i pracy 
jesiennej z radością biegłem na wieczor-
ny różaniec w kościele. Nie było jeszcze 
wtedy elektryczności. Ciemny kościół 
oświetlony ołtarzowymi świecami wyglą-
dał bardzo tajemniczo. Byłem już wtedy 
ministrantem i klęczałem po lewej stro-
nie ołtarza. Wszyscy odmawiali śpiew-
nie różaniec, a my klęczeliśmy obok 
celebransa przed Najświętszym Sakra-
mentem. I wtedy zdarzyło się coś, cze-
go przez długi czas nie mogłem pojąć. 
Na lekcjach religii nauczyłem się, że po 
przeistoczeniu w Hostii obecny jest Pan 
Jezus, ale to była wiedza teoretyczna, 
wyuczona. Tymczasem owego wieczo-
ru, chyba w piątej klasie, nagle z Hostii 
jakby wyszły promienie światła i przenik-
nęła mnie żywa Obecność tak mocno, 
że nie śmiałem nawet oczu podnieść na 
Hostię. Cały byłem przeniknięty tą Obec-
nością, a zarazem miłością przedziwną 
Pana, Brata i Przyjaciela. Od tamtego 
czasu Hostia jest dla mnie zawsze żywą 
Obecnością.

Uciszone serce 
Gdy byłem uczniem w szkole śred-

niej w Krakowie, w drodze do szkoły 
mijałem wiele kościołów, ale zauroczyła 

mnie uśmiechnięta Pani Różańca z ba-
zyliki dominikańskiej. Rano służyłem do 
Mszy świętej, a wieczorem biegłem na 
różaniec. Gdy wracałem zmęczony ze 
szkoły, bazylika zapraszała mnie swoim 
cichym chłodem. Pięć dziesiątków ró-
żańca przywracało sercu ciszę, ukojenie 
i poczucie dobrze wykorzystanego cza-
su. A potem Pani Różańca „uśmiechnęła 
się” i zaprosiła do różańcowego zakonu.

Nowicjat, studia – wszystko szło 
według ustalonej kolejności. Nadeszła 
pora święceń. Obudzony nagle na noc-
ne czuwanie przed święceniami, uświa-
domiłem sobie, że jest to moja osobista 
decyzja. Przeraziłem się. Uratował mnie 
znowu różaniec. Ojciec magister otwo-
rzył tabernakulum. Odmawiał razem z 
nami, kandydatami do święceń, tajemni-
ce radosne. Czułem, jak z każdą tajem-
nicą opada lęk, a serce powoli zostaje 
uciszone. Przyszły mi na pamięć słowa 
jednego z ojców profesorów: „Pan Bóg 
nie daje łask na zapas. Daje tyle, ile po-
trzeba na teraz”. 

Nie warto zatem zbytnio martwić 
się. Przy czwartej tajemnicy ofiarowania 
wróciła decyzja przyjęcia święceń.

Obozowe cuda
Trudno byłoby wymienić, ile łask 

spłynęło na mnie dzięki Różańcowi 
przez dziesięć lat mojej posługi kapłań-
skiej w Polsce. Obozy młodzieżowe, 
studenckie, ministranckie, piesze piel-
grzymki, rekolekcje.

Wspomnę tylko jeden obóz w Biesz-
czadach. Młodzi przyszli do mnie i po-
wiedzieli:

„Chcemy, abyś nauczył nas modli-
twy”. „Modlitwy to ja was nauczyć nie 
mogę – odpowiedziałem. – Tylko sam 
Pan może nas nauczyć modlitwy. Ale 
będziemy się razem modlić”.

I zdarzyła się rzecz niewiarygodna. 
Na obozie codziennie była Msza święta 
i piętnaście tajemnic różańca. Trudno 
byłoby policzyć, ile tam cudów się zda-
rzyło. Wspomnę więc tylko jeden.

Po Mszy świętej i śniadaniu wyrusza-
my na Połoninę Wetlińską. Jak zawsze, 
na początku, w marszu, odmawiamy 
tajemnice radosne. Ale gdy blisko połu-
dnia zbliżaliśmy się do domku-schroni-
ska, słońce zaczęły przysłaniać ciężkie 
chmury. Jeden z uczestników przerażo-
ny mówi:

„Chodźmy pod dach”. Na to szef 

obozu: „Pokażemy, że gdzie dwóch lub 
trzech o coś prosi, otrzymują” (por. Mt 
18, 19). Osobiście wolałbym iść pod 
dach, ale nie mogłem gasić wiary szefa 
i odpowiedziałem bez entuzjazmu: „Ano, 
pokażemy”.

Mimo ciężkich chmur poszliśmy w 
trawę po pas. Ponieważ było południe, 
na małej polance zjedliśmy „małe co nie 
co”. Potem zaczęliśmy różaniec. Przed 
każdą tajemnicą śpiew, rozważanie, 
intencje. Recytacja – bez pośpiechu. 
Okrążyły nas czarne chmury. Jestem w 
trakcie rozważania przed kolejną tajem-
nicą. Przerażony szef mówi:

„Módlmy się, bo nas zaleje”. Odpo-
wiedziałem mu: „Modlić się, to znaczy 
być razem z Bogiem i bliźnimi. Nie bój 
się, już dawno się modlimy”.

I nagle w czarnej chmurze otworzy-
ło się nad nami jasne okno. Dookoła 
był cień, tylko nad naszą polanką była 
jasna, słoneczna plama. Widzieliśmy, 
jak u podnóża naszej góry przechodzi-
ła smugami deszczu ulewa, a na nasze 
głowy nie spadła ani jedna kropelka. By-
liśmy pod parasolem Najlepszego Ojca. 
Patrzyliśmy na siebie bardzo zdziwieni. 
Ciężka ulewa przeszła kilkadziesiąt me-
trów poniżej nas. Wspomnienie tamtego 
różańcowego obozu jeszcze dotąd wy-
wołuje ciepłe wspomnienie.

Łowienie siecią
W Japonii przeżyłem 25 lat. Wielo-

krotnie miałem okazję przekonać się o 
prawdziwości stwierdzenia św. Maksy-
miliana:

„Kto apostołuje bez nabożeństwa do 
Niepokalanej, łowi dusze pojedynczo, na 
wędkę. Kto ma nabożeństwo maryjne, 
łowi dusze sieciami”.

Nie wiem, ile rybek wpadło w sieć 
mojego nabożeństwa maryjnego, ale 
jedno jest pewne: mam kontakt z całą 
Japonią, od Hokkaido po Okinawa; przy-
chodzą do mnie młodzi i albo przyjmują 
na chrzcie imię św. Maksymiliana, albo 
św. Ludwika (Grigniona de Montforta).

Najtrudniejsze sprawy powierzam 
w różańcu Matce Bożej i one jakoś 
przedziwnie się rozwiązują. Różaniec 
pozwolił mi odnaleźć życiową drogę i 
prawdę Ewangelii, którą z radością prze-
kazuję innym.

Za: http://www.rozaniec.eu/index.
php?m=RosaryArticles&a=ShowRosa-
ryArticle&ra_id=6

Świadectwa różańcowe
O. JULIAN RÓŻYCKI OP

BÓG NIE DAJE ŁASK NA ZAPAS 
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„Japonia po okresie prawdzi-
wego wybuchu chrześcijaństwa – 
między przybyciem św. Franciszka 
Ksawerego (15 sierpnia 1549) a 
męczeństwem ostatnich szesnastu 
dominikańskich chrześcijan (1636) 
– była zamknięta aż do rewolucji 
Meidzi (1865). Przez ponad 200 
lat nie było tam ani kapłana, ani 
kościołów, ani nie sprawowano 
mszy świętej. Jednak wiara Japoń-
czyków przetrwała w modlitwie ró-
żańcowej.

W mojej posłudze misjonarza 
przekonałem się, że Maryja jakoś 
wyjątkowo ukochała Japonię. Ja-
pończycy, którzy zaufali Matce Bo-
żej, potocznie nazywają Ją Kami 
no Haha, czyli Matka Boża, albo 
Seibo Maryja, czyli Święta Matka 
Maryja.”

Ojciec Julian Różycki w czerw-
cu 2015 obchodził jubileusz 50le-
cia kapłaństwa. Otaczamy go mo-
dlitwą z wielką wdzięcznością 
Bo gu za to, że służył również nam, 
po swoim powrocie do Polski, po-
sługą sakramentalną, mądrym sło-
wem, poświęceniem swego czasu 
i sił.

Niech Pan ma go w Swej opie-
ce przez jeszcze długie lata, darząc 
zdrowiem i błogosławieństwem, 
darami Ducha Świę tego.

Wkrótce w naszej ofercie znaj-
dzie się książka o. Juliana zatytu-
łowana „Kapłaństwo królewskie i 
kapłaństwo służebne w nauczaniu 
Soboru Watykańskiego II”.

Ojciec Julian, z japońskim wydaniem Dzienniczka św. Faustyny, 
który przetłumaczył, aby podziękować Bogu za swoją 

27-letnią posługę misjonarską w Japonii.

Wiele zniekształconych słów wyjdzie z 
wielu serc, czy jednak Ja w międzyczasie 
nie wzywam? Jeśli się zniechęcasz, zwróć 
się do Mnie... „Moje Słowa formują Moje 
sługi” – powiedział Mój Duch do Dawida.  I 
ty poznasz ich po tym, co mówią i po tym, 
jak mówią.  To pokolenie marnieje. Czyż 
nie zadziałam wobec takiego odstępstwa? 
Niszczyciel pustoszy Nasze Winnice, gra-
biąc Pisma i wy o tym wiecie. Czyż nie za-
działam? Spójrzcie, Moi Ablowie uskarżają 
się na pustyni. Moi posłańcy pokoju pła-
czą gorzko nad zatwardziałością waszych 
serc, jak Mój Syn płakał gorzko nad twar-
dością serca Jerozolimy, która prześlado-
wała każdego proroka... 

– Jak długo jeszcze, Panie?
– Aż się nauczą wołać:
„Błogosławiony, który przychodzi w 

Imię Pańskie!” 
A tobie, Vassulo, mówię: W tobie 

znajduję Moją radość, kiedy strzeżesz i 
nie zapominasz Moich słów, które ciebie 
uformowały, a poprzez ciebie, innych. Miej 
oczy otwarte, aby kontemplować Moje 
nieocenione skarby i cuda Moich Słów. 
Powiedziałem, Moja Vassulo, że kontem-
plowanie światła Mojej chwały przewyższa 
wszelką teologię. Czyż jest coś większego 

na świecie od przenikania twego Boga i 
radowania się Jego Obecnością? Cóż jest 
większego w świecie niż oglądanie Mnie, 
Mnie – Boskości? Ten, kto jest odziany 
w majestat i moc, mówi do was. Przeni-
kam wysokości chwały i króluję na nich, to 
właśnie tam powinny być wzniesione stale 
wasze oczy, a zostaniecie ocaleni.  O tym 
właśnie powinnaś nadal pouczać to poko-
lenie. 

Idź opowiadać o Moich czynach, aby 
to pokolenie otwarło przede Mną serce i 
abym Ja wtedy otwarł przed nimi wrota 
cnoty. Wołaj do pasterzy czuwających nad 
Kościołem i pytaj ich: „Czy jest pośród was 
ktoś, kto zakosztował słodyczy i dobroci 
naszego Pana? Czy jest tu ktoś, kto celuje 
w poznaniu Boga?” Jeśli odpowiecie: ‘tak’ 
na pierwsze pytanie, a ‘nie’ na Moje drugie 
pytanie, to dlaczego Mnie prześladujecie? 
Błagałem, a wy [Mnie] potępiliście. Nawie-
dziłem was, sprawiając, że rozbłysła nad 
wami Moja życzliwość, lecz zarozumiałość 
i wrogość były waszymi darami ofiarny-
mi dla Mnie. Pukałem do waszych drzwi, 
lecz wy Mi nie otwarliście i sprawdziliście 
jeszcze, czy wasze okna są również zary-
glowane. Wcale nie zrobiliście miejsca wa-
szemu Panu. Czy mam teraz pochwalać 
wasze przemowy i wasz potok słów, któ-
re Mi dajecie w Moich Zgromadzeniach? 
Wszystkie te słowa są czcze i próżne.  
Czemu służycie? Stańcie się pokorni, za-
nim się rozchorujecie. Niech Moje Słowa 
będą waszym nauczycielem, waszym do-
radcą i waszą radością, a będziecie żyli.

Z orędzia 
danego Vassuli 

28 września 2000
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Pochyleni z Papieżem Franciszkiem 
nad codzienną Ewangelią

28 kwietnia 2015
OTWORZYĆ SIĘ NA NIESPO-
DZIANKI DUCHA ŚWIĘTEGO
Ojciec Święty wyszedł od pierwsze-

go czytania (Dz 11,19-26), w którym jest 
mowa o tym, że uczniowie Jezusa przy-
szli do Antiochii i zaczęli głosić Ewange-
lię nie tylko Żydom, ale również Grekom, 
poganom, z których wielu uwierzyło i 
nawróciło się do Pana. Zaznaczył, że 
w życiu Kościoła podstawowe znacze-
nie ma otwartość na Ducha Świętego. 
Wielu bowiem w owym czasie zaniepo-
koiło się faktem, że Ewangelię głoszono 
poganom, ale Barnaba, po przybyciu do 
Antiochii był szczęśliwy widząc, że te na-
wrócenia są dziełem Boga. Przy tej oka-
zji Franciszek przypomniał, że już proro-
cy zapowiadali, iż Mesjasz przyjdzie, by 
zbawić wszystkie narody, jak o tym czy-
tamy w 60 rozdziale Księgi Izajasza. A 
jednak wielu nie rozumiało tych słów, że 
Bóg jest Bogiem nowości, mówiąc „Oto 
czynię wszystko nowe” (Ap 21,5).

„Duch Święty zstąpił właśnie po to, 
by nas odnowić i nieustannie dokonuje 
tego dzieła odnowy. Rodzi to trochę lęku. 
W historii Kościoła możemy dostrzec od 
tej chwili, aż po dzień dzisiejszy jak wie-
le było lęku wobec niespodzianek Ducha 
Świętego. Bóg jest Bogiem niespodzia-
nek”.

Mogą być różne nowości. Widzimy, 
że jedne pochodzą od Boga, a inne – 
nie. Jak je odróżnić? Franciszek podkre-
ślił, że zarówno o Pawle jak i o Barnabie 
powiada się, że byli pełni Ducha Święte-
go. To On ukazuje prawdę. Sami nie mo-
żemy jej rozeznać. To Duch Święty po-
zwala nam zrozumieć prawdę, pozwala 
nam rozpoznać głos Jezusa: „Moje owce 
słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną”(J 10,27).

Rozwój Kościoła w czasie jest dzie-
łem Ducha Świętego, który skłania nas 
do słuchania głosu Pana, zaś rozpozna-
nie, że to Bóg do mnie przemawia doko-
nuje się na modlitwie. Bez modlitwy nie 
ma bowiem miejsca dla Ducha Święte-
go. Trzeba prosić Boga, abyśmy mogli 
w każdym czasie rozpoznać, co mamy 
czynić. „Orędzie jest zawsze to samo, 
ale są też nowości, niespodzianki Ducha 
Świętego. Trzeba je rozpoznać, a to wy-
maga modlitwy, prośby o łaskę rozezna-
nia. To On sprawia, że nie błądzimy”.

Istnieje również pokusa, by czynić 

tak jak zawsze. Ale jest to alternaty-
wa śmierci. Franciszek zachęcił, by na 
modlitwie prosić o łaskę przyjęcia tych 
zmian, do których nas wzywa Duch 
Święty i przypomniał, że chrześcijanie 
czerpią siły życiowe spożywając Eucha-
rystię, Ciało i Krew Pańską.

Ojciec Święty zakończył homilię 
modlitwą: „Panie, Ty, który jesteś tutaj 
z nami w Eucharystii, który będziesz w 
naszych sercach, daj nam łaskę Ducha 
Świętego. Daj nam łaskę, byśmy się nie 
lękali, gdy Duch z pewnością każe mi 
uczynić krok naprzód. Podczas tej Mszy 
św. prośmy o tę odwagę apostolską, by 
nieść życie i nie czynić z naszego życia 
chrześcijańskiego muzeum wspomnień”.

30 kwietnia 2015
CHRZEŚCIJAŃSKA TOŻSAMOŚĆ 
TO HISTORIA
Pierwszą znamienną cechą chrze-

ścijańskiej tożsamości jest historia. Wi-
dać to po sposobie głoszenia Ewangelii 
przez Piotra, Pawła czy innych pierw-
szych uczniów. Głosili oni Jezusa w 
kontekście dziejów ludu Bożego, które 
dobiegają swej pełni właśnie w Nim.

„Chrześcijanin to człowiek historii, 
bo nie należy do siebie samego, ale 
jest włączony w lud, który pielgrzymuje. 
Chrześcijański egoizm jest nie do pomy-
ślenia, to nie pasuje. Chrześcijanin to 
nie jakiś laboratoryjny człowiek ducho-
wy. To duchowi mężczyzna czy kobieta, 
włączeni w lud, który ma długą historię i 
nadal podąża naprzód, aż Pan powróci”.

Jest to również historia łaski, ale i 
grzechu: „Iluż grzeszników, ileż zbrod-
ni... Także dzisiaj Paweł wspomina króla 
Dawida, świętego, który jednak, zanim 
został świętym, był naprawdę wielkim 
grzesznikiem. Nasza historia musi objąć 
świętych i grzeszników. I moja osobi-
sta historia, dotyczy to każdego z nas, 
powinna objąć nasz grzech, własny 
grzech, i łaskę Pana, który jest z nami 
także w grzechu, by nam przebaczać i 
towarzyszyć nam łaską. Nie ma chrze-
ścijańskiej tożsamości bez historii”.

Drugą cechą chrześcijańskiej tożsa-
mości jest służba. Jak przypomniał Fran-
ciszek, Jezus umywając nogi uczniom 
zachęcił nas, byśmy czynili podobnie, 
czyli służyli. „Tożsamością chrześcijani-
na jest służba, a nie egoizm. Ktoś powie: 
«Ależ wszyscy jesteśmy egoistami». 
Ow szem, to grzech i przyzwyczajenie, 

od którego musimy się odrywać. Trzeba 
prosić o przebaczenie, aby Pan nas na-
wrócił. Jesteśmy powołani, aby służyć. 
Bycie chrześcijaninem to nie pozór czy 
choćby społeczne zachowanie, to nie ja-
kieś pudrowanie duszy, żeby była trosz-
kę piękniejsza. Być chrześcijaninem 
znaczy czynić to, co Jezus: służyć”.

Na koniec Ojciec Święty zapropono-
wał rodzaj rachunku sumienia: „Rozwa-
żyć w sercu, co w moich czynach prze-
waża: wysługuję się innymi, wspólnotą, 
parafią, rodziną, przyjaciółmi, czy też 
sam służę, jestem na służbie?”.

5 maja 2015
CHRZEŚCIJANIN NIE JEST 
SADOMASOCHISTą
Papież rozpoczął rozważania od 

pierwszego czytania (Dz 14,19-28), uka-
zującego św. Pawła. Apostoł jest prze-
śladowany, ale mimo wielu udręk trwa w 
wierze i zachęca braci, by pokładali uf-
ność w Panu. Franciszek zaznaczył, że 
aby wejść do Królestwa Bożego trzeba 
przejść przez chwile mroczne i trudne. 
Nie oznacza to jednak postawy sadoma-
sochistycznej, ale chrześcijańską walkę 
z księciem tego świata, który próbuje 
nas oderwać od Słowa Jezusa, od wia-
ry, od nadziei. Podkreślił słowo, którym 
często posługuje się Apostoł: znoszenie 
ucisków.

„Znosić to więcej niż mieć cierpli-
wość, to nieść na swoich barkach cię-
żar ucisków. Życie chrześcijańskie ma 
też takie chwile. Ale Jezus nam mówi: 
«Miejcie wówczas odwagę. Ja zwycięży-
łem, i wy też będziecie zwycięzcami». To 
pierwsze słowo nas oświeca, by przejść 
przez najtrudniejsze chwile życia, te 
chwile, które sprawiają, że cierpimy”.

Ojciec Święty zauważył, że Apostoł 
po udzieleniu tej rady organizuje Ko-
ściół, modli się nad kapłanami i nakłada 
im ręce, powierzając ich Panu. Podkre-
ślił znaczenie zawierzenia. Chrześcija-
nin bowiem może znosić cierpienia, a 
nawet prześladowania powierzając sie-
bie Bogu. Tylko On może obdarzyć nas 
siłą, wytrwałością w wierze, dać nam 
nadzieję. Franciszek zaznaczył, że jest 
to ufność w moc Pana, a także w Jego 
ojcowską czułość, rodzącą poczucie 
bezpieczeństwa. Bóg bowiem nigdy nie 
zawodzi. Ucisk sprawia nam cierpienie, 
ale zaufanie w Panu daje nadzieję, a tu 
pojawia się trzecie słowo: „pokój”.
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Franciszek przypomniał słowa Jezu-
sa, który żegnając się ze swymi ucznia-
mi powiedział: „Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam” (J 14,27). Zazna-
czył, że nie chodzi tu o zwykły spokój, 
ale głęboki pokój wewnętrzny, dający 
siłę, umacniający wiarę i nadzieję.

„Trzy słowa: uciski, zawierzenie i po-
kój. W życiu musimy iść drogami ucisku, 
ale takie są prawa życia. W tych chwilach 
trzeba jednak powierzyć się Panu, a On 
odpowiada darem pokoju. Ten Pan, któ-
ry jest Ojcem bardzo nas kocha i nigdy 
nie zawodzi. Będziemy kontynuować 
teraz Eucharystię z Panem, prosząc 
aby umocnił naszą wiarę i nadzieję, pro-
sząc, aby dał nam ufność, że pokonamy 
uciski, bo On zwyciężył świat oraz, aby 
obdarzył nas wszystkich swoim 
pokojem” .

7 maja 2015
PRAWDZIWA MIłOŚĆ
Ojciec Święty zaznaczył, że 

istnieją dwa kryteria pozwalają-
ce odróżnić prawdziwą miłość. 
Pierwsze z nich, to fakt, że mi-
łość bardziej przejawia się w 
czynach niż w słowach. Nie jest 
miłością z telenoweli, fantazją, 
historią pobudzającą jedynie 
rytm naszego serca. Miłość 
przejawia się w konkretnych 
faktach. Dlatego Pan Jezus 
ostrzegał: „Nie każdy, który Mi 
mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do kró-
lestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia 
wolę mojego Ojca, który jest w niebie” 
(Mt 7,21).

„Innymi słowy, prawdziwa miłość jest 
konkretna, przejawia się w dziełach, jest 
miłością stałą. Nie jest zwykłym entuzja-
zmem. Często jest też miłością bolesną: 
pomyślmy o miłości Jezusa niosącego 
krzyż. Dziełami miłości jest i to, czego 
Jezus uczy nas we fragmencie z 25 
rozdziału św. Mateusza. Ten kto miłuje 
wypełnia te czyny, będące jakby proto-
kołem osądu: byłem głodny, a daliście mi 
jeść, i tak dalej. Konkretność. Także Bło-
gosławieństwa, będące planem duszpa-
sterskim Jezusa, są konkretne” .

Papież przypomniał, że jedną z 
pierwszych herezji chrześcijaństwa był 
gnostycyzm, mówiący o Bogu dalekim, 
gdzie brakowało konkretności. Nato-
miast miłość Ojca była konkretna: posłał 
swego Syna, aby nas zbawić, Słowo sta-
ło się ciałem.

Drugim kryterium miłości jest to, że 
się udziela, nie zamyka się w sobie, daje 
siebie i otrzymuje. Jest to ta komunika-
cja, jaka istnieje między Ojcem i Synem, 
w Duchu Świętym. „Nie ma miłości bez 

komunikowania się, nie ma miłości od-
izolowanej”. Także mnisi i mniszki klau-
zurowe żyją tym wymiarem udzielania 
się, komunikowania miłości, dialogu z 
Bogiem i ludźmi, a nie zamykają się w 
jakiejś formie duchowego egoizmu.

Franciszek podkreślił, że z takim 
pojmowaniem miłości wiąże się radość. 
Pan Jezus mówi uczniom: „To wam po-
wiedziałem, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna”. Chociaż 
z radością tą niekiedy związany jest 
krzyż, to jednak nikt nie może jej nam 
odebrać. Papież zakończył modlitwą: 
aby Pan „dał nam łaskę radości, tej ra-
dości, której świat nie może nam dać”.

8 maja 2015
DUCH SPRAWCą JEDNOŚCI

Franciszek sprawował liturgię w in-
tencji swojej ojczyzny, gdyż w Argenty-
nie obchodzona była w tym dniu uroczy-
stość Matki Bożej z Luján, patronki kraju.

W homilii komentował fragment z 
Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa 
o decyzji pierwotnego Kościoła co do 
chrześcijan pochodzenia pogańskiego. 
Zwrócił uwagę na szczerość i otwartość, 
z jaką ta sprawa była rozpatrywana, bez 
intryg i układów, za to w otwarciu na Du-
cha Świętego. A sprawa nie była pro-
sta, bo wynikła z ostrego sporu między 
chrześcijanami przywiązanymi do prawa 
Mojżeszowego a Pawłem, który opono-
wał przeciwko narzucaniu ochrzczonym 
żydowskich zwyczajów.

„Jak rozwiązują problem? Zbierają 
się i każdy po kolei wygłasza swój osąd 
czy opinię. Dyskutują, ale jak bracia, a 
nie – wrogowie. Nie tworzą na boku sitw, 
by postawić na swoim, nie odwołują się 
do władz państwowych, by wygrać, nie 
zabijają, żeby zwyciężyć. Poszukują 
drogi modlitwy i dialogu. Właśnie ci, któ-
rzy mieli odmienne stanowiska, prowa-
dzą dialog i dochodzą do porozumienia. 
To jest dzieło Ducha Świętego”.

Ostateczna decyzja została zatem 

podjęta w zgodzie. I na tej podstawie 
na zakończenie owego „soboru” zostaje 
wysłany list do „braci pogańskiego po-
chodzenia”, którego treść jest owocem 
dzielenia się, znacznie odbiegającego 
od metod debatowania stosowanych 
przez różnych „siewców kąkolu”.

„W Kościele, w którym nie ma takie-
go rozwiązywania problemów, wydaje mi 
się, że Duch nie jest zbytnio obecny. Ale 
także w Kościele, gdzie ciągle się dysku-
tuje, gdzie tworzą się sitwy i gdzie bracia 
zdradzają się nawzajem, nie ma Ducha! 
Duch sprawia nowość, zmienia sytuację, 
by iść dalej, tworzy nowe przestrzenie, 
daje mądrość, którą obiecał Jezus: «On 
was pouczy!». To porusza, ale również 
w ostateczności tworzy harmonijną jed-

ność wszystkich”.
Na koniec Ojciec Święty 

skupił się na ostatnim fragmen-
cie wspomnianego listu. Zawar-
te tam słowa są znakiem chrze-
ścijańskiej zgody, którą tworzy 
nie zwyczajna dobra wola, ale 
Duch Święty.

„Tego właśnie uczy nas to 
czytanie, tego uczy pierwszy 
sobór ekumeniczny: «Postano-
wiliśmy bowiem, Duch Święty 
i my». Taka jest formuła, gdy 
Duch nas wszystkich godzi. 
Teraz sprawujmy dalej tę Eu-
charystię prosząc Pana Jezusa, 
który będzie wśród nas obecny, 

aby nam zawsze posyłał Ducha Święte-
go, każdemu z nas. Aby Go posyłał Ko-
ściołowi, a Kościół by umiał być zawsze 
wierny poruszeniom Ducha Świętego”.

11 maja 2015
UMIERAlI Z IMIENIEM JEZUSA 
NA USTACH
„Życie Kościoła to pielgrzymowanie 

pod przewodnictwem Ducha Świętego”. 
Duch przypomina słowa Jezusa, uczy 
nas tego, co Jezus ma nam jeszcze do 
powiedzenia, towarzyszy nam w drodze, 
a także broni nas przed „zgorszeniem 
krzyża”. Dlatego właśnie w Ewangelii z 
dnia padają aktualne słowa: „Nadchodzi 
godzina, w której każdy, kto was zabije, 
będzie sądził, że oddaje cześć Bogu”.

„Dzisiaj widzimy tych, którzy zabijają 
chrześcijan w imię Boga, bo ich zdaniem 
są oni niewiernymi. To jest Krzyż Chry-
stusa: «Będą tak czynić, bo nie poznali 
ani Ojca, ani Mnie». «To spotkało Mnie 
– powiada Jezus – i spotka także was: 
prześladowania, udręki. Ale proszę, 
nie ulegajcie zgorszeniu». Przybędzie 
Duch, który nas poprowadzi i pozwoli 
nam zrozumieć”.

W tym kontekście Ojciec Święty 
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przypomniał rozmowę telefoniczną z 
koptyjskim patriarchą Tawadrosem II 
(na zdjęciu), odbytą dzień wcześniej. Był 
to, jak zaznaczył, „dzień przyjaźni kop-
tyjsko-katolickiej”. „Wspomniałem jego 
wiernych, którzy zostali zamordowani 
na plaży za to, że byli chrześcijanami. 
Ci wierni, dzięki mocy danej im przez 
Ducha Świętego, nie ulegli zgorszeniu. 
Umierali z imieniem Jezusa na ustach. 
To jest moc Ducha. Świadectwo. To jest 
właśnie prawdziwe męczeństwo, świa-
dectwo najwyższej próby”.

Jak zaznaczył Franciszek, jest jed-
nak jeszcze inny rodzaj świadectwa, 
który „dotyczy codzienności i uobecnia 
płodność Wielkanocy”. To też jest działa-
nie Ducha Świętego, który prowadzi nas 
do pełnej prawdy.

„Chrześcijanin, który nie bierze na 
poważnie tego męczeńskiego wymiaru 
życia, to ten kto wciąż nie zrozumiał dro-
gi, jakiej uczył nas Jezus: drogi męczeń-
stwa na każdy dzień; drogi męczeństwa 
w bronieniu praw ludzi, w bronieniu dzie-
ci, jak czynią ojciec i matka ze swoją ro-
dziną. To męczeńska droga całej rzeszy 
chorych, którzy cierpią ze względu na 
miłość Jezusa. My wszyscy mamy moż-
ność rozwijania tej paschalnej płodności 
na drodze męczeństwa, bez popadania 
w zgorszenie”.

Na koniec Papież modlił się „o łaskę 
przyjęcia Ducha Świętego, który przypo-
mni nam Jezusowe sprawy, który popro-
wadzi nas do całej prawdy i każdego dnia 
przygotuje nas do złożenia świadectwa, 
do przyjęcia tego małego codziennego 
męczeństwa, albo męczeństwa wielkie-
go, zgodnie z wolą Pana”.

15 maja 2015
WSPólNOTY ZAlĘKNIONE 
I SMUTNE Są DAlEKIE 
OD CHRZEŚCIJAŃSTWA
Ojciec Święty zauważył, że ludzie 

ogarnięci lękiem, nie mają odwagi, by 
spojrzeć w przyszłość. Strach ich osła-
bia, pomniejsza, a nawet paraliżuje. 
„Osoba, która się boi, nic nie robi, nie 
wie, co robić. Jest skoncentrowana na 
sobie, bojąc się, by nie przydarzyło się jej 
nic złego”. Franciszek dodał, że postawa 
taka prowadzi do egocentryzmu. „Chrze-
ścijanin zalękniony, to człowiek, który 
nie zrozumiał orędzia Jezusa”. Papież 
przytoczył słowa Jezusa skierowane do 
Pawła: „Przestań się lękać, a przema-
wiaj i nie milcz” (Dz 18,9) i zaznaczył, że 
lęk nie jest postawą chrześcijanina, lecz 
duszy uwięzionej, pozbawionej swobody 
spoglądania w przyszłość, kreatywnej 
wolności. Dlatego trzeba prosić Ducha 
Świętego o łaskę odwagi, dar męstwa. 

Istnieją bowiem wspólnoty zalęknione, 
osłabione brakiem odwagi i wyobraźni, 
kiedy wszystko wydaje się zakazane.

Ojciec Święty wskazał, że trzeba od-
różniać postawę lęku od bojaźni Bożej, 
która jest adoracją przed Panem i cnotą. 
Zaznaczył, że bojaźń Boża nie pomniej-
sza, nie osłabia, nie paraliżuje – prze-
ciwnie, prowadzi naprzód ku misji, jaką 
obdarza nas Bóg.

Następnie zauważył, że Ewangelia 
z dnia mówi o postawie radości. Pan 
Jezus zapewnia uczniów, że „radości 
waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 
16,22). Podkreślił, że w chwilach naj-
smutniejszych, w chwilach cierpienia 
radość staje się pokojem. Natomiast, 
kiedy w chwili cierpienia szukamy rozry-
wek, to przemienia się taka sytuacja w 
ciemność. „Chrześcijan bez radości nie 
jest chrześcijaninem. Chrześcijanin, któ-
ry stale żyje w smutku, nie jest chrześci-
janinem. A chrześcijanin, który w chwili 
próby, chorób, wielu trudności traci po-
kój, jest człowiekiem, któremu czegoś 
brakuje”.

„Radość chrześcijańska to nie zwy-
kła zabawa, to nie ulotna radość. Ra-
dość chrześcijańska jest darem, darem 
Ducha Świętego. Jest stałą radością 
serca, ponieważ Pan zwyciężył, Pan 
króluje, Pan jest po prawicy Ojca, Pan 
spojrzał na mnie i posłał mnie, obdarzył 
mnie swoją łaską i uczynił mnie synem 
Ojca... To właśnie jest radość chrześci-
jańska. Chrześcijanin żyje w radości”.

Papież zaznaczył, że wspólnoty bez 
radości są zainfekowane światowością. 
Tak więc Kościół jest zalękniony, nie 
otrzymuje radości Ducha Świętego, Ko-
ściół staje się chory, wspólnoty słabną i 
słabną też wierni. Papież zakończył mo-
dlitwą: „Wznieś nas, Panie, do Chrystu-
sa siedzącego po prawicy Ojca, podnieś 
nas duchu. Uwolnij nas od wszelkiego 
lęku i daj nam radość i pokój”.

19 maja 2015
POŻEGNANIA, CIERPIENIE, łZY
Punktem wyjścia do refleksji były 

teksty liturgiczne (Dz 20,17-27; J 17,1-
11a), opisujące sceny pożegnania Pana 
Jezusa z uczniami, zanim powrócił do 
Ojca, oraz św. Pawła w Milecie przed 
udaniem się do Jerozolimy. W związku z 
tym Papież zastanawiał się nad tym, co 
dla chrześcijanina oznacza pożegnanie.

Zauważył, że w naszym życiu jest 
wiele pożegnań małych i wielkich. Wiążą 
się z nimi cierpienie i łzy. Przypomniał 
los ludzi zmuszanych do opuszczenia 
ojczyzny z powodu wyznawanej wiary, 
jak muzułmanów z plemienia Rohingya 
w Birmie, wypędzanych przez buddy-

stów, którzy nigdzie nie mogą znaleźć 
gościny. Dodał, że podobne rozterki i go-
rycz przeżywają chrześcijanie i jazydzi 
w części Iraku opanowanej przez islam-
skich fundamentalistów, nie wiedzą, czy 
kiedykolwiek powrócą do ojczyzny.

Wracając do tekstów Nowego Testa-
mentu, Franciszek przyznał, że każą one 
także jemu osobiście pomyśleć o poże-
gnaniu się z tym światem. Zauważył, że 
w obydwu czytaniach pojawia się słowo 
„addio”. Paweł powierzył swoich uczniów 
Bogu, podobnie jak Pan Jezus powierzył 
Ojcu uczniów, którzy są na świecie: „za 
nimi proszę, nie proszę za światem, ale 
za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są 
Twoimi”. Zaznaczył, że u źródeł słowa 
„addio” znajduje się powierzenie Bogu. 
Równocześnie zachęcił, aby obydwa ob-
razy przedstawione w dzisiejszej liturgii 
zachęciły nas do pomyślenia o naszym 
odejściu z tego świata, o tym, kto za-
mknie nam oczy. „Czy jestem przygo-
towany, by powierzyć Bogu najmilsze 
mi osoby, siebie samego, wypowiedzieć 
słowo wyrażające synowskie zawierze-
nie Ojcu?” 

Na zakończenie Papież zachęcił, by 
rozważyć czytania, zastanawiając się 
nad dniem, kiedy sami będziemy musieli 
pożegnać się z tym światem, powierzyć 
Bogu naszą duszę, historię swego życia, 
bliskie osoby, wszystko powierzyć Bogu. 
„Niech Jezus, który umarł i zmartwych-
wstał, pośle nam Ducha Świętego, aby-
śmy nauczyli się tego słowa, nauczyli się 
je wypowiadać całym naszym życiem, z 
całą mocą: ostatnie słowo: addio – że-
gnajcie”. (polski odpowiednik dosłownie: 
zostań z Bogiem; powierzam Bogu).

21 maja 2015
PAN JEZUS MODlIł SIĘ 
NIE TYlKO ZA UCZNIóW
Franciszek zaznaczył, iż rany Jezu-

sa są ceną, jaką zapłacił On, aby Kościół 
był zawsze zjednoczony z Nim i z Oj-
cem. Dlatego obowiązkiem chrześcijan 
jest modlitwa o łaskę jedności i zwalcza-
nie ducha podziałów, wojen i zazdrości. 
Zaznaczył, że treścią modlitwy arcyka-
płańskiej Jezusa, jest to, aby Kościół był 
zjednoczony, aby chrześcijanie stanowili 
jedno, tak jak On stanowi jedno z Ojcem. 
Jest to wyzwanie, by nie ulec pokusom 
ojca kłamstwa i podziałów. Podkreślił, iż 
wielką pociechą jest fakt, że Pan Jezus 
modlił się nie tylko za swoich uczniów, 
lecz także za tych, którzy dzięki ich sło-
wu będą w Niego wierzyć. Zauważył, 
że być może nie dostrzegamy, iż Pan 
Jezus modli się za każdego z nas, a to 
jest źródłem ufności. Wskazał, że Ojciec 
widzi rany Jezusa, które są ceną nasze-
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go zbawienia. „Jezus modli się za mnie, 
ukazując Ojcu swoje rany, swoje zranio-
ne serce i będzie nadal to czynił”.

Ojciec Święty zauważył, że Pan Je-
zus modli się o jedność swego ludu, za 
Kościół. Ale Jezus wie, że duch tego 
świata jest duchem podziału, wojny, 
za wiści, zazdrości, nawet w rodzinach, 
nawet w rodzinach zakonnych, nawet w 
diecezjach, nawet w Kościele jako cało-
ści: istnieje wielka pokusa. Prowadzi ona 
do plotek, do klasyfikowania ludzi we-
dług uproszczonych schematów. W mo-
dlitwie Pana Jezusa zawarta jest prośba, 
aby odrzucono takie postawy.

„Powinniśmy być jedno, tak jak Jezus 
i Ojciec są jedno. To jest właśnie wyzwa-
niem dla nas wszystkich chrześcijan: nie 
dawać miejsca podziałom między nami, 
nie pozwolić, aby duch podziałów, ojciec 
kłamstwa miał do nas dostęp. Zawsze 
dążyć do jedności. Każdy jest takim ja-
kim jest, ale musi starać się żyć w jed-
ności. Jezus tobie przebaczył? Przebacz 
wszystkim. Jezus modli się, abyśmy byli 
jedno. A Kościół bardzo potrzebuje tej 
modlitwy o jedność”.

Franciszek podkreślił, że jedność 
jest łaską i zmaganiem na 
ziemi. Trzeba więc uczynić 
miejsce dla Ducha Święte-
go, aby nas przekształcił, 
abyśmy byli jedno. Trzeba 
trwać w Jezusie, prosić 
o łaskę wytrwania w Je-
zusie. Modli się On, aby 
„stanowili jedno, tak jak 
My jedno stanowimy. Ja w 
nich, a Ty we Mnie!”. Trwa-
nie w Jezusie na tym świe-
cie prowadzi do trwania 
w Nim, aby „widzieli Jego 
chwałę”.

22 maja 2015
O TRZECH SPOJRZENIACH 
JEZUSA
Ewangeliczna scena, o której była 

mowa w tym dniu, rozgrywa się na 
brzegu Jeziora Tyberiadzkiego po Zmar-
twychwstaniu. Jezus przygotowuje śnia-
danie dla łowiących ryby uczniów, a po 
posiłku rozpoczyna zna mienny dialog 
z Piotrem oparty na trzech praktycznie 
tych samych pytaniach o miłość. Całe 
to wydarzenie było z pewnością przy-
pomnieniem poprzednich spotkań Szy-
mona z Mistrzem, poczynając od entu-
zjazmu jego brata Andrzeja, gdy mówił: 
„Znaleźliśmy Mesjasza!”. Potem było ob-
jawienie misji ze słynną formułą: „Ty je-
steś Piotr”. I wreszcie tamta dramatycz-
na noc Wielkiego Czwartku i potrójne 
zaparcie się Piotra, a po nim łzy skruchy.

„Ewangelia Łukasza powiada, że 
Piotr «gorzko zapłakał». Ów entuzjazm 
pójścia za Jezusem przemienił się w 
płacz, bo Piotr zgrzeszył: zaparł się 
Jezusa. Tamto spojrzenie przemienia 
serce Piotra, bardziej niż poprzednio. 
Pierwsza przemiana to zmiana imienia, 
a nawet powołania. To drugie spojrzenie 
przemienia serce i jest nawróceniem na 
miłość”.

Następnie mamy do czynienia ze 
spojrzeniem z pierwszego spotkania po 
Zmartwychwstaniu. „Wiemy, że Jezus 
spotkał Piotra, jak powiada Ewangelia, 
ale nie wiemy, co sobie powiedzieli”. 

Z kolei to trzecie spojrzenie z Ewan-
gelii z dnia potwierdza powierzoną Pio-
trowi misję i pyta o jego miłość. Przy 
trzecim pytaniu Piotr się zasmuca, choć 
stale otrzymuje potwierdzenie swojej 
misji. „Piotr jest zasmucony, bo po raz 
trzeci usłyszał pytanie: «Czy Mnie miłu-
jesz?» I odpowiada: «Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł 
do niego Jezus: «Paś owce moje». To 
jest to trzecie spojrzenie, spojrzenie mi-
sji. Pierwsze, spojrzenie wybrania, by z 
entuzjazmem iść za Jezusem; drugie, 

spojrzenie skruchy w chwili wielkiego 
grzechu wyparcia się Jezusa; i trzecie 
spojrzenie, które jest spojrzeniem po-
słania: «Paś baranki moje». «Paś owce 
moje». «Paś owce moje»”.

W tym momencie jednak Jezus nie 
kończy rozmowy. Idzie dalej, ale nie 
obiecuje Piotrowi jakiejś „królewskiej 
korony” w zamian za miłość. Zapowiada 
natomiast, że pójdzie on za swym Mi-
strzem drogą Krzyża. Ten dialog może 
dotyczyć również każdego z nas.

Także my możemy pomyśleć: jakie 
jest spojrzenie Jezusa na mnie dzisiaj? 
Jak na mnie spogląda Jezus? Z wezwa-
niem? Z przebaczeniem? Z misją? A 
przecież na Jego drodze wszyscy jeste-
śmy pod spojrzeniem Jezusa. On spo-
gląda na nas zawsze z miłością. Chce 
od nas czegoś, coś nam przebacza i 

powierza nam jakąś misję. Teraz Jezus 
przychodzi na ołtarzu. Niech każdy z 
nas pomyśli: «Panie, Ty jesteś tutaj po-
śród nas. Spójrz na mnie i powiedz mi, 
co mam robić; jak mam opłakiwać moje 
błędy i grzechy; z jaką odwagą mam iść 
naprzód drogą, którą Ty przeszedłeś 
jako pierwszy»”.

25 maja 2015
MASZ ZAMKNIĘTą DłOŃ?
Papież nawiązał do Ewangelii (Mk 

10,17-27), przedstawiającej scenę spo-
tkania Pana Jezusa z bogatym mło-
dzieńcem, dla którego posiadany mają-
tek stanowi trudność, by stać się Jego 
uczniem. Komentując zdanie, że „łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igiel-
ne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego” Franciszek zauważył, że entu-
zjazm dla Chrystusa, może w kilka chwil 
zamienić się w smutek i zamknięcie w 
so bie. Dodał, że kiedy bogaty młodzie-
niec, który zawsze przestrzegał przyka-
zań, staje wobec wyzwania, by sprzedać 
swoje dobra i rozdać je ubogim, a potem 
pójść za Jezusem, to nagle zanika jego 
radość i nadzieja, gdyż nie chce zrezy-
gnować z posiadanego bogactwa.

Przywiązanie do bo-
gactwa jest początkiem 
wszelkiego rodzaju de-
moralizacji: korupcji oso-
bistej, w interesach, także 
małej korupcji w handlu, 
jak tych, którzy oszukują 
na wadze, korupcji po-
litycznej, deprawacji w 
działalności edukacyjnej. 
Dlaczego tak się dzieje? 
Bo ci, którzy są przywią-
zani do swej władzy, do 
swych bogactw sądzą, że 
są w raju. Są zamknięci, 

nie mają perspektyw, nie mają nadziei. 
W końcu wszystko muszą zostawić.

Franciszek zauważył, że bogactwa 
potrafią uwodzić i prowadzić do przeko-
nania, że jesteśmy w raju na ziemi. Tym-
czasem ten raj na ziemi jest miejscem 
bez perspektyw, podobnym do dzielnicy 
ludzi majętnych, otoczonej wysokim mu-
rem, by bronić się przed złodziejami.

„A życie bez perspektyw jest bez-
płodne, życie bez nadziei jest smutne. 
Przywiązanie do bogactwa powoduje 
smutek i czyni nas bezpłodnymi. Mówię 
«przywiązanie», a nie «dobre zarządza-
nie majątkiem», ponieważ bogactwo ma 
służyć dobru wspólnemu, wszystkim. A 
jeśli Pan daje je jakiejś osobie, to dlate-
go, aby służyło ono dobru wszystkich, a 
nie jego samego, nie po to, aby zamyka-
no je we własnym sercu, które następnie 
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staje się skorumpowane i smutne”.
Ojciec Święty zauważył, że bogac-

two, bez szczodrości sprawia, iż sądzi-
my, że jesteśmy równie silni jak Bóg, ale 
w końcu pozbawia nas nadziei. Przypo-
mniał, że Pan Jezus uczy, iż szczęśli-
wymi są ludzie ubodzy w duchu, którzy 
ogołocili się z przywiązania do bogactw, 
starając się, by służyły dobru wspólne-
mu. „Jeśli masz zamkniętą dłoń, masz 
serce zamknięte, jak ów człowiek, który 
wyprawiał uczty i nosił drogie szaty, to 
nie masz perspektyw, nie widzisz innych 
potrzebujących i skończysz jak ów czło-
wiek, z dala od Boga”.

26 maja 2015
BOGACTWO, PRóŻNOŚĆ 
I PYCHA ODDAlAJą OD JEZUSA
Komentując Ewangelię (Mk 10,28-

31), gdzie Piotr pyta Jezusa, co ucznio-
wie otrzymają w zamian, za to, że opu-
ścili wszystko i poszli za Panem, Ojciec 
Święty zauważył, że Chrystus nie obie-
cuje bogactw, ale odziedziczenie Kró-
lestwa Niebieskiego, z czym będą się 
jednak wiązały prześladowania i krzyż.

„Dlatego kiedy jakiś chrześcijanin 
jest przywiązany do bogactw to się 
ośmiesza, jakby chciał dwóch rzeczy na-
raz: nieba i ziemi. Natomiast probierzem 
jest to, co mówi Jezus: krzyż, prześlado-
wania. Oznacza to zaparcie się samego 
siebie, znoszenie krzyża każdego dnia”.

Franciszek przypomniał, że od tej 
pokusy nie byli wolni apostołowie, jak 
wskazuje choćby ewangeliczna scena, 
w której matka Jakuba i Jana zapytała 
Jezusa o to, jakie miejsce zajmą oni w 
Królestwie Bożym. Ale ich serce zosta-
ło oczyszczone w dniu Pięćdziesiątnicy, 
kiedy wszystko zrozumieli. „Bezintere-
sowność pójścia za Jezusem jest odpo-
wiedzią na bezinteresowność miłości i 
zbawienia, które daje nam Jezus. Kiedy 
chcemy być jednocześnie z Jezusem i 
ze światem, zarówno z ubóstwem jak i 
z bogactwem, to mamy do czynienia z 
chrześcijaństwem połowicznym, które 
chce korzyści materialnych. To właśnie 
jest duch tego świata”. 

Papież zauważył, że taka osoba 
„chwieje się na obie strony” (1 Krl 18,21), 
bo nie wie, czego chce. Następnie wska-
zał, że trzeba, aby – słuchając słów Je-
zusa – „pierwsi byli ostatnimi, a ostatni 
pierwszymi”, czyli aby ten, kto jest więk-
szym stał się sługą, najmniejszym.

„Z ludzkiego punktu widzenia pójście 
za Jezusem nie jest dobrym interesem: 
jest to służba. On to uczynił, a jeśli Pan 
daje tobie możliwość bycia pierwszym, 
to musisz zachowywać się jak ostatni, to 
znaczy służąc. A jeśli Pan daje ci moż-

liwość posiadania majątku, to musisz 
sprawić, aby służył on innym. Są trzy 
rzeczy, trzy kroki, które oddalają nas od 
Jezusa: bogactwo, próżność i pycha. 
Dlatego bogactwa są tak niebezpiecz-
ne, bo popychają ciebie natychmiast ku 
próżności i myślisz, że jesteś ważny. A 
kiedy myślisz, że jesteś ważny, to pod-
nosisz głowę i się zatracasz”.

Papież podkreślił, że droga wskaza-
na przez Pana jest ogołoceniem siebie, 
tak jak On to uczynił: „kto by między 
wami chciał się stać wielkim, niech bę-
dzie sługą waszym” (Mk 10,43). Zauwa-
żył, Pan Jezus potrzebował wiele czasu, 
aby uczniowie to zrozumieli. Dlatego i 
my musimy prosić: naucz nas tej drogi, 
tej umiejętności służby, pokory, służenia 
naszym braciom i siostrom w Kościele.

„To smutne, gdy widzimy chrześci-
janina, czy to człowieka świeckiego, 
osobę konsekrowaną, księdza, biskupa, 
jak chce dwóch rzeczy na raz: iść za Je-
zusem i dążyć do posiadania majątku, 
naśladować Jezusa i dążyć do świato-
wości. A to jest antyświadectwem i odda-
la ludzi od Jezusa. Kontynuujemy teraz 
Eucharystię, myśląc o pytaniu Piotra. 
«Oto my opuściliśmy wszystko i poszli-
śmy za Tobą. Jak nam zapłacisz?» oraz 
myśląc o odpowiedzi Jezusa. Nagroda, 
jaką On nas obdarzy, to będzie podo-
bieństwo do Niego, to będzie «wynagro-
dzenie». Wspaniałe «wynagrodzenie», 
być podobnym do Jezusa!”.

1 czerwca 2015
ZGORSZENIE KRZYŻA
Nawiązując do Ewangelii (Mk 12,1-

12), przedstawiającej przypowieść o 
złych robotnikach w winnicy, którzy za-
mordowali kolejnych wysłanników swe-
go pana, a wreszcie jego ukochanego 
syna, Papież zaznaczył, że historia 
relacji Boga z człowiekiem wydaje się 
dziejami niepowodzeń, a jednak ka-
mień odrzucony przez budujących, stał 
się głowicą węgła, Jezus na krzyżu stał 
się naszym Zbawicielem. Franciszek 
zauważył, że także skandal krzyża wy-
daje się końcem nadziei, a tymczasem 
staje się początkiem zbawienia świata. 
Bóg bowiem buduje na słabości. Cho-
ciaż dzieje miłości Boga wobec swego 
ludu wydają się historią niepowodzeń, 
to jednak właśnie ci, którzy oddali życie 
ze względu na swoje świadectwo wiary 
dają początek życiu.

„Chwałą Boga będą prorocy: ludzie 
Boga, którzy przemawiali do ludzi, ale 
nie zostali wysłuchani, zostali odrzuceni. 
Syn, ostatni z posłanych, został wręcz 
odrzucony, osądzony, nie wysłuchany 
i zabity, aby stać się kamieniem wę-

gielnym. Te dzieje miłości wzgardzonej 
kończą się aktem wielkiej miłości Boga, 
który przez odrzuconego swego Syna 
obdarza nas zbawieniem.”

Pan Jezus właśnie o znaczeniu tej 
pozornej klęski mówił przywódcom ludu: 
„kamień, który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest 
cudem w oczach naszych”. 

Franciszek zachęcił do czytania Pi-
sma św., w tym narzekań Boga, Ojca 
płaczącego, gdy lud nie umie być posłu-
sznym Bogu, bo sam chce się stać bo-
giem.

„Droga naszego odkupienia jest 
drogą wielu niepowodzeń. Także ostat-
nie, klęska krzyża jest zgorszeniem. Ale 
właśnie tam zwycięża miłość. Jest to 
historia, która zaczyna się od marzeń o 
miłości, a następnie przechodzi w histo-
rię niepowodzeń, ale kończy się zwycię-
stwem miłości: krzyża Jezusa. Nie wolno 
nam zapomnieć tej drogi, która jest dro-
gą trudną. Także nasza droga jest trud-
na! Jeśli każdy z nas dokona rachunku 
sumienia, to zobaczy ile razy przepędzał 
proroków. Ile razy powiedział do Jezu-
sa: «idź precz ode mnie», ile razy chciał 
zbawić siebie sam, ile razy myśleliśmy, 
że to my jesteśmy sprawiedliwi”.

Ojciec Święty zachęcił, byśmy pa-
miętali, że w śmierci Syna na krzyżu 
ukazuje się miłość Boga wobec swego 
ludu i zachęcił do refleksji nad dziejami 
tej miłości Boga w naszym życiu. Wyraził 
przekonanie, że skłoni to nas do uczy-
nienia tego samego, co Jezus w naszym 
imieniu: uniżył samego siebie.

9 czerwca 2015
POTRZEBA TROSKI 
O TOŻSAMOŚĆ
Franciszek wyszedł od pierwszego 

czytania liturgicznego z 2 Listu do Ko-
ryntian, w którym jest mowa o chrześci-
jańskiej tożsamości odciśniętej w nas 
przez Boga. Jak zaznaczył Ojciec Świę-
ty, tę tożsamość odkrywamy w sobie w 
trakcie pewnej drogi, jako owoc również 
długiej historii zbawienia.

„To prawda, że istnieje grzech, który 
powoduje upadki, ale my mamy moc od 
Pana, by powstawać i iść dalej z naszą 
tożsamością – mówił Papież. – Ale po-
wiedziałbym wręcz, że grzech należy 
do naszej tożsamości: jesteśmy grzesz-
nikami, ale mającymi wiarę w Jezusa 
Chrystusa. I nie chodzi jedynie o wiarę w 
znaczeniu poznawczym. Chodzi o wiarę, 
która jest darem Bożym i która znalazła 
się w nas, przychodząc od Boga. To sam 
Bóg utwierdza nas w Chrystusie, na-
maszcza nas i wyciska na nas pieczęć, 
zostawiając zadatek Ducha w naszych 
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sercach. To Bóg daje nam ów dar toż-
samości”.

To wszystko oznacza, że powinniś-
my pozwolić działać Duchowi Świętemu, 
który jest gwarantem postępowania na-
przód w życiu. Nie możemy zatem za-
dowalać się jakąś filozofią, ale mamy iść 
dalej, dając świadectwo naszej chrześci-
jańskiej tożsamości, niezależnie od na-
potykanych po drodze pokus. A spośród 
tych ostatnich Papież zwrócił uwagę na 
dwie:

„Pierwsza to przejście od świadec-
twa do idei, takie rozcieńczanie świadec-
twa. To takie mówienie: «Owszem, je-
stem chrześcijaninem. Chrześcijaństwo 
to piękna idea, a ja modlę się do Boga». 
I tak od Chrystusa konkretnego, bo 
chrześcijańska tożsamość jest konkret-
na, co czytamy w Błogosławieństwach i 
w rozdziale 25 Mateusza, przechodzimy 
do religii w wersji soft, w atmosferze i 
stylu gnostyckim. Za tym stoi zgorsze-
nie, bo tożsamość chrześcijańska jest 
gorsząca. A pokusa polega na tym, by 
przypadkiem nie było skandalu. A tym 
zgorszeniem jest Krzyż. I tak zdarzają 
się pewne formy chrześcijańskiej ducho-
wości, które stanowią rodzaj współcze-
snej „eterycznej” gnozy. 

Podobna pokusa polega z kolei na 
ciągłym poszukiwaniu nowości, „jakby 
się zapomniało, że już raz zostaliśmy 
wybrani i namaszczeni” i że „mamy 
rękojmię Ducha Świętego”. Ulegający 
tej pokusie – jak wyjaśnił przykładowo 
Papież – ciągle pytają: „Gdzie są ci wi-
dzący, którzy opowie dzą nam dzisiaj o 
prze słaniu Matki Bo żej, o czwartej po 
po łudniu?”. To nie jest toż samość chrze-
ścijańska. Bo ostatnie sło wo Boga ma 
na i mię Jezus”.

Inną drogą ucieczki od chrześcijań-
skiej tożsamości jest światowość: „Po-
lega to na takim rozszerzeniu sumienia, 
że zmieści się tam wszystko. «Owszem, 
jesteśmy chrześcijanami, ale z tym czy 
tamtym...». I nie chodzi tylko o sprawy 
moralne, ale także ludzkie. Światowość 
jest ludzka. I tak sól traci swój smak. 
Widzimy takie wspólnoty i poszczegól-
nych chrześcijan, którzy przyznają się 
do chrześcijaństwa, ale nie mogą i nie 
umieją dać świadectwa o Jezusie Chry-
stusie. I tak tożsamość cofa się i cofa, aż 
wreszcie znika i ten rodzaj świeckiego 
nominalizmu obserwujemy na co dzień. 
Bóg w dziejach zbawienia ze swoją oj-
cowską cierpliwością przeprowadził nas 
od wątpliwości do pewności, do konkretu 
Wcielenia i odkupieńczej śmierci swoje-
go Syna. To jest nasza tożsamość”.

Franciszek podkreślił, że również 

Eucharystia jest „skandalem”: „Pozwo-
lę sobie powiedzieć ‘podwójnym skan-
dalem’”. Po pierwsze, „ponieważ jest 
‘zgorszeniem’ krzyża: Jezus, który daje 
swoje życie za nas, Syn Boży”. A poza 
tym, ‘zgorszeniem’ dlatego że my, chrze-
ścijanie, celebrujemy pamiątkę śmierci 
Pana i wiemy, że tutaj ta pamiątka się 
odnawia”. W ten sposób właśnie cele-
browanie Eucharystii „jest świadectwem 
naszej tożsamości chrześcijańskiej”.

11 czerwca 2015
DROGA, SłUŻBA, DARMOWOŚĆ
Nawiązując do czytanego fragmentu 

Ewangelii, w którym Jezus wysyła swych 
uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny, 
papież zwrócił uwagę, że jest to polece-
nie udania się w drogę a nie – odbycia 
„przechadzki”. To posłanie „z orędziem: 
głoszenia Ewangelii, niesienia Ewan-
gelii Zbawienia”. „Jest to zadanie, jakie 
Jezus pozostawia swym uczniom”. Wy-
jaśnił, że „jeśli uczeń pozostaje uparty 
i nie wychodzi, nie daje innym tego, co 
sam otrzymał na chrzcie, wówczas nie 
jest prawdziwym uczniem Jezusa, bra-
kuje mu ducha misyjności, wyjścia poza 
samego siebie, aby zanieść cokolwiek 
dobrego innym”.

Szlak ucznia Jezusa prowadzi do 
niesienia tej dobrej nowiny. Ale istnieje 
też drugi szlak: droga wewnętrzna, do 
środka samego siebie, droga ucznia, 
który szuka Pana przez wszystkie dni, 
w modlitwie i medytacjach. Także tę dro-
gę uczeń winien pokonać, gdyż jeśli nie 
poszukuje stale Boga, Ewangelia, którą 
niesie innym, będzie słaba, rozmyta, bez 
mocy – ostrzegł papież.

Drugim słowem, wokół którego osnuł 
swe rozważania Franciszek, była służ-
ba. Zaznaczył, że uczeń, który nie służy 
innym, nie jest chrześcijaninem. Uczeń 
winien robić to, co głosił Jezus w tych 
dwóch filarach chrześcijaństwa, jakimi 
są Błogosławieństwa i „dodatek”, na któ-
rego podstawie będziemy sądzeni, jak o 
tym pisze Mateusz w 25. rozdziale swej 
Ewangelii. Te dwa filary „są właściwymi 
ramami posługi ewangelicznej”.

Zaznaczył, że „jeśli uczeń nie wędru-
je, aby służyć, nie warto, aby wędrował, 
a jeśli jego życie nie jest dla służby, to 
nie służy mu, aby żył jako chrześcija-
nin”. I tu tkwi pokusa egoizmu, bo ktoś 
może powiedzieć: „Tak, jestem chrze-
ścijaninem, spowiadam się, chodzę na 
Mszę, wypełniam przykazania. A służba 
innym? Chodzi o służenie Jezusowi w 
chorym, więźniu, głodnym, nagim, o to 
wszystko, co Jezus polecił nam czynić, 
gdyż On jest tam!”.

I wreszcie ostatni element rozważań: 

darmowość, bezinteresowność, przeciw-
stawianie się pokusie bogactwa. Franci-
szek przypomniał słowa Jezusa: „Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie”. Droga 
służby jest darmowa, ponieważ otrzyma-
liśmy zbawienie za darmo, dzięki samej 
tylko łasce Ojca w Jezusie Chrystusie, w 
ofierze Jezusa. Wyraził żal, że niektórzy 
chrześcijanie zapominają o tych Jego 
słowach: „Darmo otrzymaliście, darmo 
dajecie”. Zauważył, że zapominają o tym 
nawet wspólnoty chrześcijańskie, para-
fie, zgromadzenia zakonne, diecezje, 
gdyż za i pod tym wszystkim kryje się 
złudzenie, jakoby „zbawienie pochodziło 
z bogactw, z mocy ludzkiej”.

Podsumowując papież przypomniał 
trzy słowa-klucze, o których mówił: dro-
ga, czyli wysłanie, aby głosić [Ewange-
lię], służba, bo chrześcijanin żyje nie 
dla siebie, ale dla innych, tak jak żył 
Jezus, i darmowość, bo naszą nadzieją 
jest Jezus Chrystus, który w ten sposób 
przesyła nam nadzieję, która nigdy nie 
zawodzi.

Jednocześnie przestrzegł, że gdy 
nadzieję pokładamy w naszej własnej 
wygodzie w czasie wędrowania, w ego-
izmie poszukiwania rzeczy dla siebie lub 
aby nie służyć innym, w bogactwie lub 
w małym poczuciu doczesnego bezpie-
czeństwa, to wszystko to upada. „Sam 
Pan sprawia, że to się wali” – dodał Oj-
ciec Święty na zakończenie.

15 czerwca 2015
STRZEŻ SWOJEGO SERCA!
Ojciec Święty podkreślił, że istnieje 

czas pomyślny na przyjęcie Bożej łaski, 
a jest nim „teraz”. Dodał, że chrześcija-
nin powinien być tego świadomy, a więc 
musi mieć serce przygotowane na przy-
jęcie tego daru, oczyszczone od „zgiełku 
światowego”, który jest zgiełkiem diabła. 
Inspiracją papieskiej refleksji były oby-
dwa czytania liturgii: (2 Kor 6,1-10; Mt 
5,38-42). Franciszek podkreślił koniecz-
ność zrozumienia czasu Bożego, bo św. 
Paweł zachęca nas byśmy „nie przyjmo-
wali na próżno łaski Bożej”, przejawia-
jącej się „teraz”. Papież zauważył, że w 
każdym czasie Pan ponownie obdarza 
nas łaską, będącą darem darmo danym 
i zachęcił, aby go przyjąć zgodnie ze sło-
wami Apostoła, „nie dając nikomu spo-
sobności do zgorszenia”. Zgorszenie bu-
dzi chrześcijan, który nie żyje zgodnie z 
wyznawaną wiarą, lecz według wzorców 
tego świata, czy też wręcz jak poganin. 
Wskazał, że trzeba przede wszystkim 
czuwać, aby pojąć czas Boży, kiedy Bóg 
przemawia do naszego serca.

Papież wyjaśnił, że chrześcijan osią-
ga próg tej czujności, jeśli potrafi „strzec 
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serca”, oddalając wszelki zgiełk, który 
nie pochodzi od Pana, odbierający nam 
pokój serca uwolnionego od namiętno-
ści. Jezus streszcza je w postawie „Oko 
za oko i ząb za ząb!” i zachęca, aby im 
się przeciwstawić „nadstawiając drugi 
policzek”.

„Być wolnym od namiętności i mieć 
pokorne, łagodne serce. Serca strzeże 
pokora, łagodność, a nigdy – konflikty, 
wojny. Nie! To jest zgiełk, zgiełk świato-
wy, pogański czy zgiełk diabelski. Serce 
powinno trwać w pokoju. «Nie dając ni-
komu sposobności do zgorszenia, aby 
nie wyszydzono naszej posługi» – mówi 
Paweł, wskazując także na posługę 
chrześcijańskiego świadectwa, aby nie 
było poddawane krytyce”.

Ojciec Święty zauważył, że to strze-
żenie serca ma nam pomagać, abyśmy 
zawsze byli ludźmi Bożymi, według słów 
Apostoła: „wśród utrapień, przeciwno-
ści i ucisków, w chłostach, więzieniach, 
podczas rozruchów, w trudach, nocnych 
czuwaniach i w postach”. Nie są to rze-
czy łatwe, ale chodzi o strzeżenie serca, 
aby przyjąć Boży dar. Dokonuje się tego 
strzeżenia według św. Pawła: „przez 
czystość i umiejętność, przez wielko-
duszność i łagodność, przez objawy Du-
cha Świętego”.

18 czerwca 2015
O SłABOŚCI, MODlITWIE 
I PRZEBACZENIU
Papieska homilia była osnuta wokół 

trzech słów. Tym razem były to: słabość, 
modlitwa i przebaczenie. Pierwsze z 
nich przypomina nam ranę, jaką pozo-
stawił w nas grzech pierworodny. Owa 
słabość sprawia popadanie w grzech i 
niemożność postępowania naprzód bez 
pomocy Boga.

„Ten, kto uważa się za mocnego, za 
takiego, który sam da sobie radę, jest co 
najmniej naiwny i w końcu padnie ofiarą 
tych wszystkich słabości, które w sobie 
nosi. To słabość skłania nas do prosze-
nia Pana o pomoc, bo – jak się przed 
chwilą modliliśmy – «bez Ciebie nic nie 
możemy uczynić». Nie możemy uczynić 
nawet jednego kroku naprzód bez Bożej 
pomocy, bo jesteśmy słabi. A ten, kto 
stoi, niech zważa, by nie upadł, bo jest 
słaby”.

Ojciec Święty zaznaczył, że słabość 
ta dotyczy również wiary. Stwierdził, że 
„jeśli nie jesteśmy tego świadomi, wszy-
scy przegramy”. Dlatego modlimy się: 
„Panie, wiem, że w mojej słabości nic 
nie mogę bez Twojej pomocy”.

W ten sposób Papież przeszedł do 
refleksji nad drugim słowem, czyli mo-
dlitwą. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy 

właśnie, jak Jezus uczy swoich uczniów, 
jak się modlić, a zaczyna od tego, jak 
się nie modlić. To znaczy, nie należy jak 
poganie próbować „przekonywać” Boga 
wielością słów. W tym momencie Fran-
ciszek przypomniał biblijną postać Anny, 
matki proroka Samuela, która modliła się 
żarliwie, ale bez słów, tak że kapłan Heli 
uznał ją za pijaną.

„Jedynie poruszała wargami, bo nie 
była w stanie mówić... Prosiła o syna. 
Tak trzeba się modlić przed Panem. A 
skoro wiemy, że On jest dobry i wie o nas 
wszystko i że zna nasze potrzeby, mo-
dlitwę zaczynamy od wymówienia tego 
słowa: «Ojcze», które jest oczywiście 
słowem ludzkim, które daje życie, ale 
na modlitwie możemy je wypowiedzieć 
jedynie dzięki mocy Ducha Świętego”.

Ostatnim słowem rozważanym przez 
Papieża w homilii było przebaczenie. 
Ten aspekt modlitwy Ojcze nasz rozwija 
również Jezus w Ewangelii. Franciszek 
zaznaczył, żze przebaczenie to wielka 
łaska: „Dobrze modlić się i mówić do 
Boga «Ojcze» możemy jedynie wów-
czas, gdy w naszym sercu jest pokój 
z innymi, z braćmi. Ktoś jednak powie: 
«Ależ ten mi zrobił to, tamten tamto itd.». 
Przebaczaj. Przebaczaj, to i Bóg tobie 
przebaczy. I tak nasza słabość z pomo-
cą Bożą na modlitwie staje się mocą, bo 
przebaczenie to wielka siła. Trzeba być 
mocnym, by przebaczać, ale ta moc jest 
łaską, którą powinniśmy przyjmować od 
Pana, bo sami jesteśmy słabi”.

19 czerwca 2015
TO JAK IGRANIE Z OGNIEM!
Papież odniósł się do Ewangelii (Mt 

6,19-23), w której Pan Jezus naucza, 
że „gdzie jest twój skarb, tam będzie i 
serce twoje”, zachęcając: „Nie gromadź-
cie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i 
rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują 
się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w 
niebie”. Zauważył, że u podstaw groma-
dzenia majątku tkwi pragnienie bezpie-
czeństwa, ale jeśli myślimy tylko o sobie, 
to istnieje poważne niebezpieczeństwo 
zniewolenia przez dobra materialne. 
Bogactwa nie dają bezpieczeństwa na 
zawsze, a wręcz poniżają nas w naszej 
godności. Franciszek przypomniał, że 
w wielu rodzinach doszło do podziałów 
właśnie ze względu na majątek. Dodał, 
że zachłanność jest źródłem wielu wo-
jen, a Pan Jezus zachęca nas, byśmy 
wystrzegali się chciwości, która postępu-
je krok po kroku, sprawia, że uważamy 
się za wszechmocnych i popadamy w 
pychę, która jest wadą ponad wszystkie 
wady.

Ojciec Święty uznał, że gromadze-

nie jest ludzką cechą, zaś panowanie 
nad światem jest wręcz pewną misją, 
ale każdego dnia musimy zabiegać, aby 
zarządzać światem w taki sposób, aby 
dobra były ukierunkowane ku niebu i sta-
wały się skarbami w niebie.

„Jest coś prawdziwego, kiedy Pan 
błogosławi osobę obdarzając ją bogac-
twem: czyni ją zarządcą tego majątku 
dla wspólnego dobra i dla dobra całości, 
a nie dla jej własnego dobra. Nie łatwo 
stać się uczciwym administratorem, po-
nieważ zawsze istnieje pokusa chciwo-
ści, stawania się ważnym. Tego uczy cię 
świat i prowadzi tą drogą. Trzeba myśleć 
o innych, trzeba myśleć, że to, co posia-
dam ma służyć innym i że nic, z tego co 
mam mogę nie mogę zabrać ze sobą. 
Ale jeśli używam tego, co Pan mi dał dla 
dobra wspólnego, jako zarządcy, to mnie 
uświęca, uczyni mnie świętym”.

Papież zauważył, że często słyszy-
my wiele wymówek osób, które całe 
życie gromadzą majątek i zachęcił, by-
śmy każdego dnia stawiali sobie pytanie: 
gdzie jest twój skarb? Czy w bogactwie 
czy w tym zarządzaniu, w tej służbie na 
rzecz dobra wspólnego?

„To trudne, to jak igranie z ogniem! 
Wielu uspokaja swoje sumienie dając 
jałmużnę z tego, co im zbywa”. Ojciec 
Święty zaznaczył, że zarządzanie ma-
jątkiem jest nieustannym ogołacaniem 
siebie z własnego interesu, nie myślenie 
o tym, że bogactwo nas ocali. Trzeba 
gromadzić skarby w niebie.

26 czerwca 2015
KOŚCIół WSPólNOTą 
BlISKą WYKlUCZONYM
Komentując czytany fragment Ewan-

gelii (Mt 8,1-4), mówiący o uzdrowieniu 
trędowatego, Ojciec Święty zaznaczył, 
że to Pan Jezus był pierwszym, który 
„pobrudził sobie ręce” dotykając trędo-
watych i uzdrawiając ich. W ten sposób 
nauczał Kościół, że nie można tworzyć 
wspólnoty bez bliskości.

Franciszek zauważył, że cud został 
dokonany na oczach uczonych w Pra-
wie, dla których trędowaty był nieczysty. 
Trąd bowiem był chorobą skazującą na 
śmierć publiczną, a uzdrowienie z niej 
można było porównać do wskrzeszenia 
z martwych. Jezus wyciągnął rękę do 
trędowatego, który go prosił: „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić”, ukazu-
jąc fundamentalne znaczenie bliskości.

„Nie można tworzyć wspólnoty bez 
bliskości. Nie można wprowadzać poko-
ju bez bliskości. Nie można czynić dobra 
bez bliskości. Jezus mógł tylko powie-
dzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On 
podszedł i dotknął go. Więcej! W chwili, 
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gdy Jezus dotknął nieczystego, sam – 
według prawa – stał się nieczystym. To 
właśnie jest tajemnicą Jezusa: bierze na 
siebie nasze nieczystości. Święty Paweł 
dobrze to wyraża: «istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie ... uniżył samego siebie» 
(Flp 2, 6.8). I dalej Paweł mówi, że Jezus 
«stał się grzechem» (2 Kor 5, 21). Jezus 
wykluczył samego siebie, wziął na siebie 
nieczystość, aby do nas się przybliżyć” .

Ojciec Święty zauważył, że Ewan-
gelia odnotowuje również zaproszenie 
Jezusa skierowane do uzdrowionego: 

RZECZNIK WATYKANU 
PROSTUJE DONIESIENIA 

PraSOWE O MEDZIUGORJU
Jak poinformowało Radio Watykań-

skie, decyzja w sprawie Medziugorja za-
padnie  najwcześniej jesienią. Stwierdził 
to watykański rzecznik, dementując tym 
samym rewelacje włoskiego dziennika Il 
Giornale. Donosił on, że wydarzenia w 
Medziugorju zostały ocenione negatyw-
nie, a Kongregacja Nauki Wiary zaleciła, 
by pielgrzymi odwiedzający Medjugorje 
nie utrzymywali kontaktów z widzącymi 
i zakazała uczestnictwa w objawieniach, 
których nie należy uznawać za nadprzy-
rodzone.  

Tymczasem ks. Federico Lombardi 
sprecyzował, że Kongregacja nie od-
była jesz cze swego posiedzenia, które 
było by poświęcone konkluzjom raportu 
w spra wie Medziugorja – przeciwnie 
do tego, co sugerowała prasa. Raport 
został przygotowany w ubiegłym roku 
przez komisję pracującą pod kierunkiem 
kard. Camillo Ruiniego.

Doniesienia świeckiego włoskiego 
dziennika, które okazały się plotkami, 
prze drukowało wiele serwisów w Pol-
sce, związanych z Kościołem. Wywołało 
to burzę komentarzy zarówno pozytyw-
nych, jak i negatywnych. Należałoby 
jednak zadać sobie pytanie: komu może 
zależeć na uciszeniu miejsca kultu Matki 
Bożej, z którego wznosi się od 34 lat ku 
Niebu żarliwa modlitwa pokój na świecie 
i w ludzkich sercach? Komu zależy na 
zniszczeniu miejsca zwanego „konfe-
sjonałem świata”, gdzie błagać o łaskę 
wybaczenia grzechów i pojednanie z 
Bogiem przychodzą miliony ludzi, dla 
których spowiedź była już tylko przeżyt-
kiem?  

„Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż 
się kapłanowi i złóż ofiarę, którą prze-
pisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. 
Dzieje się tak, ponieważ dla Pana Je-
zusa obok bliskości ważne jest również 
włączenie do Kościoła, do społeczeń-
stwa. Jezus nigdy nikogo nie usuwa na 
margines, ale raczej usuwa siebie sa-
mego, aby włączyć wykluczonych, nas 
grzesznych”.

Czyny i słowa Jezusa budziły zdu-
mienie Jego współczesnych. Wielu ich 
nie rozumiało, byli i tacy, którzy chcieli 
zastawić pułapkę, aby skrytykować i po-
tępić Pana Jezusa. Inni patrzyli z daleka, 

nie mając odwagi, by podejść do trędo-
watego. Dodał, że Pan Jezus wyciąga 
rękę jako pierwszy, i czyni to nieustan-
nie wobec każdego z nas, czyniąc się 
jednym z nas. Sam będąc bez grzechu, 
obarczył się naszymi grzechami. Na tym 
polega chrześcijańska bliskość. W tym 
kontekście Papież zachęcił do rachunku 
sumienia: czy potrafię być blisko? Czy 
mam odwagę, by dotknąć wykluczo-
nych? Podkreślił, że pytanie to dotyczy 
również Kościoła, parafii, wspólnot, osób 
konsekrowanych, biskupów, kapłanów – 
wszystkich.

WieŚCi z ŻyCia KoŚCiOŁa
LAUDATO SI – NOWA ENCYKLI-

KA PAPIEŻA fraNCISZKA
O podjęcie dialogu nad stanem Zie-

mi, zerwania z obojętnością oraz reali-
zację wypływającej z Ewangelii troski o 
rzeczywistość stworzoną zaapelował pa-
pież Franciszek w pierwszej w dziejach 
Kościoła encyklice całkowicie poświę-
conej ochronie naturalnego środowiska 
człowieka, LAUDATO SI (Pochwalony 
bądź). Przypomniał on, że każdy z nas 
jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś 
aktualne zagrożenia wymagają zdecy-
dowanego „nawrócenia ekologicznego”. 

W pierwszych słowach encykliki pa-
pież podkreśla inspirację, jaką jest dla 
niego św. Franciszek z Asyżu, którego 
Pieśń słoneczna rozpoczyna dokument. 
Jest on adresowany do wszystkich lu-
dzi, by nawiązać dialog „w odniesieniu 
do naszego wspólnego domu”. Wpisuje 
się jednocześnie we wcześniejsze nau-

czanie Stolicy Apostolskiej, poszczegól-
nych episkopatów, innych Kościołów 
chrze ścijańskich, zwłaszcza Patriarchy 
Ekumenicznego, Bartłomieja I. Cytuje 
również wypowiedzi wyznawców innych 
religii.

Ojciec Święty podkreśla ścisłą więź 
między ubogimi a kruchością planety, 
wzajemne powiązanie różnych zjawisk, 
krytykuje paradygmat technokratyczny i 
wywodzące się z niego nowe formy wła-
dzy, zachęca do poszukiwania alterna-
tywnych dróg ekonomii i postępu. Wska-
zuje na wartość właściwą każdemu 
stworzeniu, ludzki sens ekologii, potrze-
bę otwartej i szczerej dyskusji, poważną 
odpowiedzialność polityki międzynaro-
dowej i lokalnej, ale także konsekwencje 
kultury odrzucenia oraz proponuje nowy, 
bardziej wstrzemięźliwy styl życia.

TEGOROCZNE 
PLANY PAPIEŻA

W lipcu Franciszek spotka się z wier-
nymi na modlitwie Anioł Pański na placu 
św. Piotra jedynie 19 i 26, bo w dniach 
5-13 odbywać będzie podróż apostolską 
do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. W tym 
miesiącu nie będzie audiencji ogólnych. 

W sierpniu Ojciec Święty spotka się 
z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w 
niedziele 2, 9, 16, 23 i 30 oraz w Uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP (15). 

Środowe audiencje ogólne zapla-
nowano na 5, 12, 19 i 26. Wyjątkowo 
w sierpniu wierni nie będą potrzebowali 
kart wstępu, które zawsze są wymaga-
ne, ale są bezpłatne.

We wrześniu spotkania na modlitwie 
Anioł Pański zaplanowano w dniach 6 i 
13, bo w dniach 19-28 Franciszek od-
wiedzi Kubę i USA. 

Audiencje ogólne odbędą się w śro-
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dy 2, 9, 16 i 30 i wtedy będą już potrzeb-
ne (darmowe) bilety wstępu. 

Ponadto 27-29 listopada Ojciec 
Święty odwiedzi Ugandę i Republikę 
Środkowoafrykańską.
KANONIZACJA RODZICóW ŚW. 
TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

18 października 2015, w trakcie ob-
rad synodu biskupów o rodzinie do gro-
na świętych zostaną włączeni Ludwik i 
Zelia Martin – postanowił papież. Po 
raz pierwszy w dziejach podczas jednej 
uroczystości kanonizowani będą mał-
żonkowie. Tego samego dnia do grona 
świętych zostaną włączeni włoski kapłan 
Wincenty Grossi oraz hiszpańska zakon-
nica, Maria od Niepokalanego Poczęcia.

Beatyfikowani w 2008 r. Zelia i Lu-
dwik Martin mieli dziewięcioro dzieci. 
Okres dzieciństwa przeżyło tylko pięć 
córek, z których wszystkie zostały za-
konnicami, w tym Teresa (karmelitan-
ka, kanonizowana w 1925 r.) i Leonia 
(s. Franciszka Teresa, wizytka, której 
proces beatyfikacyjny rozpoczął się we 
Francji w styczniu br.).

Franciszek jest wielkim czcicielem 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która 
jest patronką misji, a właśnie 18 paź-
dziernika obchodzony będzie Światowy 
Dzień Misyjny. Na jego życzenie relikwie 
małżonków Martin były obecne podczas 
Mszy św. inaugurującej Synod Nadzwy-
czajny w październiku ub. roku. Do ich 
kanonizacji posłużył cud małej Carmen 
Perez Pons, urodzonej 15 październi-
ka 2008 r. w Walencji w Hiszpanii, we 
wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, a na cztery dni przed kanoniza-
cją Ludwika i Zelii Martin. Będąc wcze-
śniakiem miała wiele komplikacji zdro-
wotnych zagrażających jej życiu, w tym 
wylew krwi do mózgu. Jej rodzice modlili 
się o cud za wstawiennictwem rodziców 
św. Teresy.

CZY ZOSTANIE UZNANY CUD 
POTRZEBNY DO KANONIZACJI 

MATKI TERESY Z KALKUTY?
Niewytłumaczalne medycznie wy-

zdro wienie mieszkańca Brazylii w ostat-
nim stadium złośliwego raka mózgu mo-
że zostać uznane za cud potrzebny do 
kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty. 
Według portalu Vatican Insider, mogłoby 
do niej dojść już w trakcie Roku Świę-
tego Miłosierdzia, który rozpocznie się 
8 grudnia br., a zakończy 20 listopada 
2016 r.

Proces kanoniczny ws. domniema-
nego cudu trwa w diecezji Santos. Kon-
gregacja Spraw Kanonizacyjnych wy-
brała do zbadania to niewytłumaczalne 

wyzdrowienie spośród wielu sygnałów o 
łaskach wyproszonych za wstawiennic-
twem założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Miłości. Mężczyzna z diece-
zji Santos po usilnej modlitwie do Matki 
Teresy nagle wyzdrowiał z nowotworu, 
który zajmował już sporą część jego mó-
zgu.

W czasie niedawnej podróży apo-
stolskiej do Albanii papież Franciszek 
powiedział księdzu, który był tam jego 
tłumaczem, że poznał Matkę Teresę 
podczas zgromadzenia Synodu Bisku-
pów w Watykanie w 1994 r. - W cza-
sie obrad siedziała dokładnie za mną. 
Podziwiałem jej siłę, stanowczość jej 
wystąpień, nie onieśmielało jej zgroma-
dzenie biskupów. Mówiła to, co chciała 
powiedzieć... - wspominał papież. Po 
czym zażartował: „Bałbym się, gdyby 
została moją przełożoną!”.

Matka Teresa przyszła na świat jako 
Anjezë Gonxha Bojaxhiu 26 sierpnia 
1910 r. w Skopje, lecz urodziny zawsze 

obchodziła 27 sierpnia, w dniu przyjęcia 
chrztu. Mając 18 lat wstąpiła do zgro-
madzenia loretanek. Rok później wyje-
chała do Indii, gdzie była nauczycielką 
w szkole dla dziewcząt. Chcąc się zaj-
mować ludźmi najbiedniejszymi i najbar-
dziej opuszczonymi, założyła w 1949 r. 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. 
Obecnie liczy ono ponad 5 tys. członkiń 
w 133 krajach na wszystkich kontynen-
tach. W 1963 r. Matka Teresa założyła 
męskie Zgromadzenie Braci Misjonarzy 
Miłości. W 1979 r. została uhonorowa-
na Pokojową Nagrodą Nobla. Zmarła 5 
września 1997 r. w Kalkucie. Papież Jan 
Paweł II ogłosił ją błogosławioną 19 paź-
dziernika 2003 r.

PODPALONO KOŚCIóŁ 
ROZMNOŻENIA CHLEBA 

W TABDZE
Nad jeziorem Galilejskim w Izraelu 

podpalono 18 czerwca 2015 w nocy ko-
ściół Rozmnożenia Chleba. Dwie osoby 
zostały ranne, a straty materialne są po-
ważne, sięgające kilku milionów szekli.

Sprawcy zostawili na ścianie napisy 
hebrajskie, pochodzące z modlitwy od-
mawianej trzy razy dziennie przez prak-
tykujących żydów, w której znajduje się 
prośba do Boga o unicestwienie bożków 
i pogan.

Ten sam kościół był już zaatakowany 
w kwietniu 2014 r. Wówczas grupa na-
stolatków obrzuciła kamieniami i opluła 
krzyże i ołtarz świątyni.

- To nowe zdarzenie nie sprzyja po-
kojowi między wyznawcami różnych reli-
gii. Nie zachęca zwłaszcza pielgrzymów 
i turystów, licznie obecnych w Tabdze, 
do przyjeżdżania do Ziemi Świętej - głosi 
komunikat na stronie internetowej Łaciń-
skiego Patriarchatu Jerozolimy.

Minister spraw zagranicznych Izraela 
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Tzipi Hotovely potępiła zdecydowania 
podpalenie świątyni - donosi izraelski 
dziennik „Haaretz”. „Izrael respektuje 
wolność kultu wszystkich religii” - zazna-
czyła izraelska polityk. Wyraziła prze-
konanie, że policja zrobi wszystko, aby 
aresztować sprawców i zapobiegnie ta-
kim zdarzeniom w przyszłości.

Malowniczo położona w północnym 
Izraelu Tabgha z fundamentami bizantyj-
skiej bazyliki należy do ważnych celów 
pielgrzymkowych chrześcijan. Na całym 
świecie znana jest znajdująca się tam 
mozaika ukazująca pięć chlebów i dwie 
ryby. Ułożona jest ona przed skałą, na 
której - wg tradycji - Jezus dokonał cu-
downego rozmnożenia chleba i ryb.

Opiekujące się domem pielgrzym-
kowym w Tabgha siostry benedyktynki 
z Filipin nieustannie modlą się o pokój.

WATYKAN ZA MANIfESTACJĄ 
„STOP GENDER W SZKOLE”
„Z pełną odpowiedzialnością za na-

szą przyszłość musimy ukazywać dzie-
ciom i młodzieży, a także całemu światu 
bogactwo i wielkość rodziny chrześci-
jańskiej. Podczas, gdy świat promuje 
nietrwałe związki, my chcemy trwałej 
rodziny” – napisał abp Paglia. 

„Tam, gdzie społeczeństwo się roz-
mywa, my proponujemy rodzinę silną, 
stabilną, zbudowaną na skale Ewange-
lii i Kościoła”. Arcybiskup tym przesła-
niem poparł manifestację „Stop gender 
w szkole”, która 20 czerwca odbyła się 
w Rzymie. Przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Rodziny skierował list do ko-
mitetu Ratujmy nasze dzieci, będącego 
organizatorem ogólnowłoskiego prote-
stu. Wyraził głębokie przekonanie, że 
chrześcijańska rodzina, oparta na mo-
nogamicznym i nierozerwalnym małżeń-
stwie, będzie stanowiła wielkie bogactwo 
także dla społeczeństwa w przyszłości. 
Przywołał też słowa Papieża Franciszka 
do biskupów Europy o konieczności pro-
mowania rodziny jako związku mężczy-
zny i kobiety, będącego fundamentalną 
komórką każdego społeczeństwa.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Rodziny wskazał na pilne i konieczne 
wyzwania stające obecnie przed rządzą-

cymi. Podkreślił, że z wyobraźnią i odpo-
wiedzialnością muszą wspierać młode 
pokolenia w pragnieniu założenia rodzi-
ny i posiadania potomstwa. Popierając 
rzymską manifestację „Stop gender w 
szkole”, abp Paglia wyraził nadzieję, że 
wniesie ona drogocenny wkład w życie 
Kościoła i wszystkich ludzi, którym na 
sercu leży dobro ludzkości.

Warto odnotować, że protest rodzi-
ców odniósł skutek: minister oświaty 
spotkał się z parlamentarzystami, którzy 
uczestniczyli w proteście, i zapewnił, że 
gender nigdy nie wejdzie do programu 
nauczania.

Obrońcy rodziny nie są jednak w 
pełni usatysfakcjonowani. Domagają się 
od rządu wzmocnienia roli rodziców, tak 
aby bez ich wyraźnej zgody szkoła nie 
mogła propagować wśród dzieci alterna-
tywnych wizji małżeństwa i rodziny.

Przy okazji trzeba też odnotować 
odważną decyzję nowego burmistrza 
Wenecji, Luigiego Brugnaro, który na-
kazał po tej manifestacji wycofanie pro-
pagandy gender z publicznych placówek 
oświatowych. Poprzednia administracja 
zakazała posługiwania się w szkolnej 
administracji pojęciami ojca i matki, 
zastępując je „pierwszym” i „drugim” 
rodzicem. Zakupiono też ponad 10 tys. 
książek dla żłobków i przedszkoli, które 
za pomocą bajek i opowiadań oswajały 
najmłodszych z myślą o tak zwanych 
rodzinach homoseksualnych. Zdaniem 
burmistrza Wenecji te sprawy powinny 
pozostać w gestii samych rodziców.

Jeśli ktoś chce, by go w domu nazy-
wano „pierwszym czy drugim rodzicem”, 
to niech to sobie robi, ale ja muszę my-
śleć o większości, która chce pozostać 
mamą i tatą” — powiedział Brugnaro.
WęGRY: POLITYKA RODZINNA

Jednym z centralnych zagadnień 
współczesnej Europy jest demografia. 
Zmniejszanie się liczby urodzeń we 
wszystkich krajach Europy, przedłużenie 
wieku emerytalnego i migracje stawiają 
pod znakiem zapytania systemy solidar-
ności międzypokoleniowej. Większość 
systemów emerytalnych opiera się o za-
sadę przeznaczania części podatków na 

emerytury. Pokolenie pracujące utrzy-
muje pokolenie będące już na emery-
turze i pokolenie dzieci oraz młodzieży, 
przygotowujące się do podjęcia pracy. 
Tu mają swoje źródło różne rozwiązania 
polityki rodzinnej, aby wyrównać obcią-
żenia tych, którzy posiadają dzieci i tych, 
którzy takich obciążeń nie ponoszą.

Na Węgrzech urlop macierzyński 
trwa 24 tygodnie, płatny do 70% pen-
sji, nie więcej niż 376 euro miesięcznie. 
Zabezpieczenie finansowe obejmuje 
również matki, które nie podjęły pracy 
wcześniej. Urlop wychowawczy trwa trzy 
lata, mogą go wziąć rodzice, ale również 
dziadkowie. Po ukończeniu pierwsze-
go roku życia dziecka, rodzic może ten 
urlop łączyć z pracą. Opiekun otrzymuje 
107 euro miesięcznie – wysokość najniż-
szej emerytury, a po urodzeniu trzeciego 
dziecka przysługuje to świadczenie do 
ukończenia przez najmłodsze dziecko 
ośmiu lat. 

Świadczenia rodzinne wzrastają 
wraz z liczbą dzieci: 46 euro na pierw-
sze, 50 euro na drugie, 60 euro trzecie i 
następne; są to świadczenia powszech-
ne. W 2011 wprowadzono też ulgę po-
datkową 223 euro miesięcznie na pierw-
sze i drugie dziecko i 723 – na kolejne.

Od 1987 działa na Węgrzech Zwią-
zek Rodzin Wielodzietnych, zrzeszający 
20 tys. rodzin, mający 300 oddziałów 
lokalnych, zorganizowanych w siedmiu 
regionach. Działa też Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, z oboma stowarzy-
szeniami Związek Dużych Rodzin „3+” 
utrzymuje kontakty od 2006 r.

Episkopat węgierski od 30 do 31 
marca 2013 zorganizował międzynaro-
dową konferencję: „Odpowiedzialność 
Państwa i Kościoła za kolejne pokole-
nie”. Minister spraw społecznych, rodzi-
ny i młodzieży Miklos Soltesz przedsta-
wiając politykę rodzinną swojego rządu 
zwrócił wówczas uwagę na badania 
Światowego Ruchu Matek: zaledwie dla 
11% na pierwszym miejscu jest kariera 
zawodowa, 20% kobiet chce poświęcić 
się jedynie wychowaniu dzieci, 50% 
chce łączyć pracę zawodową z uwzględ-
nieniem potrzeb rodziny, zależnie od 
wieku dzieci. 

Do niedawna nie było wątpliwości, że 
dla dziecka najlepsza jest opieka matki. 
„Mamy prawo – powiedział minister Mi-
klos – do wyrażania swojej wizji świata 
i mówienia o zagrożeniach, jakie niesie 
świat przez przyzwolenie na aborcję, 
brak wsparcia kobiet w trudnych sytu-
acjach, brak skutecznego przeciwdzia-
łania popadaniu przez młodzież w uza-
leżnienia.”
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W ciągu ostatnich dwóch lat Episko-
pat wydał co najmniej cztery ważne do-
kumenty bioetyczne, w których podkre-
ślił swoje krytyczne stanowisko wobec 
procedury in vitro, choć zaznaczył, że 
dzieci powołane w ten sposób do życia 
należy przyjąć z miłością i szacunkiem, 
na który zasługują tak samo jak dzieci 
poczęte naturalnie. 

Biskupi rozumieją potrzebę ustawo-
wego uregulowania in vitro, ale wskazują 
przede wszystkim na potrzebę stworze-
nia narodowego programu prawdziwego 
leczenia niepłodności, a nie wyłącznie 
legalizacji in vitro, które niepłodności nie 
leczy. 

Swoje stanowisko wobec kwestii za-
płodnienia pozaustrojowego Episkopat 
Polski wyrażał w ostatnich latach wie-
lokrotnie. Krytycznie do tej procedury 
biskupi odnoszą się w dokumencie bio-
etycznym KEP, ogłoszonym 9 kwietnia 
2013 r.

Biskupi podkreślają w nim przede 
wszystkim za encykliką „Evangelium Vi-
tae” św. Jana Pawła II, że ludzkie życie 
jest wartością podstawową i niezbywal-
nym dobrem. Domaga się zatem jego 
bezwzględnej ochrony, a więc niezależ-
nie od okresu i jakości życia człowieka. 
Kościół zobowiązany jest bronić ludzkie-
go życia od początku aż do naturalnej 
śmierci oraz respektować wymagania 
zarówno prawa Bożego, jak i prawa na-
turalnego.

Biskupi przypominają w dokumencie, 
że procedura in vitro, szeroko współcze-
śnie promowana jako alternatywa dla 
par bezskutecznie starających się o 
na turalne poczęcie dziecka, to w isto-
cie procedura znana z hodowli roślin i 

zwierząt, która została wprowadzona 
do medycyny, choć nie jest procedurą 
le czniczą. Jej celem jest wytworzenie 
em brionu człowieka w laboratorium i 
prze niesienie go mechanicznie do orga-
nizmu matki.

Aby zwiększyć szansę powodzenia 
zabiegu, do organizmu matki przenosi 
się kilka embrionów. Po pewnym czasie 
sprawdza się ich rozwój i pozostawia 
przeważnie jeden z nich – ten najlepiej 
oceniany. Pozostałe zostają przezna-
czone do selektywnej aborcji, w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z ciążą 
mnogą.

„Wobec wielkiej popularności w nie-
których środowiskach tej drogi radzenia 
sobie z niepłodnością zdziwienie budzi 
fakt, że skuteczność metody in vitro mie-
rzona liczbą urodzeń w stosunku do licz-
by prób zapłodnienia wynosi zaledwie 
kilka procent” - zaznaczają biskupi.

W dokumencie bioetycznym KEP po-
ruszono także drażliwą, często przemil-
czaną, kwestię zagrożeń zdrowotnych 
wynikających ze stosowania procedury 
in vitro.

Przypomniano, że w pierwszych 
dniach zarodkowego życia człowieka 
zachodzą procesy dostosowywania się 
nowo powstającego organizmu do po-
trzeb dalszego istnienia. Metody sztucz-
nego zapłodnienia zaburzają ten proces 
– z uwagi na odmienne warunki środowi-
skowe, w jakich dokonuje się połączenie 
komórek rozrodczych w laboratorium, w 
porównaniu do naturalnych warunków 
organizmu matki.

Brak naturalnej bariery biologicznej, 
która zabezpiecza przed łączeniem się 
komórek niedojrzałych lub uszkodzo-

Rząd węgierski przyjął w ostatnich 
latach szereg rozwiązań chroniących 
rodzinę, poczynając od zmian konsty-
tucyjnych, poprzez obniżenie podatków 
po urodzeniu się pierwszego dziecka, 
zwiększanie tej obniżki z każdym na-
stępnym dzieckiem, zagwarantowanie 
płatnego trzyletniego urlopu, zrówna-
nie praw rodziców adoptujących dzieci, 
zmniejszenie kosztów ubezpieczenia po 
powrocie do pracy i ułatwienie podejmo-
wania pracy w zmniejszonym wymiarze 
godzin.

Warto odnotować również badania 
przeprowadzone na Węgrzech, dotyczą-
ce decyzji o kolejnym dziecku. 17% ko-
biet, które powróciły do pracy po urlopie 
macierzyńskim decyduje się na kolejne 
dziecko, ten wskaźnik podnosi się do 
50% w przypadku korzystania z urlopu 
wychowawczego. 

Węgry przeznaczają 3% PKB na 
politykę rodzinną; średnia europejska 
wynosi 2,3%. Zmiany opodatkowania 
zwiększyły dochody rodzin z trójką dzie-
ci o 23,6%. Rodziny mogą korzystać z 
szeregu rozwiązań, wprowadzonych na 
Węgrzech, m.in. z przedłużonego płat-
nego urlopu wychowawczego do 8 roku 
życia dziecka, w imię zasady stwarzania 
zróżnicowanych możliwości wyboru sty-
lu życia. Od 1 stycznia 2011 r. kobiety 
po przepracowaniu 40 lat mają prawo 
do emerytury z wliczeniem 8 lat zajmo-
wania się dziećmi i 15 – w przypadku 
wychowania trójki dzieci i więcej. Zatrud-
niającym rodziców mających małe dzieci 
przysługują ulgi podatkowe. Kolejnym 
zagadnieniem jest obniżenie od 2013 r. 
kosztów komunalnych. W 2013 obniżo-
no ceny gazu ziemnego i energii elek-
trycznej o 10%. W lipcu obniżono ceny 
wody i wywozu śmieci. 

Zapowiadane są dalsze obniżki, a 
także zauważony jest problem osób 
mających kredyty w walucie obcej ze 
względu na ogromny wzrost zobowią-
zań. Przewiduje się pomoc osobom, 
które mają problemy ze spłatą kredytów 
w walucie obcej. Rodziny z trójką dzieci 
mają zniżki w wysokości 90% na bilety 
w pociągach i autobusach. Dzieci z ro-
dzin wielodzietnych płacą za podręczniki 
i obiady w szkole jedynie 50% ich ceny.

Przykład Węgier pokazuje zarówno 
Polsce, jak i wielu innym krajom Euro-
py, że wprowadzenie mądrej polityki 
rodzinnej jest możliwe, i że świadczy o 
właściwym odczytaniu najistotniejszych 
potrzeb społecznych.

Informacje pochodzą
z serwisów internetowych

Agencja Zenit i in.

STANOWISKO EPISKOPATU 
POLSKI W SPRAWIE 

IN VITRO
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nych genetycznie, sprzyjać może po-
wstawaniu różnych zaburzeń u dziecka. 
Hormony aplikowane kobiecie do po-
zyskania kilku komórek jajowych i ich 
zapłodnienia in vitro wpływają na cechy 
genetyczne zarówno tych komórek, jak i 
na zdrowie samej kobiety. 

Biskupi wskazują także na inne za-
grożenia: zwiększoną liczbę poronień 
samoistnych i zmian genetycznych oraz 
częstsze urodzenia dzieci z wadami 
rozwojowymi. Zagrożenia te wymagają 
stosowania diagnostyki przedimplanta-
cyjnej, polegającej na wykrywaniu zmian 
genetycznych zarodka uzyskanego in vi-
tro. Na tej podstawie dokonuje się selek-
cji ludzi w fazie zarodkowej: zauważone 
lub podejrzewane zmiany genetyczne 
stanowią podstawę do decyzji o niszcze-
niu życia dziecka – jako niechcianego 
właśnie z powodu zaburzeń genetycz-
nych.

Episkopat wskazuje w ten sposób, 
że metoda in vitro jest kolejnym eks-
perymentowaniem na człowieku, jego 
swoistą „produkcją”, stanowiącą „formę 
zawładnięcia życiem ludzkim”.

Wątek zagrożeń zdrowotnych bi-
skupi podjęli ponownie w „Komunikacie 
Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych 
KEP w sprawie manipulacjami naukowy-
mi dotyczącym procedury in vitro” z 24 
czerwca 2013 r. Załączyli do niego bo-
gatą bibliografię światowych opracowań 
naukowych, w których szczegółowo opi-
sano niebezpieczeństwa występowania 
niepożądanych skutków genetycznych i 
zdrowotnych po zastosowaniu procedu-
ry in vitro.

„Za niedopuszczalne uważamy po-
dawanie oczywistej nieprawdy, jakoby 
nie istniały rzetelne i wiarygodne opra-
cowania naukowe potwierdzające ten 
stan rzeczy” - poinformowano w komu-
nikacie.

Zespół ds. Bioetycznych KEP pod-
kreślił jednocześnie, że żadne z powyż-
szych stwierdzeń nie może być odczyty-
wane jako przejaw dyskryminacji wobec 
dzieci urodzonych z in vitro, ani ich ro-
dziców. „Podejmowane przez nas wysiłki 
w przekazywaniu prawdziwych informa-
cji o zapłodnieniu pozaustrojowym wyni-
kają z troski o dobro każdego z dzieci i 
ich matek oraz prawo do informacji”.

Biskupi ponownie zabrali głos w 
sprawie procedury in vitro po zakoń-
czeniu przez rząd projektu ustawy „o 
leczeniu niepłodności”, który stał się w 
istocie dokumentem mającym na celu 
zalegalizowanie, objęcie systemem kon-
cesyjnym i dofinansowaniem ze środ-
ków publicznych klinik i laboratoriów do-

konujących zabiegów in vitro. W świetle 
obowiązującego nadal prawa ośrodki te 
działają bowiem w legislacyjnej próżni.

W „Głosie Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski w kontekście przygo-
towywanej ustawy o leczeniu niepłodno-
ści” z 4 marca 2015 biskupi po raz ko-
lejny zaznaczyli, że rozumieją potrzebę 
ustawowego uregulowania kwestii za-
płodnienia pozaustrojowego, gdyż obec-
ny brak jakichkolwiek rozwiązań pozwa-
la na całkiem dowolne postępowanie z 
ludzkim materiałem genetycznym i po-
woływanymi do życia embrionami.

Uznali jednak za konieczne stworze-
nie przede wszystkim narodowego pro-
gramu prawdziwego leczenia niepłodno-
ści. Współczesna medycyna wskazuje 
bowiem jasno, że usunięcie medycznych 
lub psychologicznych przyczyn niepłod-
ności daje znacznie większe szanse na 
urodzenie zdrowego dziecka niż proce-
dury sztucznie wspomaganego rozrodu, 
które - jak podkreślili - nie leczą niepłod-
ności.

Także w tym dokumencie biskupi 
wskazują na znaczenie ochrony godno-
ści osoby ludzkiej jako podmiotu, zarów-
no z moralnego, jak i prawnego punktu 
widzenia. 

„Z moralnego punktu widzenia do-
puszczenie sztucznego zapłodnienia nie 
może być zaakceptowane, czyni bowiem 
człowieka produktem działania ludzkie-
go, poddanego racjonalności technicz-
nej, a nie etycznej. Podobnie, nie każda 
regulacja może być zaakceptowana w 
perspektywie unormowań Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje 
ona konieczność traktowania ludzkiego 
embrionu jako człowieka, z wrodzoną 
godnością, jako podmiotu, a nie przed-
miotu czy zlepku komórek” .

Zdaniem Episkopatu, ustawa podej-
mująca kwestie leczenia niepłodności 
powinna zawierać rozwiązania nakiero-
wane zwłaszcza na dobro dziecka. Musi 
gwarantować mu pozostawanie pod pie-
czą rodziców, prawo do poznania praw-
dy o pochodzeniu biologicznym, a także 
prawo do poczęcia w sposób naturalny.

Dlatego biskupi przypominają, że 
rządowy projekt ustawy „o leczeniu nie-
płodności” powinien wspomagać przede 
wszystkim rozwój klinik gwarantujących 
leczenie niepłodności, a nie koncentro-
wać się na opcji sztucznie wspomaganej 
prokreacji. Podobnie, musi zawierać 
ograniczenie, które zagwarantuje, by 
dzieci – dla ich dobra – nie były powoły-
wane w procedurze in vitro poza relacją 
małżeńską, w parach nieformalnych.

Mimo krytycznego stosunku do pro-

cedury in vitro, m.in. ze względu na trak-
towanie w niej dzieci jako przedmiotów 
ludzkiego działania, Episkopat ponownie 
stanowczo podkreśla w tym dokumen-
cie, że dzieci powołane w ten sposób 
do życia „należy przyjąć z miłością i sza-
cunkiem, na który zasługują tak samo 
jak dzieci poczęte naturalnie”.

Biskupi zachęcają jednocześnie do 
podejmowania drogi ku upragnionemu 
rodzicielstwu poprzez poszukiwanie na-
turalnego sposobu ich poczęcia, adopcji 
samotnego dziecka lub aktywności na 
rzecz dzieci potrzebujących opieki.

Na kilka dni przed debatą nad pro-
jektami ustaw regulujących kwestię in 
vitro i leczenia niepłodności, 31 marca 
2015 został ogłoszony „Apel Prezydium 
KEP ws. rozpoczęcia prac nad projek-
tem ustawy o medycznym wspoma-
ganiu prokreacji”. Episkopat ponownie 
wzywał w nim rząd do opracowania i 
roz poczęcia prawdziwego medycznie 
pro gramu leczenia niepłodności, opar-
tego na uczciwej i rzetelnej diagnostyce 
przyczyn oraz podejmowaniu prób ich 
likwidowania.

Członkowie Prezydium Episkopatu 
zwrócili uwagę na radykalizm rządowego 
projektu, który odrzuca podmiotowość 
życia ludzkiego na etapie embrionalnym.

„Zarodek ludzki jest traktowany na 
równi z grupą komórek lub tkanką, co 
oznacza to samo, gdyby żyjącego czło-
wieka sprowadzić do zespołu organów. 
Jest to podstawowa i zarazem nieusu-
walna wada projektu proponowanego 
przez rząd” – czytamy w piśmie, sygno-
wanym przez abpa Stanisława Gądec-
kiego, abpa Marka Jędraszewskiego 
oraz bpa Artura Mizińskiego.

Dokument wskazuje, w jakich spra-
wach rządowy projekt powinien zostać 
poprawiony i wylicza osiem nieakcepto-
walnych rozwiązań z projektu ustawy o 
in vitro.

Biskupi wymienili najbardziej bulwer-
sujące rozwiązania projektu rządowego: 
zakłada on eugeniczną selekcję zarod-
ków, umożliwia klonowanie człowieka, 
jako normalny element procedury za-
kłada mrożenie i przechowywanie em-
brionów, a także umożliwia poczynanie 
dzieci po śmierci dawcy komórek rozrod-
czych i przewiduje niedopuszczalność 
przeniesienia zarodków do organizmu 
matki biologicznej, gdy dawca komórek 
rozrodczych wycofa zgodę.

Projekt umożliwia jednak przede 
wszystkim stosowanie procedury in vi-
tro bez podjęcia realnej próby leczenia 
prawdziwej przyczyny niepłodności. 
Lek ceważy też dobro dziecka, pozosta-
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wiając embrion ludzki poza jakimikol-
wiek relacjami osobowymi.

Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy o leczeniu niepłodności i pod-
jęła decyzję o skierowaniu go do prac 
legislacyjnych. Biskupi przypomnieli, 
że „w procesie legislacyjnym nie moż-
na pomijać granic dla uczestnictwa w 
przyjęciu niemoralnego prawa, które 
stawia jasna i uzasadniona ocena 
etyczna oparta o uniwersalne warto-
ści, które w jednakowym stopniu doty-
czą wszystkich ludzi, tak wierzących, 
jak i niewierzących”.

Biskupi jednoznacznie stwierdzili, 
że „wobec inicjatywy uchwalenia złego 
prawa o in vitro naszym obowiązkiem 
jest przyjęcie prawa, które poprawi 
obecną sytuację, a nie ją bez zastrze-
żeń zalegalizuje”.

W opinii Prezydium KEP, „przyjęty 
przez Radę Ministrów projekt usta-
wy o leczeniu niepłodności zawiera 
rozwiązania, które uniemożliwiają 
jakikolwiek udział katolika w pra-
cach służących jego przyjęciu”.

25 czerwca 2015, mimo głosu Epi-
skopatu oraz apelu wielu środowisk 
pro-life, ustawę, regulującą m. in. za-
sady stosowania zapłodnienia metodą 
in vitro, poddano pod głosowanie w 
Polskim Parlamencie. Projekt rządowy 
poparło 261 posłów, przeciwko było 
176, a sześć osób wstrzymało się od 
głosu.

Za uchwaleniem ustawy o gło-
sowało 190 posłów PO. W sprawie 
głosowania nad ustawą regulującą 
zagadnienia związane z zapłodnie-
niem in vitro podzielił się klub PSL. 
„Za” głos oddało 17 posłów Stronnic-
twa. Przeciwko rządowej ustawie było 
16 posłów PSL. 4 posłów Stronnictwa 
wstrzymało się od głosu.

Zgodnie przeciwko ustawie o le-
czeniu niepłodności opowiedzieli 
się wszyscy obecni tego dnia na sali 
posłowie PiS (130), klubu Zjednoczo-
na Prawica (14), a także 11 posłów 
niezrzeszonych (m. in. byli posłowie 
PiS: Marzena Wróbel, Adam Hofman, 
Przemysław Wipler i Ludwik Dorn).

Rządową propozycję poparli wszy-
scy głosujący tego dnia w Sejmie po-
słowie SLD (31), 9 posłów koła Ruch 
Palikota oraz 14 posłów niezależnych.

Wcześniej posłowie odrzucili 
wszy stkie poprawki PiS oraz wnioski 
mniejszości, zmierzające m.in. do 
wprowadzenia możliwości stosowania 
in vitro wyłącznie przez małżeństwa, 
ograniczające liczbę zapładnianych 
komórek jajowych i wprowadzające 

przepisy karne za tworzenie zarodków 
poza organizmem kobiety.

- Ustawa o in vitro to sukces pol-
skiej wolności - powiedziała dziennika-
rzom premier Ewa Kopacz po głoso-
waniu w Sejmie. - To była rozmowa o 
bardzo ważnych sprawach. Większość 
tych którzy głosowali za ustawą to ci, 
którzy przyszli do Sejmu po to, żeby 
czynić dobrze dla innych, a myślenie o 
sobie odłożyli na później”.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, spe-
cjalista teologii moralnej, w wywiadzie 
dla portalu Fronda, po uchwaleniu 
ustawy, powiedział: 

Ocena Kościoła in vitro jest 
jednozna czna. Została wyrażona 
wielokrotnie na bardzo wysokim po-
ziomie, bo zarówno w encyklice Evan-
gelium Vitae, w dwóch instrukcjach 
Kongregacji Nauki Wiary. Ta opinia 
nie pozostawia wątpliwości. In vitro 
jest czynem złym i moralnie niedo-
puszczalnym. Z dwóch podstawowych 
względów. 

Po pierwsze to procedura, w której 
niszczone jest ludzkie życie. 

Po drugie to procedura, która ży-
ciem ludzkim manipuluje w momencie 
jego powstania, jest to więc instru-
mentalizacja człowieka. Katolik, który 
jest świadomy swojej wiary, na żadnej 
płaszczyźnie swojego życia prywat-
nego czy społecznego nie może więc 
zaakceptować tej procedury.

– Czy katolik, który tę procedurę 
akceptuje i popiera, wpisując ją na 
przykład do krajowego prawa, nie sta-
wia się poza Kościołem, ściągając na 
siebie po prostu ekskomunikę?

Pańskie pytanie wybrzmiewa jak 
echo wcześniejszego pytania, które 
kiedyś mi postawiono w kontekście 
zachowania pani prezydent miasta 
Warszawy wobec profesora Chazana. 
Podtrzymuję swoją wcześniejszą opi-
nię, która jest opinią po prostu bazują-
cą na prostej logice. Jeżeli dobrowol-
nie przynależę do danej wspólnoty czy 
instytucji, a następnie w sposób świa-
domy i dobrowolny łamię podstawowe 
zasady tej instytucji, to tym samym z 
niej się wykluczam. Nie chodzi mi tutaj 
o orzeczenia prawa kanonicznego, ale 
o orzeczenia bytowe. Nie mogę być za 
i jednocześnie przeciw. Nie mogę słu-
żyć Bogu i diabłu. Albo rzeczywiście 
wyznaję wiarę Kościoła i to wyznawa-
nie jest przekładane na czyny, albo, 
jeżeli te czyny przeczą mojej wierze, 
to tym samym sam wykluczam siebie z 
Kościoła. A wykluczenie ze wspólnoty 
oznacza właśnie słowo ekskomunika.

Mówi Jezus1:
Kiedy człowiek – nawet jeśli jest z dala od 

znajomości prawdziwego Boga, ale posiada 
przekonanie, dzięki wzniesieniu prawej duszy, 
że musi istnieć Bóg – w swoim sercu wznosi 
ołtarz dla nieznanego Boga, o którym mówi 
Paweł,2 wtedy jest on o wiele bliżej Boga niż 
ci, którzy po tym, jak ich pouczono o istnieniu 
Boga, zapragnęli ludzkimi teoriami wyjaśnić 
cudowne dzieła Boże.

O wiele większymi bałwochwalcami i 
jeszcze bardziej przeklętymi są ci, którzy 
uwielbiają swą bezwartościową myśl lub myśl 
bez znaczenia innych ludzi im podobnych, 
niż ci, którzy adorują gwiazdę albo zwierzę. 
Ci drudzy nazywani są dzikusami żyjącymi 
w ciemnościach. Tymczasem to ci pierwsi, 
choć są ludźmi cywilizowanymi, robią z siebie 
dzikusów. Stają się podobni do tych, którzy 
kaleczą siebie nagle, odcinają sobie część 
szlachetniejszą i świętą i odrzucają ją jakby 
była częścią bez znaczenia.

Spójrzcie na sprawy Boże oczyma ucz-
ciwymi i z myślą uczciwą. Ujrzycie wtedy, jak 
w nich Bóg jaśnieje. Po co badać prawa życia 
i tajemnice wszechświata bez wyznania naj-
pierw, że ten wszechświat i te prawa są nieza-
przeczalnym dowodem na to, że istnieje Bóg?

Czyż cały wasz postęp zdoła dodać choćby 
jedno źdźbło trawie na łące, która wam daje 
swą zieleń? Czy waszej wiedzy może się 
udać zrodzić nowe zwierzę, z wyłączeniem 
tych praw, które Bóg ustanowił, kiedy stworzył 
samców i samice? A czy dzięki waszym ekspe-
rymentom, które napełniają was zarozumiało-
ścią, zdołacie – nie mówię już: stworzyć życie, 
ale – zatrzymać śmierć?

Nie. Udaje wam się tylko zapłodnić jaja 
najprostsze pośród milionów istniejących 
zwierząt. Odnosicie sukces, podtrzymując bicie 
embrionalnego serca. Ale nie zdołacie zrobić 
tego, co Bóg uczynił: człowieka z niczego. Nie 
powiedzie się wam utrzymanie bicia serca, 
które umiera, kiedy Bóg mówi do prochu, że ma 
się na nowo obrócić w proch, a do duszy – że 
ma powrócić do Niego. Bez nasienia nie spo-
wodujecie, że wyrośnie choćby źdźbło trawy. 
Przy pomocy całej waszej elektryczności nie 
1 Dopisek Marii Valtorty: Księga Mądrości, 
rozdziały 1314.
2 Por. Dz 17,23.
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zdołacie wlać energii w zgasłe ciało. Umie-
cie tylko rodzić zaraźliwe choroby i śmierć, 
rzezie i nieszczęścia. Nic z tego wam się 
nie udaje i powiększacie tylko zamieszanie 
na ziemi i w sumieniach. Nie umiecie też 
już w waszym najgłębszym ja wzbudzić tej 
Wiary, bez której błąd staje się nieunikniony. 
Wykolejacie się. Tworzycie sobie religie, ale 
nie macie Religii.

Kochacie dziecko, męża, krewnego bar-
dziej niż Boga. Tracicie miłość i sza cunek 
do Boga, jeśli wam ich zabiera. Kochacie, 
raczej: czcicie jak boga nędznego czło-
wieka, który sam siebie ogłasza bo giem, 
a jest trzykroć większym błotem niż wy. 
Przed nim zginacie nie tylko grzbiet – to 
byłoby niewielkim złem – ale naginacie swój 
osąd, a przede wszystkim wasze sumienia. 
Grzeszycie, aby mu sprawić przyjemność. 
Jeśli mogę jeszcze współczuć tym, którzy 
grzeszą z nieuporządkowanej miłości do 
krewnego, to nie przebaczam temu, kto 
sprzedaje siebie i kto sprzedaje swoje su-
mienie mocy wrogiej Bogu.

Trzeba być dzieckiem Boga – nawet 
wbrew tyranom – i przyjąć wszystko bez 
palenia [w ofierze] swej duszy przed bo-
żyszczami z błota. Kiedy człowiek porzuci 
święty kult prawdziwego Boga i popada w 
bałwochwalstwo wobec istot równych sobie 
lub niższych od siebie – psując w sobie cud-
ny szlachetny kamień, który go upodabnia 
do Boga – wszystko w nim się psuje. Nie 
ma przesady w powiedzeniu, że czasy, w 
których żyjecie, są wzorem zepsucia. Ni-
czego im nie brakuje. Do moich ołtarzy – o 
chrześcijańscy kłamcy, którzy z chrześcijan 
macie tylko wygląd, ale nie jesteście nimi w 
waszym wnętrzu – podchodzi wielu, którzy 
nie są takimi, jakimi być powinni. 

Jest to złem dla człowieka, który 
powi nien umieć nie cudzołożyć i – kiedy 
ciało swoim głosem krwi spina go ostro-
gami – wybrać sobie współmałżonka [lub 
współmałżonkę] bez czekania na starość, 
aby dać mu swe ciało nieskalane. [Tego 
wymaga] sprawiedliwość – ponieważ tego 
się oczekuje od drugiego, i miłosierdzie – 
ponieważ skażenia zawsze niosą ze sobą 
zagrożenia: w ciele, które się niszczy, i 
w duszy, która się psuje. Istnieje często 
choroba, która czyni was trędowatymi i ten 
trąd przekazujecie współmałżonkowi lub 
współmałżonce i niewinnym [dzieciom].

To podwójne zło dla kobiety stanąć 

przed Bogiem, przed ołtarzem Boga, aby 
złożyć przysięgę mężczyźnie, z najbrzydszą 
skazą, jaka może plamić kobietę. Kłamiąca 
wobec Boga, wobec mężczyzny – swego 
towarzysza – wobec świata, domaga się 
błogosławieństwa, opieki i szacunku, a nie 
jest tego godna. Błogosławieństwo nad nią 
zmieni się w karę, ponieważ Boga się nie 
oszukuje. Na podstawie swoich win będzie 
sądzona jako złodziejka i cudzołożna.

Jako złodziejka, gdyż pozbawia swego 
towarzysza jego prawa i wykrada jego 
ufność, której nie jest godna. Bogu zaś 
wykrada błogosławieństwo, którego jest 
jeszcze mniej godna. Skradła swoim nie-
narodzonym dzieciom ich prawa i matkę. 
W jej martwej duszy nie ma najmniejszego 
drżenia na myśl o tych dzieciach, które 
usunęła, nim nadszedł świt ich życia, lub 
które opuściła na początku ich życia, jak 
błąkające się szczeniaki. [Będzie sądzona 
także jako] cudzołożna, ponieważ „ta, 
która patrzy na mężczyznę pożądliwie, już 
cudzołoży”3, i popełniła cudzołóstwo, gdyż 
nie umiała poskromić pragnienia ciała, lecz 
syciła je w swym zepsutym głodzie.

Kiedy żyjecie w bałwochwalstwie, 
łatwo wam przychodzi przelewanie krwi w 
morderstwach pojedynczych lub w mor-
derstwach zbiorowych, jakimi są wojny. 
Te niemal zawsze – a te obecne wszyst-
kie – są niczym innym, jak kradzieżami 
i oszustwami, których żaden powód nie 
usprawiedliwia. Jesteście złodziejami ziem i 
praw bliźniego oraz mordercami jego dzieci. 
Jesteście kłamcami i oszustami na małą 
lub dużą skalę. Nie ma już uczciwości w 
życiu. Słowo człowieka jest pozbawione 
honoru, dopuszczacie się ze spokojem 
dzieł hańbiących.

Jesteście zepsuci w myślach, w upodo-
baniach, w dziełach, w zmysłach; zepsuci 
aż do głębi – bardziej niż ciała pochowane 
od czterdziestu dni w grobie. Macie po-
psute nawet to, co Ja stworzyłem jako nie 
psujące się: ducha, któregoście zabili. On 
cały roi się od robaków brudnych myśli i 
brudnych dzieł.

Sami jesteście zepsuci i psujecie in-
nych: waszych bliźnich wielkich i małych. 
Nie szanujecie już nawet dzieciństwa, 
wobec dzieci bowiem uprawiacie z obojęt-
nością nierząd czynem i słowem, brudząc 
te pączki lilii waszą zgnilizną. One otworzą 
3 Por. Mt 5,28.

się już brudne i wydadzą odór śmierci, 
który będzie wzrastał, bo wy będziecie je 
psuć coraz bardziej. Nawet wasza sztuka 
jest popsuta: sztuka, znak waszej godności 
królewskiej w stosunku do zwierząt; znak 
waszej natury półbogów, którzy otrzymali od 
prawdziwego Boga, waszego Stwórcy, iskrę 
Jego twórczej Myśli. Sztuka jest zepsuta 
i psuje, i wywołuje wstręt u tych, którzy – 
rzadsi od samotnej pinii górskiej – umieją 
jeszcze przypomnieć sobie Niebo i dążyć 
do Nieba.

Jesteście niewierni. Niewierni Bogu, 
ojczyźnie, rodzinie, współmałżonkowi 
lub współmałżonce, dzieciom, krewnym, 
przyjaciołom. Judasze, którzy sprzedają 
wszystko dla błysku pieniądza albo dla 
uśmiechu kobiety-węża, wy już nawet nie 
wiecie, czym jest wierność. [Nie znacie 
wierności,] która sprawia, że duch jest ufny 
w woli uczczenia Boga za wszelką cenę i 
ponad wszystko; która budzi w sercu hero-
izm w obronie chorągwi; która powoduje, 
że miłość jest szczera wobec tego, kto was 
kocha, a przyjaźń stała w odniesieniu do tego, 
kto wam ufa.

Jesteście kłótliwi. Przy każdej okazji 
dajecie upust waszemu instynktowi dzikie-
go zwierzęcia, wybuchając gwałtownie i 
zatapiając kły w braterskiej krwi.

Jesteście kłamcami, gdyż mówicie o 
miłowaniu Boga, ojczyzny i rodziny, ale 
mówicie to wargami gotowymi zdradzić 
wszystko i wszystkich, jeśli spodziewacie 
się osiągnąć z tego korzyść na ziemi. W 
waszej zaślepionej duszy uważacie, że 
od Boga mało można otrzymać, dlatego 
używacie Go jako trampoliny, aby pozyskać 
ludzi mówieniem o Bogu. O kozły zakłama-
ne, pełne grzechu! Działacie obłudnie, aby 
uchodzić za dobrych i otrzymać to, czego 
pożądacie, od ludzi oszukanych waszym 
wyglądem jagniąt.

Jesteście gnębicielami ponieważ, 
nie – idąc za moim prawem Miłosierdzia 
– stosujecie w sposób nieunikniony prawo 
przeciwne. Uważacie za dozwolone to, 
co jest zabronione, byle tylko osiągnąć 
wygodę. Dlatego nienawidzicie waszych 
bliźnich i uciskacie ich. A gdy równi wam 
co do twardości serca umieją stawić wam 
czoła, wtedy uciskacie tych, którzy się wam 
nie przeciwstawiają, ponieważ są „dziećmi 
Bożymi” w prawdziwym sensie tego słowa.

Zakażacie wszystko, czego dotykacie. 

TRZEBA BYĆ DZIECKIEM BOGA 
WBREW TYRANOM

Z pism Marii Valtorty
napisane 5 listopada 1943 
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Obyśmy krwią własną mogli zmyć te 
wszystkie zbrodnie! 

A tymczasem, by naprawić znie-
wagi czci Bożej, składamy Ci zadość-
uczynienie, jakie Ty sam Ojcu na 
krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na 
ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z 
zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dzie-
wicy, wszystkich Świętych i pobożnych 
dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi 
serca wynagrodzić - o ile za łaską Two-
ją stać nas będzie - za przeszłe własne 
grzechy i obojętność na tak wielką 
miłość Twoją: przez wiarę stateczną, 
czyste życie, dokładne zachowanie 
prawa ewangelicznego, zwłaszcza 
prawa miłości. 

Postanawiamy również według sił 
swoich nie dopuścić do nowych znie-
wag - i jak najwięcej dusz pociągnąć 
do wstępowania w Twoje ślady. 

Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy 
Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi 
Panny, Wynagrodzicielki, ten akt do-
browolnego zadośćuczynienia i racz 
nas aż do śmierci zachować w wier-
ności obowiązkom Twej świętej służby 
przez wielki dar wytrwania, przez który 
wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej 
ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz. Bóg, na 
wieki wieków.

Nawet spojrzenie, wasze spojrzenie za-
raża, ludzie pełni nikczemnych pragnień. 
Słowem – jakby sykiem waszego prawdzi-
wego ojca: piekielnego Węża – usiłujecie 
jedynie zwodzić. Myśl zaś rodzi dzieła, 
które są trucizną dla umysłów i oczu. Jad 
waszej trucizny mąci także uczucia i roz-
budza zmysły.

Wykrzywieni jesteście w waszych 
pragnieniach zmysłowych. Nigdy homo-
seksualizm nie był tak rozpowszechniony 
jak obecnie – owoc trwania przez wieki w 
nałogu. Sprawia on, że jesteście niżsi od 
dzikich zwierząt. Ale wy tej skłonności nie 
zwalczacie. Przeciwnie, ponieważ jesteście 
zepsuci, cieszycie się nią i wyzyskujecie 
nawet dla pieniędzy. Do was czują wstręt 
nawet złe duchy. I nie mówię więcej z 
szacunku dla przekazicielki mojego głosu.

Rodzi się w was bałwochwalstwo zmy-
słowości i władzy. Praktykujecie je obecnie 
tak zaciekle i oddajecie się mu nie myśląc o 
tym, że zostaniecie za nie i za jego owoce 
ukarani przez Tego, który widzi.

Ja nie jestem bogiem z ciała ani z 
gliny, który nie zawsze jest obecny albo 
nie ma oczu, aby patrzeć. Jestem Tym, 
który jest, i jest wszędzie, i z wysokości 
mojego tronu badam i notuję dzieła ludzi. 
Jestem Tym, który mówił, aby przekazać 
wam sposób na pokierowanie sobą. To, 
co powiedziałem, powiedziałem. To się nie 
zmieni nawet wtedy, gdy minie tysiąc lat.4 
Ja Jestem Wiecznym, Jedynym Bogiem. 
Jestem Panem Bogiem waszym i nie ma 
innego takiego samego. Jestem jedyny w 
mojej Najświętszej Trójcy. 
Przeklęci są ci, którzy nie 
troszczą się o Mnie i odtrąca-
ją Mnie, aby pójść za Bestią.

4 Por. 1 P 1,25.

AKT ZADOŚĆUCZYNIENIA 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

JEZUSOWEMU 
„O Jezu Najsłodszy, któremu za mi-

łość bez granic ludzie w niewdzięczny 
sposób odpłacają tak wielkim zapo-
mnieniem, opuszczeniem i wzgardą, 
oto my, rzucając się do stóp Twoich 
ołtarzy, szczególnym hołdem czci pra-
gniemy wynagrodzić tę grzeszną ozię-
błość i krzywdy, jakie ze wszech stron 
ranią Najmiłościwsze Twoje Serce. 

Pomni wszelako, że i my sami nie 
zawsze byliśmy wolni od tych niego-
dziwości, żalem przeto najgłębszym 
przejęci, błagamy przede wszystkim 
o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy 
gotowi dobrowolnym zadośćuczynie-
niem wynagrodzić nie tylko za grzechy, 
któreśmy sami popełnili, ale i za wy-
stępki tych, co błądzą z dala od drogi 
zbawienia i zatwardziali w niewierze, 
nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i 
Wodzem, albo zdeptawszy obietni-
ce Chrztu świętego, zrzucili z siebie 
najsłodsze jarzmo Twojego prawa.  
Za te wszystkie opłakania godne 
występki, chcemy wynagrodzić i 
każdy z nich pragniemy naprawić.  

TRZECIA PIELGRZYMKA CZYTELNIKÓW 
„POEMATU BOGA-CZŁOWIEKA” 

MARII VALTORTY NA JASNĄ GÓRĘ
 Organizatorzy dotychczasowych pielgrzymek czytelników Poematu Boga-
-Człowieka do tronu Królowej Polski zapraszają chętnych do udziału w trzecim spo-
tkaniu w sobotę 10 października 2015 dla zawierzenia losów dzieła Matce Bożej, „w 
której modlitwach tkwi tajemnica ocalenia świata”1. 

   „Nie pozwólcie na to, by Moje przyszłe słowa wpadały w pustkę. 
Każde z nich jest wyrazem Mojego Miłosierdzia, jest dawane dla 
udzielenia wam pomocy. Będą coraz liczniejsze, gdy ujrzę Moim 
Boskim spojrzeniem, że chrześcijaństwo potrzebuje ich do prze-
zwyciężenia zawieruchy dziejowej”.2

Ta zawierucha trwała, gdy Maria Valtorta dokumentowała objawione 
wizje i istnieje dzisiaj, gdy aborcja pochłania miliony istnień ludzkich 
i gdy giną tysiące chrześcijan.
   „Chodźmy razem do ludzi. Zaprosiłem was do dzieł ponadludz-
kich przez nadludzkie wizje i pouczenia, żebyście Mi mogli bardziej 
pomagać. Jednoczę was z Moim dziełem... Żyjcie dla tego dzieła”.3

   Niech milczenie odpowiedzialnych za wykorzystanie pism M. Val-
torty nas nie zniechęca. Ci, którzy nie mogą przyjechać, proszeni są o modlitewne 
wsparcie i ciągłe zgłębianie ewangelicznej skarbnicy.
PROGRAM SPOTKANIA:
8:00 - 11:00 - zapoznanie się i wymiana doświadczeń w domu zakonnym sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Częstochowie ul. Św. Barbary 9-11 
12:00 - Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej (w naszych intencjach odprawia w kon-
celebrze ks. Maciej Piotrowski z parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie)
13:15 - 14:00 - obiad w domu zakonnym
14:00 - 15:00 - świadectwa
15:00 - 16:00 - modlitwy przed Najśw. Sakramentem w kaplicy domu zakonnego
16:00 - list do Ojca Świętego. Dalszy program do uzgodnienia
Koszt uczestnictwa 40 zł (w tym obiad i materiały informacyjne).
Wcześniejsze zgłoszenia i bliższe informacje pod nr 661915696 lub 661915606 
lub e-mailem: marian.nowicki@o2.pl

1 dyktando z 28.04.1947, Ks.7,38; 2 wizja z 22.04.1947, Ks.7,21; 3 dyktando z 5.08.1944, Ks. 4,37
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Ci, którzy odnoszą się krytycznie 
do dzieła, nie przeczytali go 

w całości
Od przeszło dwudziestu lat jestem 

zapalonym czytelnikiem „Poematu 
Boga-Człowieka” Marii Valtorty. 
Ba dałem to dzieło i rozmyślałem nad 
nim codziennie, zanim zdecydo wałem 
się podjąć ryzyko rozpowszech niania 
go.  Aby nie zbłądzić, zasięgnąłem 
już na początku rady. Chciałem się 
upewnić, czy Maria opowiadała fakty 
wierne nauczaniu Kościoła. W tym 
celu, pracowałem przez trzy lata z 
kapłanem, będącym autorytetem w 
tym zakresie: jego katolickie dzieła 
zostały opublikowane w 20 językach. 
Nie znalazł on u Valtorty nic, co było-
by niezgodne z nauczaniem Kościoła 
katolickiego. 

Po wysłuchaniu świadectwa Piusa 
XII, kardynałów, biskupów, księży, 
wielu zakonników, wiernych świec-
kich a następnie nawet prostych 
czytelników, zawsze stwierdzałem to 
samo, a mianowicie: ci, którzy utrzy-
mują, że dzieło Valtorty oddala nas od 
Ewangelii, nigdy nie przeczytali go w 
całości! Liczne świadectwa czytelni-
ków dowodzą bowiem czegoś wręcz 
przeciwnego: dzieło to pomogło im 
pogłębić znajomość ewangelicznych 
tekstów. 

Stwierdzenie: „Jest w nas 
wszystko, i zło i dobro” 

– nie głosi herezji
W tygodniku „Famille chretien-

ne”1 można było niegdyś przeczytać 
stanowisko ojca Bandelier opowia-
dającego się przeciwko dziełu Marii 
Valtorty. Ojciec wskazywał na rzeko-
mą herezję w miejscu, gdzie jej nie 
ma. Oskarżał dzieło o jej rozgłasza-
nie, odwołując się do jednego zdania 
(Księga 2, 32), w którym Judasz pyta 
Jezusa:

„Nigdy nie byłeś kuszony?”
„Judaszu, mam 30 lat. Nie żyłem 

w górskiej jaskini lecz pomiędzy 
ludźmi. A nawet jeśli znajdowałbym 
1 Famille Chretienne nr 1459, 31.12. 
2005, str.64.

się w najbardziej bezludnym miejscu 
na ziemi, czy uważasz, że nie przy-
szłyby pokusy? Jest w nas wszystko: 
i zło, i dobro”. 

„Oto w jaki sposób – kontynuuje 
autor – mimo dobrych intencji głosi 
się czystą  herezję: sam Syn Boży 
zamieszkiwany przez zło!”

Wskazując na herezję potrzeba 
przede wszystkim ostrożności i cier-
pliwości. Należy dokładnie sprawdzić 
to, co napisał autor; nie ufać jedynie 
interpretacji tłumacza. Dlatego też 
ocena herezji rzadko jest werdyktem 
pojedynczej osoby, niezależnie od 
tego, jak mądra by nie była, w prze-
ciwnym razie naraża się na poważne 
pomyłki. Dla wydania takiego osądu, 
wymaga się analizy dokonywanej 
przez grono ekspertów.

Przejdźmy do faktów:
„Jest w nas wszystko: i zło, i 

dobro. Wszystko nosimy z sobą”. 
To wątpliwe tłumaczenie powinno 
obudzić u badacza ostrożność… 
„Traduttore, traditore” powiada się w 
celu przypomnienia wszelkiemu kry-
tykowi, iż zanim oskarży się autora 
należy upewnić się co napisał, a co 
przeinaczył nieświadomie tłumacz... 
W oryginale2 : „Tutto abbiamo in 
noi: il bene e il male. Tutto portiamo 
con noi”, zdaniu towarzyszy dolny 
przypis mówiący: „Stwierdzenia te 
są poprawne przez to, że odnoszą się 
ogólnie do ludzkiej kondycji. Jednak 
Maria Valtorta poprawiła je na kopii 
napisanej na maszynie na formę, 
która wydaje się bardziej odpowiadać 
ludzkoboskiej naturze Tego, który 
mówi. Poprawione zdanie brzmi tak: 
„Wszystko znajduje się dookoła nas: i 
dobro, i zło. Możemy [zatem] przyjąć 
wszystko”3.  
2 Cytowany tekst znajduje się w Ks. 
I, 69, 5, na str. 418.
3 „«Queste affermazioni sono esatte 
in quando riferite alla condizione 
u ma na in genere. Tuttavia Maria 
Valtorta le ha corrette, su una copia 
dattiloscritta, nella seguente forma, 
che sembra pui consona alla natura 
umano-divina di Colui che parla: 

Przede wszystkim, bezpośredni 
kontekst wskazuje, bez najmniejszej 
dwuznaczności, że Jezus nigdy nie 
uległ pokusie. Tuż przed fragmentem, 
który został oderwany od kontekstu 
Jezus oznajmia: „Nigdy nie przysta-
łem na grzech. A to nie dlatego, że je-
stem Synem Ojca, ale dlatego, iż tego 
chciałem, by pokazać człowiekowi, 
że Syn Człowieczy nie zgrzeszył, po-
nieważ nie chciał zgrzeszyć, oraz że 
człowiek jeśli nie chce grzechu, może 
go także nie popełnić”. A bezpośred-
nio po tym, Judasz Go pyta: „Ale jeśli 
nigdy nie popełniłeś grzechu, to jak 
możesz sądzić grzeszników?”...

Co więcej: Jezus „wiedząc nawet, 
że jest Człowiekiem, chciał nim być 
we wszystkim prócz uległości grze-
chowi”4, co przypomina niejako słowa 
św. Pawła. Nauczanie z tego rozdziału 
Ks. II,32, powtórzone i szczegółowo 
opisane w Ks. II,44, przedstawia 
przyczynę i sposób kuszenia Chrystu-
sa i w rzeczywistości sprawia tylko, 
że zostaje jasno potwierdzone trwałe 
Nauczanie Magisterium Kościoła od 
czasów św. Pawła (Hbr 4,15): „Nie 
takiego bowiem mamy arcykapłana, 
który by nie mógł współczuć naszym 
słabościom, lecz poddanego próbie 
pod każdym względem podobnie [jak 
my] – z wyjątkiem grzechu…” (tłu-
maczenie Biblii Poznańskiej 1996).  

Nauczanie o pokusach i koniecz-
ności oparcia się im jest wszechobec-
ne w „Poemacie BogaCzłowieka” 
i odsłania się powoli, w miarę jak 
duch apostołów był formowany, aby 
je przyjąć5. Pamiętajmy, że dzieło 
Valtorty przywołuje w chronolo-
giczny sposób trzy lata publicznego 
życia Jezusa. Jezus przekazywał swą 
doktrynę stopniowo… i dopiero w 
księdze V, w rozdziale 28 odnajdu-

“Tutto abbiamo intorno a noi: il be-
ne e il male. Tutto possiamo acco-
gliere in noi”.»
4 Księga II,44, str.241 (dalej II,44, 
str. 241)…
5 Np. III, 64, str.375; VII, 157, str. 24; 
VII,224, str.467; VII, 236, str.578; 
cytując jedynie kilka z nich.

Bruno Perrinet na temat Marii Valtorty słów kilka

„Nie może dobre drzewo 
wydać złych owoców ani złe drzewo 
wydać dobrych owoców” (Mt 7,18)
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jemy w pełni wyjaśnienie przyczyn 
i sposobu kuszenia Jezusa. Stąd też 
ryzykowne jest osądzanie dzieła bez 
wcześniejszego przeczytania go w 
całości. 

Czy przyszłoby do głowy komu-
kolwiek, czytając w Ewangelii: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem pokój przy-
nieść na ziemię” (Mt 10,34), oskar-
żyć Jezusa o bycie rewolucjonistą? 
Wyciągając z kontekstu jedno zdanie, 
ryzykujemy nadaniem mu innego 
sensu niż ma ono w rzeczywistości. 

Maria Valtorta przekazuje zresztą 
przesłanie Jezusa6: „Dzieło to nigdy 
nie powinno być dzielone na pojedyn-
cze wizje”. Rozumiemy teraz lepiej 
dlaczego.
„A więc poznacie ich po owocach” 

(Mt 7,20): „Poemat Boga
Człowieka” pomaga nam 

zrozumieć Ewangelie
Ks. André Richard, doktor teolo-

gii i założyciel katolickiego pisma 
„L’Homme Nouveau”, stwierdził: 
„Po dwudziestu latach badań i stu-
diów nie znalazłem w dziele Valtorty 
nic, co byłoby sprzeczne z wiarą, z 
Ewangelią oraz z nauczaniem Ko-
ścioła”. 

Możemy również przytoczyć 
zdanie, jakie wygłosił na jego temat 
Pius XII: „Opublikujcie to dzieło w 
formie, w jakiej zostało napisane. 
Nie ma potrzeby wydawać opinii o 
jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten 
zrozumie.” (Osservatore Romano, 
26.02.1948).

Albo zacytujmy jeszcze inne zda-
nie, jakie publicznie wypowiedział 
arcybiskup Carinci (prefekt świętej 
Kongregacji ds. Obrzędów i Kano-
nizacji): „Nie znalazłem w nim nic, 
co byłoby sprzeczne z Ewangelią, 
ale jest ono jakby jej uzupełnieniem, 
wyjaśniającym dobrze Jej sens”. 

Sobór Watykański II wezwał nas 
do powrotu do samego Słowa Boże-
go: „Niczyjej nie uchodzi uwagi, że 
wśród wszystkich pism Nowego Te-
stamentu, Ewangelie zajmują słusznie 
miejsce najwybitniejsze. Są bowiem 
głównym świadectwem życia i nauki 
Słowa Wcielonego, naszego Zbawi-
ciela”7. A „Poemat BogaCzłowieka”, 
daleki od zastępowania Ewangelii, 
przeciwnie – pomaga każdemu 
czy tel nikowi, zachwyconemu czy 
wrogo nastawionemu w pogłębianiu 

6 1 styczeń 1946 r. na temat publikacji 
„Poematu BogaCzłowieka”. 
7 18 Dei Verbum

znajomości Pism, gdyż „ukazuje ży-
cie Jezusa i Maryi w sposób, w jaki 
jeszcze żadna inna książka tego nie 
uczyniła”8. 

Maria Valtorta przekazuje wypo-
wiedź Jezusa z 19 września 1975: 
„Gdy dzieło to jest analizowane i 
rozmyśla się nad nim, wyświadcza 
wielkie dobro tak wielu duszom”. 
Tego typu świadectw jest nieskoń-
czona liczba. Z kolei nie posiadamy 
żadnego świadectwa czytelnika, który 
odrzuciłby lekturę Ewangelii na rzecz 
dzieła Marii Valtorty. Taka, wyrażana 
czasem obawa pochodzi jedynie od 
osób, które go nie przeczytały.

Wierzymy, że dzieło to 
jest pożyteczne

Bez odpowiedniego przygotowa-
nia, często trudno jest czytać Biblię 
samemu i żywić Nią serce. Ilu z nas 
zna grekę lub łacinę? Ilu dysponuje 
skorowidzem terminów lub dzieł eg-
zegetów w celu pogłębienia Bożego 
Słowa? „Poemat BogaCzłowieka” 
Marii Valtorty jest wyjątkowym 
środkiem dostępu do Ewangelii. Po-
słuchajcie tego świadectwa: 

„Lektura tego dzieła przemieniła 
moją wiarę. Dotąd postrzegałam 
Boga tylko w Jego transcendencji. 
Teraz odnalazłam Boga w Jego czło-
wieczeństwie, co sprawiło, że stał mi 
się bardzo bliski. Od tamtej chwili, 
wszystko, co czynię, podejmuję dla 
sprawienia Jezusowi radości. W ten 
sposób wszystko jest prostsze”9. 

Podobnych wyznań otrzymujemy 
dziesiątki: „Rozpowszechniajcie to 
dzieło, gdyż należy je dać głodnym, 
ale także spragnionym Prawdy”10. 

Arcybiskup Alfons Carinci doda-
wał, wciąż na temat pism Valtorty: 
„W czasie, gdy niemoralna prasa za-
lewa nasz świat i gdzie filmy działają 
niszcząco na młodzież, możemy je-
dynie podziękować Panu, że dał nam 
tak piękne dzieło, z punktu widzenia 
literackiego a z punktu widzenia dok-
trynalnego i duchowego tak wzniosłe 
i dostępne, tak głębokie i pociągające 
do lektury”. 

Dodajmy z wdzięcznością i sza-
cunkiem następujący cytat z „Po-
ematu BogaCzłowieka”: „Słowo nie 
wystarcza; ludzie szybko zapominają 
słowa. To błąd, ale tak już jest… To 
dlatego chciałem im pokazać, spra-

8 Kardynał Padyara, Indie.
9 Pani M. T. B. 
10 Pani M. F.

wić, aby ujrzeli Moją Ewangelię”11. 
Dlatego też nagraliśmy „Poemat 

BogaCzłowieka” na płyty audio. Na-
sze dni są przeładowane a czas ogra-
niczony. Rozpowszechniamy dziś 
prawie całość nagrań na CD mp3. Co-
raz więcej osób ma sprzęt odpowiedni 
do ich odsłuchania (komputer, player, 
telefon komórkowy, radioodtwarzacz, 
nawet samochodowy, sprzęt DVD/
Divx). To jest to, co lubimy nazywać 
„lexio divina maluczkich”: realne 
w każdym przypadku codziennego 
życia, pasjonujące i bardzo wierne 
Ewangelii. Pewien ojciec rodziny 
daje nam takie oto świadectwo: „od 
momentu gdy dzieło jest nagrywane 
na płyty, mogę codziennie słuchać 
jeden odcinek z życia Jezusa. Wy-
starczy, że włączę odtwarzacz mp3 
podczas jakiejś domowej czynności”. 
Pewien paryski dziennikarz fotograf, 
często podróżujący, dla którego nie-
możliwością jest zabranie książek 
do samolotu pisze: „ Brawo! Brawo 
dla waszego apostolatu…! Rozko-
szuję się słuchaniem tych nagrań o 
życiu Jezusa Marii Valtorty: jakież 
nauczanie!” 

A inny ojciec rodziny wyznaje: 
„To najlepszy sposób jaki znalazłem: 
słuchanie i naśladowanie Ewangelii 
Jezusa każdego dnia; Jaka to radość 

11 Por. Księga II, rozdział 4.

„W czasie, gdy niemoralna prasa zalewa nasz świat i 
gdzie filmy działają niszcząco na młodzież, możemy je-

dynie podziękować Panu, że dał nam tak piękne dzieło, z 
punktu widzenia literackiego a z punktu widzenia doktry-
nalnego i duchowego tak wzniosłe i dostępne, tak głębo-

kie i pociągające do lektury”. 
Abp Alfons Carinci
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znać te pisma!” 
Dokładnie naukowe dzieło

Osoby krytykujące Marię Valtortę 
z pewnością nie wiedzą, że naukowe 
analizy, jakich dokonano na tych 
wielu dostarczonych szczegółach do-
wodzą, iż autorem ich powinien być 
zarazem wielki poeta, jak i egzegeta, 
a także głęboki teolog, do tego eks-
pert archeologii i topografii, a także 
genialny psycholog, także historyk, 
zwłaszcza specjalista pierwszego 
wieku, wspaniały hebraista… i... 
można by tak długo wymieniać! Im 
głębiej bada się to dzieło, tym odkry-
wa się bardziej, że te dziesiątki tysię-
cy spisanych informacji w „ Poemacie 
Boga Człowieka” Marii Valtorty jest 
ze sobą spójnych. Arcybiskup Alfons 
Carinci mówił również: „Topografia 
Palestyny tak bardzo odpowiada rze-
czywistości! Nawet ci, którzy prze-
żyli tam wiele lat, prawdopodobnie 
nie byliby w stanie opisać jej z taką 
dokładnością i tak szczegółowo. Nie 
może nas to nie dziwić, kiedy wiemy, 
że ta która opisała to wszystko była 
przykuta do łóżka przez dwadzieścia 
lat oraz że Valtorta nigdy nie studio-
wała geografii miejsc świętych”!

Vittorio Tredici, geolog i minera-
olog, uhonorowany tytułem „Spra-
wiedliwy wśród narodów świata” 

wyznaje: „Często dokonywałem 
poszukiwań w Palestynie i Jordanii. 
To, co mnie najbardziej uderzyło [u 
Valtorty] to doskonała znajomość 
miejsc, nie tylko z punktu widzenia 
geograficznego i panoramicznego ale 
także topograficznego, geologicznego 
oraz mineralogicznego”. Jak wiele 
dowiadujemy się z tego dzieła na 
temat sytuacji politycznej, religijnej, 
ekonomicznej i domowej Palestyny z 
pierwszego wieku naszej ery! 

Cały świat palestyński z czasów 
Jezusa zmartwychwstaje na naszych 
oczach, a autor panuje nad nim jakby 
miał talent Szekspira, gdyż co więcej, 
wszystkie charaktery bohaterów dzie-
ła są zawsze dobrze opisane, spójne 
ze sobą. Wielu naukowców badało i 
wciąż bada poziom zgodności i do-
kładności około 10000 historycznych, 
geograficznych, chronologicznych i 
innych szczegółów, zawartych w „Po-
emacie Boga Człowieka”. Wszyscy 
są absolutnie przekonani, iż żadna 
istota ludzka, z własnej inicjatywy, 
nie mogłaby rozrzucić takiej masy 
zgodnych ze sobą treści i tak wspa-
niale spójnych z Ewangeliami, Biblią 
i Nauczaniem Kościoła.

Przytoczmy jedynie kilka infor-
macji:

J. Aulagnier, politechnik i historyk 
– dzięki dziełu Marii Valtorty nauko-
wo ustalił, dzień po dniu, chronologię 
trzech lat publicznego życia Jezusa. 
„Mając ustaloną naukową chrono-
logię wszystkich wydarzeń w pracy 
Marii Valtorty, stwierdzam, że nie 
można tego wytłumaczyć inaczej niż 
poprzez interwencję Bożą.” (1995)

Hans J. Hopfen, inżynier agronom 
w FAO, sporządził szczegółową mapę 
Palestyny z czasów Jezusa, dzięki 
danym zawartym u Valtorty.

Mateo Marco Luca Giovanni 
opracował wyczerpujący indeks uka-
zujący zbieżność pomiędzy Ewange-
liami a „Poematem…”

Gabriel M. Roschini, profesor na 
papieskim Uniwersytecie w Lateranie 
i doradca Kongregacji Nauki Wiary 
napisał w swej książce „Maryja w 
dziele Valtorty” :” «Minęło już pół 
wieku odkąd zajmuję się mariologią 
poprzez studia, wykłady, kazno-
dziejstwo i moje pisma. W tym celu 
musiałem przeczytać niezliczoną 
ilość wszelkiego rodzaju prac i ar-
tykułów na temat Maryi: prawdziwą 
bibliotekę Maryjną. Czuję się jednak 
zobowiązany wyznać szczerze, że 
mariologia wyłaniająca się z pism M. 

Valtorty, wydanych lub nie, była dla 
mnie prawdziwym odkryciem. Żadne 
inne pismo Maryjne, ani nawet suma 
tego wszystkiego co przeczytałem i 
przestudiowałem, nie była w stanie 
dać mi tak jasnego, tak żywego i 
także całościowego, tak świetlistego 
i fascynującego, a jednocześnie pro-
stego i wysublimowanego pojęcia o 
Maryi, Arcydziele Boga, jakie dały 
mi dzieła Valtorty.

Pomiędzy Świętą Dziewicą przed-
stawioną przeze mnie i moich kole-
gów mariologów a Świętą Dziewicą 
przedstawioną przez M. Valtortę, 
jest taki sam kontrast, jaki istnieje 
pomiędzy Madonną z kartonu a żywą 
Maryją Dziewicą; jak pomiędzy 
Dziewicą o rysach mniej lub bardziej 
wyraźnych a Maryją Dziewicą pod 
każdym względem w całej swojej 
istocie doskonałą (...).

Poza tym dobrze, żeby wiedziano, 
że nie byłem spontanicznym wiel-
bicielem Marii Valtorty. Ja także, 
w istocie, byłem przez jakiś czas 
wśród tych, którzy bez odpowiedniej 
znajomości jej pism, zadowalali się 
uśmiechem nieufności. Jednak po 
ich przeczytaniu i przestudiowaniu, 
musiałem jak wielu innych uczciwie 
przyznać, że postąpiłem zbyt pochop-
nie i doszedłem do następującego 
wniosku: kto chce poznać Najświęt-
szą Dziewicę (Dziewicę, która jest w 
doskonałej harmonii z Magisterium 
Kościoła, zwłaszcza z Soborem Wa-
tykańskim II, z Pismem Świętym i 
Tradycją Kościoła), musi zagłębić się 
w mariologii valtortańskiej! Temu, 
kto by zechciał w moim oświadcze-
niu zobaczyć jeden z pospolitych, 
przesadnych sloganów, jakimi się 
zwodzi publiczność, mogę dać jedyną 
odpowiedź: żeby najpierw przeczytał, 
a potem osądził...»

A jednak Maria Valtorta pozosta-
wała przykuta do łóżka, bez żadnego 
źródła informacji, pisała natychmiast, 
własną ręką, bez wcześniejszego 
układania zdań, bez poprawiania 
następnie tego, co napisała… W jaki 
sposób liczne szczegóły dzieła Valtor-
ty o życiu Jezusa mogły potwierdzić 
odkrycia w tak wielu dziedzinach? 

Arcybiskup Carinci podsumowu-
je: „Oceniając całość pism, wydaje 
mi się nieprawdopodobnym, aby 
kobieta, nie znająca w ogóle teologii 
i nie dysponująca żadnym „ życiem 
Jezusa”, żadnym atlasem, mogła 
sama napisać z taką dokładnością tak 
wiele wzniosłych stronic”. 

„W czasie, gdy niemoralna prasa zalewa nasz świat i 
gdzie filmy działają niszcząco na młodzież, możemy je-

dynie podziękować Panu, że dał nam tak piękne dzieło, z 
punktu widzenia literackiego a z punktu widzenia doktry-
nalnego i duchowego tak wzniosłe i dostępne, tak głębo-

kie i pociągające do lektury”. 
Abp Alfons Carinci
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Zatem, wykazując się dobrą chę-
cią, stajemy przed dylematem:

Albo Maria Valtorta okazuje się 
największym geniuszem na ziemi…

Albo… Maria Valtorta rzeczywi-
ście miała wizje o życiu Jezusa.

Wierzymy, że pisma te 
są prawdziwe

Tak więc nie wyprzedzając osta-
tecznej opinii Kościoła na temat 
„Poematu BogaCzłowieka”, weźmy 
te kryteria oceny, które daje nam 
sam Pan Jezus, to znaczy oceniajmy 
drzewo po jego owocach. „Poemat 
BogaCzłowieka” od lat wydaje 
owoce nawrócenia wśród wciąż ro-
snącej liczby czytelników. Zatem jak, 
kierując się i pokorą, i rozsądkiem, 
moglibyśmy nie wierzyć, że to dzieło 
pochodzi od Ducha Świętego? Ocena 
wszystkich owoców nie jest jedynie 
obowiązkiem Kościoła. Niektórzy 
wspominają, że dzieło zostało zali-
czone swego czasu do indeksu dzieł 
zakazanych przez Kościół. Tak, jed-
nak, nie zostało przebadane, a indeks 
został zniesiony. 

Historia jest bogata w inne dzieła, 
które Kościół odrzucał z początku. 
Są to dzieła np.: Kopernika, św. To-
masza z Akwinu, św. Faustyny czy 
Belarmina, którego Kościół uznał 
w późniejszym czasie nie tylko za 
świętego, ale również za doktora! 
Dopóki Kościół nie wydał ostatecz-
nej opinii, lud Boży może odważnie 
podążać duchowo za tymi pismami. 
Kościół nie będzie bowiem mógł się 
wypowiedzieć, nie mając dowodów 
w postaci owoców potwierdzających 
dobro dzieła. Podążmy więc za radą 
Gamaliela z Dziejów Apostolskich 
(Dz 5, 38,39), mówiąc sobie: „Jeżeli 
to od Boga pochodzi, jak wierzymy, 
Kościół potwierdzi to, co z Boga jest 
zrodzone”. 

I dlatego, drodzy czytelnicy, naszą 
pracą jest podążać i postępować w 
życiu duchowym, natchnionym tymi 
pismami, wydawać dzięki niemu do-
bre owoce, aby pewnego dnia, dzięki 
coraz liczniejszym świadectwom Ko-
ściół mógł przypieczętować to dzieło! 

Podsumowanie
Dołączcie więc do cichego grona 

osób świeckich, zakonnych, ka
płanów, teologów, egzegetów, ba
daczy, naukowców, którzy od lat, 
bez uprzedzeń i polemiki, w zaciszu 
swoich biur badają, analizują, medy-
tują „Poemat BogaCzłowieka” Marii 
Valtorty. A po przesianiu go przez 

sito swoich kompetencji dołączają do 
coraz większego grona tych, którzy to 
dzieło czytają i starają się stosować 
do pouczeń Jezusa. 

„Skoro ta lektura sprawia, że bar-
dziej kochacie Boga, Kościół i bliź-
niego kontynuujcie czytanie” – jak 
stwierdził o. Yannick Bonet, znany 
słuchaczom radia Notre Dame. 

S. MariaRóża pisze: „Od lat czy-
tam „Poemat BogaCzłowieka” Marii 
Valorty. Od dwudziestu lat, każdego 
dnia, czytam jeden rozdział tego dzie-
ła. Dostarcza mi ono zawsze czegoś 
nowego. Pomaga mi coraz bardziej 
kochać Jezusa i poznawać Go w Jego 
nieskończonej miłości do ludzi”. 

„Nie lękajcie się!” (Mt 14,27). 
Wszystko, co pochodzi od Boga jest 
regularnie atakowane, ale jak wielką 
odpowiedzialność biorą na siebie 
ci, którzy tak czynią! Właśnie w 
taki sposób postępowano w każdym 
czasie z prorokami! A skoro naszemu 
Kościołowi, zwłaszcza na Zachodzie, 
brakuje pasterzy, z powodu naszych 
grzechów, sądzę, że Bóg w swym 
wielkim miłosierdziu, lituje się nad 
swym ludem i pomnaża w naszych 
czasach tych, przez których przema-
wia bezpośrednio do naszych serc. 

Vittorio Tredici dodaje: „Pragnę, 
aby to dzieło stało się wkrótce dzie-
dzictwem całej ludzkości”. A ks. 
Ottavio Michellini stwierdził nawet: 
„Dzieło Marii Valtorty będzie rado-
ścią odnowionego Kościoła”. Może 
właśnie taka będzie przyszłość, prze-
kraczająca nasze oczekiwania?

„Poemat BogaCzłowieka”
To olbrzymie i wspaniałe dzieło, 

którego Maria Valtorta była odbiorcą i 
pierwszym beneficjentem, przekona-
ło już do siebie miliony czytelników z 
całego świata. Wizje te zostały prze-
tłumaczone na wszystkie ważne języ-
ki. Można powiedzieć, iż ci, którzy 
przeczytali 5 tysięcy stron „Poematu 
BogaCzłowieka”, w całości, prawym 

i otwartym umysłem, wyrazili swój 
entuzjazm i wdzięczność za wszelkie 
dobro, jakie z niego zaczerpnęli. Tak, 
jak można było się tego spodziewać, 
publikacja ta będzie prowokować 
dyskusje na łonie Kościoła.

Czy zatem można czytać i za-
chęcać do czytania dziesięciu to-
mów „Poematu BogaCzłowieka”? 
Przyznajemy Biblii, a zwłaszcza 
Ewangeliom wyższość nad wszelkimi 
objawieniami, choćby bardzo budują-
cymi i ubogacającymi, przypisanymi 
Marii Valtorcie, gdyż Ewangelie są 
częścią namacalnego depozytu wiary.

Naszym zdaniem jednak, dzieło 
Marii Valtorty ma na celu ułatwienie 
zrozumienia i wprowadzania w czyn 
Ewangelii. Jeżeli Bóg posyła swych 
proroków, jeśli komentuje i wyjaśnia 
swe życie na ziemi, to czyni to po 
to, aby służyło to posługiwaniu Ko-
ścioła, powiększeniu wiary, nadziei 
i miłości. 

Specjaliści, którzy rzeczywiście 
przebadali dzieło Marii Valtorty, byli 
zdumieni spójnością argumentów, do-
kładnością opisu miejsc Ziemi Świę-
tej, której Maria nigdy nie zwiedziła. 
Nie było to wynikiem ludzkiego ge-
niuszu, lecz wykraczało poza ludzkie 
umiejętności i możliwości. 

Pragniemy uspokoić czytelni-
ków. Mogą bowiem wciąż czerpać z 
„Poematu BogaCzłowieka” w celu 
pogłębiania codziennych rozmyślań, 
nie zapominając, że ostatecznym 
punktem odniesienia jest oczywiście 
Biblia. Zachęcamy: nie wahajciue się 
czytać i nakłaniać do czytania dzieła 
Valtorty. Jeśli istnieje wielka różnica 
na poziomie autorytetu pomiędzy jej 
pismami i Biblią, to mimo wszystko 
brak jest rywalizacji i sprzeczności 
pomiędzy tymi dwoma tekstami, 
mającymi to samo źródło: Ducha 
Bożego.

André Castella
Redakcja szwajcarskiego pisma 

„Stella Maris”
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Chrześcijaństwo i jego miejsce we 
współczesnym świecie obszaru tzw. 
cywilizacji zachodniej podlega głębokim 
przemianom, które ponadto zachodzą 
w niezwykle szybkim tempie. W ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat mogliśmy ob-
serwować postępujące realne odstępstwo 
od wiary całych pokoleń ochrzczonych, 
które doprowadziło do niemal całkowitego 
opustoszenia kościołów w krajach poło-
żonych na zachód od Odry1. Ten proces 
doprowadził do tego, że kolejne poko-
lenia mieszkańców Starego Kontynentu 
stały się całkowicie obojętne na pytanie 
o Boga i Jego działanie w historii. To z 
kolei zrodziło w sercach ludzkich wolną 
przestrzeń, którą wypełniła ideologia 
liberalna, a w wymiarze polityczno-
-kulturowym, w związku ze stopniowym 
zatracaniem historycznych fundamentów 
aksjologicznych, otwarło granice dla 
napływu do Europy milionów muzułma-
nów. Globalizacja sprawia, że ten sam 
proces, choć odpowiednio opóźniony, 
dotyka pozostałych części tego kręgu 
kulturowego, w tym Polski. Człowiek 
współczesny, doprowadzony do obojęt-
ności na sferę religii, w kolejnym kroku 
staje się jej wrogi, zwłaszcza z powodu 
budzących grozę przejawów radykalizacji 
jednej, partykularnej religii: islamu, a 
także z powodu moralnego kryzysu du-
chowieństwa. W kulturze całkowicie upadł 
autorytet związany z urzędem, natomiast 
swoją wartość zachowuje wciąż autorytet 
osobisty, autorytet świadka.

Znaczącym fenomenem okazują się 
być w takim klimacie kulturowym spo-
tkania z osobami określanymi jako cha-
ryzmatycy, posługującymi szczególnym 
darem nauczania, połączonym często z 
darem uzdrawiania lub darem uwalniania, 
spotkania ze świadkami wiary, którzy opo-
wiadają o własnym przeżyciu nawrócenia, 
a także spotkania z osobami doświad-
czającymi objawień, rozmów z niebem. 
1 W tegorocznym orędziu na Wielki 
Post Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Holandii kard. Willem Eijk 
poruszył temat konieczności zamknię-
cia w najbliższej przyszłości większo-
ści kościołów w tym kraju. Zob. http://
pl.radiovaticana.va/news/2015/02/24/
kard_eijk_o_przyszłości_bez_kościo-
łów/1125477 (25 lutego 2015).

Niekiedy osoby te łączą w sobie niektóre 
lub nawet wszystkie z wymienionych 
charakterystyk. Wśród nich są zarówno 
duchowni, osoby konsekrowane, jak i 
świeccy. W panującym klimacie obojęt-
ności lub wrogości wobec religii, te osoby 
przeciwnie – przyciągają tłumy. Tym, co 
je łączy, jest przede wszystkim żywa i 
bliska relacja z Bogiem, o której świadczą, 
relacja, o której świadczy również sam 

Bóg, manifestując swoją obecność w 
mocy wypowiadanego przez nie słowa, 
w dokonujących się uzdrowieniach, 
uwolnieniach. Jest rzeczą znamienną, 
że uczestnicy tych spotkań wprost 
chłoną najbardziej nawet podstawowe 
treści chrześcijaństwa, którymi w innych 
okolicznościach nie będą szczególnie za-
interesowani, np. na drodze, nazwijmy to, 
regularnego przekazu wiary (niedzielna 
liturgia, katecheza). Nie bez znaczenia 
jest tu fakt, na który zwrócił uwagę Con-
gar, że współczesna umysłowość „mniej 
interesuje się treścią i prawdą stwierdzeń, 
a bardziej ich tonem, ich akcentem”2. Nie 
tylko osoby te przyciągają tłumy, czasem 
zwyczajnie ciekawe, ale w wyniku tych 
spotkań dokonują się w ich uczestnikach 
głębokie przemiany, nawrócenia do wiary 
i świętości życia.

Postawa zdecydowanej większości 
pasterzy wobec tego fenomenu cechuje 
się więcej niż uprawnioną ostrożnością, 
tak że nie tylko zdają się nie dostrze-
gać wartości nowych, otwierających 
się dróg, za pośrednictwem których 
tracący słuch świat na nowo nadstawia 
uszu na orędzie Ewangelii, ale często 
stają w wyraźnej opozycji, zwalczając 
przejawy zainteresowania ludzi takimi 
2 Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa refor-
ma w Kościele, Kraków 2001, s. 221.

namaszczonymi przez Ducha osobami 
i dziełami, które z natchnienia tegoż 
Ducha powstały, sprzeciwiając się także 
próbom propagowania tych dróg nowej 
ewangelizacji w Kościele i świecie. 
Charyzmatycy, a już w szczególności 
współcześni prorocy, widzący, wraz z 
ich dziełami, traktowani są jako nader 
niebezpieczni, z góry uznawani za zwo-
dzicieli i burzycieli prawdziwej wiary. Na 
walkę z żadnymi gorszącymi dziełami 
współczesnej kultury (filmy, książki, 
muzyka) nie poświęcają przedstawiciele 
Kościoła tyle energii i determinacji co na 
zwalczanie nadprzyrodzonych Bożych 
pomocy udzielanych temu chwiejącemu 
się w posadach światu. 

Najczęstszym argumentem, jaki się 
słyszy, jest w przypadku charyzmatyków 
opinia, że na spotkaniach z nimi dominują 
uczucia, egzaltacja, a zatraca się to, co 
należy do istoty życia chrześcijańskiego – 
codzienną relację z Bogiem opartą na mo-
dlitwie i łasce udzielanej w sakramentach 
Kościoła. Nie dostrzega się przy tym, że 
przy wszystkich zagrożeniach, jakie mogą 
się z tym wiązać, owocem tych spotkań 
staje się najczęściej właśnie pogłębione 
życie modlitwy, otwarcie serca na Boże 
słowo oraz związanie życia z sakra-
mentami. W przypadku współczesnych 
mistyków, proroków, widzących podnosi 
się najczęściej zarzut, że nie została 
stwierdzona oficjalnie autentyczność ich 
dzieła albo że są to jedynie objawienia 
prywatne, w które nikt w Kościele nie 
jest zobowiązany wierzyć. Nie bierze się 
pod uwagę faktu, że oficjalne uznanie 
przez Kościół, o ile w ogóle ma miejsce, 
następuje najczęściej po dziesiątkach 
lat, kiedy autor nie stąpa już po ziemi i 
nie daje świadectwa o żywej obecności 
Boga w historii własnego życia oraz w 
historii ludzkości. 

Drugi argument pomija całkowicie 
naturę objawień prywatnych, które nigdy 
nie stanowią wyłącznie osobistego daru 
dla osoby, która je otrzymuje, lecz zawsze 
udzielane są dla pożytku wspólnoty, czy 
to lokalnej czy powszechnej, a zatem 
dominuje w nich wymiar charyzmatycz-
ny i eklezjalny. O ile prawdą jest, że do 
zbawienia konieczne jest Objawienie, to 
jedyne, w pełni dokonane w Chrystusie i 

Aleksander Sztramski

TEologia objawiEń PrywaTnych 
a wsPółczEsność
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przekazywane w Kościele, że zbawienie 
to dokonywało się, dokonuje i będzie 
dokonywać niezależnie od takiego czy 
innego objawienia prywatnego, to jednak 
autentyczne objawienie prywatne jest jed-
nym ze środków przekazu tego jedynego 
Objawienia, niekiedy wręcz środkiem 
uprzywilejowanym, bo popartym szcze-
gólnym autorytetem przemawiającego 
w określonym momencie historii Ducha 
Chrystusa, i z tego powodu przeciwsta-
wianie się mu lub tłumienie go jest w 
istocie przeciwstawianiem się lub tłumie-
niem prawdy tego jedynego Objawienia 
w Chrystusie. Jest to nie tylko wyraz gar-
dzenia darem Bożym, ale postawa taka 
oznacza powiedzenie Bogu: „nie chcemy, 
byś manifestował swoją obecność, nie 
chcemy, byś przemawiał”.

Jest rzeczą znamienną, że teologowie 
wielkiego formatu, tacy jak Congar, Bal-
thasar, Rahner, Ratzinger, podejmowali 
ten temat z ogromną powagą. Wspomnij-
my choćby odnośny rozdział książki Con-
gara pt. Prawdziwa i fałszywa reforma w 
Kościele, Visionen und Prophezeiungen 
Rahnera, liczne dzieła von Speyr zreda-
gowane przez Balthasara3, czy wywiad z 
kard. Ratzingerem poświęcony tej tematy-
ce4. Znajdujemy u nich wyjątkowo zbieżne 
opinie na temat wartości autentycznych 
objawień prywatnych. Charakterystyczne 
jest również to, że w ich refleksjach pod-
kreśla się fakt, że objawienie prywatne 
jest szczególnym charyzmatem, a ten z 
natury swej nie jest darem „prywatnym”, 
lecz w służbie wspólnoty. 

Balthasar pisze o charyzmacie Ad-
rienne von Speyr, że gdyby nie widzieć 
w nim nade wszystko odpowiedzi na 
słowo samego Boga, to „w przeciwnym 
razie, być może charyzmat Adrienne nie 
byłby niczym więcej niż jednym z owych 
«objawień prywatnych», które dzisiejsi 
teologowie zamiatają pod dywan jednym 
skreśleniem, tłumacząc przy tym wier-
nym, że takie objawienia 

a) są często wątpliwe lub po prostu 
fałszywe oraz 

b) nikogo nie zobowiązują do ich 
uznania, ponieważ 

c) wszystko, co istotne, jest tak czy 
inaczej obecne w religijnej doktrynie 
Kościoła. 

Ale wypada wtedy zadać pytanie, 
dlaczego mimo to Bóg raz po raz raczy 

3 W tym zwłaszcza dwa tomy Das Wort 
und die Mystik.
4 N. Ch. Hvidt, Das Problem der christ-
lichen Prophetie – Niels Christian Hvidt 
im Gespräch mit Joseph Kardinal Rat-
zinger, Communio 28 (II/1999), wyd. 
niem., s. 177188.

nas przedsięwzięciami, na które Kościół 
nie musi zwracać większej lub wręcz 
żadnej uwagi”5.

Czym wytłumaczyć wskazaną róż-
nicę w podejściu do tego zagadnienia 
z jednej strony wybitnych teologów, a z 
drugiej – przeważającego grona pasterzy 
Kościoła? 

Wydaje się, że problem stanowi nie-
najlepsza teologia objawień prywatnych. 
Samo rozróżnienie na Objawienie pu-
bliczne i tzw. objawienia prywatne, choć w 
pełni uprawnione, jest niewystarczające, 
a jeśli stanie się jedyną soczewką, przez 
którą będzie się oglądać wspomniane 
fenomeny, to z góry generować będzie 
postawę dezaprobaty i kontestacji u 
przewodzących wspólnotom, ponieważ 
na plan pierwszy wysuwa się ową „pry-

watność”, brak roszczenia do wiary. Teo-
logia taka jest nazbyt negatywna, przez 
co rodzi negatywne podejście. 

Rahner napisze, że „z punktu widze-
nia samego zamknięcia «Objawienia 
publicznego» późniejsze objawienia 
naznaczone są jako «prywatne» jedynie 
negatywnie i w ten sposób nie jest już 
możliwe wypracowanie ściśle teologicznej 
teorii ich znaczenia i konieczności dla 
Kościoła jako takiego, znaczenia, jakie 
przecież niewątpliwie posiadały”6. Dlatego 
też Rahner próbuje osadzić je w ramach 
szerszej teologii proroctwa, odróżniając 
przy tym ze względu na cel, dla jakiego 
są udzielane, wizje mistyczne od wizji 
prorockich7. 

Podobnie czyni Congar, u którego 
przeczytamy: „Także to, co zwykle 
nazywa się objawieniami prywatnymi, 
należy do proroctwa, które odkrywa coś 
z zamysłu Boga i przyczynia się do jego 
realizacji. Objawienia te wiążą się bowiem 
z powodzeniem, którego Bóg udziela 
bądź to pojedynczej duszy w jej życiu 
osobistym lub dla spełnienia jakiegoś 
5 H. U. von Balthasar, First Glance at 
Adrienne von Speyr, Ignatius Press, San 
Francisco 1986, s. 57.
6 K. Rahner, Visionen und Prophezeiun-
gen, Freiburg 1958, s. 21.
7 Tamże, s. 18–19.

ważnego czynu, bądź też, przez jakiegoś 
wiernego, całemu Kościołowi. Są one jed-
nym z wybornych instrumentów, którymi 
Bóg nieprzerwanie się posługuje, żeby 
kierować swym ludem i komunikować mu 
swą wolę. Nie wnoszą niczego obiektyw-
nie nowego do struktury dogmatycznej 
Kościoła, ale odgrywają ważną rolę w bo-
skim kierowaniu jego życiem, zwłaszcza 
w kwestii kultu, życia duchowego, nowych 
fundacji. Wszystko to należy, zdaniem św. 
Tomasza, do ducha proroctwa8”9. 

Autor ten wskazuje na jeszcze jedno 
ważne rozróżnienie, którego nie uwzględ-
nia się w wystarczający sposób. Chodzi 
mianowicie o odróżnienie nauczania ex 
officio, gdy pomoc Ducha Świętego jest 
związana z urzędem, oraz ex Spiritu, gdy 
natchnienie dane jest w sposób nieprze-
widziany. Przeczytamy u niego: „Można 
nazwać jakiegoś człowieka Kościoła 
«prorokiem» po prostu dlatego, że pełni 
on z urzędu funkcję nauczycielską, że ma 
kompetencje autorytatywnego nauczania 
wraz z odpowiednimi charyzmatami 
funkcji”10. Ale to nie jest jedyny sposób 
pełnienia Chrystusowej funkcji prorockiej 
w Kościele. Duch Święty powołuje ludzi 
spośród wszystkich stanów do szcze-
gólnych zadań proroczych w Kościele, 
udzielając im w tym celu stosownych 
charyzmatów. „W dobrej eklezjologii 
powinno się rozróżniać ex officio i ex 
spiritu, gdyż inaczej będzie dochodzić do 
katastrof. Zarazem jednak tutaj bardziej 
niż gdziekolwiek trzeba «rozróżniać, żeby 
jednoczyć». 

Nie można sobie wyobrazić większe-
go błędu niż oddzielanie i przeciwstawia-
nie sobie wzajemnie funkcji nauczania, 
wraz z ich charyzmatami hierarchicznymi, 
i działań osobistych, mniej lub bardziej 
natchnionych. Obie one wspólnie pra-
cują, każda w swoim porządku, nad 
tym, by chrześcijańskie poznanie Boga 
w Kościele było ciągle wierne i żywe, 
a nawet postępujące i «zdobywcze»”11. 
Tymczasem w opinii wielu powołanych do 
nauczania ex officio drugi rodzaj posługi 
proroczej jak gdyby nie miał racji bytu. 

Przykładem takiej postawy niech 
będzie wypowiedź jednego z polskich 
biskupów, który nie zgodził się na wystą-
pienie na terenie swojej diecezji znanej 
kolumbijskiej charyzmatyczki, która na 
całym świecie daje świadectwo wierze 
katolickiej po tym, jak została cudownie 
8 S. th., IIII, q. 171, a. 6, por. również 
Quaestiones disputatae de Veritate, q. 
12, a. 2, c.
9 Y. Congar, dz. cyt., s. 225.
10 Tamże, s. 219.
11 Tamże, s. 222.
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uzdrowiona przez Chrystusa i doznała 
od Niego mistycznego przeżycia, które 
odmieniło jej życie: „Jest wiele osób, w 
które uderzył piorun, albo miały jakieś 
nadzwyczajne doświadczenia podczas 
burzy. Ale to nie znaczy, że mamy je do 
Lublina ściągać i osobom, które doświad-
czyły traumatycznych sytuacji powierzać 
funkcje nauczycieli w Kościele. To pięknie, 
że Gloria Polo pełniej zajęła się sprawami 
wiary. Ale nie przesadzajmy. Zajmijmy 
się w Kościele przede wszystkim tymi, w 
których pioruny nie biją 
i chodzą do kościoła, 
modlą się, okazują po-
stawę miłosierdzia”12. 

Dane mi było nie 
tak dawno wysłuchać 
innej wypowiedzi pol-
skiego biskupa, który 
(zapewne w dobrej 
wierze, lecz równie 
znamiennie) ujawnia 
ten sposób myślenia 
o posłudze proroczej 
w Kościele. Sławiąc 
Maryję jako „prorokinię 
par excellence” i odwołując się do przy-
kładu biblijnych proroków Eliasza, Natana 
i Jeremiasza, wbrew przywołanemu przez 
siebie przykładowi św. Joanny d’Arc, pod-
kreśla: „prorocy współcześni to biskupi i 
kapłani. (…) Błagamy więc, daj światu, daj 
Europie, daj Polsce, mocnych duchowo 
proroków: biskupów i kapłanów (…). 
Obyśmy my, prorocy dzisiejszych czasów: 
kapłani, biskupi, nigdy się nie bali…”13. 
W obu wypowiedziach, choć w różnym 
stopniu, pobrzmiewa echo nienajlepszej 
teologii objawień prywatnych.

Adrienne von Speyr wraz z Hansem 
Ursem von Balthasarem zwracają uwagę 
na charyzmatyczny wymiar objawień pry-
watnych, czy szerzej: mistyki kościelnej. 
Uwypuklenie tego wymiaru oraz zako-
rzenienie go w biblijnych archetypach 
doświadczenia Boga pozwala Balthasa-
rowi stwierdzić, iż z jednej strony „«mi-
stycznie» (charyzmatycznie) obdarzony 
członek Kościoła będzie mógł, a nawet 
będzie musiał dać poznać i przeprowa-
dzić swoje szczególne posłannictwo w 
Kościele właśnie w taki sposób, ażeby 
nie sprzeciwiać się Kościołowi poprzez 
swoje zadanie (w sensie archetypów 
biblijnych), ale ujawnić się jako włączony 
w żywy sposób w miłość wspólnotową, 
12 http://nowy.ekai.pl/szuflada/protec-
ted/180962/j7ty1xllhu0aszwl/#IDA-
OBH5B (25 lutego 2015).
13 http://archiwum.radiojasnagora.pl/ 
mp3/9e/9e4e50fbbb4ccd50c47d3828d-
df0eace.mp3 (25 lutego 2015).

która jest pełnym archetypem kościel-
nym”14, ale z drugiej strony „jeśli tak się 
rzecz ma, wówczas współczłonkowie, a 
wśród nich członkowie kierujący, czyli 
kler, mają obowiązek zwracać uwagę 
na charyzmatyczne doświadczenia po-
szczególnych członków. W zależności od 
szczególnego charakteru tych doświad-
czeń mają oni obowiązek używać ich w 
całym Kościele, tzn. we wspólnocie i poza 
nią”15. Von Speyr doda do tego analogię 
przestrzenną okręgu, w środku którego 

znajduje się Objawienie, a na obrzeżu – 
mistyka. „Objawienie jest «Bożą prawdą 
i nauczaniem dla świata». Pozostaje w 
ogólnej formie i nie każda część okręgu 
jest wypełniona. W Kościele mistycyzm 
może wypełnić w bardziej szczegółowy 
sposób kontury okręgu Objawienia. Misty-
cyzm znajduje się na obrzeżu nie dlatego, 
że jest ezoteryczny, ale ponieważ sam 
nie może stanowić centrum i tym samym 
kryterium dla wszystkiego innego”16. 
Centrum znajduje się w Kościele. Jed-
nym z zadań mistyki jest stymulowanie 
objawionego nauczania, stymulowanie 
centrum, by wzrastało na zewnątrz, ku 
obrzeżom. Mistyka kościelna przyczynia 
się do pogłębiania wiary i posłuszeństwa. 
Powiększa granice odkupionego teryto-
rium17. Osoba mistyka oraz jej mistycyzm 
są niedoskonałe z trzech powodów: 

1) ponieważ wizja odsyła do rzeczy-
wistości, która przekracza to, co w niej 
ukazane, 

2) ponieważ wizja przekracza to, co 
mistyk może pojąć, 

3) ponieważ doświadczenie mistyka 
przekracza to, co może on przekazać 
innym. 

14 H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka 
teologiczna, t. 1, Kontemplacja postaci, 
Kraków 2008, s. 357.
15 Tamże.
16 M. L. Sutton, Heaven Opens. The 
Trinitarian Mysticism of Adrienne von 
Speyr, Minneapolis 2014, s. 78.
17 Tamże.

Ta niedoskonałość domaga się przy-
jęcia odpowiedniej postawy przez misty-
ka, który nie będzie narzucał swojego 
doświadczenia18. Von Speyr mówi o eu-
charystycznym kryterium autentyczności 
doświadczenia mistycznego. Autentyczny 
mistycyzm, mimo iż dokonuje się na 
obrzeżu, będzie ciążył ku centrum dzięki 
Eucharystii. Jeżeli mistyk widzi Pana, 
będzie dążył do jeszcze głębszej komunii 
z Nim w Eucharystii19. Wszystko, co obja-
wiane jest z nieba, ma zarazem trynitarny 

i eklezjalny charakter. 
Wszystko, co znaj-
duje się na obrzeżu, 
musi być odczytywa-
ne w świetle centrum. 
Cel mistyki, zdaniem 
von Speyr, leży w 
tym, iż „trójjedyna mi-
łość pragnie stworzyć 
dzięki chrześcijań-
skiemu objawieniu 
nowe zrozumienie i 
nową miłość w Ko-
ściele”20. Mimo iż 
mistyka znajduje się 

na obrzeżu, trzeba jej pozwolić przeszyć 
samo centrum jej pełnym nowego wglądu 
zrozumieniem i nowym żarem miłości. 
Bóg daje mistykowi taką perspektywę, 
ponieważ jest rzeczą dobrą, by ludzie 
spoglądali na centrum z obrzeża, aby 
dostrzegli pełnię tego centrum21. Pomię-
dzy centrum a obrzeżem dokonuje się 
pewien ruch. Centrum nie jest skostniałe, 
lecz żywe, a to życie uwidacznia się 
w impulsie popychającym mistyka ku 
obrzeżom, skąd pociągany jest na powrót 
ku centrum22.

To, co zostało dotąd powiedziane, 
choć stanowi jedynie wybraną cząstkę 
nowszej refleksji dotyczącej znaczenia 
objawień prywatnych, w wystarczający 
sposób pokazuje, jak niedoskonała teo-
logia nie pozwala na adekwatne ujęcie 
i praktyczne wykorzystanie łaski, którą 
Bóg wspomaga Kościół w epoce współ-
czesnej. Temat domaga się dalszego 
rozwijania i to w wielu różnych aspektach, 
tak aby postulat lepszej teologii tych 
zjawisk mógł zaowocować odpowiednim 
przygotowaniem nowych pasterzy oraz 
stosowną zmianą mentalności obecnych.

Aleksander Sztramski

18 Tamże.
19 Tamże, s. 79.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 79–80.
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To przyszło nagle, moje życie zawisło 
na włosku. Pamiętam pierwszy dzień w 
szpitalu, następnie jak przez mgłę, a po-
tem odeszłam. Słyszałam jak ktoś mówił: 
oddychać - nie oddychać. Nic nie czułam: 
ani bólu, ani duszenia się. Obudziłam się 
w środku nocy w dziwnej, głuchej ciszy. 
Spojrzałam na krzyż i modliłam się do 
Miłosierdzia Bożego. Czułam, jakby czas 
się cofał i jakbym znalazła się na pogrą-
żonej w mroku pustyni. To powtórzyło się 
jeszcze raz. 

Przewieziono mnie do innego szpitala. 
Zawsze modliłam się o dobrą śmierć, 

lecz ostatnio ciągle o niej myślałam, 
spokojnie bez obawy. No i spotkałam 
się z nią.

Śmierć... jest okrutna, zimna, nienasy-
cona, bezlitosna. Nie jest tworem Boga, 
tylko następstwem za grzech. To słowa 
Jezusa do Marii Valtorty, nie moje.

Umieranie z Bogiem to nadzieja, to 
wiara, że Bóg istnieje, bez lęku. Nie chcę 
nawet myśleć, jaka może być śmierć bez 
Boga. Musi być straszna. Wiedziałam, 
że trzeba przygotować się na nią, aby 
żyć w Bogu i z Bogiem i doznać Jego 
Miłosierdzia.

Kiedy przewieziono mnie do drugiego 
szpitala, nie czułam już nic. Stanęłam na 
granicy wieczności. Zaczęła się agonia. 
Później się dowiedziałam, że po obu 
stronach łóżka siedzieli syn i synowa, 
wnuczka z mężem, trzymając mnie za 
ręce i odmawiali różaniec. Gdy moje ręce 
wiotczały, ściskali je mocniej. 

Wśród moich przyjaciół rozpoczął się 
krąg modlitewny. Dziesiątki osób się za 
mnie modliło. Po prostu wyrywano mnie 
z tamtego świata. Stan mój był skrajnie 
ciężki. Po ludzku sądząc nie miałam 
żadnych szans na przeżycie. Wola Boża 
była jednak inna.

Ostre zapalenie płuc, uszkodzenie 
nerek, sepsa, zaostrzony atak astmy, 
ustanie krążenia, migotanie serca, nadci-
śnienie... Każda z tych chorób mogła być 
w moim wieku śmiertelna, ale Dobry Bóg 
chciał inaczej.

W duchu odeszłam już z tej ziemi. 
Nie przeszłam przez żaden tunel z cu-
downym światłem. Nie widziałam Boga, 
ani nie słyszałam Jego Głosu. On jednak 
przemawiał w tym czasie w moim sercu. 

Pamiętam, że ogarnęła mnie stra szna 
ciemność, widziałam tylko mały fosforyzu-
jący punkt światła. Choć to było straszne, 
nie bałam się. Zaczęłam się modlić: 

Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, 
kocham Ciebie. Weź moją duszę, moje 
ciało. Bądź Wola Twoja, oddaję Ci wszyst-
ko, co posiadam...

Powtarzałam to w kółko. Po każdym 
moim słowie widziałam jakby małe złote 

pasemko wędrowało do Serca Boga. Nie 
widziałam Boga w tej przerażającej ciem-
ności, lecz czułam, że JEST! Zaczęłam 
krzyczeć: Boże, gdzie jesteś? Zdejmij tę 
czarną szatę, nie widzę Cię... 

Bóg nie ma czarnej szaty, bo jest 
świa tłem, pięknem, życiem. A jednak 
myślałam o czarnej szacie, to było takie 
niepojęte. Znów zaczęłam się modlić od 
początku: odezwij się Ojcze, przecież 
jestem Twoim dzieckiem. 

Nie miałam już sił. Wydawało mi się, 
ze to trwa wieki. 

Nagle zaczęłam wpadać w jeszcze 
większą ciemność, coś mnie wciągało w 
czarną otchłań z całej siły. Byłam przera-
żona, wiedziałam, że nie wydobędę się z 
tej czeluści, jeżeli Bóg mi nie poda ręki. 

Znów krzyczałam: Boże, ratuj! Gdzie 
jesteś? 

Nagle przyszła chwila zwątpienia... 
więc jednak Cię nie ma! Jesteś kłamcą! 

To był sprawdzian mojej wiary. 
– Ratuj Boże! – wołałam, wiem, że 

jesteś! Nie jesteś kłamcą! Jesteś Prawdą, 
Jasnością, Pięknem, Miłością. Istniejesz, 
a ja jestem Twoim dzieckiem. Czytając 
Orędzie Boga Ojca do dzieci, na Twoje 
pytanie odpowiedziałam trzy razy „tak”! 

Traciłam siły, niczego już nie rozumia-
łam. Wtedy poczułam, że ktoś chwycił 
mnie za rękę. Stanęłam przed Bogiem. 
Nie widziałam Go, ale bardzo mocno Go 
odczułam. Nieśmiało i cicho prosiłam: 
jestem Twoim dzieckiem, powiedz, że 
tak! W moim wnętrzu usłyszałam: Rze-
czywiście jesteś moim dzieckiem, ale czy 
chcesz nim być? 

Nie rozumiałam. 
– Przecież wiesz, że chcę nim być. 
– Więc co Mi dasz? - zapytał Głos 

jakby z uśmiechem. 
– Wiesz, Ojcze, że nie mam już nic, 

jestem ogołocona ze wszystkiego. 
– Pomyśl... - usłyszałam ciepły, pełen 

miłości Głos. 
– Chcesz moją wolną wolę? Więc daję 

Ci ją, ale zostaw mi trochę tego, co było 
w niej dobre... 

Znów znalazłam się na ciemnej pu-
styni. Na jej środku była wielka studnia 
z korbą. W studni – kryształowa kula 
wypełniona różańcami. Obok siedział ktoś 
w czarnym kapeluszu i spoglądał na mnie 
nieprzychylnie. Oprócz niego nie widzia-
łam żadnych demonów lub złych duchów. 

Usłyszałam: 
– Nie bój się. Wybieraj różańce.
Pomyślałam: nie boję się, bo Ty jesteś 

ze mną. Wybierałam, wybierałam, aż 
kula była pusta. Wtedy ukazało się w niej 
cudowne światło: ciepłe, piękne, dobre. 
Czułam się spokojnie, radośnie,  tak że 
trudno to opisać. Światło w kuli miało 

około 10 cm wysokości. Znów odezwał 
się we mnie piękny, ciepły głos: 

– Wiesz co to jest? 
– Nie. Ale czuję, że jest cudowne, 

niezwykłe.
– To moja Miłość do ciebie! 
Moja rogata dusza szepnęła: Tak 

mało... 
–  Więcej byś nie zniosła – usłyszałam 

te słowa wypowiedziane z uśmiechem.
I nagle ogarnęła mnie Miłość Boża 

tak wielka, ogromna, że nie da się tego 
wyrazić słowami. Będę za Nią tęsknić 
całe moje życie. Chciałam, aby to trwało 

Teresa Rymarz

MOJE 
ODEJSCIE 
DO OJCA

,

Znana uczestnikom spotkania z 
Vassulą w Chorzowie (1994) i uczest-
nikom rekolekcji w Jaworkach, jedna z 
osób, która dała swoje świadectwo o 

Medziugorju na filmie „Tryptyk Królowej 
Pokoju” odeszła do Domu Ojca 

16 kwietnia 2015. Przed śmiercią 
napisała świadectwo o tym, czego 

doświadczyła kilka miesięcy wcześniej. 
Polecamy ją Waszej pamięci.
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wiecznie! Czułam też moją miłość do Boga, nawet w chwilach 
wdzięczności nie była tak silna i wspaniała. Było mi teraz tak 
dobrze, byłam tak bardzo szczęśliwa. Bardzo już zmęczona 
wspięłam się na pierś Ojca i prosiłam: 

– Tatusiu, weź mnie teraz na drugą stronę do światła, tak 
mi dobrze z Tobą! 

– Wrócisz na ziemię, bo mam pewne plany wobec ciebie.
– Więc bądź wola Twoja – odrzekłam. Czy mogę ludziom 

opowiedzieć o Twojej Wielkiej Miłości? 
– Możesz – usłyszałam. 
Tuląc się do Niego znów prosiłam: 
– A może jednak weźmiesz mnie na drugą stronę? Nie chcę 

wracać do świata...
Znów znalazłam się na pustyni, w kryształowej kuli przybyło 

światła. 
– Czy wiesz co to jest? 
– Nie, choć to też jest takie dobre i ciepłe i takie pełne miłości. 
– Tak, to miłość twoich dzieci, więc wrócisz do nich jeszcze 

na chwilę.
– Dobrze Ojcze, jak chcesz.
Byłam już tak zmęczona walką duszy o Miłość Ojca, ciężko 

się napracowałam. Chciałam zasnąć w Jego objęciach, wdra-
pałam się więc na pierś Ojca i zasnęłam.

Obudziłam się wczesnym rankiem i wszystko we śpiewało: 
mój Ojciec w niebie mnie kocha - a ja kocham Jego! Chciałam 
z radości wykrzyczeć to głośno, aby wszyscy o tym wiedzieli. 
To było wspaniałe, piękne.

Przez 5 dni odczuwałam silnie Jego Miłość. Niestety wiedzia-
łam, że to nie będzie trwało wiecznie. Nie jestem tego godna, 
lecz na zawsze będę pamiętać, że Ona jest i znów ją odczuję, 
gdy spotkam się z Bogiem na wieki. 

Przez 5 dni trwało we mnie to uczucie, że chciałam krzyczeć: 
Ludzie! Bóg mnie kocha, kocha, kocha. Kocha was wszystkich! 
A ja kocham Jego! 

Każdego dnia, choć już nieco inaczej przeżywałam to spo-
tkanie z Ojcem.

W następnym dniu przypomniałam sobie, że oddałam 
Ojcu moją wolną wolę. Co ja teraz zrobię? – pomyślałam. Gdy 
chciałam wstać, to wstawałam, gdy chciałam jeść, to jadłam, 
gdy chciałam zrobić to czy tamto, to robiłam. A co teraz będzie?

Nagle, jakby ze śmiechem, usłyszałam: 
– A co robi grzeczne dziecko, gdy czegoś chce?
– Prosi.
– Właśnie. Zatem proś.
– Tatusiu, powiedz moim aniołom, by mi we wszystkim 

pomagali. 
I rzeczywiście: o co prosiłam, otrzymywałam natychmiast. 

Byłam po 3 dializach, musiałam bardzo dużo pić. Skończyła mi 
się butelka z wodą, a drugiej nie mogłam otworzyć, bo byłam 
za słaba... więc prosiłam: 

– Tatusiu, powiedz aniołom, by mi ją otworzyli.
Jeszcze raz sięgnęłam po butelkę... była otwarta.
Przez 10 dni nie mogłam jeść, trochę kaszki, niczego innego 

nie potrafiłam przełknąć. Marzyłam cały czas o szklance mleka. 
– Tatusiu, tak chciałabym się napić mleka – pomyślałam. 
Wieczorem przyszła salowa, pytając czy chcę kolację? 
– Nie, dziękuję, lecz chętnie napiłabym się mleka. 
Salowa na to: 
– Zimne? Ciepłe czy letnie? 
Pomyślałam, że podjęła mój żart, bo skąd mleko w szpitalu? 

Odpowiedziałam jej więc: proszę o letnie. Za 5 minut przyniosła 
mi szklankę mleka...! Czy można wątpić, że Bóg nas kocha?

Zaczęłam się zastanawiać gdzie był mój Jezus i Matka 
Najświętsza gdy zdawałam mój egzamin wiary. W tamtych 
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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.

Drogi Czytelniku, Czytelniczko pisma „Vox Domini”!
Bardzo cieszymy się z zainteresowania naszą pracą, któ-

re musiało kiedyś być wyrażone – telefonicznie lub listownie 
– chęcią zamówienia prenumeraty lub nieodwołaniem tej, która 
była zamówiona rok lub dwa lata wcześniej.

Zawsze stosowaliśmy zasadę stałej wieloletniej kartoteki, a 
kiedy z Waszej strony nie było już chęci dalszego otrzymywania 
przesyłek, prosiliśmy o taką informację, abyśmy mogli usunąć 
wpis z kartoteki, nie narzucając się z kolejnymi przesyłkami.

Niestety z przygotowaniem pisma, jego drukiem w kolorze, 
a także z rozsyłaniem wiążą się koszty, które systematycznie 
pokrywamy, a z każdym rokiem rosną. Duża grupa Czytelni-
ków zwleka, czasem nawet rok, z opłaceniem prenumeraty. 
Wyznaczyliśmy ją zasadniczo na 35 zł na rok za przesyłkę 
1 egzemplarza, prosząc tych, którzy mogą wesprzeć innych, 
biedniejszych o wpłatę chociaż o 1 zł więcej. Nie wyznaczamy 
terminów, akceptujemy płatność w kilku ratach, opóźnioną lub 
czasem niższą, zależną od możliwości, które każdy, zgodnie z 
sumieniem, najlepiej potrafi ocenić. 

Z przykrością stwierdzamy, że w kartotece brakuje nam czę-
sto informacji o jakiejkolwiek kwocie wspierającej pismo. Mogła 
się zdarzyć pomyłka, np. że czegoś nie odnotowaliśmy – za 
co z góry przepraszamy. Będziemy wdzięczni za sprostowanie. 
Zawsze na kopercie podajemy aktualny stan wpłat na dany rok.

Chętnie wyjaśnimy wszelkie nieporozumienia i za te, które 
wynikły z naszych błędów serdecznie przepraszamy. Liczymy 
na Wasze zrozumienie i na to, że pozostaniecie z nami. Życzy-
my wszystkim Bożego błogosławieństwa i owocnej lektury!

ciemnościach myślałam: Mamusiu Najświętsza, obiecałaś, że 
będziesz przy śmierci, czyli wciąż jeszcze stoję na progu wiecz-
ności, bo Ciebie nie ma. 

Nie widziałam Ich, ale czułam, że są obok mnie, z mojej lewej 
strony. Miłość trudno jest opisać, ją się czuje. A uwielbienie...! 
Pan Jezus stał przed Ojcem w głębokim uwielbieniu, miłości, 
oddaniu i czci. Mama Najświętsza – w miłości i pokorze. Nie 
wtrącali się, lecz na pewno się za mnie modlili.

Gdy myślałam o tym wielkim uwielbieniu Syna, z zażeno-
waniem pomyślałam z jaką zażyłością wdrapałam się na pierś 
Ojca, by odpocząć, nazajutrz już z wielką skromnością i pokorą 
umieściłam się gdzieś pod piętą Ojca, by ciągle być blisko Niego.

Raymond Moody w książce „Życie po życiu” opisuje, jak 
wielu ludzi zapewniało o swoim przejściu przez tunel. Być może. 
Gloria Polo w swojej książce „Trafiona przez piorun” także pisze o 
przeżyciach na progu wieczności... Mały Colton Burpo opowiada: 
Niebo istnieje naprawdę! Bo istnieje! Opisałam moje oderwanie 
duszy od ciała. To były autentyczne przeżycia i nie ma w nich 
fantazji. Piszę to po 75 dniach i ciągle wszystko to jest żywe w 
moim wnętrzu. Spotkanie z Bogiem mogę opisać w każdej chwili 
jeszcze raz ze wszystkimi szczegółami.

Każdy wie, że śmierć istnieje i każdy się z nią wcześniej lub 
później spotka. Zdarzają się powroty z granicy wieczności i dzieje 
się to ku większej chwale Bożej. Tak ważne jest przygotowanie 
się do niej w każdym wieku, bo śmierć przychodzi niezapowie-
dziana. Ale najważniejsza jest Miłość Boga do mnie, do ciebie, 
do wszystkich ludzi – w to trzeba uwierzyć. To chcę przekazać.

Dziś niestety nie czuję już tej wielkiej Miłości Ojca, ale wiem, 
że powróci i jestem gotowa. Wiem, że istnieje i że spotykam się z 
Nią, kiedy nadejdzie mój czas. Dziś dusza moja nieraz pogrąża 
się w ciemności, może to jest właśnie mój krzyż. Potrzeba mo-
dlitwy, by wytrwać w dobrym. Moją duszą dysponuje Bóg, więc 
czegóż mam się lękać? Ufam, że nie spotka mnie nic złego.

Teresa


