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Ojciec Święty Jan Paweł II - przesłanie na dzisiejsze czasy.
1. Wstęp
Święty Papież jest szczególnym darem dla Kościoła. Pozostawił wielkie dziedzictwo
nauczania, między innymi 16 encyklik i Katechizm. Kontekst współczesnego świata:
odstępstwo od wiary i moralności, wojna. Powstaje pytanie: co w tej sytuacji jest szczególnie
ważne w przesłaniu Ojca świętego? Spróbujemy wykazać, że jest to kult Bożego Miłosierdzia
i przesłanie Matki Bożej z Fatimy.
2. Znaczenie Fatimy
Rozpoczniemy od przesłania Fatimskiego, ponieważ Matka Boża cudownie i
spektakularnie interweniowała i ocaliła życie Ojca świętego, a w ten sposób włączyła Go
zbawczy i pokojowy plan i w konsekwencji szybko doprowadziła do zakończenia trwającej
od 1947 roku Zimnej Wojny oraz rozpadu ZSRR. Wykażemy to w krótkiej chronologicznej
analizie zdarzeń, a na zakończenie wyprowadzimy wnioski.
Fakt pierwszy, to zawołanie Papieża: „Totus Tuus Maria” – jest to zupełny akt oddania
Matce Boga i naszej, tak że otrzymała Ona wyjątkowe uprawnienie do działania w życiu Ojca
świętego, co też ujawniło się na początku pontyfikatu w rocznicę Objawień Fatimskich 13
maja 1981 r., gdy cudownie ocaliła życie Ojca świętego w zamachu. Wg naturalnych
okoliczności Ojciec święty nie miał szans przeżycia, co sam krótko skomentował: „Jedna ręka
strzelała, a inna kierowała kulę” – Dodajmy też wspomnienie ze szpitala osobistego
fotoreportera: "Nie słyszałem z ust Papieża ani jednego jęku, ani słowa skargi. Słyszałem
jedynie jego modlitwę: Matko Boża, pomóż mi".
Przechodzimy do kolejnego doniosłego faktu. Ojciec święty osobiście przekonany o
nadprzyrodzonym ratunku kieruje uwagę na Przesłanie Fatimskie. Były sekretarz papieski,
wyraził to w słowach: „dopiero po zamachu na swoje życie Jan Paweł II zaczął interesować
się wydarzeniami z Fatimy - Zamach zmienił wszystko (…) jeszcze będąc w klinice, poprosił
o dostarczenie dokumentów dotyczących objawień Fatimskich (…) od sierpnia 1981 r. zaczął
praktykować Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca”. Zauważmy, że jest to czas, gdy po
pewnym odprężeniu lat 70 – tych nastąpiła eskalacja napięć w ramach „zimnej wojny”,
łącznie z groźbą użycia broni atomowej. Temat ten niewątpliwie był wielką troską Papieża.
Okazuje się jednak, że właśnie Przesłanie Fatimskie, które zostało mu niejako włożone do
rąk, zawiera środek do ocalenia pokoju i uporania się z komunizmem. Sam to wyraził w
słowach: „Zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed
ateizmem, jest nawrócenie Rosji zgodnie z Fatimskim orędziem”. Dlatego wkrótce 25 marca
1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi Biskupami świata zawierzył świat i
Rosję Maryi. Odpowiedź z Nieba była bardzo szybka. Tego samego roku – dokładnie w
święto Fatimskie - 13 maja – Matka Boża rozbroiła radziecką Rosję. Co opiszemy cytatem z
Wikipedii1: „13 maja 1984 w magazynach radzieckiej Floty Północnej z niewiadomych
przyczyn doszło do serii pożarów w magazynach radzieckiej Floty Północnej w
Siewieromorsku (…) Straty uczyniły Flotę Północną bezbronną, gdyż straciła ona możliwość
zaopatrzenia się w amunicję”. Z powodu osłabienia potencjału zbrojnego, także atomowego
Związek Radziecki zdecydował się wówczas na politykę ustępstw, zwaną pierestrojką. Rok
później obejmuje rządy Michaił Gorbaczow. Od Polski poczynając, zaczęły się wyzwalać
także inne narody należące do bloku komunistycznego. Sama Sługa Boża Siostra Łucja z
Fatimy, powiedziała wprost: „Poświęcenie z 1984 roku pozwoliło uniknąć wojny atomowej
(…)”.
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Podsumowując na tym etapie, możemy stwierdzić, że ten cudowny scenariusz wydarzeń
napisała i wykonała Matka Boża Różańcowa z Fatimy i włączyła w to dzieło swojego Sługę,
który oddał się Jej całkowicie - „Totus Tuus”, w konsekwencji świat na pewien czas został
uwolniony od wyścigu zbrojeń i groźby wojny atomowej. Nastąpił rozpad komunistycznego
państwa i odzyskano wolność religijną. Zauważmy, że wg przesłania Fatimskiego, także I
Wojna Światowa zakończyła się na skutek interwencji Matki Bożej, gdyż w 1917 roku,
wyraźnie zapowiadała i wzywała Dzieci do Różańca w tej intencji.
Nic dziwnego, że wobec okazanej potęgi Bogurodzicy, Ojciec święty zrozumiał, że
przesłanie Fatimskie jest uniwersalne i trwałe, jak to wyraził: „(…) Jej apel musi być
podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu (…)”.
Widzimy więc, że przesłanie Fatimy stanowi serce pontyfikatu i nauczania Ojca świętego
Jana Pawła II. Zasadne jest więc, aby streścić Orędzie z Fatimy, korzystając z cytatu Siostry
Łucji: „pragnienia Naszej Pani. Modlitwa i pokuta, z wielką wiarą w moc Bożą, zbawią
świat". Należy jednak podkreślić, że sercem orędzia Fatimskiego jest Eucharystia, gdyż u
początku objawień, jako przygotowanie do spotkania z Maryją, pastuszkom ukazuje się
Anioł i wzywa do adoracji Trójcy Przenajświętszej i ofiarowania Jezusa Eucharystycznego 2,
jako przebłagania za grzechy oraz przyjęcia Go w Komunii świętej, a także do gorliwej
modlitwy i umartwień.
Do orędzia Anioła, Matka Boża wielokrotnie dołączała i powtarzała wezwania do
modlitwy Różańcowej i ofiary. Wyrażają to Jej pytania: „Czy chcecie ofiarować się Bogu (…)?
Dodajmy tu słowa św. Hiacynty: „Grzechy, które prowadza najwięcej dusz do piekła, są to
grzechy cielesne. Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać Pana Jezusa”.
Podsumowując na tym etapie analizę możemy powiedzieć, że Orędzie Fatimskie zawiera
cały program życia chrześcijańskiego i zostało ono w cudowny sposób zlecone Ojcu
świętemu i jest to Jego przesłaniem dla nas – jak sam powiedział – trwałym - z pokolenia na
pokolenie. Obejmuje Eucharystię, modlitwę, zwłaszcza Różaniec oraz pokutę, jako
ofiarowanie się zgodnie ze przesłaniem: „Ze wszystkiego, co tylko możecie, czyńcie ofiarę
jako zadośćuczynienie za grzechy (…)”, przy czym Eucharystia, zgodnie z KKK jest
rozumiana jest jako jedność trzech wymiarów, jako Ofiara, Komunia i Obecność, czyli
dokonuje się przez uczestnictwo we Mszy świętej i Adoracji.
3. Kult Miłosierdzia Bożego
Wracając do Kultu Miłosierdzia Bożego - drugiego wielkiego składnika przesłania Ojca
świętego. W Kulcie Miłosierdzia Bożego widział ratunek dla udręczonego świata. Ustanowił
Święto Miłosierdzia Bożego. Napisał encyklikę „Dives in misericordia”, w której wzywa do
ufności w miłosierdzie Pana Boga, okazywania miłosierdzia bliźnim oraz – co godne
szczególnej uwagi - pisze także o miłosierdziu człowieka względem Ukrzyżowanego Boga
Syna, który niejako żebrze przyjęcia Jego miłości przez grzesznika. Zacytujmy fragment
encykliki: „Właśnie jako Ukrzyżowany Chrystus (…) jest Tym, który stoi i kołacze do drzwi
serca każdego człowieka”. Pod koniec swego pontyfikatu w 2002 roku, w czasie pielgrzymki
do Polski, dokonał aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu miłosierdziu.
Trzeba tu przypomnieć, że w kontekście misji głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego, tym
bardziej winno się podkreślać, że ma Ono swoje źródło w Misterium Eucharystii. Kult
Obrazu i modlitwa przynoszą łaskę, ale na ołtarzu Mszy świętej i w tabernakulum jest sam
Całość modlitwy: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią
najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa,
obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i
zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i
Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników”.
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Sprawca łaski nie tylko realnie obecny, ale substancjalnie. Doniosła jest tu okoliczność, że
Ojciec święty zwrócił na to szczególną uwagę w liście do sióstr w Łagiewnikach, 31 marca
2005 roku, a więc na dwa dni przed jego odejściem do domu Ojca, gdzie zostawił niejako
swój testament: „Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta
adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie
uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech
zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”.
W kulcie związanym z Obrazem fakt ten wymaga szczególnego podkreślania, gdyż w
praktyce część wiernych może zastępować spotkanie z BOGIEM-Człowiekiem na ołtarzu
Mszy świętej i w tabernakulum przez spojrzenie na Obraz i modlitwę. Z jednej strony – w
zamyśle Bożym - jest to wyraz szczególnego Miłosierdzia Bożego, który wyciąga w tej sposób
rękę do ludzi, ale z drugiej jest to niebezpieczeństwo porzucenia słów z Ewangelii: „Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie”. Jest to szczególnie ważne, gdyż jesteśmy świadkami szybko
postępującego odchodzenia od Eucharystii, co widać też w znikomym zainteresowaniu
wydarzeniami Eucharystycznymi w Polsce, w Sokółce i Legnicy, których wymowa jest
przejmująca – żywe tkanki serca ludzkiego w stanie agonii!
4. Wnioski praktyczne
W kontekście wojny i groźby użycia broni atomowej oraz odstępstwa od wiary i
moralności trzeba na nowo przejąć się Wezwaniem Fatimskim, przez które zakończyła się I
wojna światowa, ocalał Ojciec święty w zamachu, zakończył się wyścig zbrojeń z groźbą
użycia broni jądrowej i rozpadła się komunistyczna Rosja.
Ojcze święty Janie Pawle II – módl się za nami!
Z PANEM BOGIEM
Brat Paweł Mruk – benedyktyn z Lubinia
Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna
Kontakt: zakrystian.benedyktyni@gmail.com

Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna (benedyktyn z Lubinia)
PAN BÓG wywyższył Go spektakularnymi cudami, jak ukazanie się w czasie epidemii w
świetlistej postaci z Krzyżem na niebie, nad miastem i jego ocalenie.
Strona na FB: Sługa Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna
Aktualności w zakładce na stronie Opactwa o Słudze Bożym Ojcu Bernardzie

