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Od redakcji
    Szanowni i Drodzy Czytelnicy! Żyjemy w jakże niełatwych czasach: jak 
wiadomo, trwa wojna Europie — na Ukrainie. Widmo kryzysu nie tylko 
ekonomicznego wisi nawet nad całym światem; potencjalnie możliwa jest 
klęska głodu dla milionów ludzi i migracje ludności w ogromnej skali.  
Ogarnia nas obawa przed przyszłością i o pokój światowy.  Zastanawiamy 
się, co robić, aby przetrwać trudny czas obecny i być może jeszcze tru-
dniejszy, jeśli nadejdzie. Na razie wszystko wydaje się w naszym kraju 
względnie dobre: w sklepach nie brakuje towaru, dostępne są wszelkie 
usługi, funkcjonują instytucje. Jednak w ekonomii pojawiły się groźne 
rysy, coś w niej niedomaga, rośnie inflacja, stale pogarszająca poziom za-
spokajania naszych potrzeb.  
   Wszyscy otrzymaliśmy coś od Pana Boga — jedni bardzo dużo, inni 
dużo, jeszcze inni mniej. Dlatego, aby być dla siebie wzajemnym wspa-
rciem, pamiętajmy o pomocy ludziom dotkniętych skutkami inflacji 
czy innych życiowych niedoli. Wsparcie materialne jest oczywiście po-
dstawowe, lecz potrzebne jest nie tylko ono. Wzajemne wspieranie się 
moralne — życzliwością, przyjaźnią, troską — bywa równie ważne, aby 
razem przetrwać trudny czas. Podobnie aktywność społeczna, budowanie 
społecznych więzi. Mogą to być w gronie chrześcijan wspólne spotkania 
modlitewne, a także rozmaite imprezy, ogniska, wycieczki. Wszystko, co 
sprzyja rozmowom, wymianie myśli i emocji, podczas których rodzą się 
też pomysły i tworzy się wspólna radość z ich urzeczywistniania — dla 
dobra własnego i innych ludzi. Uczy nas Ewangelia Święta: „Jedni drugich 
brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Gal. 6,2). Razem 
lżej się przeżywa nawet zawieruchy losu i łatwiej rozwiązuje problemy. 
Pamiętajmy więc o tworzeniu rzeczywistości wspólnoty. 
   Aby rozpraszać ciemności i zyskiwać oparcie, które nie zawodzi — 
miłujący Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w wydarzeniach Kościoła, daje 
nam swoją Miłość i Prawo,  nakazuje być dobrym i mądrym i zaprasza do 
przeżywania pokoju w każdym ludzkim sercu i w każdym czasie. Przy-
pomina też o sile modlitwy, która nam dał. W niej tkwi potężny ładunek 
nadziei dobra, zdolnej przez Łaskę Pana Boga nawet zmieniać bieg histo-
rii, powstrzymywać wojny i przywracać pokój.  
   W obecnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy jako treść 
główną Modlitwę Zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu poczęciu 
NMP — autorstwa Papieża Franciszka. Jest to bezpośrednie nawiązanie do 
Orędzia Fatimskiego, w którym wyrażona jest wola Świętej Matki Bożej. 
Wspaniałym komentarzem do tej Modlitwy jest artykuł prof. dr. hab.  
Andrzeja Zwolińskiego pt. „Rosja w Orędziu Fatimskim”. 
      Zaprezentują nam swoje artykuły m. in. także: ks. dr Marek Dziewiecki, 
ks. Dominik Chmielewski, Harry Duda i Jerzy Skoczylas.  
    Prosimy pamiętać o pomocy naszemu czasopismu.  Aby mogło się 
ono ukazywać, ważna jest każda złotówka. Jeśli prowadzicie Państwo 
działalność gospodarczą — niechaj zechcą Państwo zamieszczać w nim 
ogłoszenia reklamowe. Serdecznie zapraszamy do pomocy temu małemu 
dziełu. Jeśli nasza rzeczywistość społeczna ma być chrześcijańska — takich 
dzieł, choćby małych, potrzeba wiele i warto je wspierać. 
 W kolejnym numerze kwartalnika będziemy się starali aby 
uzyskali Panstwo odpowiedź, co robić w sytuacjach trudnych dla wiary 
chrześcijańskiej, zwłaszcza dziś - od autorytetów - jak sobie z takimi pro-
blemami radzić. 
                                                                                               

 Wacław Maślanka
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WIELKANOC 2022 
- Święta Nadzieii, Prawdy, Miłości i Pokoju - 

aby żyć dla Niego służąc bliźniemu

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby 
pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy 
słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy 
jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do 
grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 
przestraszyły.  Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; 
powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Pio-
trowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział». One wyszły i uciekły 
od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. 
(Mk 16. 1-8)
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„Minął już ponad miesiąc od inwazji na Ukrainę, od rozpoczęcia tej okrutnej i bezsensownej wojny, która, jak 
każda wojna, oznacza porażkę dla wszystkich nas. Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i mat-
ki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swych braci, nawet ich nie widząc; gdzie potężni decydują, a biedni 
umierają – mówił Franciszek. – Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość społeczeństwa. 
Przeczytałem, że od początku agresji na Ukrainę, co drugie dziecko zostało wysiedlone z tego kraju. Oznacza 
to niszczenie przyszłości, prowokowanie dramatycznej traumy u najmłodszych i najbardziej niewinnych wśród 
nas. To jest bestialstwo wojny – czynu barbarzyńskiego i świętokradczego. Wojna nie może byś czymś nieuni-
knionym, nie możemy przyzwyczaić się do wojny! Zamiast tego musimy przekształcić dzisiejsze oburzenie 
w jutrzejsze zaangażowanie. Ponieważ jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy jak wcześniej, to w jakiś sposób 
wszyscy będziemy winni.“ 

„W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkość musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wo-
jny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymaże człowieka z historii. Proszę wszystkich przywódców 
politycznych, aby się nad tym zastanowili i zobowiązali się do tego; aby spoglądając na umęczoną Ukrainę zro-
zumieli, że każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich – mówił Franciszek. - Dlatego ponawiam mój apel 
– Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! Pracujmy poważnie na rzecz pokoju! Niestrudzenie błagajmy 
Królową Pokoju, której poświęciliśmy ludzkość, a szczególnie Rosję i Ukrainę, przy wielkim intensywnym 
współuczestnictwie, za co dziękuję wam wszystkim. Módlmy się wspólnie: «Zdrowaś Maryjo»…“ 
Watykan 27.marca 2022

 ekai.pl Fot. Grzegorz GALAZKA/East News
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Papież Franciszek zawierzył Rosję i Ukrainę 
Niepokalanemu Sercu Maryi
Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, 
miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy 
doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty 
zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku,  
o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspól-
nota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy 
z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność  
i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, 
zapominając o tym, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu. Poprzez wojnę zniszczyliśmy 
Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy 
się obojętni na wszystkich i wszystko, z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, 
Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, 
przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas 
podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej 
dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym 
czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą 
i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta 
naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili 
próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego 
pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, 
raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś wyczerpaliśmy wino nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. 
Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego 
zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, „Ziemio Nieba”, przywróć w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów 
zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa 
usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod 
ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 
domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi  
i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.
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Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto 
syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: 
„Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie 
ludzkość, wyczerpana i wstrząśnięta, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrze-
buje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, 
uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, 
niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu 
siebie nas samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonu-
jemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustała wojna, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Two-
jego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie pokój. Tobie więc 
poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo 
kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas 
Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serce, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo 
Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. 
Amen.
Watykan 25 marca 2022

Zamówienia książek można realizować na: www.ksiazkikatolickie.pl
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W całej Europie jest tylko jed-
no miejsce o nazwie „Fatima”. 
Przywołuje imię  najmłodszej 
córki proroka Mahometa i jego 
pierwszej żony Chadidży. Fatima 
jest uznawana za najdoskonalszą 
kobietę islamu – określana jest 
jako „sajjida” – przywódczyni ko-
biet w raju. Zmarła we 632 roku. 
Określana jest jako Prawdomówna 
(al.-Siddeequah), Błogosławiona 
(al.-Mubarakah), Czysta/Nieska-
lana (al.-Tahirach), Ta, do której 
przemawiają aniołowie (al.-Mu-
haddathah). Wioska otrzymała 
to imię z tej racji, że w okresie, 
gdy Półwysep Iberyjski opano-
wali muzułmanie, córka jednego  
z dowódców o imieniu Fatima 
wyszła za mąż za chrześcijańskiego 
rycerza. Przyjęła chrzest, a ten 
nazwał miejsce ich osiedlenia imi-
eniem swej ukochanej. Imię to 
dla islamu, zwłaszcza dla szyitów, 
związane jest z apokaliptycznymi 
wydarzeniami końca świata – pełni 

rolę związaną z miłosierdziem. 
Wybór Fatimy na objawienia nie 
wydaje się przypadkowy. 

Mariolodzy wyliczają, że Mary-
ja objawiła się ponad 3000 razy  
w różnych miejscach kuli ziemsk-
iej. Objawienie fatimskie, z 1917 
roku, wydaje się być jedynym, 
które wprost zostało związane z je-
dnym z odległych od tego miejsca 
krajem – Rosją. Wymieniona jest 
ona wielokrotnie w 11 tysiącach 
listów napisanej przez najdłużej 
pozostającą przy życiu spośród 
trójki pastuszków, Łucji Dos Santos.   

 13 maja 1917 roku trójka dzie-
ci, pasąc owce i kozy w dolinie 
Cova da Iria pod Dębe, korkowym 
zobaczyła „bardzo piękną Panią”. 
Oznajmiła im, że przychodzi  
z nieba i prosi, aby odmawiały 
codziennie różaniec. Zaprosiła je 
także na kolejne spotkania, które 
miały się odbywać 13-go dnia 
każdego miesiąca. Z całej trójki 
tylko Łucja rozmawiała z „piękną 

Panią” – Franciszek Ją słyszał, ale 
nigdy z Nią nie rozmawiał, a Hia-
cynta jedynie Ja wiedziała. Hia-
cynta jako pierwsza powiedziała 
dorosłym o widzeniu i cała sprawa 
nabrała rozgłosu.   Podczas trze-
ciego objawienia,    

Żądanie poświęcenia Rosji Nie-
pokalanemu Sercu Maryi zostało 
wypowiedziane tuż po wizji piekła, 
w lipcu 1917 roku. Istotną sprawą 
tej wizji jest podkreślenie spojrzenia 
na rzeczywistość w jej duchowym 
wymiarze. Historia, odczytywana 
w aspekcie wiary, jest dostrzegana 
jako pole walki między dobrem  
a złem. Orędzie Fatimy otwiera 
oczy ludzi na tę prawdę nie po to, 
aby zaspokoić ciekawość czy szukać 
sensacji, ale wezwać grzeszników do 
nawrócenia, a ludzi wierzących do 
zdecydowanego opowiedzenia się 
po stronie Chrystusa. Jak pisał sługa 
Boży, ks. Franciszek Bla-chnicki w 
eseju o Fatimie: „Maryja występując 
w funkcji Prorokini czasów ostate-

ROSJA W ORĘDZIU 
FATIMSKIM

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński 
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cznych, naświetla aktualny etap 
walki. (…) Wyraźnie mówi o walce, 
staje na czele walczących, daje 
obietnicę ostatecznego zwycięstwa. 
(…) Celem walki nie jest zniszczenie 
przeciwnika, ale jego uratowanie 
przez nawrócenie”. Modlitwa została 
zapowiedziana jako jedyna i na-
jbardziej skuteczna broń - miała być 
silniejsza od pocisków. 

Zaskakujące jest występowanie 
Rosji w Orędziu Fatimskim. Po raz 
pierwszy w objawieniach Maryja 
wskazuje na konkretny kraj. Kiedy 
mówiła dzieciom o Rosji, one nic o 
nim nie wiedziały – myślały nawet, 
że to imię kobiety, która wymaga 
nawrócenia. Nie wiedziały tym 
bardziej, że w tym samym roku 
wybuchnie tam rewolucja, która do-
prowadzi do powstania bezbożnego, 
krwawego imperium. Jak pisał ks. 
Blachnicki: „Wszystko, co chara-
kteryzuje to mocarstwo i ten sy-
stem jest ‘anty’ – stanowi radykalną 
antytezę tego, co przyniósł Chry-
stus i co charakteryzuje Jego króle-
stwo. (…) Największy i najlepiej zor-
ganizowany, konsekwentny w swoim 
działaniu system ateistyczny! Państwo 
Antychrysta, mistyczne ciało Sza-
tana”. Należy przy tym podkreślić, 
że nie chodzi tutaj o naród rosyjski. 
Rosjanie byli pierwszymi ofiarami 
tego bezbożnego systemu. A nawró-
cenie Rosji nie należy rozumieć jako 
nawrócenie na katolicyzm – ale 
jako odwrócenie się od zła, wyzwo-
lenie z okopów komunistycznego 
kłamstwa. 

Wątek rosyjski w Orędziu Fatim-
skim został uzupełniony 13 czerw-
ca 1929 roku. W hiszpańskim Tuy, 
Maryja objawiając się przebywającej 
już w klasztorze s. Łucji, powiedziała: 
„Przyszła chwila, w której Bóg 
wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie 
z biskupami całego świata poświęcił 
Rosję memu Niepokalanemu Sercu. 
Obiecuję ją uratować za pomocą 
tego środka. Tak wiele dusz zostaje 

potępionych przez sprawiedliwość 
Bożą z powodu grzechów przeciwko 
mnie popełnionych. Przychodzę 
więc wzywać do zadośćuczynienia. 
Ofiaruj się w tej intencji módl się”. 
Objawienie to było dopełnieniem 
prośby z Fatimy, już po wydarze-
niach zwanych Rewolucją 
Październikową w Rosji w 1917 
roku. Ich tłem była cała bolsze-
wicka kampania bezbożnicza, pub-
liczna deklaracja likwidacji religii, 
męczeństwo tysięcy duchownych  
i zniszczenie wielu świątyń. W pla-
nach Opatrzności Bożej – zgodnie 
z teologią chrześcijańską – nie ma 
przypadków. Przynaglenie Maryi z 
1929 roku podkreślało wagę i znac-
zenie praktyki modlitewnej w in-
tencji Rosji. 

Ciągle tajemnicą pozostaje, 
dlaczego Rosja była wymienio-
na jako ogromne zagrożenie dla 
świata. Wiele czynników wpływa 
na unikatową rolę Rosji w świecie. 
Należy do nich m.in. geografia. 
Nie ma ona naturalnych granic, nie 
licząc Pacyfiku i Oceanu Lodowego 
Północnego, co powoduje, że Rosja 
czuje się nieustannie narażona na 
możliwą agresję sąsiadów i niekiedy 
broni się Priama przejawiając agresje. 
Rosja ma także poczucie szczegól-
nej misji, czując się jako następca 
imperium bizantyjskiego. Idea Trze-
ciego Rzymu i pansłowiańskiego 
carstwa, przerodziła się w końcu  
w ideę światowego sztabu komu-
nistycznej międzynarodówki. Dzi-
siaj sięga się zaś do idei euroazjatyz-
mu w której Rosja jest unikatową  
i niepowtarzalną formą cywilizacji. 
Napełnia to rosyjskich obywateli poc-
zuciem dumy i powoduje niechęć do 
Zachodu, który jakoby nie docenia 
wartości Rosji. Efektem jest unikanie 
międzynarodowych organizacji, w 
której Rosja nie może pretendować 
do roli dominującego członka, a 
bliższe stosunki z Zachodem wahają 
się między oburzeniem z racji 

rzekomego lekceważenia Rosji a 
próbami nawiązania bliższych relacji 
z innymi – przy czym żadna z tych 
tendencji nie jest dominująca. 

W Rosji po raz kolejny w historii, 
ale na skalę niespotykaną nigdy 
dotąd, okazało się, że rewolucja 
jest opacznym postępem. Zgod-
nie z nauką Karola Marksa i Fry-
deryka Engelsa rozumiano ją jako 
radykalną zmianę społeczną po-
przez działania mas społecznych. 
Wykorzystano przy tym drastyczne 
idealizujące założenia na temat kla-
sowego zróżnicowania społeczeństwa 
i owoców 

Cechą bezbożnictwa radzieck-
iego była demoniczna nienawiść 
niszcząca wszystko, co sprzeciwiało 
się ideowym zamierzeniom, po-
nadto nie uznawanie żadnej władzy 
moralnej, stosowanie przemocy 
i posługiwanie się kłamstwem.  
Powołana do istnienia komisja do 
spraw zbadania zbrodni komu-
nistycznych w Rosji, z Aleksandrem 
Jakowlewem na czele, ustaliła, że  
w latach 1917 – 1985 reżim sowiecki 
wymordował około 200 tysięcy 
duchownych różnych wyznań, a 
300 tysięcy aresztował. Komisja 
udokumentowała też zniszczenie 
40 tysięcy cerkwi i kościołów oraz 
ponad połowy meczetów i synagog, 
z których wiele było bezcennymi 
zabytkami. Przed zburzeniem za-
zwyczaj je plądrowano i profanow-
ano. 

Prośbę Maryi w Fatimie o 
szczególna modlitwę za Rosję 
upublicznił biskup Leiri dopiero 
13 września 1939 roku. W 1940 
roku s. Łucja zabiegała o ustanow-
ienie przez  Papieża powszechnego 
święta Niepokalanego Serca Maryi. 
W duchu tych próśb, w 25. rocznicę 
objawień, 31 października 1942 
roku, w orędziu radiowym skier-
owanym do Narodu Portugalii, Pius 
XII zawierzył Kościół i cały rodzaj 
ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi 
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(bez wymienienia Rosji). W  roku 
1944 wspomnienie Niepokalanego 
Serca Maryi zostało rozszerzone na 
cały Kościół. 

II Sobór Watykański nie podjął 
wprost tematu komunizmu. Pod-
czas obrad II Soboru Watykańskiego 
dwóch portugalskich biskupów 
rozesłało do wszystkich ojców 
soborowych petycję, w której pro-
sili, aby Ojciec Święty, korzystając 
z obecności biskupów z całego 
świata, dokonał zawierzenia światu 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rosji, zgodnie z 
życzeniem Matki Bożej w Fatimie. 
Petycję podpisało 510 biskupów – 
ojców soborowych, zaś jednym z 
sygnatariuszy był arcybiskup kra-
kowski, Karol kard. Wojtyła. 

Papież Paweł VI przyjął sugestię  
ojców soborowych na temat 
poświęcenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi tylko częściowo: w mow-
ie na zakończenie III sesji Soboru, 
21 listopada 1964 roku, powierzył 
Niepokalanemu Sercu „rodzaj ludz-
ki”, nie czyniąc żadnej wzmianki o 
Rosji i nie prosząc o udział w tym 
przedsięwzięciu obecnych biskupów 
– jak to dokładnie wskazała Mat-
ka Boża Siostrze Łucji. Paweł VI 
ponowił oddanie Maryi świata 21 lis-
topada 1964 roku. Wezwał także do 
ponownego osobistego poświęcenia 
się Niepokalanemu Sercu Maryi w 
25. rocznicę tego aktu dokonanego 
przez Piusa XII.  

O wiele częściej na temat Rosji i 
prawosławia zabierał głos Jan Paweł 
II, „papież z Polski”, jednak zazwyczaj 
w kontekście nadziei na zbliżenie 
ekumeniczne, czy wspominając 
bogate tradycje chrześcijaństwa na 
Wschodzie. 

W pierwszą rocznicę zamachu 
Jan Paweł II przybył do Fatimy. 
Rok po strzałach na Placu św. Pi-
otra, w przeddzień rocznicy zama-
chu, wieczorem 12 maja 1982 roku 

ukląkł przed figurą matki Bożej 
w Kaplicy Objawień w Fatimie. 
Odmówił modlitwę i założył na 
ręce Maryi złoty różaniec. Do zgro-
madzonych mówił, że już w klin-
ice, po odzyskaniu świadomości, 
skierował swe myśli do tego mie-
jsca. Dostrzegł wyraźną szczególną 
opiekę Matki Bożej. Jan Paweł II, 
po wnikliwej analizie orędzia fa-
timskiego, w związku z zamachem 
na jego życie, które było w nim 
zapowiedziane, dokonał zawierze-
nia światu Niepokalanemu Sercu 
Maryi w 1982 roku (bez udziału 
biskupów świata, jak chciała Mary-
ja). Siostra Łucja też świadkiem 
poświęcenia przez niego świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Po-
tem Papież długo rozmawiał z s. 
Łucją, która wskazywała na brak 
związku z biskupami podczas tego 
poświęcenia świata.

W 1984 roku akt zwierzenia został 
powtórzony. Wcześniej Papież posłał 
list do biskupów z trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem i zapowiedzią za-
wierzenia. Ceremonia odbyła się 
przed Bazyliką św. Piotra 25 marca, 
przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, 
którą biskup Fatimy przywiózł do 
Watykanu. 
W tym samym czasie wysłannik 
Papieża, słowacki bp Paweł Hnil-
ica, dokonał tego poświęcenia w 
Moskwie. Siostra Łucja nie miała 
wątpliwości, że tym razem wszystko 
odbyło się zgodnie z wolą Maryi. 
W 1989 roku zaczęły się przemi-
any, które doprowadziły do upadku 
komunizmu. Dopiero uroczystość 
powtórzone poświęcenie  25 mar-
ca 1984 roku, jak twierdzi s. Łucja, 
spełniło wszystkie warunki podane 
przez Maryję. Teraz czekamy na 
cud” - dodała. Dopiero papież Po-
lak zdołał spełnić wszystkie warun-
ki  ważnego poświęcenia Rosji Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. 

W 1989 roku s. Łucja „niepokoiła 
się, że świat nie rozpozna w wydarze-

niach po 1989 roku wstawienniczej 
mocy Niepokalanego Serca Maryi, 
któremu został zawierzony pokój”. 
Podczas kolejnej pielgrzymki do 
Fatimy, 13 maja 1991 roku, Jan 
Paweł II ponownie spotkał się z s. 
Łucją. Powtórzył też akt zawierze-
nia świata Matce Bożej. 

W grudniu 1996 roku, już po ro-
zpadzie Związku Radzieckiego, fi-
gura matki Bożej Fatimskiej stanęła 
– podczas jej peregrynacji po wielu 
miastach Rosji, m.in. naznaczonych 
krwią ofiar komunistycznych 
(obozy pracy, Katyń, Jekatenburg) 
– na Placu Czerwonym w Moskwie. 

13 maja w Roku Jubileuszowym 
2000, w Fatimie, w kolejną  rocznicę 
pierwszego objawienia Matki Bożej 
w Fatimie, Ojciec Święty Jan Paweł 
II dokonał beatyfikacji dwójki 
przedwcześnie zmarłych dzieci, 
które były świadkami orędzia fa-
timskiego. Kilka dni później 
Papież powiedział, że wprawdzie 
nie były one męczennikami, ale 
„dowiodły praktykowania cnót 
chrześcijańskich w stopniu he-
roicznym, mimo dziecięcego 
wieku”. Stali się oni tym samym 
najmłodszymi beatyfikowanymi nie 
męczennikami w historii Kościoła. 
Papież podczas beatyfikacji mówił: 
„Niech orędzie ich życia pozosta-
nie na zawsze żywe, aby oświetlać 
drogę ludzkości!” 

Temat zawierzenia świata, a 
zwłaszcza Rosji, Niepokalanemu 
Sercu Maryi powracał w mediach 
przez całe lata i był pilnie śledzony 
przez rzesze wiernych. Siostra 
Łucja stwierdziła, że oczekiwane 
nawrócenie Rosji obejmuje też 
prawosławnych. Były metropolita 
moskiewski (2002 – 2007), abp Ta-
deusz Kondrusiewicz, spotkał się z 
s. Łucją kilkakrotnie. W 1991 roku 
karmelitanka powiedziała mu, że 
„zawierzenie przez Jana Pawła II 
świata i Rosji Niepokalanemu Sercu 
było wykonane według woli Maryi”.
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Cywilizacja Miłości jest wspaniałą 
ideą uniwersalną, w realizację której 
winni zaangażować się nie tylko 
chrześcijanie, ale wszyscy ludzie 
dobrej woli i wielkiego serca. Jest 
cywilizacją, która powinna być 
służebna całości społeczeństwa i 
może się ona stać faktem wówczas, 
gdy w jej urzeczywistnianie włączą 
się wszyscy ludzie bez żadnych 
wyjątków.

Św. Jan Paweł II, wielki apostoł 
Nowej Cywilizacji Miłości, widzi w 
jej kształtowaniu ratunek dla świata 
skorumpowanego relatywizmem 
moralnym. To On pokazał nam, 
że program przemiany ludzkich 
serc wyrasta z fundamentalnych 
pokładów kultury europejskiej i z 
jej chrześcijańskiego dziedzictwa. 
Jest programem opartym na praw-
dach wiary,  Ewangelii i dyrektywach 
moralnych — wprowadzających 
równowagę do ludzkiego bytu. 
Wartości ewangeliczne są więc wska-
zaniem, na którym ma być oparty 
nowy porządek społeczny. Wizja św. 
Jana Pawła II streszcza się w encyk-
likach Dives in misericordia („Bóg 
bogaty w miłosierdzie”) i Redemptor 
hominis („Odkupiciel człowieka”), 
gdzie mówi się o prymacie: osoby nad 
rzeczą, etyki nad techniką, postawy 
„być” nad postawą „mieć” oraz 
miłosierdziu nad sprawiedliwością. 

Człowiek żyje w pełni jedynie w 
postawie prawdziwej miłości. Może 
się odnaleźć tylko poprzez bezinter-
esowny dar z siebie — tak uczy os-
tatni Sobór. Poza doświadczeniem 
miłości nie potrafi być szczęśliwy. 
Kształtowanie w sobie postawy miłości, 
przy fundamentalnym szacunku dla 
drugiego człowieka jako rezultatu 
wierności prawu moralnemu, może 
dać człowiekowi prawdziwe szczęście i 
wprowadzić ład do jego życia.

Podstawą cywilizacji miłości jest 
pierwszeństwo osoby nad rzeczą. 
W wieku XX i XXI w. człowiek padł 
ofiarą nieludzkich form poniżenia i 
niszczenia wytworów własnej kul-
tury. Dzieje się tak m. in. dlatego, że 
osobę ludzką zredukowano do pozi-

omu rzeczy i uczyniono ją przed-
miotem używania; rzeczy, której byt 
określany jest jako wartość jedynie 
wówczas, kiedy wiąże się z zyskiem 
lub z przynależnością do danej re-
ligii lub jej odłamu. Tymczasem tylko 
umieszczenie człowieka w perspekty-
wie chrystocentrycznej chroni go 
przed niewiadomą i pozbawioną fun-
damentu przyszłością, nadając mu 
szacunek i wartość samą w sobie ze 
względu na sam fakt człowieczeństwa.

Tymczasem rzeczy użytkowe 
powinny być podporządkowane do-
bru osoby i jej doskonaleniu. Dlatego 
szczególnie drugi element cywiliza-
cji miłości — pierwszeństwo etyki 
nad techniką — wskazuje drogę, jak 
wykorzystywać dobra materialne i 
osiągnięcia człowieka. Jan Paweł II 
w encyklice „Redemptor hominis” 
pisze, że:

Rozwój techniki oraz naznaczony 
panowaniem techniki rozwój cy-
wilizacji współczesnej domaga się 
proporcjonalnego rozwoju moralności 
i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje 
się, niestety, wciąż pozostawać w tyle. 
I stąd też ów skądinąd zdumiewający 
postęp, w którym trudno nie 
dostrzegać również tych rzeczy-
wistych znamion wielkości człowieka, 
jakie w swych twórczych zalążkach 
objawiły się na kartach Księgi Rod-
zaju już w opisie jego stworzenia 
(por. Rdz 1-2), musi rodzić wielorakie 
niepokoje. Niepokój zaś dotyczy za-
sadniczej i podstawowej sprawy: czy 
ów postęp, którego autorem i sprawcą 
jest człowiek, czyni życie ludzkie 
na ziemi pod każdym względem 
„bardziej ludzkim”, bardziej „god-
nym człowieka”? Nie można żywić 
wątpliwości, że pod wielu względami 
czyni je takim. Pytanie jednak, które 
uporczywie powraca, dotyczy tego 
co najistotniejsze: czy człowiek jako 
człowiek w kontekście tego postępu 
staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, 
bardziej świadomy godności swego 
człowieczeństwa, bardziej odpow-
iedzialny, bardziej otwarty na dru-
gich, zwłaszcza dla potrzebujących, 
dla słabszych, bardziej gotowy 

świadczyć i nieść pomoc wszystkim?
Dzisiaj potrzebne są człowiekowi 

siły i moce duchowe, aby tę technikę 
utrzymać w karbach, bo inaczej nas 
unicestwi, obróci się przeciwko swo-
jemu twórcy.

Istotę ludzką najlepiej kształtują 
prawda, dobro i piękno w 
przeciwieństwie do tworów techniki, 
które mają jedynie swoją określoną 
rolę służebną, choć oczywiście, nie-
obce im może być również piękno 
w sensie estetycznym. Błędem jest 
korzystanie z osiągnięć technic-
znych w taki sposób, aby z czasem 
stawały się one celem samym w so-
bie, podporządkowując człowieka 
lub uzależniając go od siebie i 
wprowadzając obce naturze ludzk-
iej nowe modele zachowania. Taka 
sytuacja często bywa doraźnie ak-
ceptowana, ale w perspektywie nie-
sie zagrożenia.

Trzecia zasada cywilizacji miłości 
podkreśla pierwszeństwo „być” nad 
„mieć”. O wartości człowieka nie de-
cyduje bowiem to, co on posiada, lecz 
kim jest. Człowiek potrafi kochać 
i czynić z siebie dar dla bliźniego 
w wyniku działania własnej woli i 
walorów swej osobowości. „Być” 
oznacza zatem realizować siebie w 
akcie przeznaczenia, którego celem 
jest zawsze humanizm skierowany 
ku drugiemu człowiekowi.

Czwarta zasada cywilizacji 
miłości to miłosierdzie dopełniające 
sprawiedliwość. Miłość bowiem, 
wyrażająca miłosierdzie, jest większa 
od sprawiedliwości, chociaż jej nie 
znosi ani nie zastępuje. W encyklice 
„Dives in misericordia” przeczytamy: 
Miłość staje się miłosierdziem, gdy 
wypada jej przekroczyć ścisłą miarę 
sprawiedliwości. Miłosierdzie jest 
nieodzownym wymiarem miłości, 
jest jakby jej drugim imieniem, a 
zarazem właściwym sposobem jej 
objawienia się i realizacji.

Jan Paweł II mówił o Cywilizacji 
Miłości, że będzie, lub naszej cy-
wilizacji w ogóle nie będzie. Dlatego 
codziennie ją u podstaw twórzmy.   

                                               Emiljan
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A GDZIE JEST JAGNIĘ?…
Biblia opisuje wiele dramatycznych 

historii, które po ludzku wydawały 
się sytuacjami bez wyjścia. Popatrz-
my na jedną z takich właśnie historii.

Abraham był człowiekiem mądrym 
i szlachetnym. Był też zamożny i 
szczęśliwy. Był zaprzyjaźniony z Bo-
giem i szanowany przez ludzi. Był 
człowiekiem sukcesu. Niemal nicze-
go mu nie brakowało. Ale i on miał 
jedno, wielkie, niespełnione prag-
nienie. Ogromnie pragnął mieć syna. 

W tamtych czasach było uważane 
za coś normalnego, że człowiek 
zamożny mógł mieć potomstwo z 
kim chciał. Choćby z niewolnicą. 
Jednak Abraham nie tylko chciał 
mieć wytęsknionego i upragnionego 
syna. On chciał mieć potomka nie z 
jakąkolwiek kobietą, lecz z ukochaną 
żoną - Sarą.  Biblia mówi, że Sara była 
najpiękniejszą kobietą świata. Tak 
wygląda każda kobieta, która jest ko-
chana przez swojego męża. Tak też 
wyglądała Sara w oczach Abrahama, 
który kochał ją całym sercem. 

Ogromne pragnienie posiada-
nia syna wynikało u Abrahama z 
kilku powodów. Po pierwsze, z jego 
miłości ojcowskiej, jaką w sobie 
odczuwał. Po drugie, chciał mieć 
potomka, aby stać się ojcem wiel-
kiego narodu. Była w nim zatem 
miłość do rodziny i miłość do nar-
odu. Po trzecie, Abraham wczuwał 
się w sytuację i cierpienie żony, która 

cierpiała podwójnie: bo nie miała 
dziecka, któremu mogłaby okazywać 
swoją macierzyńską miłość, a z dru-
giej strony była nieszczęśliwa, bo 
brała na siebie winę za to, że jej uko-
chany mąż nie ma potomka.

Gdy weźmiemy to wszystko pod 
uwagę, to zaczniemy zdawać sobie 
sprawę z tego, jak niesłychane było 
w Abrahamie pragnienie syna. I 
jak dramatyczne było jego cierpi-
enie, gdyż wydawało się, że to jego 
największe marzenie nigdy się nie 
ziści. Zarówno on, jak i Sara byli 
już w podeszłym wieku, a jego żona 
uchodziła za niepłodną. Biorąc pod 
uwagę te okoliczności, pragnienie 
posiadania syna było pragnieniem 
kompletnie nierealnym. 

A jednak Abraham nie ustąpił. 
Nie poddał się. Wiedział, że sam 
nie był w stanie zrealizować swo-
jego największego pragnienia. W 
tej sytuacji zwraca się z prośbą o 
pomoc do Boga, czyli do swojego 
największego przyjaciela. Abra-
ham nie wiedział jeszcze wtedy, jak 
bardzo Bóg kocha ludzi i jak bard-
zo przejmuje się naszym losem. W 
najpiękniejszych nawet snach nie 
był w stanie wymarzyć sobie Boga, 
który przyjdzie do nas osobiście w 
ludzkiej naturze, gdyż kocha nas 
dosłownie nad życie. Mimo to zw-
raca się do Stwórcy ze swoją prośbą, 
która wydawała się niemożliwa do 
spełnienia: „Boże, pomóż mi. Tylko 

Tobie mogę to moje największe 
pragnienie zawierzyć. Nawet żonie 
nie zwierzę się z moich pragnień, bo 
przecież byłoby jej skrajnie przykro, 
że przez dziesięciolecia małżeństwa 
nie dała mi dziecka. Więc tylko To-
bie, Boże, zwierzam się z tego prag-
nienia…”. 

I staje się cud. 
Bóg daje Abrahamowi syna Izaa-

ka – upragnionego, wymarzonego, 
ukochanego. Najpierw jest sielanka, 
radość nie do opisania, niemal pow-
rót do raju. Izaak rośnie i pięknieje 
w oczach. Sara kwitnie, bo oto na 
starość dała mężowi i sobie dziecko, 
o którym przez tyle lat nadaremno 
marzyli. Syn staje się coraz dojrzal-
szy i mądrzejszy. Jest radością i dumą 
obojga rodziców. Obydwoje są Bogu 
wdzięczni i sami nie mogą uwierzyć 
w swoje niespodziewane szczęście.

Wtedy, gdy Abraham i Sara 
doświadczają największej radości, 
gdy podziwiają Boga za cud ich rod-
zicielstwa, gdy codziennie na nowo 
dziękują Bogu za ten cud, staje się 
coś dla nich strasznego i wcześniej 
niewyobrażalnego: Bóg żąda od Ab-
rahama, aby ten oddał mu syna. 

Tego Abraham nie jest w stanie 
w żaden sposób zrozumieć. W jego 
głowie pojawia się tysiące boles-
nych myśli, a jego serce przeszywa 
niewyobrażalne cierpienie.

Co mógł w tak skrajnym cierpieniu 
myśleć Abraham? Chyba coś takiego:

Nie ma sytuacji 
bez wyjścia, czyli 
o Abrahamie 
i Maryi
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 „Boże, Ty jesteś chyba jakimś pot-
worem, a nie miłością czy przy-
jacielem. Zakpiłeś sobie ze mnie. 
Najpierw spełniłeś moje największe 
pragnienie, jakie jedynie Ty 
mogłeś spełnić. Sprawiłeś, że stałem 
się najszczęśliwszym człowiekiem 
świata, że moja żona przeżywa 
niewypowiedzianą radość, że Izaak, 
który jest cudownym prezentem od 
Ciebie, stał się środkiem mojego ser-
ca. A teraz żądasz, żebym ci oddał 
moje jedyne dziecko? Chcesz, żebym 
je własnymi rękami złożył na ofiar-
nym ołtarzu!? W takim razie nie jest 
moim największym przyjacielem, 
lecz największym dręczycielem.
Wymyśliłeś aż tak wyrafinowany 
sposób,  żeby doprowadzić mnie do 
rozpaczy i żeby śmiertelnie zranić 
moją ukochaną żonę! Twoja wola 
oznacza dla mnie i dla niej wyrok 
śmierci. Zostaje mi już chyba tylko 
odebrać sobie życie, albo zbuntować 
się wobec Ciebie i znienawidzić 
Ciebie.” 

Abrahamowi w jednym momen-
cie zawala się świat. Nikt z nas nie 
doświadczył podobnego dramatu. 
Nikt z nas nie mierzył się z tak sk-
rajnie bolesną próbą zawierzenia 
Bogu. 

Co w tej sytuacji bez wyjścia robi 
Abraham? Skrajnie cierpiąc i nicze-
go nie rozumiejąc, idzie z Izaakiem 
na wskazane przez Boga wzgórze. 
Jest gotów złożyć syna w ofierze. 
Przeżywa niewyobrażalną gehennę, 
a mimo to jest gotów oddać swoje 
ukochane dziecko Bogu. Jest gotów 
uczynić to wbrew wszystkiemu, 
wbrew wszelkiej logice, a przede 
wszystkim wbrew samemu sobie i 
wbrew swojemu krwawiącemu ser-
cu. Jest gotów stracić wszystko. Sko-
ro to Bóg tego od niego żąda, to jest 
gotów. Niczego nie rozumie, a mimo 
to pozostaje wierny Bogu. 

Ta heroiczna wierność Abrahama, 
to jego męczeńskie posłuszeństwo 
wobec Boga wydaje się być kom-
pletnie pozbawione sensu. Po co być 

Niesie swój ból samotnie. Nie dzieli 
się nim ze swoim ukochanym Izaak-
iem. Heroicznie ufa Bogu, który 
wcześniej spełnił jego największe 
pragnienie, a teraz wszystko wska-
zuje na to, że ten sam Bóg zsyła mu 
los najbardziej udręczonego ojca. 

Wtedy, gdy Abraham pogrożony 
jest w najstraszliwszym cierpieniu, 
przychodzi rozwiązanie, którego nie 
mógł przewidzieć. Oto na wzgórzu 
Moria odkrywa, że Bóg nie chce 
odebrać mu syna, lecz jedynie chce 
pomóc Abrahamowi w odkryciu 
najważniejszej prawdy na tej ziemi, 
czyli prawdy o tym, że ten, kto zawie-
rza Bogu wszystko, wszystko zyskuje 
i w każdej sytuacji wygrywa. Także 
wtedy, gdy po ludzku wydaje się, że 
staje się największym przegranym. 

Inny Syn na innym wzgórzu…
Zachować nadzieję w każdej sytu-

acji może ktoś, kto zaprzyjaźnia 
się z Bogiem w sposób aż tak 
niezwykły, jak uczynił to Abraham.
Zaprzyjaźnić się z Bogiem jak ten 
patriarcha, słusznie zwany ojcem 
naszej wiary, to siebie i wszystko 
zawierzyć Bogu nawet wtedy, gdy 
wydaje się to działaniem wbrew 
wszelkiej logice, wbrew zdrowemu 
rozsądkowi, wbrew sercu. Pomimo 
heroicznego zaufania wobec Boga, 
to jednak nie Abraham jest w Biblii 
kimś najbardziej niezwykłym w tym 
względzie. To nie on stanął przed 
największą, najbardziej wydawałoby 
się skrajną sytuacją bez wyjścia. 

Biblia ukazuje nam kogoś, kto 
zaprzyjaźnił się z Bogiem jeszcze 
bardziej niż Abraham. Tą osobą 
jest wyjątkowa nastolatka z Naza-
retu, która stała się nową Ewą i na-
jbardziej niezwykłą kobietą w his-
torii ludzkości. To Maryja, Matka 
Jezusa, której historia zaczęła się tak 
radośnie, że ona sama nie mogła w 
to uwierzyć. 

Abraham prosił Boga o syna. 
Maryja nie prosiła Boga o nic. To 
Bóg posłał do niej swojego anioła, by 

wiernym komuś, kto w tak okrutny 
sposób kpi z człowieka? Po co być 
wiernym komuś, kto chce zabrać mi 
osobę, którą kocham najbardziej na 
tej ziemi?

Być może Abraham czuje intui-
cyjnie, że nie powinien walczyć z 
Bogiem. Być może przeczuwa, że ta 
historia nie skończy się tragicznie, 
jeśli do końca pozostanie Bogu wi-
erny. Jednak zdrowy rozsądek pod-
powiada, że to wszystko nie ma teraz 
sensu. Co robić w obliczu tak skra-
jnej próby? Kogo posłuchać: Boga, 
który wydaje się teraz okrutny, czy 
własnego kochającego serca?

My wiemy, jak skończyła się tamta 
dramatyczna historia. Jednak Abra-
ham, idący z jedynym i ukochanym 
synem w kierunku wzgórza Moria, 
jeszcze nie znał jej zakończenia. Czy 
rozmawiali? Czy Izaak dopytywał 
się, dokąd i po co idą…? Raczej 
tak. Był przecież już wystarczająco 
świadomy tego, co się dzieje. 
Możemy wyobrazić sobie dialog Ab-
rahama z synem:

– Tato, dokąd my właściwie idzie-
my? 

– Idziemy złożyć Bogu ofiarę. 
– Tato, a co złożymy w ofierze? 

Zapomnieliśmy wziąć owieczkę. 
Może musimy wrócić się do domu?...

Idąc w kierunku ofiarnego wzgórza 
Abraham musiał być silny za sie-
bie i za syna. Nie mógł przecież 
powiedzieć synowi: „To ty będziesz 
tą ofiarą”, gdyż Izaak nie miał jeszcze 
tak mocnej więzi z Bogiem, jak 
jego ojciec. Być może zbuntowałby 
się na Boga. Być może poczułby do 
Niego wręcz nienawiść. Być może 
błagałby ojca o litość, stawiając go w 
sytuacji nie do zniesienia. Być może 
powiedziałby: „Tato, uciekajmy stąd i 
nie słuchajmy tak okrutnego Boga!”. 

Abraham imponuje nam swoją 
nadzieją i swoim zaufaniem do Boga. 
On nie buntuje, mimo skrajnego 
bólu. Ne przeklina Boga. Ma siłę za 
siebie i za swojego syna. Zachowuje 
nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. 
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o coś ją poprosić. Maryja była zdu-
miona tym wyróżnieniem. Trud-
no jej było uwierzyć, że to dzieję 
się naprawdę, że nie jest to tylko 
wzruszający sen dziewczyny. 

Została przez Boga obdarowana 
największym wyróżnieniem i za-
szczytem w dziejach świata. Dała 
ludzką naturę Bogu. Stała się Jego 
prawdziwą Matką w tym, co w Jezu-
sie było człowiecze. Przez dziewięć 
miesięcy była żywym tabernakulum. 
Nosiła i chroniła Syna we własnym 
wnętrzu. Po Jego narodzinach 
karmiła Go własną piersią. Razem ze 
swoim mężem chroniła Jezusa przed 
Herodem, ratując Mu życie. Później 
rozważała i zachowywała w sercu 
wszystkie Jego słowa.

Była niezwykle dumna z Syna, 
którego dostała w prezencie i który 
był dosłownie nie z tej ziemi. Z 
każdym dniem upewniała się o tym, 
że On jest Miłością i Świętością. 
Na Jej prośbę uczynił pierwszy cud 
– dla nowożeńców. Widziała, jak 
powołuje uczniów, którzy natychmi-
ast zostawiają wszystko i idą za Nim. 
Widziała, jak porywa i zachwyca 
tłumy. Widziała, jak karmi ludzi, 
jak ich uzdrawia, pociesza, nawraca, 
uczy kochać. 

Już nie miała wątpliwości, że cała 
ta niezwykła, wzruszająca historia 
nie z tej ziemi dzieje się naprawdę. 
To nie Jej sen. To nie Jej marzenia. 
To rzeczywistość piękniejsza od 
najpiękniejszych marzeń. Odtąd było 
dla niej oczywiste to, co usłyszała 
przy zwiastowaniu od anioła: że jest 
pełna łaski. I że jest błogosławiona 
między niewiastami. 

Stała się nieskończenie bardziej ob-
darowana przez Boga niż wcześniej 
Abraham. Stała się protagonistką 
najpiękniejszej historii miłości w dzie-
jach świata. Stała się Matką Zbawicie-
la. To dzięki Niej Bóg mógł osobiście 
i do końca objawić swoją miłość do 
człowieka. To dzięki Niej historia 
zbawienia osiągnęła swoją pełnię. 

I właśnie wtedy, gdy Maryja 
doświadczała szczytu radości i 
wdzięczności wobec Boga, stała się 
rzecz niewyobrażalnie bolesna. Stało 
się coś, co miało prawo całkowicie 
Ją załamać. Stało się coś, co dawało 
Jej – po ludzku patrząc – prawdo do 
buntu. Stało się coś, co miało prawo 
Ją złamać i załamać oraz radykalnie 
oddalić od Boga: Jej święty i uko-
chany Syn został skazany na śmierć. 
I to na śmierć krzyżową, na śmierć 
w udrękach zarezerwowanych dla 
największych zbrodniarzy.

Wiemy, że nikogo nie skrzywdzili-
śmy tak bardzo, tak skrajnie, tak 
niemiłosiernie, jak Jej niewinnego 
Syna, który przeszedł przez ziemię 
wszystkim dobrze czyniąc. Nie za-
wsze zdajemy sobie jednak sprawę 
z tego, w jakiej sytuacji znalazła się 
Maryja – na drodze krzyżowej Jezu-
sa i pod Jego krzyżem, gdy widziała 
Jego udrękę i gdy krople Jego krwi 
spadały na Jej twarz. 

Nie uświadamiamy sobie zwykle 
tego, w jak skrajnie wydawałoby się 
beznadziejnej sytuacji znalazła się 
współcierpiąca z Jezusem Maryja. 
Nie tylko przeżywała gehennę razem 
ze swoim udręczonym Synem. Miała 
prawo przeżywać śmiertelne rozc-
zarowanie Bogiem. Przeszywał Ją 
przecież miecz tak niewyobrażalnej 
boleści, jakiej nie doznał nikt z ludzi 
w całej historii. 

Miała prawo krzyczeć: „Boże, to 
nie tak umawiałam się z Tobą w 
czasie zwiastowania! Obiecywałeś, 
że będę wyróżniona i pełna łaski. 
Miałam się niczego nie bać! Miałam 
być najbardziej błogosławioną ze 
wszystkich kobiet. A oto teraz jestem 
najbardziej cierpiącą i udręczoną, 
razem z moim niewinnym Synem. 
Boże, oszukałeś mnie! Nie ostrzegłeś 
mnie, że znajdę się pod krzyżem! 
Nie zapytałeś mnie na początku o to, 
czy zgadzam się na tak drastycznie 
bolesne zakończenie historii, która 
miała być błogosławieństwem i która 
miała przynosić jedynie radość! 

Żałuję, że wtedy się zgodziłam, bo 
teraz jestem w sytuacji bez wyjścia. 
Cała ta historia jest potworną 
porażką i nie ma sensu!”.

Maryja miała prawo do takich 
przeżyć i słów. Miała prawo się 
zbuntować. Albo załamać. Miała 
prawo krzyczeć pod krzyżem 
przeciw Bogu. Z perspektywy his-
torii zbawienia wiemy o tym, o czym 
nie mógł jeszcze wiedzieć Abraham, 
chociaż już wiedział, że Bogu warto 
zaufać zawsze i że Bóg rzeczywiście 
nieobliczalny jest tylko w jednym: w 
zaskakiwaniu nas miłością! Wiemy, 
że Bóg nie odebrał Abrahamowi 
wymarzonego syna. 

Maryja zmierzyła się z próbą wiary 
i zaufania nieskończenie trudniejszą 
niż Abraham, idący z Izaakiem na 
wzgórze Moria. Kilka tysięcy lat po 
Abrahamie Bóg Ojciec – na innym 
wzgórzu, na Golgocie – złożył w ofi-
erze własnego Syna, wydając Go w 
nasze ręce. A Maryja była tą, która ze 
strony ludzi zapłaciła za tę historię 
największą, nadludzką cenę cierpi-
enia.

Wiemy, że odpowiedzią ze st-
rony Maryi było Jej całkowite 
zaufanie wobec Boga także w tej 
najbardziej bolesnej i najbardziej sk-
rajnej ze wszystkich sytuacji, w jakiej 
kiedykolwiek znalazł się człowiek! 
Jezus - w imieniu wszystkich krzy-
wdzonych i cierpiących - wykrzyczał 
na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił!” (Mk 15, 34). 
Maryja nie krzyczała. Nie buntowała 
się. Nie zwątpiła. Wytrwała do 
końca.

Okazała się silniejsza od na-
jwspanialszych mężczyzn: od Pi-
otra, Jana i innych apostołów. Oni 
ulegli zwątpieniu. Poddali się. Ch-
cieli schować się przed światem. 
Zamknęli się w Wieczerniku. Mary-
ja ich tam znalazła. Umacniała tych, 
którzy byli  przerażeni i którzy utra-
cili nadzieję. 

Maryja czyniła to wbrew sercu. 
Wbrew zdrowemu rozsądkowi. 
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Trwała do końca przy dręczonym 
Synu. Trwała w ciszy i miłości. W 
nadziei i zaufaniu. Trwała przy 
Bogu, bo wiedziała, że On Jej nie ro-
zczaruje w żadnej sytuacji.

Bóg odpowiedział Jej w sposób, 
którego nie mogła przewidzieć. Jej 
ukrzyżowany i śmiertelnie zadręczony 
Syn zmartwychwstał i powrócił. 
Z pewnością Jej pokazał się jako 
pierwszej. Ewangelie o tym nie mówią, 
bo to sprawa między Synem Boga a 
Jego ziemską Mamą.

Jezus powrócił, by pozostać z Nią i z 
każdym z nas do końca doczesnościOn 
będzie naszą niewyobrażalną radością 
przez całą wieczność. A Ją – swoją 
Ukochaną i Bolesną pod krzyżem 
Matkę – zabrał do Nieba jako pierwszą, 
gdyż niewyobrażalnie za Nią tęsknił. 

Tak bardzo tęsknił, że zabrał Ją do sie-
bie, nie czekając nawet, aż umrze.

Historia Abrahama i historia Maryi 
to nieodwołalne potwierdzenie tego, 
że Bóg rzeczywiście jest nieoblicza-
lny tylko w jednym: w zaskakiwaniu 
nas swoją miłością. Któż mógłby 
spodziewać się tego, że nasz los 
okaże się dla Boga ważniejszy niż 
Jego własny los? Takiego właśnie 
Boga spotkał Abraham, zawierzając 
Mu nieodwołalnie siebie, swoje 
największe marzenia oraz los tych, 
których kochał nad życie. My, 
chrześcijanie, spotykamy Boga, który 
zaskakuje miłością jeszcze bardziej. 
Ponad wszelką miarę!

Dopóki nie zbliżamy się do postawy 
Abrahama i do postawy Maryi, dopó-
ty wiara, nadzieja i miłość są w nas 

kruche i zagrożone.  W każdej sytu-
acji potrafi trwać w nadziei ten, kto 
jest już pewien tego, że kto trwa przy 
Bogu w Wielki Piątek, ten doświadczy 
Niedzieli Zmartwychwstania.

W niezawodnej nadziei trwają 
ci, którzy wiedzą, że najbardziej 
kocha nas Ten, Który został przez 
człowieka najbardziej skrzywdzony 
oraz Ta, która z Nim współcierpiała. 
Do miłości dorasta ten, kto od-
krywa, że nawet najbardziej okrutne, 
całkowicie niezawinione cierpienie 
oraz nawet najbardziej nieludzka, 
niewyobrażalna krzywda nie jest 
przeszkodą w tym, by słuchać Boga 
we wszystkim, by Mu bezwarunkowo 
ufać i by zachować nadzieję także w 
tych sytuacjach, które wydają się bez 
wyjścia.

 Czasopismo „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” 
obchodzi w tym roku jubileusz – to już 7 lat. Poprzez 
naszą pracę naukową podtrzymujemy i z entuzjazmem  
krzewimy katolickie wartości, tak bardzo doceniane przez 
personalistów chrześcijańskich, do których należy zaliczyć 
m.in. Feliksa Konecznego. Według niniejszego historyka 
to dzięki katolicyzmowi dopiero w  cywilizacji łacińskiej 
urzeczywistniła się supremacja pierwiastka duchowego 
nad materialnym. Warto w tym miejscu przytoczyć jego 
słowa z książki pt. „O ład w historii”, podkreślające istotę 
etyki katolickiej w kształtowaniu społeczeństwa europe-
jskiego: „Etyka cywilizacji łacińskiej jest etyką katolicką, 
bo cywilizacja ta jest dziełem Kościoła, składa się z nar-
odów wychowywanych przez Kościół”. Przy czym, etyka 
ta nie jest redukowaniem chrześcijaństwa, które wiąże się 
z „etycznym” urządzaniem się na ziemi, aby nie narazić się 
Bogu, lecz jej podstawą powinna być droga do Boga, gdzie 
celem jest szczęście wieczne, zbawienie.

Nasilający się kryzys duchowy współczesnego świata 
jest jednym z coraz głośniejszych tematów podejmowan-
ych przez ludzi nauki, którym nie jest obojętna przyszłość 
następnych pokoleń. Niniejszy kryzys ujawnia się przede 
wszystkim w  kwestionowaniu fundamentalnych wartości, 
zasad, a także autorytetów. Podważanie prawdy wiąże się z 
odrzuceniem podstawowej prawdy o istnieniu Boga, a to 
niesie z sobą następstwo przeczenia i ignorancji względem 
Bożych praw, przy jednoczesnej apoteozie wolności, z 
której czyni się absolut. 

W atmosferze gotowości ale także wdzięczności wobec Pana Boga za wszystko czego dokonał w czasie min-
ionych 7-miu lat, redakcja czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” kontynuuje swoją działalność 
na rzecz dobra wspólnego. Ufając Bożej Opatrzności oddajemy w Państwa ręce kolejne, trzynaste wydanie, mając 
nadzieję, iż znajdzie przychylność wśród Czytelników duchownych i świeckich, a do grona stałych dołączą także 
nowi.                                                                                                                                                                        Dawid Wiech

7 LAT ISTNIENIA CZASOPISMA 
„TRADITIO PRZESTRZEŃ CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ”
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Pojawia się też problem natu-
ry psychicznej — nawet u mnie i 
nie tylko u mnie. Jak ten problem 
wygląda u Ukraińców, mogą mówić 
tylko oni sami. Ja mogę jedynie 
wnioskować pośrednio, niemniej 
mogę, ponieważ istnieje zjawisko, 
które nosi nazwę „empatii”, zdolności 
współodczuwania z innymi, co też 
się wiąże ze sumieniem (jeśli kto 
je ma, bo myślę, że nie każdy ma) 
i z wyobraźnią. Toteż miewam, 
przeżywam, coś, co zwę „atakami em-
patii”. I chociaż dla własnego zdrowia 
psychicznego próbuję się przed nimi 
bronić, to rzadko mi się to udaje. 
Przeżywam więc stany intensywne-
go współodczuwania niedoli innych 
ludzi, zwłaszcza dzieci i ich matek — 
koszmaru ich bezsilności i strachu o 
dzieci, a w dzieciach — tych małych, 
czystych jak łza, istot — ich lęku, ich 
niemożności pojęcia przez małe ro-
zumki tego, co się dzieje: gromów 
wybuchów, śmierci, krwi, ucieczki, 

głodu, pragnienia, chłodu, rozpac-
zy matek, ojców, rodzeństwa…  To 
dopiero niewyobrażalna zbrodnia, 
w pewnym sensie gorsza od nagłej 
śmierci.

Nie wątpię, że podobne dozna-
nia przeżywają tysiące innych ludzi, 
nie jestem tu wyjątkiem. Lecz mogę 
poddać analizie to niszczące zjaw-
isko jako skutek także tej wojny — 
działający na odległość i w pewnym 
sensie również morderczy. Wojna 
bowiem zabija na różne sposoby nie 
tylko jej bezpośrednich uczestników 
lub ofiary.

Przeżycie empatii, o jakiej mówię, 
przy jednoczesnym braku możliwości 
realnego przeciwdziałania ludzkiej 
krzywdzie i cierpieniu, sprowadza na 
nas stan bezsilności. Bezsilność z ko-
lei powoduje frustrację, a długotrwały 
stan frustracji doprowadza do za-
inicjowania emocji, która nazywa 
się gniew, rychło przechodzący 
w nienawiść. To siła przerażająco 

11-dniowa już wojna na Ukrainie 
więzi mnie przy telewizorze prakty-
cznie przez dzień cały do późnego 
wieczora. Podobnie jak w 2010 r. 
po katastrofie smoleńskiej — przez 
tydzień prawie non stop. Albo więc 
z tego telewizora czerpię okiem i 
uchem, albo piszę, czy też na przemi-
an: i czerpię, i piszę, bo prąd myśli 
płynie i nie daje się zatrzymywać. 

Ze względu na wiele schorzeń 
powinienem codziennie rano przy-
najmniej przez godzinę spacerować. 
I do momentu tej wojny tak robiłem. 
Teraz już nie, bo przeznaczając czas 
dla zdrowia ciała, jestem potem zbyt 
zmęczony, aby pisać. Wybierając więc 
między jednym i drugim, wybieram 
pisanie, bo tylko piórem mogę coś dla 
ukraińskiej sprawy zrobić. Jak więc 
Państwo Czytelnicy widzą, ta wojna, 
w kilometrach tak odległa ode mnie, 
jednak bezpośrednio wpływa na mój 
stan zdrowia. Mówiąc najprościej: sz-
kodzi mi. A co dopiero Ukraińcom.

niszcząca — jednak przede wszyst-
kim niszcząca nosiciela tej nienawiści. 
Natomiast przy braku możliwości jej 
„skanalizowania” i rozładowania, 
siłą rzeczy nienawiść staje się nie-
jako bezprzedmiotowa czy też bez 
konkretnego adresata. Ostatecznie 
dochodzi do nienawiści poniekąd ab-
strakcyjnej, gdy jej przedmiot nie jest 
znany i doznawany osobiście. Takim 
staje się „jakiś” (w cudzysłowie) Pu-
tin czy jakaś Rosja, ogólnik, puste 
pojęcie bez desygnatów, choć prze-
cie to kraj złożony z konkretnych 
ludzi i dobrych, i skrajnie podłych, 
tu zaś także: z wielkiej liczby ludzi 
o umysłach krańcowo zatrutych 
kłamstwem państwowej propagandy. 
A z takich stanów psychicznych może 
się rodzić, i przy braku dostatecznie 
sprawnego rozumu się rodzi, wszelki 
fanatyzm i fundamentalizm emocji.

Dodajmy jeszcze jedno zjawisko, z 
którego prawdopodobnie nie zdają 
sobie sprawy (albo nie chcą sobie 
zdawać sprawy) ludzie kierujący 
środkami masowego przekazu. Nad-

mierne, nadmiarowe, skomasowane 
w czasie, i długotrwałe, a zarazem 
skwantyfikowane, czyli krojone na li-
czne porcje, koszmarne obrazy i infor-
macje wojenne ostatecznie włączają 
w odbiorcach mechanizmy obronne. 
Szczególnie groźne dla psychiki dzieci 
i młodzieży. Mówiąc bardzo poto-
cznie — zobojętniają widza na znisz- 
czenie, cierpienie i śmierć. Zwłaszcza 
w naszej cywilizacji, która nawet bez 
trwania żadnej wojny — piórem, 
telewizją, filmem i komputerowymi 
grami wszechstronnie propaguje kult 
siły, wojny i przemocy, ponieważ, jak 
się mówi, „ludzie tego chcą” —  a w 
istocie: PONIEWAŻ TO SIĘ DO-
BRZE SPRZEDAJE. Prym wiedzie 
mamona, cywilizacja zaś strzela sobie 
w kolano…

A jeśli już nawet jest jak jest, to te stras-
zliwe obrazy wojen, teraz zaś wojny na 
Ukrainie, nie do nas, Polaków, krajów 
bałtyckich i Środkowoeropejczyków 
w takiej liczbie powinny trafiać. 
Przede wszystkim powinny stać się 
obecne w świadomości Rosjan. To 

byłoby, być może, jakimś skutecznym 
antidotum na zbrodniczą, toksyczną, 
goebbelsowską propagandę rosyjską 
kierowaną do własnego społeczeństwa. 
Do Rosjan jednak nie trafiają przez 
żelazną kurtynę państwowej cenzury.

Tak zatem wojna, proszę Państwa, 
niszczy i podżera psychicznie i mor-
alnie także jej świadków, nawet dale-
kich świadków.  Polacy w swej ma-
sie wykazują się dzisiaj po raz 
drugi nieprawdopodobną wprost 
solidarnością wyrażaną przez 
wszechstronną pomoc dla Ukrainy — i 
to mimo jakże bolesnych ran pamięci, 
o których teraz nie czas mówić. 
Solidarnością coraz bardziej wykazuje 
się też USA, Europa i świat. 

Ale nawet wszyscy razem —  
jesteśmy tak naprawdę i jak na razie 
bezsilni w sensie radykalnego zatrzy-
mania najeźdźcy i uratowania Ukrainy 
jako państwa, choć ona tak bohatersko 
walczy o siebie sama… A ta bezsiła 
niszczy nie tylko jednostki (jak np. 
mnie), niszczy wszystkich. 

5.03.2022                    Harry Duda

SKUTKI TYLKO UBOCZNE?
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pogrzebane. W czasie obłóczyn w 
symboliczny sposób zdejmujemy z 
siebie ubiór, który należy do ludzi 
świeckich i zakładamy habit jako 
znak nowego życia. Otrzymujemy 
też nowe imię. Moje imię to Maria 
– od Matki Bożej. Dziś patrzę na 
te cztery imiona i na to, jak bardzo 
wypełniają się w moim życiu.

Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, 
że będę księdzem, wyśmiałbym go. 
Ale w imieniu było moje przezna-
czenie. Bóg wybrał mnie przed 
stworzeniem świata, abym był 
Jego kapłanem. Imiona, które po 
kolei pojawiały się w moim życiu, 
ukazywały kolejne fragmenty i sens 
mojej misji.

Proszę cię, jeśli będziesz rod-
zicem, przemódl imię dla swojego 
dziecka. Imię ma w oczach Boga 
niesamowite znaczenie. Jest ważne, 
żeby imię dla dziecka przemodlić, 
żeby to Bóg nadał imię twojemu 
dziecku, ponieważ z imieniem jest 
związana misja, przeznaczenie i 
powołanie. Bóg przez zmianę imi-
enia daje nowe życie, nową misję.

DAJ SIĘ UKRZYŻOWAĆ  
Z JEZUSEM

 W Chrzcie Świętym został pogrze-
bany stary człowiek – z jego grzecha-
mi i konsekwencjami. Otrzymaliśmy 
nowe życie w Jezusie Chrystusie, 
śmierć Jezusa stała się naszą śmiercią. 
Umarliśmy dla grzechu. Zostaliśmy 
ukrzyżowani z Jezusem dla naszego 
grzechu.

Kiedy przychodzi na ciebie pokusa 
grzechu, musisz sobie uświadomić, 
że ten grzech został już przybity do 
krzyża dwa tysiące lat temu. Grzech, 
który chcesz popełnić, pokusę, 
która na ciebie przyszła, Jezus wziął 
na krzyż i je pokonał. Nie musisz 

tylko wtedy, kiedy wszystko idzie 
super, ale wtedy, kiedy wszystko mi 
się w życiu wali. Czy potrafię zaufać 
jeszcze bardziej, zaufać w to, że Jego 
miłość jest teraz przy mnie, we mnie, 
dookoła mnie? On mówi: „Kocham 
cię. Oprzyj się na mojej miłości do 
ciebie. Kocham cię. Uspokój się. 
Kocham cię. Wszystko będzie do-
brze. Odpoczywaj w mojej miłości”. 
Uwierz miłości, jaką Bóg ma ku 
tobie. I wiedz, że wybranie imienia 
na Chrzcie Świętym jest bardzo 
ważne. Bóg w tym imieniu koduje 
naszą tożsamość, powołanie, misję 
każdego z nas.

Jestem wdzięczny moim rodzi-
com, że wiedzieli dokładnie, jakie 
znaczenie Bóg przywiązuje do imi-
enia. Moja siostra, moich dwóch 
braci i ja mamy wymodlone imi-
ona. Przed urodzeniem każdego z 
nas mój tata i moja mama wkładali 
do koszyka imiona dla chłopca 
lub dla dziewczynki. Czekali do 
końca z wielką tęsknotą za tym, 
kim będziemy. Tata jako kapłan 
ogniska domowego, kapłan rodzi-
ny modlił się: „Panie, Ty wybierz 
imię”. Po modlitwie losował kartkę 
i teraz każdy z nas ma imię wybrane 
przez Boga, przemodlone. Patrzę na 
swoje życie i nie mam wątpliwości 
– wszystko odpowiednio się układa. 
Dominik znaczy „należący do Boga, 
należący do Pana”. Drugie imię, które 
otrzymałem na Chrzcie Świętym, 
to Piotr. O, jak bardzo jestem po-
dobny do Piotra! A kiedy zbliżało 
się bierzmowanie, modliłem się, 
żebym wybrał imię, które Pan chce 
mi dać. Tym imieniem było Krzysz-
tof - „niosący Boga”. I jeszcze imię 
zakonne, ponieważ w zakonie 
dokonuje się całkowita przemiana; 
odtąd wszystko, co stare, zostaje 

Myślę o Piotrze - Szymonie, ry-
baku. Powiedział do Jezusa: „Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” 
(Mt 16,16). „Piotrze – mówi Je-
zus – nie objawiło ci tego krew ani 
ciało, ani twój rozum, ale objawił ci 
to mój Ojciec. Oto powiadam ci – 
od tej chwili zmieniam twoje imię. 
Będziesz się nazywał Piotr, czyli 
skała, i na tej skale zbuduję mój 
Kościół, a bramy piekielne go nie 
przemogą”(por. Mt 16, 17-18). Od 
czego zaczyna się życie imieniem 
danym przez Boga? Od momentu, 
kiedy człowiek wyznaje: „Jesteś 
moim Bogiem”. Piotr mówi: „Panie, 
jesteś Mesjaszem, Synem Boga 
Żywego, tym, który miał przyjść”. 
Wtedy Bóg nadaje Szymonowi 
nowe imię Piotr – Kefas – Skała.

Jeśli chcesz odkryć, jakie Bóg dał 
ci imię, musisz wyznać imię Boga. 
To w imieniu Boga odnajdujemy 
naszą tożsamość. Kim On jest dla 
mnie? Jeśli to wiem, mogę zobaczyć, 
kim ja jestem dla Niego. Święty Jan 
w swoim liście powie: „Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką 
Bóg ma ku nam”(1 J 4, 16). To, że 
Bóg mnie kocha , to jedno. Drugą 
sprawą jest to, czy ufam, że tak 
właśnie jest. Czy ufam, że On mnie 
kocha tak, jak o tym marzę, jak 
tego pragnę? Za tą miłością tęskni 
moje zranione serce. Czy potrafię 
Jego Miłości do mnie zaufać na do-
bre i na złe, nie tylko wtedy, kiedy 
kolekcjonuję milion dobrych uczy-
nków dziennie, ale także wtedy, 
kiedy wchodzę w najgorsze zdrady, 
podłości, niewierności? Czy ufam, 
ze On mnie kocha, że nie cofnął 
swojej miłości, że ściga mnie swoją 
tęsknotą i pragnieniem przytulenia 
mnie do swojego serca? To ozna-
cza oparcie się na Jego miłości. Nie 

CHRYSTOTERAPIA cd. 
Dominik Chmielewski
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teraz panikować: „Boże przychodzi 
pokusa, co ja mam zrobić? Chyba nie 
wytrzymam, chyba to zrobię. Ojej, 
już nie mogę”. Jeśli chcesz naprawdę 
pokonać grzech, uświadom sobie, 
że Ktoś już to zrobił za ciebie – Jez-
us już pokonał twój grzech, pokonał 
tę pokusę na drzewie krzyża. Ona 
została tam przybita i uśmiercona. 
Wystarczy powiedzieć: „Jezu 
Chryste, uwielbiam Cię. Dziękuję 
Ci za to, że mieszkasz we mnie, że 
jesteś Wszechmogącym Bogiem, 
który złamał moc tego grzechu na 
drzewie krzyża. Panie, uwielbiam 
Cię za to, czego dokonałeś z moim 
grzechem. Już mu nie podlegam. 
Nie muszę tego robić. Jestem wo-
lny, bo Ty zabrałeś ode mnie ten 
grzech. Ty go uśmierciłeś na drzew-
ie krzyża. Umarłem z Tobą dla tego 
grzechu. Chwała Ci za to”.

Jezus Chrystus złamał moc 
każdego naszego grzechu. Jezus jest 
Panem. W Nim została pokonana 
śmierć i każdy grzech. W Jezusie 
został pokonany każdy niszczący 
nas lęk, wstyd, poczucie winy, o 
których pisałem powyżej – wszyst-
kie te niszczące uczucia, emocje, 
skłonności, to wszystko, co jest dla 
nas tak bardzo trudne. On wziął to 
wszystko na siebie. Wszystkie nasze 
grzechy, ich skutki, konsekwencje – 
przybił do krzyża.

Za każdym razem, kiedy nie 
możesz sobie dać rady ze swoim 
grzechem, nałogiem, lękiem, 
wstydem, poczuciem winy, 
potępieniem, nienawiścią do siebie 
– adoruj krzyż Jezusa Chrystusa, 
adoruj Jego rany. Dzisiaj bardzo 
dużo mówimy o różnych nurtach 
duchowości. Mam wrażenie, że po-
jawia się coraz więcej „lekkiego” 
chrześcijaństwa, takiego bardzo 
emocjonalnego, powierzchownego. 
Ludzie chcą, żeby było jak w fast 
foodzie: pstryk i już dostają to, o 
co proszą. Pstryk – uzdrowienie. 
Tymczasem, żeby zmartwychwstać 

z Jezusem, wpierw musimy z Nim 
umrzeć. Umieramy dla grzechu, 
żeby otrzymać życie. Razem z Je-
zusem dajemy się ukrzyżować i 
przybić do krzyża, Jego krzyża, aby 
uśmiercić w sobie to wszystko, co 
jest destrukcyjne w naszym życiu. 
Dlatego adoracja Jego krzyża, 
adoracja Jego ran, przeżywanie Jego 
męki – uświęcało i uświęca wszyst-
kich świętych. Tutaj nie ma drogi na 
skróty.

Przez lata miałem okazję 
uczestniczyć chyba we wszyst-
kich możliwych rodzajach rekole-
kcji – od ośmiu dni w zupełnej 
ciszy po najbardziej charyzmaty-
czne – ale nigdy nie widziałem 
tak dogłębnych uzdrowień, tak 
dogłębnych uwolnień, takiej mocy 
przemieniającej życie, jak wtedy, 
kiedy człowiek decyduje się na 
codzienne adorowanie męki Pana Je-
zusa, adorowanie Jego ran i uzdrow-
ienia ludzkich ran w Jego ranach, 
przeżywanie Jego męki i śmierci z 
miłości do każdego człowieka. To 
jest szkoła świętych. Umierania i 
zmartwychwstawania z Jezusem.

Prawdziwe życie otrzymamy, 
kiedy prawdziwie umrzemy. Tak, 
czasami ten proces jest bardzo 
bolesny. Uświadom sobie jednak, 
że już nigdy nie przejdziesz go sam, 
bo Ten, który wziął na siebie twój 
grzech, twój lęk, wstyd, poczucie 
winy i najbardziej destrukcyjne 
emocje – zaniósł je na krzyż. On 
już złamał moc grzechu i zaprasza 
Cię tylko, abyś przeżył razem z nim 
dzieło krzyża, dzieło twojego od-
kupienia, dzieło twojego zbawienia.

Ojciec Pio swoim synom i córkom 
duchowym nakazywał, aby dwa 
razy dziennie rozważali mękę Pana 
Jezusa. Dwa razy dziennie! Ojciec 
Pio dokładnie wiedział, że to tam 
jest generator wszystkich mocy – 
we krwi Jezusa, w Jego ranach, w 
adoracji Jego męki. Tam Szatan 
już nie ma nic do roboty, tam Sza-

tan jest pokonany. Ten sam Szatan, 
który atakuje cię w twojej choro-
bie, lęku, strachu, we wstydzie, po-
czuciu winy, potępieniu, destrukcji 
twojej rodziny, małżeństwa – tam 
on musi się poddać. Pod drzewem 
krzyża musi uklęknąć i wyznać, że 
nie ma mocy, by dalej cię niszczyć. 
Nie ma mocy. Tam został pokonany. 
Tam jest twoje zwycięstwo, w dziele 
Krzyża. Święty Paweł nieustannie 
podkreślał istotę chrześcijaństwa: 
być ukrzyżowanym dla świata, 
dla grzechu, nie znać niczego in-
nego jak tylko Jezusa Chrystusa 
Ukrzyżowanego, który umarł 
z miłości do nas. Nie ma nic 
ważniejszego niż poznanie jego 
miłości do mnie.

Jak bardzo bym chciał, żebyśmy 
to zrozumieli, żebyśmy codziennie 
rozważali, medytowali i przeżywali 
mękę naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa i kryli się w Jego ramionach! Dali 
się duchowo ukrzyżować. Dali się 
przybić z Nim do krzyża. Powiedz:

W imieniu Jezusa i w Jego ranach 
śmierć mojemu grzechowi. Amen.

W imieniu Jezusa i w Jego ranach 
śmierć mojemu nałogowi. Amen.

W imieniu Jezusa i w Jego ranach 
śmierć lękowi i wszystkiemu, co 
mnie niszczy. Amen.

Wszystko to zostało pokonane, 
Jezu Chryste.

Trwaj w uniżeniu pod drzewem 
krzyża i przyjmuj krew z Jego ran. 
Tam Szatan już nic nie może zrobić. 
Tam jest Twoje każde uzdrowienie.

Wszystko to dokonuje się na 
Chrzcie Świętym – to właśnie potęga 
nadania ci nowej tożsamości, potęga 
nowych narodzin i nowego imienia. 
W Chrystusie jesteśmy Nowym 
Stworzeniem. Stare przeminęło. 
Oto wszystko stało się nowe.
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 Cień Golgoty
Gdy spojrzysz wstecz poddając w myślach 
światowe dzieje swej ocenie,
zobaczysz, że Golgoty Wzgórze
wciąż zmienia swoje położenie.
Bo w ludzkie losy jest wpisany 
nie tylko Bożej Łaski dotyk,
lecz także grzeszny bezmiar pychy,
za którym kroczy cień Golgoty.
Wojny, masakry, rewolucje,
dymiące w Auschwitz krematoria
i łagry na nieludzkiej ziemi,
ileż tych Golgot zna historia. 
Katownie służby bezpieczeństwa,
kolejne dla Golgoty miejsce,
lasy Katynia i Miednoje,

Kawał z bródką
W czasie wielkanocnych rekolekcji siedzący 

obok swojej żony starszy pan zasnął. 
Po jakimś czasie zaczął dość donośnie 

chrapać. Głoszący rekolekcje ksiądz zerkał w 
jego kierunku, ale starszy pan chrapał coraz 
głośniej. 

Wreszcie kapłan nie wytrzymał i zwrócił się 
do jego małżonki:
- Może by pani łaskawie obudziła męża?
Na to pani odparła:
- Jak go ksiądz uśpił, to niech go sobie ksiądz 
budzi. 

Jerzy Skoczylas

błoto lotniska pod Smoleńskiem.
W bezmiarze bólu i cierpienia,
w potokach łez płaczących matek,
w krzyku osieroconych dzieci,
Golgota wznosi się nad światem.
Dziś znów wyrosła, znów Golgocie
wyznaczył człowiek miejsce nowe,
w ruinach Bucza, Mariupola,
w zbiorowych grobach pod Kijowem.
Tam gdzie niedawno kwitło życie,
pszenica się mieniła złotem,
brat bratu w imię nienawiści
zgotował piekło i Golgotę.
Podpalił dom i świat mu zamknął
w jednej walizce, w poniewierce,
skazał na łaskę dobrych ludzi,
na miłosierdzie ich i serce.
Lecz w Tobie zawsze jest nadzieja,
zawsze ją dajesz dobry Panie,
że po Golgocie i cierpieniu
musi nastąpić Zmartwychwstanie.

18 CYWILIZACJA MIŁOŚCI



Ikony i malarstwo sakralne.
Absolwenci Malarstwa na UAM 

Poznań 2003r.
Anna pisze ikony w tradycyjnej 
technice tempery jajecznej ze 

złoceniem, a jej ukochany obraz to 
Pan Jezus Miłosierny, którego 

“Jezu, ufam Tobie” napisała już 
w kilkunastu językach.
Grzegorz maluje, rzeźbi 

w drewnie 
i tworzy w metalu oraz odnawia 

stare, piękne ramy i figury.

tel. 535 875 010
e-mail: aniamaryjka@o2.pl

www.usmiechnapoddaszu.pl
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•	 Prosimy	 o	 wpłaty	 na	 czasopismo.	 	 Z	 naszej	 strony	 przygotowujemy	
dla	 Państwa	 na	 dobrym	 poziomie	 Gazetę	 Chrześcijańską.	 Praca	 ta	 jest	
modlitwą	dla	Pana	Boga,	nie	pobieramy	honorariów.	Piszą	w	kwartalniku	
najbardziej	znani	i	lubiani	autorzy	-	także	bez	honorariów.	

•	 Krzewimy	kulturę	Dobra	i	Miłości	w	niełatwych	czasach.	Róbmy	to	razem.
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ZAMÓWIENIA tel. +48 693 043 912 lub na:  www.ksiazkikatolickie.pl 
NAKŁAD KWARTALNIKA “CYWILIZACJA MIŁOŚCI” PAŃSTWO ZWIĘKSZYCIE 
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