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W kontekÊcie Objawienia wiemy, ˝e „niebo” lub „szcz´ÊliwoÊç”, w której si´ znajdziemy, nie jest abstrakcjà czy te˝
fizycznym miejscem poÊród ob∏oków, lecz ˝ywà i osobistà
wi´zià z Trójcà Âwi´tà. Jest to spotkanie z Ojcem, które si´
urzeczywistnia w Chrystusie Zmartwychwsta∏ym dzi´ki komunii Ducha Âwi´tego.
Jan Pawe∏ II, Audiencja generalna 21 lipca 1999
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Józef Zawitkowski
Sekretariat Fatimski
Czcigodny Ksiàdz
PT Krzysztof Czapla SAC
w Zakopanem na Krzeptówkach
To dla mnie wielka ∏aska i honor, ˝e mog´ w ksià˝ce
Wi´cej ni˝ doczesnoÊç… napisaç s∏owa wst´pu.
Ca∏emu Sekretariatowi Fatimskiemu na Krzeptówkach
dzi´kuj´ za to, ˝eÊcie nam przypomnieli o setnej rocznicy
objawieƒ fatimskich. Dzi´kuj´ Wam za to, ˝e zaproponowaliÊcie nam modlitewnà nowenn´ i tak du˝o materia∏ów gorliwoÊcià Waszà wypracowanych. Tylu dobrych ksi´˝y korzysta z Waszej pomocy w pierwsze soboty ka˝dego miesiàca i w ka˝dy trzynasty dzieƒ od maja do paêdziernika, i modli si´ kornie przed Matkà Boskà Fatimskà. Czasy sà trudne. Widzimy i czujemy jak piek∏o si´ rozwar∏o, a jego anio∏y nienawiÊcià zionà. Trzeba nam tu prze˝yç czyÊciec, a potem niech b´dzie niebo.
MyÊlà i sercem uciekam cz´sto na Krzeptówki. Kl´kam
przy grobie wielkiego kap∏ana Êp. Miros∏awa Drozdka.
Oczyma pami´ci widz´ tam Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II kl´czàcego przed figurà Matki Bo˝ej Fatimskiej. To
Ona zobaczy∏a w Morskim Oku zakrwawiony pierÊcieƒ Rybaka. Wyciàgn´∏a, otar∏a i ocali∏a. KoÊció∏ na Krzeptówkach, to ˝ywe i góralskà mi∏oÊcià wyrzeêbione wotum dla
Pi´knej Pani Fatimskiej. Ten koÊció∏ chowa tajemnic´, co
Ojciec Âwi´ty mówi∏ Matce Bo˝ej na Krzeptówkach.
Niech Ojciec Âwi´ty b´dzie subito santo! A gdy przyjdzie
do nas jako Êwi´ty, stanie si´ cud i odmieni si´ oblicze tej
ziemi. Módlmy si´, niech si´ tak stanie.
¸owicz, styczeƒ 2011
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Ks. Krzysztof Czapla SAC
dyrektor Sekretariatu Fatimskiego

Rok 2011 – trzeci rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej

Z∏o nazywamy po imieniu tylko po to, a˝eby wskazywaç na mo˝liwoÊç jego przezwyci´˝enia.
Jan Pawe∏ II, Pami´ç i to˝samoÊç

„Nie wystarczy modliç si´, wzywaç pomocy Jezusa, poÊrednictwa Maryi. Trzeba, by wszyscy poznali i uznali, ˝e ta
wojna, która wydaje si´ najwi´kszà od poczàtku Êwiata, jest
ostatecznie nie czym innym, jak najzas∏u˝eƒszà karà z powodu obra˝ania Bo˝ej sprawiedliwoÊci. Rozum ludzki, zadufany w swoje si∏y, odmówi∏ nale˝nego Bogu pos∏uszeƒstwa.
Ludzie zaniedbali religi´, ca∏kiem jà zlekcewa˝yli. Nakazy
religii odrzucili jako niegodne siebie i swoich czasów. Dà˝yli jedynie do wygód, do bogactw, rozkoszy. To zemÊci∏o si´,
gdy˝ kiedy usunie si´ Êwi´toÊç i religi´, nast´puje wielkie
zamieszanie w ˝yciu i gwa∏towne zaburzenia. Zb∏àdzono,
trzeba nawróciç. By∏y ciemnoÊci, trzeba Êwiat∏a prawdy. Ci,
którzy odrzucili religi´, niech teraz do niej wrócà. Obyczaje
majà byç uformowane wed∏ug nauki Jezusa. Nauka ta ma
objàç swoim wp∏ywem jak najszersze objawy ˝ycia”. Tak pisa∏ Ojciec Âwi´ty Pius XII w kontekÊcie bolesnych doÊwiadczeƒ II wojny Êwiatowej do kard. Magilione w dniu 25
kwietnia1943 r.
Choç od tego czasu up∏yn´∏o wiele lat i ludzkoÊç w tym
okresie doÊwiadczy∏a jak˝e wielu bolesnych lekcji, to jednak s∏owa papie˝a zachowujà nadal swà aktualnoÊç. DziÊ
równie˝ mo˝na by je z ca∏à stanowczoÊcià powtórzyç i zadedykowaç ludziom XXI wieku. Ludzie zaniedbali religi´, ca∏kiem jà zlekcewa˝yli – czy˝ nie zauwa˝amy tego wokó∏ sie8
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bie? Jednak w naszych czasach zaniedbanie i porzucenie
religii przybra∏o bardziej wyrafinowanà form´. DziÊ ju˝ nie
mamy do czynienia z ateistycznym materializmem wschodu
wywo∏anym przez b∏´dy Rosji. Teraz musimy si´ zmierzyç
z o wiele groêniejszym ateizmem materialistycznym zachodu; ateizmem, który przez wielu jest niedostrzegany, uznawany nawet za dobro, a walka z nim jest cz´sto traktowana jako próba pozbawienia cz∏owieka szcz´Êcia i radoÊci ˝ycia. Zauwa˝my bowiem, jak dziÊ podchodzi si´ do nienaruszalnoÊci ˝ycia ludzkiego, czy te˝ zagadnienia konsekwencji ludzkich czynów. Kto myÊli o rzeczach ostatecznych: niebie, piekle, czyÊçcu, o realnoÊci dzia∏ania z∏ych duchów
– dla wielu wspó∏czesnych ludzi sà to jakby bajki z czasów
Êredniowiecza.
„Pani nasza pokaza∏a nam morze ognia, które wydawa∏o
si´ znajdowaç w g∏´bi ziemi, widzieliÊmy w tym morzu demony i dusze jakby by∏y przezroczystymi czarami lub brunatnymi ˝arzàcymi si´ w´gielkami w ludzkiej postaci. […]
WidzieliÊcie piek∏o, dokàd idà dusze biednych grzeszników”. Majàc na uwadze te s∏owa Siostry ¸ucji, postawmy
sobie pytanie: co znaczà one dla wspó∏czesnego Êwiata,
a w konsekwencji dla ludzi, którzy ten Êwiat tworzà?
– a zrozumiemy, na czym polega owo wyrafinowanie w podejÊciu do religii.
S∏owa Matki Bo˝ej i wizja piek∏a, o której mówi Siostra
¸ucja, nie pozostawiajà ˝adnych wàtpliwoÊci, co do realnoÊci istnienia piek∏a, jak równie˝ co do tego, ˝e ostatecznà
konsekwencjà z∏a ludzkich czynów jest wieczne pot´pienia. I choç jest to prawda zawarta w Ewangelii Jezusa Chrystusa, to jednak w Fatimie w XX wieku zosta∏a ona przypomniana bardzo dobitnie. Dlaczego? Siostra ¸ucja tak odpowiedzia∏a na to pytanie: „Nie wiem, czy to dlatego, abyÊmy
lepiej zrozumieli potrzeb´ sk∏adania Bogu ofiar oraz modlitwy za nawrócenie grzeszników, Nasza Pani chcia∏a pokazaç nam piek∏o, w Âwietle ogromnego Bo˝ego Jestestwa;
byç mo˝e równie˝ dlatego, i˝ wiedzia∏a, ˝e w przysz∏ych
10

czasach prawda ta zostanie negowana lub poddana w wàtpliwoÊç”. Czy˝ te przysz∏e czasy nie sà nam wspó∏czesne,
czy˝ to nie dzieje si´ w∏aÊnie na naszych oczach?
Problem ten we wspó∏czesnych czasach sta∏ si´ jednak
o wiele g∏´bszy, poniewa˝ prawda dotyczàca piek∏a nie jest
negowana wprost. DziÊ Êwiat bowiem nie chce s∏uchaç
o grzechu, gdy˝ jeÊli si´ o nim nie mówi, to jakby problem
nie istnia∏. A jeÊli ju˝ ma on zostaç podj´ty, to tylko indywidualnie, nie na forum publicznym. Po co bowiem burzyç
spokój, straszyç, przypominaç to, co z∏e? Nie mo˝na budowaç zdrowej pobo˝noÊci na strachu. Jak˝e wspó∏czesna
mentalnoÊç doros∏ych stara si´ chroniç dzieci, by nie doÊwiadczy∏y bezpoÊrednio prawdy dotyczàcej: Êmierci, choroby, cierpienia, ofiary, koniecznoÊci stawiania wymagaƒ,
czy konsekwencji czynów wykraczajàcej poza doczesnoÊç.
Czy i my, ludzie wierzàcy, nie ulegamy czasem tym wspó∏czesnym pràdom? „Niektórzy ludzie, nawet pobo˝ni, nie
chcà dzieciom mówiç o piekle, ˝eby ich nie przera˝aç, ale
Bóg nie zawaha∏ si´ pokazaç go trojgu dzieciom, z których
jedno mia∏o zaledwie 8 lat”. Tak z perspektywy lat postrzega∏a Siostra ¸ucja rol´ wizji piek∏a w procesie formowania
sumienia i pobo˝noÊci. Oto Bo˝a pedagogia, oto droga wychowania wskazana nam przez Matk´, która z zatroskania
o wieczne zbawienie swoich dzieci przychodzi z Nieba. Nie
mo˝na bowiem dà˝yç do Êwi´toÊci, ˝yjàc w u∏udzie; nie
mo˝na iÊç drogà prawdy, kierujàc si´ tylko tym, co jest jedynie jej namiastkà. Nie mo˝na wybraç w∏aÊciwych Êrodków na drodze do Êwi´toÊci, nie b´dàc Êwiadomym realnoÊci zagro˝eƒ i przeszkód, z jakimi b´dziemy musieli si´
zmierzyç.
Bo˝a pedagogia jednak nie polega w tym wypadku
na tym, by straszyç cz∏owieka, by przykuwaç jego uwag´
do tego, co z∏e. Wskazanie na z∏o, nie ma na celu koncentrowania na nim naszej uwagi; chodzi o to, by to, co z∏e, nazwaç po imieniu i wskazaç na mo˝liwoÊç jego przezwyci´˝enia. „Bóg w Jezusie Chrystusie pochyla si´ nad cz∏owie11

kiem, aby mu podaç d∏oƒ, a˝eby go dêwignàç za ka˝dym razem, gdy upada” – uczy∏ Jan Pawe∏ II. Cz∏owiek, by jednak
chcia∏ wyciàgnàç r´k´ ku Bogu, musi sobie zdawaç spraw´
z sytuacji, w jakiej si´ znajduje. Dlatego te˝ Pani z Nieba
najpierw odkrywa przed dzieçmi prawd´ dotyczàcà piek∏a,
by nast´pnie wskazaç na Swoje Niepokalane Serce. „WidzieliÊcie piek∏o, dokàd idà dusze biednych grzeszników.
Aby ich ratowaç, Bóg chce ustanowiç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego Niepokalanego Serca. JeÊli zrobi si´ to, co ja
wam mówi´, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na Êwiecie. Wojna si´ skoƒczy”. Nie chodzi zatem o rozpami´tywanie i zwracanie uwagi tylko na to, ˝e jest z∏o,
grzech i realnoÊç wiecznego pot´pienia. Jednak by zrozumieç sens i wielkoÊç daru ofiarowanego nam przez Niebo,
trzeba spojrzeç na nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca
Maryi przez pryzmat rzeczy ostatecznych. Kardyna∏ J. Ratzinger we wprowadzeniu do trzeciej tajemnicy fatimskiej
napisa∏: „By ratowaç dusze przed piek∏em wskazany zostaje – ku zaskoczeniu ludzi anglosaskiego i niemieckiego kr´gu kulturowego – kult Niepokalanego Serca Maryi”.
Zechciejmy zatem dziÊ dostrzec i przyjàç ten wielki dar,
jaki ofiarowa∏o nam Niebo w Fatimie w 1917r. Nie wahajmy si´ wyruszyç w drog´ wskazanà nam przez Maryj´ za
poÊrednictwem fatimskich dzieci. Nie l´kajmy si´ z∏a, jeÊli
z wiarà i ufnoÊcià b´dziemy uciekaç si´ do Niepokalanego
Serca Maryi, b´dziemy zawsze bezpieczni. Niech rozwa˝anie prawd wiary dotyczàcych nieba, piek∏a i czyÊçca zaowocuje bardziej Êwiadomà i gorliwà modlitwà nie tylko o w∏asne uÊwi´cenie, ale równie˝ i innych ludzi. Niech nas zapali do tego, by Êwiadomie wynagradzaç Niepokalanemu Sercu Maryi, a przez to ratowaç grzeszników przed wiecznym
pot´pieniem.

sobót miesiàca w intencji wynagradzajàcej Sercu Maryi
oraz na Êwiadomym poÊwi´ceniu si´ Niepokalanemu Sercu
Maryi. Wielkie to wyzwanie dla nas wszystkich, ale jak˝e
wa˝ne. Dlatego te˝ zrodzi∏a si´ w 2009 r. idea Wielkiej Nowenny Fatimskiej, w ∏àcznoÊci z sanktuarium w Fatimie,
i pop∏yn´∏a w Êwiat z zakopiaƒskich Krzeptówek, zwanych
Polskà Fatimà.
¸udzi∏by si´ ten, kto sàdzi∏by, ˝e prorocka misja Fatimy
zosta∏a zakoƒczona. […] Oby te siedem lat, które dzielà nas
od stulecia Objawieƒ, przyspieszy∏o zapowiadany triumf
Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy PrzenajÊwi´tszej – mówi∏ Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI w Fatimie 13 maja 2010r. Or´dzie Fatimskie pozostaje do dziÊ aktualne
i czeka na wype∏nienie! Czas Wielkiej Nowenny przed setnà rocznicà objawieƒ jest wezwaniem dla ka˝dego z nas, by
odkryç sens fatimskiego przes∏ania i podjàç radosny trud jego wype∏nienia. JeÊli zatem t´sknimy i oczekujemy na czas
triumfu Niepokalanego Serca Maryi, w∏àczajmy si´ w dzie∏o Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Zauwa˝my, jak wiele czeka nas pracy, równie˝ w tym
wzgl´dzie by zmieniç akcenty w naszej fatimskiej pobo˝noÊci, by nie koncentrowaç jej jedynie na 13. dniu miesiàca,
ale jak byç powinno: na nabo˝eƒstwie pierwszych pi´ciu
12
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WIELKA NOWENNA FATIMSKA
Wielka Nowenna Fatimska nie jest formà nabo˝eƒstwa,
w ramach którego nale˝y odmówiç jedynie konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia
wszystkich si∏ i wszystkich serc kochajàcych Maryj´, by pomagaç wspó∏czesnemu Êwiatu poznaç or´dzie fatimskie
i odpowiedzieç na proÊby Matki Bo˝ej.
Nowenna rozpocz´∏a si´ 13 maja 2009 r., jednak w∏àczyç
si´ do niej mo˝na w ka˝dym czasie i mo˝e to uczyniç ka˝dy, kto chce modliç si´ i pracowaç dla Maryi. W Fatimie
Matka NajÊwi´tsza zaprosi∏a nas do wspó∏pracy w dziele
zbawienia ludzi. DziÊ, gdy stoimy na progu setnej rocznicy
Jej objawieƒ, chcemy wziàç sobie do serca to naglàce wezwanie do zaanga˝owania si´ w ratowanie Êwiata. Nowenna zatem to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo,
g∏oszone kazanie, zaproszenie do wspólnego ró˝aƒca czy
nabo˝eƒstwa pierwszosobotniego; wszystko po to, by
Maryja by∏a bardziej znana i mi∏owana przez ludzi na ca∏ym Êwiecie, by nadszed∏ czas tryumfu Jej Niepokalanego
Serca.
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WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017
1. PEWNI ZWYCI¢STWA (2009)
konfrontacja z cywilizacjà Êmierci
2. BEZPIECZNI NA KRAW¢DZI CZASU (2010)
zawsze przy Maryi
3. WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå (2011)
jest niebo, jest piek∏o, jest czyÊciec
4. NIE ˚YJEMY DLA SIEBIE (2012)
wynagradzanie za grzechy Êwiata
5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013)
cud nad cudami, który zmienia wszystko
6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014)
jednak ró˝aniec, szkaplerz, sznur pokutny
7. POT¢GA RODZINY (2015)
domowy KoÊció∏, którego nie przemogà bramy piek∏a
8. BÓG JEST MI¸OSIERNY (2016)
ostatnie s∏owo nale˝y do Boga, który jest Mi∏oÊcià

Co to znaczy w∏àczyç si´ w dzie∏o
Wielkiej Nowenny Fatimskiej?
1. Odmawiamy ró˝aniec, najlepiej codziennie. JeÊli ktoÊ
nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowennà nic wspólnego.
2. Odprawiamy nabo˝eƒstwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pi´ç pierwszych sobót
miesiàca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani raz nie odprawi tego nabo˝eƒstwa, nie jest jej uczestnikiem.
3. Âwiadome poÊwi´camy si´ Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez oddania si´ Matce NajÊwi´tszej trudno mówiç o ˝yciu or´dziem fatimskim, a tym samym o uczestnictwie
w Wielkiej Nowennie Fatimskiej.
4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu.
5. Uczestniczymy w nabo˝eƒstwach fatimskich odprawianych 13. dnia miesiàca. Udzia∏ w nich nie jest jednak
warunkiem koniecznym.
6. Poznajemy coraz lepiej Maryj´ przez lektur´ ksià˝ek
i uczymy si´ coraz bardziej mi∏owaç Jà na co dzieƒ. Nikt
z nas nie b´dzie aposto∏em or´dzia fatimskiego, jeÊli sam
najpierw go nie pozna i nie zacznie nim ˝yç.

NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE ZMIENI ÂWIAT!

9. DROGA PRZEZ SERCE (2017)
przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych
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Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
MODLITWA
WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
wed∏ug s∏ów aktu zawierzenia Jana Paw∏a II,
które zmieni∏y Êwiat
Odmawiajmy jak najcz´Êciej s∏owa tej modlitwy. Powsta∏a ona na
fundamencie s∏ów, jakie Jan Pawe∏ II skierowa∏ do Maryi w uroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego, 25 marca 1984 r. Wypowiedziany
wówczas na Placu Êw. Piotra w Rzymie Akt PoÊwi´cenia Rosji i Âwiata Niepokalanemu Sercu Maryi stanowi∏ wype∏nienie proÊby Matki
Bo˝ej Fatimskiej, która domaga∏a si´, by tego poÊwi´cenia dokona∏
Ojciec Âwi´ty w jednoÊci ze wszystkimi biskupami Êwiata. Akt ten
zosta∏ przyj´ty przez Niebo i pozwoli∏ Maryi zapoczàtkowaç spe∏nianie obietnic danych nam we Fatimie. Wkrótce bowiem bez jednego
wystrza∏u upad∏ komunizm, narody odzyska∏y wolnoÊç, nasta∏ kres
przeÊladowaƒ KoÊcio∏a. Jak mówi∏a Siostra ¸ucja, ten akt „by∏
pierwszym triumfem Niepokalanego Serca Maryi”.
Modlitwa papieska mia∏a moc poruszyç Niebo. To dlatego,
przygotowujàc si´ do setnej rocznicy Objawieƒ Fatimskich, przypominamy Matce Bo˝ej s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. One
by∏y skuteczne. One wywo∏ywa∏y cuda. Taka ma byç nasza modlitwa i ca∏a Wielka Nowenna Fatimska.

«ZdrowaÊ Maryjo, ∏aski pe∏na, Pan z Tobà!».
B∏ogos∏awiona jesteÊ, Maryjo, pos∏ana przez Boga do Fatimy, która przynios∏aÊ Êwiatu or´dzie nadziei, wezwanie do
modlitwy i pokuty oraz proÊb´ o wynagradzanie za grzechy
pope∏niane przez wspó∏czesnych ludzi.
Gdy Twe s∏owa o triumfie Twego Niepokalanego Serca
zbli˝ajà si´ zwolna do swego wype∏nienia, my, odprawiajàc
Wielkà Nowenn´ przygotowujàcà nas do stuletniej rocznicy
Twych Fatimskich Objawieƒ, zwracamy si´ do Ciebie w du18
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chu mi∏oÊci, pokory i ufnoÊci bezgranicznej, i jednoczàc si´
z ca∏ym KoÊcio∏em wo∏amy do Ciebie:
«Pod Twojà obron´ uciekamy si´, Âwi´ta Bo˝a Rodzicielko!»
Stajemy dzisiaj przed Tobà, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i ca∏ych narodów. Ty znasz
wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyƒsku wszystkie zmagania pomi´dzy dobrem a z∏em, pomi´dzy Êwiat∏em i ciemnoÊcià, jakie wstrzàsajà naszym
wspó∏czesnym Êwiatem. Prosimy, przyjmij nasze wo∏anie
skierowane w Duchu PrzenajÊwi´tszym wprost do Twojego
Serca i ogarnij macierzyƒskà mi∏oÊcià ten nasz ludzki Êwiat,
który Ci zawierzamy pe∏ni niepokoju o doczesny i wieczny
los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.
Mówi∏aÊ ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na pot´pienie».
Swej duchowej córce, ¸ucji, t∏umaczy∏aÊ, ˝e «dzisiejszy
Êwiat bardziej zas∏uguje na potop ni˝ czasy Noego»,
a w swym fatimskim sekrecie pozostawi∏aÊ nam ostrze˝enie: Êwiat zas∏u˝y∏ dziÊ na wielkà kar´ Bo˝à. Tylko Bóg ma
moc zmieniç bieg naszych dziejów, po∏o˝yç kres rozrastajàcej si´ wokó∏ nas cywilizacji Êmierci, obudziç w ludziach
pragnienie budowania nowego, lepszego Êwiata. Jako
uczniowie Chrystusa, wezwani do s∏u˝by pod Jego sztandarem, stojàc dzisiaj przed Tobà, pragniemy wraz z ca∏ym KoÊcio∏em wobec Twego Niepokalanego Serca zjednoczyç si´
z poÊwi´ceniem, w którym Syn Twój, z mi∏oÊci ku nam, odda∏ si´ Ojcu: «Za nich – powiedzia∏ – Ja poÊwi´cam w ofierze samego Siebie, aby i oni byli uÊwi´ceni w prawdzie»
(J 17,19). Pragniemy zjednoczyç si´ z naszym Odkupicielem
w tym poÊwi´ceniu za Êwiat i ludzkoÊç, które w Jego Boskim Sercu ma moc przeb∏agaç i zadoÊçuczyniç.
Oddajemy si´ dziÊ Tobie bez zastrze˝eƒ, by ka˝dy z nas
by∏ «ca∏y Twój» a˝ na wieki, by nic nie od∏àczy∏o nas od Jezusa, Zbawiciela Êwiata. Niech nasze poÊwi´cenie, zjednoczone z poÊwi´ceniem Twego Syna, ma moc przemieniaç
otaczajàcy nas Êwiat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewy˝sza wszelkie z∏o, jakie duch ciemnoÊci zdolny jest roz20

nieciç w sercu cz∏owieka i w jego dziejach: jakie roznieci∏
w naszych czasach.
Prosimy Ci´, Maryjo! Uka˝ nam Swe Niepokalane Serce,
b´dàce drogà, która zaprowadzi dzisiejszy Êwiat do Boga.
Prosimy: «Od wszelakich z∏ych przygód racz nas zawsze
wybawiaç!»
WÊród licznych zagro˝eƒ i niepewnoÊci jutra wo∏amy do
Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomó˝ nam przezwyci´˝yç groz´ z∏a, która tak ∏atwo zakorzenia si´ w sercach wspó∏czesnych ludzi – z∏a, które
w swych niewymiernych skutkach cià˝y ju˝ nad naszà
wspó∏czesnoÊcià i zdaje si´ zamykaç drogi ku przysz∏oÊci!
Od g∏odu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw ˝yciu cz∏owieka od jego zarania,
wybaw nas!
Od nienawiÊci i podeptania godnoÊci dzieci Bo˝ych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwoÊci w ˝yciu spo∏ecznym, paƒstwowym i mi´dzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bo˝ych przykazaƒ, wybaw nas!
Od usi∏owaƒ zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach
ludzkich, wybaw nas!
Od przyt´pienia wra˝liwoÊci sumienia na dobro i z∏o,
wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Âwi´temu, wybaw nas!
Przyjmij, nasza Matko, to nasze wo∏anie nabrzmia∏e cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmia∏e cierpieniem ca∏ych
spo∏eczeƒstw!
Pomó˝ nam mocà Ducha Âwi´tego przezwyci´˝aç wszelki grzech; grzech w ka˝dej jego postaci: w nas i wokó∏ nas.
Niech nasze dzieci´ce oddanie si´ Tobie stanie si´ narz´dziem, którym pos∏u˝ysz si´ zgodnie z wolà Bo˝à, aby
rychlej nadesz∏a cywilizacja mi∏oÊci, aby pojawi∏a si´ wÊród
nas wiosna chrzeÊcijaƒstwa i zakwit∏a Êwi´toÊcià ˝ycia nas,
naszych rodzin i ca∏ych narodów.
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Niech jeszcze raz objawi si´ w dziejach Êwiata nieskoƒczona pot´ga Odkupienia: pot´ga Mi∏oÊci Mi∏osiernej!
Niech powstrzyma z∏o! Niech przetworzy sumienia! Niech
w Sercu Twym Niepokalanym ods∏oni si´ dla wszystkich
Êwiat∏o Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni Êwiat.
Amen.

MODLITWA
ZAWIERZENIA NOWENNY
wed∏ug s∏ów Jana Paw∏a II
S∏owa, które le˝à u podstaw tej modlitwy, wypowiedzia∏ Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II podczas czuwania modlitewnego w Fatimie,
12 maja 1991 r. Niech i nam pomogà one trwaç blisko Matki NajÊwi´tszej i nieustannie przywo∏ujà Jej obecnoÊç, byÊmy szli drogà
zbawienia.

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja,
t´ Wielkà Fatimskà Nowenn´, jakà odprawiam
ku Twojej czci i chwale Trójcy Âwi´tej,
niegasnàcej Êwiat∏oÊci.
Tego Boskiego blasku potrzebujà moje stopy,
gdy id´ przez Êwiat, pe∏en niepokoju i cz´sto zagubiony.
Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze!
Prowadê do Twego Syna! Zaprowadê do portu zbawienia.
Módl si´ za mnà, grzesznym,
teraz i w godzin´ mojej Êmierci!
Amen.
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Wiêcej ni¿ doczesnoœæ.

Maj 2011
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Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå.
MAJ 2011
Poni˝sze materia∏y stanowià propozycj´ tekstów s∏u˝àcych do odprawiania nabo˝eƒstw fatimskich w miesiàcach
od maja do paêdziernika 2011 r. Motywem przewodnim
modlitw na ten okres jest nasze pragnienie dostania si´ do
Nieba oraz wype∏nienie proÊby Matki Bo˝ej Fatimskiej o ratowanie „biednych grzeszników” – owych wielu dusz, które idà do piek∏a. W kolejnych miesiàcach pochylamy si´
nad najwa˝niejszymi wàtkami tego˝ tematu. Do dyspozycji
odprawiajàcych nabo˝eƒstwo przekazujemy: (I.) medytacj´,
którà mo˝na te˝ wykorzystaç jako kazanie podczas Mszy
Êwi´tej odprawianej w danym dniu; (II.) krótki przyk∏ad
zwiàzany z rozwa˝aniami, (III.) rozwa˝ania ró˝aƒcowe
i (IV.) materia∏ do „rozmowy z Matkà Bo˝à” podczas Apelu
Maryjnego.
Dodatkowe materia∏y mo˝na znaleêç na www.sekretariatfatimski.pl oraz pod telefonem i adresem umieszczonym na
koƒcu biuletynu

I. NAJPI¢KNIEJSZA WIADOMOÂå
(MEDYTACJA)

Niebo jest miejscem, w którym Bóg na nas oczekuje. Niebo jest
miejscem naszego ostatecznego powo∏ania i przeznaczenia. Mamy w niebie spe∏niç swoje powo∏anie, swoje istnienie, obcujàc
wiekuiÊcie z Bogiem ˝ywym, z Ojcem, Synem i Duchem Âwi´tym.
Taka jest prosta prawda o niebie, którà odczytujemy ze s∏ów Modlitwy Paƒskiej i z Ewangelii.
Jan Pawe∏ II, Audiencja generalna, 21 lipca 1999
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Majowy miesiàc 1917 r. przyniós∏ trojgu dzieciom z ma∏ej
portugalskiej wioski Aljustrel [czyt. Al˝usztrel] najpi´kniejszà chwil´ w ich ˝yciu. W po∏owie maja, a dok∏adnie trzynastego dnia tego miesiàca, ¸ucji dos Santos oraz rodzeƒstwu
Franciszkowi i Hiacyncie Marto ukaza∏a si´ Matka NajÊwi´tsza. Pastuszkowie ujrzeli Jà tak pi´knà, ˝e najm∏odsze
z dzieci – Hiacynta – nie przestawa∏a potem powtarzaç z zachwytem: „Ona by∏a taka pi´kna, taka pi´kna... jaka pi´kna
Pani... jaka pi´kna Pani”. To dlatego ¸ucja s∏usznie si´ obawia∏a, i˝ siedmioletnie dziecko nie zdo∏a zachowaç swego
spotkania z Maryjà w tajemnicy i ˝e po powrocie do domu
opowie wszystko najbli˝szym. Mia∏a racj´. Hiacynta nie potrafi∏a nie mówiç o tym pi´knie, które tamtego dnia ujrza∏a
w Cova da Iria – w dolinie Pokoju. Jej serce Êpiewa∏o; dziewczynka chcia∏a Êpiewaç o tym ca∏emu Êwiatu!
Nie mo˝e nas to dziwiç.
Maryja, która ukaza∏a si´ dzieciom na m∏odym d´bie
skalnym by∏a tak pi´kna, ˝e ˝adne s∏owo nie by∏o stanie
nadaç mu nawet w przybli˝eniu w∏aÊciwego imienia i daç
choç mgliste wyobra˝enie o tym, co sta∏o si´ udzia∏em pastuszków. Nie ma porównaƒ na tym Êwiecie, które skutecznie zbli˝à nas do tego niezwyk∏ego pi´kna. Mali wizjonerzy
z Fatimy ujrzeli pi´kno nieziemskie, pi´kno nie z tego Êwiata, pi´kno Nieba. „Ani oko nie widzia∏o, ani ucho nie s∏ysza∏o, ani serce cz∏owieka nie zdo∏a∏o pojàç, jak wielkie rzeczy przygotowa∏ Bóg tym, którzy Go mi∏ujà” – t∏umaczy Êw.
Pawe∏ (1 Kor 2, 9). Pi´kno Nieba jest poj´te. Ale choç tego
dnia dzieci wcale nie znalaz∏y si´ w Niebie, bo Matka NajÊwi´tsza ukaza∏a im si´ w ich ziemskim wymiarze, w znakach, to przecie˝ nawet widzialny „znak pi´kna Nieba”,
który wizjonerzy oglàdali z tak wielkim zachwytem, ju˝ by∏
niewypowiedzianie pi´kny: jeszcze dotykalny przez zmys∏y, ale ju˝ niewys∏owiony, oglàdany oczyma, ale ju˝ nie do
opisania i budzàcy zachwyt, z którym cz∏owiek pragnie
dzieliç si´ z ca∏ym Êwiatem.
Jednak opowiadaç o tym, jak wyglàda to pi´kno... tego
nikt nie potrafi.
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S∏usznie uczy∏ o pi´knie Nieba Jan Pawe∏ II: „Trzeba zachowywaç pewien umiar w opisach tych «ostatecznych rzeczywistoÊci», poniewa˝ pozostajà one zawsze nieadekwatne”.
Siostra ¸ucja by∏a wielokrotnie pytana o wyglàd „Pani
z Nieba”. Wizjonerka próbowa∏a opisaç wyglàd Matki NajÊwi´tszej, ale by∏o to dla niej zadanie w∏aÊciwie niemo˝liwe
do wykonania. Opisywa∏a Maryj´ jako „Panià w bia∏ej sukni, promieniujàcà Êwiat∏em jaÊniejszym od s∏oƒca”. Pisa∏a,
˝e Matka Bo˝a przysz∏a „otoczona Êwiat∏em Boga, który Jà
przemienia jak gdyby by∏a nowym stworzeniem”.
Trudno by∏o ¸ucji napisaç coÊ wi´cej.
DoÊwiadczenie pastuszków okaza∏o si´ niemo˝liwe do
przekazania. Czy nie podobnie by∏o z malowaniem Obrazu
Bo˝ego Mi∏osierdzia? Czy Siostra Faustyna, która udzieli∏a
wszelkich mo˝liwych wskazówek wileƒskiemu malarzowi
Eugeniuszowi Kazimirowskiemu, nie prze˝y∏a straszliwego
rozczarowania, kiedy w czerwcu 1934 r. ujrza∏a namalowanego na p∏ótnie Mi∏osiernego Jezusa? Nawet najlepszy p´dzel nie jest w stanie oddaç pi´kna Nieba! Niedoskona∏oÊç
dzie∏a nie by∏a winà malarza, ale winà Nieba. Nie da si´ nàç
nadprzyrodzonego bogactwa w kszta∏tach i barwach przyrodzonej sztuki. Uzmys∏owi∏ to Êw. Faustynie Pan Jezus,
który jednoczeÊnie zapewni∏, ˝e wa˝ne jest nie to, co widoczne: „Nie w pi´knoÊci farby ani p´dzla jest wielkoÊç tego obrazu, ale w ∏asce mojej”.
Ani najlepszy malarz, ani najlepszy na Êwiecie rzeêbiarz
nie sà w stanie oddaç pi´kna zmartwychwsta∏ego Jezusa
czy Maryi Wniebowzi´tej. Przybywajàcych do nas w objawieniach Zbawiciela i Jego Matk´ cechuje coÊ, czego nie
potrafimy nawet nazwaç: jakieÊ inne pi´kno, pi´kno niebieskie. I nawet wspania∏a figura Matki Bo˝ej Fatimskiej, która stoi dziÊ na miejscu objawieƒ, choç jest dzie∏em wielkiego mistrza d∏uta – Jose Thedima zwanego „Micha∏em Anio∏em Portugalii” – nawet ten wizerunek nie jest tak pi´kny,
jak to, co oglàda∏y maleƒkie dzieci fatimskie.
I znów znaczenie wizerunku nie ma nic wspólnego
z pi´knoÊcià farby i d∏uta, ale z ∏askà...
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Dla dzieci fatimskich spotkanie z Matkà NajÊwi´tszà by∏o niezwyk∏ym doÊwiadczeniem. To by∏o spotkanie z Niebem, z jego pi´knà innoÊcià, z jego niewyra˝alnym, doskona∏ym pi´knem. Wcale nie dziwi nas zachwyt pastuszków,
ani to, ˝e od 13 maja ka˝de z nich a˝ do koƒca swego doczesnego ˝ycia wi´cej myÊla∏o o Niebie ni˝ o ziemi. Bo – jak
mówià Êwi´ci – „ziemia im zbrzyd∏a”. Wiedzia∏y, ˝e nie ma
na niej pi´kna, które mo˝na by postawiç obok pi´kna Nieba i zawahaç si´ choçby przez chwil´, które z nich wybraç.
Dla pastuszków z Fatimy wybór by∏ oczywisty: tylko Niebo!
Bowiem ten, kogo ono dotknie, ten zaczyna tylko dla
niego ˝yç.
Mo˝na by powiedzieç, ˝e gdyby objawienia w Fatimie
by∏y skierowane tylko do samych dzieci: ¸ucji, Franciszka,
Hiacynty, to niepotrzebne by∏oby ju˝ nic wi´cej: wystarczy∏oby to pierwsze spotkanie dzieci z Maryjà w ciszy Doliny
Pokoju. Spotkanie, które zacz´∏o si´ w milczeniu, bez s∏ów.
Wiemy, ˝e ju˝ sam dotyk nadprzyrodzonego pi´kna wycisnà∏ na pastuszkach takie niezmywalne pi´tno, ˝e wezwanie do nawrócenia i apel o Êwi´toÊç rozbrzmiewa∏y w ich
sercach do koƒca ich dni. Wystarczy∏o, ˝e przemówi∏ do
nich j´zyk doÊwiadczenia pi´kna z Nieba. Dzieci ujrza∏y
pi´kno, któremu nie potrafi∏y (ani nie chcia∏y) si´ oprzeç...
Nikt nie jest w stanie mu si´ oprzeç...
By∏o to pi´kno, które rodzi pragnienie udzia∏u w nim, zanurzenia si´ w nim, bycia jego cz´Êcià. Nie na chwil´. Na
zawsze, na wiecznoÊç.
Pi´kno to Bo˝a kategoria, to klucz do poznania naszego
Stwórcy i Zbawcy. Pi´kno jest obecne wÊród nas w∏aÊnie
w tym, co Bo˝e. Zanim po∏o˝y∏ si´ na Êwiecie cieƒ grzechu,
ca∏e stworzenie by∏o dobre i pi´kne; by∏o g∏oÊnym znakiem
doskona∏oÊci Boga – znakiem mówiàcym, jaki Bóg jest. Tak
jest do dziÊ, mimo ˝e ksià˝´ ciemnoÊci próbuje przejàç nad
nim w∏adz´. JeÊli Êwiat wyszed∏ z ràk Bo˝ych, a nie diabelskich, to musi byç pi´kny, bo nosi na sobie Êlady Tego, który nadawa∏ mu kszta∏ty, barw´, ruch. Âwi´ty Augustyn
uczy∏: „Zapytaj pi´kno ziemi, morza, powietrza, które roz30

przestrzenia si´ i rozprasza; zapytaj pi´kno nieba... zapytaj
wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauwa˝,
jakie to pi´kne. Pi´kno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczyni∏ ca∏e to pi´kno poddane zmianom, jeÊli nie
Pi´kny, nie podlegajàcy ˝adnej zmianie?”.
To dlatego diabe∏ kocha brzydot´. Na ziemi zawsze pozostanie bezradny, bo nie jest jej twórcà. Chce, aby na Êwiecie by∏o jak najmniej pi´kna, a jak najwi´cej brzydoty. Bo
tam gdzie pi´kno, tam znak istnienia Boga, tam szept zapraszajàcy do Nieba. I piek∏o nie ma nowych mieszkaƒców.
W piekle, które stworzy∏ i którego jest panem, nie ma
pi´kna. Pami´tamy wizj´ piek∏a – jakie by∏o ono przera˝ajàce i szpetne...
W∏aÊnie pi´kno – i to zupe∏nie niezwyk∏e, pi´kno nadprzyrodzone – by∏o pierwszym przes∏aniem skierowanym
do dzieci z Fatimy. By∏o zaproszeniem do Nieba.
Gdyby Fatima by∏a objawieniem przeznaczonym tylko
dla tej trójki pastuszków, ca∏oÊç przes∏ania mog∏aby si´ zamknàç w krótkim spotkaniu, które odby∏o si´ w ca∏kowitym
milczeniu. Ale Fatima jest or´dziem dla Êwiata! Dzieci mia∏y przekazaç ludziom wa˝ne prawdy z Nieba. Mia∏y zanieÊç
na pi´ç kontynentów or´dzie mówiàce o tym, co najwa˝niejsze – o wiecznoÊci. Bo o niej Êwiat mia∏ niebawem coraz
bardziej zapominaç.
To dlatego w Fatimie zaczyna si´ dialog Nieba z ziemià.
Bóg posy∏a swojà Matk´, by przekazaç ludziom najwa˝niejsze dla nich prawdy. Nieprzypadkowo pierwszà z nich jest
potwierdzenie istnienia ˝ycia po Êmierci, do którego Bóg
przeznaczy∏ ka˝dego z nas.
Kiedy dzieci ujrza∏y Matk´ Bo˝à Fatimskà, ¸ucja zapyta∏a: „Skàd Pani jest?”
Wiele lat póêniej wizjonerka t∏umaczy∏a, dlaczego dialog
potoczy∏ si´ w∏aÊnie w taki sposób:„Wed∏ug zwyczaju, jaki
panuje w naszych stronach, kiedy spotyka si´ nieznanà osob´ i ta zwraca si´ do nas, pytamy wtedy, skàd ona pochodzi
i czego pragnie” – wyjaÊnia∏a ¸ucja. Dlatego zapyta∏a NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´ skàd przyby∏a do Cova da Iria.
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Ale ju˝ wie forma, jakà pos∏uguje si´ stawiajàc swe
pierwsze pytanie, wskazuje, ˝e dziewczynka wie, i˝ ma
przed sobà kogoÊ szczególnego! Jak sama póêniej t∏umaczy∏a, zwróci∏a si´ do Maryi jako do „∏askawej Pani”, bowiem jest „to zwrot u˝ywany w mojej miejscowoÊci, kiedy
zwracano si´ do osób uwa˝anych za majàcych wy˝sze pochodzenie i pozycj´. Tak w∏aÊnie zapyta∏am: «Skàd jesteÊ,
¸askawa Pani?»”
Có˝, pochodzenie i pozycja Maryi by∏y rzeczywiÊcie
„wy˝sze”. Dos∏ownie „wy˝sze”, bo z samego Nieba.
Tak te˝ odpowiada ¸ucji Matka NajÊwi´tsza. Mówi: „Jestem z Nieba”. Nie przyby∏a z daleka, ale z wysoka! Przysz∏a z innego Êwiata, z nadprzyrodzonoÊci.
A wi´c Niebo istnieje! I jest tak tak dobrze i pi´knie!
W tym miejscu wizjonerka dodaje swojà refleksj´:
„Zwykle s∏ysza∏am, jak mówiono, ˝e Niebo jest tam, wysoko, ponad firmamentem, ponad gwiazdami, ksi´˝ycem
i s∏oƒcem, a widzàc Panià tak pi´knà, utrzymujàcà, ˝e jest
z Nieba, poczuwa∏am wewn´trznà radoÊç, która nape∏ni∏a
mnie ufnoÊcià i mi∏oÊcià; wydawa∏o mi si´, ˝e nic nie mo˝e
oddzieliç mnie od tej Pani i pragn´∏am uchwyciç si´ Jej, by
zostaç przez Nià zabrana na skrzyd∏ach Jej wzlotu. Jednak˝e nie takie by∏y zamys∏y Pana”.
¸ucja czuje si´ szcz´Êliwa. Kiedy jest blisko Maryi, czuje
w sercu ufnoÊç i mi∏oÊç. Wydaje si´ jej, ˝e jej czas doczesnego ˝ycia dobieg∏ kresu, ˝e znalaz∏a si´ na progu nowej rzeczywistoÊci i wystarczy tylko krok, by na wieki cieszyç si´
widokiem NajÊwi´tszej Maryi Panny i zamieszkiwaniem
w Niebie. Tego tylko pragn´∏a: by okaza∏o si´, ˝e Matka
Bo˝a przysz∏a do Doliny Pokoju po to, by jà, Hiacynt´
i Franciszka zabraç tam, skàd przyby∏a – do Nieba. Pisze
przecie˝: „Pragn´∏am uchwyciç si´ Jej, by zostaç przez Nià
zabrana na skrzyd∏ach Jej wzlotu”.
Jednak nie takie by∏y zamiary Bo˝e. Ciekawe, ˝e ¸ucja
to przeczuwa, bo nie pyta, czy Maryja zabierze jà do Nieba,
ale pyta o przysz∏oÊç. Wie, ˝e musi jeszcze przew´drowaç co nieco przez doczesnoÊç. A to oznacza, ˝e przyjdzie
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pora na pytanie o to, jak iÊç przez ˝ycie, by dojÊç do brama
Nieba.
W tym momencie mo˝emy si´ z nià na chwil´ uto˝samiç
i zadaç Maryi pytanie o naszà wiecznoÊç. Dziesi´cioletnia
¸ucja nie boi si´ zapytaç o swojà przysz∏oÊç po Êmierci. Mówi o Êmierci otwarcie, bez l´ku. Dlaczego? Bo w jej sercu
zamieszka∏a ufnoÊç. Ufa Bogu, bo przecie˝ z Pi´knej Pani
emanuje takie dobro i mi∏oÊç! ¸ucja wie, ˝e Bóg jà kocha
i ˝e pragnie, by znalaz∏a si´ w Niebie. Dzi´ki tej ufnoÊci
Êmia∏o pyta, czy jej udzia∏em stanie si´ kiedyÊ Niebo. A my
pytamy razem z nià.
To najwa˝niejsze osobiste pytanie, jakie w swoim d∏ugim ˝yciu postawi∏a ¸ucja. ˚y∏a d∏ugo i pytaƒ by∏o wiele –
czy i my nie zadajemy ich tysiàce? – ale tylko jedno i przypisane do niego odpowiedê liczy∏o si´ naprawd´. JeÊli wierzymy w ˝ycie wieczne, nie ma innego pytania, które mo˝emy z nim porównaç. To pytanie o Niebo i o nas.
W perspektywie wiecznoÊci nic innego jest tak wa˝ne.
Siostra ¸ucja tak wspomina dalszy ciàg rozmowy z Maryjà: „Dzi´ki ufnoÊci, jakà wywo∏a∏a we mnie Pani, zapyta∏am Jà: «Czy ja te˝ pójd´ do Nieba?». Na co Pani odpowiedzia∏a: «Tak, pójdziesz». Oh! – zanotowa∏a Siostra ¸ucja –
Nie da si´ opisaç wewn´trznej radoÊci, jakà poczu∏am”.
Wiemy, ˝e to pytanie jest tak˝e naszym pytaniem, ale
czy nasza jest równie˝ odpowiedê, którà us∏ysza∏a ¸ucja?
Okazuje si´, ˝e tak. Pójdziemy do Nieba! To oczywiste, Bóg
tego tak bardzo chce! Pójdziemy tam, jeÊli tylko spe∏nimy
kilka warunków. Pos∏uchajmy, co mówi wizjonerka, która
us∏yszawszy, ˝e ma zapewnione Niebo, doda∏a: „Ale nie
uwa˝a∏am si´ przez to zwolniona z obowiàzku, jaki wszyscy
mamy: byÊmy byli wierni Bogu, kochali Go, s∏u˝yli Mu, wype∏niajàc z wiernoÊcià Jego nakazy i Jego Prawa”.
¸ucja pisze nie tylko o sobie; ona pisze dla nas, pisze o nas.
Zapewnia, ˝e je˝eli b´dziemy pi´knie ˝yç: b´dziemy wierni
Bogu, b´dziemy Go kochali i Mu s∏u˝yli, b´dziemy zachowywali Jego nauk´, to wtedy Niebo jest nam zagwarantowane
tak samo jak zapewnione by∏o trójce fatimskich pastuszków.
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Przyznajmy, ˝e to wspania∏a nowina. S∏yszy jà nie tylko
¸ucja, ale te˝ dwoje jej kuzynów. Pierwsza pyta: „Czy ja te˝
pójd´ do Nieba?” „Tak” – odpowiada Wys∏anniczka od Boga. „A Hiacynta?”. „Te˝”. „A Franciszek?” „Tak˝e, ale musi jeszcze odmówiç wiele ró˝aƒców”.
Zauwa˝my, ˝e Siostra ¸ucja komentuje te s∏owa. T∏umaczy si´ z postawienia pytania o wiecznoÊç swoich kuzynów.
Zapewnia, ˝e wcale nie pyta∏a o nià z dzieci´cej ciekawoÊci:
„Âwi´ty Jan mówi nam, ˝e Bóg jest mi∏oÊcià. Dlatego tylko mi∏oÊç mo˝e sprawiç, ˝e [znajdziemy si´ w Niebie gdzie]
zanurzymy si´ w Ogromnym Jestestwie Boga, ˝e b´dziemy
stanowili jedno z Bogiem. Lecz dla tej mi∏oÊci nie wystarczy
byç samemu szcz´Êliwym; pragnie ona sprawiaç, byÊmy
dzielili si´ nià z bliênimi tym samym szcz´Êciem. Dlatego
zapyta∏am: «A Hiacynta?» – «Tak˝e». «A Franciszek?» –
«Tak˝e»”
Bo Niebo, które jest zadaniem dla wszystkich, jest te˝ dla
ka˝dego z nas zadaniem: ma si´ tam dostaç jak najwi´cej
ludzi. Tak, jesteÊmy odpowiedzialni za naszych bliênich.
Pytajmy o przeznaczenie nie tylko swoje, ale i bliênich. Stawiajmy sobie pytanie o los wieczny nie tylko nasz, ale i innych ludzi. I róbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pójÊç
do Nieba. Róbmy te˝ wszystko, by znaleêli si´ tam nasi bliêni – jaka najwi´cej nich, wszyscy!
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II. PRZEJÂå NA WY˚SZY STOPIE¡
(PRZYK¸AD)

S∏ysza∏em kiedyÊ takà oto historyjk´. Jej bohaterami byli
dwaj ch∏opcy. A mo˝e wcale nie oni, tylko gra komputerowa, w którà grali? By∏a to bodaj˝e ich pierwsza powa˝na gra,
jakà pewnego popo∏udnia w∏àczyli na swym komputerze.
Ch∏opcy zabrali si´ do zabawy. W´drowali po wszystkich
zakamarkach, jakie pojawia∏y si´ na ekranie monitora,
oglàdali najró˝niejsze komnaty, w których si´ znaleêli... Na
poczàtku gra by∏a pasjonujàca, ale z czasem robi∏a si´ coraz
bardziej nudna.
Grali ju˝ kilka dobrych kwadransów, ale kr´cili si´ w kó∏ko. Wprawdzie nauczyli si´ skutecznie unikaç niebezpieczeƒstw, jakie grozi∏y im w tym wirtualnym ˝yciu i przed∏u˝ali swe w´drowanie bez koƒca o kolejne minuty, ale z wolna gra stawa∏a si´ coraz bardziej nu˝àca. A pan w sklepie
zapewnia∏, ˝e to jedna z najbardziej ciekawych gier i ˝e na
pewno im si´ spodoba! W koƒcu zrezygnowali z zabawy.
Wtedy do pokoju wszed∏ ojciec, który da∏ im pieniàdze
na gr´, zezwoli∏ na jej instalacj´ na domowym komputerze
i zgodzi∏ si´, ˝e tego popo∏udnia majà wolne – mogà cieszyç
si´ nowym programem. Stanà∏ w drzwiach zdumiony. By∏
pewien, ˝e zastanie ch∏opców rozgoràczkowanych, zapatrzonych w ekran, a tu – dwaj m∏odzieƒcy siedzà osowiali,
wyraênie niezadowoleni. „Tato – myÊleliÊmy, ˝e to wspania∏a zabawa, a to nuda. Ile mo˝na chodziç w kó∏ko po kilku komnatach i robiç uniki, by ci´ coÊ nie zjad∏o? Ten pan
w sklepie nas oszuka∏! To ˝adna przygoda!”
Ojciec spojrza∏ na nich z uÊmiechem. „A raczyliÊcie przeczytaç regu∏y gry? Nie? A dlaczego? Bo sà nudne, bo szkoda na nie czasu, a wy chcecie si´ ju˝ bawiç, prawda? Zapewniam, ˝e gdybyÊcie zapoznali si´ z instrukcjà, gra okaza∏aby si´ fascynujàca. Znam jà. Ja przy niej bawi∏em si´
doskonale”.
Ch∏opcy spojrzeli po sobie. To prawda. Chcieli od razu
graç. Instrukcja? – uznali, ˝e szkoda na nià czasu.
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Niebawem wiedzieli ju˝ wszystko. Okaza∏o si´, ˝e przez
ca∏y czas znajdowali si´ na pierwszym, najprostszym i najmniej ciekawym poziomie! Nie wiedzieli nawet, ˝e muszà
w´drowaç po nim tak d∏ugo, a˝ odnajdà wszystkie elementy b´dàce kodem do zamkni´tych drzwi. ˚e gdy stanà przed
nimi z zebranymi przedmiotami (a si´gnàç po nie to zwykle
nie∏atwe zadanie), wrota otworzà si´ i znajdà si´ po drugiej,
ciekawszej stronie. Tam dopiero zacznie si´ fascynujàca
gra! Dost´pna tylko dla tych, którzy zdali wst´pny egzamin
na poziomie próby... Ale, gdy zbierzesz nie to, co powinieneÊ, zamiast drzwi otworzy si´ pod tobà zapadnia...
Historyjka jest prawdziwa, ale mo˝e niejednemu z nas
wyda si´ nieciekawa. A jednak pomyÊlmy: Czy nie istnieje
jakaÊ analogia pomi´dzy wirtualnym ˝yciem w tej komputerowej grze, a ˝yciem prawdziwym, jakie jest naszym
udzia∏em?

PomyÊl:
1. Czy nie ograniczasz swego ˝ycia zaledwie do pierwszego
wymiaru? Czy wiesz, ˝e czas doczesnoÊci jest tylko wst´pem do
pe∏niejszego ˝ycia? Nie mówimy tu o teorii, ale o ÊwiadomoÊci,
którà masz na co dzieƒ...
2. Czy znasz „instrukcj´ obs∏ugi” ˝ycia doczesnego? Mo˝e nawet czyta∏eÊ jà wiele lat temu, ale czy kierujesz si´ jej wytycznymi w poszczególnych wyborach, w codziennych decyzjach? A mo˝e post´pujesz zawsze zgodnie z nià. Brawo!
3. Czy zdajesz sobie spraw´ z tego, ˝e za z∏e wybory, które na
tym poziomie wydajà si´ nie mieç ˝adnych widocznych konsekwencji, trzeba b´dzie kiedyÊ zap∏aciç? Gdy staniesz przed bramà
do lepszego ˝ycia, ujawnià one swe konsekwencje. Czy wiesz, ˝e
otworzy si´ zapadnia?, ˝e wcale nie wejdziesz na poziom Nieba?
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III. TAJEMNICE BOLESNE
(RÓ˚ANIEC)

MODLITWA W OGRÓJCU

Przychodzi chwila, kiedy czas zanurzyç si´ w mrocznà
tajemnic´ bólu. Przeszywa nas ch∏ód Ogrójca, a za serce
chwyta l´k. Staje przed nami bolesne pytanie. Czy warto?
Czy trzeba?
W odpowiedzi s∏yszymy ten sam Bo˝y apel, który zna∏
Jezus: Mamy zdobyç umiej´tnoÊç dostrzegania, ˝e sens naszego ˝ycia jest nie za nami, w dole, gdzie ∏atwiej i proÊciej
˝yç, lecz w górze, gdzie jest dla nas przygotowane miejsce
w Niebie. Staje przed nami zadanie trudne, ale konieczne:
trzeba si´ nam tego nauczyç, trzeba wierzyç w sens, który
dopiero przyjdzie, który pojawi si´ w tajemnicy zmartwychwstania. Trzeba byç gotowym na cierpienie, bo za nim czeka zwyci´stwo.
Niech serca nasze uczà si´ tej prawdy na pami´ç. To lekcja na trudne chwile, na samotnoÊç, strach, na opuszczenie
i niezrozumienie.
W Jezusowym Ogrójcu uczmy si´ zgody na krzy˝.

BICZOWANIE

„Czuwajcie i módlcie si´... JeÊli Pan cierpia∏, cierpieç b´dzie i s∏uga”. Wspominamy te s∏owa Chrystusa, który –
okrutnie biczowany – zosta∏ zatrzymany przez siepaczy na
progu Êmierci. Wcale nie z litoÊci, ale po to, by mo˝na by∏o
zadaç mu jeszcze kolejny ból. I nast´pny, a˝ po nasycenie
ich szataƒskiego g∏odu krwi.
Czy i my mamy zgodziç si´ na takie cierpienie i ocieraç
si´ o Êmierç? To trudne pytanie, ale odpowiedê jest jedna.
Wiemy, ˝e za ˝adnà cen´ nie wolno nam odejÊç od Jezusa.
Musimy byç gotowi na wszystko. Musimy przygotowaç si´
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do oczyszczenia, jakie czeka nas na drodze krzy˝a. I nie stanàç na szlaku, nie cofnàç si´, nie uciec. „Musicie byç mocni mocà mi∏oÊci, która jest pot´˝niejsza ni˝ Êmierç”. – wzywa∏ Jan Pawe∏ II.
Pami´tajmy: za sprawà cierpienia Chrystusa „zosta∏ pokonany szatan, przezwyci´˝ona Êmierç, przekazane ˝ycie,
przywrócona nadzieja, dane Êwiat∏o” (Jan Pawe∏ II).
W scenie biczowania uczmy si´ dostrzegaç Bo˝y wymiar
cierpienia.

DziÊ to „roz∏o˝enie si´ w cieniu krzy˝a” nie jest ∏atwe.
Oznacza, ˝e nasze osobiste i narodowe szlaki sà Drogà
Krzy˝owà. Tak by∏o w czasach poprzednich pokoleƒ, kto
wie, czy nie jest to pisane i nam. Zgodziç si´ na ten „cieƒ”
to nie lada sztuka dla narodu. Chyba ˝e znowu przypomnimy sobie o nadziei, która jest przed nami...
W scenie ukrzy˝owania uczmy si´ ˝yç na co dzieƒ u stóp
krzy˝a.

ÂMIERå NA KRZY˚U
UKORONOWANIE CIERNIEM

Czas na zatrzymanie si´ przy tajemnicy korony cierniowej. Nosi∏ jà Jezus, nasz Pan, Król nieba i ziemi. Ta korona
cierpienia, wbrew intencjom jej twórców, zamiast upokorzyç obdarzy∏a Chrystusa godnoÊcià. Znamy Jego sekret –
umiej´tnoÊç przyj´cia cierpienia jako ofiary wynagradzajàcej za grzechy. Król to ten, który ma w∏adz´, by s∏u˝yç. JeÊli trzeba – gotów jest s∏u˝yç cierpieniem.
Wielu otrzyma∏o t´ godnoÊç królewskà. Gdy oÊmielimy
si´ zapytaç Jezusa, w jaki sposób jest si´ „królem”, odpowiedê a˝ rani: przez ukryte cierpienie, przez nieznanà nikomu ofiar´, przez gotowoÊç na wszystko, byleby ratowaç dusze biednych grzeszników.
W scenie ukoronowania Jezusa koronà cierniowà uczmy
si´ rozumieç, jak zostaje si´ królem.

Jezus umiera na krzy˝u. Pozostaje nam ukl´knàç pod
tym krzy˝em i uchwyciç si´ go, by przylgn´∏y do niego nasze serca. I zosta∏y razem z Jezusem ukrzy˝owane. I razem
umar∏y z Nim na krzy˝u zbawienia. Pierwsze uczyni∏o to
Niepokalane Serce Maryi na Golgocie, dziÊ czynimy to my,
oddani Jej jako Matce.
To z Maryjà uczymy si´ oddawaç ˝ycie, by wytrwaç
w wiernoÊci Chrystusowi. Jan Pawe∏ II mówi∏: „M´czennicy
majà nam wi´c wiele do powiedzenia. Jednak przede
wszystkim oni pytajà nas o stan naszych sumieƒ”.
Mo˝e czas na tak g∏´boki rachunek sumienia, tak wielkà
skruch´ i ˝al, tak goràce pragnienie zmiany ˝ycia, ˝e
umrzemy dla tego, co by∏o, ˝e wszystko stanie si´ nowe, ˝e
Êmierç przerodzi si´ w zmartwychwstanie? ˚e nie b´dziemy
ju˝ l´kaç si´ m´czeƒstwa?
Bo w scenie Êmierci Jezusa otrzymaliÊmy Maryj´ za Matk´.

DROGA KRZY˚OWA

Jan Pawe∏ II wo∏a∏: „Ponad ÊmiercionoÊnà nienawiÊcià (...)
jest mi∏oÊç. Jest to mi∏oÊç, jakà Bóg umi∏owa∏ Êwiat w Chrystusie ukrzy˝owanym i zmartwychwsta∏ym. Krzy˝ jest znakiem tej mi∏oÊci. Krzy˝ jest znakiem ˝ycia wiecznego w Bogu”. Dlatego Papie˝ chcia∏, aby ca∏a nasza Ojczyzna „roz∏o˝y∏a si´ u stóp krzy˝a, ˝yje i rozwija si´ w jego zasi´gu”.
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UWAGA: Materia∏y do odprawienia pi´tnastominutowego rozmyÊlania znajdujà si´ w ostatniej cz´Êci ksià˝ki (NABO˚E¡STWO PIERWSZYCH SOBÓT), na stronie 129.

39

IV. OKA˚ NAM PO TYM WYGNANIU JEZUSA1
(APEL MARYJNY)

Cz∏owiek dociera do mi∏osiernej mi∏oÊci Boga, do Jego mi∏osierdzia o tyle, o ile sam przemienia si´ wewn´trznie w duchu podobnej mi∏oÊci w stosunku do bliênich... Niech or´dzie o Bo˝ym mi∏osierdziu zawsze znajduje odbicie w dzie∏ach mi∏osierdzia ludzi.
Jan Pawe∏ II, Kraków, 18 sierpnia 2002

Witaj, Maryjo, nasza Królowo!
Do Ciebie dziÊ wo∏amy, Twoje dzieci. Przyzywamy Twej
opieki i Twego mi∏osierdzia.
Tajemnica Matki Mi∏osierdzia wpisa∏a si´ w dzieje ludzi
i ludów. W ilu˝ to j´zykach przemawiajà do Ostrobramskiej
Matki Mi∏osierdzia ludzkie usta i ludzkie serca? W ilu˝ j´zykach powtarzane sà s∏owa anielskiego pozdrowienia przy
zwiastowaniu? „Bàdê pozdrowiona, pe∏na ∏aski, Pan z Tobà,
»b∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy niewiastami« (...), znalaz∏aÊ
bowiem ∏ask´ u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imi´ Jezus” (¸k 1, 28. 30-31)
„B∏ogos∏awiony owoc ˝ywota Twojego, Jezus” (por. ¸k
1, 42).
Ludzkie usta i ludzkie serca wypowiadajà te s∏owa po
polsku, po litewsku, po bia∏orusku, po rosyjsku, po ukraiƒsku... i w ilu innych jeszcze j´zykach? Cz∏owiek staje si´
Êwiadkiem Bo˝ego or´dzia – tego, które otwar∏o nowà przestrzeƒ Przymierza Boga z ludzkoÊcià. Nowà przestrzeƒ obcowania Boga z cz∏owiekiem: obcowania w Bogu-Synu,
który sta∏ si´ cz∏owiekiem i za sprawà Ducha Âwi´tego narodzi∏ si´ z Dziewicy Maryi.

Bàdê pozdrowiona... Matko Mi∏osierdzia.
Bàdê pozdrowiona... Stolico MàdroÊci.
Dzi´ki Ci za to, ˝e jesteÊ nam Matkà Mi∏osierdzia.
Dzi´ki Ci za to, ˝e mo˝emy dzisiaj czciç Twojà Êwi´tà tajemnic´.
Stoimy przed Tobà, Matko, dzi´kujemy Ci za to, ˝e jesteÊ
Matkà mi∏osierdzia. Mówimy do Ciebie: Witaj, Królowo, witaj, Królowo.
Witaj, Królowo! Niech nowe pokolenia szukajà tej sprawiedliwoÊci, która jest z Boga, niech szukajà sprawiedliwoÊci, która jest z Boga – ludzkiej sprawiedliwoÊci, która w Bogu ma swe korzenie. Niech nowe pokolenia, to znaczy ju˝
nasze i te, co po nas przyjdà, czerpià ze êróde∏ Przedwiecznej MàdroÊci, poniewa˝ màdroÊç Przedwieczna „znajduje
swà radoÊç, obcujàc z synami ludzkimi w ka˝dym pokoleniu” (por. Prz 8,31)
Ucz nas, Maryjo, zachowywaç przykazania! Daj, byÊmy
zawsze pami´tali, ˝e przykazania Dekalogu uczà nas podstawowych zasad sprawiedliwoÊci. Prosimy o wi´cej: Niechaj MàdroÊç Bo˝a objawiona w Chrystusie, Synu Maryi,
ukazuje nam g∏´bszy jeszcze wymiar moralnoÊci – wymiar
mi∏oÊci, w szczególnoÊci wymiar mi∏oÊci mi∏osiernej. Spraw,
by nasze serca nauczy∏y si´ na pami´ç tego, co uczy Chrystus: ˝e ponad poziomem dóbr, które mo˝na i trzeba dzieliç
wedle miar sprawiedliwoÊci – cz∏owiek jest powo∏any do
mi∏oÊci, która jest wi´ksza od wszystkich dóbr przemijajàcych.
Tak, Maryjo, Ty jesteÊ Êwiadkiem tego, ˝e mi∏oÊç jedna
nie przemija. Mi∏oÊç nie przemija. Ona jest miarà ˝ycia
wiecznego – to znaczy ˝ycia cz∏owieka w Bogu samym. Albowiem Bóg sam jest Mi∏oÊcià (por. 1 J 4, 8).
Prosimy, wyproÊ nam t´ ∏ask´, aby i nasze ˝ycie by∏o ca∏e utkane z mi∏oÊci. Z mi∏oÊci do Boga i z mi∏oÊci do bliêniego. Niech staniemy si´ podobni do Ciebie – w mi∏oÊci, która nie ma koƒca. Amen.

1
Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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Wiêcej ni¿ doczesnoœæ.

Czerwiec 2011
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Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!
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Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå.
CZERWIEC 2011
I. POKRZEPIENI OBIETNICÑ
(MEDYTACJA)

Któ˝ ma czas, aby s∏uchaç Jego s∏owa i daç si´ zafascynowaç
Jego mi∏oÊcià? Któ˝ czuwa w noc zwàtpienia i niepewnoÊci z sercem rozbudzonym w modlitwie? Kto oczekuje Êwitu nowego dnia,
trzymajàc zapalony p∏omieƒ wiary? Wiara w Boga otwiera cz∏owiekowi horyzont nadziei, która nie zawodzi; wskazuje solidny fundament na którym mo˝na bez obaw opieraç w∏asne ˝ycie; prosi o oddanie si´, pe∏ne ufnoÊci, w r´ce Mi∏oÊci, która wspiera Êwiat.
Benedykt XVI

Czasem wydaje si´ nam, ˝e na horyzoncie wspó∏czesnych
dziejów ludzkoÊci Bóg nie zapali∏ ˝adnego Êwiat∏a, a ˝ycie
zwyk∏ych ludzi nie jest zaznaczone przez drogowskazy Jego
wyraênej obecnoÊci. JeÊli tak sàdzimy, to warto zatrzymaç
si´ przy s∏owach Ojca Âwi´tego, który powiedzia∏: „Trudno
mówiç o milczeniu Boga. Mo˝na tylko mówiç o woli zag∏uszenia g∏osu Boga”. Wola ta, dodaje Papie˝, „jest dosyç programowa: wielu czyni wszystko, aby Jego g∏osu nie s∏yszano, aby by∏ s∏yszany tylko g∏os cz∏owieka, który nie ma nic
innego do zaoferowania poza doczesnoÊcià”.
Bo jeÊli cz∏owiek us∏yszy, ˝e istnieje coÊ wi´cej ni˝ doczesnoÊç, wtedy zacznie inaczej ˝yç. Trudniej b´dzie wówczas rzàdziç ludêmi wed∏ug w∏asnego upodobania tych,
którym wydaje si´, ˝e posiedli w∏adz´ nad Êwiatem i nad jego historià.
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RzeczywiÊcie, gdziekolwiek nie pow´druje nasz wzrok, widzimy szyldy tego Êwiata zach´cajàce do przylgni´cia ca∏ym
sobà do doczesnoÊci. Ich blask i szum ma nie tylko zwracaç naszà uwag´ na proponowany styl ˝ycia – one majà zag∏uszyç
g∏os Boga mówiàcy o wiecznoÊci i o odpowiedzialnoÊci za nasze doczesne wybory. Âwiat chce stworzyç sobie jak najszersze
grono swoich czcicieli – „ludzi Êwiatowych”. Jego najwi´kszymi wrogami sà ci, którzy pragnà s∏u˝yç nie jemu, ale Bogu.
Celnie ujà∏ to wielki maryjny Êwi´ty, Ludwik Grignion
de Montfort, który pisa∏:
„Cz∏owiek Êwiatowy kieruje si´ w swym post´powaniu
osobistym honorem, tym «co ludzie powiedzà?», towarzyskimi konwenansami, wzgl´dami materialnymi, poprawnymi manierami i dowcipnymi rozmowami. Tych siedem zasad stanowi dla niego nieomylne wsparcie w tym, od czego,
jak uwa˝a, zale˝y jego zadowolenie z ˝ycia.
Âwiat og∏osi go Êwi´tym za takie cnoty jak odwaga, elegancja, taktowne zachowanie, spryt, wykwintnoÊç w obejÊciu, uk∏adnoÊç i poczucie humoru...
Cz∏owiek Êwiatowy b´dzie jak najwierniej zachowywa∏
przykazania, jakie daje mu Êwiat:
B´dziesz dobrze obeznany ze Êwiatem.
B´dziesz zabiega∏ o jego szacunek.
B´dziesz cz∏owiekiem sukcesu.
B´dziesz skrz´tnie dba∏ to wszystko, co twoje.
B´dziesz nie poprzestawa∏ na tym, co masz.
B´dziesz sobie czyni∏ przyjació∏.
B´dziesz cz´sto przebywa∏ w modnym towarzystwie.
B´dziesz szuka∏ wygodnego ˝ycia.
Nie b´dziesz gasi∏ radoÊci.
Nie b´dziesz kimÊ szczególnym ani nieokrzesanym, czy
zbyt pobo˝nym.
Âw. Ludwik proponuje, byÊmy przeprowadzili niezwykle
u˝yteczny rachunek sumienia. Na ile odnajdujemy si´ w tym
katalogu? Ile spoÊród tych „Êwiatowych cech” uwa˝amy za
pozytywne i po˝àdane? Rachunek sumienia mo˝e nam
uÊwiadomiç, ˝e nawet o tym nie wiedzàc, jesteÊmy powiàza46

ni z tym Êwiatem wi´zami, które trudno zerwaç. Mo˝e si´
okazaç, ˝e nie mamy cech, które sà radoÊcià Bo˝ego Serca
wpatrujàcego si´ w wiecznym upodobaniu w Êwi´toÊç Maryi. A Ona mówi do ka˝dego z nas: Im bardziej n´ci ci´
Êwiat, tym gorliwiej zabiegaj o upodobnienie si´ do Mnie,
a znajdziesz prawdziwe szcz´Êcie i prawdziwà radoÊç.
Ludzie, którzy chcà zamknàç nasze ˝ycie w wymiarze
„tu i teraz” zapalili wielkie sztuczne Êwiat∏o, które niemal
oÊlepia, w∏àczyli wielki megafon, który niemal zag∏usza
wszystko inne. Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II ma racj´: Bóg daje znaki, ale Êwiat stara si´ je ukryç lub wyÊmiaç.
Mamy do wyboru: naÊladowaç Êwiat i zamieszkaç
w mrocznej twierdzy ksi´cia tego Êwiata, albo naÊladowaç
Maryj´: wyrzec si´ ziemskiego obywatelstwa i ju˝ dziÊ zaciàgnàç si´ na s∏u˝b´ dla królestwa niebieskiego. Mamy do
wyboru: obra˝aç Boga grzechami albo zadoÊçuczyniç za nie
przez nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Dlaczego staje przed nami w∏aÊnie taka alternatywa? Bo
na nià wskaza∏ sam Jezus, kiedy objawi∏ si´ Siostrze ¸ucji
i prosi∏ o ustanowienie na Êwiecie nabo˝eƒstwa pierwszych
sobót. To nabo˝eƒstwo utoruje Bogu drog´ do serc ludzi, do
struktur spo∏ecznych, przeniknie w Êwiat polityki i ekonomii. Da miejsce Bogu, otworzy przed ludêmi perspektyw´
˝ycia wiecznego, obdarzy ludzkoÊç zbawieniem.
Wspó∏czesny Êwiat czyni wiele, by pozbawiç nas Bo˝ych
znaków. Czyni to z premedytacjà, konsekwentnie, stale.
Chce, byÊmy szli jego drogà prowadzàcà do kl´ski – kl´ski
wiecznej! „Wiele dusz idzie na pot´pienie” – skar˝y si´
w Fatimie Matka NajÊwi´tsza.
Kiedy wspó∏czesny cz∏owiek otworzy uszy na otaczajàce
go znaki czasu i g∏osy z Nieba, najpewniej us∏yszy s∏owo
„Fatima”. Jedni, jak Ali Agca, niedosz∏y zabójca Papie˝a,
b´dà niespokojnie powtarzaç: „Fatima, Fatima. Co to takiego?”. Inni znajà ju˝ to has∏o, które otwiera skarbiec Niepokalanego Serca Maryi. WÊród nich jesteÊmy tak˝e my. To
nasze wielkie szcz´Êcie i udzia∏ w szczególnej ∏asce. Ale...
czy znamy wszystko, co si´ w nim kryje?
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JeÊli nie, to zróbmy wszystko, by us∏yszeç.
Wówczas zrozumiemy, dlaczego mówi si´, ˝e Fatima to
„najwi´ksze objawienie od czasów apostolskich i ˝e Fatima
jest jednym z najwi´kszych znaków czasu XX w. Pojmiemy
niezwyk∏à treÊç nowego tytu∏u, jaki Jan Pawe∏ II nada∏ Maryi. Nazwa∏ Jà „Madonna del messaggio” – „Panià Przekazujàcà Or´dzie”. Jakie niezwyk∏e or´dzie! Ratunek dla
Êwiata! Droga do Nieba!
Ten tytu∏ podkreÊla znaczenie fatimskiego przes∏ania.
Trzeba si´ na nim skupiç i odkryç w nim to, co jest „a˝ tak
wa˝ne”. Ma to uczyniç KoÊció∏ ze swymi uczonymi teologami i gorliwymi duszpasterzami. Ma to uczyniç ka˝dy z nas
i odkryç w or´dziu z Fatimy owe kilka s∏ów jakby osobiÊcie
do nas skierowanych.
To równie˝ nasze zadanie. Zas∏uchajmy si´ wi´c w g∏os,
który dobiega do nas z dalekiej Fatimy, z odleg∏ego czasu:
z dnia 13 czerwca 1917 r.
Siostra ¸ucja pisze, ˝e ju˝ w czerwcu na miejscu objawieƒ stawi∏y si´ t∏umy. „Przez ten czas zbiegali si´ ludzie
pochodzàcy z bliska i z daleka, biedni i bogaci, uczeni
i ignoranci, wierzàcy i niewierzàcy, bezbo˝ni, ciekawi,
gwa∏towni, agresywni...”.
Dlaczego przyszli? Przyszli, bo Fatima by∏a równie˝ dla
nich. Tak˝e do nich by∏y skierowane s∏owa, jakie tego dnia
us∏ysza∏a najpierw Siostra ¸ucja, a potem wszyscy: „Nigdy
ci´ nie opuszcz´. Moje Niepokalane Serce b´dzie twojà
ucieczkà i drogà, która ci´ zaprowadzi do Boga”. Równie˝
tym ludziom potrzebny by∏ drogowskaz – drogowskaz
wskazujàcy niebo! Ludzi ci ˝yli, i ˝yjà tak do dziÊ, w nieustannym ha∏asie zag∏uszajàcym g∏os z Nieba. Ludzi ˝yli
i ˝yjà po dziÊ dzieƒ w zgie∏ku i wÊród oÊlepiajàcych k∏amliwych Êwiate∏ reklam i propagandy. Sà – jak t∏umaczy Siostra ¸ucja – potokiem, „który nie ma koƒca, który ciàgle narasta i coraz bardziej si´ powi´ksza”. Bo w ka˝dym cz∏owieku mieszka pragnienie pe∏ni ˝ycia, a to mo˝na znaleêç tylko w Bogu. Siostra ¸ucja pisa∏a, ˝e od poczàtku przybywa∏
do Fatimy „lud spragniony Boga, rozczarowany i zm´czony
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oszustwami i poÊpiechem Êwiata na nowo pogaƒskiego,
zmaterializowanego, egoistycznego i przepe∏nionego agresjà, Êwiata pozbawionego celu i przewodnika, który by go
poprowadzi∏ do bramy do zbawiennego portu, który by go
zaprowadzi∏ do êród∏a wody ˝ywej tryskajàcych i gaszàcych
pragnienie ˝ycia wiecznego”.
Czy wÊród tych ludzi nie ma tak˝e nas?
Sceny z czerwca 1917 r. majà szczególne, mistyczne znaczenie: mówià one o pragnieniu, jakie mieszka g∏´boko
w sercach ludzi, pragnieniu innego Êwiata, innych wartoÊci
i innego, prawdziwszego szcz´Êcia, które jest owocem pe∏nego nawrócenia, zapomnienia o grzechu, zjednoczenia
z Bogiem – jednym s∏owem ˝ycia takiego, jakie przeznaczy∏
nam Stwórca: „Dzisiaj – pisze Siostra ¸ucja – patrz´ wstecz,
jakby na namalowany obraz i widz´ przesz∏oÊç: Boga, który
pragnie podaç nam d∏oƒ, by ofiarowaç nam zbawienie oraz
przepaÊç grzechu, gdzie pogrzebana jest zagubiona ludzkoÊç, ludzkoÊç zwodzona i oszukiwana, ludzkoÊç poszukujàca na ziemi tego, co tylko w Niebie mo˝na znaleêç”.
To do nas odnoszà si´ s∏owa Matki NajÊwi´tszej: „Bardzo cierpisz? Nie zniech´caj si´. Ja nigdy Ci´ nie opuszcz´.
Moje Niepokalane Serce b´dzie twojà ucieczkà i drogà,
która zaprowadzi ci´ do Boga”.
Maryja wskazuje nam na Niebo. Pokazuje te˝ drog´. Jest
nià Jej Niepokalane Serce. Trzeba si´ w nich schroniç, trzeba otoczyç si´ Êwi´toÊcià Maryi jak murem odgradzajàcym
od z∏a i grzechu.
Wiemy, ˝e s∏owa Matki NajÊwi´tszej podzia∏a∏y na ¸ucj´
kojàco jak balsam. Czy nie sà te˝ nim dla ka˝dego z nas? To
przecie˝ s∏owa skierowane do nas! Niech ka˝dy z nas przyjmie
s∏owa fatimskiej wizjonerki jako wypowiedê swojej duszy:
„Poczu∏am si´ pokrzepiona tà obietnicà, pe∏na ufnoÊci,
pewna, ˝e Pani nigdy by mnie samej nie zostawi∏a, ˝e to
Ona poprowadzi mnie, pokieruje moimi krokami na drogach ˝ycia, gdziekolwiek Bóg zechce mnie zaprowadziç.
W ten sposób oddam si´ w rodzicielskie ramiona naszego
Boga oraz Jej matczynej opiece.
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II. ZAWSZE OBECNA
(PRZYK¸AD)

Wydarzy∏o si´ to jeszcze przed wybuchem drugiej wojny
Êwiatowej. W Harlemie, czarnej nowojorskiej dzielnicy, siostry zakonne prowadzi∏y sierociniec. Jednym z jego mieszkaƒców by∏ ma∏y Michel – czarne, niezwykle utalentowane
dziecko, które zadziwia∏o wszystkich pi´knem swoich rysunków. Gdy pewnego dnia zajmujàca si´ malcami zakonnica nie mog∏a poradziç sobie z rozkrzyczanà gromadà, postanowi∏a zaproponowaç dzieciom ich ulubione zaj´cia.
Kiedy przywo∏a∏a do siebie Michela, wr´czy∏a mu kartk´
i kredki, proszàc, by namalowa∏ dla niej Matk´ Bo˝à z Dzieciàtkiem Jezus. Gdy po jakimÊ czasie pochyli∏a si´ nad obrazkiem, powiedzia∏a z wyrzutem: „Michel, mia∏eÊ narysowaç Matk´ Bo˝à. Dlaczego Maryja jest sama? Gdzie Dzieciàtko Jezus?”. Wówczas Michel podniós∏ g∏ówk´ i wlepi∏
w zakonnic´ swe wielkie, zdziwione oczy: „To Siostra nie
wie, ˝e tam, gdzie Maryja, tam zawsze jest gdzieÊ w pobli˝u Jezus?”. Na jego obrazku Jezus pobieg∏ na chwil´ dalej,
ni˝ si´ga∏a bia∏a karta papieru. Ale za chwil´ znowu przybiegnie do Matki, by przytuliç si´ do Niej, i za moment ponownie wróciç do zabawy.
Czarny Michel wiedzia∏ coÊ, czego nie zna∏a obyta z teologià siostra zakonna. Rozumia∏, ˝e Matka NajÊwi´tsza nigdy nie jest sama, ˝e Jej Syn zawsze jest blisko Niej. Czasem tylko nie mieÊci si´ na naszych ma∏ych kartkach...

PomyÊl:
1. Czy rozumiesz tajemnic´ pobo˝noÊci maryjnej? Jej niezwyk∏a owocnoÊç polega na tym, ˝e zbli˝ajàc si´ do Matki NajÊwi´tszej stajesz blisko Jezusa.
2. Zauwa˝, ˝e zazwyczaj samotne Madonny patrzà nie na niewidoczne dla nas Dzieciàtko, ale na nas. Czy rozumiesz, dlaczego
Matka NajÊwi´tsza z mi∏oÊcià i czu∏oÊcià patrzy na Ciebie? Istnie50

jà dwie odpowiedzi, a ka˝da z nich jest absolutnie prawdziwa.
Pierwsza brzmi: Maryja spoglàda na Jezusa. Ona patrzy na swego Syna, który jest w Tobie... Jaki On tam jest? Radosny, czy Bolesny? Jest szcz´Êliwy czy cierpiàcy. Druga odpowiedê jest inna:
Maryja patrzy na Ciebie, a nie na Jezusa, bo Ty bardziej potrzebujesz Jej uwagi, troski i opieki. Jezus nie odejdzie, Jezus nie
zgubi drogi. Ty wcià˝ ˝yjesz w niebezpieczeƒstwie. Maryja chce
Ci´ przed nim ochroniç.

III. TAJEMNICE RADOSNE
(RÓ˚ANIEC)

ZWIASTOWANIE

Zobacz. Ona nie ma na g∏owie korony, na nogach – z∏otych bucików, nie nosi delikatnych sukien. Nie skoƒczy∏a
elitarnych szkó∏ ani nie zwiedzi∏a w karocy po∏owy Êwiata.
To nikt szczególny. Szary, zwyk∏y cz∏owiek. Pewnie nie
zwróci∏byÊ na nià uwagi na ulicy...
Co widzi w Niej Bóg, ˝e w∏aÊnie do Niej pos∏a∏ swego
najwa˝niejszego anio∏a, aby z∏o˝y∏ Jej pokorny ho∏d? Co
w Niej widzi, ˝e wywy˝sza Jà ponad wszystko, ponad ca∏e
stworzenie?
Zobacz. Bóg widzi w Niej siebie. Gdy pochyla si´ nad
Nià, widzi w Niej swoje Êwiat∏o. Pami´tasz? Matka Bo˝a
Objawia si´ w Fatimie ca∏a utkana ze Êwiat∏a. A to Êwiat∏o
by∏o Bogiem – t∏umaczy∏a Siostra ¸ucja.
Widzisz? Tu jest prawdziwa wielkoÊç cz∏owieka. Byç
z Bo˝ego Êwiat∏a. Wszystko inne to udawanie wielkoÊci.
Prosz´ Ci´, Maryjo, by mieszka∏o we mnie Bo˝e Êwiat∏o.
oraz wi´cej Êwiat∏a. Coraz wi´cej Boga, coraz mniej mnie.
Reszta nic nie znaczy.
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NAWIEDZENIE ÂW. EL˚BIETY

Zobacz. Ona zosta∏a wywy˝szona ponad wszystko. Teraz
jest naprawd´ KimÊ. Aniio∏ przed Nià ukl´knà∏, Bóg zapragnà∏ mieç w Niej matk´ swego Syna.
Widzisz? Wyrusza w drog´. Dokàd idzie? Do królewskich
pa∏aców, by odebraç nale˝ny Jej purpurowy p∏aszcz? Na rynek, by odebraç ho∏d t∏umu? Niech wszyscy Jej s∏u˝à!?
Nie. W Jej ˝yciu nic si´ nie zmieni∏o. Ona idzie s∏u˝yç.
Idzie do cz∏owieka w potrzebie – pomóc brzemiennej El˝biecie. Owszem, rozmawia∏a z Bogiem, ale jest potrzebna
ludziom. Idzie im s∏u˝yç. Wiesz dlaczego? Bo widzi w nich
Boga. Biegnie do ludzi, by s∏u˝yç Bogu, który jest w nich.
Maryjo, naucz mnie widzieç w ludziach Boga. Otwórz
moje oczy, bym umia∏ dostrzec ich Boskà wielkoÊç i godnoÊç. Ucz mnie czyniç wszystko, by posiedli Boga na wiecznoÊç.

NARODZENIE JEZUSA

Spójrz: coÊ tu jest nie tak. Czy Bóg nie powinien zatroszczyç si´ o godne warunki dla narodzin swego Syna? A tu
brakuje nawet tego, co najbardziej podstawowe! Wejdê do
tej stajni. Nic tu z sielanki bo˝onarodzeniowej szopki. Siano, brud, odór zwierzàt. Czy˝by Bóg chcia∏ nam coÊ przez to
powiedzieç? Nie tylko to, ˝e wielkoÊç cz∏owieka nie zale˝y
od tego, ile on ma. Nie, coÊ wi´cej. ˚e Bóg kocha ubóstwo.
Sam Jezus wybra∏ i da∏ je w darze Synowi i Matce NajÊwi´tszej. Da∏ ubóstwo, które boli.
PomyÊl: Czy chcesz byç wybrany przez Boga, chcesz byç
umi∏owany jak Jezus i Maryja? Wtedy uwa˝aj: liczy si´ ju˝
tylko Bóg i Niebo. Reszta nie istnieje. Reszta jest niepotrzebna. Reszta jest przeszkodà w zjednoczeniu swego serca tylko z Nim!
Bóg dajàc siebie, zabiera wszystko.
Prosz´ Ci´, Maryjo, uczyƒ w moim sercu ten cud, by Bóg
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zaczà∏ mi sam wystarczaç. Nie w teorii, ale na co dzieƒ,
w praktyce mojego ˝ycia.

OFIAROWANIE JEZUSA W ÂWIÑTYNI

Spójrz. Oni sà ubodzy. Przychodzà z∏o˝yç Bogu ofiar´ ludzi biednych, bo nie staç ich na prawdziwà, „dobrà” ofiar´.
Czy Bogu to przeszkadza? Czy mierzy cz∏owieka miarà tego, co przynosi on do Êwiàtyni?
Dla Niego nie ma ró˝nicy mi´dzy biednym i bogatym.
Granica Bo˝ego upodobania biegnie gdzie indziej. Przez
serce. Ile jest w nim mi∏oÊci rzuconej Êwiatu, a nie zatrzymanej dla siebie...
Spójrz. Bóg przyjmuje t´ biednà ofiar´. Zgodnie z prawem Maryja wykupuje swego Syna. Teraz jest On Jej.
Ale Ona od razu Go Bogu oddaje. Rezygnuje ze swoich
praw. Rezygnuje z prawa do Niego i do siebie. Tak b´dzie
do koƒca.
Czy wiesz, jakà dosta∏a za to nagrod´? Najwi´kszà!
Otrzyma∏a ∏ask´ zjednoczenia z Synem. Ale uwa˝aj: dzieliç
los Jezusa to nie nosiç korony i byç kimÊ wielkim w oczach
Êwiata. Wybraç Jezusa to wybraç krzy˝.
Maryjo! Pomó˝ mi oddaç Bogu wszystko, co dla mnie
cenne, oddaç wi´cej – ca∏ego siebie. Prosz´, pomó˝ mi cieszyç si´ z tego, ˝e i moje serce przeniknie miecz, ˝e dasz mi
∏ask´ wspó∏cierpienia.

ZNALEZIENIE JEZUSA

Znowu jest coÊ, czego nie rozumiemy. Chrystus porzuca
swojà Matk´, pozwala, by Ta, z sercem pe∏nym trwogi stara∏a si´ Go odnaleêç. I to ma byç tajemnica radosna? Ten Jej
ból serca? Te trzy dni goràczkowego szukania? Ten l´k, ˝e
sprzeniewierzy∏a si´ swemu powo∏aniu, ˝e nie dopilnowa∏a
Jezusa, ˝e straci∏a Go?
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Tak, to jest tajemnica radosna, ale by to zrozumieç trzeba zajrzeç w g∏àb serca Maryi. Ona nie rozumia∏a, ale wierzy∏a, ˝e Bóg dalej realizuje swoje plany. Na innych drogach ni˝ oczekiwa∏a.
Widzisz, to dobrze, ˝e Bóg nie dzia∏a wg naszych oczekiwaƒ. Nawet jeÊli sà one Êwi´te, nawet jeÊli sà najÊwi´tsze,
jak te Maryi. Bóg jest wi´kszy od tego wszystkiego, wi´kszy od naszej ludzkiej Êwi´toÊci, która te˝ b∏àdzi, która uczy
si´ kochaç.
Maryjo! Naucz mnie cieszyç si´ z tego, ˝e Bóg realizuje
swoje plany inaczej ni˝ tego chc´. Pomó˝ mi mieç serce jak
Ty – nie rozumieç, ale ufaç i kochaç.

IV. UCIEKAMY SI¢ DO TWEGO
NIEPOKALANEGO SERCA2
(APEL MARYJNY)

Ona wie, ˝e musi byç na Jego drodze obecna. Wie, ˝e przez mi∏oÊç i ofiar´ b´dzie wspó∏dzia∏a∏a z Nim w dziele Odkupienia. I tak
oto wchodzimy w tajemnic´ wielkiej mi∏oÊci Maryi do Jezusa, mi∏oÊci ogarniajàcej swym Niepokalanym Sercem nieogarnionà Mi∏oÊç – S∏owo Ojca Przedwiecznego.
Jan Pawe∏ II

O Serce Niepokalane! Nasza ucieczko! Drogo, która prowadzisz nas do Boga!
Dzi´kujemy Ci za to, ˝e dajesz si´ nam ca∏a, ˝e Ty pierwsza i najpe∏niej jesteÊ „Totus Tuus”.
Tak, jesteÊ ca∏a dla ka˝dego z nas. Ka˝dego z nas pragniesz prowadziç drogami zbawienia. Ka˝demu z nas poda2

Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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jesz r´k´, gdy kusi nas z∏o i grzech. Ka˝dego chcesz zamknàç w swym Niepokalanym Sercu, by otoczy∏a nas Êwi´toÊç, czystoÊç i Bo˝a ∏aska.
Dlatego wys∏awiamy Ci´ i b∏ogos∏awimy.
Bàdê b∏ogos∏awiona, S∏u˝ebnico Paƒska, która jesteÊ ca∏a zjednoczona z odkupieƒczym poÊwi´ceniem Twojego Syna! Która ca∏a pochylona jesteÊ nad nami, zatroskana o nasze zbawienie!
W Twoim sercu mieszka b∏ogos∏awieƒstwo przeznaczone przez Ojca dla ka˝dego z nas.
Dlatego niech˝e b´dà b∏ogos∏awione wszystkie dusze,
które w nim zamieszka∏y, które sà pos∏uszne wezwaniu Odwiecznej Mi∏oÊci i pragnà ˝yç w zjednoczeniu serc: byç jedno z Twoim Niepokalanym Sercem, które daje nam ocalenie! Które prowadzi nas pewnà drogà do Boga.
Niech b´dà b∏ogos∏awieni wszyscy ci, którzy naÊladujà
Ci´ nie s∏owami, ale czynem p∏ynàcym z oczyszczonych serc.
Którzy dzieƒ po dniu przyjmujà Twoje wezwanie, o Matko,
do czynienia Tego, co powie Twój Syn, Jezus (por. J 2,5), dajàc KoÊcio∏owi prostà, ukrytà Êwi´toÊç, a wobec Êwiata ukazujàc radosne Êwiadectwo ˝ycia natchnionego Ewangelià.
Maryjo! PrzyÊwiecaj nam na drogach wiary, nadziei i mi∏oÊci! Pomó˝ nam ˝yç ca∏à prawdà Chrystusowego poÊwi´cenia za ca∏à rodzin´ ludzkà w Êwiecie wspó∏czesnym.
Oka˝ si´ nam Matkà, i wzorem, i drogà, która prowadzi
do Boga! Bàdê z nami Maryjo, która da∏aÊ Êwiatu swego Syna, która sz∏aÊ drogà krzy˝owa za Chrystusem, która by∏aÊ
obecna u poczàtków KoÊcio∏a w dniu Zielonych Âwiàt dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego.
Bàdê nam nadziejà, otuchà, pokojem i radoÊcià! Prowadê
nas Maryjo, która jesteÊ Matkà wszystkich ludzi zbawionych przez Chrystusa.
Chylimy si´ dzisiaj przed Tobà i ufnie Ci´ prosimy:
w swej czu∏oÊci wstawiaj si´ za ludzkoÊcià i jej s∏aboÊciami.
Doznajàc chwa∏y, umacniaj w naszych sercach nadziej´
zbawienia i pragnienie Nieba, którego nie zaspokoi nic na
tym Êwiecie! Tylko Bóg sam.
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O Maryjo, ucieczko nas, grzeszników i nasza najukochaƒsza Matko. Prosimy, otocz nas swà nieustajàcà pomocà
i mi∏osierdziem. Bàdê z nami: teraz, a szczególnie w godzinie naszej Êmierci – gdy opuszczaç b´dziemy ten Êwiat.
ProÊ Syna Twego, ˝eby w Swej dobroci pozwoli∏ nam
umrzeç w stanie ∏aski, pojednany z Bogiem i z naszymi
braçmi. Ju˝ dziÊ oddajemy Ci dusze nasze, oddajemy serce,
cia∏o i myÊli pragnienia. I niech tak b´dzie przez wiecznoÊç
ca∏à. Amen.
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Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!
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Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå.
LIPIEC 2011

I. PROMIENIE ¸ASKI, MOCY I POCIECHY
(MEDYTACJA)

Mówcie o rzeczach ostatecznych i rozwa˝ajcie to, co Sobór Watykaƒski II nazywa eschatologià, co z greckiego znaczy ostateczny
i co zawiera w sobie te rzeczy, które dotyczà cz∏owieka, to znaczy:
Êmierç, sàd Bo˝y, piek∏o albo niebo. O rzeczach ostatecznych
przepowiada niewielu kap∏anów, a ci, którzy to robià, mówià ma∏o na ten temat. A przecie˝ Sobór przypomina w sposób uroczysty
o rzeczach ostatecznych, które dotyczà nas wszystkich, ∏àcznie z tà
strasznà prawdà o mo˝liwoÊci wiecznego pot´pienia, które nazywamy piek∏em.
Pawe∏ VI

Nadchodzi upalny lipiec. Tu jest centrum szeÊciu objawieƒ zamkni´tych w ramy jedynych w roku maryjnych miesi´cy? Przecie˝ objawienia fatimskie rozpocz´∏y si´ w maryjnym maju a zamkn´∏y si´ w maryjnym paêdzierniku.
Goràcy lipiec tamtego roku to czas tajemnicy i objawienia zamiarów mi∏osierdzia, jakie Bóg ma wobec ca∏ego
Êwiata. W nim Matka NajÊwi´tsza stan´∏a tak blisko cz∏owieka, ˝e do dziÊ mo˝na us∏yszeç, jak bije Jej Serce.
Pos∏uchajmy.
Przeczytajmy powoli sprawozdanie Siostry ¸ucji. Jest
w nim wszystko, ca∏a Fatima. Bez lipcowego objawienia nie
zrozumiemy naglàcego wezwania, które Maryja kieruje
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równie˝ do ka˝dego z nas. A ju˝ na pewno nie pojmiemy,
czym nowe nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi
i jaka jest jego rola wyznaczona przez Niebo. I nasze w nim
miejsce.
Zapoznajmy si´ z treÊcià lipcowego objawienia. Maryja
krok po kroku prowadzi nas ku istocie swego przes∏ania.
¸ucja zanotowa∏a w swych wspomnieniach, ˝e kiedy
Matka NajÊwi´tsza objawi∏a si´ 13 lipca, powiedzia∏a najpierw:
„Chc´, ˝ebyÊcie przyszli tutaj trzynastego dnia przysz∏ego miesiàca, ˝ebyÊcie nadal odmawiali ró˝aniec na czeÊç
Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej, dla uproszenia pokoju na Êwiecie
i zakoƒczenia wojny, bo tylko Ona mo˝e te ∏aski uzyskaç...”.
Ju˝ z pierwszych s∏ów Maryi dowiadujemy si´ dwóch
niezwykle istotnych rzeczy. Po pierwsze, Matka NajÊwi´tsza ujawnia – jakby uprzednio, bo uczyni to oficjalnie
w paêdzierniku – kim jest. Jest Matkà Bo˝à Ró˝aƒcowà,
a ten ulubiony tytu∏ Maryi wskazuje na to, jak wielkie ma
Ona upodobanie w ró˝aƒcu. Po drugie, okazuje si´, ˝e Niebo wskaza∏o ludzkoÊci drog´ do pokoju – jest nià w∏aÊnie
ró˝aniec. Po objawieniach w Fatimie weêmie go do ràk kilkadziesiàt milionów osób i wojna, która zdawa∏a si´ nie
mieç koƒca, zgaÊnie jak zdmuchni´ta Êwieca.
Potem Maryja mówi: „Przychodêcie tutaj w dalszym ciàgu co miesiàc. W paêdzierniku powiem, kim jestem i czego
chc´, i uczyni´ cud, aby wszyscy uwierzyli”.
W tym miejscu otrzymujemy ju˝ zapowiedê paêdziernikowego „cudu s∏oƒca”, zaÊ owe „czego chc´” oka˝e si´ tylko powtórzeniem apelu, który w szczegó∏ach zosta∏ okreÊlony w∏aÊnie w lipcu.
Widaç, jak na ka˝dym kroku objawienie z 13 lipca ukazuje swe podstawowe znaczenie.
Maryja mówi dalej:
„Ofiarujcie si´ za grzeszników i mówcie cz´sto, zw∏aszcza gdy b´dziecie ponosiç ofiary: „O Jezu, czyni´ to z mi∏oÊci dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadoÊç60

uczynienie za grzechy pope∏nione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
W tych zdaniach Matka NajÊwi´tsza nakreÊla zasadnicze
rysy duchowoÊci fatimskiej: sà nimi ofiarowywanie codziennych cierpieƒ Bogu – z mi∏oÊci do Niego, w intencji nawrócenia grzeszników i w intencji wynagradzajàcej. Po raz
pierwszy s∏yszymy te˝ has∏o naszej pielgrzymki, naszego
poszukiwania bezpiecznego portu: jest nim Niepokalane
Serce Maryi!
To dlatego serca nasze rwà si´, by wo∏aç tak g∏oÊno, ˝e
nasz krzyk przeszyje Niebo: Niepokalane Serce Maryi!
Bàdê nam przewodnikiem i pomocà w naszych trudach, jakie towarzyszà nam w w´drówce przez doczesnoÊç. Naucz
nas przyjmowaç codzienne krzy˝e i ofiarowywaç je w akcie
wynagrodzenia za grzechy – najpierw nasze w∏asne, a potem i innych grzeszników. Naucz nas kochaç Jezusa, jak
prosisz, jak sama Go kocha∏aÊ!
Kiedy wo∏amy te s∏owa, wizja przekazywana ustami
Matki NajÊwi´tszej ust´puje miejsca obrazom – to s∏ynne
trzy cz´Êci tajemnicy fatimskiej. ¸ucja opisuje, co si´ sta∏o:
„Przy tych ostatnich s∏owach [Maryja] roz∏o˝y∏a znowu
r´ce jak w dwóch poprzednich miesiàcach. Promieƒ Êwiat∏a
zdawa∏ si´ przenikaç ziemi´ i zobaczyliÊmy jakby morze
ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich
postaciach podobne do przezroczystych, roz˝arzonych w´gli. Postacie by∏y wyrzucane z wielkà si∏à wysoko wewnàtrz
p∏omieni i spada∏y ze wszystkich stron jak iskry podczas
wielkiego po˝aru, lekkie jak puch, bez ci´˝aru i równowagi, wÊród przeraêliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy
wywo∏ujàcych dreszcz grozy. Diabli odró˝niali si´ od ludzi
swà okropnà i wstr´tnà postacià, podobnà do wzbudzajàcych strach nieznanych jakichÊ zwierzàt, jednoczeÊnie
przezroczystych ja roz˝arzone w´gle. Przera˝eni, podnieÊliÊmy oczy ku naszej Pani, szukajàc u Niej pomocy”.
Zatrzymajmy si´ na chwil´.
Wiemy, ˝e promienie, od których rozpoczyna si´ wizja
zawierajàca fatimski sekret, sp∏yn´∏y na dzieci trzykrotnie.
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Pierwszy raz sta∏o si´ to 13 maja – wówczas, kiedy Maryja
powiedzia∏a: „¸aska Bo˝a b´dzie waszà si∏à”. Drugi raz
dzieci ujrza∏y je w czerwcu, a towarzyszy∏y im s∏owa otuchy
i nadziei skierowane do ¸ucji: „Nigdy ci´ nie opuszcz´. Moje Niepokalane Serce b´dzie twojà ucieczkà i drogà, która
zaprowadzi ci´ do Boga”. Trzeci raz promienie wydobywajà si´ z ràk Matki NajÊwi´tszej w∏aÊnie w lipcu, przy okazji
s∏ów: „Ofiarujcie si´ za grzeszników” – za ludzi, których los
ujrza∏y w nast´pujàcej po tych s∏owach wizji. Pojawiajà si´
one raz jeszcze w ujawnionej w 2000 roku trzeciej cz´Êci tajemnicy fatimskiej: wówczas promienie te gaszà ogieƒ stràcany na ziemi´ przez anio∏a majàcego ukaraç Êwiat.
A mo˝e to wskazówka dla nas, drogowskaz na nasze ˝ycie? Mo˝e to Êwiadectwo, i˝ ten kto idzie w Êwietle rzucanym przez Niepokalane Serce Maryi, ten doÊwiadcza potrójnego dzia∏ania ∏aski? Najpierw Matka Bo˝a obdarza jego serce pewnoÊcià, ˝e nieustannie wspieraç go b´dzie pomoc z Nieba, ˝e towarzyszy mu wsparcie pot´˝ne, silniejsze
od z∏a. Potem przekonuje si´, ˝e droga, którà idzie, jest
gwarancjà zbawienia: u jej kresu na pewno znajduje si´
Dom Ojca i ˝adna moc ciemnoÊci nie jest w stanie zepchnàç
go z tego Bo˝ego szlaku – przecie˝ ta droga jest jednoczeÊnie miejscem schronienia przed z∏em! Wreszcie jest to droga mi∏oÊci – nie tylko do Boga w Niebie, ale i do ludzi, skoro On – Wszechmocny – mieszka i cierpi w ka˝dym cz∏owieku. W´drówka do Bo˝ego Serca wiedzie przez serca ludzkie: przez ofiarowanie wszystkiego za grzeszników, by
i oni, docierajàc do Kresu, spotkali si´ z Bogiem, który jest
samym Mi∏osierdziem.
Te trzy kamienie milowe le˝àce przy Maryjnym szlaku
sà nam dane jako bardzo wa˝ne punkty kontrolne. Spoglàdamy na nie i dokonujemy rachunku sumienia. Zadajemy
sobie pytania o potrójne dzia∏anie ∏aski w naszych sercach
i... ju˝ wiemy, czy idziemy drogà wyznaczonà stopami Niepokalanej z Nazaretu. JeÊli nie doÊwiadczamy mocy ∏aski,
jeÊli nie ma w nas radosnej pewnoÊci zbawienia, jeÊli nie jesteÊmy gotowi oddawaç ˝ycia za grzeszników (nawet tych
62

najgorszych i zupe∏nie mi nieznanych), to znak, ˝e wcià˝ jesteÊmy jeszcze faryzeuszami, a nie pilnymi uczniami Boga,
a nasza w´drówka jest mo˝e tylko posuwaniem palca po
mapie – nie jest rzeczywista!
Te promienie, które pojawi∏y si´ tylko podczas trzech
pierwszych fatimskich objawieƒ, by∏y êród∏em umocnienia,
poznania i pokochania Boga. By∏y te˝ dowodem wstawienniczej mocy Maryi i Jej mi∏oÊci. Kiedy przed oczami wizjonerów roztacza si´ straszliwa wizja piek∏a (Siostra ¸ucja napisa∏a póêniej, ˝e gdyby nie wczeÊniejsze zapewnienie, i˝
dzieci pójdà do nieba, to umar∏aby ze strachu), jej jedynym
celem by∏o wzbudzenie w ¸ucji, Franciszku i Hiacyncie –
i nas! – pragnienia Nieba, pragnienia mocniejszego od naszych ludzkich s∏aboÊci
Czy jest z nami a˝ tak êle, ˝e Bóg musi si´gaç po zupe∏nie ostateczne Êrodki i ukazywaç nam piek∏o? Niestety,
w póêniejszych pismach Siostry ¸ucji znajdujemy stwierdzenie, i˝ kolejne pokolenia coraz bardziej oddalajà si´ od
Boga i coraz bardziej zas∏ugujà na kar´. Ludzie, odchodzàc
Boga przybli˝ajà si´ do piek∏a. Mo˝e w tym w∏aÊnie kontekÊcie nale˝y rozumieç s∏owa Ojca Âwi´tego z listu do biskupa Fatimy, datowanego na paêdziernik 1997 r.:
„Nie jest to pierwszy raz, gdy Bóg – czujàc si´ odrzuconym i odepchni´tym przez cz∏owieka, a szanujàc zarazem
jego wolnoÊç – wzbudza w nim odczucie, ˝e oddali∏ si´ od
Niego, przez co gaÊnie Êwiat∏o ˝ycia i mrok zapada nad historià”.
Bóg wzbudza w nas ÊwiadomoÊç, ˝e oddaliliÊmy si´ od
Niego, a tym samym odci´liÊmy si´ od êród∏a ˝ycia i szcz´Êcia. Daje nam doÊwiadczyç „godziny agonii” i „ciemnoÊci
nocy”. Ta ÊwiadomoÊç – jak˝e bolesna i przera˝ajàca – jest
jednak bardziej wizjà ni˝ rzeczywistoÊcià. Bóg interweniuje
na wczesnym etapie. Jego „odejÊcie” ma nam pomóc w odnalezieniu Go. Oto Bo˝a pedagogia! Pan oddala si´, aby pociàgnàç nas do siebie. Aby u∏atwiç nam powrót ju˝ zawczasu
przygotowuje nam drog´. „Gniew Bo˝y” nie jest wi´c „Êle63

py” – jego celem jest doprowadzenie nas do takiego punktu,
w którym na gniew Bo˝y miejsca nie ma. Droga przygotowana zawczasu to Serce Jego Matki zdolne pociàgnàç do siebie
nawet najbardziej zatwardzia∏ego grzesznika.
Tak, musimy uwierzyç, ˝e kara, jaka spotyka ludzkoÊç
(i nas) jest znakiem mi∏oÊci Boga, a ciemne chwile, w których wydaje si´, ˝e Boga nie ma, sà po to, bym móg∏ doÊwiadczyç Bo˝ej obecnoÊci.
Papie˝ pisze dalej:
„Najpierw jednak [Bóg] przygotowuje mu [cz∏owiekowi]
jakieÊ schronienie. Sta∏o si´ tak ju˝ na Kalwarii, gdy Bóg
Wcielony zosta∏ ukrzy˝owany ludzkà r´kà i umar∏. Co wtedy uczyni∏? Wezwawszy mi∏osierdzia Niebios s∏owami: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzà, co czynià» (¸k 23,34), zawierzy∏ ludzkoÊç swojej Matce Maryi: «Niewiasto, oto syn
Twój» (J 19,26). Tak wi´c ilekroç cz∏owiek odrzuca Boga
i Jego prawd´, Chrystus kieruje oczy ludzkoÊci na Maryj´
i Jej zawierza ka˝dego cz∏owieka, aby uchroniç go od rozpaczy i samotnoÊci”.
Tak w∏aÊnie by∏o w 1917 r. w Fatimie. Bóg pos∏a∏ na ziemi´ swojà Matk´ jako lekarstwo na odrzucenie Go przez
ludzi.
I tak jest do dzisiaj. Zwróçmy uwag´, ˝e nie mamy ˝adnej „nowej Fatimy”, ˝adnych wielkich objawieƒ uznanych
przez KoÊció∏, mimo ˝e ludzkoÊç coraz pe∏niej wyrzeka si´
Boga. Bóg nie daje nam nowych wskazówek, ale kieruje nasze oczy ku Fatimie. Czyni to przez znaki czasu, które jednoznacznie wskazujà nam na Fatim´. I na jej or´dzie!
Ale oto koƒczy si´ lipcowe objawienie. GaÊnie wizja
i dzieci znów s∏yszà Maryj´ mówiàcà swe przes∏anie. Przekazuje im najwa˝niejsza treÊç zawartà w or´dziu fatimskim.
Mówi pe∏na smutku:
„WidzieliÊcie piek∏o, do którego idà dusze biednych
grzeszników. Bóg chce je uratowaç, Bóg chce rozpowszechniç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego Niepokalanego Serca.
Je˝eli uczyni si´ to, co wam powiem, wielu zostanie przed
piek∏em uratowanych i nastanie pokój na Êwiecie”.
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To wa˝ne dla nas s∏owa. Wiemy, ˝e nie musimy ju˝ dalej
szukaç! Maryja mówi nam, w jaki sposób mo˝emy „zabezpieczyç si´” przed piek∏em. Tak, trzeba zaczàç praktykowaç nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi!
Matka NajÊwi´tsza mówi dalej:
„Wojna zbli˝a si´ ku koƒcowi, ale je˝eli ludzie nie przestanà obra˝aç Boga, to w czasie pontyfikatu Pisa XI rozpocznie si´ druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane Êwiat∏o, wiedzcie, ˝e jest to wielki znak od Boga, ˝e zbli˝a si´ kara na Êwiat za jego liczne zbrodnie. B´dzie wojna, g∏ód, przeÊladowanie KoÊcio∏a i Ojca Âwi´tego.
Aby temu zapobiec, przyb´d´, by prosiç o poÊwi´cenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komuni´ Êw. wynagradzajàcà w pierwsze soboty. Je˝eli moje ˝yczenia zostanà
spe∏nione, Rosja nawróci si´ i zapanuje pokój. JeÊli nie,
bezbo˝na propaganda rozszerzy swe b∏´dne nauki po Êwiecie, wywo∏ujàc wojny i przeÊladowanie KoÊcio∏a. Dobrzy
b´dà m´czeni, Ojciec Âwi´ty b´dzie wiele cierpia∏. Ró˝ne
narody zginà, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Triumf Niepokalanego Serca! To najpi´kniejsza obietnica, dla której warto ˝yç i umieraç. Nie chciejmy niczego
wi´cej, jak tylko przyczyniaç si´ do tego Maryjnego zwyci´stwa!

II. SEN O MARYJNEJ ÂMIERCI
(PRZYK¸AD)

Opowiada∏ mi kiedyÊ pewien kap∏an swój niezwyk∏y
sen. By∏ to sen, który zmieni∏ ca∏e jego ˝ycie.
„To by∏ dziwny sen. Wiem, ˝e mi si´ to Êni∏o, ale to by∏o
tak, jakbym zosta∏ obudzony ze snu. W Êrodku nocy. Tak,
obudzi∏o mnie pukanie do drzwi. «To niemo˝liwe – pomyÊla∏em – przecie˝ nikogo tu nie ma. Mieszkam sam... Nikt
nie móg∏ tu wejÊç... A teraz ktoÊ puka». Nie myÊl, ˝e powie65

dzia∏em, by wszed∏; zresztà, o ile pami´tam, drzwi by∏y zamkni´te na zamek. Patrzy∏em tylko na te drzwi i czeka∏em.
Przez chwil´ nie dzia∏o si´ nic, a potem... Potem ktoÊ nacisnà∏ klamk´ i otworzy∏ szeroko drzwi. W progu sta∏a Ona.
Taka pi´kna, pe∏na spokoju i jakieÊ màdroÊci... Zatrzyma∏a
si´ w progu mego pokoju i patrzy∏a na mnie. Matka NajÊwi´tsza. Nie, nie by∏em zdziwiony, a na pewno nie przera˝ony. MyÊl´, ˝e coÊ udzieli∏o mi si´ z Jej ducha. Ten spokój
– niesamowity spokój. A Ona znowu po chwili, w której nie
dzia∏o si´ nic, unios∏a d∏oƒ i wyciàgn´∏a jà ku mnie, zapraszajàc. Zrozumia∏em, ˝e mam pójÊç z Nià. I nagle... to by∏o
coÊ jak iluminacja: zrozumia∏em, ˝e ta Maryja to jest moja
Êmierç, ˝e ona mnie przyzywa, bym poszed∏ ju˝ z Nià, odszed∏ z tego Êwiata, ˝e jeÊli Jej pos∏ucham, jeÊli wstan´ i podam Jej r´k´, to rano znajdà mnie w ∏ó˝ku martwego...
Widzisz, ˝e wcià˝ jeszcze ˝yj´. Nie musz´ Ci opowiadaç,
dlaczego. Nie, nie wsta∏em i nie uchwyci∏em si´ tej najÊwi´tszej r´ki. Nie ˝ebym si´ wówczas czegokolwiek ba∏.
Ta Êmierç nawet kusi∏a: to by∏o zaproszenie, tak pi´kne...
Jednak nie poszed∏em. Czy zawaha∏em si´ i nie przyjà∏em
tej niezwyk∏ej ∏aski? Nie wiem, nie pami´tam, to dla mnie
nie wa˝ne. Wa˝ne jest to, ˝e kiedy rano si´ obudzi∏em,
pierwsza myÊl, jaka mnie uderzy∏a to jasne wspomnienie tego, co prze˝y∏em w nocy. I drugi b∏ysk nag∏ego oÊwiecenia:
zrozumia∏em, ˝e umar∏em, bo przecie˝ Ona po mnie przysz∏a, przecie˝ spotka∏em Maryj´ – Âmierç... Zrozumia∏em,
˝e jestem w czyÊçcu – ˝e pora zaczàç pokutowaç za grzechy. Tak, nie zas∏ugiwa∏em na nic lepszego jak czyÊciec.
I znalaz∏em si´ w nim.
Widzisz – koƒczy∏ mój przyjaciel – na zewnàtrz nic si´
nie zmieni∏o. Zupe∏nie. Ale moje ˝ycie po tamtej nocy to nie
zwyk∏y ciàg dalszy. W tej doczesnoÊci prze˝ywam swój
oczyszczajàcy czyÊciec. Z radoÊcià przyjmuj´ krzy˝e, trudy,
niewygody, choroby. Nie pragn´ przyjemnoÊci, radoÊci,
uchowaj Bo˝e s∏awy, pieni´dzy czy czego tam jeszcze.
Wiesz, czego pragn´? By którejÊ nocy Ona przysz∏a po mnie
drugi raz. A ja by∏ gotów pójÊç z Nià, dokàdkolwiek mnie
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poprowadzi. Tam gdzie Ona, tam Niebo. O – westchnà∏ –
jak ja za tym t´skni´. Chcia∏bym ju˝ byç gotowy...”.
„Wi´c tak wyglàda Êmierç maryjnych czcicieli – pomyÊla∏em. – Pi´kna Êmierç. Ma najpi´kniejsze imi´. Imi´ Matki Boga”.

PomyÊl:
1. Jakie jest Twoje wyobra˝enie o Êmierci? Mo˝e to, czy si´ jej
boisz, czy jej wyczekujesz, jest jakimÊ znakiem, na ile jesteÊ ju˝
„gotów”?
2. Czy chcia∏byÊ umrzeç w ten sposób, o jakim opowiada stary
kap∏an? Prawda, ˝e to wymarzona Êmierç – przejÊcie z Maryjà do
wiecznoÊci?
3. Czy rzeczywiÊcie KoÊció∏ nie naucza, ˝e czyÊciec jest koniecznoÊcià dla tych, którzy nie wykorzystali ˝ycia na tym Êwiecie,
by oczyÊciç si´ z grzechów i ich konsekwencji? Mo˝e i Ty powinieneÊ od dziÊ zaczàç ˝yç tak, jakbyÊ znajdowa∏ si´ w czyÊçcu?

III. TAJEMNICE CHWALEBNE
(RÓ˚ANIEC)

ZMARTWYCHWSTANIE

Ust´pujà mroki, gaÊnie ból, wstaje ciep∏y blask nowej
rzeczywistoÊci. Chrystus zmartwychwsta∏, pokona∏ Êmierç,
zwyci´˝y∏ szatana, który za cel postawi∏ sobie uczynienie
ziemi cz´Êcià piek∏a. Jego przebieg∏e plany le˝à w gruzach.
Kiedy tak stoimy na zapatrzeni w tajemnic´ zmartwychwstania, czy widzimy, ˝e otaczajàcy nas Êwiat mo˝e byç inny, lepszy? Czy krzy˝, o który opieramy swoje ˝ycie nie staje si´ dla nas znakiem, ˝e Bóg da∏ cz∏owiekowi moc, by
przyspiesza∏ chwil´, gdy b´dzie „jako w niebie tak i na ziemi”? Tak, wierzymy w to ca∏ym sercem, podnosimy oczy
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w gór´, gdzie krzy˝ dotyka nieba i wo∏amy: Nie jesteÊmy
sami! Któ˝ jak Bóg! Chrystus Królem! Tak, TyÊ Królem a my
Twymi s∏ugami!”.
Odczytujemy dziÊ postawione nam zadanie: mamy przemieniç Êwiat, uÊwi´ciç go, uczyniç miejscem zamieszkania
Boga. Lecz to dopiero pierwsza tajemnica chwalebna. Wiemy ju˝ z ca∏kowita pewnoÊcià, ˝e dobro zwyci´˝y, ale – jak
uczy∏ Jan Pawe∏ II – to zwyci´stwo „nie odsuwa na margines l´ku o to dobro, o zniweczenie nadziei. Owszem (...)
ka˝dy chrzeÊcijanin, musi mieç szczególnie wyostrzonà
ÊwiadomoÊç tych zagro˝eƒ, którym poddane jest ˝ycie cz∏owieka i Êwiata: jego doczesna przysz∏oÊç a tak˝e przysz∏oÊç
ostateczna. Jednak˝e ÊwiadomoÊç tych zagro˝eƒ nie rodzi
pesymizmu, lecz mobilizuje do zmagania si´ o zwyci´stwo...”.
Do boju, Siostry i Bracia, pod znakiem chwalebnego
krzy˝a!

WNIEBOWSTÑPIENIE

Wniebowstàpienie to tajemnica. Jakby Bóg ustawi∏ mi´dzy niebem i ziemià drabin´ krzy˝a...
Bóg wysoki pochyla si´ dziÊ nisko, by zmieniaç oblicze
ziemi. Ten Bóg realizuje swe zamiary mi∏oÊci wed∏ug w∏asnego zegara, cz´sto inaczej ni˝ chcia∏by tego cz∏owiek. Ka˝e nam spoglàdaç nieustannie w niebo, trwaç na modlitwie,
uczyç si´ pot´gi mi∏oÊci Chrystusa zmartwychwsta∏ego. Ka˝e nam czekaç na dzieƒ, kiedy wezwie nas do czynu. On
wstàpi∏ do nieba, by przynieÊç nam broƒ, która zawsze zwyci´˝a.
Czekamy z ufnoÊcià, zapatrzeni w niebo. Wspominamy
s∏owa naszego Papie˝a: „Ja tu jeszcze do was przyjad´
w spokojniejszym czasie”. Odczytujemy je dziÊ na nowo:
przyjdzie czas spokojniejszy, czas Êwi´ty, w którym Jan Pawe∏ II stanie poÊród nas w nauce, a ta stanie si´ konstytucjà
naszych serc! To b´dzie czas nowego pokolenia zwiastowa68

nego przez wizjonerk´ z Fatimy. Ale na razie czekamy na
Êwiat∏o i moc z wysoka. Na razie wpatrujemy si´ w Niebo.

ZES¸ANIE DUCHA ÂWI¢TEGO

Trwamy zjednoczeni na modlitwie z Matkà Jezusa.
Uczymy si´ od Niej wiary i nadziei, s∏u˝by i zapominania
o sobie. Nasza modlitwa jest wytrwa∏a, bo nie wstaniemy
z kl´czek, dopóki modli si´ z nami Maryja. S∏uchamy, jak
w Jej Niepokalanym Sercu pracujà cicho Bo˝e m∏yny przerabiajàce ludzki trud, ludzkà ofiar´ i modlitw´ na ∏aski
spuszczane na ludzkie dusze jak rosa. WÊród nich jest ta
najwi´ksza, najbardziej oczekiwana: dar Ducha Âwi´tego,
który przemienia ziemi´, odnawia jej oblicze i rodzi Êwi´toÊç.
Czy jednak wiemy, ˝e upragniony dar Ducha Âwi´tego
to broƒ, którà ktoÊ musi pochwyciç w d∏onie? Zawo∏ajmy
wi´c, ˝e jesteÊmy gotowi oblec zbroj´ Bo˝à i ruszyç do boju
w znaku Krzy˝a.

WNIEBOWZI¢CIE MARYI

Kto jest naszà Hetmankà? Jakie barwy majà nasze bitewne proporce? To Maryja, nasza Matka niebieska,
Gwiazda naszego zbawienia. Jej ufamy, do Niej si´ uciekamy, na Jej pomoc zawsze liczmy. Ona jest Wszechmocà B∏agajàcà – jak nazywa∏ ja Prymas Tysiàclecia. jej Niepokalane Serce jest pot´˝niejsze od zamiarów Z∏ego i od wszystkich jego zasadzek. Rozlewa si´ wokó∏ niej tyle ∏aski, ˝e
tam gdzie Ona, tam szatan, nasz pot´˝ny nieprzyjaciel, wyglàda jak pozbawiony ˝ycia topielec.
To dlatego oddajemy si´ Jej cali i z ufnoÊcià oddajemy
Jej ca∏y nasz Êwiat. Wiemy, ˝e w Maryi jest tyle ∏aski Bo˝ej,
i˝ wystarczy dla wszystkich, i˝ doÊç jej, aby zaradziç ka˝dej
biedzie, by po∏o˝yç tam´ ka˝dej niesprawiedliwoÊci, by
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przemieniç ka˝dà dziedzin´ ludzkiego ˝ycia. Powiadajà
Êwi´ci: „Wielkà rzeczà u ka˝dego Êwi´tego jest to, ˝e posiada tyle ∏aski, ˝e starczy jej na zbawienie wielu. Ale gdyby
mia∏ jej tyle, ˝e wystarczy∏oby jej na zbawienie ludzi ca∏ego
Êwiata, to by∏by nadzwyczajny dar. A tak w∏aÊnie jest
u Chrystusa i B∏ogos∏awionej Dziewicy”.

UKORONOWANIE MARYI

DziÊ niezwyci´˝onà moc z nieba otrzymajà ci, którzy weszli z Maryjà na Chrystusowy szlak i którzy idà nim wiernie,
˝e ich serca upodabniajà si´ do serca Niepokalanej. To
o nich mówi∏ Êw. Ludwik de Montfort, kiedy naucza∏: „Najwy˝szy wraz z Matkà swojà muszà stworzyç sobie wielkich
Êwi´tych, którzy Êwi´toÊcià przewy˝szà innych Êwi´tych,
jak cedry Libanu przewy˝szajà kar∏owate krzewy (...).
Kszta∏towanie i wychowywanie wielkich Êwi´tych (...) Jej sà
zastrze˝one, gdy˝ tylko Ona, ta Dziewica przedziwna i cudotwórcza, zdolna jest, w po∏àczeniu z Duchem Âwi´tym,
dokonywaç rzeczy osobliwych i niezwyk∏ych”.
To Maryi Królowej zleci∏ Bóg powo∏anie do ˝ycia „nowego pokolenia”. Siostra ¸ucja przypomina nam, ˝e „Maryja
jest matkà nowego pokolenia... które si´ narodzi z Niewiasty zapowiedzianej przez Boga i zatriumfuje w walce z pokoleniem szataƒskim, mia˝d˝àc mu g∏ow´”. Wizjonerka kilkakrotnie powtarza∏a swà zapowiedê pojawienia si´ „nowego pokolenia”, które z Serca Maryi czerpaç b´dzie si∏´
do zwyci´skiej walki z szatanem. Co wi´cej, zapowiada∏a,
˝e czas nowego pokolenia jest naprawd´ blisko!
Dzi´kujemy Ci nasza Pani i Królowo. Bo czy˝ jest wi´kszy zaszczyt ni˝ broniç Twej chwa∏y?

UWAGA: Materia∏y do odprawienia pi´tnastominutowego rozmyÊlania znajdujà si´ w ostatniej cz´Êci ksià˝ki (NABO˚E¡STWO PIERWSZYCH SOBÓT), na stronie 129.
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IV. WSPOMAGAJ, CHRO¡ I WSPIERAJ NAS!3
(APEL MARYJNY)

B∏ogos∏awieni czystego serca, albowiem oni Boga oglàdaç b´dà (Mt 5, 8). S∏owa te wprowadzajà nas w g∏´bi´ ewangelicznej
prawdy o cz∏owieku. Znajdujà Jezusa ci, którzy Go szukajà, tak jak
szukali Maryja i Józef. To wydarzenie rzuca Êwiat∏o na t´ wielkà
spraw´ w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka, jakà jest szukanie Boga. Tak,
cz∏owiek rzeczywiÊcie szuka Boga; szuka Go swoim umys∏em,
swoim sercem i ca∏à swojà istotà. Mówi Êwi´ty Augustyn: niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. Ten niepokój, to niepokój twórczy. Cz∏owiek szuka Boga, poniewa˝ w Nim,
tylko w Nim mo˝e znaleêç swoje spe∏nienie – spe∏nienie swoich
dà˝eƒ do prawdy, dobra i pi´kna.
Jan Pawe∏ II

Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a i Matko nasza!
Módl si´ za nami do Twego Syna Jezusa Chrystusa
i wstawiaj si´ za nami ca∏ym swoim macierzyƒskim Sercem,
pe∏nym mi∏oÊci Ducha Âwi´tego.
Pomnó˝ naszà wiar´, o˝yw nadziej´, umocnij naszà mi∏oÊç.
Wspomagaj nasze rodziny.
Ochraniaj m∏odzie˝ i dzieci.
Pocieszaj cierpiàcych.
Bàdê Matkà wiernych i Matkà pasterzy KoÊcio∏a.
Bàdê nam wszystkim wzorem i gwiazdà nowej ewangelizacji, której tak bardzo potrzebuje wspó∏czesny Êwiat.
Dlatego spoglàdamy na Ciebie i uczymy si´ od Ciebie,
jak ˝yç w naszej codziennoÊci.

3

Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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Dlatego uciekamy si´ do Twej pomocy i prosimy, byÊ
uczy∏a nas, jak byç dzisiaj Êwiadkiem mi∏oÊci Twojego Syna, a naszego Odkupiciela i Pana – Jezusa Chrystusa.
Matko mi∏osierdzia, bàdê nam nauczycielko ukrytej i cichej ofiary! Ucz nas wychodziç – jak Ty – na spotkanie ka˝dego cz∏owieka i nieÊç mu radoÊç zbawienia.
Dlatego prosimy: Udziel pokoju, sprawiedliwoÊci i pomyÊlnoÊci naszym dniom, gdy˝ wszystko, co mamy i czym
jesteÊmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.
Chcemy ca∏kowicie nale˝eç do Ciebie, z Tobà iÊç drogà pe∏nej wiernoÊci Chrystusowi w Jego KoÊciele: prowadê nas
zawsze swojà mi∏oÊciwà r´kà.
Dlatego prosimy: Daj naszym ogniskom rodzinnym ∏aski,
by szanowa∏y i kocha∏y poczynajàce si´ ˝ycie tà samà mi∏oÊcià, z jakà Ty w Twoim ∏onie pocz´∏aÊ ˝ycie Syna Bo˝ego.
Dlatego prosimy: Strze˝ nasze rodziny, by zawsze trwa∏y
w zgodzie, i b∏ogos∏aw wychowaniu naszych dzieci.
Dlatego prosimy: Spójrz na nas z litoÊcià, naucz nas nieustannie iÊç do Jezusa, a jeÊli upadniemy, pomó˝ nam podêwignàç si´ i wróciç do Niego przez wyznanie naszych
win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszàcym spokój duszy. B∏agamy Ci´, udziel daru umi∏owania
wszystkich Êwi´tych sakramentów, które jako znaki pozostawi∏ dla nas Twój Syn na ziemi.
JesteÊ zaprawd´ ∏aski pe∏na, o Maryjo! Z tej pe∏ni wyrós∏
w Tobie ów nowy Êwiat Emmanuela, Êwiat Boga z ludêmi.
Âwiat wiary, który ogarnia ponadnaturalnà, Boskà rzeczywistoÊç. Bo˝y Êwiat, porzàdek wiecznej mi∏oÊci, królestwo
niebieskie!

cy, lud w´drujàcy do Nieba. Z Tobà, o Maryjo! Drogà Twojà, o Matko!
O ∏askawa, o litoÊciwa, o s∏odka Panno Maryjo! Prosimy:
Daj nam ˝yç tak, jak chce tego Bóg! A wtedy, Matko NajÊwi´tsza, z pokojem Bo˝ym w sumieniu, z sercem wolnym
od z∏oÊci i nienawiÊci, b´dziemy mogli nieÊç wszystkim
prawdziwà radoÊç i prawdziwy pokój, których êród∏em jest
Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Âwi´tym ˝yje i króluje na wieki wieków.
Amen.

O Matko, o Niewiasto obleczona w s∏oƒce Bo˝ej mi∏oÊci,
o Znaku wielki dla wszystkich, co pielgrzymujà przez t´
ziemi´ do „Êwiàtyni” Boga ˚ywego: us∏ysz nas!
I nas wys∏uchaj! Niech „mi∏osierdzie Bo˝e z pokolenia na
pokolenie” nie przestaje byç udzia∏em synów i córek tej ziemi za Twoim poÊrednictwem. Niech objawi si´ w naszym
pokoleniu – w nas, którzy dziÊ stanowimy lud pielgrzymujà72
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Wiêcej ni¿ doczesnoœæ.
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Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!
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Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå.
SIERPIE¡ 2011

I. SERCE DARZÑCE ÂWI¢TOÂCIÑ
(MEDYTACJA)

Bàdê pozdrowiona Ty, która jesteÊ ca∏a zjednoczona z odkupieƒczym poÊwi´ceniem Twojego Syna! Matko KoÊcio∏a! PrzyÊwiecaj Ludowi Bo˝emu na drogach wiary, nadziei i mi∏oÊci! Pomó˝ nam ˝yç ca∏à prawdà Chrystusowego poÊwi´cenia za ca∏à rodzin´ ludzkà w Êwiecie wspó∏czesnym.
Jan Pawe∏ II

Czasem wydaje si´ nam, ˝e mo˝emy o Fatimie powiedzieç ju˝ wszystko, ˝e wielki skarbiec maryjnych objawieƒ
zosta∏ przez nas do koƒca poznany. Tymczasem jest inaczej.
Na tym w∏aÊnie polega aktualnoÊç i Êwie˝oÊç przes∏ania:
ono wcià˝ ukazuje nowe treÊci, nowe przes∏ania, nowe akcenty. Ono jest ˝ywe! Fatima to ˝ywy organizm, który
w ka˝dej epoce, w ka˝dym miejscu ujawnia swe „przystosowanie do Êrodowiska ludzkich dziejów”.
KoÊció∏ uczy od wieków, ˝e „tajemnice Bo˝e sà êród∏em
takiego bogactwa, ˝e nigdy si´ nie wyczerpià”. Te s∏owa sà
równie˝ prawdziwe w odniesieniu do Fatimy – wielkiej Bo˝ej tajemnicy. Tak, objawienia fatimskie kryjà w sobie jeszcze wiele nieujawnionych treÊci. Zostanà one nazwane po
imieniu dopiero wtedy, gdy wszyscy zacznà ˝yç or´dziem
Matki NajÊwi´tszej.
Jedno jest pewne. W Fatimie Bóg da∏ nam znak. Jest nim
Maryja i Jej Niepokalane Serce. Nie dyskutujmy z tym wy76
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borem, bo to wybór Boga. Bóg pos∏uguje si´ znakami, my
zaÊ powinniÊmy widzieç w tym szczególnà ∏ask´. Nie wolno
nam pope∏niç b∏´du Adama, który otrzyma∏ od Boga znak,
ale go zignorowa∏. Pami´tamy rajskà opowieÊç, w której
znakiem Bo˝ym by∏o drzewo poznania dobra i z∏a. Gdyby
pierwsi rodzice okazali mu pos∏uszeƒstwo, ich raj sta∏by si´
doskona∏y i przybra∏ cech´ wiecznoÊci. Niepos∏uszeƒstwo
pociàgn´∏o za sobà upadek cz∏owieka.
Dla nas Bóg równie˝ postawi∏ znak. Równie symboliczny
i niepozorny jak tamten z Ogrodu Eden. JeÊli oka˝emy mu
pos∏uszeƒstwo, spe∏nià si´ w nas wielkie obietnice Bo˝e.
Otworzy si´ przed nami Niebo!
Czy mamy wybór? Dla nas, wierzàcych, jest tylko jedna
mo˝liwoÊç. Pozostaje nam okazaç pos∏uszeƒstwo znakowi.
„Bóg jest jedynym – pisa∏a Siostra ¸ucja – który mo˝e nas
uratowaç”. Chce to uczyniç „za poÊrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka
dobra!”.
O czym mówi ten znak wskazujàcy ludziom drog´ do
Nieba? Jan Pawe∏ II uczy:
„Maryja, nasza niebieska Matka przysz∏a, aby poruszyç
sumienia, ukazaç nam prawdziwy i autentyczny sens ˝ycia,
pobudziç do nawrócenia z grzechu i do duchowego zapa∏u,
rozpaliç w duszach mi∏oÊç do Boga i bliêniego. Maryja przyby∏a nam z pomocà, bowiem – niestety – wielu ludzi nie
chce przyjàç wezwania Syna Bo˝ego i powróciç do domu
Ojca”.
Dlatego Bóg wskazuje nam namacalny znak. Jest nim
Niepokalane Serce, które „jest silniejsze od karabinów
i broni wszelkiego rodzaju” – jak powiedzia∏ kard. Ratzinger. A Siostra ¸ucja doda∏a: „Jej serce jest pewnym, bezpiecznym schronieniem. CzeÊç oddawana Niepokalanemu
Sercu Maryi jest Êrodkiem zbawienia na trudne czasy KoÊcio∏a i Êwiata”.
Wielu ludzie, nawet g∏´boko wierzàcych, patrzy na kult
maryjny jako na coÊ drugorz´dnego w KoÊciele. Wydaje im
si´, ˝e czeÊç oddawana Matce Bo˝ej s∏u˝y przede wszyst78

kim zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych. Tymczasem kult
maryjny to naczelny temat planów Bo˝ych wzgl´dem Êwiata. Wi´cej, w tym kucie jest coÊ, co dla wspó∏czesnych pokoleƒ chrzeÊcijan jest najwa˝niejsze. To Niepokalane Serce
Maryi.
Fatima niesie z sobà oczywistà „nowoÊç”. Obce dla wielu ludzi poj´cie ma staç si´ kluczem do ca∏ej naszej duchowoÊci. Mamy zrozumieç znaczenie Niepokalanego Serca
dla naszego ˝ycia teraz, jutro i w wiecznoÊci. Bóg da∏ nam
to Serce jako Êrodek zbawienia! Przyjmijmy go. Dzi´kujmy
Panu za niego.
Dlatego Fatima jest tak wa˝nym or´dziem dla wspó∏czesnego Êwiata. Ratuje przed pot´pieniem, prowadzi ku Niebu. Dlatego jest g∏osem, którego nie wolno nikomu zag∏uszaç. Przeciwnie, trzeba go wzmacniaç swoim zaanga˝owaniem. Niech powtórzy si´ w naszych Êrodowiskach to, co
sta∏o si´ w Lourdes.
Przypomnijmy tamto wydarzenie, tamten znak. W Êrod´
24 lutego 1858 r. w Lourdes mia∏o miejsce ósme objawienie.
Jak pisze biograf Bernadety, o. Francois Trochu:
„Bernadeta powsta∏a z kl´czek ze ∏zami w oczach (...)
Ludzie, którzy znajdowali si´ najbli˝ej, mogli us∏yszeç jej
s∏owa pochodzàce z g∏´bin jej ekstazy. Ci´˝ko oddychajàc
powtórzy∏a s∏owa: «Pokuta, pokuta, pokuta!». S∏owa te rozesz∏y si´ w t∏umie, powtarzane z ust do ust. Tak oto Bernadety przekaza∏a po raz pierwszy s∏owa or´dzia i z tà chwilà
rozpocz´∏a si´ jej misja publiczna”.
Oto nasz sposób na rozpowszechnianie or´dzia. Trzeba
powtórzyç us∏yszane s∏owo dalej. Zamiast opowiadaç plotki, mówmy o „NiewieÊcie obleczonej w s∏oƒce” – o niezwyk∏ym wydarzeniu z Fatimy! NaÊladujemy Êwi´tych, równie˝
naszego papie˝a Jana Paw∏a II, który w ka˝dej rozmowie
wtràca∏ choç s∏owo o Matce NajÊwi´tszej. Post´pujmy podobnie, a wkrótce Jej imi´ b´dzie powtarza∏ ca∏y Êwiat. My
zaÊ, jak si´ oka˝e, nawet o tym nie wiedzàc, przez swój
szept rozpoczniemy swojà „misj´ publicznà”. Bóg wi´cej od
nas nie wymaga.
79

Zaczàç Êwiadczyç o swej wierze... W codziennych rozmowach... Zaczàç mówiç o tym, co naprawd´ wa˝ne... To
wcale nie musi byç trudne, jeÊli otworzymy si´ na perspektyw´ wiecznoÊci. Przecie˝ i tak opowiadamy ludziom o tym,
co dla nas istotne lub ciekawe! Tylko, ˝e mówimy o sprawach, które wydajà nam si´ takie w perspektywie ziemskiej. Praca, wychowanie dzieci, sukcesy, pora˝ki, plany...
A gdyby dodaç do tego s∏owo o Maryi? Gdyby przeplataç
opowieÊç o ˝yciu mówieniem o wiecznoÊci? Mo˝e rzeczywiÊcie pomo˝emy w ten sposób komuÊ w odnalezieniu drogi
do Nieba.
Mówi∏ o tym Jan Pawe∏ II, kiedy wzywa∏: „S∏uchajmy
g∏osu niebieskiej Matki! Niech s∏ucha go ca∏y KoÊció∏!
Niech s∏ucha go ca∏a ludzkoÊç, bowiem NajÊwi´tsza Panna
pragnie jedynie wiecznego zbawienia ludzi wed∏ug planu
Bo˝ej OpatrznoÊci!”
Nie mamy innego dobrego wyboru, bo jak czytamy
w dokumentacji objawieƒ w Fatimie, ignorowaç or´dzie fatimskie to próbowaç zamykaç oczy na Êwiat∏o ∏aski i przebaczenia, które Bóg oferuje Êwiatu pod jasnymi warunkami:
„Je˝eli wys∏uchajà mych próÊb... zapanuje pokój, jeÊli nie,
Rosja rozprzestrzeni swe b∏´dy po ca∏ym Êwiecie, rozniecajàc wojny...”.
Wiemy, o jakie proÊby chodzi. O dwie: o poÊwi´cenie Rosji i nabo˝eƒstwo pierwszych sobót, a obie sprowadzajà si´
do kultu Niepokalanego Serca Maryi. Ratunkiem dla Êwiata jest nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi. Mówi∏a o tym pragnieniu Boga Matka Bo˝a Fatimska w 1917 r.
Osiemdziesiàt lat póêniej Siostra ¸ucja wyjaÊnia∏a, co znaczy zaprowadziç w Êwiecie nabo˝eƒstwo do Niepokalanego
Serca Maryi:
„Zaprowadziç w Êwiecie nabo˝eƒstwo do Niepokalanego
Serca Maryi oznacza doprowadziç ludzi do ca∏kowitego poÊwi´cenia si´ nawróceniu, oddaniu, g∏´bokiej czci i mi∏oÊci”.
I dodaje, ˝e Bóg chce zaprowadziç to nabo˝eƒstwo „w∏aÊnie w duchu poÊwi´cenia i nawrócenia”. Innymi s∏owy nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi to jakby awers
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tego, co jeszcze g∏´biej ukryte – i bardziej istotne, bardziej
celowe. Jego rewersem jest prawdziwe nawrócenie i zawierzenie swego ˝ycia Bogu.
Stàd Siostra ¸ucja jest przekonana, ˝e ci wszyscy, którzy
b´dà ˝yç nabo˝eƒstwem do Niepokalanego Serca Maryi
stanowiç b´dà „nowe pokolenie, które zwyci´˝y z∏o”! Ów
awers jest jak sztandar, bo Siostra ¸ucja mówi, ˝e to „nowe
pokolenie” jest pokoleniem Niepokalanego Serca”. A „Maryja jest jego Matkà”.
Czy nie o tym mówi Êw. Ludwik de Montfort, kiedy naucza:
„Najwy˝szy wraz z Matkà swojà muszà stworzyç sobie
wielkich Êwi´tych, którzy Êwi´toÊcià przewy˝szà innych
Êwi´tych, jak cedry Libanu przewy˝szajà kar∏owate krzewy.... Kszta∏towanie i wychowywanie wielkich Êwi´tych...
Jej sà zastrze˝one, gdy˝ tylko Ona, ta Dziewica przedziwna
i cudotwórcza, zdolna jest, w po∏àczeniu z Duchem Âwi´tym, dokonywaç rzeczy osobliwych i niezwyk∏ych”.
Chocia˝... Maryja zdaje si´ preferowaç inny obraz – nie
dwie strony medalu, lecz obraz drogi i celu. Kult Niepokalanego Serca Maryi jest najpierw drogà: „idziemy” tym nabo˝eƒstwem, pog∏´biamy swà wiar´, uczymy si´ zawierzenia. Kiedy jednak osiàgamy pewnà doskona∏oÊç – pomaga
nam w tym ∏aska udzielana z Nieba – wówczas nie „uczymy si´” ju˝, lecz „˝yjemy” nabo˝eƒstwem do Niepokalanego Serca Maryi. Stajemy si´ jedno z Matkà NajÊwi´tszà, zamieszkujemy bezpiecznie w Jej Sercu, upodobniamy do
Niej i ˝yjemy dla Nieba. A wtedy nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi osiàga cel. Naszym udzia∏em staje si´
najwa˝niejsze zwyci´stwo – zwyci´stwo nad grzechem
i szatanem. A na pytanie, czy my równie˝ pójdziemy do
Nieba, Maryja odpowiada „tak”. Jak powiedzia∏a fatimskim pastuszkom.
Matka NajÊwi´tsza potrafi dokonywaç rzeczy niezwyk∏ych! Nie, nie sama, lecz w po∏àczeniu z Duchem Âwi´tym,
urzeczywistniajàc odwieczne zamiary Boga. A czy jest coÊ
bardziej wolà Bo˝à ni˝ to, byÊmy byli Êwi´ci, byÊmy zdoby81

li Niebo? OczywiÊcie, ˝e nie. A wi´c Matka NajÊwi´tsza
mo˝e uczyniç nas Êwi´tymi! Alleluja! B´dzie to rzecz najbardziej osobliwa i niezwyk∏a, bo gdzie˝ my, zimne sople
lodu, mo˝emy staç si´ Bo˝ym ob∏okiem... Ale ciep∏o i blask
s∏oƒca mogà to uczyniç. A jeÊli przechodzà one, jak przez
soczewk´, przez Niepokalane Serce Maryi, lody topniejà
w oka mgnieniu. Pozostaje nam tylko nie uciekaç z tego
miejsca, gdzie Maryja skupi∏a dla nas Bo˝e Êwiat∏o.

o jej przysz∏oÊci. Miriam do koƒca ˝ycia by∏a pewna, ˝e zaopiekowa∏a si´ nià Matka Bo˝a. Miriam wstàpi∏a do sióstr
józefitek we Francji, by ostatecznie zamieszkaç w klasztorze karmelitaƒskim w Betlejem, gdzie otrzyma∏a imi´ Siostra Maria od Jezusa Ukrzy˝owanego. Jej ˝ycie by∏o pewne
wizji, duchowych doÊwiadczeƒ, ale przede wszystkim cierpieƒ. Zmar∏a w 1878 r. Zosta∏a og∏oszona b∏ogos∏awionà
przez papie˝a Jana Paw∏a II w 1983 r.

PomyÊl:
II. „MALE¡KIE NIC”
(PRZYK¸AD)

WÊród Êwi´tych niezwyk∏ych, których ˝ycie zdumiewa
i z pewnoÊcià jest nam ukazane jako znak, Bo˝y znak, jest
Êwi´ta tak niezwyk∏a, jak nieznana. Ró˝nie nazywano jà za
˝ycia. Dla jednych by∏a „Marie Baourdi”, inni nazywali jà
„Mirjam Banardy” i „Miriam z Abellin”, jeszcze inni mówili o niej jako o „Ma∏ej Arabce”. Ta b∏ogos∏awiona, zakonnica, stygmatyczka i wizjonerka z Palestyny sama nazywa∏a
siebie „Maleƒkie Nic”, bo tak zwraca∏ si´ do niej Jezus. To
by∏o dla niej najwa˝niejsze.
Urodzi∏a si´ w 1846 r. jako dziecko wyb∏agane przez rodziców na pielgrzymce do Betlejem. Zgodnie z obietnicà
nadano jej imi´ Matki Bo˝ej – imi´ „Miriam”. Kiedy by∏a
ma∏a, oboje rodzice zmarli; ojciec przed Êmiercià podniós∏ jà
w kierunku obrazu Êw. Józefa: „Weê to maleƒstwo pod swojà opiek´. Matka Bo˝a niech b´dzie jej matkà, a Ty bàdê dla
niej ojcem”. Jako dwunastoletnia dziewczynie muzu∏manin
poder˝nà∏ gard∏o, bo nie chcia∏a przejÊç na islam. To wtedy
prze˝y∏a swojà w∏asnà Êmierç. „Twoja ksi´ga jeszcze nie
jest zapisana”- us∏ysza∏a g∏os z Nieba, po czym zaopiekowa∏a si´ nià jakaÊ tajemnicza ubrana w b∏´kitnà sukni´
m∏oda Niewiasta. Opiekowa∏a si´ nià w jakiejÊ grocie, przepowiedzia∏a jej przysz∏e losy a na koniec zaprowadzi∏a do
koÊcio∏a franciszkanów, gdzie si´ nià zaj´to i pomyÊlano
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1. Czy zastanawia∏eÊ si´ kiedyÊ, w jaki sposób zwraca si´ do
Ciebie Jezus? Mo˝e tu, na ziemi, tytu∏ujà Ci´ z szacunkiem i mówià „Panie Kierowniku”, „Panie Dyrektorze”, „Szefie”. PomyÊl,
czy Zbawiciel te˝ tak mówi? Nie?
2. Czy rozumiesz, ˝e dla Niego wszystkie ziemskie tytu∏y nie
istniejà? W Niebie nie ma dyrektorów, in˝ynierów, królów i baronów. Ty jesteÊ dla Boga „Maleƒkim Nic”. A to najwspanialszy tytu∏, jaki mo˝esz posiadaç. Bo jeÊli Ty jesteÊ niczym, to jesteÊ jak
Maryja. A je˝eli jesteÊ jak Maryja, to Niebo jest w Tobie... Czy
jednak Bóg mo˝e do Ciebie tak mówiç? Czy wcià˝ nie znajdujesz
radoÊci w byciu „kimÊ”?
3. Dlaczego Jan Pawe∏ II og∏osi∏ „Maleƒkie Nic” b∏ogos∏awionà? Mo˝e dlatego, by w dobie rozumu, ziemskiej logiki i pogoni
za w∏adzà, s∏awà i pieniàdzem, wskazaç nam innà drog´? Mo˝e
po to, byÊ uwierzy∏, ˝e w Êwiecie jest obecna „moc z wysoka”, której Êwiat nie rozumie i której nie chce uznaç? Mo˝e po to, abyÊ i Ty
otworzy∏ si´ na cuda?
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III. TAJEMNICE RADOSNE
(RÓ˚ANIEC)

Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi dostrzec, jak wiele by∏o
w Tobie osobistego doÊwiadczenia bliskoÊci i mi∏oÊci Boga.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi byç Êwiadkiem Chrystusa
we wspó∏czesnym Êwiecie.

ZWIASTOWANIE

„Duch Âwi´ty zstàpi na Ciebie i moc Najwy˝szego os∏oni
Ci´. Dlatego te˝ Âwi´te, które si´ narodzi b´dzie nazwane
Synem Bo˝ym... Na to rzek∏a Maryja: «Oto ja s∏u˝ebnica Paƒska, niech mi si´ stanie wed∏ug twego s∏owa»” (¸k 1,35-38).
A jak jest w moim ˝yciu?
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi stanàç w prawdzie i ujrzeç,
jak wyglàda moja postawa wobec Boga i Jego zamiarów.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi rozwa˝aç Twojà gotowoÊç
do wype∏nienia woli Bo˝ej, nawet tej, która krzy˝uje osobiste plany, grozi odrzuceniem przez ludzi, pociàga za sobà
tysiàce komplikacji.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝, by moja maryjna pobo˝noÊç
owocowa∏a naÊladowaniem Ciebie w codziennoÊci.
Matko NajÊwi´tsza, naucz mnie mówiç „tak” na Bo˝e
wyroki.

NAWIEDZENIE

„Maryja wybra∏a si´ i posz∏a z poÊpiechem w góry do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesz∏a do domu Zachariasza i pozdrowi∏a El˝biet´. Gdy El˝bieta us∏ysza∏a pozdrowienie Maryi...powiedzia∏a:.«B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy
niewiastami i b∏ogos∏awiony jest owoc Twego ∏ona...». Wtedy Maryja rzek∏a: «Wielbi dusza moja Pana»” (¸k 1, 39-46)
Maryjo, pomó˝ mi rozwa˝aç Twojà gotowoÊç do niesienia ludziom Chrystusa i opowiadania wszystkim o wielkich
dzie∏ach Bo˝ych.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi, by moja maryjna pobo˝noÊç owocowa∏a naÊladowaniem Ciebie w codziennoÊci?
Niech moje ˝ycie b´dzie podobne do ˝ycia Twojego.
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BO˚E NARODZENIE

„Nie bójcie si´! Oto zwiastuj´ wam radoÊç wielkà...: dziÊ
w mieÊcie Dawida narodzi∏ si´ wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to b´dzie znakiem dla was: znajdziecie
Niemowl´, owini´te w pieluszki i le˝àce w ˝∏obie»” (¸k
2,10-13)
Matko Bo˝a, pomó˝ mi w zachwyceniu rozwa˝aç cud narodzenia Boga w Betlejem – Jego wybranie ubóstwa i przyj´cie ho∏du pasterzy, ludzi uwa˝anych za ostatnià kategori´
spo∏eczeƒstwa.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi pojàç wielkoÊç Chrystusowej mi∏oÊci, gotowej do dzielenia z nami ludzkiego losu pe∏nego cierpienia i trudu.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi, by moja maryjna pobo˝noÊç owocowa∏a naÊladowaniem Ciebie w codziennoÊci.
Matko NajÊwi´tsza, naucz mnie naÊladowaç Boga w Jego Wcieleniu i wybieraç skromnoÊç, ubóstwo i s∏u˝b´.

OFIAROWANIE

„Gdy potem up∏yn´∏y dni ich oczyszczenia wed∏ug Prawa Moj˝eszowego, przynieÊli Jezus [Dzieci´] do Jerozolimy, aby Je przedstawiç Panu... On [Symeon] wzià∏ Je w obj´cia, b∏ogos∏awi∏ Boga i mówi∏: «...Oto Ten przeznaczony
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
któremu sprzeciwiaç si´ b´dà. A Twojà dusz´ miecz przeniknie...»” (¸k 2,22-35)
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi rozwa˝aç Twojà gotowoÊç
do wype∏nienia wszystkich przepisów Prawa. Pomó˝ mi po85

chyliç z zadumà nad zapowiedzià Symeona, prorokujàcego
o cierpieniach Jezusa i Maryi.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi, by moja maryjna pobo˝noÊç owocowa∏a naÊladowaniem Ciebie w codziennoÊci.
Matko NajÊwi´tsza, naucz mnie byç zawsze pos∏usznym
KoÊcio∏owi, gorliwie wype∏niaç moje religijne obowiàzki
i nie uciekaç od tego, co trudne.

IV. NIE PRZESTAWAJ WSPOMAGAå!4
(APEL MARYJNY)

O Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”, Ty, która czujesz po macierzyƒsku wszystkie zmagania pomi´dzy dobrem a z∏em, pomi´dzy Êwiat∏oÊcià i ciemnoÊcià, jakie wstrzàsajà wspó∏czesnym Êwiatem – przyjmij nasze wo∏anie skierowane w Duchu Âwi´tym wprost do Twojego Serca
i ogarnij mi∏oÊcià Matki i S∏u˝ebnicy ten nasz ludzki Êwiat.

ZNALEZIENIE
Jan Pawe∏ II

„Po trzech dniach odnaleêli Go [Jezusa] w Êwiàtyni...Na
ten widok zdziwili si´ bardzo, a Jego Matka rzek∏a do Niego: «Synu, czemuÊ nam to uczyni∏...?» Lecz On im odpowiedzia∏: «CzemuÊcie Mnie szukali? Czy nie wiedzieliÊcie, ˝e
powinienem byç w tym, co nale˝y do mego Ojca?»”(¸k 246-49)
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi rozwa˝aç gotowoÊç Twojà, by za wszelkà cen´ odnaleêç zagubionego Jezusa. Pozwól zrozumieç g∏´boki sens s∏ów Zbawiciela, wskazujàcego na swe Boskie pochodzenie.
Matko NajÊwi´tsza, pomó˝ mi, aby moja maryjna pobo˝noÊç owocowa∏a naÊladowaniem Ciebie w codziennoÊci?
Wyjednaj mi ∏ask´, by moje ˝ycie by∏o podobne do Twego
˝ycia.
Matko Bo˝a, wyjednaj mi ∏ask´ cierpliwego szukania Jezusa na kr´tych drogach mojego ˝ycia i uznania w Nim Syna Bo˝ego, który mnie odkupi∏.

Matko. Niech b∏ogos∏awieƒstwo Twego Niepokalanego
Pocz´cia, Twego dziewiczego macierzyƒstwa, Twej doskona∏ej Êwi´toÊci i Twego Wniebowzi´cia spocznie na tym
wszystkim, co dojrzewa dziÊ w naszych myÊlach i sumieniach. Niech nape∏ni nas pragnieniem Nieba. Niech pozostanie w nas jako owoc trwa∏y! Owoc dojrza∏oÊci ducha,
którego nie mo˝na zniszczyç i zdeptaç ˝adnym poni˝eniem,
ani gwa∏tem. Niech ten owoc... dojrzewa. I owocuje wiecznoÊcià. I obdaruje nas Niebem.
Matko wniebowzi´ta! Ofiarujemy Ci dziÊ owoce naszego
˝ycia! Jeszcze bardziej ofiarujemy Ci... trudne owoc dojrza∏oÊci... tylu dusz. Przyjmij je i pob∏ogos∏aw!... Niech nie
przestanie dojrzewaç cz∏owiek! Niech nie przestanie dojrzewaç ka˝dy z nas! Niech ka˝da chwila przybli˝a nas do
Nieba.
A Ty, Matko nasza i Wspomo˝ycielko, pomagaj nam
wspieraj na tej trudnej drodze.
Wo∏amy: „Wspomó˝ upad∏y lud, gdy powstaç usi∏uje!”
B∏agamy: Nie przestawaj wspomagaç!
Prosimy: Daj nam moc do zwyci´˝ania nieprzyjaciela naszego zbawienia.
4

Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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Bo któ˝, Maryjo, któ˝ spoÊród ludzi dorówna Ci w dawaniu Êwiadectwa prawdzie i mi∏oÊci prawdy? Kto bardziej ni˝
Ty jest nieprzyjacielem z∏a i b∏´du? Naucz nas wierzyç, ˝e
mo˝liwa jest dla nas Êwi´toÊç, choç nasze u∏omnoÊci ka˝à
nam myÊleç o niej jako o czymÊ nieosiàgalnym. Naucz nas
wierzyç niezachwianie w t´ mo˝liwoÊç i odwa˝nie dà˝yç do
niej przez ca∏e ˝ycie, a˝ do jej spe∏nienia w Niebie!
Bàdê z nami, Maryjo! Nie opuszczaj nas! Wspieraj
i chroƒ w swym wielkim mi∏osierdziu!
O Ty, która zawsze pragn´∏aÊ s∏u˝yç! Ty, która s∏u˝ysz
jako Matka ca∏ej rodzinie dzieci Bo˝ych! Wypraszaj nam
i ca∏emu KoÊcio∏owi, aby ubogacony przez Ducha Âwi´tego
pe∏nià darów, post´powa∏ wytrwale ku przysz∏oÊci, nie pozwalajàc si´ zwieÊç w ˝adnym kierunku i pilnie rozró˝niajàc poÊród znaków czasu to, co s∏u˝y nadejÊciu Bo˝ego królestwa.
Bo o to przecie˝ ˝arliwie modlimy si´ do Ojca, który jest
w Niebie, wo∏ajàc: „Przyjdê królestwo Twoje”! Niech przyjdzie! Nawet jeÊli droga do niego prowadzi przez krzy˝.
A prowadzi! Sama uczy∏aÊ nas tej zbawczej prawdy...
Dlatego wo∏amy dziÊ wszyscy do Ciebie:
O Maryjo, Matko Mi∏osierdzia, czuwaj nad nami,
aby Krzy˝ Chrystusa nie okaza∏ si´ dla nas daremny,
aby nikt z nas nie zagubi∏ drogi dobra,
aby nie utraci∏ ÊwiadomoÊci grzechu.
Czuwaj nad nami, by ka˝dy z nas, Twoich czcicieli,
umia∏ coraz g∏´biej ufaç Bogu „bogatemu w mi∏osierdzie”.
Aby ka˝dy z nas z w∏asnej woli spe∏nia∏ z radoÊcià dobre
czyny, które Bóg z góry przygotowa∏ dla nas i byÊmy w ten
sposób ˝yli „ku chwale Jego majestatu” i zas∏u˝yli dzi´ki
∏asce na udzia∏ w Jego wiecznym ˝yciu.
Ty, Maryjo, masz ju˝ w pe∏ni udzia∏ w rzeczywistoÊci
Nieba. Bóg jest w Tobie, Dziewico-Matko: „B∏ogos∏awiony
jest owoc Twojego ∏ona”!
A my, wcià˝ b´dàcy w drodze, przychodzimy do Ciebie,
aby Ci´ spotkaç na progu domu El˝biety, którà posz∏aÊ nawiedziç po Zwiastowaniu. To znak Twej mi∏oÊci i gotowo88

Êci, by ka˝demu z nas pomagaç na Êcie˝kach zbawienia!
I przychodzimy zarazem, aby Ci´ spotkaç na progu owej
Êwiàtyni, jaka otwar∏a si´ w niebie, Êwiàtyni, którà jest Bóg
sam: Ojciec, Syn i Ds.
My, KoÊció∏ Twojego Syna, ws∏uchujemy si´ w Twoje
s∏owa. Mówisz: „Wielbi dusza moja Pana i raduje si´ duch
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrza∏ a uni˝enie S∏u˝ebnicy swojej. Oto (...) wielkie rzeczy uczyni∏ mi Wszechmocny. Âwi´te jest Jego imi´” (¸k 1,46-49).
Tak, Maryjo, „Êwi´te jest imi´ Boga”, a imi´ Twoje
z Niego czerpie swojà Êwi´toÊç. I dlatego „b∏ogos∏awiç Ci´
b´dà wszystkie pokolenia” (por ¸k 1,48), tak jak my (...)
b∏ogos∏awimy Ciebie w tym trudnym pokoleniu dziejów
ludzkich, gdy˝ wielkie rzeczy uczyni∏ Wszechmogàcy Tobie
– i nam! Okaza∏ moc swego ramienia, okaza∏ moce swego
Zbawienia!
Niech b´dzie Bóg za to uwielbiony! Niech s∏awi Go nasze ˝ycie tu, na ziemi, i nasza wiecznoÊç w Niebie! Amen.
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Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
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I. ZAPOWIEDZIANY TRIUMF
(MEDYTACJA)

Tak! Pan, nasza wielka nadzieja jest z nami; w swojej mi∏oÊci
mi∏osiernej ofiarowuje przysz∏oÊç swemu ludowi: przysz∏oÊç komunii z Nim. Lud Bo˝y, doÊwiadczywszy mi∏osierdzia i pocieszenia Boga, który nie pozostawi∏ go podczas ucià˝liwego powrotu
z wygnania w Babilonii, mówi: „Ogromnie si´ wesel´ w Panu, dusza moja raduje si´ w Bogu moim” (Iz 61, 10). Najznamienitszà córà tego ludu jest Dziewicza Matka z Nazaretu.
Benedykt XVI

„Moje Niepokalane Serce zwyci´˝y. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplacj´ jest
silniejsze ni˝ karabiny i broƒ wszelkiego rodzaju” – pisa∏
w swym komentarzu teologicznym kard. Ratzinger, dziÊ papie˝ Benedykt XVI. To Serce odnosi zwyci´stwo, ale jakie?
Nie jest to zwyci´stwo doczesne, bo jak pisa∏ Jan Pawe∏ II:
‚Na có˝ nam te wszystkie doczesne zwyci´stwo, tak wielkà
okupione cenà, skoro nie znamy odpowiedzi na pytanie
o wiecznoÊç?”
Liczy si´ tylko to zwyci´stwo, które ma wymiar wieczny.
Zaanga˝owane jest w nie Niepokalane Serce Maryi, które
przynosi nam odpowiedê na nasze najwa˝niejsze pytania:
w nim znajdujemy odpowiedê ukierunkowanà na wiecznoÊç.
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Musimy wystrzegaç si´ zasadniczego b∏´du wiàzania Fatimy z „sukcesem” doczesnym. Dotyczy to zresztà ca∏ej
wiary chrzeÊcijaƒskiej, dotyczy naszych modlitw. Zauwa˝my, co jest wa˝ne dla Maryi. Wa˝na jest nasza wiecznoÊç,
nasze zbawienie, nasze zjednoczenie z Bogiem. To po to ma
zostaç ustanowione i rozpowszechnione nabo˝eƒstwo do
Jej Niepokalanego Serca. JeÊli zaczniemy je przeliczaç na
korzyÊci doczesne, wszystko oka˝e si´ pomy∏kà. Na pewno
nie znajdziemy wystarczajàcej motywacji do radykalnej
zmiany ˝ycia, jakie domaga si´ maryjna pobo˝noÊç. Musimy przebudowaç ca∏e nasze myÊlenie i staç si´ ludêmi
prawdziwie wierzàcymi – kimÊ, kto ˝yje przede wszystkim
perspektywà wiecznoÊci.
Matka NajÊwi´tsza og∏asza: „Moje Niepokalane Serce
zwyci´˝y”. To zwyci´stwo, które otwiera przed nami Niebo,
jest pewnikiem. Ju˝ wielki papie˝ Maryi, Leon XIII, pisa∏:
„Uciekajàc si´ w modlitwie do Maryi, uciekamy si´ do Matki Mi∏osierdzia. Ona bowiem tak nam sprzyja, ˝e w ka˝dej
potrzebie – szczególnie w dà˝eniu do ˝ycia wiecznego – natychmiast, bez naszego wezwania, gotowa jest nam przyjÊç
z pomocà. Udzieli nam ∏aski ze skarbca, którym nadobficie
obdarzy∏ Jà Bóg od samego poczàtku”.
Przecie˝ Maryja jest „Pe∏na ¸aski”, a Jej Niepokalane
Serce kryje w sobie tyle Bo˝ych darów, i˝ przelewajà si´
one przez jego brzegi. Wystarczy trwaç blisko Matki Bo˝ej,
by nawet b´dàc z natury s∏abym i u∏omnym, nawet nie iÊç –
lecz biec! – w stron´ Bo˝ego Êwiat∏a.
Bo zgodnie z naukà Êw. Tomasza, Maryja posiada tyle
∏ask, ˝e ka˝dy z nas otrzyma dla siebie w∏aÊciwà pomoc:
„Wielkà rzeczà u ka˝dego Êwi´tego jest to, ˝e posiada tyle
∏aski, ˝e starczy jej na zbawienie wielu. Ale gdyby mia∏ jej
tyle, ˝e wystarczy∏oby jej na zbawienie ludzi ca∏ego Êwiata,
to by∏by nadzwyczajny dar. A tak w∏aÊnie jest u Chrystusa
i B∏ogos∏awionej Dziewicy”.
Niechaj ten pewnik, ta gwarancja zwyci´stwa nas nie
usypia. To zwyci´stwo jest pewnikiem, ale wcale niekoniecznie b´dzie naszym udzia∏em! Ten straszliwy paradoks
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sprawia, ˝e – jak mówi papie˝ Jan Pawe∏ II – zwyci´stwo
„nie odsuwa na margines l´ku o to dobro, o zniweczenie
nadziei. Owszem (...) ka˝dy chrzeÊcijanin, musi mieç szczególnie wyostrzonà ÊwiadomoÊç tych zagro˝eƒ, którym poddane jest ˝ycie cz∏owieka i Êwiata: jego doczesna przysz∏oÊç
a tak˝e przysz∏oÊç ostateczna”.
To dlatego potrzebujemy wsparcia KoÊcio∏a i jego wspólnoty. To w∏aÊnie dlatego Siostra ¸ucja od poczàtku zabiega∏a o promowanie nabo˝eƒstwa pierwszych sobót wobec hierarchii koÊcielnej. Wiemy na przyk∏ad, ˝e pod koniec 1934
r. wizjonerka informowa∏a o obietnicy uzyskanej przez biskupa diecezji Leiria, ˝e ten zajmie si´ rozpowszechnianiem
tego nabo˝eƒstwa. W po∏owie nast´pnego roku informuje
swego kierownika duchowego, ˝e przypomnia∏a biskupowi
jego zapewnienia: „Napisa∏am do jego ekscelencji biskupa,
przypominajàc mu o jego obietnicy, ˝e w tym roku rozpocznie on publikowanie nabo˝eƒstwa wynagradzajàcego Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech Bóg sprawi, by by∏a to
chwila wyznaczona przez naszego dobrego Pana na rozpowszechnienie tego, co uwa˝am za Wol´ Bo˝à”.
Czy s∏owa Siostry ¸ucji oznaczajà, ˝e jest jakaÊ „chwila
wyznaczona przez dobrego Pana”, jakiÊ czas stosowny na
rozwój nabo˝eƒstwa pierwszych sobót? Skoro nabo˝eƒstwo
pierwszych sobót nie zosta∏o jak dotàd zaaprobowane oficjalnie przez KoÊció∏ i nie sta∏o si´ powszechnà praktykà
wiernych, to czy ów „czas stosowny” jest jeszcze przez nami? Móg∏ on byç wyznaczony na czasy ju˝ minione, ale skoro ludzkoÊç nie skorzysta∏a z tamtej okazji, Bóg daje jej kolejne „czasy stosowne”. Wskazuje na to choçby list Siostry
¸ucji z 1939 r. pisany do jej by∏ego kierownika duchowego
i spowiednika, jezuity, o. José Aparicioda Silva. List porusza
problem relacji nabo˝eƒstwa pierwszych sobót i drugiej
wojny Êwiatowej. 20 czerwca 1939 roku Siostra ¸ucja pisa∏a, podkreÊlajàc ostatnie s∏owa:
„NajÊwi´tsza Maryja Panna obieca∏a od∏o˝yç bicz wojny
na póêniej, jeÊli to nabo˝eƒstwo b´dzie propagowane i praktykowane. Mo˝emy dostrzec, ˝e odsuwa Ona t´ kar´ stosow95

nie do wysi∏ków, jakie sà podejmowane, by je propagowaç.
Obawiam si´ jednak, ˝e mogliÊmy uczyniç wi´cej ni˝ czynimy i ˝e Bóg, mniej ni˝ zadowolony, mo˝e podnieÊç rami´
swego Mi∏osierdzia i pozwoliç, aby Êwiat by∏ niszczony przez
to oczyszczenie. A nigdy nie by∏o one tak straszne, straszne”.
Skàd takiej s∏owa? W marcu 1939 r. Siostra ¸ucja mia∏a
objawienie Pana Jezusa, który powiedzia∏:
„ProÊ i proÊ ponownie o promulgacj´ Komunii Wynagradzajàcej Maryi w pierwsze soboty [czyli nabo˝eƒstwo
pierwszych sobót]. Nadchodzi czas, kiedy gniew mej sprawiedliwoÊci ukarze przest´pstwa ró˝nych narodów. Niektóre z nich zostanà nawet unicestwione. W koƒcu ci´˝ar mej
sprawiedliwoÊci spadnie na tych, którzy chcà zniszczyç moje królowanie w ludzkich duszach”.
JeÊli nie wystarcza ludziom doÊwiadczenie bezinteresownej mi∏oÊci Boga wobec Êwiata, to mo˝e przekona ich
„doÊwiadczenie doczesnego piek∏a” – strach cierpieniem,
l´k przed straszliwà karà, jak mo˝e spaÊç na Êwiat? A nawet
przeczucie grozy piek∏a?
Zwróçmy uwag´, ˝e w dniu 3 lipca 1939 r. Siostra ¸ucja
pisze do ks. Aparicio: „Jestem szcz´Êliwa z powodu rozwoju nabo˝eƒstwa Pierwszosobotniej Komunii Êwi´tej”. Có˝
takiego si´ wydarzy∏o? Wizjonerka t∏umaczy: „Jego Ekscelencja Biskup powiedzia∏, ˝e zamierza uczyniç wszystko, co
jest w jego mocy, by rozpowszechniaç to nabo˝eƒstwo do
tak kochanej Matki niebieskiej”. Jego otoczenie potwierdzi∏o, ˝e biskup myÊli tylko o tym, jak rozpowszechniç to
nabo˝eƒstwo, co trzeba podjàç dla Jej chwa∏y.
Trudno wyrokowaç, ale byç mo˝e nag∏a gorliwoÊç biskupa by∏a owocem jego „doÊwiadczenia cierpienia”: powa˝nej choroby i znalezienia si´ w szpitalu.
RzeczywiÊcie, Bóg pos∏uguje si´ nieraz cierpieniem, aby
na nowo obudziç w ludziach pragnienie s∏u˝enia Jemu we
wszystkim. Jak wiele zawdzi´czamy cierpieniu! Nie by∏oby
jezuitów, gdyby nie choroba Êw. Ignacego Loyoli. Nie powsta∏by zakon franciszkaƒski, gdyby nie upokorzenie i cierpienie Êw. Franciszka! Nie by∏oby gorliwoÊci portugalskie96

go biskupa, gdyby nie ∏ó˝ko szpitalne. Mo˝e i nas Matka
NajÊwi´tsza musi przeprowadziç przez tunel cierpienia, byÊmy wynurzyli si´ z drugiej jego strony jako nowi ludzie, ludzie zapatrzeni w Niebo? Czasem wcale nie musi byç to nasze osobiste cierpienie... Czasem Bóg próbuje przemawiaç
do nas przez cierpienie innego cz∏owieka. Czy znakiem
wzywajàcym do nawrócenia i otwarcia si´ na wymiar
wiecznoÊci nie by∏a na przyk∏ad choroba i Êmierç papie˝a
Jana Paw∏a II?
Pozostaje tylko pytanie, czy umiemy te drogowskazy odczytaç...
Z pomocà Matki NajÊwi´tszej nowe nabo˝eƒstwo staje
si´ coraz bardziej znane i mi∏owane. W jego upowszechnianie anga˝uje si´ wielu ludzi, tak˝e hierarchia. Wiemy o zaanga˝owaniu si´ Piusa XI, a potem kolejnych biskupów
Rzymu. Ju˝ latem 1939 r. jest ju˝ do pracy gotowych co najmniej kilka osób zwerbowanych przez wizjonerk´, Êwiadomà, ˝e Jezus „potrzebuje dusz, które oddadzà si´ Mu bezgranicznie; a jak ma∏a jest ich liczba!”. Ma te˝ cichych aposto∏ów sk∏adajàcych ofiary w intencji promowania nabo˝eƒstwa pierwszych sobót i wielce ich ceni, Jezus bowiem podkreÊla∏ koniecznoÊç ofiary, szczególnie tej sk∏adanych z codziennych krzy˝y.
Ofiarowanie codziennych ma∏ych cierpieƒ w intencji zadoÊçuczynienia za grzechy i zniewagi wyrzàdzone Jezusowi i Jego Matce to fundamentalny element wielkiej duchowoÊci fatimskiej. JeÊli chcemy przyjàç do serca or´dzie z Fatimy i poznaç smak jego owoców, musimy wykorzystywaç
ka˝dà okazj´, jakà Bóg zsy∏a w naszà codziennoÊç, by pukaç do bram nieba z przeb∏agalnà ofiarà za grzeszników.
Przyznajmy, ˝e jest to dla nas jedno z najpi´kniejszych
przes∏aƒ Fatimy: oto wszystko, co w naszym ˝yciu trudne
i zdawa∏oby si´ bezsensowne, nabiera wielkiego Bo˝ego
sensu. A naszym krzy˝om zaczyna towarzyszyç radoÊç, ˝e
mamy co ofiarowaç Bogu.
Podsumujmy: min´∏o tyle lat od przekazania przez Maryj´
proÊby o zaprowadzeniu na Êwiecie nabo˝eƒstwo do Jej Nie97

pokalanego Serca. Czy w tym czasie wydarzy∏o si´ wiele?
Czy mo˝na mówiç o znaczàcym post´pie w rozszerzaniu si´
tego nabo˝eƒstwa? Trudno nam to oceniaç, bowiem – jak mówi∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II – „statystyka, metoda stosowania liczb jest niewspó∏mierna w sprawach religii”. Bez wàtpienia nie chodzi Matce NajÊwi´tszej o ekspansj´ liczbowà.
Ale tej liczbie, choçby najmniejszej, powinien znaleêç si´
ka˝dy z nas! y znajdzie wiar´ na ziemi, gdy przyjdzie?” (¸k
18,8).

II. CZY BAå SI¢ ATAKÓW DIAB¸A
(PRZYK¸AD)

Czy mamy baç si´ diab∏a, tego, ˝e si´ nam uka˝e, ˝e nas
zaatakuje? Ka˝dy z nas zna takie sensacyjne historie...
Nie bójmy si´. Istnieje taka prawid∏owoÊç: szatan nie objawia si´ nikomu, kto nie jest wielkim Êwi´tym. Gdyby ukaza∏ si´ któremuÊ z nas, jaka by∏aby nasza reakcja? NawrócilibyÊmy si´, mo˝e nie tyle z mi∏oÊci do Pana Boga, ile ze
strachu przed piek∏em. Motywacja by∏aby jednak wystarczajàca, by szatan straci∏ naszà dusz´... Tak wi´c nie bójmy
si´, diabe∏ nie b´dzie nas nachodzi∏ i straszy∏. W naszym ˝yciu pozostanie on w cieniu. S∏usznie mówi∏ Pawe∏ VI, ˝e
dziÊ jego najwi´kszym zwyci´stwem jest to, ˝e ludzie przestali w niego wierzyç...
JeÊli si´ objawi, i tak b´dzie bezradny. B´dzie bowiem
przy nas Matka NajÊwi´tsza, bo jest z nami zawsze! Ona nie
dopuÊci, by sta∏o si´ cokolwiek, co nie s∏u˝y zbawieniu: naszemu i naszych braci. Przekonuje nas o tym Êw. Ojciec Pio
i opowieÊç o jednym z ataków diab∏a.
Pewnej nocy mieszkaƒcy klasztoru w San Giovanni Rotondo zostali wyrwani ze snu. Z celi Ojca Pio dochodzi∏y
straszliwe ha∏asy. Zakonnicy pop´dzili w tamtà stron´. Kiedy wpadli do Êrodka, oczom ich ukaza∏ si´ niesamowity widok. Zajmowana przez Ojca Pio cela numer pi´ç wyglàda∏a
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tak, jakby przesz∏o przez nià tornado, wi´cej – jakby uderzy∏y w nià wszystkie ˝ywio∏y. Nic nie by∏o na swoim miejscu, meble powywracane i po∏amane, co mo˝na by∏o podrzeç – podarte, co mo˝na by∏o pot∏uc – pot∏uczone. Na
pod∏odze, w samym Êrodku tego iÊcie piekielnego ba∏aganu, le˝a∏ samotny Ojciec Pio – w podartej koszuli, posiniaczony, zakrwawiony. Tak, jeszcze przed chwilà w tej celi
by∏ legion rozwÊcieczonych diab∏ów. Ale jedna rzecz nie
pasowa∏a do ca∏oÊci obrazu: pod g∏owà Ojca Pio le˝a∏a pieczo∏owicie u∏o˝ona poduszka, jakby wczeÊniej starannie
wytrzepana, puchata, mi´kka, bez ˝adnej zmarszczki, ˝adnego wgniecenia. Wspó∏bracia podnieÊli naszego Êwi´tego
i wskazujàc na t´ poduszk´ zapytali krótko: „A to?”. Odpowiedê te˝ by∏a lakoniczna: „To Matka NajÊwi´tsza”.
Maryja nie przeszkadza∏a szatanowi atakowaç cia∏a Êwi´tego. Nauczy∏a go tylko czerpaç z tego duchowe korzyÊci: dla
siebie i biednych grzeszników. Dawa∏a mu te˝ poczucie bezpieczeƒstwa; przecie˝, skoro jest przy nim, nic z∏ego mu si´
nie przytrafi. Wi´cej nawet, raz po raz okazywa∏a mu swojà
macierzyƒskà tkliwoÊç i nios∏a matczynà pociech´.

PomyÊl:
1. Czy wierzysz, ˝e skoro odda∏eÊ si´ ca∏y Matce NajÊwi´tszej,
˝e Ona jest zawsze przy Tobie? Ale zadaj sobie jeszcze dodatkowe pytanie: Czy Ty zawsze jesteÊ z Nià: swoim sercem, duszà, myÊlà? Mo˝e gdy uciekasz od Niej do spraw tego Êwiata, nie pozwalasz Jej byç tak blisko jak przy Êwi´tym kapucynie z Sanktuarium
Giovanni Rotondo?
2. Matka NajÊwi´tsza uczy∏a Ojca Pio wykorzystywaç nawet ataki diab∏a dla ratowania ludzi przed piek∏em. Mo˝e i w Twoim ˝yciu
sà sytuacje (nie tak oczywiÊcie drastyczne), kiedy masz mo˝liwoÊç
pomagaç grzesznikom ˝yjàcym w niebezpieczeƒstwie pot´pienia?
3. JeÊli jesteÊ oddany Maryi, Ona daje Ci oznaki swej troski.
Mo˝e pami´tasz takie chwile, kiedy w niewyt∏umaczalny sposób
doÊwiadczy∏eÊ pomocy, kiedy „coÊ” uratowa∏o Ci´ od katastrofalnych b∏´dów? To nie by∏ przypadek. A jeÊli przypadek, to mia∏ on
najÊwi´tsze z imion. Imi´ Maryi.
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III. TAJEMNICE BOLESNE
(RÓ˚ANIEC)

cierpienia i bólu nie uciekniemy, wi´c co wi´c z nim zrobiç?
Wykorzystajmy je w swym dà˝eniu do Êwi´toÊci i w ratowaniu biednych grzeszników.

MODLITWA W OGRÓJCU
UKORONOWANIE

Rozwa˝amy dziÊ tajemnic´ Ogrójca. Czy wiemy, dlaczego Jezus poci∏ si´ krwià? Nie z l´ku przed cierpieniem. On
ju˝ wtedy cierpia∏! P∏aka∏, widzàc, ˝e Jego ofiara nie zostanie przez ludzkoÊç wykorzystana. Niekarmiona, b´dzie
w ludziach obumieraç, nie przyniesie pe∏nych owoców.
Mo˝na by zwàtpiç w sens takiej ofiary, czy˝ nie? Chyba, ˝e
ufa si´ bez granic Bogu... Jak Chrystus...
To cierpienie Ogrójca wiàza∏o si´ tak˝e z nami.
Ale ju˝ wiàzaç si´ nie musi. Trzeba tylko zaczàç ˝yç tak,
jak pragnie tego Bóg. Musimy przyjàç ∏aski, jakie nam daje. Karmiç nimi siebie. NieÊç je innym, mówiç ludziom
o Maryi, bo tego chce dziÊ Bóg. DziÊ ∏aski p∏ynà z Jej Niepokalanego Serca.
W ten sposób pocieszymy Jezusa, który cierpi w Ogrójcu.

BICZOWANIE

Czy wiemy, co to jest ból fizyczny? Z pewnoÊcià nieraz
by∏ naszym udzia∏em. Ale zadajmy dziÊ sobie pytanie: Co
robiliÊmy z tym cierpieniem? Czy umieliÊmy ofiarowaç je
Bogu za tych, którym grozi cierpienie wymykajàce si´
wszelkim ludzkim wyobra˝eniom? Wiemy tylko, ˝e jest ono
wielkie i ˝e jest wieczne. To cierpienie bycia pot´pionym.
Czy potrafimy ju˝ myÊleç nie tylko o sobie i swoim bólu,
ale tak˝e (a nawet przede wszystkim!) o cierpieniu innych
ludzi? Jak bardzo upodobnimy si´ do Matki NajÊwi´tszej,
jeÊli otworzymy si´ na Boga nie tylko w chwilach uniesieƒ
i pi´knych duchowych doÊwiadczeƒ, ale te˝ w czasie cierpienia, upokorzenia, odrzucenia, przegrywania ˝ycia! Od
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Czym jest dla nas król? Pewnie symbolem najwy˝szej
w∏adzy i godnoÊci, po jakà mo˝e si´gnàç cz∏owiek. Mo˝e
nawet s∏owo to jest dla nas okreÊleniem negatywnym? Wi´cej, to poj´cie, które nale˝y do historii... Bo wspó∏czeÊni królowie to „bogate marionetki” politycznych elit kilku
paƒstw...
Spróbujmy odpowiedzieç sobie na te pytania, a potem
pomyÊlmy, czy nasze wyobra˝enia o królu pasujà do Jezusa
– Króla. Nie? Czy wiemy, dlaczego?
Przecie˝ Jezus jest Królem: sam o tym zaÊwiadczy∏, tak
nazywali Go te˝ ci, którzy w∏o˝yli mu na g∏ow´ cierniowà
koron´. RzeczywiÊcie, nasz Zbawiciel jest Królem, ale jak
sam mówi∏, Jego królestwo nie jest z tego Êwiata.
I ju˝ wiemy, gdzie jest nasze miejsce: nie na tym Êwiecie,
wÊród zabiegajàcych o pieniàdze, popularnoÊç i w∏adz´,
lecz w Êwiecie Jezusa! Przecie˝ jesteÊmy chrzeÊcijanami,
czyli ludêmi Chrystusowymi.

DROGA KRZY˚OWA

Tyle myÊli Bo˝ych puka w tej tajemnicy do naszych serc.
DziÊ spoglàdamy na scen´, w której Jezus bierze krzy˝ na
swe ramiona. Przyjà∏ krzy˝, wiedzàc, ˝e Jego misja jest bliska wype∏nienia. Teraz wszyscy b´dà mieli mo˝liwoÊç
uczestniczenia w radoÊci wiecznej. Niech i nas ow∏adnie
pragnienie, by nic z tej ofiary nie posz∏o na pró˝no. Bóg
chce, by ka˝da dusza by∏a z Nim w domu niebieskim. Módlmy si´ w zjednoczeniu z Maryjà, by Bóg zmi´kczy∏ dusz´
ka˝dego cz∏owieka i wzbudzi∏ w nim pragnienie powrotu
101

do dobra. Uczmy si´ uczestniczyç w Jezusowym pragnieniu posiadania dusz. To, by dusze naszych braci i sióstr nie
posz∏y na pot´pienie, jest równie˝ celem naszego ˝ycia.
Dêwigajmy swój krzy˝ tak ochoczo, jak czyni∏ to Jezus.
Ofiarujmy Mu swojà chorob´, cierpienie, k∏opoty, niepewnoÊç, by w ten sposób wypraszaç dla grzeszników ∏ask´
zbawienia.

ÂMIERå NA KRZY˚U

Jezus umiera na krzy˝u. Czy wiemy o tym, ˝e On umiera za nas? U Boga nie ma abstrakcji. Gdy Zbawiciel kona
w m´kach, ma przed oczami konkretne ˝ycie ludzkie, konkretne osoby, a ból, który go przenika, jest bólem spowodowanym przez konkretne grzechy. Umierajàc, spoglàda na
nasze ˝ycie. PomyÊlmy, ile musi cierpieç z powodu naszych
˝yciowych wyborów, decyzji, które podejmujemy. Zastanówmy si´, ile jest dziÊ w naszych sercach z∏a: niech´ci do
kogoÊ, mo˝e nawet nienawiÊci, ile pogardy, ile egoizmu, ile
myÊlenia o sprawach tego Êwiata. Spowiadamy si´, ˝a∏ujemy, ale pewne struktury z∏a wcià˝ w nas mieszkajà. A mo˝e nawet mieszka w nas na sta∏e jakiÊ grzech? Spróbujmy
spojrzeç na siebie oczami umierajàcego Chrystusa. PomyÊlmy, ile widzi On w nas powodów, by przyjàç na siebie M´k´ Krzy˝owà.

IV. BÑDè NAM NIEUSTANNIE POMOCÑ5
(APEL MARYJNY)

Gdy dzisiaj staj´ przed Tobà, Matko Chrystusowa, pragn´ wraz
z ca∏ym KoÊcio∏em, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyç si´ z Odkupicielem naszym w tym poÊwi´ceniu za Êwiat
i ludzkoÊç, które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przeb∏agaç
i zadoÊçuczyniç!
Moc tego poÊwi´cenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia
wszystkich ludzi, ludy i narody, przewy˝sza zaÊ wszelkie z∏o, jakie
duch ciemnoÊci zdolny jest roznieciç w sercu cz∏owieka i w jego
dziejach: jakie te˝ roznieci∏ w naszych czasach.
Jan Pawe∏ II

Dziewico Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, która towarzyszysz ka˝demu z nas na naszych drogach prowadzàcych do wiecznoÊci i która zawsze ukazywa∏a nam swego
Syna – naszego Zbawiciela jako wzór i cel naszego w´drowania ku Niebu, przychodzimy dziÊ do Ciebie, by raz jeszcze oddaç Ci naszà drog´ ˝ycia, oddaç jà ca∏à pod Twojà
opiek´. By powierzyç jà Twojej macierzyƒskiej trosce, byÊ
pomog∏a nam przyjàç ka˝de tchnienie Ducha Âwi´tego.
Przyjàç i w ˝ycie wprowadziç.
Prosimy: pomó˝ nam wielbiç Jezusa i wychwalaç Go. Teraz
i na wieki. Otwórz nasze usta, byÊmy wo∏ali w uwielbieniu:
Jezu, nasz Zbawicielu. Sk∏adamy Ci dzi´ki za to, ˝e da∏eÊ nam swojà Matk´. Wraz ze s∏owami, które wypowiedzia∏eÊ na Krzy˝u: „Oto syn Twój”, odda∏eÊ Jà w r´ce Jana,
aby mog∏a staç si´ Matkà wszystkich ludzi.
Wielbimy Ci´, Panie, poniewa˝ okazujesz swojà niezmierzonà wielkoÊç w uni˝eniu i pokorze Twojej s∏u˝ebni5

Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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cy Maryi. Wybra∏eÊ Jà i przyozdobi∏eÊ wszystkimi ∏askami,
wynios∏eÊ ponad anio∏y i Êwi´tych, aby Ona: nasza Êwi´ta
Matka, Matka pe∏na ∏aski, sta∏a si´ Twoim wspania∏ym „cudem”. Ona, do której przez wszystkie wieki ca∏a ludnoÊç
zwraca si´ z mi∏oÊcià i synowskà wdzi´cznoÊcià.
Jezu, nasz Panie. Ca∏e stworzenie g∏osi chwa∏´ Pana.
Z pot´˝nà pomocà naszej Matki, o Panie, pragniemy rozsypywaç po ca∏ej ziemi owoce Twego Przymierza mi∏oÊci
z cz∏owiekiem. Chcemy, ˝eby wszyscy ludzie Ci´ uznali
i wielbili jako Pana i Stwórc´; aby umieli odkryç Twojà
obecnoÊç w swoim ˝yciu i cel, dla którego zostali stworzeni;
aby trudzili si´ po to, by zajaÊnia∏ obraz, który odcisnà∏eÊ
z pe∏nà podziwu ∏askawoÊcià w sercu ka˝dego cz∏owieka.
Spraw, dzi´ki Twojej ∏asce, aby ten Boski obraz wymalowany w ich duszy, nie zosta∏ przyçmiony przez nienawiÊç
i przemoc ani te˝ przez przewrotnoÊç obyczajów lub z∏udne
ucieczki od rzeczywistoÊci – w alkohol, narkotyki czy rozwiàz∏oÊç seksualnà; ani przez podporzàdkowanie si´ naciskowi materialistycznych ideologii ró˝nego rodzaju, które
ranià i t∏amszà u podstaw godnoÊç osoby ludzkiej.
Prosimy Ci´ dzisiaj, Panie, aby ci, którzy przestali Ci´
wielbiç, wybierajàc drogi, które odwodzà od Ewangelii,
zmienili swoje post´powanie i powrócili do Ciebie. Powrócili za poÊrednictwem Dziewicy Maryi.
A Ty, Dobra Matko, która zawsze jesteÊ blisko swoich
dzieci i która cierpliwie czekasz na ich powrót do KoÊcio∏a,
spraw, aby powrócili! Aby stan´li na drodze prowadzàcej
do Nieba. B∏agamy o to Boga przez Twoje wstawiennictwo.
Matko pi´knej mi∏oÊci, prowadê nas!
Matko wiernego trwania przy Bogu, wskazuj nam drog´
do Nieba!
Matko, Królowo Êwiata, bàdê nam wzorem ˝ycia!
Wszak Tu jesteÊ Matkà pi´knej mi∏oÊci,
Ty jesteÊ Matkà Jezusa,
êród∏em wszelkiej ∏aski,
zapachem ka˝dej cnoty,
odbiciem wszelkiej czystoÊci.
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JesteÊ radoÊcià w p∏aczu,
zwyci´stwem w boju,
nadziejà w Êmierci.
Ty jesteÊ szcz´Êciem cierpiàcych,
koronà m´czenników,
pi´knoÊcià dziewic.
B∏agamy Ci´,
oddaj nas po tym wygnaniu
na w∏asnoÊç Twego Syna, Jezusa.
W Tobie pok∏adamy ca∏à naszà nadziej´ i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekujemy pomocy potrzebnej nam do
zbawienia. B∏ogos∏awimy Ci´ dziÊ i dzi´ki sk∏adamy Bogu,
˝e da∏ nam takà ufnoÊç w Twojà macierzyƒskà obecnoÊç.
Maryjo, Twojà bliskoÊç uwa˝amy za znak, ˝e wsparci ∏askà
kroczymy drogami zbawienia.
Tak, Maryjo Niepokalana! Wiemy, ˝e je˝eli w przesz∏oÊci upadaliÊmy, to zapewne dlatego, ˝e nie uciekaliÊmy si´
do Ciebie.
Dlatego prosimy: Bàdê zawsze z nami! Daj nam czujne,
wra˝liwe serca, byÊmy umieli zawsze uciekaç si´ do Ciebie.
Uciekaç szczególnie wtedy, gdy czyha na nas niebezpieczeƒstwo grzechu.
Maryjo! Bàdê nam Opiekunkà, broƒ nas wszelkich pokusach do z∏ego i nie dopuÊç, byÊmy znowu mieli upaÊç
i zgrzeszyç. Wiemy, ˝e z Twojà pomocà, zwyci´˝ymy wszelkie pokusy. Tego jedynie si´ boimy, byÊmy nie zaniedbali
na przysz∏oÊç uciekania si´ do Ciebie i nie utracili przez to
Boga. Dlatego b∏agamy Ci´ o ∏ask´, byÊmy w pokusach szataƒskich zawsze uciekali si´ pod Twojà opiek´, wzywali
Twojej pomocy wo∏ajàc: „Maryjo broƒ mnie, bo bez Ciebie
utrac´ Boga na wieki”.
O Matko, daj nam ∏ask´ wytrwania w dobrym a˝ do
Êmierci..
Tobie czeÊç na wieki. Amen.

105

Wiêcej ni¿ doczesnoœæ.

PaŸdziernik 2011

106

Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!

107

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni œwiat!
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I. WIELKI CUD, ABY LUDZIE UWIERZYLI
W ISTNIENIE WIECZNOÂCI
(MEDYTACJA)

Przyby∏em jako pielgrzym do Fatimy, do tego „domu”, który
Maryja wybra∏a, by do nas mówiç w dzisiejszych czasach. Przyby∏em do Fatimy, by na nowo cieszyç si´ obecnoÊcià Maryi i Jej macierzyƒskà opiekà. Przyby∏em do Fatimy, poniewa˝ do tego miejsca zmierza dzisiaj KoÊció∏ pielgrzymujàcy, w którym Jej Syn
chcia∏ widzieç narz´dzie ewangelizacji i sakrament zbawienia.
Przyby∏em do Fatimy, aby si´ modliç wraz z Maryjà i tak wieloma
pielgrzymami za ludzkoÊç, przygniecionà udr´kami i cierpieniami.
Jan Pawe∏ II

Czemu zawdzi´czamy niezwyk∏y cud, który w paêdzierniku 1917 r. oglàda∏o siedemdziesiàt tysi´cy ludzi? To
z pewnoÊcià skutek „zamys∏ów mi∏osierdzia”, o których
mówi∏ anio∏ przygotowujàcy trójk´ pastuszków do spotkaƒ
z Matka Bo˝à w Fatimie, a które mia∏y zaowocowaç w ludziach pragnieniem zmiany ˝ycia. Ale mamy te˝ inny wàtek, zwiàzany z tzw. elementem ludzkim. Dowiadujemy si´
ze Wspomnieƒ ¸ucji, ˝e 13 lipca 1917 r. w∏aÊnie ona poprosi∏a Matk´ NajÊwi´tszà o uczynienie cudu, „aby i inni mogli uwierzyç”. W odpowiedzi na t´ proÊb´ Maryja odpowiedzia∏a: „W paêdzierniku uczyni´ cud, tak ˝e wszyscy b´dà
mogli zobaczyç i uwierzyç”.
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Obietnic´ cudu Matka Bo˝a da∏a dzieciom w swoim trzecim objawieniu. Ale kto uwa˝nie b´dzie czyta∏ zapiski Siostry ¸ucji, ten zauwa˝y, ˝e ukryta zapowiedê tego cudu pojawi∏a si´ ju˝ w pierwszym objawieniu. To wówczas Fatimska Pani wyraênie okreÊli∏a dzieƒ i godzin´ ka˝dego nast´pnego spotkania. Prosi∏a, aby dzieci przychodzi∏y trzynastego dnia, o tej samej porze, przez szeÊç kolejnych miesi´cy. Wynika wi´c z tego prosty wniosek, ˝e cud, zapowiedziany trzy miesiàce wczeÊniej, ju˝ w maju mia∏ dok∏adnie
wyznaczony dzieƒ, godzin´ i miejsce.
Czy trzeba dodaç, ˝e wed∏ug znawców jest to jedyny tego typu cud w historii? Bowiem do natury cudu nale˝y to, ˝e
pojawia si´ on w miejscu niespodziewanym i czasie
nieoczekiwanym. Tymczasem w Fatimie o czasie i miejscu
wielkiego cudu wiedziano z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem. To dlatego móg∏ on przyciàgnàç tak wielkie t∏umy.
RzeczywiÊcie, wiadomoÊç o majàcym mieç miejsce cudzie rozesz∏a si´ lotem b∏yskawicy. Informacj´ o nim zawdzi´czamy Hiacyncie, która nie potrafi∏a zachowaç w tajemnicy s∏ów Matki NajÊwi´tszej i zacz´∏a opowiadaç
o wielkiej obietnicy Matki NajÊwi´tszej: „W paêdzierniku
uczyni´ cud”.
Cud wirujàcego s∏oƒca mia∏ miejsce w samo po∏udnie.
Na marginesie warto przypomnieç, ˝e w Fatimie 1917 r.
czas s∏oneczny nie by∏ zgodny z czasem obowiàzujàcym oficjalnie, jako ˝e w Portugalii w okresie wojny wprowadzono
europejski pomiar czasu. Jednak Maryja, Królowa Pokoju,
pos∏u˝y∏a si´ nie „czasem wojennym”, ale „czasem s∏onecznym”.
To dodatkowe przes∏anie, zazwyczaj niedostrzegane
przy opisie cudu s∏oƒca. Ten cud by∏ rzeczywiÊcie znakiem
pokoju, a nie wype∏nieniem si´ apokaliptycznych (czyli
krwawych) zapowiedzi przekazanych przez niebo.
Czas przypomnieç pewnà niezwyk∏à wypowiedê Matki
NajÊwi´tszej.
Cud z 13 paêdziernika 1917 r., spektakularny „cud s∏oƒca”, by∏ mniejszy ni˝ zamierza∏o niebo. Sta∏o si´ tak w kon110

sekwencji czynu pope∏nionego przez Artura de Oliveira Sanosa, administratora okr´gu Ourem, cz∏owieka, który uniemo˝liwi∏ Maryi sierpniowe spotkanie z wizjonerami, porwa∏
ich bowiem i uwi´zi∏, by wydrzeç z nich przekazanà im miesiàc wczeÊniej tajemnic´ fatimskà. W opóênionym o szeÊç
dni objawieniu Matka NajÊwi´tsza og∏osi∏a wprost: „Cud
b´dzie mniejszy”.
Gdyby administrator g∏ównego miasta w rejonie Fatimy
nie uprowadzi∏ wizjonerów z miejsca objawieƒ (13 sierpnia
1917 r.), wtedy paêdziernikowy cud rzeczywiÊcie móg∏by
nawróciç nie tysiàce, ale miliony, a taka armia by∏aby w stanie zakoƒczyç pierwszà wojn´ Êwiatowà jeszcze tego samego dnia i postawiç ludzkoÊç na zupe∏nie innych torach! Bardziej przej´libyÊmy si´ apelami Matki Bo˝ej i Bóg móg∏by
pe∏niej okazaç nam swe mi∏osierdzie... Inaczej wyglàda∏by
XX wiek – nie by∏by on erà m´czenników, ale czasem pokoju... Mo˝e takie w∏aÊnie by∏y plany Bo˝e wobec Fatimy,
objawieƒ cierpliwie przygotowywanych prologiem anio∏a
i prowadzonych przez kolejne szeÊç miesi´cy z dziwnà, narastajàcà logikà. Szczytem mia∏ byç cud, który posiada∏ moc
zmieniç wszystko na Êwiecie.
Jak mia∏ on wyglàdaç? Wydaje si´, ˝e istnieje doÊç
prawdopodobna odpowiedê na to pytanie. Zapowiedziany
przez Matk´ Bo˝à cud – „taniec s∏oƒca” by∏by widoczny
nie tylko nad Fatimà i jej okolicami. Mo˝emy pos∏u˝yç si´
w tym miejscu zasadà analogii i powo∏aç si´ na przyk∏ad
opisanego ju˝ cudu „zorzy polarnej” z 1938 r. Wówczas
zapowiedziany przez Maryj´ w lipcu 1917 cud oglàda∏o
kilkadziesiàt milionów ludzi. Pami´tamy: niebo stan´∏o
w czerwonych p∏omieniach nad ca∏à Europà, nad cz´Êcià Afryki, niektórych krajach Azji i Ameryki. Czy gdyby nie grzech Artura de Oliveira Sanosa, paêdziernikowy
cud s∏oƒca nie by∏by podobny? Taki cud spe∏nia∏by jeden
z elementów zawartych w jego zapowiedzi: „aby wszyscy
uwierzyli”. RzeczywiÊcie, by∏by cudem oglàdanym powszechnie.
Hipoteza wydaje si´ doÊç prawdopodobna...
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Sta∏o si´ jednak inaczej. Nie wszyscy mogli oglàdaç fatimski cud i nie wszyscy mogli uwierzyç. I Êwiat nie wszed∏
na drog´ nawrócenia...
Na szcz´Êcie Bóg mia∏ – bo zawsze ma – plan alternatywny, który móg∏ wykorzystaç w sytuacji kryzysowej. Pewnie
bardzo cz´sto musi pos∏u˝yç si´ w∏aÊnie nim, bo zazwyczaj
odpowiedê cz∏owieka na Bo˝e wo∏anie nie jest pe∏na. Wiemy, ˝e na pewno raz jeden plan awaryjny by∏ zupe∏nie niepotrzebny: tak by∏o ze Zwiastowaniem w Nazarecie. Tam
wola Boga spotka∏a si´ z wolà cz∏owieka w tak doskona∏ej
harmonii, ˝e ca∏e niebo zatrzyma∏o si´ w zachwycie. Maryja wypowiedzia∏a to samo s∏owo, które by∏o pierwszym, jakie rozbrzmia∏o w bezkresach Bo˝ej Mi∏oÊci. Jej FIAT by∏
ciep∏ym echem Boskiego FIAT, które w dniach stworzenia
powo∏a∏o do istnienia niebo i ziemi´, i o˝ywi∏o wszechÊwiat.
Tamto stwórcze FIAT – „Niech si´ stanie”, pracowa∏o szeÊç
dni, by zakoƒczyç dzie∏o stworzenia i otworzyç si´ na siódmy dzieƒ: dzieƒ odpoczynku Boga. Czy teraz, w Fatimie,
Maryja nie wzywa nas do tego samego zjednoczenia naszej
woli z wolà Bo˝à i wypowiedzenia FIAT, które stworzy nowy Êwiat? Nie w oka mgnieniu, lecz w d∏ugim procesie szeÊciu stwórczych dni, zakoƒczonych czasem triumfu Boga
i Jego odpoczynku... (RzeczywiÊcie, Siostra ¸ucja mówi∏a
o „siedmiu dniach Fatimy”.)
Maryja powiedzia∏a: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje i na krótki czas zostanie darowany Êwiatu
czas pokoju”. Czekamy na t´ chwil´... Cud s∏oƒca mia∏ jà
podarowaç wczeÊniej... Mo˝e trzeba wi´c poznaç treÊç tamtego niezwyk∏ego dnia i w ten sposób staç si´ uczestnikiem
wydarzenia, które mia∏o zmieniç koleje historii. Mo˝e trzeba te˝ wyciàgnàç lekcj´ z post´pku administratora i byç
Êwiadomym, ˝e ka˝de z∏o, jakie pope∏niamy, ma swoje negatywne odbicie nie tylko w naszym ˝yciu, ale równie˝
w dziejach ca∏ego Êwiata.
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II. CUD S¸O¡CA NA WATYKANIE
(PRZYK¸AD)

Cud s∏oƒca, który po raz pierwszy mia∏ miejsce w paêdzierniku 1917 r. w Fatimie, w 1950 r, powtórzy∏ si´ równie˝
na Watykanie. Okazuje si´, ˝e w 1950 r. papie˝ Pius XII
czterokrotnie zobaczy∏ cud s∏oƒca. Sam z∏o˝y∏ o tym nast´pujàce Êwiadectwo:
„By∏o to 30 paêdziernika 1950 roku, na dwa dni przed
uroczystym og∏oszeniem dogmatu o Wniebowzi´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny, w dniu oczekiwanym z niepokojem
przez ca∏y Êwiat katolicki. Oko∏o godziny szesnastej odbywa∏em codzienny spacer w ogrodach watykaƒskich. Czyta∏em i analizowa∏em, jak zwykle, rozmaite dokumenty urz´dowe. Szed∏em z Placu Matki Bo˝ej z Lourdes alejà wzd∏u˝
muru ma szczyt wzgórza. Kiedy w pewnym momencie podnios∏em wzrok znad kartek, które trzyma∏em w r´kach, zosta∏em oczarowany zjawiskiem, którego nigdy wczeÊniej
nie widzia∏em. S∏oƒce, które znajdowa∏o si´ jeszcze dosyç
wysoko na niebie, wyglàda∏o jak blado˝ó∏ta kula, opasana
Êwietlistym kr´giem, co jednak w najmniejszym stopniu nie
przeszkadza∏o mi na nie normalnie patrzeç. Z przodu unosi∏a si´ niedu˝a chmurka. Matowa kula lekko si´ porusza∏a,
to obracajàc si´ woko∏o, to przemieszczajàc si´ z prawa na
lewo i z powrotem. Ale wewnàtrz kuli widaç by∏o ca∏kiem
wyraênie i bez przerwy bardzo silne ruchy. To samo zjawisko powtórzy∏o si´ nast´pnego dnia, 31 paêdziernika, i 1 listopada, w dniu og∏oszenia dogmatu, jak równie˝ 8 listopada, w oktaw´ tej˝e uroczystoÊci. Od tego dnia ju˝ wi´cej si´
to nie zdarzy∏o. Póêniej wiele razy próbowa∏em, zawsze
o tej samej porze i w takich samych lub podobnych warunkach atmosferycznych, kierowaç wzrok na s∏oƒce, aby
zobaczyç, czy nastàpi to samo zjawisko, ale daremnie. Nie
mog∏em ani przez chwil´ patrzeç na s∏once, gdy˝ zaraz mnie oÊlepia∏o. Jest to, mówiàc krótko i prosto, czysta
prawda”.
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PomyÊl:
1. Dlaczego papie˝ Pius XII dostàpi∏ ∏aski oglàdania cudu s∏oƒca? Czy˝by ∏aska ta by∏a zwiàzana z og∏oszeniem dogmatu
o Wniebowzi´ciu Matki NajÊwi´tszej i by∏a potwierdzeniem, ˝e –
wbrew wielu opiniom ludzkim – Bóg pragnie tego nowego dogmatu?
2. A dlaczego Bóg chcia∏, aby prawda o Wniebowzi´ciu Maryi
zosta∏a og∏oszona jako dogmat? Dlaczego pragnà∏, by wàtek maryjny sta∏ w centrum uwagi wierzàcych? Czy˝by chcia∏ potwierdziç uroczyÊcie, ˝e istnieje Niebo? Wi´cej, chcia∏ nam pokazaç, ˝e
droga do zbawienia prowadzi przez pobo˝noÊç maryjnà, a wi´c
takie ˝ycie, w którym ˝yjemy po Bo˝emu jak Ona?
3. A mo˝e jeszcze jedna prawda jest nam dziÊ potrzebna? ˚e
cuda istniejà! I ˝e Bóg sam prowadzi swój KoÊció∏?

III.
TAJEMNICE ÂWIAT¸A
(RÓ˚ANIEC)

CHRZEST W JORDANIE

Tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie jest pierwszà tajemnicà ró˝aƒcowà, w której Maryja znajduje si´ w cieniu: jest
obecna przy Zbawicielu nie fizycznie, ale duchowo. Nie
myÊl, ˝e to „tylko” duchowo, bo ten wymiar jest wa˝niejszy
ni˝ bliskoÊç cia∏a. Prawdziwe zjednoczenie nie wymaga dotyku cia∏a. Maryja zawsze towarzyszy∏a Jezusowi, by∏a przy
Nim równie˝ wtedy, kiedy fizycznie nie by∏o to mo˝liwe.
Mówimy: by∏a doskonale zjednoczona z Chrystusem. Jak
wyglàda twe duchowe zjednoczenie ze Zbawicielem? On
zawsze jest z Tobà, a Ty?
W tajemnicy chrztu w Jordanie objawia si´ prawda o Jezusie jako Synu Boga. Ale w wodach Jordanu stoi Cz∏owiek, Syn Maryi. Zauwa˝, ˝e ten Cz∏owiek ma rysy Matki!
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Twoja Êwi´toÊç, Twe upodobanie, jakie znajduje w Tobie
Bóg musi mieç rysy Maryi. Czy wiesz, jak mo˝esz upodobniç si´ do Niej?
Jezus to prawdziwy Bóg i prawdziwy Cz∏owiek. Czy potrafisz pogodziç t´ pozornà sprzecznoÊç? Bóg jest Cz∏owiekiem. Maryja jest Matkà Boga. Ty te˝ masz swoich rodziców. Czy jest dla Ciebie êród∏em sprzecznoÊci to, ˝e Maryja jest twojà Matkà? Us∏ysz z Jej ust, kim jesteÊ dla Niej.
A kim jest Ona dla ciebie?

KANA GALILEJSKA

Pierwszy cud dokonany przez Jezusa by∏ pob∏ogos∏awieniem zwiàzku dwojga ludzi. Cud przemiany wody w wino
ma swoje Êrodowisko: wesele, ludzkà mi∏oÊç, poczàtek ˝ycia ma∏˝eƒskiego i rodzinnego. Dla Boga to podstawowe
wartoÊci, którym gotów jest podporzàdkowaç plany swojej
OpatrznoÊci. Bo oto Jezus, którego godzina jeszcze nie nadesz∏a, przyspiesza swój czas: na proÊb´ Matki, ale tez po
to, by wskazaç na znaczenie ma∏˝eƒstwa i rodziny. A ˝e za
sprawà ró˝aƒca tajemnica wesela w Kanie Galilejskiej
uobecnia si´ wÊród nas, znak to, ˝e równie˝ w naszych czasach ma∏˝eƒstwo i rodzina to najwa˝niejsze wartoÊci ludzkie, które trzeba broniç – jeÊli trzeba nawet Bo˝ym cudem!
Czy patrzysz tak na swe ma∏˝eƒstwo, na rodzin´ w której ˝yjesz? To pierwsze miejsce dzia∏ania Boga! Wykorzystaj to!

NAUCZANIE O KRÓLESTWIE
I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

Jezus wzywa ci´ do nawrócenia. Ale zauwa˝, jakim jest
On Pedagogiem! Najpierw kreÊli przed tobà wizj´ królestwa chwa∏y. Najpierw opowiada ci o twym przeznaczeniu,
jakim jest udzia∏ we wszystkim, co Bo˝e – w Jego Êwi´toÊci,
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w Jego uwielbieniu, w Jego chwale, w Jego szcz´ÊliwoÊci,
która nie zna kresu. Odwo∏uje si´ do tego, co mieszka
w twym sercu od dnia stworzenia: do twego pierwszego,
najpi´kniejszego i najbardziej prawdziwego powo∏ania. JeÊli nawet nigdy nie odczuwa∏eÊ tych Êwi´tych pragnieƒ, teraz g∏os Jezusa budzi w Tobie to, co ukryte najg∏´biej w sercu, co stanowi fundament twego istnienia. Tak, Bóg powo∏a∏ ci´ do ˝ycia, abyÊ ˝y∏ dla Niego: tu i teraz na ziemi, a potem tam w niebie, na zawsze. Jego opowieÊci o królestwie
budzà w tobie uÊpione marzenie o Êwi´toÊci, o zjednoczeniu
z Bogiem, o sensie, który wykracza daleko poza doczesny
Êwiat. Tak, to zaproszenie do Królestwa jest dla ciebie intuicyjnie oczywiste. Czujesz ca∏ym sobà, ˝e tam jest twoje
miejsce, ˝e tam jest twój dom.

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Bóg jest Mi∏oÊcià. Czy nie dlatego Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi i Janowi swojà chwa∏´? Przyciàga do siebie,
pociàga do nieba jak magnes. Ale zauwa˝, ˝e dost´p do tego doÊwiadczenia masz taki sam jak pozostali Aposto∏owie
i jak siedemdziesi´ciu dwóch uczniów, którzy byli tak blisko Pana. Spójrz, niczym si´ od nich nie ró˝nisz. Ty tak˝e
s∏yszysz o Przemienieniu po zmartwychwstaniu Paƒskim,
równie˝ dla ciebie objawienie to jest darem dost´pnym
przez wiar´. Tylko trzej wybraƒcy byli naocznymi Êwiadkami. Nie by∏o tam Maryi, nie by∏o Filipa i Tomasza, Bart∏omieja i Mateusza, nie by∏o ciebie. Tylko trzej. Wybrani po
to, aby z∏o˝yç Êwiadectwo wobec innych.
Podzi´kuj Bogu, ˝e jesteÊ taki jak Matka Jezusa i Jego
uczniowie. Je˝eli chcesz byç blisko Maryi i iÊç z Nià przez
˝ycie, to pami´taj, ˝e ˝yç w zjednoczeniu z Maryjà nie oznacza ˝ycia wÊród cudownoÊci. To zgodziç si´ na to, co daje
Bóg. Nie ˝àdaç dla siebie Taboru. Raczej prosiç o ∏ask´ wiary. By twa dusza – podobnie jak Maryja – by∏a „b∏ogos∏awiona, poniewa˝ uwierzy∏a”.
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USTANOWIENIE EUCHARYSTII

KoÊció∏ naucza, ˝e Eucharystia jest szczytem dzia∏ania,
przez które Bóg uÊwi´ca ca∏y Êwiat. Ów „Êwiat” nie jest poj´ciem abstrakcyjnym. Mowa tu tak˝e o tobie: to ty, przybli˝ajàc si´ do Eucharystii stajesz pod chwalebnym Krzy˝em Odkupiciela, tym samym otrzymujàc dost´p do wszystkich owoców zbawienia: do ∏aski mi∏osierdzia, do daru jednoÊci, do zaczàtkowego rozsmakowania si´ w czekajàcej nas chwale nieba. W twym sercu mo˝e rozpaliç si´ prawdziwa mi∏oÊç, bez
której nie masz ani si∏y zdolnej zwyci´˝aç z∏a, ani w∏asnej to˝samoÊci, ani rzeczywistego sensu, ani konkretnego celu, który nie jest tylko „celem do najbli˝szego ˝yciowego zakr´tu”.
Syn Bo˝y przyjmuje cia∏o z Maryi Dziewicy, by daç ci to
„cia∏o z Maryi” w Eucharystii na pokarm. Spo˝ywajàc je,
stajesz si´ coraz bardziej Chrystusowy, a w konsekwencji
Maryjny – jak uczy∏ Pawe∏ VI.
Korzystaj z tego daru.

IV.
NASZA NADZIEJO NA NIEBO6
(APEL MARYJNY)

Wraz z rodzinà ludzkà, gotowà z∏o˝yç swoje najÊwi´tsze wi´zi
na o∏tarzu ma∏ostkowych egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych czy jednostkowych, przysz∏a z Nieba nasza b∏ogos∏awiona Matka, ofiarowujàc samà siebie, by wszczepiç
w serca tych, którzy si´ Jej zawierzajà, p∏onàcà w Jej sercu mi∏oÊç
Boga. W owym czasie by∏y tylko trzy osoby, których przyk∏ad
˝ycia promieniowa∏ i rozmno˝y∏ si´ w niezliczonych grupach na
ca∏ej Ziemi, zw∏aszcza wraz z przejÊciem Pielgrzymujàcej Pani
6

Tekst powsta∏ w oparciu o maryjne homilie i modlitwy papie˝a Jana Paw∏a II.
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Fatimskiej, które poÊwi´ci∏y si´ sprawie braterskiej solidarnoÊci.
Oby te siedem lat, które dzielà nas od stulecia Objawieƒ, przyspieszy∏o zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale
Trójcy PrzenajÊwi´tszej.
Benedykt XVI

Maryjo, Matko Jezusa, Matko KoÊcio∏a i Matko nasza.
Stajemy dziÊ przed Tobà my, grzesznicy, aby prosiç Ci´
o ∏ask´ Twojej bliskiej obecnoÊci. Bàdê nam drogowskazem! Zostaƒ z nami, przemieniaj nasze serca, uka˝ nam, co
mamy czyniç i jakà drog´ obraç. Uka˝ nam, jakie mamy podejmowaç na co dzieƒ wybory, abyÊmy mogli, z pomocà ∏aski Twego Syna, osiàgnàç Niebo.
Nie pozwól, by grzech sprowadzi∏ nas na manowce, by
˝àdza sukcesów na ty Êwiecie omami∏a nas i zaÊlepi∏a.
O NajÊwi´tsza Dziewico, Matko Boga, Matko Chrystusa,
Matko KoÊcio∏a, spójrz na nas przychylnie w tej godzinie!
Wierna Dziewico, módl si´ za nami!
B∏ogos∏awiona, która uwierzy∏aÊ, módl si´ za nami!
Naucz nas wierzyç, jak Ty wierzy∏aÊ! Spraw, by nasza
wiara w Boga, w Chrystusa, w KoÊció∏ by∏a zawsze przejrzysta, pogodna, odwa˝na, silna i wspania∏omyÊlna.
ByÊmy byli dobrymi uczniami Twego Syna!
ByÊmy potrafili s∏u˝yç Bogu ka˝dym s∏owem, ka˝dym
czynem i ka˝dà myÊlà!
Jak Ty, Panno wierna – wierna we wszystkim, zawsze
wierna.
Matko godna mi∏oÊci! Matko pi´knej mi∏oÊci, módl si´ za
nami!
Naucz nas kochaç Boga i naszych bliênich, jak Ty ich
ukocha∏aÊ. Spraw, aby nasza mi∏oÊç do innych by∏a zawsze
cierpliwa, ∏agodna i pe∏na szacunku.
Naucz nas t´skniç za Niebem, jak Ty t´skni∏aÊ. UproÊ
nam t´ ∏ask´, abyÊmy odwracali si´ od Êwiata i mi∏owali
rzeczy wieczne!
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Maryjo Êpiewajàca Magnificat, módl si´ za nami!
Przyczyno naszej radoÊci, módl si´ za nami!
Zwierciad∏o cnót wszelakich, módl si´ za nami!
Wniebowzi´ta S∏u˝ebnico Paƒska, módl si´ za nami!
èród∏o naszej nadziei na zbawienie, módl si´ za nami!
Naucz nas, jak pojàç, w wierze, paradoks chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci, która rodzi si´ i rozkwita w bólu, w wyrzeczeniu, w jednoÊci z Twym ukrzy˝owanym Synem.
Naucz nas doceniç, jak wielkà ∏askà jest dar wiecznoÊci,
którym obdarowa∏eÊ ka˝dego z nas.
Pomó˝ nam nie zawieÊç nadziei Ojca, która w swym domu przygotowa∏ mieszkaƒ wiele, gdzie jest przygotowane
miejsce i dla ka˝dego z nas.
Pomó˝ nam osiàgnàç Niebo!
Prosimy Ci´, módl si´ o to dla nas!
WyproÊ nam jednà tylko ∏ask´: szcz´Êcia w Niebie, z Bogiem, z Jezusem i przy sercu Twoim Niepokalanym, o S∏odka Panno Maryjo!
Spraw, aby nasza radoÊç by∏a prawdziwa i pe∏na. ByÊmy
byli kiedyÊ mieszkaƒcami Nieba na wieki!
Amen!
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Nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót
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Niech Serce Twe Niepokalane
zmieni œwiat!
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NABO˚E¡STWO
PIERWSZYCH SOBÓT
Poni˝sze materia∏y to propozycja do odprawiania Nabo˝eƒstwa Pierwszych Sobót w roku 2011 r. Do dyspozycji odprawiajàcych nabo˝eƒstwo przekazujemy: (I.) tekst wprowadzenie o znaczeniu Nabo˝eƒstwa Pierwszych Sobót, (II.)
Modlitw´ o wzbudzenie w sobie intencji wynagradzajàcej
oraz (III) teksty mogàce pomóc w odprawianiu pi´tnastominutowego rozmyÊlania.
Dodatkowe materia∏y mo˝na znaleêç na www.sekretariatfatimski.pl oraz pod telefonem i adresem umieszczonym na
koƒcu biuletynu

I. ZAPROSZENIE
Najwa˝niejsze jest Niebo. Prawda ta powinna byç oczywista dla ka˝dego wierzàcego. Kto jest tego Êwiadom, ten
˝yje inaczej ni˝ Êwiat. Jest gotów podjàç najwi´ksze nawet
wyrzeczenia, byleby tylko dostaç si´ do Boskiej wiecznoÊci.
Potrafi zdobyç si´ na wielkie ofiary, by zapewniç Niebo
tym, których kocha. A jeÊli mieszka w nim duch Bo˝y, zdolny jest do najwi´kszych ofiar, by pomóc wejÊç tam wszystkim – nawet ludziom op´tanym przez z∏o.
Alternatywa Nieba jest straszna. Jest nià piek∏o: wysypisko Êmieci w wiecznoÊci. Piek∏o – sfera pozostawiona diab∏u
– najstraszliwsze miejsce cierpienia bez koƒca oraz bez jakiegokolwiek sensu.
Czasem warto sobie przypomnieç, ˝e ten Êwiat za którymÊ z zakr´tów zniknie i staniemy przed bramà Nieba.
Warto zatem otworzyç si´ na niebiaƒskà perspektyw´, diametralnie zmieniajàcà spojrzenie na wszystko.
W g∏´bi serca t´sknimy za Niebem, ale na ziemi go nie
stworzymy. Nie zbudujemy Êwiata bez cierpienia, bez ∏ez,
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bez wojen, chorób, samotnoÊci i poranionych serc. Pe∏nia
szcz´Êcia czeka nas dopiero w Królestwie Bo˝ym, gdzie nie
ma miejsca na z∏o. W doczesnej rzeczywistoÊci zawsze jest
dla niego przyzwolenie; jest go wystarczajàco du˝o, by stanowi∏o ono wa˝ny, czasem nawet dominujàcy wyznacznik
naszych losów. Tak chyba jest i dziÊ. W naszej rzeczywistoÊci z∏o próbuje przejàç stery historii Êwiata. Jest mo˝e nawet
skuteczniejsze ni˝ kiedykolwiek, skoro udaje mu si´ opanowaç nie tylko dusze poszczególnych ludzi, ale te˝ nasyciç
sobà struktury, w jakich ˝yje ca∏a ludzkoÊç. Nie dziwi wi´c
fakt, ˝e Siostra ¸ucja mówi∏a o naszych czasach jako bardziej zas∏ugujàcych na potop ni˝ pokolenie Noego i wo∏ajàcych o kar´ bardziej ni˝ miasta Sodoma i Gomora. A Jan Pawe∏ II przestrzega∏, ˝e „schodzimy na kraw´dê czasu”, ˝e
„mrok zapada nad ca∏à ziemià”...
Mimo wypowiedzenia tych gorzkich s∏ów, zarówno wizjonerka z Fatimy, jak i Papie˝ Polak – byli optymistami. Ich
zatrwa˝ajàce s∏owa zosta∏y wplecione w optymistycznà wizj´ „zwyci´stwa Niepokalanego Serca Maryi”, które zapewni Êwiatu czas pokoju. I choç droga, którà kroczy wspó∏czesne pokolenie, jest pe∏na niebezpieczeƒstw, choç czyha
na nas ca∏a ohyda z∏a, to jednak na bliskim horyzoncie jaÊnieje Boskie Êwiat∏o pokoju.
Bóg nie jest oboj´tny na to, w jaki sposób i kiedy dojdziemy do epoki zwyci´stwa dobra. Fatima uczy, ˝e Bóg daje
nam nowy kult Maryi jako Êrodek ocalenia i miejsce ucieczki przed pot´gà z∏a.
To nowe nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Dlaczego w∏aÊnie ono? Odpowiedê daje Siostra ¸ucja: „Bo
Bóg tak chce”. Po prostu. Dlaczego w∏aÊnie tak? Tego dowiemy si´ dopiero w Niebie...
Ca∏a Fatima jest skupiona wokó∏ nowego nabo˝eƒstwa,
które Bóg postanowi∏ uczyniç ratunkiem dla Êwiata.
Przyjrzyjmy si´ s∏owom Pani z Fatimy. W czerwcu Maryja og∏asza: „Jezus chce (...), aby ludzie mnie poznali i pokochali”. To pierwsze s∏owa o nowym nabo˝eƒstwie, ale jakie
istotne! Pokazujà one, ˝e drog´ Maryjnà dla wspó∏czesnego
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Êwiata chce nam daç sam Jezus. To nie decyzja Matki Bo˝ej, ale Jej Syna. Tym samym przestaje to byç droga dowolna. To cz´Êç chrzeÊcijaƒstwa.
Ale Maryja – jak zgodnie uczà teologowie, mistycy
i Êwi´ci – jest doskonale zjednoczona ze Swym Synem i dlatego mówi: „Chcia∏abym ustanowiç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do Mego Niepokalanego Serca”. Chce wype∏niç wol´
Swego Syna, wi´c, kiedy w lipcu ukazuje fatimskim dzieciom piek∏o, t∏umaczy: „WidzieliÊcie piek∏o, do którego idà
dusze biednych grzeszników. Aby je ratowaç, Bóg chce rozpowszechniç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do Mego Niepokalanego Serca. Je˝eli zrobi si´ to, co wam powiem, wielu zostanie przed piek∏em uratowanych i nastanie pokój na Êwiecie”.
O co prosi? „O poÊwi´cenie Rosji Memu Niepokalanemu
Sercu i o Komuni´ Êw. Wynagradzajàcà w Pierwsze Soboty”. Spe∏nienie proÊby ma sprawiç, ˝e ludzie „przestanà obra˝aç Boga”. Ci ludzie to ci, niektórzy zaanga˝ujà si´ ca∏ym
sercem w praktykowanie nowego nabo˝eƒstwa. To oni b´dà kiedyÊ stanowiç „nowe pokolenie”, które pokona z∏o –
tak˝e w strukturach politycznych, gospodarczych, spo∏ecznych, o czym krótko przed Êmiercià pisa∏a Siostra ¸ucja.
Dwie sà cz´Êci nowego nabo˝eƒstwa: poÊwi´cenie Rosji
i Nabo˝eƒstwo Pierwszych Sobót (tyle bowiem oznacza termin Komunii Êw. Wynagradzajàcej”). Trzeba je przyjàç do
swego serca, bo od nich zale˝à losy Êwiata!
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II. MODLITWA

MODLITWA O WZBUDZENIE W SOBIE
INTENCJI WYNAGRADZAJÑCEJ

Panie Jezu, Zbawicielu nasz i Nauczycielu, Synu Maryi,
w której ∏onie sta∏eÊ si´ Cz∏owiekiem. W Fatimskich Objawieniach prosi∏eÊ, byÊmy okazywali wspó∏czucie Twej Matce, pocieszali Jà w Jej bólu, a swym bogobojnym ˝yciem
wyciàgali z Jej Serca ciernie, które wbijajà w nie grzesznicy. Mówi∏eÊ, ˝e Niepokalane Serce Maryi cierpi bardzo, bo
ludzie nieustannie ranià je swymi grzechami.
Chryste, Ty chcia∏eÊ, abyÊmy byli odpowiedzialni za oblicze tego Êwiata. Grzechy tak wielu ludzi wspó∏czesnych
nie sà ich osobistà sprawà. Niszczà one dobro w Êwiecie,
zniekszta∏cajà Twój obraz i podobieƒstwo obecne w stworzeniu, Êciàgajà na wszystkich kar´ w postaci zapowiadanych we Fatimie wojen, g∏odu, przeÊladowaƒ a˝ po m´czeƒstwo milionów niewinnych ludzi. Uczyni∏eÊ ka˝dego
z nas odpowiedzialnym za wszystkich braci. Uczuli∏eÊ nas
na los grzeszników – ich pot´pienie nie mo˝e byç nam oboj´tne, jeÊli jest w nas mi∏oÊç – choç odrobin´ podobna do
Twojej.
Panie nasz i Bo˝e! JesteÊmy egoistami i trudno nam zapomnieç o sobie, by móc myÊleç o innych. Prosimy, niech
odprawiane przez nas Nabo˝eƒstwo Pierwszych Sobót pomo˝e nam skutecznie walczyç z naszym samolubstwem.
Niech nasze oczy zwrócà si´ ku Matce Niebieskiej, którà pragniemy kochaç bardziej ni˝ samych siebie. Niech
rodzi si´ w nas mi∏oÊç i pragnienie niesienia radoÊci naszej
Matce.
Jezu, chcemy wynagradzaç za grzechy pope∏nione przeciwko godnoÊci Maryi. Pomó˝ nam wzbudziç w naszych
sercach czystà, pozbawionà egoizmu intencj´ wynagradzajàcà. Daj zrozumieç, ˝e w ten sposób niesiemy Êwiatu nadziej´ na triumf dobra nad z∏em, mi∏oÊci nad egoizmem,
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odbicia si´ w sercach ludzi pi´kna Niepokalanego Serca
Maryi.
Matko NajÊwi´tsza, kochamy Ciebie!
Bo˝a Rodzicielko, chcemy byç zawsze przy Tobie!
Niepokalana Maryjo, pragniemy jak Ty pe∏niç wol´
Twego Boskiego Syna.
Bolesna Matko, niech nasze wynagradzanie rozjaÊni
Twe oblicze radoÊcià!

MODLITWA PRZED ROZMYÂLANIEM

Matko NajÊwi´tsza, Niepokalana Maryjo!
Z radoÊcià przyjmuj´ Twe zaproszenie do udzia∏u
w Twoim rozmyÊlaniu. W Pierwsze Soboty otwierasz Swe
Niepokalane Serce dla ka˝dego, kto pragnie wlaç we w∏asne serce te najwa˝niejsze znaki, jakie Bóg ukaza∏ nam we
Fatimie. Prosz´, otwórz przede mnà Swoje Serce. OÊmielam
si´ prosiç o to z ca∏à pokorà, ale i z dzieci´cà Êmia∏oÊcià, poniewa˝ chc´ Ci´ naÊladowaç, poniewa˝ chc´ ˝yç mi∏oÊcià
do Twego Syna, poniewa˝ pragn´ zawsze trwaç w stanie ∏aski i mi∏owaç Twój Êwi´ty Ró˝aniec, wreszcie – poniewa˝
pragn´ wszystkiego, co tylko mog´ ofiarowywaç w duchu
zadoÊçuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyç
w Twym rozmyÊlaniu, a ja obiecuj´ wprowadzaç w ˝ycie
S∏owo, które wlejesz do mego ma∏ego serca, by stawa∏o si´
coraz milsze Tobie, bli˝sze Tobie, podobniejsze do Twego
Niepokalanego Serca. A jeÊli chcesz, zawsze mo˝esz zabraç
me serce, a daç mi Swoje – jak uczyni∏aÊ to z tyloma swoimi
dzieçmi. B´d´ wtedy duszà najszcz´Êliwszà na Êwiecie!
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III. PI¢TNASTOMINUTOWE SPOTKANIE
Z MATKÑ BO˚Ñ

Ale taki Êwiat jest êród∏em niepokoju!
Tymczasem serce t´skni za kontemplacjà –
za spotkaniem z Bogiem.

PIERWSZA SOBOTA STYCZNIA
CZAS MILCZENIA

CZY MILCZENIE JEST ÂWI¢TE?
(materia∏y do homilii)

Nie sposób zaspokoiç tego pragnienia inaczej, jak tylko
unikajàc ha∏aÊliwego Êwiata i otwierajàc serce na Boga.
Jan Pawe∏ II stawia∏ za wzór Matk´ NajÊwi´tszà. Naucza∏:
„Milczenie Maryi to nie tylko powÊciàgliwoÊç
w mówieniu,
lecz przede wszystkim màdra umiej´tnoÊç
rozpami´tywania
i patrzenia oczyma wiary na tajemnic´ s∏owa wcielonego
i na wydarzenia jego ziemskiego ˝ycia.
To w∏aÊnie milczenie... t´ zdolnoÊç rozwa˝ania...
Maryja przekazuje wiernym.
W Êwiecie pe∏nym zgie∏ku i sprzecznych g∏osów
Êwiadectwo Maryi pomaga doceniç wartoÊç milczenia
duchowego,
inspirujàc równie˝ ducha kontemplacji”.

Fatima zawiera w sobie „sekret milczenia”.
Pami´tamy: Niebo wybra∏o ¸ucj´, a odrzuci∏o jej kole˝anki
– za wiele mówiàce. Pami´tamy: wiele treÊci fatimskich
Niebo przekaza∏o nam dopiero po wielu latach.
Na przyk∏ad trzycz´Êciowà tajemnic´.

S∏uchamy tych s∏ów i uczymy si´ tego, co tak wa˝ne
w Fatimie.
Ciszy. PowÊciàgliwoÊci w mówieniu. Milczenia.
Zachowywania tajemnic, jakie Bóg w∏o˝y∏
do naszego serca.

Porozmawiajmy o milczeniu. Trzeba,
bo to cnota Matki NajÊwi´tszej.
PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
Dziwna dla wspó∏czesnego Êwiata.
DziÊ milczenie to nie jest coÊ, co uwa˝a si´ za wartoÊç.
Wielu ludzi pociàga Êwiat pe∏en zgie∏ku
i sprzecznych g∏osów,
Êwiat, którego harmider jest wyznacznikiem
jego atrakcyjnoÊci.
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MODLITWA W OGRÓJCU

Pozwól, by Matka NajÊwi´tsza da∏a Ci dziÊ g∏´biej pojàç
wielkà tajemnic´ Ogrójca. Gdy w pierwszà sobot´ do∏àczysz do codziennego ró˝aƒca wst´g´ pi´tnastominutowego zamyÊlenia nad tajemnicami Twego zbawienia, dotknie
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ci´ niezwyk∏a ∏aska. Maryja obieca∏a, ˝e pozwoli ci dziÊ
uczestniczyç w swoim w∏asnym rozmyÊlaniu. Otwórz si´
wi´c na Jej natchnienia i pozwól, by prowadzi∏a ci´ Ona
drogami Boskich zamys∏ów. Niech s∏owa tej medytacji stanà si´ twoimi w∏asnymi s∏owami, a zdo∏asz us∏yszeç g∏os
Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. Matko NajÊwi´tsza, czym jest Ogrójec Twego Syna?
I powiedz, jak ma wyglàdaç mój Ogrójec – ten mój w∏asny,
przez który uczestnicz´ w Ogrójcu Jezusa. Powiedz mi, ˝e
on równie˝ musi staç si´ cz´Êcià mego ˝ycia. Potrzebuj´ takiego zapewnienia, bo nie∏atwo wejÊç w tajemnice bolesne,
jeÊli majà one zaboleç tak˝e mnie. Jezus sam weƒ wszed∏ –
widocznie bez Ogrójca nie by∏oby ciàgu dalszego mojej historii zbawienia.
Widzisz, Matko, jedenasta tajemnica ró˝aƒcowa to wielki zbiór pytaƒ. Tyle we mnie znaków zapytania. Pytam: Czy
Ty tak˝e mia∏aÊ Ogrójec? Jak on wyglàda∏? Nie by∏o Ci´
tamtej nocy w Ogrodzie Oliwnym, a przecie˝ „by∏aÊ
w Ogrójcu Jezusa”. Jak to mo˝liwe? Jak ja mam tam byç
obecny?
2. Przypominasz mi dzisiaj o najwa˝niejszej tajemnicy –
o mojej obecnoÊci w tajemnicach ró˝aƒca. To wszystko
dzia∏o si´ dla mnie. To dla mnie i dla mojego zbawienia
Chrystus wszed∏ do Oliwnego Ogrodu na modlitw´. A ilekroç odmawiam ró˝aniec i pochylam si´ nad tajemnicami
ró˝aƒcowymi, Ty, Matka Bo˝a Ró˝aƒcowa, zapraszasz
mnie, bym sta∏ si´ uczestnikiem tamtych wydarzeƒ. Zapraszasz, bym wszed∏ na ró˝aƒcowà scen´, bym sta∏ si´ Êwiadkiem, wi´cej: chcesz, bym by∏ uczestnikiem tamtych zdarzeƒ, bym zaanga˝owa∏ si´ w dzie∏o Twego Syna. Tak jest
z ka˝dà tajemnic´, równie˝ z pierwszà bolesnà. Mam tam
byç... Byç blisko.
3. Nie ma znaczenia, ˝e czas up∏ynà∏, ˝e miejsce inne.
Potrzeba zbawienia jest taka sama dziÊ jak wtedy, w czasach, kiedy Syn Bo˝y i Syn Maryi gdy w´drowa∏ ku ludzkim
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duszom: naucza∏ po synagogach, na placach miast, na brzegu morza, gdy czyni∏ cuda i dawa∏ znaki. Jego nauka i Jego ∏aska sà dziÊ tak samo obecne jak przed dwoma tysiàcami lat. I tak jak wtedy, tak i dzisiaj Jezus potrzebuje aposto∏ów, wo∏a o Êwiadków, prosi o obecnoÊç Matki. Mo˝e nie
mam powo∏ania do bycia aposto∏em, mo˝e nie zosta∏em wezwany do sk∏adania Êwiadectwa... Ale jedno jest pewne:
mam trwaç przy Jezusowi jak Ty – jak Matka. Mam wspó∏dzia∏aç. Mam byç czynny, zaanga˝owany ca∏ym sobà – jak
Ty. To znaczy zaanga˝owany w oczach Boga. Bo Ty
w swym ˝yciu nigdy nie wysz∏aÊ przed szereg zwyk∏ych ludzi. Nawet w Kanie Twoja interwencja mia∏a miejsce na
uboczu, poza t∏umem weselników. Tak i ja mam byç czynny – bardzo czynny – ale nie w oczach ludzi, lecz przed Bogiem. Tak w∏aÊnie jest klucz do misterium Ogrójca, gdzie
Twój Syn by∏ sam. Sam z Ojcem.
4. To, co najwa˝niejsze w dziejach Êwiata dzieje si´ poza
Êwiatem. Ludzkie dzieje – losy moich najbli˝szych i tych,
z którymi nie mam nic wspólnego, losy ukochanych i nieprzyjació∏ – ich ˝ycie zmienia przede wszystkim modlitwa.
Ona jest pot´˝niejsza ni˝ najpot´˝niejsze dzia∏anie. Bo daje
miejsce Bogu i pozwala Mu toczyç Êwiat tam, gdzie On
chce. A On chce naszego Dobra.
Prawdziwa modlitwa to nie litania próÊb i ˝yczeƒ, jakbym na chrzcie dosta∏ od KoÊcio∏a bon towarowy i przez ca∏e ˝ycie móg∏ wybredzaç w Bo˝ym sklepie, co teraz bym
chcia∏ dostaç, a co mo˝e zapragn´ jutro. Modlitwa to nie tyle otwarcie si´ Boga na moje proÊby, lecz otwarcie si´ mego serca na proÊby Boga. A te potrafià byç trudne. Bo trudno dziÊ uratowaç Êwiat.
Wystarczy spojrzeç w g∏àb Ogrójca, gdzie modli∏ si´ Jezus. Bóg za˝àda∏ od Niego rzeczy najtrudniejszej: oddania
˝ycia na o∏tarzu bezgranicznego cierpienia. Ale Jego „tak”,
którym zakoƒczy∏a si´ rozmowa Syna z Ojcem zmieni∏a na
zawsze Êwiat. Drzwi niebo zosta∏y otwarte Jego krzy˝em.
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5. Ja te˝ mam s∏u˝yç sprawie zbawienia. Mam si´ nauczyç modliç, jak Jezus w Ogrójcu. Mam zrozumieç, ˝e to
Bóg prosi, nie ja. Mam nauczyç si´ s∏uchaç g∏osu Boga i pe∏niç Jego wol´. Mówiç „fiat” – niech mi si´ stanie, jak Zbawiciel w Ogrójcu i jak Ty, Maryjo, w Nazarecie. Przecie˝ wiem,
˝e tamta chwila Zwiastowania by∏a dla Ciebie trudna, ˝e towarzyszy∏ jej l´k i obawa o to, co przyniosà nast´pne momenty ˝ycia. A jednak mówimy, ˝e to tajemnica radosna. Bo
wi´kszoÊç naszych obaw z perspektywy nieba to radoÊç. Ale
sà i takie, które zawsze zostanà bolesne. B´dà mia∏y g∏´boki sens, niezwyk∏e znaczenie, ale pozostanà cierpieniem.
Cierpieniem koniecznym, by Êwiat w´drowa∏ Boskim Êladem, by wola Bo˝a by∏a spe∏niana na ziemi tak jak w niebie.
Ogrójec to odejÊcie w cieƒ, wycofanie si´ z publicznej
dzia∏alnoÊci, odejÊcie od mikrofonów, ukrycie przed blaskiem reflektorów. Teraz widzi mnie tylko Bóg. Teraz jestem prawdziwy. I z Tobà, Maryjo, mówi´ Bogu „fiat” na
Jego wol´.
Skoƒczy∏a si´ Twoja maryjna medytacja. Jeszcze przez
chwil´ pozostaƒ w kr´gu modlitwy... By zadaç sobie pytanie: Co podczas tego spotkania by∏o dla mnie najwa˝niejsze? Matka NajÊwi´tsza skierowa∏a do Ciebie swoje s∏owo,
podkreÊli∏a niebieskim gestem jakiÊ temat – twój temat. Czy
go dostrzeg∏eÊ? JeÊli tak, podzi´kuj Maryi. Ona rozmawia∏a
z Tobà. Spotka∏eÊ Jà dziÊ na drodze swego ˝ycia.

PIERWSZA SOBOTA LUTEGO
CZAS NA PODJ¢CIE WSPÓ¸PRACY

STA¡MY SI¢ „NOWYM POKOLENIEM”
(materia∏y do homilii)

Siostra ¸ucja otrzyma∏a z Nieba misj´:
„Jezus chce pos∏u˝yç si´ tobà,
abym by∏a bardziej znana i mi∏owana.
Chce zaprowadziç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego
Niepokalanego Serca”.
Te s∏owa odnoszà si´ nie tylko do Siostry ¸ucji.
One mówià o misji ka˝dego z nas.
Pozostaje pytanie: W jaki sposób mamy wype∏niç to zadanie zlecone przez Niebo?
Najpierw sami musimy poznaç i pokochaç Maryj´.
W jaki sposób? Przez czytanie o Matce Bo˝ej i poznawanie
Jej na modlitwie.
Ale mo˝e Bóg oczekuje od nas czegoÊ wi´cej?
Mo˝e mamy byç Jej Êwiadkiem i czynnie przyczyniaç si´
do zaprowadzenia na Êwiecie nabo˝eƒstwa do
Jej Niepokalanego Serca?
Wiemy, ˝e musimy coÊ przedsi´brnàç.
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Siostra ¸ucja przepowiada∏a, ˝e podj´cie przez ludzi tego
Maryjnego wezwania
zaowocuje pojawieniem si´ „nowego pokolenia”,
które „zatriumfuje w walce z pokoleniem szataƒskim,
mia˝d˝àc mu g∏ow´”.
Mo˝emy powiedzieç, ˝e owocem poznania i umi∏owania
Maryi
b´dzie odkrycie tajemnicy Jej Niepokalanego Serca,
które jest pewna drogà do ˝ycia wiecznego.
Pierwszym cz∏onkiem tego nowego pokolenia by∏a Siostra
¸ucja.
Pragnijmy do∏àczyç do niej, by wraz z nià
i tyloma innymi gorliwymi czcicielami
Niepokalanego Serca Maryi
utworzyç „orszak nowego pokolenia
stworzonego przez Boga,
czerpiàc ˝ycie nadprzyrodzone
z tego samego êród∏a rodzicielskiego,
z Serca Maryi”.
Tak pisa∏a Siostra ¸ucja.
ObyÊmy zas∏u˝yli na stani´cie w jednym szeregu
z ludêmi, o których wizjonerka fatimska mówi,
˝e sà przeznaczeni „przez Boga do zmia˝d˝enia
g∏owy w´˝a piekielnego”.
Tylko... wcià˝ jeszcze nie do koƒca wiemy,
co mamy zrobiç, by staç si´ cz´Êcià
rodzàcego si´ dziÊ „nowego pokolenia”.
Niech ta pierwsza sobota przyniesie
nam pierwsze wskazówki
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PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
BICZOWANIE

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji stanà si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy do ciebie o bolesnej
tajemnicy biczowania Jej Syna.
1. „Dlaczego On musia∏ tak cierpieç?”.
Pewnie Ty sam czasem o to pytasz, ale ˝adna odpowiedê
nigdy nie trafia w sedno. Zadajesz to pytanie nie tylko spoglàdajàc na M´k´ Twego Syna, ale widzàc otaczajàce Ci´
cierpienie. Ile go jest... gdzie jego sens...
Niech Maryja pomo˝e ci pojàç, ˝e spotykajàc si´ z cierpieniem dotykasz tajemnicy, która jest tajemnicà wiary. Bo
tym pytaniem dotykasz innego wymiaru..., czegoÊ wi´cej
ni˝ Ty sam...
„Dlaczego Jezus musia∏ cierpieç?” Matka NajÊwi´tsza
nigdy nie czeka∏a na odpowiedê na to pytanie. Wiedzia∏a,
˝e ka˝da odpowiedê b´dzie „ludzka”, a ten potworny ból
jest „Boski” – dotyka innego wymiaru..., ma sens na innej
p∏aszczyênie. To troch´ tak, jak my wszyscy: nie zrozumiemy Boskiego cierpienia, bo nasze ludzkie s∏owa i myÊli to
garÊç ma∏ych poj´ç, zamkni´tych w ciemnej komórce czasu,
przestrzeni, ludzkich pragnieƒ i oczekiwaƒ. Tu dla naszych
serc jest za g∏´boko... Nie rozumiemy M´ki Jezusa. Tu jest
miejsce na wiar´, która jest wi´ksza ni˝ rozum.
Niech Maryja nauczy Ci´ krzyczeç: „Wierz´”, a nie
„Dlaczego?”.
2. Jan Pawe∏ II mówi∏ kiedyÊ o „wy˝szej Ewangelii”, która jako jedyna mo˝e zmieniç Êwiat. To „Ewangelia cierpienia”... Czasem w ewangelizacji wszystko zawodzi: przepowiadanie, modlitwa, nawet czynienie cudów. S∏owo nie na135

wróci∏o – nawróci krew... Ojciec Âwi´ty wyzna∏ kiedyÊ, ˝e
w jego ca∏kowitym oddaniu si´ Matce NajÊwi´tszej brakowa∏o czegoÊ istotnego. Brakowa∏o krwi... Czy tym bardziej
w oddaniu si´ nam Jezusa nie brakowa∏oby czegoÊ istotnego, gdyby zabrak∏o Jego najÊwi´tszej krwi?
A mo˝e... jest tak i w Twoim oddaniu si´ Maryi... i Êwiatu... JeÊli idziesz drogà Êwi´toÊci, dojdziesz kiedyÊ do takiego
miejsca, gdzie po Ogrójcu trudnej modlitwy b´dzie czekaç
na Ciebie dziedziniec biczowania. Nie mów tylko, ˝e z tà ró˝nicà, ˝e Ty zawsze b´dziesz móg∏ stamtàd uciec – wystarczy
powiedzieç „nie”, a Jezus – wi´zieƒ, ju˝ nie móg∏. Wystarczy∏o jedno Jego s∏owo, jedna Jego myÊl, a niewidzialne rzesze anio∏ów odsun´∏yby Go dalej od miejsca krwi ni˝ Twoje
„nie chc´”, „wycofuj´ si´”, „jeszcze nie teraz”. Gdy spada∏o
na Niego ka˝de kolejne uderzenie bicza, gdy Jego cia∏o znowu by∏o rozrywane na strz´py, On t-e-g-o-ch-c-i-a-∏...!
3. Dlaczego Jezus chcia∏ cierpieç? Istnieje rodzaj z∏a, którego nie pokonasz inaczej ni˝ przez krew. Wi´cej – przez
d∏ugà zgod´ na cierpienie, przez nie skorzystanie z mo˝liwoÊci, ˝e po kolejnym ciosie uciekniesz. Biczowanie to tajemnica, która pokazuje, jak czasem trzeba trwaç w ciàgle
odnawianej zgodzie na cierpienie.
Twoje biczowanie... Twoja tajemnica zbawienia... Gdzie
ona jest? W zgodzie dzieƒ po dniu na cierpienie, które jest
w Twoim ciele, gdy nie si´gasz przy ka˝dej okazji po przeciwbólowe tabletki, bo „mo˝e troch´ mnie boli”... W przyzwoleniu na ból, jaki jest w Twoim ˝yciu, gdy zgadzasz si´
na te wszystkie obowiàzki, które Ci´ przygniatajà, na brak
czasu na cokolwiek, na nieustanne zm´czenie, na kochanie
kogoÊ, kogo trudno kochaç... W mówieniu „tak” na prac´,
której nie lubisz i ludzi, których nie znosisz... Mieç udzia∏
w zbawieniu to zgodziç si´ na codzienne cierpienie i odnawiaç t´ zgod´ przy ka˝dym ciosie ˝ycia. To Twoja tajemnica, to Twój udzia∏ w dziele ratowania tych, których inaczej
nie ocalisz ju˝ przed piek∏em.
Trwaj na modlitwie. To czas stosowny, abyÊ si´ uczy∏
i powoli dorasta∏. Nie jest to ∏atwe. Pami´taj jednak: Ona
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patrzy w Twoje serce. Liczy si´ to, ˝e chcesz naÊladowaç Jej
Syna. Ona Ci pomo˝e. Tylko bàdê zawsze blisko Niej,
mieszkaj z Nià w kr´gu doczesnoÊci.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç dar jako na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA MARCA
CZAS, BY NIE WYBIERAå D¸U˚EJ ÂWIATA

UPROÂMY W NIEBIE CUD
(materia∏y do homilii)

Spoglàdamy na naszà histori´.
Uczymy si´ od poprzednich pokoleƒ
Bo˝ej recepty na ˝ycie.
W naszych tysiàcletnich dziejach by∏o nià zawsze
trwanie przy Bogurodzicy Dziewicy,
137

Bogiem s∏awionej Maryi, naszej Królowej,
która na miejsce swego ∏askawego
panowania wybra∏a Jasnà Gór´,
która pozostaje obecna w ka˝dym poÊwi´conym
Jej miejscu
i w ka˝dym oddanym Jej sercu.
To do Maryi
uciekaliÊmy si´ w potrzebach naszych,
a Ona nigdy nie pogardzi∏a naszymi proÊbami.
Nigdy w naszym narodzie nie s∏yszano,
aby opuÊci∏a Ona tego, kto si´ do Niej ucieka,
Jej pomocy przyzywa, o Jej przyczyn´ prosi.
Pomaga∏a Ona Ojczyênie naszej, która od wieków
do Niej nale˝y.
Wspiera∏a ∏askà polskie rodziny,
które co wieczór Êpiewa∏y Jej pieÊni chwa∏y.
Prowadzi∏a dzieci, m∏odych i doros∏ych,
wskazujàc im Bo˝e drogi.
A kiedy trzeba by∏o cudu,
bo tylko on móg∏ uratowaç nas przed kl´skà,
dawa∏a nam go w darze.
Tak by∏o pod Chocimiem,
gdy wojska su∏tana przekroczy∏y nasze granice,
tak by∏o pod Wiedniem, gdy król Sobieski szed∏ z pomocà
chrzeÊcijaƒskiej Europie.
Tak by∏o w czasie obrony Jasnej Góry,
gdy szwedzki potop zala∏ ca∏à Ojczyzn´.
Tak by∏o podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.,
gdy Cud na Wis∏à zmusi∏ do odwrotu Armi´ Czerwonà
stojàcà ju˝ u wrót Warszawy.
Tak by∏o po zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiatowej,
kiedy KoÊció∏ w Polsce,
jako jedyny wÊród wszystkich ludów ogarni´tych
wp∏ywami Moskwy,
zdo∏a∏ zachowaç wolnoÊç i swobod´ wyznawania
swej wiary.
Mo˝na by pisaç dalej wielostronicowà litani´
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chwa∏y Matki Bo˝ej
objawionej w naszej polskiej historii.
A ka˝dy z nas móg∏by dopisaç do niej niejedno
wspania∏e wyznanie,
utajone w g∏´bi swego serca.
Spójrzmy – te wszystkie cuda by∏y owocem
naszego uciekania si´ do Maryi.
Dwie modlitwy najskuteczniej otwiera∏y
Jej Niepokalane Serce,
gotowe nam zawsze pomagaç.
To Êwi´ty ró˝aniec i ufne zawierzenie.
Powróçmy do naszej maryjnej tradycji
i uproÊmy u Boga ∏aski tak nam dziÊ potrzebne.

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
UKORONOWANIE CIERNIEM

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji o ukoronowaniu cierniem stanà
si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. Wielu ludziom marzy si´ w∏adza. Ludzie zrobià dla
niej wszystko. Gdyby to by∏o Êwi´te pragnienie, takie, jakie
o˝ywia∏o Jezusa, Êwiat by∏by inny... Ale okaleczeni przez
grzech chcemy w∏adzy, która jest grzechem... Trzecia tajemnica bolesna to trwajàca od wieków Bo˝a próba pokazania ludziom, ˝e w∏adza oznacza coÊ innego, ni˝ myÊlimy.
Dlaczego ta tajemnica nie dotyka Ciebie ani mnie tak g∏´139

boko i osobiÊcie, ˝e odczuwamy potrzeb´ powrotu do Chrystusa? Przecie˝ to tajemnica Twojego zbawienia; jesteÊ
w nià wpisany; ona ma Ci´ czegoÊ nauczyç, pokazaç prawd´ o Twoim ˝yciu, Ciebie przemieniç. Rozwa˝asz jà, byÊ zapa∏a∏ Êwi´tym pragnieniem otrzymania Êwi´tej w∏adzy. ByÊ
chcia∏ jej, w pe∏ni Êwiadom zwiàzanego z nià bólu.
Tak, przyjmujàc królewskà w∏adz´ jak Chrystus, odczujesz bardziej samo cierpienie ni˝ smak owocowania Twej
w∏adzy w ˝yciu tych, dla których nosisz koron´. Bo i Jezus
cierpia∏ opuszczony przez Boga. Czyli... nie mia∏ dost´pu do
tej wielkiej duchowej pociechy, jakim jest oglàdanie owoców m´ki.
Czy jesteÊ na to gotów? Wcià˝ jest to dla Ciebie trudne
pytanie...
2. W∏adza. Przyznaj, ˝e jest to równie˝ Twoje ukryte pragnienie. Sam nie wiesz, dlaczego, ale chcia∏byÊ rzàdziç –
i zrozum, ˝e nie ma w tym nic z∏ego. Mieszka w Tobie Boski
dar. Kiedy Bóg Ci´ powo∏ywa∏ do ˝ycia, da∏ Ci w∏adz´. Tak
by∏o w dniu stworzenia pierwszych ludzi: Adam i Ewa otrzymali ∏ask´ panowania nad Êwiatem. Mandat w∏adzy dany im
w raju oznacza∏: rzàdziç to wziàç za kogoÊ odpowiedzialnoÊç, to myÊleç przede wszystkim o drugim, a nigdy o sobie,
to s∏u˝yç drugiemu ca∏ym sercem, ca∏ym ˝yciem, z ca∏ych si∏.
Nie po to pierwsi rodzice otrzymali w∏adz´, aby inni im s∏u˝yli, ale by oni s∏u˝yli ca∏emu stworzeniu.
To powo∏anie pozosta∏o w Tobie. Masz braç za innych
odpowiedzialnoÊç. Masz innym ludziom s∏u˝yç. Masz dla
nich ˝yç. Masz byç odpowiedzialny za ich wiecznoÊç. A jeÊli trzeba, masz za nich oddawaç ˝ycie.
Takà otrzyma∏eÊ w∏adz´ w dniu stworzenia. Czy˝ nie zaczynasz ju˝ przypominaç sobie, czym ona jest? Przecie˝
czujesz to w swoim sercu! Ten Boski dar jest w Tobie!
3. Kiedy grzech spopieli∏ porzàdek rajski, zmieni∏o si´
te˝ rozumienie w∏adzy. Zacz´∏a ona s∏u˝yç z∏u... Cz∏owiek
zaczà∏ zapominaç, czym jest Bo˝a w∏adza i przedefinowa∏ jà
w szukanie siebie kosztem bliênich, w zaspokajanie swoich
potrzeb kosztem swoich drugich, w myÊlenie tylko o sobie,
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a ka˝dy inny cz∏owiek by∏ tylko narz´dziem w osiàganiu
egoistycznych celów. To te˝ znasz, bo poza darem Bo˝ym,
jaki otrzyma∏eÊ w akcie stworzenia, dziedziczysz równie˝
chorob´ grzechu.
Ale ta zosta∏a pokonana! Przyszed∏ Chrystus i zapoczàtkowa∏ nowe stworzenie, gdzie znów wszystko ma byç „jako
w niebie tak i na ziemi”.
4. Ludêmi, którzy chcà kierowaç Êwiatem, przyÊwieca
jedna z dwóch myÊli. Cz∏owiek mo˝e postrzegaç w∏adz´
w „kategoriach po upadku pierwszych rodziców”; wtedy
rzàdzàcy sam jest niewolnikiem z∏a i grzechu i nawet o tym
nie wie, ˝e pe∏niàc w∏adz´ nad Êwiatem s∏u˝y ciemnoÊciom,
które dzi´ki niemu jeszcze szybciej opanowujà ludzkoÊç.
Biada, jeÊli mamy takich w∏adców – nawet w naszych domach. Ale w∏adz´ mogà te˝ pe∏niç inni ludzie, których sercach o˝ywia „kategoria Boskiego stworzenia”... To ci, którzy Êwiadomie przyjmujà w∏adz´ w duchu Bo˝ym.
DziÊ otrzymujesz od Jezusa zaproszenie do przyj´cia Boskiej w∏adzy. Jak myÊlisz, dlaczego Jezus Ci jà proponuje?
Chce, byÊ swe ziemskie pragnienie w∏adzy przemieni∏
w Êwi´te pragnienie w∏adzy owocujàcej zbawieniem wielu.
5. Rozpalony Êwi´tymi pragnieniami prawie ka˝dy z nas
wo∏a, ˝e jest gotów przyjàç w∏adz´ – nawet tak trudnà. Tylko, ˝e owa „trudnoÊç” to coÊ bardzo konkretnego. Sam si´
zdziwisz, jak szybko korona odpowiedzialnoÊci za innych,
którà przyjà∏eÊ zacznie byç koronà cierpienia. Nie zdejmuj
jej, kiedy zacznie boleç. Nie raƒ innych, kiedy boisz si´, ˝e
sam zostaniesz zraniony. Chcesz to uczyniç? Postàpisz inaczej ni˝ Chrystus! Mo˝e wcale nie by∏eÊ gotowy, by na∏o˝yç
koron´ w∏adzy na skronie...
Czy mo˝esz ju˝ przyjàç koron´ trzeciej tajemnicy bolesnej? Nie jesteÊ naiwny: wiesz, ˝e zrzucisz jà, gdy pierwszy
kolec wbije si´ w Twoje cia∏o. JesteÊ gotów? Sprawdê najpierw czy zyska∏eÊ ju˝ s∏u˝ebnà w∏adz´ nad sobà samym.
Co robisz z cierpieniem, które Ci´ spotyka? Umiesz go oddaç Bogu za grzeszników? Czy pami´tasz, by to robiç? Czy
umiesz odmówiç sobie tego, co z∏e? Mo˝e ju˝ uczysz si´ wy141

rzekaç nawet rzeczy dobrych, a intencja, która Ci przyÊwieca to Bóg?
6. Âwi´ta s∏u˝ba, podobnie jak sama Êwi´toÊç, to d∏ugi
i powolny proces. Zrób dziÊ pierwszy krok. Zacznij odzyskiwaç w∏adz´ nad sobà.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA KWIETNIA
CZAS NA PRZYJ¢CIE ¸ASK

Ka˝dy, kto stara si´ ˝yç w Êwietle
Niepokalanego Serca Maryi,
ten doÊwiadcza potrójnego dzia∏ania ∏aski.
Matka Bo˝a obdarza jego serce pewnoÊcià,
˝e nieustannie wspiera go pomoc z nieba,
˝e towarzyszy mu wsparcie pot´˝ne, silniejsze od z∏a.
Przekonuje si´, ˝e droga, którà idzie,
jest gwarancjà zbawienia:
u jej kresu na pewno znajduje si´ Dom Ojca,
zaÊ ˝adna moc ciemnoÊci nie jest w stanie
zepchnàç go z tego Bo˝ego szlaku –
przecie˝ ta droga jest jednoczeÊnie miejscem
schronienia przed z∏em!
Wreszcie jest to droga mi∏oÊci –
nie tylko do Boga w Niebie, skoro On mieszka
i cierpi w ka˝dym cz∏owieku.
W´drówka do Bo˝ego Serca wiedzie przez serca ludzkie:
przez ofiarowanie wszystkiego za grzeszników, by i oni,
docierajàc do Kresu, spotkali si´ z Bogiem,
który jest samym Mi∏osierdziem.
Te trzy kamienie milowe le˝à przy Maryjnym szlaku.
Sà nam dane jako bardzo wa˝ne punkty kontrolne.

POTRÓJNA ¸ASKA Z FATIMY
(materia∏y do homilii)

Dzieci fatimskie otrzyma∏y od Maryi Bo˝e Êwiat∏o.
Trzykrotnie.
Zmieni∏o ono ich ˝ycia, przemieni∏o ich serca.
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Spoglàdamy na nie i dokonujemy rachunku sumienia.
Zadajemy sobie pytania o potrójne dzia∏anie ∏aski
w naszych sercach
i... ju˝ wiemy, czy idziemy drogà wyznaczonà stopami
Niepokalanej z Nazaretu.
JeÊli nie doÊwiadczamy mocy ∏aski,
jeÊli nie ma w nas radosnej pewnoÊci zbawienia,
jeÊli nie jesteÊmy gotowi oddawaç ˝ycia za grzeszników
(nawet tych najgorszych i zupe∏nie mi nieznanych),
to znak, ˝e tym usilniej musimy prosiç Maryj´
o ∏ask´ umocnienia, poznania i pokochania Boga.
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PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
DROGA KRZY˚OWA

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa medytacji o krzy˝owej drodze Jezusa stanà si´
Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy
osobiÊcie do ciebie.
1. Nasze drogi ró˝nià si´ od siebie. Sà d∏ugie i krótkie –
niektóre urywajà si´ jeszcze przed przyjÊciem cz∏owieka na
Êwiat. Coraz cz´Êciej w´drówka zostaje przerwana zabójstwem jeszcze w ∏onie matki. Wtedy Maryja staje blisko tego um´czonego ˝ycia, by przytuliç dziecko i niechciane staje si´ chciane, niekochane poznaje mi∏oÊç, odrzucone zostaje przygarni´te, a cierpienie podzielone na serce dziecka
i Serce Matki. Ma∏o Maryi w Twoim ˝yciu? Mo˝e dlatego,
˝e jest Ona zaj´ta trwaniem na drodze krzy˝owej milionów
zabijanych nienarodzonych... Tam jest najbardziej potrzebna. Jest tam, gdzie nie ma nikogo. Trzyma zabijane dziecko
za r´k´, wskazuje Êwiat∏o nieba.
ObyÊ nie by∏ winny bólu tamtej drogi krzy˝owej i ∏ez
Twej niebieskiej Matki. Co uczyni∏eÊ, by po∏o˝yç kres golgocie dzieci, którym odbiera si´ prawo do narodzin? Mówisz, ˝e kochasz Matk´ Bo˝à i czcisz Jà? A odwracasz g∏ow´, pozwalasz Jej p∏akaç? Nie pomog∏eÊ g∏oÊnym „nie”,
pomocnà d∏onià, modlitwà. JeÊli jesteÊ oboj´tny, nie nazywaj siebie czcicielem Maryi, bo bluênisz!
2. Trzeba mówiç o aborcji, bo to najpowszechniejsza droga krzy˝owa wspó∏czesnego cz∏owieka. Cz´sto droga ˝ycia
staje si´ drogà Êmierci, bo ktoÊ nie chce si´ zgodziç na to, by
w jego ˝yciu pojawi∏ si´ krzy˝. DziÊ wielu boi si´ krzy˝a.
KtoÊ im wmówi∏, ˝e w´drowanie mo˝e byç zawsze radosne,
mi∏e, bez cierpienia, bez wysi∏ku, ˝e mo˝e byç weso∏ym
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taƒcem i beztroskim Êpiewem. W egoistycznym odruchu ludzie odrzucajà ka˝dy trud i wszelkie cierpienie; gdy trzeba,
zrzucajà na innych ka˝dy krzy˝. Nawet jeÊli oznacza to
przelanie niewinnej krwi. JeÊli uciekasz od drogi krzy˝owej
do drogi zabawy, wiedz, ˝e nie masz udzia∏u w owocach
tamtej Drogi Krzy˝owej, która daje Ci klucz od nieba. Pami´taj, ˝e Chrystus cierpia∏, abyÊ Ty nie cierpia∏ przez
wiecznoÊç. Odrzucanie cierpienia, nie przyjmowanie go
w duchu Chrystusowy, oznacza, ˝e grozi Ci, i˝ cierpienie
stanie si´ Twym udzia∏em póêniej – po Êmierci. Strasznie
b∏´dny oka˝e si´ ten wybór. Oby nie by∏ Twoim udzia∏em...
3. Ró˝nie wyglàda ludzka w´drówka. Ilu z nas zgadza si´
na to, ˝e czasem trzeba iÊç pod gór´ trudnà, m´czàcà drogà? Ilu z nas rozumie, ˝e trzeba przyjmowaç cierpienie, które Bóg nam zsy∏a? O to w∏aÊnie prosi∏a Matka Bo˝a w Fatimie... Zauwa˝: kiedyÊ wystarczy∏o na∏o˝enie na szyj´ Cudownego Medalika czy si´gni´cie po ró˝aniec. DziÊ Maryja
prosi o rzeczy trudne, bo sytuacja Êwiata jest ju˝ tak trudna,
˝e zwyk∏e Êrodki go nie ocalà. Fatima wskazuje trudnà drog´: drog´ krzy˝a. Pokazuje, ˝e na chorob´ wspó∏czesnego
Êwiata potrzeba radykalnego lekarstwa: codziennego cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem.
Masz nie tylko modliç si´ za Êwiat. Masz te˝ nie uciekaç
od cierpienia, masz nadaç mu zbawczy sens, wykorzystaç
je. Je˝eli Bóg zsy∏a Ci godzin´ drogi krzy˝owej, wejdê na
nià jak Chrystus. On potrzebuje Twego wspó∏cierpienia, by
ratowaç Êwiat.
4. Nie bój si´, nie b´dziesz tam sam. Idê wpatrzony
w Chrystusa, a b´dzie przy Tobie Twoja Matka. B´dzie
z Tobà – serce przy sercu. B´dzie widzieç w Tobie swoje odbicie: swà gotowoÊç do cierpienia, swe pragnienie ocalenia
ludzi przed piek∏em, swà mi∏oÊç do Boga. JeÊli chcesz byç
blisko Maryi? Najbli˝ej b´dzie przy Tobie w cierpieniu, który przyjmujesz jak Ona – dla zbawienia Êwiata.
Ale samo wejÊcie w cierpienie nie oznacza ju˝, ˝e idziesz
drogà krzy˝owà. Trzeba jeszcze jednego: zjednoczenia z Chrystusem, ofiarowania jak On Bogu swego cierpienia jako daru
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majàcego wyjednaç przebaczenie dla grzeszników. Cierpienie
wynagradzajàce... Wielka jest jego rola. Ale znaleêç je mo˝na
tylko na drodze krzy˝owej. Przy Chrystusie, obok Maryi, w codziennym w´drowaniu, w którym wszystko, co mo˝esz oddajesz Bogu w duchu wynagrodzenia za grzechy Êwiata.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

by∏ doskona∏à jednoÊcià, czyli Rajem
– miejscem pe∏nym harmonii, pi´kna, pokoju.
Kiedy szatan wprowadzi∏ w ˝ycie stworzeƒ
pierwszy roz∏am,
przez dzieje Êwiata zacz´∏a toczyç si´ lawina podzia∏ów.
Najpierw cz∏owiek oddzieli∏ si´ od Boga
– przesta∏ Mu ufaç.
Potem zosta∏a zniszczona mi∏osna jednoÊç
pierwszych rodziców
– Ewa oskar˝a Adama, Adam nie staje w jej obronie.
Potem brat zabija brata – Kain morduje Abla.
W nast´pnym pokoleniu jest zapatrzony
w siebie okrutny Lamek,
potem jest potop,
potem w wyniku podzia∏ów pojawiajà si´ kolejne,
coraz wi´ksze nieszcz´Êcia.

PIERWSZA SOBOTA MAJA
CZAS NA ÂWI¢TOÂå

Tak jest po wspó∏czesne czasy
– nie by∏o pokolenia, które nie widzia∏oby
wojen, przemocy, wyzysku,
egoizmu zabijajàcego bez litoÊci.
To pierwszy biegun Êwiata, w którym przysz∏o nam ˝yç.
Wiemy, ˝e jest jeszcze drugi, jaÊniejszy,
bo wskazujàcy na niebo.

NAJWI¢KSZY CUD TO NASZA ÂWI¢TOÂå
(materia∏y do homilii)

Szatan zawsze przeciwstawia∏ si´ „pos∏udze jednania”
– wspólnemu mianownikowi wszystkich
Bo˝ych zamys∏ów.
Na poczàtku stworzony przez Boga Êwiat
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Bóg, powo∏ujàc wszystko do istnienia, chcia∏,
by Êwiat by∏ „bardzo dobry”.
Po upadku cz∏owieka postawi∏ przed ludzkoÊcià zadanie:
powrót do Raju.
Ale poniewa˝ cz∏owiek sam z siebie nie by∏ w stanie
(i nadal nie jest) przeciwstawiç si´ szataƒskiej
sile cià˝enia,
pot´gujàcej grawitacj´ podzia∏ów,
dlatego Bóg zes∏a∏ Syna swego, aby pojednaç –
czyli uczyniç jedno – nas ze sobà,
zaÊ z ludzkoÊci utworzyç jednà wielkà wspólnot´.
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Oto dlaczego Syn Bo˝y
„przyjà∏ cia∏o z Maryi Dziewicy i sta∏ si´ cz∏owiekiem”!
Wcielony Bóg doskonale zna wszystkie sekrety
ludzkiej natury.
Dlatego umierajàc na krzy˝u, da∏ nam za matk´
swojà Matk´, Maryj´.
Uczyni∏ Jà Matkà rodziny ludzkiej,
która w godzinie odkupienia stan´∏a przed swà
najwspanialszà szansà:
powrotu do poczàtków, gdzie nie by∏o miejsca na z∏o.
Ów wyt´skniony Raj znalaz∏ si´ nagle blisko,
przetrwa∏ bowiem nienaruszony
w Niepokalanym Sercu Maryi.
Kiedy wybije, oby ju˝ w naszym pokoleniu,
godzina triumfu Niepokalanego Serca Maryi,
wówczas zrozumiemy, co to znaczy,
˝e w Maryi Raj znalaz∏ si´ naprawd´ blisko nas...
O istnieniu Raju decydowa∏o ludzkie serce!
Widzimy to w opisach biblijnych:
nic nie zmieni∏o si´ wokó∏,
ale wystarczy∏o, ˝e coÊ zmieni∏o si´ w sercach
Adama i Ewy,
i Raj zniknà∏ z duchowej mapy Êwiata.
To dlatego Czas Przemiany, o którym mówi Fatima,
rozpocznie si´ w ludzkich sercach
– oby tak˝e naszych!

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
ÂMIERå NA KRZY˚U

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´148

dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Ucisz swe serce, ucisz
umys∏, a w Twojej duszy niech zamieszka pokój. Niech rozwa˝anie tajemnicy Êmierci Zbawiciela stanie si´ miejscem
Twego spotkania z Maryjà. Us∏yszy Jej g∏os mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. Âmierç. Nieunikniona chwila, która czeka ka˝dego
z nas, choç wielu nie chce o niej pami´taç. Ludzie uciekajà,
gdy pada s∏owo „Êmierç”. Bojà si´ jej, bo jest ona dla nich
synonimem koƒca. Dla prawdziwych chrzeÊcijan jest czymÊ
niezwykle wa˝nym: z jednej strony jest poczàtkiem nowego
˝ycia, z drugiej – szczytem ˝ycia tu, na ziemi.
Twoja odpowiedê na pytanie o Êmierç jest doskona∏à weryfikacjà prawdziwoÊci Twej wiary. PomyÊl: Czym jest dla
Ciebie Êmierç? Nie szukaj jednak gotowych katechizmowych formu∏ek. Odpowiedz sercem... Jak na nià patrzysz?
Jak o niej myÊlisz? Uciekasz przed tym tematem? Boisz si´
jej? A mo˝e wyglàdasz jej z pokojem w sercu? Mo˝e i tu
uczysz si´ byç „jak Maryja”?
2. Czy wiesz, ˝e codziennie rozmawiasz z Maryjà
o Êmierci? Powtarzasz s∏owo „Êmierç” nawet setki razy!
Ka˝dego dnia prosisz Matk´ NajÊwi´tszà, by modli∏a si´ za
Ciebie „w godzin´ Êmierci naszej”... Czy zastanawia∏eÊ si´
kiedyÊ, o co prosisz, wypowiadajàc s∏owa koƒczàce ka˝dà
Twojà zdrowaÊk´? Prosisz, by Maryja by∏a wtedy blisko, by
wspar∏a Ci´ ∏askà, by ze Êmierci uczyni∏a spotkanie z Bogiem. Modlàc si´ do Matki NajÊwi´tszej przyznajesz, ˝e na
ten najwy˝szy szczyt swego ˝ycia nie potrafisz wspiàç si´
sam, ˝e potrzebujesz pomocy z nieba. Pami´tasz o obietnicy danej przez Maryj´ tym, którzy odprawià nabo˝eƒstwo
pierwszych sobót? „Przyb´d´ ze wszystkimi potrzebnymi
∏askami w godzin´ Êmierci...”. W najwa˝niejszej godzinie
˝ycia otrzymasz od Matki wszystko, co b´dzie Ci potrzebne!
3. JeÊli chcesz byç „jak Maryja”, to wiedz, ˝e owe obiecane ∏aski nie b´dà tylko po to, abyÊ wszed∏ do nieba. One
majà sprawiç, ˝e Twoje przejÊcie do Domu Ojca zmieni
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Êwiat, który opuszczasz. Pami´tasz cuda zwiàzane ze Êmiercià Jana Paw∏a II? W pierwszà sobot´ kwietnia 2005 r. Maryja przysz∏a do niego ze wszystkimi ∏askami potrzebnymi
mu do zbawienia i potrzebnymi do tego, by zmieniç w Êwiecie to, czego nic nie by∏o zdolne zmieniç. Pami´tasz tamte
chwile, tamte nawrócenia, pojednania, Êlubowania, rozmodlenie, zmieniane ˝ycia? To by∏ owoc Êmierci, której towarzyszy∏y wszystkie potrzebne ∏aski.
O takà Êmierç modlisz si´ w swoich zdrowaÊkach.
O Êmierç podobnà do Êmierci Jezusa na krzy˝u. O Êmierç
niosàcà ratunek Êwiatu.
4. Niewa˝ne kiedy i na co b´dziesz umieraç, jaki b´dzie
twój krzy˝. Zostaw to Bogu. Módl si´ natomiast o to, aby
Twoja Êmierç by∏a Êwi´ta: Tobie da∏a zbawienie, a wielu ludziom ocalenie od potopu z∏a. Âmierç Jezusa odkupi∏a
Êwiat, Twoja mo˝e byç uczestnictwem w Jezusowym dziele
zbawiania Êwiata. Stanie si´ tak, gdy b´dziesz umiera∏ jak
naÊladowca Chrystusa. Twoje umieranie ma byç aktem mi∏oÊci – nie tylko do Boga, ale i do bliêniego. „Czy chcecie
ofiarowaç wszystkie cierpienia, jakie Bóg wam zeÊle?” – pyta∏a Maryja w Fatimie, proszàc, by z∏o˝yç je Bogu jako wynagradzanie za grzeszników, którym zagra˝a wieczne pot´pienie. Âmierç to najwi´ksza ofiara, jakà mo˝esz z∏o˝yç
w darze za zagubiony Êwiat. Czy kiedy Bóg zeÊle Ci jà, b´dziesz chcia∏ ofiarowaç swe konanie Matce NajÊwi´tszej, by
ratowaç ludzi? Taka Êmierç to nie egoistyczne myÊlenie
o sobie, ale fatimskie myÊlenie o innych. To najwy˝szy akt
mi∏oÊci. To bycie jak Chrystus! Taka Êmierç ratuje Êwiat.
5. Nikt z nas nie jest tak mocny, by sam zmierzyç si´ ze
Êmiercià. To równie˝ prawda o Tobie. Dlatego jako cz∏owiek
oddany Maryi uciekasz si´ do Niej. Prosisz, by Matka NajÊwi´tsza modli∏a si´ za Ciebie „teraz i w godzin´ Êmierci”. By by∏a
przy Tobie w chwili umierania, by czuwa∏a przy Tobie, jak
trwa∏a pod krzy˝em swego Syna, Jezusa. Zapraszaj Jà w swoje
˝ycie – w swoje „teraz”, ale ju˝ teraz zapraszaj Jà tak˝e w swoje umieranie. ProÊ, byÊ w ostatniej godzinie ˝ycia upodobni∏ si´
do konajàcego Zbawiciela, który umiera∏ przy Matce.
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Pami´taj: Maryja sta∏a pod krzy˝em Jezusa – swego
Dziecka. Je˝eli ma stanàç przy Tobie w godzinie Êmierci,
musisz byç Jej dzieckiem! NaÊladuj Jà, ucz si´ od Niej, ˝yj
jak Ona, pokochaj Jej cnoty! Niech Twoja pobo˝noÊç b´dzie prawdziwa. Niech zmienia ˝ycie Twoje i innych. Niech
nie b´dzie – jak ostrzega∏ Êw. Pawe∏ „zachowywaniem pozoru pobo˝noÊci, a wyrzeczeniem si´ jej mocy” (2 Tm 3,5).
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA CZERWCA
CZAS NA TRWANIE BLISKO NIEBA

WCIÑ˚ NAM POTRZEBNA LEKCJA POKORY
(materia∏y do homilii)

Czytamy w Dokumentach Fatimskich,
˝e gdy ¸ucja dos Santos mia∏a szesnaÊcie lat,
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Matka NajÊwi´tsza obdarzy∏a jà ∏askà niezwyk∏à:
wzi´∏a jà sobie jako w∏asnà córk´!
Czy mo˝na porównywaç z jakimkolwiek innym
wyró˝nieniem wybór Matki NajÊwi´tszej,
która bierze sobie cz∏owieka za swego duchowego
syna czy córk´,
gdy proponuje nam „mistycznà adopcj´”?
Siostra ¸ucja zdaje si´ byç zupe∏nym wyjàtkiem,
szczególnà wybrankà Maryi, która ukocha∏a jà
i wybra∏a dla siebie bardziej ni˝ Jej najwi´kszych
Êwi´tych czcicieli wszystkich wieków KoÊcio∏a.
To wybranie ¸ucji ma kapitalne znaczenie dla zrozumienia
jej duchowoÊci, jej misji i jej niezwyk∏ych darów.
Nie znamy innych przyk∏adów takiego wybrania.
Wprawdzie na mocy testamentu Jezusa wszyscy
jesteÊmy dzieçmi Maryi,
wprawdzie jest ruch maryjny o nazwie Dzieci Maryi,
wprawdzie wielu z nas modli si´ do Niepokalanej jako do
swej niebieskiej Matki,
wi´cej – doÊwiadcza macierzyƒskiego ciep∏a,
jakie p∏ynie z Niepokalanego Serca Maryi,
ale to, co sta∏o si´ udzia∏em Siostry ¸ucji jest
zupe∏nie innej jakoÊci.
Ona otrzyma∏a ∏ask´ mistycznej adopcji!
Mistycznej, przez co ca∏e jej dalsze ˝ycie by∏o
nasycone mistykà
– doÊwiadczenia za˝y∏ej bliskoÊci Matki NajÊwi´tszej!
Stàd nieustanne spotkania ¸ucji z Matkà NajÊwi´tszà
i rozmowy z Nià prowadzone.
Nikt z nas tej ∏aski nie otrzyma∏.
I dobrze, bo przywo∏uje nas to do szeregu – uczy pokory.
A nasza droga do Nieba nie zaczyna si´ od wielkich,
spektakularnych ∏ask, lecz od pokory.
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Czy nie tak by∏o tak˝e z Maryjà,
uni˝onà s∏u˝ebnicà Paƒskà?

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
ZMARTWYCHWSTANIE

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji o chwalebnym zmartwychwstaniu Jezusa stanà si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz
g∏os Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. Maryja pyta Ci´ dzisiaj: Czym jest dla Ciebie prawda
o zmartwychwstaniu? Co o niej wiesz? Nie chce jednak, by
odpowiada∏y za Ciebie ksià˝ki i katechizmy; chce us∏yszeç
odpowiedê Twego serca. Co wiesz o zmartwychwstaniu?
Poszukaj w sobie odpowiedzi...
2. Powiedzia∏eÊ swej Matce, ˝e chodzi cia∏a zmartwychwstanie, ˝e pierwszy zmartwychwsta∏ Jezus, ˝e Matka NajÊwi´tsza Wniebowzi´ta to inaczej Zmartwychwsta∏a. I – niewiele wi´cej. Mo˝e doda∏eÊ, ˝e zmartwychwstanie to tajemnica, tajemnica wiary. Tak, to jedno z prawd, które sà dla nas
niepoj´te. Wiemy, ˝e jest, ale o to, jak wyglàda, moglibyÊmy
pytaç tylko tych, którzy sami stali si´ ju˝ uczestnikami tego
Boskiego misterium. Mo˝esz wi´c stawiaç pytanie tym, którzy zmartwychwstali: Jezusowi, Jego Matce... Gdy jednak je
zadasz, nie dowiesz si´, jak wyglàda zmartwychwstanie. Dowiesz si´ czegoÊ innego. Us∏yszysz, jak wyglàda droga do
zmartwychwstania.
Czy nie podobnie jest z tajemnicà Fatimy? Siostra ¸ucja
zwyk∏a powtarzaç: „Wszystko, co nam potrzebne zosta∏o
ju˝ objawione. Rzeczy przez wami zakryte nie majà dla was
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˝adnego znaczenia. GdybyÊcie mieli znaç sekrety, Maryja
by wam je przekaza∏a. Wiecie wszystko, co konieczne; wiecie, jak ˝yç. Macie nawróciç si´ do Boga, modliç si´, pokutowaç. Tego ˝àda od was Matka NajÊwi´tsza...”. Tak samo
jest ze zmartwychwstaniem. Nie pytaj o szczegó∏y. Wystarczy, ˝e Bóg wskaza∏ Ci do niego drog´. A t´ masz wytyczonà bardzo dok∏adnie.
3. Tajemnicy zmartwychwstania mo˝esz dotknàç tylko
przez wiar´. Ona ka˝e przed tà tajemnicà ukl´knàç w milczeniu. Ona daje pewnoÊç. Sprawia, ˝e zaczynasz o zmartwychwstaniu myÊleç i marzyç, nie pytajàc o to, jak wyglàda. „Ani oko nie wdzia∏o, ani ucho nie s∏ysza∏o, jak wielkie
rzeczy przygotowa∏ Bóg dla tych, którzy Go mi∏ujà” – czytamy w PiÊmie Êwi´tym. Nie szukaj odpowiedzi. Szkoda na to
czasu. Lepiej wykorzystaj swe si∏y na postawienie nast´pnego kroku na drodze ku zmartwychwstaniu.
4. Gdy pochylasz si´ w modlitewnym skupieniu nad tajemnicami ˝ycia Jezusa, wszystkie one wysy∏ajà do Ciebie
jeden, ten sam g∏oÊny sygna∏. Mówià o mi∏oÊci i zapraszajà
do mi∏oÊci. Tak i pierwsza tajemnica chwalebna mówi o mi∏oÊci Boga i o naszej. Udzia∏em w niej b´dà si´ cieszyç ci,
„którzy Go mi∏ujà”. Pytaj wi´c o mi∏oÊç. Jak ˝yç, by mieç
udzia∏ w zmartwychwstaniu Jezusa?
5. Jak ˝yç? Znasz odpowiedê na to pytanie. „Daj´ wam
nowe przykazanie, abyÊcie si´ wzajemnie mi∏owali, jak Ja
was umi∏owa∏em”. Masz kochaç miarà najwy˝szà – miarà
Jezusa. A˝ po oddanie ˝ycia za tych, którzy po ludzku zas∏ugujà tylko na kar´ piek∏a. JeÊli masz udzia∏ w ˝yciu Jezusa, masz te˝ udzia∏ w Jego zmartwychwstaniu.
6. Ka˝dego dnia stajesz si´ dzieckiem zmartwychwstania. W codziennym szarym ˝yciu chwal Boga i s∏u˝ Mu.
Niech ka˝da chwila b´dzie Mu oddana. Niech jak najmniej
tego, co sk∏ada si´ na Twoje ˝ycie b´dzie bezowocne, albo
co gorsza owocujàce z∏em. Kochaj Boga i kochaj ludzi, zapominajàc o sobie i o swoich w∏asnych receptach i planach
na ˝ycie. Spójrz na Maryj´. Bóg nie obieca∏ Jej radoÊci na
tym Êwiecie. Chcia∏ daç Jej niebo. Jej ˝ycie by∏o pe∏ne tru154

du i cierpienia. A jednak by∏a najszcz´Êliwszà na ziemi! By∏a dzieckiem zmartwychwstania. Ka˝da chwila Jej ˝ycia pomna˝a∏a to, co ma wartoÊç wiecznà – dobro rodzone w mi∏oÊci. A ono nie przemija.
Bàdê jak Ona. Nie marnuj ˝ycia dla ˝ycia. Wykorzystaj je
dla wiecznoÊci.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA LIPCA
CZAS DOSTRZEC, ˚E „NIEBO TO DRUGI CZ¸OWIEK”

PRZES¸ANIE Z PONTEVEDRY
(materia∏y do rozmyÊlania)

RozmyÊlamy o piekle, t´sknimy za Niebem...
Mo˝e warto w tym kontekÊcie przyjrzeç si´
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objawieniu nabo˝eƒstwa pierwszych sobót.
To wtedy, w 1925 r., w Pontevedra, NajÊwi´tsza Panna
powiedzia∏a do ¸ucji:
„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzi´czni ludzie przez bluênierstwa
i niewdzi´cznoÊç stale ranià.
Przynajmniej ty staraj si´ nieÊç mi radoÊç i oznajmij
w moim imieniu,
˝e przyb´d´ w godzinie Êmierci z ∏askami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich,
którzy przez pi´ç miesi´cy w pierwsze soboty
odprawià spowiedê,
przyjmà Komuni´ Êw.,
odmówià jeden ró˝aniec
i przez pi´tnaÊcie minut rozmyÊlania
nad tajemnicami ró˝aƒcowymi
towarzyszyç mi b´dà w intencji zadoÊçuczynienia”.
To objawienie zosta∏o uj´te w klamry dwóch spotkaƒ
z ma∏ym ch∏opcem,
który na koniec ujawnia swojà to˝samoÊç:
okaza∏ si´ Jezusem.
Wiemy, ˝e jesienià 1925 r. Siostra ¸ucja rozmawia∏a
chwil´ z pewnym ch∏opcem:
„Kilka miesi´cy przedtem [przed w∏aÊciwym objawieniem]
spotka∏am dziecko i zapyta∏am je,
czy umie ZdrowaÊ Maryjo.
Ono odpowiedzia∏o mi, ˝e tak.
Samo jednak nie wiedzia∏o, jak rozpoczàç,
wi´c trzy razy odmówi∏am z nim t´ modlitw´.
Po skoƒczeniu prosi∏am, by ono samo to powtórzy∏o.
Ono jednak milcza∏o i nie by∏o w stanie samo odmówiç.
Zapyta∏am wi´c, czy wie, gdzie jest koÊció∏ Matki Bo˝ej.
Odpowiedzia∏o, ˝e tak.
Prosi∏am wi´c, ˝eby chodzi∏o tam ka˝dego dnia odmówiç
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nast´pujàcà modlitw´:
«Matko moja niebieska, daj mi Twojego Syna Jezusa!»
Nauczy∏am je tej modlitwy i powróci∏am do domu”.
Có˝ jest szczególnego w tym spotkaniu?
Na pozór nic.
Pobo˝na nowicjuszka rozmawia z ma∏ym dzieckiem.
Mówi mu o Bogu, uczy go modlitwy,
zach´ca do nawiedzenia koÊcio∏a.
Zwyk∏y epizod z ˝ycia zakonnicy,
która wysz∏a za bram´ klasztoru, by wyrzuciç Êmieci.
Tymczasem...
Jest po∏owa lutego 1926 r. Siostra ¸ucja spotyka
tego samego ch∏opca,
którego jesienià uczy∏a modlitw do Matki Bo˝ej:
„Dnia 15 lutego 1926 r. by∏am zaj´ta pracà
i w ogóle o tym [by propagowaç nabo˝eƒstwo
pierwszych sobót] nie pami´ta∏am.
Wysz∏am, aby wyrzuciç Êmieci, gdzie kilka miesi´cy
przedtem spotka∏am dziecko,
pytajàc je, czy umie ZdrowaÊ Maryjo...
Wi´c zapyta∏am:
«Prosi∏eÊ Matk´ Bo˝à o Dzieci´ Jezus?».
Dziecko zwracajàc si´ do mnie zapyta∏o:
«A ty rozpowszechniasz po Êwiecie to,
o co Matka Bo˝a ci´ prosi∏a?».
W tym momencie przemieni∏o si´ w ch∏opca, od którego
bi∏a jasnoÊç. Rozpozna∏am, ˝e by∏ to Pan Jezus”.
Co niezwyk∏ego kryje to wyznanie?
Wizjonerka pisze, ˝e kilka miesi´cy
przed objawieniem nabo˝eƒstwa pierwszych sobót
mia∏o miejsce „ukryte objawienie”,
które w styczniu 1926 r. okaza∏o si´ byç
spotkaniem z nadprzyrodzonoÊcià.
Zanim Maryja i Jezus objawili si´ Siostrze ¸ucji
w sposób wyraêny,
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ju˝ niebo zaplanowa∏o to objawienie i t´ misj´.
Ma∏y ch∏opiec, uprzedzajàcy swym pojawieniem si´
objawienie z 12 grudnia,
spotka∏ si´ z Siostrà ¸ucjà po to,
by za par´ miesi´cy móc jà upomnieç, ˝e za ma∏o
zabiega o rozpowszechnianie
nabo˝eƒstwa pierwszych sobót!
Wizjonerka fatimska nawet nie wiedzia∏a,
˝e otaczajà jà postacie z nieba
– ukryte pod postacià ludzi.
Czy coÊ podobnego nie mo˝e zdarzyç si´ tak˝e nam?
Czy jakaÊ spotkana osoba nie jest ukrytym wys∏aƒcem
z Nieba?
Czy nasz gest mi∏oÊci wobec jakiegoÊ cz∏owieka
nie oka˝e si´ kiedyÊ gestem uczynionym wobec
samego Jezusa?
Owszem, oka˝e si´, bo Chrystus powiedzia∏:
„Co uczyniliÊcie jednemu z najmniejszych,
MnieÊcie uczynili” (Mt 25,40).
Nie musi wi´c byç to spotkanie z tak
„ukrytà nadprzyrodzonoÊcià”,
jak to mia∏o miejsce w ˝yciu ¸ucji.
Cz∏owiek, wobec którego sk∏adamy Êwiadectwo wiary
albo któremu podajemy r´k´ w potrzebie,
mo˝e zawsze pozostaç mniej czy bardziej
znajomym cz∏owiekiem
i nigdy nie zamieniç si´ w Jezusa.
Ale w dniu Sàdu oka˝e si´, ˝e by∏ to sam Jezus!
Czy takie spojrzenie na drugiego cz∏owieka nie powinno
zmieniç naszego ˝ycia?
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PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
WNIEBOWSTÑPIENIE

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Niech s∏owa tej medytacji opowiadajàcej o wniebowstàpieniu Jezusa stanà si´
Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy
osobiÊcie do ciebie.
1. Maryja stawia Ci dzisiaj kilka najbardziej podstawowych pytaƒ. Spróbuj na nie odpowiedzieç w modlitwie...
Co jest dla Ciebie najwa˝niejsze? O co najcz´Êciej modlisz si´ dla siebie? O co prosisz dla swoich najbardziej ukochanych na Êwiecie? Powiedz, czy jest to niebo? Czy jest to
niebo? Powiedz: Czy pami´tasz o niebie? Czy t´sknisz za
nim? Czy marzysz o zjednoczeniu z Bogiem i o spotkaniu
twarzà w twarz, sercem w serce, duszà w dusz´ ze mnà,
Twojà Matkà, z ukochanymi Êwi´tymi (mam nadziej´, ˝e
masz takich i rozmawiasz z nimi), z bliskimi, którzy ju˝ odeszli? Odpowiedz: Czy myÊlisz o niebie? Czy starasz si´ poznaç pe∏niej tajemnic´, która jest spe∏nieniem Twego ˝ycia?
Powiedz, ˝e myÊlisz, ˝e pragniesz, ˝e t´sknisz, ˝e cieszysz
si´ na t´ chwil´... I ˝e dzi´kujesz Bogu za dar nieba... Wi´kszego otrzymaç nie mog∏eÊ.
2. Mo˝e skar˝ysz si´, ˝e niebo jest dla Ciebie abstrakcjà,
bo nic o nim nie wiesz. Ewangelia pozostawi∏a zaledwie kilka obrazów nieba, podobnie by∏o w Starym Testamencie.
Znasz s∏owa-has∏a: uczta, wiele mieszkaƒ, ˝ycie wieczne,
pe∏nia szcz´Êcia, zjednoczenie, przebóstwienie. Te s∏owa
nie nazywajà rzeczywistoÊci nieba; pozostajà na p∏aszczyênie symboli. A trudno t´skniç za czymÊ, czego nie mo˝na
nazwaç, okreÊliç, dotknàç... Niebo jest za daleko, by by∏o
wa˝ne...
PomyÊl wi´c przez chwil´, czy masz prawo uwa˝aç si´ za
pokrzywdzonego. Czy wi´cej od Ciebie wiedzieli niebie
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Aposto∏owie? Albo Maryja? Nie masz prawa ˝àdaç dla siebie wi´cej ni˝ oni otrzymali. Bo to, co jest dla Ciebie dost´pne – wystarcza!
3. Jezus, który na oczach swych uczniów wst´puje do
nieba, og∏asza dwie prawdy, którymi Matka NajÊwi´tsza
˝y∏a od zawsze. Pierwszà jest „podwójny dowód” na istnienie nieba.
Z jednej strony otrzyma∏eÊ od Boga ∏ask´ wiary, a wraz
z nià dobrà nowin´ o niebie, które czeka. Pami´taj, ˝e ten
dar, wiara, nie jest drogocennà monetà, której tylko nie
wolno ci zgubiç i która zawsze zachowa swà wartoÊç. Wiara to dar i zadanie. Je˝eli nie opiekujesz si´ nià, b´dzie marnieç. Mo˝e na zewnàtrz zachowa swój kszta∏t, ale w Êrodku
b´dzie tylko zgnilizna – nie znajdziesz w niej ˝adnej wartoÊci i pomocy w chwilach, kiedy w∏aÊnie ona mo˝e pomóc.
JeÊli nie modlisz si´ jak Aposto∏owie: „Przymnó˝ nam wiary” i sam nie dbasz o jej wzrost, pozostanie Ci w r´kach jej
pusta skorupa tradycji i obyczajów. Powiedz, ˝e to rozumiesz, ˝e Twoja wiara b´dzie mia∏a w Tobie troskliwego
opiekuna! Powiedz to dziÊ Jezusowi, który wskazuje Ci niebo!
Bez dojrza∏ej wiary nie przeczujesz pi´kna nieba.
4. Z drugiej strony, nawet jeÊli nie masz wiary, która daje ˝ycie, to poszukaj w swoim sercu dowodu na niebo. Jest
nim nieutulona t´sknota za niebem. Przypomnij sobie chwile, w których dotkn´∏o ci´ gwa∏townie pragnienie Êwi´toÊci,
zjednoczenia z Bogiem, zanurzenia si´ w mi∏oÊç, bycia
czymÊ wi´cej ni˝ jesteÊ dziÊ i bycia „w czymÊ wi´cej” ni˝ to,
w czym ˝yjesz obecnie. Ka˝dy prze˝y∏ takie chwile. W ka˝dym cz∏owieku mieszka nienazwane pragnienie Boga. Tylko On mo˝e zaspokoiç Twój g∏ód. Jego nasycenie to w∏aÊnie niebo.
Maryja prosi: Przypomnij sobie te momenty, kiedy czu∏eÊ
tak ogromne pragnienie Boga, ˝e a˝ p∏aka∏eÊ. A jeszcze lepiej – podaj mi r´k´ i wejdê w∏aÊnie teraz, z Mnà, Twojà
Matkà, w krain´ pragnienia Boga...

160

5. Czas wspomnieç o drugiej prawdzie. Niebo czeka na
Ciebie. Ale – pami´taj – ono równie˝ jest darem i zadaniem.
Czy wiesz, ˝e Jezus wcale nie mówi∏ o niebie tak ma∏o, jak
Ci si´ wydaje? Ilekroç mówi∏ o Twoim nawróceniu, o Êwi´toÊci, o mi∏oÊci bez granic – mówi∏ o niebie. Ilekroç mówi∏
o sakramencie – mówi∏ o niebie, które roÊnie w Tobie. Ilekroç zwraca∏ uwag´ na Twego bliêniego – pokazywa∏, ˝e
w s∏u˝bie drugiemu cz∏owiekowi ukryta jest tajemnica nieba. Opowiada∏ Ci, jak si´ buduje niebo – ju˝ teraz, za ˝ycia
na ziemi. T∏umaczy∏, ˝e mo˝esz ju˝ tu odnaleêç niebieski
pokój, którego Êwiat nie b´dzie w stanie Ci odebraç.. Chrystus nieustannie mówi∏ o niebie! PomyÊl: Czy wa˝niejsze
jest opowiadaç ludziom, jak wyglàda niebo, czy mo˝e nauczyç ich trudu jego zdobycia? Zaspokojenie ciekawoÊci to
domena mediów nie Ewangelii.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

161

PIERWSZA SOBOTA SIERPNIA
CZAS NA POS¸USZE¡STWO I WYTRWA¸OÂå

NIE POMNIEJSZAJMY CUDÓW!
(materia∏y do rozmyÊlania)

W dniu 13 sierpnia 1917 r. nie by∏o objawienia
Matki Bo˝ej Fatimskiej.
Planom Nieba sprzeciwi∏ si´ ‚cz∏owiek u w∏adzy”:
Artur Oliveira dos Santos.
Porwa∏ dzieci, uwi´zi∏, grozi∏ torturami i Êmiercià.
Chcia∏ wydrzeç im fatimskà tajemnic´...
Potem Maryja powiedzia∏a do Hiacynty,
˝e niepos∏uszeƒstwo tego cz∏owieka nie pozostanie bez
konsekwencji
– paêdziernikowy cud „b´dzie mniejszy”.
Co robiç, aby nasze ˝ycie
nie pomniejsza∏o cudów, które Bóg planuje dokonaç
w Êwiecie?
Potrzebne jest nam uczenie si´ pos∏uszeƒstwa.
Kiedy Siostra ¸ucja opisuje objawienie w Tuy w 1929 r.,
kiedy Niebo przekaza∏o jej swe ˝àdanie:
poÊwi´cenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,
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wizjonerka zaczyna od wspomnienia
o swym pos∏uszeƒstwie:
„Uprosi∏am u prze∏o˝onych i mego spowiednika
o zezwolenie na odprawienie godziny Êwi´tej
ka˝dej nocy z czwartku na piàtek
od 11 do pó∏nocy.
Jednej nocy by∏am sama.
Ukl´k∏am przy balaskach w Êrodku kaplicy,
aby odmówiç modlitw´ Anio∏a.
Poniewa˝ czu∏am si´ zm´czona,
wsta∏am i modli∏am si´ dalej
z podniesionymi r´kami.
Pali∏a si´ tylko wieczna lampka.
Nagle zrobi∏o si´ jasno w ca∏ej kaplicy wskutek
nadprzyrodzonego Êwiat∏a”.
Rozwa˝my trzy wàtki ukryte w tych s∏owach.
Najpierw pos∏uszeƒstwo.
Siostra ¸ucja zaczyna odprawiaç nocnà godzinnà adoracj´
dopiero wtedy, gdy zgadzajà si´ na to spowiednik
i prze∏o˝ona.
Pos∏uszeƒstwo nie jest dziÊ w modzie.
Âwiat nastawiony jest na indywidualizm i wychwala
ludzkà niezale˝noÊç.
Tymczasem Fatima uÊwiadamia nam rol´ pos∏uszeƒstwa.
Nie ma wàtpliwoÊci – bez niego nie by∏o
opisywanego objawienia.
Mo˝e pomyÊlimy sobie, ˝e nas to nie dotyczy,
bo nie jesteÊmy ani ksi´dzem, ani zakonnicà
i nie musimy pytaç o wszystko swoich prze∏o˝onych.
A co ze spowiednikiem?
Pewnie w ogóle nie mamy sta∏ego spowiednika...
Drugi wàtek to modlitwa Anio∏a.
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Co to za modlitwa? Ta, którà dzieci fatimskie
nauczy∏ Anio∏.
Siostra ¸ucja jest jej wierna.
Siostra ¸ucja pos∏usznie spe∏nia∏a ˝àdanie Anio∏a
i odmawia∏a jà ka˝dego dnia.

si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Ucisz swe serce
i umys∏, skup g∏´boko, otwórz si´ na nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji o darze Ducha Âwi´tego stanà si´
Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy
osobiÊcie do ciebie.

A my:
Czy umiemy jà na pami´ç?
Czy potrafimy powtórzyç s∏ów anio∏a: „O Bo˝e mój,
wierz´ w Ciebie,
uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie
i mi∏uj´ Ciebie.
Prosz´ Ci´ o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzà,
Ciebie nie uwielbiajà,
Tobie nie ufajà
i Ciebie nie mi∏ujà”.

1. Potrzebujesz mocy z wysoka. Sam nie wygrasz. JesteÊ
bezsilni. Twoja walka z szatanem nie jest wcale równa.
W kontekÊcie upadku pierwszych ludzi i triumfu szatana to
nawet nie jest walka, ale próba wyrwania si´ z niewoli! Czy
nie mówi nam o tym Twoje w∏asne, najbardziej osobiste doÊwiadczenie? Czy nie o tym wspomina w jednej ze swych katechez Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II? On uczy∏: „Cz∏owiek jest
poprzez grzech «wplàtany» w walk´ przeciw mocom ciemnoÊci. Jest uwik∏any i jakby «skr´powany ∏aƒcuchami»”.
Czy masz w sobie tyle pokornej i odwagi odwa˝nej pokory, aby si´ do tego przyznaç? A mo˝e mieszka w Tobie
pycha, która zapewnia Ci´, ˝e jesteÊ silny, ˝e gdybyÊ tylko
chcia∏, zosta∏byÊ nawet Êwi´tym?...
2. Czy zaczynasz przeczuwaç, dlaczego ocalenie mo˝e
przynieÊç tylko ktoÊ „z zewnàtrz” – nie zaplàtany w sieci
z∏a, nie uwik∏any w plàtanin´ grzechów, wolny od wp∏ywów szatana. Tym wolnym cz∏owiekiem jest Chrystus.
A przychodzi do Ciebie tam, gdzie modli si´ Maryja...
Widzisz Jà w Wieczerniku? Najbli˝si Jezusa przyszli do
Niej, by razem z Nià trwaç na modlitwie. Wiedzà, ˝e potrzebujà Ducha Âwi´tego. Wiedzà, ˝e najskuteczniej przyzywa
Go z nami Maryja.
Masz do wyboru. Nigdy nie b´dziesz panem – to oszustwo szatana! Zawsze b´dziesz komuÊ s∏u˝y∏. Takie sà duchowe geny cz∏owieka. Albo – wiedzàc o tym lub nie – s∏u˝ysz diab∏u, albo oddajesz si´ na s∏u˝b´ Jezusa. To dlatego
p∏ynàcy z najg∏´bszych tajników duszy okrzyk „Jezus jest
Panem” oznacza Twoje wyzwolenie spod w∏adzy szatana.
Czy mówisz czasem te s∏owa? Mo˝e wi´cej: Czy mówisz
dlatego, ˝e próbujesz tak ˝yç, ˝e podporzàdkowujesz si´
„regu∏om Jezusa”?

Wreszcie wàtek trzeci. Mówi on o wiernoÊci
podj´tym postanowieniom.
Nawet gdy nie mamy ju˝ si∏ ani ochoty, gdy czujemy si´
zm´czeni, a mo˝e nawet zniech´ceni
– nawet wtedy trzeba wytrwaç w tym, co si´ postanowi∏o.
Po okazaniu pos∏uszeƒstwa, wiernoÊci i wytrwa∏oÊci
mo˝emy spodziewaç si´ Bo˝ych owoców
naszej modlitwy, ofiary, pracy.

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
ZES¸ANIE DUCHA ÂWI¢TEGO

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
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3. Szatan, przebieg∏y w∏adca, zaku∏ nas w ∏aƒcuchy
i chce byç naszym panem. Nie gódê si´ na to! Walcz! Ale nigdy sam. Twoja walka z diab∏em to kilka kroków, a˝ naciàgnie si´ ∏aƒcuch. A szatan si´ z Ciebie Êmieje.
Musisz zawo∏aç Tego, który mo˝e Ci´ wyzwoliç. To Duch
Âwi´ty. Wo∏aj Go. Przyzywaj jak krzyczy ginàcy w bagnie w´drowiec. On wrzeszczy w niebog∏osy, by ktoÊ us∏ysza∏ i uratowa∏ go, ju˝ tonàcego. Przyznaj, ˝e toniesz w z∏u, i niech Twoja dusza krzyczy tak g∏oÊno, ˝e niebo s∏yszy. Nie zawiedziesz
si´. Jezus czeka, by daç Ci swojego Pocieszyciela. On Ci´ nie
tylko uratuje, ale pomo˝e dojÊç tam, dokàd idziesz. B´dzie Ci
pewnym przewodnikiem i stró˝em. B´dziesz bezpieczny. B´dziesz bieg∏ do nieba, ale b´dziesz odpoczywa∏ w Duchu
Âwi´tym. B´dzie Ci´ pcha∏ Bo˝y wicher. ProÊ o to, jeÊli nie boisz si´ takiej zmiany w swoim ˝yciu. Nie b´dziesz mia∏ czasu
chwytaç przyjemnoÊci tego Êwiata, zbieraç kolorowych pamiàtek i gromadziç skarbów. B´dziesz gnany przez Boga.
Znajdziesz si´ w duchowym wirze, który wciàga do nieba.
Odwa˝ysz si´?
4. Ten nowy Êwiat jest bli˝ej Ciebie ni˝ myÊlisz. Wystarczy zbli˝yç si´ do Maryi. Stanàç tak blisko, by s∏yszeç Jej
szept modlitwy i modliç si´ razem z Nià. I przejmowaç Jej
Ducha, uczyç si´ Jej s∏u˝by i radoÊci, zupe∏nego zapomnienia o sobie a p∏akania nad ∏obuzami: im ktoÊ bardziej godny nienawiÊci i pogardy tym bardziej przez Ciebie mi∏owany, omadlany, i op∏akiwany.
Wi´c kluczem do darów Ducha Âwi´tego jest uznanie
drogi Maryi za swojej? Tak, bo tà drogà przyszed∏ na Êwiat
Jezus. Tà drogà szed∏ z Nià, Jej nauczycielkà, 30 lat swego
˝ycia. Ta droga to Jego Ewangelia. Musisz powiedzieç
w sercu: czekanie, pokora, ust´powanie innym, ubóstwo,
cierpienie – tak, to sà wartoÊci! Choç Êwiat zaÊmieje Ci si´
w twarz, wiedzàc, ˝e sà to cechy ludzi przegranych. Na
szcz´Êcie wiesz, ˝e uÊmiech tego Êwiata, którego szatan jest
ksi´ciem to wskazówka, ˝e z cz∏owieka zamieniasz si´
w rozumne zwierz´. Ty wiesz, ˝e liczy si´ tylko uÊmiech
Boga.
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Wi´c wo∏aj o Ducha Âwi´tego! Niech przyjdzie. Niech
odmieni oblicze ziemi. Ale zacznie od Ciebie.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA WRZEÂNIA
CZAS NA DZIA¸ANIE, BY NIE BY¸O „ZA PÓèNO”

GDY NIEBO PROSI, ODPOWIADAMY NATYCHMIAST!
(materia∏y do rozmyÊlania)

Matka NajÊwi´tsza skar˝y∏a si´ Siostrze ¸ucji:
KoÊció∏ nie wype∏ni∏ Jej proÊby i nie dokona∏ aktu,
który móg∏ uratowaç Êwiat.
Us∏ysza∏a w sercu Jej s∏owa:
„Nie chcieli us∏uchaç mojej proÊby!
Jak król Francji b´dà ˝a∏owaç (...), lecz b´dzie za póêno”.
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ProÊba z Nieba wià˝e si´ ze Êw. Ma∏gorzatà Alacoque.
To jej Jezus poleci∏ zaprowadzenie nabo˝eƒstwa do swego
NajÊwi´tszego Serca
W 1689 r. Êw. Ma∏gorzata stara∏a si´ przekonaç
Ludwika XIV,
do wype∏nienia ˝àdaƒ zawartych w objawieniu
NajÊwi´tszego Serca Jezusa.
Ale ˝adna z próÊb nie zosta∏a spe∏niona.
Niebo zosta∏o zlekcewa˝one.

odpowiedzieç na apel z Nieba.
W 1792 r. Ludwik XVI odda∏ si´
NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa
– ju˝ w kaplicy wi´ziennej.
Zapewnia∏, ˝e jeÊli Bóg go uwolni, to on
wype∏ni wszystkie ˝àdania przekazane przez Ma∏gorzat´.

Konsekwencje tego okaza∏y si´ straszne:
Wybuch∏a Rewolucja Francuska.
– sto lat po apelu przekazanym królowi
przez Êw. Ma∏gorzat´.

A Matka Bo˝a nam o tym przypomina,
by nas ostrzec przed podobnym losem...

Znamienny okres czasu – sto lat.
Pan Bóg jest cierpliwy i nie spieszy mu si´
z zsy∏aniem kary.
Z wymierzeniem kary ociàga si´, jakby czyni∏ to
niech´tnie, w ostatecznoÊci.
Bóg daje czas na nawrócenie, na wys∏uchanie jego ˝àdaƒ.

Jednak dla nieba by∏o ju˝ za póêno:
Ludwik XVI zginà∏ pod gilotynà 21 lipca 1793 r.

To tak˝e wezwanie skierowane do nas.
JeÊli zostaje nam objawiona wola Bo˝a,
jej ˝àdanie musimy spe∏niç – bez zw∏oki, dziÊ.
I wcale nie chodzi tu o jakieÊ niezwyk∏e widzenia
czy g∏osy.
Wolà Boga wobec sà Jego przykazania, Jego Ewangelia,
Jego oddanie nas Matce Jezusa
i polecenie, byÊmy zabrali Jà do swego domu
– czyli w swe codzienne ˝ycie.

Sto lat to wystarczajàcy okres – to ˝ycie kilku pokoleƒ:
nie ma mo˝liwoÊci, by znaleêç proste
usprawiedliwienie przed Bogiem.
PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
Od 1917 r. dzieli nas niemal sto lat...
ObyÊmy zdà˝yli zwróciç si´ ku Fatimie ca∏ym sercem.
ObyÊmy podj´li jego or´dzie.
Inaczej czeka nas spe∏nienie zapowiedzi Matki Bo˝ej,
która odwo∏a∏a si´ do przyk∏adu króla Francji:
czasu walki z monarchià i czasu straszliwych
przeÊladowaƒ KoÊcio∏a.
Los króla Francji? Co si´ z nim sta∏o?
Kiedy zacz´∏y si´ przeÊladowania,
królewska rodzina pospiesznie próbowa∏a
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WNIEBOWZI¢CIE MARYI

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji o zabraniu Maryi do nieba stanà
si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Matki NajÊwi´tszej mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
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1. Z chwilà wniebowzi´cia rozpoczyna si´ wiecznoÊç,
której nie sposób opisywaç inaczej jak w czasie teraêniejszym. Maryja mieszka w niebie, majàc swój udzia∏ w zwyci´stwie Chrystusa nad grzechem.. Ju˝ nie tylko wierzy, ale
poznaje bez granic, a Jej poznanie Boga jest uczestnictwem
w Bogu. Jej serce pozostaje jednak wÊród ludzi na ziemi,
tak dalece, ˝e raz po raz mi∏oÊç zmusza Jà do rozwarcia niebios i zstàpienia w doczesnoÊç, aby ratowaç ludzi zagro˝onych niewiarà, zb∏àkanych w krainie grzechu, zamieniajàcych dobro na z∏o, mi∏oÊç na nienawiÊç, pragnienie tego, co
wieczne, na ˝àdz´ posiadania ziemskich skarbów. Tak Maryja staje si´ Bo˝à emisariuszkà na ziemi. „Z prawdziwà,
z prawdziwà radoÊcià powiem: Choç odesz∏aÊ, nie oddzieli∏aÊ si´ od chrzeÊcijan, nie usun´∏aÊ si´ – Ty, która jesteÊ ˝yciem nieskazitelnoÊci – z tego skazitelnego Êwiata, ale przychodzisz...” – wo∏a∏ w jednej ze swych homilii Êwi´ty German.
Wo∏amy i my. A g∏os nas jest Êwiadectwem, ˝e najbli˝ej
nas jest Ta, która odesz∏a do Nieba. Tam jest najbli˝ej do
naszych serc. To dlatego najwi´cej mi∏oÊci i pomocy otrzymujemy od Maryi. Ona odesz∏a, aby byç jeszcze bli˝ej nas.
2. Kto jest naszà Hetmankà? Jakie barwy majà nasze bitewne proporce? To Maryja, nasza Matka niebieska,
Gwiazda naszego zbawienia. Jej ufamy, do Niej si´ uciekamy, na Jej pomoc zawsze liczmy. Ona jest Wszechmocà B∏agajàcà – jak nazywa∏ ja Prymas Tysiàclecia. W ˝yciu Ojczyzny, w ˝yciu Êwiata, ale mo˝e przede wszystkim w∏aÊnie
w Twoim najbardziej osobistym ˝yciu. Jest Wszechmocà
B∏agajàcà, kiedy Ty do∏àczasz si´ do Jej b∏agania. Ty z ziemi, a Ona z nieba – wo∏acie o Bo˝à pomoc. Skutecznie. Bo
Jej Niepokalane Serce jest pot´˝niejsze od zamiarów Z∏ego
i od wszystkich jego zasadzek. Rozlewa si´ wokó∏ niej tyle
∏aski, ˝e tam gdzie Ona szatan, nasz pot´˝ny nieprzyjaciel,
wyglàda jak pozbawiony ˝ycia topielec.
Korzystaj z tego przywileju.
3. Odda∏ Jej z ufnoÊcià siebie i ca∏y Êwiat. Wiesz przecie˝, ˝e w Maryi jest tyle ∏aski Bo˝ej, i˝ wystarczy dla
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wszystkich, i˝ doÊç jej, aby zaradziç ka˝dej biedzie, by po∏o˝yç tam´ ka˝dej niesprawiedliwoÊci, by przemieniç ka˝dà
dziedzin´ ludzkiego ˝ycia. KoÊció∏ uczy: „Wielkà rzeczà
u ka˝dego Êwi´tego jest to, ˝e posiada tyle ∏aski, ˝e starczy
jej na zbawienie wielu. Ale gdyby mia∏ jej tyle, ˝e wystarczy∏oby jej na zbawienie ludzi ca∏ego Êwiata, to by∏by nadzwyczajny dar. A tak w∏aÊnie jest u Chrystusa i B∏ogos∏awionej Dziewicy”.
Matka z Betlejem i z Nazaret, spod Krzy˝a i z Wieczernika jest dziÊ Matkà Wniebowzi´tà. Ukaza∏a ci drog´: jest nià
wiernoÊç Chrystusowi w ka˝dym misterium ˝ycia – wÊród
radoÊci, w chwilach zalanych Êwiat∏em z nieba, w mroku
i bólu. W Fatimie t∏umaczy∏a: „Moje Niepokalane Serce jest
drogà, która doprowadzi was do Boga”. Wpatruj si´ w Nià,
oddawaj czeÊç, darz mi∏oÊcià, naÊladuj. A Ona niech ci
sprzyja, ˝e w ka˝dej potrzebie – szczególnie w dà˝eniu do
˝ycia wiecznego – natychmiast, bez naszego wezwania, gotowa jest nam przyjÊç z pomocà.
Tak uczy∏ Papie˝, który by∏ Totus Tuus i który najpe∏niej
doÊwiadczy∏ Maryjnej opieki.
4. Droga przez Maryj´ do Jezusa to nasza polska droga.
„Naród Polski ma swój wspania∏y na∏óg: wra˝liwoÊç wiekowà na Matk´ Chrystusowà. To jakby delikatna struna chopinowska, którà wystarczy tylko lekko tknàç, aby o˝ywi∏a
wszystkie wspomnienia i uczucia. Takà delikatnà strunà
Narodu jest Maryja. Na to imi´ otwiera si´ w Polsce ka˝de
serce”. To s∏owa kard. Wyszyƒskiego, które pokazujà, jakim has∏em mo˝e zgromadziç si´ dziÊ wielka armia Chrystusowa, która wspierana przez niewidzialne hufce niebieskie na naszych oczach „zetrze g∏ow´ starodawnego w´˝a”.
Spytaj Siostr´ ¸ucj´, a Ona odpowie: Maryja Niepokalana
jest naszym zwyci´stwem!
KiedyÊ francuska pisarka Colette Richard zanotowa∏a:
„Ka˝dy z nas nosi w sobie drzemiàca gwiazd´, ku której –
Êwiadomie czy nieÊwiadomie – wyciàga ramiona”. Nasz
naród ma cech´ niezwyk∏à, bo ta „gwiazda” ma w naszych
sercach imi´, bo wyciàgamy ku niej ramiona, wi´cej –
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biegniemy ku niej. My Polacy czynimy to zawsze Êwiadomie.
Tu znajdziesz wzór, jak ˝yç, by zwyci´˝yç.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...

PIERWSZA SOBOTA PAèDZIERNIKA

– wszak ten cud by∏ po to, by ludzie uwierzyli.
Pyta te˝ o nasz ró˝aniec.
Czy oddajemy czeÊç Matce NajÊwi´tszej swym ró˝aƒcem?
Czy wierzymy, ˝e Maryja „obecna w ró˝aƒcu”
mo˝e uzyskaç dla nas to, co po ludzku niemo˝liwe?
Czy w dniach, w których KoÊció∏ wzywa
do wielkiej ró˝aƒcowej modlitwy,
nie powinniÊmy wyjednaç ∏aski
„powtórzenia tamtego paêdziernika”?
Czy nie powinniÊmy wyb∏agaç cudu?
Czy nie powinniÊmy obudziç wiary?
Czy nie powinniÊmy wpisaç w dzieje ludzkoÊci
kolejnego cudu?
Cudu ró˝aƒcowego?

CZAS NA PONOWNE ODKRYCIE RÓ˚A¡CA

(materia∏y do rozmyÊlania)

Z pewnoÊcià mo˝emy to uczyniç!
By∏o zwyci´skie Lepanto,
by∏ zwyci´ski Chocim,
by∏a Krucjata Ró˝aƒca Rodzinnego ojca Peytona,
obdarzajàca duchowà wiosnà miliony rodzin
na ca∏ym Êwiecie.
By∏a krucjata pokuty i pojednania ojca Pavlicka,
która doprowadzi∏a do opuszczenia Austrii
przez wojska radzieckie w 1955 r.
– i to bez jednego wystrza∏u!
By∏y krucjata portugalska i brazylijska
– wszystkie one potrafi∏y wyjednaç u Boga
za przyczynà Maryi upragniony cud.
By∏a wielka modlitwa na Filipinach...

W miesiàcu paêdzierniku Fatima stawia nam
swoje pytania.
Pyta o wiar´ w cuda
– wszak w paêdzierniku dokona∏a wielkiego cudu.
Pyta nas o wiar´

Czy dziÊ nie potrzeba nam kolejnej krucjaty ludzi
zal´knionych o przysz∏oÊç?
Gdy ró˝aniec uderzy w Niebo, rozsunà si´ chmury
nad naszymi g∏owami
i zajaÊnieje nam s∏oƒce cudownej nadziei!

O MOCY RÓ˚A¡CA W NASZYCH R¢KACH
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Nasze pokolenie nie jest gorsze od poprzednich.
Jest w naszych sercach równie goràca mi∏oÊç
do Matki NajÊwi´tszej
i równie szczera maryjna pobo˝noÊç.
Zacznijmy odmawiaç ró˝aniec, a przestaniemy si´ baç.
Ten, kto trzyma go w d∏oni, zawsze zwyci´˝a!

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
UKORONOWANIE MARYI

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie
swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz si´
wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´ i skup swe myÊli
na Bogu. Poczuj, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç. Niech s∏owa tej koƒcowej medytacji stanà si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. „Na poczàtku stworzy∏ Bóg...” – te s∏owa rozpoczynajà Êwi´tà ksi´g´ Biblii. „Oto czyni´ wszystko nowe” – mówi
Bóg na ostatnich stronach Apokalipsy. Podobnie jest w ró˝aƒcu. Tà samà klamrà zamyka si´ ca∏y ró˝aniec. Otwiera
go i zamyka s∏owo „fiat”. By∏o ono na poczàtku. „Niech mi
si´ stanie wed∏ug s∏owa twego” – wypowiedzia∏a Maryja
w Nazarecie. Teraz znowu pojawia si´ „fiat”: Niech si´ stanie wszystko nowe! Sta∏o si´ w ˝yciu Êwi´tych, mo˝e te˝
staç si´ w naszym. I stanie si´, jeÊli Matka NajÊwi´tsza b´dzie naszà Królowà, jeÊli zaprosimy Jà w nasze ˝ycie i w naszà modlitw´, jeÊli oddamy Jej ca∏ych siebie.
Pami´taj, ˝e najpi´kniejszà drogà do Êwi´toÊci jest Matka NajÊwi´tsza. I „Totus tuus” teraz ponawiane przez nas
2. Ona jest Królowà. W∏ada niebem i ziemià. To Jej mandat otrzymany od Boga. Na wiecznoÊç. Dzier˝y w∏adz´ najwi´kszà wÊród stworzeƒ. Niech w proch padnà wszyscy
królowie, prezydenci, premierzy i kanclerze. Oni wszy174

scy trzymajà w palcach zaledwie ziarenko w∏adzy. Nic nie
mogà.
Co innego Matka NajÊwi´tsza, której w∏adza rozciàga
si´ nad ca∏ym Êwiatem doczesnym i ca∏ym Êwiatem nadprzyrodzonym. Tylko... pomyÊl, jakich Ona ma niepos∏usznych poddanych. Wi´kszoÊç jest Jej niepos∏uszna. Jednak –
inaczej ni˝ ziemscy panowie – nie przeÊladuje ich, nie karze, nie wyrzuca ze swego królestwa. P∏acze. Tylko p∏acze.
3. Bóg da∏ Jej podwójne królestwo. Jedno doskona∏e – to
niebo. Drugie – bardzo wymagajàce. Jest nim ziemia, jesteÊmy nim my.
Bóg odda∏ Maryi Êwiat, ale Êwiat nie odp∏aci∏ tym samym. Nie odda∏ si´ Jej. Jedni gardzà swojà Panià, a nawet
z Nià walczà. Inni ignorujà Jej obecnoÊç i pozostajà g∏usi,
cokolwiek im powie. Na szcz´Êcie sà te˝ tacy, którzy próbujà Jà kochaç, ale ich mi∏oÊç do Maryi przypomina cz´sto mi∏oÊç Aposto∏ów do Jezusa z czasów przez Jego zmartwychwstaniem. Pami´tasz: Uczniowie szli za Zbawicielem, bo
„si´ spodziewali”: byli pewni, ˝e op∏aca si´ przy Nim byç.
MyÊleli, ˝e Jezus przywróci królestwo Izraela, ˝e da im
udzia∏ we w∏adzy nad ludêmi, ˝e dzi´ki Niemu b´dà wielcy
i s∏awni. Ale nie chcieli s∏yszeç o krzy˝u, m´ce, o Êmierci.
Chcieli, by w Jezusie odbija∏y si´ ich wyobra˝enia i oczekiwania.
Mo˝e w swej mi∏oÊci do Maryi nie jesteÊ do nich troch´
podobny? Mo˝e jesteÊ Jej czcicielem, bo „nigdy nie s∏yszano, aby kogoÊ opuÊci∏a”, bo Ona „jest gotowa nieustannie
pomagaç”? Wi´c biegniesz do Niej, tulisz do Jej kolan,
przedstawiasz Jej swoje problemy i troski, prosisz o pomoc.
Dobrze czynisz. Gorzej, jeÊli oczekujesz, ˝e zrobi to, czego
Ty chcesz. A powinno byç zupe∏nie odwrotnie: to Ty masz
zrobiç to, co Ona chce. Nie Ona, co Ty...
Czas zrobiç krok wzwy˝! Dzisiejszy dzieƒ to odpowiednia chwila!
Dobrze, ˝e gorliwie oddajesz Jej czeÊç. Dobrze, ˝e zanosisz do Niej tyle modlitw. Ale powiedz: Czy jest to tylko
175

Twój monolog? Czy mo˝e umiesz te˝ ju˝ s∏uchaç tak, jak
Ona s∏ucha Ciebie. Mo˝e umiesz tak do Niej zaczàç mówiç,
˝eby nie by∏ to monolog, ale dialog – Êwi´ta rozmowa,
w której Ona s∏ucha Ciebie, a Ty Jej? JeÊli ta, szcz´Êliwy jesteÊ, ˝e s∏yszysz Jej g∏os!
JeÊli sta∏a si´ Twym udzia∏em, wówczas pojawia si´ najwa˝niejsze pytanie: Czy ju˝ wykonujesz Jej polecenia?
4. Zamyka si´ dziÊ Twój s∏u˝ebny ró˝aniec, czas wi´c,
byÊ podsumowa∏ swojà maryjnoÊç. Powiedz: Jak kochasz
Matk´ NajÊwi´tszà? Powiedz: Kim Ona jest dla Ciebie? Powiedz: Czy kiedykolwiek stawia∏eÊ odwrócone pytanie: Jak
Ona Ci´ kocha? Kim jesteÊ dla Niej? I jeszcze: Czy p∏acze
Ona równie˝ z Twojego powodu?
5. Ona jest Królowà Twego ˝ycia. Oby by∏a te˝ Królowà
Twej wiecznoÊci. Mo˝e czasem pomódl si´ do Niej tak:
Âwi´ta Maryjo, Matka Bo˝a, bàdê mojà Królowà, teraz
i w godzin´ mojej Êmierci. I na wiecznoÊç ca∏à! Amen.
Niech nauczy Ci´ byç s∏ugà, a wejdziesz do nieba.
Je˝eli czujesz takà potrzeb´, weê Maryj´ za r´k´ i raz
jeszcze pójdê z Nià po s∏owach medytacji. Matka NajÊwi´tsza wska˝e Ci miejsca, w których znajduje si´ coÊ, co chce
Ci ofiarowaç jako dar na Twoje codzienne ˝ycie. Mo˝e b´dzie to Êwiat∏o, mo˝e balsam ukojenia, mo˝e si∏a ∏aski, która pozwala uczyniç coÊ, na co staç tylko Êwi´tych. A mo˝e
po prostu doÊwiadczenie Jej bliskoÊci i czu∏oÊci, gdy swà
d∏onià muska Twojà zm´czonà twarz...
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PIERWSZA SOBOTA LISTOPADA
CZAS NA TRWANIE PRZY MARYI

ATAKOWANI? ZWYCI¢STWO NALE˚Y DO MARYI
(materia∏y do rozmyÊlania)

Przypomnijmy sobie wypowiedê kard. Suenensa:
„KoÊció∏ jest jak samolot.
Ma dwa skrzyd∏a. Jedno ma na imi´ «Piotr»,
drugie – «Maryja»”.
Jedno to hierarchia: papie˝, biskupi i kap∏ani, i zwiàzane
z ich pos∏ugà sakramenty.
Drugie to wymiar charyzmatu: Maryja
i ˝ycie duchowe, i mistyka, i cnoty.
DziÊ wrogowie Boga usi∏ujà podwa˝yç
autorytet duchowieƒstwa
i w ten sposób maksymalnie ograniczyç
pole dzia∏ania i wp∏ywy KoÊcio∏a.
Mno˝y si´ oskar˝enia przeciwko kap∏anom,
podwa˝a si´ Êwi´toÊç Eucharystii,
wprowadza Êwiatowe mody kwestionujàce
wartoÊç sakramentów.
Ale to tylko pierwsze skrzyd∏o! Byç mo˝e szybciej
ni˝ si´ spodziewamy
wrogowie uderzà w drugie,
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niebieskie skrzyd∏o KoÊcio∏a –
w Maryj´ i Jej czcicieli.
Historia uczy:
nawet tam, gdzie przeÊladowania zniszczy∏y
widzialny KoÊció∏
z jego hierarchià i ˝yciem sakramentalnym,
wiara by∏a w stanie przetrwaç w sercach ludzi
nawet kilkaset lat
– je˝eli tylko pozosta∏a w nich mi∏oÊç
do Matki NajÊwi´tszej.
Tak by∏o w Japonii, w Wietnamie, w Chinach...
Wrogowie naszego zbawienia uczà si´
z doÊwiadczeƒ historii.
Wiedzà, ˝e maryjnoÊç jest kapsu∏à,
w której przetrwa chrzeÊcijaƒstwo.
S∏usznie uwa˝a si´ bowiem Maryj´
za „ber∏o prawowiernej nauki”,
za „gwarancj´ ortodoksji”,
za „pewnà drog´ zbawienia”.
Kto odrzuci Matk´ NajÊwi´tszà,
ten przestaje byç chrzeÊcijaninem.
Bo – jak uczy∏ Pawe∏ VI –
„chrzeÊcijaƒski znaczy maryjny”.
Wie o tym nieprzyjaciel.
Dlatego wczeÊniej czy póêniej
przeprowadzi zmasowany atak na maryjnoÊç KoÊcio∏a.
W ten sposób b´dzie próbowa∏ po∏o˝yç tam´ rozwojowi
or´dzia z Fatimy.
W ten sposób b´dzie chcia∏ nie dopuÊciç do narodzenia si´
„nowego pokolenia”,
które zmia˝d˝y jego g∏ow´.
Zaatakuje ka˝dego, który chce s∏u˝yç Maryi.
Czy jesteÊmy gotowi do walki?
OczywiÊcie, przecie˝ doÊwiadczenie upewnia nas,
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˝e nie powinniÊmy baç si´ zawierzenia siebie Maryi,
ogo∏ocenia si´ z siebie,
stania si´ jak nagie niewol´,
dania si´ wziàç Madonnie na r´ce,
pozwolenia, by przy krzy˝u naszego ˝ycia
stan´∏a Niewiasta.
Do Nieba p´dzi si´, oddajàc stery swego ˝ycia Tej,
która zna drog´...
DziÊ wielu ludzi marzy o tym,
by trzymaç mocno w r´kach sterów swego ˝ycia,
a nawet innych ludzi.
Czy nie na tym polega ˝àdza w∏adzy:
mieç pod kontrolà ca∏e swoje ˝ycie
i ˝ycie jak najwi´kszej liczby osób?
Tymczasem maryjna droga Êwi´toÊci biegnie
w zgo∏a przeciwnym kierunku.
Mamy si´ z radoÊcià podporzàdkowaç
Matce NajÊwi´tszej.

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
NAWIEDZENIE

Pozwól, by Matka NajÊwi´tsza zaÊpiewa∏a w twym sercu
swe radosne Magnificat. Gdy w pierwszà sobot´ do∏àczysz
do codziennego ró˝aƒca wst´g´ pi´tnastominutowego zamyÊlenia nad tajemnicami twego zbawienia, dotknie ci´
niezwyk∏a ∏aska.. Maryja obieca∏a, ˝e pozwoli ci dziÊ
uczestniczyç w swoim w∏asnym rozmyÊlaniu! Otwórz si´
wi´c na Jej natchnienia i pozwól, by prowadzi∏a ci´ Ona
drogami Boskich zamys∏ów. Niech s∏owa tej medytacji stanà si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a zdo∏asz us∏yszeç g∏os
Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
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1. Ze zdumieniem wpatruj´ si´ w Twój poÊpiech, Maryjo.
Jeszcze przed chwilà trwa∏aÊ w kr´gu swych codziennych zaj´ç, jeszcze przed momentem skutecznie chroni∏aÊ si´ w anonimowoÊci szarych dni. Nie min´∏o wiele czasu od chwili, kiedy nie poznana przez nikogo na ziemi, zamieszkiwa∏aÊ w duchu na Bo˝ych wy˝ynach. Âwiat Ci´ nie ceni∏, ale niebo pochyla∏o si´ nisko nad Tobà, zachwycone Twà pokorà, Twym
oddaniem s∏u˝bie Bogu w ludziach i Twà mi∏oÊcià wyra˝ajàcà si´ w tym, co najmniejsze z najmniejszych: w tej m´czàcej
codziennej krzàtaninie, za którà nikt nie p∏aci – jeno niebo.
Jeszcze przed chwilà uczy∏em si´ od Ciebie takiego ˝ycia w ukryciu przed Êwiatem. Wydawa∏o mi si´, ˝e trzeba
zamknàç si´ w twierdzy modlitwy i kontemplacji. Odwróci∏em si´ plecami do Êwiata... MyÊla∏em, ˝e mog´ nim pogardziç, skoro jest on taki niedoskona∏y i grzeszny.
Dzi´kuj´ Ci za uczenie mnie modlitwy, w której s∏ucha
si´ Boga i uczy mówiç Mu swoje „tak”. Ale ju˝ widz´, ˝e
chrzeÊcijaƒstwo nie zamyka si´ w sferze ˝ycia duchowego.
Wprawdzie tajemnica Zwiastowania to podstawa ca∏ej historii zbawienia, ale te˝ zaledwie jej poczàtek...
2. W drugiej tajemnicy ró˝aƒcowej wybiegasz ze swego
cichego ˝ycia w Êwiat. Wychodzisz z cienia. Wi´cej, czynisz
to z poÊpiechem. Dlaczego?
UÊmiechasz si´ do mnie, Maryjo, jak do dziecka, które
stawia doros∏e pytania, nie b´dàc w stanie zrozumieç odpowiedzi. Bo kogo nie dotkn´∏a ∏aska, która zaowocowa∏a
w nim radoÊcià tak ogromnà, ˝e nie pomieÊci∏a si´ ona ani
w duszy, ani w duchu, ˝e trzeba jà by∏o wyraziç poprzez
cia∏o, ten nie rozumie, dlaczego pobieg∏aÊ przez góry do
swej krewnej El˝biety. Uskrzydla∏a Ci´ radoÊç. Poj´∏aÊ, ˝e
wype∏ni∏o si´ wszystko, o czym marzy∏y wszystkie pokolenia! I musia∏aÊ to zanieÊç innym.
Tylko... tu nie chodzi o wielkà ∏ask´. Matko NajÊwi´tsza,
pomó˝ mi zrozumieç, ˝e ka˝da ∏aska, jakiej udziela Bóg, jest
wielka, bardzo wielka! Mog´ tylko tego nie dostrzegaç, bo
moje serce mo˝e byç tak ma∏e, ˝e przyjmie ∏ask´ Bo˝à nie na
wielkà miar´ daru z nieba, lecz na swojà w∏asnà, ma∏à miar´.
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Naucz mnie, Maryjo, przyjmowaç ∏aski jak Ty. Niech
moje serce Êpiewa z radoÊci, ˝e Bóg pochyla si´ nade mnà!
3. Otrzyma∏aÊ ∏ask´ i myÊla∏aÊ z wdzi´cznoÊcià o Bogu,
a nie o sobie. Nie myÊla∏aÊ o swojej roli. MyÊla∏aÊ o tym, ˝e
czas si´ wype∏ni∏, ˝e Bóg schodzi na Êwiat, ˝e wÊród nas
dziejà si´ cuda nad cudami! Pragn´∏aÊ dzieliç si´ tà radoÊcià! Pobieg∏aÊ pod adres wskazany przez samego Boga: do
El˝biety, która te˝ nosi∏a w sobie radoÊç.
Kto nie pozna∏ tej radoÊci, nie zrozumie Ci´ w tajemnicy
Nawiedzenia.
Wi´c daj mi, Maryjo, poznaç Jej smak. Bo tylko wówczas
b´dzie we mnie moc przekonania niedowiarków, oboj´tnych, letnich, przygaszonych, niech´tnych, a nawet z∏ych
i zapiek∏ych w grzechu, nienawidzàcych dobra. RadoÊç kruszy mury serc. Nikt i nic nie oprze si´ jej Êwiadectwu.
Pomó˝ mi, Matko NajÊwi´tsza, bym nigdy nie by∏ smutnym aposto∏em. Bo taki aposto∏ nie jest Êwiadkiem dzia∏ania ∏aski wÊród ludzi.
4. Drugi powód Twego wyjÊcia z ukrycia wià˝e si´ z Twà
umiej´tnoÊcià odczytywania znaków czasu. Anio∏ powiedzia∏ Ci: „A oto krewna twoja, El˝bieta...”, a Ty zrozumia∏aÊ,
˝e nie jest to tylko informacja, ale przede wszystkim zadanie.
Bo dla Ciebie ˝adna wiadomoÊç nie by∏a jedynie wzmiankà
o jakimÊ zdarzeniu. Wiedzia∏aÊ, ˝e skoro otrzymujesz informacj´, jest to znak, ˝e ktoÊ, o kim w niej mowa, ma od Ciebie coÊ otrzymaç. Co? Czasem westchnienie do nieba, czasem ˝arliwà modlitw´, czasem trudnà ofiar´, czasem uwa˝nà
obecnoÊç. Wymaga∏o to od Ciebie podwójnej wra˝liwoÊci:
najpierw dostrze˝enia, ˝e informacja to zawsze jakiÊ apel
o s∏u˝b´, potem umiej´tnoÊci rozpoznania, co masz uczyniç.
Ty to zawsze wiedzia∏aÊ – ca∏y ró˝aniec o tym mówi!
Ucz mnie tego, Maryjo! Naucz mnie wra˝liwoÊci na znaki czasu, jakie stawia przede mnà niebo. Uczyƒ mnie aposto∏em Królestwa Bo˝ego na Twój wzór.
Skoƒczy∏a si´ twoja maryjna medytacja. Jeszcze przez
chwil´ pozostaƒ w kr´gu modlitwy... By zadaç sobie pyta181

nie: Co podczas tego spotkania by∏o dla mnie najwa˝niejsze? Matka NajÊwi´tsza skierowa∏a do Ciebie swoje s∏owo,
podkreÊli∏a niebieskim gestem jakiÊ temat – twój temat. Czy
go dostrzeg∏eÊ? JeÊli tak, podzi´kuj Maryi. Ona rozmawia∏a
z tobà. Spotka∏eÊ Jà dziÊ na drodze swego ˝ycia.

PIERWSZA SOBOTA GRUDNIA
CZAS NA ZJEDNOCZENIE Z SERCEM MARYI

BEZPIECZNI W SERCU MATKI
(materia∏y do rozmyÊlania)

Jan Pawe∏ II mówi∏ na progu trzeciego tysiàclecia:
„Âwiat wspó∏czesny w wieloraki sposób jest zagro˝ony.
Jest zagro˝ony mo˝e bardziej ni˝ kiedykolwiek
w ciàgu historii.
Trzeba wi´c, a˝eby KoÊció∏ czuwa∏ u stóp Tego,
który sam jeden jest Panem dziejów
i Ksi´ciem przysz∏ego wieku.
Pragn´ zatem czuwaç wraz z ca∏ym KoÊcio∏em,
zanoszàc wo∏anie do Serca Niepokalanej Matki.
Wszystkich prosz´, aby w duchu ∏àczyli si´ ze mnà”.
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Ta papieska proÊba ma bezpoÊrednie
odniesienie do Fatimy.
To przecie˝ tam Matka NajÊwi´tsza wskaza∏a
na swe Niepokalane Serce
jako na ratunek dla Êwiata.
Papie˝ by∏ Êwiadom, jak bardzo potrzeba dziÊ
ludziom tej nadziei,
która pozostaje ukryta w Sercu Matki.
Wiedzia∏, ˝e wraz z przesuwaniem si´
wskazówek „dziejowego zegara”
Fatima zwraca si´ ca∏à sobà ku wspó∏czesnym dziejom.
Dlatego na progu nowego milenium
Ojciec Âwi´ty naucza∏,
˝e s∏owa Matki Bo˝ej z Fatimy „z koƒcem stulecia
zdajà si´ przybli˝aç do swego wype∏nienia.
Tak, na zegarze wybi∏a godzina
Niepokalanego Serca Maryi.
Uderzajà w nas cytaty, które przewracajà
nam wszystko do góry nogami:
„Niepokalane Serce Maryi jest ratunkiem dla Êwiata”,
„Niepokalane Serce Maryi jest silniejsze od karabinów
i broni wszelkiego rodzaju”.
„Jako droga do tego celu [zbawienie] wskazany zostaje
– ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego
i niemieckiego kr´gu kulturowego –
kult Niepokalanego Serca Maryi”.
JeÊli uwierzymy w prawdziwoÊç tych s∏ów,
nie mo˝emy ˝yç jak dotychczas.
W centrum naszej duchowoÊci musi stanàç Serce Matki.
A my musimy zaczàç ˝yç przytuleni do niego,
bezpieczni w nim,
zas∏uchani w bicie Serca,
które o˝ywia mieszkaƒców Nieba.

183

PI¢TNASTOMINUTOWE ROZMYÂLANIE
NARODZENIE

Pozwól dziÊ Matce NajÊwi´tszej przemawiaç do Twego
serca. Ona obieca∏a, ˝e w pierwszà sobot´ objawiaç Ci b´dzie swojà mi∏oÊç i kierowaç do Ciebie swoje s∏owo. Otwórz
si´ wi´c na Jej obecnoÊç przy Tobie. Wycisz si´, skup g∏´boko, spróbuj poczuç, jak otacza ci´ nadprzyrodzonoÊç.
Niech s∏owa tej medytacji stanà si´ Twoimi w∏asnymi s∏owami, a us∏yszysz g∏os Maryi mówiàcy osobiÊcie do ciebie.
1. Jezus powiedzia∏: „Musicie si´ na nowo narodziç”...
Tak, Maryjo, te s∏owa sà skierowane równie˝ do mnie. Musz´ si´ na nowo narodziç. Musz´ staç si´ jak dziecko; do
dzieci – zapewnia∏ Twój Syn – nale˝y Królestwo niebieskie.
Pomó˝ mi wi´c dziÊ zag∏´biç si´ w misterium narodzin Syna Bo˝ego, bym odnalaz∏ w tej tajemnicy prawd´ o mojej
w∏asnej drodze zbawienia. A jeÊli nie potrafi´ si´ skupiç, jeÊli nie umiem medytowaç, niech tym bardziej prowadzi
mnie Twoje Êwiat∏o. Wszak obieca∏aÊ sama prowadziç nasze pierwszosobotnie rozmyÊlania.
2. Narodziny to tajemnica ˝ycia. Ale to ˝ycie wcale nie
oznacza samodzielnoÊci. Przez pierwsze lata jest ono ca∏kowicie zale˝ne od matki. Potrzebuj´ MATKI. Gdy mam si´
narodziç na nowo, Bóg daje mi najlepszà Matk´ dla mojej
duszy, Matk´, która potrafi poprowadziç mnie ku Êwi´toÊci.
Ty, Maryjo, jesteÊ mojà Matkà. Nawet gdy o Tobie nie pami´tam, od Ciebie uciekam, o Twe dobre imi´ nie dbam,
a moje modlitwy do Ciebie zajmujà si´ tylko mnà samym.
A mo˝e nawet czasami Ciebie rani´...
3. Wiem, ˝e przez akt ca∏kowitego oddania si´ Tobie staj´ si´ Twoim dzieckiem – dzieckiem w Twych Êwi´tych d∏oniach. Wówczas to Ty niesiesz mnie przez ˝ycie. Z wysokoÊci Twoich matczynych ramion Êwiat wyglàda tak samo niebezpiecznie, ciemnoÊç pozostaje ciemnoÊcià, pokuka – pokusà, z∏o – z∏em, ale ju˝ si´ nie boj´, bo jestem bezpieczny.
JesteÊ ze Mnà. Jako Matka jesteÊ odpowiedzialna za moje
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˝ycie. Jako Matka kochasz mnie bardziej ni˝ samà siebie.
Jako Matka Bo˝a widzisz we mnie odbicie Jezusa, a w mym
sercu umiesz dostrzec, ocaliç i rozdmuchaç Boski p∏omieƒ
Êwi´toÊci.
4. Maryjo! Chc´ uwierzyç w Twojà mi∏oÊç, w Twojà gotowoÊç, by s∏u˝yç dziecku, w Twoje poÊwi´cenie si´ dla
mnie, gdy ja poÊwi´c´ si´ Tobie. To musi byç mój pierwszy
krok. W Fatimie mówi∏aÊ, ˝e Twój Syn chce, byÊ by∏a znana i mi∏owana. Tak, musz´ Ci´ lepiej poznaç, musz´ Ci´
bardziej pokochaç. Wtedy staniesz si´ mi tak bliska, ˝e b´d´ umia∏ oddaç si´ Tobie ze wszystkim, co posiadam. Wtedy z radoÊcià b´d´ si´ móg∏ staç „Ca∏y Twój”.
Uchroƒ mnie przed ∏atwà decyzjà poÊwi´cenia si´ Tobie
i odmówienia aktu oddania bez przygotowania. Narodziny
to sà jednà radosnà chwilà. PrzyjÊcie na Êwiat wymaga wysi∏ku matki, ale te˝ dziecka. Gdy ja zaczn´ przygotowania,
pomagaj mi, Maryjo! Gdy si´ modl´, oczyszczaj moje modlitwy. Gdy pokutuj´, pomagaj mi zapominaç o sobie. Gdy
kl´kam przy konfesjonale, wzbudê we mnie prawdziwy ˝al
i pragnienie Êwi´toÊci, które niech we mnie nie gaÊnie. Gdy
przyst´puj´ do sto∏u Paƒskiego, pomó˝ mi ujrzeç oczyma
wiary t´ najwi´kszà tajemnic´, którà Bóg pozwala mi dotknàç w tym doczesnym ˝yciu. A gdy podejmuj´ postanowienia, niech dzi´ki twej ∏asce, b´dà màdre i mocne jak
stal.
5. Potem nadejdzie dzieƒ narodzin – wielkie Êwi´to dla
Ciebie i dla mnie, chwila, kiedy znajd´ si´ w Twoich ramionach: nagi, bezradny, ca∏kowicie zale˝ny od Ciebie. Jak betlejemski Jezus. Pomó˝ mi o tej godzinie wypowiedzieç akt
oddania si´ Tobie ca∏ym sercem, ca∏à duszà, ze wszystkich
si∏, abym tak w∏aÊnie Ci´ mi∏owa∏, tak szerzy∏ Twojà czeÊç
i tak Ci s∏u˝y∏.
6. Narodziny to poczàtek drogi w Twoich ramionach. Potem ka˝dego dnia musz´ uczyç si´ byç zale˝nym od Ciebie.
Nie b´dzie to ∏atwe, wi´c oka˝, ˝e jesteÊ Matkà – dobrà,
czu∏à i wiernà. Powiesz mi, ˝e kiedy zabior´ z powrotem
swojà wolnoÊç, nie b´dziesz mnie mog∏a zatrzymaç... Wi´c
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co mam robiç, by uchroniç si´ przed w∏asnà ma∏à wolnoÊcià? Przypominasz, ˝e ludzi, którzy s∏u˝yli Ci przede mnà,
znaleêli najprostsze rozwiàzanie. Jakie? By∏o nim codzienne ponawianie aktu oddania. To piecz´ç wiernoÊci. Z perspektywy lat ujrz´, ˝e wytrwa∏em w poÊwi´ceniu si´ Tobie
bardziej dzi´ki Twym wysi∏kom ni˝ moim zas∏ugom. Zobacz´, ˝e mog∏aÊ mnie nieÊç przez ˝ycie dzi´ki tym kilku prostym s∏owom, jakie powtarza∏em przynajmniej raz ka˝dego
dnia swego nowego ˝ycia.
7. Moje dzieciƒstwo w Twych ramionach b´dzie wyglàdaç inaczej ni˝ Twych pozosta∏ych s∏ug. Ka˝dy z nas jest inny i s∏u˝ba ka˝dego z nas b´dzie inna. Ty sama wyznaczasz
nam zadania, które majà przybli˝aç godzin´ zwyci´stwa
Twego Niepokalanego Serca. JeÊli wi´c natchniesz mnie
swojà ∏askà, w dniach przygotowaƒ do oddania si´ Tobie
napisz´ w∏asny akt poÊwi´cenia, stworzone przez moje serce zjednoczone z Twoim Sercem. Ten akt b´d´ niós∏ przez
˝ycie. On zaprowadzi mnie do s∏u˝by Tobie na ziemi, a potem do najpi´kniejszej s∏u˝by: ozdabiania Twego trony
w niebie.
Zawsze pozostan´ Twoim dzieckiem, Maryjo!
Skoƒczy∏a si´ twoja maryjna medytacja. Jeszcze przez
chwil´ pozostaƒ w kr´gu modlitwy... By zadaç sobie pytanie: Co podczas tego spotkania by∏o dla mnie najwa˝niejsze? Matka NajÊwi´tsza skierowa∏a do Ciebie swoje s∏owo,
podkreÊli∏a niebieskim gestem jakiÊ temat – twój temat. Czy
go dostrzeg∏eÊ? JeÊli tak, podzi´kuj Maryi. Ona rozmawia∏a
z tobà. Spotka∏eÊ Jà dziÊ na drodze swego ˝ycia.
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MATERIA¸Y POMOCNICZE NA ROK 2009
1.
2.
3.
4.

Pewni zwyci´stwa. Konfrontacja z cywilizacjà Êmierci.
Modlitewnik serca
Z Fatimà w przysz∏oÊç. Fundament
Z Fatimà w przysz∏oÊç. Pierwsze soboty.

MATERIA¸Y POMOCNICZE NA ROK 2010
1.
2.
3.
4.

Bezpieczni na kraw´dzi czasu. Zawsze przy Maryi
Fatima zaprasza
Cuda Maryi w ˝yciu Jana Paw∏a II
Przewodnik po Wielkiej Nowennie Fatimskiej

MATERIA¸Y POMOCNICZE NA ROK 2011
WI¢CEJ NI˚ DOCZESNOÂå. Jest Niebo,
jest piek∏o, jest czyÊciec to podstawowe
materia∏y na trzeci rok Wielkiej Nowenny
Fatimskiej. Ksià˝ka zawiera homilie, modlitwy, rozwa˝ania ró˝aƒcowe, teksty medytacji na apele maryjne oraz rozmyÊlania
na wszystkie pierwsze soboty 2011 roku.

W STRON¢ WIECZNOÂCI. Fatimski Drogowskaz. Fatima gubi swój sens, jeÊli nie
zrozumiemy, ˝e Matka NajÊwi´tsza przychodzi do Cova da Iria po to, aby jak najwi´cej ludzi wprowadziç do Królestwa niebieskiego i by jak najwi´cej ludzi uratowaç
przed piek∏em. Wszystkich nas Maryja
chce obdarzyç szcz´Êciem wiecznym. Nawet jeÊli nasza droga do Nieba b´dzie pro187

wadziç przez czyÊciec, trwajàcy choçby „do koƒca Êwiata”… Fatima to radykalne objawienie. Nie interesuje jej nasze szcz´Êcie na tym Êwiecie. Liczy si´ nasza wiecznoÊç.
Wszystko, co zawiera si´ w fatimskim or´dziu, zosta∏o jej
podporzàdkowane. Temu te˝ powinno byç podporzàdkowane ca∏e nasze ˝ycie…

NIEBO – PIEK¸O – CZYÂCIEC. Spojrzenie
KoÊcio∏a. Co KoÊció∏ mówi o Niebie? Jak
Biblia i Tradycja patrzà na tajemnic´ pot´pienia? W jaki sposób teologia dogmatyczna interpretuje czyÊciec? Gdzie przebiega
granica pomi´dzy prawdà o rzeczach ostatecznych, a ich fa∏szywà interpretacjà? Najwi´ksi teolodzy polscy dzielà si´ z nami
swà „wiedzà” o wiecznoÊci, by naszemu
myÊleniu i mówieniu o Niebie, piekle
i czyÊçcu daç silne podstawy teologiczne.
– a ponadto
Materia∏y uzupe∏niajàce:
– Âpiewnik z pieÊniami fatimskimi
– Modlitewnik Serca
– Przewodnik po Wielkiej Nowennie Fatimskiej
analogicznie jak by∏o w sk∏adzie na 2010 rok
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Materia∏y potrzebne do odprawiania Wielkiej Nowenny
Fatimskiej (ulotki, foldery, ksià˝ki, modlitewniki, rozwa˝ania, opracowania tematyczne) mo˝na zamawiaç, piszàc na
adres Sekretariatu Fatimskiego:
Sekretariat Fatimski
os. Krzeptówki 14
34-500 Zakopanem
www.sekretariatfatimski.pl
tel. 18 206 64 20
lub drogà internetowà:
sekretariat@smbf.pl

JesteÊmy Wam wszystkim niezmiernie wdzi´czni za to,
˝e otwartym sercem w∏àczyliÊcie si´ w dzie∏o Wielkiej Nowenny Fatimskiej, za wszelki trud i apostolstwo podejmowane z mi∏oÊci do Maryi. „Bóg zap∏aç” wszystkim, którzy
na rzecz Sekretariatu przes∏ali ofiary pieni´˝ne za otrzymane materia∏y. Nasza wdzi´cznoÊç jest wielka, gdy˝ Wasze
dary pozwalajà Sekretariatowi Fatimskiemu na dalszà dzia∏alnoÊç i podejmowanie nowych inicjatyw.
Z wyrazami wdzi´cznoÊci
i pozdrowieƒ z Polskiej Fatimy
Ks. Krzysztof Czapla SAC
dyrektor Sekretariatu Fatimskiego
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