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Spis treści

Drodzy Czytelnicy Paradiso!
W tym roku minęła setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.
To jedno z objawień maryjnych, które
zostało w pełni potwierdzone przez Kościół i jest
wciąż aktualne. Od maja
do października każdego
13 dnia miesiąca w naszej parafii odbywały się
nabożeństwa fatimskie.
Odmawialiśmy różaniec,
idąc procesyjnie z figurą
Matki Bożej Fatimskiej
wokół naszego kościoła. Natomiast
w kościele znalazła swoje miejsce specjalnie zamówiona i sfinansowana
przez dwie rodziny z Oratorium Rodzin wystawa okolicznościowa, która
powstała przy duszpasterstwie ojców
dominikanów na Służewie w Warszawie. Wiele osób skorzystało z treści
umieszczonych na planszach. Ponieważ jest to ekspozycja czasowa, postanowiliśmy umieścić jej treść w naszej
gazecie, aby jeszcze bardziej przybliżyć
orędzie fatimskie. Pochylmy się nad
tym wielkim wydarzeniem dwudziestego wieku.
Miesiąc październik z ustanowienia papieża Leona XIII jest miesiącem
nabożeństw różańcowych. Do wielowiekowej tradycji tajemnic różańca, św. Jan Paweł II dołączył tajemnice światła, które umieścił jako drugą
część do odmawiana w każdy czwartek
tygodnia. Niech lektura naszego pisma
wprowadzi nas w nastrój modlitwy różańcowej, która jest streszczeniem tajemnic zbawienia.
Ks. Mirosław Prasek COr
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Fatima 1917-2017

100 lat orędzia nadziei i miłosierdzia
na podstawie wystawy Fatima 1917-2017 w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu; scenariusz wystawy: parafia św. Dominika w Warszawie; projekt graficzny: Jerzy Szałaciński; realizacja: Foto-druk, Warszawa
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maja 1917 r., gdy
Trzeci raz Anioł ukazał się
w Europie trwała
pastuszkom jesienią.
I wojna światowa
Tym razem trzymał w ręce
i postępowała atekielich, nad którym unosiła się
izacja wielu społeczeństw, Matka
święta Hostia, a z niej, do kielicha,
Boża ukazała się trójce pastuszków
spływały krople Krwi. Nagle kiez Fatimy. Najstarsza Łucja miała
lich z Hostią zawisł w powietrzu,
w dniu objawienia 10 lat, Francia Anioł ukląkł na ziemi i powtószek — 9, a jego siostra Hiacynta
rzył trzy razy modlitwę:
— zaledwie 7.
„Trójco Przenajświętsza, Ojcze,
Zanim jednak to nastąpiło, Bóg
Synu i Duchu Święty — uwielbiam
przewidział w swojej wszechogarCię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję
niającej Opatrzności coś w rodzaCi przenajdroższe Ciało i Krew,
ju preludium, które miało oswoić
Duszę i Bóstwo Pana naszego
dzieci z rzeczywistością nadprzyJezusa Chrystusa, obecnego na
rodzoną i przygotować na spowszystkich ołtarzach świata — na
tkanie z Maryją. Ubogich, portuprzebłaganie za zniewagi, święgalskich pastuszków trzykrotnie
tokradztwa i zaniedbania, które
nawiedził Anioł, który sam o sobie
Go obrażają. Przez niezmierzone
powiedział, że jest Aniołem Pozasługi Jego Najświętrzego Serca
koju. Od tego momentu wszystko
i Niepokalanego Serca Maryi prow ich życiu miało się zmienić. Cofszę Was o nawrócenie biednych
nijmy się więc do roku 1916…
grzeszników”.
Pierwsze spotkanie z Aniołem
Gdy Anioł podniósł się z klęmiało miejsce wiosną 1916 roku.
czek, udzielił dzieciom Komunii
Anioł przywitał zatrwożone dzieci słowami: „Nie bójcie Świętej: Łucji podał Hostię Świętą, a Krew Hiacyncie
się, jestem Aniołem Pokoju, módlcie się ze mną”. Następ- i Franciszkowi, mówiąc do nich: „Przyjmijcie Ciało
nie odmówił z dziećmi trzykrotnie, w postawie klęczącej, i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez
następującą modlitwę: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwiel- niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pobiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wy- cieszajcie Waszego Boga!”. Zanim zniknął, ponownie
baczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, odmówił z dziećmi trzy razy modlitwę „Trójco Przenajktórzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają”.
świętsza…”.
Zanim zniknął, dodał jeszcze: „Tak macie się modlić!
Potrzebny był anioł z nieba, aby nauczyć dzieci moSerca Jezusa i Maryi słuchają waszych próśb”.
dlitwy tak treściwej i tak skupionej na tym, co najważDrugi raz Anioł pojawił się latem.
niejsze. Zwraca się ona bowiem do pierwszej i najszczytZwrócił się do dzieci tymi słowami: „Módlcie się! niejszej ze wszystkich tajemnic — tajemnicy Trójcy
Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi chcą przez was Przenajświętszej. Modlitwa obejmuje trzy etapy: adookazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie stale Naj- rację, a więc oddanie czci Bogu, następnie ofiarę, ale
większemu modlitwy i umartwienia”. Na pytanie Łucji, tę najdoskonalszą — Chrystusa z Jego Ciałem, Krwią,
jak mają się umartwiać, odpowiedział: „Z wszystkiego, Duszą i Bóstwem, i wreszcie prośbę o nawrócenie
co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie grzeszników, ale opartą na niezrównanym pośredza grzechy, którymi On jest obrażany, i dla uproszenia nictwie dwóch Serc, które w miłości stanowią jedno.
nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie po- Analizując treść tej modlitwy nie da się nie zauważyć
kój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Por- podobieństwa do modlitwy z Koronki do Miłosierdzia
tugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pod- Bożego, podyktowanej przez samego Jezusa Siostrze
daniem cierpienia, które wam Bóg ześle”.
Faustynie kilkanaście lat później.
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Gdy dzieci bez wahania się zgodziły, powiedziała:
„Będziecie więc musiały wiele cierpieć, ale łaska Boża
będzie waszą siłą!” Z rozłożonych rąk Maryi wyszło
maja 1917 roku w Cova da Iria, „Dolinie silne światło, które przeniknęło dzieci. Wówczas padły
Pokoju”, rozpoczęły się — ponawiane co na kolana i modliły się: „Trójco Przenajświętsza, uwielmiesiąc przez pół roku, a więc do 13 paź- biam Cię. Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sadziernika — objawienia Matki Bożej.
kramencie”. Na koniec Maryja poprosiła: „Odmawiajcie
codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koChoć Jej Orędzie zawiera wiele trudnych prawd, ob- niec wojny!”
razów i symboli, to jednoznacznie niesie nadzieję i zapowiedź zwycięstwa. Maryja, ukazując powagę, a na- 13 czerwca — drugie objawienie
wet tragiczny wymiar rzeczywistości grzechu i życia
W drugim objawieniu Matka Boża ponowiła prośbę:
tak, jakby Boga nie było, przychodzi na ziemię, aby nas „Chcę, abyście odmawiały różaniec i nauczyły się czytać”.
przekonać, że z tej sytuacji jest wyjście, że wbrew temu, Na prośbę Łucji, by ich troje zabrała ze sobą do Nieco dzieje się na świecie, Jej Niepokalane Serce i tak ba, Maryja odpowiedziała: „Wkrótce zabiorę Hiacyntę
w końcu odniesie triumf. Jest tylko jeden warunek…sta- i Franciszka. Ale ty musisz pozostać tutaj dłużej. Jezus
nie się to przy naszej pomocy!
chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i poPapież Benedykt XVI, odczytując ponownie w 2010 kochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo
roku przesłanie Maryi z Fatimy, porównał je do biblij- do mojego Niepokalanego Serca”. Wobec obawy Łucji,
nego obrazu poszukiwania prze Boga sprawiedliwych, że ma pozostać sama, Maryja zapewniła ją: „Ja cię niby ocalić Sodomę i Gomorę przed zagładą.
gdy nie opuszczę. Moje serce Niepokalane będzie twoją
Cofnijmy się więc znowu w czasie i z otwartym, uf- ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.
nym sercem, jak Dzieci Fatimskie, spróbujmy zrozumieć
Potem Maryja otworzyła dłonie, z których spłynęło
i przyjąć przesłanie kolejnych objawień.
światło. Dzieci ujrzały w nim siebie tak, jak gdyby były pogrążone w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać
13 maja 1917 — pierwsze objawienie
w części światła, które wznosiło się do nieba, natomiast
Podczas pierwszego objawienia Maryja powiedziała Łucję otaczały promienie spływające w dół. Przed prawą
dzieciom, że przychodzi z Nieba i zwróciła się do nich dłonią Maryi dzieci zobaczyły serce, w które były wbite
tymi słowami: „Chcę was prosić, byście tu przychodzi- ciernie. Było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane
ły sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, trzynastego przez grzechy ludzkości i żądające zadośćuczynienia.
każdego miesiąca. Potem powiem wam, kim jestem
i czego pragnę”. Po czym zapytała: „Czy chcecie ofia- 13 lipca — trzecie objawienie
rować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które
Podczas trzeciego objawienia Maryja prosi: „W dalOna wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, któ- szym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec na cześć
rymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzesz- Matki Bożej Różańcowej i dla uproszenia pokoju na
ników?”
świecie”. Na prośbę Łucji obiecuje uczynić cud w paź-
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9 sierpnia — czwarte objawienie
Czwarte objawienie odbyło się później niż zwykle,
ponieważ niechętny Kościołowi burmistrz pobliskiego
miasteczka uwięził dzieci w celu wydobycia z nich tajemnicy powierzonej przez Panią. One jednak, mimo
lęku, nie wyjawiły ani słowa, wzajemnie podtrzymywały
się na duchu i często odmawiały różaniec. Zapraszały
do modlitwy także współwięźniów. Po dwóch dniach
wróciły do domu.
Gdy po tym trudnym doświadczeniu ukazała im się
Maryja, powiedziała: „Chcę abyście nadal przychodziły
do Cova da Iria trzynastego dnia miesiąca i odmawiali
codziennie różaniec”. Wspomniała też o budowie kaplicy na miejscu objawień, zapowiedziała ponownie cud
w ostatnim miesiącu i na koniec dodała: „Módlcie się,
módlcie się bardzo, gdyż wiele dusz idzie do piekła, bo
nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.”
13 września —piąte objawienie
Wieść o objawieniach Matki Bożej rozchodziła się po
całej Portugalii, toteż tym razem na miejsce objawień
przybyły tysiące pielgrzymów. Wszyscy ujrzeli biały obłok, który otoczył dąb i dzieci w chwili, gdy ukazała się
Maryja: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby
uprosić ko niec wojny” — powiedziała do dzieci, a także
odniosła się do ich uczynków pokutnych: „Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście
w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko
w ciągu dnia”.
dzierniku, aby wszyscy uwierzyli, że ukazuje się dzie- 13 października — szóste objawienie
Cała Portugalia z wielkim napięciem oczekiwała na
ciom. Zwraca się też do dzieci: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie często, zwłaszcza spełniając jakąś ten dzień. Mimo ulewnego deszczu, w miejscu objawień
ofiarę: „O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawró- zebrało się ponad 70 tys. ludzi. Wspólnie odmawiano
cenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy różaniec.
Maryja przedstawiła się dzieciom tymi słowami: „Jepopełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Najmocniejszym przeżyciem dla dzieci podczas tego stem Matką Boską Różańcową. Chcę, aby w tym miejspotkania była przerażająca wizja piekła i potępienia scu zbudowano kaplicę ku mojej czci.” Prosiła też, jak
olbrzymiej liczby dusz, za które nie ma kto się modlić zwykle, o codzienne odmawianie różańca. Na prośbę
i pokutować. Po tej wizji Maryja powiedziała do przeję- Łucji o uzdrowienie kilku osób, Maryja odpowiedziała,
tych dzieci: „Widziałyście piekło, do którego idą dusze że muszą się poprawić i prosić o przebaczenie grzechów.
biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: „Niech ludzie już
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Nie- dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został barpokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, dzo obrażony.” Dzieci zobaczyły także obiecaną wizję
zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie Pana Jezusa i św. Józefa z Dzieciątkiem błogosławiących
świat i Maryję jako Matkę Bolesną i Karmelitańską.
pokój na świecie”.
Potem Maryja rozchyliła ręce, z których wyszedł
Maryja zapowiedziała też II wojnę światową, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Powiedziała dalej, w górę snop światła rozpraszającego chmury. Deszcz
że będzie prosić Ojca Świętego o poświęcenie Rosji Jej przestał padać. Wtem Łucja zawołała do zebranych:
Niepokalanemu Sercu i o Komunie Święte wynagra- „Patrzcie na słońce!” Zaczął się „obiecany cud słońca”
dzające w pierwsze soboty, aby zapobiec złu, jakie — słoneczna tarcza świeciła mocno, ale nie oślepiała.
Nagle słońce zaczęło kręcić się wokół własnej osi, zmieRosja może rozsiewać po świecie.
Na koniec poleciła odmawiać po każdej tajemnicy niać barwy i przemieszczać się po niebie. W pewnym
różańca modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze momencie z zawrotną prędkością pomknęło w stronę
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź ziemi, aby po chwili wrócić na swoje miejsce. Ludzie sąwszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, dzili, że zbliża się koniec świata. Padali na kolana i błagali Boga o wybaczenie grzechów. Ci, którzy przybyli,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”.
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aby ośmieszyć objawienia, uwierzyli. Matka Boża uczyniła zapowiedziany cud, „aby inni też mogli uwierzyć”.
Miejscowy biskup stwierdził w liście pasterskim
z 1930 roku: „Świadkami tego zjawiska, nieodnotowanego przez żadne obserwatorium astronomiczne, a zatem
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niebędącego zjawiskiem natury, byli ludzie wszystkich
środowisk i klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze głównych portugalskich dzienników,
a także osoby oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza
możliwość zbiorowej halucynacji”.

Dzieci Fatimskie — Dzieci Łaski

D

woje młodszych dzieci — Franciszek i Hiacynta — zmarło niedługo po objawieniach:
Franciszek w 1919, Hiacynta w 1920 roku.
Łucja została zakonnicą i zmarła w wieku
98 lat — 13 lutego 2005 roku, niespełna dwa miesiące przed śmiercią Jana Pawła II, za którego zawsze
gorąco się modliła i z którym czuła głęboką więź. Jej
proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym już się
zakończył. Beatyfikacji Hiacynty i Franciszka dokonał
w Fatimie 13 maja 2000r. Jan Paweł II, a 13 maja 2017
papież Franciszek, również w Fatimie, dokonał ich
kanonizacji.
Objawienia Matki Bożej były dla dzieci niewątpliwym
wyróżnieniem, ale nie tylko. Trójka pastuszków poniosła ciężkie ofiary przez sam fakt świadczenia o przybyciu Maryi do Fatimy. Szczególnie cierpiała Łucja — nie
wierzyła jej ani matka, ani krewni, którzy w dodatku
przestali okazywać jej jakąkolwiek czułość. Te cierpienia młodej dziewczynki musiały być bardzo intensywne.
Chociaż Franciszek i Hiacynta nie spotkali się z prześladowaniami w rodzinie, narażeni byli na stałe kpiny
ze strony sąsiadów i szyderstwa przybyszy. Co więcej,
świeckie media narażały dzieci na śmieszność i sarkazm.
Krajowe gazety prowadziły ohydną kampanię nienawiści i oczerniania — wszystko po to, by zdyskredytować
objawienia. Pomimo tych zniewag dzieci zachowywały
się z godną podziwu cierpliwością, zawsze pamiętając
o wezwaniu Matki Bożej, by ofiarować swoje cierpienia
za grzeszników.
Wzrastająca „sława” dzieci bardzo im ciążyła. Hiacynta, która lubiła podczas przerw w szkole odwiedzać
Najświętszy Sakrament, tak o tym mówiła: "Wydaje się,
że ludzie zgadli, gdzie jesteśmy. Jak tylko wchodzi się do
kościoła, od razu tyle osób zadaje nam pytania. Ja wolałabym być sama i rozmawiać długo z ukrytym Jezusem,
ale nigdy na to nie pozwalają".
Franciszek był chłopcem spokojnym, wrażliwym,
opiekuńczym, odznaczającym się głęboką duchowością
i wiarą. Gorąco pragnął jak najszybciej przyjąć Komunię świętą i pójść do nieba. Potrafił odmówić kilkanaście
różańców dziennie. Wielu ludzi powierzało mu swoje
intencje, bo jego modlitwy wstawiennicze były bardzo
skuteczne. Jako największy kontemplatyk z całej trójki
spędzał wiele czasu na modlitwie przed tabernakulum
i zwykle szukał samotności, by oddawać się rozmyślaniom. W ten sposób pragnął towarzyszyć znieważanemu przez ludzi Chrystusowi i pocieszać Go, także przez
pokutę. Jego celem było zjednoczenie z Panem, kontem-

plowanie Trójcy, radość Boga: „Niedługo Jezus przyjdzie
po mnie i zabierze mnie do nieba, a tam zawsze będę Go
oglądał i pocieszał. Jakie to szczęście!"
We wrześniu 1918 r. wybuchła na Półwyspie Iberyjskim epidemia tzw. hiszpańskiej grypy, na którą zachorowali wszyscy członkowie rodziny Marto. Franciszek
zmarł w domu rodzinnym 4 kwietnia 1919 r. na zapalenie płuc.
Hiacynta, w odróżnieniu od swego starszego brata, była
ruchliwa i bardzo żywa, co nie wykluczało jednak kontemplacyjnej natury. Potwierdzają to jej własne słowa: „Nie
wiem, jak to jest. Czuję w sobie Pana Jezusa i rozumiem,
co mi mówi, choć go nie widzę ani nie słyszę: ale tak dobrze jest być z Nim”. Hiacynta była urzeczona pięknem
Matki Bożej i — przejmujący kontrast — przerażona brzydotą piekła. Po wizji z 13 lipca staje się przede wszystkim
przyjaciółką grzeszników, modląc się i pokutując w ich
intencji. Wraz z pozostałą dwójką często rezygnuje z po-
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siłku. Pewnego dnia wyznała Łucji, że często wstaje z łóżka, aby zmówić modlitwę anioła: „Ale teraz już nie jestem
w stanie modlić się z głową przy ziemi. Modlę się tylko na
kolanach”. Łucja wspomina również taką rozmowę: „Tylu
ludzi idzie do piekła! Tylu ludzi w piekle!” Aby ją uspokoić powiedziałam: „Nie bój się, ty pójdziesz do nieba”. „Na
pewno” — odpowiedziała spokojnie —ale chciałabym, aby
wszyscy ludzie tam poszli”. Gdy przebywała w szpitalu, tak
mówiła o niektórych lekarzach-ateistach: „Biedacy! Mimo
całej swojej wiedzy nie wiedzą, co ich czeka”.
Hiacynta była też oddaną współpracownicą Matki Bożej i apostołką zachwyconą Jej Niepokalanym Sercem.

Gdy leżała w szpitalu w Lizbonie, kilka razy przyszła
do niej Matka Boża. Powiedziała Hiacyncie między innymi, że „najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy
nieczystości”.
Zmarła po długiej chorobie (zapalenie opłucnej)
20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie
i w intencji Ojca Świętego. Podczas beatyfikacji rodzeństwa z Fatimy Jan Paweł II powiedział: „Poddając
się wielkodusznie kierownictwu tak dobrej Nauczycielki, Hiacynta i Franciszek rychło osiągnęli szczyty
doskonałości”.

Zawierzenie Maryi i triumf Jej Niepokalanego Serca

T

y pozostajesz tutaj, aby głosić, ze Bóg chce usta- Uczyńmy papieskie „Totus tuus” swoim życiowym hanowić na świecie kult Niepokalanego Serca słem, aby poznać matczyną miłość i czułość Maryi i zaMaryi. Kiedy będziesz musiała to mówić, nie dziwić się niezwykłą skutecznością Jej działania w naukrywaj się” — powiedziała z naciskiem Hia- szym życiu.
cynta do Łucji. Żegnając się przed wyjazdem do LizboEwa Hanter, autorka wielu publikacji na temat Fatiny. I dodała: „Powiedz całemu światu, że Bóg przydziela my, w artykule dla czasopisma „Msza Święta” napisała:
nam łaski za pośrednictwem Niepokalnaego Serca Ma„Dzięki szczególnemu wstawiennictwu Niepokalaneryi. Niech Ją o nie proszą. Powiedz, że Serce Jezusa chce, go Serca Maryi ludzkość uniknęła w XX wieku zagłady,
żeby oprócz Niego czcić też Niepokalane Serce Maryi.
ale pojawiły się nowe zagrożenia... Jednak Matka NajDlaczego właśnie tak? „Bo Bóg tak chce!” — odpo- świętsza nie opuszcza Swoich dzieci — ukazuje się w wiewiadały często Dzieci Fatimskie i dyskusja się kończyła. lu miejscach na świecie. Jej następne objawienia nawiązuNiech i dla nas skończy się w tym miejscu. Przyjmijmy ją do fatimskich, dlatego przede wszystkim powinniśmy
to orędzie, bo jest to pragnienie Najświętszego Serca Je- starać się spełnić polecenia Maryi dane w 1917 roku,
zusa i Niepokalanego Serca Maryi, a te dwa serca łączy nie lekceważyć pomocy, którą Bóg daje przez swą Matkę”.
Komunia Miłości. I do tej Komunii zaprasza nas Bóg,
Bardzo cierpiąca Hiacynta tak opowiadała próbująale przez Maryję, bo to pokorniejsza, a więc i bezpiecz- cym ją pocieszyć: „Cierpliwości! Wszyscy musimy cierniejsza, droga.
pieć, aby wejść do chwały Nieba”.
Maryja nie zatrzymuje nas nigdy na sobie samej, lecz
Nie bójmy się więc wysiłku i trudu, bo wszystko,
prowadzi do Serca Jezusa, bo tam jest źródło wszelkiego co piękne, rodzi się w trudzie. Nie ma miłości bez ciermiłosierdzia.
pienia. Nie czekajmy na kolejne „znaki czasu”, bo otrzyRozmiłowany w Maryi św. Maksymilian powtarzał maliśmy ich dużo. Zwycięstwo nie przyjdzie bez naszej
często, że tak jak Jezus przyszedł na ziemię przez Ma- pomocy. Podejmijmy misję Dzieci Fatimskich i biorąc
ryję, tak chce, abyśmy szli do Niego również przez Nią. do ręki różaniec, weźmy los własny i świata w swoje ręce,
Św. Maksymilian, św. Ludwik Grignion de Montfort, bo naprawdę mamy na niego wpływ.
św. Jan Bosko, św. Jan Paweł II i wielu innych duchowych
Kard. Ratzinger, komentując zamach na Jana Pawła
gigantów szło drogą Wielkiego Zawierzenia Maryi.
II, mówił: „Fakt, iż «macierzyńska dłoń» zmieniła bieg
Jan Paweł II złożył 7 oficjalnych Aktów Zawierzenia śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym doKościoła Powszechnego i Świata i 62 Akty Zawierzenia wodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczeposzczególnych państw, narodów i kontynentów przy nie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą odokazji różnych pielgrzymek, nie licząc tych nieoficjal- działywać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje
nych, wypowiadanych w homiliach.
się potężniejsza od pocisków, a wiara — od dywizji”.
Możemy przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca
Ewa Hanter, podkreślając wagę zadośćuczynienia
Maryi, jeśli w swoim życiu zaczniemy realizować Fatim- w przesłaniu fatimskiego Orędzia, tak kończy swój artykuł:
„Jak mamy zadośćuczynić? Anioł Pokoju pouczył
skie Orędzie, jeśli podejmiemy pokutę i osobiste nawrócenie. Czas, w którym żyjemy, zobowiązuje nas do tego. dzieci: Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę
Dla nas, Polaków, rok 2017 obfituje w dodatkowe, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On jest
maryjne rocznice: obchodzimy przecież 300. rocznicę obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników.
koronacji Matki Bożej Częstochowskiej koronami pa- W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. (...)
pieskimi i 100. rocznicę powstania Rycerstwa Niepoka- Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem
lanej. Niech ten wyjątkowy rok nie minie jak każdy inny. cierpienia, które wam Bóg ześle.
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Matka Najświętsza, ukazując swoje Serce otoczone
Potrzebuje Ciebie Europa, która — od Zachodu po
cierniami niewdzięczności i zniewag, dała obietnicę Wschód — nie zdoła odnaleźć swojej prawdziwej tożsaswej obecności w godzinę śmierci wraz z łaskami po- mości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych chrześcitrzebnymi do zbawienia, tym wszystkim, którzy będą jańskich korzeni. Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć
Jej wynagradzać przez 5 kolejnych pierwszych sobót kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż
miesiąca. Obietnica wielka, warunki nietrudne do speł- jeszcze są jego udręką. (...)
Okaż się Matką nadziei! Czuwaj nad ludźmi, nad nanienia (spowiedź, Komunia święta, cząstka różańca
i 15 minut rozmyślania o tajemnicach różańca). Prakty- rodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo
kujmy to nabożeństwo i pomóżmy innym praktykować”. nowej wojny. Czuwaj nad odpowiedzialnymi za losy
Niech naszym dobrym postanowieniom przyświe- państw i nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los
ca modlitwa Jana Pawła II, wypowiedziana w Fatimie ludzkości. Czuwaj nad Kościołem zawsze narażonym na
w 1991 roku podczas czuwania i Aktu Zawierzenia zasadzki ducha tego świata. (...)
Świata Matce Bożej:
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością. Postana„Okaż, żeś jest Matką!”. Tak, nie przestawaj okazywać, wiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człożeś jest Matką Wszystkich, bowiem świat potrzebuje wieka: niechaj nie ciąży nam zmęczenie, trud niech
Ciebie. Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozo- nie opóźnia naszych kroków, przeszkody niech odwagi
staje chwiejna i niepewna. Wciąż jeszcze istnieje niebez- w nas nie gaszą, a smutek — radość serca. (...)
Dziewico z Fatimy, towarzysz nam w drodze! Módl
pieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może ateizm
w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej!
zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrze- Amen.
Fatima, 12 i 13 maja 1991 roku
ścijańskiej. (...)

Jan Paweł II Fatimski

N

ie da się mówić o Fatimie, pomijając ten temat w życiu Jana Pawła II, który od zamachu
13 maja 1981 r. stał się tematem przewodnim
jego wielkiego Pontyfikatu. „Zamch na moje
życie był elementem pozaziemskiej walki” — wyznał Papież i odtąd jego „Totus Tuus” nabrało nowej mocy.
Ten dzień zmienił nie tylko Papieża , który uświadomił sobie, że zamach miał miejsce w dniu pierwszego
fatimskiego objawienia, ale zmienił też świat. Najwyraźniej, potrzebna była ofiara „Biskupa odzianego w biel”,
aby połączyć świat w nieustającej modlitwie za Papieża,
wstrząsnąć sumieniami (masowe spowiedzi i nawrócenia), a przede wszystkim — aby zwrócić uwagę najpierw
samego Jana Pawła II (przyznał, że niewiele wiedział
o orędziu fatimskim do czasu zamachu), a potem całego
świata na objawienia z Fatimy.
Aby się przekonać, czy był to zwykły zbieg okoliczności, czy też znak, że Maryja uratowała mu ży- „We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem szczególną matczycie po to, aby Fatima stała się od tej chwili szczególną ną opiekę Maryi. A że w planach Opatrzności nie ma przypadmisją dla niego i dla całego Kościoła. Papież poprosił ków — zobaczyłem w tym wezwanie do przypomnienia orędzia,
o przechowywane w watykańskich archiwach doku- które stąd wyszło”. 13.05.1982 Fatima
menty fatimskie. Po zapoznaniu się z nimi powiedział:
„Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata
Tych cudów i opatrznościowych „zbiegów okoliczod wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji ności” choćby tylko w kontekście zamachu, było wiele.
zgodnie z orędziem z Fatimy”. Odtąd Papież nieroze- Oto kilka przykładów, które podał o. dr hab. Paweł Warrwalnie jest związany z Fatimą i inaczej odlicza czas choł OFMConv. podczas wykładu o Fatimie na Służewie
swojego pontyfikatu.
(26.09.2016):
Gdy w 13 rocznicę wyboru Papieża-Polaka episkopat 1. Pistolet zamachowca, po dwóch oddanych strzałach,
brazylijski wznosi toast za niego, Jan Paweł II korygu- za trzecim razem nie wystrzelił, co według ekspertów
je: „Nie można mówić o 13 latach. Powinniśmy mówić kryminalistyki może się zdarzyć raz na milion przyo trzech latach pontyfikatu i dziesięciu latach cudu”.
padków.
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2. Niewytłumaczonym zbiegiem okoliczności było również to, że jedna z kul przeszyła ramię Amerykanki polskiego pochodzenia, która urodziła się w Wadowicach
tego samego roku, dnia i miesiąca, co Jan Paweł II.
3. Niemiecka Caritas podarowała Watykanowi ambulans, który miał służyć pielgrzymom gromadzącym się
na Placu św. Piotra. Ten ambulans poświęcił osobiście
Jan Paweł II w przededniu zamachu. Posiadał on pełne
wyposażenie potrzebne do ratowania życia i pokonał
dystans z Placu św. Piotra do Kliniki Gemelli w ciągu
10 minut, co przy rzymskich korkach o tej porze jest
niemożliwe. Normalnie potrzeba na pokonanie tego
odcinka minimum 25 minut. Czas był bardzo ważny,
gdyż Papież stracił 3/4 krwi.
4. Profesor operujący Papieża, który w chwili zamachu
przebywał w centrum Rzymu, dotarł do kliniki również
„Zawierzając Ci, o Matko świat, wszystkich ludzi i wszystkie Ludy,
w ciągu kilku minut.
zawierzamy Ci także samo poświęcenie za świta, składając je
Wierni na placu trwali nieprzerwanie na modlitwie, w Twym macierzyńskim Sercu. O Serce Niepokalane! Pomóż nam
prosząc o dar życia dla Jana Pawła II, a na tronie, na któ- przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach
rym miał zasiąść Papież, ustawiono obraz matki Bożej współczesnych ludzi — zła, które zdaje się zamykać drogi ku przyCzęstochowskiej. Gdy podano wiadomość, że Ojciec szłości! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia,
Święty wraca do życia, podmuch wiatru zwalił obraz, od wszelkiej wojny — wybaw nas!” 25.03.1984 Watykan
co zinterpretowano jak znak gniewu Szatana.
Gdy rok po zamachu Papież pojechał do Fatimy po- orędzie Fatimy i orędzie Miłosierdzia — i Jan Paweł II
dziękować Maryi za uratowanie życia, zostawił jako wo- podjął oba te przesłania.
tum kulę wyjętą z jego ciała. Została ona umieszczona
Papież zrozumiał, po co został ocalony. Miał poprow zwieńczeniu korony Maryi, gdzie było wolne miejsce, wadzić Kościół drogą wskazaną przez Orędzie z Fatimy,
jakby wcześniej przygotowane dla niej.
które miało ocalić świta. Od tej chwili aż do śmierci nie
Powyższe fakty potwierdzają, że zamach był wpisany opuścił żadnej pierwszej soboty, przy łóżku miał Fatimw plany Bożej Opatrzności i był wielkim znakiem Boże- ską Madonnę i całe życie zgłębiał przesłanie, starając się
go Miłosierdzia. W tym wydarzeniu spotkały się ze sobą przekazać je światu.

Jej misja trwała 90 lat

N

ajstarsza z pastuszków — Łucja, Kuzynka
Hiacynty i Franciszka, nie tylko przewodziła
zabawom, ale w naturalny sposób przejęła
też inicjatywę w spotkaniach z Gośćmi z nieba. Musiało się to zgadzać z planami Bożej Opatrzności,
skoro natychmiast zarysowały się wyraźne różnice w relacjach dzieci do wysłanników Boga, Anioła i Matki Bożej.
Najmłodsza, Hiacynta, widziała Maryję i słyszała,
co mówi Matka Najświętsza, ale nie rozumiała do końca znaczenia słów. Franciszek tylko widział Matkę Bożą,
ale jej nie słyszał, potem wypytywał kuzynkę i siostrę
o to, co powiedziała Piękna Pani. Jedynie Łucja widziała, słyszała i rozumiała, więcej — rozmawiała z Maryją:
zadawała pytania (każde spotkanie zaczynała od słów:
„Czego Pani sobie życzy ode mnie?”), odpowiadała
w imieniu wszystkich, kierowała prośby. Bóg uczynił ją
głównym powiernikiem orędzia — to ona relacjonowała ludziom treść kolejnych objawień, a potem, już jako
zakonnica (przyjęła imię Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi), niczym sekretarka Maryi spisywała powierzone tajemnice.

Po jej śmierci w Portugalii ogłoszono żałobę narodową. „Z pewnością weszła do Nieba prowadzona za rękę
przez Matkę Chrystusa” — powiedział bp Albino Cleto
w homilii podczas jej pogrzebu. Ze zdumieniem uświadamiamy sobie, że jej misja trwała pełne 90 lat, bo tyle
czasu dzieli pierwsze objawienie Anioła od ostatniego,
które miało miejsce 13 lutego 2005r., w dniu śmierci Siostry Łucji.
Objawienia fatimskie „były dla niej początkiem misji,
której pozostała wierna aż do końca swych dni” — powiedział kardynał Tarcisio Bertone. „Jej śmierć wyznacza granicę. Od teraz Fatima jest wielkim sanktuarium,
wielkim przesłaniem, wielką tradycją duchową” — zaznaczył arcybiskup Lizbony.
Życie Łucji było cichą, ukrytą i wytrwałą służbą przy
Niepokalanym Sercu Maryi i jednym wielkim wynagradzaniem temu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa za
doznawane zniewagi. Głęboka więź łączyła ją z Janem
Pawłem II.
W 1925 r. Łucja dostępuje łaski nadzwyczajnej. Objawia się jej Matka Najświętsza, która ogłasza, że przyjmuje ją za swoja córkę. Rozpoczęło się wtedy dla niej
życie jeszcze głębszego zjednoczenia z Maryją, trwania w nieustannym kontakcie z niebieską Matką. Łucja

www.paradiso.filipini.radom.pl

nr 9-10(47-48)/2017 (wrzesień-październik 2017) —

otrzymuje od Niej stale rady i pouczenia, które co chwila ujawniają się w jej
wspomnieniach i korespondencji.
W liście z 9 stycznia 1940 r. pisze:
„Niepokalane Serce Maryi jest moją
ucieczką, przede wszystkim w bardzo
trudnych chwilach. Tam czuję się bezpieczna. Ta pewność [opieki Maryi]
tak mnie pociesza i raduje. W nim
znajduję pociechę i siłę”.
Siostra Łucja wielokrotnie przypominała, że każda obietnica Matki Bożej jest warunkowa, to znaczy wypełni
się, jeśli ludzie przestaną obrażać Boga,
jeśli będą czynić pokutę, jeśli oddadzą
się modlitwie różańcowej.
W komentarzu do wykładu
o. dr hab. Pawła Warchoła OFMConv.
na temat Fatimy o. Stanisław Przepierski OP powiedział: „to nie jest przypadkowe, że piekło zostało pokazane
małym dzieciom o wrażliwej psychice.
Dlatego były one potem tak wstrząśnięte i tak wiele starały się robić dla ratowania dusz przed piekłem. Modliły
się dniem i nocą, pokutowały, robiły dobre uczynki, nie
wiedziały już, jak mają wykorzystać dany im czas, aby
uchronić ludzkie dusze przed piekłem. Wykazywały
taką gorliwość, bo zrozumiały przez tę wizję, czym jest
Bóg i czym jest z drugiej strony potępienie człowieka”.

Paradiso! 11

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej
Siostry Łucji na etapie diecezjalnym
już się zakończył, toteż dziękując za
kanonizację Hiacynty i Franciszka
czekamy z wielką nadzieją na beatyfikację tej wielkiej mistyczki.
Żyjąc na ziemi pastuszkowie dali
dowód, jak wielką siłę oddziaływania ma modlitwa i miłość. Być może
dzięki ich wstawiennictwu Portugalia została ocalona od komunizmu (sąsiadująca Hiszpania ocalona
przed nim nie została) i od II wojny
światowej. W ojczyźnie Świętych
Pastuszków nie udało się też wyeliminować religii katolickiej, choć
według planów polityków miało to
nastąpić w bardzo krótkim czasie.
Dlatego też to nie „cud słońca”
był wielki, ale „cud Dzieci Fatimskich”, które udowodniły, że w szkole Maryi i we współpracy z łaską,
w wieku zaledwie kilku lat można stać się duchowym
gigantem. Trudno wobec tego faktu nie wspomnieć
słów Jezusa: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci…” i nie
zawołać z głęboką wdzięcznością w sercu: „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
prostaczkom”.

Objawienia po śmierci Franciszka i Hiacynty

C

hociaż objawienia w Fatimie wobec trojga
pastuszków zakończyły się 13 października
1917 r., nie można nie wspomnieć objawień,
które miała s. Łucja po śmierci Hiacynty
i Franciszka, gdy była już w zakonie. Wspomnimy tutaj
najważniejsze z nich.
W objawieniu z 16 czerwca 1921 r. Matka Boża
utwierdziła Łucję w jej powołaniu, mówiąc: „Przychodzę tu po raz siódmy. Idź, podążaj drogą, którą Ksiądz
Biskup zechce cię prowadzić — taka jest wola Boga”.
Gdy przyszła do s. Łucji 10 grudnia 1925 r. do kaplicy sióstr doroteuszek w Pontevedra w Hiszpanii, była
w towarzystwie Dzieciątka Jezus. Wówczas, kładąc jedną rękę na ramieniu Łucji, pokazała jej w drugiej ręce
serce otoczone cierniami. W tym momencie Dzieciątko Jezus powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej
Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Potem Matka Boża powiedziała: „Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim

imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańca towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Podczas objawienia z 13 czerwca 1929 r. w Tuy,
w Hiszpanii, Łucja zobaczyła w swej wizji m.in. Jezusa
na Krzyżu. Oto fragmenty opisu: „Pod prawym ramieniem Krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to
Matka Boska Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem
w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną
i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery, jakby z czystej wody źródlanej, biegły na ołtarz, tworząc słowa: Łaska i Miłosierdzie. Zrozumiałam, że mi
została przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej.
(…) Potem rzekła Matka Boża do mnie: »Przyszła chwila,
w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego
środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Boża z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Ofiaruj się w tej intencji i módl się«”.
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Tajemnice Fatimskie

P

święci Mu Rosję, która się nawróci, i będzie dany światu
na pewien czas pokój.

odczas lipcowego objawienia Matka Boża
TRZECIA CZĘŚĆ
przekazała trzyczęściowe orędzie zwane taProrocza wizja trzeciej części tajemnicy fatimskiej
jemnicą fatimską, w którym pragnie uświa- w symboliczny sposób mówi o wielkich prześladowadomić wszystkim ludziom, że życie tak, jakby niach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców
Boga nie było, jest największą tragedią człowieka i ca- Chrystusa, wśród których są również kapłani, biskupi
łych narodów. Siostra Łucja spisała powierzone jej przez i papież. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spoMaryję tajemnice wiele lat po śmierci Hiacynty i Fran- wodowane przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne
ciszka: dwie pierwsze w 1942 r.(w 25. rocznicę objawień), ideologie walczące z Bogiem.
trzecią zaś 3 stycznia 1944 r., bo, jak wyznała, wcześniej
Sedno trzeciej części tajemnicy stanowią męczenni„nie byłyby zrozumiałe”.
cy, których krew, jak pokazuje wizja, stojący pod krzyNajwięcej dywagacji i emocji budziła trzecia część żem Aniołowie zbierają do kryształowych konewek
orędzia Matki Bożej, tak zwana „trzecia tajemnica fa- i skraplają nią „dusze zbliżające się do Boga”.
timska”. Przez lata krążyły pogłoski i różne jej werKomentując tę wizję, francuski zakonnik o. Jeansje, ukazujące coraz bardziej apokaliptyczne wizje. Jan -François de Louvencourt napisał: „Czy można pragnąć
Paweł II poprosił o dostarczenie mu koperty z trzecią piękniejszego zakończenia tak proroczej wizji? W placzęścią „tajemnicy” po zamachu z 13 maja 1981 r. Do nie Bożym bowiem nic się nie marnuje, zwłaszcza cendziś wszystkie tajemnice zostały już ujawnione w całości na krew męczenników. Oddali swoje życie jak Chrystus.
(ostatnia, trzecia tajemnica 26 czerwca 2000r.).
Ich śmierć, tak jak śmierć Chrystusa, jaśnieje dobrodziejstwami dla Kościoła i dla świata”.
PIERWSZA CZĘŚĆ
Kardynał Ratzinger w komentarzu do tej tajemnicy
W tej części Matka Boża mówi, że ostateczną kon- napisał: „Trzecia tajemnica jest objawieniem symboliczsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest pie- nym, odnoszącym się do trzeciej części Orędzia, które
kło. Maryja ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła spełnia się zależnie od tego, czy przyjmiemy żądania zai potępienia olbrzymiej liczby dusz, które nie zadbały warte w samym Orędziu”.
o swoje zbawienie oraz za które nie ma kto się modlić
Podsumowując objawienia Maryi, Kardynał powiei pokutować. Powiedziała do nich: „Widziałyście piekło, dział: „Dochodzimy w ten sposób do ostatniego pytania:
do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je co oznacza »tajemnica« fatimska jako całość złożona
ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeń- z trzech części? Co ma nam powiedzieć? Przede wszyststwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, kim musimy stwierdzić za kardynałem Sodano, że »wyco wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowa- darzenia, do których odnosi się trzecia część tajemnicy
nych i nastanie pokój na świecie”.
fatimskiej, zdają się już należeć do przeszłości«. Jeżeli
były tu przedstawione konkretne wydarzenia, to naleDRUGA CZĘŚĆ
żą już one do przeszłości. Kto się spodziewał sensacyjMatka Boża wskazuje tutaj na najskuteczniejszy spo- nych przepowiedni apokaliptycznych o końcu świata
sób ratunku przed piekłem. Jest nim poświęcenie ludz- lub o przyszłych wydarzeniach historycznych, z pewkości Niepokalanemu Sercu Maryi, modlitwa różańco- nością dozna zawodu. Fatima nie pozwala nam zaspowa i Komunia Święta wynagradzająca w pierwsze soboty koić tego rodzaju ciekawości, podobnie zresztą jak cała
miesiąca. Zapowiedziała też, że jeśli ludzie nie przestaną wiara chrześcijańska nie chce i nie może być pożywką
obrażać Boga, nadejdzie jeszcze większa kara dla świata
dla naszej ciekawości, To, co pozostaza jego zbrodnie w postaci wojny, głodu i prześladowaje, mogliśmy dostrzec od razu na ponia Kościoła oraz Ojca Świętego. Na koniec jednak Nieczątku naszych rozważań nad zapisem
pokalane Serce Maryi zatriumfuje, Ojciec Święty po»tajemnicy«: jest to zachęta do modlitwy, ukazanej jako droga do »zbawienia
dusz«, a zarazem wezwanie do pokuty
i nawrócenia”.
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Franciszek, Hiacynta i Łucja – mali święci z Fatimy
Ilona Kozubek

C

iche życie wielkich małych świętych
wrześniu 1918 r. wybuchła na Półwyspie Iberyjskim epiWielu ludzi mądrych i światłych, teologów demia grypy hiszpanki. W domu rodziny Marto zachoi historyków Kościoła uważa objawienia fa- rowali wszyscy oprócz ojca. U Franciszka w wyniku potimskie za najważniejsze ze wszystkich, któ- wikłań wywiązało się zapalenie płuc. Miał wtedy dopiero
re miały miejsce na Ziemi. Wielu autorów, badających 10 lat, ale bardzo pragnął przed śmiercią przystąpić do
tamte wydarzenia, pisze, że Światło Fatimy zapalił dla Komunii Świętej. Pod koniec marca 1919 r. na swą gorąnas Bóg. To ono powinno rozświetlać naszą drogę ży- cą prośbę Franciszek przystąpił do Sakramentu. Zmarł
cia, a im głębszy wokół nas mrok, tym mocniejszy blask 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym
objawionej w nim tajemnicy Niepokalanego Serca Ma- i został pochowany na cmentarzu paryi. Jakże ogromnego znaczenia nabiera fakt, że Matka rafialnym. 13 marca 1952 r. jego ciało
Boża przyszła rozmawiać z małymi dziećmi, jeszcze nie przeniesiono do bazyliki w Cova da
chodzącymi do szkoły, przed Sakramentem Pierwszej Iria i pochowano w kaplicy po prawej
Komunii Świętej, a To właśnie takich słuchaczy wybrała, stronie głównego ołtarza. Beatyfikaaby przekazać światu swoje najważniejsze posłannictwo. cji chłopca dokonał papież Jan Paweł
Warto poznać ich dzieje, aby móc lepiej zrozumieć wy- II w roku 2000, a 13 maja 2017 roku,
darzenia, których byli uczestnikami.
w setną rocznicę objawień fatimskich,
Święty Francisco (Franciszek) Marto urodził się podczas uroczystej Mszy Świętej na
11 czerwca 1908 r. w wiosce Aljustrel, należącej do pa- placu przy sanktuarium w Fatimie,
rafii Fatima (Portugalia) i w kościele w tej parafii został papież Franciszek dokonał kanonizaochrzczony 20 czerwca. Był jednym z siedmiorga dzieci cji bł. Franciszka.
Manuela Pedro Marto i Olímpii de Jesus. Jego rodzice,
Święta Jacinta (Hiacynta) Marto urodziła się
którzy byli pasterzami, zadbali o chrześcijańskie wy- 11 marca 1910 r. jako młodsza siostra Franciszka była
chowanie Franciszka i jego młodszej siostry Hiacynty. ostatnim siódmym dzieckiem Manuela Pedro Marto
W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania mo- i Olímpii de Jesus, a 19 marca została ochrzczona w kodlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych lat pomaga- ściele parafialnym w Fatimie. W odróżnieniu od swego
ły rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec, Franciszek starszego brata była ruchliwa i bardzo żywa. Inaczej też
zaczął pomagać rodzicom już w wieku ośmiu lat. Mały przeżywała spotkania z Aniołem, a następnie z Matką
Franciszek był chłopcem spokojnym i małomównym, Bożą. Doświadczenia i emocje tych spotkań poważnie
bardzo opiekuńczym wobec powierzanych mu do pil- wpłynęły na jej osobowość. Bardzo zwiększyło się jej
nowania zwierząt, starał się jak najlepiej wypełniać swo- zaangażowanie religijnie, często podejmowała również
je obowiązki. Lubił modlić się w samotności, jak twier- praktyki ascetyczne i pokutne, ofiarując cierpienia w indził, dla wynagrodzenia Jezusowi grzechów świata. Już tencji nawrócenia grzeszników. Jeszcze wcześniej niż
po objawieniu się dzieciom Anioła Pokoju w 1916 roku, brat, bo już wieku sześciu lat, zaczyna pomagać rodziFranciszek starał się spędzać wiele czasu na modlitwie com, zajmując się razem z Franciszkiem wypasem owiec.
przed tabernakulum. W ten sposób pragnął towarzyszyć I tak jak brat, w październiku 1918 roku zapada na grypę.
znieważanemu przez ludzi Chrystusowi. W 1917 roku Choruje bardzo długo, cierpienia choroby ofiarując za
Franciszkowi i dziewczynkom objawia się Matka Boska. nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji
Oczywiście władzom ówczesnej Portugalii trudno było Ojca Świętego. Boleśnie przeżywa śmierć brata. U Hiazaakceptować objawienia i coraz większe rzesze gorli- cynty wywiązują się bardzo poważne powikłania w powych wyznawców przybywające do Fatimy. Masoński staci ropnego zapalenia opłucnej. W związku z tym trarząd był radykalnie antyklerykalny i katolicy doświad- fia do szpitala w Vila Nova de Ourém, gdzie przebywa
czali ogromnych prześladowań. W ramach zwalczania dwa miesiące, lipiec i sierpień 1919 roku. Z końcem
przejawów religijności gubernator Ourèm postana- stycznia 1920 roku zostaje przyjęta do Ochronki M.B.
wił aresztować Franciszka i dziewczynki. 13 sierpnia Cudownej w Lizbonie, 2 lutego trafia do szpitala D. Es1917 roku dzieci zostały zabrane do więzienia w Vila tefânia, gdzie 10 lutego przechodzi operację usunięcia
Nova de Ourém, ale już 15 sierpnia szczęśliwie wracają dwóch żeber. Ze względu na stan jej serca nie mogła być
do rodzinnej wioski. W październiku 1917 r. chłopiec w pełni uśpiona na czas operacji, zastosowano jedynie
rozpoczął naukę w szkole podstawowej, która znajdo- znieczulenie miejscowe za pomocą chloroformu. 16 luwała się obok kościoła parafialnego. Często w drodze tego Hiacynta doświadcza jeszcze jednego objawienia
do szkoły zatrzymywał się w kościele na modlitwie. We Matki Boskiej i po tym spotkaniu przestaje odczuwać
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cierpienia fizyczne. Niestety nawet te zabiegi nie urato- ny, mamy rok 1917 — czas wojny, budzi się lęk, że Mawały Hiacynty i po przystąpieniu do Sakramentu Pokuty nuel zostanie powołany do wojska. Od 1917 roku Łucja
i przyjęciu wiatyku, 20 lutego 1920 roku dziewczynka uczęszczała do szkoły. W trakcie epidemii zachorowała
umiera i zostaje pochowana w Vila Nova de Ourém, matka dziewczynki. Namawiana przez siostry gorąco
a 1935 roku jej ciało zostaje przeniesione na cmentarz modliła się i prosiła Matkę Bożą o uzdrowienie. I Maw Fatimie. 13 marca 1952 r. ciało dziewczynki, razem ryja wysłuchała tych modlitw, Maria Rosa wyzdrowiała.
z ciałem brata, przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria Jednak ta sama epidemia spowodowała śmierć ojca. Łui pochowano w kaplicy po prawej stronie głównego oł- cja wspomina, że chorował tylko dobę. Dnia 17 czerwca
tarza. Beatyfikacji Hiacynty dokonał papież Jan Paweł 1921 roku Łucja wstępuje do Kolegium Sióstr św. Doroty
II w roku 2000, a 13 maja 2017 roku, w setną rocznicę w Vilar (Porto), gdzie otrzymuje wychowanie religijne
objawień fatimskich, podczas uroczystej Mszy Świętej i moralne, a wykształcenie na poziomie szkoły podstana placu przy sanktuarium w Fatimie, papież Franciszek wowej. W tym czasie dojrzewa w niej powołanie do pełdokonał kanonizacji błogosławionej.
nej służby Bogu jako siostra zakonna. Rozpoczyna nowiŁucja dos Santos (Lúcia Santos) urodziła się 22 mar- cjat w miejscu gdzie przebywa, w dniu 24 października
ca 1907 roku w wiosce Aljustrel jako najmłodsza z sied- 1925 roku. Śluby wieczyste składa 3 października 1934
miorga dzieci Antonia dos Santos i Marii Rosy. Łucja roku. Czas życia zakonnego wypełnia modlitwą, pramiała jednego brata, Manuela oraz pięć sióstr, z których cą oraz rozpoczyna spisywanie Wspomnień kolejnych
jedna, Maria Rosa, umiera jako niemowlę. Chrzest Łucji Objawień. Za specjalnym pozwoleniem papieża Piusa
ma miejsce w parafii w Fatimie 30 marca. Dość wcześnie, XII, 5 marca 1948 roku, Łucja odchodzi ze zgromadzebo już w szóstym roku życia, przystąpiła do Sakramentu nia św. Doroty i wstępuje do zakonu Najświętszej Maryi
Pierwszej Komunii Świętej. Pomimo trudnych warun- Panny z Góry Karmel w Coimbra. Przyjmuje w zakonie
ków życiowych i konieczności wczesnego podjęcia pracy, imię siostry Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serdzieciństwo Łucji było szczęśliwe. Wspomina ona, jak ca, gdzie 31 maja 1949 roku składa uroczystą profesję
rodzice codziennie wieczorem opowiadali dzieciom baj- zakonną. Przebywa tam do końca swojego życia. Mury
ki. Ojciec opowiadał o czarodziejach i królewnach, nato- klasztoru opuszcza tylko w wyjątkowych chwilach. Swomiast mama opowiadała dzieciom o Męce Pańskiej, o św. je kroki kieruje wtedy do Fatimy. Tam spotyka się z paJanie Chrzcicielu i inne historie biblijne. To kształtowa- pieżem Pawłem VI w roku 1967. Papież wygłasza homilię
ło gorliwą wiarę małej Łucji. Tak jak wszystkie znane jej skierowaną do całego świata, a po mszy świętej Ojciec
dzieci, bardzo wcześnie rozpoczyna pracę jako pasterka. Święty przedstawia pielgrzymom Siostrę Łucję. Siostra
Początkowo towarzyszą jej dziewczynki Teresa Matias, Łucja znowu pojawia się w Fatimie 13 maja 1982 roku,
Maria Rosa Matias oraz Maria Justino. Były one towa- gdzie uczestniczy w dziękczynnej pielgrzymce Jana Pawrzyszkami Łucji, kiedy ta miała pierwsze widzenie Anioła ła II za życie uratowane przez Matkę Bożą Fatimską i jest
Pokoju. Ale później zaczęło jej towarzyszyć rodzeństwo, świadkiem poświęcenia świata Niepokalanemu SerFranciszek i Hiacynta, i to właśnie do tej trójki przycho- cu Maryi w Fatimie. Siostra Łucja spotyka się z Ojcem
dził najpierw Anioł, a następnie Matka Boska. Matka
Świętym i odbywa z nim serŁucji nie wierzy dziewczynce, gdy ta opowiada o spotkadeczną rozmowę. Łucja umiera
niach z Maryją. Matka Łucji chciała zmusić ją do przy13 lutego 2005 roku w klaszznania się do kłamstwa. Dla rodziny nadeszły trudne
torze w wieku 98 lat. 13 luteczasy. Dziesięcioletnia Łucja musiała zmierzyć się z pogo 2017, w dwunastą rocznicę
jawiającymi się problemami. Ojciec pod wpływem towaśmierci siostry Łucji, zakończył
rzystwa wpadł w pijaństwo, przez które wyprzedał kosię diecezjalny etap procesu
lejne grunty należące do rodziny. Matka posłała starsze
beatyfikacyjnego i dokumenty
siostry na służbę. W domu zostaje brat, który przejmuje
zostały skierowane do Stolicy
obowiązki gospodarza i Łucja. Ponadto w sercach rodziApostolskiej.
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bł. John Henry Newman
ks. Piotr Woszczyk COr

W

młodości uważał, że Kościół rzymski ma
związek z Antychrystem. Później odkrył
w nim ucieleśnienie Kościoła Chrystusowego. Został katolikiem, księdzem, kardynałem. Nazwany przez papieża Pawła VI „bezpiecznym przewodnikiem”, a przez uczestników Soboru
Watykańskiego wielkim „Nieobecnym” i współczesnym
„Doktorem Kościoła”. To John Henry Newman, którego 19 września 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI
ogłosił błogosławionym.
Urodził się w Londynie w 1801 roku. Dom jego rodziców stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek
giełdy. Ojciec był bankierem, matka wywodziła się z rodziny francuskich kalwinów. Swoje pierwsze nawrócenie — na
ewangelicki kalwinizm — przeżył Newman w r. 1816, po
dwóch bolesnych wydarzeniach, którymi były bankructwo
banku jego ojca, a następnie poważna choroba jego samego. To ona uczyniła ze mnie właściwie chrześcijanina — napisał w wiele lat później o swej chorobie.
W r. 1824 Newman przyjął anglikańskie święcenia
diakonatu. Stało się. Jestem Twoim, o Panie... Najpierw,

po włożeniu rąk, moje serce zadrżało; słowa: „na zawsze”
są straszliwe. Jednak, Panie, nie o pociechę proszę, lecz
o uświęcenie — zapisał wtedy w swoim dzienniczku.
Nietrudno było zauważyć, jak ważne zagadnienie stanowiła wówczas dla młodego Newmana kwestia wiecznego zbawienia. Następne lata były okresem jego gorączkowych poszukiwań i tęsknot za prawdziwą wiarą
i prawdziwą religią. Jeszcze jako młody duchowny postrzegał papieża jako Antychrysta. Studiując pisma Ojców Kościoła, odkrył tajemnicę duchowej siły Kościoła
pierwszych wieków — szacunek dla prawdy objawionej
i wierność dogmatom, które wyrażają tę prawdę.
Newman został przyjęty na łono Kościoła katolickiego przez włoskiego pasjonistę, o. Dominika Barberiego,
dnia 9 października 1845 r. Dla samego Newmana była to poniekąd
decyzja bolesna, gdyż opuszczając Kościół anglikański wyrzekł się
tym samym zajmowanej wysokiej
pozycji (wykładowcy na Oxfordzie,
w Oriel College i proboszcza w Littlemore) oraz stracił wielu przyjaciół.
Był on jednak człowiekiem, który
nie wycofuje się z raz podjętej decyzji. Wiele lat później napisał, że jego
nawrócenie „było jak wpłynięcie
do portu po żegludze przez burzliwe morze, a radość z tego faktu trwa do dziś niczym
nie zakłócona”. W Rzymie przyjął święcenia kapłańskie. Tutaj poznał oratorium założone przez św. Filipa
Neri. Pod koniec 1847 roku Newman wrócił do Anglii,
gdzie zafascynowany osobą św. Filipa i jego duchowością, założył pierwsze oratorium w Birmingham. Drugi
dom powstał w Londynie. Sam Newman pozostał już
na zawsze związany z Birmingham. Newmanowi długo
nie było łatwo odnaleźć się w Kościele katolickim. Kiedy
byłem anglikaninem, smutna była moja religia, ale nie
życie, kiedy stałem się katolikiem, smutne jest moje życie, ale nie religia — napisał w kilkanaście lat po swoim
nawrócenie mając świadomość, że anglikanie czuli się
zawiedzeni jego „zdradą”, a katolicy nie darzyli jeszcze
zbytnim zaufaniem. Na szczęście to, co odnalazł w Kościele katolickim, pozwoliło mu zwycięsko wychodzić
z największych przeciwności życia.
W r. 1879 otrzymał godność, którą niezwykle wysoko sobie cenił — papież Leon XIII mianował go kardynałem. Nominacja ta, dająca wielką satysfakcję, była dla
Newmana oczyszczeniem z dotychczasowych zarzutów,
jakie kierowano pod jego adresem, kwestionując szczerość jego katolicyzmu. Niezwykle znamienne są słowa,
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z którymi zwrócił się do Leona XIII, kiedy zaproponowano mu rzymską Purpurę: Przez trzydzieści lat żyłem
w Oratorium, w pokoju i w szczęściu. Chciałbym Waszą Świątobliwość prosić, aby nie zabierał mnie św. Filipowi, mojemu ojcu i patronowi, i pozwolił mi umrzeć
tam, gdzie żyłem tak długo. I rzeczywiście ostatnie lata
życia aż do śmierci 11 sierpnia 1890 r. Newman spędził w swym oratorium w Birmingham, przy założonej
przez siebie szkole, otoczony rozrastającą się wspólnotą, przyjaciółmi i licznymi odwiedzającymi go osobami.
Na cmentarz odprowadzało go 15 tysięcy ludzi.
W birminghamskim Oratorium można zobaczyć do
dzisiaj pokój kard. Newmana. Wszystko pozostawiono
w nim tak, jakby opuścił go przed chwilą. Książki, modlitewniki, lampa, biurko, okulary... Ducha Newmana wyczuwa się w jego bibliotece. Zawsze kochał książki, uniwersytet, szukał wiary rozumnej.
Chociaż Newman zmarł prawie 130 lat temu, pozostaje
nam współczesny, ze swoim umiłowaniem Kościoła z jego
głową w osobie Papieża, ze swoim umiłowaniem drugiego
człowieka i poszanowaniem jego godności, zwłaszcza teraz, gdy te wartości są tak bardzo podważane. W liście do
księcia Norfolk napisał: Gdybym miał sprowadzić religię do
toastów po obiedzie (choć z pewnością nie o to chodzi), wypiłbym rzecz jasna, za Papieża, ale, jeśli można, jednak najpierw za Sumienie, a za Papieża później. Słusznym zatem

wydaje się to, by ten „Wielki Nieobecny” ostatniego Soboru Powszechnego stał się dla współczesnych przykładem
podążania za jedynym Światłem tak, by jak on przejść „EX
UMBRIS ET IMAGINIBUS IN VERITATEM” — Z cienia
i wyobrażeń do Prawdy (jak kazał napisać na swoim nagrobku) — do tej Prawdy, którą jest Chrystus.
Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.
Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
Aż mrok przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postaci,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.

Benedykt z Nursji
ks. Michał Krawczyk

P

omimo upływu przeszło tysiąca pięciuset ko i oddać się wyłącznie życiu religijnemu. Początkowo
lat Kościół nie zapomniał o św. Benedykcie. był pustelnikiem w grocie koło Subiaco. Otrzymał haNa czym polegała wielkość tego człowieka, bit od mnicha Romana z pobliskiego klasztoru. Nauczał
co takiego uczynił, że nie sposób go wymazać prawd wiary żyjących w pobliżu pasterzy. Kiedy zaz historii cywilizowanego świata? Odpowiedzią na to częły się rozpowszechniać wieści o jego świętym życiu,
pytanie mogą być słowa papieża Grzegorza Wielkiego, wspólnota mnichów, którą tradycja umieszcza w niedaktóry pięćdziesiąt lat po śmierci Be- lekim Vicovaro, poprosiła go, by został jej przełożonym.
nedykta napisał o nim, że to „Boży Mnisi nie chcieli jednak poddać się jego wymaganiom,
człowiek, który zasłynął na ziemi tak by konsekwentnie zachowywać przyjęte zwyczaje. Prólicznymi cudami, w nie mniejszym bowano nawet go otruć, zatem opuścił to miejsce. Nastopniu był ceniony za elokwencję, pływ uczniów skłonił go do założenia dla nich dwunaz jaką wykładał swoją naukę”. Najważ- stu małych klasztorów, nad którymi czuwał, zajmując
niejszym źródłem informacji o Be- się głównie przygotowywaniem kandydatów. Wrogie
nedykcie jest druga księga Dialogów nastawienie pobliskiego kapłana spowodowało, że przeniósł się, prawdopodobnie ok. 529 r., na górę Cassino,
papieża Grzegorza Wielkiego.
Benedykt urodził się w Nursji gdzie zbudował klasztor i napisał Regułę. Św. Grzegorz
w Umbrii (Italia) ok. 480 r., w za- Wielki podaje różne szczegóły z jego życia: apostolstwo
możnej chrześcijańskiej rodzinie. Po- wśród ludzi, którzy jeszcze oddawali cześć pogańskim
czątkowo kształcił się w rodzinnych bogom, cudowne uzdrowienia, przykłady roztropnego
stronach, następnie został wysłany na dalsze studia do działania i wypraszania cudownych łask. Wspomina
Rzymu. Jednak atmosfera pewnego rozluźnienia zasad jego siostrę, mniszkę św. Scholastykę oraz okoliczności
moralnych, panująca wówczas w wiecznym mieście, jego śmierci w otoczeniu uczniów po przyjęciu Komunii
spowodowała, że Benedykt postanowił porzucić wszyst- św. Benedykt zmarł prawdopodobnie 21 III 547 r., choć
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podaje się też daty od 543 do 560
r. Jego klasztor został opuszczony w czasie najazdu Longobardów w 577 r., odnowiony w 717 r.
Rękopis Reguły uciekający mnisi
przenieśli do klasztoru przy Bazylice Laterańskiej w Rzymie.
Jeden z odpisów zabrali mnisi, których św. Grzegorz wysłał
pod wodzą przeora Augustyna
w 596 r. do Anglii. Tam Reguła,
początkowo znana i zachowywana obok innych reguł, zdobywała sobie coraz większe uznanie i poprzez misje anglosaskich
mnichów stawała się podstawą
życia klasztorów, które zakładali
w różnych krajach Europy.
W Regule św. Benedykt wskazuje, że życie monastyczne jest
„szkołą służby Pańskiej”, a samą
Regułę określa jako „minimum
wyznaczone tylko na początek”.
Święty uczył w niej miłowania
Boga nade wszystko, czego wyrazem jest wspólne życie pod wodzą opata. Mnisi poświęcali dużo
czasu wspólnej modlitwie w chórze zakonnym. Reguła
Wszechstronna działalność benedyktynów oraz
omawia poszczególne nabożeństwa tworzące Liturgię żyjących według tej samej reguły cystersów, a poGodzin, złożone z hymnów, psalmów i czytań z Pisma tem kamedułów, przyczyniła się do podnoszenia
Świętego oraz prawowiernych katolickich autorów. Bar- poziomu życia religijnego, umiejętności uprawy roli
dzo ważnym elementem życia była praca — najpierw i pracy w różnych rzemiosłach i sztukach. Te wartofizyczna, a potem też wszelkiego rodzaju prace umysło- ści powodowały, że często nazywa się św. Benedykta
we. Porządek dnia przewidywał kilka godzin na osobiste ojcem cywilizacji europejskiej i patriarchą Zachodu,
czytanie Pisma Świętego oraz innych książek religijnych, czego znakiem było ogłoszenie przez papieża Pawła
co zmuszało do stałej troski, by w klasztorze była od- VI Benedykta patronem Europy. Również ważnym
powiednia biblioteka. Dlatego mnisi przepisywali księgi, akcentem świadczącym o znaczeniu tego świętego
nie tylko religijne, przyczyniając się do uratowania od w historii Kościoła, była decyzja kard. Josepha Ratzagłady wielu dzieł kultury starożytnej. Nie wiadomo, zingera, który po wyborze na Stolicę Piotrową przyjął
czy sam św. Benedykt był kapłanem, ale w Regule pisze, imię Benedykt XVI, czyniąc tego świętego patronem
by w razie potrzeby prosić o święcenia kapłańskie dla swojego pontyfikatu.
mnichów. Później wielu z nich stało się wybitnymi głoW liturgii Kościoła święto ku czci św. Benedykta
sicielami Ewangelii, misjonarzami, twórcami lokalnych jest obchodzone 11 lipca. W ikonografii przedstawiaKościołów w wielu krajach Europy. Prawdopodobnie be- ny jest w habicie benedyktyńskim i z pastorałem opacnedyktynami byli pierwsi polscy misjonarze. Na pewno kim. Jego atrybutami są: anioł (nawiązanie do widzenia
śluby w klasztorach benedyktyńskich złożyli św. Woj- anioła, które mieli dwaj uczniowie Benedykta, w któciech i św. Bruno z Kwerfurtu.
rym potwierdza, że droga Benedykta prowadzi do nieKlasztory benedyktyńskie, początkowo zakładane ba), Hostia (nawiązuje do wydarzenia z ostatnich żyw miejscach sprzyjających skupieniu, szybko stawały się cia, kiedy Benedykt poprosił, aby otworzyć jego grób,
ośrodkami życia i kultu religijnego. Wyrastały wokół nich następnie polecił przenieść się do niego i tam przyjął
osiedla, potem miasta. W szkołach klasztornych uczo- Komunię św.), mitra (znak godności opackiej), krzyż
no nie tylko przyszłych mnichów, ale oddawano na wy- w dłoni (symbol wiary i umartwienia), kula ognista
chowanie dzieci z możnych rodzin zarówno do opactw (nawiązuje do wydarzenia, podczas któregao jeden
męskich, jak też do klasztorów żeńskich żyjących według z opatów zobaczył w mroku światło wydobywające się
Reguły św. Benedykta. Na terenie diecezji radomskiej z oczu świętego), pies (symbol wierności Bogu), kielich
miejscem, w którym żyli benedyktyni jest miejscowość z wężem (nawiązuje do próby otrucia Benedykta przez
Opactwo k. Sieciechowa.
współbraci), księga (symbol reguły zakonnej).

18 Paradiso! — nr 9-10(47-48)/2017 (wrzesień-październik 2017)

Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu

M

Krzysztof Szwarc

ilczenie jest obecnością. Jest
ono niezbędne, by między
Bogiem a człowiekiem zawiązała się więź bliskości.
Jest również konieczne, by stworzyć głębokie relacje międzyludzkie, a także nie
stracić kontaktu z samym sobą
Książka „Moc
milczenia. Przeciw
dyktaturze hałasu”
jest trójgłosem niezwykle aktualnym
i ważnym. Wywiad,
prowadzony przez
Nicolasa Diata (pisarza i watykanisty) z kardynałem
Robertem Sarah
(prefektem
Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów)
oraz
przeorem
klasztoru Wielkiej Kartuzji, w całości
dotyczy tajemnicy oraz istoty ciszy i milczenia. Milczenie, zdaniem rozmów-

ców, to źródło niezwykle cennego poznania. Poznania samego siebie, świata
zewnętrznego oraz, co najistotniejsze,
Absolutu, czyli Boga. Człowiek „pozbawiony” ciszy odcina się od wszystkiego,
co życiodajne, powoli zatraca siebie, staje się głuchy i zagubiony (dlatego rozmówcy tak często odwołują się do „Myśli”
Blaisa Pascala), zaczyna relatywizować,
by w końcu upaść.
Cisza i milczenie, zdaniem autorów,
to synonimy oraz imiona samego Boga.
Bóg przemawia poprzez ciszę, choć sam
milczeniem nie jest. Skuteczna i pełna
modlitwa, to ta, którą wypełnia właśnie
kontemplacja i brak słów, bowiem Jezus zawsze czeka na nas w ciszy. W tej
ciszy On nas wysłucha, tam przemówi
do naszej duszy, tam usłyszymy jego
głos. W ciszy odnajdziemy nowe siły
i prawdziwą jedność.
W książce „Moc milczenia” znajdziemy także słowo sprzeciwu. Skierowane
jest ono wobec kulturze zgiełku i pośpiechu, wobec wewnętrznemu zamętowi.
Okiełznanie tego, co krzykliwe i hałaśli-

we, dziś zdaje się być podstawową koniecznością nas wszystkich.

Maksymilian Maria Kolbe
na dużym ekranie

D

Wojciech Sałek

wie korony to pierwszy film ukazu- wie dla 800 braci, tworząc największy męski
jący nieznane dotąd powszechnie klasztor na świecie. Postanowił wydawać
fakty z życia o. Maksymiliana Kol- „Rycerza Niepokalanej” w Japonii, nie mając
bego, począwszy od jego dzieciń- pieniędzy ani nie znając języka. Był wyjątkostwa, aż do heroicz- wy pod wieloma względami.
Michał Kondrat nakręcił klasyczny donej śmierci. To film
o niezwykłym czło- kument z fabularnymi inscenizacjami życia
wieku, który oddał o. Maksymiliana Kolbego. W filmie wystąpili
swoje życie, aby znakomici polscy aktorzy. W rolę o. Maksymiliana Kolbego wcielił się Adam Woronouratować inne.
Jest to film o wi- wicz. W pozostałych rolach zagrali Cezary
zjonerze,
którzy Pazura, Artur Barciś, Maciej Musiał, Domiprzekraczał granice nika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni.
Adam Woronowicz po raz kolejny świetludzkich
ograniczeń. Jego odwaga, nie sprawdził się w roli szlachetnego duchowwiara i przekonanie nego. To jeden z tych aktorów, który potrafi
o potrzebie wielkiej charyzmę łączyć z pokorą. Idealna umiejętmisji czyniły go ność dla aktora, który grał błogosławionego
niezwykłym i wy- Jerzego Popiełuszkę, czy teraz św. Maksymiliana Kolbego.
jątkowym.
Michał Kondrat nakręcił uczciwy i szczeWydawał 60
mln egzemplarzy pism rocznie, tworzył pro- ry film, o którym powiedział: „Dwie korony”
jekty pojazdów kosmicznych, dziś można by to obraz o człowieku, który miał ambicje
o nim powiedzieć, że gdzie się nie pojawiał, zmienić świat. Częściowo mu się to udało,
robił furorę. Założył zakon w Niepokalano- ale nie wszyscy znamy historię jego niezwy-

kłego życia. Dzięki temu filmowi widzowie
będą mogli poznać nie tylko jego niesamowite
dzieła, lecz także jego duchowość i charyzmę.
O. Kolbe był osobą małomówną, ale zachwycał swoją postawą.
Światowa premiera filmu odbyła się podczas 70. Festiwalu Filmowego w Cannes. Była
to zarazem jedyna nowa polska produkcja
pełnometrażowa, która została tam wyświetlona.

