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WSTĘP

Nabożeństwo do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybyt-
ku Bożej Mądrości, ale i poddanej straszliwej męce, ukoronowanej
koroną cierniową, należy czerpać z orędzi do irlandzkiej służebnicy
Bożej Teresy Higginson (27.05.1844 — 15.02.1905), stygmatyczki,
kandydatki na ołtarze, której Pan Jezus polecił nabożeństwo
do swej Najświętszej Głowy. O Teresie Higginson niezwykle wypo-
wiedział się wówczas jej spowiednik: „Mam silne przekonanie, że Te-
resa była nie tylko Świętą, ale także jedną z największych Świętych,
których Bóg wzbudził w Swym Kościele”1.

1 Najświętsza Głowa Jezusa — Przybytek Bożej Mądrości, wyd. III, Maria Vin-
cit, Wrocław 2009, s. 5.

Majestatyczne Oblicze Pana Jezusa podczas 3-letniej działalno-
ści głoszenia Królestwa Bożego, miłości i mądrości Bożej oraz wzy-
wania do nawrócenia, gdy poruszał tłumy swymi przypowieściami,
kazaniami. W synagodze zastanawiali się podejrzliwie „«Skąd On
to ma? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się
przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi…?» I powątpiewali
o Nim” (Mk 6, 2—3). Faryzeusze wielokrotnie próbowali podstępnie
złapać publicznie na jakimś rzekomym błędzie, fałszu, ale Pan
Jezus zawsze dogłębnie odpowiadał, niezaprzeczalnie, po czym
musieli odejść.

Ale też i później Oblicze Pana w czasie męki, cierpienia
w Ogrójcu, Najświętsza Głowa, Oblicze zlane krwawym potem,
że pomimo tak wielkiej miłości i męki, tak wiele dusz poprzez od-
rzucenie, letniość czy wrogość zostanie potępionych. Najświętsza
Głowa, Oblicze Jezusa znieważane w czasie 15 ukrytych tortur
w ciemnicy, więzieniu „8. Na Głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy
zawiązali Mi brudną szmatą”2.
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2 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd. VI, Wrocław
2012, s. 123.

„Król królów i Pan panów” (Ap 19, 16) wyśmiany, odrzucony
i ukoronowany koroną cierniową. Oblicze Pana odbite na chuście
św. Weroniki w czasie Drogi Krzyżowej, a po śmierci oraz zwycię-
stwie na Krzyżu i złożeniu w grobie — Oblicze zachowane na Cału-
nie Turyńskim.

Św. Rita należąca do głównych patronów w sprawach trudnych
i beznadziejnych — jak również Św. Charbel, św. Juda Tadeusz, słu-
ga Boży Wenanty Katarzyniec — została obdarzona raną na czole,
stygmat ciernia, który pozostał do końca jej życia. Na obrazkach
św. Rity często ukazany jest anioł trzymający nad nią koronę cier-
niową, a z Krzyża płynie światło w stronę ciernia na jej głowie.

Św. Siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, również
miała kilka doświadczeń, objawień, sama odczuwała bóle jakie Pan
Jezus cierpiał przez koronę cierniową: „1934 rok. […] O godzinie dzie-
siątej ujrzałam oblicze Pana Jezusa umęczonego. Wtem mi Jezus powie-
dział te słowa: Czekałem na ciebie, aby się podzielić cierpieniem,
bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje, jak nie oblubienica moja? Prze-
prosiłam Jezusa za swoją oziębłość; zawstydzona, nie śmiejąc spojrzeć
na Pana Jezusa, ale sercem skruszonym prosiłam, aby mi Jezus raczył
dać jeden cierń z korony swojej. Jezus odpowiedział mi, że da tę łaskę,
ale jutro, i natychmiast widzenie znikło. Rano podczas rozmyślania
uczułam bolesny cierń w głowie z lewej strony; cierpienie trwało przez
cały dzień, rozmyślałam nieustannie, jak Jezus mógł wytrzymać ból tylu
kolców, które są w koronie cierniowej. Łączyłam swoje cierpienia z cier-
pieniem Jezusa i ofiarowałam za grzeszników. […] (Dz. 348—349).

Wieczorem, kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, uczułam straszny
cierń w głowie. Trwało to krótki czas, lecz tak bolesne było jego ukłu-
cie, że w jednej chwili głowa opadła mi na balustradę, zdawało mi się,
że kolec ten ugrzązł w mózgu; ale to nic, wszystko dla dusz, aby im
wyprosić miłosierdzie Boże (Dz. 1399).

Dziś odczułam cierpienie korony cierniowej przez niedługą chwilę.
Modliłam się wtenczas przed Najświętszym Sakramentem za pewną
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duszę. W jednej chwili uczułam tak gwałtowny ból, że głowa opadła
mi na balustradę; choć chwila ta była krótka, ale bardzo bolesna (Dz.
1425).

1938 rok […] Ostatnie dwa dni karnawału. Cierpienia moje fizycz-
ne zwiększyły się. Złączyłam się ściślej z cierpiącym Zbawicielem, pro-
sząc Go o miłosierdzie dla świata całego, który szaleje w swej złości.
Przez dzień cały czułam ból korony cierniowej. Kiedy się położyłam,
nie mogłam głowy położyć na poduszce; jednak o dziesiątej ustąpiły
bóle i zasnęłam, czując jednak na drugi dzień wielkie wyniszczenie
(Dz. 1619)”1.

1 Bł. s. M. F. Kowalska, DZIENNICZEK. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wy-
dawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995.

XIX wiek — wiek wojującego ateizmu, racjonalizmu. Czasy
w których św. Jan Bosco doświadczył wizji jak Kościół jest atakowa-
ny i jakie jeszcze gorsze prześladowania będą czekać w przyszłości.
Owocem tego wieku był również modernizm, który skłonił papieża
św. Piusa X do napisania encykliki o jego zgubnym, destrukcyjnym
działaniu.

„Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt
10,16). Oprócz Bożej miłości, potrzebna jest prawdziwa, Boża Mą-
drość, rozwaga, roztropność gdy kontynuowany jest ze zwielokrot-
nioną intensywnością podstępny, szatański, masoński plan destruk-
cji kościoła, narodów i ludzkości, nie tylko poprzez szerzenie ateizmu
czy propagandy innych religii (szczególnie wschodnich),
ale i pod pretekstem (fałszywej) tolerancji, miłosierdzia, miłości…
i postępu. Z orędzi NMP do ks. Stefano Gobbi o masonerii: „Przykaza-
niu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model
rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów. Na przekór
przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie
aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł
szacunek dla wartości ludzkiego życia… usprawiedliwia ona, wychwala
i szerzy wszelkie formy nieczystości — usprawiedliwiając nawet akty
przeciwne naturze. […] Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła,
wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego — w jezioro wiecznego
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ognia, którym jest Piekło. Teraz rozumiecie, dlaczego… Moje Niepokala-
ne Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą
do Boga”1.

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini,
Katowice 2010, s. 540—542.

W modlitwie „Adoracji 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa”, którą
w zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi — jak przekazał
Pan — możemy dzięki niej świat uratować, a dusze znajdą drogę
do Sakramentów Św. Pozdrawiamy i adorujemy m.in. Rany Naj-
świętszej Głowy, w których powierzamy wrogów Kościoła Św.
ku ich nawróceniu, tak jak Szaweł — zawzięty wróg chrześcijan —
stał się później św. Pawłem, apostołem i głosicielem Chrystusa Pa-
na. Nie odnosi się tylko do ich działania na zewnątrz — odciągając
ludzi od wiary, Różańca, Mszy Św., Eucharystii — propagując pie-
kielne, niemoralne, autodestrukcyjne ideologie dla duszy (LGBT,
Gender) i niszczące samą nature człowieka. Ale powierzamy
też i tych wrogów działających w samym wnętrzu Kościoła Rzym-
skokatolickiego, którzy mają świadomy, wrogi wpływ m.in. (poprzez
protestantyzację, ekumenizm) na negatywne zmiany w Liturgii
Mszy Św. jakie zaszły po Soborze Watykańskim II (1962—1965).

W książeczce „Historia w pigułce”, (P. Pieśniarczyk, wyd. Benkow-
ski, Białystok 2003) Sobór Watykański II został wymieniony w roz-
dziale… ”Światowe konflikty”, którego celem jak podano, było m.in.
„unowocześnienie Kościoła” i „akcja ekumenizacyjna”. A apokalip-
tyczne owoce tego „unowocześnienia, urozmaicenia” są dziś widocz-
ne, szczególnie na Zachodzie Europy gdzie panuje „Ohyda spustosze-
nia” (Mt 24, 15) — apostazja, zanik sacrum, profanacje, puste lub po-
zamykane Kościoły, przerobione na kina, dyskoteki. Rozwaga, roz-
tropność nakazuje powrót do Tradycji m.in. poprzez okazanie sacrum
względem „Króla królów i Pana panów” (Ap 19,16), który jest praw-
dziwie obecny w Eucharystii i przyjmowania Go z czystym i gorliwym
sercem tylko na klęcząco (jak zdrowie pozwala), tylko do ust, tylko
z rąk Kapłana (po uczynieniu przez niego znaku Krzyża Hostią Św.
nad wiernym) przy balaskach bądź klęcznikach.
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W tych czasach zamętu, przewrotu, rewolucji kulturalnej, nad-
chodzącego oczyszczenia trzeba uciekać się do kochanej Maryi,
Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, „Stolicy Mądrości”,
jak wychwalamy Maryję w Litanii Loretańskiej i jak również w „Na-
bożeństwie 3 Zdrowaś Maryjo” gdzie w drugim przywołaniu dzię-
kujemy Trójcy Przenajświętszej za Mądrość udzieloną NMP — Arcy-
dzieła Bożej Miłości i Mądrości.

W modlitwie o 7 Darów Ducha Świętego, — którą za polece-
niem ojca często odmawiał młody Karol Wojtyła, późniejszy papież
św. Jan Paweł II, arcydzieło Niepokalanego Serca Maryi, jak o nim
powiedziała NMP księdzu Stefano Gobbi — jako pierwsza jest wy-
mieniona prośba o dar mądrości, która tak jest wyjaśniona w kate-
chizmie katolickim papieża św. Piusa X:

„Mądrość jest darem, mocą którego umysł jest wynoszony
od spraw ziemskich i przemijających, aby mógł rozważać rzeczy wiecz-
ne, to znaczy samego Boga, prawdę wieczną, a także raduje się w Bo-
gu i miłuje Go, a to jest podstawą wszelkiego naszego dobra”1.

1 Katechizm Katolicki św. Piusa X, WDS, Sandomierz 2020, s. 199.

Znamienne są obietnice związane z nabożeństwem do Naj-
świętszej Głowy Pana Jezusa, szczególnie obecnie gdy świat ozna-
cza człowieka, dusze piekielnymi ideologiami, eksperymentami
medycznymi, genetycznymi czyli tzw. szczepionkami i gdzienie-
gdzie raczkującym już (czip) Znamieniem Bestii, Antychrysta.

Potrzebne jest nam — przede wszystkim życie w łasce uświęca-
jącej, Eucharystia, Różaniec — Boskie naznaczenie na naszych ser-
cach, umysłach i duszach: „10. Tym, którzy Mnie czczą, udzielę cze-
goś z Mojej Mocy i będę im Bogiem, a oni będą Moimi dziećmi.
Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach.

11. Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pie-
częcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych. Tych, którzy ujrzą Jego
Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozu-
mienia, że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał
na myśli Jego Najświętszą Głowę, Przybytek Bożej Mądrości i że tym
znakiem byli pieczętowani Jego wybrani (1880r.)”2.
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2 Najświętsza Głowa Jezusa — Przybytek Bożej Mądrości…, s. 9—10.

Natomiast z nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezu-
sa oto niektóre obietnice Boskiego, zbawiennego naznaczenia:

„2. W godzinę śmierci odnowię w nich obraz Boży — zamglony
przez grzech. 3. Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiacji
(wynagrodzenia) będą mi bliscy jak Święta Weronika; bowiem oddają
mi przysługę podobnie jak ona a Ja Moje Boskie Rysy wycisnę na ich
duszy. 4. To godne uwielbienia Oblicze jest jakoby pieczęcią Bożej
Godności, które też posiada moc odciskania się na duszach, które
zwrócą się do Niego jak do Obrazu Boga. 5. Im bardziej moi czciciele
będą się troszczyć, by wypogodzić Moje Oblicze zniekształcone przez
obelgi i bluźnierstwa — tym Ja będę bardziej starać się zaleczyć ich
dusze zniekształcone przez grzech. Na nowo też wycisnę w ich du-
szach Obraz Mego Oblicza i uczynię te dusze pięknymi jak w momen-
cie Chrztu Świętego”3.

3 P.B. Günther, Szatan istnieje naprawdę, Wers, Poznań 1999, s.208—209.

Zebrane w tej książce materiały odnoszą się do:
— Oblicza Pana „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan

rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy poko-
jem” (Lb 6, 24—26)

— Korony Cierniowej „Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny
dziedziniec… Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli
Mu na głowę… Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego
i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty” (Mk 15, 16—20)

— Mądrości Bożej „Każdego więc, kto tych słów moich słucha
i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom
swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony” (Mt 7, 24—25). Mądrość, która jest miłością do Boga
i bliźniego, ale w nawiązaniu do „Bądźcie więc roztropni jak węże,
a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16).

Mateusz Juszczyk
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MODLITWA O MĄDROŚĆ1 (Księga Mądrości 9, 1—18)

1 Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. III,
Pallottinum, Poznań-Warszawa 1998.

Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił
swoim słowem i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by pano-
wał nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem
w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawo-
wał —

dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie
z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, czło-
wiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedli-
wość i prawa. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, je-
śli mu braknie mądrości od Ciebie — za nic będzie poczytany. […]

Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy
świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne we-
dług Twych przykazań.

Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest To-
bie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze
przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
I będą przyjemne dzieła moje…

Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wo-
lę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze
zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek
obciąża lotny umysł.

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał
z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi
stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła
ich Mądrość.

----------------------------------------
Okładka: Oblicze Miłosiernego Pana Jezusa z obrazu "Jezu,

Ufam Tobie" (Wileński), za: www.merciful-jesus.com

11

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



ROZDZIAŁ 1
UMIŁOWANIE MĄDROŚCI
TO MIŁOŚĆ DO BOGA

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO MARII VALTORTY1 W 1943r.

1 M. Valtorta, Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął…, Vox Domini, Ka-
towice 2005, s. 41, 103—104, 111. Więcej info: mariavaltorta.pl

[…] Powiększaliście wiedzę we wszystkich dziedzinach, z wy-
jątkiem jedynej koniecznej: poznania mojej Ewangelii. Karmili-
ście się wszelkimi pokarmami, z wyjątkiem jedynego potrzebnego:
Mego Słowa. Wierzyliście, że się wzniesiecie aż do poziomu nad-
człowieka, a staliście się tylko „nadzwierzętami”. Nadczłowieka bo-
wiem tworzy moje Prawo, gdyż was przebóstwia i czyni wiecznymi.
Wszystko inne nie wznosi, lecz prowadzi was jedynie do szaleń-
stwa. […] To Ja udzieliłem moim świętym Mądrości, której jestem
posiadaczem absolutnym. To Ja mówię do wybranych, gdyż Jestem
Najwyższą Mądrością, i udzielam jej moim świętym, aby szerzyli ją
wśród ludzi. To Ja błogosławię z wdzięcznością moich wybranych,
którzy samych siebie wyniszczyli, nosząc moją Mądrość. Ja ich na-
gradzam, gdyż UMIŁOWANIE MĄDROŚCI TO MIŁOŚĆ DO BOGA.

Nie można bowiem posiąść Mądrości i buntować się przeciw
Bogu. Kto kocha Mądrość, kocha jej źródło: Boga. Kto kocha Boga,
ten zasługuje na nagrodę. Wy zatem, którzy zawsze szukacie chwa-
ły, dążcie do chwały prawdziwej i wiecznej. Pozwólcie opaść ber-
łom i sławie tej ziemi, a usiłujcie zdobyć rozgłos i nieśmiertelną
koronę błogosławionej świętości. Wysilajcie się, aby zasłużyć
na Mądrość, a już tu na ziemi posiądziecie wszystko. Posiądziecie
bowiem Boga, który będzie w was mówił, prowadził was, pocieszał,
podnosił. On uczyni was przyjaciółmi i prorokami Najwyższego.
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Będziecie wtedy rozumieli, mówili, patrzyli, nie waszymi narzą-
dami i przy pomocy waszych uzdolnień, lecz wzrokiem i umysłem
Tego, który jest w was jako Święty świętych w żywym Tabernaku-
lum. Będziecie wtedy, o moi drodzy bracia, jak moja Matka, kiedy
nosiła Mnie w swym łonie, a Ja porozumiewałem się z Nią moimi
miłosnymi poruszeniami.

Maryja — drogocenna i czysta zasłona Żyjącego, Mądrego,
Świętego, już nasycona Mądrością przez swą nadanielską czy-
stość — stanowiła jedno z Mądrością, kiedy Miłość uczyniła ją Mat-
ką wcielonej Mądrości. Tak samo dzieje się z wami, kiedy z Eucha-
rystią w sercu, w sercu pragnącym żyjącego Boga — oto zasadniczy
warunek — staniecie się jedno ze Mną i we Mnie będziecie umieli
pozostać, także po spożyciu Postaci, dzięki waszej adorującej miło-
ści. Bądźcie więc dla Mnie „Maryjami”. Noście w sobie Chrystusa.
Pośród tylu przejawów bezużytecznej wiedzy świat potrzebuje ko-
goś, kto by mu przekazywał prawdziwą Mądrość. A kto ma Mnie
w sobie, kto się we Mnie uniża, nawet jeśli nic nie mówi, swoimi
działaniami przekazuje Mądrość, gdyż jego czyny dają świadectwo
o Bogu. […]

Starajcie się poznawać i kochać Mnie, by nie pozbawić duszy
jej prawa do wiecznej radości. […] Nie bójcie się o wasze ciało, któ-
re powinniście kochać tylko tak, jak na to zasługuje, czyli — nie-
wiele. Wy zaś kochacie je jak coś drogocennego.

Moi pokutnicy nie umierają od pokutowania. Umierają od Mi-
łości, która ich spala. Miłość ich wyniszcza, a nie — włosiennice
i rózgi. Dowodem na to jest fakt, że osiągają oni wiek podeszły
i doskonałość fizyczną, jakiej nie mają ci, którzy najbardziej trosz-
czą się o ciało. Ci pośród moich świętych, którzy gasną w swej
młodości, to również tacy, których pochłonął ogień Miłości.
Nie wyniszczyła ich surowość.

Pokuta zapewnia światło i sprawność duchowi, gdyż ujarzmia
ciągnącą was w otchłań ośmiornicę ludzkiej natury. Pokuta wyrywa
was z ziemi i unosi w górę, na spotkanie z Miłością.

[…]
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NAJŚWIĘTSZA GŁOWA JEZUSA1

1 Najświętsza Głowa Jezusa — Przybytek Bożej Mądrości…, s. 18—20.

Pan Jezus ukazał siostrze Marii Marcie swoją Głowę całą skrwa-
wioną, pokłutą, z twarzą ukazującą wielką boleść. Powiedział jej,
aby wyrywała kolce z Jego Głowy, ofiarując zasługi Świętych Ran
za dusze grzeszników. JEDNA DUSZA, MÓWIŁ PAN — JEDNA OSO-
BA, KTÓRA ŁĄCZY SWOJE ŻYCIE, SPRAWY Z ZASŁUGAMI MOJEJ
CIERNIOWEJ KORONY, OTRZYMA WIĘCEJ ŁASK NIŻ CAŁE ZGROMA-
DZENIE. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży, lśniący
blaskiem Jego cierniowej korony, przed którym każdy miał być są-
dzony. Te dusze, które za życia były Mu wierne, z ufnością rzuca-
ły się w Jego ramiona. Te niewierne, na widok cierniowej korony
i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej, przerażone pędzi-
ły w wieczną przepaść.

PIEŚŃ2

2 Tamże, s. 15-16.

O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran, Ach jak żeś Krwią
zbroczona, jak strasznie cierpi Pan! O Głowo mego Boga, pokłony
składam Ci, Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi. Nim Cię,
o Święta Głowo, na Krzyżu zwiesił Bóg, Nim rzekł ostatnie słowo,
że zwyciężony wróg; Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból,
Na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król. Sam swe wyciągnął
ręce, na drzewie rozpiąć dał, Tak jakby w srogiej Męce, grzesznika
objąć chciał. Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenia słodkie śle,
Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.

NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA3

3 Tamże, s. 16—17.

Zbawiciel otwierając raz skarby nieprzebrane nieskończonych
zasług Swego życia, mówił w objawieniu do Swej oblubienicy Marii
od Św. Piotra: „Córko Moja, daję ci Moje Rany i Moją Krew. Czerp
i wylewaj! Czerp i wylewaj! Kupuj bez zapłaty, Moją Krwią wykupuj
dusze! Jakaż boleść dla Mego Serca widzieć, że to źródło ożywcze,
te środki wszechmocne, które mnie tyle kosztowały, są zapomnia-
ne, wzgardzone!
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Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy, w obecności godni są sta-
nąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą
i pragnieniem. Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cier-
niami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która
z Niej tak obficie wypływa. Oczyść umysły skażone!… Oświeć i roz-
jaśnij rozumy pogrążone w ciemnościach. Niech ta Boska Krew bę-

dzie dla nich siłą, światłem i życiem. Niech ta Najświętsza Krew
przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wy-

jedna światu Miłosierdzie. Amen*
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Proś Mego Ojca o tyle dusz, ile kropel Krwi wylałem na ziemi”.
Pokazał jej także Pan Jezus, jak wielka ilość grzeszników wpada
do piekła i zachęcał, aby ratowała te biedne dusze, przekonując ją,
jak ścisły jest obowiązek chrześcijański nieść pomoc tym zaślepio-
nym, którym Miłosierdzie Boże otworzyłoby oczy, gdyby serca na-
bożne za nimi się wstawiały. Nieraz jedno „Ojcze Nasz”, jedno ofia-
rowanie Krwi i Oblicza Zbawiciela Bogu Ojcu za konających może
wyratować dusze od piekła. A chociażbyś rozdał cały skarb świata,
więcej nad to uczynisz, gdy jedną duszę pozyskasz Bogu. Św. Augu-
styn mówi: „Iż tyle dusz zgubisz, ile mogąc zbawić, nie zbawisz.”
Ofiarowaniem zaś częstym i serdecznym Zasług, Krwi i Oblicza Pa-
na Jezusa, Bogu Ojcu, można miliony dusz wybawić od piekła.
„Przez Święte Moje Oblicze otrzyma zbawienie wielu grzeszników.
Przez ofiarowanie Go, nic nie będzie ci odmówione. O gdybyś wie-
działa, jak widok Oblicza Mojego przyjemny jest Ojcu Mojemu”.
Ofiarując Ojcu Mojemu Święte Moje Oblicze można uprosić wielu
grzesznikom nawrócenie.

POLECENIE PANA JEZUSA do Teresy Higginson1 — 2.06.1880r

1 Tamże, s. 10—11.

„Pragnę, żeby Pierwszy Piątek po Święcie Mojego Najświętsze-
go Serca, został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej
Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano pu-
bliczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle
przeciwko Mnie popełnia. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świę-
tem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiaro-
wywać wynagrodzenia i akty pokutne”.

ŚW. RITA — CUD CIERNIA2

2 opoka.org.pl, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_rita_z_ca-
scii.html. Źródło: M. Majdan, Święta Rita z Cascii. Życiorys, nowenna, modli-
twy, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa kwiecień 2008.

. . . po dwudziestu pięciu latach życia zakonnego wydarza się
coś, co odsuwa Ritę od ludzi, kierując ją jeszcze bardziej radykalnie
ku modlitwie i kontemplacji. W Wielki Piątek Rita wraz z siostrami
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słucha kazania pasyjnego wygłoszonego przez słynnego francisz-
kańskiego kaznodzieję.

Po powrocie do klasztoru pogrąża się w modlitwie. Czuje
szczególną bliskość z Jezusem cierpiącym. Staje jej przed oczyma
własne życie, tak trudne i pełne wyrzeczeń. Może to właśnie dzięki
temu potrafi teraz tak bardzo wczuć się w cierpienie Jezusa, przyj-
mującego z miłością krzyż za zbawienie świata; może właśnie dla-
tego tak bardzo pragnie zjednoczyć się z Nim we wspólnym bólu
i wspólnej miłości i wziąć na siebie choć cząstkę Jego cierpienia.

Z modlitewnej ekstazy Rita wychodzi z raną na czole — styg-
matem ciernia, który pozostaje jej już do końca życia. Ten widomy
znak jej uczestnictwa w męce Zbawiciela, staje się jednocześnie
jakby piętnem oddzielającym ją od innych. Tradycyjne żywoty mó-
wią o odrażającym zapachu rany, który sprawia, że Rita przebywa
odtąd samotnie w swojej celi, pozbawiona nawet towarzystwa
sióstr. Jednak już sam fakt posiadania stygmatu z pewnością
uniemożliwia jej dotychczasowe kontakty z ubogimi i chorymi.
Jak rozmawiać z człowiekiem, który nosi na sobie ranę Jezusa?
Jak korzystać z jego usług? Rita coraz bardziej staje się dla swo-
ich współczesnych kimś nie z tego świata, kimś, kogo można po-
dziwiać, ale z kim trudno utrzymywać swobodne, serdeczne sto-
sunki. […]

CUD UZDROWIONEJ RĘKI
Kiedy 22 maja 1457 roku Rita odchodzi do Pana, na dźwięk

dzwonów gromadzi się cała społeczność Cascii i okolic. Każdy
chce pomodlić się przy jej ciele, które pomimo ciągłego odkłada-
nia pogrzebu nie podlega naturalnym prawom rozkładu, przeciw-
nie, wydaje miły zapach. Wśród żałobników stoi także pewien
stolarz, Cicco Barbaro, który musiał porzucić swój zawód, gdy nie-
szczęśliwy wypadek pozbawił go władzy w jednej ręce. Jest nie-
pocieszony. Tak bardzo chciałby zrobić piękną trumnę dla Rity, za-
miast tej prostej i pozbawionej ozdób, do której ją złożono.
Gdy tylko wypowiada to pragnienie, jego bezwładna kończyna na-
biera giętkości i Cicco z entuzjazmem spełnia swoje marzenie…
[…] Jakie jest przesłanie, które kieruje do nas ta święta?
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Jest to przesłanie płynące z jej życia: Rita podjęła drogę pokory
i posłuszeństwa, aby coraz doskonalej upodabniać się do Ukrzyżo-
wanego.

Znak widniejący na jej czole jest potwierdzeniem jej chrześci-
jańskiej dojrzałości. Na krzyżu z Jezusem została jakby ukoronowa-
na miłością, której doświadczyła i którą wyrażała w sposób hero-
iczny w swoim domu oraz uczestnicząc w życiu swego miasta.
Żyjąc duchowością świętego Augustyna, Rita stała się uczennicą
Ukrzyżowanego i „ekspertem od cierpienia”; nauczyła się rozumieć
bóle ludzkiego serca. Dlatego też stała się orędowniczką ubogich
i zrozpaczonych, uzyskując niezliczone łaski pociechy i umocnienia
dla tych, którzy wzywają ją w różnorakich sytuacjach.

NAUKA NAJŚWIĘTSZEJ KRÓLOWEJ NIEBIOS SKIEROWANA
DO CZCIGODNEJ MARII Z AGREDY1

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, Warszawa-Struga
2011, s. 227—229.

Moja córko! W tym wszystkim, co poznajesz dzięki memu po-
uczeniu i opisujesz, zawiera się wyrok na ciebie i wszystkich śmier-
telników; wyrok ten zapadnie, jeżeli nie pozbędziecie się waszej
niewdzięczności i nieczułości, jeżeli nie będziecie dzień i noc roz-
ważać gorzkiej męki i śmierci ukrzyżowanego Jezusa. Oto jest mą-
drość świętych, o której nic nie wiedzą dzieci świata; to jest chleb
żywota i wiedzy, który nasyca maluczkich i udziela im mądrości,
podczas gdy pyszni tego świata pozostają głodni i nic nie zyskują.
Jest moją wolą, abyś ćwiczyła się w tej mądrości, albowiem z nią
przypadną ci kiedyś wszelkie dobra. Mój Syn i Pan uczył reguł tej
ukrytej mądrości, gdy mówił:

„Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko przeze Mnie wiedzie
droga do mego Ojca”.

Jeżeli mój Pan i Mistrz przez to stał się Drogą i Życiem dla lu-
dzi, że poniósł za nich mękę i śmierć, to powiedz mi, moja córko,
czy aby iść tą drogą należy naśladować tego wyszydzonego, spo-
niewieranego, ubiczowanego Zbawiciela?
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Widzisz więc, jak głupi są ludzie, że chcą przyjść do Ojca
nie przez Chrystusa; że chcą panować z Chrystusem,
ale nie chcą się nad Nim litować ani razem z Nim cierpieć.

Nie pamiętając nawet o męce i śmierci Jezusa, nie kosztując jej
w najmniejszej części, a nawet nie dziękując za nią szczerze, chcą,
aby przynosiła im pożytek.

Chcieliby w obecnym i przyszłym życiu zażywać radości i czci,
podczas gdy ich Stwórca ponosił najstraszniejsze cierpienia i katu-
sze, a czynił tak dlatego, aby w ten sposób uzyskać wieczną chwa-
łę, zostawić śmiertelnikom przykład i otworzyć im drogę światła.
Kto nie naśladuje swego ojca, nie jest prawdziwym dzieckiem; kto
nie towarzyszy swemu panu nie jest wiernym sługą; kto nie idzie
za swoim mistrzem nie jest jego uczniem.

Ja także nie uważam za mojego czciciela tego, kto nie lituje się
nad cierpieniami mojego Syna i nad moimi cierpieniami. Pełna mi-
łości troska o wieczne zbawienie ludzi zniewala nas do tego, aby-
śmy na ludzi, którzy zapomnieli o tej prawdzie i nienawidzą cier-
pień, nasyłali takowe. Przymuszeni przyjmą je — tylko taka jest
droga do osiągnięcia wiecznego spoczynku, którego tak pragną.
To jednak nie wystarcza. Ślepa miłość do rzeczy ziemskich panuje
nad ludźmi, czyni ich serca leniwymi, odbiera im pamięć i czucie —
nie zdołają się wznieść ani ponad siebie, ani ponad rzeczy przemi-
jające. Dlatego nie znajdują w smutkach radości, w trudach pokrze-
pienia, w cierpieniach pociechy, w przeciwnościach spokoju. Brzy-
dzą się wszystkim co uciążliwe i nie pragną niczego, co sprawić im
może przykrość.

A przecież tego właśnie pragnęli święci, święci; cieszyli się
ze swoich smutków, bo przez nie uzyskiwali przedmiot swej tęskno-
ty. Wielu wiernych pragnie wprawdzie, aby przepajała ich miłość
Boża; inni proszą o przebaczenie wielu grzechów; jeszcze inni
o wielkie łaski. Jednak nic z tego nie mogą otrzymać, albowiem pro-
szą o to nie w Imię Jezusa Chrystusa, Pana mego, to znaczy nie chcą
naśladować Go w Jego cierpieniach, nie chcą Mu w nich towarzy-
szyć. Przyciśnij więc, moja córko, krzyż do piersi swoich i w śmiertel-
nym życiu nie przyjmuj nigdy żadnej pociechy bez krzyża.

19

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



Poprzez rozważanie męki Jezusa i współczucie Mu dojdziesz
do szczytu doskonałości i uzyskasz miłość Oblubienicy. Naśladuj
mnie, wysławiaj i uwielbiaj mego Boskiego Syna za miłość, z po-
wodu, której dla zbawienia ludzi poddał się cierpieniom. Ludzie
za mało zastanawiają się nad tą tajemnicą. Jako naoczny świadek
zapewniam cię, że mój Najświętszy Syn po zajęciu przed wiekami
miejsca po prawicy swego odwiecznego Ojca niczego tak wysoko
nie cenił i niczego bardziej nie pragnął jak wydać się na mękę
i śmierć. Powinnaś w prawdziwym żalu ubolewać nad tym, że Ju-
dasz znalazł więcej naśladowców — swej zdrady i zbrodni — aniże-
li Pan Jezus. Bardzo liczni są niewierni, źli katolicy, obłudnicy, któ-
rzy sprzedają swego Zbawiciela, zdradzają Go i na nowo krzyżują.
Płacz nad tymi nieszczęściami, bo w tym celu zostały ci objawione.

ŚW. RANA RAMIENIA CHRYSTUSA. Tajemnicę nieznanej i bolesnej
Rany Św. Ramienia objawił Pan Jezus Św. Bernardowi…: Miałem ranę
na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką,
w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpienie
i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nie-
znana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego
świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie
Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie
odmówieniem codziennie…, daruję grzechy powszednie, ich grzechów
ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią,
a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę
i zmiłowanie Moje: „O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku
Boży, ja, biedny grzesznik, pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą,
która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki
na Swym Ramieniu — ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym
Św. Ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję
Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie pro-
szę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpia-
łeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Św. dźwigał,
ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi
wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, do-
szedł do szczęśliwości wiecznej.Amen"3xOjcze nasz,3xZdrowaś Maryjo
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ROZDZIAŁ 2
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA1

1 M. Valtorta, „Rozważania Tajemnic Światła”, Vox Domini, Katowice 2002,
s. 71—77. Źródło: „POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA”, VOX DOMINI, KSIĘGA III,
152, (Zob. Mt 12, 29—30; Łk 11, 21—28).

WIZJA MARII VALTORTY NAWIĄZUJĄCA DO TRZECIEJ TAJEMNI-
CY ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚW. (Napisane 27.09.1945r.)

[…] Ludzie witają Go i otaczają. […] Jezus przygląda się. Lud
Gerazy stoi i patrzy na Niego. Jezus pozyskuje ich słowami:

«[…] Istnieje jednak nie tylko ta społeczność o jakiej wy myśli-
cie: społeczność należących do tego samego miasta lub do tej sa-
mej wioski albo do małej i drogiej społeczności rodziny. Jest spo-
łeczność większa, nieskończona: społeczność duchów. My wszyscy,
którzy żyjemy, posiadamy duszę. Ta dusza nie umiera wraz z cia-
łem, lecz żyje na wieki. Zamiar Boga-Stwórcy, który dał człowieko-
wi duszę, był taki, żeby wszystkie dusze ludzkie zgromadziły się
w jednym miejscu: w Niebie. Stanowić je miało Królestwo Niebie-
skie z Bogiem jako władcą. Błogosławionymi poddanymi mieli być
ludzie po życiu świętym i spokojnym zaśnięciu. Szatan przyszedł
jednak, żeby dzielić i wywracać, niszczyć i zadawać ból Bogu i du-
chom. Przyniósł grzech sercom, a wraz z nim — śmierć ciałom
na końcu życia. Miał nadzieję uśmiercić też duchy. Ich śmiercią jest
potępienie. Ono jest jeszcze istnieniem, tak, ale — istnieniem po-
zbawionym tego, co jest prawdziwym Życiem i radością wieczną;
jest istnieniem pozbawionym błogosławionego oglądania Boga
i wiecznego posiadania Go w wiekuistej światłości. Ludzkość po-
dzieliła się w swych pragnieniach tak, jak społeczność dzieli się
na przeciwne stronnictwa. I działając tak, doszła do swej ruiny.
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Powiedziałem to gdzie indziej tym, którzy Mnie oskarżali
o wypędzanie demonów z pomocą Belzebuba: „Każde królestwo
wewnętrznie podzielone dojdzie do upadku”. I istotnie, gdyby sza-
tan sam siebie przepędzał, upadłby on i jego mroczne królestwo.
Ja — z powodu miłości, jaką Bóg ma dla stworzonej przez Siebie
ludzkości — przyszedłem przypomnieć, że jedno jedyne Królestwo
jest święte: królestwo Niebios. Przyszedłem głosić je, żeby najlep-
si do niego doszli. O! Chciałbym, żeby wszyscy, nawet najgorsi
doszli do niego przez nawrócenie, wyzwalając się od demona,
który trzyma ich w niewoli. Czyni to otwarcie w opętaniach ciele-
snych, oprócz duchowych, lub skrycie — w opętaniach tylko du-
chowych. To dlatego chodzę — uzdrawiając chorych, wyrzucając
demona z opętanych ciał, nawracając grzeszników, przebaczając
w imię Pana, pouczając o Królestwie, dokonując cudów — żeby
was przekonać Moją mocą, iż Bóg jest ze Mną. Nie można bo-
wiem czynić cudów, gdy nie ma się Boga za przyjaciela. Skoro
palcem Bożym wyganiam demony, uzdrawiam chorych, oczysz-
czam trędowatych, nawracam grzeszników, głoszę Królestwo, daję
pouczenie, jak je osiągnąć, i w Imię Boga do niego wzywam,
to jasny i bezsprzeczny znak, że Bóg jest dla Mnie łaskawy. Jedy-
nie nieuczciwi wrogowie mogą mówić coś przeciwnego. Wszystko
to jest znakiem, że Królestwo przyszło do was i musi być zbudo-
wane, gdyż nadeszła godzina jego wzniesienia.

Jak buduje się Królestwo Boże w świecie i w sercach? Poprzez
powrót do Prawa… (Bożego — dop. M.J.) i dokładne poznanie go,
jeśli się go nie zna. Przede wszystkim zaś przez całkowite zastoso-
wanie Prawa do siebie, w każdym wydarzeniu i w każdej chwili ży-
cia. Jaką naturę posiada to Prawo? Czy jest tak surowe, że nie na-
daje się do zastosowania? Nie. To zespół dziesięciu przykazań,
świętych i łatwych. Człowiek moralnie dobry — naprawdę dobry —
ma świadomość, że trzeba je zachowywać, nawet gdy jest otoczony
splątanym, roślinnym dachem najbardziej nieprzeniknionych lasów
w tajemniczej Afryce.

To Prawo mówi: „Jam jest Pan, twój Bóg, i nie będziesz miał in-
nego Boga niż Ja. Nie wzywaj Imienia Pana nadaremno. Szanuj sza-
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bat według polecenia Bożego i potrzeby stworzenia. Otaczaj sza-
cunkiem ojca i matkę, abyś długo żył i otrzymał dobro na ziemi
i w niebie. Nie zabijaj. Nie kradnij. Nie popełniaj cudzołóstwa.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. Nie pragnij
żony bliźniego. Nie zazdrość tego, co bliźni posiada”.

Któryż człowiek dzięki posiadanej duszy, nawet jeśli jest dziku-
sem — obejmując wzrokiem to, co go otacza — nie dojdzie
do stwierdzenia: „Wszystko to nie mogło powstać samo. To wszyst-
ko uczynił zatem Ktoś potężniejszy niż przyroda i niż sam czło-
wiek”? I uwielbia tego Potężnego, którego Najświętsze Imię zna
lub go nie zna, lecz przeczuwa Jego istnienie. I z takim szacunkiem
wypowiada imię — jakie Mu nadał lub którym nauczono go nazy-
wać — że drży z czci. Czuje, że już się modli, kiedy tylko wypowia-
da z szacunkiem Jego Imię. Istotnie, jest modlitwą wypowiadanie
Imienia Bożego z zamiarem oddania Mu czci lub sprawienia, że po-
znają Go ludzie, którzy Go nie znają.

Tak samo, przez zwykłą roztropność moralną, każdy człowiek od-
czuwa, że powinien dać odpoczynek swoim członkom, ażeby wytrzy-
mały tak długo, jak długo trwa życie. Człowiek, który zna Boga Izra-
ela, Stwórcę i Pana wszechświata, ma świadomość, że — oprócz wy-
poczywania jak zwierzę — powinien poświęcić ten dzień dla Pana.
Inaczej upodobniłby się do zwierzęcia pociągowego, które zmęczone
odpoczywa na swym posłaniu, przeżuwając obrok mocnymi zębami.

Sama krew woła o miłość do tych, od których pochodzimy.
I widzimy to nawet u tego małego oślęcia, które rycząc biegnie
w tej chwili na spotkanie matki powracającej z targowiska. Bawi-
ło się w stadzie, a na widok oślicy przypomina sobie, że ona je wy-
karmiła własnym mlekiem i że je jako matka czule lizała, broniła
go, grzała. Widzicie? Delikatnymi nozdrzami ociera się o jej kark
i skacze z radości, ocierając się o jej młode uda i biodra, które je
nosiły. Kochać rodziców to obowiązek i przyjemność. I nie ma
zwierzęcia, które by nie kochało swych rodziców. I cóż? Człowiek
miałby być gorszy od robaka żyjącego w błocie?

Człowiek moralnie dobry nie zabija. Przemoc wywołuje w nim
odrazę. Ma świadomość, że nie wolno nikomu odbierać życia,
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bo jedynie Bóg — który je daje — ma prawo je odbierać. I wzdry-
ga się przed zabójstwem.

Tak samo człowiek moralnie zdrowy nie odbiera rzeczy bliźnie-
mu. Woli chleb jedzony ze spokojnym sumieniem nad srebrzystym
źródłem niż soczystą pieczeń: owoc kradzieży. Woli sen na ziemi,
z głową na kamieniu, niż zmącony sen na łożu skradzionym. Ma
ponad głową gwiazdy za przyjaciółki. One spuszczają pokój i po-
ciechę na uczciwe sumienie. I jeśli człowiek jest moralnie zdrowy,
nie pożąda już kobiet, które nie są jego, nie wchodzi, brukający
i podły, do łoża bliźniego. W żonie przyjaciela widzi siostrę i nie ma
dla niej spojrzeń ani pragnienia, jakiego nie miałby dla siostry.

Człowiek o duszy szlachetnej, nawet tylko naturalnie —
nie mając innego poznania Dobra jak to, jakie daje mu prawe su-
mienie — nigdy nie pozwala sobie na dawanie nieprawdziwego
świadectwa. To bowiem wydaje mu się podobne do zabójstwa
i kradzieży. I tak jest. Ma wargi szlachetne, tak samo jak serce.
Szlachetne jest też jego spojrzenie, pozbawione pożądliwości wo-
bec żony bliźniego. Nie ma w nim pożądliwości, gdyż odczuwa,
że pragnienie jest pierwszą podnietą do grzechu. I nie zazdrości,
bo jest dobry. Dobry nigdy nie zazdrości. Jest zadowolony ze swego
losu.

Czy jest to prawo tak wymagające, że wydaje się wam niedo-
stępne? Nie wyrządzajcie sobie samym krzywdy! Jestem pewny,
że tego nie zrobicie i zbudujecie prze to Królestwo Boże w was
i w waszym mieście. Wtedy pewnego szczęśliwego dnia spotka-
cie się w Niebie w radości bez końca z tymi, których kochaliście
i którzy jak wy zdobyli Królestwo wieczne.

Posiadamy w naszym wnętrzu silne uczucia. One są jak miesz-
kańcy miasta w otoczeniu murów. Wszystkie pasje człowieka muszą
czuwać nad jednym, to znaczy — nad świętością. W przeciwnym ra-
zie na darmo jedna część będzie dążyć ku Niebu, bo inna pozosta-
wi bez straży bramy i pozwoli wejść kusicielowi, albo też sporami
i opieszałością będzie przeciwstawiać się działaniu części uducho-
wionych mieszkańców. Ci źli mieszkańcy pozwolą na zniszczenie
wnętrza miasta i zostawią je na pastwę pokrzyw, trujących chwa-
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stów, perzu, wężów, skorpionów, szczurów i szakali, puchaczy,
to znaczy — złych gwałtownych uczuć i aniołów szatana. Trzeba
czuwać — nigdy tego nie zaniedbując — jak wartownicy, których
stawia się na murach, żeby przeszkodzić Złu wejść tam, gdzie chce-
my zbudować Królestwo Boże.

Zaprawdę mówię wam, że jak długo silny człowiek strzeże
z bronią wejścia do swego domu, tak długo wszystko, co się w nim
znajduje, jest bezpieczne. Jeśli jednak przychodzi inny, silniejszy
od niego, lub jeśli jego drzwi nie są strzeżone, wtedy mocniejszy
zwycięża go, rozbraja. Pozbawiony zaś broni, w której pokładał uf-
ność, uniża się i poddaje. Silny czyni go więźniem i grabi pokona-
nego. Jeśli jednak człowiek żyje w Bogu — poprzez wierność Prawu
i przez sprawiedliwość praktykowaną w sposób święty — Bóg jest
z Nim, Ja jestem z nim i nic złego nie może mu się przytrafić. Zwią-
zek z Bogiem jest bronią, jakiej żaden mocarz nie może pokonać.
Jedność ze Mną daje pewność zwycięstwa i łup wiecznych cnót,
dzięki którym na zawsze będzie mu dane miejsce w Królestwie Bo-
żym. Kto jednak oddziela się ode Mnie lub jest Mi wrogiem, ten
odrzuca przez to broń i bezpieczeństwo, jakie zapewnia Moje Sło-
wo. Kto odrzuca Słowo, ten odrzuca Boga. Kto odrzuca Boga, przy-
zywa szatana. Kto wzywa szatana, ten niszczy to, co posiadał
dla zdobycia Królestwa.

Kto więc nie jest ze Mną, jest przeciw Mnie. Kto nie uprawia
tego, co Ja zasiałem, zbiera to, co zasiał Nieprzyjaciel. Kto ze Mną
nie zbiera, ten rozprasza i przyjdzie, biedny i nagi, do Najwyższego
Sędziego. Ten zaś pośle go do pana, któremu się zaprzedał, woląc
Belzebuba od Chrystusa. Mieszkańcy Gerazy, budujcie w sobie
i w waszym mieście Królestwo Boże».

Jakiś przenikliwy głos niewiasty wznosi się dźwięcznie,
jak śpiew pochwalny, ponad hałaśliwym i pełnym podziwu tłu-
mem. Wyśpiewuje nowe błogosławieństwo, czyli chwałę Maryi:
«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!». Jezus
odwraca się do niewiasty, która wychwala Maryję przez podziw
dla Jej Syna. Uśmiecha się, gdyż słodka jest Mu pochwała udziela-
na Matce.
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Potem jednak mówi: «Bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają
Słowa Bożego i wprowadzają je w życie. Czyń to, o niewiasto».

Potem Jezus błogosławi i udaje się w kierunku pól. Za Nim idą
apostołowie. Zadają Mu pytanie: «Dlaczego to powiedziałeś?». «Po-
nieważ — zaprawdę powiadam wam — w Niebie nie mierzy się
miarami ziemi. I nawet Moja Matka będzie błogosławiona nie tyle
dzięki Swej niepokalanej duszy, ile dzięki temu, że słuchała Słowo
Bożego i posłusznie wprowadzała je w życie. „Niech powstanie du-
sza Maryi bez grzechu” — to cud Stworzyciela. Jemu więc nale-
ży się chwała. Ale „niech Mi się stanie według twego słowa” —
to cud Mojej Matki. To jest więc Jej wielka zasługa. Tak wielka,
że — dzięki temu słuchaniu Boga, przemawiającego przez usta Ga-
briela, i dzięki Jej woli wcielenia w życie słowa Bożego — przyszedł
na świat Zbawiciel. Nie rozważała trudności ani boleści natychmia-
stowych oraz przyszłych, które spowoduje Jej zgoda. Widzicie więc,
że Ona jest Moją błogosławioną Matką nie tylko dlatego, że Mnie
zrodziła i wykarmiła, lecz dlatego, że słuchała Słowa Bożego i po-
słusznie je wykonywała.

Teraz jednak pozostańmy w domu. Moja Matka wie, że wysze-
dłem na chwilę na zewnątrz, i mogłaby się lękać widząc, że się
spóźniam. Jesteśmy w kraju w połowie pogańskim. Ale naprawdę
jest on lepszy niż inne. Chodźmy więc. Zawróćmy za murami, żeby
wymknąć się tłumowi, który mógłby Mnie zatrzymać. Chodźmy
szybko za te gęste zarośla…».

__________________________________

*Zdjęcie na stronie 15 z „P. B. Günther CCD, Szatan istnieje na-
prawdę…, s. 234”. Modlitwa pod zdjęciem z „R. Szaffer, Armia Naj-
droższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 154”.

ŚW. RANA RAMIENIA CHRYSTUSA na stronie 20 z „R. Szaffer,
Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 150—151".
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ROZDZIAŁ 3
JEZUS POUCZA PIOTRA
O OCENIANIU WIELKOŚCI WINY
ORAZ O WARTOŚCI CIERPIENIA1

1 M. Valtorta, Cierpienie dla Jezusa, Vox Domini, Katowice 2002, s. 275—
285. Źródło: Poemat Boga-Człowieka, Księga V, 16 (wyd. Vox Domini).

WIZJA MARII VALTORTY (1897-1961). Napisane 15.01.1947r

Jezus znajduje się sam w małej izdebce. Siedzi na posłaniu. Roz-
myśla lub modli się. Na półce stoi oliwna lampa. Jej żółtawy pło-
mień migoce. Jest chyba noc, gdyż nie ma żadnego hałasu w domu
ani na drodze. Tylko szum potoku wydaje się mocniejszy na ze-
wnątrz domu, w ciszy nocnej. Jezus podnosi głowę, aby spojrzeć
na drzwi. Słucha. Wstaje i idzie otworzyć. Przed drzwiami widzi Pio-
tra. «To ty? Wejdź. Czego chcesz, Szymonie? Jeszcze nie śpisz ty, któ-
ry masz odbyć tak długą drogę?» Jezus ujmuje go za rękę i wciąga
do środka, zamykając drzwi bez hałasu. Każe mu siąść przy Sobie
na brzegu łóżka. «Chciałem Ci powiedzieć, Nauczycielu… tak, chcia-
łem Ci powiedzieć, że Ty też ujrzałeś dziś, ile jestem wart. Potrafię
jedynie zabawiać biedne dzieci, pocieszać staruszkę, przywrócić po-
kój między dwoma pasterzami, skłóconymi z powodu owcy, która
utraciła mleko. Jestem biednym człowiekiem. Tak biednym,
że nie rozumiem nawet tego, co mi wyjaśniasz. Ale to coś innego.
Teraz chciałem Ci powiedzieć, żebyś właśnie dlatego zatrzymał
mnie tutaj. Nie zależy mi żeby iść, kiedy Ty nie jesteś z nami.
I nie potrafię tego robić… Spraw mi radość, Panie.» Piotr mówi z za-
pałem, ale wpatruje się w chropowate cegły wystające z podłogi.

«Spójrz na Mnie, Szymonie» — nakazuje Jezus. Piotr posłusznie
patrzy. Jezus wpatruje się w niego i pyta: «I to wszystko?
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To wszystkie powody tego, że jeszcze czuwasz? To jedyny po-
wód, dla którego prosisz, żeby cię tu zatrzymać? Bądź szczery,
Szymonie. Druga część twej myśli nie jest szemraniem przeciw
Nauczycielowi. Trzeba umieć odróżniać słowa próżne od słów
użytecznych. Słowo jest bezużyteczne — i to na ogół w bezuży-
teczności rozwija się grzech — kiedy się mówi o brakach drugie-
go komuś, kto nie może temu zaradzić. Wtedy to jest zwykły brak
miłości, nawet jeśli omawia się sprawy prawdziwe. Tak samo
jak brakiem miłości jest czynienie wymówek mniej lub bardziej
cierpkich bez dołączania rady do wyrzutów. A mówię o upomnie-
niach słusznych. Inne są niesprawiedliwe i są grzechami przeciw-
ko bliźniemu.

Ale kiedy ktoś widzi jakiegoś bliźniego, który grzeszy i cierpi
z tego powodu, gdyż grzeszący obraża Boga i wyrządza krzywdę
swej duszy, i kiedy sam zdaje sobie sprawę, że nie jest zdolny oce-
nić wagi grzechu bliźniego i kiedy się nie czuje wystarczająco mą-
drym, aby powiedzieć słowo, które mogłoby nawrócić, i kiedy zwra-
ca się do jakiegoś sprawiedliwego, mądrego i powierza mu swą
troskę, wtedy nie popełnia grzechu, gdyż jego wyznania mają
za cel położenie kresu zgorszeniu i zbawienie duszy. To tak jakby
ktoś, kto miał krewnego chorego na jakąś przynoszącą wstyd cho-
robę. To pewne, że będzie usiłował ją trzymać w ukryciu przed
ludźmi, ale w tajemnicy pójdzie o niej powiedzieć lekarzowi: „We-
dług mnie, mój krewny jest chory na tę chorobę, ale ja nie potrafię
mu [nic] doradzić ani go pielęgnować. Przyjdź sam lub powiedz,
co mam robić”. Czy uchybia miłości wobec krewnego? Nie. Przeciw-
ne! Uchybiłby, gdyby udawał, że nie dostrzega choroby i pozwalał
jej się rozwijać, aż do śmierci przez źle rozumiane uczucie roztrop-
ności i miłości. Któregoś dnia, a nie miną lata, ty i twoi towarzysze,
będziecie musieli słuchać zwierzeń serc, nie tak jak ich słuchacie
teraz jako ludzie, ale jak Kapłani, to znaczy lekarze, nauczyciele,
pasterze dusz, jak Ja jestem Lekarzem, Nauczycielem i Pasterzem.
Będziecie musieli słuchać, decydować i radzić. Wasz sąd będzie
miał taką wartość jakby sam Bóg go wydał…» Piotr wyrywa się Je-
zusowi, który trzymał go blisko Siebie i mówi, wstając:
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«To niemożliwe, Panie. Nie, tego nie nakazuj. Jakże chcesz,
abyśmy sądzili jak Bóg, skoro nie potrafimy osądzać nawet jak lu-
dzie?» «Wtedy będziecie to umieć, gdyż Duch Boży będzie się
unosił nad wami i przeniknie was Swymi światłami. Będziecie
umieli sądzić, biorąc pod uwagę siedem warunków czynów, jakie
będą wam przedstawiane w celu znalezienia rady lub przebacze-
nia. Posłuchaj dobrze i usiłuj zapamiętać. W swoim czasie Duch
Boży przypomni ci Moje słowa. Ale ty też próbuj pamiętać, dzięki
rozumowi, gdyż Bóg ci go dał, abyś się nim posługiwał bez du-
chowego lenistwa czy zarozumialstwa, które polega na oczekiwa-
niu i domaganiu się wszystkiego od Boga. Kiedy będziesz Na-
uczycielem, Lekarzem i Pasterzem na Moim miejscu i zastępując
Mnie, i kiedy jakiś wierny przyjdzie opłakiwać u twych stóp swe
niepokoje wywołane przez jego własne czyny lub czyny drugiego,
będziesz musiał zawsze mieć obecne w twoim umyśle tych sie-
dem pytań. Kto: Kto zgrzeszył?

Co: Jaka jest materia grzechu?
Gdzie: W jakim miejscu?
Jak: W jakich okolicznościach?
Przy pomocy czego lub z kim: Jakie narzędzie lub stworzenie

było przedmiotem grzechu?
Dlaczego: Jakie bodźce stworzyły atmosferę sprzyjającą grze-

chowi?
Kiedy: W jakich warunkach lub przez jakie reakcje? Czy sta-

ło się to przypadkowo czy wskutek złych przyzwyczajeń? Widzisz,
Szymonie, ten sam grzech może mieć nieskończone odcienie
i stopnie, zależnie od wszystkich okoliczności, które go wywołały
i [w zależności od] osób, które go popełniły. Na przykład… Rozważ-
my dwa grzechy, które są najbardziej rozpowszechnione, grzech
pożądania cielesnego i żądza bogactw. Stworzenie zgrzeszyło roz-
wiązłością lub uważa, że popełniło taki grzech. Czasami bowiem
człowiek myli grzech z pokusą lub tak samo osądza bodziec sztucz-
nie wywołany wskutek szkodliwych pragnień i myśli będące wyni-
kiem chorobowego cierpienia lub powstałe dlatego, że czasami
ciało i krew odzywają się nieprzewidzianymi głosami, które roz-
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brzmiewają najpierw w umyśle, nim ma on czas na przygotowa-
nie się do stłumienia go. Ktoś zatem przychodzi do ciebie i mówi:
„Zgrzeszyłem rozwiązłością”. Niedoskonały kapłan powie: „Bądź
wyklęty”. Ty jednak, Mój Piotr, nie możesz tak mówić. Ty bowiem je-
steś Piotrem Jezusa, jesteś następcą Miłosierdzia. Zatem wtedy,
przed potępieniem, musisz przebadać i dotknąć delikatnie i roz-
tropnie serca, które płacze przed tobą, aby poznać wszystkie aspek-
ty grzechu prawdziwego, przypuszczalnego lub [urojonego z powo-
du] skrupułów. Powiedziałem: łagodnie i roztropnie. Masz sobie
przypomnieć, że — poza tym, że jesteś nauczycielem i pasterzem —
jesteś też lekarzem. Lekarz nie jątrzy ran. Gotów odciąć, gdy jest
gangrena, umie jednak odkryć i opatrywać ręką delikatną, gdy jest
tylko rana z rozdarciem części żywych, które trzeba połączyć,
a nie — rozrywać.

Musisz pamiętać, że poza tym, iż jesteś Lekarzem i Pasterzem,
jesteś też Nauczycielem. Nauczyciel dostosowuje słowa do wieku
uczniów. Gorszyłby taki wychowawca, który dzieciom ujawniałby
zwierzęce prawa, których niewinni nie znają, dając im w ten spo-
sób przedwcześnie ich znajomość i ucząc przebiegłości. Zajmu-
jąc się duszami trzeba zachować rozwagę w wypytywaniu. Szano-
wać siebie i innych. Będzie ci łatwo, jeśli w każdej duszy ujrzysz
swe dziecko. Ojciec jest w sposób naturalny nauczycielem, leka-
rzem i przewodnikiem swych dzieci. Kimkolwiek więc byłoby
stworzenie, stojące przed tobą, udręczone przez grzech lub obawę
przed grzechem, kochaj je miłością ojca, a będziesz umiał osą-
dzać bez ranienia i bez gorszenia. Rozumiesz?» «Tak, Nauczycielu.
Rozumiem bardzo dobrze. Będę musiał być roztropny i cierpliwy,
przekonywać do odkrywania ran, ale patrzeć na nie sam,
bez przyciągania uwagi innych na nie. A kiedy zobaczę, że jest
to prawdziwa rana, powiedzieć: „Widzisz? Skrzywdziłeś siebie
przez to lub tamto”. A jeśli zobaczę, że stworzenie tylko oba-
wia się, że się zraniło, bo ujrzało zjawy, wtedy… rozdmuchać ob-
łoki, ale nie pouczać z niepotrzebną gorliwością o takich działa-
niach, które byłyby prawdziwymi grzechami.

Czy mówię dobrze?»
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«Bardzo dobrze. Zatem, jeśli ktoś ci powie: „Zgrzeszyłem roz-
wiązłością”, ty rozważysz, kogo masz przed sobą. Prawdą jest,
że grzech można popełnić w każdym wieku. Spotyka się go jednak
częściej u dorosłego niż u dziecka. I w zależności od tego różne bę-
dą pytania, które należy postawić i odpowiedzi, jakich trzeba udzie-
lić dorosłemu lub dziecku. Potem, po pierwszym pytaniu, przyjdzie
drugie dotyczące materii grzechu, a potem trzecie, dotyczące miej-
sca grzechu, czwarte — o okoliczności grzechu oraz piąte — o ewen-
tualnych wspólników grzechu, szóste dotyczące powodu grzechu
i siódme o czas i liczbę grzechów. Zobaczysz, że zazwyczaj w odnie-
sieniu do dorosłego — dorosłego żyjącego w świecie — otrzymasz
na każde pytanie odpowiedź dotyczącą okoliczności prawdziwego
grzechu. Tymczasem w odniesieniu do dziecka, wiekiem lub du-
chem, na liczne pytania będziesz musiał odpowiedzieć: „To pozór,
a nie — materia grzechu.” A nawet zobaczysz czasem, że zamiast
błota masz przed sobą lilię, drżącą, bo ochlapano ją brudem, mylącą
kropelkę rosy, spływającą do jej kielicha z obryzganiem błotem.
To dusze tak spragnione Nieba, że z lękiem uważają za plamę nawet
cień chmury, która je przez chwilę zasłania, zatrzymując się między
nimi i słońcem, ale potem idzie dalej, nie pozostawiając śladów
na bieli ich kielicha. To dusze tak niewinne i spragnione takimi po-
zostać, że szatan przeraża je umysłowymi wyobrażeniami lub wy-
wołuje bodźce cielesne lub pobudza samo ciało, wykorzystując jego
prawdziwe ciała. Te dusze muszą być pocieszane i podtrzymywane,
gdyż nie są grzeszne, lecz umęczone. Zawsze o tym pamiętaj. Za-
wsze pamiętaj o osądzaniu w ten sam sposób także tego, kto grze-
szy chciwym pragnieniem bogactw lub dóbr należących do kogoś
innego. Jest bowiem grzechem przeklętym bycie chciwym bez po-
trzeby i bez litości, okradanie biedaka i wbrew sprawiedliwości gnę-
bienie współmieszkańców, sług lub innych ludzi. Mniej zaś ciężkim,
o wiele mniej ciężkim jest grzech tego, komu odmówiono chleba
i kradnie go bliźniemu, żeby zaspokoić głód swój i dzieci. Pamiętaj,
że tak samo w odniesieniu do rozpustnika jak i złodzieja, środkiem
do osądzenia jest: liczba grzechów, okoliczności i ich ciężar; a także
ocena stopnia świadomości grzesznika co do popełnionego grze-
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chu, jaką miał w chwili popełniania go. I tak ten, kto działa z pełną
świadomością, grzeszy bardziej niż ten, kto działa z niewiedzy.

Także ten, kto działa dobrowolnie, grzeszy bardziej niż ten, kto
jest zmuszany do grzechu. Zaprawdę, powiadam ci, że czasami bę-
dą czyny popełniane z pozorami grzechu, a będą męczeństwem
i otrzymają zapłatę dawaną za cierpienie męczeństwa. Przede
wszystkim zaś pamiętaj, że we wszystkich wypadkach, przed potę-
pieniem [kogoś], powinieneś sobie przypomnieć, że ty również by-
łeś człowiekiem i że twój Nauczyciel, w którym nikt nie znalazł
grzechu, nigdy nie potępił nikogo, kto okazał skruchę po grzechu.
Przebaczaj siedem razy po siedemdziesiąt siedem razy, a nawet
siedemdziesiąt razy po siedemdziesiąt — grzechy twoich braci
i twoich dzieci [por. Mt 18, 21—22]. Bo zamknąć bramy Zbawienia
jakiemuś choremu, dlatego tylko, że ponownie popadł w chorobę,
to chcieć go uśmiercić. Zrozumiałeś?»

«Zrozumiałem. To naprawdę zrozumiałem…»
«A zatem teraz wypowiedz całą swą myśl» [– prosi Jezus.]
«O, tak! Tobie powiem o tym, bo widzę, że Ty naprawdę wiesz

o wszystkim i rozumiem, że nie jest szemraniem poproszenie Cię,
abyś wysłał Judasza, zamiast mnie, gdyż on cierpi, że nie chodzi.
Mówię ci to nie dlatego żebym stwierdzał, że on jest zazdrosny
i że jest dla mnie zgorszeniem, lecz po to, aby dać jemu pokój i…
aby Tobie dać pokój. Bo to musi być dla Ciebie bardzo uciążliwe
mieć wciąż przy sobie taki gwałtowny wiatr…»

«Judasz jeszcze się uskarżał?» [– pyta Jezus.] «O, tak! Powie-
dział, że każde Twe słowo zadaje mu ranę. Nawet to, które wypo-
wiedziałeś do dzieci. Powiedział, że tak naprawdę, to do niego mó-
wiłeś, że Ewa podeszła do drzewa, bo spodobała się jej ta rzecz
błyszcząca jak naszyjnik króla. Ja naprawdę nie znalazłem w tym
takiego porównania. Ale nie jestem uczony. Bartłomiej i Zelota na-
tomiast powiedzieli, że Judasz został „dotknięty do żywego”, gdyż
jest jak urzeczony wszystkim, co błyszczy i zwodzi próżną chwałą.
Może mają rację, bo są uczeni. Bądź dobry dla Twych biednych
apostołów, Nauczycielu! Daj tę radość, Judaszowi, a mnie wraz
z nim. Tak wielką! Widzisz? Potrafię jedynie zabawić dzieci… i być
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dzieckiem w Twoich ramionach» — i tuli się do swego Jezusa, któ-
rego kocha naprawdę ze wszystkich sił.

«Nie. Nie mogę cię zadowolić. Nie nalegaj. Ty, właśnie dlatego,
że jesteś taki, jaki jesteś — idź wypełnić to zadanie. On, właśnie
dlatego że jest taki, jaki jest — pozostanie tutaj. Nawet Mój brat
mówił Mi o tym i, choć go kocham, odpowiedziałem także jemu:
„nie”. Nawet gdyby prosiła Mnie Moja Matka, nie ustąpiłbym.
To nie jest kara, lecz lekarstwo. I Judasz musi je zażyć. Jeśli się
nie przyda jego duchowi, przyda się Mojemu, gdyż nie będę mógł
wyrzucać Sobie, że pominąłem cokolwiek, co mogło go uświęcić.»
Jezus jest poważny i władczy, wypowiadając te słowa. Piotr opusz-
cza ramiona i pochyla głowę. Wzdycha. «Nie smuć się, Szymonie.
Mamy wieczność na pozostawanie w jedności i na miłowanie się.
Ale chciałeś Mi jeszcze coś powiedzieć…»

«Późno już, Nauczycielu. Musisz iść spać.»
«Ty bardziej niż Ja, Szymonie. O świcie musisz się udać w dro-

gę» [– odpowiada mu Jezus.]
«O! Ja! Zostać tu z Tobą, to bardziej krzepi niż leżenie w łóżku.»
«Mów. Wiesz, że mało śpię…» [– nalega Jezus.] «Dobrze! Je-

stem głupcem, wiem o tym i mówię o tym bez wstydu. I gdyby cho-
dziło tylko o mnie, nie musiałbym wiele wiedzieć, bo myślę, że naj-
większą mądrością jest kochać Cię, iść za Tobą i służyć Ci całym
sercem. Ale Ty posyłasz mnie tu i tam i ludzie zadają mi pytania,
a ja muszę im odpowiadać. Myślę, że to, o co Cię pytam, ludzie mo-
gą chcieć wiedzieć ode mnie, bo ludzie mają zawsze te same myśli.
Wczoraj mówiłeś, że niewinni i święci zawsze cierpią, a nawet,
że cierpią za wszystkich. To jest trudne dla mojego rozumu i także
to, że mówisz, iż oni sami będą tego pragnąć. I myślę, że skoro
to dla mnie trudne, może być też trudne dla innych. Jeśli mnie za-
pytają, co mam odpowiedzieć? W tej pierwszej wędrówce pewna
matka powiedziała mi: „To niesprawiedliwe, że moja córeczka
umiera w tak wielkich cierpieniach, bo jest dobra i niewinna”. A ja,
nie wiedząc, co jej odpowiedzieć, wypowiedziałem słowa Hioba:
„Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie pochwalone” (por.
Hi 1, 21). Ale sam nie byłem o tym przekonany i nie przekonałem
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jej. Następnym razem chciałbym wiedzieć, co mówić…» «To słusz-
ne. Posłuchaj. To się wydaje niesprawiedliwością, a to jest wielka
sprawiedliwość, że najlepsi cierpią dla wszystkich. Powiedz Mi,
Szymonie, czym jest ziemia, cała ziemia?» «Ziemia? To wielki ob-
szar, bardzo wielki, uczyniony z prochu, wody, skał, roślin, zwierząt
i istot ludzkich» [– mówi Piotr.]

«Co jeszcze?»
«Jeszcze… to już wszystko… chyba że mam powiedzieć,

że to jest dla człowieka miejsce kary i wygnania.» «Ziemia jest oł-
tarzem, Szymonie. Ogromnym ołtarzem. Miała być ołtarzem stałe-
go uwielbiania swego Stwórcy. Jednak ziemia pełna jest grzechów.
Musi więc być ołtarzem stałej ofiary wynagradzającej, na którym
płoną hostie. Ziemia powinna, jak inne światy rozsiane we wszech-
świecie, wyśpiewywać psalmy Bogu, który ją stworzył. Spójrz!» Je-
zus otwiera drewniane okiennice i przez okno szeroko otwarte
wchodzi świeżość nocy, szmer potoku, promień księżyca. Widać
niebo usiane gwiazdami.

«Spójrz na te gwiazdy! One śpiewają pochwały dla Boga
swoimi głosami — którymi jest światłość i ich ruch w nieskoń-
czonych przestworzach firmamentu. Od tysiącleci trwa ich śpiew,
który wznosi się z lazurowych pól nieba do samych Niebios Bo-
ga. Możemy sobie wyobrazić, że gwiazdy i planety, ciała niebie-
skie i komety są jak stworzenia gwiezdne, które jak niebiescy ka-
płani, lewici, dziewice i wierni wyśpiewują w bezkresnej Świątyni
uwielbienia dla Stwórcy. Posłuchaj, Szymonie. Usłysz szmer bryzy
w listowiu i szum wody pośród nocy. Ziemia też śpiewa jak nie-
bo, wraz z wiatrami, z wodami, z głosami ptaków i zwierząt. Fir-
mamentowi wystarcza promieniejąca pochwała gwiazd, jakie go
zaludniają, jednak świątyni, którą jest ziemia, nie wystarcza
śpiew wiatru, wody i zwierząt. Na niej bowiem są nie tylko wia-
try, wody i zwierzęta, wyśpiewujące nieświadomie pochwały
dla Boga, ale jest na niej też człowiek: stworzenie doskonalsze
od wszystkiego, co żyje w tym czasie i w świecie, obdarzone ma-
terią jak zwierzęta, minerały i rośliny, i duchem jak aniołowie
niebiescy. Ludzie, jak oni, są przeznaczeni — o ile będą wierni
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w próbach — do poznania i posiadania Boga, najpierw przez ła-
skę, a potem — w Raju.

Człowiek, połączenie wszystkich tych rodzajów bytów, posiada
misję, której inne stworzenia nie posiadają. Ona powinna być
dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz ponadto radością: ma kochać
Boga. Oddawać w sposób rozumny i dobrowolny miłosne uwielbie-
nie Bogu. Odpłacać Bogu za miłość, którą On okazał człowiekowi
dając mu życie i Niebo po życiu.

Uwielbiać Go w sposób rozumny. Zauważ, Szymonie: Jakie do-
bro Bóg może wyciągnąć ze stworzenia? Jaką korzyść? Żadną.
Stworzenie nie powiększa Boga, nie uświęca Go, ani nie ubogaca.
On jest nieskończony. Byłby taki nawet wtedy, gdyby Stworzenie
nie istniało. Ale Bóg-Miłość chciał mieć miłość. Stworzył, aby mieć
miłość. Jedynie miłość Bóg może wydobywać ze Stworzenia i ta
miłość, która jest rozumna i wolna jedynie u aniołów i ludzi, jest
chwałą Boga, radością aniołów, religią dla ludzi. W dniu, w którym
na wielkim ołtarzu ziemi zamilkłyby pochwały i błagania miłości,
ziemia przestałaby istnieć. Albowiem gdyby miłość wygasła, wyga-
słoby wynagrodzenie i gniew Boży unicestwiłby ziemskie piekło,
którym stałaby się ziemia. Zatem ziemia, aby istnieć, musi kochać.
I więcej: ziemia musi być Świątynią, która kocha i modli się dzięki
rozumności ludzi. A w Świątyni, w każdej świątyni, jakie składa się
ofiary? Ofiary czyste, bez plamy i bez skazy. Tylko one są miłe Panu.
One i pierwociny. Ojcu rodziny bowiem powinno się dawać to,
co najlepsze, a Bogu, Ojcu rodziny ludzkiej, należy dawać pierwoci-
ny wszystkiego i to co najlepsze. Powiedziałem jednak, że ziemia
ma podwójny obowiązek składania ofiary: obowiązek uwielbienia
i wynagrodzenia. Ludzkość, która na niej jest, zgrzeszyła w pierw-
szych ludziach i stale grzeszy, dodając do grzechu braku miłości
do Boga tysiące innych: swe przywiązania do głosów świata, ciała
i szatana. Winna, grzeszna ludzkość, chociaż posiada podobień-
stwo do Boga, ma własny rozum i pomoc boską, jest jednak wciąż
grzesznicą, coraz większą. Gwiazdy są posłuszne, rośliny są po-
słuszne, żywioły są posłuszne, zwierzęta są posłuszne. Tak jak po-
trafią, wychwalają Pana. Ludzie nie są posłuszni i nie wychwalają
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wystarczająco Pana. Stąd potrzeba dusz-ofiar, które kochają i wyna-
gradzają za wszystkich. Są nimi dzieci, niewinne i pozbawione wie-
dzy. One ponoszą gorzką karę boleści za tych, którzy potrafią tylko
grzeszyć. Duszami-ofiarami są święci, którzy dobrowolnie poświę-
cają się za wszystkich. Wkrótce — bo rok czy wiek, to zawsze ‘nie-
wiele’ w stosunku do wieczności — nie będzie się już sprawować
innych ofiar całopalnych na ołtarzu wielkiej Świątyni ziemi jak tyl-
ko ofiarę ludzi-ofiar, wyniszczanych w ustawicznym poświęca-
niu się: hostie [złączone] z Hostią doskonałą. Nie wzdrygaj się, Szy-
monie. Nie mówię, że ustanowię kult podobny do kultu Molocha,
Baala i Astarta. Ludzie sami złożą nas w ofierze. Rozumiesz? Złożą
nas w ofierze. A my pójdziemy radośnie na śmierć, aby wynagro-
dzić i kochać za wszystkich. A potem przyjdą czasy, kiedy ludzie
nie będą już składać ludzi w ofierze. Ale zawsze będą ofiary czyste,
które miłość będzie wyniszczać wraz z Wielką Żertwą w ustawicz-
nej Ofierze. Mówię o miłości do Boga i miłości ze względu na Boga.
Zaprawdę takie będą hostie tego czasu i przyszłej Świątyni. Nie ba-
ranki i kozły, jałówki i gołębie, lecz ofiara serca — oto, co się podo-
ba Bogu. Dawid to przeczuwał. I w nowych czasach, czasach ducha
i miłości, jedynie ta ofiara będzie przyjemna. Zauważ, Szymonie,
że skoro Bóg musiał się wcielić, aby uśmierzyć Sprawiedliwość Bo-
żą z powodu Grzechu pierworodnego i z powodu licznych grze-
chów ludzi, to w czasach prawdy jedynie ofiary z duchów ludzi bę-
dą mogły złagodzić [gniew] Pana.

Ty myślisz: „Dlaczego w takim razie On, Najwyższy, dał nakaz
składania w ofierze młodych zwierząt i owoców drzew?” Mówię ci:
dlatego że przed Moim przyjściem człowiek był ofiarą zanieczysz-
czoną i dlatego że nie znano Miłości. Teraz będzie znana. Człowiek,
który pozna Miłość — gdyż Ja przywrócę Łaskę, dzięki której czło-
wiek pozna Miłość — wyjdzie z letargu. Przypomni sobie, zrozumie,
będzie żył tak, że zastąpi kozły i baranki, stając się sam ofiarą miło-
ści i wynagrodzenia, aby naśladować Baranka Bożego, swego Na-
uczyciela i Odkupiciela. Będąca karą boleść zamieni się w miłość
doskonałą, i błogosławieni będą ci, którzy przyjmą ją z doskonałej
miłości.» «Ale dzieci… »«Chcesz powiedzieć o tych, które nie potra-
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fią się jeszcze złożyć w ofierze… A wiesz, kiedy Bóg mówi do nich?
Język Boga jest językiem duchowym. Dusza go rozumie i dusza
nie ma wieku. A nawet mówię ci, że dusza dziecięca — ponieważ
brak w niej przebiegłości i ma zdolność zrozumienia Boga — bar-
dziej jest dojrzała niż dusza grzesznego starca. Mówię ci, Szymo-
nie, że będziesz żył dość długo, aby zobaczyć wiele dzieci naucza-
jących — dorosłych i także ciebie samego — mądrości heroicznej
miłości. W tych małych, umierających śmiercią naturalną, Bóg dzia-
ła bezpośrednio — z powodów tak wzniosłej miłości, że nie mogę
ci jej wyjaśnić — wprowadzając je w mądrość, zapisaną w księgach
Życia, które dopiero w Niebiosach przeczytają błogosławieni. Po-
wiedziałem: przeczytają, ale tak naprawdę wystarczy widzieć Boga,
aby poznać nie tylko Boga, lecz i Jego nieskończoną mądrość…
Już zaszedł księżyc, Szymonie… Świt wkrótce nadejdzie, a ty
nie spałeś…»

«To nie ma znaczenia, Nauczycielu. Utraciłem kilka godzin snu,
a nabyłem tak wiele mądrości i byłem z Tobą. Ale jeśli pozwolisz
teraz, odejdę. Nie pójdę spać, ale przemyśleć Twe słowa.» Jest
już w drzwiach i wychodzi, gdy nagle zatrzymuje się zamyślony
i mówi:

«Jeszcze jedno, Nauczycielu. Czy to słuszne, żebym powiedział
komuś, kto cierpi, że cierpienie nie jest karą, lecz… łaską, czymś
jakby… jakby naszym powołaniem, pięknym, choć uciążliwym, pięk-
nym, choć może się wydawać, temu kto nie wie, czymś odrażają-
cym i smutnym?» «Możesz tak mówić, Szymonie. To prawda. Boleść
nie jest karą, kiedy umie się ją przyjąć i posłużyć się nią właściwie.
Ból to jak kapłaństwo, Szymonie. Kapłaństwo dostępne dla wszyst-
kich. Kapłaństwo, które daje wielką moc nad sercem Boga. I wielką
zasługę. [Cierpienie,] choć zrodzone z grzechu, potrafi złagodzić
Sprawiedliwość. Bóg bowiem potrafi posłużyć się dla Dobra nawet
tym, co stworzyła Nienawiść, aby zadać cierpienie. Ja też nie chcia-
łem innego środka, aby usunąć Grzech, gdyż nie ma sposobu więk-
szego niż ten.»
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ROZDZIAŁ 4
CIERPIENIE PANA JEZUSA
W OGRÓJCU

NAJŚWIĘTSZA GŁOWO JEZUSA — KRWAWYM POTEM ZLANA
W GETSEMANI, KTÓRA PŁAKAŁAŚ NAD NASZYMI GRZECHAMI,
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH (8.09.1774—9.02.1824)
9. JEZUS NA GÓRZE OLIWNEJ W OGRÓJCU1

1 PASJA w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich,
Maria Vincit, Wrocław 2004, s. 61—78.

Opuścił Jezus z jedenastoma Apostołami wieczernik i poprowa-
dził ich boczną drogą przez dolinę Jozefata ku Górze Oliwnej. Księ-
życ wychylał właśnie swą jasną tarczę spoza gór, a było to przed
pełnią. Duszę Jezusa już zaczynał ogarniać smutek, zwiększają-
cy się coraz bardziej. Idąc przez dolinę Jozefata, rzekł Jezus do Apo-
stołów: „TUTAJ PRZYJDĘ KIEDYŚ ZNOWU, W OWYM OSTATNIM
DNIU, NIE TAK UBOGI I OPUSZCZONY JAK TERAZ, SĄDZIĆ CAŁY
ŚWIAT; WTENCZAS TO WIELU WOŁAĆ BĘDZIE W TRWODZE: GÓRY
PRZYKRYJCIE NAS!”.

[…] Była mniej więcej godzina dziewiąta, gdy Jezus przybył
z uczniami do Getsemani. Niebo zalane było światłem księżyco-
wym, ale tu w dole panował posępny mrok. Jezus też smutniał co-
raz bardziej, a i Apostołów zdjął niepokój, gdy im oznajmił, że zbli-
ża się już chwila niebezpieczeństwa. Zatrzymawszy się w ogrodzie
getsemańskim, koło altanki z gałęzi, kazał zostać ośmiu Aposto-
łom, mówiąc: „Pozostańcie tu, a Ja pójdę na Moje miejsce mo-
dlić się”. Wziąwszy zaś z Sobą Piotra, Jana i Jakuba Starszego, prze-
szedł przez drogę, oddzielającą jeden ogród od drugiego, i szedł
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kilka minut nieco pod górę w głąb Ogrodu Oliwnego. Nieopisany
smutek napełniał serce Jego; czuł zbliżającą się trwogę i pokusy.
Zauważywszy to Jan, zapytał Go, jak może tak trwożyć się, On, któ-
ry dotychczas zawsze wszystkich pocieszał. A Jezus rzekł mu:
„Smutna jest dusza Moja aż do śmierci”.

Rozglądnąwszy się wkoło, ujrzał Jezus zbliżające się ze wszech
stron strachy i pokusy, jakby kłęby chmur, pełne strasznych mar;
wtedy to rzekł do trzech towarzyszy: „Zostańcie tu, czuwajcie
ze Mną i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie!”. Apostoło-
wie pozostali, a Jezus poszedł nieco naprzód; lecz straszliwe mary
tak dalece nacierały na Niego, że w głębokiej trwodze zboczył
na lewo od miejsca, gdzie zostawił Apostołów. Była tu pod wysta-
jącym złomem skalnym grota, około sześć stóp w głąb; Apostoło-
wie pozostali od niej na prawo w naturalnym zagłębieniu gruntu.
Ziemia zniżała się łagodnie ku grocie, wejście zaś do niej osłonięte
było gęsto krzewami, zwieszającymi się z wystającej z góry skały,
więc wnętrze groty zasłonięte było zupełnie przed oczami innych.
Gdy Jezus odszedł od Apostołów, zwiększało się i ścieśniało coraz
bardziej tłumne koło straszliwych mar wokół Niego. Serce Pana na-
pełniało się coraz bardziej smutkiem i trwogą. Z lękiem cofnął się
na modlitwę do groty, podobnie jak ktoś szukający schronienia
przed gwałtowną nawałnicą, lecz groźne straszydła poszły za Nim
i do wnętrza groty, przybierając coraz wyraźniejsze kształty.

Zdawało się, że szczupła ta grota obejmuje w swym wnętrzu
ohydne i straszne obrazy wszystkich grzechów, wszystkich żądz
i ich następstw, i kar od upadku pierwszego człowieka, aż do końca
świata. I nie darmo obrała opatrzność Boża tę grotę; tu bowiem
wypędzeni z Raju Adam i Ewa po raz pierwszy zetknęli się z niego-
ścinną ziemią, tu w tej grocie opłakiwali grzech swój, z lękiem pa-
trzyli w przyszłość. A teraz Jezus przyjmował tu na Siebie grzechy
całego świata, będące wynikiem grzechu pierworodnego. Łaską Bo-
żą oświecona, czułam wyraźnie, że Jezus zgadzając się teraz
na zniesienie czekających Go mąk, ofiarowując Siebie samego
na zadośćuczynienie Boskiej sprawiedliwości za grzechy świata,
Boskość Swą niejako ściślej połączył z Najświętszą Trójcą, by z nie-
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skończonej dla nas miłości, oddać się za grzechy świata całej gro-
zie i ogromowi smutku i cierpienia, głównie w swym najczystszym,
najwrażliwszym człowieczeństwie, prawdziwym, a niewinnym,
by tylko ogniem miłości Serca Swego człowieczego uzbroić się
przeciw czekającym Go trwogom i cierpieniom.

By zadośćuczynić za zaczątek i rozwój wszystkich grzechów
i złych żądz, przyjął najmiłosierniejszy Jezus z miłości ku nam,
grzesznikom, w Swe Serce pierwiastki wszelkiego oczyszczającego
pojednania i mąk zbawczych; dozwolił, by Jego niezliczone męki,
stanowiące zadośćuczynienie za nasze nieskończone grzechy, prze-
niknęły i przerosły jak drzewo boleści o tysięcznych konarach, każ-
dy członek Jego świętego Ciała, każdą cząstkę Jego świętej duszy.
Tak to, oddany swemu Człowieczeństwu, upadł Jezus twarzą na zie-
mię, wznosząc w swym nieskończonym smutku i trwodze gorące
modły do Boga.

Przed sobą widział w niezliczonych obrazach grzechy całego
świata w całej ich wewnętrznej ohydzie i przyjmował je wszystkie
na Siebie; w modłach swych ofiarował się zadośćuczynić przez swe
cierpienia sprawiedliwości Ojca Niebieskiego za wszystkie te winy.
Wśród tego morza ohydy uwijał się potworny Szatan z piekielnym
szyderstwem, z wzrastającą złością przesuwając przed oczami du-
szy Jego coraz straszniejsze obrazy grzechów i za każdym razem
odzywając się do człowieczeństwa Jezusa: „Jak to! i to chcesz wziąć
na Siebie? I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszyst-
ko zadośćuczynić?"

Wtem od strony nieba, gdy słońce wskazuje czas między 10
a 11-tą godziną rano, spłynął ku Jezusowi wąski pas światła,
a po nim spuścił się ku Niemu szereg Aniołów, pokrzepiając
i umacniając Jezusa upadającego pod brzemieniem smutku i trwo-
gi. Reszta groty wypełniona była ohydnymi, strasznymi obrazami
grzechu, a złe duchy napadały ze wszech stron z szyderstwem
i złością. Jezus przyjmował wszystko na Siebie, choć brzemię to by-
ło olbrzymie. Serce Jego, jedyne ze wszystkich serc, przepełnione
było doskonałą miłością Boga i ludzi, więc ten bezmiar ohydy, ta
obrzydliwość i ciężar wszystkich grzechów przejmowały to serce
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przerażeniem i smutkiem bez miary. Roku nie wystarczyłoby, gdy-
bym chciała wszystko opowiedzieć.

Gdy już cały ten bezmiar winy i grzechów ludzkich, i licznych
jak morze ohydnych mar przesunął się przed duszą Jezusa, a On
za to wszystko zgodził się być ofiarą przebłagalną i Sam błagał
o zesłanie na Niego wszelkich mąk i kar, zaczął Szatan trapić Go
różnymi pokusami, jak niegdyś na pustyni. Co gorsza, podniósł na-
wet szereg zarzutów przeciw samemu najczystszemu Zbawicielowi.
„Jak to? — mówił do Niego — Ty chcesz wszystko brać na Siebie,
a Sam nie jesteś czysty! Patrz tu i tu i tu!”. I przy tym rozwijał różne
wymyślone na Jezusa cyrografy i z piekielną bezczelnością podsu-
wał Mu je przed oczy. Przypisywał Mu wszystkie błędy Jego
uczniów, wszystkie zgorszenia, jakie innym dali, obwiniał Go o wy-
wołanie zamieszania i nieporządku przez wprowadzanie na świat
jakichś nowości i odstępowanie od starych, tradycją uświęconych
zwyczajów.

Jak najwytrawniejszy, najpodstępniejszy faryzeusz umiał Sza-
tan wynajdywać coraz nowe zarzuty, coraz cięższe, rzekome prze-
winienia Jezusa. „Ty — mówił do Pana — byłeś przyczyną wymor-
dowania dzieci przez Heroda, Ty narażałeś rodziców Swoich
w Egipcie na nędzę i cierpienia, nie chciałeś ratować Jana Chrzci-
ciela od śmierci, rozłączyłeś wiele rodzin, ochraniałeś wyrzutków
społeczeństwa, nie uzdrowiłeś niektórych chorych, skrzywdziłeś
Gergezenczyków, bo dopuściłeś opętanym wywrócić beczkę z na-
pojem i spowodowałeś utopienie się trzody wieprzów w jeziorze,
stałeś się współwinnym grzechu Maryi Magdaleny, bo nie prze-
szkodziłeś powtórnemu jej upadkowi; zaniechałeś staranie o swą
rodzinę i marnowałeś „cudze mienie”.

Słowem, wszystko co tylko kusiciel może zarzucić przy skona-
niu zwykłemu człowiekowi, choćby to, że bez pobudek nadprzyro-
dzonych podjął się dokonania takich czynów publicznie, to Szatan
nasuwał teraz chwiejnej trwogą Duszy Jezusa, by zasiać niepokój
i złamać Jego wolę. Zakryte to bowiem było przed nim, że Jezus
jest Synem Boga, więc kusił Go tylko, jako zwykłego śmiertelnika,
ale niepojęcie sprawiedliwego. A Boski nasz Zbawiciel tak dalece
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uniżył się w Swym Najświętszym Człowieczeństwie, że dopuścił
na Siebie i tę pokusę, jakiej może doznać umierający święcie czło-
wiek, zastanawiając się nad wewnętrzną wartością swych dobrych
uczynków. By do dna wychylić ten kielich wstępnych cierpień, do-
puścił Jezus, by kusiciel, nieświadom Jego Boskości, wytykał Mu
wszystkie dzieła Jego dobroczynności, jako zaciągnięte a nie spła-
cone jeszcze długi łaski Bożej. Podstępny kusiciel zarzucał Mu,
że chce za innych gładzić winy, a Sam nie ma żadnej zasługi i ma
jeszcze obowiązek zadośćuczynić Bogu za łaskę, udzieloną do speł-
nienia niektórych, tak zwanych dobrych uczynków. Bóstwo Jezusa
dopuściło, by chytry nieprzyjaciel kusił Jego Najświętsze Człowie-
czeństwo, jakby mógł był kusić człowieka, który by dobrym swym
uczynkom przypisywał, samym w sobie, wartość istotną bez wzglę-
du na to, że każdy uczynek zyskuje wartość jedyną dopiero przez
łączność z zasługami śmierci krzyżowej naszego Pana i Zbawiciela.
Tak więc przedstawiał kusiciel Jezusowi, że wszystkie Jego dzieła
miłości nie mają żadnej zasługi, że są tylko długiem zaciągniętym
u Boga i że wartość ich uprzedza niejako zasługi nie odbytej jesz-
cze męki Jezusa — której nieskończonej ceny nie znał jeszcze kusi-
ciel — i dlatego trzeba jeszcze zadośćuczynić za łaskę, otrzymaną
do spełnienia tych dzieł.

Pokazywał więc szatan Jezusowi spisane wszystkie długi, za-
ciągnięte u Boga za łaskę spełnienia uczynków, i wskazując na nie,
mówił: „Za to jeszcze i za to nie wypłaciłeś się Bogu”. Na ostatek
jeden jeszcze grzech zarzucił Jezusowi, że sumę otrzymaną
ze sprzedaży posiadłości Marii Magdaleny w Magdalum, wziął
od Łazarza i roztrwonił; z bezczelną zuchwałością rzekł do Jezusa:
„Jak śmiałeś marnować cudzą własność i szkodę wyrządzać przez
to rodzinie? — Widziałam obrazy tych wszystkich grzechów, któ-
rych zmazanie brał Jezus na Siebie, czułam wraz z Nim ciężar
wszystkich zarzutów, jakie stawiał Mu kusiciel; bo też w tych grze-
chach świata, które Zbawiciel brał na Siebie, widziałam i moje licz-
ne grzechy, a słysząc pokusy i zarzuty, stawiane Zbawicielowi,
z trwogą odczuwałam w duszy niedostatki własnych mych uczyn-
ków i spraw. Współczując z Boskim mym Oblubieńcem, wciąż spo-
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glądałam na Niego, modliłam się z Nim i zwalczałam pokusy i wraz
z Nim czerpałam pociechę od aniołów.

Ach, Zbawiciel nasz jak robak wił się pod ciężarem bezmiernego
smutku, tęsknoty i trwogi. Słysząc oszczerstwa i zarzuty stawiane
przez Szatana najczystszemu Zbawicielowi, z największym tylko
wysiłkiem wstrzymywałam się, by nie wybuchnąć gniewem;
gdy jednak zarzucił Jezusowi, że użył dla Siebie pieniędzy za sprze-
daną posiadłość Magdaleny, nie mogłam już dłużej powstrzymać się
i zgromiłam go gwałtownie: „Jak możesz zarzucać Jezusowi roztrwo-
nienie tych pieniędzy? Przecież sama widziałam, że Łazarz oddał Je-
zusowi tę sumę na cele dobroczynne, a Jezus wykupił za nią z wię-
zienia w Tirzie dwudziestu siedmiu ubogich, opuszczonych ludzi,
więzionych za długi”. Z początku klęczał Jezus spokojnie, pogrążony
w modlitwie, lecz powoli, na widok takiego mnóstwa i ohydy grze-
chów i niewdzięczności ludzi względem Boga, lękać się zaczęła du-
sza Jego, serce Jego pękało prawie pod brzemieniem smutku i trwo-
gi, aż wreszcie ze drżeniem i lękiem wołać począł do Boga: „Abba
Ojcze! jeśli to możliwe, niech ominie Mnie ten kielich goryczy! Mój
Ojcze! Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ten kielich ode
Mnie!”. A ochłonąwszy trochę, dodał: „Lecz Ojcze, nie Moja, ale Two-
ja niech się stanie wola!”. Wprawdzie wola Jego jedno była z wolą
Ojca, ale że Jezus więcej czuł teraz człowieczeństwem, dlatego
też jako człowiek drżał przed mękami i śmiercią.

Grota tymczasem wciąż przepełniona była strasznymi marami
wszystkich grzechów, złośliwości, zbrodni, mąk i niewdzięczności
ludzkich, zwiększając wciąż trwogę Jezusa. Zbitą masą cisnęły się
do Niego i uderzały nań blade strachy śmierci w najstraszniejszych
widziadłach. Jezusa-człowieka przejmowała trwoga bezmierna
przed ogromem mąk odkupienia. I drżał Pan na całym ciele, a pot
trwogi występował na Niego; łamiąc ręce, chwiał się na wszystkie
strony, to znów podnosił się, ale kolana uginały się pod Nim,
nie dając Mu ustać. Zmienił się prawie nie do poznania, wargi miał
zsiniałe, a włosy zjeżone.

Było około pół do jedenastej, gdy wstał cały skąpany w pocie,
chwiejąc się i potykając ciągle, wyczołgał się raczej, niż wyszedł
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z groty. Podszedł na lewo w górę i ponad grotą zbliżył się do tara-
su, na którym znajdowali się trzej Apostołowie. Ci ułożyli się
na ziemi jeden koło drugiego tak, że plecami zwrócony był każdy
ku piersiom drugiego, i zasnęli w najlepsze ze znużenia, troski
i trwogi, by nie doznać pokuszenia. Jezus w swej trwodze śmiertel-
nej, szedł do nich jako do przyjaciół, szukać pociechy. Lecz była
i inna przyczyna; jako dobry pasterz, który, chociaż sam dotknięty
do głębi, daje baczenie na trzodę zagrożoną niebezpieczeństwem,
tak i Jezus szedł do Apostołów, wiedząc że i ich dręczą pokusy
i trwoga. A straszliwe mary szły wszędzie za Nim, nie przestając Go
dręczyć. Ujrzawszy Apostołów śpiących, załamał Jezus ręce, osu-
nął się przy nich na ziemię ze znużenia i zawołał: „Szymonie,
czy śpisz?” Ocknęli się na te słowa śpiący i zerwali z ziemi, a Jezus,
czując to opuszczenie od wszystkich, rzekł im: „A więc nawet przez
godzinę nie mogliście czuwać ze Mną?”. Teraz dopiero zauważyli
Apostołowie, jak okropnie Jezus jest zmieniony, blady, przemokły
potem, jak chwieje się z osłabienia, drży na całym ciele i ledwo
głosu może dobyć. Gdyby nie otaczała Go znana im aureola świetl-
na, nie byliby Go poznali. Tak poznali Go wprawdzie, ale co się
z Nim dzieje, nie mogli pojąć.

Wreszcie Jan zapytał: „Mistrzu! Co się z Tobą dzieje? Czy mam
zawołać tamtych uczniów? Czy mamy uciekać?” Lecz Jezus odrzekł
mu: „Gdybym nawet jeszcze drugich trzydzieści trzy lat żył, nauczał
i uzdrawiał, za mało by to było, by zdziałać to, co muszę spełnić
do jutra. Nie trzeba wołać tamtych ośmiu. Pozostawiłem ich tam,
bo widząc Mnie w takiej nędzy, musieliby zgorszyć się ze Mnie;
ulegliby pokusie, zapomnieliby dawnego i wątpiliby o Mnie. Wy
widzieliście Syna człowieczego przemienionego na górze Tabor,
więc teraz możecie widzieć Mnie w zaćmieniu i zupełnym opusz-
czeniu. Ale czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
duch bowiem jest ochoczy ale ciało mdłe!”. Ostatnie te słowa sto-
sowały się i do Apostołów i do Niego samego; z jednej strony
chciał ich zachęcić do wytrwałości, z drugiej strony chciał im dać
poznać, że przyczyną Jego obecnego stanu jest słabość ludzkiej Je-
go natury, wzdrygającej się przed mękami i śmiercią. Kwadrans
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mniej więcej rozmawiał Jezus z Apostołami wśród głębokiego
smutku, a potem wrócił do groty, coraz większą trwogą miotany.

Apostołowie z płaczem wyciągali za Nim ręce, a padając sobie
w objęcia, pytali się z osłupieniem: „Co to jest? Co się z Nim dzieje?
Całkiem już jest opuszczony!”. Nie umieli dać sobie odpowiedzi
na te pytania, więc zakrywszy głowy, w smutku wielkim zaczęli się
modlić, ale że nieufność wkradła się po trochę w ich serca, więc ła-
two ulegli pokusie i zasnęli znowu. Reszta Apostołów, pozostałych
u wejścia do ogrodu, nie spała wcale. Ze słów Jezusa i z całego Je-
go zachowania się tego wieczora odgadli niepokój, miotający Nim,
więc i sami zaniepokoili się do najwyższego stopnia; błądzili wśród
mroku wkoło Góry Oliwnej, szukając sobie jakowych kryjówek.

[…] Wróciwszy do groty z nieodstępnymi swymi strachami
i smutkami, upadł Jezus na twarz, rozkrzyżował ręce i pogrążył się
w modlitwie do Ojca Niebieskiego. Teraz zaczęła się dla duszy Jego
nowa walka, która trwała trzy kwadranse. Przystąpili doń Anioło-
wie, by przedstawić Mu w mnogim szeregu widzeń cały ogrom
i mąk odkupienia. Ukazali Mu najpierw całą wspaniałość i świet-
ność człowieka, jako wizerunku Bożego przed upadkiem i całe jego
zeszkaradzenie i upodlenie po upadku.

Wykazali Mu pochodzenie każdego grzechu z grzechu pierwo-
rodnego, istotę i znaczenie wszystkich żądz grzechowych, i ich
straszny wpływ na władze duszy i członki ciała, również istotę
i znaczenie wszystkich karzących mąk, przeciwstawionych żądzom
grzechowym. Cierpienie zadośćczyniące dwojako Mu przedstawili;
najpierw jako cierpienie ciała i duszy, przez swą mękę równoważne
zupełnie z karą, jakiej wymaga Boska sprawiedliwość za wszystkie
grzeszne występki całej ludzkości; po wtóre jako cierpienie, które,
by stać się zadośćczyniącym za winy całej ludzkości, musiało do-
tknąć jedyne niewinne człowieczeństwo, tj. Najświętsze Człowie-
czeństwo Syna Bożego, a Ten, biorąc z miłości ku nam wszelką wi-
nę i karę ludzi na Siebie, musiał także wywalczyć zwycięstwo
nad oporem swej ludzkiej natury przeciw cierpieniom i śmierci.
Wszystko to przedstawiali Aniołowie Jezusowi szczegół po szczegó-
le; raz zjawiały się ich całe chóry z szeregiem obrazów, to znów

45

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



pokazywali się pojedynczo z główniejszymi widzeniami. Patrząc
na nich, widziałam zawsze, jak wskazywali palcem ku zjawiają-
cym się obrazom i wiedziałam, co mówili, nie słysząc jednak żad-
nego głosu.

Żaden język nie zdoła wypowiedzieć, ile lęku i boleści musiała
przejść dusza Jezusa na widok tego ogromu mąk odkupienia. Jezus
bowiem poznawał nie tylko znaczenie wszystkich mąk zadośćczy-
niących, stosownie do odpowiednich żądz, lecz także znaczenie
i historię wszystkich odnośnych narzędzi męczeńskich; więc
nie tylko przerażała Go myśl o męce, jaką Mu to narzędzie zada,
lecz także grzeszna zaciekłość tych, którzy je wymyślili, zajadłość
i złość tych, którzy ich kiedykolwiek używali, a także niecierpliwość
i narzekania tych wszystkich, których zasłużenie lub niezasłużenie
nimi męczono. Wszystko to odczuwał Jezus, bo przyjął na Siebie
i odczuwał grzechy całego świata. A gdy patrzał okiem ducha
na tyle męczarń i mąk, takie przerażenie Go przejmowało, że za-
czął się pocić krwawym potem.

Ten nadmiar boleści w Najświętszym Człowieczeństwie Chry-
stusa obudził współczucie w Aniołach. Zaprzestali na chwilę nasu-
wać Jezusowi nowe obrazy, widać było, że pragną gorąco udzielić
Mu pociechy; zdawało mi się, że wstawiają się za Jezusem przed
tronem Bożym. I w tym momencie nastało jakby chwilowe moco-
wanie się między miłosierdziem i sprawiedliwością Boga, a Miło-
ścią składającą Siebie w ofierze. W widzeniu ujrzałam Boga
nie jak zwykle na tronie, lecz jako postać świetlną o niewyraźnych
zarysach. Widziałam, jakoby Boska natura Syna wciskała się nieja-
ko w pierś Boga Ojca, zaś z nich wychodził i między nimi wypełniał
przestrzeń Duch Święty, a przecież Bóg był tylko jeden. Któż jednak
zdoła to wypowiedzieć? Przecież to niezbadana tajemnica Trójcy
Przenajświętszej. I ja też nie tyle widziałam postacie, ile raczej po-
znawałam to przez formy, a zarazem otrzymałam wskazówkę, jako-
by Boska wola Chrystusa jednoczyła się ściślej z wolą Boga Ojca,
by dopuścić na Najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa wszystkie
te cierpienia, o których złagodzenie i odwrócenie prosiła właśnie
wśród trwożnej walki ludzka wola Chrystusa. Tak więc Bóstwo
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Chrystusa, zjednoczone z Bogiem Ojcem, potwierdzało właśnie wy-
rok na Swe Człowieczeństwo, o którego odwrócenie ten Chrystus-
Człowiek tak gorąco błagał Boga Ojca.

Widziałam to wszystko w chwili, gdy Aniołowie wzruszeni pra-
gnęli pocieszyć Jezusa; i rzeczywiście w tym momencie doznał Je-
zus lekkiej ulgi. Wnet jednak znikły te widzenia, Aniołowie opuścili
Pana, zabierając z sobą pociechę, a na duszę Jezusa spadł nowy
nawał strasznej trwogi i boleści. Gdy Zbawiciel na Górze Oliwnej
poddał się jako prawdziwy, rzeczywisty człowiek pokusie ludzkiego
wstrętu przeciw cierpieniom i śmierci, gdy przyjął na Siebie wy-
walczenie pokonania tego wstrętu, będącego istotną częścią każ-
dego cierpienia, otrzymał kusiciel pozwolenie postąpienia z Nim
tak, jakby postąpił z każdym człowiekiem, który chce uczynić z sie-
bie ofiarę za świętość.

W pierwszej trwodze przedstawił Szatan naszemu Panu ze zło-
śliwym szyderstwem wielkość winy grzechowej, którą Jezus chciał
wziąć na Siebie. Posunął swą napaść tak dalece, że nawet życie
Zbawiciela przedstawił jako grzeszne. Następnie w drugiej trwodze
otrzymał Jezus obraz wielkości wszystkich mąk odkupienia w całej
ich wewnętrznej grozie; stało się to przez Aniołów, bo nie jest rze-
czą Szatana udowadniać możliwość odkupienia. Ten szatan kłam-
stwa i rozpaczy nie może być objawicielem Boskiego miłosierdzia.
Gdy już Jezus zwycięsko przebył te wszystkie walki ze szczerym
poddaniem się woli Ojca Swego Niebieskiego, pojawiły się duszy
Jego nowe straszne mary; obudziła się w Nim mianowicie troska,
jaka budzi się w każdym sercu ludzkim przed złożeniem ofiary. Za-
pytywał sam Siebie: „Jaki będzie wynik, jaki plon tej ofiary?”
A w odpowiedzi na to otoczyły Go widziadła tak strasznej przyszło-
ści, że serce Jego kochające na nowo ścisnęło się niezmiernym bó-
lem i trwogą.

[…] A oto teraz przedstawiły Mu się przed oczy wszystkie cier-
pienia, walki i zniewagi, jakie miał ponieść przyszły Kościół, Jego
oblubienica, którą postanowił odkupić tak drogą ceną Krwi Swojej
Przenajświętszej. Musiał patrzeć na najboleśniejszą dla Niego nie-
wdzięczność ludzką. Przed duszą Jezusa stanęły jak żywe wszystkie
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przyszłe cierpienia Jego Apostołów, uczniów i przyjaciół; widział,
jak małym będzie z początku Kościół, jak później z Jego wzrostem
pojawią się zaraz kacerstwa i schizmy, w których przez pychę i nie-
posłuszeństwo pod różnymi formami próżności i pozornej samo-
obrony, powtórzy się cała historia upadku grzechowego. Widział
chytrość, przewrotność i złość mnóstwa chrześcijan, różne rodzaje
kłamstwa i oszukańczych wykrętów dumnych nauczycieli; widział
wszystkie świętokradcze zbrodnie występnych kapłanów i straszne
następstwa tego; widział ohydne spustoszenia w Królestwie Bożym
na ziemi, w tej Świętości, czynione przez ludzkość niewdzięczną,
którą właśnie zamierzał odkupić i umocnić własną Krwią i życiem
wśród mąk niewysłowionych.

Tak przeciągały przed duszą bolejącego Jezusa w niezliczonych
rzędach obrazów zgorszenia i występki wszystkich stuleci
aż po nasze czasy i dalej aż do skończenia świata, we wszystkich
objawach chorobliwego obłąkania, pysznego fałszu, zaciekłego za-
gorzalstwa, fałszywego proroctwa, heretyckiej zatwardziałości
i złośliwości. Wszyscy odszczepieńcy, samozwańcy, fałszywi na-
uczyciele, obłudni naprawiacze, uwodziciele i uwiedzeni, wszyscy
szydzili zeń i dręczyli Go, że nie jest przybity do krzyża odpowied-
nio i dogodnie dla ich pożądliwości i wytłumaczenia ich pychy.
Darli więc i rozdzierali między siebie całodzienną szatę Kościoła
Jego. Tłumy ich zniewalały, wyszydzały i zapierały się Go. Tłumy
znów przechodziły obok Niego, dumnie wzruszając ramionami
i wstrząsając głową, chociaż wyciągał ku nim zbawcze ramiona,
i szły prosto ku przepaści ich pochłaniającej. Mnóstwo wreszcie by-
ło takich, którzy nie śmieli jawnie zaprzeć się Go, ale ze wstrętem
milczkiem pomijali rany Kościoła, które sami pomagali rozdzierać,
omijali Kościół, jak Lewita owego nieszczęśliwego, który wpadł
między zbójców. Odłączali się od Jego poranionej oblubienicy, Ko-
ścioła, jak niewierne, tchórzliwe dzieci opuszczają w nocy matkę,
napadniętą przez zbójców i morderców, którzy weszli przez wrota,
nienależycie przez nich strzeżone.

Jezus musiał z bólem patrzeć, że zamiast bronić tę Matkę, Jego
Oblubienicę, szli za opryszkami, unoszącymi zdobycz na puszczę,
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za złotymi naczyniami i porozrywanymi klejnotami. Patrzał z bó-
lem, jak oddzieleni od prawdziwego winnego krzewu, chronili się
pod dzikie latorośle. Jak błędne owce, oddane na pastwę wilków,
błąkali się po lichym pastwisku, gnani przez najemników,
a nie chcieli wejść do owczarni dobrego pasterza, który dał życie
za owce swoje. Błądzili bez ojczyzny i schronienia, a umyślnie
nie chcieli widzieć miasta Jego, położonego na wysokiej górze tak,
że musi być wszystkim widzialne. Rozproszeni, bez łączności, da-
li się miotać zmiennym wichrom na piaskach pustyni, a nie chcieli
widzieć domu Jego Oblubienicy, Kościoła Jego, zbudowanego
na opoce, przy którym przyrzekł być aż do końca dni i którego
nie przemogą bramy piekielne. Nie chcieli wejść przez wąską furtę,
by nie potrzebowali zginać karku.

[…] Zaślepieni światłem własnego rozumu nazywali Kościół
Słowa, które stało się Ciałem, niewidzialnym. Widział Jezus
to wszystko, smucił się i gotów był cierpieć za wszystkich, więc
i za tych, którzy nie chcieli Go widzieć, nie chcieli nieść za Nim
krzyża w Kościele, Jego oblubienicy, Której On Sam oddał się
w Najświętszym Sakramencie, w mieście Jego, zbudowanym na gó-
rze, które nie może zostać w ukryciu, w Jego Kościele, zbudowa-
nym na opoce, którego nie zdołają przemóc bramy piekielne.
Wszystkie te niezliczone obrazy niewdzięczności ludzkiej i złego
korzystania z gorzkiej śmierci przebłagalnej mego Niebieskiego
Oblubieńca przesuwały się przed Jego oczyma, zmieniając się cią-
gle, powtarzając się po kilkakroć, by zwiększyć jeszcze boleść Jego.

Szatan zaś w postaci różnych straszydeł, w Jego oczach pory-
wał i dusił ludzi odkupionych Krwią Jego, a nawet namaszczonych
Jego Sakramentem. Widział Jezus i opłakiwał całą niewdzięczność,
całe zepsucie dawniejszego, teraźniejszego i przyszłego Chrześci-
jaństwa. Wszystkie te widziadła, jakby żywe istoty, pełne ohydy
i szyderstwa, a powtarzające się ciągle, zdawały się obciążać duszę
Jezusa brzemieniem nie do zniesienia i trwoga niewysłowiona
ogarnęła Jego najświętszą ludzką naturę, a fałszywy głos kusiciela
podszeptywał wciąż Jego człowieczeństwu: „Patrz! za tyle nie-
wdzięczności musisz ponosić takie cierpienia!”. Więc Chrystus, Syn
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Człowieczy, wił się z bólu i łamał ręce, jakby pchany niewidzialną
siłą padał na kolana i znów się podnosił. Ludzka Jego wola strasz-
ną toczyła walkę ze wstrętem, budzącym się w Nim przeciw niewy-
słowionym mękom, jakie miał ponieść za tak niewdzięczne plemię.
Walka ta wewnętrzna stała się dla Niego tak ciężką, że grube kro-
ple krwawego potu spływały z Niego strumieniami na ziemię.
W ucisku tym bezmiernym spoglądał Jezus wkoło szukając pomocy,
jakby chciał niebo, ziemię i światła firmamentu wezwać na świad-
ków swych cierpień. Zdawało mi się, że słyszę, jak woła: „Ach,
czy możliwym jest znieść takie brzemię niewdzięczności? Dajcie
świadectwo o Moim ucisku!”. I rzeczywiście, zdawało się, że księżyc
i gwiazdy ruszają się ze swych posad i zbliżają się ku grocie; rów-
nocześnie uczułam, że jaśniej zrobiło się w grocie. […]

W czasie ciężkiej walki Jezus począł głośno utyskiwać. Głos ten
doszedł do uszu trzech Apostołów, więc zerwali się z przestrachem
i nasłuchiwali chwilę z wzniesionymi rękoma, wreszcie chcieli po-
spieszyć do groty. Piotr wtenczas odsunął Jakuba i Jana i rzekł: „Po-
zostańcie! ja pójdę sam”. Wszedłszy do groty, zapytał: „Mistrzu!
co się z Tobą dzieje?”. Lecz zaraz wstrzymał się z wahaniem, uj-
rzawszy Pana w takim strachu, całego oblanego krwią, a widząc,
że Jezus nie odpowiada, i nawet zdaje się go nie widzieć, powrócił
do tamtych dwóch i oznajmił im, że Jezus wciąż tylko jęczy i wzdy-
cha, a nawet mu nie odpowiedział. Smutek ich przeto zwiększył się
jeszcze. Zakrywszy głowy, usiedli i modlili się wśród łez. Tymcza-
sem zwróciłam znów uwagę na mego Oblubieńca, zostającego
w tak ciężkiej trwodze. Ohydne obrazy niewdzięczności i nadużycia
przyszłych ludzi, których winę przyjął na Siebie i za których ofiaro-
wał się ponieść karę, napływały coraz gwałtowniej ku Niemu. Wal-
ka między wolą Jego a wstrętem ludzkiej natury przed cierpienia-
mi, nie ustawała jeszcze. Kilkakrotnie słyszałam, jak wołał: „Ojcze,
czy możliwym jest wycierpieć za tych wszystkich? O Ojcze, jeśli
nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja!”.

Wśród tłumnych tych przeobrażeń źle użytego Boskiego miło-
sierdzia, uwijał się wciąż Szatan w rozmaitych obrzydliwych posta-
ciach, uosabiając zbrodnie. Raz zjawił się jako olbrzym o ciemnej
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skórze, to znów jako tygrys, lis, wilk, smok lub gad; nie były
to wprawdzie wiernie oddane postacie tych zwierząt, tylko główne,
istotne zarysy, pomieszane z jakimiś innymi obrzydliwymi formami.
Żadne z tych zwierząt nie było właściwie doskonałym stworze-
niem, bo zohydzały je karykatury, wyobrażające rozkład, przeraże-
nie, opór, grzech, słowem kształty diabelskie. Wszystkie zaś te po-
stacie diabelskie napędzały, uwodziły, dusiły i rozrywały całe tłumy
ludzi, dla których odkupienia z mocy Szatana, właśnie Jezus wstą-
pił na drogę gorzkiej śmierci krzyżowej. Wąż z początku rzadko się
pojawiał za to na ostatku zjawił się w olbrzymiej postaci z koroną
na głowie, otoczony ze wszystkich stron tłumami wszelkiego stanu
i płci, i cała ta chmara zaciekłych zbirów runęła na Jezusa. Wszyscy
uzbrojeni byli w najrozmaitsze narzędzia katuszy i tortur i oręży
wszelkiego rodzaju; chwilami bili się między sobą, to znów z po-
dwójną wściekłością rzucali się wspólnie na Jezusa. Straszny to był
widok. Wszyscy na wyścigi szydzili, przeklinali, pluli, lali plugastwa
różne, miotali pociski, kłuli i cięli Jezusa. Ich bronie, miecze
i włócznie podnosiły się i opadały jak cepy na ogromnym boisku,
a wszystko czychało z wściekłością na to niebiańskie ziarnko psze-
nicy, które dostało się do ziemi i w niej umarło, by w tysiąckrotnym
owocu żywić wszystkich wiecznie Chlebem Żywota. Widziałam
wśród tych tłumów rozjuszonych mar, z których niejedna wydawała
mi się ślepą, Jezusa drżącego, przerażonego, jak gdyby broń ich
rzeczywiście Go dosięgała, weń godziła i zadawała Mu Rany.
Chwiał się na wszystkie strony, to się podnosił, to znów upadał.

A wąż, wijący się w pośród tej hordy, wciąż szczuł ich na no-
wo do wściekłości, bił ogonem na wszystkie strony, a kogo obalił
lub chwycił w swe sploty, zaraz dławił, rozdzierał i pożerał. Zdzi-
wiona tym wszystkim, otrzymałam objaśnienie, że niezliczone tłu-
my, dręczące Jezusa, są to wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób
znieważają Zbawiciela, ukrytego prawdziwie, rzeczywiście i istot-
nie w Najświętszym Sakramencie z Bóstwem i Człowieczeństwem,
z Ciałem, Krwią i Duszą, pod postaciami chleba i wina. Rozpozna-
łam wśród tych wrogów Jego, wszelkiego rodzaju znieważających
Go Najświętszego Sakramentu, tym żywym zadatku Jego nieprze-
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rwanej, osobistej obecności w Kościele Katolickim. W tych uoso-
bionych marach widziałam najrozmaitsze rodzaje znieważania
Najświętszego Sakramentu, począwszy od zaniedbania, nieusza-
nowania i opuszczenia, aż do wyraźnej pogardy, nadużycia i naj-
ohydniejszego świętokradztwa; począwszy od zwrócenia się
ku bożyszczom światowym, ku pysze i fałszywej wiedzy,
aż do błędnych nauk, niewiary, zaciekłego fanatyzmu, nienawiści
i krwawych prześladowań.

W tłumie tym znaleźć było można wszelkiego rodzaju osoby,
i to: ślepych, chromych, głuchych, niemych, a nawet dzieci nielet-
nie. Ślepych, którzy nie chcieli widzieć prawdy; chromych, którzy,
widząc ją, nie chcieli przez lenistwo iść za nią; głuchych, którzy
nie chcieli słuchać przestróg Pana i gróźb Jego; niemych, którzy na-
wet mieczem słowa nie chcieli walczyć za Niego; wreszcie dzieci
w towarzystwie światowych, zapominających o Bogu rodziców
i nauczycieli, przesyconych rozkoszami świata, otumanionych
czczym mędrkowaniem, ze wstrętem odwracających się od rzeczy
Boskich, a ginących na zawsze z powodu ich braku. Widok dzieci
w tym tłumie największą mi sprawiał przykrość, bo przecież Jezus
dzieci tak kochał. Między nimi najwięcej było źle wychowanych
i pouczonych, nieuczciwych ministrantów do Mszy św., którzy
nie czcili należycie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wina ich
spadała w części na nauczycieli i niebacznych pasterzy Świątyń.

[…] I na Jezusa samego strasznie oddziałał ten widok. Krew
spływała Mu grubymi, ciemnymi kroplami po bladym obliczu, wło-
sy, zwykle gładko przyczesane, pozlepiały się krwią, najeżyły i po-
wikłały, a broda także była pokrwawiona i potargana. Po ostatnim
obrazie, w którym dzikie hordy tak rozdzierały Ciało Jego, wyszedł
z jaskini, jakby szukając schronienia i poszedł ku trzem Apostołom.
Litość brała patrzeć na Niego. Szedł chwiejnie, zataczając się, jakby
przywalony olbrzymim ciężarem. Zdawało się, że lada chwila upad-
nie. Apostołowie nie leżeli na ziemi, jak za pierwszym razem, lecz
siedzieli, oparłszy zakryte głowy na kolanach, jak to wedle krajo-
wego zwyczaju zwykli siedzieć ludzie w żałobie, lub na modlitwie,
ale i teraz zdrzemnęli się, pokonani smutkiem, trwogą i znużeniem.
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Gdy jednak Jezus drżąc i stękając zbliżył się ku nim, pozrywali się
z ziemi. Ujrzawszy Go zgiętego w bladym świetle księżyca, z za-
padniętą piersią, z krwawym, bladym obliczem i potarganymi wło-
sami, w postawie ku nim pochylonej, nie poznali Go w pierwszej
chwili, — tak strasznie był zmieniony. Dopiero gdy załamał ręce,
skoczyli ku Niemu i z miłością wielką podparli Go, by nie upadł.
A Jezus w wielkim smutku oznajmił im, że jutro będzie zabity,
że za godzinę już Go pojmą, zawloką przed sąd, będą dręczyć, wy-
szydzać, biczować, a wreszcie w okrutny sposób zabiją. Opowie-
dział im wszystko, co musi wycierpieć do jutra wieczora, zarazem
polecił im pocieszyć w smutku Najświętszą Pannę i Magdalenę.
W ten sposób rozmawiał z nimi kilka minut, a właściwie Sam mó-
wił, Apostołowie bowiem, ze smutku i przerażenia nad Jego wyglą-
dem i słowami, nie wiedzieli, co mówić i myśleć. Przypuszczali na-
wet, że może postradał zmysły. Jezus chciał wrócić do groty,
nie miał już jednak tyle sił, więc Jan i Jakub odprowadzili Go i wró-
cili zaraz na swoje miejsce. Było to mniej więcej kwadrans po jede-
nastej. […]

FRAGMENTY Z EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—771

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, Wers,Poznań 2009,s.40-42,113-115.

A: Akabor, B: Belzebub, E: Egzorcysta,
NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA
A: ...Przede wszystkim potrzeba dzisiejszemu światu, nawet ka-

tolickiemu światu — wyrzeczenia się, całkowitego wyrzeczenia się
(powściągliwości), trzeba cierpieć zastępczo — wynagradzająco
za innych… To zostało zapomniane, że wszyscy stanowicie Mistycz-
ne Ciało Chrystusa i że wszyscy powinniście cierpieć, wynagradzać
jeden za drugiego. (Płacze strasznie i wyje jak pies). Tego wszystkie-
go nie dokonał Chrystus na krzyżu. Otworzył On wam wprawdzie
niebo, ale ludzie muszą wynagradzać jeden za drugiego. Sekty
(protestanci, zielonoświątkowcy) mówią wprawdzie, że Chrystus tego
wszystkiego dokonał, ale to nie jest prawda. To współdziałanie,
współodkupienie z męką, życiem, z Odkupieniem Chrystusa musi
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trwać dalej, trwać aż do skończenia świata. (Przy tych słowach bur-
czy dalej złością, mruczy).

SENS CIERPIENIA
E.: Mów nadal w Imieniu Matki Bożej, to co musisz powiedzieć

z Jej polecenia!
A.: To musi trwać dalej (współodkupienie, współzbawienie).

Trzeba cierpieć jeden za drugiego i ofiarować cierpienie w Imię
Krzyża Chrystusowego i Męki Chrystusowej, w zjednoczeniu z tymi
cierpieniami. I w zjednoczeniu z cierpieniami Matki Bożej trzeba
cierpieć, być złączonym z Jej wyrzeczeniami życia, swoje cierpienie
łączyć z tymi strasznymi cierpieniami Chrystusa na krzyżu, z cierpie-
niami na Górze Oliwnej. Były one straszniejsze aniżeli ludzie myślą.
Chrystus cierpiał w Ogrodzie Oliwnym nie tylko jak wy może myśli-
cie. Był On zmiażdżony Bożą Sprawiedliwością, jak by On sam był
największym grzesznikiem i musiał sam iść do piekła. Musiał On
cierpieć za was ludzi, ponieważ inaczej nie zostalibyście odkupieni.
Musiał przeżyć najstraszniejsze cierpienia i myślał nawet (jak czło-
wiek) że pójdzie do piekła! Cierpienia Jego były tak wielkie, że po-
czuł się całkowicie zgubiony i opuszczony przez Ojca. Został On
tak zmiażdżony jakby był także największym grzesznikiem. To mu-
siał On uczynić za was, a wy musicie Go naśladować. Te cierpienia
mają największą wartość, te cierpienia, te ciemności, to straszne
opuszczenie, kiedy się myśli, że wszystko stracone i trzeba sobie
odebrać życie. Ja bym powiedział, że nie… (Oddycha z trudem). […]

Właśnie to cierpienie, w którym komuś się zdaje, że wszystko
stracone, kiedy się czuje, że zostało się przez Boga opuszczonym
i myśli się, że jest to ostatni krzyk, że czuje się ostatnim z ludzi…
właśnie wtedy wyciąga Bóg swą pomocną rękę. Te cierpienia, te
straszne cierpienia, te ciemne cierpienia są jednym z tych najwar-
tościowszych (krzyczy i wyje strasznie), jakie istnieją. […] Większość
o tym nie wie i to jest nasz triumf.

POWOŁANIE DO CIERPIENIA
E.: Mów nadal prawdę w Imię…!
A.: Wielu, a nawet większość odbiera sobie wtedy życie, kiedy

myślą, że zostali opuszczeni przez Boga i są ostatnimi z ludzi,
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gdy jest już tak ciemno. Bóg jest jednak blisko nich, ale oni Go
już nie odczuwają. Bóg jest jeszcze i wtedy, tylko tak, jak gdyby Go
nie było. W tym momencie nie odczuwają Go przy sobie naprawdę.
A pomimo to muszą naśladować w cierpieniach Chrystusa w głów-
nej mierze ci, których On powołał do wielu cierpień. Jest wielu ta-
kich, którzy myślą wtedy, że są oni może nawet nienormalni. Jest
to jednak nasz wybieg. Poddajemy im myśli, aby udali się do klinik,
lekarzy. […]

A wtedy, kiedy widzimy albo przypuszczamy, że nie są oni
już normalni, większość z nich jest jeszcze mianowicie pomimo
to — wtedy podsuwamy im rozpacz, a oni wtedy myślą, że powinni
by sobie odebrać życie, ponieważ nie są rozumiani przez ludzi.
To jest nasz triumf. Większość z nich przychodzi do nieba, ale po-
mimo wszystko jest to nasz triumf ponieważ… nie wykonali oni
wtedy jeszcze swego zadania i powinni by żyć dalej. […] Są teraz
na świecie bardzo ciężkie krzyże, każe Ona (N.M.P) (wskazuje pal-
cem w górę) powiedzieć: Krzyży tych często nie można prawie
unieść. Krzyże, które są namacalne jak: rak, zniekształcenie, lub in-
ne ułomności, to można łatwiej unieść aniżeli straszne ciemności
duchowe, albo biedy, które teraz musi nieść bardzo wielu ludzi.
Ona, Ta z Góry (wskazuje w górę) każe powiedzieć, jak to już powie-
działa przez pewną obdarzoną łaskami duszę: ześlę swym dzieciom
cierpienia, cierpienia ciężkie i głębokie jak morze! Ludzie, którzy te
straszne krzyże będą nieśli — niektórzy zostaną wybrani do tego —
nie powinni się załamać.

E: W Imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego,
mów Akabor co ci Matka Boża poleciła do powiedzenia.

A.: Te krzyże, o których właśnie mówiłem, stały się w między-
czasie krzyżami, które wydają się niepotrzebne i niezgodne
ze zdrowym rozumem. Mogą one doprowadzić aż do zwątpienia,
rozpaczy. Praktycznie nie można ich już więcej nieść, ale są one
najwartościowsze. Ja Akabor muszę powiedzieć jeszcze raz: Ona
chce (wskazuje ręką do góry) wszystkim tym niosącym te krzyże po-
wiedzieć: Wytrwajcie i nie poddawajcie się! W krzyżu jest zbawie-
nie, w krzyżu jest zwycięstwo. Krzyż jest mocniejszy od wojny! […]
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MĘKA CHRYSTUSA
B.: Nie przyglądaliśmy się zanadto! Nie chcieliśmy wcale tego

widzieć. Unosiliśmy się tam dookoła jak strzały i raniliśmy się
przy tym ze złości i wściekłości i furii (krzyczy). Naturalnie wie-
dzieliśmy co się dzieje. Naturalnie wiemy jeszcze więcej. Zostało
nam wiele pokazane, ale tej tam, tej Emmerich pokazane to zo-
stało… Widziała ona np. że Pan nasz Jezus Chrystus cierpiał
w Ogrodzie Oliwnym o wiele okrutniej, aniżeli można sobie wy-
obrazić. On już za życia pocił się stale i wciąż krwią z bojaźni
(wyje). My demoni strasznie Go prześladowaliśmy, my demoni
w Ogrodzie Oliwnym. Widział On nas przychodzących w całej
grozie. Przychodziliśmy w postaci grzechów, które ludzie później
popełnią… Pokazywaliśmy Mu te okropności, aby Go zniechęcić
i odebrać mu odwagę do tej męki. Widział On straszną okropność
tych grzechów, która wywołała krwawy pot. Myślał On:
Czy na co zda się Jego męka, kiedy ludzie żyć nadal będą
w tak okropnych ciemnościach i tak strasznie grzeszyć — odczu-
wał on to jako człowiek — naturalnie był On także Bogiem,
ale wtedy odczuwał to i przeżywał w swoim człowieczeństwie.
Na widok strasznego obrazu grzechów i strasznej męki chciał się
cofnąć, wtedy przyszedł Anioł, aby Go pocieszyć i wzmocnić (na-
pojem z kielicha i widokiem wielu zbawionych, którzy skorzystają
z Jego męki…).

W rzeczywistości jednak kielich ten oznaczał przyjęcie męki.
Wypiciem tego kielicha potwierdził On, że przyjmuje mękę (jęczy)
i wypije go do dna (wzdycha). Przez to (przez Jego mękę) będziecie
mogli wy przeklęte brudne nicponie osiągnąć kiedyś niebo, które
jest dla nas zamknięte (wścieka się). Później został Chrystus zmasa-
krowany: przy biczowaniu zrąbany biczami aż do kości. Kiedy zo-
stał ukrzyżowany nie miał ani połowy swych włosów. Prawie
wszystkie zostały mu wyrwane, stało się jednak dobrze. Miał on
kasztanowate włosy. Był on bardzo delikatnym typem i miał cu-
downe stopy. Ręce były bardzo delikatne, o wiele za delikatne,
aby nieść tak szalony krzyż (krzyczy). Gdybyśmy się napili Jego roz-
lanej Krwi, gdybyśmy mogli wypić tylko tysiączną część (płacze)
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wtedy także i my wielbilibyśmy Go przez całą wieczność. On jed-
nak nie pozwolił nam na to. Dla nas było już za późno (jęczy) —
Na krzyżu później, kiedy już wisiał na krzyżu, uczynił to dla was.
Musiało to rozniecić wściekłość piekła, że uczynił to dla ludzi. Kie-
dy wisiał na krzyżu, wtedy był sam, jako robak, jak to już powie-
dział Akabor, nie był podobny do człowieka… dla was.

Dlaczego uczynił to dla was? Dla nas by tego nie uczynił (jęczy
aż do szpiku kości). Robak… nie był On już człowiekiem, został
przez wszystkich zmiażdżony (płacze). Wydawało się jakby wziął
na siebie winę całej ludzkości, zdawało mu się, że jest najwięk-
szym przestępcą. Miał wrażenie, że jest opuszczony przez Boga Oj-
ca i odepchnięty. Przez swych oprawców został przecież zasztyleto-
wany, posiekany, ubiczowany i pozostawiony we krwi (mruczy).
Że On to dla was uczynił! Dlaczego nie mogliśmy temu przeszko-
dzić (wyje). Jeżeli sam Pan uczynił dla was tak wiele, dlaczego
nie powinniście wy o wiele więcej wzajemnie za siebie wynagra-
dzać, aby inni ludzie nie przyszli do piekła.

On, który był Bogiem i nie miał na sobie żadnej winy i dokonał
tak wielkiego i szaleńczego (czynu), czego żaden człowiek nigdy
nie dokona, gdy On tak straszne męki wziął na siebie, wtedy wy
musielibyście całe wasze życie spędzić jakby pod męczeńskimi sie-
kierami. Nie byłoby tego dla was, tego za wiele, mielibyście tylko
to na co zasługujecie (zasłużyliście). Tego jednak ludzie nie widzą
(jęczy). Myślą oni, że muszą mieć ładnie (luksus), chociaż ich Mistrz
pokazał im dobrym przykładem jak mają żyć i zniósł takie straszne
piekielne męki. To były męki piekielne, które On zniósł… Nawet my
podziwiamy Go w naszej wściekłości, że uczynił to dla was. Nigdy
nie pomyślelibyśmy o tym, aby On zasłużył na coś tak ciężko, za ta-
kich unurzanych w kale, za takie ladaco. Myśmy to przeczuwali,
ale aby uczynił to w tak strasznych cierpieniach, o tym nie przy-
puszczaliśmy. W związku z tym muszę powiedzieć, że musicie
z ambon znowu podkreślić, by ludzie czynili pokutę, szczególnie
w czasie Wielkiego Postu, z Chrystusem Jezusem ich Panem. Pościł
On przez 40 dni, jak jeszcze żaden człowiek nie pościł. Także i On
odczuwał głód. […]
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ROZDZIAŁ 5
KORONA CIERNIOWA

NAJŚWIĘTSZA GŁOWO JEZUSA, CIERNIEM UWIEŃCZONA, HA-
NIEBNIE ZNIEWAŻANA W CZASIE MĘKI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

PAN JEZUS DO S. JÓZEFY MENENDEZ (1820-1923)

5. OD CIERNIEM UKORONOWANIA DO ROZPACZY JUDASZA1

1 T. Niewiadomski, Wezwanie do Miłości, Michalineum, Marki-Struga k/W-
wy 1996, s. 107—120.

22 marca 1923 roku siostra Józefa zapisuje następujące słowa
Jezusa będące wyrazem głębokiego bólu i cierpień Jego Serca:
„Kiedy kaci zmęczyli się biciem, upletli koronę z ciernia, wtłoczyli
Mi ją na głowę i przechodząc obok Mnie mówili: «Królu, pozdra-
wiamy Cię!» Jedni Mnie lżyli, drudzy uderzali po głowie, a każdy
dodawał nową boleść do tych, które już Ciało moje wyczerpały.

Przypatrujcie Mi się, dusze umiłowane. Otom skazany przez są-
dy, wystawiony na obelgi i zniewagi tłumu, wydany na ubiczowa-
nie. I jakby to jeszcze było za mało dla doprowadzenia Mnie
do stanu największego upokorzenia, spojrzyjcie jak Mnie koronują
cierniem, przyozdabiają w płaszcz szkarłatny, jak Mnie pozdrawia-
ją, naśmiewają się i drwiąc sobie z mego tytułu Króla, uważając
Mnie za szaleńca!

Tak, Ja, Syn Boży, Ja podstawa wszechświata, zgodziłem się
na to, by w oczach ludzkich uchodzić za ostatniego i najbardziej
godnego pogardy. Zamiast uciekać od upokorzeń, przyjąłem je,
aby odpokutować za grzechy i pychę i przykładem swoim pocią-
gnąć dusze.
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Dopuściłem, aby głowę moją uwieńczono cierniem, chcąc
przez to cierpienie wynagrodzić za grzechy tylu pysznych dusz,
które nie chcą przyjąć niczego, co by w oczach stworzeń poniżyć je
mogło. Zgodziłem się, aby Mi zarzucono na ramieniu błazeński
płaszcz i by potraktowano Mnie jako szaleńca dlatego, aby wiele
dusz nie wzbraniało się pójść za Mną przez drogę, którą świat uwa-
ża za poniżającą i bez znaczenia i którą może i one same uważają
za niegodną swego stanu.

Nie, kochane dusze, żadna droga, żaden stan nie jest poniżają-
cy i bez znaczenia z chwilą, gdy chodzi o pójście za wolą Bożą.
A wy, dusze czujące wewnętrzny pociąg do tego stanu, nie opieraj-
cie się. Nie usiłujcie przez daremne i pełne pychy rozumowania
wmówić w siebie, że pełnicie wolę Bożą, spełniając wolę swoją.
Nie myślcie, że znajdziecie pokój i szczęście na stanowisku mniej
lub więcej błyszczącym w oczach stworzeń. Znajdziecie je tylko
w poddaniu się woli Bożej i w całkowitym spełnianiu tego, czego
ona od was żąda.

Są także na świecie dusze, które pragną założyć swoje ognisko
rodzinne. Jedna lub druga czuje może wewnętrzny pociąg do ko-
goś, w kim odnajduje przymioty, tj. godność osobistą, wiarę i po-
bożność, obowiązkowość zawodową i zmysł rodzinny. Jednym sło-
wem to wszystko, co odpowiada jej potrzebie kochania. Lecz oto
nagle umysł jej daje się opanować przez pychę. Niewątpliwie serce
znalazłoby w tym związku zadowolenie, ale nie zaspokoiłoby ono
próżnej ambicji, chcącej zabłysnąć w oczach świata. Wtedy dusza
ta odwraca się od wybranego, szukając gdzie indziej kogoś, który
by ściągnął na nią większą uwagę stworzeń, pozwalając jej oka-
zać się na zewnątrz bogatszą i wyżej wyniesioną. Ach, jakże taka
dusza świadomie się zaślepia! Nie, na pewno nie znajdziesz szczę-
ścia, którego szukasz na tym świecie i dałby Bóg, abyś je znalazła
na tamtym, chociaż wystawiłaś się na tak wielkie niebezpieczeń-
stwo!

A cóż mówić o duszach, które wzywam na drogę doskonałości
i miłości, a które udają, że nie słyszą mego głosu!

59

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



Jakże łudzą się te, które mówią, że są gotowe czynić moją wo-
lę, iść za Mną i zjednoczyć się ze Mną, a tymczasem wtłaczają Mi
na głowę koronę cierniową!

Dusze, które pragnę mieć za swe oblubienice, znam aż do naj-
głębszych tajników ich serca, i miłując je z nieskończoną delikat-
nością, pociągam je tam, gdzie w mojej mądrości wiem, że znajdą
najpewniejsze środki, by dojść do świętości. Tam odkryję im moje
Serce, tam też dadzą Mi one najwięcej miłości i najwięcej dusz!

Ileż jednak oporów i zawodów. Ile dusz zaślepia się przez py-
chę, przez niepohamowane pragnienie czci, przez dążenie do do-
gadzania naturze i przez marną ambicję, aby się kimś okazać, da-
jąc się opanować przez próżne rozumowanie, odmawia ostatecznie
pójścia drogą, nakreśloną przez miłość! Dusze moje wybrane,
czy myślicie, że idąc za swoimi upodobaniami, przynosicie Mi
chwałę, której od was oczekiwałem? Czy myślicie, że spełniacie
moja wolę, opierając się łasce, wzywającej was na tę drogę, od któ-
rej odwraca was pycha?

Ach, Józefo, ile dusz jest zaślepionych przez pychę!
Dalej wyjaśniać będziemy duszom, jak pozwalają się uwodzić

pysze. Cierniem ukoronowanego i w płaszcz purpurowy przyodzia-
nego przywodzą Mnie żołnierze do Piłata, dręcząc Mnie na każdym
kroku swymi krzykami, obelgami i szyderstwami. Piłat, nie znajdu-
jąc we Mnie żadnej zbrodni, zasługującej na karę, zaczął Mnie zno-
wu badać, pytając dlaczego mu nie odpowiadam, choć wiem, że on
ma wszelką władzę nade Mną.

Wtedy, przerywając milczenie, odrzekłem: «Nie miałbyś żadnej
władzy, gdyby ci jej nie dano z góry, ale trzeba, aby wypełniły się Pi-
sma!». I zamilkłem na nowo, zawierzając się Ojcu Przedwiecznemu.
Piłat, zaniepokojony ostrzeżeniem swojej żony, dręczony wyrzutami
sumienia i obawą, że zbuntowany lud powstanie przeciw niemu, je-
śli odmówi skazania Mnie na śmierć, ukazał Mnie tłumowi w tym
godnym pożałowania stanie, do którego Mnie doprowadzono i za-
proponował zwrócić Mi wolność i skazać zamiast Mnie Barabasza,
znanego złodzieja. Ale tłum zawołał jednogłośnie z wściekłością:
«Niech umrze! Chcemy Jego śmierci, a uwolnienia Barabasza!».
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O dusze umiłowane, patrzcie jak zrównano Mnie ze złodziejem,
a raczej, jak postawiono Mnie niżej od najgorszego ze zbrodniarzy.
Słuchajcie wrzasków wściekłości, które podnoszą przeciw Mnie, żą-
dając mojej śmierci. Zamiast uniknąć tej zniewagi, przyjąłem ją
z miłości dla dusz i dla was. Chciałem wam pokazać, że ta miłość
prowadziła Mnie nie tylko na śmierć, ale skłoniła do przyjęcia
wzgardy, hańby i nienawiści ze strony tych właśnie, za których mia-
łem wylać tak obficie swą Krew. Potraktowano Mnie jako wichrzy-
ciela, człowieka pozbawionego rozumu, szaleńca. Przyjąłem
to wszystko z największą słodyczą i najgłębszą pokorą. Nie myślcie
jednak, że nie czułem wtedy odrazy i bólu. Przeciwnie, chciałem,
aby moja ludzka natura doświadczyła tego wszystkiego, co wy od-
czuwać będziecie, aby mój przykład wzmocnił was we wszystkich
sytuacjach życia. Dlatego też, kiedy wybiła dla Mnie ta bolesna go-
dzina, od której lak łatwo przecież mogłem się był wyzwolić,
nie tylko tego nie uczyniłem, ale przyjąłem ją miłośnie, aby spełnić
wolę Ojca, wynagrodzić Jego chwałę, odpokutować ze grzechy
świata i uzyskać zbawienie dla wielu dusz.

Wróćmy tu do tych, o których mówiłem, do dusz wezwanych
do życia doskonałego, a które nieraz sprzeczają się z głosem mej
łaski, odpowiadając nań w ten sposób: «Jakże godzić się na takie
życie w ciągłym ukryciu? Nie jestem przyzwyczajona do tego ro-
dzaju życia, do tak niskich posług. Moja rodzina, moi przyjaciele
będą to uważali za śmieszne. Przy moich zdolnościach mogę być
pożyteczniejsza gdzie indziej…» itd.

Tym właśnie duszom pragnąłbym powiedzieć: «Kiedy miałem
przyjść na świat z rodziców biednych i nieznanych, z dala od rodzi-
mej części mego kraju i domu, w stajni, w czasie najcięższej pory ro-
ku, o najchłodniejszej i najciemniejszej godzinie nocy. Czy odmówi-
łem? Czy się zawahałem? Przez 30 lat zaznałem ciężkich trudów ro-
botnika. Z ojcem moim św. Józefem, znosiłem wzgardę ze strony
tych, dla których on pracował. Nie uważałem za rzecz poniżającą po-
maganie mojej Matce w utrzymaniu biednego domu. A jednak czyż
nie miałem więcej wiedzy, niż tego potrzeba przy skromnym zawo-
dzie cieśli, Ja, który mając lat 12, nauczałem doktorów w Świątyni?
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Taka jednak była wola mego Ojca Niebieskiego i w ten sposób
właśnie przynosiłem Mu chwałę. Zaraz na początku mego życia pu-
blicznego mogłem był się objawić jako Mesjasz i Syn Boży,
aby podbić tłumy i zdobyć je dla swojej nauki. Nie zrobiłem jednak
tego, pragnąłem bowiem spełniać jedynie wolę Ojca mego. Kiedy
zaś przyszła godzina męki, to i wśród okrucieństw jednych, znie-
wag drugich, opuszczenie przez swoich i niewdzięczności tłumu,
wśród niewypowiedzianej męki mego Ciała i głębokiego wstrętu
mojej natury ludzkiej, jeszcze z większą miłością Serce moje obej-
mowało tę Najświętszą Wolę.

A wiedzcie to dobrze, dusze wybrane, że kiedy pokonacie swo-
ją odrazę naturalną, sprzeciw swojej rodziny, sądy świata skoro od-
dacie się wspaniałomyślnie woli Bożej, wtedy przyjdzie godzina,
że w tym ścisłym zjednoczeniu z wolą waszego Boskiego Oblu-
bieńca zakosztujecie niewypowiedzianej słodyczy.» To, co powie-
działem duszom, które czują taką odrazę do życia pokornego
i ukrytego, to powtarzam także tym, które na odwrót, wezwane są
do poświęcenia swego życia na usługi świata, chociaż mają pociąg
do samotności i ukrycia.

Zechciejcie to zrozumieć, drogie dusze: być znanym lub nie-
znanym wśród ludzi, oddać lub nie oddawać na usługi otrzymane
talenty, doznawać mniej lub więcej czci, cieszyć się zdrowiem
lub nie, wszystko to samo w sobie, nie jest waszym szczęściem.
Czy wiecie, co wam jedynie zapewnić może szczęście? Oto czynić
wolę Bożą, objąć Ją z miłością, zjednoczyć i dostosować się do te-
go, czego ona od was wymaga, dla swej chwały i dla waszego
uświęcenia.

Zajmijmy się moją męką. Czyż to nie wielki środek do zapo-
mnienia o sobie, środek, jaki miłość daje do dyspozycji wszyst-
kich dusz? Pomyśl na chwilę o cierpieniu mego Serca, tak bardzo
wrażliwego i delikatnego, na widok potraktowania Go niżej
od Barabasza i podkreślenia wzgardy do Mnie do najwyższego
stopnia. Wrzaski tłumu, który żądał mojej śmierci, przeszyły mą
duszę do głębi. Przypomniała Mi się wtedy czułość mojej Matki,
kiedy tuliła Mnie do swego Serca. Zmęczenie i troski mego przy-
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branego ojca, znoszone z taką miłością dla Mnie! Dalej zaś my-
ślałem o dobrodziejstwach, którymi tak obsypywałem ten lud:
wzrok zwrócony ociemniałym, zdrowie chorym, członki kalekom,
tłumy nakarmione na pustyni, nawet zmarli wzbudzeni do życia.
A teraz spojrzyjcie na Mnie, jestem doprowadzony do stanu god-
nego największej pogardy. Bardziej niż ktokolwiek inny stałem się
przedmiotem nienawiści ludzkiej. Potępiony jak nikczemny zło-
dziej! Tłum zażądał mojej śmierci, a Piłat wydał wyrok! Dusze
umiłowane, nie traćcie nigdy z oczu cierpień mego Serca!

Judasz po dokonaniu zdrady w Ogrodzie Oliwnym odszedł, błą-
kając się jako tułacz. A nie mogąc stłumić wyrzutów sumienia, któ-
re oskarżało go o najstraszniejsze świętokradztwo, gdy doszła
do jego uszu wieść o wyroku śmierci na Mnie wydanym, popadł
w okropną rozpacz i powiesił się! Któż zrozumie głęboki i dojmują-
cy ból mego Serca, kiedy ujrzałem idącą na wieczną zgubę tę du-
szę, która tyle dni spędziła w szkole mojej miłości, która przyjęła
moją naukę, wsłuchiwała się w moje przepowiadania i tak często
słyszała padające z mych ust słowa przebaczenia dla największych
grzechów! Ach, Judaszu, dlaczego nie rzucisz się do moich stóp
z prośbą o przebaczenie? Nie masz odwagi zbliżyć się z obawy
przed tymi, którzy z taką wściekłością obchodzą się ze Mną,
to przynajmniej spojrzyj na Mnie! A spotkasz natychmiast moje
oczy w ciebie utkwione!

O wy wszyscy, co pogrążeni jesteście w złościach i co przez ja-
kiś czas żyliście, błąkając się jako tułacze, z powodu zbrodni. Jeśli
popełnione winy zatwardziły wam i zaślepiły serca, jeśli dla dogo-
dzenia swoim namiętnościom, popadliście w najbardziej gorszące
grzechy, ach, kiedy dusza wasza zda sobie sprawę ze swego stanu
i kiedy bodźce lub wspólnicy waszych upadków opuszczą was,
nie dajcie się ogarnąć rozpaczy! Dopóki w człowieku zostaje choć
jedno tchnienie życia, jeszcze uciekać się może do Miłosierdzia
i błagać o przebaczenie.

Jeśli jesteś młody, a już złe prowadzenie się zdegradowało cię
w oczach świata, nie lękaj się! I chociaż świat słusznie uważa cię
za zbrodniarza, gardzi tobą i opuszcza cię, to przecież Bóg twój
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nie zgodzi się na to, aby twoja dusza stała się łupem piekła! Prze-
ciwnie, pragnie On gorąco, abyś zbliżył się do Niego, bo chce ci
przebaczyć. Jeśli nie śmiesz do Niego mówić, to skieruj w Jego
stronę wzrok swój i westchnienia swego serca, a wkrótce ujrzysz
jak Jego dobra i Ojcowska ręka zaprowadzi cię do źródła przeba-
czenia i życia! Jeśli większą część swego życia dobrowolnie spędzi-
łeś w bezbożności lub obojętności i, znalazłszy się nagle na progu
wieczności, usiłuje cię zaślepić rozpacz, o, nie daj się oszukać,
bo jest jeszcze czas na przebaczenie! Choćby ci tylko sekunda życia
pozostała, w tej sekundzie możesz jeszcze pozyskać życie wieczne!
Jeśli twe życie, dłuższe lub krótsze, upłynęło w nieświadomości
i błędzie, jeśli byłeś przyczyną wielkiego zła dla ludzi, społeczeń-
stwa, a nawet religii i jeśli przez jakiś zbieg okoliczności poznałeś
nareszcie, że się mylisz, nie daj się pogrążyć ciężarowi swych win
i zła, którego byłeś narzędziem. Dusza twoja, najgłębszym żalem
przejęta, niechaj rzuci się w przepaść ufności i przybiegnie do Te-
go, który zawsze na ciebie czeka, aby ci wszystkie błędy życia twe-
go przebaczyć.

Odezwę się też do tej duszy, która żyła najpierw zachowując
wiernie moje prawo, ale powoli ostygła i przyjęła wygodny dla sie-
bie sposób życia. Zapomniała ona, kim jest wzgardzając swymi
aspiracjami do dobrego. Bóg wymagał od niej więcej wysiłku,
ale ona, zaślepiona przez swe złe nawyki, popadła w lody oziębło-
ści, który jest stanem gorszym od grzechu, ponieważ ogłuszone
i uśpione sumienie nie czuje już wyrzutów i nie słyszy głosu Boże-
go. Zdarzy się, że jakiś silny wstrząs obudzi ją nagle i zobaczy pust-
kę oraz bezużyteczność swego życia dla wieczności. Straciła niezli-
czone łaski, a szatan, który nie chce wypuścić z ręki swej zdobyczy,
korzysta z jej trwogi, doprowadza ją do stanu zniechęcenia, smutku
i przygnębienia i powoli pogrąża w stan trwogi i rozpaczy! Dusze
umiłowane, nie słuchajcie tego okrutnego nieprzyjaciela! Jak naj-
prędzej rzućcie się do moich stóp i przejęte głębokim bólem, bła-
gajcie o miłosierdzie i nie lękajcie się! Ja wam przebaczam. Na no-
wo zacznijcie życie gorliwe, a odnajdziecie swe stracone zasługi
i łaska moja was nie zawiedzie.
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Czy mam jeszcze wrócić do moich dusz wybranych? Oto jedna
spośród nich przez długie lata była wierna regule i swym zakon-
nym obowiązkom. Tak, to dusza, którą obsypałem łaskami i prowa-
dziłem moimi radami. Dusza, która była długo wierna głosowi łaski
i natchnieniom Bożym. I oto wskutek jakiejś małej namiętności, ja-
kiejś okazji, której nie ominęła, jakiegoś zadowolenia, na które po-
zwoliła swej naturze, na skutek opuszczenia się tam, gdzie trzeba
było wysiłku, powoli ostygła, popadła w życie przeciętne, potem
pospolite, a wreszcie ozięble!

Ach, jeśli z tego, czy innego powodu ockniesz się pewnego
dnia ze swego stanu, spodziewaj się, że w tej chwili szatan, za-
zdrosny o twoje dobro, zaatakuje cię wszelkimi sposobami. Będzie
cię przekonywał, że już za późno i że wszystko daremne. Napełni
cię lękiem i odrazą do odkrycia stanu twej duszy, ściśnie ci gardło,
aby nie pozwolić ci mówić i otworzyć się na światło. Będzie usiło-
wał stłumić w tobie ufność i pokój. Posłuchaj raczej mojego głosu,
który ci powie, co masz czynić: skoro tylko łaska cię poruszy, nim
jeszcze rozpocznie się walka, przybiegnij do mego Serca: poproś Je,
aby twej duszy użyczyło jednej kropli swej Krwi! Tak, przyjdź
do Mnie! Wiesz, że jestem zawsze w macierzyńskim kierownictwie
twych przełożonych, jacykolwiek by oni nie byli. Przebywam tam
za zasłoną wiary. Podnieś tę zasłonę i powiedz Mi z całkowitym za-
ufaniem o twym cierpieniu, twej nędzy, o twych upadkach. Przyjmij
ze czcią moje słowo i nie lękaj się o przeszłość: Serce moje zatopi-
ło ją w przepaści swego miłosierdzia, a miłość moja przygotowała
ci nowe łaski. Wspomnienie przeszłości posłuży ci jedynie do utrzy-
mania się w pokorze i do wzbogacenia się w nowe zasługi. A jeśli
chcesz Mi dać najwyższy dowód miłości, to licz na moje przebacze-
nie i wierz, że twoje grzechy nigdy nie przewyższą mego miłosier-
dzia, jest bowiem ono nieskończone!”.

Potem, zwracając się bezpośrednio do siostry Józefy, Pan Je-
zus mówił: „Powtarzaj za Mną te słowa: «Ojcze najmiłościwszy!
Boże nieskończenie dobry! Spojrzyj na Syna swego, Jezusa Chry-
stusa, który stojąc między Twą Boską sprawiedliwością, a grze-
chami dusz, błaga o Twe przebaczenie! Boże Miłosierny, ulituj się
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nad ułomnością ludzką. Oświeć umysły zbłąkane, aby nie dały się
uwieść i pociągnąć do złego. Daj siłę duszom, aby odparły sidła,
jakie im zastawia nieprzyjaciel zbawienia i aby powróciły z nową
siłą na drogę cnoty. Ojcze Przedwieczny! Spojrzyj na cierpienia,
które Jezus Chrystus, Twój Boski Syn, poniósł w czasie swej męki.
Spojrzyj, jak staje przed Tobą, ofiarując się jako ofiara,
aby dla dusz otrzymać światło i siłę, przebaczenie i miłosier-
dzie”».

Powtarzaj jeszcze za Mną: «O Boże Najświętszy! W obecności
którego godni są stanąć aniołowie i święci, przebacz wszystkie wi-
ny, popełniane myślą i pragnieniem. Przyjmij jako pokutę za te
zniewagi, przeszytą cierniami głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij
Krew przeczystą, która z niej tak obficie wytrysła! Oczyść umysły
skażone! Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach.
Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Ojcze
Przedwieczny! Przyjmij cierpienia i zasługi wszystkich dusz, które
łącząc się z zasługami i cierpieniami Jezusa Chrystusa, ofiarują
Ci się z Nim i przez Niego, błagając o przebaczenie dla świata.
O Boże pełen miłosierdzia i miłości! Bądź siłą słabych, światłem
zaślepionych, przedmiotem miłości dla dusz»”.

FRAGMENTY EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—771

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, s. 48—53.

E: Egzorcysta, J: Judasz
ISTNIENIE PIEKŁA
J.: Gdybym Jej tylko był słuchał (wskazuje w górę) Ona była

przy mnie (strasznie jęczy)
E.: Kto był przy tobie, mów w Imię…
J.: Ta u góry (wskazuje w górę), ale ja Ją odrzuciłem.
E.: Judaszu mów dalej, co w Imieniu Matki Bożej musisz powie-

dzieć — mów prawdę i tylko prawdę!
J.: Ja jestem najbardziej ze wszystkich pogrążony w rozpaczy

(jęczy).
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ZSTĄPIENIE DO PIEKŁA
E: Judaszu Iskariocie, teraz musisz iść.
J.: Judasz, nie! (warczy).
E.: W imieniu Tej Królowej, Którą ty odrzuciłeś, W Jej Imieniu,

Matki Bożej z Góry Karmel, musisz teraz wejść do piekła!
J.: Musicie zmówić całą część bolesną Różańca i Wyznanie Wia-

ry. (Podczas tego Wierzę w Boga… “wstąpił do piekieł” zaczyna mówić
Judasz) — „Aż tam na dół przyszedł do nas. Przyszedł aż do piekła,
a nie tylko do otchłani, w której oczekiwały dusze.

E.: Dlaczego zstąpił do piekła? mów prawdę w Imię…
J.: Aby nam pokazać, że umarł on także za nas; dla nas było

to straszne! On wszedł do królestwa śmierci, ale zstąpił także
do piekła. Tak, tak naprawdę do piekła. Michał św. Archanioł i Anio-
łowie musieli nas spętać, abyśmy się na niego nie rzucili (warczy).
Ponieważ ja nie mówię tego chętnie, nie słyszę tego chętnie — po-
nieważ ja jestem winien zdrady Jezusa […] O gdybym był żałował,
żałował!!

E.: Judaszu Iskariocie, my kapłani rozkazujemy ci w Imię Trójje-
dynego Boga: wyjdź z niej i idź precz do piekła!

J.:...Ja nie chcę jednak iść (warczy) dobrze mi w tej kobiecie, do-
brze mi w tej kobiecie, oby i ona miała moją rozpacz, wiele z niej!

E.: Judaszu rozkazujemy ci w Imię… idź precz do piekła,
na wieczne potępienie, dokąd należysz…

J.: Ale ja nie chcę!
E.: Wyjdź z niej Judaszu Iskariocie w Imię Matki Bożej!
J.: Ona (wskazuje w górę) miała by teraz sama dla mnie współ-

czucie, gdyby mogła mieć, miałaby je jeszcze nawet teraz. Ona
mnie kochała, Ona mnie kochała. Czy wy wiecie, co to jest! (jęczy
straszliwie).

E.: Wykrzyknij twoje imię i wyjdź z niej w Imię…!
J.: Ja wiem, że Ona kochała (warczy niemiłosiernie).
E.: Ty nie chciałeś Jej słuchać. Ona chciała cię ratować na wieki

dla nieba. Ona miała, co do ciebie taki dobry zamiar (intencję). Te-
raz idź precz w Imię Matki Boskiej Fatimskiej!

J.: Nie! (straszna rozpacz)
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E.: Judaszu wykrzycz twoje imię i idź precz z niej, odejdź
do piekła w Imię Ukrzyżowanego Zbawiciela, którego zdradziłeś,
w Imieniu Jego cierpienia, w Imieniu krwawego potu na Górze
Oliwnej… (W międzyczasie krzyczy Judasz straszliwie: nie! nie!)

E.: Rozkazujemy ci w Imię Przenajświętszej Trójcy…! (Judasz
rwie jednemu z kapłanów stułę). W imieniu Jezusa pozostaw to Ju-
daszu Iskariocie. W Imię wszystkich Chóru Błogosławionych Du-
chów, w imię Anioła Stróża tej Kobiety, musisz teraz iść precz —
rozkazujemy ci!

J.: (krzyczy straszliwie) E.: W Imię Patronki tej kobiety — idź
precz z niej! […]

J.: Musicie przynieść na stół wszystkie relikwie; ze mną nie taka
łatwa sprawa… Ja jestem… (strasznie krzyczy)

E. W Imię gorzkiej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa…
J.: Ja nie chcę iść!
E. Ty musisz odejść. W Imię Jezusa Chrystusa - rozkazuję ci!
J.: Ja nie chcę iść, ja nie chcę iść! Zostawcie mnie, zostawcie

mnie w spokoju (straszny ryk).
E.: Matka Boża Zwycięska rozkazuje ci!
J.: Gdybym Jej tylko był słuchał! […]
PIEKŁO ISTNIEJE
J.: Gdybym tylko miał nadzieję! W piekle jest strasznie! Gdybym

tylko miał nadzieję…! (niemiłosierny ryk rozpaczy)
E.: Matka Boża rozkazuje ci, abyś wyszedł w Imię Ukrzyżowane-

go, w Imię Najdroższej Krwi!
J.: Pozostawcie mnie jeszcze chwilę w tej kobiecie!
E.: Nie! wyjdź w Imię wszystkich Świętych Apostołów!

W Imię…
J.: Ja nie chcę! Nie! Nie! (ryczy nienawistnie),ale oni (ma na myśli

duchy piekielne) przyjdą wkrótce!
E.: Ty musisz teraz wyjść Judaszu Iskariocie w Imię Matki Bożej

z Góry Karmelu. Ona rozkazuje ci wyjść z niej i iść do piekła
na wieczne potępienie!

J.: (Krzyczy przez dłuższą chwilę); Nie! Nie!… (jęczy strasznie
i rozpacza okropnie)
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E.: W Imię Siedmiu Boleści Maryi, w Imię Trójcy Przenajświęt-
szej — wyjdź i idź precz do piekła!

J.: Ale ja nie chcę! Nie chcę! (ryczy przeraźliwie)
E.: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Niepokalanego Poczęcia

Matki Bożej, rozkazujemy ci powrócić do Lucyfera. […]
J.: (Krzyczy rozpaczliwie) Oni przyjdą, oni przyjdą wkrótce…

Czy wiecie jak ja się ich boję, czy wy to wiecie?! (Ma na myśli Lucy-
fera i jego pomocników)

E.: My kapłani Kościoła Katolickiego, rozkazujemy ci w Imię
Trójcy Przenajświętszej… Krzyża św., Niepokalanego Poczęcia —
Matki Bożej z Lourdes, Królowej Różańca św. z Fatimy… idź precz
Judaszu Iskariocie… (po czym kapłani odmawiają trzy razy; Święty
Boże i Gloria Patri…)

J.: Nie! och! (jęczy)…! Gdybyśmy ją tylko natychmiast mogli za-
bić (tę opętaną). Pragnęlibyśmy ją uśmiercić. Radziliśmy już o tym
od dawna, że ona powinna być zabita!

E.: Rozkazujemy ci, abyś jej nie zabijał, w Imię Trójcy Przenaj-
świętszej… Usuń się teraz w imię Matki Bożej, Wszystkich Świętych
Aniołów, Archaniołów, a szczególnie św. Michała!

J.: Nie! Michale ty nie śmiesz… (ryczy jak zwierzę i jęczy strasz-
nie). Oni idą…! Oni idą…! Oni idą…!

E.: W Imię Przenajświętszej Trójcy… krzycz twoje imię i wy-
chodź!

J.: Ja… Oni idą… Judasz… Iskariot… Ja… ja muszę iść! Iść muszę!
Iść muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę… Oni idą… Oni już tu są!
(ryczy przeraźliwie i woła strasznym głosem); Oni tu są, złe duchy!
Lucyferze! Lucyferze…! Idź, idź Lucyferze…! Ja się ciebie boję (ryczy
strasznie).

E.: Teraz musisz wyjść Judaszu Iskariocie, w tej chwili
w Imię…!

J.: On idzie…! On idzie…!
E.: W Imię Matki Bożej usuń się na zawsze do piekła i nigdy

nie powracaj!
J.; Oni idą…! Oni tu są. Oni tu są… (Straszne sapanie i ryk). Ja

muszę iść!… Oni mnie przyjmą!
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E.: Wyjdź teraz w Imię Przenajświętszej Trójcy… o krzycz twoje
imię…!

J.: Ja go wykrzyknąłem… Ja Judasz Iskariot, muszę… ja… ja mu-
szę iść.

E.: W Imię Królowej Różańca św. z Fatimy, w Imię Niepokalane-
go Poczęcia z Lourdes — wychodź! W Imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego teraz musisz iść!

J.: (Rozbrzmiewa piętnaście przeciągłych strasznych aż do szpiku
kości krzyków): Nie! nie! nie!… ja nie chciałbym iść… Ja nie chciał-
bym iść!

E.: Rozkazujemy ci w Imię Kościoła Katolickiego, w Imię Trójje-
dynego Boga…!

PIEKŁO JEST STRASZNIEJSZE ANIŻELI MYŚLIMY
J.: Och! Ta rozpacz, ta straszna rozpacz! To jest straszne! Wy

nie wiecie, jak okrutne jest piekło!!! Wy nie wiecie nic jak strasznie
jest tam na dole! Wy wszyscy nie wiecie jak to jest!

E.: Ty sam jesteś sobie winien. Wyjdź Judaszu Iskariocie w Imię!
J.: (ryczy i jęczy). Ja mam straszny kąt! Straszny kąt mam tam

na dole! Och! Och! Powiedzcie to wszystkim, że mam straszny
kąt…! Żyjcie uczciwie!… To jest straszne!… Dla Boga, postawcie
wszystko na jedną kartę, aby się dostać do nieba, choćbyście na-
wet przez tysiąc lat byli męczeni na łożu tortur, przetrzymajcie
to!… Piekło jest straszne! Ono jest straszne! Nikt nie wie jak strasz-
ne jest piekło. Jest ono straszniejsze aniżeli myślicie…! Jest ono
okrutne! Jest ono okrutne…! (Wszystko to mówi Judasz z nieporów-
nanie strasznym, urywanym głosem, z niewypowiedzianą rozpaczą).

E.: Czy powiedziałeś to wszystko w Imieniu Jezusa?
J.: Ja muszę jeszcze powiedzieć, wolałbym jednak tego nie mó-

wić: Jest jeszcze tak wielu ludzi… którzy nie wierzą w piekło… ale…
ale… ono istnieje!!! Piekło istnieje! Jest ono straszne!

E.: Tak, piekło istnieje — mów tylko prawdę w Imię…!
J.: Och ono istnieje, piekło! Ono jest straszne!… Ja muszę

wkrótce iść, ale muszę jeszcze to powiedzieć (ryczy i sapie
jak zwierzę). […] Piekło jest o wiele straszniejsze aniżeli myśli-
cie…
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Piekło jest o wiele straszniejsze aniżeli myślicie!!! …Och!…
gdybym mógł jeszcze raz, gdybym mógł jeszcze raz z powrotem!…!
Och… och! (ryczy nienawistnie niesamowicie).

E.: Usuń się od niej, opuść ją w Imieniu…!
J.: Och, ja nie chciałbym iść na dół, zmiłujcie się… zostawcie

mnie jeszcze w tej kobiecie! […] Zostawcie mnie jeszcze w tej ko-
biecie! [..] (Judasz rzęzi) Mnie jest w niej lepiej, musi ona nosić mo-
ją rozpacz, przynajmniej w wielkiej części! Zostawcie mnie jeszcze
w tej kobiecie! Ja tam mam strasznie! (Stęka i sapie) Och! pozo-
stawcie mnie jeszcze w tej kobiecie! […] Ona może mnie przecież
jeszcze nosić (niezwykła rozpacz) [...] E: Wyjdź z niej w Imię…!

J.: Co wy sobie myślicie! Na dole jest o wiele straszniej! Na do-
le jest o wiele straszniej! Och! Och! (ryczy). Ale to powiedzcie
wszystkim młodym, wszystkim nauczycielom błędnych nauk,
a zresztą powiedzcie wszystkim: — piekło istnieje! (z głosem wzbu-
dzającym przerażenie i przenikającym aż do szpiku kości); Jest ono
przeklęcie straszne!!! Gdybym tylko słuchał Matki Bożej i nie zakła-
dał pętlę na szyję! Gdybym tylko miał nadzieję, gdybym tylko miał
nadzieję! Gdybym tylko miał nadzieję! (Rozpaczliwym głosem..).
Ale tak mówią wszyscy potępieni ludzie, tak mówią wszyscy, kiedy
przychodzą do nas! Wtedy już jest jednak za późno! Nie wierzą
w to, dopóki nie jest za późno.

E.: Ty musisz iść w Imię Przenajświętszej Trójcy. W Imię wszyst-
kich świętych Aniołów i Archaniołów i św. Michała Archanioła! […]
Wyjdź w Imię św. Proboszcza Vianey, w Imię wszystkich Egzorcy-
stów, w Imię św. Kościoła Katolickiego!

J.: (krzyczy): Judasz Iskariot!…Ja muszę iść! (straszne wycie).
E.: Teraz musisz iść Judaszu Iskariocie w Imię Trójcy Przenaj-

świętszej na wieki do piekła, z powrotem na potępienie!
J.: Oni idą, oni idą… (rzęzi i wyje straszliwie) oni już tu są! …
E.: Rozkazujemy ci w Imię Przenajświętszej Trójcy, w Imię Ojca

i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Imię św. Michała Archanioła —
wyjdź teraz. Krzyknij twoje imię i idź do piekła!

J.: (krzyczy z rozpaczą... ): Ja… ja idę… Judasz Iskariot![...]
J.: (…wzbudzające grozę, przerażenie rozpaczliwe krzyki Judasza)
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA
W ZJEDNOCZENIU Z NIEPOKALANYM SERCEM MARYI:
Pozdrawiam i adoruję o Jezu, Świętą Ranę Twej prawej Ręki.

I w tej Ranie składam wszystkich Kapłanów Twego Świętego Ko-
ścioła. Daj im Ty o Jezu, ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Pło-
mień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powie-
rzonym sobie duszom. Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. I w tej Ra-
nie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich heretyków i niewierzących,
tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają. I ze względu na te du-
sze, ześlij o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy,
aby oni wszyscy znaleźli drogę do TwegoNajśw.Serca.Chwała Ojcu..

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg.
I w tych Ranach przekazuję Ci Jezu, zatwardziałych grzeszników,
którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzam Ci
tych, którzy muszą już rozstać się z ziemskim życiem. Nie dozwól
Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarno-
wana. Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy.
I w tych Ranach powierzam Ci o Jezu, wrogów Kościoła Św., tych
wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe rany i prześladują
Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię o Jezu, nawróć ich,
wezwij ich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prę-
dzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najśw. Serca. I w tej Ranie
powierzam Ci Jezu, moją duszę oraz tych, za których Ty chcesz,
bym się modlił, szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych,
za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najśw.
Serce Jezusa, wszystkiego Twego światła i Twej łaski. Napełnij nas
wszystkich Twoją Miłością i Twoim pokojem. Chwała Ojcu…

PAN JEZUS DO MARII GRAF: "...gdybyś wiedziała, jak bardzo miła
Mi jest ta modlitwa, to częściej byś ją odmawiała. MOŻECIE NIĄ ŚWIAT
URATOWAĆ... Jeżeli włożysz te dusze do źródeł Mojej Miłości w zjed-
noczeniu z Moją Matką, muszę je przyjąć i one znajdą znowu drogę
do Moich Sakramentów".(WezwaniedoMiłości,s.206)
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ROZDZIAŁ 6
WOLNOŚĆ TO NIE ANARCHIA

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Maria Vin-
cit, Wrocław 2009, s. 211—213, 87.

PRÓŻNOŚĆ NAD PRÓŻNOŚCIAMI — 9.12.1976
Jezus: Mądrość jest wielkim i cudownym darem, który nigdy się

nie starzeje, a kto go posiada, cieszy się wieczną młodością swej
duszy. Duszpasterze i wierni powinni prosić o ten dar Ducha Świę-
tego.

Mądrość jest światłem zdolnym rozproszyć ciemność pocho-
dzącą z pychy i próżności człowieka, ale zwykle nie zdaje sobie
z tego sprawy. Zaraźliwa choroba, która dręczy to pokolenie wyko-
lejone z powodu braku wiary, zatarło pamięć o wymogach życia
nadprzyrodzonego, o życiu łaski, o żądaniach Ducha Świętego,
a więc i o mądrości.

Biedni chrześcijanie! Biedni kapłani! Biedni biskupi!
Synu mój, gdybym ci pokazał pokoje pracy i odpoczynku tylu

Moich kapłanów, zobaczyłbyś tam całe stosy książek, gazet, prze-
glądów wszelkiego gatunku i rodzaju. Lecz książek o solidnej po-
bożności nie znajdziesz tam wiele. Można by więc powiedzieć
o nich, jak o faryzeuszach żydowskich: czyńcie to, czego oni na-
uczają, ale nie czyńcie tego, co oni czynią.

Mądrość, ten prawdziwy dar Ducha Św., ulotniła się tam, gdyż
nie może przebywać w duszach będących w kryzysie wiary.

Wszystko można zreformować od podstaw, od fundamentów —
powiedział wielki papież Pius XII. A jeśli ten święty papież tak po-
wiedział, to znaczy, że kryzys sięga podstaw Kościoła jak i Jego
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szczytów hierarchicznych. Wielu nie chce tego uznać, bo wówczas
musieliby przyznać, że są częściowo winni tej nieszczęsnej sytuacji.
Musieliby więc mieć nieco pokory, której nie mają. Gdyby mieli tę
cnotę, zwyciężyliby wtedy moce zła.

ŚWIĘTA BOJAŹŃ BOŻA — 10.12.1976 r.
Jezus: Synu mój, pisz. Gdyby Bóg zmieniał swoje nauki, nie był-

by już Bogiem. Słowo Boże nie zmienia się i nie zmieni się nigdy,
bo jest wieczne, jak Bóg. Otóż Bóg dał ludziom normę życia —
przykazania miłości, ale pouczył zarazem, że miłość Boża ma być
połączona z bojaźnią Bożą. Ponieważ miłość jest darem, trzeba
prosić o nią bez przerwy. Tak też jest z wielkim darem bojaźni Bo-
żej. Bój się Pana, który przychodzi! Lecz ludzie tego przewrotnego
pokolenia wypaczają wszystko i starają się zniszczyć.

Nie mówi się już dzisiaj o bojaźni Bożej, mówi się tylko o miło-
ści, ale nie o bojaźni. Mówi się, że bojaźń Boża sprzeczna jest z mi-
łością. W swej głupocie uważają za niemożliwe łączenie Miłosier-
dzia ze Sprawiedliwością, jak również Miłości z Bojaźnią. Jednym
słowem dzisiaj przyjmuje się tylko rzeczy wygodne, a odrzuca nie-
wygodne.

Taką niemądrą postawę przyjęli duszpasterze i chrześcijanie
wobec Boga. Widać w tym zasadzkę nieprzyjaciela, który chce
zniszczyć Boga w duszach ludzi, posługując się ich własną głupotą,
chce zniszczyć Kościół, odrzucając z Niego kamień po kamieniu.
Kto mówi teraz o bojaźni Bożej albo o sprawiedliwości Bożej? Kto
mówi o obecności diabła w świecie, który ze swymi zbuntowanymi
zastępami walczy przeciwko Bogu i przeciw ludziom, znajdując na-
wet wśród nich współpracowników, a nawet wśród dusz konsekro-
wanych, nie wyłączając biskupów.

BIADA TYM, KTÓRZY NIE BOJĄ SIĘ GNIEWU BOGA
Jezus: Bóg jest straszny w swoim gniewie, biada więc tym, któ-

rzy wywołują go opierając się na wygodnym twierdzeniu, że Bóg
jest tylko miłością i miłosierdziem. Wielu potępionych chciałoby
wrócić na ziemię, by naprawić swe mylne pojęcie.
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Dziś rozumieją oni dobrze chytre oszukaństwo szatana i jego
dziką złośliwość.

Pan okazuje nie raz swe oburzenie na lud niewierny: wojny, re-
wolucje, epidemie, trzęsienia ziemi i inne niezliczone klęski spo-
wodowane przez szatana, ale dopuszczone przez Boga dla Jego
opatrznościowych celów.

Sześćdziesiąt lat niewoli babilońskiej spowodowały liczne
grzechy ludu hebrajskiego. Zniszczenie Sodomy i Gomory nie było
karą od Boga, bo od Niego nie pochodzi żadne zło. Zniszczenie
tych miast było dziełem piekła za rozwiązłe życie ludzi. Inne niezli-
czone kary nie były zesłane „z góry” lecz za zezwoleniem Boga —
dla nawrócenia ludzi.

Nawet sam potop był wynikiem piekielnej współpracy z grzesz-
nymi ludźmi.

MIŁOŚĆ NIE POZWOLI NA RUINĘ LUDZKOŚCI
Jezus: Ludzie mówią, że nie trzeba się bać Boga. Jest to strasz-

ne bluźnierstwo, którego straszne następstwa trwają na ziemi
i po życiu ziemskim, teraz i dawniej. Obecne czasy to czasy zaśle-
pienia, zaciemnienia i pychy.

Człowiek, mniejszy od robaka pełzającego w błocie i kurzu
ziemskim, którego istnienie trwa jeden dzień, ośmiela się — zadu-
fany w swej wiedzy i technologii — przeciwstawia się Stwórcy i Pa-
nu wszechświata. Jak długo to będzie trwać?

Ja jestem Miłością. Miłość nie może pozwolić na ruinę ludzko-
ści, przygotowaną przez diabła. Ja jestem Miłością Wieczną i Nie-
zmienną, dlatego nie chcę wiecznej ruiny dusz. Piekło poniesie
klęskę, zostanie zwyciężone, a Mój Kościół będzie odrodzony.

Moje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju przywróci
pokój ludzkości ujarzmiony przez potęgi piekła, które pokona Moja
Matka. Jasne słońce zajaśnieje nad ludzkością nawróconą. A więc
odwagi i nie bój się niczego.

Módl się, wynagradzaj, oddaj się Mi cały i kochaj Mnie.
Błogosławię cię.
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ZBLIŻA SIĘ GODZINA OCZYSZCZENIA — 2.1.1977
Jezus: Niech biskupi i liczni kapłani zechcą odpowiedzieć

na pytania:
1) — Jak wierzą słowom Biblii o wielkiej bitwie między anioła-

mi wiernymi i zbuntowanymi szatanami?
2) — Jak wierzą Mojemu nakazowi, danemu apostołom, by szli

przez świat niosąc Moje słowa życia, by uzdrawiać chorych i uwal-
niać opętanych od duchów nieczystych?

3) — Na ile wierzą w straszne walki jakie przeszli w ciągu swe-
go życia na ziemi — poprzez wieki — wszyscy święci?

4) — Jak tłumaczą wiernym liczne cierpienia fizyczne, moralne
i duchowe, które nękają ludzkość?

5) — Czy wiedzą, że każde cierpienie wynikające ze zła jest
niedoskonałością i jako takie nie może być od Boga?

Wierzy się zawsze po ludzku, a nie mądrością Bożą. Dlatego
nie potrafili zorganizować się do walki przeciw piekłu, które dziś
jest jak gdyby niezaprzeczalnym panem ludzkości i Kościoła.

Godzina oczyszczenia zbliża się! Komu to trzeba przypisać?
Synu, na dzisiaj dosyć. Błogosławię cię i kochaj Mnie.

DZISIEJSZY POSTĘP JEST POGAŃSKI — 2.12.1975r.
Jezus: Mój synu, pisz: Dzisiejszy postęp jest morderczą bronią,

którą szatan oddala wiele dusz od źródeł wody żywej, by je od-
wieść, a potem porzucić na pustyni, gdzie umrą z pragnienia. Ci,
którzy powinni byli strzec dusze ochrzczone przed tym niebezpie-
czeństwem, sami jemu ulegli. Bez żadnego oporu, ani nie uprze-
dzając trzody o grożącym niebezpieczeństwie, poszli sami za wro-
giem, który wykorzystał to i oddalił od światła wiary trzodę i jej
pasterzy. Uważam za zbyteczne tłumaczyć ci to wszystko,
bo wszyscy widzą dzisiaj rodziny rozbite.

Dziś również szkołę przemieniono z dawnej świątyni w piekiel-
ną norę w której, pod pretekstem postępu i rozwoju, narzuca się
dzieciom oficjalnie grzech. Widzicie jak kino i telewizja stały się
katedrami nauczycieli, którzy całe miliony uczniów pouczają o ak-
tach gwałtu, występku, cudzołóstwa.
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Są to wykłady przekazujące truciznę ateizmu; w każdej godzi-
nie dnia i nocy za pomocą kłamliwych kronik, przez filmy sławiące
rozwody i poronienia, przez piosenki sławiące wolną miłość i przez
zmysłowość. Nieskromność jest wychwalana poprzez nudyzm i nie-
moralne obyczaje. Rozszerzenie błędów wszelkiego rodzaju jest
przyjmowane codziennie jako zdobycze wolności.

WRÓG JEST PEWIEN ZWYCIĘSTWA — 29.11.1978
Jezus: Po oczyszczeniu pasterze będą musieli dokonać dzieła

odnowy dyscypliny dotyczącej Sakramentów, zwłaszcza przywraca-
jąc im właściwy stan rzeczy.

Mówiłem już, że Mój Kościół jest atakowany z zewnątrz przez
moce piekielne, a wewnątrz przez współpracujących z nimi, czyli
przez tylu nowych Judaszów, którzy zdradzają Go pod pretekstem
odnowy licznych struktur doktrynalnych, w zakresie sakramentów
i liturgii.

Olbrzymim manewrem, jaki szatan przygotowuje - jest skupie-
nie wokół siebie wszystkich wrogich sił i nowych Judaszów i ude-
rzenie w Kościół, aby Go zniszczyć. Już jest pewny zwycięstwa.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zatraciło się wiarę w Moje
Bóstwo! Jak wielkie będzie przerażenie kapłanów, gdy zmuszeni
będą uznać, że Ja Jezus nie jestem tylko zwykłym człowiekiem,
jak tylu innych żyjących przed 2 tysiącami lat. Jestem Bogiem, któ-
ry wszystko może! Jestem obecny na ziemi bardziej niż kiedykol-
wiek i działam tak, jak uważam. Zobaczą, że Moje Słowa są inne,
niż ich. Słowa moje są wieczne, nigdy nie przemijają.

Dałem Memu Kościołowi skarby nieocenione, które przewyż-
szają skarby ludzkie. Dałem wam skarby żywe, życia wiecznego, są
one gorącymi wyrazami miłości i promieniami światła niebieskie-
go! Wielu, nawet z moich konsekrowanych, nie potrafi zrozumieć,
dojrzeć, uznać i pokochać. Uprzedziłem was jednak w słowach:
„nie rzucajcie pereł przed wieprze”. Lecz kto jest zatopiony w spra-
wach ziemskich, nigdy nie ujrzy rzeczywistości niebieskich.

Synu, na dzisiaj dosyć. Błogosławię cię, a z tobą wszystkich,
którzy są ci drodzy. Kochaj Mnie zawsze!
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ROZDZIAŁ 7
KTO NIE PRAGNIE ŚWIATA, A TYLKO
CHWAŁY BOŻEJ, POSIADŁ
MĄDROŚĆ

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO ZOFII GROCHOWSKIEJ1

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, tom I, s. 64, 69, 76—77, 86,
92—93, 94—95, 100—101, 113—114, 116, 118—119, 127—128.

8.04.1991 r. Córko Moja. Zwracam się do uczonych i możnych
tego świata. Dzieci Moje, czy tak trudno jest wam zrozumieć, komu
zawdzięczacie swoje talenty i siłę do zdobywania coraz rozleglej-
szej wiedzy? Czy tak trudno mądremu zrozumieć tę prostą prawdę,
że człowiek nie może stwarzać, tylko przemienia to, co pierwej
otrzymał od Boga Wszechmogącego? To imię nie należy do czło-
wieka. Skąd więc jego pycha? Czy świat może istnieć choćby
mgnienie oka bez Mojego Słowa, które buduje? Człowiecze, spójrz
na siebie z należną sobie pokorą!

Czy nie dość pychy uczonych? Czyż nie lepiej oprzeć się na Stwo-
rzycielu Nieba i Ziemi? Poprzez pychę uczeni utracili łaski dzieci Bo-
żych. Pogardzacie tymi, którzy służą Prawdzie — Bogu Przedwieczne-
mu wy, możni tego świata, a korzystacie jednak z łask, które wam, ci
maluczcy wymadlają. Czy twoją duszę, możny tego świata, uratuje
mnóstwo tytułów, którymi tak chełpisz się i którymi tak pragniesz za-
dziwić innych? Prawdziwa mądrość, która przyniesie ci nagrodę, bę-
dzie to mądrość, która skieruje ciebie do twojego Ojca Niebieskiego.
Bóg pragnie, abyś kierował się w swojej pracy miłością do Boga
i bliźniego, wówczas twoja praca przyniesie obfity plon.

Człowiek sprawujący władzę, kochający Boga i bliźniego
otrzyma łaskę dobrych rządów. Człowiek, który stawia swój tytuł
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i mądrość przed Bogiem, staje się najemnikiem szatana. Cokol-
wiek czyni, przynosi szkodę jego duszy i częstokroć wyrządza
krzywdę bliźniemu. Wy, uczeni, znajdujecie upodobanie w tym
przemijającym bezpowrotnie świecie. Maluczcy znajdują upodoba-
nie we Mnie, w Mym gorejącym Miłością do człowieka Sercu. Ci
maluczcy pragną iść drogą zbawienia, z pełną ufnością do swoje-
go Boga. Pragną zbawienia siebie i bliźniego i modlą się za was
wielcy uczeni, bowiem pragną też waszego zbawienia. Tym ma-
łym stawiacie wiele przeszkód w swojej szatańskiej przewrotno-
ści, aby zawrócili z drogi Prawdy.

Tym większa dla was bieda. Ci maluczcy zaufali całkowicie Mi-
łosierdziu Bożemu, stali się otwarci na Mądrość Bożą, oni widzą
was, uczeni, w żałosnym stanie. Nie są zrażeni waszą wzgardą, mo-
dlą się za was, wypraszają dla was zbawienie.

Uczeni, wróćcie na drogę Prawdy, na drogę służenia Bogu
i bliźniemu. Jest rzeczą najbardziej pożądaną pogodzić miłość
do Boga z pracą, do której zostaliście powołani. Otrzymaliście
tak wiele daru rozeznania. Odszukajcie Trójjedynego Boga, który
JEST. Dzieci Moje, nawracajcie się, módlcie się i czyńcie pokutę,
bo czasu mało a grzechów wiele. Biada wam uczeni, gdy nie zdąży-
cie opamiętać się i odrzucicie to wezwanie. Biada temu, komu
ziemska mądrość przesłoni Boga. Dzieci Moje, czekam na was.

12.07.1991 […] Popatrz człowiecze: to twoje dzieło, to twój
grzech. Nie będzie kraju, gdzie by nie było zniszczeń. Nie będzie
skrawka ziemi, gdzie by człowiek mógł żyć bezpiecznie. Odrzuciłeś
wszystko a przecież to, co masz jest od Boga, a Ja ci powiadam: nic
nie masz z siebie. W chwili śmierci uznasz, że to, co ze świata jest
niczym, ale czas minął dla ciebie i staniesz się jak żebrak mimo ty-
lu lat swej pracy. Błogosławieni ci, którzy pragną Chwały Bożej
i życia wiecznego. Nigdy przed Bogiem nic nie pragnęli, bo w Bogu
mieli wszystko. […]

1.10.1991 […] czas krótki pozostał dla świata. Rozpędzeni pra-
gnieniem tego świata, chcecie, Moje dzieci, budować przyszłość
i dobrobyt. Beze Mnie ten dobrobyt będzie kruchy i niestały. Bę-
dziecie się zrywać do nowej walki o dobrobyt i wpadniecie w jesz-
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cze gorszy konflikt życiowy, w rozpacz i rozczarowanie. Bez Boga
nie znajdzie człowiek szczęścia. Tym szczęściem i radością jestem
Ja, Jezus Chrystus. Kto ze Mną buduje dobro i szczęście, otrzyma je,
bo Ja o niego będę się troszczył, jak dobry kochający Ojciec. U Bo-
ga radość nigdy takiego człowieka nie opuści, bo ma największy
skarb w swym sercu — Ducha Bożego, który zawsze go pocieszy
i pokieruje ku wiecznej prawdzie. […]

9.03.1992 […] Czy wy, Moje dzieci, nie widzicie, co się dzieje
wokół was? Mądrzy tego świata poprzez brak pokory utracili roze-
znanie rzeczywistości. Czyż nie powiedziałem, że objawię malucz-
kim Tajemnice Boże?

Wielcy tego świata gardzą Prawdą życia. Maluczcy, jak dzieci,
potrafią otworzyć się na swojego Stworzyciela. Ubogacę ich mą-
drością samego Boga i będą jeszcze żarliwiej wypełniać Moją Wolę.
Umiłowałem Moich pokornych i maluczkich, bo poprzez swoje
dziecięctwo umiłowali Mnie, Prawdę Przedwieczną.

Kto nie pragnie świata, a tylko Chwały Bożej, posiadł mądrość.
Mądrych jest tak niewielu. Miłosierdzie Boże jest jeszcze dane
światu. Człowiecze, Ja, twój Ojciec Niebieski, czekam na ciebie.

23.06.1992 Córko Moja. To upadające pod grzechem pokolenie
nie chce myśleć o swoim Zbawicielu. Stworzenie Moje zaprzeda-
ło się złu, zobojętniało na los, jaki gotuje sobie po ziemskiej piel-
grzymce. Czy życie ziemskie jest wieczne? Kończy się, a po nim
człowiek przechodzi do wieczności.

Do wielu ta straszna prawda nie dociera, bo zamknięci są
na Głos Boży i na Jego Miłosierdzie i oddali się wyniszczającemu
materializmowi. Przeczystą duszę, którą zostali obdarzeni, którą
powinni chronić jak źrenicę oka, potraktowali w sposób najbardziej
niegodny, jaki można sobie wyobrazić.

Człowiecze, czy twoje ciało nie jest prochem, a dusza przezna-
czona do wieczności? Kto może zabiegać o proch, którym jest ciało,
a jednocześnie deptać nieśmiertelną duszę? Tylko ten, kto nie chce
posługiwać się mądrością, życie ziemskie jest krótkie. Moje stwo-
rzenie, miej tę świadomość i żyj tak, aby twoja dusza dostąpiła
Zbawienia. Czy żer robactwa, którym się stanie twoje ciało, może
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być ważniejszy od doskonałości aktu stworzenia, jakim jest nie-
śmiertelna dusza? Masz wolny wybór człowiecze. Oprzyj się, Moje
stworzenie, na Ramieniu Swojego Boga. Gdzie znajdziesz lepsze
wsparcie? Czas płynie, twoich dni ubywa, a ty wciąż stoisz na roz-
drożach.

Nie wiesz, gdzie udać się, Mój synu i córko? Ja, wasz Bóg, cze-
kam na was. Człowiecze, odrzuć wszelką nieprawość, padnij w ra-
miona swojego Ojca Niebieskiego — Moje Miłosierdzie i Miłość
przebaczy ci. Wróć do swojego Stworzyciela, to On dał tobie życie.
Nie możesz uciekać od tej prawdy. Pomyślcie, dzieci, o otchłani
piekielnej. Wyrzeczenie się grzechu jest jedynym środkiem oddale-
nia od siebie tego strasznego losu.

Nie ulegajcie modom i zwodniczym prądom, które wam wma-
wiają, że człowiek wielkiej wiary i miłości od Boga jest człowie-
kiem nienowoczesnym. Czy pozwolisz siebie zwieść, Moje stwo-
rzenie, i pójdziesz drogą szaleństw najemników szatana u schyłku
tego wieku a zarazem u schyłku drugiego tysiąclecia?

Uświadom sobie, człowiecze, że szatan zawładnął znaczną czę-
ścią życia współczesnego świata, zwabił podstępnie ludzi na drogę
zła i uczynił ich zwykłymi automatami do czynienia nieprawości,
przez co stali się najpodlejszymi wyrobnikami grzechu. Święta zie-
mia nie wytrzyma naporu zła, a gdy zacznie pękać, nazbyt wyraź-
nie zobaczysz, biedny człowiecze, swój los, ale czy wtedy nie bę-
dzie za późno na nawrócenie?

24.09.1992 […] Narodzie polski, który tak umiłowałem:
jak długo będzie trwać to targowisko? Z waszego kraju ma promie-
niować Moje Miłosierdzie na cały świat. Jak długo mam czekać
i patrzeć na was, jak pragniecie ten kraj rozszarpać na kawałki, ni-
czym sępy?

Czasu macie mało i jeżeli nie zaprowadzicie porządku
i nie zjednoczycie się, sam zakończę wasze spory. Szatan zawład-
nął całkowicie waszymi umysłami i nie potraficie kierować ludem
Bożym. Tylko ci mali potrafią być dziećmi Bożymi.

Dałem wam mądrość, abyście przez mądrość czynili dobrze,
ale ta mądrość służyła szatanowi. I odbiorę to, co dałem, bo wasza
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mądrość nie upokorzyła się przed biednymi, tylko tryumfowała
nad nimi. Patrzyła z pogardą i zapomniała, że tym biednym jestem
Ja, Jezus Chrystus, twój Zbawiciel i Odkupiciel. Nadchodzi koniec
tego czasu. Przyjdzie czas, że mądrzy tego świata, będziecie szukać
mądrości u maluczkich, bo mądrość ich będzie przewyższała mą-
drość tego świata. I będą oświecać tych, co chodzą w ciemności,
aby uratować od potępienia.

26.04.1993 Córko Moja. Czas, który ci obiecałem, się zbliża.
Ognisko Miłosierdzia Bożego powinno wypłynąć i promieniować
na cały świat z twojej Ojczyzny. Teraz pragnę, żeby tych ognisk pro-
mieniujących było wiele.

Świat jest u podnóżka zagłady. Bóg jeszcze daje krótki czas Mi-
łosierdzia, aby grzesznicy się nawrócili, a sprawiedliwi umocnili się
w walce ze złem. Drogie dzieci, nie zmarnujcie czasu Miłosierdzia
Bożego. Ono wypływa z Serca Mojego, włócznią przebitego
dla was. Gdy czas Miłosierdzia minie, przyjdzie dzień sprawiedli-
wości.

Pomyślcie, drogie dzieci, z czym przyjdziecie do Mnie. Tak wie-
le sposobności daję wam do nawrócenia, a wy wciąż zaślepieni
kroczycie drogą potępienia, żądni dóbr tego świata, pragniecie
za wszelką cenę zdobyć wszelkie bogactwa. O, biada wam, którzy
życie swoje poświęcacie temu. Jakże ubodzy staniecie przede Mną.
Człowieku, zobaczysz dzieła swojego życia bez Boga. Żadne bogac-
two bez Boga nie pomoże.

Niech będą błogosławieni ubodzy, którzy przez swoje życie
uwielbiali Boga w Trójcy Jedynego i wielką ufność w Nim mieli. Ta-
cy jaśnieć będą przed Moim Obliczem i radować się, bo wytrwali
w Bogu, bo dla nich największym skarbem jest życie wieczne z Bo-
giem.

Żyli w świecie dla Boga, z Bogiem i do Boga powrócą, a Ja ich
nie zawiodę, bo byłem ich miłością i wszelkim dobrem, które
uwielbiali.

7.12.1993. Córko Moja, staraj się pisać, bo ludzkość powinna
wiedzieć, co nastąpi. Grzech opanował świat, a ludzkość zaakcep-
towała panowanie szatana. Wcale im nie zależy kto rządzi.
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O wy głupcy tego świata. Wasza mądrość do niczego się wam
nie przyda. W waszej mądrości wyrzuciliście dziesięć przykazań Bo-
żych, które wam miały służyć, jak macie żyć i dlatego na krótki czas
zostawiłem was ponownie bez Boga. Później, mądrości tego świa-
ta, pokażę wam coście z niewiedzy utracili. Czy nie wiedziałeś,
człowiecze, że mądrość pochodzi od Boga?

Tylko w mądrości Bożej można budować pokój na świecie.
Nie znacie dnia, ani godziny. Przygotujcie się na ten dzień kary,
która jest bliska. Boleje Moje serce nad utratą tylu dusz. Jeszcze
poślę na ratunek tych małych, pomylonych, jak ich nazywacie. Oni
przyjmą wszelkie obelgi, cierpienia dla Mojego imienia. Ja, Jezus
Chrystus, obdarzę ich swoją Mądrością i będą pracować w Mojej
winnicy, i po ich utrapieniach, zmaganiach otrzymają wieniec zwy-
cięstwa, za wytrwanie przy swym Bogu. Będą powstawać różne
wspólnoty, ale szczególną troską i błogosławieństwem obdarzę
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby miłość i Miłosierdzie
ogarnęły cały świat.

Moi mali pracownicy, każdy wasz trud miły jest Memu Sercu.
Wynagradzajcie za tych, którzy odeszli ode Mnie. Ja was posyłam,
abyście zwalczali zło przez modlitwy i ofiary, aby gniew Boży
uśmierzyć. Dzieci Moje, módlcie się za nawrócenie grzeszników
i dusze w czyśćcu cierpiące. Nie lękajcie się zła, a zwalczajcie je.
Łączcie się często z Moją ofiarą Mszy Świętej, a z Różańcem i z ko-
ronkami do Miłosierdzia Bożego nie rozstawajcie się. Starajcie się
dawać jałmużnę w tych trudnych czasach, a Ja będę troszczył się
o was. Gdy dajecie biednemu, dajecie Mnie, a gdy wam zabraknie,
będę waszym dłużnikiem i pośpieszę z pomocą. Czyńcie tak, a nig-
dy chleba wam nie zabraknie. Sprawicie Mi radość, a duszę wzbo-
gacicie.

30.12.1993 […] Dlaczego uciekacie od Mej Miłości, która jest
zbawieniem dla każdego oddalonego od Boga?! Życie przemija tak,
jak ten rok i staniesz się, człowiecze, nieużytecznym i niepotrzeb-
nym. Pędziłeś całe życie za dobrami tego świata, które ci nic
nie dadzą. Masz już wszystko, a jednak jesteś samotny, smutny
i niepocieszony. Życie twoje bez Boga było twym upadkiem i błę-
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dem. Droga, którą szedłeś w Bogu i w jego Miłości, to największy
skarb, który nie przemija i daje życie wieczne.

26.02.1994 […] Ludzie lekceważą orędzia, nie wypełniają za-
wartej w nich Woli Najwyższego. Stąd szatan pobudza do wojen,
nienawiści i przemocy, cieszy się, że tylu idzie na zatracenie,
nie pojednawszy się z Bogiem.

Błogosławię tym, którzy podejmą walkę ze złem, aby ratować
ginące dusze. Jest tylu maluczkich, którzy potrafią modlić się i skła-
dać ofiary i nigdy nie rozstają się z Krzyżem — Znakiem i Drogą
Zbawienia. Pełni modlitwy Różańcowej, nie lękajcie się świata
i zła, które je opanowało. Świat jest Moim podnóżkiem. Jeśli ludzie
nie nawrócą się, spadnie na nich kara, jakiej świat dotąd nie wi-
dział.

Czym skończą się czcze zabiegi o dobrobyt? — obrócą wniwecz
twoją przyszłość. Trzeba kochać Boga i bliźniego, reszty dokona
twój PAN. Jeśli pomożesz MI, to i w tobie będę miał staranie.
Nie zawiodę nikogo.

Proszę, zaufaj Mi. Jam stworzył świat i ciebie, człowiecze,
i wszystko, co ciebie otacza. Oszukujesz siebie, Moje stworzenie,
że to ty dokonujesz wszystkiego. Jesteś mniejszy niż pyłek. Przypa-
dek jest wymysłem szatana, żeby mądrych omamić. Świat nie może
istnieć beze Mnie. Wkrótce ujrzycie, kto jest Panem Nieba i ziemi.
Nawracajcie się! Wasze nawrócenie może w dużej części uratować
świat. Jako ratunek daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.
Te ogniska Bożego Miłosierdzia będą oświetlać świat, aby zagubio-
ne dusze odnalazły drogę do Boga.

Dzieci Moje, przygotujcie się do walki o każdą duszę. Napełnie-
ni Moją Miłością i Mądrością uczynicie wiele cudów. Jaki wstyd
spadnie na uczonych, że nie potrafili odnaleźć drogi, którą powinni
pójść, by wypełniać wolę Bożą i dziękować Panu za łaski, którymi
ich tak hojnie Bóg obdzielił. Tyle darów spływa na Moje stworzenia
poprzez Miłosierdzie Boże, a tak mało jest dziękczynienia
dla Stwórcy. Zwróćcie swoje serce do Zbawienia, aby Miłosierdzie
Boże ogarnęło świat. Miłosierdzie Boże jest ratunkiem dla grzesz-
nego świata.
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Wy, kapłani łączcie się z tym zgromadzeniem. Wspomagajcie
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, bowiem i wam ich modlitwy
i ofiary przynoszą wiele łask.

16.07.1994 […] Wielcy tego świata opamiętajcie się! To bożek
luksusu przesłonił wam Prawdziwego Boga. Dziś jesteś bogaty
a jutro żebrakiem konającym w zupełnym opuszczeniu. Do kogo
zwrócisz się o pomoc. Kto ciebie usłyszy? To Ja, Twój Pan i Bóg
ostrzegam, abyś usłyszał Mój głos nawołujący ciebie do pójścia
drogą Prawdy, póki Ręka Sprawiedliwości Pańskiej nie upadła
na występną ludzkość.

22.07.1994. Córko Moja. Szatan atakuje, a ty, biedny człowie-
cze, tak szybko podporządkowujesz się złu. Nie stawiasz żadnego
oporu, a na wyciągnięciu ręki masz niezwyciężone Miłosierdzie Bo-
że. Zwróć się do Mnie, a pokonasz największe zło. Walcz o zbawie-
nie nieśmiertelnej duszy. Czy może być obojętne dla ciebie, dokąd
pójdziesz po śmierci? Piekło jest strasznym „miejscem”, trudnym
do wyobrażenia, a cóż dopiero być ukazanym na przebywanie
w nim, w najstraszliwszych katuszach przez Wieczność, a to ozna-
cza, że nigdy nie będzie końca.

Ludu Mój, ludu, wzbudź w sobie skruchę za grzechy. Prze-
stań prześladować Mój Kościół, bo prawdziwie jest Domem Bo-
żym. Walcząc z Kościołem, walczysz z Bogiem. Czy możesz po-
konać Stworzyciela Nieba i ziemi, twojego Ojca? Wyrodne dzieci,
dobrze wiecie, że zło Kościoła nie przemoże. Czy chcecie w wal-
ce z Kościołem stracić swoją duszę? Stworzenie Moje, podziękuj
Mi, że otwarłem dla ciebie bramy Kościoła. Gdzie, jeśli
nie w Moim Kościele twoja dusza lepiej wzrośnie? Zbliża się
dzień Mojego Przyjścia. Ja, Jezus Chrystus, pragnę waszego zba-
wienia. Kielich goryczy jest już przepełniony, a wymiar kary Bo-
żej dopełnia się za sprawą grzesznej ludzkości. Czy mądrość,
która jest darem od Boga, którą tak chełpi się człowiek, może
być wykorzystywana do zastraszającego rozprzestrzeniania się
zła? Dlaczego mądrość nie służy człowiekowi poznawaniu Boga,
Stworzyciela Nieba i ziemi? Smutno Mi, gdy muszę karać Moje
stworzenie.
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ZAPOWIADAM: taki świat, jaki istnieje obecnie nie może prze-
trwać. Nie po to stworzyłem go w wielkiej Miłości, by stał się siedli-
skiem grzechu. Od tylu wieków wypatruję poprawy pośród Mojego
ludu. Przez tyle wieków wysyłam wybrane dzieci, by głosiły Słowo
Boże, nawoływały do nawrócenia. Czy Pan swoich posiadłości
nie może korzystać ze swoich dóbr według Woli, która jest najlepsza
dla człowieka? Przychodzi Mi upomnieć się o Bożą własność, dla-
czego tak zachwaściłeś dobra Twojego Pana, które powierzył tobie
w Swojej wspaniałomyślności? Chwasty ze złym nasieniem trzeba
usunąć. Pomyśl, czy nie nadużyłeś własności twojego Pana? Żyłeś
na tej świętej ziemi, ale nie uczyniłeś jej sobie poddaną, aby wydała
owoc ZBAWIENIA. Wyplenić chwasty suszą i głodem. Czy chwast
może zawładnąć polem Dobrego Gospodarza? Opamiętaj się
grzeszny człowieku! Zwierzęta potrafią żyć, choć zostały obdarzone
tylko instynktem. Do czego ci służy rozum? Biada wam żyjącym
w grzechu! Dzieci Boże nie zaznają lęku. Błogosławię wam, abyście
wytrwały. Ja, wasz Bóg zatroszczę się o was. Ufajcie Mi! Niech bę-
dzie pochwalone Miłosierdzie Boże!
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ROZDZIAŁ 8
OBJAWIENIE MĄDROŚCI BOŻEJ

FRAGMENT ENCYKLIKI ŚW. JANA PAWŁA II
„FIDES ET RATIO” 14.09.1998r.
ROZDZIAŁ II
CREDO UT INTELLEGAM1

1 opoka.org.pl, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ency-
kliki/fides_ratio_2.html. Źródło: © L’Osservatore Romano — edycja polska, n.
11(207)/1998

«MĄDROŚĆ WIE I ROZUMIE WSZYSTKO» (Mdr 9, 11)
16. Już w Piśmie Świętym znajdujemy zaskakująco trafne in-

tuicje, które ukazują, jak głęboka jest więź między poznaniem
wiary a poznaniem rozumowym. Potwierdzają to przede wszyst-
kim Księgi mądrościowe. Wolna od uprzedzeń lektura tych stronic
Pisma uświadamia nam bardzo wyraźnie, że w tekstach tych za-
warta jest nie tylko wiara Izraela, ale także dorobek cywilizacyjny
nie istniejących już kultur. Wydaje się, że na mocy jakiegoś szcze-
gólnego zamysłu słyszymy tu znowu głos Egiptu i Mezopotamii
oraz że pewne wspólne elementy kultur starożytnego Wschodu
wracają do życia na tych stronicach, bogatych w niezwykle głębo-
kie intuicje. Nie jest przypadkiem, że gdy autor święty pragnie
ukazać wizerunek mędrca, opisuje go jako człowieka, który miłuje
prawdę i szuka jej: «Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości
i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w swym
sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wyjdź za nią
jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkę! Kto zaglądać
będzie przez jej okna, kto słucha przy jej drzwiach; kto zamieszka
blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany; kto postawi namiot
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swój przy jej boku — ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszka-
niu, postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie
przebywał. Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie
w jej chwale» (Syr 14, 20—27).

Jak widzimy, według natchnionego autora pragnienie pozna-
nia jest wspólną cechą wszystkich ludzi. Dzięki rozumowi dana
jest wszystkim — zarówno wierzącym, jak i niewierzącym — moż-
ność «czerpania z głębokiej wody» poznania (por. Prz 20, 5).
Oczywiście, w starożytnym Izraelu poznanie świata i jego zjawisk
nie dokonywało się poprzez abstrakcję, w której celowali filozofo-
wie jońscy czy mędrcy egipscy. Tym bardziej też wierny Izraelita
nie pojmował poznania w kategoriach właściwych epoce nowo-
żytnej, dążącej zdecydowanie do podziału wiedzy na dyscypliny.
Mimo to świat biblijny wniósł do wielkiego skarbca teorii pozna-
nia swój oryginalny wkład. Na czym on polega? Cechą wyróżnia-
jącą tekst biblijny jest przeświadczenie, że istnieje głęboka i nie-
rozerwalna jedność między poznaniem rozumowym a poznaniem
wiary. Świat i to, co w nim zachodzi, a także historia i różne do-
świadczenia w życiu narodu to rzeczywistości, które należy po-
strzegać, analizować i oceniać przy pomocy środków właściwych
rozumowi, tak jednak, aby wiara nie została wyłączona z tego
procesu. Wiara wkracza nie po to, by pozbawić rozum autonomii
albo ograniczyć przestrzeń jego działania, lecz po to tylko,
by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wydarzeniach objawia się
i działa Bóg Izraela. Dogłębne poznanie świata i dziejowych wy-
darzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie wyznaje zara-
zem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wyostrza wewnętrz-
ny wzrok i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w strumieniu
wydarzeń czynną obecność Opatrzności.

Znamienne są tu słowa z Księgi Przysłów: «Serce człowieka ob-
myśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki» (16, 9). Znaczy to, że czło-
wiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może
ją przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli
szczerym sercem uznaje, że jego poszukiwanie jest wpisane w ho-
ryzont wiary. Nie można zatem rozdzielać wiary i rozumu nie po-
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zbawiając człowieka możności właściwego poznania samego sie-
bie, świata i Boga.

17. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między
rozumem a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każ-
da zaś ma własną przestrzeń, w której się realizuje. W tym kierun-
ku prowadzi nas znów Księga Przysłów, której autor woła: «Chwałą
Bożą — rzecz taić, chwałą królów — rzecz badać» (25, 2). Między
Bogiem a człowiekiem — choć każdy przebywa w swoim własnym
świecie — istnieje jedyna w swoim rodzaju więź wzajemności.
W Bogu znajduje się początek wszystkich rzeczy, w Nim mieszka
pełnia tajemnicy i to stanowi Jego chwałę; człowiek ma zadanie
badać rozumem prawdę i na tym polega jego godność.

Jeszcze jeden kamyk do tej mozaiki dodaje Psalmista,
gdy w modlitwie wypowiada słowa: «Jak nieocenione są dla mnie
myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! Gdybym je przeliczył,
więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem
z Tobą» (139 [138], 17—18). Pragnienie poznania jest tak wielkie
i rozbudza takie energie, że ludzkie serce, choć natrafia na nieprze-
kraczalną granicę, tęskni za nieskończonym bogactwem ukrytym
poza nią, przeczuwa bowiem, że w nim zawarta jest wyczerpująca
odpowiedź na każde dotąd nie rozstrzygnięte pytanie.

18. Możemy zatem powiedzieć, że swoimi przemyśleniami Izrael
zdołał otworzyć rozumowi drogę ku tajemnicy. Dzięki Objawieniu
Bożemu mógł badać głębiny, do których bezskutecznie próbował do-
trzeć rozumem. Opierając się na tej głębszej formie poznania, naród
wybrany pojął, że rozum musi przestrzegać pewnych podstawowych
zasad, aby jak najlepiej wyrażać swoją naturę. Pierwsza zasada pole-
ga na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką;
druga wyraża świadomość, iż na tę drogę nie może wejść człowiek
pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnię-
ciom; trzecia zasada opiera się na «bojaźni Bożej», która każe rozu-
mowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem
Jego opatrznościową miłość w kierowaniu światem.

Gdy człowiek nie przestrzega tych zasad, naraża się na niepo-
wodzenie i może ostatecznie znaleźć się w sytuacji «głupca».
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Według Biblii tego rodzaju głupota niesie z sobą zagrożenie
dla życia. Głupiec bowiem łudzi się, że posiada rozległą wiedzę,
ale w rzeczywistości nie potrafi skupić uwagi na sprawach istot-
nych. Nie pozwala mu to zaprowadzić ładu we własnym umyśle
(por. Prz 1, 7) ani przyjąć właściwej postawy wobec samego siebie
i najbliższego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa się do stwierdzenia,
że «Boga nie ma» (por. Ps 14 [13], 1), ujawnia z całkowitą jasno-
ścią, jak znikoma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze do peł-
nej prawdy o rzeczach, o ich pochodzeniu i przeznaczeniu.

19. Niektóre ważne teksty, rzucające dodatkowe światło
na to zagadnienie, znajdujemy w Księdze Mądrości. Autor święty
mówi w nich o Bogu, który pozwala się poznać także poprzez
przyrodę. W rozumieniu starożytnych badania przyrodnicze miały
wiele wspólnego z wiedzą filozoficzną. Stwierdziwszy najpierw,
że dzięki rozumowi człowiek jest w stanie «poznać budowę świa-
ta i siły żywiołów, (…) obroty roczne i układy gwiazd, naturę
zwierząt i popędy bestii» (7, 17. 19—20) — jednym słowem jest
zdolny do myślenia filozoficznego — tekst biblijny stawia bardzo
ważny krok naprzód.

Przypominając tezę filozofii greckiej, do której zdaje się na-
wiązywać w tym kontekście, autor stwierdza, iż właśnie przez ro-
zumowe poznawanie przyrody można dotrzeć do Stwórcy:
«Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobień-
stwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5). Zostaje tutaj dostrzeżony pierwszy
stopień Bożego Objawienia, czyli właśnie wspaniała «księga natu-
ry»: odczytując ją przy pomocy narzędzi właściwych ludzkiemu
rozumowi, można dojść do poznania Stwórcy. Jeżeli człowiek mi-
mo swej inteligencji nie potrafi rozpoznać Boga jako Stwórcy
wszystkiego, to przyczyną jest nie tyle brak właściwych środków,
co raczej przeszkody wzniesione przez jego wolną wolę i grzech.

20. W tej perspektywie należy dowartościować rozum, nie trze-
ba go jednak przeceniać. Wiedza przez niego zdobyta może bowiem
być prawdziwa, ale zyskuje pełne znaczenie tylko wówczas, jeśli jej
treść zostaje wpisana w szerszy kontekst wiary. «Pan kieruje kroka-
mi człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?» (Prz 20, 24).
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Dlatego wedle Starego Testamentu wiara uwalnia rozum, po-
nieważ pozwala mu dotrzeć w sposób zgodny z jego własnymi za-
sadami do przedmiotu poznania i wpisać go w ów najwyższy po-
rządek rzeczy, w którym wszystko zyskuje sens. Jednym słowem,
człowiek przy pomocy rozumu dociera do prawdy, ponieważ oświe-
cony przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy,
a w szczególności własnego istnienia. Słusznie zatem autor święty
dostrzega źródło prawdziwego poznania właśnie w bojaźni Bożej:
«Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska» (Prz 1, 7; por. Syr 1, 14).

«NABYWAJ MĄDROŚCI, NABYWAJ ROZWAGI» (Prz 4, 5)
21. W rozumieniu Starego Testamentu poznanie nie opiera się

wyłącznie na uważnej obserwacji człowieka, świata i historii, ale za-
kłada istnienie pewnej nieodzownej więzi z wiarą i z treścią Obja-
wienia. Tutaj kryją się wyzwania, które naród wybrany musiał pod-
jąć i na które odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją kondycją,
ukazywany w Biblii człowiek odkrył, że potrafi zrozumieć samego
siebie tylko jako «byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem,
ze światem i z Bogiem. To otwarcie się na tajemnicę, ukazaną mu
przez Objawienie, stało się dlań ostatecznie źródłem prawdziwego
poznania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć w przestrzeń nie-
skończoności i zyskać dzięki temu nowe, niespodziewane dotąd
możliwości rozumienia. Podejmując wysiłek poszukiwania, autor
święty zaznał także trudu zmagania się z ograniczeniami rozumu.
Dostrzegamy to na przykład w słowach, którymi Księga Przysłów
wyraża znużenie człowieka próbującego pojąć tajemnicze zamysły
Boże (por. 30, 1—6). Jednak mimo zmęczenia wierzący nie podda-
je się. Siłę do dalszego dążenia ku prawdzie czerpie z przeświadcze-
nia, że Bóg stworzył go jako «badacza» (por. Koh 1, 13). Jego misja
polega na tym, że mimo nieustannej pokusy zwątpienia nie porzuca
on niezbadanych ścieżek. Znajdując oparcie w Bogu, pozostaje za-
wsze i wszędzie ukierunkowany na to co piękne, dobre i prawdziwe.

22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian św. Paweł poma-
ga nam wyraźniej dostrzec, jak wnikliwa jest refleksja podjęta
w Księgach mądrościowych.

91

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



Posługując się językiem potocznym, Apostoł przeprowadza filo-
zoficzny wywód, w którym wyraża głęboką prawdę: obserwacja
«oczyma umysłu» rzeczywistości stworzonej może doprowadzić
do poznania Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem rozumowi
wyobrażenie o swojej «potędze» i «Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyra-
ża się w tym uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność, która zda-
je się nieledwie przekraczać jego własne naturalne ograniczenia:
nie tylko nie jest zamknięta w sferze poznania zmysłowego, potrafi
bowiem poddać je krytycznej refleksji, ale analizując dane zmysło-
we może też dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek wszelka
postrzegalna rzeczywistość. Językiem filozoficznym można by po-
wiedzieć, że ten doniosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek
posiada zdolność pojmowania metafizycznego.

Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamysłu stwórczego ro-
zum miał być wyposażony w zdolność swobodnego przekraczania
granic doświadczenia zmysłowego i docierania do najgłębszego
źródła wszystkiego: do Stwórcy. W następstwie nieposłuszeństwa,
przez które człowiek postanowił nadać sobie całkowitą i absolutną
autonomię w stosunku do Tego, który go stworzył, utracił tę zdol-
ność sięgania rozumem do Boga Stwórcy. Księga Rodzaju opisuje
obrazowo tę kondycję człowieka, opowiadając, że Bóg umieścił go
w ogrodzie Eden, pośrodku którego rosło «drzewo poznania dobra
i zła» (por. 2, 17).

Znaczenie tego symbolu jest jasne: człowiek nie był w stanie
samodzielnie rozeznać i rozsądzić, co jest dobre, a co złe, ale miał
kierować się wyższą zasadą. Ślepa pycha zrodziła w naszych praro-
dzicach złudne przekonanie, że są niezależni i samodzielni, mo-
gą się zatem obyć bez wiedzy pochodzącej od Boga. Skutki ich
pierwotnego nieposłuszeństwa dotknęły wszystkich ludzi, zadając
rozumowi rany, które od tamtej chwili miały się stać przeszkodą
na jego drodze do pełnej prawdy. Ludzka zdolność poznania praw-
dy została zaćmiona na skutek odwrócenia się od Tego, który jest
źródłem i początkiem prawdy. Także o tym mówi Apostoł, ukazując,
jak bardzo myśli człowieka stały się na skutek grzechu «nikczem-
ne», a jego rozumowanie wypaczone i wiodące do fałszu (por. Rz 1,
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21—22). Oczy umysłu nie mogły już widzieć wyraźnie: stopniowo
rozum stał się więźniem samego siebie. Przyjście Chrystusa było
wydarzeniem zbawczym, gdyż uwolniło rozum od jego słabości,
rozrywając kajdany, w które sam się zakuł.

23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wymaga zatem wnikli-
wego rozeznania. Z Nowego Testamentu, a zwłaszcza z Listów
Pawłowych wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda: przeciwsta-
wienie między «mądrością tego świata» a mądrością Bożą objawio-
ną w Jezusie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości rozrywa cia-
sny krąg schematów myślowych, do których przywykliśmy, a które
absolutnie nie są w stanie należycie jej wyrazić. Dylemat ten zo-
staje ukazany z całą ostrością na początku Pierwszego Listu do Ko-
ryntian.

Ukrzyżowanie Syna Bożego jest wydarzeniem historycznym,
o które rozbijają się wszelkie podejmowane przez umysł próby
zbudowania — na fundamencie czysto ludzkich argumentów —
wystarczającego uzasadnienia sensu istnienia. Problemem węzło-
wym, stanowiącym wyzwanie dla każdej filozofii, jest śmierć Je-
zusa Chrystusa na krzyżu. Tutaj bowiem wszelka próba sprowa-
dzenia zbawczego planu Ojca do kategorii czysto ludzkiej logiki
musi się skończyć niepowodzeniem. «Gdzie jest mędrzec? Gdzie
uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg
głupstwem mądrości świata?» (1 Kor 1, 20) — zapytuje z naci-
skiem Apostoł. Aby mogło się dokonać to, czego pragnie Bóg,
nie wystarcza już sama mądrość ludzkich mędrców, ale konieczne
jest zdecydowane otwarcie się na przyjęcie rzeczywistości rady-
kalnie nowej: «Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata,
aby zawstydzić mędrców (…); i to, co nie jest szlachetnie urodzo-
ne według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg,
by to, co jest, unicestwić» (1 Kor 1, 27—28).

Ludzka mądrość nie chce uznać, że jej własna słabość stanowi
warunek jej mocy, ale św. Paweł nie waha się powiedzieć: «ilekroć
niedomagam, tylekroć jestem mocny» (2 Kor 12, 10). Człowiek
nie potrafi pojąć, w jaki sposób śmierć może być źródłem życia
i miłości, Bóg jednak wybrał właśnie to, co rozum uznaje za «sza-
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leństwo» i «zgorszenie», aby objawić tajemnicę swojego planu
zbawienia. Posługując się językiem współczesnych sobie filozofów,
Paweł osiąga szczyt swego nauczania oraz paradoksu, który pra-
gnie ukazać: «Bóg wybrał właśnie to, co według świata jest niczym,
by to, co jest, unicestwić». Aby wyrazić darmowość miłości obja-
wionej w krzyżu Chrystusa, Apostoł nie boi się posłużyć najbardziej
radykalnymi wyrażeniami, jakie stosowali filozofowie w swoich re-
fleksjach o Bogu. Rozum nie może sprawić, że straci sens tajemni-
ca miłości, której symbolem jest Krzyż, natomiast Krzyż może dać
rozumowi ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje. Nie mą-
drość słów, ale Słowo Mądrości jest tym, co św. Paweł wskazuje ja-
ko kryterium prawdy, a tym samym zbawienia.

Mądrość Krzyża przekracza zatem wszelkie granice kulturowe,
jakie można by jej narzucić, i każe otworzyć się na powszechność
zawartej w niej prawdy. Jakież wyzwanie zostaje tu rzucone nasze-
mu rozumowi i jakąż korzyść może on odnieść, jeśli je podejmie!
Filozofia nawet o własnych siłach jest w stanie dostrzec, że czło-
wiek nieustannie przekracza samego siebie w dążeniu do prawdy,
natomiast z pomocą wiary może otworzyć się na «szaleństwo»
Krzyża i przyjąć je jako słuszną krytykę tych, którzy błędnie mnie-
mają, że posiedli prawdę, choć uwięzili ją na płyciznach swojego
systemu.

Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest
rafą, o którą może się rozbić powiązanie wiary i filozofii, ale po-
za którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. Wyraźnie ujaw-
nia się tutaj granica między rozumem i wiarą, ale dokładnie zostaje
też zakreślony obszar, na którym może dojść do ich spotkania.

BENEDYKT XVI
MĄDROŚĆ BOŻA OBJAWIA SIĘ LUDZIOM POKORNYM I PRO-

STYM1

1 opoka.org.pl, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homi-

17 XII 2009 — Homilia podczas Nieszporów dla środowisk aka-
demickich Rzymu
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lie/nieszp_akad_17122009.html. Źródło: © L’Osservatore Romano, edycja
polska, n. 2(320)/2010.

Benedykt XVI odprawił w Bazylice Watykańskiej Nieszpory, w któ-
rych wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego Rzymu. Nabo-
żeństwo było pomocą w przygotowaniu duszpasterstw wyższych uczel-
ni Wiecznego Miasta do Bożego Narodzenia.

Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie, wielce
szanowni panowie i panie, drodzy bracia i siostry!

Jaka mądrość rodzi się w Betlejem? To pytanie chciałbym po-
stawić sobie i wam na tym tradycyjnym przedświątecznym spotka-
niu z rzymskim światem uniwersyteckim. Dziś zamiast Mszy św. od-
prawiamy Nieszpory, a ponieważ zbiegają się one z rozpoczęciem
Nowenny przed Bożym Narodzeniem, już za chwilę zaśpiewamy
pierwszą z antyfon zwanych większymi:

«O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz Wszechświat od krańca do krańca,
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
przyjdź i naucz nas dróg roztropności»
(Liturgia Godzin, Nieszpory 17 grudnia).
Ta wspaniała inwokacja skierowana jest do «Mądrości», cen-

tralnej figury Księgi Przysłów, Księgi Mądrości i Księgi Syracha, któ-
re od niej właśnie nazywane są «mądrościowymi» i w których tra-
dycja chrześcijańska upatruje zapowiedzi Chrystusa. Ta inwokacja
staje się prawdziwie inspirująca i wręcz prowokująca, kiedy staje-
my przed szopką, czyli przed paradoksem Mądrości, która wyszedł-
szy «z ust Najwyższego», leży w żłobie owinięta w pieluszki (por.
Łk 2, 7. 12. 16).

Możemy już wstępnie dać odpowiedź na postawione na po-
czątku pytanie: to Mądrość Boża rodzi się w Betlejem. Św. Paweł,
zwracając się do Koryntian, pisze o tajemnicy «mądrości Bo-
żej» (por. 1 Kor 2, 7), czyli Bożym planie, który przez długi czas po-
zostawał w ukryciu i który sam Bóg objawił w historii zbawienia.
W pełni czasów owa Mądrość przybrała ludzką twarz, oblicze Jezu-
sa, który — jak mówi Skład Apostolski — «począł się z Ducha Świę-
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tego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych».

Paradoks chrześcijaństwa polega właśnie na utożsamianiu Mą-
drości Bożej, czyli odwiecznego Logosu, z człowiekiem, Jezusem
z Nazaretu, i Jego historią. Jedyne wyjaśnienie tego paradoksu za-
wiera się w słowie «Miłość», które w tym przypadku powinno być
pisane naturalnie z dużej litery, gdyż chodzi o Miłość, która nie-
skończenie przekracza wymiar ludzki i historyczny. Zatem Mądrość,
którą przyzywamy dzisiejszego wieczoru, to Syn Boży, druga osoba
Trójcy Przenajświętszej; to Słowo, które, jak czytamy w Prologu św.
Jana, «na początku było u Boga», wręcz «było Bogiem», które wraz
z Ojcem i Duchem Świętym stworzyło wszystkie rzeczy i które «sta-
ło się ciałem», aby objawić nam Boga, którego nikt nie może zoba-
czyć (por. J 1, 2—3. 14. 18).

Drodzy przyjaciele, chrześcijański profesor czy młody chrześci-
jański student gorąco miłuje tę Mądrość! Odczytują wszystko w jej
świetle; odnajdują jej ślady w cząstkach elementarnych i w wier-
szach poetów; w kodeksach prawnych i wydarzeniach historycz-
nych; w dziełach sztuki i w wyrażeniach matematycznych. Bez niej
nic się nie stało, [z tego], co się stało (por. J 1, 3) i w każdej rzeczy-
wistości stworzonej można dojrzeć jej odblask, oczywiście w róż-
nym stopniu i na różne sposoby. Wszystko to, co pojmuje rozum
ludzki, może być pojęte, ponieważ w jakiś sposób i w jakiejś mie-
rze uczestniczy w stwórczej Mądrości. W tym — w ostatecznym roz-
rachunku — kryje się również sama możliwość studiowania, prowa-
dzenia badań i naukowego dialogu w każdej dziedzinie wiedzy.

W tym miejscu nie mogę nie dodać pewnej refleksji, być mo-
że nieco niewygodnej, lecz pomocnej nam, którzy tu jesteśmy
i w większości należymy do środowiska akademickiego. Zapytaj-
my się: kto był — w noc Bożego Narodzenia — w betlejemskiej
grocie?

Kto przyjął Mądrość, kiedy się narodziła? Kto udał się pospiesz-
nie, by ją zobaczyć, kto ją rozpoznał i oddał jej cześć?
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Nie doktorzy prawa, uczeni w piśmie czy mędrcy. Byli tam Ma-
ryja i Józef, a także pasterze. Co to oznacza? Jezus pewnego dnia
powie: «Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie» (Mt 11,
26) — objawiłeś swoją tajemnicę prostaczkom (por. Mt 11, 25).
Czy zatem warto studiować? Czy jest to wręcz szkodliwe, utrudnia-
jące poznanie prawdy? Historia dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa
wyklucza tę ostatnią hipotezę i sugeruje nam właściwą: chodzi
o studiowanie, o pogłębianie wiedzy przy zachowaniu ducha «pro-
staczków», ducha pokory i prostoty, jakim był duch Maryi, «Stolicy
Mądrości». Ileż razy baliśmy się zbliżyć do betlejemskiej groty,
obawiając się, że może to być przeszkodą dla naszego krytycyzmu
i dla naszej «nowoczesności»! Tymczasem w tej grocie każdy z nas
może odkryć prawdę o Bogu i prawdę o człowieku, o sobie samym.
W tym Dzieciątku, zrodzonym z Dziewicy, te prawdy się spotkały:
gorące pragnienie człowieka życia wiecznego rozczuliło serce Bo-
ga, który nie wstydził się przyjąć ludzką kondycję.

Drodzy przyjaciele, pomaganie innym w odkrywaniu prawdzi-
wego oblicza Boga jest podstawową formą miłości, która w wa-
szym przypadku przyjmuje miano miłości intelektualnej. Z radością
dowiedziałem się, że tematem tegorocznego programu diecezjal-
nego duszpasterstwa akademickiego będzie: «Eucharystia a miłość
intelektualna». Jest to wybór zobowiązujący, ale właściwy. Bowiem
w każdej Eucharystii Bóg przychodzi w historii w Jezusie Chrystu-
sie, w swoim Słowie i Ciele, dając nam miłość, która pozwala słu-
żyć człowiekowi w konkretnej sytuacji jego życia. Ponadto projekt
«Kultura dla miasta» stanowi obiecującą propozycję chrześcijań-
skiej obecności w środowisku kulturalnym. Z nadzieją, że ta wasza
działalność będzie przynosiła owoce, chciałem zachęcić wszystkie
uczelnie, aby były ośrodkami formacji prawdziwych krzewicieli mi-
łości intelektualnej. […] Zachęcam wszystkich kierujących instytu-
cjami akademickimi, aby nadal współpracowali przy tworzeniu
wspólnoty, w której wszyscy młodzi ludzie mogliby się kształcić,
stając się dojrzałymi i odpowiedzialnymi, aby urzeczywistniać «cy-
wilizację miłości». […]
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ROZDZIAŁ 9
LIBERALIZM JEST GRZECHEM

PRZEDMOWA POLSKIEGO WYDAWCY12010r.

1 Ks. dr F.S. y Salvany, Liberalizm jest grzechem, Wers, Poznań 2010

Książka księdza Felixa Sardy y Salvany’ego „El Liberalismo es
Pecado [„Liberalizm jest grzechem”]… napisana została w szcze-
gólnym czasie i w szczególnym miejscu (rok wydania — 1886).
Dziewiętnastowieczna Hiszpania była widownią niezwykle gwał-
townych i brutalnych konfliktów wewnętrznych, których kulmina-
cyjnym — dwudziestowiecznym już — paroksyzmem stała się
straszliwa hiszpańska wojna domowa z lat 1936—39, która po-
chłonęła około 400 tysięcy istnień ludzkich, w tym około osiem
tysięcy duchownych, jacy padli ofiarą morderczego szału hiszpań-
skich „republikanów”.

Geneza i podłoże tych konfliktów były niezwykle skomplikowa-
ne: wiekowe zacofanie potężnego niegdyś kraju, jego duchowe i eko-
nomiczne „wyjałowienie”, ostre kontrasty społeczne przy braku roz-
winiętej klasy średniej, partykularyzmy narodowościowe i regional-
ne, konflikty dynastyczne, wybujałe ambicje polityków i wojskowych,
ingerencja obcych mocarstw, intrygi tajnych towarzystw, rozwijają-
cych się bujnie od czasu wojen napoleońskich — to najważniejsze
z czynników sprawiających, że hiszpański kocioł wrzał bez przerwy,
co jakiś czas gwałtownie wybuchając. Los kraju ważył się w rękach
zwalczających się bezwzględnie koterii politycznych, działających
głównie z myślą o prywatnym interesie czy osobistej chwale po-
szczególnych polityków, a także w rękach obcych mocarstw (Anglia,
Francja, Rosja, Prusy), wykorzystujących hiszpańskie konflikty we-
wnętrzne w swoich rozgrywkach politycznych poprzez mniej lub bar-
dziej otwarte popieranie jednej ze stron konfliktu.
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Na tym skomplikowanym tle wyraźnie jednak rysował się
główny wątek hiszpańskich konfliktów, pojawiający się stale
przy okazji kolejnych rewolucji, zamachów stanu i wojen domo-
wych: zaciekła, bezpardonowa walka sił liberalnych z Kościołem
i katolicką tradycją kraju. Smutnym i tragicznym paradoksem hi-
storii było to, że Hiszpania, niegdyś czołowa potęga katolickiej
Europy, stała się w dziewiętnastym wieku sceną szczególnie bru-
talnej działalności antykatolickiej dechrystianizacyjnej. Zaczę-
ło się to już w wieku osiemnastym, gdy po przejściu tronu hisz-
pańskiego w ręce Burbonów, doszli do władzy związani duchowo
z francuskimi filozofami i encyklopedystami zwolennicy idei
oświeconego absolutyzmu, próbujący „modernizować” kraj w du-
chu wrogim Kościołowi. Przykładem tych działań było wygnanie
w 1767roku z kraju i z kolonii jezuitów, a następnie (1773 rok)
wymuszenie przez dwór hiszpański i inne dwory burbońskie for-
malnej kasaty Towarzystwa Jezusowego, ku wielkiej satysfakcji
Woltera, zapowiadającego wówczas triumfalnie, że „za dwadzie-
ścia lat nie będzie już Kościoła”. Druga połowa osiemnastego wie-
ku przyniosła daleko posunięte uzależnienie Kościoła hiszpańskie-
go od państwa.

Kontynuatorami tych tendencji stali się wyrastający z tego sa-
mego, oświeceniowego pnia duchowego liberałowie (dobrze ilu-
struje to trafność tezy księdza Sardy y Salvany’ego, że ani liberalizm,
ani katolicyzm nie są związane z jakąś określoną, monarchiczną
lub republikańską, absolutystyczną lub demokratyczną, formą rzą-
du — fakty historyczne wskazują, że nie ma żadnej zasadniczej
sprzeczności ideowej pomiędzy absolutyzmem a rzekomo wolno-
ściowym duchem liberalizmu).

W 1812 roku, w okresie walk z najazdem napoleońskim, hisz-
pańscy liberałowie rzucili otwarte wyzwanie Kościołowi, doprowa-
dzając do uchwalenia przez Kortezy antyklerykalnie zorientowanej
konstytucji. Konstytucja ta, odrzucona przez władającego ponow-
nie krajem od 1814 roku króla Ferdynanda VII, stała się na długi
czas ideowym sztandarem sił antykatolickich w Hiszpanii, a także
w krajach włoskich.
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Pod tym właśnie sztandarem wybuchło w 1820 roku w Kadyk-
sie zbrojne powstanie liberałów pod wodzą pułkownika Rafaela
Riego.

Powstanie to i jego losy stanowią znakomitą ilustrację ogól-
nego charakteru i mechanizmów hiszpańskich konfliktów we-
wnętrznych w wieku dziewiętnastym i dwudziestym. Powstanie
zorganizowane zostało przez loże masońskie z pomocą pieniędzy
dostarczonych przez zbuntowane kolonie amerykańskie Hiszpanii,
do których miały odpłynąć zgromadzone w Kadyksie oddziały
wojskowe. Pozyskani czy kupieni przez liberałów żołnierze, za-
miast płynąć do Ameryki, wystąpili przeciwko rządowi, torując
drogę do władzy siłom liberalnym. Wynikiem tego było uformo-
wanie się radykalnego reżimu liberalnego, pozostającego pod do-
minującym wpływem wolnomularstwa, które rozdzielało teki mi-
nisterialne i inne stanowiska państwowe (wielu ludzi, cywilów
i wojskowych, zasilało w dziewiętnastowiecznej Hiszpanii szeregi
masonerii, nie mogąc w inny sposób zrobić upragnionej kariery).

Reżim ten podjął ostrą walkę z Kościołem (zniesiono nie tylko
inkwizycję, będącą zresztą instytucją bardziej państwową niż ko-
ścielną, lecz także wygnano ponownie jezuitów, zamknięto prawie
wszystkie klasztory, wywłaszczono majątki kościelne i opodatko-
wano duchowieństwo, zerwano stosunki ze Stolicą Apostolską itd.),
natrafiając jednak na powszechny opór, zwłaszcza ze strony wier-
nego Kościołowi ludu hiszpańskiego. Wybuchła zażarta wojna do-
mowa, zakończona w 1823 roku interwencją wojsk francuskich,
które ostatecznie obaliły reżim liberalny. Walcząca niegdyś zacie-
kle przeciwko Napoleonowi katolicka ludność Hiszpanii witała tym
razem Francuzów entuzjastycznie jak wyzwolicieli.

W 1833 roku spór o następstwo tronu po śmierci króla Ferdy-
nanda VII dał początek długiemu okresowi wojen domowych, zwa-
nych wojnami karlistowskimi, w toku których został ponownie
ustanowiony na szereg lat wrogi Kościołowi reżim liberalny.

Konfliktom tym towarzyszyły najrozmaitsze akty wrogości wo-
bec Kościoła, od wydawania ustaw antykościelnych po palenie
i plądrowanie świątyń.
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W 1868 roku wybuchła jeszcze jedna rewolucja liberalna,
otwierająca kolejny okres antykościelnych działań państwa. Działa-
niom liberałów nadawano oficjalnie pozory wystąpień wolnościo-
wych. „Wolność” ta miała jednak wyraźne oblicze antykatolickie.
Uchwalona w 1869 roku nowa konstytucja przyznawała szerokie
swobody wszystkim wyznaniom, z wyjątkiem tego jednego, które
miało naprawdę masowy charakter: wyznania katolickiego.

Wolnościowa frazeologia hiszpańskich liberałów ogólnie zresz-
tą niewiele miała wspólnego z rzeczywistą wolnościową politycz-
ną. Ustanawiane przez liberalnych polityków i wojskowych rządy
miały z reguły charakter dyktatorski w nie mniejszym stopniu
niż rządy ustanawiane przez polityków i wojskowych o nastawieniu
konserwatywnym. Tym co naprawdę stanowiło o istocie polityki sił
liberalnych, była jej orientacja antykościelna i antykatolicka.

Prowadzona przez liberałów walka z katolicyzmem przybiera-
ła na terenie Hiszpanii formy szczególnie brutalne i drastyczne.
Podobnie jednak działo się także w wielu innych krajach europej-
skich. Nie inaczej było w sąsiedniej Portugalii i we Włoszech,
gdzie po zjednoczeniu kraju władza również spoczęła w rękach
wojujących antyklerykałów. Wrogą Kościołowi politykę prowadziły
władze państwowe w republikańskiej Francji, w bismarckowskich
Niemczech (Kulturkampf) itd. Dziewiętnastowieczna Europa była
widownią wielkiej ofensywy sił liberalnych, dążących do podpo-
rządkowania Kościoła państwu lub zupełnego wyrugowania go
z życia publicznego.

Ofensywa ta natrafiła jednak na potężnego i nieugiętego prze-
ciwnika w osobie papieża Piusa IX (Giovanni Maria Mastai), kieru-
jącego Stolicą Apostolską w szczególnie trudnym i dramatycznym
okresie lat 1846—1878. Papież ten okazał się prawdziwym „biczem
na liberalizm”, zadając liberałom cios tym boleśniejszy, że począt-
kowo liczyli oni na to, iż nowy biskup Rzymu będzie powolnym na-
rzędziem realizacji ich dążeń i interesów.

Szczególnie ważnym wydarzeniem z okresu jego pontyfikatu
było ogłoszenie 8 grudnia 1864r., w Święto Niepokalanego Poczę-
cia NMP, dwóch dokumentów potępiających najbardziej rozpo-
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wszechnione błędne tezy i doktryny na temat religii i Kościoła. Do-
kumentami tymi były encyklika „Quanta Cura” oraz dołączony
do niej „Syllabus błędów”, czyli wykaz osiemdziesięciu potępionych
propozycji, takich jak panteizm, racjonalizm (a w szczególności po-
stulat niezależności nauki i filozofii od Objawienia), liberalna teza
o dowolności w zakresie wyboru wyznawanej wiary i równopraw-
ności różnych religii jako rozmaitych dróg do zbawienia, zasada su-
premacji władzy świeckiej nad duchowną, zasada rozdziału pań-
stwa i Kościoła, postulat niezależności etyki i prawodawstwa
od magisterium Kościoła, zasada świeckości małżeństwa. Wśród
potępionych tez i doktryn znalazły się w szczególności naczelne te-
zy liberalizmu i sam liberalizm jako taki.

Czytelnika polskiego może zainteresować dodatkowo okolicz-
ność, że papież Pius IX był wielkim przyjacielem Polski. Po wybu-
chu powstania styczniowego w 1863 r. pisał on do cesarzy Fran-
ciszka Józefa i Napoleona III listy błagające o jakąś pomoc
dla Polski i apelował do cara o humanitarną postawę. We wrze-
śniu 1863 roku Stolica Apostolska zarządziła modlitwy za naród
polski. Żaden inny papież, ani przedtem, ani potem, aż do roku
1918, nie okazywał tak wielkiego zainteresowania sprawami pol-
skimi (Zygmunt Zieliński, „Papiestwo i papieże dwóch ostatnich
wieków”, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1986).

Również następcy Piusa IX wypowiadali się z potępieniem
na temat tez i doktryn wyrażających ducha liberalizmu.

8 września 1907 r. papież Pius X — zmarły w opinii świętości
i kanonizowany w 1954r. — ogłosił encyklikę o zasadach moderni-
stów „Pascendi Dominici Gregis”, potępiającą modernizm czyli sys-
tem poglądów upatrujących źródło religii i dogmatów religijnych
nie w obiektywnym i doskonałym Objawieniu Bożym, którego de-
pozytariuszem jest Kościół, wiernie przechowujący i nieomylnie
objaśniający prawdy wiary, lecz w subiektywnym odczuciu religij-
nym ludzi, w ich „samowiedzy”, i formułujących na tej podstawie
takie sprzeczne z doktryną katolicką tezy i postulaty, jak np. postu-
lat demokratyzacji struktur kościelnych i pogląd o konieczności
ewolucji dogmatów religijnych, odpowiednio do zmieniających się
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warunków życiowych i aktualnego stanu „samowiedzy” ludzi
(„nie masz w Kościele nic trwałego, nic, co by było niezmien-
nym” — tak podsumował z dezaprobatą tezy modernistów Pius X).
Potępione przez papieża poglądy modernistów stanowiły niejako
nowe wcielenie myślenia liberalnego z właściwym mu relatywi-
zmem i indywidualistycznym podejściem do spraw wiary.

6 stycznia 1928r. papież Pius XI ogłosił encyklikę „Mortalium
Animos”, o popieraniu prawdziwej jedności religii, potępiającą po-
nownie liberalny pogląd o rzekomej równorzędności i równo-
prawności różnych wyznań chrześcijańskich. Przeciwstawiając się
postulatowi abstrahowania od różnic doktrynalnych między wy-
znaniami, Ojciec Święty podkreślał, że jedność chrześcijan może
być zrealizowana jedynie jako jedność w ramach jednego praw-
dziwego Kościoła Chrystusowego, jakim jest Kościół Rzymsko-Ka-
tolicki. Mówiąc o zgubnych skutkach istniejących sprzeczności
doktrynalnych między wyznaniami, Pius XI wskazywał, że wystę-
powanie tych sprzeczności prowadzi łatwo „do zaniedbania religii
lub do indyferentyzmu lub też do modernizmu, którego ubolewa-
nia godne ofiary nie uważają prawdy dogmatycznej za absolutną,
lecz za relatywną, to znaczy za zmienną według rozmaitych miej-
scowych i czasowych potrzeb, jakoby ona nie stanowiła treści nie-
zmiennego objawienia, lecz przystosowywała się do życia ludz-
kiego”. ...książka zawiera wiele odniesień do postaci i wydarzeń
z czasów w jakich żył jej autor. Nie znaczy to jednak, by sama
ona miała dzisiaj już tylko walor historyczny. Wręcz przeciwnie!
Zawarte w niej opinie, rady i ostrzeżenia są dziś równie — a mo-
że nawet jeszcze bardziej — aktualne niż sto lat temu, w okresie
gdy je formułowano. […]

Wszystkie niebezpieczeństwa, o których pisze ksiądz Sarda y
Salvany i o których mówią amerykańscy wydawcy jego książki, do-
tyczą w coraz większym stopniu również nas samych. Współczesna
Polska coraz bardziej przypomina dziewiętnastowieczną Hiszpanię,
w której powstawała ta książka: rdzennie katolicki kraj zmagają-
cy się z wewnętrzną inwazją sił wrogich Bogu, Kościołowi i tradycji
narodowej. Również my znaleźliśmy się w obliczu straszliwego pa-
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radoksu historycznego: będąca jeszcze do niedawna ostoją katoli-
cyzmu Polska… zadziwia dziś świat wojującym antykatolicyzmem
swoich władz, reprezentujących siły obce duchowi i tradycjom na-
rodu, a mimo to rządzące, niestety, z jego wolnego, demokratycz-
nego nadania, co dodatkowo pogłębia tragiczny wymiar tej groźnej
sytuacji.

Jesteśmy dziś świadkami wielkiej batalii politycznej, w której
chodzi nie tylko o formalno-prawny kształt naszego państwa,
ale i o dusze naszego narodu. Trwa wielka, zmasowana ofensywa
sił pragnących pozbawić naród polski jego duchowej tożsamości
i odciąć go od jego historycznych korzeni cywilizacyjnych. Zwalcza-
nie konkordatu ze Stolicą Apostolską, forsowanie idei rozdziału
państwa i Kościoła, czy tzw. neutralności światopoglądowej pań-
stwa i inne tego rodzaju działania dominujących obecnie w naszym
życiu sił politycznych służą temu właśnie celowi, realizowanemu
z zastosowaniem tego samego arsenału środków i haseł, o jakich
mówi się w książce hiszpańskiego duchownego.

Widzimy jak wokół nas triumfuje to samo liberalne myślenie,
jakie zwalczał ksiądz Sarda y Salvany. Propagowany na wszelkie
możliwe sposoby relatywizm światopoglądowy, z nieodłączoną
odeń ślepotą na wartości wyższego rzędu, szerzy straszliwe spu-
stoszenie w umysłach ludzi, a zwłaszcza młodego pokolenia. Ujaw-
niają się przy tym nowe, coraz groźniejsze konsekwencje tego typu
myślenia. Coraz jawniej i otwarciej szerzy się kult zła, przybierający
niekiedy skrajną postać swoistej „czarnej” religii satanicznej, pro-
pagowanej m.in. przez liczne zespoły rockowe i współpracujące
z nimi środki masowego komunikowania (jeżeli jedna religia jest
równie dobra co inna, jak głosi jeden z kanonów myślenia liberal-
nego, to i satanizm ma pełne prawo obecności w życiu społecz-
nym!).

Pod pozorem troski o odczucia innowierców i osób niewierzą-
cych, forsuje się taki model życia publicznego, w którym każdego
rodzaju postawa mogłaby być swobodnie manifestowana, z wyjąt-
kiem postawy religijnej (publiczne obrażanie uczuć ludzi wierzą-
cych byłoby natomiast w pełni dopuszczalne!).
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Dąży się w ten sposób do praktycznej ateizacji życia publiczne-
go, poprzez stworzenie sytuacji, w której obowiązującą normą po-
stępowania byłoby zachowywanie się w sposób właściwy dla osób
nie wierzących i staranne ukrywanie swoich przekonań religij-
nych — w imię rzekomej „tolerancji” próbuje się więc wprowadzić
faktycznie skrajną nietolerancję wyznaniową! Jak w starej konsty-
tucji hiszpańskiej z roku 1869, wszyscy mogliby cieszyć się szeroki-
mi swobodami i prawem nieograniczonego manifestowania swoich
przekonań, tylko nie katolicy!

Mamy również rodzimych przedstawicieli formacji „liberalnych
katolików”, tak ostro krytykowanej przez księdza Sardę y Salvany’e-
go. Także w naszym przypadku formacja ta odegrała zgubną rolę
konia trojańskiego: siadając w 1989 roku przy okrągłym stole i pro-
wadząc następnie politykę „grubej kreski”, przedstawiciele tej for-
macji przyczynili się do odzyskania władzy przez siły otwarcie wro-
gie katolicyzmowi.

Wszechobecność myślenia liberalnego sprawia, że większość
ludzi, w tym także większość katolików, przesiąkła jego elementa-
mi tak dalece, iż nie dostrzega już dziś jego niedorzeczności
i sprzeczności wewnętrznych. Sprawia to, że — nie wiedząc nawet
o tym — znajdujemy się niejako w duchowej niewoli liberalizmu,
bezbronni wobec jego dalszych postępów. Wielką zaletą książki
księdza Sardy y Salvany’ego jest żelazna i jasna jak słońce logika,
z jaką obnaża ona te absurdy i sprzeczności. Ta książka wyzwala!

Liberalizm wypisał na swych sztandarach idee rozumu i wolno-
ści… jak dalece jest on nielogiczny i nierozumny, by w pełni do-
strzec, jak wielkie niesie on nam zniewolenie!

Książka hiszpańskiego duchownego pomaga w szczególności
znaleźć odpowiedź na najważniejsze chyba pytanie naszej polskiej
współczesności: jak to jest możliwe, że katolicki naród poddał się
władzy obcych mu duchem sił, i co należy robić, by wyrwać się
z tej śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji?

Napisano tę książkę w szczególnym miejscu — w dziewiętna-
stowiecznej Hiszpanii. Wydajemy ją w dzisiejszej Polsce, ponieważ
również tu i teraz jest ona na czasie i na miejscu.
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STAŁE PRZESŁANKI LIBERALIZMU1

1 Tamże, s. 112—114.

Liberalizm rozpostarł się wokół nas jak sieć. Omotuje on nas
stale swoją pajęczyną, tak jak pająki przedą swoje sieci na owady...

Jakie więc są stałe przesłanki liberalizmu?
1. ZEPSUCIE MORALNE: Teatr, literatura, moralność publiczna

i prywatna nasycone są obrzydlistwem i nieczystością. Efekt tego
jest nieunikniony: z zepsutego pokolenia z konieczności rodzi się
pokolenie rewolucyjne. Liberalizm jest programem naturalistycz-
nym. Wolne myślenie rodzi wolną moralność czyli niemoralność.
Odrzuca się ograniczenia i puszcza wodze namiętności. „Kto myśli
co mu się podoba, ten będzie czynił co mu się podoba”.

Liberalizm w płaszczyźnie intelektualnej to rozwiązłość
w płaszczyźnie moralnej. Z nieporządku w umyśle rodzi się niepo-
rządek w sercu i odwrotnie. Tak to liberalizm krzewi niemoralność,
a niemoralność — liberalizm.

2. DZIENNIKARSTWO: Nie da się zmierzyć wpływu wywierane-
go bez przerwy przez liczne wydawnictwa rozpowszechniane przez
liberalizm. Wbrew temu co same one twierdzą, na skutek wszech-
obecności prasy, ludzie zmuszeni są żyć w atmosferze liberalnej.
Handel, sztuka, literatura, polityka, wiadomości krajowe i zagra-
niczne, wszystko to dociera do nas w jakiś sposób kanałami libe-
ralnymi i chadza odziane w liberalne szaty.

Jeżeli człowiek nie ma się na baczności, to łapie się na tym,
że myśli, mówi, działa jak liberał. Tak działa skażona natura zatru-
tego powietrza jakim oddychamy! Biedni ludzie, wyłącznie z powo-
du swojej zwykłej, dobrej wiary, wchłaniają truciznę o wiele łatwiej
niż ktokolwiek inny; wchłaniają oni ją w prozie, w wierszu, w obra-
zie, publicznie, prywatnie, w mieście, na wsi, wszędzie. Doktryny
liberalne stale ich nękają i, niczym pijawki, czepiają się ich, nigdy
nie popuszczając. Ich działanie staje się o wiele szkodliwsze
w szczególnej sytuacji uczniów, jak zobaczymy w punkcie czwar-
tym.
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3. OGÓLNA IGNORANCJA W SPRAWACH RELIGIJNYCH:
Oplatając ludzi swoją siecią, liberalizm starał się odciąć ich

od wszelkiej łączności z jedynym czynnikiem zdolnym obnażyć je-
go oszustwo — z Kościołem. Przez ostatnich dwieście lat libera-
lizm usiłował sparaliżować działalność Kościoła, uczynić go nie-
mym i — zwłaszcza w Starym Świecie — pozostawić mu jedynie
charakter urzędowy, tak by rozerwać jego więź z ludźmi. Sami li-
berałowie przyznawali, że ich celem jest zniszczenie życia religij-
nego, stawianie wszelkich możliwych przeszkód na drodze na-
uczania katolickiego, ośmieszanie duchowieństwa i pozbawianie
go prestiżu. Widzimy dziś we Włoszech i we Francji jak zasypu-
je się Kościół tysiącami sztucznych zarządzeń, mających utrudnić i
zahamować jego działalność oraz spowodować, że jego sprzeciw
wobec zalewu liberalizmu będzie nieskuteczny. Konkordaty, takie
jakie widzimy w obecnym czasie, to liczne kołnierze stalowe, za-
kładane Kościołowi, by go zadusić.

Wolnomularstwo w Europie i w Ameryce Środkowej stale
usiłuje związać mu ręce i nogi, aby był on zdany na ich szatań-
ską łaskę. Otwartymi i skrytymi środkami, organizacja ta usiło-
wała podkopać jego dyscyplinę wewnętrzną w każdym kraju
w jakim znalazła oparcie. Usiłuje ona wykopywać coraz głębszą
przepaść nienawiści, uprzedzeń i oszczerstw pomiędzy Kościołem
a jego ludem. Wszędzie wpaja ludziom naturalizm i negację te-
go co nadprzyrodzone. Przeprowadzić rozwód między całym ży-
ciem ludu a wpływami Kościoła — poprzez instytucję cywilnego
małżeństwa, cywilnego pogrzebu i rozwodu, poprzez nauczanie
podstępnej doktryny, jakoby społeczeństwo jako takie nie miało
żadnych stosunków czy zobowiązań religijnych, człowiek jako
istota społeczna i obywatelska był absolutnie niezależny od Bo-
ga i Jego Kościoła, a religia była wyłącznie sprawą prywatnego
przekonania, które można żywić lub nie, jak się komu podoba —
taki jest program, taki skutek i, z drugiej strony, taka jest prze-
słanka liberalizmu. Najzgubniejszym jednak — ponieważ odno-
szącym największe sukcesy i najtrwalszym — krzewicielem libe-
ralizmu jest:
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4. OŚWIATA ŚWIECKA: Zdobyć dziecko, to zapewnić sobie czło-
wieka. Wychowywać pokolenie z dala od Boga i Kościoła, to karmić
ognie liberalizmu do sytości. Gdy szkoła bierze rozwód z religią,
to jej grzechem staje się liberalizm. Sekularyzacja to naturalizm —
negacja tego co nadprzyrodzone. Gdy negacja sączy się pomału
do duszy dziecka, to gleba dla tego co nadprzyrodzone ulega wyja-
łowieniu. Liberalizm zrozumiał straszliwą potęgę oświaty i z sza-
tańską energią zabiega teraz w całym świecie o to, by posiąść
dziecko. (Wystarczy tylko rozejrzeć się wokół nas, by stwierdzić
z jakim powodzeniem). Usiłując zabić Chrystusa, zarządza on rzeź
niewiniątek. „Porwij duszę dziecka z piersi jej matki, Kościoła”, po-
wiada liberalizm, „a zdobędziesz świat”. Oto prawdziwe pole bitwy
między wiarą a niewiernością. Kto zwycięży tutaj, ten zwycięży
wszędzie.

___________________________
«22 grudnia 1887r, Episkopat Bawarii otrzymał Officio Sanctis-

simo, w której to encyklice Leon XIII otwarcie zaatakował wolno-
mularstwo pisząc: „Jest również sprawą najwyższej wagi… abyście
przeciwstawiali się i strzegli wiernych waszych w obliczu niebez-
pieczeństwa zagrażającego ze strony zarazy wolnomularskiej”.

Przypominał też… o swej… encyklice Humanum Genus, oraz
ostrzegał ich przed podstępnymi oszustwami i hipokryzją...maso-
nów…: „Wierni nigdy nie będą dostatecznie ostrzeżeni przeciw tej
bandzie nikczemników, bo choć od samego początku darzą oni Ko-
ściół katolicki głęboką nienawiścią, która z czasem tylko wzrasta
i staje się bardziej jadowita, wrogości swej nie zawsze gotowi są
ujawniać, lecz często pozwalają jej się przejawiać podstępnie
i skrycie, w sposób pełen dwulicowości, szczególnie [gdy prowadzą
działalność] wśród młodych, którzy niedoświadczeni i pozbawieni
mądrości życiowej dają się nieszczęśliwie usidlić tym oszustwom,
często skrytym wśród pozorów dobroczynności i pobożności”. […]

23 maja 1958r Pius XII… powiedział: „korzenie współczesnej
apostazji tkwią w naukowym ateizmie, dialektycznym materializmie,
racjonalizmie, iluminizmie, laicyzmie, i w wolnomularstwie — które
jest matką ich wszystkich”» (Szatan jest ich Bogiem, s.37—38,71-72).
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ROZDZIAŁ 10
ZAMACH NA KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO

ZAMACH NA KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO1

1 P. A. Fisher, Szatan jest ich Bogiem, Wers, Poznań 1995, s.25-27.

Piętnastego sierpnia 1832 roku, Grzegorz XVI przesłał wszyst-
kim biskupom katolickiego świata słowa swej encykliki „Mirari
Vos”. Encyklika mówiła „o rzeczach, które sami oczyma własnymi
widzicie:… Zepsucie moralne tryumfuje; nauka staje się zuchwała,
a wolność przeradza w rozwiązłość”. Ta właśnie encyklika zwraca
uwagę na początki przenikania filozofii masońskiej w obręb kościo-
łów pod pozorem uczynienia ich „bliższymi współczesnych proble-
mów trapiących społeczeństwo”.

Grzegorz XVI pisał: „Świętość sacrum mając w pogardzie,
nie dość, że źli ludzie odwracają się od majestatu nabożeństw Pań-
skich, ale bezczeszczą je i szydzą z nich…”. „A co więcej, — kontynu-
ował — „akademie i szkoły rozbrzmiewają echem monstrualnych
poglądów otwarcie atakujących wiarę katolicką; ta potworna i nik-
czemna wojna toczy się całkiem otwarcie, a nawet na oczach opinii
publicznej. I tak, poprzez instytucje i za przykładem nauczycieli,
znieprawia się umysły młodzieży, zadaje dotkliwe ciosy religii
i propaguje zepsucie moralne. Odrzuca się więc wszelkie hamulce,
wszelką wstrzemięźliwość ofiarowane przez religię, które są jedy-
nym pewnym fundamentem królestw ziemskich”.

„Widzimy,” — pisał — „nadchodzącą destrukcję ładu publiczne-
go, upadek księstw całych i obalanie wszelkiej prawowitej władzy.
W istocie rzeczy, ta porażająca wielość nieszczęść ma swój początek
w owych heretyckich stowarzyszeniach i sektach, w których wszyst-
ko, co świętokradzkie, nikczemne i bluźniercze zlało się razem, ni-
czym w ścieku okrętowym zakrzepła masa wszelkich nieczystości…”.
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Grzegorz XVI polecił biskupom „wytrwale pracować i trosz-
czyć się o to, by nasza wiara mogła się zachować pośród tego wiel-
kiego spisku bezbożników próbujących zrujnować i zniszczyć ją”.
Następnie Papież odniósł się do nawoływań o to, by zbliżyć Kościół
do społeczeństwa.

Stwierdził: „Posłużę się słowami Ojców — uczestników Soboru
Trydenckiego, dla których pewnym było że Kościół „wywodzi się z na-
uczania Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów, i że cała prawda przeka-
zywana jest [Kościołowi] każdego dnia z inspiracji Ducha Świętego’.
W takim więc razie, oczywistym absurdem i krzywdzącą niesprawie-
dliwością jest sugerować Mu odnowę i odrodzenie, które podobno są
niezbędne dla Jego bezpieczeństwa i rozwoju, jak gdyby Kościół
mógł być podatny na błędy, wstecznictwo lub inne nieszczęścia”.

„W rzeczy samej, autorzy owego nowatorstwa naprawdę uwa-
żają, że 'można położyć trwałe podwaliny nowej ludzkiej instytucji,
„że to czym święty Cyprian pogardzał może zaistnieć, że to co było
rzeczą boską „może stać się ludzkim kościołem'”.

Spośród problemów, z którymi musiał się zmierzyć, Grzegorz
XVI wymienił „ohydny spisek przeciwko kapłańskiemu celibatowi,
żądania załagodzenia wymagań dotyczących nierozwiązywalności
związku małżeńskiego, indyferentyzm zgodnie z którym utrzymu-
je się, że zbawienie wieczne osiągalne jest dla każdego,
bez względu na religijne afiliacje zainteresowanych” oraz problem
absolutnej wolności sumienia bez nakazu dbałości o właściwe
ukształtowanie owego sumienia.

Kilka lat później, święty Papież Leon XIII w encyklice skierowa-
nej przeciw wolnomularstwu „Humanum Genus”, zauważył, że źró-
dłem wszystkich kłopotów, z którymi borykał się Grzegorz XVI był
„perwersyjny wpływ poglądów masońskich”.

Dziewiątego listopada, 1846 roku, Papież Pius IX, w encyklice
„Qui Pluribus”, ostrzega przed „bardzo trudną i niebezpieczną woj-
ną, jaką całej wspólnocie katolickiej… wydali mężowie związani
bezprawnym przymierzem”.

Papież mówił, że celem owych „tajnych sekt” jest „zniszczenie
wspólnot tak duchowych jak i świeckich”.
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Zwracał uwagę biskupów całego świata, że te nieustanne ataki
tajnych stowarzyszeń z zamiarem zniszczenia Kościoła były wielo-
krotnie „potępiane klątwą” przez poprzednich Biskupów Rzymu.

Trzy lata później, Pius IX skierował swój list „Nostis Et Nobi-
scum” do biskupów Włoch. Potępił w nich „spiskowców”, którzy
zmierzali „zburzyć cały porządek spraw ludzkich… i przeciągnąć
[ludzi] na stronę owych nikczemnych teorii socjalistycznych i ko-
munistycznych”.

W swej encyklice, „Exultavit Cor Nostrum” (21 listopad, 1851),
Papież potępia obojętność (indyferentyzm) oraz „zgubną skłonność
do bezbożnych konspiracji”, które spiskują „by zlikwidować religię
i rozerwać więzy społeczności obywatelskiej”.

W „Apostolicae Nostrae Caritatis” (z 1 sierpnia, 1854r.), Pius IX
występuje z oskarżeniem przeciwko „synom ciemności”, którzy wo-
jując z Kościołem „szerzą śmiertelną zarazę zobojętnienia i niewia-
ry; … [oraz] udzielają swojego wsparcia niezgodzie, waśniom, i ru-
chom bezbożnych rebelii”.

Pięć encyklik Piusa IX: „Singulari Quidem; Qui Nuper; Nullis
Certę Verbis; Quanto Conficiamus Moerore” oraz „Levate” ogłasza-
ne kolejno w dniach 17.03.1856; 18.06.1859; 19.01.1860;
10.08.1863; i 27.10.1867

dotyczyło rewolucyjnych ruchów we Włoszech i związanego
z nimi wzrostu zobojętnienia i niewiary.

W swojej encyklice „Quanta Cum” (z 8 grudnia, 1864 roku), Pa-
pież Pius IX raz jeszcze potępił „niegodziwców’ dążących „do zrów-
nania z powierzchnią ziemi fundamentów religii katolickiej i spo-
łeczności obywatelskiej”.

Ludzie ci, mówił, głoszą „naturalizm” i są zwolennikami „abso-
lutnej wolności, której nie ograniczałaby żadna władza czy to ko-
ścielna czy świecka…”.

W tej właśnie encyklice, jak to uczynił 18 lat wcześniej, Pius IX
ponownie potwierdził i wsparł swym autorytetem wszystkie Kon-
stytucje Pontyfikalne swych poprzedników w których potępiano
wolnomularstwo.
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REWOLUCJE MASOŃSKIE W EUROPIE1

1 Tamże, s. 28.

Okres, który tak martwił Piusa IX i jego dziewiętnastowiecz-
nych poprzedników był czasem, gdy idąca śladem Wielkiej Rewolu-
cji Francuskiej i wstrząsana kolejnymi rewolucjami Europa znajdo-
wała się pod przemożnym wpływem wolnomularstwa.

Epoka ta ujrzała narodziny i rozwój socjalizmu i komunizmu —
naturalny spadek po ateistycznych tajnych lożach. Rebelia we Wło-
szech, znana pod nazwą „Risorgimento” [odrodzenie, odnowa], była
w rzeczy samej klasycznym rewolucyjnym ruchem masońskim. Jej
przywódcy: Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Camillo Cavour
oraz Król Wiktor Emmanuel II byli wszyscy żarliwymi wolnomula-
rzami. […]

PAPIEŻ LEON XIII DEMASKUJE WOLNOMULARSTWO2

2 Tamże, s. 31—36.

Dwadzieścia co najmniej razy występował Kościół w latach
1738—1881 z bardziej lub mniej bezpośrednim ostrzeżeniem świa-
towej opinii publicznej przed ciemnym, złowrogim, szatańskim
podziemiem wolnomularstwa i stowarzyszonych z nim tajnych or-
ganizacji.

Ale dopiero w 1884 roku, Papież Leon XIII zdecydował się
po raz pierwszy otwarcie i w wyjątkowo ostrej formie zdemasko-
wać samo Bractwo i współdziałające z nim międzynarodowe sek-
ty. […] W 1884 roku, wiedza ogólna społeczeństwa na temat wol-
nomularstwa była mniej więcej taka sama jak dzisiaj. Cechowały
ją niemalże zupełny brak wiarygodnej informacji, naiwna łatwo-
wierność i tendencja do okazywania Bractwu sympatii. Ta stałość
przekonań da się wytłumaczyć zręczną polityką wolnomularstwa:
sprytnie reklamowanymi imprezami charytatywnymi i nieprawdo-
podobną wręcz zręcznością w odwracaniu uwagi opinii publicz-
nej od wszelkich bardziej szczegółowych analiz negatywnych
aspektów tajnej działalności Bractwa w przeszłości lub teraźniej-
szości.[…]
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Encyklika Leona XIII na temat wolnomularstwa, Humanum Ge-
nus, z 20 kwietnia, 1884 roku […].

Masoneria, mówił, „rozrosła się z niepojętą szybkością w okre-
sie stu pięćdziesięciu lat do takich rozmiarów, które pozwoliły jej,
za pomocą szalbierstwa, bądź zuchwałości sięgać po dowolnie wy-
sokie stanowisko w Państwie i, zda się, być władzą zwierzchnią
Państwa”.

Choć Bractwo jest powszechnie znane, kontynuował, istnieje
wiele takich rzeczy „jak tajemnice, które zgodnie z własnym suro-
wo przestrzeganym prawem, ukrywać mają nie tylko wobec ob-
cych, lecz także przed wieloma członkami Bractwa. Tajemnicami
takimi, na przykład, są: nazwiska naczelnych ich przywódców
i pewne tajne zgromadzenia najbardziej wtajemniczonych, a także
decyzje podejmowane przez owe zgromadzenia i sposoby realizacji
podjętych decyzji”.

Leon XIII mówił: „Wolnomularze, jak dawniej manichejczycy
usilnie dążą, o ile jest to możliwe, do pozostania w ukryciu
i do ustrzeżenia się jakichkolwiek świadków, z wyjątkiem członków
Bractwa.

Jako dogodny sposób skrywania się udają literatów i naukow-
ców zrzeszonych w celu wspólnych studiów. Mówią o swoim entu-
zjazmie dla ogłady cywilizacyjnej i swej miłości biednych;
i oświadczają, że jedynym ich marzeniem jest poprawa warunków
w jakich żyją masy”.

Członkowie Bractwa, tłumaczył, muszą być „całkowicie posłusz-
ni swym przywódcom i mistrzom”, oraz zawsze w każdym momen-
cie okazywać gotowość wypełniania ich poleceń.

W przypadkach nieposłuszeństwa, członkowie narażają się
„na najsurowsze kary, z karą śmierci włącznie”. Mordy takie organi-
zuje się w sposób bardzo przebiegły, tak „że zabójca często unika
wykrycia i kary za zbrodnię”.

Masoneria przekształca „prawą rękę człowieka w narzędzie
rozlewu krwi” oraz jest „z zasady wrogiem wszelkich cnót przyro-
dzonych”. Za swój „cel ostateczny” Bractwo uznaje „ostateczne oba-
lenie całego tego religijnego i politycznego porządku świata,
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do którego przywiodło go [świat] chrześcijańskie nauczanie, oraz
stworzenie w to miejsce takiego stanu rzeczy, który pozostawałby
w zgodzie z ich własnymi ideałami… wywodzącymi się wprost
z naturalizmu”.

(Nawiasem mówiąc, możemy tu przypomnieć, że w 1991 roku
w społeczności odpowiedzialnej za nauczanie młodzieży zyskuje
poparcie ruch dążący do przekreślenia całej historii cywilizacji
chrześcijańskiej, by zamiast tego zachwalać dzisiejszej młodzieży
historię społeczności pogańskich.)

Papież przyznał, że wśród szeregowych członków Bractwa jest
wielu, którzy „ani osobiście nie są zaangażowani w kryminalną
działalność [Bractwa], ani nawet nie są świadomi ostatecznego ce-
lu ku któremu zmierzają”.

Masoneria, mówił, stara się zagwarantować taką strukturę
Państwa, która „w najmniejszym stopniu nie odwoływałaby się
do praw i nauk” chrześcijaństwa. Jednocześnie, celem Bractwa
jest „uczyć największego z wszystkich błędów naszego stule-
cia — że wszelkie uczucia religijne powinny zostać uznane
za sprawę obojętną, i że wszystkie religie są do siebie podob-
ne”. A to, z kolei, w rachubach Bractwa, ma spowodować — mó-
wił Leon XIII — „upadek wszystkich form religii, a w szczególno-
ści religii katolickiej…” Papież zauważył również, że kwestia ist-
nienia Boga „jest najpoważniejszym źródłem i przyczyną niezgo-
dy” wśród członków masonerii, i że ateiści przyjmowani są
do tajnych sekt na równi z tymi, którzy twierdzą, że Bóg istnie-
je.

Gdy usuniemy Boga ze społeczeństwa, powiedział Papież,
„natychmiast stracimy wszelką orientację w tym co stanowi spra-
wiedliwość, a co niesprawiedliwość, jak również w zasadach
na których opiera się moralność”. Dalej, odwołał się do przykładu:
„tam, gdzie, po wyeliminowaniu nauczania chrześcijańskiego, na-
uki [masońskie] zyskały uznanie bardziej powszechne, [tam też]
następował szybki i nieuchronny zanik dobra i prawości moralnej,
[tam] rodziły się ohydne i niegodziwe poglądy, a zuchwałość czy-
nów przestępczych przybierała rozmiary ogromne”.
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Niektórzy spośród masonów, ostrzegał Papież, „otwarcie planu-
ją i proponują by — przebiegle i z pełną świadomością celu — za-
dowolić pospólstwo dając mu niczym nie ograniczoną swobodę
czynienia zła, [a] gdy to zostanie dokonane, lud z łatwością przej-
dzie pod kontrolę i panowanie [masonerii] gotowy na wszelkie zu-
chwalstwo”.

Podsuwanie „zwyczajów i obyczajów pogańskich w miejsce tej
religii i Tego Kościoła, które Sam Bóg ustanowił” jest na tyle „sza-
lonym i nikczemnym przedsięwzięciem, że niemalże na własne
oczy widzimy w nim tę nieprzejednaną nienawiść i tego ducha ze-
msty, którymi sam szatan płonie przeciwko Jezusowi Chrystuso-
wi…”.

Zmiana i obalenie wszelkiego porządku jest również z preme-
dytacją planowane „przez wiele organizacji komunistów i socjali-
stów; i tym zamiarom sekta wolnomularska nie jest przeciwna,
a raczej gorąco popiera ich plany i podziela większość ich zasadni-
czych przekonań”.

Na zakończenie, Leon XIII zatwierdził i zaakceptował „wszystko
to, co Biskupi Rzymu, poprzednicy Nasi, zadekretowali w celu prze-
ciwstawienia się zamiarom i przedsięwzięciom sekty masońskiej,
oraz wszystko, co prawem nakazali, aby zniechęcić i odciągnąć lu-
dzi od stowarzyszeń tego rodzaju”.

Liczący 6000 słów opis zepsucia moralnego nierozerwalnie
skojarzonego z wolnomularstwem, który przedstawił Leon XIII był
szokujący i przerażający zarazem. Z całą też pewnością straszliwe
i dobrze udokumentowane papieskie oskarżenie międzynarodówki
wolnomularskiej — która, jak zapewniał New York Ti-
mes(14.01.1984) swych czytelników miała być „niewinnym stowa-
rzyszeniem” — zasługiwało na natychmiastową, zdecydowaną
i ostrą replikę.

Czy nie należy się więc dziwić, że dziennik ten ani nie zamie-
ścił fragmentu choćby papieskiej encykliki, ani nie wymienił po raz
drugi nazwy Bractwa przez cały ów okres?

Następnego roku, 1 listopada, 1885r., Leon XIII ogłosił swą en-
cyklikę Immortale Dei, w której pisał: „prawość wiary katolickiej
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nie daje się pogodzić z poglądami z pogranicza naturalizmu i ra-
cjonalizmu, istota których sprowadza się do ostatecznego pozby-
cia się chrześcijańskich instytucji i wpajania społeczeństwu przeko-
nań o wyższości człowieka, a nieistotności Boga…”.

Należy w tym miejscu przytoczyć szczególnie ostro sformuło-
wany fragment Immortale Dei, który przydać się może dzisiejszym
katolickim politykom i wszystkim tym, którzy to „osobiście są prze-
ciwni, ale…” w takich kwestiach jak sprawa aborcji lub inne istotne
problemy moralne.

Leon XIII powiedział: „...niedopuszczalnym i bezprawnym jest
postępowanie zgodne z innymi zasadami w życiu prywatnym, a in-
nymi w życiu publicznym; prywatne akceptowanie władzy Kościoła,
i publiczne odrzucanie jej. Oznaczałoby to łączenie ze sobą dobra
i zła, oraz narażałoby człowieka na konflikt wewnętrzny z samym
sobą, podczas gdy powinien on zawsze być konsekwentnym, i nig-
dy — w najmniejszym stopniu, i bez względu na okoliczności życio-
we — nie może on zejść z drogi cnót chrześcijańskich.”

Tego samego tematu dotyczył wnikliwy komentarz Leona XIII
zamieszczony w encyklice z 1896 roku, Satis Cogniłum, „O jedności
Kościoła”. Komentarz ten wydaje się odnosić szczególnie do „ka-
wiarnianych katolików” dnia dzisiejszego. Papież stwierdził, że Ko-
ściół zawsze traktował i „traktuje jako buntowników oraz wyklucza
z szeregu swych dzieci tych wszystkich, których przekonania doty-
czące dowolnego aspektu doktryny kościelnej różne są od przeko-
nań Kościoła”. Arianie, montaniści, nowacjanie, zwolennicy Euty-
chesa, czy tak zwani Quartrodecimanie, spierający się o datę świąt
Wielkanocnych — „z całą pewnością nie odrzucali oni katolickiej
doktryny wiary w jej całości: odstąpili jedynie od jej części. Któż
jednak nie wie, że wszyscy oni uznani zostali za heretyków i odsu-
nięci od łona Kościoła?”

Następnie powiedział: „Nie ma nic bardziej niebezpiecznego
niż tacy heretycy, którzy akceptują niemalże całość doktryny, a jed-
nocześnie za pomocą jednego słowa, niby kroplą trucizny, zatruwa-
ją tę prawdziwą i prostą wiarę, której uczył nas nasz Pan, a która
została nam przekazana za pomocą tradycji apostolskiej”.
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WOLNOMULARSTWO A KOŚCIÓŁ WE FRANCJI1

1 Tamże, s. 43—46.

Następca Leona XIII, Papież Pius X, w swej Encyklice „Iucunda
Sane”, ogłoszonej 12 marca 1904 roku ubolewał nad „destrukcją
ogarniającą religię”, skutkiem której „wszystko, co dotyczy porządku
nadprzyrodzonego jest, bez należytego zgłębienia, wymazywane
z kart historii; jako to Boskość Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwych-
wstanie własną Swą mocą, a także wszelkie w ogóle dogmaty wiary
katolickiej”.

Wyjaśniając istotę niebezpieczeństwa, które człowiekowi i spo-
łeczeństwu przynieść może akceptacja naturalizmu, papież zauwa-
żył, że w chwili gdy porzucimy zasadę boskości, odebrana nam
również zostanie „wszelaka kontrola nad nie dającymi się opano-
wać namiętnościami, włącznie z tymi najniższego rzędu, najha-
niebniejszymi; a umysły oddane w niewolę [owych namiętności]
padają ofiarą wszelkich niepokojów”.

Stwierdził też, kontynuując, że „plaga deprawacji triumfując
otacza nas ze wszech stron”, podczas gdy władze cywilne nie są
w stanie przeciwstawić się jej, gdyż nie chcą uznać „pomocy, której
źródłem byłby porządek nadprzyrodzony”.

Pius X dodał: Wobec odmowy uznania mocy Boga, jedyną for-
mą kontroli, jaka rządom zostaje jest siła; po siłę, jednakże,
nie można sięgać nieustannie, nie zawsze również jest ona do ich
dyspozycji. Tymczasem ludzie „ogłaszają prawa pozwalające im po-
stępować według własnego uznania, wzniecają bunty, wywołują
rewolucje, często pełne skrajnej przemocy, [i] urągają wszelkim
prawom boskim i ludzkim. Zabierzcie Boga, a wszelkie poszanowa-
nie dla praw obywatelskich, cały szacunek dla najpotrzebniejszych
nawet instytucji zanikną; zdeptana zostanie nawet wolność przy-
należna prawom natury, a ludzie posuną się aż do niszczenia struk-
tur samej rodziny”.

W swym „Vehementer Nos” „O francuskim Prawie do Separacji
Małżeńskiej” z 11 lutego 1906r., Pius X przedstawia rozmiary ma-
sońskiej wojny przeciwko Kościołowi we Francji. Aczkolwiek w sa-
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mym dokumencie nie pojawia się nazwa ponadnarodowego tajnego
Bractwa, powszechnie znanym jest fakt, że masoneria kontrolowała
rząd Francji w okresie o którym mówił Papież.

Dokument wyszczególnia następujące fakty, spośród „wielu
straszliwych ciosów” jakie władze państwowe zadały religii:

*Świętość i nierozerwalność małżeństwa chrześcijańskiego
znieważone zostały za pomocą aktów ustawodawczych.

* Szkoły i szpitale zostały całkowicie zlaicyzowane.
* Kleryków odrywa się od studiów i praktyk kościelnych, by słu-

żyli w wojsku.
* Zakony i kongregacje zostały zdziesiątkowane i sprofanowane.
*Zrezygnowano ze wspólnych modlitw otwierających sesje par-

lamentarne.
* Symbole żałoby, którym uprzednio hołd oddawano w Wielki

Piątek na pokładach wszystkich statków, zostały zakazane.
* Usunięto religijne elementy z przysięgi sędziowskiej.
* Wszelkie wzmianki odnoszące się do pojęcia „religia” zostały

zakazane w sądach, szkołach, siłach zbrojnych i wszystkich instytu-
cjach publicznych.

* Administracja i nadzór wszelkich nabożeństw należą obecnie
do jurysdykcji stowarzyszenia ludzi świeckich, łącznie z kontrolą
nad kościołami i wszelką własnością kościelną oraz przejmowa-
niem „jałmużny i zapisów testamentowych ofiarowanych na prak-
tyki religijne”.

W swym „Une Fois Encore”, z 6 stycznia 1907 roku, Pius X raz
jeszcze wyraził swój sprzeciw wobec masońskiej „wojny przeciwko
[Kościołowi we Francji]…". […]

Jedynym celem tej wojny, mówił Papież, jest „zniszczenie Ko-
ścioła i dechrystianizacja Francji w taki sposób, by ludzie nie mu-
sieli w tym uczestniczyć, by nawet nie zwracali na to uwagi”.

I po raz kolejny, w „Pascendi Dominici Gregis” („O Moderni-
stach”) z 8 września 1907r., Pius X wyraził zaniepokojenie przeni-
kaniem filozofii masońskiej w obręb Kościoła pisząc: „… popleczni-
ków grzechu [termin, którego i on sam i jego poprzednicy często
używali w odniesieniu do zwolenników Wolnomularstwa] znaleźć
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można nie tylko wśród jawnych wrogów Kościoła; czyhają oni skry-
cie … w samym Jego sercu, w Jego łonie”.

Jego Świątobliwość nadmienił dalej, że odnosi się to w szcze-
gólności do katolików świeckich oraz do tych „spośród samych ka-
płanów, którzy… gruntownie przesiąknęli zatruwającymi umysł
doktrynami głoszonymi przez owych wrogów Kościoła… którzy
chełpiąc się tym, że reformują Kościół… atakują wszystko co naj-
świętsze w dziele Chrystusowym nie oszczędzając nawet osoby Bo-
skiego Odkupiciela, którego — ze świętokradczą czelnością — po-
mniejszają do prostego, zwykłego człowieka”.

Pius X wymienił następujące przekonania charakterystyczne
dla Modernistów:

*Agnostycyzm, zgodnie z którym utrzymuje się, że zasięg umy-
słu ludzkiego ograniczony jest całkowicie do rzeczy postrzegalnych
zmysłowo, umysł więc nie jest zdolny wznieść się ku Bogu.

*Ateizm, trwała zasada powszechnie przestrzegana przez Mo-
dernistów, według której zarówno nauka jak i historia muszą być
ateistyczne, tak by Bóg i wszystko co boskie było z obu zupełnie
wyłączone.

*Religia nie stanowi obiektywnej rzeczywistości, lecz jest zale-
dwie „sentymentem”, w mniejszym lub większym stopniu „wyczaro-
wywanym” przez tych jedynie, którzy odczuwają potrzebę boskości
w obliczu zjawisk „niepoznawalnych”. Z takiego sentymentu ro-
dzi się wiara.

*Jezus Chrystus, centralny temat ich „historycznej krytyki” jest
po prostu istotą ludzką. Jego „transfiguracja” lub przeobrażenie
w Boga nastąpiło w wyniku „subiektywnej wiary”; ta sama wiara
dokonała również Jego „zniekształcenia” lub „dysfiguracji”,
tak że wszystko co jest Jemu przypisywane powinno być pominięte,
„Jego czyny i słowa, i wszystko inne, niezgodne z Jego wykształce-
niem, charakterem, okolicznościami towarzyszącymi, oraz czasem
i miejscem w których żył”.

Pius X scharakteryzował Modernizm, jako „syntezę wszelkich
herezji”.
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ROZDZIAŁ 11
REWOLUCJA OBYCZAJOWA

MATEUSZ JUSZCZYK: Na polu społecznym masoneria, neo-
marksizm, neobolszewizm, liberalizm działają w celu doprowadze-
nia ludzi do zaprzeczenia, zapomnienia o Bogu, zniszczenia Sakra-
mentu małżeństwa i podstawowej komórki społecznej którą jest
rodzina. A uderzenie w istotę Bożej rodziny to uderzenie w Kościół.

Na polu politycznym chodzi o przyjęcie wszelkich szatańskich
założeń w świetle prawa, ustaw np. zalegalizowania tzw. „mał-
żeństw” homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci, bezbożnej
metody sztucznego zapłodnienia „in vitro”, zmiany płci na życze-
nie(!), eutanazji oraz mordowania dzieci, poczętych, nienarodzo-
nych (aborcja do dziewiątego miesiąca ciąży jak i również aborcja
selektywna czyli w przypadku gdy np. będzie chłopiec zamiast
dziewczynka).

Siostra Łucja stwierdziła, że decydującą, ostateczną walką po-
między Bogiem a Szatanem będzie istota znaczenia małżeństwa
i rodziny. Szatan obecnie uderza już nie tylko na dusze, ale w samą
naturę człowieka.

Wizerunek Matki Bożej z La Salette z XIX wieku, zakrywającą
dłońmi twarz, czy Matki Bożej płaczącej krwawymi łzami w XX
wieku, przekazują ostrzeżenie, że jeśli ludzkość się nie nawróci
przyjdzie ostateczna kara.

W orędziach do ks. S. Gobbi w drugiej połowie XX wieku NMP
przestrzegała przed rozpowszechniającą się falą rozpusty, niemo-
ralności i aborcji, deprawacji dzieci i młodzieży:

„Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw natu-
rze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. […] Co więcej, celo-
wo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie
ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności.
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I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczy-
stych — jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży,
prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w sa-
motności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych
przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobod-
nie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie
dzieci.

Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nie-
czystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają
na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów. Nigdy nie-
moralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmio-
tem stałego rozpowszechniania — poprzez prasę i wszelkie środki spo-
łecznego przekazu — w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja
stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania
niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umy-
słów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek — szczególnie w kinach
i dyskotekach — stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrze-
ścijańską.

[…] Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Bo-
ga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mno-
żyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko.
Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm — grzech nieczysty przeciw-
ny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegają-
cych powstaniu życiu. Przerywanie ciąży — to wołające o pomstę przed
obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci — jest coraz
częstsze.

[…] Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego
Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia
i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary”1.

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt. s.
444, 557—558, 593.

Pod pretekstem tolerancji i wolności widać obecnie pełzającą
destrukcyjną rewolucje obyczajową. Jak natrętnie usiłuje się narzu-
cić społeczeństwu ideologie Gender i LGBT (tęczowa).
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Tak jak dawniej Polska stała się przeszkodą dla bolszewickiej
nawałnicy na Europę, tak obecnie jest ostatnim bastionem (jesz-
cze) konserwatywnych, katolickich wartości, które próbuje się
zniszczyć. Czyli to wszystko przed czym — jak zostało podane
w poprzednim rozdziale —

PAPIEŻ ŚW. PIUS X OSTRZEGAŁ JUŻ W 1904r!:
„ZABIERZCIE BOGA, A… ZDEPTANA ZOSTANIE NAWET WOL-

NOŚĆ PRZYNALEŻNA PRAWOM NATURY, A LUDZIE POSUNĄ SIĘ
AŻ DO NISZCZENIA STRUKTUR SAMEJ RODZINY”.

O źle rozumianym miłosierdziu, fałszywym miłosierdziu wobec
LGBT, o grzechach wołających o pomstę do Nieba oraz konieczno-
ści ochrony rodziny na Bożych przykazaniach, wyjaśniał Abp Jan
Paweł Lenga w rozmowie ze Stanisławem Krajskim:

„Kościół powinien w duchu Chrystusa troszczyć się o rodzinę i pro-
wadzić ją do nieba, nawracać ją w prawdziwym znaczeniu tego słowa:
aby wierzyła w Ewangelię, żyła sakramentami, szczególnie spowiedzią
i Najświętszym Sakramentem.

LGBT nie ma nic wspólnego z Kościołem i z nauką Chrystusa.
To jest grzech i trzeba to rozdzielić jedno od drugiego. […] jest takie
miłosierdzie, fałszywe miłosierdzie. […] Nie można być w taki sposób
miłosiernym dla LGBT, żeby ich przyjąć, żeby im towarzyszyć. W czym
towarzyszyć? W grzechu? Trzeba im też dać jasno do zrozumienia,
tak jak lekarz daje do zrozumienia na czym polega choroba i jak ją le-
czyć. On ukazuje chorobę konkretnie i jasno, chce wyleczyć pacjen-
ta. […] Zastanówmy się na chwilę nad tym, że jeżeli grzechy Sodomy
i Gomory i okolicznych miast doszły do uszu Boga to w jakim stanie,
zadaję może takie retoryczne pytanie, może znajdować się dzisiaj War-
szawa, Kraków, Poznań i inne miasta w Polsce, które dopuszczają się
podobnych grzechów? A sodomia na całym świecie, jej propaganda,
nawet w szkołach dla niewinnych dzieci i przygotowania dla poten-
cjalnych ofiar w przyszłości.

Czy te wszystkie nadużycia nie dochodzą do uszu Boga? A czy woj-
na atomowa, o której już poważnie się mówi, czy nie będzie tym
ogniem siarki, który zniszczy zbuntowane ludy i narody, nie będzie tą
wymierzoną karą Boga, którą zuchwale człowiek na siebie ściąga?”1.
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1 Abp J. P. Lenga MIC, Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele,
herezji, apostazji i grzechach zaniedbania, Wydawnictwo św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa, s. 29, 36, 121—122.

GENDER NISZCZY RODZINĘ,
POWIEDZIAŁ PAPIEŻ BENEDYKT XVI2

2 Dwumiesięcznik MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr
79, październik, listopad, grudzień 2014, s. 39.

21 grudnia 2012r. papież Benedykt XVI w przemówieniu pod-
czas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej
i Gubernatoratu skrytykował teorię gender:

„Wielki rabin Francji Gilles Bernheim w starannie udokumento-
wanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak na au-
tentyczną postać rodziny, składającej się z ojca, matki i dziecka,
na który jesteśmy dziś narażeni, sięga jeszcze głębszego wymiaru.
Jeśli do tej pory przyczyny kryzysu rodziny upatrywaliśmy w nie-
właściwym rozumieniu istoty wolności ludzkiej, to obecnie sta-
je się jasne, że w grę wchodzi wizja samego istnienia, tego, co na-
prawdę znaczy być człowiekiem. Cytuje on znane słowa Simone de
Beauvoir: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje” („On ne na-
it pas femme, on la devient”).

Te słowa dały podwaliny tego, co dzisiaj pod hasłem „gender”
jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie
z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek
musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną,
o której decyduje się samemu... Oczywiste jest, jak głęboko błędna
jest ta teoria i wynikająca z niej rewolucja antropologiczna. Czło-
wiek kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez
jego cielesność, co cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej
naturze i decyduje, że nie została mu ona dana jako wcześniej
określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć.

Według biblijnego opisu stworzenia, istotą człowieka jest to,
że został stworzony przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. Ten
dualizm jest zasadniczy dla istoty ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał.
Kwestionowana jest właśnie ta dwoistość, jako fakt podstawowy.
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Nie jest już ważne to, co czytamy w opisie stworzenia: Bóg „stwo-
rzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Nie, teraz uważa się,
że nie On stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas okre-
ślało to społeczeństwo, a obecnie my sami o tym decydujemy.

Płeć męska i żeńska jako rzeczywistości stworzenia, jako natu-
ra osoby ludzkiej już nie istnieją. Człowiek kwestionuje swoją na-
turę. Jest on teraz jedynie duchem i wolą. Manipulowanie naturą,
potępiane dziś w odniesieniu do środowiska, staje się tutaj podsta-
wowym wyborem człowieka co do samego siebie. Istnieje teraz tyl-
ko człowiek w sposób abstrakcyjny, który dopiero sam wybiera
dla siebie coś jako swoją naturę. Męskość i żeńskość kwestionowa-
ne są jako wzajemnie dopełniające się formy osoby ludzkiej, będą-
cej wynikiem stworzenia. Skoro jednak nie istnieje podział na męż-
czyznę i kobietę jako fakt wynikający ze stworzenia, to nie ma
już także rodziny jako rzeczywistości określonej na początku przez
stworzenie.

A w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, ja-
kie do tej pory mu przysługiwało, i szczególną godność. Bernheim
pokazuje, że z samoistnego podmiotu prawnego staje się ono teraz
nieuchronnie przedmiotem, do którego ma się prawo i który, jako
przedmiot podlegający prawu, można sobie sprokurować. Tam
gdzie wolność działania staje się wolnością czynienia siebie same-
go, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez
to ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej
istocie jego bytu, jako stworzenia Bożego, jako obrazu Boga.
W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się oczywiste,
że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, niszczy się także
godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka!”.

Papież Benedykt XVI 19 stycznia 2013r. podczas audiencji, któ-
rej udzielił uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor
Unum”, obradującej na temat: „Miłosierdzie, nowa etyka i antropo-
logia chrześcijańska”, wygłosił przemówienie, w którym powiedział:

„Pasterze Kościoła — który jest „filarem i podporą praw-
dy” (1Tm 3, 15) — mają obowiązek przestrzegać przed tymi nie-
bezpiecznymi ideologiami zarówno wiernych katolickich,
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jak i wszystkich ludzi dobrej woli i prawego umysłu. Chodzi bo-
wiem o negatywne dla człowieka wypaczenie, nawet jeśli przy-
biera pozory szlachetnych uczuć pod szyldem rzekomego postępu,
rzekomych praw bądź rzekomego humanizmu.

Dlatego Kościół potwierdza swoje wielkie „tak” wobec godno-
ści i piękna małżeństwa jako wyrazu wiernego i płodnego przy-
mierza mężczyzny i kobiety, a jego „nie” wobec filozofii takich
jak filozofia gender uzasadnione jest faktem, że wzajemne dopeł-
nianie się męskości i kobiecości jest wyrazem piękna natury za-
planowanej przez Stwórcę”.

FRAGMENT Z LUCYFERYCZNEGO PLANU ZNISZCZENIA
KOŚCIOŁA ŚW.: "19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć na-
uczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga.
Mówić, że jest dojrzałością kochać owarcie. Uczynić seks po-
wszechnym wyrazem miłości... Uczynić seks nową religią"(Szatan
istnieje naprawdę,s.323).

FRAGMENT EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—771

1 B. M., Ostrzeżenie z zaświatów…,s.94, 116—121, 136, 169—170, 174—176.

AL: Alida, E: Egzorcysta, B: Belzebub
CNOTA I NIECNOTA (WADY)
E.: W Imię Matki Bożej i w Imię…! Mów prawdę!
AL: […] Wiele dzieci np. jest tak daleko uświadomionych,

że wiedzą wszystko o seksie, przedtem aniżeli opuścili nocniki. Za-
siewa się im to, żeby tak powiedzieć w głowach, że już czterolatki
czy pięciolatki nie mają nic innego na myśli. Są nawet instytucje,
jak przedszkola, szkoły itd., które nie potrafią nauczyć ich nic lep-
szego i mądrzejszego jak tylko wbijać im do głowy seks! Co dopie-
ro młodzieży, która znajduje się w czasie dojrzewania? Rodzice
nie wiedzą, co mają czynić. [...]

Młodzież jest zepsuta (przez takie wychowanie) przedtem
niż dobrze potrafi stać na nogach. W ten sposób najmłodsza i dru-
ga najmłodsza generacja nie będzie nigdy prawdziwym bojowni-
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kiem Chrystusa, jeżeli nie nastąpi u nich rewolucyjna, gwałtowna
zmiana zapatrywań. Lepiej by dla nich było, gdyby się byli znaleźli
w obozach koncentracyjnych, aniżeli w takich salach gdzie w czasie
nauki seks podawany jest w domach jak trucizna. Do tego dzie-
je się to przy sprzyjającej atmosferze modernistycznego chrześci-
jaństwa. W Sodomie i Gomorze było to jawniejsze. Wtedy
to co psuje, nie było podawane tak jak teraz łykami i w małych
dawkach (burczy).

W Sodomie i Gomorze było to wprawdzie złe, ale oni przynaj-
mniej wiedzieli, że grzeszyli i odczuwali to. Dzisiejsze dzieci nato-
miast nie wiedzą nawet często, że grzeszą. Spostrzegają za późno,
że zostały wtrącone w grzech. […]

GŁUPOTA LUDZKA
B.: Veroba już 12 stycznia mówił o ostrzeżeniu i katastrofie.

Zaznaczył on wtedy, że to także musi być zamieszczone w ksią-
żeczce. Mówił on także o tym, dlaczego to ostrzeżenie jeszcze
nie przyszło. I że to jest paradoksalne — tylko przez modlitwę…
Wy ludzie jesteście do niczego (śmieje się złośliwie) jesteście ni-
czym i nie będziecie nigdy jak niczym. Jesteście osłami, osłami!!!
Można wam mówić siedem razy to samo. Macie mózg komara, al-
bo macie właściwie tylko przedziurawione sito! Gdyby nie było
Tego tam u góry (wskazuje w górę) wasze kości zostałyby zwalone
na kupę, w każdej sekundzie tylko On utrzymuje wasz koniec,
w przeciwnym razie bylibyście tylko szmatami i strzępami. Dlate-
go tam na dole nie możemy pojąć, że profesorowie, doktorzy
i nie wiadomo, kto jeszcze mają tak szalony sposób myślenia.
Że można mieć taką zarozumiałość, kiedy są przecież tylko łaj-
nem, które pożerane jest przez robaki!

E.: Belzebubie mów nadal z polecenia i w Imię Trójcy Świętej,
w Imię Niepokalanego Poczęcia, w Imię św. Michała Archanioła,
wszystkich Świętych Aniołów Archaniołów, Wszystkich dziewięciu
Chórów Anielskich, wszystkich Świętych Nieba!

B.: Ona chce, abym także powiedział o tej zarozumiałości, py-
sze, wyniosłości. Ona stwierdza, że to wcale nie jest odpowiednie,
a żeby tacy, tak strasznie się wynosili. Tacy są obrzydliwością
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w oczach Pana. Jest to bardzo niewłaściwe w Jej oczach, ponieważ
Ona działała jako bardzo pokorne stworzenie. Mogłaby Ona władać
koroną i wywijać berłem, miałaby ku temu wszelkie możliwości.
Czy czyniła to kiedykolwiek, w każdym razie nie na tej ziemi. Zosta-
ła Ona później wywyższona, stosownie do tego jak mówi Pismo
święte: “Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża będzie
wywyższony”. Tak jest więc, że każdy, który się sam wywyższa zo-
stanie później strasznie poniżony, aż do samego dna. Czy rozumie-
cie, co my myślimy? Jeżeli ktoś sam się wywyższa, będzie nie tylko
tak głęboko wrzucony jak się podwyższał, lecz zostanie tysiące ra-
zy niżej rzucony w dół, do najgłębszych przepaści. Jeżeli się jednak
ktoś sam poniża, który jest postawiony wysoko — my jesteśmy roz-
tropni, to wiemy (podkreśla to palcami) według przypowieści
o uczcie weselnej, kiedy Jezus powiedział:

“Kto zajmie ostatnie miejsce, zostanie zaproszony przez Pana
wesela na pierwsze". Ja myślę także o tych, którzy się tak uniżają,
że zostaną oni nie tylko w takim stopniu podwyższeni, na jakim
stopniu pokory byli, lecz zostaną tysiące razy wywyższeni, — cho-
ciaż nie zawsze tak bywa w tym życiu, to na pewno w wieczności,
a to przewyższy wszystko… Muszę powiedzieć, że jest to szalona
głupota wywyższać się, wynosić się samemu już na tej ziemi. Mu-
szę to powiedzieć, że jest to obrzydliwość w oczach Pana. Gdyby, ci
ludzie wiedzieli, co czynią, mieliby obrzydzenie do samych siebie
(śmieje się złośliwie).

E.: Belzebubie, w Imię Ojca… Niepokalanego Poczęcia…,
w Imię św. Michała Archanioła… musisz teraz mówić z polecenia
Matki Bożej.

POKORA CNOTA PODSTAWOWA
B.: Gdyby Ona (NMP) nie wybierała dla siebie ostatniego

miejsca, nawet później św. Józefa, który przecież tak wysoko był
wyniesiony, ale On tak bardzo uznawał Jej godność, gdyby nie by-
ła taka pokorna, to nie miałaby dziś nigdy, nigdy nawet w przy-
bliżeniu tej mocy nad Kościołem i światem. Wy nie mielibyście
w Niej tej Matki, która czyni dla was wszystko i uprasza wam
tak niewypowiedziane łaski, jakie tylko teraz może uprosić,
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nie mogłaby tego uczynić, gdyby na to nie zasłużyła za życia.
Praktykowała Ona pokorę aż do najwyższego heroizmu
we wszystkich cnotach i to pod każdym względem. Gdyby
nie praktykowała i nie rozwijała tych cnót, i gdyby nie miała tej
potępionej cnoty pokory, moglibyśmy się jakoś do Niej podkraść!
Mogłoby to się nam przecież jakoś udać! Niech to diabli wezmą
jeszcze raz! (krzyczy zgorzkniały, rozczarowany).

E.: Belzebubie mów nadal w Imię Trójcy Przenajświętszej…!
B.: To samo jest z ludźmi. Leży to jak na dłoni. Jeżeli człowiek

nie jest pokorny, to pochodzą stąd wszelkie wady… Wtedy możemy
takich ludzi uchwycić, jak tylko zacznie im uderzać (woda sodowa)
do głowy… Człowiek nie od dziś nie jest roztropny, nie od dziś ma
mózg komara. Długo musi dochodzić do tej roztropności, mądrości.
Nawet wtedy, gdy wysoko o sobie myśli, że jest taki roztropny, mą-
dry, i następnie siada cośkolwiek wyżej to zwala się natychmiast,
według sensu, Tych tam u Góry (wskazuje w górę). Ja jednak
nie chcę powiedzieć… Wiem to za dosyć dobrze z doświadczenia,
bo nam się to już wydarzyło.

E.: Mów nadal Belzebubie, w Imię…!
B.: Wy kapłani powinniście, dlatego głównie mówić z ambon

o przyczynie wszelkich grzechów — pysze. Powinniście się starać
o rozszerzenie cnoty pokory. Mówicie o świętych, którzy tę Boską
(do Boga zbliżającą)właściwość praktykowali w najwyższym stop-
niu, jak na przykład o Katarzynie Emmerich i o wielu tysiącach in-
nych świętych, także o Teresie od Dzieciątka Jezus. Mówicie o Janie
Vianney. Żywił on się ziemniakami, kwaśnymi ziemniakami, z któ-
rych ciągły się już przez 14 dni jakby nitki pajęczyny (jęczy).
Nie kładł się nawet na łóżko, które mu ustawiono. Uważał on,
że jest ono dla niego za dobre. Nad takimi ludźmi nie mamy
tak wielkiej mocy, którzy samych siebie uznają za złych, aby poło-
żyć się do dobrego łóżka i to nie, dlatego, aby wobec innych ucho-
dzić za cnotliwych, oni nie czynią tego na oczach innych,
ale z tym się kryją przed ludźmi. Jan Vianey ukrywał to cały czas,
że umartwiał się itd. Miał on prawdziwą pokorę. Także Katarzyna
Emmerich nie chciała pokazać swoich stygmatów i ujawniać swo-
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jego życia wewnętrznego. Dopiero, kiedy ludzie spostrzegli w jakiej
biedzie i nędzy żyje ona, kiedy to zobaczyli i postanowili, że muszą
coś z nią zrobić, gdzieś ją przenieść do lepszego mieszkania i dać
jej jakieś łóżko, wtedy ona, kiedy to stało się konieczne, kazała się
przenieść, ale tam chciała też ubóstwa do ostateczności. Leżała
ona w wiklinowym łóżku, które już było w połowie zepsute. Chcia-
ła ona być stale w samotności, dlatego przychodziły nawet ptaszki
i siadały na jej barkach. Takie zalety mają pokorni święci,
ale przede wszystkim pokorni. Tacy są przez Tych tam u Góry moc-
no uprzywilejowani. Lecą oni szybciej do Nieba, podczas gdy inni
z trudnością, wlokąc się krok za krokiem, trudną drogą. Cnota po-
kory musi być przede wszystkim głoszona znowu z ambon, dopiero
po tej cnocie idą wszystkie inne. Następnie, jako temat ważnym
jest mówić o cnocie czystości. Jest to temat na czasie i bardzo ak-
tualny i potrzebny, (oddycha z trudnością), następnie idzie prawdo-
mówność i wszelkie inne. Trzeba wskazać, dokąd prowadzi pycha,
nieczystość, kłamstwo. Trzeba na to przytaczać przykłady…

E.: Lucyferze, masz odejść, z polecenia Matki Bożej. Belzebubie
masz mówić… W Imię Przenajświętszej Trójcy…

B.: Trzeba wadę pychy przytoczyć (eksponować w kazaniach
na pierwszym miejscu). Trzeba powiedzieć, że cnota pokory musi
być wypisana (na sercu) bardzo wielkimi literami...Następnie brać
za temat gniew, złodziejstwo i wszystko inne… Trzeba zawsze przy-
taczać przykłady z życia świętych i innych (na tematy cnót, wad,
grzechów). (strasznie krzyczy). Zostawcie mnie w spokoju…

E.: Belzebubie mów nadal, mów w Imię…!
B.: To już jest dobrze, co wy robicie, to już jest dobrze, ale mu-

sicie to czynić mocno ponaglająco. Jeszcze energiczniej musicie
mówić, jak druzgocący, jak straszny jest grzech. W tym czasie Wiel-
kiego Postu namalujcie przede wszystkim grzech na ścianie… (tra-
wiący ogień). Nie pozostaną długo żadne ślady ognia, chociaż
nie wiem jak mocno wymalowalibyście (przedstawili) grzech
na ścianie. Jest on o wiele straszniejszy, aniżeli wy to możecie uka-
zać. Grzech musicie wymalować (przedstawić) i to co jest jego
skutkiem, to musicie się starać wyjaśnić z całą wyrazistością.
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Wyście to teraz wszyscy słyszeli, ale muszą to czynić także
wszyscy pozostali kapłani, nie dotyczy to jedynie tylko was samych.
Wszyscy kapłani muszą, muszą — Ona tam w Górze (wskazuje
w górę)chce, aby tak czyniono. Gdy tego nie czynią, pomimo, że po-
winni to czynić, wtedy ponoszą wielką stratę, wyzbywają się
dla siebie samych jak i dla podwładnych wielu łask. Wszyscy im
powierzeni cierpią na skutek tego i nie otrzymują tych łask, które
mogliby otrzymać.

E.: Belzebubie mów z polecenia Matki Bożej, w Imię…! i tylko
prawdę!

B.: W związku z tymi cnotami muszę jeszcze dodać: — Mów-
cie na kazaniach i przypominajcie, że ta unurzana w błocie książ-
ka: “Naśladowanie Chrystusa”, Tomasza A Kempis, której my się
tak na dole obawiamy(skowyczy jak pies) tą książkę powinniście
rozszerzać i czytać. Nie może jej także brakować w żadnym kato-
lickim domu, powinni ją wszyscy czytać. Najlepiej jeżeliby się
przeczytało jeden rozdział, a następnie starano się według niej
postępować. Jeżeli to jest możliwe powinno się czytać jeszcze te
stare nie skrócone wydanie Naśladowania Chrystusa. W nowym
wydaniu już znowu coś zmienili. Ach, oni robią przecież cały czas
wszystko inaczej! Musicie, więc starać się właśnie o te stare eg-
zemplarze. To powinno się wydrukować od nowa, jeżeli jest tego
za mało. W każdym razie powinniście także sami mówić o naśla-
dowaniu Chrystusa, stosować i roztrząsać te tematy i kłaść wier-
nym do serca.

Naśladowanie Chrystusa jest czystą pszenicą, a nie kąkolem,
przychodzi ono z nieba. Niebo chce tego i poleca już choćby, dlate-
go, ponieważ stawia krzyż Chrystusowy plastycznie przed oczyma
i ponieważ mówi jak trzeba naśladować Chrystusa na Jego Drodze
Krzyżowej. W ten sposób uczy się człowiek, jak Chrystus cierpiał
i jak każdy powinien Go naśladować, aby postąpił, chociaż jeden
krok naprzód albo jeden decymetr dalej za Chrystusem,
aby nie myślał, że to już wielka świętość, aby myślał o sobie pokor-
nie, siebie mało cenił. To musicie (kapłani) bezwarunkowo podkre-
ślać: Jest mianowicie tysiące ludzi, można by powiedzieć miliony,
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którzy myślą, że są już dobrzy, święci, jeżeli zrobią coś dobrego.
To jednak jeszcze daleko nie wystarcza; dobrzy, święci są dopiero
wtedy, kiedy nie uważają się, że nimi są, i są przekonani, że uczyni-
li jeszcze o wiele za mało, a mogliby uczynić o wiele więcej. Wtedy
dopiero są dobrzy, gdy uważają się za małych i czynią dla Chrystu-
sa, co tylko mogą.

E.: Belzebubie: W Imię Ojca…, Najświętszej Maryi Panny, św.
Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Archaniołów,
wszystkich Chórów Błogosławionych Duchów, św. Józefa postrachu
złych duchów… mów prawdę!

BĄDŹCIE TWARDZI JAK GRANIT
E.: Dla czci Matki Bożej powiedz, co chce nam jeszcze powie-

dzieć w Imię…!
B.: Jeszcze raz każe Ona powiedzieć: — Bądźcie twardzi, jako

granit i bądźcie niezłomni jak żelazo i niewzruszeni jak marmur.
Idźcie prostą drogą, wytrwale krok za krokiem. Nie patrzcie
ani na lewo, ani na prawo, ani na wschód, ani na zachód, patrzcie
jedynie i tylko w górę, idźcie za tym, czego Ona chce (wskazuje
w górę) idźcie za prawdą. A Taka jest Jej wola, to każe Ona powie-
dzieć, Ta Wysoka.

E.: Mów nadal… W Imię…! [...]
WARUNKIEM POPRZEDZAJĄCYM NIEOGRANICZONE DZIAŁANIE

DUCHA ŚWIĘTEGO JEST MODLITWA
B.: Muszę powrócić do Bierzmowania. Kiedy później taki bierz-

mowany, który poprzednio nie modlił się do Ducha Świętego,
a później wcale tego nie czyni, nie będzie on nigdy prawdziwym
bojownikiem Chrystusowym. Wtedy jego życie płynie z prą-
dem i według życia tłumu, masy. Otrzymuje on o wiele mniej łask,
aniżeli by otrzymał, gdyby bierzmowanie udzielone było właściwie
z całym namaszczeniem i wszystkimi słowami, jakie były dawniej
wymawiane.

Bierzmowany musi jak najbardziej współpracować z łaską,
aby stał się prawdziwym bojownikiem Chrystusa, wtedy nie skrę-
całby na lewo na widok każdej najdrobniejszej przeszkody, która
by stanęła na drodze. Być bojownikiem Chrystusa znaczy, stać
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przy Chrystusie i Kościele, także wtedy, kiedy jest ciężko, także
wtedy, kiedy wszędzie jest ciężko. Są sytuacje kiedy jesteście przez
świat otwarcie wyszydzani, zawstydzani, kiedy należałoby przy-
znać się i głosić zasady Chrystusowe.

Musicie to jednak czynić, ponieważ Chrystus powiedział: „Każ-
dy, kto wyzna Mnie przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem”.
Czynicie to tylko wtedy, kiedy postępujecie dobrze, kiedy żyjecie
dobrze i jesteście prawdziwymi bojownikami Chrystusa.

E. Mów, co chce powiedzieć NMP. Powiedz nam pełną prawdę!
B.: Przez całe życie musicie pamiętać, że posiadacie niezatarty

znak, jeżeli ktoś został bierzmowany, to posiada niezatarty znak
i gdy się potępi, możemy go w piekle więcej dręczyć, aniżeli tego,
który był niebierzmowany.

E. W Imię Najświętszej Maryi Panny… mów prawdę!
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
B.: A następnie małżeństwo. Nie można tak mówić: ach, my je-

steśmy zaręczeni, możemy się uważać, jako poślubieni i możemy
stosownie do tego postępować jak chcemy. Jesteśmy przeznaczeni
wzajemnie tylko dla siebie… Tak nie można, tego Ci tam u góry
(wskazuje w górę) tam nie chcą. Trzeba się wyrzekać, być powścią-
gliwym, aż do dnia w którym przystąpią wspólnie do ołtarza i tam
małżeństwo zostanie przypieczętowane przed kapłanem i przed ty-
mi tam u góry (wskazuje ponownie w górę...) w obliczu Kościoła
i wszystkich (świadków) w obliczu Aniołów i Świętych nacałe życie.

Ludzie, którzy przed małżeństwem nie żyli powściągliwie i po-
zwalali sobie na różne miłostki — to musimy także raz powie-
dzieć — tacy nie będą, nie potrafią żyć po Bożemu i w prawdziwym
małżeństwie, bo oni nie nauczyli się przedtem wyrzeczeń i ofiar,
które są wymagane w małżeństwie. Przez wielu chrześcijan jest
praktykowane… że protestant i katoliczka albo odwrotnie — przy-
chodzą i mówią: Księże proboszczu, co mamy czynić? Czy nie ma ja-
kiegoś rozwiązania? Chcielibyśmy właściwie wziąć ślub w Kościele
Katolickim, ale jeszcze nie jesteśmy całkiem zdecydowani, zastana-
wiamy się nad tym. A przecież katolik, katoliczka powinni się zasta-
nawiać czy nie staną się protestantami, czy nie stracą swojej wiary?
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I kiedy tak są jakby w rozterce i zastanawiają się, to kapłan wy-
chodzi im jeszcze naprzeciw i mówi: Ach, na to mamy sposób. Może-
cie obydwoje przyjść do kościoła katolickiego. My „zacelebrujemy”
coś ekumenicznego. Ludziom się to podoba i używają, posługują się
tym słowem, szafują nim pełnymi haustami. Przede wszystkim pro-
testanci mówią: To było piękne, żeśmy mogli coś takiego widzieć.
To nam dało teraz bardzo wiele. Naturalnie, nie widzą ani tego,
jak wiele łask i jakiego błogosławieństwa wyzbywają się katolicy
(przez mieszane małżeństwa). Jako dobry katolik, nie może, nie po-
winien zawierać protestanckiego małżeństwa. Co późnej z tego wy-
chodzi? Wtedy rządzą teść albo teściowa, a strona katolicka będzie
bardzo poszkodowana, będzie miała bardzo ciężko.

A gdy jeszcze do tego dojdą różne krzyże w małżeństwie i brak
zrozumienia jak ciężkie jest wtedy życie w takim małżeństwie. Do-
datkowym krzyżem staje się jeszcze i to, że nie wyznaje tej samej
religii albo konfesji. Z tego powodu przyjdą później spory i niesna-
ski. Małżeństwo jest już i bez tego dosyć ciężkie. Musimy powie-
dzieć jeszcze i to… Ona (wskazuje w górę) każe powiedzieć,
że przed zakochaniem się trzeba się dowiedzieć o religii partnera
i jeżeli jest się prawdziwym katolikiem, katoliczką, prawdziwym
bojownikiem Chrystusa, trzeba z tym skończyć, (jeżeli druga stro-
na nie jest katolikiem, katoliczką).

E. Czy niebo nie chce małżeństw mieszanych?
B.: Niebo nie chce małżeństw mieszanych… [...]
B.: Sakrament Małżeństwa powinien być zawierany z całą po-

wagą. Wtedy w Kanie modlił się Chrystus przede wszystkim za tych
małżonków, zatrzymał ich i udzielił im wskazówek, jak powinni żyć.
Zamknął On ich bardzo w swym sercu, On bardzo kochał tych ludzi.
Także ludzie zaproszeni na wesele powinniby sobie wziąć do serca,
że trzeba się za tę parę szczególnie modlić. Gdzie zawiera się mał-
żeństwo, powinni ludzie, którzy idą na wesele, krewni i przyjaciele
modlić się i nie tylko się modlić za tę parę, aby dorosła do swego
zadania, aby wypełniali swoje obowiązki małżeńskie, dopóki nie
rozdzieli ich śmierć. Powinno się to brać o wiele poważniej.

E. Dopóki nie rozłączy ich śmierć, w Imię Ojca…!
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ROZDZIAŁ 12 NAJŚWIĘTSZY
SAKRAMENT

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH (8.09.1774 - 9.02.1824)
9. JEZUS NA GÓRZE OLIWNEJ W OGRÓJCU1

1 PASJA w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny Emmerich…,
s. 74—77.

[…] Wreszcie z przerażeniem ujrzałam, że do znieważania Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie przyczyniało się także wielu ka-
płanów rozmaitych stopni hierarchii kościelnej, nawet takich, któ-
rzy sami mieli się za wierzących i pobożnych. […] obrzędy religijne
odprawiali od niechcenia, opieszale, więc choć jeszcze nie popeł-
niali istotnego świętokradztwa, ale pozbawiali je zewnętrznej god-
ności i blasku Bożego.

[…] Wielu było takich, którzy zamiłowani w okazałości świato-
wej, pousuwali najwspanialsze i najczcigodniejsze pamiątki daw-
nych pobożniejszych czasów, a zastąpili je czczym blichtrem.[…]

Taka opieszałość stała się nieraz powodem zgorszenia dla sła-
bych na duchu, przez to Świątynie ulegały nieraz znieważaniu, a ko-
ścioły stały pustką. Kapłani tacy popadali w pogardę, więc wnet
też i w sercach wiernych Kościoła zagnieżdżał się brud i opiesza-
łość. Widząc, w jakim zaniedbaniu pozostawiają kapłani Tabernaku-
lum na ołtarzu, i oni nie oczyszczali z brudu przybytku serca swego
na przyjęcie weń Boga Żywego. Ci więc niedbali, nierozumni kapłani
byli przyczyną, że Chrystus musiał wchodzić do brudnych, grzechem
skażonych serc. Gdy chodziło o przypochlebienie się książętom i do-
stojnikom świata, o zaspokojenie ich zachcianek i światowych pla-
nów, to tacy kapłani znaleźli zawsze czas, by zająć się tym gorliwie,
a tymczasem Król nieba i ziemi leżał jak Łazarz przed drzwiami, łak-
nąc nadaremnie okruchów miłości, bo i tego Mu nie podano.[…]
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Gdybym cały rok opowiadała, nie skończyłabym wyliczać tych
wszystkich zniewag, jakie zadano i zadawać miano Jezusowi
w Najświętszym Sakramencie. Jakaż więc boleść przejmowała Jezu-
sa, gdy widział to wszystko, gdy poznawał jasno, jak ludzie od-
wdzięczą Mu Jego oddanie się dla nas i za nas. A wszystkie te tłu-
my ludzi znieważających Go w przyszłości, stosownie do rodzaju
przewinienia różną opatrzone bronią, rzucały się teraz na znękane-
go, strwożonego Jezusa, przygniatając Go do ziemi. Widziałam mię-
dzy nimi niegodne sługi Kościoła wszystkich stuleci, lekkomyśl-
nych, grzesznych kapłanów, niegodnie sprawujących Mszę Świętą
i udzielających Najświętszego Sakramentu, a zarazem tłumy takich,
którzy obojętnie, lub niegodnie przyjmowali Najświętszy Sakra-
ment. […]

Obok tych niesłychanych, brutalnych zniewag, były tu uosobio-
ne zniewagi Jezusa więcej wyrafinowane, przebiegłe, a nie mniej
ohydne. Było więc wielu takich, którzy przez zły przykład i zdradli-
we nauki stracili wiarę w obietnicę obecności Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie, więc też przestali czcić z pokorą obecnego tam
Zbawiciela. Między nimi sporo widziałam grzesznych nauczycieli,
zbłąkanych z drogi prawdy. Walczyli oni z początku z sobą, lecz
w końcu wspólnymi siłami uderzyli na Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie Kościoła Chrystusowego. Widziałam, jak heretycy, ci na-
czelnicy sekt, pogardą obrzucali kapłaństwo Kościoła, stawiali
w wątpliwość i zaprzeczali obecność Jezusa w tajemnicy Najświęt-
szego Sakramentu tak, jak On ją sam podał Kościołowi, a Kościół
wiernie przechował. Przez swe krętackie wywody odrywali od serca
Jezusa mnóstwo ludzi, za których przelał Krew Swoją.

Ach! straszny to był widok!
Przed oczyma miałam Kościół jako Ciało Jezusa, którego poje-

dyncze członki złączone były gorzkimi Jego cierpieniami. A od Ciała
tego żywego odrywały się całe kawały, boleśnie poranione i po-
ćwiartowane. Były to wszystkie owe kacerskie sekty i rodziny i ich
potomstwo, odpadłe od społeczności Kościoła. Z jakąż boleścią
niezmierną spoglądał za tymi odpadłymi członkami Swego Ciała
Świętego i biadał nad nimi! On, który Siebie samego oddał jako
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pokarm w Najśw. Sakramencie, by rozproszoną i rozpadłą na nie-
liczne cząstki ludzkość zebrać w jedno Ciało Kościoła, Swej oblu-
bienicy, widział się teraz w tym ciele Oblubienicy rozpadłym i roz-
szarpanym przez złe owoce drzewa rozdwojenia.

Stół zjednoczenia w Najświętszym Sakramencie, najwyższe
dzieło Jego miłości, w którym na wieki chciał pozostać wśród ludzi,
stał się przez fałszywych nauczycieli kamieniem granicznym, od-
dzielającym ludzi, i tu, przy świętym stole, gdzie żywy Bóg sam jest
pokarmem i gdzie jedynie mogą się wszyscy łączyć w jedno
ku zbawieniu. Musiały się dzieci Jego oddzielać od niewiernych
i zbłąkanych, by nie stać się winnymi cudzych grzechów. W ten
sposób całe narody odrywały się od serca Jezusa, tracąc uczestnic-
two w całej skarbnicy łask, pozostawionych Kościołowi.

Jakże przykro było patrzeć, jak najpierw nieliczne jednostki od-
dzielały się od Ciała Jezusa i szły precz, a potem wrogo usposobio-
ne wracały, wzmocnione już jako całe narody; wszyscy ci odłączeni
od Kościoła, zdziczali i rozwściekleni w niewierze, zabobonach,
błędnych zasadach, pysze i fałszywej umiejętności światowej, po-
różnieni w najświętszych uczuciach, stawali wpierw wrogo naprze-
ciw siebie, lecz wnet złączeni w niezliczone hordy, rzucali się
z szałem na Kościół; a wśród nich uwijał się wąż, pobudzał do no-
wej wściekłości i między nimi samymi szerzył spustoszenie.

Jezus zaś odczuwał to tak boleśnie, jakby własne Jego Ciało
darto w niezliczone strzępki. Widział i czuł w tym ucisku całe jado-
wite drzewo odszczepieństwa ze wszystkimi gałązkami i owocami,
mnożącymi się wciąż aż do końca dni, kiedy to pszenicę zbierze się
do stodoły, a plewy rzuci w ogień.

Widok ten był czymś tak potwornym, okropnym, że podczas je-
go trwania postać mego niebieskiego Oblubieńca położyła mi rękę
na piersi, mówiąc: „Nikt jeszcze tego nie widział, a i twoje serce
pękłoby z przerażenia, gdybym go nie trzymał”.

ZMIANY PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II (1962—65)
FRAGMENTY EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—771

E: Egzorcysta, A: Akabor
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1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów..., s. 44-45.

MSZA ŚWIĘTA
A.: Były niektóre drobne rzeczy, które powinny być zmienione,

ale większość nie. Wierzcie mi! W liturgii praktycznie nic nie po-
trzeba było zmieniać. Ani lekcja, ani Ewangelia nie muszą być czy-
tane w języku krajowym. Byłoby lepiej, gdyby Msza św. była odpra-
wiana po łacinie. Bo spójrzcie na święte przemienienie, jedynie
na nie i to jest bardzo kłujące (rzucające się w oczy). Przy św. prze-
mienieniu używa się tych słów: — „To jest Ciało Moje, Które za was
będzie wydane”, a później jeszcze: — „To jest Krew Moja, Która
za was i za wielu będzie wylana”. Tak powiedział Jezus.

E. Czy nie jest dobrze, jeżeli się mówi: — „za wszystkich?” (za-
miast: za wielu będzie wylana) Mów prawdę w Imię…! Nie wolno ci
kłamać!

A.: Nie, właśnie nie. Przekład ten, nie jest tak całkiem dobry
i mówi się po największej części (w wielu współczesnych posobo-
rowych przekładach liturgicznych, niepolskich) — „za wszystkich”.
(Zdanie nawiasowe pochodzi od tłumacza). Musi być
nie „za wszystkich«, a »za wielu…". Jak tylko tekst nie jest dobry,
dokładny, to natychmiast nie ma całej pełni łask… płyną one
już bardzo skąpo. A święte przemienienie nie przynosi tyle łask, je-
żeli kapłan nie wykonuje (św. Obrzędu) całkowicie i według prasta-
rej Tradycji i w Imię Boże. Musicie mówić tak jak Chrystus: —
„Za was i za wielu…”.

E. Czy Chrystus nie wylał jednak za wszystkich swej Krwi? Mów
prawdę w Imię…!

A.: Nie, On pragnąłby wylać ją za wszystkich, ale faktycznie
nie popłynęła za wszystkich.

E. Czy dlatego, że wielu ją odrzuciło? Mów prawdę w Imię!
A.: Naturalnie, przez to właśnie, nie popłynęła za wszystkich,

bo za nas w piekle także nie.
E. Mów prawdę w Imię…!
A.: Nowy porządek Mszy biskupi zmienili — Trydencką

Mszę — nowa Msza nie jest w całości i wcale taka, jaką chcą Ci
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u Góry (w Niebie). Wkrótce dojdzie do tego, że cała Msza będzie
nieważna.

E. Jaka jest Trydencka Msza, stara Msza, którą przepisał papież
św. Pius V? — Mów prawdę w Imię… Nie wolno ci kłamać!

A.: Jest ona najlepsza, jaka może być, jest ona dla nas kłująca
(rażąca), dla nas, ale prawdziwa, dobra Msza. (jęczy)

E. Akabor, powiedz prawdę w Imieniu i na polecenie Matki Bo-
żej; rozkazujemy ci powiedzieć wszystko, co ci rozkazała!.

A.: Wszystko to powiedziałem niechętnie, ale musiałem. Ona,
Ta u Góry (Wskazuje w górę) zmusiła mnie (burczy).

E. Czy musisz jeszcze coś powiedzieć w Imię…?
POSŁUSZEŃSTWO
A.: Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jed-

nak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym
biskupom. Jest to czas, o którym Chrystus powiedział: „Będzie wie-
lu Chrystusów i fałszywych proroków”. To są tzw. fałszywi prorocy.
Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie
więcej wierzyć, ponieważ oni… ponieważ oni… przyjmują tak wiele
z nowego… (modernizmu posoborowego). My jesteśmy w nich, my
ich podjudziliśmy, my tam z dołu (wskazuje w dół). — Odbyliśmy
wiele narad, w jaki sposób możemy zniszczyć katolicką Mszę.

Już Katarzyna Emmerich powiedziała więcej jak przed stu laty.
Było to w Rzymie. (Miała ona widzenie, w którym widziała Rzym,
Watykan). Widziała go (Watykan), a dookoła niego był głęboki rów,
za rowem stali niewierni. W środku Rzymu w Watykanie stali kato-
licy. Wrzucali do rowu ołtarze, swoje figury, swoje relikwie, prawie
wszystko do tego głębokiego rowu, aż ten rów się prawie wypeł-
nił… I oto… takie czasy przeżywamy obecnie (krzyczy przeraźliwie).
Wtedy, kiedy rów został napełniony mogli niewierni (innowiercy)
przejść. Przeszli, więc i popatrzyli do Watykanu i wtedy zobaczyli,
jak mało może im dać katolicka, dzisiejsza katolicka, modernistycz-
na Msza. Potrząsnęli głowami, odwrócili się i odeszli. A wielu
z was katolików, jest tak głupich, że wychodzę im naprzeciw. Ci
jednak (innowiercy) nie chwieją się. (Nie zmieniają swej wiary, ob-
rządków, zwyczajów).
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ROZDZIAŁ 13 ZAMACH
NA LITURGIĘ

FRAGMENTY Z MISTRZOWSKIEGO I LUCYFERYCZNEGO PLANU
ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 315—324.

Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Ta-
bernakulum. […] Niech ksiądz będzie odwrócony twarzą do ludzi.
To musi być zaakceptowane. Ksiądz nie może być odwrócony
do parafian plecami. To jakby ich obraża. Ta prosta rzecz spowodu-
je, że Bóg już nie będzie czymś najważniejszym we Mszy, ale czło-
wiek.[…]

Niech ludzie nie klęczą, otrzymując Komunię, ponieważ jest
to tylko rodzaj posiłku niewymagający jakiegoś specjalnego zacho-
wania. Wzięcie Komunii do ręki także pomoże odrzucić ten mi-
styczny sens, święty sens Eucharystii. Może tylko dzieci niech biorą
Komunię Świętą do ust. […]

Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakra-
lizacji Mszy Świętej. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest
bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.
Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Świętej, modlitw i pieśni. Wno-
si ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia
wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają
szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną. Zachęcać
kobiety… niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami
i diakonami…

Zastopować przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach. Przy-
kazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych
rąk przed i po Komunii Świętej. Mówić im, że Bóg kocha je takimi,
jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.
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Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. Zli-
kwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić
gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. […]

Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy Świętej,
jak również ludziom podczas podawania Komunii Świętej. […]

Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać
to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszę-
dzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbyt-
kiem.[…]

Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy
drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spo-
wiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź
wówczas zaniknie.

Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii
Świętej. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć po-
dawać Komunię Świętą na rękę i na stojąco lub siedząco jak prote-
stanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam
Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie za-
mienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie
z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła.
Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Za-
instalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazy-
wając je tabernakulum.

Widać coraz wyraźniej, że im bardziej Kościół Święty odda-
la się od rytu Mszy Świętej Trydenckiej, tym mamy coraz większy
chaos i zamieszanie w Kościele, słabnie wiara i coraz więcej ludzi
odchodzi od Kościoła. Duchowni wciąż nie dostrzegają,
że to głównie ich samowola oraz niezliczone błędy i kompromisy
z Prawdą są przyczyną osłabienia Kościoła i wzmożonych na Nie-
go ataków szatana. O tych strasznych ciemnościach, które ogarną
duchownych zarażonych racjonalizmem i masońskim liberali-
zmem, i szerzących liczne i zgubne błędy wewnątrz Kościoła, mó-
wiła już Matka Boża w Fatimie, a ostatnio potwierdziła w Aki-
ta. […]
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W Polsce dzięki kard. St. Wyszyńskiemu reformy te nie poszły
aż tak daleko jak na Zachodzie. Dopiero obecnie próbuje się te „za-
ległości” nadrobić.[…]

Dzisiaj jak na dłoni widać, że natura nowej Mszy Św. ułatwia
wszelkiego rodzaju profanacje, a szczególnie Świętej Eucharystii,
co ma miejsce z niesłychaną częstotliwością, w przeciwieństwie
do Mszy Św. Trydenckiej. Msza Św. jest największym skarbem Ko-
ścioła i ludzkości i najmniejsze jej zubożenie spowoduje zmniej-
szenie spływu łask, a zatem osłabienie Kościoła i nasilenie się zła
na świecie. Kościół nigdy się nie odnowi ani nie odrodzi, a wręcz
przeciwnie, będzie ulegał coraz większemu rozkładowi i osłabie-
niu, czego już jesteśmy świadkami, jeżeli nie powróci do rytu Mszy
Trydenckiej1.

1 Tamże, s. 337—338, 420.

Z WIZJI BŁ ANNY KATARZYNY EMMERICH — CIERPIENIE PANA
JEZUSA W OGRÓJCU

„…z przerażeniem ujrzałam, że do znieważania Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie przyczyniało się także wielu kapłanów roz-
maitych stopni hierarchii kościelnej…

OBRZĘDY RELIGIJNE… POZBAWIALI JE ZEWNĘTRZNEJ GOD-
NOŚCI I BLASKU BOŻEGO”2.

2 PASJA w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny K. Emmerich, s.74

MATEUSZ JUSZCZYK: Szatan przez wieki krążył i wraz ze swoją
armią próbował siłą, prześladowaniem, kłamstwem zniszczyć Ko-
ściół Katolicki od zewnątrz, ale i tak był nie do zdobycia, i wiedzie-
li, że podobne działanie zajęłoby jeszcze dużo czasu. Postanowili
zniszczyć go od wewnątrz, wtargnąć do Kościoła — wrogowie „któ-
rzy przychodzą… w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilka-
mi” (Mt 7, 15) — aby pod płaszczykiem „ubogaceń”, „zjednoczenia”,
„otwarcia się” doprowadzić go do ruiny.

ŚW. PIUS X. Na początku XX wieku, w encyklice z 1907r.
„O zasadach modernistów” Papież św. Pius X przestrzega przed
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zgubnym działaniem modernistów dla których Sakramenty są tyl-
ko symbolami. Natomiast w katechizmie katolickim św. Piusa X
(pierwsze wydanie: 1908r.) jest wskazane, że powinniśmy przyj-
mować Eucharystie na klęcząco, do ust i nigdy nie powinniśmy
dotykać jej palcami: „Komunię Świętą powinniśmy przyjmować klę-
cząc, lekko unieść głowę, pobożnie skupić spojrzenie na przenaj-
świętszej hostii, wystarczająco otworzyć usta i nieco wysunąć język.
[…] Gdy hostia święta przyklei się do podniebienia, wówczas należy
ją odkleić z pomocą języka, ale nigdy nie można używać do tego ce-
lu palców”1. A więc nie ma tu wyboru, wg uznania wiernego,
że może jeszcze na stojąco i na rękę jeśli tak chce.

1 Katechizm Katolicki św. Piusa X…, s. 144—145.

W katechizmie jest również wskazane, że należy klęczeć w cza-
sie Mszy Św. — tak jak wielokrotnie ma to miejsce we Mszy Św.
Trydenckiej tzw. przedsoborowej: „Skromność osoby polega przede
wszystkim na skromnym stroju, na zachowaniu ciszy i skupienia,
na zachowaniu — w miarę możliwości — postawy klęczącej, za wyjąt-
kiem czasu, gdy czytane są obie Ewangelie, których słuchamy sto-
jąc”2. W Liturgii obecnej Mszy Św. „posoborowej” nastąpiły dra-
styczne zmiany — postawa klęcząca zachowała się jeszcze
przy Przeistoczeniu i na „Panie nie jestem godzien…”.

2 Tamże, s. 149.

A klękano również przedtem na „Święty, Święty, Święty”, „Ba-
ranku Boży, który gładzisz…” i na „Bożym błogosławieństwie”
na zakończenie Mszy Św.

Zaplanowana masowa infiltracja Kościoła w XIX i XX wieku po-
zwoliła już tak przedostać się modernistycznym, masońskim, ko-
munistycznym biskupom i kardynałom do najwyższych władz hie-
rarchii kościelnej, dając im możliwość wprowadzenia negatywnych,
destrukcyjnych zmian m.in. w Liturgii Mszy Św. jakie zaszły po So-
borze Watykańskim II (1962—1965).

Trzeba przeciwstawić się modernistyczno-masońskim katastro-
falnym założeniom, protestantyzacji Kościoła Rzymskokatolickiego,
które już wszechobecnie zapanowało.
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Słowa dwóch kardynałów za pontyfikatu Benedykta XVI: wypo-
wiedź kard. Joachima Meisner’a dla Die Tagespost — „Po Soborze
tak bardzo dopasowaliśmy się do ducha czasu, że utraciliśmy gdzieś
zmysł świętości. Karygodnie zaniedbaliśmy katechezę o sakramentach
i całkowicie wykreśliliśmy zewnętrzne oznaki bojaźni Bożej. Takie
oznaki — balaski, post eucharystyczny, klękanie czy Komunia do ust —
były jak mur ochronny otaczający świętą Eucharystię. […] Przestaliśmy
chronić Misterium i teraz przeżywamy totalną profanację świętości.[…]
To fatalna sytuacja, która wymaga pilnej naprawy”1, oraz kard. Anto-
nio Canizares Llovera „Jeśli strywializujemy Komunię św., strywializu-
jemy wszystko”2.

1 Niemiecki ksiądz: Komunia święta tylko na klęcząco i do ust. Zakończmy plagę
profanacji! cyt. za: Polonia Christiana (pch24.pl) Źródło: communioveritatis.de
2 Komunia św. na klęcząco, cyt. za: niedziela.pl. Źródło: Niedziela Ogólno-
polska 33/2011, s. 33.

Widać to po Soborze Watykańskim II jak zmieniona jest Litur-
gia obecnej Mszy Św. [pomimo, że dalej jest to (jeszcze) wielkie,
rzeczywiste ponowienie Ofiary Krzyżowej] w porównaniu do Mszy
Św. Trydenckiej: Kapłan sprawujący Mszę Św. jest odwrócony ple-
cami do Tabernakulum. Komunia Św. przyjmowana jest na stojąco,
do ręki, od szafarzy świeckich. Balaski, klęczniki pousuwane bądź
nieużywane. W czasie Mszy Św. więcej stania niż klęczenia oraz ak-
tywizacja wiernych, szczególnie kobiet do służby przy Ołtarzu.

Wprowadzenie gitar, bębnów, perkusji zamiast kościelnej mu-
zyki organowej. Niby mało znacząco zewnętrzne rzeczy, ale jednak
mające swój wpływ. Wynikiem tego jest zanik sacrum wobec Eu-
charystii, masowe odejście ludzi od kościoła, utrata wiary oraz spa-
dek powołań kapłańskich i zakonnych. We Mszy Św. Trydenckiej
(tzw. również przedsoborowej, Wszechczasów) Kapłan był zawsze
ustawiony przodem do Tabernakulum, Krzyża. W założeniach ma-
sońskich można przeczytać, że poprzez odwrócenie Kapłana
w stronę wiernych powoduje to, że wtedy człowiek staje się „naj-
ważniejszy”, a nie Bóg. Argumentowano to też jako z „szacunku
do wiernych”.
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MASONERIA w obecnym czasie wykorzystuje tzw. „pande-
mie” — licząc na jeszcze większą nieroztropność duchowieństwa,
nieświadomość wiernych i powołując się na (fałszywe) posłuszeń-
stwo — do szerzenia banalizacji i desakralizacji Najświętszego Sa-
kramentu.

Obecna sytuacja, upadek związany z zachęcaniem, a w nie-
których miejscach z przymuszaniem do Komunii Św. na rękę —
z powodu tzw. „pandemii” — przyczynia się do zrealizowania celu
masonerii jakim jest upowszechnienie tej formy we wszystkich
Kościołach Rzymskokatolickich: „Francuskie czasopismo VERS DE-
MAIN opublikowało w r. 1970 następującą wiadomość: są trzy fazy
masońsko-diabelskiego planu:

1. Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolic-
kich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2. Należy osiągnąć, by „chleb” był kładziony komunikującym do rę-
ki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dążyć do trzeciego
etapu.

3. Tak przygotowani wierni zostaną doprowadzeni do wiary, że Eu-
charystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszech-
nego braterstwa”1.

1 Ks. D. J. Olewiński, W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej, Wydaw-
nictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997.

Obecnie mamy kolejne „ubogacenie”, ponieważ na początku
2021r. dopuszczono już formalnie kobiety do służby przy Ołtarzu
i rozdawania Komunii Św. czyli to co na celu m.in. miał w dwóch
punktach „Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego”:

„5. Zachęcać kobiety… niech żądają one prawa do bycia kapłana-
mi, lektorami i diakonami… […] 30. Pozwolić kobietom i osobom
świeckim na rozdawanie Komunii Świętej. Argumentować, iż mamy te-
raz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Świętą na rękę i na sto-
jąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco”2.

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 321, 324.

Kult, sacrum, miłość do Eucharystii — oprócz silnej wiary, czy-
stego, gorliwego serca, żarliwej modlitwy — odnosi się również
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do postawy zewnętrznej. Stan łaski uświęcającej i żal za grzechy
pozwala nam przyjąć Komunie Św., a ku czci i chwale Najświętsze-
go Sakramentu powinniśmy przyjmować tylko na klęcząco (jeśli
stan zdrowia to umożliwia), tylko do ust ( bo nie mamy konsekro-
wanych rąk oraz okruszki Hostii Św. które zawsze pozostają na dło-
niach ulegają rozproszeniu i sponiewieraniu), tylko z rąk Kapłana
( nie od szafarza świeckiego, to Kapłan jest szafarzem Eucharystii)
przy Stole Pańskim czyli przy balaskach bądź klęcznikach.

A jeżeli ktoś — w obecnym czasie tzw. „pandemii” — dalej
nie chce przyjmować Komunii Św. do ust to zamiast na rękę powi-
nien przyjmować Komunie Św. duchowo, która ma taką samą war-
tość sakramentalną jak forma tradycyjna. Forma Komunii Św.
na rękę nie jest wcale higieniczna (wręcz przeciwnie jak stwierdzili
liczni lekarze) i na pewno jest to profanacją Najświętszego Sakra-
mentu! Miejmy na uwadze świadectwo Marii Simmy, która miała
wyjątkowe „przeżycia” z duszami czyśćcowymi:

„Zmarła niedawno pewna kobieta, która rozdawała Komunię i in-
spirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie. Znałam ją nie-
długo, ale dużo o niej słyszałam. Przed pochówkiem trumna została
otwarta, aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać. Potem, w usta-
lonym wcześniej czasie, trumnę zamknięto. Jednakże przed upływem
godziny jakiś bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana,
który sprawował obrzędy, aby ponownie otworzył trumnę na krótką
chwilę, tak by ukochany krewny mógł ujrzeć zmarłą, jak inni mogli
to zrobić przedtem. Kapłan się zgodził i w obecności jednego
lub dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnął
do środka.

Ta mała grupka ujrzała coś, co nie było widoczne jeszcze chwilę
wcześniej: ręce kobiety stały się czarne jak smoła. Dla mnie, jak i dla in-
nych był to znak, który potwierdzał, że niekonsekrowane ręce nie mogą
rozdawać Jezusa w Komunii. […] Tak, przyjmowanie Komunii Świętej
na stojąco i na rękę jest sprawką Szatana i jest na to wiele dowodów!
Ten, kto nie jest w stanie tego zobaczyć, jest zaślepiony.

[…] Dopóki Komunia na rękę na stojąco nie zostanie surowo za-
broniona w naszym Kościele katolickim, dopóty ludzie nie pogłębią

145

KORONA CIERNIOWA, OBLICZE PANA I MĄDROŚĆ BOŻA



wiary, ponieważ bardzo na tym cierpi postawa szacunku do Świętej
Eucharystii. Gdy wykorzenia się szacunek wobec Najświętszego Sa-
crum, miłość do Boga i miłość bliźniego również na tym cierpią”1.

1 Powinno się odejść od rozdawania Komunii na stojąco i na rękę. Dusze
czyśćcowe do Marii Simmy. cyt. za: vicona.pl. Źródło: Uwolnijcie nas stąd!
O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz, wyd. M, Kraków
2015.

Dla odrodzenia się w pełni kultu Najświętszego Sakramentu
należałoby się odnieść do zastrzeżeń bł. kard. Stefana Wyszyńskie-
go — wielkiego wojownika Maryi, dzięki któremu w Polsce m.in.
nie było radykalnych zmian liturgicznych jakie miały miejsce
na Zachodzie po II Soborze Watykańskim, a które przyniosły kata-
strofalny skutek — co do postawy przyjmowania Komunii Św.
i przywrócić zalecenia 177 Konferencji Episkopatu Polski z 1980r.:

„Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diece-
zjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust
w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi ob-
ciążonych kalectwem lub chorobą”2.

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 347—348.

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE. Niepokojąca jest również sytu-
acja dzieci pierwszokomunijnych, które gdzieniegdzie również
przyjmowały Komunie Św. na stojąco i na rękę3. Dla dzieci
jak i dla nas wszystkich powinna być wzorem postawa dzieci fatim-
skich, które przyjmowały Komunie Św. od anioła na klęcząco
i do ust. Te miejsce objawień w Fatimie z 1916r. jest obecnie upa-
miętnione poprzez figurki św. Franciszka, św. Hiacynty i Łucji klę-
czących przed aniołem trzymającym Eucharystie. W książce
dla dzieci pierwszokomunijnych pt. „Przygotowanie do Spowiedzi
i Komunii św.” ks. Zygmunt Bielawski przestrzega, dlaczego
nie wolno dotykać Komunii Św.: „Teraz zbliża się ksiądz do balasek,
aby wam podać Pana Jezusa. […] Ksiądz kładzie wam Pana Jezusa
na język. Czasem przylgnie Komunikant do podniebienia.

3 Zob. Masowe Pierwszokomunijne Profanacje Bożego Ciała w Polsce AD
2020, www.youtube.com
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Wtedy trzeba Komunikant spokojnie językiem podważyć. Palcem
nie wolno nigdy dotknąć Hostii św. Tylko księdzu wolno rękoma do-
tknąć Hostii św., bo ma palce poświęcone. O tym pamiętajcie!”1.
To wezwanie jest również skierowane do wszystkich wiernych
jak i do księży, biskupów, kardynałów… tak, o tym pamiętajmy!

1 Cyt. za: Przeorat Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni
(FSSPX, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X): https://gdynia.fsspx.pl/author/
mbednarek/page/6/?page_number_2=3&page_number_5=1&page_num-
ber_ 7=2&type_0=album&album_gallery_id_0=17 (dostęp: 2020-05-15)

INSTRUKCJA ZA PAWŁA VI. W latach 1962—1965, czyli w trak-
cie Soboru Watykańskiego II były próby, aby oficjalnie uznać przyj-
mowanie Komunii Św. na rękę (co już praktykowano przed i w trak-
cie Soboru) pod pretekstem powrotu do pierwszych wieków. Także
było to tłumaczone jako chęć zjednoczenia, zbliżenia do protestan-
tów, czyli zmasowany atak na Sakrament Eucharystii i jego zniewa-
żenie oraz istoty Mszy Św. Za pontyfikatu Papieża św. Pawła VI wy-
dano 29.05.1969 r. instrukcję dotyczącą udzielania Komunii Św. pt.
„Memoriale Domini” gdzie przyznano, że w pierwszych wiekach —
za czasów prześladowań Kościoła — forma "na rękę” była praktyko-
wana (ale przyjmowano na specjalną chustę zwaną dominicale),
natomiast z biegiem czasu uznano, że najgodniejszą i najbezpiecz-
niejszą formą będzie gdy to sam Kapłan udziela Komunii Św.
do ust, i że dalej należy to zachować:

„Zwyczaj zanoszenia Eucharystii nieobecnym został wkrótce po-
wierzony tylko szafarzom wyświęconym, z tego względu, aby z większą
uwagą okazywać cześć dla Ciała Chrystusa, a także ze względu na po-
trzeby ludzi. W następnym czasie, po dokładnym zbadaniu rozumienia
tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa,
z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, któ-
rej jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz (czy-
li Kapłan — dop. M. J.) sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba
na języku komunikanta.

Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zacho-
wać ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opie-
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ra się on na tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on
oznaką czci wiernych dla Eucharystii. […] A wreszcie, że szczególna
ostrożność, jaką Kościół zawsze nakazywał wobec najmniejszych na-
wet kawałków konsekrowanego chleba, będzie zachowana: […]

Zmiana w tak ważnej dziedzinie, która oparta jest na bardzo starej
i czcigodnej tradycji, oprócz faktu, iż dotyczy ona dyscypliny, może
nieść też ze sobą różne niebezpieczeństwa. […] także utratę czci
dla szlachetnego sakramentu ołtarza, jego profanację lub zafałszowa-
nie właściwej doktryny. […] Najwyższy Pasterz postanawia, iż z dawna
przyjęty sposób rozdawania Komunii świętej wiernym nie powinien
być zmieniony”1.

1 Instrukcja dotycząca sposobu udzielania Komunii świętej Memoriale Domi-
ni, cyt. za: Vademecum liturgiczne: https://vademecumliturgiczne.pl (dostęp:
2020-05-05).

Pomimo zaleceń do zachowania tej formy dalej rozpowszech-
niano postawę „na rękę” i z czasem pod wielkim naciskiem uda-
ło się modernistom wprowadzić to w przepisy kościelne. Obecnie
gdy się mówi, że to nie jest odpowiednia forma, wierni czy du-
chowni nie znający w całości — przyczyn, przebiegu i skutków —
powołują się — oprócz, że „proboszcz, biskup pozwala” — to jesz-
cze właśnie na przepisy kościelne, że skoro jest to dopuszczone
to musi być „dobre, prawidłowe”. Ks. prof. Tadeusz Guz stwierdził
w 2014r., że jakiekolwiek przepisy kościelne pozwalające przyjmo-
wać Eucharystie na stojąco i na rękę są niepoprawne, a jedyną pra-
widłową formą dla katolika i Polaka jest postawa na kolanach
i do ust. [Zob. Ks. Tadeusz Guz — Jak przyjmować Komunię Świętą?
(USA, Bridgeport CT 2/09.2014), www.youtube.com].

Ostatecznym ciosem, celem masonerii jest zmiana słów konse-
kracji co unieważni, unicestwi Msze Św. jako realną, rzeczywistą
Ofiarę Krzyżową doprowadzając ją do obrzędu protestanckiego.
To już będzie tylko końcowy owoc tych wszystkich destrukcyjnych
zmian i „ubogaceń” jakie zaszły po Soborze Watykańskim II. Ko-
ścioły pozamykane czy zniszczone, powszechna niewiara, aposta-
zja, profanacja czyli „Ohyda Spustoszenia”. Msza Św. (i Różaniec)
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podtrzymuje świat, a więc gdy dojdzie do unieważnienia Mszy Św.
będzie to również w ogromnym stopniu „Wielki Ucisk”.

Słowa św. Ojca Pio: "...gdyby nie było Mszy Św., to w chwili obec-
nej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Św. jest jego
mocną podporą, która go podtrzymuje”1.

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej, Maria Vincit, Wrocław 2010,
s. 5.

Ale po wielkim oczyszczeniu nastąpi powrót do piękna, sa-
crum, pełni łask Mszy Św., tak jak to zostało przekazane m.in.
w orędziach NMP do ks. Stefano Gobbi oraz w orędziach Pana Je-
zusa do ks. Ottavio Michellini — „Po oczyszczeniu pasterze będą mu-
sieli dokonać dzieła odnowy dyscypliny dotyczącej Sakramentów,
zwłaszcza przywracając im właściwy stan rzeczy. Mówiłem już, że Mój
Kościół jest atakowany z zewnątrz przez moce piekielne, a wewnątrz
przez współpracujących z nimi, czyli przez tylu nowych Judaszów, któ-
rzy zdradzają Go pod pretekstem odnowy licznych struktur doktrynal-
nych, w zakresie sakramentów i liturgii. Olbrzymim manewrem, jaki
szatan przygotowuje — jest skupienie wokół siebie wszystkich wrogich
sił i nowych Judaszów i uderzenie w Kościół, aby Go zniszczyć. Już jest
pewny zwycięstwa. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zatraciło się
wiarę w Moje Bóstwo!”2.

2 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…,s.364

PRYMAS TYSIĄCLECIA — BŁ. STEFAN WYSZYŃSKI3

3 Günther P. B. CCD, Szatan istnieje naprawdę. . ., s.347-348, 379.

Śp. ks. kardynał St. Wyszyński wielokrotnie zwracając się
do duchownych, przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Ko-
munii Świętej na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał
to nowo wyświęconym kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie do-
puści, aby Komunia Święta była podawana na stojąco i do ręki,
a tym bardziej przez „szafarzy świeckich”, gdyż doskonale już wie-
dział, jakie potworne owoce przyniosło to na Zachodzie. Dlatego
przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się
na Zachodzie i nie wprowadzali tych gorszących praktyk w Polsce.
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Święci i wielcy biskupi zawsze wcześniej dostrzegali niebezpie-
czeństwo.

177. KONFERENCJA PLENARNA EPISKOPATU POLSKI
Na początku swego pontyfikatu, 3 kwietnia 1980 r., Ojciec

Święty Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy
i kulcie Eucharystii, gdzie zwrócił uwagę na nadużycia, które się
wkradły do kultu Eucharystycznego i polecił przygotować in-
strukcję, która pomogłaby je usunąć. Święta Kongregacja ds. Sa-
kramentów i Kultu Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek,
3.04.1980 r. Instrukcję w sprawie niektórych norm Kultu Eucha-
rystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów wprowadzić ją
w życie.

177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca
w Warszawie w dniach 10—12.12.1980 r., mając na uwadze wska-
zania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kra-
ju, wydała niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują du-
chowieństwo diecezjalne i zakonne. Oto, do dzisiaj obowiązujący
Kościół w Polsce, tekst tego dokumentu.

Przepisy ogólne
I. Wszyscy kapłani powinni zapoznać się z listem Ojca Święte-

go Jana Pawła II o tajemnicy i kulcie Eucharystii oraz Instrukcją
Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 3.04.1980 r.
Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powin-
ny się one stać przedmiotem refleksji na kongregacjach ducho-
wieństwa…

Przepisy szczegółowe
Przyjmowanie Komunii Świętej
Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diece-

zjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust
w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi
obciążonych kalectwem lub chorobą. […]

177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski Warszawa, dnia
11.12.1980 r.

Ks. Kard. St. Wyszyński Prymas Polski
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SZAFARZE ŚWIECCY PROFANUJĄ PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRA-
MENT1

1 Tamże, s. 382—383, 373—374

Poniżej przytaczamy fragment rozmowy z abpem… na łamach
(nie przypadkowo chyba?) Tygodnika Powszechnego nr 23
z 5.06.1994r. w artykule pt. Być Pasterzem.

Red. „TP”: Dlaczego nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Św. są
tylko mężczyźni? Ks. abp […].: „To jest tylko etap przejściowy, żeby
nie było szoku, zresztą w niektórych, zwłaszcza rolniczych regio-
nach nie możemy sobie pozwolić nawet na to, żeby Komunię Św.
rozdawał mężczyzna. Zbyt wielkie są opory. W Polsce głównie dzię-
ki kard. Wyszyńskiemu, nie mieliśmy radykalnych zmian liturgicz-
nych. I nie ma u nas Lefebrve’a. To łaska płynąca z czasów zniewo-
lenia. Kościół-twierdza też był potrzebny, musieliśmy się bronić.
Teraz przyszedł czas na Kościół bardziej otwarty”.

Oprócz niedostrzegania łatwych do przewidzenia zagrożeń
z proponowanych zmian, niepokojąca jest tu również ocena dzia-
łalności wielkiego Prymasa…, którego Ojciec Św. Jan Paweł II na-
zwał wielkim i opatrznościowym Synem Narodu. Sam ks. abp z jed-
nej strony przyznaje, że Kościół bardziej „otwarty” (tzn. Komunia
Św. na stojąco, do ręki, „szafarze świeccy”, ministrantki itp.) jest
jak gdyby z dawna oczekiwany i lepszy od Kościoła z czasów ks.
Kard. Wyszyńskiego, a z drugiej strony twierdzi, że wtedy Kościół-
twierdza, czyli ten bardziej (tzw. — dop. M.J.) zacofany i mniej po-
stępowy i otwarty bo… z Komunią Św. na klęcząco, bez „szafarzy
świeckich”, ministrantek… itp. był potrzebny. Czyżby Kościół „bar-
dziej otwarty”, w rozumieniu ks. abp, byłby zdolny być twierdzą
przeciw komunistom?

Natomiast prawda jest taka, że Kościół Św. powinien być za-
wsze twierdzą nie do zdobycia i zawsze coraz bardziej otwarty,
ale nie w duchu światowym czy protestanckim, ale w duchu praw-
dziwej Tradycji Apostolskiej tzn. prowadzącej przez modlitwę i po-
kutę do przemiany serca. Od kiedy to… podawanie Komunii Św.
na stojąco, czy do ręki i w dodatku jeszcze przez „szafarzy świec-
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kich”, przyczyniają się do prawdziwej pokuty, do umiłowania krzyża
i cnót chrześcijańskich?! Zawsze było odwrotnie, te „nowinki”
i „wynalazki” schlebiające ludzkim słabością i wyobrażeniom, bazu-
jące zawsze na uczuciach i emocjach, niszczą i odwracają uwagę
od tego, co jest święte i nadprzyrodzone, zacierając i zaciemniając
coraz bardziej ofiarny i odkupieńczy charakter Mszy Świętej. Pro-
wadzi to z czasem niepostrzeżenie i nieuchronnie do kultu czło-
wieka, nadając Mszy Świętej coraz bardziej charakter „uczty”
i „bankietu”, tzw. „braterstwa” spotkania, podobnie jak to ma miej-
sce w różnych sektach.

Doskonale to rozumieją wrogowie Kościoła Św. dążący do jego
zniszczenia. Tym bardziej szokujące jest, że nie mogą tych elemen-
tarnych prawd zrozumieć... biskupi! Nie zauważa ks. abp oczywi-
stych faktów, że to Kościół Św. [tzn. ten (tzw. — dop. M.J.) zacofany,
staroświecki, bez radykalnych zmian liturgicznych, z przyklęka-
niem, z wielkim poczuciem sacrum, bez „szafarzy i szafarek świec-
kich”, bez ministrantek…] za czasów ks. kard. St. Wyszyńskiego wy-
szedł obronną ręką nie tylko w czasie terroru komunistycznego,
ale także w czasie zaborów.

Natomiast Kościół bardziej „otwarty”, nowoczesny, idący z du-
chem czasu (Komunia Św. na stojąco i do ręki, „szafarze świeccy”,
ministrantki, bez przyklękania itp…), który nie doświadczył terroru
komunistycznego na Zachodzie, już zaledwie po upływie 20 lat
od chwili upowszechnienia proponowanych przez ks. abp. nowości
przestał praktycznie istnieć, doprowadzając prawie całą Europę
Zach. i Amerykę do neopogaństwa. Tak, że już normalną jest rzeczą
mówienie dzisiaj, że kraje te znajdują się w okresie postchrześci-
jańskim.

Czyżby ks. abp nie chciał lub nie potrafił z tych niepodważal-
nych i przerażających faktów i owoców działalności duszpasterskiej
swoich współbraci w biskupstwie na Zachodzie Europy wyciągnąć
właściwych wniosków? Tylko w ciągu siedmiu lat po wprowadze-
niu nowej uproszczonej Mszy Św., z tymi i innymi nowościami
o które ks. abp zabiega, w latach 1969—1976 liczba księży w świe-
cie zmniejszyła się z 413.438 do 243.307 — prawie o połowę (sta-
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tystyki Stolicy Apostolskiej), około 100.000 księży wstąpiło
w związki małżeńskie, w krajach tych odnotowano również 90%
spadek nawróceń na katolicyzm i powołań kapłańskich, nie mó-
wiąc już o tym, że dziesiątki milionów wiernych opuściło ten już im
obcy i zdesakralizowany i sprofanowany przez jego własnych bi-
skupów i kapłanów Kościół.

Przed Soborem było dokładnie odwrotnie. Skąd to przekleń-
stwo zamiast błogosławieństwa?! Czyż Chrystus nie powiedział, że:
„Poznacie ich po owocach”. […]

Na łamach miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”,
maj 1995 r., w artykule Bierzcie i jedzcie… bierzcie i pijcie, którego
autorem jest ks. […] zawarte są takie oto słowa: „Komunia wiernych
następuje po Komunii celebransa lub kapłanów. Może ona odby-
wać się w kilku formach: wierni pozostają na swoich miejscach, prze-
chodzą przed ołtarz lub do balustrady w postawie klęczącej lub stoją-
cej. Zazwyczaj księża podają do wiadomości formę, odpowiednią
do danej celebracji liturgicznej”! Czyli nie zarządzenie Konferencji
Episkopatu Polski, nie mówiąc już o Piśmie Św. i uświęconej setka-
mi lat Tradycji Kościoła, ma moc wiążącą, lecz to, co postanowi ka-
płan; to tak jak u protestantów, gdzie decyduje pastor i gdzie
na dodatek prawie wszyscy oni różnią się między sobą w interpre-
tacji Pisma Św.

Na końcu tego artykułu znajduje się dodatek od Redakcji pt.
„Radzimy duszpasterzom”, w którym między innymi czytamy: „Naj-
większą jednak „wymowę” ma procesjonalne podchodzenie wiernych
do Komunii Św. Jest przy tym najwięcej spokoju i porządku. Kapłan,
diakon lub inny „szafarz” Eucharystii stoi wtedy spokojnie w jednym
miejscu, a wierni podchodzą w szeregu, bez przepychania się, w sku-
pieniu — najlepiej wtedy zrezygnować z klękania, przyjmować Chry-
stusa na stojąco z ewentualnym przyklęknięciem przed podejściem
do rozdającego Ciało Pańskie”. Czyli każdy duchowny może robić
co mu się podoba, według własnego widzi mi się.

Użyte słowa „…z ewentualnym przyklękaniem przed podejściem
do rozdającego Ciało Pańskie” świadczą nie tylko o lekceważącym
stosunku do Boga, ale nade wszystko dowodzą braku rozróżnienia
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ogromnej wprost różnicy między przyklęknięciem przed i w trakcie
przyjęcia Komunii Św. gdzie nieskończony Majestat i Świętość Bo-
ga wstępuje do świątyni ludzkiego serca. Świadczy to również
o sprowadzeniu tych niepojętych i nieskończonych tajemnic do po-
ziomu ludzkiego rozumowania, co jest z pewnością wielką obrazą
Boga i dowodzi braku prawdziwej wiary w Jego rzeczywistą obec-
ność.

Czyli „ta większa wymowa” w procesjonalnym podchodzeniu
do Komunii Św. ma polegać na „spokoju i porządku”, czyli na stronie
organizacyjnej Mszy Św. Brak tu jakiegokolwiek odniesienia do Bo-
ga, które powinno być jedynym kryterium postępowania. Stąd trud-
no się dziwić, że nie ma tu ani jednego słowa o pokorze, o uszano-
waniu i uniżeniu przed Bogiem, o oddaniu Mu należnej czci,
tak jakby wcale Go tu nie było. Jest to klasyczny przykład przenie-
sienia kultu Boga na kult człowieka. Dokładnie tak jak u protestan-
tów, gdzie się całkowicie wyklucza rzeczywistą i osobową obec-
ność Chrystusa.

Natomiast w słowach:
„Kapłan, diakon lub inny „szafarz” Eucharystii stoi wtedy spokoj-

nie”, nie liczenie się z chwałą Bożą, ale spokój „szafarza” jest naj-
ważniejszy, podkreśla się wygodę kapłana, który przecież z natury
swego powołania powinien na każdym kroku dawać przykład ofiar-
ności, poświęcenia i samozaparcia na wzór Chrystusa, który wy-
niszczył siebie aż do ofiary całopalnej na Krzyżu. Sugeruje się
też niezgodnie z prawdą, jakoby przez całe stulecia tego porządku
i spokoju nie było, kiedy ludzie czcią najgłębszą przejęci klękali
przy balaskach!

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jest to całkowite wy-
wrócenie do góry nogami tego, co mówi Pismo Św., Sobory, Trady-
cja i co w myśl intencji Ojca Świętego Jana Pawła II uchwaliła 177.
Konferencja Episkopatu Polski. W ten sposób świadomie lub przez
nieświadomość zawinioną, tak wielu duchownych pomniejsza na-
leżną chwałę Bogu.

[…]

154

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



BALASKI, KLĘCZNIKI
M. J.: Balaski zazwyczaj nie są uwzględniane przy budowie no-

wych Kościołów, a tam gdzie są to Kapłani często ustawiają się
tak przy udzielaniu Komunii Św., że nie można na nich uklęknąć
(również dotyczy to klęczników). Kapłani powinni zawsze stać
za balaskami i klęcznikami, a nie przed, nie blokować. Aby przeciw-
stawić się desakralizacji Liturgii Eucharystycznej należałoby wsta-
wić balaski, a tam gdzie warunki architektoniczne na to (ponoć)
nie pozwalają można postawić klęczniki: na środku dwa (tuż
za stopniami) oraz przynajmniej po jednym po lewej i prawej stro-
nie Kościoła, czyli w tych miejscach gdzie zazwyczaj stoją Kapłani
przy podawaniu Komunii Św.

Kard. Malcolm Ranjith: „Chcę przypomnieć raz jeszcze,
że we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji Komunię
Świętą należy podawać tylko do ust i na klęcząco. […] Jest to naj-
właściwszy sposób wyrażania naszej wiary w rzeczywistą Obecność
naszego Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Trzeba też podjąć
kroki, by w kościołach i kaplicach przywrócić balaski, tak, by każdy,
kto przyjmuje Komunię Świętą mógł na ten moment uklęknąć i ad-
orować Pana”1.

1 Wiosna Kościoła w Azji: Komunia św. tylko na klęcząco, cyt. za: Centrum
Kultury i Tradycji Wiedeń 1683: http://wieden1683.pl
Źródło: archdioceseofcolombo.com

„Przyjęcie Komunii Świętej na klęcząco przy balaskach, w prze-
ciwieństwie do postawy stojącej, jest nie tylko nieporównanie
większą oznaką czci i szacunku do Boga i samego ołtarza (a także
i kapłana!)… Lepiej przysposabia na przygotowanie się do przyjęcia
Pana nieba i ziemi. Nadaje też dużo więcej powagi i majestatu Li-
turgii Eucharystycznej, bardziej skłaniając innych do myślenia
o Bogu. […] Widać jak głęboki jest kryzys wiary, przy tym prowa-
dzony w sposób zorganizowany i ze znajomością rzeczy. Jest to nie-
zbitym dowodem, że jego kierownikiem nie jest człowiek, ale sam
szatan. Ten arcymistrz kłamstwa i „ojciec chrzestny” wszelkich spi-
sków i intryg robi dziś wszystko, aby doprowadzić katolików
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do nieposłuszeństwa wobec wszelkiej Tradycji w imię posłuszeń-
stwa![…]

Na pewno podawanie Komunii Świętej na klęcząco i przy bala-
skach wymaga minimalnie większego wysiłku od kapłana, który za-
miast wygodnie i komfortowo stać w jednym miejscu musiałby
zrobić kilkadziesiąt kroków więcej, pochylając się przy tym nieco
bardziej… jednak dla chwały Bożej”1.

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, s. 368, 371.

Ks. Tomasz Jochemczyk, który odprawia Msze Św. w rycie Try-
denckim we Włoszech wyjaśnia: „Komunię Świętą należy przyjmo-
wać do ust i na klęcząco. To jest jedyna właściwa forma. W naszych
kościołach tutaj, z czego jestem dumny, wszędzie są balaski. To jest
miejsce, gdzie wierni przyjmują Komunię Świętą. Przykrywa się je
specjalnym obrusem. […] Komunia Święta przyjmowana na stojąco
i do ręki sprzyja, tutaj we Włoszech na przykład, temu że ludzie
tracą wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. […] Posta-
wa stojąca i do ręki to jest postawa wynikająca z pychy, ze stawia-
nia się na równi z Panem Bogiem”2.

2 Ks. T. Jochemczyk, Pomiędzy modernizmem i Tradycją, Wydawca: Agencja
SGK, Warszawa 2013, s. 59.

Kolejne słowa uwagi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego
Abp Andrzeja Dzięgi z października 2020r.: „Po raz kolejny proszę
też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej
na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane
odpowiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł
w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało
Pana.

Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec
Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie
chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest
tego znakiem”3.

3 Abp Dzięga do kapłanów: na profanacje - więcej modlitwy. Nie promujcie

Oczekujemy takiego świadectwa również od pozostałych bi-
skupów ku czci Najświętszego Sakramentu!
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Komunii Św. na rękę, cyt. za: Polonia Christiana (pch24.pl). Źródło: kuria.pl

Do eksperymentów medycznych Kościół potrafi zachęcać,
ale do klękania przy przyjmowaniu Eucharystii już nie.

Wielkim błogosławieństwem byłoby również gdyby Kapłan
przed podaniem Komunii Św. wiernemu czynił jeszcze znak Krzyża
Hostią Św. tak jak to miało miejsce powszechnie we Mszy Św.
„przedsoborowej”.

Należy przywrócić „zewnętrzną godność i blask Boży”, sacrum
wobec Eucharystii, który zaniknął po Soborze Watykańskim II, czyli
to co w przerażającej wizji miała objawione bł. Anna Katarzyna
Emmerich.

WYPOWIEDŹ KS. ROBERTA J. FOX’A
ZA PONTYFIKATU BENEDYKTA XVI
JAK PRZYJMOWAĆ EUCHARYSTIĘ4

4 Dwumiesięcznik, MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr
55, styczeń-luty 2010, s. 4., https://www.michaeljournal.org/stronaglow-
na.htm, michael.org.pl

Ks. Robert J. Fox
(stały gość programu telewizyjnego EWTN Matki Andżeliki)

[…] Ci, którzy uczęszczają na Msze papieskie i przyjmują Komu-
nię Świętą z rąk papieża Benedykta XVI muszą klęczeć i przyjmować
Najświętszą Hostię na język. Dlaczego? Dlaczego ręce księdza są
konsekrowane w czasie jego święceń, kiedy przyjmuje on Sakrament
Kapłaństwa? Ksiądz będzie dotykał Ciała i Krwi, Duszy i Bóstwa Jezu-
sa Chrystusa w Eucharystii. Także wiele łask i błogosławieństw bę-
dzie przechodziło przez jego ręce: Sakramenty, których będzie doty-
kał i udzielał, bezgraniczny akt Przeistoczenia, który będzie celebro-
wał podczas świętej Ofiary Mszy, uwieczniający Ofiarę Krzyża —
wszystko to wiąże się z użyciem jego konsekrowanych dłoni.

Dobrze pamiętam w czasie wielu lat przygotowań do święceń,
kiedy czułem wówczas tak jak i teraz respekt przed tym, że moje
ręce będą konsekrowane przez biskupa w tych celach.
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Czułem respekt wobec tego, że Kościół Eucharystii uczyni mnie
Strażnikiem Eucharystii, z obowiązkiem dotykania moimi własnymi
rękami i poczuciem wielkiej czci i adoracji w mojej duszy, Ciała Je-
zusa Chrystusa, Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Moim obo-
wiązkiem będzie nadzorowanie, żeby Przenajświętszy Sakrament
nie doznał żadnego braku szacunku. Jest on „Przenajświętszy”, po-
nieważ jest największym Sakramentem ze stałą, niewzruszoną
obecnością wcielonego Syna Bożego. Jezus powiedział, że Euchary-
stia jest konieczna, jeśli mamy mieć Jego życie w sobie. Tak, On
to powiedział. Przeczytajcie Ewangelię, cały rozdział Jana 6 poboż-
nie i dojdziecie do tej wiary z pomocą Ducha Świętego.

Eucharystia, Kapłaństwo, Kościół idą razem. Wszystkie są za-
sadnicze w życiu własnego Ciała Mistycznego Chrystusa, który On
(Kościół katolicki) założył i ustanowił jako Najwyższy Kapłan.
Bez obecności wszystkich trzech, kiedy Jezus ustanowił Swój Ko-
ściół, nie istnieje pełny wyraz i życie jednego prawdziwego Kościo-
ła. Bez Eucharystii nie ma środków, by przedstawić nieskończoną
cześć Boga Ojca dla Jezusa Chrystusa przez moc Ducha Świętego.

Jeśli ręce księdza katolickiego są konsekrowane z powodów
o których mówiliśmy, a są, jak to możliwe, że dziś prawie każdy
może wyciągnąć ręce, żeby dotykać i trzymać Eucharystię, Naj-
świętszy i Boski Sakrament, zawierający nieskończoną Osobę Bo-
ską, która stała się człowiekiem? Pomyślcie jeszcze raz, zanim wy-
ciągnięcie swoje ręce po Eucharystię. Dlaczego ksiądz przy ołtarzu
myje swoje ręce na początku modlitwy Eucharystycznej?
Co to symbolizuje? Lecz Eucharystia nie jest symbolem; jest boską
realnością RZECZYWISTEJ OBECNOŚCI.

Dzisiejsze częste, nonszalanckie dotykanie Eucharystii przez
wielu przyczyniło się w wielkim stopniu do osłabienia i utraty wia-
ry. To właśnie miała na myśli błogosławiona Matka Teresa, kiedy
mówiła o swoim smutku i nadużyciach wynikających z przyjmowa-
nia Komunii św. na rękę. Nie ma cienia wątpliwości, co ma na myśli
dzisiaj papież Benedykt XVI, kiedy wymaga postawy klęczącej
i przyjmowania z jego rąk Eucharystii, Ciała Chrystusa, na język. […]
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EKUMENIZM
M. J.: Prawdziwe zjednoczenie chrześcijan polega na powrocie

wszystkich odłamów chrześcijańskich, jak również wyznawców in-
nych religii do Kościoła Rzymskokatolickiego i przyjęcie doktryny
katolickiej jako jedynej prawdziwej — to się wydarzy po oczyszcze-
niu świata. A obecnie realizuje się piekielny, masoński plan znisz-
czenia Kościoła Rzymskokatolickiego poprzez protestantyzację
i ekumenizm. Próbuje się stworzyć jedną religię światową (z jed-
nym światowym rządem), w której będzie „coś” z każdej religii
dla „pokojowego zjednoczenia”, a w którym nie będzie żywego Bo-
ga, Trójcy Przenajświętszej. W tym kościele nie będzie czczony Bóg,
a Szatan, którego jego przedstawicielem będzie Antychryst, a któ-
remu obecnie toruje się drogę ku jego panowaniu.

O tym wielkim zagrożeniu tłumaczy Abp Jan Paweł Lenga:
„W 1907r. papież Pius X wydaje encyklikę „Pascendi Dominici Gregis”,
w której zobowiązuje biskupów na świecie i księży, żeby podpisywali
antymodernistyczną przysięgę. W 1928r. ukazuje się encyklika papieża
Piusa XI, w której wskazuje na zło ekumenizmu i go potępia. […]

Ekumenizm prowadzi do tego, że kiedy zbierają się katolicy, przed-
stawiciele innych wyznań... i innych religii, po to, by każdy opowiedział
o tym, w co wierzy, to pierwszą konsekwencją tego, było milczące, fak-
tyczne uznanie, że „i to dobre i to dobre”.

I w tym jest bardzo wielkie zło ekumenizmu, który prowadzi do ak-
ceptacji tego, co prawdą nie jest, do zrównania prawdy i herezji. […]
W efekcie tego organizuje się w Kościele dni modlitwy o jedność chrze-
ścijan… od 18 do 25 stycznia każdego roku. […] To najgroźniejsza here-
zja gorsza od wszystkich tych, które kiedyś powstawały. Niebezpieczne
są dla wiary spotkania w Taize. Tam jest takie multikulti. Reprezentanci
różnych wyznań się zbierają, modlą się razem. Pozwolono nawet temu
bratu z Taize, który jest luteraninem, przyjmować Komunię Świętą,
bo „tak zbliżyliśmy się między sobą”. [...] Taki ekumenizm nie prowadzi
do Chrystusa, do zjednoczenia z Nim, a prowadzi raczej do takiego
ludzkiego zjednoczenia, które nic wspólnego z Bogiem nie ma”1.

Prawdziwy ekumenizm nie polega na wymyślaniu czegoś no-
wego, ale na powrót wyznań chrześcijańskich i pozostałych religii
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1 Abp J.P. Lenga, Przerywam zmowę milczenia..., s. 138-140.

do Kościoła Rzymskokatolickiego, Mistycznego Ciała Chrystusa,
którego pierwszym papieżem był św. Piotr Apostoł.

PAPIEŻ ŚW. PIUS X WPROWADZIŁ W 1908r. OKTAWĘ MODŁÓW
O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA2

2 piusx.pl, https://piusx.pl/sw-pius-x-wprowadzil-w-1908-r-oktawe-mo-
dlow-o-jednosc-kosciola/

OKTAWA MODŁÓW O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy, pozostający po-

za prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcija-
nie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali,
że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym, i aby doń wrócili.

Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:
Pierwszy dzień, 18 stycznia: O powrót do Owczarni Piotrowej

tych wszystkich „innych owiec”, które nie słuchają głosu Boskiego
Pasterza.

Drugi dzień, 19 stycznia: O powrót do jedności ze Stolicą Apo-
stolską prawosławnego Wschodu.

Trzeci dzień, 20 stycznia: O powrót do jedności z Kościołem an-
glikanów.

Czwarty dzień, 21 stycznia: O powrót do Kościoła luteranów
i innych europejskich protestantów.

Piąty dzień, 22 stycznia: O powrót do Kościoła chrześcijańskich
sekt w Ameryce, hodurowców i innych.

Szósty dzień, 23 stycznia: O nawrót do praktyk religijnych
wszystkich oziębłych katolików.

Siódmy dzień, 24 stycznia: O nawrócenie żydów i mahometan.
Osmy dzień, 25 stycznia: O podbój całego świata Chrystusowi,

prawdziwemu Bogu i Zbawcy.

(W każdym dniu odmawiamy: — dop. M.J.)
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
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Chwała Ojcu…
Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja

w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty
mię posłał.

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.
R. A na tej opoce zbuduję Kościół mój.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom: Pokój zostawuję

wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na wia-
rę Kościoła Twego, i racz go według Twej woli obdarzyć pokojem
i zjednoczyć. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wie-
ków.

R. Amen.

---------------------------------------------

Zob. "Ks. prof. Stanisław Koczwara: Zakończyć bluźniercze
udzielanie Komunii Świętej na rękę!" na youtube (18:24).
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ROZDZIAŁ 14
EKSPERYMENT MEDYCZNY

Demograficzna zagłada Mistyfikacja H1N11

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MiCHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 54, pażdziernik-listopad-grudzień 2009, strona inter-
netowa: michael.org.pl, https://www.czasopismomichael.pl/artykuly/item/
demograficzna-zaglada-mistyfikacja-h1n1

Napisała Marie Anne Jacques w dniu czwartek, 01 październik
2009.

[…]
Artykuł ten został napisany z myślą o tych, którzy nie zdają sobie

sprawy z obecności toksyn zawartych w szczepionkach używanych
przeciwko wirusowi H1N1. Szczepionki te są promowane przez Świato-
wą Organizację Zdrowia pod pozorem zachowania zdrowia i bezpie-
czeństwa publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia działa pod kie-
runkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, której program zawiera
drastyczne ograniczenie populacji świata. Prosimy naszych Czytelni-
ków o przekazywanie tej informacji swoim przyjaciołom, krewnym
i znajomym. Wiele ludzkich istnień zależy od naszej zdolności i inicja-
tywy do szybkiego działania.

HISZPAŃSKA GRYPA: 1918
Hiszpańska grypa zabiła 20 do 40 milionów ludzi tuż po za-

kończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 r. Tak się złożyło,
że była to pierwsza wojna, w której obowiązkowe były szczepienia
w wojsku. Eleonora I. McBean, lekarz medycyny, przedstawia szcze-
gółowo, co się wtedy stało. W swojej książce zatytułowanej „Świń-
ska grypa zdemaskowana” („Swine Flu Expose”) stwierdziła ona,
że szczepionka wyprodukowana do walki z tą chorobą była w isto-
cie przyczyną wszystkich tych zgonów, a nie rzekoma pandemia.
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Doktor McBean pisze, że po wojnie: „Słyszałam, iż siedmiu ludzi
zmarło w gabinecie lekarskim po zaszczepieniu. Było to w kosza-
rach, więc napisałam do rządu o potwierdzenie tego faktu. Przysłali
mi raport ministra wojny USA, Henry’ego L. Stimsona. Raport ten
nie tylko potwierdzał sprawozdanie o siedmiu zmarłych po zaszcze-
pieniu, ale mówił o 63 zmarłych i 28585 przypadkach zapalenia wą-
troby jako bezpośrednich rezultatach szczepionki przeciwko żółtej
gorączce w ciągu jedynie 6 miesięcy wojny. Był to tylko jeden na 14
do 25 zastrzyków wykonanych żołnierzom”. W późniejszych latach
wykonywano podobne eksperymenty: „Wojsko ujawniło dowody,
że rozprzestrzeniło w otwartym powietrzu w co najmniej 48 testach
zarazki powodujące choroby” (U.S. Army Activity in the U.S. Biologi-
cal Warfare Programs (Działalność armii USA w amerykańskich pro-
gramach wojny biologicznej), 1942—1977. Vols. 1 and 2, 24 lutego
1977.).

„W 1994 r. raport senatora Johna D. Rockefellera (Kontrola do-
świadczeń biologicznych przeprowadzanych na wojsku USA) ujaw-
nił dodatkowo, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wojsko celo-
wo narażało setki tysięcy swoich własnych żołnierzy na działanie
niebezpiecznych zarazków, gazu paraliżującego i iperytu, promie-
niowania, halucynogenów i środków psychotropowych”. […]

EPIDEMIA ŚWIŃSKIEJ GRYPY W 1976 R.
Prezydent Gerald Ford obiecał 129 milionów dolarów (z pie-

niędzy podatników) przemysłowi farmaceutycznemu na stworzenie
szczepionki przeciwko świńskiej grypie. Dr G. Nossel ze Światowej
Organizacji Zdrowia mówił w tym czasie: „Wam, Amerykanom, po-
winno się sprawdzić waszych przywódców. Nie zezwolimy
na to w żaden sposób… Nie było żadnego właściwego dochodze-
nia… Szczepionka nie została odpowiednio zbadana… Jest tu zbyt
wiele niewiadomych”.

Magazyn A Report to the Consumer (wrzesień 1975 r.) opubli-
kował artykuł Idy Honorof, w którym przedstawiła ona zestawie-
nie danych pochodzących z Wydziału Standardów Biologicznych
Narodowego Instytutu Zdrowia, z biuletynu Światowej Organizacji
Zdrowia i z prac dr. J. Anthony Morrisa, byłego dyrektora działu
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badań wirusowych FDA (Federalnego Urzędu Żywności i Leków).
Studia te pokazują, że szczepionka przeciwko świńskiej grypie
po zastosowaniu jej u zwierząt laboratoryjnych „powodowała roz-
przestrzenianie się guzów rakowych”. Kobiety w ciąży znajdowa-
ły się na priorytetowej liście szczepień dopóki badania nie wska-
zały, że pewne substancje w szczepionce przeciwko grypie „mogą
stanowić poważną groźbę uszkodzenia płodu u kobiet, które mo-
głyby zajść w ciążę…”.

Dzisiaj kobiety w ciąży znajdują się wśród pierwszych na liście
osób, które mają być zaszczepione przeciwko wirusowi H1N1. Au-
rora Reich, dyrektor Informacji Naukowej, w raporcie opublikowa-
nym w Indianapolis Star stwierdza, że: „Sam wirus (który znajdu-
je się w szczepionce grypy) posiada właściwości toksyczne, nawet
po jego zabiciu, co może powodować gorączkę i konwulsje, zwłasz-
cza u dzieci. Journal of Pediatrics opublikował badania lekarzy
z Atlanty i Sheffield w Anglii. Pracowali oni wspólnie, badając
oczyszczoną, martwą szczepionkę grypy. Doszli do wniosku, że na-
wet oczyszczona, martwa szczepionka jest zbyt toksyczna (trująca),
by mogła być podawana dzieciom… Badania pokazały, że 69%
dzieci miało wysoką gorączkę 6 do 12 godzin po szczepieniu,
a jedno dostało konwulsji”.

Dr Archie Kalokerines, dyrektor medyczny szpitala Colleranebri
w Australii, nazwał szczepienia ochronne przeciwko świńskiej grypie
„planem masowego zabójstwa… Jeśli osoba jest podatna, szczepion-
ka może działać urażając system immunologiczny i wytwarzając
skłonność takiej osoby do zapalenia płuc czy anemii… Jeśli u kogoś
rozwija się inny wirus grypy, może ona (szczepionka) spowodować
natychmiastowy i ostry atak tej choroby… Nie wiemy, jakie będą dłu-
goterminowe efekty tego środka (szczepionki przeciwko świńskiej
grypie). Może ona wytworzyć u człowieka skłonność do raka lub in-
nych chorób…” (Opublikowane w 1976 r. w Glendale News Press
i w A report to the Consumer przez Idę Honorof.).

1977 do 2000
W 1977 r. dr Jonas Salk, który opracował pierwszą szczepionkę

na chorobę Heinego-Medina, oświadczył wraz z innymi naukowca-

164

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



mi, że masowe szczepienia przeciwko chorobie Heinego-Medina
były przyczyną większości zachorowań na nią w Stanach Zjedno-
czonych od 1961 r. (Opublikowane w Science, 4 kwietnia 1977 r.).

Ponad 200000 przypadków kokluszu pojawiło się u w pełni za-
szczepionych dzieci w Zjednoczonym Królestwie w latach 1970—
1990 (Centrum Obserwacji Chorób Społecznych Zjednoczonego
Królestwa). W 1979 r. Szwecja zaprzestała szczepień przeciw koklu-
szowi ze względu na ich nieskuteczność. Okazało się, że spośród
5140 przypadków 84% zostało zaszczepionych trzykrotnie w 1978
r.! (British Medical Journal 283:696—697, 1981 r.).

W numerze czasopisma Journal of the American Medical Asso-
ciation z lutego 1981 r. podano, że 90% położników i 66% pedia-
trów odmówiło przyjęcia szczepionki przeciwko różyczce. W 1990 r.
sondaż przeprowadzony w Zjednoczonym Królestwie, obejmujący
598 lekarzy ujawnił, że ponad 50% z nich odmówiło przyjęcia
szczepionki B przeciwko zapaleniu wątroby, pomimo że należeli
do grupy wysokiego ryzyka, której zalecano szczepienia (British
Medical Journal, 27 stycznia 1990 r.).

W tym samym roku Journal of the American Medical Associa-
tion opublikował artykuł na temat odry, w którym stwierdza się,
że „chociaż więcej niż 95% dzieci w wieku szkolnym w USA jest
szczepionych przeciwko odrze, duża ilość zachorowań na odrę cią-
gle pojawia się w szkołach, a większość przypadków ma miejsce
wśród poprzednio szczepionych dzieci”( Journal of the American
Medical Association, 21 listopada 1990 r.).

W USA od czerwca 1990 r. do listopada 1993 r. Federalny
Urząd Żywności i Leków (FDA) zanotował 54072 niepożądane reak-
cje występujące po zaszczepieniu. FDA przyznał, że ta liczba repre-
zentuje tylko 10% rzeczywistej całości, ponieważ większość lekarzy
odmówiła składania sprawozdań z urazów poszczepiennych. Staty-
styki wskazują, że niepożądane reakcje przekroczyły w tym okresie
pół miliona (National Vaccine Information Center (Krajowe Cen-
trum Informacji ds. Szczepień), 2 marca 1994 r.).

2 listopada 2000 r. Stowarzyszenie Amerykańskich Internistów
i Chirurgów (Association of American Physicians and Surgeons —
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AAPS) ogłosiło, że jego członkowie głosowali na swojej 57. dorocz-
nej konferencji w St. Louis w stanie Missouri za przyjęciem rezolu-
cji wzywającej do zaprzestania obowiązkowych szczepień dzieci.
Rezolucja została przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu.

SZCZEPIONKI SĄ TRUCIZNĄ
Dr McBean kontynuuje: „Szczepionki zawierają rozkładające się

białka, takie jak te, które są pobierane z krost u chorych zwierząt
lub gnijących jajek, zmieszane ze śmiercionośnymi substancjami
takimi jak fenol (kwas karbolowy), rtęć, formaldehyd (formalina)
itp. Rozkładające się białka mogą powodować zatrucie jadem kieł-
basianym, salmonellę czy inne rodzaje zatrucia organizmu. Dlate-
go nic dziwnego, że ludzie umierali po zastrzykach szczepionek.

Lekarze, którzy znają to zagadnienie, przyznają, że wszystkie
szczepionki są wysoce toksyczne, a skutki poszczepienne są nie-
przewidywalne. Żaden lekarz, laborant czy naukowiec nie może
określić prawdopodobnej reakcji, jaką szczepionka wywoła u po-
szczególnych osób. Niemożliwe jest ustalenie z góry właściwego
dla każdej osoby stopnia tolerancji dla trucizny. Dlatego istnieje
śmiertelne ryzyko — jak w rosyjskiej ruletce — czy szczepionka
spowoduje natychmiastową śmierć (a to czasami się zdarza),
czy paraliż kilka godzin później, lub raka, problemy z sercem
czy gruźlicę kilka lat później, albo chorobę nerek, zniszczenie wą-
troby, obłęd (poszczepienne zapalenie mózgu), czy też jakąś inną
chroniczną chorobę gdzieś po drodze”. To stanowisko podziela
wielu innych lekarzy i naukowców.

NOWE SZCZEPIONKI
Nowe szczepionki zostały stworzone w bardzo krótkim czasie

i według wielu ekspertów, jest to dosyć alarmujące. Brak roztrop-
nego okresu testującego i wynikający stąd brak zainteresowania
skutecznością szczepionek powinny być przyczyną najwyższej tro-
ski wszystkich z nas. Tutaj wymieniamy tylko toksyczne składniki
pięciu szczepionek przeznaczonych specjalnie dla nowego wirusa
H1N1 i firmy, które je produkują. Mamy nadzieję, że ta informacja
spowoduje realistyczne i wszechstronne badania nad możliwością
stosowania tych środków.
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Celvapan: vero formaldehyd otrzymywany z komórki i pozba-
wiony aktywności przez ultrafiolet, gradientowo oczyszczony z sa-
charozy wirus grypy, polisorbat 80 (lub TwinTM 80). Ta szczepionka
może powodować niepożądane zapalenie różnych części ciała,
uszkodzenie nerwów, nieprawidłowość ciśnienia krwi i inne poważ-
ne problemy. (Baxter International) Definicja formaldehydu: we-
dług Narodowego Instytutu Raka formaldehyd jest środkiem che-
micznym, używanym w produkcji materiałów budowlanych i wielu
produktów gospodarstwa domowego. Międzynarodowa Agencja
Badań nad Rakiem oceniła wszystkie dane związane z tym środ-
kiem chemicznym i sklasyfikowała go jako znany ludzki czynnik ra-
kotwórczy.

Dr Kent Holtorf, ekspert chorób infekcyjnych, w programie te-
lewizji Fox News informował, że szczepionka świńskiej grypy za-
wiera 25000 razy większą ilość rtęci (zawartej w tiomersalu)
niż wielkość uważana za toksyczną, gdyby znajdowała się w żyw-
ności lub wodzie. Dr Holtorf stwierdził także, iż ani on, ani jego
dzieci nie przyjmą szczepionki.

Daniel Solis z Republiki Czeskiej pisze: „Leki pomocnicze
(środki pobudzające), wykonane z monofosforylu lipidu A (MPL)
MF59TM (zawierającego polisorbat TwinTM80) lub AS03, AS04
znanego także jako skwalen, w proponowanych szczepionkach, są
immunosterylantami (środki powodujące bezpłodność) lub środka-
mi immunoantykoncepcyjnymi” (Instytut Medycyny Zapobiegaw-
czej i Klinicznej, Limbova, Bratysława. Raport na temat opóźnio-
nych skutków okołoporodowego kontaktu z Twin 80 w żeńskich
organach reprodukcyjnych szczurów. Food Chem Toxicol, 31 marca
1993 r. (3) PMID: 8473002.). Oznacza to, że oba środki pobudzają-
ce, tiomersal i skwalen, powodują trwałą lub czasową bezpłod-
ność u zwierząt i ludzi. Dr Jules Freund, który jest twórcą Twin
TM (albo polisorbatu) 80, ostrzegał w 1956 r., że zwierzęta, któ-
rym wstrzyknięto jego preparat zapadły na nieuleczalne choro-
by. […]

Według informacji podanych w wiadomościach BBC, udowod-
niono, że szczepionka Tamiflu była nieodpowiednio testowana.
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Uniwersytet Oxford stwierdził, że Tamiflu jest szkodliwa dla dzieci,
powodując wysoką gorączkę i wymioty. Główny lekarz Birmingham
oświadczył również, że szczepionka jest niebezpieczna dla zdrowia
dzieci, które już zostały zarażone wirusem H1N1 jak i tych, które
jeszcze nie zostały nim zarażone. Ponad 5000 rodzin w Stanach
Zjednoczonych skierowało sprawy do Sądu Federalnego, twierdząc,
że autyzm u ich dzieci został spowodowany przez środek chemicz-
ny tiomersal (zawierający wysoki procent rtęci, jak opisaliśmy
to powyżej), znajdujący się w szczepionce Tamiflu.

STANY ZJEDNOCZONE
21 lipca 2004 r. prezydent George W. Bush podpisał ustawę

zwaną „Project Bioshield” („Projekt Biotarcza”). Ustawa ta prze-
znaczyła 5,6 miliarda dolarów na produkcję szczepionek i innych
leków. Ustawa przewiduje także, że w przypadku nagłej sytuacji
dotyczącej zdrowia publicznego, może zostać wprowadzony stan
wyjątkowy i obywatele Stanów Zjednoczonych mogą zostać zmu-
szeni do obowiązkowych szczepień. Obecnie różne stany przyjęły
oddzielne rozporządzenia, żeby wprowadzić w życie te środki.

Oto cytat z rozporządzenia, które zostało przyjęte w stanie
Massachusetts w kwietniu tego roku, dotyczącego obowiązkowych
szczepień. „Wiele stanów posiada także prawo przewidujące obo-
wiązkowe szczepienia podczas nagłej sytuacji dotyczącej zdrowia
publicznego albo wybuchu choroby zakaźnej. Zasadniczo upraw-
nienia do podjęcia takich działań pozostają w rękach gubernatora
stanu, stanowego urzędu zdrowia, czy też stanowego inspektora
sanitarnego”.

Według Ustawy o Służbie Zdrowia Publicznego, minister zdro-
wia i opieki społecznej posiada upoważnienie do wprowadzenia
w życie regulacji koniecznych „do zapobiegania rozpoczęciu, prze-
kazywaniu lub rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych z innych kra-
jów do Stanów Zjednoczonych lub posiadłości, albo z jednego sta-
nu czy posiadłości do innego stanu czy posiadłości”. […]

Według raportu KOMO Staff, związek reprezentujący 16000 dy-
plomowanych pielęgniarek ze stanu Washington wniósł federalne
powództwo przeciw MultiCare Health System za wprowadzenie
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w życie polityki obowiązkowych szczepień przeciwko grypie. Ta no-
wa polityka zmusza pielęgniarki do przyjmowania szczepień prze-
ciw grypie lub ryzyka utraty pracy. Massachusetts narzuca tę samą
politykę w wielu centrach zdrowia i szpitalach. Pielęgniarki i pra-
cownicy służby zdrowia w stanie Nowy Jork odmawiają podda-
nia się nakazowi szczepienia wydanemu przez rząd stanowy. Ten
obowiązek pozostaje bez żadnego odszkodowania w przypadku
wyrządzenia szkody przez nietestowaną szczepionkę. Istnieje
też obowiązujące w Stanach Zjednoczonych prawo, które chroni
przedsiębiorstwa farmaceutyczne w przypadku spowodowania
przez jakąkolwiek szczepionkę chronicznej choroby lub śmierci.

KANADA
Kanada podpisała kontrakt na 50,4 miliona dawek szczepionki

przeciwko wirusowi H1N1, która będzie dostępna w październiku
2009 r. Zamówienie będzie kosztowało około 400 milionów dola-
rów. W Kanadzie minister zdrowia rozpoczął wprowadzanie ogra-
niczeń pewnych tradycyjnych zwyczajów praktykowanych w ko-
ściołach. Na wstępie obejmuje to zakaz publicznych spotkań
w grupach. Te metody były stosowane w przeszłości, zwłaszcza
w krajach socjalistycznych.

Jean Dury, adwokat z Montrealu, reprezentuje obywateli
w sprawach przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Stwierdził
on, że prawo o obowiązkowych szczepieniach, przyjęte w grudniu
2001 r., uprawnia ministra zdrowia do ogłoszenia stanu zagrożenia
zdrowotnego i wprowadzenia tego prawa na terenie całej prowin-
cji Quebec, pod karą więzienia. Sąd municypalny lub cywilny może,
według tego prawa, zmusić obywatela Kanady do przyjęcia szcze-
pienia niezgodnie z jego wolą. Jean Dury twierdzi, że będzie
to przyczyna najbardziej niespotykanego nieposłuszeństwa w hi-
storii kraju.

EUROPA
Francuska strona internetowa informowała 30 maja 2009 r.,

że rząd francuski wyda blisko miliard euro tej jesieni na program
obowiązkowych szczepień przeciwko grypie. „Francja przygotowuje
na nadchodzącą jesień plan batalii bez precedensu, włączając
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kampanię obowiązkowych szczepień wszystkich Francuzów powy-
żej trzeciego miesiąca życia”, napisała Marie-Christine Tabet w Le
Journal du Dimanche. 15 maja Bloomberg poinformował, że Francja,
Zjednoczone Królestwo, Belgia i Finlandia zgodziły się zakupić
około 158 milionów zastrzyków w londyńskiej firmie Glaxo and Ba-
xter Inernational Inc.

Unia Europejska przyjęła ustawy legalizujące obowiązkowe
szczepienia przeciwko wirusowi H1N1, a Komisja Europejska przy-
spieszyła zgodę na użycie dwóch nie przetestowanych szczepionek
przeciwko świńskiej grypie w 27 krajach Unii. Włącza to takie kraje
członkowskie jak Belgia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Polska
i Zjednoczone Królestwo. Irlandia, Australia i Nowa Zelandia przy-
jęły także ustawy idące w tym kierunku.

PYTANIA
Zapraszamy naszych Czytelników do obiektywnego przyjrze-

nia się faktom.
1. Dlaczego pan Bachelot (minister zdrowia Francji) na począt-

ku lutego 2009 r. zadał następujące pytanie grupie prawników kon-
stytucjonalistów: „Czy narzucenie szczepień całej populacji jest
nielegalne i niekonstytucyjne?”. Odpowiedzieli oni, że w przypadku
narodowego stanu wyjątkowego uzasadnione będzie zawieszenie
wolności indywidualnej i zamówienie 94 milionów dawek szcze-
pionki do zaszczepienia Francuzów.

2. Margaret Chan, przewodnicząca Światowej Organizacji
Zdrowia Dlaczego Międzynarodowa Organizacja Zdrowia zmodyfi-
kowała swoją definicję pandemii 27 kwietnia 2009 r.? Kryteria
ogłoszenia pandemii były dotąd bardzo surowe. Dzisiaj wystarczy,
że choroba pojawi się w dwóch krajach znajdujących się w strefie
Międzynarodowej Organizacji Zdrowia.

3. Dlaczego prezydent Francji Sarkozy miał przeczucie, żeby
podpisać 9 marca 2009 r. niespodziewany kontrakt na sumę 100
milionów euro na budowę fabryki szczepionek przeciwko tej gry-
pie? I była to fabryka w Meksyku, gdzie rozpoczęła się pandemia!

4. Dlaczego media wciąż powtarzają, że wirus H1N1 będzie
miał wysoki wskaźnik śmiertelności, podczas gdy fakty i statystyka
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wskazują, że jest to tylko mała grypa (znacznie mniej groźna
od zwykłej sezonowej grypy), która spowodowała śmierć tylko
3486 osób w ciągu pięciu miesięcy (od marca 2009 r.)? Zwykła gry-
pa zabija około 36000 ludzi rocznie, a wirus H1N1 zabił jak dotąd
tylko 0,12% spośród 296471 zgłoszonych przypadków śmierci.
(Statystyka zaczerpnięta z raportu Światowej Organizacji Zdrowia
z okresu od marca do września 2009 r.)

5. Dlaczego, mimo niskiego wskaźnika śmiertelności tej choro-
by (3486 przypadków w porównaniu do 36000), wiele krajów
na świecie zamówiło miliony dawek szczepionki od czerwca
2009 r.?

6. Dlaczego wprowadzono te nadzwyczajne środki w tym roku,
kiedy grypa jest mniej złośliwa, niż była w poprzednich latach?
Co usprawiedliwia taką decyzję, kiedy, jak się wydaje, nic wyjątko-
wego się nie dzieje?

7. Dlaczego wiele krajów głosowało za wprowadzeniem w ta-
kim przypadku stanu wyjątkowego bez ujawniania przyczyny?

8. Dlaczego minister finansów Francji powołał wszystkich re-
zerwistów armii i żandarmerii w lutym 2009 r. z myślą o „wielkich
problemach społecznych w końcu roku 2009”?

9. Dlaczego wojsko amerykańskie zostało rozlokowane na ca-
łym terytorium Stanów Zjednoczonych?

10. Dlaczego ponad 800 obozów koncentracyjnych zostało za-
instalowanych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku
lat? Dlaczego kierowane są one przez FEMA (Federal Emergency
Management Agency — Federalną Agencję Zarządzania Sytuacjami
Wyjątkowymi), która interweniuje tylko w związku z wielkimi kata-
strofami w kraju (takimi jak cyklon Katrina)?

11. Dlaczego 600 brytyjskich neurologów otrzymało 29 lipca
2009 r. poufny list z Agencji Ochrony Zdrowia (Health Protection
Agency), wzywający ich do zwrócenia szczególnej uwagi na przyszłe
ponowne pojawienie się zespołu Guillaina-Barrégo (zwyrodnienio-
wa choroba neurologiczna spowodowana głównie przez szczepion-
ki)? I dlaczego ta sama agencja nie informuje społeczeństwa, że od-
niesie ono „korzyści” z tej kampanii promującej szczepienia?
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12. Jak to możliwe, że 5 marca 2009 r. firma Baxter Internatio-
nal zanieczyściła 72 kilogramy materiału szczepiennego, mieszając
wirus ptasiej grypy H5N1 z wirusem H3N2 (zwykła grypa) i potem
wysłała go do laboratoriów w sześciu różnych krajach? Wszystko
to stało się, kiedy procedury bezpieczeństwa w tego rodzaju labo-
ratorium powinny uniemożliwić tego rozmiaru przypadek.

13. Dlaczego nie mówi się nam, że szczepienia przeciwko gry-
pie nie wpływają pozytywnie na częstość występowania tej choro-
by i że historia udowodniła to przez ostatnie 40 lat?

14. Dlaczego ukrywa się, że to ludzie, którzy byli zaszczepieni,
zmarli na hiszpańską grypę w 1918 r.?

15. Jeśli szczepionki nie dają efektów ubocznych, jak władze
służby zdrowia wyjaśnią ilość ludzi, którzy zachorowali… we Fran-
cji z ilością, która wzrosła z 25000 do 85000 chorych bezpośrednio
po kampanii szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby B?

16. Dlaczego ukrywa się fakt, że wszystkie epidemie XX wieku
zaczęły się od przedwczesnych kampanii szczepień?

17. Dlaczego zezwolono na użycie skwalenu w szczepionce
przeciwko wirusowi H1N1, kiedy Izba Reprezentantów wyraźnie
stwierdziła, że był on odpowiedzialny za syndrom Wojny w Zatoce?
Ten syndrom uczynił 180000 żołnierzy amerykańskich ludźmi bar-
dzo chorymi (25% żołnierzy biorących udział w Wojnie w Zatoce)
i potem skwalen został zakazany przez sędziego federalnego
w 2004 r.

18. Dlaczego tymi, którzy mają pierwsi otrzymać szczepionkę
są kobiety w ciąży i dzieci, kiedy to osoby starsze są bardziej nara-
żone na tę chorobę?

19. Dlaczego procedura wykonywania obowiązkowych szcze-
pień została powierzona studentom-ochotnikom i wojsku, zamiast
lekarzom?

20. Dlaczego 50% amerykańskich lekarzy odmawia przyjęcia
nowej szczepionki, mówiąc, że nie mają oni żadnego zaufania
do procedury jej przygotowania?

21. Dlaczego prezentuje się Tamiflu jako skuteczny antywirus,
kiedy wszystkie firmy, które go używały, ujawniły jego katastrofal-
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ną nieskuteczność? Co więcej, ten środek spowodował wiele cho-
rób psychologicznych i neurologicznych, aż do skłonienia wielu
spośród tych, którzy go zażywali do samobójstwa!

VERICHIP PODPISUJE KONTRAKT, BY POMÓC „WYKRYĆ” WI-
RUS H1N1

20 września 2009 r. firma Verichip otrzymała licencje na dwa
oddzielne patenty na opracowanie wszczepialnych mikroczipów,
które będą wykrywały wirusy H1N1 u ludzi. W sprawozdaniu
dla agencji Reutera Verichip stwierdził, że: „Patenty posiadane
przez partnera firmy Verichip — firmę Receptors LLC, odnoszą się
do bioczujników, które mogą wykryć H1N1 i inne wirusy oraz bio-
logiczne zagrożenia, takie jak odporny na metycylinę gronkowiec
złocisty”.

Włączą oni technologię wszczepialnych czipów RFID firmy Ve-
richip do rozwinięcia systemów stopniowego wykrywania wirusów.
„System stopniowania umożliwi wielokrotne poziomy identyfika-
cji — pierwszy zidentyfikuje czynnik jako wirusa lub nie wirusa,
drugi poziom sklasyfikuje wirusa i ostrzeże nosiciela co do obecno-
ści wirusów grożących pandemią, poziom trzeci dokładnie zidenty-
fikuje patogen”, powtórzył przedstawiciel firmy Verichip. Stanowi
to doskonałą okazję do mikroczipowania społeczeństwa, które
znajdzie się w stanie paniki z powodu strachu przed wirusem
H1N1. […]

PRZEKAZUJMY INFORMACJĘ
Architekci tego świata manipulowali społeczeństwami przez

wiele lat przy pomocy naszych przywódców rządowych, którzy są
marionetkami w ich rękach, a program szczepień jest tylko częścią
znacznie szerszego planu. W miarę upływu czasu widzimy ich
ujawniony program totalnej kontroli w całej jego przerażającej rze-
czywistości.

Jest wiele dróg, którymi szerzą oni idee sekularyzmu: z wol-
nym, relatywistycznym, „doskonałym” społeczeństwem przez wpro-
wadzanie aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych i innych
„praw” dla homoseksualistów, uspołecznienie naszych systemów
ochrony zdrowia i likwidację edukacji katolickiej. Co ważniejsze,
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koncentrują się oni na ograniczaniu wolności religijnej chrześcijan
i katolików na całym świecie, pracując nad utworzeniem jednej
światowej religii. Ich ostatecznym celem jest stłumienie całej
prawdziwej i aktywnej wiary w Jednego Prawdziwego Boga.

Przygotujmy się duchowo, wiedząc, że nasz kochający i troskli-
wy Bóg jest tutaj, by prowadzić nas przez cokolwiek będziemy mu-
sieli przejść. On jest Stwórcą świata i wszystko jest w Nim. Żaden
człowiek nie może zniszczyć tego, co On zgromadził pod Swoją
opieką. Nasz świat, choć znajduje się w samym środku zamieszania
i kryzysu, wciąż pozostaje pod Jego łaskawym spojrzeniem. Wzy-
wajmy Maryję, naszą Matkę, by była naszą Przewodniczką i Pośred-
niczką. Módlmy się do św. Michała, żeby dał nam moc do walki
przeciwko siłom zła i prowadził nas do zwycięstwa.

Prosimy o przekazywanie informacji na temat szczepień H1N1
naszym rodzinom, naszym krewnym i przyjaciołom. My, Pielgrzymi
św. Michała, poświęcamy nasze życie propagowaniu prawdy. Przy-
rzekamy, że MICHAEL będzie kontynuował publikowanie prawdy,
bez względu na możliwe konsekwencje.

MATEUSZ JUSZCZYK: Na podstawie ww. artykułu z 2009r. moż-
na ocenić to, co teraz się dzieje, w obecnej sytuacji tzw. „pandemii”
koronawirusa. Co nie wypaliło wtedy, realizuje się teraz. Jak zbież-
ne są wątki z tamtego okresu i obecnego np.

— bardzo niska, minimalna jest zachorowalność, umieralność,
a media ciągle straszą i wszyscy mają być zaszczepieni…

— szczepionka była zbyt szybko dostępna i niesprawdzona,
i tak jest obecnie, ledwo co koronawirus się pojawił a po około 10
miesiącach już udostępniono w trybie warunkowym „szczepionkę”,
kiedy to trwa latami, i teraz rzeczywiście trwa eksperyment me-
dyczny bo sam producent wskazuje że badania kliniczne zakoń-
czą się… w grudniu 2023r. A więc przez 3 lata ludzkość będzie fa-
szerowana eksperymentem medycznym, genetycznym za który nikt
nie bierze odpowiedzialności

— obniża się kryteria ogłoszenia pandemii, podobnie było
w I kwartale 2020r.
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— wyśmiewa się „teorie spiskowe”, które obecnie są już prakty-
ką spiskową. 10 lat temu pracowali nad podskórnym czipem
i obecnie sytuacja podobna, i nawet TVP.INFO się z tym nie kryje
„Pentagon pracuje nad podskórnym czipem wykrywającym korona-
wirusa” (12.04.21).

KONSTYTUCJA jest łamana — „Art. 39. ZASADA WOLNOŚCI
OD EKSPERYMENTÓW: Nikt nie może być poddany eksperymentom
naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.
(arslege.pl) — zastępowana bezprawnymi rozporządzeniami.

Maseczki nie pomagają, nie chronią przed koronawirusem
jak stwierdzili liczni lekarze m.in. dr Zbigniew Martyka (a o których
oczywiście w TVpropaganda nie usłyszymy) i jak sam wówczas
stwierdził minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, który — jako
lekarz — wyśmiał maseczki, ale później — jako polityk — nakazał
je nosić. Maseczki nie chronią, a wręcz są niebezpieczne dla zdro-
wia i życia. Jeżeli teraz bez „kagańca” są już takie utrudnienia
to co będzie się dziać za jakiś czas. Nie jesteś zaszczepiony nie mo-
żesz załatwić spraw, nie masz karty masz gotówkę — nieaktualne,
jak niezaczipowany to „nie kupisz, nie sprzedasz”.

Taka to „pandemia”, że trzeba stworzyć na siłę atmosferę stra-
chu, jak o tym mówił Główny Inspektor Sanitarny, żeby ludzie chcie-
li się szczepić, szczepionkami niewiadomego składu i skutków. Tzw.
lekarstwo dużo gorsze od tzw. pandemii. A tempo przyjmowania
eksperymentu medycznego nie zadawala władze, celebryci nie na-
kręcili tempa kłucia, więc wprowadzono… loterie z nagrodami. Taka
to pandemia, że można ponoć wygrać samochód i… hulajnogę.

Na covid19 — jak podało 15.02.21r. Ministerstwo Zdrowia —
między 4 marca 2020, a 31 grudnia 2020 zmarło 5102 osoby.
A średnia dzienna liczba zgonów w Polsce to… 1000—1200 osób.
A na raka średnio umiera rocznie około 100 tys. osób! Na miażdży-
cę umiera 30 tys. osób rocznie. A i mamy również aż 100 tys. nad-
miernych zgonów poprzez lockdowny, czyli odwołane operacje, za-
biegi, wizyty u lekarza.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w 2020r. w przedziale wieko-
wym 1—20 zmarło… 5 osób (ale i tak dzieci i młodzież muszą przy-
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jąć eksperyment medyczny). W przedziale 21—67 lat zmarło 1532
osób (w ogromnej mierze osoby starsze), czyli trochę więcej
niż średnia zgonów w Polsce jednego dnia, czyli 1000—1200 osób.
A w przedziale 67 lat i więcej, zmarło 3559 osób. I jeszcze „brak
danych o wieku” — zmarło 6 osób.

Świeć Panie nad ich duszami, ale koronawirus to tylko jedna
(i nieliczna) z wielu chorób, prawdziwej pandemii jeszcze dzięki
Bogu nie ma, ale ona kiedyś się pojawi (objawowa… niebezobja-
wowa) za grzechy nasze i całego świata. Celebryci i loterie nie bę-
dą potrzebne, bo będzie widoczna i odczuwalna.

Z powodu obostrzeń, lockdown'ów mamy największą liczbę
zgonów w Polsce od czasów II wojny światowej, ale nie mówi się
już, że wcześniej to było w okolicach 2018r. (m.in. pandemia obja-
wowego raka) — „W 2018 roku zmarło najwięcej Polaków od cza-
sów wojny (publikacja 2019-02-04 08:16). Tylu Polaków, co w 2018
r., nie umarło od czasów II wojny światowej — pisze w poniedziałek
„Dziennik Gazeta Prawna”. Taka liczba zgonów jak w 2018 r. przewi-
dziana była dopiero na lata 30. Zabijają nas palenie tytoniu, nieprawi-
dłowa dieta oraz wysokie ciśnienie i nieświadomość — informu-
je DGP” (bankier.pl).

„Nieprawidłowa dieta” bo sklepy, markety pełne są produktów,
ale zdrowego przeważnie brak, dużo rakotwórczych substancji
(szczególne pozdrowienia dla Marcina Bustowskiego w walce
z GLIFOSATEM).

Słyszy się nonstop, że szpitale ponoć zapełnione, brakuje
miejsc, jakby pierwszy raz to się zdarzyło. A jak się spojrzy na po-
przednie lata to — z powodu grypy — sytuacja była podobna:

„Dyrektor Szpitala Wolskiego: dramatycznie brakuje łóżek” (13
marca 2013, medonet.pl),

„Wrocław: W szpitalach brakuje wolnych łóżek — winna gry-
pa…” (18 luty 2014, rynekzdrowia.pl),

„Grypa w natarciu — w szpitalach brakuje łóżek — TVP3 Wro-
cław” (25.02.2015, wroclaw.tvp.pl),

„Wrocław: W szpitalach brakuje łóżek, a będzie ich jeszcze
mniej..” ( 8 marca 2015, gazetawroclawska.pl),
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„W Belgii i Holandii szaleje grypa. W szpitalach brakuje łó-
żek…” ( 14 stycznia 2017, rmf.pl),

„Toruń: Brakuje łóżek w szpitalach — Nowości Dziennik Toruń-
ski…” (9 marca 2017, nowosci.com.pl),

„Chore dzieci leża na szpitalnych korytarzach bo brakuje łó-
żek…” (6 grudnia 2017, mamotoja.pl).

Podane tu daty 2015 czy 2017r. — można powiedzieć,
że w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy i Świata Reprezenta-
cji Polski w Piłce Nożnej „raczej” nie słyszało się o zagrożeniach,
że Mistrzostwa się nie odbędą albo mniej kibiców na trybunach bę-
dzie czy zakaz wstępu zagranicznym kibicom z powodu szalejącej
(objawowo) grypy i przepełnionych szpitali albo nie przyjęcia
szczepionki.

„Epidemia grypy dotarła do Polski. Gdzie jest najgorzej?
(25.01.2017).

Gwałtowny wzrost liczby zachorowań na grypę. W ciągu ostat-
niego tygodnia do lekarzy zgłosiło się aż 230 tysięcy Polaków.
W wielu województwach można już mówić o epidemii. Tymczasem
szpitale są przepełnione, a na wizytę u lekarza trzeba czekać nawet
kilka dni.[…]

Szczyt sezonu jeszcze nie nastąpił. Będzie miał miejsce tradycyjnie
w okolicach połowy lutego. Wówczas chorych może być nawet ponad
pół miliona Polaków. W sumie przez cały okres zimowy zachorować
może przeszło 5 milionów osób. Nie tylko u nas grypa przybiera roz-
miary epidemii. Znacznie gorzej jest na zachodzie Europy. We Francji
i Hiszpanii liczba chorych przekroczyła milion. Francuzów atakuje
dość zjadliwa odmiana wirusa H3N2, która charakteryzuje się ciężkimi
objawami, najbardziej niebezpiecznymi dla osób starszych z osłabioną
odpornością”(twojapogoda.pl).

W sieci można znaleźć obrazek z wypowiedzą prof. dr Lothara
Wielera — szefa instytutu Robert Kocha — że im więcej zaszczepią
tym więcej będzie mutacji. Coś w tym chyba jest, bo od kiedy za-
częły się szczepienia mamy całą litanie różnych odmian koronawi-
rusa. Największa transmisja koronawirusa jest… z TV, bo tam ciągle
prowadzą transmisje o covid19.
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Widać, że od 2020r. masoneria, neokomuna posługuje się ko-
lejną bronią tzw. „pandemią” do zniewolenia i depopulacji ludzko-
ści — nie oddychaj, załóż kaganiec, nie wychodź z domu, nie spoty-
kaj się z innymi, nie chodź do kościoła — w TV obejrzyj,
a jak już pójdziesz to przyjmij Eucharystie na rękę, płać kartą, tele-
fonem — nie gotówką, oglądaj TV tam ci powiemy co jest dla cie-
bie najlepsze… i przyjmij eksperyment medyczny, genetyczny tzw.
szczepionkę 2,3 razy w roku… co roku.

O powikłaniach (NOP) czy zgonach poszczepiennych to się
nie mówi, „bo trzeba to zbadać, a na to trzeba czasu”, że "to może
zbieg okoliczności", a karuzela szczepionkowa trwa dalej.

Jak coś się stanie po tzw. szczepionce to ubezpieczenia nie wy-
płacają odszkodowania za udział w eksperymencie medycznym.
Nawet w niektórych szpitalach były oświadczenia do podpisania,
że bierzesz udział w „eksperymencie medycznym”.

Natomiast „Liczba poronień w Wielkiej Brytanii wzrosła
o 366% po przyjęciu szczepionki COVID-19. Zaledwie sześć tygodni
dzieli pierwszy i siódmy raport, a szokujący wzrost liczby kobiet tracą-
cych w tym czasie nienarodzone i nowo narodzone dziecko z powodu
szczepionki Pfizer lub AstraZeneca… jest przerażający”1.

1 legaartis.pl, Źródło: Wolna Polska

Nawet Kościół dał się omotać tzw. pandemią. Powołują się
na 5 przykazanie „Nie zabijaj”, a trzeba dodać — nie zabijaj… się,
bo samobójstwo to grzech ciężki. „Chroń siebie i innych” — tak, sa-
memu nie przyjmuj eksperymentu medycznego i przestrzegaj przed
tym innych.

Szykuje się Nowy Porządek Świata (New World Order), z jed-
nym światowym rządem, z jedną światową religią czyli panowanie
Antychrysta.

W 2012 r. gdy natrafiłem na te orędzie poniżej ostrzegające
przed globalnym szczepieniem to wówczas wtedy trochę ciężko
było to sobie wyobrazić, jak to może się stać „w czasie pokoju”.
Ale teraz w dobie tzw. pandemii staje się to jasne. Fragmenty orę-
dzi ostrzeżeń z Irlandii z 20122:
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2 ostrzeżenie.net

„Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepie-
nia, które spowodują choroby na całym świecie” (17 czerwca 2012)

Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia
światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany
obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują cho-
roby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę niewidzianą
nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego
szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać. Ich złe plany zszoko-
wałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni
są potężni. Napędzani żądzą władzy, bogactw i pragnieniem bycia
boskim we wszystkim, co robią, uważają, że są niezwyciężeni. Kon-
trolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowodowanie terroru
na Środkowym Wschodzie. Kontrolują wiele światowych mediów
i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi humanitar-
nymi organizacjami. Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci wie
o ich planach.[…] Musicie się modlić, aby powstrzymali wprowadza-
nie tych życiowych udręk poprzez okropne ustawy, które zamierzają
wprowadzić. Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które
planują, gorszego niż to dokonane przez Hitlera w czasie II wojny
światowej. Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania
w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychry-
sta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez
dziesięciolecia. Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Zna-
mienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany bę-
dzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności. Teraz,
kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową
Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić
wiele z ich planów. […]

„Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawiona w ra-
mach globalnego planu opieki zdrowotnej”. (9 listopada 2012)

[…] Oni wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe
szczepienia wobec waszych dzieci, z waszym lub bez waszego pozwo-
lenia. Szczepienie to będzie trucizną i zostanie przedstawione w ra-
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mach globalnego planu opieki zdrowotnej. Ich plany urzeczywistni-
ły się obecnie i już zaczęli ich wprowadzanie. Niektóre z ich planów,
w jednym europejskim kraju, zostały powstrzymane przez Mojego Ojca
z powodu modlitw ofiarnych dusz. […]

„Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form lu-
dobójstwa, jakich doświadczy świat aż od śmierci Żydów pod rządami
Hitlera”. (10 listopada 2012)

[…] Wprowadzenie globalnej szczepionki, przeznaczonej dla nie-
mowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form
ludobójstwa, jakich doświadczy świat aż od czasu śmierci Żydów
pod rządami Hitlera. Ten perfidny plan będzie możliwy, ponieważ wie-
le waszych rządów zmusiło ludzi do przyjęcia zmian w waszych usta-
wach, udzielających waszym rządom władzy wprowadzenia w życie
praw wobec waszych niewinnych dzieci.[…]

„Symbol 666 będzie, jako zakodowana liczba, ukryty w chipie,
do przyjęcia którego będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś
szczepionka”. (1 czerwca 2012)

[…] Wasze pieniądze będą kontrolowane, podobnie jak wasz do-
stęp do żywności i to, jak żyjecie. Przepisy, wiele z nich, będą ozna-
czały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzy-
mał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii. Symbol 666
będzie, jako zakodowana liczba, ukryty w chipie, do przyjęcia które-
go będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś szczepionka. Raz
wprowadzony, zatruje nie tylko wasz umysł i waszą duszę, ale i wa-
sze ciało. Wywoła on bowiem epidemię, mającą na celu likwidację
większości ludności świata. Nie wolno wam przyjmować tego Znaku.
[…]”.

Na podstawie ostatniego orędzia widać do czego to wszystko
zmierza — do zaczipowania, przyjęcia znamienia bestii.. Od wielu
lat słychać o czipowaniu, a teraz pomału ta rzeczywistość się kreu-
je (np. sytuacja w Szwecji). Fragment z cyfrowa.rp.pl z maja tego ro-
ku: „Wstrzykiwane mikrochipy przełomem w leczeniu: Nadchodzi
czas medycyny cybernetycznej. Naukowcy opracowali najmniejszy
w historii układ scalony. Płytka wielkości roztocza kurzu ma służyć
do monitoringu ciała, a nawet leczenia”.
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O tym zagrożeniu dowiemy się również z orędzi Maryi do ks.
Stefano Gobbi: „Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależ-
ność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli an-
tychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność
oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi
i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem. […] Czoło oznacza
inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu. Ręka oznacza ludzkie
działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje. Tak więc osoba
oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej
woli”1.

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, s. 554

Najpierw bez kagańca (tzw. maseczki) są utrudnienia w funk-
cjonowaniu, teraz bez eksperymentu medycznego tzw. szczepionki
(paszport szczepień) są już głosy, że większość miejsc będzie nie-
dostępnych. A na końcu bez czipa, znamienia bestii nie będzie
można funkcjonować — ale to już będzie ostateczna walka i trzeba
będzie już myśleć o zbawieniu duszy (nie przyjęcia czipa, Znamie-
nia Bestii, i nie wyrzeknięcie się Jezusa Chrystusa):

„Wiara ludzi poddana będzie wielkiej próbie i każdy będzie musiał
podjąć decyzję:

1) albo zaakceptować rządy antychrysta i dla otrzymania środków
do życia, wyrazić zgodę na przyjęcie Znamienia Bestii (666), co będzie
równoznaczne z wiecznym potępieniem. W Apokalipsie czytamy, że zo-
staną wrzuceni w „jezioro ogniste”,

2) albo stanąć w obronie wartości chrześcijańskich, Jezusa Chry-
stusa, Ewangelii, znosić prześladowania, a nawet śmierć, by osiągnąć
zbawienie”2.

2 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 284

Z powodu „pandemii” koronawirusa, przez prawie cały rok
2020 słychać było wyścig, które państwo (która loża) wyprodukuje
„zbawienną” szczepionkę. Kto otrzyma ją jako pierwszy ( i kto
na tym nieźle zarobi) i stwierdzenia typu „pandemia minie
gdy szczepionka będzie już dostępna i zastosowana” jak również
„kto się nie zaszczepi to będzie zagrożeniem dla społeczeństwa”.
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Ale w czym problem — jak jesteś zaszczepiony to szczepionka
przecież cię ochrania… ponoć… czy jednak nie, a nawet może za-
szkodzić? Mamy „bum” na koronawirusa, który jak widać zawsze
był, tylko, że nie miał takiej promocji, reklamy, wyniesienia. Można
powiedzieć, że zostaliśmy wszyscy „uzdrowieni”. Teraz nie ma żad-
nej innej choroby tylko koronawirus. Mierzenie temperatury
na czole jest może takim początkiem, przyzwyczajeniem ludzi,
bo za jakiś czas będzie czip na ręce albo laserowy tatuaż na czole
to też będziemy „skanowani”.

Obecnie „pandemia” niszczy to do czego została wykreowana
czyli gospodarkę, relacje między ludźmi, nastawienie człowieka,
sytuacje finansową, bankructwa firm, pomimo, że zawsze były tru-
dy, to teraz jeszcze bardziej drastycznie się pogłębiły, leczenie,
zabiegi odwołane. Kościoły opustoszały, sacrum zdeptane czyli
„zapobiegawcze” zalecenia do Komunii Św. na rękę, czyli masowa
profanacja przyjmowania na niekonsekrowane dłonie i rozprasza-
jące się okruszki św. Hostii, które są sponiewierane.

Dzieci, młodzież pozamykana w domach, nauka zdalna
(ale niezdolna). Odseparowanie od rówieśników, zanotowany
wzrost depresji, myśli i prób samobójczych — o to właśnie chodzi.
I jeszcze tzw. szczepionka, bo przecież umarło na covid19 w pierw-
szym półroczu 2021 w wieku 0—17 lat… 2 osoby.

Lekarze którzy mają przeciwne zdanie to ich się wyśmiewa,
drwi z nich lub po prostu się ich nie wspomina. Zostają wzywani
„na dywanik”, ponieważ nie idą bezmyślnie z systemem. A testy
na koronawirusa dają w ogromnej mierze wynik fałszywie „pozy-
tywny”. Dopisywanie na siłę jako przyczynę zgonu — koronawirus
(nawet tym, którzy zginęli w wypadkach samochodowych).

Ostatnimi laty bywały dotkliwe grypy (objawowe, a nie bezob-
jawowe) miliony zachorowań, ostrzegano dzieci i staruszków, żeby
uważali na siebie, i z tego powodu nie zamykano wszystkiego
i wszystkich. Życie normalnie funkcjonowało, pomimo, że takie
ciężkie okresy grypy panowały. Nie pokazywali statystyk codzien-
nie, tak jak teraz to się dzieje „na pasku” tv — ile „zachorowało”, ile
odeszło.
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Latem 2020r. po 3 miesiącach szerzenia strachu, gdy się odby-
wały wybory prezydenckie to nagle premier Morawiecki mówił
że nie ma się czego bać, że są też inne choroby — czyli powiedział
prawdę — ale później znów był tylko koronawirus, a pozostałe cho-
roby „zniknęły” — odwołane operacje, zabiegi, wizyty u lekarza.

Widać do jakich rezultatów dochodzimy. Skoro taki chaos pa-
nuje na świecie, gospodarczy, zdrowotny, wszystkie państwa są
w to uwikłane, to trzeba będzie stworzyć „wspólny projekt”, który
by zaprowadził porządek na świecie, „pokój i bezpieczeństwo”. War-
to wysłuchać wypowiedź Wojciecha Sumlińskiego na temat raportu
Rockefellera z 2010r. i obecnej sytuacji na świecie z powodu „pan-
demii” (zob. „Pandemia według scenariusza, Fundacja Rockefelle-
ra… 121” na youtube).

O konsekwencji dla duszy jakie za sobą niesie przyjęcie zna-
mienia Bestii opisane jest w Apokalipsie św. Jana (Ap 14, 9—13):

„A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc dono-
śnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej, i bierze sobie jej
znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywo-
ści Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wo-
bec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi
i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu,
i ten, kto bierze znamię jej imienia». Tu się okazuje wytrwałość
świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usły-
szałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy
w Panu umierają — już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną
od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny»”.

ZNIEWOLENIE LUDZI TECHNIKĄ MIKROCZIPÓW1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla tryumfu Niepoka-
lanej, nr 41, marzec-kwiecień 2007, strona internetowa: michael.org.pl:
https://www.michaeljournal.org/technologiamikroczipu.htm

(Fragment artykułu, autor: Melvin Sickler, 2007r.)
MOŻLIWE SPOSOBY PODEJŚCIA
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Zatem, jaki rodzaj zachęty wybiorą oni, żebyśmy zaakceptowali
mikroczip? Kevin Haggerty opublikował w wydaniu The Toron-
to Star z 10 grudnia 2006 r. artykuł zatytułowany „Wszystko, czego
potrzebują, to jedno pokolenie” („One generation is all they Reed”).
Przedstawił tam scenariusz implantowania czipów najpierw człon-
kom grup napiętnowanych, jak pedofile, terroryści, dealerzy narko-
tyków, tych, których społeczeństwo uważa za „najgorszych z naj-
gorszych”.

Następnie oznaczone będą osoby oskarżone, żeby nie mogły
uciec wymiarowi sprawiedliwości. Więźniowie z wdzięcznością
przyjmą te rozwiązania, ponieważ tylko zaczipowani pensjonariu-
sze zakładów karnych będą mogli zostać zwolnieni warunkowo,
otrzymać przepustkę na weekend czy wyroki społeczne. Jednak do-
tyczy to tylko małej części społeczeństwa. Dlatego inne napiętno-
wane grupy będą musiały być wybrane za cel ataku, jak np. osoby
pozostające na zasiłkach. Osoby otrzymujące zasiłki będą musiały
być monitorowane, żeby zmniejszyć oszustwa, wzmóc skuteczność
i zagwarantować, że biedni nie będą otrzymywać „niezasłużonych”
korzyści.

Pracodawcy zaczną następnie oczekiwać implantów, jako wa-
runku uzyskania pracy. Wojsko USA będzie dążyło do wymagania
czipów dla wszystkich żołnierzy, jako środka wzmacniającego do-
wodzenie i kontrolę pola walki, a także służącego do identyfikacji
ludzkich zwłok. Za tym pójdzie wielki sektor bezpieczeństwa. Służ-
ba ochrony, oficerowie policji i pracownicy zakładów poprawczych
będą musieli mieć wszczepione czipy. Osoby wykonujące prace
precyzyjne znajdą się w tej samej sytuacji. Potem media prawdo-
podobnie nagłośnią sprawę dziecka, które zostało uprowadzone
i wykorzystane lub zamordowane, więc rodzice będą chcieli, żeby
wszystkie ich dzieci zostały zaczipowane. Następnie szpitale będą
wymagały czipu, żeby otrzymać leczenie medyczne.

Tym, którzy są zaczipowani, będą proponowane specjalne ofer-
ty. Kompanie będą oferowały zniżki dla osób, które płacą przy po-
mocy środków umieszczonych w ich wszczepionych czipach. Nowa
technologia wyposażenia domów będzie wymagała czipu do co-
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dziennej obsługi urządzeń domowych. Znalezienie komputera
lub urządzeń domowych, które będą działały przy pomocy starej,
„ręcznej” technologii stanie się coraz trudniejsze.

Posiadanie czipu będzie prawie koniecznością, żeby uczestni-
czyć w głównym nurcie współczesnego życia, włączając zakupy
i prowadzenie samochodu. Ci, którzy wciąż będą odmawiać przyję-
cia czipu, będą oskarżani o próbę ukrycia czegoś. Będą także mu-
sieli stale mieć do czynienia z opóźnieniami i niedogodnościami,
zarezerwowanymi dla osób niezaczipowanych. Wreszcie, w osta-
teczności, ci, którzy wciąż odmówią przyjęcia czipu, będą uznani
za wrogów państwa i zamknięci w specjalnych obozach, gdzie mo-
gą być torturowani, a nawet zabijani (ale zbawieni — dop. M. J.), je-
śli nie poddadzą się „Antychrystowi”, który będzie wymagał, żeby
wszyscy ludzie na ziemi byli zaczipowani. Tak więc to, co mogło
stać się przypuszczalnie dobrą rzeczą, w końcu stanie się sposo-
bem zniewolenia ludzkości.

_________________________
M. J.: A w obecnym czasie „maseczkowym”, tzw. pandemii moż-

na tu przytoczyć słowa Piusa XI z encykliki „Quadragesimo anno”
z 1931r. nawiązujące do „tajnej władzy”, międzynarodówki bankie-
rów:

„Ci nieliczni, nie będąc nawet „właścicielami”, spełniają taką rolę,
jakby nimi byli, i dzierżą w swym ręku całą strefę gospodarczą do tego
stopnia, żeby NIKT, wbrew ich woli, nie mógł NAWET ODDYCHAĆ!”1.

1 Ks. H. Czepułkowski, Antykościół w natarciu (rzecz o współczesnej maso-
nerii), wyd. II, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1998,
s. 117.

Św. Andrzeju Bobolo, Główny Patronie Polski, módl się za nami!
Św. Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami!
Św. Maksymilianie Kolbe, Żołnierzu Niepokalanej, módl się za

nami!
Sł. Boży, kard. Auguście Hlondzie, Prymasie dwudziestolecia

międzywojennego i Polski w ogniu, módl się za nami!
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ROZDZIAŁ 15 PRYMAS POLSKI
KARD. AUGUST HLOND1

1 B. Günther CCD, „Szatan istnieje naprawdę”…, s. 270—272.

[…] Program masoński wcielany w Polsce przez środki maso-
wego przekazu, a w obecnych czasach szczególnie przez telewizję,
zaleca m.in. zorganizowanie wpływu wychowawczego na młodzież,
a nawet na dzieci, aby przeciwdziałać wpajaniu im prawdziwej mi-
łości Ojczyzny oraz w zachowaniu wierności prawdziwej tradycji
narodowej i chrześcijańskiej. Wiedząc, że „najpewniejszym sztyle-
tem” dla przebicia serca Kościoła i narodu jest wszelka demoraliza-
cja, wszczęto więc i w tym kierunku odpowiednie działanie w myśl
znanej masońskiej uchwały często cytowanej przez Św. Maksymi-
liana: „My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko
psuciem obyczajów” (Rycerz Niepokalanej, nr 2/92). W odpowiedzi
Kościół coraz wyraźniej zaczął występować, przedstawiając maso-
nerię jako groźną siłę, sprzymierzoną z wszelkimi wrogami Polski
i chrześcijaństwa, siły, której zadaniem jest ciągła walka z tym
wszystkim, co wyrosło z chrześcijaństwa.

Już w liście pasterskim „O życiu katolickim na Śląsku” z dnia
1.03.1924r. ks. kard. August Hlond (niedawno wszczęto proces be-
atyfikacyjny tego wielkiego Prymasa i Polaka) pisze, że fala wszelkie-
go rodzaju nowinkarstwa zabagni dziedzinę obyczajów. Podkopuje
ona nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost w etykę na-
turalną, szerzy nieobyczajność wśród młodzieży i dorosłych. Celem
tej propagandy jest zachwianie idei katolickiej aby zastąpić naukę
chrześcijańską „masońskim naturalizmem” (Akta Hlondiana — t. II, cz.
2, str. 26). […] Z kolei dn. 31.03.1927r. ks. kard. Aleksander Kakowski
wydał list pasterski, w którym przypominał o dekrecie Św. Oficjum
z dnia 5.11.1920r. potępiającym masonerię w Polsce.
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Dnia 17.01.1932r. na Ogólnopolskim Zjeździe Pisarzy Katolic-
kich ks. kard. Kakowski wskazał pisarzom jedno z najdonioślejszych
zadań: „obronę Kościoła oraz naszych tradycji i ideałów religijnych
i narodowych przed napaściami i przewrotną działalnością maso-
nerii, wolnomyślicielstwa, radykalizmu i sekciarstwa, które pano-
szą się w Polsce korzystając z wybujałej wolności”.

Stolica Apostolska przestrzegała również Polskę przed zakusa-
mi masońskimi. Papież Pius XI w przemówieniu do polskiej piel-
grzymki w dniu 4.12.1929r. nawoływał do działania i czujności
wobec niebezpieczeństwa zagrażającego Polsce ze strony wolno-
mularstwa.

Nuncjusz papieski w Polsce, arcybiskup Francesco Marmaggio
dnia 1.01.1935r. oświadczył, że największym wrogiem Kościoła
i kultury polskiej jest wolnomularstwo, walka z którym jest obo-
wiązkiem każdego katolika. Publikacje historyczne dowodziły,
że koła lożowe były zawsze wrogie Polsce m.in. planując jej roz-
biory.

Nawet na łożu śmierci ks. kard. A. Hlond pamiętał o tym naj-
straszniejszym zagrożeniu Polski. Wojciech Skrodzki na łamach ty-
godnika „Niedziela” nr 50, z dn. 11.12.1988r. w artykule pt. „Pry-
mas Rzeczypospolitej” pisze: „Kiedy umierał… mówił: 'Jeżeli mnie
nie będzie, wy walczcie, aby sprawa Boża zwyciężyła. Rozpętała się
walka duchów ciemnych i duchów jasności. Jeżeli zwycięstwo
przyjdzie będzie to zwycięstwo Maryi Dziewicy'. Ufał opiece Maryi
nad powierzonym Jej narodem”.

MATKA BOŻA (Z NOTATEK KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA)1

1 Tamże, s. 144—145.

1. „Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas
złoży atrybut swej Wszechpotęgi”.

2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.
3. „Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczę-

śliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
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4. „Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.
5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe

zadania, będzie znowu Matką świętych”.
6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką

miłością bliźniego i Różańcem”.
7. „Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia naro-

dów”.
8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.
9. „Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas

patrzeć będzie”.
10. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używa-

jąc odniesie zwycięstwo — jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę
od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą
niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna

opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej.
Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy
niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opie-
kę pod Jej płaszczem”.

11. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopie-
ro zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

12. „Szliśmy z Różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przy-
szłość”.

(Jest to ostatnie zdanie Ks. Kardynała — napisane i pozosta-
wione na biurku z przemówienia z okazji przeniesienia relikwii Bł.
Władysława z Gielniowa). 20 X 1948r.

15 OBIETNIC NMP ZA ODMAWIANIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO1

1 Tamże, s. 198.

(dane Błogosławionemu Alanowi de Rupe)

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca
otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszyst-
kim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
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3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy,
pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on
od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu
od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania
rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.

5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca
nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyśla-
niu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany
przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawie-
dliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie spra-
wiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia
wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różań-
ca — nie umrze bez Sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu
i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, który mieli nabożeństwo do Różań-
ca Św..

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały
w niebie.

11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Ró-
żańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspo-
magała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszy-
scy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Nie-
bieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami
i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem
przeznaczenia.
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ROZDZIAŁ 16 OBLICZE PANA

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA1

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, s.206—211.

»RZEKŁ DO NIEGO FILIP: „PANIE, POKAŻ NAM OJCA”. A TO NAM
WYSTARCZY«. RZEKŁ MU JEZUS: „… KTO MNIE WIDZI, WIDZI
TAKŻE I OJCA”. (J 14,7—9)

Ktokolwiek będzie miał w swoim domu Mój Boski Portret i odno-
sić się będzie do Niego z pobożnością i miłością zachowany będzie
od kary. Tak jak starożytni Hebrajczycy, którzy naznaczyli swoje domy
krzyżem zrobionym krwią paschalnego baranka zachowani byli przez
Anioła Zniszczenia. Podobnie stanie się w tych smutnych czasach
tym, którzy uczczą Mnie przez wystawienie obrazu Mego Oblicza.

Błogosławić będę rodzinom, które wystawią Moją podobiznę.
Nawrócę grzeszników tam żyjących. Wspomogę dobrym w dosko-
naleniu się, oziębłych rozpalę na nowo, błogosławić będę ich spra-
wy. Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w potrzebach ducho-
wych i materialnych.

Uczyńcie dar z Mojego Portretu lub rozdawajcie wszystkim
znanym i nieznanym; czynowi temu niech towarzyszy myślne we-
zwanie ofiarowania i pragnienia dobra z waszego serca. Obraz ten
przyniesie korzyści duchowe wam, którzy rozpowszechniają go
i spowodują szybką przemianę w tych, którzy przyjmą Mnie z miło-
ścią i wdzięcznością.

JEST TO WIELKI DAR I WIELKI ŚRODEK ZBAWIENIA, KTÓRYM
OBDARZAM LUDZKOŚĆ

Moje Serce jest przebite i podrażnione wielką ilością grzechów
popełnionych i nadmierną ilością dusz, które idą na zatracenie. Te-
raz... proszę Was o pomoc jak żebrak proszący o jałmużnę.
Czy chcecie Mi pomóc? Błogosławię was…
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Tamże, s. 205.
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OFIAROWANIE SIĘ APOSTOŁÓW MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI I BO-
SKIEGO OBLICZA

Moja ukochana córko, pragnę byś bardzo rozpowszechniała
Moją Podobiznę. Chcę wnijść do domu każdej rodziny, nawrócić
najbardziej zatwardziałe serca. Zanieś Mnie do szpitali, przytułków;
do szkół i do sierocińców. Mów wszystkim o Mojej Miłosiernej
i Nieskończonej Miłości. Pomogę ci znaleźć nowych apostołów. Bę-
dą oni nowymi wybranymi i bardzo drodzy Sercu Memu, będą mieli
specjalne w Nim miejsce. Błogosławić będę ich rodzinom i Sam
kierować będę ich sprawami. Zrealizuję w pełni to co wam powie-
działem w Ewangelii: „Temu, kto wpierw szuka Królestwa Bożego
i Jego Sprawiedliwości, reszta będzie dana.

A teraz powiadam ci: Temu, kto wpajać będzie zaufanie i mi-
łość do Mego miłosierdzia, odpłacę stokrotnym w tym życiu
i w przyszłym”. Tym, którzy chcą się poświęcić propagowaniu tego
nabożeństwa do Mnie, powiedz by odmówili ten akt konsekracji:

AKT KONSEKRACJI
O Jezu, Dobry Jezu, Którego Nieskończona Miłość stworzyła

i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet
tych, którzy pragną pracować dla tryumfu Twego Panowania Miło-
ści na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie się
na służbę do Ciebie. Rozpowszechniać będę podobiznę Twego Bo-
skiego Oblicza błagając Cię byś ożywił we wszystkich duszach rysy
Twego Boskiego Oblicza.

O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów tej no-
wej ery, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj
na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając
i niszcząc zło, odnowi ziemię; a serca napełnione miłosierdziem,
odnowią w jasności Słońca, praktykę Ewangelii.

MODLITWA
Miłosierny Jezu, wierzymy w Ciebie i ufamy Tobie. Przyjdź nam

z pomocą w naszej bezradności, naszej słabości. Spraw byśmy
przyczynili się do tego, byś był znany i kochany przez wszystkich
ludzi, i, że ufając w ogrom Twojej Miłości, pokonamy zło, które jest
w nas i na świecie dla Twojej Chwały i naszego Zbawienia. Amen.
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MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA
(Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu,

na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obra-
żamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej
Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych, jako woń kadzidła
i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Ob-
licza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich
ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który przez grzechy nasze
został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci Boga, o niewysławio-
na Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam To-
bie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze
Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie
i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Je Tobie,
aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników.
Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło cier-
nie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości.
Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi
i ja pragnę wołać: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia
dla grzeszników. Amen.

OBIETNICE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA DLA WSZYST-
KICH CZCICIELI JEGO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

1. Wszyscy poświęceni memu Najświętszemu Obliczu, dzięki
Mojej ludzkiej naturze w ich duszy silnie odczuwanej, otrzymają
także żywe odbicie Mojej Natury Boskiej, będą Nią wewnętrznie
promieniować, dzięki upodobaniu się do Mego Oblicza. Zabłysną
też w życiu przyszłym więcej niżli inne dusze.

2. W godzinę śmierci odnowię w nich obraz Boży — zamglony
przez grzech.

3. Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiacji (wyna-
grodzenia) będą mi bliscy jak Święta Weronika; bowiem oddają mi
przysługę podobnie jak Ona, a Ja Moje Boskie rysy wycisnę na ich
duszy.
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4. To godne uwielbienia Oblicze jest jakoby pieczęcią Bożej
Godności. Które też posiada moc odciskania się na duszach, które
zwrócą się do Niego, jako do Obrazu Boga.

5. Im bardziej moi czciciele będą się troszczyć, by wypogodzić
Moje Oblicze zniekształcone przez obelgi i bluźnierstwa — tym Ja
będę bardziej starać się leczyć ich dusze, zniekształcone przez
grzech. Na nowo też wycisnę w ich duszach obraz Mego Oblicza
i uczynię te dusze pięknymi jak w momencie Chrztu Świętego.

6. Ofiarując Moje Oblicze Ojcu Przedwiecznemu, załagodzą Je-
go gniew i uzyskają nawrócenie z grzechów, co można porównać
do niebieskiej monety.

7. Ofiarując zaś Moje Oblicze Ojcu Niebieskiemu niczego On im
nie odmówi. Ja bowiem Sam będę przemawiał do Ojca w ich spra-
wach i prośbach.

8. Oni też czynić będą cuda przez to moje Święte Oblicze. Ja
ich oświecę Moim Światłem, otoczę Moją Miłością, obdarzę wy-
trwaniem w dobrym.

9. Nie opuszczę ich nigdy, przenigdy.
10. Będę wobec Mego Ojca obroną tych wszystkich, którzy sło-

wem, modlitwą czy piórem wspierają Moją Sprawę, — zbawienia
i zadośćuczynienia. W chwili śmierci oczyszczę ich duszę z wszela-
kiego brudu grzechowego i oddam im pierwotną piękność.

(Przy opracowaniu w/w tekstu posługiwano się pismami Elizy
Gejzik, Świętej Gertrudy, siostry Marii, Matyldy i Świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus.)

MIŁOSIERNE OBLICZE PANA JEZUSA ZACHOWAJ NAS OD WIEL-
KIEJ BOŻEJ KARY

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Nu początku:
Wierzę w Ciebie… Ufam Tobie… Boże, choć Cię… Ach, żałuję…
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Na dużych paciorkach (1x):
Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Naj-

świętsze Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa, na ratunek
dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Na małych paciorkach (10x):
O mój Jezu, okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy

zbawieni.
Na zakończenie:
Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Naj-

świętsze Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa, na ratunek
dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
(3x).

O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą
me serce, wolę nie znać w tym życiu słodyczy Twego spojrzenia,
ale błagam Cię, wyryj w mej duszy Boskie Twe podobieństwo i roz-
pal miłością Twoją, abym nią strawiona, wkrótce doszła do ogląda-
nia Chwalebnego Oblicza Twego w niebie. Amen.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA JAKO
PRZYBYTKU BOŻEJ MĄDROŚCI1 (podyktował Zbawiciel, kandydat-
ce na ołtarze słudze Bożej Teresie H. Higginson).

1 Najświętsza Głowa Jezusa - Przybytek Bożej Mądrości, s. 11-12. Również: R.
Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. . ., s.153,155.

O Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich
moich drogach.

O Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem.
O Przybytku Bożej Mądrości i Siło Przewodnia, która rządzisz

wszystkimi poruszeniami i Miłością Najświętszego Serca — oby
wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie serca Ciebie kochały
i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.

O Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca
Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś
wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-
Człowieka.
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O Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze
Twoim Światłem.

O Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze
stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask — przymuś mnie
do miłowania Ciebie coraz bardziej.

Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu. CHWAŁA OJCU…
(3 razy)

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA CHRYSTU-
SA1

1 Najświętsza Głowa Jezusa - Przybytek Bożej Mądrości. . ., s. 12-15. Również:
R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. . ., s.155-157.

Kyrie elesion, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz
nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa — utworzona przez Ducha Świętego

w łonie Najśw. Maryi Panny — zmiłuj się nad nami.
— Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym,
— Świątynio Mądrości Bożej,
— Ognisko przedwiecznej Jasności,
— Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,
— Zabezpieczenie przeciw błędom,
— Słońce Nieba i Ziemi,
— Skarbnico wiedzy i rękojmo wiary,
— Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,
— Pełna łaski i prawdy,
— Żywa lekcjo pokory,
— Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,
— Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
— Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,
— Na której Duch Święty spoczął,
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— Która zezwoliłaś na odbicie Twej Chwały, by zajaśniała
na Taborze,

— Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,
— Której podobał się pachnący olejek Magdaleny,
— Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Two-

jej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,
— Krwawym potem zlana w Getsemani,
— Która płakałaś nad naszymi grzechami,
— Cierniem uwieńczona,
— Haniebnie znieważona w czasie Męki,
— Pocieszona serdecznym gestem Weroniki,
— Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywa-

łaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Du-
szy od Twojego Ciała,

— Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,
— Przewodniczko nasza i Nadziejo Nasza,
— Która znasz wszystkie nasze potrzeby,
— Która udzielasz wszystkich łask,
— Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,
— Która rządzisz światem,
— Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,
— Która znasz tajemnice naszych serc,
— Którą oby cały świat poznał i czcił,
— Która zachwycasz Aniołów i Świętych,
— Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,
Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu — I poddajemy się

wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości.
MÓDLMY SIĘ: O Jezu, który raczyłeś objawić, Teresie Higgin-

son, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę,
udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adoro-
wania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze pro-
mień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności,
prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przy-
obiecanej Twoim wybranym. Amen
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ROZDZIAŁ 17 DARY DUCHA ŚW.1

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, s.199—204, 242-243, 30.

MODLITWA O 7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich do-

skonałości Bożych,
o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary

świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże

wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie

ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mo-

gły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi

z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Bo-

że, obraża. Amen.

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA WIERNYCH I ZAPAL
W NICH OGIEŃ MIŁOŚCI TWOJEJ…

Wszyscy pragną być szczęśliwymi, lecz mało kto szczęście osią-
ga, powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajem-
nicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. Oto
co o tym pisze: „Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać
milczeć waszej wyobraźni, zamknijcie oczy na rzeczy stworzone,
a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi, ażeby skupić się w sobie
i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej, która jest przybyt-
kiem Ducha Świętego, mówcie do Niego w ten sposób”:
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„O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj
mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić,
rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie za-
żądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko
poznać Twoją świętą Wolę. Amen”.

Jeżeli tak czynić będziecie, życie wasze upływać będzie szczę-
śliwie, pogodnie i radośnie, nawet wśród krzyży i cierpień, bo łaska
zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znosze-
nia, tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba. Całkowi-
te poddanie się działaniu Ducha Św., to tajemnica świętości”.

DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE
Duchu Święty — natchnij mnie,
Miłości Boża — pochłoń mnie,
na właściwą drogę — zaprowadź mnie,
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie:
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie. Amen.

Wezwań tych nauczył Duch Św., Swoją Służebnicę Siostrę Ma-
rię od Jezusa Ukrzyżowanego. Zamiast „mnie” — informowała —
można używać liczby mnogiej — „nas” albo wymienić własną Oj-
czyznę np. Polskę „Duchu Św. Natchnij Polskę” itd.

KORONKA (RÓŻANIEC) DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(Jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego)

Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił Pan Jezus zmarłej w 1956 r.
Świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium:

„Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro
duszy; Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie
i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączany,
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pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Święte-
go. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję po-
tężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego w imieniu
wszystkich i za wszystkie dusze”.

I jeszcze raz zapewniał ją Jezus 30 stycznia 1931 r. „Moje
dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się
w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo czę-
sto i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wiel-
kich mężów, którzy są całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni
będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zosta-
li napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas pozna wielu
swoje zaślepienie i zrozumieją, co prowadzi do pokoju… Z prośbą
o takich mężów należy wiele, wiele koronek do Ducha Świętego
odmawiać”.

Już w uroczystość Maryi z Góry Karmelu dnia 16 lipca 1930 r.
przynaglała ją Matka Boża: „Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Święte-
go nikt nic począć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego.
Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego.

Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za Moim wsta-
wiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Prze-
najświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy (był nim bardzo
znany, świętobliwy franciszkanin, Bonawentura Blattmann), by tę
koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniona
i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom zostanie ludzkość znowu
napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości.

TAJEMNICE KORONKI (RÓŻAŃCA) DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Na początku — Wierzę w Boga…, dalej jak zwykle 5 dziesiątek

Różańca — 1x Ojcze nasz,
10x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie „...Jezus” następują-

ce słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:
1. „który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Du-

cha Świętego”.
2. „który niech nam udzieli Ducha Św. pomnoży i umocni w nas

wiarę, nadzieję i miłość”.
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3. „który niech nas przez Ducha Św. umocni, oświeci, prowadzi,
rządzi i uświęci”.

4. „który niech nasze serca zapali miłością Ducha Św. i napeł-
nia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, od-
daniem, mocą i świętością”.

5. „który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Św.
i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego
co złe".

Po każdym dziesiątku mówimy:
„Chwała Ojcu…” oraz:
„O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się

za nami”.
Na zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa,

przez Najświętsze Serce Jezusa i Matyi na otrzymanie darów Ducha
Świętego dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryje nieskończoną ilość
razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie du-
sze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu do-
czesnym i wiecznym. Amen.

(Impr. Regensburg 11 lutego 1961 r. I. Baldauf, wikariusz gene-
ralny)

PIĘĆ WESTCHNIEŃ DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę,
abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybrane-
go Syna i Jego Dziwiczą Matkę.

Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym — tak jak Ty — umiał łą-
czyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokala-
nej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stoją-
cych nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystu-
sowi.
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Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi,
uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą
mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą naj-
słodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef! Amen.

NABOŻEŃSTWO „TRZECH ZDROWAŚ MARYJO”
Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża

obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu
śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę
w tym dniu rano i wieczorem:

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną NMP.
Zdrowaś Maryjo…

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzielo-
ną NMP. Zdrowaś Maryjo…

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ i MIŁOSIER-
DZIE udzielone NMP. Zdrowaś Maryjo…

Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach.

PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
1. Kto umrze odziany(a) Szkaplerzem świętym, nie zostanie po-

tępiony.
2. Noszący(a) Szakplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia

sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc
w godzinie śmierci. […]

4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złą-
czeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych
dobrach za życia i po śmierci, a więc; we Mszach Św., Komuniach
Św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Stolica Apostolska zaliczyła Szkaplerz do sakramentaliów. Swą
władzą potwierdziła przywileje Szkaplerza, opierając ich skutecz-
ność na modlitwach całego Kościoła. Szkaplerz, obok Różańca,
stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Obecnie
nabożeństwo szkaplerzne znane jest nie tylko w Europie, lecz
w całym świecie. Warto przypomnieć, że Papież Polak, Jan Paweł II,
od lat dziecięcych nosi Szkaplerz święty.
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Każdy, kto zna niebezpieczeństwo stale grożące ze strony sza-
tana, nie powinien lekceważyć podanych tu środków obronnych
i rezygnować z ich opieki, którą tak łatwo można uzyskać posługu-
jąc się tymi środkami.

MODLITWA PAPIEŻA PAWŁA VI
O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Twemu

Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Wskaż jej drogę
do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Uchroń ją od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego grzechu i je-
go następstw. Użycz całemu światu pokoju w Prawdzie, Sprawiedli-
wości i Miłości. O Ty, Niepokalanie poczęte Serce, ofiaruj nieustan-
nie Trój Jedynemu Bogu Drogocenną Krew Twojego Syna Jezusa
Chrystusa, którą wylał na drzewie Krzyża ze Swego Najświętszego
Serca dla ratowania świata, aby On był jeszcze raz łaskawy i miło-
sierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady zniszczenia. Amen.

___________________________________________________________
MODLITWA ŚW. TOMASZA Z AKWINU O DAR MĄDROŚCI
Stwórco niewypowiedziany!
Ukształtuj mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosła-

wieństwa.
Daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania,
łatwość uczenia się, dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam — pouczaj mnie,
gdy rozwijam i wyjaśniam — kieruj mną,
gdy kończę — dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem,
dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa.
Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr 79, paź-
dziernik-listopad-grudzień 2014

Ks. Michellini O., Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów,
wyd. V, Maria Vincit, Wrocław 2009.

Najświętsza Głowa Jezusa — Przybytek Bożej Mądrości, Maria Vin-
cit, Wrocław 2009.

Niewiadomski T., Wezwanie do Miłości, Michalineum, Marki-
Struga 1996.

Ks. Olewiński D. J., W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej,
Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997.

PASJA w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki Anny Katarzyny
Emmerich, Maria Vincit, Wrocław 2004

Pieśniarczyk P., Historia w pigułce, Benkowski, Białystok 2013

Ks. dr Salvany F. S. y, Liberalizm jest grzechem, Wers, Poznań 2010

Szaffer R., Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd. VI,
Wrocław 2012.

Valtorta M., Cierpienie dla Jezusa, Vox Domini, Katowice 2002
Valtorta M., Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął…, Vox

Domini, Katowice 2005
Valtorta M., Rozważania Tajemnic Światła, Vox Domini, Katowi-

ce 2002
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Strony internetowe:
ArsLege: arslege.pl
Centrum Tradycji i Kultury Wiedeń 1683:

wieden1683.pl
Kancelaria prawna: legaartis.pl
MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej: michael.org.pl,

michaeljournal.org/
Stronaglowna.htm,czasopismomichael.pl

Niedziela: niedziela.pl
Opoka: opoka.org.pl
Orędzia ostrzeżenia: ostrzezenie.net
Pogoda w Polsce i na świecie: twojapogoda.pl
Polonia Christiana: pch24.pl
Portal finansowy: bankier.pl
Przeorat Niepokalanego Serca NMP w Gdyni (FSSPX,

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X): gdynia.fsspx.pl
Rzeczpospolita cyfrowa: cyfrowa.rp.pl
Strona o św. Piusie X, Papieżu 1835—1914: piusx.pl
Vademecum liturgiczne: vademecumliturgiczne.pl
Vicona: vicona.pl

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania składam wydawnictwom:
Wers, Maria Vincit (Arka), Michalineum, Vox Domini, Księży Maria-

nów oraz redakcjom stron internetowych Opoka, L’Osservatore Roma-
no, MICHAEL (Dla Tryumfu Niepokalanej), spadkobiercom treści Zofii
Grochowskiej za możliwość wykorzystania materiałów, dzięki którym
mogła powstać ta książka.

Szczególne podziękowania dla Wydawnictwa Ridero za możliwość
wydania publikacji.

Dziękuję mamie i siostrom za wsparcie przy powstawaniu tej
książki.

A najbardziej dziękuję Najświętszej Maryi Pannie za niespodzie-
wany owoc Nowenny Pompejańskiej.

Mateusz Juszczyk
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POZOSTAŁE KSIĄŻKI MATEUSZA JUSZCZYKA:
„Przede Mną klęknie wszelkie kolano”, 3DOM, Częstocho-

wa 2019
„Komunia Św. na rękę — ostateczny cel masonerii”, Ridero, 2020
„Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne
oddziały (O Najświętszej Maryi Pannie)”, Ridero, 2021
„Eucharystia — Serce Boga”, Ridero, 2021

(Darmowy PDF tych książek z Ridero w komentarzach)
Kontakt: mat.jk123@wp.pl
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