Ks. Maciej Arkuszyński
O OBJAWIENIACH W MEDZIUGORJU
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„Medjugorje: prawda czy fałsz?”
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Wstêp
Medziugorje1 to niewielka wioska na terenie Boœni i Hercegowiny (dawniej Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugos³awii).
Niektórzy okreœlaj¹ t¹ nazw¹ znany w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim ruch religijny, zapocz¹tkowany 24 czerwca 1981 roku. Tego¿
dnia szeœcioro widz¹cych zobaczy³o, na wzgórzu zwanym Podbrdo,
Pani¹ z Dzieciêciem na rêku (Pani przedstawi³a siê [26 czerwca 1981 r.]
jako B³ogos³awiona Dziewica Maryja). Za formalny pocz¹tek ukazywania siê Matki Bo¿ej przyjêto jednak dzieñ 25 czerwca 1981
roku, gdy¿ wtedy Pani (po chorwacku – Gospa) po raz pierwszy rozmawia³a z widz¹cymi, 25 czerwca 1981 roku uformowa³a siê równie¿ sta³a grupa wizjonerów (te¿ w liczbie 6, choæ tylko 4 z nich widzia³o Gospê pierwszego dnia objawieñ. Do grupy wizjonerów
dosz³y 2 nowe osoby, 2 wizjonerów z pierwszego dnia ju¿ wiêcej nie
zobaczy³o Matki Bo¿ej). Objawienia trwaj¹ do dnia dzisiejszego (tj.
2006 roku), choæ regularne ukazywania maj¹ ju¿ tylko 3 osoby spoœród 6 wizjonerów. Medziugorje sta³o siê miejscem modlitwy (póŸniej sanktuarium)2, do którego przybywaj¹ miliony pielgrzymów
z ca³ego œwiata. Faktem, który daje wiele do myœlenia, s¹ liczne
w tym miejscu nawrócenia osób oddalonych od Boga i niewierz¹cych, a tak¿e czêsto wystêpuj¹ce uzdrowienia z nieuleczalnych
1

Mówi siê tak¿e o parafii Medziugorje, do której nale¿y kilka wiosek.
W sierpniu 1993 r. chorwacki tygodnik „Glas Koncila” przytoczy³ oœwiadczenie kardyna³a Kuharicia: „My, biskupi po trzyletniej pracy w Komisji przyjêliœmy Medziugorje jako miejsce p¹tnicze, sanktuarium (…)”. Zob. M. Dugandiæ,
Medziugorje w Koœciele, 42. W pracy tej u¿ywam terminu „sanktuarium” w takim
znaczeniu, o jakim pisa³ kardyna³ Kuhariæ.
2
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chorób. Jednak Koœció³ do dnia dzisiejszego oficjalnie nie wypowiedzia³ siê o prawdziwoœci tych objawieñ, co jest zrozumia³e z uwagi
na to, ¿e objawienia Matki Bo¿ej jeszcze siê nie zakoñczy³y (postrzegane jako ca³oœæ).
Obowi¹zuj¹ce orzeczenie Koœcio³a w sprawie objawieñ z Medziugorja brzmi:
„Biskupi od pocz¹tku œledz¹ wydarzenia medziugorskie za poœrednictwem biskupa miejscowej diecezji, Komisji powo³anej przez
tego¿ biskupa oraz Komisji Konferencji Episkopatu Jugos³awii.
W oparciu o rezultaty dotychczasowych badañ nie jest mo¿liwe
stwierdzenie objawieñ o charakterze nadprzyrodzonym. Jednak¿e
du¿a liczba wiernych, którzy przybywaj¹ do Medziugorja z ca³ego
œwiata, powodowanych wiar¹ i innymi racjami, wymaga uwagi
i opieki duszpasterskiej ze strony biskupa diecezji, a tak¿e innych
biskupów tak, aby zarówno w Medziugorju, jak i we wszystkich
dzie³ach wyp³ywaj¹cych z inspiracji medziugorskiej zachêcano do
nabo¿eñstwa do Najœwiêtszej Maryi Panny zgodnie z nauczeniem
Koœcio³a. W tym celu biskupi wydadz¹ w³aœciwe wskazówki o charakterze liturgiczno-duszpasterskim. Równoczeœnie bêd¹ kontynuowane na bie¿¹co badania wydarzeñ w Medziugorju prowadzone przez wymienione powy¿ej Komisje”3 (Jest to tzw. oœwiadczenie zadarskie z 10 kwietnia 1991 r.).
Ró¿ni hierarchowie koœcielni wyjaœniali póŸniej sens tej deklaracji, która dla pewnych osób by³a okazj¹ do interpretowania jej
w sposób negatywny4. I tak rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej
3

Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 55,56.
Negatywne nastawienie niektórych osób do tych objawieñ wi¹¿e siê siê z faktem negatywnego spojrzenia na te objawienia, jako nie pochodz¹cych od Boga, biskupa anicia, ordynariusza diecezji mostarsko-duvanjskiej (a tak¿e jego nastêpcy),
na terenie której le¿y Medziugorje. Biskup pocz¹tkowo przychylny tym objawieniom,
poŸniej zmieni³ zdanie, a w liœcie z 5 marca 1985 roku napisa³ do proboszcza parafii
w Medziugorju, ¿e „(…) w Medziugorju nie chodzi o objawienia Matki Bo¿ej (…)”
(M. Lubiæ, A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia,
109). Jednak od 1986 roku Stolica Apostolska przekaza³a ocenê wydarzeñ medziugorskich Konferencji Episkopatu Jugos³awii (L. Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 71). Stanowisko biskupa Mostaru, odnoœnie do objawieñ z Medziugorja, od tej pory nie wyra¿a stanowiska Koœcio³a wobec tej kwestii, pozostaje tylko jego prywatna opinia.
4
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stwierdzi³: „Czy Koœció³, czy Watykan powiedzia³ „nie” Medziugorju? NIE. Nie powiedzieli”5.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wielokrotnie wyra¿a³ swoj¹ pozytywn¹, prywatn¹ opiniê o objawieniach z Medziugorja6.
Wielu wybitnych teologów i naukowców bada³o ten fenomen
bezpoœrednio, a wnioski z tych badañ pozytywnie przedstawia³y objawienia z Medziugorja.
Najwa¿niejsze z nich tak oto przedstawia³y ten fenomen:
BADANIA PRZEPROWADZONE NA WIZJONERACH7
Miêdzynarodowa francusko-w³oska komisja naukowo-teologiczna
„O nadzwyczajnych wydarzeniach maj¹cych miejsce w Medziugorju”
„Najbardziej kompetentnie i najbardziej fachowo objawienia medziugorskie bada³a francusko-w³oska miêdzynarodowa komisja naukowo-teologiczna „O nadzwyczajnych wydarzeniach maj¹cych miejsce
w Medjugorju”. 14 stycznia 1986 roku w Paini ko³o Mediolanu zespó³ 17
renomowanych biologów, lekarzy, psychiatrów i teologów doszed³
w swych badaniach do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Na podstawie badañ psychologicznych wizjonerów u wszystkich razem i ka¿dego z osobna z pewnoœci¹ mo¿na wykluczyæ z³udzenie i oszustwo.
2. Na podstawie badañ lekarskich, testów, obserwacji klinicznych
itd... u wszystkich wizjonerów i ka¿dego z osobna mo¿na wykluczyæ patologiczne halucynacje.
Dwudziestego pi¹tego kwietnia 2006 r. JE Biskup Franjo Komarica (Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Boœni i Hercegowiny) z Banja Luki, z³o¿y³
w dzienniku zagrzebskim „Veèernji List” (Chorwacja) nastêpuj¹ce oœwiadczenie:
„Przed wojn¹ wielokrotnie oficjalnie przebywa³em w Medziugorju. Ju¿ od dawna
Medziugorje stanowi fenomen na skalê œwiatow¹, wykraczaj¹cy poza granice
miejscowej diecezji. O fenomenie Medziugorja musi zadecydowaæ Stolica Apostolska, a biskup miejscowy ma prawo i obowi¹zek troszczyæ siê o prawid³owe
duszpasterstwo liturgiczne w parafii (Medziugorje) w swojej diecezji”.
W czasie, kiedy pisana jest ta praca, w Medziugorju swoje badania przeprowadza
Komisja powo³ana przez Kongregacjê Nauki Wiary. Jej orzeczenie bêdzie zobowi¹zuj¹ce dla katolików, tak jak dot¹d zobowi¹zuj¹ce jest tzw. oœwiadczenie z Zadaru
ju¿ cytowane powy¿ej.
5 Tam¿e, 33.
6 Tê kwestiê bêdê szczegó³owo omawia³, a s¹ te¿ dowody na piœmie tego
pogl¹du Ojca Œwiêtego.
7 Wyniki tych badañ s¹ opublikowane na stronie internetowej Centrum Informacyjnego „Mir”www.medjugorje.hr
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3. Na podstawie wyników badañ u wszystkich razem i ka¿dego
z osobna mo¿na wykluczyæ czysto naturalne wyjaœnienie tych zjawisk.
4. Na podstawie informacji i obserwacji, które mo¿na udokumentowaæ, u wszystkich razem i u poszczególnych wizjonerów osobno mo¿na
wykluczyæ, ¿e s¹ to zjawiska z rodzaju paranormalnych, np. wp³yw diab³a.
5. Na podstawie informacji i obserwacji, które mo¿na udokumentowaæ, istnieje zgodnoœæ miêdzy tymi zjawiskami i zjawiskami opisywanymi zwykle w teologii mistycznej.
6. Na podstawie informacji i obserwacji, które mo¿na udokumentowaæ, mo¿na mówiæ o rozwoju duchowym i rozwoju kondycji teologicznej i moralnej wizjonerów, od pocz¹tku tych zjawisk po dzieñ dzisiejszy.
7. Na podstawie informacji i obserwacji, które mo¿na udokumentowaæ, mo¿na wykluczyæ nauczanie lub postawy wizjonerów, które by³yby
w wyraŸnej sprzecznoœci z wiar¹ lub moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹.
8. Na podstawie informacji albo udokumentowanych obserwacji
mo¿na mówiæ o dobrych owocach duchowych u ludnoœci ogarniêtej
nadnaturalnym dzia³aniem tych zjawisk.
9. Od ponad czterech lat dzia³aj¹ rozmaite pr¹dy i ruchy zrodzone
w Medziugorju. Wedle powy¿szych stwierdzeñ wp³ywaj¹ one na lud
Bo¿y w Koœciele w doskona³ej zgodnoœci z nauczaniem i moralnoœci¹
chrzeœcijañsk¹.
10. Po ponad czterech latach mo¿na mówiæ o trwa³ych i pozytywnych owocach duchowych ruchów zrodzonych w Medziugorju.
11. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie dobre i duchowe przedsiêwziêcia
koœcielne, bêd¹ce w doskona³ej zgodzie z autentycznym nauczaniem Koœcio³a, znajduj¹ potwierdzenie w wydarzeniach medziugorskich.
12. Mo¿na wobec tego stwierdziæ, ¿e po dok³adniejszym badaniu protagonistów, ich uczniów i faktów, nie tylko w obrêbie lokalnym, lecz i pod
wzglêdem szerokiego oddŸwiêku w Koœciele, dla Koœcio³a korzystne jest
uznanie nadnaturalnego pochodzenia zjawisk i wydarzeñ medziugorskich.
S¹ to, jak do tej pory, najbardziej sumienne i najbardziej kompletne
badania fenomenów medziugorskich (…).
Badania specjalistów francuskich
Bardzo powa¿ne badania wizjonerów podjê³a ekipa specjalistów francuskich z panem Henri Joyeux na czele. Pos³uguj¹c siê najnowoczeœniejsz¹
aparatur¹ i wiedz¹, badali oni reakcje wewnêtrzne wizjonerów przed,
w czasie i po objawieniu. Badano równie¿ synchronizacjê ich reakcji
w oczach, uszach, sercu i mózgu. Wyniki badañ tej komisji by³y bardzo
znacz¹ce. Pokaza³y one, ¿e obiekt spostrzegania znajduje siê poza wizjonerami i ¿e wykluczone jest jakiekolwiek manipulowanie z zewn¹trz
czy te¿ umowa miêdzy wizjonerami. Rezultaty, ³¹cznie z poszczególnymi
encefalogramami i pozosta³ymi reakcjami, s¹ zebrane i opracowane
w ksi¹¿ce H. Joyeux – R. Laurentin, Etudes medicales et scientifiques sur
les apparitions de Medjugorje, Pary¿ 1986.
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INSTYTUT BADAÑ ZJAWISK NA POGRANICZU NAUKI (IGW)
INNSBRUCK
CENTRUM STUDIÓW i BADAÑ PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH
STANÓW ŒWIADOMOŒCI
MEDIOLAN
EUROPEJSKA SZKO£A HIPNOZY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ AMISI
MEDIOLAN
CENTRUM PARAPSYCHOLOGICZNE
BOLONIA
Na proœbê Urzêdu Parafialnego w Medziugorju przeprowadzono badania psychofizjologiczne i psychodiagnostyczne na osobach, które od
1981 r. znane s¹ jako grupa wizjonerów z Medziugorja.
Badanie by³o wykonywane w czterech terminach:
– Pierwsze badanie zosta³o wykonane 22 i 23 kwietnia 1998 r.
w Domu Spotkañ Chrzeœcijañskich w Capiago Intimiano (Como) prowadzonym przez Ojców Deonitów. Wtedy badani byli: Ivan Dragiæeviæ,
Marija Pavloviæ i Vicka Ivankoviæ.
– Drugie badanie przeprowadzono 23 i 24 lipca 1998 r. w Medziugorju. Przebadano wtedy nastêpuj¹ce osoby: Mirjana Dragiæeviæ-Soldo, Vicka Ivankoviæ, Ivanka Ivankoviæ-Elez.
– Trzecie badanie, jedynie psychodiagnostyczne, wykona³a pani
Lori Bradvica – psycholog z Kanady przy wspó³pracy o. Ivana Landeki.
Badano Jakova Èolo.
– Czwarte badanie psychofizjologiczne wykonano 11 grudnia 1998 r.
w Domu Spotkañ Chrzeœcijañskich w Capiago Intimiano (Como). Przebadano Marijê Pavloviæ-Lunetti.
Testy psychofizjologiczne nie s¹ kompletne z powodu braku wspó³pracy niektórych osób, które nie zastosowa³y siê do wskazañ grupy badawczej. Przyczyn¹ by³y obowi¹zki rodzinne, socjalne b¹dŸ osobiste zahamowania (…).
Grupa badawcza zosta³a nazwana „Medziugorje 3”, gdy¿ wczeœniej
dzia³a³y jeszcze dwie grupy badawcze: pierwsza grupa – lekarzy francuskich w 1984 r. i druga grupa – lekarzy w³oskich w 1985 r. Poza tym
w 1986 r. trzech europejskich psychiatrów dokona³o diagnozy psychiatrycznej.
W pracach zespo³u „Medziugorje 3” uczestniczyli:
– ks. Andreas Resch – teolog, psycholog z Instytutu Badañ Zjawisk
na Pograniczu Nauki, Innsbruck, generalny koordynator;
– dr Giorgio Gagliardi – lekarz psychofizjolog z Centrum Badañ Stanów Œwiadomoœci, Mediolan, cz³onek grupy profesorów Europejskiej
Szko³y Amisi w Mediolanie i Centrum Parapsychologicznego z Bolonii;
– dr Marco Margnelli – lekarz, psycholog i neurofizjolog z Centrum
Badañ Stanów Œwiadomoœci, Mediolan, cz³onek grupy profesorów Europejskiej Szko³y Amisi w Mediolanie i Centrum Parapsychologicznego
z Bolonii;
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– dr Mario Cigada – lekarz, psychoterapeuta i okulista z Centrum
Badañ Stanów Œwiadomoœci, Mediolan, cz³onek grupy profesorów Europejskiej Szko³y Amisi w Mediolanie;
– dr Luigi Rovagnati – neurochirurg, asystent neurochirurgii na
Uniwersytecie w Mediolanie, z Centrum Badañ Stanów Œwiadomoœci,
Mediolan, cz³onek grupy profesorów Europejskiej Szko³y Psychoterapii
Hipnotycznej Amisi w Mediolanie;
– drssa Marianna Bolko – lekarz psychiatra i psychoanalityk, docent psychoterapii na Uniwersytecie w Bolonii;
– dr Virginio Nava – psychiatra, prymariusz szpitala psychiatrycznego
Como;
– dr Constantini Rosanna – psycholog, docent na Uniwersytecie
Auxillium w Rzymie;
– dr Giovani Li Rosi – lekarz ginekolog ze szpitala w Vares oraz
specjalista z zakresu psychoterapii hipnotycznej w Amisi w Mediolanie;
– dr Gaetano Perriconi – lekarz internista w szpitalu FBF
w Erbi/Como;
– prof. Pagani Massimo – lekarz internista, profesor medycyny wewnêtrznej na Uniwersytecie w Mediolanie;
– drssa Gabriella Raffaelli – sekretarz naukowy;
– Florella Gagliardi – sekretarz, asystent grupy.
Aktualny stan psychofizyczny badano przy wykorzystaniu nastêpuj¹cych metod:
– wywiad psychologiczny,
– wywiad medyczny,
– MMPI, EPI, MHQ, Test Drzewa, Matryce Ravena, Test Rohrschacha, Test Rêki, Test Prawdy i K³amstwa metod¹ Valsecchi,
– badanie neurologiczne,
– komputerowe badanie poligraficzne – (aktywnoœæ elektryczna
skóry, pletismografia peryferyjna serca, ocena aktywnoœci kapilar i têtna na obwodzie, pneumografie przeponowa i kostna) (…),
– ca³odobowa rejestracja ciœnienia krwi metod¹ Holtera i ca³odobowa rejestracja EKG i czynnoœci oddychania metod¹ Holtera,
– pupillary reflexes (odruchy Ÿrenicy) photomotor – odruchy Ÿrenic
na œwiat³o oraz winking reflex – odruch mrugania,
– nagrania video,
– zdjêcia.
Na wszystkie testy wizjonerzy wyra¿ali zgodê bez przymusu i byli
gotowi do wspó³pracy.
Z tych badañ psychologicznych wynika:
W czasie 17 lat od pocz¹tku doœwiadczeñ tych osób z objawieniami
nie wykazuj¹ ¿adnych symptomów patologicznych, jak np. zaburzenia
transu, zaburzenia dysocjatywne i zaburzenia poczucia rzeczywistoœci.
Wszystkie przebadane osoby przejawia³y natomiast symptomy,
które odnosz¹ siê do reakcji uzasadnionego stresu, powstaj¹cego
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przez zbyt du¿¹ egzogenn¹ i endogenn¹ emocjonaln¹ stymulacjê jako
nastêpstwo ¿ycia codziennego.
Z rozmów z nimi wynika, ¿e pocz¹tkowy i dodatkowo zmieniony stan
œwiadomoœci powstaje w wyniku niezwyk³ego doœwiadczenia, jakie oni
sami rozpoznali i zdefiniowali i wci¹¿ rozpoznaj¹ jako widzenie/objawienie Matki Bo¿ej.
Wyniki psychiatrycznych i psychologicznych badañ, które mia³y na
celu opisanie cech osobowoœci pojedynczych osób nie mog¹ zostaæ
opublikowane, gdy¿ podlegaj¹ ochronie danych osobowych.
Badania psychofizyczne zosta³y wykonane w czterech stanach
œwiadomoœci:
– w stanie czuwania,
– w zmienionym stanie œwiadomoœci (hipnoza z wywo³ywaniem stanu ekstazy),
– w stanie wizualizacji obrazów mentalnych,
– w zmienionym stanie œwiadomoœci (definiowanym jako ekstaza
objawienia).
Celem by³o zbadanie, czy ekstatyczny stan objawienia, który zosta³
zarejestrowany ju¿ 1985 r. przez zespó³ lekarzy w³oskich jest ci¹gle
obecny czy te¿ uleg³ przemianie. Poza tym chciano zbadaæ wszystkie
mo¿liwe koincydencje/dywergencje w pozosta³ych stanach œwiadomoœci, jak wspomniana wizualizacja czy hipnoza.
Wykonane badania pokaza³y, ¿e fenomenologia ekstatyczna mo¿e
byæ porównywalna z t¹ z 1985 r., choæ ma nieco mniejsz¹ intensywnoœæ.
Hipnotyczne wywo³ywanie stanu ekstazy nie powodowa³o fenomenologii spontanicznych doœwiadczeñ i dlatego mo¿na wnioskowaæ, ¿e
stany ekstatyczne spontanicznych objawieñ nie by³y stanami transu
hipnotycznego.
Capiago Intimiano, 12 grudnia 1998 r.
Podpisali:
ks. Andreas Resch, dr Giorgio Gagliardi, dr Marco Margnelli,
drssa Marianna Bolko i drssa Gabriela Rafaeli”

Lecz oprócz tych rzetelnych badañ naukowych i wniosków, jakie zosta³y w nich wyprowadzone, mo¿na znaleŸæ publikacje, których naukowa rzetelnoœæ stoi – moim zdaniem – pod znakiem zapytania. Nale¿y do niej ksi¹¿ka dr Doroty Rafalskiej pt. Medjugorje:
prawda czy fa³sz?8 Na pewne braki w interpretacji fenomenu Me8

Jest to praca, która pisana by³a jako doktorat z teologii i obroniona w 2002
roku. Promotorem doktoratu by³ prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM. Obrona
odby³a siê w 2001 roku na Wydziale Teologicznym KUL. Publikacja ta, wydana na
KUL-u w 2003 roku, nie ma recenzenta naukowego.
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dziugorja, jakie pojawi³y siê we wczeœniejszym opracowaniu D. Rafalskiej (i E. £a¿ewskiego – jako wspó³autora) zwróci³a uwagê dr
Anastazja Seul ju¿ w 2001 r. w polemicznym artykule pt: Medjugorie w œwietle rozeznawanie duchów?9 A. Seul zauwa¿y³a braki natury merytorycznej i metodologicznej, nieœcis³oœæ w powo³ywaniu
siê na Ÿród³a, niedostateczne potraktowanie Biblii jako podstawowego locus theologicus, braki z odniesieniach do innych objawieñ prywatnych, subiektywizm ocen i interpretacji. Rafalska [i £a¿ewski]
odpowiadaj¹c na zarzuty A. Seul stwierdzili w konkluzji swego artyku³u: „Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e artyku³ Anastazji
Seul œwiadczy o niedostatkach warsztatu badawczego uniemo¿liwiaj¹cego badania w dziedzinie teologii duchowoœci. Szczególnie
dotyczy to tak subtelnego problemu, jak zagadnienie objawieñ prywatnych. Identyfikacja bowiem tych¿e objawieñ wymaga umiejêtnego korzystania z Tradycji i Magisterium Koœcio³a, nie zaœ tylko
próby odnoszenia informacji o domniemanym objawieniu do fragmentów Pisma Œwiêtego czy niedok³adnych opisów innych, ju¿
uznanych objawieñ”10. Po takim podsumowaniu nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e Rafalska powtórzy swoje b³êdy w kolejnej publikacji o Medziugorju – tak¿e w tej, która jest przedmiotem mojej analizy. Artyku³ A. Seul zamieszczam w aneksie, aby Czytelnik móg³ siê sam
przekonaæ, ¿e wnioski Rafalskiej s¹ bezpodstawne. Powtarzaj¹ siê
one jednak – niekiedy w dos³ownym brzmieniu w jej pracy Medjugorje: prawda czy fa³sz? Autorka bowiem pisze:
(…) w œwietle regu³y wiary (…) stwierdzono, i¿ orêdzia z Medjugorje
nie przekazuj¹ w „sposób czysty i integralny” depozytu wiary zawartego w „skarbcu” Objawienia chrzeœcijañskiego. W œwietle regu³y pos³uszeñstwa (…) ustalono, ¿e wizjonerzy, wierni oraz domniemana Matka
9 A. Seul, Medjugorie w œwietle rozeznawanie duchów? w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, praca zbior. pod red. ks. Marka Chmielewskiego, Lublin
2001, s. 263–283. Artyku³ zaœ, do którego odnosi siê autorka to: D. Rafalska, E. £a¿ewski, „Objawienia” w Medjugorie w œwietle regu³ rozeznawania duchów, w: Duchowoœæ na progu trzeciego tysi¹clecia („Duchowoœæ w Polsce”, t. 6), red.
M. Chmielewski, Lublin 1999, 23–43.
10 D Rafalska, E. £a¿ewski, O nieporozumieniach wokó³ domniemanych objawieñ w Medjugorie, w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, praca zbior. pod
red. ks. Marka Chmielewskiego, Lublin 2001, 310.
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Bo¿a „nie s¹ gotowi […] do okazania pos³uszeñstwa (…) naszej Matce
Koœcio³owi hierarchicznemu”. W œwietle regu³y godnoœci (…) okreœlono, i¿ przes³ania Gospy oraz okolicznoœci Jej „objawieñ” nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga. w œwietle regu³y owoców (…) z kolei uznano, ¿e badane tu zjawiska nie wyda³y dobrych owoców w³aœciwych objawieniom pochodz¹cym od Boga. w œwietle regu³y cudu (…)
wykazano natomiast, i¿ domniemanym objawieniom z Medjugorje nie
towarzyszy³o ¿adne zjawisko, które mog³oby zostaæ uznane za cud.
W œwietle regu³y wiarygodnoœci (…) wykryto, i¿ „w niektórych stwierdzeniach wypowiedzianych [i opublikowanych] przez tak zwanych
widz¹cych [z Medjugorje] istniej¹ sprzecznoœci [i] przyk³ady fa³szu,
które nie mog¹ byæ przypisane w ¿adnym wypadku naszej Niebieskiej
Matce (…), jako ¿e nie istnieje nawet minimalna gwarancja ich wiarygodnoœci” (…). Na podstawie przeprowadzonej analizy domniemanych objawieñ z Medjugorje oraz w œwietle kryteriów teologiczno-psychologicznych odpowiedŸ ta mo¿e byæ jedynie negatywna: „objawienia” z Medjugorje nie mog¹ pochodziæ od Boga.

Dorota Rafalska w pierwszej czêœci swojej pracy sformu³owa³a
kryteria, a w drugiej czêœci przedstawia fakty, które sta³y siê podstaw¹
do wyci¹gniêcia koñcowych wniosków. Moja praca jest prób¹ dokonania analizy przedstawionych przez D. Rafalsk¹ faktów, na podstawie
których wyprowadzi³a swoje wnioski. Niniejsza praca zamierzona jest
jako polemiczna recenzja publikacji Doroty Rafalskiej pt. Medjugorje:
Prawda czy fa³sz? G³ównie odnoszê siê do jej drugiej czêœci, zaœ do
pierwszej tyko o tyle, o ile jest to potrzebne w prowadzonej przeze
mnie analizie. Pragnê poinformowaæ czytelników, ¿e bardzo dok³adnie
sprawdzi³em wszystkie fakty przedstawione przez D. Rafalsk¹. Sprawdzi³em teksty, do których siê odwo³ywa³a autorka – te mo¿na znaleŸæ
w przypisach. W poszczególnych wiêc rozdzia³ach swojej pracy
odwo³ujê siê do tych samych przypisów (i tych nie zaznaczam) oraz tak¿e do innych Ÿróde³, które autorka pominê³a w swoich badaniach (te
zaznaczam). Nie analizujê szczegó³owo wiêc sformu³owanych przez
ni¹ kryteriów, aby oceniæ fenomen Medziugorja. Pozostawiam to innym badaczom. Nie sformu³owa³em wiêc kryteriów, wed³ug których
ocenia³bym fenomen medziugorski, poniewa¿ celem tej pracy jest jedynie analiza faktów – dowodów dla wyci¹gniêtych przez D. Rafalsk¹ wniosków w jej pracy naukowej Medjugorje: prawda czy czy
fa³sz? w mojej pracy próbujê odpowiedzieæ na pytanie: czy przedsta-
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wione przez D. Rafalsk¹ fakty s¹ miarodajnym dowodem dla wyci¹gniêtych przez ni¹ wniosków. Wyj¹tkowo, w niektórych podrozdzia³ach,
odnoszê siê do sformu³owanych przez D. Rafalsk¹ kryteriów naukowych do oceny fenomenu z Medziugorja. Powtórzenia, jakie znajd¹ siê
w mojej pracy, s¹ uzasadnione tym, ¿e w analizowanej ksi¹¿ce kilkakrotnie wystêpuj¹ wielokrotnie te same rodzaje b³êdów, a ja w swojej
pracy odnoszê siê po kolei do wszystkich fragmentów pracy Rafalskiej, które budz¹ moje zastrze¿enia. U¿ywaj¹c okreœlenia „Matka
Bo¿a” lub „Maryja” w odniesieniu do Osoby, z któr¹ rozmawiaj¹
widz¹cy, nie chcê uprzedzaæ orzeczenia Koœcio³a co do prawdziwoœci
objawieñ. Wyra¿am w ten sposób moj¹ osobist¹ jedynie wiarê w ich
prawdziwoœæ.

14
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Analiza rozdzia³u 1 – „Identyfikacja okolicznoœci
domniemanych objawieñ z Medjugorje” (s. 91–125)
Komentarz do podrozdzia³u: A.
„Przygotowanie wizjonerów” (s. 92–95)
Dorota Rafalska stwierdzi³a, ¿e wypowiedŸ wizjonerki Mirjany nie
jest zgodna z prawd¹ oraz nie charakteryzuje siê prostot¹, tak jak wymaga tego regu³a wiarygodnoœci.
W podrozdziale tym autorka postawi³a wizjonerom ró¿ne zarzuty, choæ wnioski koñcowe dotycz¹ tylko Mirjany.
Zobaczmy, jakie zarzuty postawi³a D. Rafalska wizjonerom?
W sposób wyraŸny zarzuci³a Mirjanie, ¿e jej wypowiedŸ nie
charakteryzuje siê prostot¹ i nie jest zgodna z prawd¹.
Przytaczaj¹c fakty – oskar¿enia przeciwko wizjonerom:
a) Jeœli chodzi o Ivana, sugeruj¹c, jakoby w dniu pierwszego objawienia wraca³ z kradzie¿y jab³ek.
b) Odnoœnie do Mirjany i Ivanki, umieszczaj¹c w tym podrozdziale
zarzut, ¿e w pierwszym dniu objawieñ dziewczyny te chcia³y
paliæ papierosy.
c) Mirjana pope³ni³a jeszcze inne z³o. Zezna³a pod przysiêg¹ biskupowi Mostaru co innego, póŸniej zmieni³a zdanie.
d) D. Rafalska napisa³a te¿: … W¹tpliwoœci odnoœnie do moralnej
oceny postêpowania wizjonerów wysunê³a równie¿ sama domniemana Matka Bo¿a (...).
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OdpowiedŸ na stawiane zarzuty:
Autorka, na koñcu tego podrozdzia³u stwierdzi³a, (…) ¿e wypowiedŸ
wizjonerki Mirjany nie jest zgodna z prawd¹ oraz nie charakteryzuje siê
prostot¹, tak jak wymaga tego regu³a wiarygodnoœci. Wizjonerka ta bowiem po z³o¿eniu przysiêgi, i¿ bêdzie mówiæ prawdê prawdopodobnie
sk³ama³a, twierdz¹c, ¿e w dniu pierwszego „objawienia” posz³a szukaæ
owiec, nastêpnie zaœ zmodyfikowa³a sw¹ wczeœniejsz¹ wypowiedŸ, t³umacz¹c swe wyjœcie z domu chêci¹ palenia papierosów (…).
D. Rafalska wysunê³a wniosek koñcowy jednoznacznie brzmi¹cy
i oskar¿aj¹cy Mirjanê. Oskar¿enia tego jednak nie udowodni³a ¿adnymi
faktami. Przytoczy³a wypowiedŸ biskupa Mostaru, anicia, który twierdzi³, i¿ Mirjana mia³a najpierw powiedzieæ, i¿ przyczyn¹ (wybrania siê na
przechadzkê) by³a próba odnalezienia owiec, póŸniej zmieni³a zdanie
(w trakcie tej samej rozmowy), ¿e motywem, który sk³oni³ j¹ i przyjació³kê by³a chêæ palenia papierosów. D. Rafalska przytoczy³a jeszcze
trzeci¹ wersjê tego wydarzenia, korzystaj¹c z wywiadu A. Rescha. Tutaj
Mirjana mówi³a ju¿ tylko o spacerze i pogawêdce. Mo¿na zwróciæ uwagê
na to, ¿e jeœliby Mirjana poda³a te dwie wersje biskupowi, dotycz¹ce
pierwszego dnia objawieñ, to i tak nie musia³aby tu zaistnieæ sprzecznoœæ
w wypowiedzi Mirjany, a tym bardziej k³amstwo. Wyprowadzenie owiec,
a tak¿e chêæ zapalenia papierosów mog¹ istnieæ jako dwie uzupe³niaj¹ce
siê motywacje do pójœcia na przechadzkê. Na jakiej wiêc podstawie Dorota Rafalska zarzuca Mirjanie pope³nione z³o, czyli k³amstwo, tego nie
wiemy. Czy istotnie tak w³aœnie Mirjana powiedzia³a biskupowi? Biskup,
kiedy przes³uchiwa³ widz¹cych po up³ywie miesi¹ca od rozpoczêcia objawieñ nie zauwa¿y³ tej sprzecznoœci. Uwierzy³ w te objawienia, pozytywnie
wypowiada³ siê o widz¹cych. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e dopiero po kilku latach, kiedy wszed³ w konflikt z franciszkanami, zaczê³y mu siê przypominaæ tego typu fakty, które sta³y siê podstaw¹ do formu³owania oskar¿eñ.
Bardziej szczegó³owo odniosê siê do ró¿nych wypowiedzi biskupa w dalszej czêœci pracy. Tu tylko wspomnê, ¿e budz¹ one wiele zastrze¿eñ.
Drugim faktem-dowodem oskar¿enia Mirjany o to, ¿e jej wypowiedŸ nie charakteryzuje siê prostot¹ i nie jest zgodna z prawd¹, jest
stwierdzenie W. Weible'a, które wg Rafalskiej potwierdza to, ¿e wizjonerki chcia³y zapaliæ w czasie przechadzki papierosy. Ta wypowiedŸ
jest dla autorki bardziej prawdopodobna w stosunku do innych wypowiedzi, które przytoczy³a. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e W. Weible przy16
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jecha³ do Medziugorja dopiero na prze³omie kwietnia i maja 1986 roku.
Wielu innych autorów, którzy byli tutaj znacznie wczeœniej i badali tê
kwestiê nie mniej szczegó³owo, nie poda³o takiej wersji zachowania siê
Mirjany w dniu pierwszego objawienia. Dlaczego akurat wersja podana
przez W. Weible`a ma byæ bardziej prawdopodobna? W. Weible nie
jest naukowcem, ale dziennikarzem. Jego ksi¹¿ki, popularyzuj¹ce objawienia medziugorskie nie s¹ pracami naukowymi. Mo¿na wiêc
przyj¹æ owo pragnienie zapalenia papierosów przez wizjonerki (tak¿e
fakt zmienionej przez Mirjanê wersji wypowiedzi) jedynie jako w¹tpliwoœæ, a nie pewny i udowodniony fakt.
Poza tym, je¿eli istotnie Mirjana „sk³ama³a”11, zauwa¿my, jak
zachowuje siê cz³owiek, który jest wypytywany przez ludzi natrêtnych. Je¿eli nie ma umiejêtnoœci adekwatnego i dyplomatycznego odpowiadania na zadawane pytania, to bardzo czêsto wpada
w „pu³apkê k³amstwa”, pomimo ¿e nie mia³ z³ej woli, aby nie powiedzieæ prawdy. WeŸmy tak¿e pod uwagê m³ody wiek wizjonerów
a wiêc i poœrednio to, ¿e nie nauczyli siê sztuki dyplomacji.
11

René Laurentin w swojej ksi¹¿ce La Vierge apparaît – Elle Medjugorje?,
Paris 2002, nie traktuje wyjœcia na papierosy jako powa¿nego wykroczenia.
Ksi¹¿ka ta obecnie jest przygotowywana do wydania w jêzyku polskim i uka¿e siê
pt. Czy Maryja Panna ukazuje siê w Medziugorju? Rafalska nie ma swojej bibliografii pracy Laurentina, który napisa³:
„Jaki jest cel spaceru ? Obie nie lubi¹ o tym mówiæ, gdy¿ Matka Bo¿a z³apa³a
je na gor¹cym uczynku. Maj¹ ze sob¹ schowane, papierosy. Ich rodziny ¿yj¹
z uprawy winnej latoroœli i tytoniu, dziewczêta zbieraj¹ i nawlekaj¹ liœcie tytoniu,
chc¹ spróbowaæ papierosów. Wybryk znany i tolerowany, ale jaki¿ wstyd byæ zaskoczonym przez Gospê, gdy siê wraca z takiej wycieczki. Ivanka i Mirjana ukrywa³y ten szczegó³ ze swego ¿ycia prywatnego. Jednak biskup Mostaru powiedzia³
im pe³ne powagi kazanie, podkreœlaj¹c: – Jeœli nie powiecie ca³ej prawdy, bêdziecie
mieæ grzech ciê¿ki! GroŸba piek³a zawis³a nad niewinnym spacerem. D³ugo mia³y
na tym tle uraz. Potrzeba by³o wielu miesiêcy, by mog³y wyznaæ prawdê. Ivanka
wreszcie ze œmiechem przyzna³a 25 czerwca 1986: – No tak, sz³yœmy zapaliæ.
Kupi³yœmy w mieœcie paczkê papierosów”.
Ostatecznie, nawet na podstawie tego tekstu, dziewczêtom tym nie mo¿na zarzuciæ pope³nionego k³amstwa, poniewa¿ nikt nie ma obowi¹zku zwierzaæ siê publicznie
ze swoich grzechów. Od tego jest sakrament pokuty. Jeœli ktoœ w sposób natrêtny wypytywa³ je o jakieœ pope³nione z³o, a nie uzyska³ na to pytanie odpowiedzi, czy jak¹œ
odpowiedŸ wymijaj¹c¹, to nie mo¿e zarzucaæ tym wizjonerkom k³amstwa tylko dlatego, ¿e w innym czasie i komuœ innemu zwierzy³y siê one ze swoich s³aboœci.
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Nie wiemy po prostu, co jest przyczyn¹ rozbie¿noœci tych
dwóch wypowiedzi Mirjany (o ile takie w ogóle zaistnia³y, bo mog³y
to byæ nadu¿ycia ze strony pytaj¹cych, którzy twierdzili, ¿e tak powiedzia³a Mirjana). Przechodzenie od w¹tpliwoœci (czyjejœ winy) do
jednoznacznych wniosków (oskar¿ania kogoœ) jest b³êdem w pracy
naukowej. Taka postawa autorki budzi tak¿e zastrze¿enia w sensie
moralnym, bo D. Rafalska oskar¿a kogoœ na podstawie w¹tpliwoœci,
nie maj¹c ¿adnych dowodów.
Nie mo¿na dokonywaæ oskar¿eñ Mirjany w sposób jednoznaczny, na podstawie tak niewielu danych. Autorka analizowanej
pracy sama zreszt¹ stwierdzi³a, ¿e okolicznoœci towarzysz¹ce pierwszemu objawieniu s¹ trudne do ustalenia. I tak nale¿a³oby zakoñczyæ te
rozwa¿ania, szczególnie w pracy naukowej, w której powinny liczyæ siê
fakty, a nie w¹tpliwoœci. Istnieje powiedzenie prawnicze: In dubio mitius (w sprawach w¹tpliwych ³agodniej [nale¿y os¹dzaæ]). Prawnicy
stosuj¹ te¿ zasadê: In dubiis reus est absolvendus (w przypadkach
w¹tpliwych oskar¿onego uwalnia siê od winy [kary]). Mówi siê te¿: In
dubiis hominem spectare periclis (w przypadkach w¹tpliwych wypada
ujrzeæ [przede wszystkim] cz³owieka).
D. Rafalska zastosowa³a w swojej pracy zasadê przechodzenia
od w¹tpliwoœci do oskar¿eñ.
Mo¿na jeszcze przytoczyæ inne fakty, z bardzo wiarygodnej publikacji, bo opartej na nagraniach przes³uchiwanych widz¹cych, w pierwszych dniach objawieñ. Ksi¹¿ka ta zawiera wierny zapis rozmów przeprowadzonych z widz¹cymi w pierwszych dniach objawieñ. Rozmowy te
– jak wspomnia³em – zosta³y utrwalone na taœmach magnetofonowych,
do których dotar³a Darija Škunca-Klanac (oraz inni badacze). (Tej pracy
równie¿ nie znajdujemy w bibliografii D. Rafalskiej). Jest to publikacja
pt. U Ÿróde³ Medziugorja12. Mo¿na przeczytaæ w niej (s. 95 – chodzi
o opis badania lekarskiego):
„… Zapyta³: „kto was wo³a³?”, Nam siê spieszy, idziemy, nam siê spieszy
(…). Ale powiedzia³, ¿ebym zosta³a. Mia³ papierosy „Marlboro”. – Zapal sobie! – Nie palê. – Nie palisz tych? [Mirjana odpowiada] ¯adnych nie palê”.
12 Rafalska ma w swojej bibliografii inn¹ pracê tej autorki: U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty (w wersji anglojêzycznej), chocia¿ wersja polska ukaza³a siê przed
wydaniem pracy Rafalskiej.

18
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Z tego wiarygodnego wywiadu nie wynika, aby Mirjana by³a
na³ogow¹ palaczk¹13. Ta rozmowa pokazuje te¿, ¿e Mirjana jest
traktowana jak osoba doros³a, a ten fakt wykorzystam w dalszej czêœci pracy.
Podobnie, jeœli chodzi o zarzut stawiany pod adresem Ivana, jakoby w dniu pierwszego objawienia ukrad³ jab³ka. Rafalska znowu
czerpie tê informacjê od W. Weible’a. Wayne Weible, kiedy pisa³
swoje artyku³y i umieœci³ tê informacjê, nie by³ jeszcze wtedy w Medziugorju (do Medziugorja przyby³ pierwszy raz w 1986 roku,
us³ysza³ o tych objawieniach w paŸdzierniku 1985 roku), korzysta³
z innych prac14. A w ksi¹¿kach z lat póŸniejszych, np. w Listach
z Medziugorja (s. 23), napisa³, tak:
„… byli na jab³kach u s¹siada”.

Czy z tej wypowiedzi wynika, ¿e Ivan ukrad³ jab³ka?
Podobnie jest w jego innej ksi¹¿ce – Medjugorie-œwiadectwo spragnionej duszy (s. 21 – tej D. Rafalska nie ma w swojej bibliografii), gdzie
Wayne Weible napisa³:
„... którzy po drodze zbierali jab³ka (...)”.

Skoro ten sam autor podaje dwie wersje, dlaczego D. Rafalska wybiera tylko tê, która jest wygodniejsza dla jej sposobu myœlenia? W. Weible nie daje wiêc jednoznacznego wyjaœnienia, istniej¹ wiêc ró¿ne mo¿liwoœci interpretacyjne: Ivan móg³ byæ zaproszony przez s¹siada, aby sobie
jab³ek nazbieraæ. Mo¿na jeszcze przytoczyæ cytowan¹ ju¿ pracê Dariji
Škuncy-Klanac U Ÿróde³ Medziugorja 15. Zacytujmy, co zosta³o nagrane
podczas przes³uchiwania widz¹cych dnia 28.06.1981 r. (wieczorem).
Otó¿ Ivan powiedzia³:
„Pierwszego dnia tylko oni J¹ widzieli…Oni chodzili i szukali owiec. Ja
i jeszcze jeden kolega byliœmy na targu kupiæ jab³ka (…)”.

13 Jest to wywiad, który przeprowadzi³ o. Jozo z Mirjan¹ (strona 95, opublikowanej pracy).
14 Fakty przytaczane przez Weible'a s¹ wiêc zaczerpniête ze Ÿróde³ poœrednich.
15 Informacja ta pochodzi ze Ÿród³a bezpoœredniego, dz. cyt.
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A wiêc Ivan nie przyznaje siê do kradzie¿y jab³ek. Jeœli ktoœ przypisa³
mu kradzie¿ jab³ek, to trudno teraz udowodniæ jego niewinnoœæ. Równie
dobrze ktoœ móg³ oskar¿yæ Vickê, ¿e te¿ coœ ukrad³a, albo Marijê o jakieœ
czyny niemoralne. Praca naukowa powinna byæ oparta na faktach, a nie
pomówieniach czy plotkach. W cytowanej przeze mnie publikacji Dariji
Škuncy-Klanac mo¿na te¿ zauwa¿yæ potwierdzenie wersji wypowiedzi
Mirjany o wyprowadzeniu przez dziewczêta owiec.
D. Rafalska stwierdzi³a w swojej pracy, ¿e W¹tpliwoœci odnoœnie
do moralnej oceny postêpowania wizjonerów wysunê³a domniemana
Matka Bo¿a, która (26 czerwca 1981 r.) na pytanie „widz¹cych”, „dlaczego [ukazuje siê] akurat [im], odpowiedzia³a: „niekoniecznie wybieram
najlepszych”. Natomiast, w cytowanej przez Rafalsk¹ ksi¹¿ce S³owa
z Nieba (s. 58) jest napisane:
„Inne pytania dzieci: – Dlaczego ukazujesz siê akurat nam? – Przecie¿
nie jesteœmy lepsi od innych? „Niekoniecznie wybieram najlepszych”.

Niewielka ró¿nica w tym, co poda³a Rafalska, a zmieni³a siê mo¿liwoœæ interpretacji tego tekstu. Matka Bo¿a sama od siebie nie powiedzia³a, ¿e „nie wybiera najlepszych”, a odpowiada w logicznej ci¹g³oœci
na to, o co pytaj¹ dzieci. Oni sami zasugerowali, ¿e nie s¹ lepsi od innych, wiêc odpowiedŸ powinna byæ adekwatna do zadanego pytania.
Matka Bo¿a równie¿ nie mog³a powiedzieæ: wy jesteœcie lepsi od innych. Jej odpowiedŸ wydaje siê logiczna, a wcale nie umniejszaj¹ca
godnoœci widz¹cych.
£¹czenie tych dwóch wydarzeñ: domniemanego z³ego postêpowania widz¹cych z wypowiedzi¹ Matki Bo¿ej wydaje siê zbyt daleko id¹c¹ konkluzj¹, oczywiœcie w b³êdnym kierunku. Dzieci po
prostu pytaj¹, bo nie czuj¹ siê mocne w wierze, a nie dlatego, ¿e
upad³y na „dno moralne” w swoim postêpowaniu.
Wielu przeciwników objawieñ ci¹gle powraca do domniemanego
stanu grzechu niektórych widz¹cych w dniu pierwszego objawienia.
Dokonam krótkiej analizy, aby wskazaæ, ¿e nie jest to istotny powód,
do kwestionowania objawieñ medziugorskich.
D. Rafalska, powo³uj¹c siê na regu³ê dignitatis, winna zwróciæ
uwagê, ¿e jeœliby nawet widz¹cy byli w stanie grzechu, to pewne kryteria sformu³owane w tej regule s¹ przeciwstawnie interpretowane
przez teologów. Sama zreszt¹ wczeœniej przytoczy³a opiniê ks. Mariana
20
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Ruseckiego, który napisa³, ¿e ³aski objawienia mog¹ tak¿e dost¹piæ
osoby niewierz¹ce lub bêd¹ce w stanie grzechu16. A wiêc nie jest jednoznaczne, ¿e grzech wizjonerów z Medziugorja (jeœli taki zaistnia³)
stanowi przeszkodê uniemo¿liwiaj¹c¹ dost¹pienia ³aski objawienia.
Wystarczy tylko zauwa¿yæ, i¿ samo nawrócenie œw. Paw³a by³o poprzedzone wizj¹ Pana Jezusa, a przecie¿ jak jest napisane w Piœmie œw.:
„(...) sia³ grozê i dysza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich” (Dz 9,1).

Wszelkie wizje Starego Testamentu dotyczy³y przecie¿ ludzi, którzy
nie dost¹pili oczyszczaj¹cej ich z grzechu pierworodnego ³aski
chrztu œw., a czêsto jeszcze pope³niali inne grzechy. Przyk³adem
mo¿e byæ Moj¿esz, który zabi³ Egipcjanina, a przecie¿ ukaza³ mu siê
Bóg w p³on¹cym krzewie.
Objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes te¿ pokazuj¹, ¿e gdyby ktoœ
w owym czasie wyst¹pi³ z podobnymi zarzutami przeciw Bernadecie, móg³by jej zarzuciæ niedoskona³oœæ moraln¹.
Jak napisa³ F. Werfel w Pieœni o Bernadetcie (t. 1, s. 23) siostra Maria Teresa nazwa³a 14-letni¹ dziewczynê (która nic nie wiedzia³a o Trójcy
Œwiêtej), ¿e jest bezczeln¹ (ze wzglêdu na jej wypowiedŸ). Wczeœniej
ocenia³a jej postawê, zastanawiaj¹c siê, czy jest to g³upota, obojêtnoœæ czy
zuchwa³oœæ. Jaka by³a Bernadeta w tym czasie? Mo¿na mieæ w¹tpliwoœæ
co do œwiêtoœci Bernadety wówczas, kiedy ukaza³a jej siê Matka Bo¿a.
Czternastoletnia dziewczyna powinna coœ wiedzieæ o Trójcy Œwiêtej.
Mo¿e w opiniach siostry Marii Teresy by³o te¿ jakieœ ziarno prawdy?
Dziœ Bernadeta jest kanonizowana. Jej droga do œwiêtoœci, jak
ka¿dego cz³owieka, wiod³a poprzez oczyszczenie. Jednak dozna³a
wielkiej ³aski cudu objawienia.
Odnosz¹c siê do objawieñ fatimskich mo¿na równie¿ zauwa¿yæ,
¿e Hiacynta by³a kapryœn¹ dziewczynk¹. Bêd¹c ulubienic¹ w domu,
potrafi³a byæ nieznoœna dla otoczenia. Lubi³a robiæ wszystko po
swojemu, podczas zabawy szybko siê obra¿a³a, a udobruchaæ mo¿na
j¹ by³o tylko spe³niaj¹c jej zachcianki 17.
Wymieñmy te¿ kilka innych objawieñ z Ksiêgi objawieñ maryjnych od i do XX wieku Gottfrieda Hierzenbergera i Otto Nedoman16
17

D. Rafalska, Medjugorje: prawda czy fa³sz?, 59.
Cz. Ryszka, Godzina Fatimy, 34.
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sky’ego18. Dotyczy³y one ludzi, co do których mo¿na mieæ w¹tpliwoœci odnosz¹ce siê do stanu ich duszy w momencie objawienia.
Konstantynopol/Azja Mniejsza (Turcja) 552 r.
Maryja ukaza³a siê pewnemu ¿ydowskiemu ch³opcu. Potem dopiero z matk¹ przyjêli chrzest.
(Ÿród³o: R. Ernst, Lexicon)

Róant (Rosenthal) na £u¿ycach/Niemcy, 800 r.
Jeden z wodzów Karola Wielkiego rozbi³ podczas wojny z Sasami
obóz ko³o Ostro.
Widywano tam czêsto wokó³ obozu kobietê w szatach królewskich.
Polecono wybudowaæ tam kaplicê Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem.
(Ÿród³o: A. M. Rathgeber, Maria, s. 338)

Sopetrau/Hiszpania, 1050 r.
Ksiêciu Hali, synowi muzu³mañskiego w³adcy Toledo, ukaza³a siê
Maryja w œwiat³oœci na drzewie figowym. Przyj¹³ on wiarê chrzeœcijañsk¹, odby³ pielgrzymkê do Rzymu, a w miejscu cudu nakaza³ wybudowaæ kaplicê i namalowaæ obraz Maryi, takiej, jaka mu siê ukaza³a.
W tym miejscu powsta³ koœció³ – miejsce pielgrzymek.
(Ÿród³o: R. Ernst, Lexicon)

Noirétable/Francja,1150 r.
Maryja ukaza³a siê pewnemu mordercy, który uciek³ do L’Hermitage (miejsce kultowe od III wieku) i za¿¹da³a, aby wyspowiada³ siê
i odby³ pokutê. Us³uchawszy tego wezwania, ¿y³ odt¹d w tym miejscu
jako pustelnik. Wkrótce sta³o siê ono licznie odwiedzanym miejscem
pielgrzymek maryjnych.
(Ÿród³o: R. Ernst, Lexicon)

Mo¿na przytoczyæ jeszcze, na koniec, przyk³ad zwi¹zany z naszym licheñskim objawieniem, gdzie Maryja mia³a siê ukazaæ pol18 Byæ mo¿e niektóre z tych objawieñ by³y prawdziwe, inne legendarne
(s. 60,63, 68, 75, 206).
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skiemu ¿o³nierzowi Tomaszowi K³ossowskiemu, rannemu w Bitwie
Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. Tu te¿ mo¿na mieæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce stanu duszy tego wizjonera.
Tym, którzy chc¹ przypisywaæ widz¹cym ró¿ne grzechy, trzeba
przypomnieæ fragment z Ewangelii œw. Jana opisuj¹cy cudzo³o¿nicê. Pan
Jezus wzi¹³ j¹ w obronê (J 8, 1–11). Nie potêpi³ jej. Materia grzechu by³a
zapewne l¿ejsza w domniemanym grzechu widz¹cych (z objawieñ medziugorskich) ni¿ kobiety cudzo³o¿nej. Tak¿e œwiadomoœæ pope³nionego
z³a u m³odego cz³owieka wychowanego w komunistycznym kraju zapewne nie by³a jasna i czytelna.
Mo¿na te¿ postawiæ pytanie: czy materia grzechu pope³nionego przez dziewczêta, które chcia³y zapaliæ papierosy (ale nie zapali³y), by³a powa¿niejsza od materii grzechu pope³nianego przez
na³ogowych palaczy (osób doros³ych)?19 Wydaje siê, ¿e nie. I zobaczmy, ci palacze (czasami dotyczy to ksiê¿y) w takim stanie ducha przyjmuj¹ Komuniê œwiêt¹ (samego Boga). Koœció³ nigdy nie
powiedzia³: Nie wolno udzielaæ takim Komunii œwiêtej. Ocena
moralna takich czynów jest dosyæ skomplikowana, aby wydaæ wyrok: nie wolno wam przystêpowaæ do Komunii œwiêtej. Nawet
beatyfikowano osoby pal¹ce (np. Piotra Frassatiego).
Jest jeszcze inny problem do rozwa¿enia. Chodzi o grzech Ivana. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ka¿dy prawdziwy z³odziej nie rozg³asza
publicznie tego, ¿e dokona³ przestêpstwa. Jeœli Ivan rozg³asza³ innym,
¿e ukrad³ jab³ka i mówi³ to publicznie, to ten fakt œwiadczy³by wyraŸnie, ¿e w jego œwiadomoœci nie by³o poczucia pope³nionego grzechu ciê¿kiego, bo gdyby by³o inaczej, skrzêtnie by tê informacjê kry³
przed innymi.
Traktowa³ ten czyn jako m³odzieñczy, normalny wybryk. Jab³ka,
byæ mo¿e, ros³y przy drodze i m³odzie¿ czasami pozwala³a sobie na
zrywanie tych owoców. Przypomnieæ nale¿y, ¿e ktoœ pope³nia grzech
ciê¿ki, jeœli uczyni³ z³o œwiadomie i dobrowolnie, a sprawa dotyczy
powa¿nej materii.
Mo¿na podaæ przyk³ad z codziennego ¿ycia, pokazuj¹cy, ¿e ludzie doroœli czasami czyni¹ z³o i „przymykaj¹ na to oczy”. Nie spot19

Tu przypominam fakt, który wskaza³em ju¿ wczeœniej, o traktowaniu Mirjany przez innych, jako osoby doros³ej. Mirjana i Ivanka mia³y wtedy ju¿ ponad 16 lat.

www.medjugorje.org.pl

23

ka³em nigdy takiej osoby, która przed pójœciem do Komunii œwiêtej
przybieg³a do konfesjona³u, bo jad¹c samochodem przekroczy³a
dozwolon¹ prêdkoœæ. Jednak z³o, które mog³oby wynikn¹æ z tego
czynu (zabicie cz³owieka) jest zapewne wiêksze ni¿ z kradzie¿y kilku jab³ek.
W tym podrozdziale D. Rafalska w wyraŸny sposób chce znaleŸæ z³o, jakie pope³nili w dniu pierwszego objawienia. Mia³aby
byæ to przes³anka, aby dyskredytowaæ objawienia z Medziugorja.
Powinno siê jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e widz¹cy to nie jedna
zbiorowoœæ, ale poszczególne osoby. Znalezienie grzechu u jednego z wizjonerów nie mo¿e wp³ywaæ na ocenê drugiej osoby.
D. Rafalska nie dopatrzy³a siê przecie¿ pope³nionego z³a u Vicki,
Mariji, Jakova czy Milki w dniu pierwszego objawienia. We
wniosku koñcowym napisa³a: Zestawienie powy¿szych informacji
z regu³¹ wiarygodnoœci pozwala stwierdziæ, i¿ wypowiedŸ wizjonerki
nie spe³nia okreœlonych przez tê regu³ê kryteriów. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê omawianych zjawisk.
Nie podaje, o jakie zjawiska chodzi, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e
chodzi o objawienia medziugorskie jako ca³oœæ. W takim wypadku
dokona³a uogólnienia, ³¹cz¹c wszystkich wizjonerów w jedn¹ ca³oœæ
i tej ca³oœci postawi³a zarzuty na podstawie pope³nionego z³a (w jej
mniemaniu) przez Mirjanê i byæ mo¿e Ivana albo przez Ivankê. Jest
oczywistym b³êdem w pracy naukowej, aby dokonywaæ takich uogólnieñ. W podobny sposób mo¿na dyskredytowaæ œwiêtoœæ Koœcio³a przez to, ¿e jeden z dwunastu aposto³ów okaza³ siê zdrajc¹.
Zakoñczyæ nale¿y te rozwa¿ania jedynym wnioskiem, który powinien byæ wyci¹gniêty w pracy naukowej, na podstawie dostêpnych
danych, odnoœnie do analizowanej kwestii. Nie udowodniono ¿adnej
ciê¿kiej winy widz¹cym w dniu pierwszego objawienia. Mo¿na teoretycznie zastanawiaæ siê nad problemem: Czy Matka Bo¿a mog³a
ukazaæ siê osobom bêd¹cym w stanie grzechu? Ten problem jednak
nie odnosi siê do objawieñ medziugorskich, poniewa¿ nie istniej¹
wiarygodne fakty, które wskazywa³yby, ¿e widz¹cy mieli obci¹¿one
sumienie powa¿n¹ win¹ moraln¹ w dniu pierwszego objawienia.
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Komentarz do podrozdzia³u: B. „Miejsce i czas «objawieñ»”
(s. 95–100)
Wnioski wysuniête w tym podrozdziale przez D. Rafalsk¹:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ badane „objawienia” nie s¹ zwi¹zane z jakimœ œciœle okreœlonym miejscem oraz nie dokonuj¹ siê tylko w ci¹gu dnia czy po zachodzie s³oñca,
tak jak tego wymaga drugie kryterium regu³y godnoœci. „Matka Bo¿a”
z Medjugorje objawia siê bowiem wizjonerom (najczêœciej w godzinach nocnych) tam, gdzie oni przebywaj¹, a tak¿e towarzyszy im tam,
dok¹d jad¹. Zestawienie informacji o miejscu i czasie domniemanych
objawieñ z drugim kryterium regu³y godnoœci pozwala uznaæ, i¿ badane zjawiska nie spe³niaj¹ okreœlonych przez to kryterium warunków.
To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê tych wydarzeñ.

Dorota Rafalska napisa³a te¿: „Objawienia” odbywaj¹ siê w godzinach nocnych, najczêœciej o godzinie 22, 23 lub o pó³nocy albo nad ranem
– o godzinie 2 lub miêdzy 2 a 3. Gospa ukazuje siê te¿ przed po³udniem
(zdarzy³o siê to przynajmniej raz), a tak¿e po po³udniu – o godzinie 13.50
lub 15 oraz o godz. 17.40 (w czasie letnim) i 18.40 (w czasie zimowym).
Obie te wypowiedzi s¹ niezgodne ze Ÿród³ami, z których korzysta³a
D. Rafalska. Z cytowanych przez ni¹ Ÿróde³ oraz z innych, z których nie
korzysta³a, wynika, ¿e podstawow¹ godzin¹ objawieñ jest (w przybli¿eniu) 1740 (w czasie zimowym) i 1840 (w czasie letnim) (chodzi tu
o przesuniêcie czasu). Rafalska wiêc pope³ni³a b³¹d rzeczowy.
Vicka odpowiedzia³a o. Janko Bubalo20 w przeprowadzonym
przez niego wywiadzie:
„O której godzinie to by³o? (chodzi o objawienie)
Oko³o szóstej po po³udniu, o zwyk³ej porze naszych spotkañ z Pani¹”.
W innym miejscu (str. 183) Vicka bêdzie odpowiada³a :
„Janko: – o której godzinie objawi³a siê wam Pani?
Vicka: – To dobrze wiadomo. Na ogó³ miêdzy 1800 a 1830.
J.: – Tak w zimie jak i w lecie?
V.: – Tak przewa¿nie.
J.: – Nie zawsze.
V.: – Kiedy pokaza³a nam niebo i piek³o objawi³a siê o innej godzinie,
oko³o 1500.
20

J. Bubalo, Medziugorje, Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, s. 68.

www.medjugorje.org.pl

25

J.: – Czy by³y jeszcze inne okazje?
V.: – Tak. Kiedy ukazywa³a siê nam kilka razy w ci¹gu dnia. Wówczas
g³ówne objawienie by³o oko³o szóstej po po³udniu, a pozosta³e w rozmaitych godzinach. Jak szliœmy w nocy na Podbrdo, wtedy tam siê nam
ukazywa³a”.

W sanktuarium w Medziugorju, w czasie odmawiania ró¿añca
œwiêtego, przed Msz¹ œwiêt¹ wieczorn¹, jest zawsze krótka przerwa
(kilka minut modlitwy w ciszy) wskazuj¹ca na czas objawiania siê
Matki Bo¿ej.
Zadziwiaj¹ce jest to, co D. Rafalska poda³a (korzystaj¹c równie¿
z tego Ÿród³a, które przytoczy³em), ¿e najczêœciej Matka Bo¿a objawia
siê noc¹, a czegoœ takiego nie ma w ¿adnym cytowanym Ÿródle. Sk¹d
taka b³êdna informacja?
Matka Bo¿a ukaza³a siê (te¿) w innych godzinach, póŸnych godzinach wieczornych lub nocnych, szczególnie podczas czuwañ modlitewnych na górze21. Nie jest to podstawowa godzina ukazywania siê
Matki Bo¿ej. Zreszt¹, wiêkszoœæ objawieñ Matki Bo¿ej w innych godzinach ni¿ 17.40 (18.40) nie jest podawana do publicznej wiadomoœci,
z tej przyczyny nie jest to udokumentowane, wiêc nawet gdyby takie informacje siê gdzieœ pojawia³y, to nie s¹ sprawdzone, wiarygodne fakty.
Rafalska w analizowanej pracy na stronie 60 napisa³a:
Co do faktu objawieñ w blasku dnia, to przyczyn tego mo¿na siê dopatrywaæ w symbolice S³oñca – Chrystusa, oœwiecaj¹cego promieniami
swej ³aski Maryjê, a za Jej poœrednictwem – wizjonerów zmierzch (symbol
rozszerzaj¹cego siê grzechu).
(...) Noc natomiast jest czasem przypisywanym dzia³aniu szatana
lub z³ych ludzi [tu podaje w przypisie wyj¹tek Katarzyny Labouré
gdzie objawienie odby³o siê 2330–2 w nocy, ale w rozœwietlonym blaskiem œwiec sanktuarium].

Napisa³a te¿ o wyj¹tkowym objawieniu wieczornym i tu wskazuje na symbolikê – œwiat³a (Chrystusa i Maryi nios¹cej Go ludziom)
rozœwietlaj¹cego zapadaj¹cy zmierzch (symbol rozszerzaj¹cego siê
grzechu). Jak dodaje te¿:
Poza tym wieczorem rozœwietlona postaæ Maryi mog³a byæ dobrze
widoczna i ³atwo rozpoznawalna. Wspomina te¿ Rafalska o objawieniu
21
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o œwicie (Guadelupe), w po³udnie (Lourdes, La Salette, Fatima), po zachodzie s³oñca (Beauraing, Banneux, Pontmain).
W tej wypowiedzi mo¿na zauwa¿yæ b³êdy:
Podstawow¹ godzin¹ objawieñ Matki Bo¿ej w Lourdes nie
by³y godziny po³udniowe, jak napisa³a Rafalska, ale godziny poranne (w przybli¿eniu 600 rano). Niektórzy zauwa¿aj¹ nawet symboliczn¹ zbie¿noœæ godzin objawiania siê Matki Bo¿ej:
Ok. 600 – w Lourdes.
Ok. 1200 – w Fatimie.
Ok. 1800 – w Medziugorju.
Niektórzy zauwa¿aj¹ zwi¹zek z modlitw¹ Anio³ Pañski, odmawian¹ w tych godzinach, a tak¿e z symbolik¹ dnia w Biblii.
O której godzinie ukazywa³a siê Matka Bo¿a w Lourdes?
W ksi¹¿ce ks. Józefa Orchowskiego Lourdes mo¿na przeczytaæ22:
„18 lutego 1858 r. (czwartek) III widzenie
(...) wczesnym rankiem uda³y siê do groty (....) Gdy Bernadeta zaczê³a
odmawiaæ, ró¿aniec ukaza³a siê Maryja (…)”.
„19 lutego 1858 r.(pi¹tek) IV widzenie
O godz. 6.00 oko³o 12 osób (...) by³o obecnych na spotkaniu z Pani¹,
która ukaza³a siê ju¿ po trzech Zdrowaœ Maryjo (…)”.
„20 lutego 1858 r. (sobota) V widzenie
(…) Tego ranka (...) Pani ukaza³a siê po 15 minutach modlitwy (…)”.
„21 lutego 1858 r. (I Niedziela Wielkiego Postu) VI widzenie
Bernadeta poprosi³a sw¹ ciotkê,(...) i wujka (...), by j¹ zaprowadzili do
groty wczeœnie rano (…). To widzenie by³o równie¿ intymnym spotkaniem z Pani¹ (...)”.
Jeszcze wyraŸniej jest napisane w cytowanej ksi¹¿ce:
„25 lutego 1858 r. (czwartek) IX widzenie
O godz. 5.00 Bernadeta (...) by³a ju¿ w grocie. Pomimo dnia deszczowego by³y tam setki widzów (…). Poczê³a odmawiaæ ró¿aniec i wpad³a
w ekstazê (…)”.

Czytamy równie¿, ¿e
25 marca (XVI widzenie):
„Bernadetta przysz³a do groty o 5.00. Pani ju¿ na ni¹ czeka³a (…)”.
22

Por. s. 73–80.
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„7 kwietnia 1958 r. (œroda) – (XVII widzenie)

Bernadeta przysz³a do groty o 500 (…)”.

Wystarczy sprawdziæ, czy w Lourdes o 5, 6, 7 rano w lutym,
marcu i kwietniu jest ju¿ blask s³oñca, aby mieæ w¹tpliwoœci odnoœnie do przytoczonych wy¿ej stwierdzeñ Doroty Rafalskiej.
Natomiast 16 lipca 1858 r. (pi¹tek) XVIII widzenie
„(...) Czeka³a, a¿ siê œciemni i oko³o godziny 20 posz³a do groty Massabielskiej.(...) Kiedy tylko zaczê³a odmawiaæ ró¿aniec, ukaza³a siê Matka
Boska (…), zobaczy³a swoj¹ Pani¹ po raz ostatni”.

W wypowiedzi D. Rafalskiej jest jeszcze inny b³¹d (oprócz b³êdów
rzeczowych).
Ekstaza (wystêpuje w przypadku objawieñ z Medziugorja i tak
te¿ by³o podczas objawieñ z Lourdes) „wprowadza” widz¹cego
„w inn¹ rzeczywistoœæ” od tej, której doœwiadcza siê zmys³ami.
Stwierdzenie, jakoby Matka Bo¿a mia³a byæ widziana o zmierzchu,
ale jako dobrze rozpoznawalna, jest po prostu niedorzecznoœci¹,
poniewa¿ Matka Bo¿a jest postrzegana, ale nie w tej rzeczywistoœci,
której doœwiadczamy tu na ziemi.
Rafalska w swojej bibliografii nie ujê³a bardzo wa¿nej pracy
poœwiêconej badaniom nad objawieniami z Medziugorja. Chodzi
o Studia medyczne i naukowe nad objawieniami w Medjugorje prof.
H. Joyeux i R. Laurentina.
Ta praca naukowa dok³adnie opisuje, jak wygl¹da ekstaza u widz¹cych z Medziugorja. Ekstaza widz¹cych z Medziugorja (pog³êbiaj¹ca siê w czasie trwania objawieñ) polega na tym, ¿e trac¹ oni
kontakt zmys³owy z otaczaj¹cym ich œwiatem (podobnie zreszt¹ by³o
w Lourdes)23.
W objawieniach fatimskich (a nie tylko tych z Pary¿a) te¿ znajdziemy fakt objawieñ nocnych (widzenie Katarzyny Labouré nie
jest wyj¹tkiem, jak poda³a Rafalska). W ksi¹¿ce Cz. Ryszki Godzina
Fatimy podano (s. 64): [£ucja]

23 Ta ekstaza pog³êbia³a siê w czasie trwania objawieñ, o czym te¿ dowiadujemy siê z pracy naukowej R. Laurentina (Studia medyczne i naukowe nad objawieniami w Medjugorje, s. 40).
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„Trzeciego paŸdziernika,1928 r. z³o¿y³a pierwsze œluby. Trzynastego
czerwca otrzyma³a kolejne objawienia, w których orêdzie fatimskie zosta³o ukoronowane wizj¹ Trójcy Przenajœwiêtszej. By³o to w kaplicy
klasztornej, o pó³nocy. w czasie, kiedy £ucja odprawia³a przed Najœwiêtszym Sakramentem prywatn¹ Godzinê Œwiêt¹ œwieci³a siê tylko
wieczna lampka24. Wtem niezwyk³e œwiat³o rozjaœni³o ca³¹ kaplicê. Nad
o³tarzem ukaza³ siê widzialny obraz Trójjedynego Boga: Chrystus rozpiêty na krzy¿u, a nieco wy¿ej Bóg Ojciec oraz Duch Œwiêty pod postaci¹ go³êbicy. Pod prawym ramieniem krzy¿a sta³a Maryja(...) Potem
Matka Bo¿a powiedzia³a do mnie (...)”.

Mo¿na tak¿e znaleŸæ inne objawienia, które mia³y miejsce w godzinach nocnych. w Dzienniczku s. Faustyny mo¿na przeczytaæ:
„w nocy przysz³a do mnie jakaœ duszyczka (…), zbudzi³a mnie, prosz¹c
o modlitwê” (Dz 516).

W innym miejscu:
„Wieczorem, zaledwie siê po³o¿y³am siê do ³ó¿ka, zaraz zasnê³am (...).
Przysz³o do mnie ma³e Dzieciê i zbudzi³o mnie (...). By³o niewymownie
piêkne, podobne do Dzieci¹tka Jezus i rzek³o do mnie te s³owa: Patrz
w niebo (...). Czy widzisz ten ksiê¿yc i te gwiazdy?” (Dz 424).

W zwi¹zku z przedstawionymi faktami nale¿y zastanowiæ siê,
czy to, co powiedzia³a Rafalska, ¿e objawienia powinny odbywaæ
siê w ci¹gu dnia lub po zachodzie s³oñca, bo tego wymaga drugie
kryterium regu³y godnoœci, jest prawdziwe? Napisa³a tak¿e, ¿e noc
natomiast jest czasem przypisywanym dzia³aniu szatana lub z³ych ludzi.
Rafalska nie zauwa¿y³a, ¿e symbolika nocy w Biblii jest daleko
szerzej rozumiana ni¿ ona to przedstawi³a. Noc jest czasem wyzwolenia. Wed³ug Ksiêgi Wyjœcia Jahwe „o pó³nocy” zacz¹³ urzeczywistniaæ swój plan. Noc jest te¿ czasem Paschy Chrystusa, a tak¿e
por¹ czuwania. Trzeba siê modliæ równie¿ noc¹ (Ps 134, 2). Tak¿e
pasterze w³aœnie w nocy, w czasie, kiedy narodzi³ siê Zbawiciel, ujrzeli anio³a Pañskiego i „chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwieci³a” (£k
2, 8–20). w Pierwszym Liœcie do Tesaloniczan czytamy, „¿e dzieñ
Pañski przyjdzie tak jak z³odziej w nocy”(1 Tes 5, 2b). Objawienia
24

To te¿ przeczy stwierdzeniu Rafalskiej, jakoby Matka Bo¿a mia³a byæ widoczna, bo œwieci³y siê œwiece.
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nocne w Medziugorju to nie czas rozrywki, ale czuwania modlitewne
na górze. Czy Matka Bo¿a nie mo¿e przychodziæ do swoich dzieci, aby
razem z nimi czuwaæ?
Co do objawieñ, które, wg D. Rafalskiej, powinny siê dokonywaæ
w œciœle okreœlonym miejscu, to najpierw przytoczê trzy (by³o ich
znacznie wiêcej) ukazywania siê Pana Jezusa siostrze Faustynie, które
nie spe³niaj¹ wymagañ, stawianych przez autorkê analizowanej przeze
mnie pracy.
W 1924 r. Helena Kowalska, w czasie zabawy, w parku „Wenecja”
w £odzi, zobaczy³a w czasie tañca umêczonego Chrystusa, który z wyrzutem zapyta³:
„Dok¹d ciê cierpia³ bêdê i dok¹d mnie zwodziæ bêdziesz?”25.

(Tu mo¿na zapytaæ D. Rafalsk¹: jak mo¿na pogodziæ z regu³¹ dignitatis
okolicznoœci i miejsce ukazania siê Pana Jezusa Helenie Kowalskiej?)
Przypomnijmy te¿ s³owa zapisane w pi¹tek 13 IX 1935 (Dz
474, 476):
„Wieczorem, kiedy by³am w swojej celi ujrza³am anio³a (...).
Na drugi dzieñ rano, wesz³am do naszej do kaplicy, us³ysza³am te
s³owa wewnêtrznie (...)”.
(…) Dziœ, gdy wysz³am do ogrodu, rzek³ do mnie Pan: Wróæ siê do
swej separatki, bo tam na ciebie czekaæ bêdê. Gdy wróci³am, natychmiast ujrza³am Pana Jezusa, który siedzia³ przy stole i czeka³ na mnie
(...)” (Dz 1782).

Mo¿na postawiæ pytanie: Czy by³oby logiczne, aby tak d³ugotrwa³e objawienia, jakimi s¹ ukazywania Gospy z Medziugorja,
dokonywa³y siê w jednym miejscu? Oczywiœcie, ¿e nie. Matka
Bo¿a zrobi³aby z widz¹cych niewolników, którzy ca³e ¿ycie (od
wieku nastolatków do doros³ych ludzi) musieliby jeŸdziæ w jedno
miejsce, aby J¹ zobaczyæ. Czy mieliby czas, aby byæ z rodzin¹ albo
normalnie pracowaæ? O d³u¿szych wyjazdach nie by³oby mowy.
W tym podrozdziale mo¿na zauwa¿yæ jeszcze dwa inne b³êdy.
Kiedy D. Rafalska wymienia³a ró¿ne miejsca objawieñ Matki
Bo¿ej, z wyraŸnym w podtekœcie zarzutem napisa³a: (…) czy nawet
25
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B³ogos³awiona s. Faustyna, 14. Zob. Dzienniczek œw. Faustyny, nr. 9.
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podczas Mszy Œwiêtej celebrowanej w katedrze przez Jana Paw³a II
w³aœnie w Zagrzebiu – Tu odsy³a czytelnika do ksi¹¿ki s. Emmanuel
Wojna dzieñ po dniu.
Mo¿na przeczytaæ we wskazanym Ÿródle:
„Jan Pawe³ II by³ bezwiednym œwiadkiem objawienia Matki Bo¿ej w katedrze w Zagrzebiu, gdy¿ dla Mariji, która tam przebywa³a, ukryta
w t³umie, nadesz³a godzina objawienia. Z jak¹¿ radoœci¹ Matka Najœwiêtsza musia³a pob³ogos³awiæ najdro¿szego ze swych synów” (Nieco

wczeœniej, w ksi¹¿ce Wojna dzieñ po dniu mo¿na by³o przeczytaæ informacjê o odprawieniu przez Ojca œwiêtego Mszy œwiêtej w Castel
Gandolfo, a nie w Zagrzebiu).

Mo¿na zapytaæ, na jakiej podstawie z tego tekstu w pracy naukowej mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e Matka Bo¿a objawi³a siê w czasie Mszy œwiêtej? Nie by³o w tym tekœcie mowy o odprawianej Mszy
œw. w Zagrzebiu, a tym bardziej jakimœ jej zwi¹zku z objawieniami.
(W tym miejscu nie analizujê potencjalnego problemu ukazywania siê Matki Bo¿ej w czasie Mszy œwiêtej, gdy¿ odnoszê siê tylko
do cytowanych przez D. Rafalsk¹ Ÿróde³).
Nawet gdyby sprawdzono, ¿e rzeczywiœcie by³a tu odprawiana
Msza œwiêta, to objawienie mog³o byæ przed Msz¹ œw. albo po niej.
„Nadesz³a godzina objawienia” – z tego stwierdzenia wcale nie wynika,
¿e by³a to typowa godzina objawienia Matki Bo¿ej.
Jest to jeden z b³êdów, jaki bêdzie siê pojawia³ w tej pracy, a mianowicie: tendencyjna interpretacja faktów czerpanych z okreœlonych
Ÿróde³. D. Rafalska zmienia³a w swojej pracy albo znaczenie tych faktów, albo nawet przebieg samych wydarzeñ, które zosta³y opisane.
Podobnie napisa³a o objawieniu siê Matki Bo¿ej w czasie Mszy
œw. w Sarajewie. Nie bêdê cytowa³ tekstu, na który powo³a³a siê
D. Rafalska, poniewa¿ nie ma go na stronach, do których odsy³a czytelnika. Nie ma tam ¿adnej wzmianki o jakimœ objawieniu w czasie
Mszy œw., która by³a odprawiana w Sarajewie.
Jeszcze inny b³¹d mo¿na znaleŸæ w wypowiedzi D. Rafalskiej
(z wyraŸnym w podtekœcie zarzutem przeciw objawieniom), ¿e miejscem objawienia by³a Kaplica Adoracyjna, a Matka Bo¿a zas³ania³a
sob¹ tabernakulum. Niedorzecznoœæ tej wypowiedzi mo¿na zauwa¿yæ ju¿ od pocz¹tku analizy tego faktu. Czasami zdarza siê, ¿e lektor,
czytaj¹cy s³owo Bo¿e, zas³ania sob¹ tabernakulum i Koœció³ nie wi-
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dzi w takim postêpowaniu ra¿¹cego b³êdu. Maryja w swoim ³onie
nosi³a Jezusa. Czy¿by Go te¿ sob¹ przes³ania³a innym?
Ale siêgnijmy do tekstu cytowanego przez D. Rafalsk¹ (chodzi
o „Echo Medziugorja” nr 155). Okazuje siê, ¿e to nie o. Pietro Zorza
(jak poda³a Rafalska) mówi³ o objawieniu siê Matki Bo¿ej, ale
o. Piotr Mêczyñski (karmelita z Obór).
Jest to fragment homilii wyg³oszonej w Oborach w 2000 r.,
w której nawi¹za³ do osobistego doœwiadczenia z 1997 r. Karmelita
stwierdzi³, ¿e bêd¹c w Kaplicy Adoracji w Medziugorju, podczas
objawienia siê Matki Bo¿ej Ivanowi, zauwa¿y³, ¿e oczy wizjonera
by³y zwrócone w kierunku tabernakulum.
Ja równie¿ by³em œwiadkiem objawienia siê Matki Bo¿ej Mariji,
te¿ w pewnej kaplicy, gdzie by³o tabernakulum, ale mnie siê wydawa³o, ¿e oczy Mariji by³y skierowane nieco w górê.
Oczywiœcie moje doœwiadczenie i odczucia o. Piotra (a nie
o. Pietro Zorzy – jak pisze Rafalska) by³y bardzo subiektywne. Nie
by³y przeprowadzane pomiary, gdzie tak naprawdê patrz¹ widz¹cy.
Sam fakt wskazuj¹cy na to, ¿e ktoœ patrzy³ na wprost, w kierunku tabernakulum i widzia³ Matkê Bo¿¹, nie dowodzi jeszcze tego,
¿e objawiaj¹ca siê Gospa przes³oni³a sob¹ Najœwiêtszy Sakrament.
Przecie¿ Gospa mog³a siê równie¿ objawiæ za tabernakulum i te¿
Ivan patrzy³by na nie wprost. Ju¿ przytacza³em wy¿ej pracê Rene
Laurentina i prof. Joyeux Studia medyczne i naukowe nad objawieniami
w Medjugorje26. Zacytujmy jeszcze fragment:
„… komunikowanie siê osoby z osob¹ dokonuje siê w sposób duchowy,
bardziej duchowy, bardziej intymny, chocia¿ z oddŸwiêkiem na centra
percepcji (…)27. „(…) zawieszenie odbierania wra¿eñ z otaczaj¹cego
26 Przek³ad polski s. 32, 36, 40, 41, 42, 43, 47–49, 57, 62. (Etudes médicales et
scientifiques sur les apparition de Medjugorje, s. 34, 40, 42, 43, 44, 50–52, 60, 65–66).
27 Naukowcy ci po przeprowadzeniu wielu badañ sformu³owali hipotezê:
„(…) istnieje realne, dowolne komunikowanie siê z jednej i drugiej strony –
osoby z osob¹, które nie dokonuje siê wcale zwyk³ymi kana³ami zmys³owymi (zawieszonymi, roz³¹czonymi, zdemobilizowanymi), ale w sposób bezpoœredni na poziomie duchowym. Ale komunikowanie to integruje
siê w doskona³ej ci¹g³oœci w ¿yciu psychicznym widz¹cych, nabiera postaci jakoby realnej i konkretnej przedmiotu o trzech wymiarach: centra
mózgowe percepcji s¹ zaanga¿owane w tym poznaniu (…)”.
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œwiata, warunkuje inny odbiór: percepcje objawienia: „Dziewicy”.(…)
os³abienie kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym pozwala im na kontaktowanie siê ze œwiatem innego porz¹dku – objawieniem (osob¹), które im
siê ukazuje”.

Stwierdza siê wiêc w czasie ekstazy u widz¹cych z Medziugorja:
– Zawieszenie odbierania wra¿eñ otaczaj¹cego œwiata (to zerwanie
³¹cznoœci z otaczaj¹cym œwiatem nie jest ca³kowite, ale czêœciowe
i zmienne).
– Zanik g³osu u widz¹cych (mowa bez fonii). Widz¹cy rozmawiaj¹
z Gosp¹, widaæ jak poruszaj¹ wargami, ich g³os jest s³yszalny dla
osób postronnych jedynie w niektórych fazach ekstazy. Na pocz¹tku ekstazy g³os zanika i pojawia siê, gdy widz¹cy odmawiaj¹
„Ojcze nasz”, póŸniej znów zanika.
– Percepcja wizualna otaczaj¹cego œwiata zdaje siê zanikaæ. Oczy
widz¹cych pozostaj¹ otwarte. Wydaje siê, ¿e jakby by³y mniej
wra¿liwe na œwiat³o. Nie ma odruchów mru¿enia (jako skutku dop³ywu œwiat³a ze œwiata zewnêtrznego), chocia¿ odruch zwê¿enia
Ÿrenic pozostaje. Reaguj¹ one w sposób widoczny na œwiat³o
objawienia.
– Impulsy nerwu s³uchowego nie docieraj¹ do kory mózgowej, chocia¿ maj¹ normaln¹ przewodnoœæ. Nie s¹ te¿ przekazywane odpowiednie impulsy do krtani.
– Widz¹cy nie s³ysz¹ ha³asu o natê¿eniu 90 decybeli (to badanie dotyczy³o Ivana).
– Staniêcie osoby, wstawienie os³ony, albo zamkniêcie powiek nie
przeszkadza w odbiorze objawienia, widz¹cy nie odczuwaj¹ ucisków, szczypañ czy te¿ innych interwencji.
Stwierdzenie Rafalskiej, ¿e Matka Bo¿a przes³oni³a sob¹ tabernakulum, jest b³êdne, poniewa¿ badania nad ekstaz¹ z Medziugorja
sugeruj¹, ¿e w jednym podmiocie (chodzi o widz¹cych) zbiegaj¹ siê
dwa œwiaty. Pierwszy, ziemski, drugi œwiat dla nas nieznany, z którego
przychodzi Matka Bo¿a. Nie mo¿na mówiæ o przes³anianiu fizycznym
kogoœ z tego pierwszego œwiata przez kogoœ z tego drugiego œwiata, bo
te dwa œwiaty wspó³istniej¹ „obok siebie”, a relacja miêdzy nimi, jeœli
istnieje, to wi¹¿e siê z nieznanymi dla nas prawami naukowymi. Zapewne niebo rz¹dzi siê zupe³nie innymi prawami, ni¿ przestrzeñ trójwymiarowa, w jakiej my siê poruszamy. Jeœliby ktoœ zarzuci³ Gospie, ¿e
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blokuj¹c recepcjê zmys³ow¹ widz¹cych, uniemo¿liwia postrzeganie tabernakulum, to mo¿na odpowiedzieæ, ¿e gdy kap³an g³osi konferencje,
wierni patrz¹ na kap³ana, a nie na Najœwiêtszy Sakrament, który jest zamkniêty (a wiêc zas³oniêty przed wzrokiem ludzi) w tabernakulum
a Koœció³ nie robi z tego wiêkszego problemu.
Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ:
W analizowanym podrozdziale pracy D. Rafalskiej wystêpuj¹
b³êdy rzeczowe.
Nie wszystkie objawienia prywatne dokonywa³y siê zawsze
w tym samym miejscu. Taki sposób ukazywañ by³by wrêcz niemo¿liwy do realizacji w objawieniach d³ugotrwa³ych. Bywa³y te¿
ukazywania (akceptowane przez Koœció³), które dokonywa³y siê
w nocy i nie wiadomo, dlaczego akurat niektóre objawienia nocne
z Medziugorja28 maj¹ budziæ w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci.
Symbolika takich ukazywañ, przedstawiona przez D. Rafalsk¹, jest
niepe³na, szczególnie jeœli uwzglêdnimy wyniki badañ teologii biblijnej. Nie wiadomo tak¿e, dlaczego D. Rafalska ostatecznie stwierdzi³a: „To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê tych wydarzeñ”, skoro
do wyci¹gniêcia takich wniosków nie mia³a ¿adnych podstaw.

Komentarz do podrozdzia³u: C. „Regularnoœæ objawieñ”
(s. 100–106)
Wnioski wysuniête w tym podrozdziale przez D. Rafalsk¹:
… w badanych zjawiskach (chodzi o objawienia w Medziugorju) nie
mo¿na równie¿ wykryæ regularnoœci w³aœciwej dla objawieñ maryjnych i wymaganej przez trzecie kryterium regu³y godnoœci. „Objawienia” Gospy nie tworz¹ (…) jednej, uporz¹dkowanej ca³oœci wyznaczonej przez swoiste ramy pierwszego oraz ostatniego dnia „objawieñ”,
lecz s¹ chaotycznym zbiorem poszczególnych ukazywañ siê domniemanej Matki Bo¿ej.
28

Na ten aspekt b³êdnego sposobu myœlenia Rafalskiej (a tak¿e i inne) zwraca³a uwagê A. Seul, odpowiadaj¹c na artyku³ z 1999 r., lecz Rafalska powtórzy³a
swoje b³êdy w publikacji ksi¹¿kowej z 2003. Patrz Aneks.
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– (…) nie da siê precyzyjnie okreœliæ ich pocz¹tku, moment zakoñczenia zaœ jest w ogóle nieznany.
– nie widaæ ¿adnej kulminacji podkreœlaj¹cej jak¹œ wa¿n¹ treœæ, któr¹
(w objawieniach maryjnych) przekazuje ludziom sam Bóg.

Analizuj¹c powy¿sze wnioski, mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce pytania:
Czy rzeczywiœcie brakuje regularnoœci w ukazywaniach siê Matki
Bo¿ej w Medziugorju?
Czy zawsze w objawieniach maryjnych wystêpowa³a regularnoœæ objawieñ?
Siêgnijmy do faktów zwi¹zanych z objawieniami Matki Bo¿ej
w Lourdes. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes
by³y nieregularne, a taki sposób ukazywania siê Matki Bo¿ej sta³ siê
w pracy D. Rafalskiej podstaw¹ zarzutu przeciwko objawieniom
w Medziugorju. Oto daty poszczególnych ukazywañ siê Matki Bo¿ej Lourdes:
11II – 14II – 18II – 19II – 20II – 21II – 23II – 24II – 25II – 27II –
28II – 1III – 2III – 3III – 4III – 25III – 7IV – 16VII
Tak¿e godziny objawieñ siê zmienia³y.
Pierwszego dnia godziny po³udniowe.
PóŸniejsze objawienia 5–7 rano.
Ostatnie objawienie po 20.
Nie by³o tak¿e regularnoœci w objawieniach Matki Bo¿ej Katarzynie Labouré, w Pary¿u. Objawienia w Fatimie równie¿ nie charakteryzuj¹ siê tak¹ regularnoœci¹, jakiej wymaga D. Rafalska. (W swojej
pracy napisa³a, ¿e regularnoœæ oznacza pojawianie siê ukazuj¹cej siê
Osoby w pewnych sta³ych odstêpach czasowych, na ogó³ w tych samych miejscach.) Objawienia w Fatimie odbywa³y siê 13 ka¿dego
miesi¹ca, z wyj¹tkiem sierpnia, wówczas Matka Bo¿a ukaza³a siê dzieciom 19, a nie 13. Jeœli uwzglêdni siê jeszcze objawienia anio³a, który
te¿ nie ukazywa³ siê regularnie, a potem nieregularne objawienia Matki
Bo¿ej samej £ucji, to równie¿ i te objawienia nie spe³ni¹ warunków
wymaganych przez postawione przez D. Rafalsk¹ kryterium oceny
prawdziwoœci objawieñ. Nie wiem, dlaczego akurat objawienia maryjne (tak napisa³a D. Rafalska w swojej pracy) mia³yby cechowaæ siê
regularnoœci¹ wymagan¹ przez autorkê analizowanej pracy, bo mo¿na
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wskazaæ równie¿ na objawienia œw. Faustyny, a tak¿e M. Alacoque,
które te¿ nie by³y regularne.
Przeanalizujmy teraz, czy rzeczywiœcie tak wielka nieregularnoœæ
i chaotycznoœæ wystêpuje w objawieniach medziugorskich.
D. Rafalska (ju¿ wczeœniej to podkreœla³em) nie zauwa¿y³a, ¿e
podstawow¹ godzin¹ objawieñ w Medziugorju jest w przybli¿eniu
1740 (1840) (chocia¿ jest ta wiadomoœæ w Ÿród³ach, na które siê
powo³uje).
Gdybyœmy przeprowadzili analizê godzin objawiania siê Matki
Bo¿ej w Medziugorju, to byæ mo¿e okaza³oby siê, ¿e ta godzina jest nie
tylko podstawow¹ w tych objawieniach, ale liczba objawieñ, w typowym dla nich czasie, by³aby proporcjonalnie najwiêksz¹ iloœciowo (na
kilka tysiêcy objawieñ Matki Bo¿ej). Nie da siê tego sprawdziæ, bo
wiele objawieñ okazjonalnych nie jest podawanych do publicznej wiadomoœci.
Nasuwa siê tylko jeden wniosek – jeœli uwzglêdni siê fakt, ¿e
podstawow¹ godzin¹ objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju jest
godz. ~1740 (1840), to zauwa¿y siê tak¿e regularnoœæ tych objawieñ.
Regularnoœæ objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju polega na tym,
¿e Maryja objawia siê codziennie o okreœlonej porze dnia, tj. oko³o
godz. 17.40 (18.40). Objawienia w innych godzinach s¹ objawieniami dodatkowymi, które je¿eli wystêpowa³y, to wiedzieli o tym tylko
widz¹cy lub niewielkie grono osób. Wiêksza liczba osób uczestniczy³a jedynie w tzw. objawieniach Ivana na „Górze Objawieñ”29.
Te okazjonalne, nocne objawienia, je¿eli dotyczy³y innych widz¹cych, to wystêpowa³y w pierwszych latach ukazywania siê Gospy. Od 1987 roku Matka Bo¿a ponownie objawia siê Mirjanie (regularne objawienia dla niej zakoñczy³y siê w 1982 roku), ale te, jak
ona twierdzi, maj¹ zupe³nie inny charakter, zwi¹zane s¹ z modlitw¹
za niewierz¹cych i wystêpuj¹ drugiego dnia ka¿dego miesi¹ca. Nale¿¹ one te¿ do tzw. objawieñ dodatkowych Gospy, a nie tych, które
przyjmuje siê jako objawienia podstawowe.

29

Wieczorne objawienia Ivana te¿ charakteryzowa³y siê regularnoœci¹, gdy¿
wi¹za³y siê ze spotkaniami modlitewnymi jego grupy. Ta spotyka³a siê dwa razy
w tygodniu, w konkretne dni, o konkretnej godzinie i ustalonym miejscu.
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Co do zarzutu o braku pocz¹tku i koñca objawieñ z Medziugorja,
nale¿y stwierdziæ, ¿e jest on nieprawid³owy, poniewa¿ pocz¹tek objawieñ mo¿na precyzyjnie okreœliæ.
Pocz¹tkiem objawieñ jest dzieñ 24 czerwca 1981r. (godziny popo³udniowe). Natomiast 25 czerwca 1981 r. uformowa³a siê prowadzona
przez Matkê Bo¿¹ grupa widz¹cych (w grupie tej wystêpuj¹ inni widz¹cy ni¿ pierwszego dnia) i Gospa zaczê³a z nimi prowadziæ dialog.
Dlatego ten szczególny dzieñ mo¿na uznaæ jako formalny pocz¹tek objawieñ. Tego dnia obchodzi siê rocznicê objawieñ.
Zacytujmy wypowiedŸ Vicki w rozmowie z o. Janko Bubalo30:
J.: – Ale dlaczego 25 a nie 24?
V.: – Pytaliœmy Pani¹ i odpowiedzia³a: „Moje anio³y, nie rozumiecie
wiêc jeszcze, ¿e to w³aœnie w tym dniu naprawdê spotkaliœmy siê?
Przedtem to by³o tylko przygotowanie”.

Zarzut Rafalskiej o niemo¿noœci ustalenia pocz¹tku tych objawieñ
jest wiêc nieprawdziwy.
Jeœli chodzi o koniec objawieñ, to trzeba rozró¿niaæ moment zakoñczenia objawieñ jako ca³oœci (wiadomo z relacji widz¹cych, ¿e poszczególnym widz¹cym Matka Bo¿a bêdzie siê objawia³a do koñca ¿ycia) oraz zakoñczenie objawieñ u poszczególnych wizjonerów.
W tym ostatnim przypadku zauwa¿amy, ¿e objawienia koñcz¹ siê
precyzyjnie u poszczególnych widz¹cych:
u Mirjany 25 grudnia 1982 r.
u Ivanki 7 maja 1985 r.
u Jakova 12 wrzeœnia 1998 r. 31
Trzeba równie¿ zauwa¿yæ, ¿e tylko w jednym dniu widzieli Matkê
Bo¿¹: Milka Pavloviæ i Ivan Ivankoviæ.
D. Rafalska stwierdzi³a równie¿, ¿e s¹ trzy wersje zakoñczenia
objawieñ. I podaje:
30

J. Bubalo, Medziugorje, tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 150.
Warto dodaæ, ¿e ka¿de z widz¹cych, mimo i¿ zakoñczy³ siê czas codziennych objawieñ, doœwiadcza regularnych spotkañ z Gosp¹ raz do roku – w oznaczonym dniu i miesi¹cu.
31
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– Jej ukazywanie bêdzie trwaæ dopóty, dopóki bêd¹ chcieli tego wizjonerzy (na podstawie orêdzia 29.06.1981).
– „objawienia” te bêd¹ trwaæ a¿ do œmierci wizjonerów (tak mia³ powiedzieæ o. Slavko, a cytat jest z ma³o wiarygodnego i tendencyjnego artyku³u napisanego w 1997 r. w „Famille Chrétienne”, o czym
póŸniej bêdê pisa³).
– (…) wraz z otrzymaniem przez wszystkich wizjonerów przeznaczonych dla nich orêdzi-tajemnic (wed³ug Mirjany).
Jeœli te wypowiedzi rzeczywiœcie pad³y, to i tak nie musz¹ oznaczaæ trzech ró¿nych wersji zakoñczenia objawieñ, bo sens ka¿dej
z tych wypowiedzi mo¿e byæ zupe³nie inny. Mog¹ siê nawzajem
uzupe³niaæ.
Jeœli rzeczywiœcie o. Slavko powiedzia³ to, o czym napisa³a D. Rafalska, myœlê, ¿e jego wypowiedŸ nawi¹zywa³a do zas³yszanej od
wizjonerów obietnicy Matki Bo¿ej ukazywania siê im raz do roku, do
koñca ¿ycia, a intencj¹ wypowiedzi o. Slavko nie by³o orzekanie tego,
kiedy nast¹pi koniec objawieñ jako takich32. Wiadomo te¿, ¿e otrzymanie dziesi¹tej tajemnicy ³¹czy siê z zakoñczeniem codziennego
ukazywania siê Matki Bo¿ej poszczególnym widz¹cym, a nie chodzi
o zakoñczenie objawieñ jako takich. Jeœli Matka Bo¿a powiedzia³a
29.06.1981 to, o czym napisa³a Rafalska (do tego orêdzia za chwilê siê
odniosê), to uwa¿am, ¿e nie chodzi³o tu o podawanie widz¹cym czasu
zakoñczenia siê objawieñ, ale na zwrócenie im uwagi na to, ¿e ich
otwartoœæ, w przyjêciu Goœcia z Nieba, jakim jest Matka Bo¿a, nadaje
sens temu, aby mog³a pozostawaæ z nimi przez d³u¿szy czas. Zauwa¿my, co by by³o, gdyby wtedy, tj. 29.06.1981 r., Matka Bo¿a poda³a
np. Jakovowi, który zakoñczy³ swoje regularne objawienia 12.09.1998 r.,
¿e do tego czasu bêdzie mu siê ukazywaæ. Czy to dziecko (jakim by³
wtedy Jakov) by³oby zdolne do przyjêcia faktu, ¿e objawienia Matki
Bo¿ej bêd¹ trwa³y przez 17 lat? A by³ to czas, kiedy widz¹cy byli przeœladowani przez przeciwników objawieñ – zw³aszcza komunistów.
Czy mo¿na mu by³o, w takich okolicznoœciach, powiedzieæ o jego
przysz³oœci w odniesieniu do zakoñczenia objawieñ? Czy mo¿na mu
by³o powiedzieæ o niepewnoœci jego losu przez tyle lat, w tak trudnej
32 Objawienia fatimskie siê zakoñczy³y, a Matka Bo¿a w dalszym ci¹gu ukazywa³a siê £ucji.
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dla niego chwili? Przecie¿ ka¿dy cz³owiek pragnie pewnej stabilizacji
¿ycia. WypowiedŸ Matki Bo¿ej mo¿na by uznaæ za dyplomatyczny
wybieg, nieujawniania wizjonerom terminu zakoñczenia objawieñ. Bo
tej wiadomoœci, nie byliby zdolni przyj¹æ. Czy w³aœciwe by³oby, aby
Matka Bo¿a poda³a Jakovowi datê jego œmierci? S¹ rzeczy, o których
zapewne nie mówi Gospa widz¹cym, mimo ¿e sama o nich wie.
Nale¿y jeszcze zauwa¿yæ, ¿e w tym czasie nie tylko widz¹cy byli
ciekawi, kiedy zakoñcz¹ siê objawienia, ale równie¿ ludzie wymagali
od nich, aby pytali o to Matkê Bo¿¹. Gospa unika³a precyzyjnej odpowiedzi na te pytania. Teraz, z perspektywy czasu, mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³o to s³uszne, gdy¿ precyzyjna odpowiedŸ na to pytanie mog³aby spowodowaæ ró¿ne negatywne konsekwencje.
Chcia³bym teraz zwróciæ uwagê na b³¹d, który czêsto pope³nia³a
D. Rafalska w swojej pracy. U¿ywa³a ona takiego zwrotu: orêdzie domniemanej Matki Bo¿ej albo: to powiedzia³a domniemana Matka Bo¿a
albo Postaæ itp. Pod tymi pojêciami, po uwa¿nym sprawdzeniu przypisów, odkrywamy, ¿e nie zawsze kryj¹ siê s³owa Gospy powiedziane któremuœ z widz¹cych z podstawowej szóstki. W tym zbiorczym pojêciu
ukryte s¹ te¿ s³owa przekazane przez Gospê Marijanie czy Jelenie33.
Czasami Rafalska czerpi¹c informacje z ró¿nych Ÿróde³ napisa³a, ¿e
powiedzia³a to domniemana Matka Bo¿a (to zobaczymy w póŸniejszych podrozdzia³ach), a nie wiadomo, czy powiedzia³ to autor tej
pracy, czy rzeczywiœcie Gospa.
Marijana czy Jelena maj¹ charyzmaty odmienne od tych, którzy
widz¹ Matkê Bo¿¹ i rozmawiaj¹ z Ni¹. Te dwie dziewczyny w czasie
modlitwy maj¹ wizje wewnêtrzne lub s³ysz¹ wewnêtrzny g³os (jest to
zjawisko lokucji, a nie wizji). Percepcja przekazywanego orêdzia przez
Matkê Bo¿¹ nie jest taka sama u nich, jak u szóstki widz¹cych. Mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu, poprzez zniekszta³cenie treœci orêdzia podanego przez Matkê Bo¿¹ nie jest jednakowa w obu fenomenach. Przecie¿
zdarza³y siê u osób maj¹cych jakieœ objawienia, w historii Koœcio³a,
zniekszta³cenia podawanego im orêdzia (tu mo¿na wymieniæ Katarzynê
ze Sieny, która mia³a podaæ, ¿e Maryja nie jest Niepokalanie Poczêta)34.
Dla D. Rafalskiej wszystko kryje siê w jednym, nierozró¿nialnym
33
34

Patrz s. 129, przypis 13 w pracy D. Rafalskiej.
Cz.Ryszka, Pytanie o Medziugorje, 48.
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(w wielu miejscach jej pracy) dla czytaj¹cego stwierdzeniu: „powiedzia³a domniemana Matka Bo¿a” albo „orêdzie domniemanej Matki
Bo¿ej”.
D. Rafalska nie uwzglêdni³a tak¿e w swojej pracy bardzo wa¿nego podzia³u orêdzi Matki Bo¿ej, przekazywanych grupie szeœciorga
widz¹cych. Ten podzia³ wystêpuje w wiarygodnym materiale Ÿród³owym Centrum Informacyjnego „Mir” (powsta³o ono, aby gromadziæ
sprawdzone i rzetelne informacje. Centrum na swojej stronie internetowej przestrzega przed ró¿nymi fa³szywymi informacjami na temat objawieñ w tej parafii). Orêdzia Matki Bo¿ej pochodz¹ce z tego Ÿród³a s¹
dzielone na 3 grupy:
1) Orêdzia Gospy przekazywane od 24.06.1981 r. do koñca lutego
1984 r.
Te orêdzia Matka Bo¿a kierowa³a do widz¹cych, oni przekazywali je innym ludziom.
2) Orêdzia przekazywane przez Matkê Bo¿¹ od 1.03.1984 r. do
8.01.1987 r. (orêdzia czwartkowe).
Te orêdzia przekazywane s¹ dla parafii, a z niej na ca³y œwiat.
3) Orêdzie podane przez Matkê Bo¿¹ od 25.01.1987(orêdzia comiesiêczne, podawane 25 dnia ka¿dego miesi¹ca).
Przekazywane s¹ one przez Marijê Pavloviè ca³emu œwiatu.
Rafalska35 nie uwzglêdni³a tego podzia³u w swojej pracy i traktowa³a wszystkie orêdzia Matki Bo¿ej w sposób jednolity. Wy¿ej cytowane orêdzie z 29.06.1981 r. mo¿na zakwalifikowaæ do pierwszej grupy. Nie mamy poœwiadczonych, oryginalnych, w jêzyku chorwackim
orêdzi z tej grupy. Rafalska korzysta³a z ksi¹¿ki S³owa z Nieba, która
jest (w znacznej czêœci) t³umaczeniem z j. francuskiego. Z niektórych
danych (rozmowa z s. Emmanuel) wynika, ¿e orêdzia (z tej grupy)
by³y te¿ czasami sporz¹dzane na podstawie rozmów z widz¹cymi po
up³ywie pewnego czasu od przekazanego im przez Gospê przes³ania.
Czy mo¿na w zwi¹zku z tym stawiaæ orêdzia z tej pierwszej grupy
na równi, co do wiernoœci przekazanych s³ów czy sformu³owañ Gospy,
z orêdziami z lat póŸniejszych, spisywanymi dok³adnie i tu¿ po obja35 PóŸniej Rafalska bêdzie dokonywa³a swoistej klasyfikacji orêdzia medziugorskiego, ale to nie ma ¿adnego praktycznego zastosowania w jego interpretacji.
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wieniu? Czasami zachowa³ siê jedynie sens wypowiedzi Matki Bo¿ej,
a nie konkretne Jej sformu³owania. Rafalska czêsto i za wszelk¹ cenê
chcia³a „przy³apaæ” Gospê na b³êdnych sformu³owaniach. Wykorzystywa³a do tego orêdzia nale¿¹ce do grupy pierwszej, czyli z lat
1981–1983. A tym czasem Matka Bo¿a mog³a nawet tego nie powiedzieæ, co przekazuj¹ o Jej s³owach ró¿ne Ÿród³a. Jej orêdzie mog³o
ulec transformacji na jakimœ poziomie przekazywania. Im wiêksza liczba t³umaczeñ, tym wiêcej mo¿liwoœci zniekszta³cenia tekstu. Wiadomo
te¿, i¿ Matka Bo¿a przekazywa³¹ orêdzia widz¹cym, oni przekazywali
je ludziom w swoim jêzyku, nie zwa¿aj¹c na œcis³oœæ teologiczn¹ wypowiadanych zdañ. PóŸniej powrócê jeszcze do tego szczegó³owo, kiedy bêdê analizowa³ konkretne zarzuty stawiane przez D. Rafalsk¹.
Dziwi mnie równie¿ fakt, ¿e Rafalska korzysta³a jedynie
z polskiego t³umaczenia orêdzi Gospy, czyli ksi¹¿ki S³owa z Nieba, a nie siêgnê³a przynajmniej do wersji francuskiej przes³ania
z Medziugorja. W rzetelnej pracy naukowej nale¿a³oby raczej dokonywaæ analizy porównawczej orêdzi Matki Bo¿ej z pierwszych
lat objawieñ, na podstawie ró¿nych Ÿróde³, które je przekaza³y, np.
z wersji francuskojêzycznej Message et Pedagogie de Marie
a Medjugorje, R. Laurentina i R. Lejeune lub t³umaczenia tej pracy
na j. angielski Messages and Taechings of Mary at Medjugorje36.
Jest tak¿e mo¿liwoœæ porównania orêdzia Gospy z innymi Ÿród³ami,
chocia¿by z prac¹ Svetozara Kraljevica, która w jêzyku polskim wydana by³a pod tytu³em Objawienia Matki Bo¿ej w Medjugorje (ta by³a
te¿ t³umaczona z jêzyka francuskiego). D. Rafalska nie porównywa³a
tekstu orêdzi w ró¿nych Ÿród³ach, nawet jeœli znalaz³a w nich rzekomy b³¹d. Co wiêcej, poszukiwa³a jakichœ niejasnoœci w Ÿród³ach
marginalnych i tendencyjnych, które wypacza³y treœæ niektórych orêdzi z Medziugorja.
Zanim autorka postawi³a zarzuty, co do zaistnienia b³êdów teologicznych w s³owach Gospy, powinna znaleŸæ potwierdzenie ich
w oryginalnym tekœcie albo przynajmniej w kilku t³umaczeniach (jeœli niemo¿liwe jest dotarcie do tekstu chorwackiego z pierwszych lat
objawieñ). Rafalska tego nie uczyni³a, co poka¿ê póŸniej na konkretnych przyk³adach.
36

W tej pracy korzystam z obu wersji: anglojêzycznej i francuskojêzycznej.
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Jeœli chodzi o orêdzie z 29 czerwca 1981 r., na które powo³a³a siê
Rafalska, to by³o w nim powiedziane, ¿e ukazywanie siê Gospy bêdzie
trwaæ dopóty, dopóki bêd¹ chcieli tego wizjonerzy. Zacytujê póŸniejsz¹
wypowiedŸ widz¹cej, Vicki, aby pokazaæ, jak z up³ywem czasu ewoluowa³ przekaz treœci orêdzia. W ksi¹¿ce Medziugorje. Tysi¹c spotkañ
Matk¹ Bo¿¹ mo¿na przeczytaæ37:
„Janko.: – Pani ukazuje siê wam od trzydziestu miesiêcy. To zbyt d³ugo,
mówi¹ ludzie.
A czy ty tak samo s¹dzisz?
Vicka.: – Tak myœla³am. Na pocz¹tku pytaliœmy nawet Pani¹ kilkakrotnie: „Dok¹d bêdziesz siê nam objawia³a?” Niekiedy nie odpowiada³a, jakby nie s³ysza³a naszego pytania. Ale pewnego dnia odpowiedzia³a: „Czy¿byœcie ju¿ byli mn¹ zmêczeni, moje anio³y?” Teraz ju¿ nie
zadajemy Jej wiêcej tego pytania. Przynajmniej ja, a czy inni – tego nie
wiem”.

Zauwa¿amy – Vicka przytoczy³a s³owa Gospy w nieco innej wersji
ni¿ by³o to podane w orêdziach z pierwszych dni objawieñ.
Teraz odniosê siê do kolejnego zarzutu postawionego przez
D. Rafalsk¹ w tym podrozdziale. Jak napisa³a w swojej pracy:
W zwi¹zku z tym w „objawieniach” z Medjugorje nie widaæ ¿adnej kulminacji podkreœlaj¹cej jak¹œ wa¿n¹ treœæ, któr¹ w (objawieniach maryjnych) przekazuje ludziom sam Bóg.

Rafalska nie zauwa¿y³a uporz¹dkowania tych objawieñ w stosunku do jakiegoœ celu. S¹ dla niej:
„chaotycznym zbiorem poszczególnych ukazywañ siê domniemanej Matki Bo¿ej”.
Najpierw zwrócê uwagê na sformu³owania Rafalskiej, które znajduj¹ siê w jej pracy na stronach 61–62.
D. Rafalska napisa³a, ¿e:
celem objawieñ z Lourdes by³o zwrócenie uwagi na tajemnicê Niepokalanego Poczêcia.

W objawieniach Fatimskich chodzi³o o ods³oniêcie istoty nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi.
37
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Wed³ug niej, w innych objawieniach celem by³o rozbudzenie pobo¿noœci (...) (La Salette, Beauraing) lub budowa sanktuarium jako
szczególnego miejsca opieki Maryi (Guadalupe, Banneux).
Nie bêdê szczegó³owo analizowa³, jakie by³y cele poszczególnych wymienionych tu objawieñ, ale zauwa¿my, ¿e sformu³owania
te budz¹ powa¿ne w¹tpliwoœci.
Czy celem objawieñ w Lourdes by³o jedynie zwrócenie uwagi na
tajemnicê Niepokalanego Poczêcia? Maryja w tych objawieniach wzywa do pokuty i jak w ka¿dych objawieniach Matce Bo¿ej chodzi o ratowanie cz³owieka. Ukazanie prawdy o Niepokalanym Poczêciu pokazuje cz³owiekowi wzór doskona³ego cz³owieczeñstwa w Jej Osobie.
Cz³owiek jak w lustrze, a jest nim tajemnica Niepokalanego Poczêcia Maryi, mo¿e zobaczyæ swoje oblicze, i dostrzega, ¿e ono zosta³o zniszczone
grzechem pierworodnym, zaœ oblicze Maryi pozosta³o nieskalane. Sformu³owanie Rafalskiej budzi w¹tpliwoœæ, jakoby cel tych objawieñ mia³
byæ zawê¿ony jedynie do wymiaru poznawczego. To samo mo¿na zauwa¿yæ w sformu³owaniu odnosz¹cym siê do objawieñ fatimskich, a jeszcze wiêksze budz¹ siê w¹tpliwoœci, kiedy czytamy w pracy Rafalskiej
o objawieniach w Guadalupe. Ich celem mia³a byæ rzekomo budowa
sanktuarium. Maryja w Guadalupe ukazuje siê jako patronka ¿ycia (to odczytano dopiero wspó³czeœnie, a Rafalska bêdzie twierdzi³a, ¿e cel objawieñ ma byæ od razu widoczny). Na wizerunku widaæ Niewiastê nosz¹c¹
w swoim ³onie poczête Dzieciê. Obrona godnoœci ¿ycia, tak aktualna
w naszych czasach, ma szczególne znaczenie w tych objawieniach. Objawia³a siê Indianinowi, a traktowanie Indian przez kolonizatorów hiszpañskich pozostawia³o wiele do ¿yczenia. Orêdzie z Guadalupe by³o orêdziem ewangelizacji, otworzy³o Azteków na piêkno chrzeœcijañstwa.
Hiszpanom pozwoli³o dostrzec w Indianach „duszê” i uznaæ ich za braci.
Matka Bo¿a ukaza³a siê tutaj jako „Matka Boga prawdy, przez którego
wszystko ¿yje, Pana wszystkich rzeczy, jakie s¹ wokó³ nas, Pana nieba
i ziemi”38. Objawienia medziugorskie ukazuj¹ nam równie¿ zapewne
jak¹œ wa¿n¹ treœæ, a cel tych objawieñ mo¿na stopniowo odkrywaæ.
Zwrócê uwagê równie¿ na to, ¿e Rafalska korzysta³a z prac teologów,
którzy pisz¹ po kilkudziesiêciu latach od ukazania siê Matki Bo¿ej
w Lourdes czy Fatimie. Odkrywanie celu tych objawieñ pog³êbia³o siê
38
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stopniowo wraz z up³ywem czasu. Autorka analizowanej pracy chce,
aby od razu widoczna by³a ca³a prawda, jaka ukazana jest w tych objawieniach. To wcale nie jest konieczne. Mimo to, ju¿ na dzieñ dzisiejszy
mo¿na odkryæ pewne elementy, które zbli¿aj¹ nas do zrozumienia –
przynajmniej czêœciowego – jaki jest cel objawieñ w Medziugorju (Nie
znaczy to, ¿e odkryto go do koñca). Maryja sama powiedzia³a, ¿e
przysz³a ostatni raz wezwaæ œwiat do nawrócenia. Ju¿ w samym tytule
Maryi objawiaj¹cej siê w Medziugorju, czyli Królowej Pokoju, mo¿na
odkrywaæ bardzo wa¿ne treœci teologiczne. Nie chodzi zapewne w tych
objawieniach jedynie o pokój w znaczeniu braku wojny, ale o ten, który wype³nia ludzkie serce jako owoc Ducha Œwiêtego. Maryja pokazuje te¿, ¿e do takiego pokoju dochodzi siê przez nawrócenie, modlitwê
serca, post. Ten pokój w pe³ni mo¿na bêdzie osi¹gn¹æ w Niebie. Maryja z Medziugorja bardzo wyraŸnie wskazuje ludziom Niebo jako cel
ludzkiej pielgrzymki (w naszych modlitwach zanosimy proœbê do
Boga: „wieczny pokój racz im daæ Panie”). Duchowoœæ medziugorska
jest tak¿e duchowoœci¹ Eucharystyczn¹. Œwiadczy o tym zwrócenie
uwagi w tych objawieniach na Mszê œw., na przygotowanie do niej,
dziêkczynienie po niej, na adoracje Eucharystyczne. Nie zatrzymujê
siê tutaj szczegó³owo nad analizowaniem celu objawieñ medziugorskich, uwa¿am jednak, ¿e to, co mówi Rafalska, o braku uporz¹dkowania tych objawieñ w stosunku do jakiegoœ celu, jest nieprawdziwe.
Kiedyœ teologowie zapewne wska¿¹ nam g³êbszy sens tych objawieñ,
ale ju¿ dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e nie jest to zbiór chaotycznych
ukazywañ siê Matki Bo¿ej, które nie maj¹ ¿adnego celu.
Odniosê siê teraz do kolejnego zarzutu postawianego przez D. Rafalsk¹, a mianowicie jej stwierdzenia, ¿e (…) wypowiedziom wizjonerów brakuje prostoty, gdy¿ ich oœwiadczenia o koñcu „objawieñ” s¹
sprzeczne. Zapowiedzieli oni, i¿ 3 lipca 1981 bêdzie mia³o miejsce ostatnie
„objawienie”. Tymczasem jednak równie¿ po tym dniu i a¿ do dzisiaj wizjonerzy twierdz¹, ¿e ukazuje im siê Matka Bo¿a.
Chodzi tutaj o wypowiedŸ Mirjany z 30 czerwca1981 roku,
mówi¹c¹ o tym, ¿e za 3 dni, to jest do 3 lipca 1981 roku mia³ nast¹piæ
koniec objawieñ. D. Rafalska korzysta³a z artyku³u Les inquietudes
de l`eglise pour Medjugorje zamieszczonego w Famille Chrétienne
14 listopada 1997 r. Kto interesuje siê fenomenem z Medziugorja
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wie, ¿e artyku³ ten jest tendencyjny, a jego wiarygodnoœæ podwa¿a
m.in. fakt umieszczenia wypowiedzi bp. Mostaru R. Pericia:
„Moje przekonanie i stanowisko jest, ¿e nie tylko nie zosta³ stwierdzony
charakter nadprzyrodzony (non constat de supernaturalitate), ale równie¿ stwierdzono brak charakteru nadprzyrodzonego (constat de non
supernaturalitate) w ukazywaniach siê lub objawieniach w Medjugorie”.

Wydawa³oby siê, ¿e jest to niewinna wypowiedŸ, ale, jak siê okaza³o, zrobi³a ona wiele zamieszania w krêgach koœcielnych. Stolica
Œwiêta poda³a, ¿e nie nale¿y uwa¿aæ jej jako stanowiska Koœcio³a.
JE Tarcisio Bertone, Sekretarz Kongregacji Nauki i Wiary,
w liœcie do JE Gilberta Aubry, bp Saint-Denis na wyspie Réunion
wyjaœni³, ¿e [to stwierdzenie]:
„nale¿y rozumieæ jako wyraz osobistych przekonañ Biskupa Mostaru,
który jako miejscowy ordynariusz ma prawo wyra¿aæ to, co jest jedynie
jego osobist¹ opini¹”.

Pismo chrzeœcijañskie nie powinno dokonywaæ manipulacji w odniesieniu do os¹du Koœcio³a w sprawie tak wa¿nej, ale umieszczaæ stosowne wyjaœnienia i komentarze.
Istniej¹ oczywiœcie teksty Ÿród³owe, które mog¹ rozwi¹zaæ ten
problem. Jednym z nich jest bardzo wa¿na praca Dariji Škuncy-Klanac
U Ÿróde³ Medziugorja (ju¿ wy¿ej przeze mnie cytowana39) o tytule
oryginalnym Na izvorima Medugorja. Przypomnê, ¿e publikacja ta powsta³a jako zapis rozmów utrwalonych na taœmach magnetofonowych
w pierwszych dniach objawieñ. Z tego materia³u korzystali w swoich
badaniach R. Laurentin, L. Rupèiæ, tak¿e J. Bubalo, S. Kralijeviæ. René
Laurentin, poszukuj¹c prawdy o Medziugorju, nie wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e objawienia s¹ fa³szywe. Teolog francuski dog³êbnie wnika³
w szczegó³y, dociera³ do Ÿróde³ i wychodzi³ przede wszystkim z pozycji neutralnej wobec badanego zjawiska.
Jednym z elementów badania Laurentina by³o dok³adne przes³uchanie nagrañ rozmów widz¹cych z o. Jozo czy innymi osobami,
w czasie pierwszych objawieñ. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e o. Jozo w tym
czasie nie by³ zwolennikiem objawieñ i podstêpnie wypytywa³ widz¹cych o ró¿ne kwestie.
39

Zob. s. 16.
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D. Rafalska z pracy Dariji Škuncy-Klanac nie korzysta³a, choæ
by³a ju¿ wtedy opublikowana w jêzyku chorwackim. Pominê³a wiêc
niezwykle istotny materia³ Ÿród³owy, a siêga³a do opracowañ maj¹cych raczej marginalne znaczenie w badaniach naukowych.
Z pracy D. Škuncy-Klanac wynika³o, ¿e nie wszyscy widz¹cy powiedzieli o 3 dniach do koñca objawieñ. Rafalska oskar¿y³a o brak prostoty wszystkich widz¹cych, przez jak¹œ wypowiedŸ Mirjany. To, ¿e
ona tak powiedzia³a (chocia¿ sama wymienia ich piêcioro), te¿ nie
oznacza jeszcze braku prostoty jej wypowiedzi. Mirjana póŸniej swoje
stwierdzenie wyjaœni³a w nastêpuj¹cy sposób, a mianowicie: „¿e jej siê
tak wydawa³o”.
Dziewczyna porównywa³a objawienia medziugorskie z objawieniami z Lourdes i dosz³a do wniosku, ¿e Gospa wkrótce przestanie siê
objawiaæ. Dlaczego mamy jej nie wierzyæ i oskar¿aæ o brak prostoty?
Zwróæmy tak¿e uwagê na inne wydarzenia z 30 czerwca 1981
roku (Mirjana wtedy mia³a powiedzieæ o trzech dniach do koñca objawieñ). Wizjonerzy tego dnia zostali podstêpnie wywiezieni poza Medziugorje, a potem wieczorem „atakowani” pytaniami i dociekaniem
ró¿nych ludzi. Przytoczmy wypowiedŸ Vicki rozmawiaj¹cej z o. Janko
Bubalo o tym dniu (30 czerwca 1981 roku)40:
„J.– Dobrze. Ale jest jeszcze inna „bieda”. W Èerno Pani powiedzia³a
wam, ¿e przyjdzie jeszcze trzy razy.
V. – Naprawdê nie pamiêtam tego. Jeœli ktoœ to powiedzia³, to ¿eby
nam dali œwiêty spokój. Przes³uchanie przeprowadzone w tym dniu
przez brata Jozo strasznie nas zmêczy³o. Zasypa³ nas niekoñcz¹cymi
siê pytaniami. Mo¿na by³o zwariowaæ.
J. – Jakimi pytaniami?
V. – Wszelkiego rodzaju. Tysi¹ce kombinacji. Czy Pani chcia³aby
objawiaæ siê w koœciele? A gdyby by³o tak... A je¿eli zrobiono by tak...
Jeszcze teraz jak o tym myœlê, jest mi nieprzyjemnie.(…) Byliœmy oszo³omieni pytaniami. Mo¿liwe, ¿e ktoœ powiedzia³: „Daj im spokój. Pani uka¿e im siê jeszcze tylko trzy razy”. Ale to by³o i g³upie, i przykre dla nas”.

Nie rozumiem, dlaczego Rafalska, która ma w swojej bibliografii ksi¹¿kê o. Janko Bubalo, nie znalaz³a w niej powy¿szej wypowiedzi Vicki.
40
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J. Bubalo, Medziugorje, tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 73–74.
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Mo¿na postawiæ jeszcze inn¹ hipotezê, t³umacz¹c¹ ten problem.
Przyjmijmy, ¿e Mirjana przestraszywszy siê, ¿e bêd¹ j¹ oskar¿aæ
o k³amstwo zmieni³a rzeczywiœcie zdanie, choæ na pocz¹tku jej siê zdawa³o, ¿e Matka Bo¿a powiedzia³a o trzech dniach Jej ukazywania siê.
Tu trzeba dodaæ, ¿e Mirjana wcale nie musia³a œwiadomie sk³amaæ, bo
mog³a rzeczywiœcie straciæ poczucie tego, co Gospa jej powiedzia³a,
a czego nie. T³umaczy³a to histori¹ z Lourdes, bo to stwierdzenie mog³o
byæ „odruchem obronnym”, który powsta³ jako reakcja na dociekania
napastliwych ludzi. Chcieli za wszelk¹ cenê wydobyæ prawdê i zastawiali na ni¹ ró¿ne „pu³apki s³owne”. Wiêc przyjmijmy, ¿e Matka Bo¿a
istotnie tak powiedzia³a. Mia³oby to nawet logiczne uzasadnienie. Przecie¿ Gospa wiedzia³a, ¿e w planach Bo¿ych maj¹ to byæ d³ugie objawienia. Czy taki „Goœæ z Nieba” móg³by nieproszony przyjœæ do kogoœ
na tak d³ug¹ wizytê? Delikatnoœæ Matki Bo¿ej, zreszt¹ widoczna w Jej
wypowiedziach (np. w Jej stwierdzeniu, ¿e bêdzie z widz¹cymi tak
d³ugo, jak zechc¹) œwiadczy o tym, ¿e mog³a widz¹cym postawiæ alternatywê: albo jestem z wami tylko 3 dni, albo bêdê wam siê objawia³a
d³u¿ej, jeœli mnie przyjmiecie. Jeœliby zauwa¿y³a niezadowolenie i odrzucenie Jej osoby przez widz¹cych, zosta³aby tylko 3 dni. Poniewa¿
zosta³a przyjêta z otwartym sercem, pozosta³a d³u¿ej.
Mo¿na ten podrozdzia³ podsumowaæ w nastêpuj¹cy sposób: Istniej¹ w¹tpliwoœci, co do prawdziwoœci stwierdzenia Rafalskiej, ¿e
objawienia maryjne musz¹ charakteryzowaæ siê regularnoœci¹. Jednak problem ten nie dotyczy objawieñ z Medziugorja, gdy¿ w nich
w³aœnie mo¿na odkryæ swoist¹ regularnoœæ. Objawienia te nie s¹
chaotycznym zbiorem ukazywañ siê Gospy. Mo¿na wyró¿niæ w nich
precyzyjnie pocz¹tek, znane s¹ te¿ daty zakoñczenia objawieñ trojga
spoœród szeœciorga widz¹cych, natomiast nie wiemy kiedy nast¹pi
koniec objawieñ traktowanych jako ca³oœæ, gdy¿ troje widz¹cych
nadal ma objawienia codziennie.
W objawieniach tych mo¿na odkrywaæ g³êbsze treœci teologiczne,
ale równie¿ nie znaczy to, ¿e teologowie winni ju¿ dziœ znaæ o nich ca³¹
prawdê.
W tym miejscu mo¿na te¿ odpowiedzieæ na zarzut, który jest czêsto stawiany przez przeciwników tych objawieñ, a mianowicie, ¿e
Matka Bo¿a objawia siê „za d³ugo”. Gdyby objawienia Matki Bo¿ej
postrzegaæ jako zespó³ cudownych znaków, które maj¹ ukazywaæ nie-
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wierz¹cym inny, nadprzyrodzony œwiat, a tylko po to, aby pobudziæ
ich do wiary i przemiany ¿ycia, to istotnie, mo¿na mieæ tego rodzaju
w¹tpliwoœci. Objawienia z Medziugorja stworzy³y jednak „now¹ szko³ê duchowoœci”, która w gruncie rzeczy jest prób¹ o¿ywienia
u wspó³czeœnie ¿yj¹cych, duchowoœci chrzeœcijañskiej. Kszta³towanie
uczniów w tej „szkole” wymaga d³ugiego czasu i jest to zapewne jeden
z powodów, wieloletniego ukazywania siê Gospy. Matka Bo¿a sama
stwierdzi³a, ¿e przysz³a ostatni raz wezwaæ œwiat do nawrócenia. Ratowanie zagubionych ludzi we wspó³czesnym œwiecie, zapewne wymaga d³ugiego czasu. Spójrzmy te¿ na objawienia fatimskie. Tyle lat
trzeba by³o czekaæ, a¿ siê zrealizuje trzecia tajemnica fatimska. Nie
mo¿na patrzeæ na tego typu wydarzenia z punktu widzenia zniecierpliwionej osoby ludzkiej, która chcia³aby, aby ju¿ siê pojawi³ trwa³y
„Znak” na „Górze Objawieñ”, bo sens ukazywania siê Matki Bo¿ej jest
zapewne g³êbszy, a odnosi siê do Historii Zbawienia, która co prawda
toczy siê tu i teraz, ale wykracza poza ¿ycie jednostki ludzkiej, czy jednego narodu, ¿yj¹cego w danym czasie.

Komentarz do podrozdzia³u: D. „Wygl¹d domniemanej
Matki Bo¿ej” (106–113)
Wnioski wysuniête w tym podrozdziale przez D. Rafalsk¹:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ wygl¹d „objawiaj¹cej siê” w Medjugorje Postaci nie ma ¿adnego zwi¹zku
z tradycyjn¹ symbolik¹ maryjn¹. Barwy szat Gospy nie przypominaj¹ bowiem charakterystycznych dla Matki Bo¿ej kolorów Jej sukien. Strój
„Pani” nie nawi¹zuje równie¿ do ubioru miejscowych kobiet z Medjugorje. W Jej wygl¹dzie brakuje te¿ tego tak typowego dla Maryi znaku,
jakim s¹ Jej odkryte stopy. Zestawienie informacji o wygl¹dzie Gospy
z czwartym kryterium regu³y godnoœci pozwala uznaæ, i¿ badane „objawienia” nie spe³niaj¹ okreœlonych przez to kryterium warunków. Sprawa ubioru „Dziewicy” z Medjugorje nie u³atwia zatem pozytywnej weryfikacji badanych tu zjawisk.41
41 Jakie kryteria winien spe³niaæ wygl¹d Matki Bo¿ej wg D. Rafalskiej znajdziemy w jej pracy na s. 64.
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René Laurentin w swojej pracy Wspó³czesne objawienia Najœwiêtszej
Maryi Panny zwróci³ uwagê, i¿ szata Matki Bo¿ej zmienia³a siê w ka¿dym objawieniu. W tym miejscu przytoczy³ przyk³adowe objawienia
Matki Bo¿ej, wskaza³, jaki kolor szat mia³a w nich objawiaj¹ca siê Maryja,
jak¹ to mia³o symbolikê. Laurentin napisa³ tak¿e w tej pracy:
„Uczony, pracuj¹cy wraz ze mn¹ nad objawieniami w Medjugorje proponowa³, aby sprawdziæ autentycznoœæ tych objawieñ przez porównanie opisu wizjonerów z odciskiem oblicza zostawionym przez Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê na p³aszczu wizjonera z Gwadelupy. Odpowiedzia³em, i¿ jest to droga prowadz¹ca donik¹d. Nie wiemy, jak daleko
siêga adaptacja znaku. Wiele osób wyobra¿a sobie, ¿e Najœwiêtsza
Maryja Panna bêdzie automatycznie czarna podczas objawieñ w Afryce. Lecz widz¹cy z Kibeho nie potwierdzaj¹ tego jednoznacznie. Objawienie, tak jak oni je widz¹, wychodzi poza wszelk¹ specyfikê rasow¹.
Objawienia nieustannie burz¹ nasze schematy ideologiczne”42.

Zacytowa³em tego s³ynnego mariologa, zaanga¿owanego w badania ró¿nych objawieñ Matki Bo¿ej na œwiecie, aby pokazaæ, ¿e próba
zamkniêcia objawieñ Matki Bo¿ej w przyjêtym schemacie: [Maryja ma
siê ukazywaæ „tak a tak”] jest podstawowym b³êdem, jaki zosta³ pope³niony przez D. Rafalsk¹ w analizowanym podrozdziale. Wyci¹ganie
jednoznacznych wniosków dotycz¹cych wygl¹du ukazuj¹cej siê Matki
Bo¿ej jest po prostu niemo¿liwe. W ka¿dych objawieniach Matka Bo¿a
zaskakiwa³a ówczeœnie ¿yj¹cych ludzi swoim wygl¹dem, wiêc dlaczego w Medziugorje mia³aby siê ukazaæ wed³ug ustalonego schematu?
W tym podrozdziale mo¿na zauwa¿yæ jeszcze inne b³êdy. D. Rafalska napisa³a w swojej pracy, ¿e (Gospa) Zazwyczaj przychodzi
w luŸnej (...), szarej, czasem szaroniebieskiej lub popielatej sukience (...).
Niekiedy nosi szatê nieokreœlonej barwy. A potem stwierdzi³a, ¿e barwy
szat Gospy nie przypominaj¹ bowiem charakterystycznych dla Matki Bo¿ej kolorów Jej sukien. Tymczasem prawda jest taka: Widz¹cy nie potrafi¹
okreœliæ dok³adnie koloru szat Matki Bo¿ej, ani nawet innych kolorów postrzeganych w nieznanej dla nich rzeczywistoœci. S¹ to kolory, których nie
potrafi¹ nazwaæ i u¿ywaj¹ nazewnictwa przybli¿onego. Zacytujmy fragment wywiadu przeprowadzonego z Vick¹43.
42
43

R. Laurentin, Wspó³czesne objawienia Najœwiêtszej Maryi Panny, 44–45.
J. Connell, Królowa Wszechœwiata, s. 59.
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„ – Jakiego koloru jest Jej suknia? – Jest to kolor odmienny od tych, jakie przywykliœmy widzieæ na ziemi. Wydaje mi siê, ¿e najbli¿sz¹ mu
barw¹, któr¹ mog³abym nazwaæ, by³by szary, ale nie jest to naprawdê
taki szary, jaki znamy. Jej welon jarzy siê biel¹”.

Strój nie musi te¿ nawi¹zywaæ do ubioru miejscowych kobiet, czego wymaga od objawiaj¹cej siê Gospy D. Rafalska. Objawienia te wykraczaj¹ daleko poza granice Medziugorja. Jak sama Matka Bo¿a twierdzi, orêdzia s¹ skierowane do ca³ego œwiata.
Rafalska napisa³a tak¿e w swojej pracy, o Matce Bo¿ej: W Jej
wygl¹dzie brakuje te¿ tego tak typowego dla Maryi znaku, jakim s¹ jej
odkryte stopy. Znowu pojawia siê pewne ograniczenie zdradzaj¹ce
schematy myœlowe typu: „Poniewa¿ Matka Bo¿a tak siê kiedyœ objawia³a, wiêc tak musi byæ i teraz”.
Tymczasem trzeba poszukiwaæ nowej symboliki, odnosz¹cej
siê do nowych objawieñ. Kiedy Matka Bo¿a objawia³a siê w przesz³oœci, ówczeœni œwiadkowie danego objawienia równie¿ stawali
przed tym problemem. Jest w Dziejach Apostolskich fragment opisuj¹cy wniebowst¹pienie Pana Jezusa.
„... Po tych s³owach uniós³ siê w ich obecnoœci w górê i ob³ok zabra³ Go
im sprzed oczu” (Dz. 1,9).

Matka Bo¿a unosz¹ca siê nad ziemi¹ w ob³oku44 szczelnie zakrywaj¹cym stopy mo¿e siê nam kojarzyæ z Jej Wniebowziêciem
albo T¹, która przychodzi z Nieba, aby pouczaæ i dodawaæ otuchy
swoim dzieciom. Wskazuje na rzeczywistoœæ nieba, która winna byæ
celem d¹¿eñ cz³owieka. Zauwa¿my: dogmat o Wniebowziêciu NMP
zosta³ og³oszony dopiero w 1950 roku. Matka Bo¿a byæ mo¿e nie
chcia³a uprzedzaæ orzeczenia Koœcio³a w sprawie Jej wniebowziêcia, w zwi¹zku z tym ta symbolika pojawi³a siê w objawieniach
po 1950 roku. Gdyby taka symbolika pojawi³a siê w objawieniach
sprzed 1950 roku, to czy nie przyczynia³aby siê do stawiania im zarzutów (np. w Lourdes czy w Fatimie)? Tytu³ Królowej Pokoju,
podany przez Matkê Bo¿¹ mo¿e œciœle wi¹zaæ siê z symbolik¹ Jej
44 Tu mo¿na by jeszcze nawi¹zaæ do objawieñ z Fatimy. 10 grudnia 1925 r.
s. £ucji ukaza³a siê Matka Bo¿a wraz Dzieci¹tkiem Jezus, bêd¹cym obok Niej na
b³yszcz¹cej chmurze, patrz A. Borelli, Fatima, 59.
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wygl¹du. Symbol ob³oku wskazuje nam na Niebo. Maryja przychodzi z Nieba i przynosi nam pokój. Korona na g³owie Matki Bo¿ej, z³o¿ona z gwiazd dwunastu, mo¿e w symboliczny sposób wskazywaæ nam na tajemnicê ukoronowania Matki Bo¿ej na Królow¹
Nieba i ziemi. To, ¿e nie posiada ona klejnotów mo¿e znaczyæ, i¿ Jej
królowanie nie jest oparte na bogactwach tego œwiata, ale ma œcis³y
zwi¹zek z Królestwem Jej Syna, a ten w szczególny sposób ukaza³
swoje królowanie w czasie mêki. Korona cierniowa to nie korona ze
z³ota. Dla œwiata nie ma ona ¿adnej wartoœci, dla Królestwa Bo¿ego
– tak. Trzeba zwróciæ te¿ uwagê, ¿e Rafalska nazywa ow¹ koronê
krêgiem (widz¹cy mówi¹ o koronie, szczególnie jest to zauwa¿alne
w autoryzowanym przez nich opisie wygl¹du Gospy, zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Informacyjnego „Mir”). Nazwa – „korona”, pada te¿ w Ÿródle, do którego odwo³uje siê D. Rafalska, tj. w ksi¹¿ce J. Marina, „Królowa Pokoju”. Nie jest te¿ zgodne
z autoryzowanym opisem widz¹cych, podkreœlenie, ¿e owe gwiazdy
nie s¹ niczym po³¹czone, bo na pytanie do widz¹cych (mowa jest
o przytoczonym wy¿ej, autoryzowanym przez nich, opisie wygl¹du
Gospy podanym przez Centrum Informacyjne „Mir”, który mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej tego Centrum):
„Czy [owe gwiazdy] s¹ czymœ wzajemnie po³¹czone i czym?
Odpowiadaj¹: „czymœ s¹ powi¹zane – jakby sta³y”.

Tak wiêc orzeczenie Rafalskiej s¹ o „krêgu” s¹ bezpodstawne: odnosz¹ siê raczej do jej wyobraŸni i interpretacji ani¿eli do potwierdzonych materia³ów Ÿród³owych.
Je¿eli chodzi o symbol ob³oku, to pojawia siê on w Piœmie Œwiêtym. Mo¿na przeczytaæ w S³owniku teologii biblijnej pod red. Xaviera
Leona-Dufour, ¿e mo¿e on oznaczaæ dobroczynn¹ bliskoœæ Boga.
Mo¿e te¿ byæ symbolem tajemnicy obecnoœci Bo¿ej, ukazuje on Boga,
zas³aniaj¹c Go równoczeœnie. Ob³ok mo¿e byæ symbolem kary zes³anej
przez Boga ukrywaj¹cego swoje oblicze. Ta bogata symbolika biblijna
ob³oku mo¿e wnieœæ du¿o w rozwi¹zanie problemu, dlaczego Matka
Bo¿a ukazuje siê akurat w taki sposób. Symbol ob³oku w tych objawieniach mo¿e nam pokazywaæ, ¿e chodzi tu o dzie³o Bo¿e.
Jeœli jednak teologowie nie potrafi¹ jeszcze dzisiaj ostatecznie
odczytaæ symboliki wygl¹du ukazuj¹cej siê Gospy z Medziugorja, to
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nie znaczy, ¿e takiej symboliki w ogóle nie ma albo, ¿e jest niezgodna z tradycyjn¹ symbolik¹ maryjn¹.
Zatrzymajmy siê teraz na wypowiedzi D. Rafalskiej, która mo¿e
wzbudzaæ pewien niesmak. D. Rafalska napisa³a:
Vicka (…) uwa¿a, ¿e na twarzy Gospy, kiedy uœmiecha siê do wizjonerów,
mo¿na dostrzec zmarszczki.

W tej wypowiedzi mo¿na dostrzec trzy rodzaje b³êdów, które
bêd¹ siê pojawiaæ w dalszej czêœci pracy. Pierwszy b³¹d to manipulowanie cytowanymi wypowiedziami, aby (jak mo¿na przypuszczaæ)
ukazywaæ te objawienia w œwietle negatywnym. Z analizy Ÿróde³,
z których korzysta³a Rafalska wynika, ¿e piêknoœæ Gospy jest nie do
opisania oraz, ¿e jest m³od¹ kobiet¹. Przypisywanie Gospie zmarszczek, które s¹ charakterystyczne dla wieku starszego, jest manipulacj¹ materia³em Ÿród³owym, polegaj¹c¹ na tym, ¿e wyrywa siê jakieœ
zdania z kontekstu, pomija siê to, co jest niewygodne, a wszystko po
to, aby uzasadniæ swoje racje. To jest niedopuszczalne dla rzetelnej
pracy naukowej. Zauwa¿my, ¿e Rafalska unika opisów piêknoœci
Gospy. Mimochodem dodaje, ¿e Jelena (w innym fenomenie) [by³a]
„zdumiona piêknoœci¹ Gospy” (Jelena, jeœli w ogóle widzi Gospê to
tylko wewnêtrznie i tylko w dwóch wymiarach). Marij Pavloviæ
mia³a wyznaæ: na Jej twarzy (chodzi o Gospê) przybywa³o uroku,
piêkna (...). D. Rafalska, choæ dok³adnie opisa³a ukazuj¹c¹ siê Gospê
(mo¿na to robiæ jedynie na podstawie opisu wizjonerów), nie uwzglêdni³a istotnych treœci przekazu widz¹cych, opisuj¹cego wygl¹d
Matki Bo¿ej. Nie mo¿na w rzetelnych badaniach naukowych tak¿e
dodawaæ niczego nowego do przedstawionego przez widz¹cych wygl¹du Matki Bo¿ej. A jak pogodziæ piêknoœæ Matki Bo¿ej z dorobionymi na Jej twarzy zmarszczkami? Tymczasem, kiedy siêgniemy
do (cytowanej czêsto przez D. Rafalsk¹) ksi¹¿ki o. Janko Bubalo,
Medziugorje, tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹45, to znajdziemy wypowiedŸ Vicki:
„Ach, by³a cudowna [chodzi o wygl¹d Matki Bozej] (...); albo „(…)
wygl¹da jak cudna m³oda dziewczyna (…)”; „(…) jest to piêknoœæ nie
z tej ziemi(…)”.
45
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Drugim rodzajem b³êdu, wystêpuj¹cym w stwierdzeniu Rafalskiej
o rzekomych zmarszczkach na twarzy Gospy (ten b³¹d bêdzie siê równie¿
powtarzaæ w analizowanej pracy), jest dokonywanie zniekszta³ceñ tekstu,
w cytowanych opisach. D. Rafalska przytoczy³a stwierdzenie „Vicki”
zaczerpniête z wywiadu zamieszczonego w „Znaku Pokoju”. Pytanie
brzmia³o:
„Czy Matka Bo¿a ma zmarszczki? Zazwyczaj ich nie ma, mo¿e, kiedy
siê uœmiecha (Mirjana)”.

Z samej wypowiedzi Mirjany, a nie Vicki (tak jak b³êdnie poda³a
w swojej pracy D. Rafalska) wynika³o, ¿e mo¿e, kiedy siê uœmiecha.
Wiêc zauwa¿amy wyraŸn¹ transformacjê cytowanego tekstu, dokonan¹ przez D. Rafalsk¹. Mowa by³a o Mirjanie, a nie o Vicce. Poza
tym, z przywo³anego tekstu wyraŸnie wynika, ¿e Matka Bo¿a nie ma
zmarszczek, a przy uœmiechu pojawiaj¹ siê, ale tego Mirjana nie jest
pewna.
Po dok³adnej jednak analizie Ÿróde³ okazuje siê, ¿e Gospa nie
ma w ogóle ¿adnych zmarszczek. Wi¹¿e siê to z trzecim rodzajem
b³êdu, który bêdzie równie¿ wystêpowa³ w pracy Rafalskiej. Autorka bowiem nie siêgnê³a do oryginalnego tekstu wypowiedzi
Mirjany. Otó¿ w kolejnym t³umaczeniu musia³ wyst¹piæ b³¹d, bo
siêgn¹wszy do tekstu w jêzyku chorwackim, zamieszczonego na
stronie internetowej Centrum Informacyjnego „Mir” znajdujemy
s³owo „rupice”, które oznacza do³eczki. Tego s³owa u¿ywa siê w j.
chorwackim do opisów ikon Matki Bo¿ej. Zmarszczki to po chorwacku – „bore”. Gdyby Rafalska dotar³a do tekstu oryginalnego nie
by³oby problemu zmarszczek, bo nie by³o w ogóle o nich mowy.
Samo pytanie: <czy Matka Bo¿a ma zmarszczki?> mog³o ju¿ wzbudzaæ pewne w¹tpliwoœci. Kto móg³ zadaæ takie dziwne pytanie Vicce
czy Mirjanie?
Na koniec przytoczê s³owa widz¹cych z przeprowadzonej ankiety [powy¿ej cytowanej].
„Czy Matka Bo¿a jest rzeczywiœcie piêkna jak mówicie? W³aœciwie nic ci
o tym nie powiedzieliœmy. Jej piêkno jest nie do opisania: – to nie jest
typ naszej urody, – to jest coœ rajskiego – coœ niebiañskiego – coœ, co
zobaczymy dopiero w raju”.
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Komentarz do podrozdzia³u: E. „Zachowanie domniemanej
Matki Bo¿ej” (s. 108–113)
W tym podrozdziale D. Rafalska postawi³a objawiaj¹cej siê Gospie
dwa powa¿ne zarzuty:
… zachowanie „Maryi” nie charakteryzuje siê powag¹, prostot¹ i dostojeñstwem, tak jak tego wymaga pi¹te kryterium regu³y godnoœci. „Pani”
z Medjugorje bowiem w trakcie „objawienia” œpiewa (równie¿ o sobie),
ca³uje zgromadzonych wokó³ niej ludzi, pozwala im siê ca³owaæ i dotykaæ,
sama te¿ g³aszcze wizjonerów oraz „poklepuje” ich po ramieniu, p³acze,
smuci siê œmieje i wykrzykuje czêsto z powodu b³ahych powodów (…).
Odniesienie siê „Dziewicy” do wizjonerów i innych osób oraz wizjonerów i tych¿e osób do Niej, w sposób wyraŸny œwiadczy na niekorzyœæ boskiego charakteru tych zjawisk.
Fakt, ¿e domniemana Matka Bo¿a odmawia modlitwê „Ojcze
nasz” pozwala stwierdziæ, i¿ przypisuje Ona sobie winy za grzechy
osobiste (…). To zaœ oznacza, ¿e badane „objawienia” nie s¹ zgodne
z regu³¹ wiary, co uniemo¿liwia pozytywn¹ weryfikacjê tych zjawisk.

Odpowiadaj¹c na pierwszy zarzut stawiany przez D. Rafalsk¹,
mo¿na zauwa¿yæ w jej wypowiedzi manipulacjê s³own¹. U¿ywa ona
w odniesieniu do Gospy nastêpuj¹cych zwrotów: „g³aszcze wizjonerów”, „wykrzykuje czêsto z b³ahych powodów46, „poklepuje ich”. Takich okreœleñ nie ma w cytowanych przez ni¹ materia³ach Ÿród³owych, które bardzo dok³adnie sprawdzi³em. U¿ycie ich w opisie
46 Tu odwo³amy siê do Ÿród³a cytowanego przez Rafalsk¹, gdzie Gospa ma
rzekomo wykrzykiwaæ: S. Emmanuel w swojej ksi¹¿ce: Medjugorje. Wojna dzieñ
po dniu opisuje na str 172: „Rok temu, gdy ojciec Slavko prowadzi³ rekolekcje dla
m³odych, a Marija przy³¹czy³a siê do wieczornego ró¿añca, Gospa wykrzyknê³a
w czasie objawienia: „Umi³owani, jak¿e ³atwo by³oby Mi zatrzymaæ wojnê, gdyby
wiêcej ludzi modli³o siê tak, jak wy siê modlicie! „To, ¿e s. Emmanuel (w t³umaczeniu polskim) u¿ywa zwrotu Gospa wykrzyknê³a, to wcale nie znaczy, ¿e tak by³o
naprawdê, bo s. Emmanuel Gospy nie widzia³a, a tutaj opisuje to, co us³ysza³a od
widz¹cych (nale¿a³oby tak¿e sprawdziæ oryginalny tekst francuski, czy istotnie
takiego okreœlenia u¿y³a s. Emmanuel). Widz¹ca, jeœli coœ takiego mówi³a, to
prawdopodobnie chodzi³o jej o podkreœlenie przez Gospê (mo¿e te¿ bardziej zdecydowanym g³osem) jakiegoœ szczególniejszego wezwania do modlitwy w czasie
wojny, która wtedy siê toczy³a. Ten zreszt¹ opisany pojedynczy epizod nie œwiadczy o tym, ¿e Gospa czêsto wykrzykuje i to z b³ahych powodów.
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Rafalskiej wskazuje na karykaturalne zachowanie siê Matki Bo¿ej.
Tymczasem widz¹cy w swoich opisach przedstawiaj¹ zachowanie
Gospy jako niezwykle dostojne i powa¿ne. O jakimœ dziwacznym
zachowaniu siê Matki Bo¿ej nie ma mowy w ¿adnym wiarygodnym
Ÿródle. Nie u¿ywa siê takich zwrotów w publikacjach, w których
w sposób rzetelny przeprowadzono wywiady z widz¹cymi47. Dorota
Rafalska u¿ywa³a w swojej pracy zwrotów (dotyczy³y one Gospy):
trzyma rêce (...) nad g³owami, a by³o napisane w tekstach Ÿród³owych,
¿e Matka Bo¿a modli³a siê nad widz¹cymi, albo trzyma³a nad nimi
wyci¹gniête rêce. Równie¿ mo¿na w jej pracy przeczytaæ, ¿e (Gospa):
… czêsto modli siê w swym ojczystym jêzyku (…). Czyni to zawsze w obecnoœci ¯ydów lub osób zwi¹zanych z narodem izraelskim (…).

Tymczasem w cytowanych Ÿród³ach jest napisane, ¿e zdarza siê
to „rzadko” (w innym miejscu „niekiedy”), i jest równie¿ napisane,
¿e „zw³aszcza” w obecnoœci osób pochodzenia ¿ydowskiego, a nie –
jak napisa³a Rafalska – „zawsze”. (Natomiast w S³owach z Nieba jest
47 Byæ mo¿e niektóre z tych okreœleñ pochodz¹ z ksi¹¿ek ks. Wójtowicza,
który tendencyjnie wystêpowa³ przeciw objawieniom Matki Bo¿ej w Medziugorju.
Ks. Wójtowicz nigdy nie by³ w Medziugorju (informacja ta pochodzi od bardzo
bliskiej rodziny tego ksiêdza oraz innych osób, które zaprasza³y go na pielgrzymkê,
a on ci¹gle odmawia³), mia³ natomiast wiele do powiedzenia na temat tych objawieñ
Matki Bo¿ej, na podstawie gdzieœ zas³yszanych wiadomoœci. Wiele zarzutów z jego
ksi¹¿ki bêdzie powtórzonych w pracy D. Rafalskiej, wiêc równie¿ bêdzie to okazja,
aby siê do nich odnieœæ. Pomniejsza³ teologiczne znaczenie prac naukowych
R. Laurentina (choæ zauwa¿y³, ¿e jest to wielki mariolog) uwa¿aj¹c, ¿e jego prace
odnoœnie do zjawiska medziugorskiego mia³y na celu stwierdzenie czy widz¹cy
rzeczywiœcie widz¹ Matkê Bo¿¹. Dostrzega, ¿e Laurentin stawia³ pytanie czy
widz¹cy s¹ normalni? Natomiast pomin¹³ teologiczn¹ wartoœæ Laurentowicza.
Tymczasem R. Laurentin pisa³ jako teolog, sam sprowadza³ kompetentnych naukowców, którzy badali, czy widz¹cy s¹ psychiczne zdrowi. Ci naukowcy badali
tak¿e sam¹ ekstazê i wizjonerów. Te badania nie odbywa³y siê „na odleg³oœæ”, bowiem R. Laurentin sam dok³adnie przes³uchiwa³ widz¹cych, a tak¿e by³ œwiadkiem
ekstazy. Orêdzia medziugorskie analizowali te¿ inni teologowie, np. R. Faricy
(prof. duchowoœci na Uniw. Gregorianum), albo s³ynny Hans Urs von Balthasar,
który nie tylko pozytywnie wypowiedzia³ siê o tym orêdziu, ale stwierdzi³: „(...) jedynym zagro¿eniem dla Medziugorja jest przejœæ obok niego obojêtnie”. Liczni biskupi, którzy nawiedzali sanktuarium i nierzadko bywali wczeœniej profesorami renomowanych uczelni katolickich, wypowiadali siê te¿ o tym orêdziu pozytywnie.
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napisane, ¿e Marija czêsto nam mówi, ¿e Matka Bo¿a modli siê
„w swym ojczystym jêzyku”, a to stwierdzenie oczywiœcie nie oznacza
tego samego, o czym napisa³a Rafalska.
Ta manipulacja s³owna, prowadz¹ca do zmiany znaczenia danego
faktu, powoduje, ¿e czytaj¹cy tê pracê w sposób karykaturalny odbiera
zachowanie Matki Bo¿ej. A tego nie przekazali w wiarygodnych czy
autoryzowanych wywiadach sami wizjonerzy. D. Rafalska Matki Bo¿ej nie widzia³a, wiêc nie powinna dodawaæ tego, czego nie powiedzieli œwiadkowie objawieñ. Mo¿na znaleŸæ tylko w jednym miejscu,
w materia³ach Ÿród³owych, z których korzysta³a Rafalska, s³owo „g³askaæ” (w odniesieniu do Gospy). Jest to zreszt¹ relacja siostry Elviry,
a nie Vicki, wiêc nie do koñca jest pewne, czy Vicka rzeczywiœcie tak
powiedzia³a. Siostra Elvira opowiada o zdarzeniu, kiedy Vickê wieziono do szpitala, a mia³a oparzon¹ twarz. Vicka wyzna³a, ¿e tego dnia,
kiedy Matka Bo¿a ukaza³a sê jej, usiad³a obok, po³o¿y³a rêkê na jej
g³owie i g³aska³a j¹. Jest to sytuacja szczególna i niecodzienna. Myœlê
jednak, ¿e opis ten odzwierciedla normalne zachowanie ka¿dego
cz³owieka (i nie przeczy dostojnemu zachowaniu siê Matki Bo¿ej),
który ma odrobinê wra¿liwoœci. Lecz zupe³nie w sposób karykaturalny
Rafalska przedstawia kwestiê rzekomego „poklepywania” przez Gospê. Siêgnijmy do Ÿród³a, z jakiego korzysta³a Rafalska. W cytowanej
ksi¹¿ce o. Pietro Zorzy48 jest nastêpuj¹cy opis (chodzi tu o widz¹c¹
Marijê, a nie Matkê Bo¿¹):
… Pamiêta równie¿ dyskusjê, jak¹ przeprowadzi³a z proboszczem
na temat teoretycznej interpretacji objawieñ w obecnoœci czterystu
ksiê¿y w Niemczech i poklepanie po ramieniu proboszcza, wyjaœniaj¹c mu, ¿e Matka Bo¿a dotyka j¹ w taki sposób jak ona jego (…)”.

Owo s³owo „poklepuje” dotyczy³o Mariji (widz¹cej). Ona poklepa³a (a nie Gospa kogoœ poklepa³a) po ramieniu proboszcza. Byæ mo¿e
by³ to ¿artobliwy gest ze strony widz¹cej. Nie wiadomo, jak wyra¿ony
naprawdê, bo móg³ to byæ barwny opis autorski. Jeœli taki fakt mia³
miejsce, to zapewne chodzi³o o pokazanie realnoœci dotyku Matki Bo¿ej, a nie o dos³own¹ analogiê, jakoby Matka Bo¿a poklepywa³a widz¹cych. Gdyby Marija zachowywa³a siê frywolnie w obecnoœci czte48
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rystu ksiê¿y, to zapewne któryœ z nich zauwa¿y³by to niestosowne zachowanie siê widz¹cej i opisa³by je krytycznie. Skoro zachowanie Mariji nie zosta³o skrytykowane to mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e równie¿
zachowanie Gospy nie by³o niestosowne. Jeœli w pracy naukowej
stwierdzono: z faktu, ¿e Marija (czyli widz¹ca) poklepa³a proboszcza,
wynika – Matka Bo¿a poklepuje widz¹cych, to znaczy, ¿e prowadzono
w niej tendencyjny tok myœlenia.
Mo¿na dodatkowo przytoczyæ opis zachowania siê Gospy (odnosz¹cych siê do Jej gestów), aby pokazaæ, ¿e to, o czym napisa³a Rafalska jest wytworem wyobraŸni, a nie opiera siê na wypowiedziach
widz¹cych. O zachowaniu siê Gospy opowiada Vicka, w rozmowie
z o. Janko Bubalo:
„J. – a przy odejœciu?
V. – Patrzy na nas.
J. – Jak to mo¿liwe, skoro odwraca siê plecami?
V. – Nie odwraca siê do nas plecami. Przy odejœciu, jak i przy przyjœciu patrzy na nas.
J. – w jakiej pozycji znajduj¹ siê Jej ramiona przy przyjœciu?
V. – S¹ prawie zawsze otwarte, o tak…
J. – S¹ zatem otwarte z d³oñmi obróconymi ku górze.
V. – Najczêœciej tak, ale d³onie nie s¹ ca³kowicie obrócone ku górze.
J. – A gdy siê modli z wami?
V. – Ramiona s¹ otwarte.
J. – A gdy odmawiacie „Ojcze Nasz”?
V. – Wówczas d³onie s¹ ca³kowicie obrócone ku górze.
J. – A gdy œpiewa z wami?
V. – Ramiona pozostaj¹ w tej samej pozycji.
J. – Czy czasem robi gesty rêkami?
V. – Nie, nigdy.
J. – W jakiej pozycji znajduj¹ siê, kiedy Pani kogoœ upomina?
V. – W tej co zwykle.
J. – A przy odejœciu?
V. – Jak przy przyjœciu.
J. – Powiedzia³aœ, ¿e gdy trzyma³a krzy¿, by³y w innej pozycji.
V. – Tak, by³y wyci¹gniête do przodu, d³onie skierowane ku górze,
a krzy¿ na wierzchu”49.

D. Rafalska napisa³a te¿ w swojej pracy, ¿e Maryja œpiewa,
p³acze i œmieje siê. Czy z tych okreœleñ odnosz¹cych siê do zachowa49

J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 215–216.
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nia Maryi mo¿na wnioskowaæ o niestosownym zachowaniu siê Gospy. Owszem, mo¿na œmiaæ siê „g³upkowato”, mo¿na œpiewaæ tak, ¿e
siê tego nie da s³uchaæ, ale z wypowiedzi wizjonerów nie wynika,
aby Matka Bo¿a tak siê zachowywa³a. Przytoczê przyk³adowe wypowiedzi widz¹cych na ten temat:
Ojciec Janko pyta Vickê50:
„Na przyk³ad, kiedy Pani zaczyna pieœñ, jak wasze g³osy zestrajaj¹ siê
z Jej g³osem?
Vicka:
Ale¿ któ¿ móg³by zestroiæ siê z Jej przecudnym g³osem! (...).
J: Jak¹ pieœñ Pani preferuje?
V: „PrzyjdŸ, przyjdŸ Panie”, Czasami j¹ sama intonowa³a (...). Lubi
tak¿e „O Chryste w Twoim imieniu”. To s¹ Jej dwie ulubione pieœni”.

(Wynika z tego, ¿e Pani œpiewa pieœni o tematyce powa¿nej, a nie rozrywkowej)
J: A jak Pani œpiewa?
V: Nie mo¿na tego okreœliæ. Trzeba J¹ s³yszeæ. Anielsko, jak
mówimy. Ale to nie jest w³aœciwe s³owo(...) Pani to jest Pani”.

W innym miejscu Vicka powiedzia³a o Gospie: „uœmiecha³a siê
(...), by³a bardzo radosna (...). Pani p³aka³a”. Czy takie okreœlenia mog¹
sugerowaæ niestosowne zachowanie Matki Bo¿ej? Wystarczy byæ
œwiadkiem ekstazy, obejrzeæ film, ukazuj¹cy widz¹cych podczas objawienia, albo zobaczyæ zdjêcie, kiedy oni spotykaj¹ siê z Matk¹ Bo¿¹,
aby zaobserwowaæ niezwyk³¹ powagê tego wydarzenia. Ich zachowanie w sposób poœredni wskazuje na dostojne zachowanie siê Pani.
Wyraz twarzy, powaga, klêkanie podczas modlitwy, skupienie modlitewne, przecz¹ temu, o czym napisa³a D. Rafalska w swojej pracy
o braku dostojeñstwa i powagi w odniesieniu do Gospy.
Co do dotykania Gospy przez widz¹cych, to warto przypomnieæ,
¿e Katarzyna Labouré (objawienie Matki Bo¿ej w Pary¿u w 1830 r.)
„... jednym skokiem znalaz³a siê u stóp Najœwiêtszej Dziewicy, k³ad¹c
swoje d³onie na Jej kolanach. W ci¹gu dwóch godzin objawienia Matka
Najœwiêtsza rozmawia³a ze sw¹ Powiernic¹ o wielu sprawach”51.
50

Tam¿e, 139–142.
Œwiêta Katarzyna Labouré i dar Cudownego Medalika, oprac. s. T. Banaszek, s. 20.
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Dotykanie Matki Bo¿ej pojawia siê te¿ w innych objawieniach.
10 grudnia 1925 r. (chodzi o objawienia fatimskie):
„Najœwiêtsza Panna wraz Dzieci¹tkiem Jezus, bêd¹cym obok Niej
na b³yszcz¹cej chmurze, ukaza³a siê w celi siostry £ucji, w domu zakonnym œw. Doroty w Pontevedra. Po³o¿ywszy jedn¹ rêkê na ramieniu £ucji
(...)”52. Mamy oto przyk³ady, ¿e w innych objawieniach Matka Bo¿a

te¿ dotyka³a widz¹cych. Jeœli chodzi o ca³owanie widz¹cych, to nie
widaæ, aby w ich wypowiedziach pojawia³o siê coœ, co by sugerowa³o
niegodne zachowanie siê Gospy. Jeœli dotyczy³o to innych osób, musia³y to byæ osoby szczególnie wyró¿nione przez Maryjê. Przyk³adem jest Marinko, który w pocz¹tkach objawieñ wspiera³ widz¹cych,
kiedy byli zastraszani i „atakowani” przez ró¿ne osoby. Ci, którzy zostali poca³owani przez Maryjê doœwiadczali uczucia „pr¹du”. Jak
okreœli³ Marinko, nigdy w ¿yciu nie zapomni tego doœwiadczenia53.
W zachowaniu Matki Bo¿ej, na podstawie wiarygodnych opisów,
zauwa¿amy, ¿e nie „obca³owywa³a” ona ludzi54 (To mog³oby sugerowaæ dziwaczne zachowanie siê Gospy). O dostojnym zachowaniu siê Pani œwiadczy te¿ rozmowa z widz¹cymi.
Tu te¿ mo¿na zauwa¿yæ nie tylko powa¿ne i dostojne ich zachowanie, ale tak¿e zaobserwowaæ, ¿e to, co oni prze¿ywaj¹ jest
bardzo g³êbokie i autentyczne.
Spisane s¹ wywiady z widz¹cymi – na tej podstawie wiêc mo¿emy wyobra¿aæ sobie zachowanie siê Pani.
Zacytujmy przyk³adowe wypowiedzi 55 widz¹cych.
Wywiad z Mirjan¹:
„Czy Matka Bo¿a dotknê³a ciê kiedykolwiek?
Nie.
Czy ty kiedykolwiek Jej dotknê³aœ?
Nie ja. Kiedyœ widzia³am, jak dotyka³ Jej Jakov. By³ najm³odszy, mia³
tylko dziesiêæ lat. Wszyscy klêczeliœmy i pokaza³a nam siê Matka Bo¿a
(...). Jakov by³ mocno podekscytowany. Kiedy tylko siê pojawi³a,
52

A. A. Borelli, Fatima, 59.
J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, s.102
54 Chodzi tu o wiarygodne prace, a nie „plotki”, o których pisz¹ ci, którzy nie
byli w Medziugorju.
55 Tu bêdê czerpa³ cytaty z ksi¹¿ki J. Connel, Królowa Wszechœwiata, s. 24,
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i wyci¹gn¹³ rêkê, ¿eby Jej dotkn¹æ. Byliœmy wstrz¹œniêci jego zachowaniem.
Co zrobi³a Matka Bo¿a?
Wziê³a jego rêkê i trzyma³a j¹ czule w swoich d³oniach”.

WypowiedŸ Mirjany ukazuje onieœmielenie widz¹cych, a nie
ich frywolne zachowanie.
Wywiad z Vick¹:
„Czy Matka Bo¿a jest szczêœliwa, kiedy j¹ widzisz?
Czasami jest smutna, czasami p³acze, bo ludzie nie zawsze s¹
pos³uszni Bogu i nie maj¹ pojêcia, jak bardzo ich grzechy J¹ rani¹.
Czy kiedykolwiek by³a zagniewana?
Och nie. Nigdy nie widzia³am, aby Matka Bo¿a by³a gniewna. Ona
nie jest taka jak my. Matka Bo¿a czuje dla nas tylko mi³oœæ i troskê. Jest
wyrozumia³a, opiekuñcza jak Najœwiêtsza Maryja Panna. Zawsze obdarza nas pokojem, dodaje nam odwagi”.

Z wypowiedzi Vicki wyraŸnie wynika, ¿e jej spotkanie z Maryj¹
ma odniesienie do Boga (o tym te¿ œwiadcz¹ modlitwy, widoczne dla
obserwuj¹cego ekstazê), a nie jest to spotkanie towarzyskie. Matka
Bo¿a jest powa¿na i wyczuwa siê w³aœciwy dystans: Maryja – widz¹cy, ale jest to dystans œwiêtej mi³oœci i czu³oœci, a nie ziemskiej obojêtnoœci. W tym opisie Maryja jest smutna, ale nie rozpacza w sposób histeryczny. W innych wypowiedziach, kiedy bêdzie mowa o Maryi radosnej, nie bêdzie to Maryja „weso³kowata”. Widz¹cy spotkanie z Pani¹
prze¿ywaj¹ jako doœwiadczenie pokoju, które dodaje im odwagi.
Wywiad z Jakovem:
„Czy dotkn¹³eœ kiedykolwiek Matki Bo¿ej?
Tak.
Czy móg³byœ to opisaæ?
Nie ma s³ów, jakie to wra¿enie, kiedy siê dotyka lub jest siê dotykanym przez Matkê Boga. To doœwiadczenie jest nie z tego œwiata”.

Z tej wypowiedzi wyraŸnie wynika, ¿e przenoszenie naszych towarzyskich zachowañ i spotkañ nie mo¿e byæ tutaj stosowane, bo
doœwiadczenie to dotyczy innej ni¿ znanej nam tu na ziemi relacji
cz³owiek – cz³owiek.
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Wywiad z Marij¹.
„Czy kiedykolwiek dotknê³a Ciê, przytuli³a ciê albo poca³owa³a?
Tak, dotknê³am Jej wiele razy i kiedyœ poca³owa³a mnie...
Kiedy J¹ obejmujesz, czy masz wra¿enie, jakbyœ obejmowa³a ¿yw¹
osobê z krwi i koœci?
Tak, nasz zwi¹zek jest bardzo bliski, to wielka przyjaŸñ. Ka¿de z Jej
odwiedzin to wielka radoœæ (...)”.

Tu widaæ g³êbiê tego spotkania, a nie sprowadzenie zachowañ
zarówno Pani jak i widz¹cych do powierzchownych, banalnych rozmów, obfituj¹cych w dziwaczne zachowania.
Podobne w charakterze spotkania Pani i widz¹cych odnajdziemy analizuj¹c wywiad, który Vicka udzieli³a o. Janko Bubalo.
W tym miejscu nale¿y odpowiedzieæ na jeszcze jeden zarzut stawiany przez D. Rafalsk¹, fakt, ¿e Gospa œpiewa pieœni o sobie samej.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e spoœród cytowanych Ÿróde³ to, ¿e Gospa zaintonowa³a, czy w innym miejscu œpiewa³a pieœñ „Królowo Ró¿añca
œwiêtego” znajdziemy jedynie w ksi¹¿ce S³owa z Nieba56. Odnoœnie do
czerpania informacji do pracy naukowej z tego Ÿród³a ju¿ napisa³em
wczeœniej, a ten wy¿ej odnotowany fakt pochodzi z orêdzi Matki Bo¿ej
z lat 1981–83, tych orêdzi, których nie ma w katalogu przes³añ potwierdzonych przez Centrum Informacyjne „Mir”. Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy orêdzia te zosta³y dok³adnie spisane, jak przekazywali je
widz¹cy.57 Tego ju¿ nie da siê stwierdziæ. W tym miejscu jeszcze dodam, ¿e w pierwszych miesi¹cach objawieñ (a nawet jeszcze do
po³owy roku 1983) widz¹cy byli przeœladowani przez komunistów
i milicjê58. Spotkania z Gosp¹ nie odbywa³y siê w normalnych wa56

Rafalska odsy³a nas do orêdzi z 18.12.1981 r. oraz 30.12.1981r.
Jedn¹ z przyczyn utrudnionego prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
wydarzeñ z Medziugorja by³y represje w³adz komunistycznych. Siedemnastego
kwietnia 1982 roku, notatki dotycz¹ce pierwszych dni objawieñ, sporz¹dzone przez
ksiê¿y, zosta³y skonfiskowane przez milicjê (Joseph A. Pelletier, A. A., The Queen
of Peace visits Medugorje, 18).
58 „(…) kiedy nie uda³o siê przerwaæ objawieñ, (…) wówczas wkroczy³a milicja (…). Przyst¹pi³a do przes³uchañ ojców franciszkanów, rodziców (…) dzieciom gro¿ono, ¿e bêd¹ wyrzucone ze szkó³, (…) rodzicom – ¿e zostan¹ pozbawieni
pracy (…). Dzieci musia³y przejœæ przera¿aj¹ce œledztwa (…) Parafianie mieli zakaz przyjmowania pielgrzymów na noclegi (…) kontrole milicji (…). Urz¹dzili
57
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runkach, gdzie mo¿na by³o w spokoju spisywaæ wszystkie orêdzia.
Orêdzia czêsto spisywali inni. Widz¹cy po zakoñczeniu ekstazy relacjonowali im to, o czym im powiedzia³a Matka Bo¿a. Zapytany przeze
mnie Ivan, jak nale¿y odnieœæ siê do orêdzi z lat 81–83 stwierdzi³, ¿e
wiarygodne s¹ tylko te orêdzia, które przechowywane s¹ w archiwum
Centrum Informacyjnego Mir (przy sanktuarium w Medziugorju).
Mo¿na porównaæ treœæ tych dwóch orêdzi zaczerpniêtych z ksi¹¿ki
S³owa z Nieba z ich treœci¹ w innym Ÿródle, tj. Message et pedagogia
de Maria a Medjugorje (lub wersji anglojêzycznej Messages and Teachings of Mary at Medjugorje) R. Laurentina i R. Lejeune. W tym
zbiorze orêdzi 18 grudnia 1981 r. oraz 30 grudnia 1981 r. znajdziemy
stwierdzenie, ¿e Gospa rozpoczê³a odmawiaæ modlitwê Ojcze nasz, nastêpnie pieœñ „Królowo Ró¿añca œwiêtego” i odesz³a, a wiêc jest to inna
wersja. Tu nie zosta³o powiedziane, ¿e Matka Bo¿a tê pieœñ œpiewa³a (byæ
mo¿e tylko zaintonowa³a). Wiadomo, ¿e w ró¿nych miejscach objawieñ
Matka Bo¿a odmawia³a ró¿aniec albo zachêca³a do jego odmawiania,
a przecie¿ s¹ tam te¿ modlitwy skierowane do Boga za Jej poœrednictwem.
Dlaczego nie mia³aby zachêcaæ innych do œpiewania pieœni o sobie i rozpoczynaæ je, skoro podobne zachowanie jest zwi¹zane z odmawianiem
modlitwy ró¿añcowej, a tego nikt nie kwestionuje. D. Rafalska, przytaczaj¹c ten fakt jako wiarygodny, czyli ¿e Gospa œpiewa pieœni o sobie samej, bez ¿adnego komentarza, podsuwa czytaj¹cemu jej pracê kolejn¹
w¹tpliwoœæ, czy rzeczywiœcie przyjê³a ona rolê neutralnego badacza, który poszukuje prawdy, czy te¿ czasem nie manipulowa³a pewnymi informacjami, aby dowieœæ swojego negatywnego stanowiska wobec objawieñ
medziugorskich ju¿ w punkcie wyjœcia.
ostr¹ ob³awê (…). w 1982 postawa w³adz pañstwowych nie polepszy³a siê, przeciwnie nawet pogorszy³a siê (…). Jednak¿e od po³owy roku 1983 w³adze cywilne
da³y dowód wiêkszego zrozumienia i nie interweniowa³y ju¿ tak otwarcie (…) – M.
Ljubiæ i A. Castella, Medziugorje, ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia,
19–32.
Nie by³y to tylko zastraszaj¹ce pogró¿ki w³adz, ale prawdziwe represje. Niektórzy trafiali do wiêzienia z powodu wydarzeñ z Medziugorja. Dotyczy³o to nie
tylko franciszkanów (m.in. o Jozo Zovko), ale tak¿e osób œwieckich. Gojko Ostojiæ
zosta³ wtr¹cony do wiêzienia w Mostarze. Przebywa³ tam od 2 lipca 1981 roku do 2
siepnia 1981 roku. Pobyt ten by³ przyczyn¹ zapalenia nerek (arko Iliæ i wspó³pracownicy, Dwadzieœcia lat z Matk¹ Bo¿¹ w Medziugorju, 13).
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W tym miejscu zacytujê komentarz ¯ivko Kusticia59, redaktora
naczelnego „Glasu Koncila”, który po drugim dniu obecnoœci w Medziugorju napisa³:
„Wcale nie wydaje mi siê dziwne to, ¿e dzieci mówi¹ niejednakowo o tym
samym widzeniu, czy te¿, ten sam widz¹cy w kolejnej rozmowie nie mówi
o tym identycznie. Takie ró¿nice s¹ dopuszczalne, kiedy wielu œwiadków
mówi o tym samym wydarzeniu, czy te¿, kiedy ten sam cz³owiek wiele
razy opisuje jakiœ fakt. Z tego w³aœnie wywodz¹ siê znaczne ró¿nice
i w Ewangeliach o tym samym fakcie Zbawienia, tak¿e w tych Ewangeliach ró¿nie s¹ cytowane s³owa Jezusa. (...) Dzieci nie znaj¹ jêzyka teologii (...) czêsto nie znajduj¹ w³aœciwego s³owa czy okreœlenia (...). Czêsto
nie zwracaj¹ uwagi na wyrazy, za pomoc¹ których przekazuj¹ udzielon¹
odpowiedŸ (...), np. dzieci odpowiadaj¹ na pytanie chorego: „Pani mówi,
¿e wyzdrowiejesz”, a odpowiedŸ Matki Bo¿ej brzmia³a: „Jeœli bêdzie mocno wierzy³, modli³ siê i poœci³ – wyzdrowieje”.

D. Rafalska wydoby³a z jednego Ÿród³a (do niego nale¿y podchodziæ z dystansem) jakiœ fakt, a czytaj¹cy jej pracê (nie sprawdzaj¹c
wszystkich przypisów, gdy¿ wychodzi z za³o¿enia, ¿e naukowca powinna
cechowaæ rzetelnoœæ) ma wra¿enie, ¿e tak by³o na pewno. Ma³o tego,
D. Rafalska siêga do przek³adu z jêzyka francuskiego (mówiê o orêdziach
z lat 81–83), a nie do oryginalnego tekstu w jêzyku chorwackim, ani nie
dokonuje porównañ z innymi t³umaczeniami.
Dobrze, ¿e ktoœ spisa³ orêdzia z pierwszych lat, bo mamy jakiœ
wgl¹d w to, o czym mówi³a Matka Bo¿a do widz¹cych. Spisywanie
jednak tych orêdzi czêsto odbywa³o siê póŸniej ni¿ ich podanie (z pewnej perspektywy czasu). Jak napisa³ R. Laurentin, (we „Wspó³czesnych objawieniach Najœwiêtszej Maryi Panny”)60, kiedy zajmowa³ siê
opracowywaniem objawieñ w Lourdes:
„Ju¿ jedynie w celu przedstawienia prawdy musia³em napisaæ 30 tomów:
Dokumenty, Historia Objawieñ, ¯ycie, S³owa, Sylwetka Bernadetki itp. Jedynie za tak¹ cenê mo¿na dokonaæ napisania powa¿nej pracy (…)”.

I stwierdzi³, ¿e publikowa³ wszystko, nawet to, co w pierwszej
chwili wydawa³o siê niezrozumia³e, a co dopiero w kontekœcie znajomoœci wszystkich faktów okazywa³o siê mieæ sens.
59

Ten kometarz jest te¿ zacytowany w ksi¹¿ce J.Marin, Królowa Pokoju Medziugorje, s. 85–86
60 Patrz s. 15.
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Nale¿y jednak zachowaæ w³aœciw¹ hierarchiê Ÿróde³, z których
pochodz¹ te dane, a nie traktowaæ wszystkich na równym poziomie
w kwestii ich wiarygodnoœci.
Przy omawianiu tego problemu nale¿y przytoczyæ bardzo wa¿ny
fakt, cytowany w ró¿nych Ÿród³ach (np. wypowiedŸ Vicki), ¿e Matka
Bo¿a nie odmawia z widz¹cymi Zdrowaœ Maryjo, tylko Ojcze nasz
i Chwa³a Ojcu. To pokazuje, ¿e Gospa za swoim wstawiennictwem siê
nie modli.
D. Rafalska postawi³a jeszcze zarzut, ¿e Maryja przypisuje sobie
winê za grzechy osobiste, bo odmawia z widz¹cymi modlitwê Ojcze
nasz. Modlitwa ta ma wezwanie: „odpuœæ nam nasze winy”, wiêc wg
D. Rafalskiej, je¿eli ktoœ wypowiada te s³owa, to musi sobie przypisywaæ
winê za swoje grzechy osobiste. Mo¿na zwróciæ uwagê na wa¿ny szczegó³ biblijny. Kiedy Pan Jezus uczy³ swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz,
prawdopodobnie nie raz, lecz kilkakrotnie wypowiada³ s³owa tej modlitwy. Nie znaczy to wcale, ¿e przypisywa³ sobie winê za swoje grzechy
osobiste. Jeœli ktoœ wypowiada jakieœ s³owa, nie wszystko co wypowiada
musi odnosiæ siê do jego osoby. Pan Jezus wypowiada³ s³owa, aby uczniowie zapamiêtali je. Bo przecie¿ podobnie np. z faktu, ¿e Pan Jezus
przyj¹³ chrzest tak jak inni grzesznicy, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, nie wynika, ¿e Jezus by³ grzesznikiem. A taki styl myœlenia odnajdujemy u Rafalskiej, gdy pisze: „fakt, ¿e domniemana Matka Bo¿a odmawia modlitwê «Ojcze nasz», pozwala stwierdziæ, ¿e przypisuje Ona sobie
winy za grzechy osobiste”. Jeœli Matka Bo¿a odmawia z widz¹cymi modlitwê Ojcze nasz, nie musi to oznaczaæ, ¿e wszystkie treœci zawarte w tej
modlitwie odnosz¹ siê do Niej. Z wypowiedzi widz¹cych wynika, ¿e Gospa zaczyna i kontynuuje tê modlitwê. Maryja zapewne chce, aby widz¹cy
zaczêli siê modliæ. Wezwanie do modlitwy jest to podstawowe orêdzie
z Medziugorja. Aby ktoœ zacz¹³ siê modliæ, nie wystarczy tylko do niego
mówiæ: „módl siê”, ale najlepszy skutek osi¹gnie siê, jeœli ktoœ po prostu
zacznie siê z nim modliæ. Maryja, jako Matka, mobilizuje swoje dzieci do
modlitwy przez to, ¿e modli siê z nimi61. Mobilizowanie innych do mo61

Trudno jest sobie wyobraziæ, jak mia³aby wygl¹daæ modlitwa Matki Bo¿ej
z wizjonerami, po odrzuceniu podstawowych modlitw chrzeœcijañskich, tj. Ojcze
nasz i Zdrowaœ Mario, których Gospie „nie wolno” odmawiaæ, bo w nich przypisuje
sobie winy za grzechy, albo modli siê do siebie...
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dlitwy nie musi byæ jedynym wyt³umaczeniem – dlaczego Maryja modli siê ze swoimi dzieæmi, wypowiadaj¹c s³owa modlitwy Ojcze nasz.
Czêsto chrzeœcijanie pokutuj¹ za czyjeœ grzechy, a w modlitwie wypowiadaj¹ s³owa: „odpuœæ nam nasze winy”, mimo ¿e akurat grzechów (za które
pokutuj¹) nie pope³nili. Mo¿na przytoczyæ ró¿ne fragmenty biblijne, gdzie
prorocy wstawiali siê za innymi, a grzechów, za które przepraszali Boga,
prawdopodobnie nie pope³nili. Prorok Jeremiasz tak modli³ siê do Boga:
„… Le¿eæ musimy w hañbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliœmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi (…)” (Jr 3, 25).

Przyk³adem takiego zachowania mo¿e byæ równie¿ Moj¿esz, który
modli³ siê tak:
„… Jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, Panie, [to proszê], niech pójdzie
Pan poœród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy (…)” (Wj 34, 9).

Jest to modlitwa wypowiedziana w czasie odnowienia przymierza,
po tym fakcie, jak lud uczyni³ sobie cielca ze z³ota. Moj¿esz w tym grzechu nie uczestniczy³, bo by³ na górze i rozmawia³ z Panem. Potem zszed³
z góry z dwiema tablicami Œwiadectwa, które pot³uk³ u podnó¿a góry.
Moj¿esz wypowiada modlitwê jako „my”, bo uto¿samia siê z ludem. Nie
oznacza to, ¿e pope³ni³ grzech razem z ludem. Podobnie Maryja uto¿samia siê ze swoimi dzieæmi, a jednoczeœnie wstawia siê za nimi, a te dzieci
s¹ grzesznikami (o tak¹ to modlitwê przecie¿ my Matkê Bo¿¹ prosimy:
„módl siê za nami grzesznymi”). Mo¿na te¿ porównaæ zachowanie Maryi
w objawieniach w Lourdes. Maryja jedynie wypowiada³a tam modlitwê
Chwa³a Ojcu, a jak opisuje to H. Lasserre w Niepokalanej z Lourdes:
„… Najœwiêtsza Panna zdawa³a siê ws³uchiwaæ w tê modlitwê, przesuwaj¹c w palcach mleczne paciorki w³asnego ró¿añca (…)”62.

Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e w Lourdes Maryja niewiele mówi³a
do Bernadety. Pierwszy raz przemówi³a do niej podczas trzeciego widzenia. Samo orêdzie przekazane dla innych zawiera dos³ownie kilka zdañ
(byæ mo¿e nieco wiêcej Maryja mówi³a tylko do samej widz¹cej o sprawach, o których ona nie informowa³a innych) oraz czasami pojawia³y siê
nieliczne, a znane nam wypowiedzi Maryi, chocia¿by ta, ¿e poprosi³a Ber62

Patrz s. 30.
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nadetê, aby przychodzi³a do miejsca objawieñ przez 15 dni. R. Laurentin,
który bada³ fakty objawieñ z Lourdes (By³ poproszony przez biskupa
Theas, aby napisa³ opracowanie Teologia Lourdes, z okazji Miêdzynarodowego Kongresu Mariologicznego w Rzymie w 1954 r.), stwierdzi³:
„Z drugiej strony nie jest tak¿e wykluczone, ¿e i Dziewica mog³a odmawiaæ tê modlitwê w Lourdes [chodzi o Ojcze nasz]. Dawni œwiadkowie
masowo równie¿ potwierdzaj¹, ¿e «Ona (Dziewica) nie porusza³a wargami odmawiaj¹c ró¿aniec». Estrade (jedyny) mówi z opóŸnieniem
(1878), ¿e Dziewica odmawia³a tymczasem Gloria, nie precyzuj¹c jednak¿e niczego, gdy chodzi o Ojcze nasz: ani pozytywnego, ani negatywnego”63.

Medziugorje jest nazwane „szko³¹ modlitwy”, prowadzon¹ przez
Maryjê. Zachowanie siê Gospy jest adekwatne do nowej sytuacji. Lourdes te¿ by³o atakowane przez wiele osób, tak¿e teologów.
Matka Bo¿a stopniowo wprowadza³a Koœció³ w nowe doœwiadczenie odmiennych ni¿ dot¹d objawieñ prywatnych, co widaæ na
przyk³adzie Lourdes i Fatimy.
Mo¿na te¿ przytoczyæ orêdzie Gospy z 8 grudnia 1981:
„Mój ukochany Synu, b³agam Ciê, zechciej przebaczyæ œwiatu ciê¿kie
grzechy, którymi Ciê obra¿a”.

Podobn¹ myœl odnajdziemy w orêdziach z 9 grudnia 1981 oraz 31
grudnia 1981 r. Jedno jest pewne: to, ¿e Gospa wypowiada³a s³owa modlitwy Ojcze nasz w Medziugorju, nie jest jeszcze dowodem, ¿e przypisuje sobie winy za pope³nione swoje grzechy osobiste, bo mo¿na ten
fakt interpretowaæ w inny sposób ni¿ Rafalska.
Teraz ustosunkujê siê do przedstawionych w tym podrozdziale innych ni¿ wymienione zarzutów:
Jednym z nich jest kwestia b³ogos³awienia przez Gospê ró¿nych
przedmiotów religijnych – ró¿añców, medalików64 itd., które Gospa
63 H. Joyeux, R.Laurentin, Studia medyczne i naukowe nad objawieniami
w Medjugorje, 144.
64 W pracy Rafalskiej jest napisane o bieliŸnie chorych. Nie wiemy, czy jest to
jej ironia, ale nawet gdyby ktoœ tak napisa³, to nie mo¿na przypisywaæ Gospie winy
za to co ludzie przynosz¹ do pob³ogos³awienia. Nikt te¿ nie kontroluje ludzi i nie
zagl¹da do toreb, wiêc na dobr¹ sprawê nie wiadomo, co ludzie przynosz¹ do
pob³ogos³awienia.
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b³ogos³awi³a, a jak napisze Rafalska: (…) czyni¹c nad nimi znak krzy¿a
d³oni¹ lub krucyfiksem, tak jak ksi¹dz na zakoñczenie Mszy (…). Ten zarzut wymaga wyjaœnienia, bo przeciwnicy objawieñ medziugorskich od
razu w tym ubarwionym fakcie widz¹ Maryjê w roli kap³anki, która przekroczy³a swoje kompetencje. Nale¿y zwróciæ uwagê na rozbie¿noœci
w wypowiedziach widz¹cych, bo by³y one podawane przez ró¿ne Ÿród³a,
nie zawsze potwierdzone przez samych wizjonerów. D. Rafalska zauwa¿y³a, ¿e Jakov65 twierdzi (…) (¿e) domniemana Matka Bo¿a nie uczyni³a
nigdy znaku krzy¿a (…). Znaczy to – nie jest do koñca sprawdzone, jak
wygl¹da³o owo b³ogos³awieñstwo. Z bezpoœrednio zas³yszanej od widz¹cych informacji66 wynika, ¿e Matka Bo¿a wyraŸnie mówi³a, ¿e nic
nie zast¹pi b³ogos³awieñstwa kap³añskiego, a Jej b³ogos³awieñstwo
jest innego rodzaju. Gdyby Matka Bo¿a czyni³a gest podobny do
b³ogos³awieñstwa kap³añskiego, nie znaczy to, ¿e gest zewnêtrzny
oznacza ten sam skutek wewnêtrzny. Samo s³owo „b³ogos³awieñstwo”
ma szerok¹ skalê znaczeñ od przekazywanego komuœ pozdrowienia do
najbardziej wznios³ych darów Bo¿ej ³askawoœci67. W Piœmie Œwiêtym
spotkamy wiele osób, które b³ogos³awi³y kogoœ. B³ogos³awili Patriarchowie, a w Ewangelii œw. £ukasza starzec Symeon b³ogos³awi³ samego Boga. Jeœli ktoœ w Nowym Testamencie udziela³ b³ogos³awieñstwa w imiê Bo¿e, zawsze musia³o to byæ b³ogos³awieñstwo w imiê
Trójcy Œwiêtej. Wykonanie gestu odwo³uj¹cego siê do znaku Krzy¿a
œwiadczy o tym odniesieniu. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e takie b³ogos³awieñstwa mia³y miejsce ju¿ w innych objawieniach prywatnych.
W objawieniach fatimskich w czasie cudu s³oñca œw. Józef trzykrotnie
b³ogos³awi³ lud68, a przecie¿ œw. Józef nie zosta³ wyœwiêcony na
kap³ana. W objawieniach w Lourdes mówi siê o tzw. Poœwiêceniu Ró¿añca69. Maryja nak³oni³a Bernadetê, by modli³a siê na swoim ró¿añcu, trzymaj¹c go podniesiony do góry, inni uczynili to samo w nadziei
65

Jacov z Medjugorje, La mia, s.134–135.
Wyjaœnienie, ¿e b³ogos³owiañstwo kap³añskie ró¿ni siê od b³ogos³awieñstwa Gospy znajdziemy m.in. w Ÿrodle, na które czêsto powo³ywa³a siê Rafalska;
s. Emmanuel Medjugorie lata 90, s. 130.
67 Patrz : S³ownik Teologii Biblijnej pod red. X.Leona-Dufour, s. 78–85.
68
Podajê tu przyk³adowo ksi¹¿kê Cz. Ryszki, Godzina Fatimy, s. 50 (chocia¿ tê
informacjê znajdziemy tak¿e w wielu innych Ÿród³ach).
69 J. Orchowski, Lourdes, 76.
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otrzymania b³ogos³awieñstwa od Pani. Woda z Lourdes jest przez wiele osób u¿ywana przez chorych i zdarzaj¹ siê uzdrowienia, a przecie¿
Maryja nie poœwiêci³a tej wody. Woda ta, w badaniu chemicznym, nie
wyró¿nia siê niczym szczególnym. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, ¿e wierni przywo¿¹ ró¿ne przedmioty religijne z ró¿nych sanktuariów maryjnych w nadziei, ¿e maj¹ one specjalne b³ogos³awieñstwo Matki
Bo¿ej. Ludzie dotykaj¹ figury Matki Bo¿ej czy obrazu, a Koœció³ nikomu tego nie zabroni³. W ka¿dym razie w¹tpliwoœci, jakie ktoœ mo¿e
mieæ odnoœnie do b³ogos³awieñstwa Maryi nie dowodz¹, ¿e wesz³a
Ona w kompetencje kap³añskie, ani te¿ nie dowodz¹ jakiegoœ b³êdu,
który pope³ni³a Gospa w odniesieniu do nauczania Koœcio³a. Maryja,
jako Matka Syna Bo¿ego, ma szczególne prawo do poœredniczenia
w udzielaniu ³ask przez swojego Syna, a wiêc poœredniczenia w udzielanym b³ogos³awieñstwie Boga w Trójcy Œwiêtej. A fakt, ¿e Jej gesty
zewnêtrzne mog¹ byæ niew³aœciwie interpretowane i mylnie kojarzone
z gestami kap³añskimi70, to ju¿ problem niedojrza³oœci interpretatora,
który nie wzi¹³ pod uwagê szerszego kontekstu.
Odnoœnie przytaczanego przez D. Rafalsk¹ faktu: … Na Jej sukni
pojawia³y siê wtedy, widoczne dla wizjonerów, czarne plamy. Zdaniem
ukazuj¹cej siê Zjawy by³y to grzechy tych, którzy J¹ dotknêli (…). Trzeba
zwróciæ uwagê, ¿e jedynie s. Emmanuel71 opisuje w taki sposób tê sytuacjê (inne Ÿrod³a, nawet cytowane przez D. Rafalsk¹ nie sugeruj¹ czegoœ takiego, aby owe czarne plamy to by³y grzechy innych ludzi).
Mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿kach s. Emmanuel:
„… Zapytaliœmy Gospê, dlaczego suknia sta³a siê brudna. „To grzechy
tych, którzy Mnie dotykaj¹”.

(wiêc grzechy mog³y byæ przyczyn¹ tego symbolicznego zjawiska,
a nie czarne plamy s¹ czyimiœ grzechami). W innym miejscu opisuje
s. Emmanuel:
„– Gospa, Twoja szata jest ca³a brudna!
– To s¹ grzechy tych, którzy Mnie dotykaj¹ (…)”.
70

Gospa powiedzia³a Mirjanie, ¿e b³ogos³awi jako Matka Jezusa, a dewocjonalia powinny byæ poœwiecone przez kap³ana [wypowiedŸ Mirjany, w czasie spotkania z pielgrzymami z 1996 roku ].
71 S. Emmanuel, Medziugorje, wojna dzieñ po dniu, 271, S.Emmanuel, Medjugorje lata 90, 222.
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Nawet z tego opisu nie wynika, ¿e owe czarne plamy trzeba identyfikowaæ z grzechami innych ludzi (tak mo¿e sugerowaæ jedynie tendencyjna interpretacja tego tekstu). WyraŸnie w tym tekœcie istnieje
rozdzielenie s³ów widz¹cych i Gospy (zreszt¹ ró¿ni¹ce siê w treœci
opisy tej samej autorki sugeruj¹ ju¿ zniekszta³cenie zaistnia³ych wypowiedzi widz¹cych i Gospy), wskazuj¹ce na pewn¹ logiczn¹ niezale¿noœæ owych plam i grzechów ludzi. „Skrót myœlowy” s. Emmmanuel
(a nie Gospy) zosta³ wykorzystany przez D. Rafalsk¹ do znalezienia
„b³êdu” w wypowiedzi Gospy. Fakt ten (zreszt¹ jednorazowy w historii
tych objawieñ) mia³ prowadziæ ludzi do pewnego myœlenia, takiego,
aby zrozumieli, ¿e grzech dzia³a destrukcyjnie na osobê ludzk¹ („zabrudzenie” duszy ludzkiej) oraz sprzeciwia siê œwiêtoœci (Maryja jako
osoba œwiêta zosta³a „zabrudzona” przez grzechy innych ludzi), do której zosta³ powo³any cz³owiek, mia³ tak¿e wskazywaæ na uzdrawiaj¹c¹
rolê sakramentu pokuty. Podobne, symboliczne znaczenie maj¹ te¿
„p³acz¹ce figurki”, czy Hostie œw., z których wyp³ywa³a krew.
Zwrócê te¿ uwagê, ¿e Rafalska przytaczaj¹c ró¿ne fakty odnoœnie do zachowania siê Gospy, przytoczy³a taki, który mo¿e sugerowaæ dziwaczne zachowanie siê Gospy. Napisa³a tak (o Matce Bo¿ej): … Niekiedy ruchem swych d³oni daje pewnym osobom znak, ¿e
nied³ugo umr¹ (…).
By³ to pojedynczy i wyj¹tkowy przypadek, a wiêc bezzasadne jest
u¿ycie s³ów „niekiedy (...) daje (...) znak”. Sytuacja ta dotycz¹cy pewnej
siostry zakonnej, której Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e j¹ wkrótce weŸmie
do siebie (ta siostra zreszt¹ wg jednego z opisów ucieszy³a siê, a wypowiedzi Gospy dos³ownie nie da siê odtworzyæ, a ponadto D. Rafalska powinna zauwa¿yæ ró¿ni¹ce siê opisy w przytaczanych przez siebie Ÿród³ach).
W pracy D. Rafalskiej powsta³ obraz Gospy, która jak wró¿ka
przewiduje œmieræ.
Rafalska napisa³a tak¿e w swojej pracy, ¿e: ... Dzia³aniami Gospy mo¿na nazwaæ równie¿ og³oszenie przez Ni¹ roku 1990 Rokiem Rodziny (…).
Co do og³oszenia przez Gospê roku 1990 Rokiem Rodziny, to nale¿y stwierdziæ, ¿e „orêdzie”, w którym D. Rafalska znalaz³a „b³¹d”
wziête jest z Listów z Medziugorja W. Weyble'a. Nie ma takiego orêdzia ani w archiwum Centrum Informacyjnego „Mir”, ani te¿ w zbiorze
orêdzi S³owa z Nieba. W¹tpliwe jest istnienie w ogóle takiego auten-
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tycznego orêdzia (przynajmniej w tak podanej formie). Ale przyjmijmy, ¿e takie orêdzie by³o, a wg ksi¹¿ki W. Weible’a podane zosta³o
przez Gospê 10 lipca 1989 r. (nie przekazywa³a go Marija, bo czyni to
tylko 25 ka¿dego miesi¹ca, ani Mirjana, która ma spotkania z Gosp¹ jedynie 2 ka¿dego miesi¹ca, Ivanka bo w tym czasie nie mia³a widzeñ. Jakov i Vicka nie przekazuj¹ œwiatu ¿adnych orêdzi. Pozostaje jedynie
Ivan, aby przypisaæ mu przekazanie tego przes³ania).
Z Ivanem, jak ju¿ wspomina³em, rozmawia³em osobiœcie i potwierdzi³ wiarygodnoœæ jedynie tych orêdzi, które s¹ w archiwum
Centrum Informacyjnego „Mir”. Zacytujmy jednak fragment tego
domniemanego orêdzia z 10 lipca 1989 r.72:
„… Drogie dzieci, wiecie, ¿e ten rok jest Rokiem M³odzie¿y. Ten rok
koñczy siê 15 sierpnia. Wasza Matka pragnie poœwiêciæ m³odzie¿y jeszcze jeden rok. Nie tylko m³odzie¿y, niech ten rok bêdzie równie¿ Rokiem
Rodziny. Drogie dzieci, w tych dniach poprzedzaj¹cych 15 sierpnia,
przygotujcie siê sami oraz wasze rodziny na nowy nadchodz¹cy rok,
który bêdzie Rokiem Rodziny”.

Ju¿ na wstêpie zauwa¿amy, ¿e Gospa nie og³osi³a Rokiem Rodziny –
roku 1990 (jak napisa³a D. Rafalska), tylko rok, który mia³ zaczynaæ siê 15
sierpnia. Nie wiem, czy sugestia D. Rafalskiej dotyczy³a te¿ tego, ¿e Gospa og³osi³a taki rok w Koœciele. Jeœli tak, to nie mo¿na udowodniæ, ¿e Gospa wesz³a w kompetencje Ojca Œwiêtego i podjê³a za niego decyzjê
og³oszenia zbli¿aj¹cego siê roku – Rokiem Rodziny (tu trzeba wspomnieæ, ¿e by³y ju¿ takie objawienia prywatne, kiedy Matka Bo¿a poprosi³a
Ojca Œwiêtego o oddanie Rosji Niepokalanemu Sercu, a nawet stwierdzi³a, ¿e to polecenie zosta³o Ÿle wykonane, a wiêc jako Matka Koœcio³a
mo¿e jednak ¿¹daæ czegoœ wiêcej ni¿ przeciêtny cz³owiek i mieæ wp³yw
na losy Koœcio³a, pos³uguj¹c siê nawet objawieniami prywatnymi).
W tym wypadku jednak nie chodzi³o zapewne o Jej wp³yw na losy ca³ego
Koœcio³a. Przecie¿ dana wspólnota czy jakiœ ruch w Koœciele mo¿e podj¹æ
decyzjê (wewnêtrzn¹), ¿e oto w tym roku bêdziemy zajmowaæ siê takimi
zagadnieniami. Czy Gospa nie mog³a zaproponowaæ grupie Ivana, albo
osobom zainteresowanym Jej orêdziami: proszê was, abyœcie w tym roku
72 Mo¿na znaleŸæ podobne w treœci wypowiedzi Vicki, która powo³ywa³a siê
na przes³ania Gospy, ale znacznie ró¿ni¹ce siê w formie.

70

www.medjugorje.org.pl

w szczególny sposób zajmowali siê problematyk¹ rodziny i m³odzie¿y,
abyœcie modlili siê za rodziny i m³odzie¿? Osobiœcie, wydaje mi siê, ¿e
tak, skoro ró¿ne ruchy podejmuj¹ decyzje, co do okreœlonych zadañ. Matka Bo¿a mog³a poczyniæ takie dzia³ania, w zasiêgu Jej mo¿liwoœci
wp³ywania na ludzi przez objawienia medziugorskie. Œwiadczy te¿ o tym
fakt, ¿e ów „rok Gospy” mia³ siê zaczynaæ od 15 sierpnia, nadto przed³u¿a³ rok poœwiêcony m³odzie¿y.
Co do symboliki krzy¿a, serca i s³oñca, Rafalska napisa³a, ¿e (…)
zdaniem Gospy krzy¿ jest symbolem mi³osierdzia, serce – mi³oœci, a s³oñce
symbolem Boga (…), tymczasem mo¿na zauwa¿yæ rozbie¿noœci w stosunku do innych Ÿróde³. W cytowanej ju¿ ksi¹¿ce ojca J. Bubalo, Medziugorje Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹73 mo¿na przeczytaæ, ¿e Vicka
stwierdzi³a, ¿e Gospa w odniesieniu do symbolu krzy¿a powiedzia³a:
„Jest to znak waszego zbawienia”, o symbolu serca: „Jest to znak
mi³oœci Boga do was”,

o symbolu s³oñca:
„Jest to œwiat³o wiary, którym Jezus oœwieca nasze ¿ycie”.

Fakt ten przytaczam, aby pokazaæ, ¿e Rafalska ukazuje wydarzenia
wydaj¹ce siê mieæ jednoznaczne znaczenie, tymczasem niekoniecznie
musi tak byæ.
Podsumowanie:
D. Rafalska dosz³a na koñcu tego podrozdzia³u do jednoznacznie brzmi¹cych wniosków: (…) zachowanie „Maryi” nie charakteryzuje siê powag¹, prostot¹ i dostojeñstwem (…)74. W stwierdzeniu tym widoczne jest wyraŸnie oskar¿enie kogoœ, i to byæ mo¿e Matki
Bo¿ej. ¯eby kogoœ oskar¿aæ, trzeba mieæ niezbite dowody, ¿e tak jest
naprawdê. W przeciwnym wypadku ta osoba nara¿a siê na potencjaln¹
73

Patrz s. 166.
Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e Rafalska na okreœlenie ukazuj¹cej siê Gospy u¿ywa³a okreœleñ: „Zjawa” albo „Postaæ”. Jeœli rzeczywiœcie Matka Bo¿a ukazuje siê
w Medziugorju, to okreœlenia te (u¿yte w taki sposób, jak to czyni³a Rafalska) maj¹
wrêcz obraŸliwy wydŸwiêk.
74

www.medjugorje.org.pl

71

mo¿liwoœæ pope³niania z³a, jakim jest grzech oczernienia. W analizowanym podrozdziale przedmiotem oceny, a ostatecznie oskar¿enia, jest
zachowanie ukazuj¹cej siê Gospy. Taka ocena jest niezwykle skomplikowana, bo nale¿a³oby z ukazuj¹c¹ siê Matk¹ Bo¿¹ przebywaæ
d³u¿ej, obserwowaæ J¹, a wtedy dopiero wydawaæ os¹dy. D. Rafalska
Matki Bo¿ej z Medziugorja nie widzia³a, a oskar¿y³a J¹ o niew³aœciwe
zachowanie. Nadto korzysta³a z wypowiedzi tych, którzy oskar¿on¹
Osobê widzieli, a o zachowaniu Gospy wypowiadali siê pozytywnie.
W analizowanym przeze mnie podrozdziale pracy D. Rafalskiej podane
zosta³y fakty, które s¹ zniekszta³conymi wypowiedziami widz¹cych
w stosunku do oryginalnego ich brzmienia w cytowanych materia³ach
Ÿród³owych. Autorka analizowanej pracy tak¿e tendencyjnie interpretowa³a niektóre fakty. Stworzony przez D. Rafalsk¹ obraz zachowania siê Gospy mo¿na opisaæ, pos³uguj¹c siê nastêpuj¹cym porównaniem. Jeœli ktoœ mia³by wydaæ recenzjê o danym filmie, a przedstawi³
do oceny kilkadziesi¹t wyrwanych z niego klatek, to czy by³aby to
obiektywna recenzja o tym filmie? Zapewne nie. Fakty, które przedstawi³a w tym podrozdziale D. Rafalska maj¹ znaczenie marginalne
w analizowanej kwestii, a nawet jest w¹tpliwe, czy w ogóle zaistnia³y.
Natomiast w pracy D. Rafalskiej zosta³y przedstawione jako takie, które
ukazuj¹ typowe zachowanie Gospy.
Podam nastêpuj¹cy przyk³ad. D. Rafalska napisa³a: Dzia³aniami
Gospy mo¿na nazwaæ (…) polecenie wizjonerom i ich znajomym, aby „ka¿dy z nich napisa³ list do swojego Anio³a Stró¿a [i jutro Jej go odda³] (…).
Oto D. Rafalska przytoczy³a jakieœ barwne opowiadanie z ksi¹¿ki s. Emmanuel, a o tym zdarzeniu mia³a z kolei opowiadaæ jedna
z przyjació³ek Mariji (sens jego jest taki, abyœmy nawi¹zali przyjaŸñ
z naszymi Anio³ami Stró¿ami oraz zanosili przez ich wstawiennictwo proœby). Ma³o tego, ¿e owe zalecenia Gospy s¹ przekazane przez
któr¹œ z kolei osób (D. Rafalska napisa³a o dzia³aniach Gospy), to
tak¿e jest niestosowne, ¿e autorka takie marginalne epizody wyszukuje z jakichœ ksi¹¿ek po to, aby pokazywaæ typowe zachowanie
Matki Bo¿ej. Powa¿ne zastrze¿enia natomiast budzi fakt, ¿e Rafalska przypisuje Gospie to, czego dowiaduje siê z „trzeciej rêki”. Autorka analizowanej pracy stwierdzi³a te¿: (…) Zdaniem Mirjany (…)
na pocz¹tku spotkania z ni¹ jest radosna, póŸniej smutna, a gdy odchodzi, staje siê znów weso³a (…). D. Rafalska wybra³a znowu jakiœ po72
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jedynczy opis, gdzie akurat Gospa w czasie objawienia mia³a zmieniæ
nastrój. Nie wiemy, czy jest to znowu jakaœ sugestia maj¹ca wykazaæ
zmiennoœæ emocjonaln¹ Gospy, bo Rafalska rzeczywiœcie w innym
miejscu ³¹czy³a wydarzenia z ró¿nych lat i miejsc, opisuj¹c to radoœæ, to
uœmiech Gospy, to znowu smutek, powagê Matki Bo¿ej, czy te¿ Gospê
p³acz¹c¹, ale ta kompilacja przeró¿nych wydarzeñ z ró¿nych lat i miejsc
niczego z³ego nie dowiod³a o zachowaniu siê Gospy. Ostatecznie trzeba
stwierdziæ: D. Rafalska oskar¿y³a Gospê bezpodstawnie.

Komentarz do podrozdzia³u: F. „Uczucia wizjonerów” (s. 114–117)
D. Rafalska stwierdzi³a: (…) i¿ prze¿ycia strachu przera¿enia oraz
zdenerwowania których, „widz¹cy” doœwiadczyli w trakcie pierwszego
spotkania z Gosp¹ i po jego zakoñczeniu nie odpowiadaj¹ majestatowi
Matki Bo¿ej powoduj¹cemu u osób, którym Ona siê ukazuje, ca³kiem odmienne reakcje od tych, które zosta³y opisane przez wizjonerów z Medjugorje. Uczucia radoœci, wzruszenia i szczêœcia doznane przez wizjonerów
w innych, opisanych wczeœniej okolicznoœciach, s¹ zaœ „przeplatane” z jednej strony poczuciem smutku, opuszczenia, lêku i napiêcia po³¹czonym
niekiedy ze ³zami i stanem depresyjnym, z drugiej zaœ – z obojêtnoœci¹ wobec tych „objawieñ”. Tego typu zmiany nastrojów, zachodz¹ce u wizjonerów z Medjugorje, równie¿ nie s¹ odpowiednie dla stanu osób doznaj¹cych autentycznych objawieñ maryjnych. Wizjonerzy bowiem powinni
prze¿ywaæ je „spokojnie i ³agodnie”, jak to jest wymagane we wspomnianym wy¿ej kryterium. Zestawienie informacji o doznanych przez wizjonerów uczuciach z szóstym kryterium regu³y godnoœci pozwala uznaæ, i¿ badane „objawienia” nie spe³niaj¹ okreœlonych przez to kryterium warunków. To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ boskie pochodzenie badanych zjawisk.
Analiza przedstawionych przez D. Rafalsk¹ faktów, które sta³y siê
podstaw¹ do wyci¹gniêtych powy¿ej wniosków
Autorka korzysta³a w tym podrozdziale z kilku Ÿróde³. Przede
wszystkim z ksi¹¿ek o. J. Bubalo i J. Marina, wywiadu Jakova udzielonego dla o. Livio75, z artyku³ów zamieszczonych w „Znaku Pokoju”,
75

Dyrektora w³oskiego Radia Maryja.
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ksi¹¿ek s. Emmanuel, oraz pracy naukowej: Resch, Gagliardi I Vegganti di Medjugorje oraz pracy R. Laurentina (12 anni di apparrizioni…). Mo¿na zauwa¿yæ w tym podrozdziale wyraŸn¹ tendencjê do
takiego doboru faktów, ¿e czytaj¹cy tê pracê ma siê wra¿enie, ¿e z widz¹cymi dzieje siê coœ niedobrego, a zjawisko, którego doœwiadczaj¹
wzbudza w nich przede wszystkim bardzo przykre doznania. D. Rafalska, tak okreœla³a uczucia wizjonerów:
… niepokój i strach (…). Inni „wpadli w omdlenie”, Jakov by³ tak przejêty, ¿e wpad³ (…) w cierniste krzewy (…), Ivanka i Mirjana zas³ab³y (….),
Maria (…) nie mog³a utrzymaæ siê na nogach (…) znieruchomia³y ze strachu (…) byli wtedy bardzo zdenerwowani (…), wzbudza³o w nich mieszane uczucia: doznawane na pocz¹tku zdenerwowanie i lêk przechodzi³y
w radoœæ, zadowolenie (…). Maria z kolei jest wtedy spokojna, ale „prze¿ywa te chwile w ogromnym napiêciu” (...). Jakov „po³o¿y³ siê do ³ó¿ka
i zaszy³ pod kocem” (…), [o Mirjanie] zapada³am w ciê¿kie stany depresyjne (…).

Oto przyk³adowe fakty podane przez D. Rafalsk¹. Mog¹ one
sugerowaæ, ¿e spotkania widz¹cych z Gosp¹ przebiegaj¹ nieomal
w atmosferze grozy. D. Rafalska usi³owa³a dokonaæ podzia³u prze¿yæ, których doœwiadczali widz¹cy: (…) w trakcie spotkania z Ni¹,
po jego zakoñczeniu i w oczekiwaniu na nie, tak¿e przy dotykaniu Jej
sukni i poca³unku Gospy oraz po otrzymaniu od Niej orêdzi-tajemnic
(…), (dwa przedostatnie punkty podzia³u wzbudzaj¹ wielkie zdziwienie czytaj¹cego, czy rzeczywiœcie wymaga³o osobnej klasyfikacji dotykanie sukni Pani oraz poca³unki Gospy). Analizuj¹c w tym
podrozdziale, jakich uczuæ doznawali widz¹cy (odnoœnie pierwszego punktu podzia³u Rafalskiej, czyli w trakcie objawienia), zauwa¿amy, ¿e by³y to w wiêkszoœci ju¿ przytoczone uczucia, przykre,
bolesne, czyli – niepokój i lêk, którym towarzysz¹ jakieœ dziwne zachowania – omdlenia, a twarze (…) niekiedy zaœ wygl¹da³y dziwnie
i œmiesznie. A tymczasem, dominuj¹cymi i podstawowymi uczuciami rodz¹cymi siê w trakcie objawienia Gospy, o których mówi¹
widz¹cy, s¹ uczucia radoœci i pokoju. Aby pokazaæ, ¿e D. Rafalska
manipulowa³a wypowiedziami widz¹cych (tak¿e cytowanymi przez
siebie materia³ami Ÿród³owymi), zestawiê wszystkie okreœlenia odnosz¹ce siê do uczuæ w trakcie objawienia (bezpoœrednio lub poœrednio), które Rafalska zamieœci³a w tym podrozdziale.
74
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Uczucia przykre, nieprzyjemne lub takie zachowania widz¹cych,
które nie sugeruj¹ pozytywnych prze¿yæ widz¹cych:
„niepokój i strach”, „wpadli w omdlenie”, „Jakov by³ tak przejêty, ¿e
wpad³ (…) w cierniste krzewy”, „Ivanka i Marija zas³ab³y”, „Maria by³a
przera¿ona, ¿e nie mog³a utrzymaæ siê na nogach”, „wizjonerki znieruchomia³y ze strachu” „byli zdenerwowani”, „wydaj¹ siê bardziej twardzi
i mniej wra¿liwi, „drugi w tym czasie by³ smutny” „twarze niektórych
z nich by³y niezmienione (w stosunku do chwili przed „objawieniem”),
„(…) lub zimne”, „Niekiedy wygl¹da³y dziwnie œmiesznie”.

Uczucia mieszane (te nie sugeruj¹ te¿ pozytywnego prze¿ycia
widz¹cych):
„doznawane na pocz¹tku zdenerwowanie i lêk przechodzi³y w radoœæ
i zadowolenie. Niekiedy zaœ radoœæ ustêpowa³a ³zom”, „Maria z kolei jest
wtedy spokojna, ale prze¿ywa te chwile w ogromnym napiêciu”

Uczucia radosne, przyjemne:
„Mirjana wyzna³a, i¿ w obecnoœci domniemanej Matki Bo¿ej odczuwa
pragnienie pozostania przy Niej na zawsze. Niekiedy w trakcie „objawienia” wizjonerka ta p³acze z radoœci, ze wzruszenia i szczêœcia”,
„Równie¿ dla niej przebywanie z Gosp¹ jest wielk¹ radoœci¹” [chodzi
o Marijê], „jeden z nich okazywa³ radoœæ” [drugi w tym czasie by³ smutny, wiêc te¿ byæ mo¿e nie jest to pozytywna ocena ca³oœci owego prze¿ycia widz¹cych].

Uczucia, co do których jest trudno okreœliæ ich charakter, zosta³y okreœlone jako: jeszcze inne, powa¿ne. Na podstawie przedstawionych przez Rafalsk¹ faktów stwierdzamy, ¿e jeœli ktoœ doznawa³
czegoœ radosnego, mog³a to byæ chyba jedynie Mirjana lub Marija. Zacytujê teraz przyk³adowe wypowiedzi widz¹cych, aby pokazaæ, ¿e
prze¿ywaj¹ oni spotkania z Gosp¹ jako stan niewys³owionego szczêœcia
i pokoju. Ten fakt pokazuje te¿, ¿e autorka analizowanej pracy manipulowa³a cytowanymi materia³ami Ÿród³owymi. Oto mamy pracê naukow¹, która nie dosyæ, ¿e oparta jest przede wszystkim na Ÿród³ach
drugorzêdnych (z punktu widzenia naukowego, bo s¹ to ksi¹¿ki popularyzuj¹ce orêdzie z Medziugorja, a nie prace naukowe), to wystêpuj¹
w niej wyrywane z kontekstu pewne zdania odnoœnie do uczuæ czy czyjegoœ zachowania. Rafalska korzysta³a w tym podrozdziale w³aœciwie
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z jednej pracy naukowej: Gagliardi i Rescha (ci 12 grudnia 1998 prowadzili badania widz¹cych). Korzysta³a co prawda z jednej publikacji
R. Laurentina, ale ta nie by³a jego g³ówn¹ prac¹ naukow¹ dotycz¹c¹ objawieñ z Medziugorja76.
Z tak obszernej pracy Gagliardi i Rescha D. Rafalska wyrwa³a
z kontekstu trzy zdania: jedno o jakimœ niepokoju i strachu widz¹cych, drugie o mieszanych uczuciach w trakcie objawienia, trzecie
o strachu Ivana, jaki odczuwa³ w nocy po objawieniu. Zauwa¿my
te¿, w którym roku by³y przeprowadzone te badania – w 1998. Przeprowadzono w tych badaniach wywiad z widz¹cymi odnoœnie do
wydarzeñ z przesz³oœci, ale czy mo¿na po kilkunastu latach dok³adnie precyzowaæ swoje uczucia? Rafalska, jak wynika z jej pracy, takich badañ w ogóle nie przeprowadza³a (nie wiemy, czy nawet rozmawia³a z którymœ z widz¹cych, choæ we wstêpie dowiadujemy siê
o jej pobycie w Medziugorju)77. Przytoczê teraz krótki fragment
z ksi¹¿ki o. Janko Bubalo, „Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹
Bo¿¹”, z której D. Rafalska w swojej pracy, przytoczy³a a¿ cztery
okreœlenia dotycz¹ce uczuæ widz¹cych.
„Przed i po objawieniu
Janko: Powiedz mi, Vicko, co odczuwacie tu¿ przed spotkaniem
z Pani¹?
Vicka: – Jest to zawsze to samo cudowne uczucie!
J. – Mimo ponad tysi¹ca spotkañ?
V. – Tego nie da siê wypowiedzieæ! Trzeba to prze¿yæ, by to zrozumieæ.
J. – Chocia¿ wiesz z góry, jak to bêdzie?
V. – To jest niepojête! Jakby Niebo otwiera³o siê przed tob¹! Te
oczy… ten uœmiech… ta tkliwoœæ… ten g³os, który szepcze… Cudowne!
J. – a inni jak to odczuwaj¹?
V. – Mniej wiêcej tak, jak ja myœlê.
76

Teolog ten aktualizowa³ corocznie fakty zwi¹zane z tymi wydarzeniami
(tym razem po 12 latach od pocz¹tku objawieñ). We wstêpie mojej pracy zamieœci³em ju¿ streszczenie badañ tzw. „Medziugorje 3” (dostêpne na stronie internetowej Centrum Informacyjnego „Mir”: www.medjugorje.hr).
77 B³êdy rzeczowe dotycz¹ce Medziugorja, jakie pope³ni³a D. Rafalska
w swojej pracy, wzbudzaj¹ w¹tpliwoœci – czy badania jej by³y przeprowadzone poprawnie. Rafalska nie podaje, i¿ przeprowadza³a wywiady z widz¹cymi.
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J. – Nie s¹dzê. Kiedy obserwujê was podczas ekstazy, niektóre
twarze pozostaj¹ niezmienione. Prawie ¿adne œwiat³o czy wra¿enie
nie odbija siê na nich. Pozostaj¹ zimne. Mo¿e jest to zale¿ne od charakteru. „Pozostajê spokojna, ale prze¿ywam te chwilê w ogromnym
napiêciu” – powiedzia³a mi Maria. Ona równie¿ ma wra¿enie, ¿e unosi
siê do Nieba.
V. – Mo¿e to te¿ pochodzi od Pani. Od kogó¿ innego?
J. – Co odczuwacie, gdy Pani „odesz³a”- jak wy to mówicie?
V. – To jest tak, jakby coœ odrywa³o siê od mego serca. Nie umiem
tego wyt³umaczyæ.
J. – Odgad³em to widz¹c ostatniego wieczoru wyraz twej twarzy
w chwili wypowiedzenia „odesz³a”. By³o to jak gdyby westchnienie.
V. – Gdybym nie wiedzia³a, ¿e jutro znów J¹ zobaczê, jak¿e bardzo
by³oby mi ¿al!
J. – Kiedyœ to nast¹pi.
V. – To prawda, ale wolê o tym nie myœleæ. Pani to tak¿e pomo¿e
nam znieœæ.
J. – Pomo¿e, jak pomog³a Mirjanie, gdy przesta³a siê jej ukazywaæ.
V. – Bo¿a m¹droœæ czuwa nad nami.
J. – A co odczuwaj¹ inni?
V. – Nie wiem. Nie pytam ich.
J. – Maria powiedzia³a mi, ¿e odczuwa prawie to samo, Ivanka
tak¿e. Obaj ch³opcy wydaj¹ siê bardziej twardzi i mniej wra¿liwi”.

Na podstawie tego fragmentu ksi¹¿ki J. Bubalo D. Rafalska
napisa³a: … O. Janko Bubalo(…) pisze, ¿e twarze niektórych z nich
by³y niezmienione (w stosunku do chwili przed „objawieniem”–
przyp. D.R.) lub zimne. Niekiedy zaœ wygl¹da³y dziwnie i œmiesznie
(…). Maria (…) „prze¿ywa te chwile w ogromnym napiêciu”, (…)
Ivan i Jakov natomiast „wydaj¹ siê bardziej twardzi i mniej wra¿liwi” (…) Vicka stwierdzi³a, ¿e prze¿ywa „wtedy zawsze to samo cudowne uczucie” (mowa jest o uczuciach Vicki w trakcie oczekiwania
na objawienie).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wywiadu udziela³a Vicka. Nie mog³a siê
ona obiektywnie wypowiadaæ o uczuciach innych. Jeœli coœ na temat
uczuæ innych powiedzia³a ona czy o. Janko, to ta wypowiedŸ nie
mia³a wartoœci absolutnie pewnego faktu, bo uczucia s¹ spraw¹ osobist¹ ka¿dego cz³owieka. D. Rafalska natomiast czerpa³a z powy¿szego fragmentu informacje o uczuciach innych widz¹cych (a przecie¿ tylko jedno i to koñcz¹ce jej wypowiedŸ dotyczy³o Vicki).
D. Rafalska jakby „nie zauwa¿y³a” opisanych przez Vickê spotkañ
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z Gosp¹, niezwyk³ych i przedstawionych w pozytywnym œwietle.
W cytowanej powy¿ej wypowiedzi Vicki dominuj¹ uczucia radosne.
D. Rafalska, „wy³apywa³a” drugorzêdne informacje o innych widz¹cych, a te zdominowa³y przedstawiony przez ni¹ fakt. Oczywiœcie
nie zauwa¿y³a te¿, ¿e w tekœcie by³o napisane o Ivance i Mariji, które
mia³y doœwiadczaæ tego samego co Vicka (a jest to doœwiadczenie
pozytywne). D. Rafalska przytoczy³a na okreœlenie uczuæ wizjonerów jakiœ marginalny zwrot: „napiêcia doœwiadczanego przez Marijê”, co budzi u czytelnika podejrzenie jakiejœ patologii. Trzeba
zwróciæ uwagê, ¿e tekst ten wziêty by³ z kolejnego przek³adu (chorwacki – w³oski – francuski i dopiero polski). Byæ mo¿e w jêzyku
chorwackim by³o u¿yte inne s³owo. Poza tym czasami trudno zwerbalizowaæ swoje uczucia. To co zosta³o okreœlone s³owem „napiêcie”, mog³o to byæ zupe³nie innym uczuciem, trudnym do okreœlenia.
Czytaj¹c bezpoœrednie wywiady z Marij¹, dowiadujemy siê, ¿e doœwiadcza ona uczuæ przyjemnych, radosnych, np. „… Ka¿de z Jej odwiedzin to wielka radoœæ (…)”78.

To, ¿e ojciec Bubalo opisa³ prze¿ycia ch³opców (widz¹cych)
w nastêpuj¹cy sposób: „… Obaj ch³opcy wydaj¹ siê bardziej twardzi
i mniej wra¿liwi (…)” nie znaczy, ¿e stwierdzi³, jakoby byli obojêtni wobec objawieñ.
W tym miejscu warto przytoczyæ wywiady przeprowadzone
z Jakovem i Ivanem79:
„Kršni Zavièaj” : Czy trudno ci by³o uwierzyæ, ¿e nieznana postaæ kobiety
jest faktycznie Matk¹ Bo¿¹?
Jakov: (…) powodem, dla którego uwierzy³em, by³o to, co prze¿y³em
w swoim sercu. Niezmiern¹ radoœæ, niezmierny pokój, dobroæ Matki
Bo¿ej, któr¹ odczu³em, Jej mi³oœæ(…)”
K.Z.: Które spotkanie by³o dla ciebie najlepsze w tym roku?
Jakov: (…) Ka¿de spotkanie z Matk¹ Bo¿¹ jest czymœ wyj¹tkowym (…)”
K.Z.: Które spotkanie by³o nieprzyjemne?
Jakov: Nie mogê powiedzieæ nieprzyjemne, ale jedno spotkanie by³o
smutne, dlatego ¿e widzia³em Matkê Bo¿¹, gdy p³aka³a (…)”.
78

J. Connell, Królowa Wszechœwiata, 113.
. Iliæ i wspó³pracownicy, Dwadzieœcia lat z Matk¹ Bo¿¹ w Medziugorju,
146,179–180. (Tej pozycji nie ma w bibliografii Rafalskiej, a byæ powinna – jako
materia³ Ÿród³owy – s¹ tu przecie¿ bezpoœrednie wypowiedzi widz¹cych.)
79
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Podobnie powiedzia³ zreszt¹ Ivan:
„… Wszystkie spotkania s¹ zreszt¹ bardzo przyjemne, ciep³e (…). By³y
spotkania, kiedy Matka Bo¿a by³a smutna, zatroskana (…). Oprócz wojny Matka Bo¿a martwi³a siê aborcjami, grzechem, rozwodami (…). Parê
razy Matka Bo¿a p³aka³a w czasie spotkania (...)”.

D. Rafalska natomiast napisa³a, ¿e Jakov … nie odczuwa niczego
szczególnego (…) (chodzi³o D. Rafalskiej o uczucia doznawane w trakcie
oczekiwania na objawienia). Jest to kolejny przyk³ad manipulowania cytowanym artyku³em, bo w „Znaku Pokoju” nr 105, na wskazanej przez
D. Rafalsk¹ stronie (11) jest zamieszczony wywiad z Jakovem. Nie znajdziemy u tego wizjonera postawy obojêtnoœci wobec objawieñ Matki
Bo¿ej80.
Jakov odpowiada na pytanie:
„… Czy móg³by Pan opisaæ spotkanie z Gosp¹?
[Jakov] „(…) Ka¿de objawienie jest jak otwarte niebo, jak wejœcie
w nieznany, lecz piêkny i cudowny œwiat. Za ka¿dym razem jest tak, jakby to by³o pierwszy raz. Jest jak coœ, czego siê nie widzia³o ani siê nie
prze¿y³o dot¹d, np. Jej postaæ, g³os, sposób mówienia…spotkanie nie
daj¹ce siê opisaæ s³owami”.

Na kolejne pytanie:
„Czy ukazanie siê Matki Bo¿ej poprzedza jakieœ przeczucie?”
[Jakov] „(…) Do spotkania przygotowujê siê przez modlitwê. Przed
objawieniem nie odczuwam niczego szczególnego. Przeprowadzono
ró¿ne badania na nas widz¹cych podczas objawieñ. Stwierdzono, ¿e
w tym czasie nic nie czujemy, jakby nas nie by³o, lecz my sami czujemy
siê normalnie (…)”.

U¿ycie przez Rafalsk¹ wyrwanego z kontekstu stwierdzenia Jakova,
¿e nie odczuwa on przed objawieniem niczego szczególnego, mo¿e sugerowaæ jak¹œ obojêtnoœæ wobec spotkañ z Gosp¹, a tymczasem, czytaj¹c
ten fragment w ca³oœci, dowiadujemy siê, ¿e spotkanie z Gosp¹ jest niezwyk³ym prze¿yciem. W okreœleniu „niczego szczególnego” kryje siê
80

D. Rafalska we wnioskach koñcowych napisze o prze¿yciach wizjonerów,
które wg niej maj¹ siê charakteryzowaæ z drugiej zaœ [strony] obojêtnoœci¹ wobec
tych „objawieñ”.

www.medjugorje.org.pl

79

odpowiedŸ na postawione pytanie: „Czy spotkanie z Gosp¹ poprzedza jakieœ przeczucie? Odpowiada, ¿e nie odczuwa nic szczególnego.
W tym podrozdziale spotkamy te¿ jeszcze inne przyk³ady manipulacji cytowanymi materia³ami Ÿród³owymi. Wed³ug Rafalskiej 30
czerwca 1981 r. … wizjonerki znieruchomia³y ze strachu (…). Stwierdzenie to wi¹¿e siê z analiz¹ uczuæ, doznawanych przez wizjonerów
w trakcie objawienia. Okazuje siê, ¿e jest to wyrwany z kontekstu, incydentalny opis, który nie przedstawia typowych uczuæ wizjonerów podczas
ekstazy. W cytowanym materiale Ÿród³owym, czyli w ksi¹¿ce o. Janko
Bubalo Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, Vicka mówi³a
o uczuciach Mariji i Ivanki (co jest ju¿ problematyczne, aby przekazaæ
dok³adne informacje o uczuciach innych). Opis dotyczy wydarzeñ z dnia
1 lipca 1981 r. Vicka opowiada (kilka lat póŸniej), ¿e ona, Marija i Ivanka
zosta³y zabrane do samochodu i wywiezione przez ludzi z gminy, w czasie
kiedy mia³y udaæ siê na Podbrdo (Vicka stwierdzi³a, ¿e zaczê³y waliæ
w samochód, a oni odwieŸli je z powrotem). Gospa ukaza³a siê im w tym
czasie, gdy by³y podstêpnie wywiezione poza zwyk³e miejsce objawieñ,
dlatego Marija i Ivanka znieruchomia³y ze strachu, co jest zrozumia³e
w kontekœcie opisanej sytuacji. W pracy D. Rafalskiej jest zamieszczone
wyrwane z kontekstu stwierdzenie, ¿e … wizjonerki znieruchomia³y ze
strachu (…), natomiast nie ma do tego stwierdzenia ¿adnego komentarza,
¿adnej wiadomoœci o sytuacji zewnêtrznej, która towarzyszy³a temu odczuciu, ¿adnej wiadomoœci, ¿e dzieci zosta³y oszukane przez przedstawicieli w³adz komunistycznych.
Mo¿na podaæ jeszcze inny przyk³ad manipulacji cytowanymi
faktami w analizowanej pracy (dotyczy to uczuæ wizjonerów w trakcie objawienia).
D. Rafalska napisa³a o twarzach wizjonerów: … Niekiedy zaœ wygl¹da³y
dziwnie i œmiesznie (…). To okreœlenie mia³o znajdowaæ siê w ksi¹¿ce
o. Bubalo Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹ (ten fragment ju¿
zacytowa³em w ca³oœci. Nie znajdziemy w nim powy¿szego okreœlenia
D. Rafalskiej) lub w publikacji B³ogos³awiona ziemia. Œwiadectwa (na
stronie 113). Zacytujê tekst, do którego odsy³a czytelnika D. Rafalska:
„… Vicka, chocia¿ chora modli³a siê. Gdy Pani przysz³a, Vicka poruszaj¹c
g³oœno ustami, rozmawia³a z Ni¹. Wydawa³o siê to jednemu z cz³onków
grupy tak dziwne i œmieszne, ¿e pocz¹³ siê g³oœno œmiaæ (…)”.
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Z tego opisu wynika, ¿e jednemu z cz³onków grupy wydawa³o siê
œmieszne, jak Vicka w czasie objawienia porusza³a wargami (Nie znaczy to, ¿e tak naprawdê by³o to œmieszne. D. Rafalska napisa³a: niekiedy
zaœ wygl¹da³y dziwnie i œmiesznie)81.
W podrozdziale tym trzeba równie¿ zauwa¿yæ pewne uproszczenia
a ostatecznie b³êdne wnioski.
D. Rafalska analizowa³a uczucia wizjonerów. Raz mówi³a o Vicce, Ivanie, innym razem o Jakovie (czy innych wizjonerach). Wnioski
wyci¹gnê³a odnoœnie do wizjonerów (wszystkich). Nie mo¿na traktowaæ wizjonerów jako jednej ca³oœci i to w odniesieniu do tak bardzo
osobistej sprawy, jak¹ s¹ uczucia. B³êdem jest tak¿e niezauwa¿enie
ró¿nic czasowych w doznawanych uczuciach. Kiedy Rafalska pisa³a
o Mirjanie, jej „stanie depresyjnym”, by³o to wydarzenie opisywane po
1982 r. Wczeœniej D. Rafalska ukazywa³a jakieœ stany emocjonalne
u Jakova czy Vicki zupe³nie z innych lat. We wnioskach napisa³a
o przeplataniu siê ró¿nych uczuæ: smutku, opuszczenia, lêku, stwierdzaj¹c istnienie jakichœ zmiennych nastrojów. D. Rafalska przytoczy³a
w³aœciwie jeden fakt „zmiennoœci emocjonalnej” widz¹cych, z pracy
Rescha i Gagliardi I Veggenti di Medjugorje. Riserca psicofisiologica
1998 (dotycz¹cy zreszt¹ uczuæ, które wi¹za³y siê z pierwszymi dniami
objawieñ. Nie dowodzi to zmiennoœci emocjonalnej wizjonerów
w czasie kilku tysiêcy innych spotkañ z Matk¹ Bo¿¹). Ci naukowcy nie
doszli do tak tendencyjnych wniosków jak D. Rafalska, mimo ¿e to oni
prowadzili badania bezpoœrednio, a nie autorka analizowanej pracy.
(D. Rafalska korzysta³a z pracy tych naukowców, wyrywaj¹c z kontekstu pewne zdania czy fakty).
Teraz zacytujê fragment pracy I Veggenti di Medjugorje. Riserca
psicofisiologica 1998, maj¹cy wg Rafalskiej wskazywaæ na zmiennoœæ
emocjonaln¹ zachodz¹c¹ u widz¹cych w trakcie objawienia, a osta81

M³odzie¿ [by³a to grupa modlitewna] mo¿e nawet czasami znaleŸæ powód
do œmiechu w powa¿nej sytuacji. Nie musia³a byæ to okazja do œmiechu dla osoby
doros³ej. Wystarczy byæ œwiadkiem objawienia widz¹cych z Medziugorja (lub
obejrzeæ film pokazuj¹cy ten fenomen), aby wyrobiæ sobie opiniê, czy istotnie, gdy
wizjonerzy w trakcie ekstazy poruszaj¹ wargami (w tym wypadku Vicka), a nie
s³ychaæ ich mowy, mog¹ staæ siê dla kogoœ powodem do œmiechu. W moim przekonaniu nie, ale czyjaœ subiektywna opinia nie mo¿e byæ podstaw¹ do wyci¹gania
tak daleko id¹cych wniosków w pracy naukowej.
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tecznie byæ jednym z faktów-dowodów, ¿e Tego typu zmiany nastrojów
zachodz¹ce u wizjonerów z Medjugorje, równie¿ nie s¹ odpowiednie dla
stanu osób doznaj¹cych autentycznych objawieñ maryjnych.
Na stronie 133 pracy Rescha i Gagliardi mo¿na przeczytaæ:
„Resch: Vuol dire come se ti trovassi fuori da ogni spazio e tempo?
Vicka: Non ci sono parole per descriverlo, poiché non c’è nulla con
cui sia possibile stabilire un raffronto.
Resch: Hai avuto paura?
Vicka: C’era un po’di gioia ed un po’ di paura, ma non quella paura,
ad esempio una paura negativa, qualcosa di inspiegabile. Questo è stato il primo momento, ma poi provi una gioia, pace, contentezza, un qualcosa che si può solo vivere”.

Zapewne, nie mo¿na na podstawie tego fragmentu dowodziæ zmiennoœci emocjonalnej widz¹cych (tym bardziej, ¿e fakt ten dotyczy jedynie wizjonerki Vicki).
Co prawda w ksi¹¿ce o. Bubalo spotkamy taki opis:
„… w trakcie objawienia ró¿ne by³y wasze postawy. Ty by³aœ weso³a
i uœmiechniêta jak zwykle, mimo ¿e w tym czasie by³aœ chora, Maria ze
sw¹ zwyk³¹ powag¹ by³a pogodna. Natomiast Ivanka i Jakov prze¿ywali
coœ przykrego. Widaæ to by³o na ich twarzach. Jedna chwila spowodowa³a u Ivanki skurcz, jakby zaraz mia³a wybuchn¹æ p³aczem. Zachowanie Pani nie by³o takie, jak zazwyczaj (…)”.

Jak sam ojciec Bubalo napisa³, nie by³o to zwyczajne zachowanie Gospy, bo by³o to objawienie szczególne, poniewa¿ Gospa
prowadzi³a rozmowy z widz¹cymi na ró¿ne tematy. W ksi¹¿ce J. Bubalo zosta³o to okreœlone jako (rozmowy) „na kilku kana³ach”. Matka
Bo¿a mówi³a z ka¿dym widz¹cym o czymœ innym, ale nie znaczy to,
¿e towarzyszy³a tym spotkaniom zmiennoœæ emocjonalna. D. Rafalska z tego fragmentu „wy³apa³a” s³owo „skurcz” i umieœci³a w tym
podrozdziale ów „skurcz” jako podstawê do stworzenia nowego faktu, takiego, który mo¿e sugerowaæ znowu jak¹œ patologiê. D. Rafalska napisa³a tak:
„… Co do uczuæ doznawanych w trakcie przekazywania przez Gospê
orêdzi-tajemnic, to towarzyszy temu niekiedy p³acz wizjonerów. W czasie
takiego „objawienia” na twarzy Ivanki pojawi³ siê skurcz. W rozmowie
z o. Bubalo, wyzna³a: Ty te¿ byœ siê ba³, gdybyœ to us³ysza³”.
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W przypisach Rafalskiej znajdziemy odwo³anie do cytowanej ksi¹¿ki
o. Janko Bubalo i znowu znajdujemy tu b³¹d, bo w czasie objawienia 29 listopada 1982 r. Ivanka co prawda mia³a otrzymaæ tajemnicê, ale odpowiedzia³a zupe³nie coœ innego ojcu Bubalo (Rafalska przytoczy³a s³owa
Mariji, ale zupe³nie z innej strony tej ksi¹¿ki). Zreszt¹ znowu nie wiemy,
co w tym opisie naprawdê oznacza³ ów „skurcz” na twarzy Ivanki, tak
okreœlony w przek³adzie polskim z jêzyka francuskiego.
Pisa³em ju¿ o tendencyjnym poszukiwaniu przez D. Rafalsk¹ w materia³ach Ÿród³owych przykrych doznañ i uczuæ widz¹cych, np. strachu,
niepokoju, a pominiêciu ich dominuj¹cych uczuæ radosnych i przyjemnych. Teraz wspomnê o innych faktach – „wy³apanych” tendencyjnie
z cytowanego materia³u Ÿród³owego. D. Rafalska napisa³a w swojej pracy:
… inni wpadli w omdlenie. Nie wiadomo z jakiego jêzyka jest t³umaczony
wywiad z Mirjan¹ z 15 kwietnia 1989 r. i czy rzeczywiœcie w oryginale
pad³o s³owo „omdlenie”. Nie wiadomo te¿, co oznacza³o s³owo „omdlenie”, o kim mówi³a Mirjana. Zacytujê ten fragment:
„Gdy wtedy na pocz¹tku ujrzeliœmy Matkê Bo¿¹, wpadliœmy w omdlenie,
ale potem gdy zbli¿a³a siê Ona do nas jako Matka – abyœmy uznali w Niej
nasz¹ Matkê – jak kobietê z ludu – by³o coœ piêknego, nie do opisania. Nie
mo¿na tego opisaæ s³owami”.

Jest to ubarwiony przez Mirjanê opis przekazany po kilku latach od
tego „omdlenia”. Rafalska umieœci³a powy¿sze stwierdzenie Mirjany (byæ
mo¿e lapsus jêzykowy) w swojej pracy jako bardzo znacz¹cy fakt omdlenia w naszym rozumieniu. W innych opisach z pierwszych dni objawieñ,
np. ksi¹¿ce J. Bubalo Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹ (te¿
przek³ad z francuskiego) spotkamy tak¹ wypowiedŸ o. Janko Bubalo :
„… Vicko, powiedzia³aœ przed chwil¹, ¿e pokonaliœcie górê niezwykle
³atwo. Jednakowo¿ opowiada³aœ mi, ¿e pewnego dnia Mirjana i Ivanka
omdla³y. V. – Tak, ale tylko na chwilê (…)”82.

Nie wiadomo jednak, co oznacza³o s³owo „omdlenie” w terminologii Vicki. Vicka te¿ opowiada³a o trzecim dniu objawieñ:
„… Maria by³a tak przera¿ona, ¿e nie mog³a utrzymaæ siê na nogach”
(chodzi tu o dodatkow¹ wizjê dla Mariji).
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Powiedzia³a to jednak Vicka, a nie Marija. D. Rafalska, równie¿ to
zdanie Vicki (ale jako fakt dotycz¹cy Mariji) przytoczy³a w analizowanym przeze mnie podrozdziale. Umieœci³a te¿ w swojej pracy opis
uczuæ Mirjany, po zakoñczeniu (dla niej) regularnych objawieñ,
z ksi¹¿ki J. Marina Królowa Pokoju83. Mirjana powiedzia³a o sobie:
„… Zapada³am w ciê¿kie stany depresyjne (milczenia) (…)”

Tu Rafalska tego, co napisane by³o w nawiasie nie przytoczy³a,
choæ cytuje wypowiedŸ z tej ksi¹¿ki. Jak z tego wynika autor tej pracy,
mia³ trudnoœci z nazwaniem owych „stanów depresyjnych”, a Mirjana
te¿ zapewne nie potrafi³a tego w³aœciwie okreœliæ.
Zauwa¿my, ¿e by³ rok 1982. Minê³o kilkanœcie miesiêcy od pocz¹tku
objawieñ. Czy mo¿na od kogoœ po roku objawieñ wymagaæ od m³odej
dziewczyny dojrza³oœci duchowej? Wydaje siê, ¿e czymœ naturalnym jest
odczucie smutku, mo¿e i stanów depresyjnych u Mirjany, gdy po roku
codziennych spotkañ Gospa przestaje siê jej objawiaæ. Mo¿emy to
trudne doœwiadczenie porównaæ do sytuacji chrzeœcijanina, któremu
odbierze siê mo¿liwoœæ uczestniczenia we Mszy œw., albo praktykowania
modlitwy. Zapewne bêdzie to dla niego trudnym prze¿yciem. Jeœli nie ma
on dostatecznie silnej wiary, to mo¿e ow¹ sytuacjê prze¿ywaæ jako tzw.
stany depresyjne. Podobnie mo¿emy myœleæ o przejœciach Mirjany.
D. Rafalska nie doda³a te¿ dalszej czêœci opisu autorskiego z cytowanej ksi¹¿ki, odnoœnie do tego wydarzenia:
„… Wszyscy, którzy znaj¹ Mirjanê, mówi¹, ¿e w jej charakterze i usposobieniu dokona³y siê ogromne zmiany zewnêtrzne, a tak¿e i w ¿yciu wewnêtrznym dostrzega siê w niej znacznie wiêksz¹ dojrza³oœæ (…)”.

D. Rafalska te¿ napisa³a we wnioskach o prze¿ywaniu przez
widz¹cych owego stanu depresyjnego (tego okreœlenia nie umieœci³a
w cudzys³owie) na przemian z … obojêtnoœci¹ wobec tych „objawieñ”. To ostatnie okreœlenie jest tendencyjnym dodatkiem D. Rafalskiej, nie opartym na ¿adnym wiarygodnym materiale Ÿród³owym.
Nikt z widz¹cych nie mówi³ o obojêtnoœci wobec objawieñ.
Czy mo¿na nieco dok³adniej przeanalizowaæ stan uczuæ przed,
w czasie i po objawieniu podczas pierwszych dni objawieñ dok³adniej
83
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ni¿ to zrobi³a D. Rafalska? Oczywiœcie, mo¿na. Mo¿na siêgn¹æ chocia¿by do nagranych wywiadów udzielonych przez wizjonerów w czasie
pierwszych dni objawieñ. Te zosta³y dok³adnie zapisane w pracy Dariji
Škuncy-Klanac U Ÿróde³ Medziugorja ale z tej pracy, jak ju¿ pisa³em,
nie skorzysta³a Rafalska. Przytoczmy kilka wypowiedzi widz¹cych,
pokazuj¹cych ich stan emocjonalny na podstawie tej pracy.
Wywiad (27.06. przed po³udniem)
„… O. Zovko: Ciê¿ko wam by³o?
Jakov: Ciê¿ko nam, ale jeszcze jak wspinaliœmy siê w górê. Ale jak
schodzisz jest l¿ej, ale mnie nie jest....
O. Zovko: Czy po tym wszystkim ba³eœ siê w domu? Nie mog³eœ
spaæ?
Jakov: Ba³em siê…”

(Zauwa¿amy, ¿e Jakov mówi o strachu, ale po jednym z pierwszych
objawieñ).
Ale dalej przeczytamy (w tym samym dniu udzielania wywiadu):
„… O. Kosir: Czy choæ trochê siê ba³eœ, czy spa³eœ ?
Jakov: Nie. Wczoraj spa³em w najlepsze, ale pierwszego wieczoru
siê ba³em.
O. Zovko: Czego?
Jakov: Ba³em siê (…).
O. Zovko: Bêdziesz siê ba³ dziœ wieczorem, czy nie?
Jakov: Nie. Czego mia³bym siê baæ! Pierwszy raz jak zobaczy³em
ba³em siê, a drugi raz…”

Strach towarzyszy³ Jakovowi tylko po pierwszym dniu objawieñ.
D. Rafalska napisa³a o domniemanej zmiennoœci stanów emocjonalnych widz¹cych, czyli takie uczucie powinno pojawiaæ siê czêœciej
u Jakova, a takich faktów nie znajdujemy w dostêpnych Ÿród³ach.
Wywiad o. Zovko z Mirjan¹ 27.06. 1981r. po po³udniu:
„O. Zovko: Czy ba³aœ siê spaæ?
Mirjana: Wcale.
O. Zovko: Naprawdê, czy mog³aœ pobo¿nie siê modliæ?
Mirjana: Co wieczór siê modlimy.”

Jak mo¿na zauwa¿yæ, Mirjana nie stwierdzi³a w tym wywiadzie, ¿e
doœwiadcza³a po objawieniu siê Matki Bo¿ej uczucia strachu.
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„… O. Zovko: Zemdla³aœ?
Mirjana: Tak, ja i Ivica zemdla³yœmy z powodu t³oku i gor¹ca i wszystkiego…”

Omdlenie, o jakim mówi Mirjana ma konkretne przyczyny. Rafalska napisa³a o jakichœ omdleniach, tak, jakby mia³y one sugerowaæ
stan patologiczny. Wiemy, ¿e w czasie Mszy œw. czêsto zdarzaj¹ siê
omdlenia w t³oku i z powodu gor¹ca, a te fakty nie wykluczaj¹ realnej
obecnoœci Jezusa w czasie Eucharystii. Tutaj te¿ nie musz¹ przeczyæ
prawdziwoœci objawieñ.
W wywiadzie z dnia 28.06.1981 czytamy:
„O. Zovko: A nie chcia³o ci siê p³akaæ?
Mirjana: Nie, By³o mi bardzo mi³o.
O. Jozo: Ale myœlê – z radoœci.
Mirjana: Nie, to jedynie na górze, kiedy przed Ni¹ staniemy, to wtedy
chce mi siê p³akaæ z radoœci”.

Wywiad o. Jozo Zovko z Ivank¹ 28.06.1981r. wieczorem:
„O. Zovko: Jaka by³aœ dziœ wieczorem?
Ivanka: Taka sama jak i wczeœniej.
O. Zovko: Nie, gdybyœ ty widzia³a Matkê Bo¿¹ wygl¹da³abyœ inaczej(…).
Ivanka: Nie. Mnie jest tak przyjemnie, gdy j¹ widzê! (…)
O. Stojan Zrno: Dobrze, czy przyjemnie ci z Ni¹ rozmawiaæ?
Ivanka: Tak, jest mi mi³o (…).
O. Stojan Zrno: Czy siê boisz? Boisz ¿eby was Matka Bo¿a nie oszuka³a?
Ivanka: Nie, ani trochê.(…)
O. Zovko: Dobrze, zanim J¹ widzia³aœ czu³aœ...
Ivanka: By³o mi przyjemnie (…).
O. Zovko: Czekaj, czy czu³aœ... jakiœ skurcz, czu³aœ jakiœ strach ?
Ivanka: Nic.
O. Zovko: Czy czu³aœ coœ w sobie ?
Ivanka: Radoœæ, radoœæ (…).”

Ivanka wiêc w ogóle nie mówi³a o strachu, odczuwa³a natomiast
radoœæ.
Wywiad O. Jozo Zovko z Ivanem 28.06 (wieczorem):
„Ivan: (…) i pokazywa³ siê im jakiœ b³ysk na górze i ja to w³aœnie zauwa¿y³em.
O. Zovko: Sk¹d? z domu?
Ivan: Stamt¹d gdzie i oni byli! Przyszliœmy do nich i my, ja by³em
w panice, w nerwach.

86

www.medjugorje.org.pl

O. Zovko: Ty ?
Ivan: Ja.
O. Zovko: Przestraszy³eœ siê, tak?
Ivan: Tak, przedtem.
O. Zovko: Dziœ wieczorem siê ba³eœ?
Ivan: Dziœ wieczorem nic”.

Ivan przestraszy³ siê przed objawieniem, ale tylko pierwszego dnia.
Po tych kilku wybranych fragmentach mo¿na przytoczyæ póŸniejsze wypowiedzi widz¹cych dotycz¹ce tego jak siê czuj¹ przed,
w trakcie czy po objawieniu84.
Na ich podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e Mirjana ba³a siê pierwszego dnia oraz przed objawieniem drugiego dnia (w pocz¹tkach
objawieñ).
„Jak wygl¹da³o pierwsze objawienie?”
Odpowiada Mirjana: „Odbywa³o siê w niewiarygodnym œwietle. Matka Bo¿a trzyma³a Dzieci¹tko Jezus w swoich ramionach (…). To by³o
porywaj¹ce wra¿enie (…)”.

Powiedzia³a te¿:
„£¹czy nas bardzo bliski zwi¹zek, taki jak matki z córk¹, oparty na jej
niezmierzonej mi³oœci do mnie”.

Wynika z tego, ¿e uczucia, jakie rodzi³y siê, by³y radosne, przyjemne,
bo gdyby dominowa³ strach i lêk, Mirjana nie mówi³aby o takim zwi¹zku
z Matk¹ Bo¿¹ jak o zwi¹zku matki i córki”.
Ivanka stwierdzi³a:
„… Zaznajê trochê tego szczêœcia, kiedy jestem z Matk¹ Bo¿¹ i kiedy
siê modlê (…)”.

Vicka :
„… Kiedy siê uœmiecha, czujê tak¹ radoœæ. Nie umiem opisaæ Jej
piêknoœci, Jej obecnoœci! a kiedy odchodzi, czujê ogromn¹ samotnoœæ.
Ale kiedy widzê ten uœmiech, tê promiennoœæ – czujê, ¿e muszê byæ
w niebie! (…)”.
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W innym miejscu powiedzia³a:
„… zawsze obdarza nas pokojem (...)”.

A Jakov opisa³ spotkania z Matk¹ Bo¿¹:
„Œwiêta Matka Jezusa jest czyst¹ mi³oœci¹, a mi³oœæ, jak¹ mnie obdarowuje, jest przeznaczona nie tylko dla mnie, ale dla ka¿dego cz³owieka
na œwiecie.
– Sk¹d to wiesz ? Podczas tych lat, kiedy spotyka³em Matkê Bo¿¹ doœwiadczy³em tego osobiœcie (…)”.

W innym miejscu podkreœli³ [chodzi o Gospê]:
„… Jej promiennoœæ, Jej pozdrowienia, Jej uœmiech (…)”.

W innym miejscu: (o dotykaniu Matki Bo¿ej lub przez Ni¹):
„... to doœwiadczenie nie jest z tego œwiata (…)”.

Odnoœnie poca³unków Matki Bo¿ej (Rafalska w swojej klasyfikacji wyró¿ni³a takie uczucia) Jakov powiedzia³:
„… To doœwiadczenie jest czêœci¹ doznañ zwi¹zanych z niebem”.

Marija opisa³a swoje spotkania z Gosp¹: „… Ka¿de z Jej odwiedzin
to wielka radoœæ (…)”.

Z wywiadów przeprowadzonych z wizjonerami dowiadujemy siê
o doœwiadczanych przez nich radosnych uczuciach (bardzo g³êbokich,
które trudno im zwerbalizowaæ) w trakcie spotkañ z Gosp¹. Wizjonerzy opisuj¹ je jako prze¿ywany stan radoœci i pokoju. Je¿eli mówi¹
oni o doœwiadczeniu smutku, to tylko w tych momentach, w których
Matka Bo¿a przekazywa³a im tajemnice dotycz¹ce przysz³oœci œwiata
i które, byæ mo¿e, wi¹za³y siê z kar¹ za grzechy.
Bardzo wa¿ne w odkrywaniu uczuæ wizjonerów, zwi¹zanych
z objawieniami, s¹ badania psychologiczne. Przytoczê kilka badañ
naukowych. Wnioski koñcowe przedstawione przez naukowców
znacznie ró¿ni¹ od tych, które znajdziemy w pracy D. Rafalskiej85.
Szczegó³owe badania s¹ opisane w pracy naukowej H. Joyeux
i R. Laurentina Etudes Medicales et Scientifiques sur les appari85

Naukowcy ci, w odró¿nieniu od D. Rafalskiej, badali bezpoœrednio wizjo-

nerów.
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tions de Medjugorje (przek³ad polski – Studium medyczne i naukowe nad objawieniami w Medjugorje)86.
Przytoczê z niej kilka fragmentów, aby pokazaæ, ¿e wnioski wyci¹gniête przez D. Rafalsk¹ stoj¹ w sprzecznoœci z tymi badaniami.
Badania kliniczne przeprowadzone przed, podczas i po ekstazie
24–25 III, 9–10 VI, 6–7 X, 28–29 XII 1984 r. przez prof. H. Joyeux
z udzia³em ekipy z Montpellier:
Zachowanie widz¹cych przed ekstaz¹: „… Identyczne jak innych
m³odocianych (…). Powaga, prostota i naturalna powœci¹gliwoœæ (…)
nie dostrzegliœmy jakiejœ nienaturalnoœci (…) ka¿dy z widz¹cych (…)
posiada w³aœciwy sobie charakter, jaki dostrzega siê w ich postêpowaniu (..) przystêpuj¹ do ekstazy bez niepokoju czy podniecenia (…)”.
Zachowanie siê podczas ekstazy: „… ich wielka uwaga, ich spojrzenie,
które wyra¿a³o pewien stan kontaktu (z kimœ). W rzeczywistoœci wydawa³o
siê nam, ¿e ka¿de spoœród nich otrzymuje jakieœ informacje i na przemian
rozmawia z osob¹, której my, lekarze, w ¿adnym momencie nie dostrzegliœmy (...). Vicka i Ivanka silniej manifestowa³y swoje uczucia ni¿ Maria,
Ivan lub Jakov (…). Stan ten nie ma ¿adnego patologicznego charakteru
(…). W czasie ekstazy pozostaj¹ naturalni, nie napiêci, nie wykrzywieni,
ani kataleptyczni (…) ich modlitwa jest surowa (…). Ekstazie nie towarzysz¹ dziwaczne zachowania widz¹cych (tu w kontekœcie porównania do
ekstazy z Lourdes)”.
Zachowanie siê widz¹cych po ekstazie: „… Charakterystyczn¹
i wspóln¹ im wszystkim cech¹, to radoœæ ¿yciowa. Ekstaza ich nie przyhamowuje, ale po prostu uszczêœliwia (…), ka¿de z nich (zachowuje)
siê zgodnie z w³asnym charakterem (…), po ekstazie nie ma kryzysu
psychicznego i depresji (u widz¹cych)”.

Poza tym porównywano w tej pracy ekstazê widz¹cych z Medziugorja do ekstazy Bernadety z objawieñ w Lourdes. Mo¿na odnoœnie tego problemu przeczytaæ:
„Nie stwierdza siê dziwnej bladoœci (okreœlanej jako œmiertelnej) jak
u Bernadety. Tutaj cera pozostaje nie zmieniona. Bernadeta k³ania³a
siê i uœmiecha³a w kierunku Pani, tu wystêpuje to tylko u Vicki i jest osobliwoœci¹ jej charakteru”.

W pracy tej tak¿e napisano:
86
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„… Zmienne nastroje: radoœci i smutku, podkreœlane przez wielu œwiadków u Bernadety, nie s¹ równie¿ wyra¿one u widz¹cych w Medjugorje
(…). z wyj¹tkiem Vicki twarz widz¹cych jest (…) bez zaznaczaj¹cej siê
zmiany wyrazu (…)”.

(Tu nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e R. Laurentin zajmowa³ siê szczegó³owymi badaniami nad objawieniami w Lourdes)
Inne badania zawarte w tym studium przeprowadzi³ o. Slavko
Barbariæ. W jego psychologicznym studium (1982) pojawi³o siê
stwierdzenie:
„… Grupa m³odych jest zró¿nicowana, ch³opcy, dziewczêta, ró¿ni pod
wzglêdem wieku, temperamentu. Nie mo¿na tego inaczej wyt³umaczyæ,
jak tylko, ¿e nie jest ona zjednoczona przez jakiegoœ lidera, ani przez
zewnêtrznego manipulatora, ale wy³¹cznie tylko przez objawienie, które
kieruje grup¹ (…). Objawienia te nie maj¹ ¿adnego charakteru halucynacji (…)”.

Zacytujê te¿ wyniki badania dra Capello przeprowadzone 5–6 lutego oraz 23 marca 1983 r. (fragmenty, które w poœredni sposób mog¹
coœ wnieœæ do problemu analizowanych uczuæ widz¹cych):
„… M³odzi, wchodz¹cy do pokoju normalnie, rozpoznaj¹, pozdrawiaj¹
w sposób dostosowany do tych, którzy siê tam znajduj¹. Badacz ten nie
widzi u widz¹cych frustracji, szukania jakiegokolwiek ubocznego celu
(...), s¹ dyskretni, zdyscyplinowani, (…) zachowanie ich jest adekwatne
do zachowania m³odych w ich wieku (…)”.

Badania naukowe prowadzili tak¿e: neuropsychiatra Enso Gabrici
3–8 kwietnia 1984r., dr Magatti 3–4 lutego i 22 marca. 1984 r., dr M. Botta 23–24 marca 1984 r., dr A. M. Franchini 5 kwietnia 1984 r. Ich wnioski
s¹ zbie¿ne z wymienionymi wy¿ej pracami, natomiast sprzeczne z wnioskami Rafalskiej. Najbardziej kompetentne badania przeprowadzi³a miêdzynarodowa francusko-w³oska komisja naukowo-teologiczna: „O nadzwyczajnych wydarzeniach maj¹cych miejsce w Medziugorju” (wnioski tej
grupy badawczej umieœci³em w ca³oœci we wstêpie) i równie¿ tutaj, owa
komisja z³o¿ona z 17 renomowanych biologów, lekarzy, psychiatrów i teologów, wysunê³a wnioski sprzeczne z badaniami D. Rafalskiej, podobnie
zreszt¹ jak zespó³ „Medziugorje 3”. Jest to tym bardziej niezrozumia³e,
poniewa¿ Rafalska sama powo³ywa³a siê na wyniki tych ekspertyz, opu90
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blikowane w pracy A. Rescha i G. Gagliardi I Veggenti di Medjugorje. Ricerca psicofisiologica 1998.
W tych badaniach nie stwierdzono u widz¹cych, aby wykazywali jakieœ symptomy patologiczne.
Nie stwierdzono te¿ w przeprowadzonych badaniach zmiennoœci
emocjonalnej u wizjonerów przed, w trakcie i po objawieniu. Uczucie
strachu (mówili o tym uczuciu tylko niektórzy z wizjonerów) wi¹za³o
siê z nowym, nieznanym doœwiadczeniem, w pierwszych dniach objawieñ. Inne przykre uczucia, jak np. smutek, wi¹za³y siê z przekazywaniem przez Gospê trudnych do akceptacji wiadomoœci lub rodzi³y siê,
kiedy Matka Bo¿a p³aka³a albo by³a smutna. Nie stwierdzono u widz¹cych patologicznych omdleñ, a o tych, które mia³y miejsce w pierwszych dniach objawieñ, materia³y Ÿród³owe informuj¹, ¿e spowodowa³ je upa³ i t³ok (tak nazwa³a to zas³abniêcie Mirjana, mówi¹c o sobie
i o Ivance). Doœwiadczenie smutku wi¹za³o siê te¿ z zakoñczeniem
regularnych ukazywañ siê Gospy poszczególnym widz¹cym. Widz¹cy, który koñczy³ regularne objawienia, nie popada³ w rzeczywisty
stan depresyjny, ale stopniowo adaptowa³ siê do nowej sytuacji.
Widz¹cy nigdy nie mówili publicznie lub badaj¹cym ich naukowcom
o prze¿ywanej obojêtnoœci wobec objawieñ.
Podstawowym stanem uczuciowym widz¹cych, dotycz¹cym objawienia, by³o prze¿ycie radoœci, pokoju i szczêœcia, o czym mówi¹ oni
w przeprowadzonych wywiadach, na spotkaniach, gdzie przekazywali
innym treœæ orêdzia z Medziugorja.
Poniewa¿ w cytowanych Ÿród³ach zdarza³y siê okazjonalnie takie
okreœlenia uczuæ, jak strach czy lêk, przeanalizujmy, aby sprawdziæ
czy takie towarzysz¹ce uczucia mog¹ siê pojawiaæ w objawieniach
prywatnych i czy one dyskredytuj¹ wartoœæ objawieñ.
Czy pojawiaj¹cy siê przed pierwszym, po pierwszym, czy przed
drugim objawieniem strach mo¿e sugerowaæ, ¿e coœ jest niew³aœciwego w uczuciach osób prze¿ywaj¹cych objawienie? Myœlê, ¿e nie.
Siêgnijmy do innych objawieñ, aby rozstrzygn¹æ ten problem.
Zacznijmy od objawienia biblijnego w samym Piœmie Œwiêtym,
w Ewangelii wg œw. £ukasza w scenie Zwiastowania (£k1,26–38),
kiedy Anio³ przyszed³ do Maryi, powiedzia³ do Niej:
„… Nie bój siê Maryjo (…)”.
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Nie wiemy dok³adnie, co prze¿ywa³a Maryja w tym czasie, ale z tego
fragmentu wynika, ¿e mog³a wtedy odczuwaæ lêk. Jeszcze wyraŸniej widaæ uczucie lêku w innej scenie z tej samej Ewangelii. Odnoœnie do objawienia siê Anio³a Pañskiego Zachariaszowi, Pismo Œwiête mówi:
„… Przerazi³ siê na ten widok Zachariasz i strach pad³ na niego” (£k 1,12).

Siêgnijmy tak¿e do opisów objawieñ prywatnych, akceptowanych przez Koœció³. Henri Lasserre napisa³ w ksi¹¿ce Niepokalana
z Lourdes:
„… tote¿ Bernadetta oniemia³a z zachwytu (…)”.

PóŸniej dodaje:
„W pierwszej chwili Bernadeta tego nie widzia³a. Ogarn¹³ j¹ tylko zachwyt,
a kto wie, mo¿e nawet przera¿enie – bo gdy chcia³a siê ró¿añcem
prze¿egnaæ, wzniesiona ku czo³u jej dziecinna d³oñ znieruchomia³a, ani
znaku krzy¿a uczyniæ, ani s³owa wyszeptaæ nie by³a w stanie (…)87.

Zacytujmy równie¿ H. Jongena, autora ksi¹¿ki Tajemnica Fatimy.
„Pewnego wiosennego dnia 1916 roku (…) dzieci ujrza³y zjawisko:
M³odzieñca ok. 14 do 15 lat o nadziemskiej powierzchownoœci. Zbli¿y³
siê do dzieci, zatrwo¿onych tym widzeniem. – „Nie bójcie siê” – rzek³
³agodnie – Jestem Anio³em Pokoju (…)”88.

PóŸniej czytamy:
„Up³ynê³o szeœæ miesiêcy (…) ponad niewielkim zielonym dêbem spostrzeg³y przed sob¹ Pani¹ o niewypowiedzianej piêknoœci (…). Pani
z czu³oœci¹ (…) odezwa³a siê do nieco przera¿onych dzieci: – Nie bójcie
siê, nic wam z³ego nie uczyniê (…)”89.

Równie¿, kiedy Maryja przekaza³a dzieciom tajemnicê:
„Byliœmy pe³ni wdziêcznoœci dla naszej Niebieskiej Matki, ¿e zabierze nas
z sob¹ do Nieba. Gdyby nie to, chyba umarlibyœmy z wstrz¹saj¹cego
prze¿ycia (…)”90.
87

Patrz s. 20–21.
Patrz s. 10.
89 Patrz s. 13–14.
90 Patrz s. 24.
88
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Jak wynika z tych opisów, w wielu objawieniach uznanych przez
Koœció³, widz¹cym towarzyszy³ strach (szczególnie przed pierwszym
objawieniem). Widz¹cy podawali tak¿e, ¿e nie tylko prze¿ywali smutek
w trakcie objawienia, ale nawet przera¿enie.
Podsumowanie tego podrozdzia³u:
Mo¿na stwierdziæ, ¿e analiza uczuæ wizjonerów przed, w trakcie
i po objawieniu, szczególnie w dniach pierwszych objawieñ, dokonana
przez D. Rafalsk¹ jest bardzo niedok³adna i powierzchowna. Rafalska
nie korzysta³a z dostêpnych badañ psychologicznych (z wyj¹tkiem pracy Rescha i Gagliardi, która pochodzi z 1998 r., ale w tej publikacji
wyci¹gniêto odmienne – ni¿ przedstawione przez D. Rafalsk¹ – wnioski), natomiast materia³em Ÿród³owym, z którego pochodzi³y przedstawiane fakty, s¹ ksi¹¿ki, które popularyzowa³y fenomen z Medziugorja,
nie by³y to natomiast prace naukowe.
Analiza faktów, które przedstawi³a D. Rafalska w podrozdziale
„Uczucia wizjonerów”, wskazuje na manipulacje cytowanym tekstem Ÿród³owym. Inne znaczenie mia³y cytowane przez D. Rafalsk¹
zdania czy zwroty w Ÿród³ach, z których korzysta³a, a inne w jej pracy. Wyrywa³a te¿ czasami z kontekstu pewne okreœlenia, które mia³y
inny sens w cytowanych Ÿród³ach. Pominê³a natomiast te okreœlenia,
które by³y niewygodne dla jej toku myœlenia. Dodawa³a swoje, których w ogóle nie by³o w cytowanym materiale Ÿród³owym. Przedstawione w tym podrozdziale fakty nie dowodz¹ wysuniêtych przez
ni¹ wniosków.

Komentarz do podrozdzia³u: G. „Nadzwyczajne zjawiska”
(s. 117–125)
Wnioski wysuniête przez D. Rafalsk¹ w tym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy trzeba stwierdziæ, ¿e towarzysz¹ce „objawieniom Gospy” bardzo liczne i czêsto spektakularne zjawiska (œwietlne oraz dotycz¹ce ludzi i przedmiotów) nie odznaczaj¹ siê
prostot¹ wymagan¹ przez siódme kryterium regu³y godnoœci. To zaœ stawia pod znakiem zapytania boskie pochodzenie badanych tu niezwyk³ych
wydarzeñ.
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W oparciu o powy¿sze informacje mo¿na te¿ zauwa¿yæ, i¿ proroctwo wizjonerów o wyst¹pieniu „wielkiego znaku” maj¹cego ostatecznie zaœwiadczyæ o autentycznoœci „objawieñ” Gospy, nie spe³ni³o siê
(tak jak wymaga tego regu³a cudu) chocia¿ od czasu pierwszej zapowiedzi jego wyst¹pienia minê³o ju¿ 20 lat. Co do zaœ rzekomych
cudownych uzdrowieñ, to nale¿y uznaæ, i¿ brakuje dostatecznych
dowodów ich zaistnienia, gdy¿ albo osoby rzekomo uzdrowione
w Medjugorje nie dostarczaj¹ ¿adnej dokumentacji, albo przekazan¹
dokumentacjê, zdaniem dr. T. Mangiapana z Biura Orzeczeñ Lekarskich z Lourdes „jest praktycznie bez wartoœci”, poniewa¿ nie zawieraj¹ opisów dotycz¹cych przebiegu choroby, jej diagnozy i leczenia.
W Medjugorje zatem nie by³o takiego uzdrowienia, które [zosta³oby]
zbadane i uznane przez kompetentnych fachowcówi instytycje jak np.
„<Biuro Lekarskie> w Lourdes”, tak jak wymaga tego regu³a cudu.
Zestawienie powy¿szych informacji z ow¹ regu³¹ pozwala uznaæ, i¿
omawiane wy¿ej niezwyk³e wydarzenia nie spe³niaj¹ postawionych
przez tê regu³ê warunków.
To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ nadprzyrodzone (boskie) pochodzenie
badanych zjawisk.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na równie¿ stwierdziæ,
i¿ wypowiedzi wizjonera Ivana Dragièeviæa dotycz¹ce „wielkiego znaku” s¹ sprzeczne. Wizjoner ten bowiem raz twierdzi, i¿ na polecenie
cz³onków komisji opisa³ „wielki znak” zapowiedziany przez Gospê, innym zaœ razem podaje, ¿e nie opisa³ tego znaku (…).
(...) Ivan, nie tylko zmieni³ swoj¹ wczeœniejsz¹ wypowiedŸ, lecz
wprost sk³ama³, twierdz¹c, i¿ nie opisa³ „wielkiego znaku”, a kartka,
któr¹ odda³ cz³onkom komisji, by³a czysta. Zestawienie powy¿szych informacji z regu³¹ wiarygodnoœci pozwala uznaæ, i¿ wypowiedzi wizjonera nie spe³niaj¹ okreœlonych przez tê regu³ê warunków. To zaœ
utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê badanych tu zjawisk.

Na koñcu tego rozdzia³u Rafalska podsumowuje wnioski umieszczane w poszczególnych podrozdzia³ach i dochodzi do wniosku:
… Na tej podstawie zaœ mo¿na stwierdziæ, ¿e badane tu „objawienia” nie mog¹ pochodziæ od Boga (…).

94

www.medjugorje.org.pl

Analiza faktów przedstawionych przez D. Rafalsk¹,
które doprowadzi³y j¹ do tego wniosku
Analizuj¹c treœæ tego podrozdzia³u, mo¿na zauwa¿yæ wystêpuj¹ce
w nim b³êdy. Polegaj¹ one na tym, ¿e D. Rafalska zmieni³a znaczenie
podawanych przez siebie faktów w stosunku do tego, jak by³y one
przedstawione w materia³ach Ÿród³owych. Przyk³adem mo¿e byæ
wypowiedŸ autorki o „tajemniczej sile”, która unios³a ich (widz¹cych)
w powietrze. Rafalska napisa³a tak:
... Przyk³adem mo¿e byæ tu fakt porwania wizjonerów przez jak¹œ tajemnicz¹ si³ê, która unios³a ich w powietrze. Pod wp³ywem tej si³y wizjonerzy, co widzieli ju¿ mieszkañcy Medjugorje (…) biegli na górê
Podbrdo (…) moc¹ owej si³y, zostali rzuceni na kolana”.
(...) Innym tego typu wydarzeniem by³o od³¹czenie Marii Pavloviæ
od pozosta³ych wizjonerów w taki sposób, „jakby j¹ ktoœ œci¹gn¹³
z drogi na bok i przewróci³ na ziemiê”.

Zacytujê teraz fragmenty ksi¹¿ki O. Bubalo Medziugorje. Tysi¹c
spotkañ z Matk¹ Bo¿¹. Na stronach 37–38 mia³a byæ opisana owa tajemnicza si³a, która unios³a widz¹cych, a potem przewróci³a Marijê na ziemiê:
„Janko: – a potem?
Vicka: – Pani znakiem rêki poprosi³a, byœmy siê zbli¿yli i zaczêliœmy biec,
jak na skrzyd³ach… Maria, Jakov nie od razu J¹ zobaczyli, ale biegli za nami.
J. – Jak¹ drog¹?
Vicka: – Popêdziliœmy pod górê, prosto przez ciernie... Biegliœmy jak
unoszeni w powietrzu. Nie czuliœmy ani kamieni, ani cierni...Niczego!
Jak gdyby ziemia pokryta by³a g¹bk¹ lub kauczukiem. Wprost nie da siê
tego wyt³umaczyæ! Nikt nie móg³ nas przegoniæ (…)”

PóŸniej Vicka dodaje:.
„… upadliœmy na kolana i zaczêliœmy siê modliæ (…)”.

W ¿adnym z cytowanych przez D. Rafalsk¹ materia³ów Ÿród³owych
nie u¿yto sformu³owania o jakiejœ tajemniczej sile unosz¹cej kogoœ w powietrze. Vicka u¿ywa w swojej wypowiedzi porównania „jak na skrzyd³ach”, „jak unoszeni w powietrzu” – a nie stwierdzenia – czego zdaje siê
nie zauwa¿yæ Rafalska. Widz¹cy nie opisuj¹ te¿ tego zdarzenia, jakby
„owa si³a” rzuci³a ich na kolana. Jest to dodatek Rafalskiej. Jak siê domyœlamy, chce ona znaleŸæ podobieñstwo objawieñ z Medziugorja z objawieniami w Garabandal (o czym napisa³a w przypisie). A jeœli nawet wi-
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dz¹cy zostaliby uniesieni w cudowny sposób na górê, to niekoniecznie
musia³aby to byæ si³a demoniczna, co chce zasugerowaæ Rafalska.
W Piœmie Œwiêtym mo¿na przeczytaæ o podobnych zjawiskach.
w Dziejach Apostolskich jest napisane:
„… a kiedy wyszli z wody, Duch Pañski porwa³ Filipa i dworzanin ju¿ wiêcej go nie widzia³ (…)” (Dz 8, 39).
„… a Filip znalaz³ siê w Azocie (…)” (Dz 8, 40).

Tak¿e fenomen lewitacji by³ opisywany w ¿yciu wielu œwiêtych. Takie zjawiska nie s¹ sprzeczne z wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Problem tkwi w tym,
kto uniós³ widz¹cych, bo mo¿na zasugerowaæ, ¿e unios³y ich jakieœ
tajemnicze si³y, pochodz¹ce od z³ego ducha. Na pewno w cytowanych przez
D. Rafalsk¹ materia³ach Ÿród³owych nie ma takiej sugestii. Nawet gdyby
ktoœ u¿y³ obrazowego opisu o nieznanej sile, to nie jest jeszcze dowód, ¿e
pochodzi ona od z³ego ducha. Co do Mariji, która mia³a byæ rzekomo
przewrócona na ziemiê, zacytujmy wypowiedŸ Vicki o tym wydarzeniu:
„... i nagle znalaz³a siê na poboczu drogi, jakby j¹ ktoœ popchn¹³ (…)”.
Z relacji Mariji (informacja od osoby, która rozmawia³a z Marij¹)
wynika, ¿e Marija nie by³a przewrócona na ziemiê. Okreœlenie „jakby
ktoœ j¹ popchn¹³” nie oznacza upadku na ziemiê91.
D. Rafalska zmieni³a treœæ cytowanego Ÿród³a, bo napisa³a, ¿e Marija zosta³a przewrócona na ziemiê, czego nie ma w wypowiedziach
widz¹cej.
D. Rafalska zacytowa³a tak¿e fragmenty ksi¹¿ki Dariji Škuncy-Klanac U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty. Przytoczy³a wypowiedŸ autorki tej pracy, która w pozytywnym œwietle przedstawi³a postêpowanie Ivana. D. Rafalska wykorzysta³a natomiast wypowiedzi
Dariji Škuncy-Klanac dla swojego negatywnego toku myœlenia
o postêpowaniu Ivana. Wyrwa³a z kontekstu pewne fragmenty pracy
cytowanej przez siebie autorki i napisa³a:
(…) znak ów opisa³ Ivan Dragiceviæ. Potwierdza to Daria Škunca Klanac,
autorka ksi¹¿ki „At the Sources of Medjugorje. Objections”. Dodaje ona,
91 Na marginesie warto dodaæ, ¿e £ucja z Fatimy równie¿ pisze o sile, która
sprawia, ¿e 13 czerwca udaje siê na miejsce objawieñ, chocia¿ postanowi³a wczeœniej, ¿e nie pójdzie: „Nastêpnego dnia, kiedy zbli¿a³a siê godzina wyjœcia, poczu³am siê nagle pchana jak¹œ dziwn¹ si³¹, której nie by³am w stanie siê oprzeæ”,
s. £ucja mówi o Fatimie, s. 64–65.
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i¿ wizjoner ten znajdowa³ siê wtedy w seminarium duchownym w Visoco,
a opis wielkiego znaku poda³ pod presj¹. Na to, w jakim stanie umys³u
znajdowa³ siê w owym czasie Ivan Dragiceviæ, mia³by wskazywaæ fakt, i¿
napisa³ on ów tekst – jak twierdzi Klanac – dr¿¹c¹ rêk¹. Autorka ta
umieszcza kopiê owego oœwiadczenia na koñcu swej ksi¹¿ki (…).

Czytaj¹c tê wypowiedŸ D. Rafalskiej mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e
D. Škunca-Klanac wystêpuje po stronie tych, którzy Ivanowi stawiaj¹ jakieœ zarzuty. Oczywiœcie tak nie jest. Darija Škunca-Klanac
w swojej pracy sugeruje, ¿e Ivan „coœ” napisa³ na kartce, ale nie jest
to „ów znak”, o jakim napisa³a w analizowanej pracy.
D. Rafalska napisa³a te¿, jakoby Ivan Dragièeviæ mia³ powiedzieæ,
¿e znakiem, który nieoczekiwanie uka¿e siê w szóstym miesi¹cu w miejscu
pierwszego pojawienia siê Gospy (góra Podbrdo) bêdzie sanktuarium
Pani z Medjugorje (…). Tu w przypisie jest te¿ odwo³anie siê do cytowanej pracy Darii Škuncy-Klanac. Owszem, powiedzia³ tak, ale bp aniæ92,
92

Zob. D. Škunca-Klanac, U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty, s. 38–42.
Odnoœnie do tego co mówi³ bp aniæ i jego postêpowania umieszczê komentarz przy analizie podrozdzia³u: „B³ogos³awiona Maryja Dziewica”.
Tu wspomnê tylko o czym napisa³ o. dr Ljudevit Rupèiæ na ten temat: „Biskup
w swej nieuzasadnionej negacji nie wypowiada s¹du dotycz¹cego faktów, st¹d jego
jedynym sposobem udowodnienia oraz zbijania ich jest wykorzystywanie w¹tpliwoœci, i to zawsze w taki sposób, ¿eby w¹tpliwoœci, nie fakty by³y miarodajnym dowodem (…). (L.Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 15)
„... wszed³ w konflikt nie tylko z oczywistymi faktami lecz równie¿ wieloma
naukowcami, psychologami, psychiatrami i innymi specjalistami z zakresu medycyny, szczególnie z Francji i W³och, którzy kilkakrotnie, za pomoc¹ nowoczesnej aparatury badali wizjonerów i pozosta³e osoby oraz wydarzenia zachodz¹ce w Medziugorju” (tam¿e, 14).
„... w roku 1986 Stolica Apostolska wy³¹czy³a sprawê oceny wydarzeñ medziugorskich z kompetencji Biskupa i powierzy³a j¹ Konferencji Biskupów Jugos³awii (…).
Biskup na to wezwanie odpowiedzia³ zuchwa³ym niepos³uszeñstwem (...) 25 lipca
1987r og³osi³, ¿e objawienia w Medziugorju s¹ fa³szywe” (tam¿e, 71).
Odnoœnie do wypowiedzi biskupa anicia napisano w „Glasie Koncila” (najwa¿niejszym organie biskupów katolickich w Chorwacji): „Tak wiêc kto grzebie
w prywatnym ¿yciu wizjonerów i innych osób s³u¿¹cych w sanktuarium, kto œledzi
i rozg³asza wieœci o ich rzeczywistych lub rzekomych s³aboœciach, aby w ten sposób
udowodniæ nieprawdziwoœæ objawieñ, wyraŸnie nie zna teologii i praktyki koœcielnej,
a tym bardziej nie boi siê Boga, który zabrania nie tylko rzucania oszczerstw lecz i obmowy. Rozg³aszanie cudzych grzechów, nawet gdyby by³y prawdziwe, a nie zmyœlone, jest grzechem obmowy, który mo¿e byæ nawet grzechem ciê¿kim” (tam¿e, 113).
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co napisa³a Darija Škunca-Klanac. D. Rafalska w ten sposób manipuluje wypowiedziami tej autorki, ¿e czytelnik nie wie, ¿e jest to wypowiedŸ anica a mo¿e myœleæ ¿e Škuncy-Klanac.
Co do sprawy Ivana, który napisa³ coœ, co umieszczono w zamkniêtej
kopercie, a mia³ byæ to opis znaku potwierdzaj¹cego prawdziwoœæ tych
objawieñ, to zwrócê uwagê na kilka faktów, które szczegó³owo opisuj¹:
Darija Škunca-Klanac – w ksi¹¿ce „U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty” oraz
w publikacji Prawda o Medziugorju (L. Rupèicia).
Komisja biskupia stara³a siê za wszelk¹ cenê od widz¹cych
uzyskaæ informacje dotycz¹ce tajemnicy trwa³ego znaku, który
ma siê pojawiæ na zakoñczenie objawieñ. Widz¹cy odmówili
udzielania informacji na ten temat, poniewa¿ Matka Bo¿a zakaza³a
im mówienia o tym komukolwiek. Ivan, który by³ w seminarium
w Visoco i nie mia³ w otoczeniu w³aœciwych doradców, stan¹³
przed problemem: pos³uszeñstwa zakonnego albo z³amania tajemnicy powierzonej mu przez Gospê. Cz³onkowie komisji przymusili go do napisania tajemnicy i umieszczenia tego opisu
w zamkniêtej kopercie. Mieli ponadto nie otwieraæ koperty przed
wype³nieniem siê tajemnicy, ale s³owa nie dotrzymali, otworzyli
j¹ wtedy, kiedy uznali za stosowne (trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
D. Rafalska tego z³a w swojej pracy nie zauwa¿y³a). Wed³ug
D. Rafalskiej k³ama³ Ivan. Nie zauwa¿a³a okolicznoœci, które temu
towarzyszy³y. Tylko cz³owiek wyrobiony duchowo móg³by dyplomatycznie wyjœæ z takiej sytuacji. Ivan dopiero rozpoczyna³
swoj¹ drogê do pog³êbienia ¿ycia duchowego. Darija Škunca-Klanac, poprzez zamieszczenie w swojej pracy rêkopisu Ivana (jeœli
rzeczywiœcie jest on prawdziwy), chcia³a pokazaæ, w jakim stanie
znajdowa³ siê ten ch³opak, bo trudno rzeczywiœcie by³o rozpoznaæ
pismo Ivana. Ivan napisa³ o jakimœ „znaku”, ale niekoniecznie
tym, o którym mówi³a mu Gospa (tak naprawdê, s³owa Ivana siê
sprawdzi³y, bo Medziugorje jest dzisiaj uznane jako sanktuarium93), a by³ to wybieg do poszukiwania dyplomatycznej odpowiedzi dla komisji, aby z jednej strony nie sk³amaæ, a z drugiej nie
ujawniæ tajemnicy. Przytoczê teraz domniemane oœwiadczenie
Ivana o znaku Matki Bo¿ej z Medziugorja.
93
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Pierwsze pytanie postawione Ivanowi:
„1. Jaki Matka Bo¿a da znak?
(OdpowiedŸ pisemna Ivana)
Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e zostawi znak mówiê wam o tym znaku
i wam powierzam, znakiem jest, ¿e bêdzie wielkie sanktuarium w Medziugorju na czeœæ moich objawieñ i sanktuarium dla Mojej postaci”.

(Ivan wcale nie napisa³, ¿e na górze Podbrdo ma pojawiæ siê sanktuarium, napisa³ tylko o tym ogólnie)
„2. Kiedy wydarzy siê znak?
(Ivan odpowiada):
Znak wydarzy siê w 6 miesi¹cu”.

Ivan napisa³ ogólnie, a dotyczy³o to, byæ mo¿e, innego znaku –
o który chodzi³o w pierwszym pytaniu. Nie ma koniecznoœci wi¹zania logicznego drugiego pytania z pierwszym (b³¹d pytaj¹cych).
Zwróæmy uwagê, ¿e D. Rafalska znowu manipuluje wypowiedziami Ivana, mówi¹c o nieoczekiwanym pojawieniu siê znaku,
o pojawieniu siê go na Podbrdo (w pracy D. Škuncy-Klanac takich
stwierdzeñ nie by³o, a D. Rafalska powo³a³a siê na pracê D. Škuncy-Klanac). Dlaczego D. Rafalska poda³a inn¹ wypowiedŸ Ivana
ni¿ D. Škunca-Klanac? Bo prawdopodobnie wziê³a j¹ od biskupa
anicia. Z pracy o. dra Ljudevita Rupèicia Prawda o Medziugorju
dowiadujemy siê, ¿e biskup „z powodu braku bezpoœredniego zetkniêcia siê z wydarzeniami, które mia³y miejsce w Medziugorju,
opiera³ siê na opowieœciach, wymyœlonych „faktach”, pó³prawdach, dezinformacji i fa³szywych interpretacjach”94.
Rafalska napisa³a te¿: L. Rupèiæ uwa¿a zatem, ¿e Ivan nie opisa³
„wielkiego znaku”, (…) poniewa¿ „poczu³ wewnêtrznie, ¿e nie wolno
mu tego zrobiæ i tego nie zrobi³”. Tu odes³a³a nas do Prawdy o Medziugorju na stronê 25. Mo¿na przeczytaæ w tym miejscu:
„Tymczasem Ivan przedstawia swoj¹ wersjê na ten temat i twierdzi, ¿e
kiedy ju¿ by³ sk³onny napisaæ odpowiedŸ, poczu³ wewnêtrznie, ¿e nie
wolno mu tego zrobiæ i tego nie zrobi³. Z tego co napisa³ nie mo¿na siê
dowiedzieæ, jaki mia³by byæ ten znak, ani te¿ kiedy siê pojawi”.
94

L. Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 14.
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Wcale z tego fragmentu nie wynika, ¿e ojciec Rupèiæ uwa¿a, jakoby Ivan nie opisa³ „wielkiego znaku”, bo o. Rupèiæ napisa³ to, co
przekaza³ mu na ten temat Ivan. Z wypowiedzi ojca dowiadujemy siê
te¿, ¿e Ivan móg³ coœ napisaæ, tylko ¿e z tego, co napisa³ nie mo¿na
dowiedzieæ siê, jaki mia³by byæ to znak. D. Rafalska napisa³a te¿ o innej wersji, któr¹ przedstawi³ R. Laurentin95. Wersja przedstawiona
przez niego mo¿e sugerowaæ, ¿e Ivan nie napisa³ po prostu nic.
Mo¿e on jednak nie zrozumia³ w³aœciwie wypowiedzi Ivana (Ivan
mówi¹c, ¿e nie opisa³ znaku, nie doda³ do tego komentarza, ¿e
„coœ” w ogóle napisa³).
W ka¿dym razie w pracy D. Škuncy-Klanac czytamy:
„(…) Ivan, indagowany przez francuskiego teologa i mariologa R. Laurentina, powiedzia³, ¿e nic nie napisa³, ¿e kartka jest czysta. Na co komisja odpowiedzia³a otwarciem koperty przez co z³ama³a obietnicê, ¿e
jej nie otworzy, dopóki znak nie bêdzie mia³ miejsca”96.

Rozwa¿my teraz, co zrobi³by cz³owiek, który znalaz³ siê w sytuacji
Ivana.
1 wariant – Ivan jest k³amc¹, Matka Bo¿a mu siê nie objawia. Czy
taki przewrotny cz³owiek napisa³by cokolwiek dla komisji?
Zdawa³by sobie sprawê, ¿e jego k³amstwo bêdzie wkrótce ujawnione. Taki cz³owiek jest czêsto podejrzliwy w stosunku do innych,
wiêc nie ufa³by komisji, ¿e ta zachowa siê uczciwie i nie otworzy koperty. Co pozosta³oby temu oszustowi? Odmówiæ napisania czegokolwiek, bo to jedyna szansa na przetrwanie w oszustwie.
2 wariant – Ivan wierzy w te objawienia i chce postêpowaæ
zgodnie z sumieniem97. Oczywiœcie ten wariant jest bardziej realny.
Po co oszust szed³by do Seminarium Duchownego? Co zrobi³by
cz³owiek, który jest przekonany, ¿e ukazuje mu siê Matka Bo¿a i jest
w Seminarium. Znalaz³ siê w wielkim k³opocie. Co mo¿e w tej sytua95 R. Laurentin, Medjugorje, Molta ostilità, molitissime grazie. Testamento,
80. W pracy czy Maryja Panna ukazuje siê w Medziugorju napisa³: „Zagubiony, pisze im jakieœ nic nie znacz¹ce rzeczy, nie dotycz¹ce tajemnicy”.
96 Patrz s. 41.
97 Tak¿e tryb ¿ycia prowadzony przez Ivana – modlitwa, uczestniczenie we
Mszy Œwiêtej, prowadzenie grupy modlitewnej œwiadczy na korzyœæ tej wersji.
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cji zrobiæ? Musi daæ odpowiedŸ na zadane mu pytania, tak aby nie
sk³amaæ i jednoczeœnie byæ pos³usznym zaleceniom prze³o¿onych,
ale nie mo¿e te¿ zdradziæ tajemnicy, któr¹ mu powierzy³a Matka
Bo¿a. Darija Škunca-Klanac zauwa¿a, ¿e Ivan znalaz³ m¹dre wyjœcie
z sytuacji. Pytanie na kartce, które mu postawiono, brzmia³o: Jaki
Matka Bo¿a da znak? Znaków mo¿e byæ bardzo wiele. Nikt Ivana nie
zapyta³ o tajemnicê czy trwa³y znak. Ivan odpowiada ogólnie:
„Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e zostawi znak, mówiê wam o tym znaku
i wam go powierzam, znakiem jest, ¿e bêdzie wielkie sanktuarium
w Medziugorju na czeœæ moich objawieñ, sanktuarium dla Mojej postaci”.

Oskar¿anie Ivana o k³amstwo bez uwzglêdnienia kontekstu
ca³ej sytuacji jest swoistego rodzaju nadu¿yciem. Cokolwiek nie
zrobi³by w tej trudnej dla niego sytuacji, mo¿na postawiæ mu jakieœ
zarzuty. Dane, którymi dysponowa³a D. Rafalska, nie upowa¿niaj¹
jej do tego, aby wydawa³a (w pracy naukowej) jednoznaczne os¹dy
co do pope³nionego przez tego wizjonera z³a.
Innym zniekszta³ceniem cytowanego przez Rafalsk¹ tekstu
Ÿród³owego jest nastêpuj¹ce stwierdzenie: Zdarza siê, ¿e nad krzy¿em
widnieje promieñ œwiat³a w kszta³cie greckiej litery TAU. Pietro Zorza
zaœ twierdzi, i¿ pewnego dnia krzy¿ przybra³ kszta³t litery T. Tymczasem
o. Pietro Zorza w swojej ksi¹¿ce napisa³:
„Innym razem krzy¿ przybra³ kszta³t litery T, a póŸniej kap³ani objaœnili
nam, ¿e w Biblii by³ to znak (TAW) umieszczony na czole ludzi, którzy
uniknêli rzezi”.

Z wypowiedzi D. Rafalskiej wynika, ¿e nad krzy¿em widnia³
promieñ œwiat³a w kszta³cie greckiej litery TAU, a o. P. Zorza mia³
twierdziæ, i¿ pewnego dnia krzy¿ przybra³ kszta³t greckiej litery
TAU. Wed³ug tekstu Ÿród³owego, z którego korzysta³a D. Rafalska,
ludzie ten znak odczytali jako T (chodzi³o tu o zmianê kszta³tu krzy¿a, a nie jakieœ œwiat³o nad nim), a wed³ug obserwuj¹cych to zjawisko
kap³anów krzy¿ ten przypomina³ literê Taw98 (jest to litera ze staro¿ytnego alfabetu hebrajskiego).
98

Patrz Ez 9,4.
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PrzejdŸmy teraz do analizy faktów przedstawionych przez Rafalsk¹,
które doprowadzi³y j¹ do wniosków – zarzutów stawianych objawieniom
medziugorskim. Mo¿na powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie wszystkie Ÿród³a podaj¹ o wielu znakach œwietlnych i to nie tylko tych, o których wspomina³a
D. Rafalska w tym podrozdziale. Znaków jest znacznie wiêcej, bo wielu
nie podawa³o tych wydarzeñ do publicznej wiadomoœci. D. Rafalska
uzna³a jednak, i¿ owe znaki nie odznaczaj¹ siê prostot¹ wymagan¹ przez
siódme kryterium regu³y godnoœci. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wielu miejscach na œwiecie p³aka³y figurki Matki Bo¿ej, by³y cuda Eucharystyczne.
W Fatimie by³ cud wiruj¹cego s³oñca, a nawet Matka Bo¿a powiedzia³a
podczas tych objawieñ, ¿e ten cud by³ mniej okaza³y ni¿ mia³ byæ w rzeczywistoœci98.
Dlaczego akurat zjawiska œwietlne w Medziugorju nie odznaczaj¹
siê prostot¹? Ten sam zarzut mo¿na postawiæ innym objawieniom
Matki Bo¿ej, które zosta³y uznane przez Koœció³.
„Kryterium” do oceny tych zjawisk przyjête przez D. Rafalsk¹
w jej pracy jest nastêpuj¹ce: Mo¿na przeczytaæ na s. 67 w jej pracy, ¿e
M. Rusecki stwierdzi³: „strona zjawiskowa nie mo¿e byæ sensacyjna,
ekstrawagancka i spektakularna”, gdy¿ prowadzi³oby to do skupienia siê
w³aœnie na niej i do odwrócenia uwagi od istotnych treœci objawienia.
Jest to bardzo ogólne stwierdzenie i trzeba sformu³owaæ szczegó³owe kryteria, które wyka¿¹, ¿e akurat „cud wiruj¹cego s³oñca”
w Medziugorju jest zjawiskiem wzbudzaj¹cym sensacjê, natomiast
podobny fenomen œwietlny w Fatimie odznacza³ siê prostot¹. D. Rafalska takich kryteriów nie sformu³owa³a, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e
nie udowodni³a wyci¹gniêtych przez siebie wniosków, które dotyczy³y tej kwestii. Nie przedstawi³a te¿ ani jednego dowodu-faktu,
który sugerowa³by, i¿ zjawiska œwietlne w Medziugorju prowadzi³y
kogoœ do skupiania siê na tych znakach, a nie na treœci objawienia.
Przytoczê pogl¹d na ten temat prof. teologii duchowoœci na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, R. Faricy:
„Zg³aszano wiele fenomenów towarzysz¹cych objawieniom w Medziugorju. Uzdrawiane s¹ choroby, ludzie postrzegaj¹ niezwyk³e zjawiska
na s³oñcu, metalowe czêœci ró¿añców zamieniaj¹ siê w z³ote. My, teologowie mamy pewne k³opoty z takimi zjawiskami, a jednak widzia³em
99
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ró¿añce, które zmienia³y kolor, patrzy³em prosto w s³oñce w Medziugorju i widzia³em, jak wydawa³o siê wirowaæ i przyjmowaæ ró¿norodne barwy. By³oby ³atwiej zakwalifikowaæ to jako histeriê – tyle ¿e musia³bym
wtedy pos¹dziæ siê o bycie histerykiem, którym nie jestem. Co do uzdrowieñ s¹ liczne udokumentowane medycznie i badane na bie¿¹co”100.

Przytoczê swój osobisty pogl¹d odnoœnie do fenomenów œwietlnych
w Medziugorju. Widzia³em równie¿ ró¿ne zjawiska œwietlne, a tak¿e
obserwowa³em fenomeny, które w moim przekonaniu mog¹ byæ zakwalifikowane do tzw. cudów. Nie by³em skoncentrowany na nich i nie poszukiwa³em takich znaków, ale, w moim przekonaniu, to doœwiadczenie kierowa³o mnie ku Bogu. Obserwuj¹c pielgrzymów, nie spotka³em nikogo,
kto poszukiwa³by sensacji z powodu takich zjawisk. Ludzie byli skoncentrowani przede wszystkim na modlitwie i uczestniczeniu we Mszy œw.
By³y te¿ ró¿ne spotkania czy nabo¿eñstwa, które przyci¹ga³y pielgrzymów. Nie zauwa¿y³em, aby jakieœ „cudowne doœwiadczenie” stanowi³o
centrum czyichœ zainteresowañ. S¹ tak¿e œwiadectwa pielgrzymów, których spotka³em osobiœcie i s¹ te¿ znane œwiadectwa osób (zamieszczone
w literaturze), które pod wp³ywem takich zjawisk nawraca³y siê. Przyk³adem mo¿e byæ œwiadectwo dziennikarki Heather Parsons, która dziêki
doœwiadczeniu takiego zjawiska w Medziugorju nawróci³a siê i przesz³a
z protestantyzmu na katolicyzm101.
Mo¿na tak¿e znaleŸæ œwiadectwa (w cytowanej zreszt¹ czêsto
przez D. Rafalsk¹ literaturze), które opisywa³y, ¿e owe zjawiska powodowa³y w nich doœwiadczenie g³êbokiego pokoju102. Mo¿na przytoczyæ podany przez s. Emmanuel przyk³ad Rafäela, który dziêki takim
zjawiskom przeszed³ z protestantyzmu na wiarê katolick¹103.
D. Rafalska ze swojego tylko subiektywnego pogl¹du dosz³a do
jednoznacznie brzmi¹cych wniosków, ¿e oto zjawiska œwietlne czy
inne znaki nie charakteryzuj¹ siê prostot¹, a póŸniej jeszcze na koñcu
tego rozdzia³u stwierdza, ¿e te „objawienia” nie mog¹ pochodziæ od
199

Jan Connell, Królowa Wszechœwiata, 11–12.
To œwiadectwo nagrane jest na kasecie video Medjugorje – orêdzie, œwiadectwa, cuda. Jej autorstwa jest ksi¹¿ka – Cz³owiek Bo¿ych Cudów i Bo¿ego
Upodobania, Ojciec Peter Rookey.
102 Wayne Weible, Medziugorje. Misja, 88.
103 S. Emmanuel, Medjugorie lata 90, Triumf Serca, 19–23.
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Boga. Jest to wyraŸny b³¹d w jej pracy, która ma aspiracjê, by byæ
naukow¹.
Kolejnym b³êdem, jaki pope³ni³a D. Rafalska w tym podrozdziale,
jest jej wypowiedŸ w sprawie cudownych uzdrowieñ w Medziugorju.
Napisa³a tak: Co do zaœ rzekomych cudownych uzdrowieñ, to nale¿y uznaæ, i¿ brakuje dostatecznych dowodów ich zaistnienia, gdy¿ albo osoby
rzekomo uzdrowione w Medjugorje nie dostarczaj¹ ¿adnej dokumentacji,
albo przekazana dokumentacja – zdaniem dr Mangiapana z Biura Orzeczeñ Lekarskich z Lourdes- „jest praktycznie bez wartoœci”, poniewa¿ nie
zawiera opisów dotycz¹cych przebiegu choroby, jej diagnozy i leczenia.
w Medjugorje zatem nie by³o takiego uzdrowienia, „które [zosta³oby] zbadane i uznane przez kompetentnych fachowców i instytucje, jak <Biuro
Lekarskie> w Lourdes, tak jak wymaga tego regu³a cudu. Zestawienie powy¿szych informacji z ow¹ regu³¹ pozwala uznaæ, i¿ omawiane wy¿ej niezwyk³e wydarzenia nie spe³niaj¹ postawionych przez tê regu³ê warunków.
To zaœ poddaje w w¹tpliwoœæ nadprzyrodzone (boskie) pochodzenie badanych tu zjawisk.
W czasie, gdy Rafalska pisa³a swoj¹ pracê, liczba uzdrowieñ
w Medziugorju (wg jej danych) mia³a wynosiæ 300.
Napisa³a tê pracê po 2000 roku (w bibliografii jej s¹ prace z 2001
roku), a stwierdzenia ró¿nych autorów podaje sprzed 1991 roku. Co
prawda w tym miejscu Rafalska odwo³uje siê do innych Ÿróde³, nowszych (odnoœnie do uzdrowieñ), ale te zaprzeczaj¹ temu, o czym sama
napisa³a. Przyk³adem mo¿e byæ ksi¹¿ka O. Cesca Pilne przes³anie
z Medjugorja (orygina³ wydany w 1995 r.). Rafalska odsy³a nas w tej
pracy na stronê 187, i tu mo¿na przeczytaæ:
„(…) Do 25.06.1987 zarejestrowano w kancelarii parafialnej 308 uzdrowieñ (…) Wszystkie te przypadki uzdrowieñ s¹ dok³adnie analizowane
przez kompetentnych lekarzy, zainteresowanych wy³¹cznie prawd¹.
Spoœród 56 przypadków wpisanych przez o. Rupèiæa i poddanych analizie przez dra Mangiapan, 33 zosta³o zaliczonych do najbardziej interesuj¹cych. Wiele z nich odpowiedni specjaliœci okreœlili jako naukowo
niewyt³umaczalne”.

Dziwi ju¿ sam fakt pomylenia liczby tych uzdrowieñ, bo cytowany
autor poda³ do 1987 r. liczbê 308 (Rafalska podaje w swojej pracy liczbê
300, pisz¹c swoj¹ pracê w 2001 r.). Natomiast w lipcu 2005 Centrum
104

www.medjugorje.org.pl

Informacyjne „MIR” poda³o, ¿e zg³oszonych uzdrowieñ jest 445104.
B³êdem w wypowiedzi D. Rafalskiej jest równie¿ twierdzenie, ¿e nie
zgromadzono dokumentacji medycznej uzdrowionych chorych, gdy¿
stwierdzenie powy¿sze zaczerpnê³a z publikacji bpa anicia, wydanej
w 1990 r. Nawet, gdyby odwo³ywa³a siê do wypowiedzi któregoœ
z cz³onków ostatniej komisji badaj¹cej wydarzenia z Medziugorja, to
owa komisja wyda³a orzeczenie 10 kwietnia 1991 roku. Przez 10 lat
mo¿na zgromadziæ bardzo wiele dokumentów i zosta³y one zgromadzone. Prace póŸniejsze cytowane przez Rafalsk¹ (np. praca O. Cesca
z 1995 r.) nie potwierdzaj¹ stanowiska autorki.
Odnoœnie do wypowiedzi doktora Mangiapana105, zauwa¿amy, ¿e
Cesca co innego napisa³ o jego podejœciu do uzdrowieñ w Medziugorju
(fragment zacytowany przeze mnie wy¿ej). Co do stwierdzenia tego
doktora, na które powo³a³a siê D. Rafalska, to dowiadujemy siê od
o. L. Rupèicia106, ¿e dotyczy³o ono przypadku Diany Basile, która
cierpia³a na stwardnienie rozsiane. Dr. Magiapanowi (jeœli w ogóle
wyrazi³ opiniê na ten temat) chodzi³o prawdopodobnie o potwierdzenie tego uzdrowienia przez d³ug¹ obserwacjê chorej. Nie ma opublikowanej wypowiedzi tego lekarza, a dysponujemy jedynie interpretacj¹
biskupa anicia jego wypowiedzi (ten móg³ wypaczyæ jej sens).
Mo¿na jednak postawiæ pytanie: czy ka¿de cudowne uzdrowienie musi byæ zbadane przez fachow¹ komisjê?
S³usznie zauwa¿y³ o. Rupèiæ, ¿e w Ewangelii te¿ by³y uzdrowienia i
„Czy trzeba by³o czekaæ a¿ tyle lat, aby stwierdziæ, ¿e £azarz zosta³
wskrzeszony do ¿ycia. Œlepiec zaœ po uzdrowieniu powiedzia³: „Jedno
wiem: by³em niewidomy, a teraz widzê” (J9,25).

I stwierdzi³ te¿:
„… od uzdrowienia pani Diany Basile up³ynê³o ju¿ 5 lat i jest ona ca³kowicie zdrowa (…), przez ca³e lata nie widzia³a na jedno oko i nagle przejrza³a na nie w Medziugorju”.
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Patrz strona internetowa tego Centrum, www. medjugorje.hr
Zreszt¹ czy ten lekarz zajmowa³ siê badaniem uzdrowieñ z Medziugorja?
z dostêpnych Ÿróde³ wynika, ¿e nie zajmowa³ siê t¹ kwesti¹. Wyrazi³ swoj¹ opiniê
odnosz¹c siê do jakiegoœ wybranego faktu (Diany Basile), a nie wszystkich uzdrowieñ z Medziugorja.
106 Ljudevit Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 38, 39.
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Jest to fakt stwierdzony przez ni¹. I dla niej to jest niewyt³umaczalne po ludzku.
D. Rafalska napisa³a te¿, ¿e: … albo osoby rzekomo uzdrowione
w Medjugorje nie dostarczaj¹ ¿adnej dokumentacji, albo przekazana dokumentacja – zdaniem dr T. Mangiapana z Biura Orzeczeñ Lekarskich
z Lourdes – „jest praktycznie bez wartoœci”, poniewa¿ nie zawiera opisów
dotycz¹cych przebiegu choroby, jej diagnozy i leczenia (…).
Rafalska nie korzysta³a z prac Gildo Spaziante, wydanych w 1993.
Tytu³y tych prac brzmi¹:
1. Guarigioni straordinarie e loro problematiche. Studi per Medjugorje oraz
2. Studi per Medjugorje, guarigioni straodinarie e loro problematiche-casi clinici.
Ta druga publikacja zawiera opisy wybranych przypadków uzdrowieñ w Medziugorju, prezentuje dokumentacjê lekarsk¹, z fotokopi¹
niektórych badañ. D. Rafalska stawiaj¹c swój zarzut powinna udowodniæ,
¿e ta praca nie odwo³uje siê do w³aœciwej dokumentacji lekarskiej. Tego,
oczywiœcie, nie zrobi³a, bo w jej bibliografii nie ma ani jednej pozycji Gildo Spaziante.
Nawet gdyby nie zgromadzono dokumentacji lekarskiej, to
nie jest dowód, ¿e nie by³o w Medziugorju cudownych uzdrowieñ.
Zwróæmy uwagê na wnioski umieszczone w pracy Rafalskiej.
z tego, ¿e uzdrowienia nie by³y zbadane przez kompetentnych fachowców i instytucje jak <Biuro Lekarskie> wynika, ¿e nie
spe³nia to warunków postawionych przez regu³ê cudu107, a ma
wed³ug niej ostatecznie dowodziæ: To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ
nadprzyrodzone (boskie) pochodzenie badanych tu zjawisk. Na koñ107

Jak zaznaczy³em na pocz¹tku, nie zajmujê siê w tej pracy szczegó³ow¹
analiz¹ sformu³owanych przez D. Rafalsk¹ kryteriów s³u¿¹cych do oceny fenomenu z Medziugorja. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e w bardzo ogólnej analizie regu³y
cudu (pracy D. Rafalskiej) nie znajdujemy ¿adnego uzasadnienia, dlaczego do
stwierdzenia zaistnienia cudu konieczne jest akurat istnienie „Biura Lekarskiego”,
czy te¿ nawet zbadanie danego uzdrowienia przez kompetentnych fachowców.
Choæ w procesie naukowego rozpoznania cudu bior¹ udzia³ nauki przyrodnicze,
historia, filozofia oraz teologia, nale¿y stwierdziæ, ¿e to ostatecznie Koœció³ uznaje
je za prawdziwe lub nie. Czasami jednak w ogóle nie wypowiada siê oficjalnie
o jakichœ niezwyk³ych zjawiskach.
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cu ca³ego rozdzia³u owe w¹tpliwoœci przerodz¹ siê w jej kolejny
wniosek: … Na tej podstawie zaœ mo¿na stwierdziæ, ¿e badane tu
„objawienia” nie mog¹ pochodziæ od Boga (…).
Nie mo¿na wyci¹gaæ wniosku o zaistnieniu czy niezaistnieniu zjawiska o nadprzyrodzonym pochodzeniu, tak¿e uzdrowienia, na podstawie
tylko tego, ¿e ktoœ zbada³ dane zjawisko (w znaczeniu medycznym) albo
nie (takie wymagania D. Rafalska przypisa³a do swoich kryteriów, te z kolei mia³y byæ uzasadnieniem stwierdzonych przez ni¹ wniosków). Mo¿na
podaæ liczne przyk³ady z Pisma Œwiêtego o cudach czy uzdrowieniach
uznanych przez Koœció³, choæ nie bada³a ich ¿adna komisja lekarska. Podstawowym b³êdem jednak jest oczywiœcie to, ¿e pisz¹c pracê po 2000
roku „udowadnia” brak istnienia zgromadzonej dokumentacji na
podstawie Ÿróde³ sprzed 1990 roku.
Rafalska napisa³a tak¿e w tym podrozdziale: I tak 27 lipca 1981
roku Gospa powiedzia³a: „kiedy pozostawiê znak, bêdê siê wam jeszcze objawiaæ”. 27 i 31 sierpnia 1981 roku z kolei, domniemana Matka Bo¿a obieca³a Vicce Ivankoviæ, ¿e znak pojawi siê „bardzo prêdko” lub „wkrótce”. 4 wrzeœnia tego¿ roku Gospa doda³a, i¿ „znak bêdzie dany na zakoñczenie objawieñ”. 7 wrzeœnia zaœ stwierdzi³a, ¿e
uka¿e siê on po nawróceniu ludzi. Dwa dni póŸniej (9 wrzeœnia) znowu oœwiadczy³a, i¿ znak pojawi „bardzo prêdko”. Nazajutrz (10
wrzeœnia) Jakov Èolo zapowiedzia³, ¿e uka¿e siê on „za dzieñ lub
dwa”. Vicka zaœ stwierdzi³a, ¿e bêdzie on dany na Bo¿e Narodzenie
1981 roku. 12 paŸdziernika tego¿ roku „Pani” na pytanie wizjonerów o termin ukazania siê znaku odpowiedzia³a: „Jeszcze nie dam
znaku. Nadal bêdê siê objawiaæ”. 31 sierpnia 1982 roku oœwiadczy³a
zaœ, i¿ znak bêdzie dany niezale¿nie od nawrócenia ludzi. Mirjana
Dragièeviæ natomiast, w rozmowie z o. Rupèiæiem stwierdzi³a, i¿ zna
dok³adn¹ datê pojawienia siê „wielkiego znaku”.
Czytaj¹c fakty przedstawione przez D. Rafalsk¹ mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e przedstawiona przez ni¹ „Gospa” jest niepowa¿na, bo bardzo
czêsto zmienia³a zdanie, nawet w ci¹gu jednego dnia. Tymczasem siêgn¹wszy do cytowanych Ÿróde³ ju¿ zauwa¿amy, ¿e fakty dotycz¹ce wypowiedzi Jakova Èolo odnoœnie 9 i 10 wrzeœnia i Vicki, która mia³a rzekomo powiedzieæ, i¿ znak bêdzie dany na Bo¿e Narodzenie pochodz¹
z tendencyjnego artyku³u (o którym ju¿ wspomina³em) zamieszczonego
w „Famille Chrétienne” (Les inquietudes de l’eglise pour Medjugorje)
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z 14 listopada 1997 roku. Nie ma ich w ¿adnym zbiorze orêdzi z Medziugorja. L. Rupèiæ potwierdza natomiast jakieœ zapiski w dzienniku Vicki
z 27 sierpnia 981 roku (pod t¹ dat¹ znajdujemy te¿ orêdzie Gospy
w S³owach z Nieba) oraz z 29 sierpnia 1981 roku, 31 sierpnia 1981 roku
(tego orêdzia nie ma w S³owach z Nieba), a tak¿e z 3 wrzeœnia108. W ¿adnym zbiorze orêdzi nie ma tych, które umieszczone zosta³y w „Famille
Chrétienne”, ojciec Rupèiæ stwierdzi³, ¿e w notatkach Vicki nie by³o innych orêdzi poza tymi z 27 sierpnia, 29 sierpnia, 31 sierpnia i 3 wrzeœnia
1981 roku, sami widz¹cy nie potwierdzaj¹ takich faktów (mo¿na ich przecie¿ bezpoœrednio zapytaæ w tej kwestii), nie ma ich w ¿adnych wiarygodnych Ÿród³ach. Skoro tak jest, to na jakiej podstawie autor tego artyku³u
wie lepiej od widz¹cych, o czym mówi³a Gospa, przecie¿ jemu Matka
Bo¿a z Medziugorja siê nie objawi³a... „Fakty” te prawdopodobnie s¹
oparte na plotkach, a nie na rzeczywistych wydarzeniach. Jeœli chodzi
o stwierdzenie Vicki (które Rafalska zaczerpnê³a z pracy o Rupèicia), jakoby Gospa powiedzia³a 27 sierpnia 1981 r., i¿ „znak” nadejdzie „wkrótce” i do tego czasu trzeba „trochê cierpliwoœci”, to ojciec Rupèiæ wyjaœnia
tê kwestiê i napisa³ m.in.:
„Kiedy jest mowa o proroctwach, trzeba mieæ na uwadze jêzyk, jakim
siê prorocy pos³uguj¹” (…). Zreszt¹ kto oœmieli³by siê kwestionowaæ
oœwiadczenie Jezusa o Jego przyjœciu w chwale, które zapowiedzia³:
„Zaiste przyjdê niebawem” (Ap 22,20).

Potwierdza te¿ on w swojej wypowiedzi, ¿e nic innego (odnoœnie do
analizowanego problemu) notatki Vicki nie zawieraj¹ oprócz tego, co
przytoczy³ w swojej pracy ojciec Rupèiæ. Franciszkanin bêd¹c blisko
wizjonerów, mia³ lepszy wgl¹d w rzeczywiste wydarzenia ni¿ inne osoby.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e w tym „chaotycznym zbiorze
faktów” Rafalskiej z ró¿nych okresów objawieñ mo¿na nie zauwa¿yæ
pewnej prawid³owoœci dotycz¹cej faktów zwi¹zanych z tajemniczym znakiem. Na pocz¹tku rzeczywiœcie widz¹cy pytali o pojawienie siê znaku,
byæ mo¿e byli niecierpliwi, bo niektórzy mieli w¹tpliwoœci co do prawdziwoœci tych objawieñ. Gospa odpowiada³a im ogólnie (co zreszt¹ zauwa108

W tych notakach Vicki by³o napisane, i¿ „znak” nadejdzie wkrótce, ¿e trzeba cierpliwoœci itd., nie ma natomiast takich stwierdzeñ, które konkretnie podawa³yby, kiedy siê ów „znak” pojawi.
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¿amy w wypowiedziach z 3, 4 wrzeœnia 1981, opieraj¹c siê na S³owach
z Nieba). Wiadome jest, ¿e ów trwa³y „znak” jest czêœci¹ tajemnic przekazanych wizjonerom (prawdopodobnie jest to treœci¹ tzw. trzeciej tajemnicy). Dlatego póŸniejsza wypowiedŸ Mirjany o tym, ¿e wie ona o dacie pojawienia siê znaku, nie przeczy wczeœniejszym dociekliwym pytaniom
widz¹cych stawianym Gospie, kiedy ów znak siê pojawi. W pewnym momencie, kiedy Gospa zaczê³a wizjonerom ujawniaæ tajemnice, dowiedzieli siê te¿, o jaki to „znak” chodzi i kiedy siê pojawi109. To, ¿e ów „znak”
jest czêœci¹ tajemnic dowodzi, ¿e Vicka nie mog³a nic pisaæ w swoich
notatkach o dacie pojawienia siê tego „znaku”, bo dowiedzia³a siê o nim
dopiero w chwili ujawniania tej tajemnicy przez Matkê Bo¿¹. Zapewne
tej tajemnicy strzeg³a przed dostaniem siê w niepowo³ane rêce (jeœli
jest ona w ogóle spisana). Stwierdzenie Rafalskiej: W oparciu o powy¿sze informacje mo¿na te¿ zauwa¿yæ, i¿ proroctwo wizjonerów o wyst¹pieniu „wielkiego znaku”, maj¹cego ostatecznie zaœwiadczyæ o autentycznoœci „objawieñ” Gospy, nie spe³ni³o siê (tak jak wymaga tego regu³a
cudu), chocia¿ od czasu pierwszej zapowiedzi jego wyst¹pienia minê³o ju¿
20 lat (…) wi¹¿e siê z jej niedostateczn¹ znajomoœci¹ faktów, poniewa¿
nikt z wizjonerów nie podawa³ konkretnej daty, kiedy ma pojawiæ siê ów
„wielki znak”. Wiadomo tylko, ¿e wi¹¿e siê on z tzw. trzeci¹ tajemnic¹,
a dok³adne daty ukazania siê tego znaku znaj¹ tylko widz¹cy. Mo¿na te¿ tê
sytuacjê porównaæ do tzw. „trzeciej tajemnicy fatimskiej”. Zosta³a ona objawiona dzieciom na pocz¹tku XX wieku, a dopiero na koñcu XX wieku
zosta³a zrealizowana (np. cierpienie rannego Papie¿a), a póŸniej og³oszona.
Podsumowanie:
1. D. Rafalska, w podrozdziale: „Nadzwyczajne zjawiska”, zmieni³a znaczenie faktów w stosunku do materia³u Ÿród³owego, z którego pochodzi³y. Wyrywa³a z kontekstu pewne sformu³owania
109 W publikacji: Orêdzia Królowej Pokoju, Medziugorje, wydanej przez Wydawnictwo Zakonu Pijarów (np. w pi¹tym wydaniu z 2003 r.) znajdujemy informacjê na stronie 89. 7 sierpnia 1981 r. Matka Bo¿a poleci³a dzieciom przyjœæ na górê
objawieñ o 2 w nocy i tam prosi³a, by czyniono pokutê za grzeszników. Obieca³a te¿
daæ specjalny znak na tym miejscu, trwa³y i widzialny dla wszystkich jako ostateczn¹ pomoc w obudzeniu wiary. W koñcu wrzeœnia okreœli³a precyzyjnie datê
wyst¹pienia tego znaku, ale widz¹cy maj¹ to zachowaæ w tajemnicy. Te informacje
s¹ te¿ sprzeczne z faktami, które przytacza Rafalska.
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i u¿ywa³a ich do w³asnego (czêsto sprzecznego z cytowanym
Ÿród³em) toku myœlenia.
2. Wnioski dotycz¹ce spektakularnych zjawisk (œwietlnych oraz dotycz¹cych ludzi i przedmiotów) nie zosta³y przez autorkê analizowanej
pracy udowodnione. Stwierdzenia D. Rafalskiej, ¿e owe zjawiska nie
odznaczaj¹ siê prostot¹ (…) oraz To zaœ stawia pod znakiem zapytania boskie pochodzenie badanych tu niezwyk³ych wydarzeñ s¹ wy³¹cznie jej subiektywn¹ opini¹. D. Rafalska nawet nie sformu³owa³a
szczegó³owych kryteriów, które by mog³y w sposób obiektywny
oceniæ badane zjawiska.
3. Wniosek, jakoby nie spe³ni³o siê proroctwo wizjonerów o wyst¹pieniu „wielkiego znaku”, wskazuje na nieznajomoœæ faktów
zwi¹zanych z objawieniami z Medziugorja. Nikt z wizjonerów
(na podstawie dostêpnych i wiarygodnych Ÿróde³) nie mówi³, ¿e
proroctwo o „wielkim znaku” mia³o siê wype³niæ siê w ci¹gu 20
lat, natomiast okolicznoœci jego wype³nienia znane s¹ tylko wizjonerom i wi¹¿¹ siê z treœci¹ jednej z tajemnic.
4. Wnioski dotycz¹ce uzdrowieñ w Medziugorju zawieraj¹ b³êdy.
Praca napisana zosta³a po 2000 r. (znajdujemy w niej materia³y
Ÿród³owe nawet z 2001 roku), a autorka twierdzi, ¿e nie ma dokumentacji, która potwierdza³aby te uzdrowienia. Uzasadnia tê
tezê, korzystaj¹c z materia³ów Ÿród³owych sprzed 1991 r. A przecie¿ ca³a dokumentacja mog³a zostaæ zgromadzona miêdzy 1991
a 2001 rokiem. Rafalska nie korzysta³a z prac, w których znajdujemy opisy cudownych uzdrowieñ w Medziugorju (np. przytoczonej przeze mnie pracy G. Spaziante, w której przedstawiona
jest dokumentacja lekarska osób uzdrowionych).
D. Rafalska nie powinna te¿ ostatecznie wyci¹gaæ wniosków:
To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ nadprzyrodzone (boskie) pochodzenie badanych zjawisk na podstawie tylko takich danych, jak: niezgromadzenie dokumentacji lekarskiej czy niezbadanie uzdrowionych osób
przez fachowców.
Tu trzeba nadmieniæ, ¿e na koñcu ow¹ w¹tpliwoœæ wykorzysta jeszcze do wyci¹gniêcia ostatecznego wniosku: … Na tej podstawie zaœ mo¿na
stwierdziæ, ¿e badane tu „objawienia” nie mog¹ pochodziæ od Boga (…).
D. Rafalska pope³ni³a tak¿e w tej kwestii inny b³¹d, a mianowicie
liczba uzdrowieñ (w jej mniemaniu rzekomych), jak¹ poda³a w tym pod110

www.medjugorje.org.pl

rozdziale jest zani¿ona w stosunku do danych z 2001 r. (rok, w którym
D. Rafalska zakoñczy³a swoje badania).
5. Analizê „kwestii Ivana” (ten wg Rafalskiej sk³ama³) przeprowadzi³em powy¿ej. Posiadane przez D. Rafalsk¹ informacje nie
upowa¿niaj¹ do oskar¿ania Ivana o k³amstwo. W tej sprawie
dostêpne s¹ jedynie opinie pewnych osób (zreszt¹ stawiaj¹ce
Ivana w innym œwietle w stosunku do tego, o czym napisa³a
D. Rafalska), a te nie dowodz¹ ostatecznie pope³nionego przez
Ivana z³a.
6. Istnieje domniemanie co do zaistnienia w pracy Rafalskiej najpowa¿niejszego b³êdu.
Rafalska napisa³a na koñcu rozdzia³u; … Na tej podstawie zaœ
mo¿na stwierdziæ, ¿e badane tu „objawienia” nie mog¹ pochodziæ Boga
(…). To stwierdzenie mo¿na odczytaæ jako swoiste orzeczenie w kwestii objawieñ z Medziugorja. Rafalska nie ma takiej w³adzy w Koœciele,
aby orzekaæ, czy objawienia s¹ prawdziwe, czy pochodz¹ od Boga czy
te¿ nie. Koœció³ jeszcze siê nie wypowiedzia³ w kwestii objawieñ medziugorjskich (nie powiedzia³ ani <tak>, ani <nie>). Ka¿da ksi¹¿ka,
analizuj¹ca problem objawieñ prywatnych winna mieæ umieszczone na
wstêpie nastêpuj¹ce stwierdzenie:
„Zgodnie z dekretem papie¿a Urbana VIII i postanowieniami
Soboru Watykañskiego autor oznajmia, ¿e nie jest jego zamiarem
uprzedzanie werdyktu S¹du Koœcio³a, któremu siê ca³kowicie podporz¹dkowuje. Okreœlenia „objawienia, przes³ania, cuda” i temu podobne maj¹ tu tylko znaczenie ludzkiego œwiadectwa (…)”.
Rafalska nie umieœci³a tego sformu³owania na wstêpie swojej
pracy (ta zosta³a wydana publicznie). To samo zreszt¹ dotyczy kwestii przyjêcia jako prawdziwych cudów czy cudownych uzdrowieñ.
Tu równie¿ istnieje powa¿na w¹tpliwoœæ, poniewa¿ Rafalska wyda³a
orzeczenie negatywne o tych zjawiskach z Medziugorja, a prawo ma
do tego jedynie Koœció³.
7. W tytule pracy postawiona jest teza: czy objawienia medjugorskie s¹ prawd¹ czy fa³szem. Na podstawie analizy tego rozdzia³u
mo¿na stwierdziæ, ¿e badania D. Rafalskiej nie polegaj¹ na poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy zwi¹zanej z analizowanym
problemem, tylko na poszukiwaniu (i to za wszelk¹ cenê) fa³szu.
Zreszt¹ fakty, które mog¹ co najwy¿ej budziæ pewn¹ w¹tpliwoœæ,
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nabieraj¹ w interpretacji Rafalskiej jednoznacznie negatywnego
wydŸwiêku. Pominiête s¹ zupe³nie fakty, które mog³yby doprowadziæ do wniosków pozytywnych.
8. W ka¿dej pracy naukowej powinna byæ ustalona hierarchia Ÿróde³,
z których czerpie siê fakty. W analizowanej publikacji tego nie ma.
Czasami jakaœ drugorzêdna informacja, czy fakt zaczerpniêty ze
Ÿród³a, które dla badañ naukowych mia³y znaczenie marginalne
stawa³y siê w pracy D. Rafalskiej równorzêdne z wiarygodnymi
i sprawdzonymi wydarzeniami, a tylko dlatego (jak mo¿na podejrzewaæ), ¿e znaleziono coœ, co mo¿e uzasadniæ negatywny tok myœlenia wobec objawieñ z Medziugorja.
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Analiza rozdzia³u II – „Identyfikacja orêdzi
z Medjugorje” (s. 127–236)
Komentarz do podrozdzia³u: A. „Treœæ orêdzi” (s. 128–227)
1. B³ogos³owiona Maryja Dziewica (s. 128–150)
D. Rafalska w tym podrozdziale wysunê³a nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych Gospy, nale¿y stwierdziæ,
i¿ zawarty w nich wizerunek „objawiaj¹cej siê” w Medjugorje Postaci nie
jest zgodny z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem Najœwiêtszej
Maryi Panny jako S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a. Wskazuj¹ na to takie fakty jak: samodzielny wybór przez Gospê parafii œw. Jakuba na miejsce
realizacji Jej planów, niebezpieczeñstwo swoistego spychania Osoby Jezusa
na drugi plan (nagminne u¿ywanie zwrotu „mój syn Jezus”), stawianie siebie w miejsce Trójcy Œwiêtej (wysuwanie postulatu uwielbienia swojej
osoby), przejêcie roli kompetentnej w³adzy koœcielnej (wprowadzenie trzech
nowych b³ogos³awieñstw, og³oszenie koñca wszelkich objawieñ maryjnych,
rozstrzyganie spornych kwestii teologicznych), zak³ócenie jednoœci Koœcio³a
lokalnego diecezji Mostar – Duvno (negatywna postawa wobec biskupa
Mostaru), wprowadzenie nie³adu w liturgiczne ¿ycie Koœcio³a (ujawnienie
nowej daty swoich urodzin), zatajenie prawdziwego powodu (celu) swoich
„objawieñ”. Poza tym zamieszczone w orêdziach sformu³owania zaciemniaj¹ katolick¹ naukê o miejscu i roli Matki Bo¿ej w dziele zbawienia (sugestie o ograniczonej mocy wstawienniczej Maryi i niedysponowaniu przez Ni¹
wszystkimi ³askami).
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y
wiary nale¿y wiêc stwierdziæ, i¿ orêdzia dotycz¹ce Gospy nie przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary, tak jak wymaga
tego wspomniana regu³a. W œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci
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natomiast trzeba uznaæ, i¿ przes³ania te ze wzglêdu na brak wymaganych przez to kryterium jasnoœci nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga. To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ boski charakter omawianych tu
zjawisk.

Analiza przedstawionego materia³u przez D. Rafalsk¹,
na podstawie którego wysunê³a powy¿sze wnioski
Wspomnia³em ju¿ o podziale orêdzi Matki Bo¿ej z Medziugorja, podanym przez Centrum Informacyjne „Mir”. Wed³ug tego podzia³u Gospa
przekazywa³a orêdzia w latach 1981–1984 (do koñca lutego) tylko
widz¹cym, a przez nich ca³emu œwiatu. W latach 1984 (od 1 marca) –
1987 (do 8 stycznia) Matka Bo¿a przekazywa³a orêdzia dla parafii Medziugorje, a potem wszystkim ludziom. Od 1987 roku przekazywa³a
orêdzia dla œwiata 25-tego dnia ka¿dego miesi¹ca poprzez widz¹c¹ Marijê. To trwa do dnia dzisiejszego (2006 r.).
Mo¿na te¿ orêdzia objawiaj¹cej siê Matki Bo¿ej z Medziugorja
podzieliæ jeszcze w inny sposób:
1. Orêdzia bezpoœrednio przekazane œwiatu przez któregoœ z widz¹cych. Treœæ tego orêdzia, prawdopodobnie wiernie oddaje to,
co powiedzia³a Gospa. Zniekszta³cenia jego treœci mog¹ wi¹zaæ
siê z trudnoœciami, jakie napotykali wizjonerzy w przekazie
orêdzia Matki Bo¿ej.
2. Orêdzia, których treœæ mog³a ulec zniekszta³ceniu, w trakcie
przekazywania innym, bo zosta³y spisane po up³ywie pewnego
czasu od momentu objawienia.
Kolejny podzia³:
1. Orêdzia, których treœæ jest zapisana w jêzyku chorwackim.
2. Orêdzia, które znamy jedynie z przek³adów na inne jêzyki. Ka¿dy
dodatkowy przek³ad mo¿e zmieniaæ treœæ orêdzi.
Jeszcze inny podzia³:
1. Orêdzia podane przez Centrum Informacyjne „Mir”. S¹ to orêdzia potwierdzone przez widz¹cych.
2. Orêdzia pochodz¹ce z niepewnego Ÿród³a. Zas³yszane gdzieœ, ale
nie zawsze wiarygodne ze wzglêdu na swoje pochodzenie.
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Mo¿na tak¿e podzieliæ orêdzia z Medziugorja na:
1. Orêdzia podane przez któregoœ z szeœciorga widz¹cych (jest to podstawowe objawienie Matki Bo¿ej z Medziugorja).
2. Orêdzia przekazane przez innych charyzmatyków. Takie orêdzia
przekazywa³y: Jelena czy Marijana. O tym fenomenie mówi siê,
¿e nie jest to typowe objawienie siê Matki Bo¿ej. Natomiast ci
charyzmatycy, dziêki darowi lokucji, w czasie modlitwy (nie wchodz¹c w typow¹ ekstazê) otrzymuj¹ niespodziewanie dar g³osu
wewnêtrznego czy wewnêtrznej wizji. Jelena czy Marijana mówi¹, ¿e nie widz¹ Matki Bo¿ej fizycznie, ale s³ysz¹ Jej g³os lub
mog¹ J¹ widzieæ „wewnêtrznie” (Matkê Bo¿¹ widz¹ w dwóch
wymiarach). Mia³y te¿ symboliczne wizje. Przyk³adowo – po
po³udniu 24.06.1985 Jelena mia³a widzenie 110:
„Widzia³am wielki klejnot, diament (…). Nagle jednak rozprysn¹³ siê na
drobne kawa³eczki (…)”.

Interpretacja przes³añ Matki Bo¿ej, jeœli chodzi o fenomen lokucji,
powinna byæ inna ni¿ przekazów szeœciorga widz¹cych.
Mo¿na te¿ podzieliæ orêdzia przekazane w danym jêzyku na
przet³umaczone: w lepszy czy gorszy sposób. Tu przyk³adowo mo¿na
pokazaæ, ¿e ka¿de t³umaczenie mo¿e zmieniæ sens tego, o czym powiedzia³a Matka Bo¿a.
Orêdzie z 25 paŸdziernika 2004 r.
Tekst w oryginale chorwackim:
„Draga djeco! (...) Uèite se u molitvi ljubiti sve ono što je sveto (...)”.

1. T³umaczenie polskie:
„Drogie dzieci! (...) Uczcie siê kochaæ wszystko to, co jest œwiête w modlitwie (...)”.

2. T³umaczenia polskie z innych Ÿróde³:
„Drogie dzieci! (…) Nauczcie siê, na modlitwie kochaæ wszystko, co jest
œwiête (...)”; albo: (…) Uczcie siê w modlitwie kochaæ wszystko to, co
jest œwiête (…)”
110

O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugoria, 136.
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Zauwa¿my, ¿e pierwsze t³umaczenie mo¿e sugerowaæ zupe³nie
inny sens tego, co powiedzia³a w orêdziu Matka Bo¿a.
Tymczasem, wiêkszoœæ orêdzi, jakie cytuje D. Rafalska, pochodzi z ksi¹¿ki S³owa z Nieba, której czêœæ I, II, IV jest przek³adem
z jêzyka francuskiego. Czêœæ IV, t³umaczona jest równie¿ z jêzyka
francuskiego, ale jak napisano w przypisie – treœæ pochodzi z ksi¹¿ki
Words from Heaven (Saint James Publishing, 1990), co jeszcze
wyd³u¿a ogniwa przek³adanych tekstów. Aby jak najdok³adniej poznaæ treœæ orêdzia, powinno siê siêgn¹æ do orygina³u chorwackiego.
Jest to konieczne, jeœli pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci.
D. Rafalska ocenia treœæ orêdzi, i czêsto wyci¹ga jednoznaczne
wnioski na podstawie ksi¹¿ki S³owa z Nieba.
Jedynie czêœæ III tej ksi¹¿ki jest bezpoœrednim t³umaczeniem
z chorwackiego111.
Dokonajmy jeszcze krótkiej analizy orêdzi z lat 1981–1984.
Jak ju¿ wspomnia³em, Centrum Informacyjne „Mir” poda³o, ¿e
Matka Bo¿a, w tych latach, przekazywa³a orêdzia widz¹cym, a przez
nich innym ludziom. Centrum nie podaje jednak konkretnych orêdzi
z tego okresu, co jest zrozumia³e, gdy¿ przedstawione przeze mnie
wczeœniej okolicznoœci przeœladowañ nie sprzyja³y temu, aby oficjalnie je spisywano. S¹ publikacje, które w sposób ogólny przekazuj¹ to, o czym mówi³a Gospa w tym okresie, bez uwzglêdnienia
dok³adnie sformu³owanych wypowiedzi Gospy. Aby pokazaæ, ¿e
istotnie mog³a siê wkraœæ transformacja przekazywanego tekstu orêdzi z tych lat, przytoczê przyk³adowe orêdzia, które potwierdzaj¹
w wyraŸny sposób tê tezê.
Orêdzie z 13 maja 1982 r.
„Na temat usi³owania zabójstwa Papie¿a Jana Paw³a II tego dnia:
«Jego wrogowie chcieli go zabiæ, ale Ja go uchroni³am»”.

Zauwa¿my, ¿e zamach na papie¿a by³ 13 V 1981 r. w ksi¹¿ce
S³owa z Nieba jest powiedziane „tego dnia”, a by³a to przecie¿ rocz111

W ksi¹¿ce S³owa z Nieba s¹ te¿ spisane orêdzia, a¿ do 1994 r., gdzieœ
zas³yszane, ale niepotwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”.
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nica tego wydarzenia. Mo¿e zabrak³o jakiegoœ zwrotu, np. „w rocznicê
zamachu”.
Orêdzie z 26 grudnia 1983 r.
„Ivan w zwi¹zku z pewnym pytaniem Ojca Laurentina:
«Matka Bo¿a modli siê o to (…)»”.

Matka Bo¿a nie mog³a powiedzieæ o sobie: „Matka Bo¿a modli
siê o to”, tylko: „Modlê siê o to”. W tekœcie tym zauwa¿amy transformacjê zas³yszanego orêdzia.
WyraŸnie jednak to widaæ, kiedy porównamy orêdzie z paŸdziernika 1981 roku z dwoma Ÿród³ami: Ksi¹¿ka S³owa z Nieba:
„(…) o Polsce:
«Szykuj¹ siê wielkie konflikty, ale na koñcu zwyciê¿¹ sprawiedliwi»
o Rosji:
«To lud, w którym Bóg bêdzie najbardziej uwielbiony».
o Zachodzie:
«Zachód spowodowa³ rozwój cywilizacji, ale bez Boga, tak jakby byli
swymi w³asnymi stwórcami» (…)”.

W innym Ÿródle, nawet pewniejszym, bo spisywanym w 1983
roku przez o. Svetozara Kraljevica (Objawienia w Medjugorje. Opis.
Œwiadectwa)112 mo¿na przeczytaæ:
„… Ivika Vega, ksi¹dz z Mostaru, poprosi³ Marijê o postawienie trzech
pytañ Matce Bo¿ej. By³o to w paŸdzierniku 1981:
1. Co bêdzie z Polsk¹?
– Wkrótce bêd¹ tam powa¿ne konflikty, ale sprawiedliwi je przetrwaj¹.
2. «(Kwestia)» Hercegowiny:
Co bêdzie ze «spraw¹» Hercegowiny?
„– To siê rozwi¹¿e. Trzeba tylko wielkiej modlitwy”.
3. Wschód i Zachód: Powiedzia³a, ¿e naród rosyjski jest tym narodem, który Bogu bêdzie oddawaæ najwiêksz¹ czeœæ. Jest to naród,
przez który Bóg bêdzie ogromnie czczony. Matka Bo¿a mówi, ¿e Za-

112

Dysponujê wyd. skryptowym, bêd¹cym t³umaczeniem z j. francuskiego,
przez Mariê Balewiczow¹. W pracy tej s¹ te¿ spisane wywiady z widz¹cymi, które
by³y przeprowadzane w 1983 roku.
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chód zaszed³ bardzo daleko w procesach cywilizacyjnych, tylko zachowuje siê tak, jakby on sam stworzy³ wszystko bez Boga.
Ivika próbowa³ dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej, zada³ bardzo dok³adne
i szczegó³owe pytanie dotycz¹ce Zachodu. Marija zaczerwieni³a siê.
z ca³¹ pewnoœci¹ by³o to ju¿ domen¹ tajemnicy i nie chcia³a wiêcej o tym
mówiæ”.

S¹ rozbie¿noœci tekstowe w tych dwóch Ÿród³ach – tego, o czym
mia³a powiedzieæ Matka Bo¿a. Zachowany jest sens wypowiedzi
Matki Bo¿ej, ale zauwa¿alna jest transformacja wyra¿eñ, s³ów, a nawet postawionych pytañ. W drugim Ÿródle znajdujemy „kwestiê”
Hercegowiny, która nie by³a poruszana w cytowanym Ÿródle S³owa
z Nieba.
S¹ jeszcze inne dowody na to, ¿e treœæ orêdzi (z lat 1981–1984)
mo¿e byæ tylko przybli¿ona. Mianowicie, podane jest przy danym orêdziu: lipiec 1981, pocz¹tek sierpnia 1981, paŸdziernik 1981, wiosna
1983, a nawet podany jest tylko rok – np. 1983.
Skoro nie znamy daty tych orêdzi, nie mo¿emy wymagaæ od nich,
aby by³y wiernym przekazem s³ów Gospy.
S¹ tak¿e orêdzia opisowe, które nie dotyczy³y s³ów wypowiedzianych przez Matkê Bo¿¹, np. 30 czerwca 1981:
„Dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych przez w³adzê zabiera
widz¹cych do samochodu (…)”.

12 stycznia 1983
„Przyjecha³a ekipa telewizji amerykañskiej i filmowa³a wydarzenia
w Medjugoriu (…)”.

Dorota Rafalska czêsto powo³ywa³a siê na orêdzia (korzystaj¹c
z ksi¹¿ki S³owa z Nieba) w których mo¿na by³o zauwa¿yæ lapsusy jêzykowe i sugerowa³a b³êdy teologiczne. Tymczasem nie wiadomo, czy
widz¹cy u¿yli sformu³owañ, w których Rafalska dopatrzy³a siê b³êdów.
Transformacja mog³a nast¹piæ na ró¿nych etapach przekazywanego
orêdzia, chocia¿by podczas dokonywania kolejnego przek³adu. Nale¿a³oby prowadziæ analizê porównawcz¹ orêdzi pochodz¹cych z ró¿nych
Ÿród³e³ (nadto siêgn¹æ do Ÿróde³ oryginalnych). Natomiast Dorota Rafalska, korzystaj¹c tylko z jednego Ÿród³a (S³owa z Nieba – przek³adu
polskiego) dowodzi³a zaistnienie b³êdów teologicznych w orêdziu
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z Medziugorja na podstawie tylko jednego zwrotu czy s³owa. Podam
przyk³ad pokazuj¹cy, ¿e korzystanie tylko z jednego Ÿród³a orêdzi
z Medziugorja (i to przek³adu polskiego), nie mo¿e byæ dla teologa podstaw¹ do wyci¹gania jednoznacznych wniosków o istnieniu czy nieistnieniu w nich b³êdów.
26 VI 1981 roku Matka Bo¿a przedstawi³a siê. Wed³ug S³ów
z Nieba: „Jestem B³ogos³awiona Maryja Dziewica”. Na podstawie Orêdzi
Królowej Pokoju (opracowanych na podstawie informacji pochodz¹cych
z Centrum Informacyjnego „Mir”) Matka Bo¿a przedstawi³a siê: „Jestem
B³ogos³awiona Dziewica Maryja”, w Szeptaniu Madonny Krešimira Šego
jest napisane: „Ja jestem b³ogos³awiona Dziewica Maryja” w pracy
M. Ljubicicia, A. Castella: Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy
i nawrócenia znajdziemy tekst: «W sobotê Ivanka zapyta³a: „Gospo moja,
jak Ci jest na imiê?” – „Jestem b³ogos³awiona Panna Maryja”». A wiêc
fakt ten mia³ miejsce dzieñ póŸniej, a przedstawienie Matki Bo¿ej ró¿ni³o
siê od poprzednich. W ksi¹¿ce Marina Królowa Pokoju znajdujemy: „Jestem Najœwiêtsz¹ Pann¹ Maryj¹”. W powy¿szych Ÿród³ach sens wypowiedzi Matki Bo¿ej jest podobny, ale wystêpuj¹ niewielkie ró¿nice w samym tekœcie przes³ania.
Teraz zwrócê uwagê na specjaln¹ grupê orêdzi przekazywanych
przez Jelenê i Marijanê.
Jest to czêœæ IV ksi¹¿ki S³owa z Nieba, przet³umaczona z j. francuskiego (ale ta z kolei by³a prze³o¿ona z j. angielskiego Words from
Heaven).
Na okreœlenie charyzmatów, jakie te dziewczyny posiadaj¹, nie
u¿ywa siê raczej w literaturze medziugorskiej okreœlenia: „objawia
siê im Matka Bo¿a”, ale mówi siê o rozmowach wewnêtrznych, lokucjach, wizjach wewnêtrznych, czy te¿ g³osie wewnêtrznym. Zauwa¿amy kolejny b³¹d w pracy D. Rafalskiej. Po pierwsze miesza
ona ze sob¹ dwa ró¿ne zjawiska, jakimi s¹ objawienia siê Matki Bo¿ej szeœciorgu widz¹cym i charyzmaty Marijany i Jeleny. Analizuj¹c
orêdzie Gospy u¿ywa jednolitego okreœlenia „orêdzia Matki Bo¿ej”,
albo: „to powiedzia³a domniemana Matka Bo¿a” itp. Kreœli jeden
obraz Matki Bo¿ej na podstawie tych dwóch niezale¿nych zjawisk.
Na stronie 136 napisa³a, ¿e (...) Pragnieniem „objawiaj¹cej” siê Postaci (...), a tu cytuje orêdzie pochodz¹ce z „rozmów wewnêtrznych”
Jeleny, a wiêc nie z objawieñ, które mieli widz¹cy. Tak¿e fakty, bêd¹ce
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podstaw¹ do wyci¹gniêtych wniosków Rafalska czerpa³a z przekazów
Gospy pochodz¹cych z ró¿nych fenomenów (np. stawianie siebie (Gospy) w miejscu Trójcy Œwiêtej). Nawet gdyby kiedykolwiek ktoœ
udowodni³ b³êdy zawarte w orêdziach przekazanych przez Marijanê
i Jelenê, to nie znaczy, ¿e udowodni³ b³êdy istniej¹ce w przekazie szeœciorga widz¹cych.
W ksi¹¿ce Marjana Ljubicicia i André Castella Medziugorje.
Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia113 mo¿na przeczytaæ
o przes³aniach powierzonych Jelenie:
„Pos³ania powierzone Jelenie trzeba najpierw na nowo zebraæ i przedstawiæ w kontekœcie, w jakim by³y dane. Wszystkie te orêdzia dotycz¹
pog³êbienia modlitwy i ¿ycia modlitwy. W stosownym czasie zostan¹
opublikowane. Szczególnie modlitwy musz¹ otrzymaæ przed ka¿d¹
publikacjê koœcielne zezwolenie. Dlatego nie nale¿y siê liczyæ z blisk¹
publikacj¹, bez w¹tpienia dopiero po uznaniu przez Koœció³ ca³oœci
orêdzi”.

Czy orêdzia (chodzi o lokucje Jeleny i Marijany), zapisane w ksi¹¿ce
S³owa z Nieba, s¹ wiarygodne i pewne, tego te¿ nie mo¿na do koñca
stwierdziæ114.
Po tym wprowadzeniu przejdê do szczegó³owej analizy wizerunku
Gospy, jaki zbudowa³a na podstawie cytowanych Ÿróde³ D. Rafalska.
Ju¿ na wstêpie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e D. Rafalska przedstawi³a karykaturalny wizerunek Gospy. Dlaczego? Autorka wyszukiwa³a marginalne orêdzia, tak naprawdê nie wiadomo czy autentyczne i budowa³a
na ich podstawie wizerunek objawiaj¹cej siê Gospy. Ten karykaturalny
obraz Matki Bo¿ej odbiega od tego, co mówi¹ o Niej widz¹cy, odbiega
te¿ od syntezy, której próbuj¹ dokonaæ u znani w œwiecie teologowie.
D. Rafalska, powo³uj¹c siê na orêdzie z 15 lutego 1984 r., napisa³a, ¿e: Jej znakiem (chodzi o Gospê) jest wiatr, podobnie jak znakiem Chrystusa jest krzy¿. Gospa przychodzi do ludzi w wietrze. Powinni oni zatem wiedzieæ, ¿e kiedy wieje wiatr, to w³aœnie wtedy Ona
jest z nimi. Wiatr jest równie¿ miejscem Jej przebywania.
113

Patrz s. 127.
Tylko trzecia czêœæ S ³ów z Nieba jest t³umaczone bezpoœrednio z j. chorwackiego na j. polski i w ca³oœci potwierdzona jest przez Centrum Informacyjne
„Mir” Medjiugorje.
114
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Zacytujmy ca³e to orêdzie, aby przeprowadziæ dok³adniejsz¹
jego analizê.
Œroda, 15 lutego 1984 r. (Jest to orêdzie przekazane przez Jelenê
lub Marijanê, nie wiemy jednak dok³adnie przez kogo, bo o tym nie
napisano w tekœcie Ÿród³owym).
„By³o bardzo zimno i wia³ lodowaty wiatr:
«Wiatr jest moim znakiem. Przyjdê w wietrze. Kiedy wieje wiatr wiedzcie,
¿e jestem z wami. Nauczyliœcie siê, ¿e krzy¿ wyobra¿a Chrystusa i jest Jego.
Tak samo jest z krucyfiksem, jaki macie w domach. Ze Mn¹ jest inaczej. Kiedy jest zimno przychodzicie do koœcio³a chcecie wszystko ofiarowaæ Bogu.
Jestem wtedy z wami. Jestem z wami w wietrze. Nie bójcie siê»”.

To orêdzie nie pochodzi od widz¹cych, ale zwi¹zane jest z darem
lokucji Marijany b¹dŸ Jeleny. £¹czenie tych dwóch odrêbnych fenomenów w jedn¹ ca³oœæ mo¿e doprowadziæ naukowca do b³êdu. WyobraŸmy sobie, ¿e do Medziugorja przyjecha³ cz³owiek chory psychicznie
i przekazuje œwiatu to, co wydaje mu siê, ¿e jest orêdziem Gospy, które
osobiœcie otrzyma³ jako charyzmat lokucji. Naukowiec, który stosuje
tak¹ metodê jak Rafalska (nierozró¿niania odrêbnych fenomenów
w procesie ich badania) natychmiast by swoj¹ niew³aœciw¹ metod¹ pracy „udowodni³” zaistnienie b³êdów we wszelkich zjawiskach, jakie maj¹
tu miejsce. Z pracy D. Rafalskiej dowiadujemy siê dopiero z przypisów,
o jakie orêdzie chodzi³o, choæ by³a podana tylko data, a nie – przez kogo
zosta³o wypowiedziane. Czytelnik, który nie ma dostêpu do orêdzi Gospy, nie zorientuje siê sk¹d dane przes³anie pochodzi³o.
Orêdzia podane przez któreœ z szeœciorga widz¹cych s¹ konkretne i realistyczne. Orêdzia Marjiany czy Jeleny czêsto pisane s¹
takim jêzykiem, który mo¿na porównaæ z symbolicznym przekazem
proroków w Piœmie Œwiêtym. Te dziewczyny mia³y wizje, których
nie mo¿na interpretowaæ w sposób dos³owny.
(Poda³em ju¿ wczeœniej przyk³ad rozpadaj¹cego siê klejnotu).
W analizowanym orêdziu opisane jest doœwiadczenie cz³owieka
modlitwy, a nie realistyczny przekaz. Z uwagi na to, ¿e percepcja
œwiata nadprzyrodzonego w charyzmacie Jeleny czy Marijany nie
jest taka sama jak u wizjonerów, inne jest prawdopodobieñstwo
pope³nienia b³êdu i zniekszta³cenia przekazu Matki Bo¿ej w tych
dwóch odrêbnych fenomenach.
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Jest tu ponadto mo¿liwa transformacja treœci orêdzia ze wzglêdu
na niepewne Ÿród³o, z którego pochodzi ten tekst, oraz iloœæ t³umaczeñ.
W orêdziach Jeleny i Marijany mo¿na poszukiwaæ kryj¹cego siê
ich g³êbszego znaczenia, ale nie zawsze mo¿na je odczytywaæ w sposób
dos³owny.
Wcale nie jest konieczne, jak czyni to Rafalska, przeciwstawienie sobie znaku krzy¿a – wyobra¿aj¹cego Chrystusa i wiatru, który ma wi¹zaæ
siê z Maryj¹. Mo¿e tu chodzi o obecnoœæ Matki Bo¿ej w sytuacjach ¿yciowych, które s¹ dla nas trudnym doœwiadczeniem. Jest Ona przy ka¿dym
z nas nawet w sytuacji, która wcale nas nie zachêca do przychodzenia do
koœcio³a, do modlitwy. Przeciwstawienie mo¿e dotyczyæ warunków dobrych do modlitwy, czyli domu ciep³ego, tam gdzie jest krucyfiks i tych
niesprzyjaj¹cych modlitwie. Trzeba by³oby tak¿e znaæ odczucia grupy
modl¹cej siê wtedy, aby odczytaæ to orêdzie w pe³nym kontekœcie. To orêdzie wcale nie musia³o byæ skierowane do ca³ego œwiata, tylko do tych
w³aœnie modl¹cych siê ludzi. Znak by³by elementem dodatkowym, wplecionym w to rozwa¿anie.
Mo¿na zauwa¿yæ te¿ pewn¹ zbie¿noœæ tego wydarzenia (byæ
mo¿e przypadkow¹) z objawieniami w Lourdes, które rozpoczê³y siê
w lutym. Wszyscy ci, którzy powracaj¹ do tego „os³awionego wiatru”
(chodzi o przeciwników objawieñ wyszukuj¹cych takie marginalne
orêdzia) nie zauwa¿yli, ¿e gdy Matka Bo¿a ukazywa³a siê w Lourdes
(te¿ w lutym) równie¿ pojawia³ siê tam tajemniczy wiatr. Matka Bo¿a
co prawda nie mówi³a nic o wietrze, bo w tych objawieniach w ogóle
niewiele mówi³a, ale taki fakt mia³ miejsce.
Zacytujê dwa Ÿród³a:
„... Obie towarzyszki wizjonerki wspiê³y siê na pobliskie wzniesienie,
wiêc Bernadetta na chwilê zosta³a sama. Znajdowa³a siê na brzegu
kana³u, w miejscu, gdzie ³¹czy siê on z rzek¹ Gave, naprzeciw 27-metrowej ska³y, zwanej Massabielle. W pewnej chwili do uszu dziewczynki
dobieg³ dziwny dŸwiêk przypominaj¹cy szum wiatru. Krzew ró¿any przy
jednym z otworów skalnych porusza³ siê gwa³townie, jakby by³ targany
przez silny wiatr. W ma³ej wnêce groty po³o¿onej 3 metry nad ziemi¹
dziewczynka dosta³a œwiat³oœæ o kszta³cie z³ocistej chmury. Z niej wy³oni³a siê postaæ piêknej, majestatycznej Kobiety (...)”115.
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Drugi opis
„Bernadetta wzdryga siê lekko (...). Oczy jej zatrzymuj¹ siê na grocie...
i tam spostrzega, jak ów krzak dzikiej ró¿y rosn¹cy pod nisz¹ wije siê
i ko³ysze, jakby gwa³townym wiatrem targany i choæ cisza w powietrzu
panuje zupe³na... (…).
Bernadetta przenosi wzrok na pobliskie topole. Mo¿e jednak wysoko
w ich wierzcho³kach szumi ten sam wiatr, który tak bezlitoœnie szarpie
i miota w¹t³ym krzakiem ró¿y… Lecz nie. Topole (...) stoj¹ ciche (...) zastyg³y w bezruchu (...) w tym œwietle stoi (…) ktoœ, kto jakby nagle w tym
w³aœnie miejscu wyst¹pi³ na œwiat bo¿y po dalekiej (...) podró¿y. (…)
Jest to jakaœ m³oda pani, z krwi i cia³a (…)”116.

Symbolika wiatru te¿ nie jest obca Biblii. Czytamy w S³owniku
obrazów i symboli biblijnych Manfreda Lurkera:
„… w Starym Testamencie gwa³towny porywisty wiatr towarzyszy zazwyczaj pojawieniom siê Boga (…). U Ezechiela teofanie s¹ zapowiadane potê¿n¹ wichur¹ nadchodz¹c¹ od strony pó³nocnej (Ez1,4). Na
górze Horeb Pan przechodzi³ ko³o Eliasza (…) w koñcu przyszed³
„szmer ³agodnego powiewu” i dopiero Bóg przemówi³ do swego s³ugi
(…) Wicher, przez który doœwiadczany cierpieniami Hiob s³ysza³ g³os
Pana (Hi 1,3) nie jest Bogiem-on s³u¿y tylko jako wyraz objawienia Bo¿ego (…) Wiatry i burze – to tak¿e drogi Pañskie (Na 1,3) (…). w jêzyku
symboli biblijnych gwa³towna wichura posiada takie samo znaczenie jak
wyroki potêpienia albo przera¿enia (Jr 23,19) (…). w Nowym Testamencie wiatr kojarzy siê czêsto z Duchem Œwiêtym (…) Dz (2, 2nn)”.

Jeœli w objawieniach Matki Bo¿ej pojawia³ siê wiatr, warto poszukiwaæ symboliki tego zjawiska.
Mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e zarówno objawienia w Lourdes, jak
i w Fatimie nie by³y wolne od w¹tpliwoœci. Niektóre rozwi¹zywano
dopiero po pewnym czasie, inne do dnia dzisiejszego s¹ zagadk¹.
Jak napisa³ R. Laurentin we Wspó³czesnych objawieniach Najœwiêtszej Maryi Panny117:
„Wœród takich pozornie niezrozumia³ych spraw by³o równie¿ ponowne
wycofanie siê Bernadetki, co, jak odkry³em i wyjaœni³em, by³o wynikiem
fortelu komisarza policji Jacometa”.
116
117

F. Werfel, Pieœñ o Bernadetcie, tom 1, 51, 52.
Patrz s. 15.
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W innej pracy Laurentin napisa³
„Pokutne gesty Bernadety: ca³owanie ziemi, zjadanie zió³, gorszy³y ¿arliwych zwolenników objawieñ (…)”118.

Leo kardyna³ Scheffczyk napisa³ odnoœnie do objawieñ Fatimskich:
„Zarzuty te dotycz¹ miêdzy innymi tematu „Serca Niepokalanego”, rozbie¿noœci pomiêdzy relacjami z roku 1917 a póŸniejszymi, opublikowanymi
przez £ucjê sprawozdaniami z roku 1935, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ informacji odnosz¹cych siê do tematu Rosji i proroctwa o wybuchu drugiej
wojny œwiatowej. Rzadko siê jednak zdarza, ¿eby krytycy katoliccy pomimo tych wszystkich zarzutów, zdecydowali siê na odrzucenie wydarzeñ
z Fatimy. Skrajne zarzuty z drugiej strony spotka³y siê z krytyk¹ i czêœciowym odparciem ze strony znawców tematu”119.

Objawienia medziugorskie nios¹ obfitsze treœci od innych objawieñ, liczba widz¹cych jest wiêksza, d³u¿szy jest czas objawieñ.
W zwi¹zku z tym mo¿liwoœæ pojawienia siê w¹tpliwoœci i niejasnoœci bêdzie te¿ zapewne wiêksza.
Kolejnym przyk³adem stawiania przez D. Rafalsk¹ w centrum
swoich rozwa¿añ jakichœ marginalnych orêdzi Gospy s¹ s³owa Matki Bo¿ej skierowane przez Jelenê do grupy modlitewnej z 1986 roku.
D. Rafalska napisa³a, ¿e do jednej z grup modlitewnych Gospa
skierowa³a s³owa: … i¿ nie maj¹ oni wielbiæ samych siebie, lecz to Ona
ma zostaæ w nich uwielbiona.
To orêdzie D. Rafalska traktuje w swojej pracy jako b³¹d teologiczny,
a we wnioskach zarzuci Gospie … stawianie siebie w miejsce Trójcy
Œwiêtej (wysuwanie postulatu uwielbienia swojej osoby) (…).
Jest to kolejny przyk³ad mieszania ró¿nych fenomenów, budowania wizerunku Gospy na wyci¹gniêtych z ró¿nych materia³ów Ÿród³owych b³êdach jêzykowych (nie wiemy czy ten fakt w ogóle zaistnia³,
a o niewiarygodnoœci samego Ÿród³a, czyli IV czêœci ksi¹¿ki S³owa
z Nieba napisa³em powy¿ej). To orêdzie, oczywiœcie, te¿ by³o przekazane grupie modlitewnej Jeleny, a nie któremuœ z szeœciorga widz¹cych. Mo¿e ono u kogoœ wzbudzaæ pewn¹ w¹tpliwoœæ, ale b³êdem jest,
118 H. Joyeux, R.Laurentin, Studia medyczne i naukowe nad objawieniami
w Medjugorje, 148.
119
L Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podrêcznik Mariologii, 327.
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aby sta³o siê podstaw¹ koñcowego wniosku, który ma deprecjonowaæ
objawienia z Medziugorja. Trzeba wiêc stanowczo podkreœliæ, ¿e ten
fakt wi¹¿e siê ze zjawiskami towarzysz¹cymi objawieniom, ale nie dotyczy samych objawieñ, bo Gospa objawia siê jedynie szeœciorgu widz¹cym, a nie Jelenie i Marijanie. Nie mo¿na oskar¿aæ Matki Bo¿ej na
podstawie wypowiedzi wszystkich tych, którzy maj¹ coœ wspólnego z objawieniami w Medziugorju.
Przeanalizujmy jednak to orêdzie, które dla Rafalskiej sta³o siê
podstaw¹ oskar¿enia Gospy o stawianie siebie w miejsce Trójcy
Œwiêtej. Zauwa¿my: orêdzie to nie ma konkretnej daty. Nie ma tu nawet podanego miesi¹ca, a jest tylko zapisany rok – 1986. To wskazuje,
¿e przes³anie zosta³o spisane po pewnym czasie od jego podania. Jest
bardzo prawdopodobne, ¿e zaistnia³a w nim transformacja tekstu. Jeœli
ktoœ, odnoœnie do jakiejœ wypowiedzi, nie pamiêta nawet, w jakim miesi¹cu ona pad³a, to czy mo¿na liczyæ na to, ¿e poda nam dok³adnie
wszystkie s³owa, jakie wtedy by³y u¿yte? Zapewne nie. Rafalska „przy³apa³a” Gospê w³aœciwie tylko na jednym s³owie, a nie uwzglêdni³a takiej mo¿liwoœci, ¿e ktoœ siê pomyli³ i to s³owo wcale nie pad³o. Orêdzia
tego nie ma te¿ w innym Ÿródle, w którym mo¿na znaleŸæ podobne
przekazy, czyli w Messages and Teachings of Mary At Medjugorje.
R. Laurentina and R. Lejeune. To jeszcze dodatkowo potêguje w¹tpliwoœæ, czy w ogóle Gospa przekazywa³a przes³anie w takiej formie.
Teraz przytoczê to orêdzie w ca³oœci:
«1986
Do grupy modlitewnej Jeleny po modlitwie i poœcie:
„Wys³ucha³am waszej modlitwy, a jednak nie otrzymacie tego, co
chcieliœcie.
Otrzymacie inne rzeczy, gdy¿ to nie wy macie wielbiæ samych siebie,
ale to Ja mam zostaæ w was uwielbiona.”
„Nie bójcie siê. Powierzcie siebie Ojcu. Módlcie siê tak d³ugo, a¿ zyskacie pewnoœæ, ¿e On wszystkim kieruje.”
„W trudnoœciach, kiedy niesiecie krzy¿ œpiewajcie. B¹dŸcie pe³ni
radoœci”».

Nie wiemy, jakie pad³o s³owo w jêzyku chorwackim, które tutaj przet³umaczono jako „uwielbiona” z kolejnego przek³adu
(chorwacki… angielski, francuski, polski). W jêzyku francuskim
pad³o s³owo „glorifier”, które nie ma wy³¹cznego odniesienia do
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Boga (uwielbienie – w sensie kultu religijnego), bo mo¿e mieæ
inne zastosowanie i byæ u¿yte w odniesieniu do cz³owieka (np.
jako pochwa³a udzielona cz³owiekowi). W jêzyku polskim u¿ywamy s³ów, wyda³oby siê zarezerwowanych dla relacji do Boga,
a jednak w mowie potocznej mówimy: „towarzystwo wzajemnej
adoracji” czy te¿ „przestañ wielbiæ siebie”. Tak¿e protestanci zarzucali katolikom, ¿e wielbi¹ cz³owieka – Maryjê zamiast Boga,
a wymaga³o to dla odparcia owych zarzutów precyzowania terminologii teologicznej: „dulia” w odró¿nieniu od „latria”. W jêzyku
polskim mówimy o kulcie anio³ów i œwiêtych, ale tak¿e o czci oddawanej Bogu. Byæ mo¿e gdyby precyzyjniej okreœlono, o co tutaj
Gospie chodzi³o, problem w ogóle by nie zaistnia³. Zauwa¿my
ci¹g³oœæ logiczn¹ tego tekstu. Grupa prosi³a Matkê Bo¿¹ i nie
otrzyma³a tego ze wzglêdu na owo „samouwielbienie”120. Gdyby
chodzi³o tu o uwielbienie w znaczeniu tego, jak wielbi siê Boga
(bo taki zarzut stawia Rafalska) ca³oœæ by³aby nielogiczna. Dlaczego Gospa mia³aby czegoœ udzieliæ grupie, skoro ta grupa
uwielbia³a siebie a nie Gospê ani nie Boga? Skoro grupa siebie
uwielbia³a (jeœli by to by³o uwielbienie takie, jak wielbi siê Boga),
to przecie¿ nie prosi³aby o nic. Cz³owiek wielbi¹cy siebie liczy na
w³asne si³y, jest skoncentrowany na „wielbieniu siebie”, a nie proszeniu kogoœ o coœ. Akty uwielbienia i proœby mog¹ siê przeplataæ
ze sob¹, ale nie s¹ ze sob¹ to¿same. Po prostu pad³o tu s³owo „uwielbiaæ”, ale nie oznacza³o tego, co rozumiemy pod pojêciem relacji
cz³owieka w odniesieniu do Boga. Zauwa¿my, ¿e za chwilê w tym
samym orêdziu padn¹ s³owa:
„Nie bójcie siê. Powierzcie siebie Ojcu. Módlcie siê tak d³ugo, a¿ zyskacie pewnoœæ, ¿e On wszystkim kieruje”.

To przeczy ca³kowicie temu, ¿e Gospa chce postawiæ siebie
w miejsce Boga, bo Ona do Niego kieruje cz³owieka (Rafalska wy120 W odniesieniu do grupy i Gospy jest u¿yty termin: „uwielbiæ”. Rafalska
twierdzi, ¿e Gospa stawia siebie w miejsce Trójcy Œwiêtej, tzn. ¿¹da uwielbienia
swojej osoby jak Boga. W zwi¹zku z tym, ¿e w odniesieniu do grupy jest u¿yte to
samo s³owo co do Gospy, wiêc wynika³oby, ¿e owa grupa te¿ uwielbia siebie, tak
jak wielbi siê Boga.
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sunê³a na podstawie tego orêdzia ostateczny zarzut przeciwko Gospie, ¿e postawi³a siebie w miejsce Trójcy Œwiêtej). Przeczytajmy te¿
inne orêdzia Matki Bo¿ej przekazane przez Jelenê b¹dŸ Marijanê (te
orêdzia maj¹ dok³adne daty ich podania).
Czwartek 9 lutego 1984 r.
„... Ile osób posz³o za innymi wierzeniami czy sektami i porzuci³o Jezusa
Chrystusa. Tworz¹ sobie swych w³asnych bogów, oddaj¹ czeœæ bo¿kom. Jak bardzo mnie to boli! (...)”.

Czwartek 26 stycznia1984 r.
„Dziêkujê za adoracjê mojego Syna w Hostii. Bardzo Mnie to wzrusza”,

a tak¿e 5 lutego 1984 r.
«… szczególnie do grupy modlitewnej
„(...) Jedni nie s¹ przekonani, inni s¹. Nale¿¹ oni do Mnie. Popatrzcie,
jak oddaj¹ Mi czeœæ (...)”».

Postawienie zarzutu, ¿e Gospa chce postawiæ siê w miejsce Boga, powinno dokonaæ siê na tle ca³oœci orêdzia (w tym wypadku skierowanego
do Jeleny). W egzegezie biblijnej obowi¹zuje zasada, aby rozpatrywaæ
fragment biblijny na tle ca³oœci ksiêgi, bo niezastosowanie tej zasady mo¿e
doprowadziæ kogoœ do b³êdnych wniosków. Czy¿by D. Rafalska nie zauwa¿y³a innych orêdzi (chocia¿by tych podanych przeze mnie), które zaprzeczaj¹ jej zarzutowi? Jeszcze wyraŸniej widaæ, ¿e Gospa nie stawia siebie w miejscu Boga, ale kieruje cz³owieka do Niego, kiedy bêdziemy
analizowali orêdzia skierowane do szeœciorga widz¹cych. Rafalska wyci¹gnê³a wniosek dotycz¹cy ca³oœci orêdzia z Medziugorja (czyli tak¿e ten
wniosek uogólni³a na 6 widz¹cych), co jest oczywiœcie b³êdne.
Na koniec mo¿na jeszcze zacytowaæ fragment z Ewangelii œw.
£ukasza:
„… Wielbi dusza moja Pana
I raduje siê duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrza³ na uni¿enie swojej S³u¿ebnicy.
Oto bowiem odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie pokolenia (…)”
(£k 1, 46–48).
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D. Rafalska w swojej pracy w tym podrozdziale napisa³a tak¿e:
Osoba [chodzi o Gospê]) ta wyzna³a, ¿e urodzi³a siê 5 sierpnia, do nieba zaœ wst¹pi³a przed œmierci¹”.
Potem stwierdzi³a we wnioskach, ¿e jest to (...) wprowadzenie
nie³adu w liturgiczne ¿ycie Koœcio³a [ujawnienie nowej daty swoich
urodzin], a wg niej: Koœció³ katolicki natomiast obchodzi œwiêto narodzin Maryi Panny w dniu 8 wrzeœnia (…).
Wczeœniej te¿ analizowa³a odkryte przez siebie „b³êdy” polegaj¹ce
na tym, ¿e Matka Bo¿a wst¹pi³a do nieba przed œmierci¹121. Rafalska
tak¿e znalaz³a inny „b³¹d”, który mia³by polegaæ na tym, ¿e Gospa
rozstrzyga³aby tutaj nierozwi¹zany dotychczas problem teologiczny:
czy Matka Bo¿a zmar³a przed znalezieniem siê w niebie, czy te¿ nie.
Orêdzie z 12 pa¿dziernika 1981 nale¿y do tych przes³añ Matki
Bo¿ej, które poda³a Ona któremuœ z 6 widz¹cych. Jak ju¿ wczeœniej napisa³em, orêdzia Gospy z roku 1981 nale¿¹ do takiej grupy, które nie s¹
potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”. Niepewna jest treœæ
analizowanego orêdzia i nie wiadomo, czy w ogóle zosta³o ono przekazane przez Gospê – przynajmniej w takiej formie, jak¹ znamy z póŸniejszych zapisów. Rafalska korzysta³a tutaj z ksi¹¿ki S³owa z Nieba
(przek³adu z j. francuskiego):
„Poniedzia³ek, 12 paŸdziernika 1981
– Gdzie znajduje siê raj?
«W niebie».
– Czy jesteœ Matk¹ Bo¿¹, czy wst¹pi³aœ do nieba przed œmierci¹, czy
po niej?122
«Jestem Matk¹ Bo¿¹ i Królow¹ Pokoju, wst¹pi³am do nieba przed
œmierci¹ (...)»”.

Zauwa¿my, ¿e jest to dialog widz¹cych (dzieci i nastolatków w owym
czasie) z Matk¹ Bo¿¹. Matka Bo¿a odpowiada dzieciom w ich jêzyku,
a nie jêzykiem teologicznym. W tym przes³aniu mog³a wyst¹piæ transformacja tekstu (o jej przyczynach ju¿ wczeœniej pisa³em). Zacytujmy
fragment z Pisma Œwiêtego z Drugiej Ksiêgi Królewskiej:
121 Rafalska zasugerowa³a istnienie w tym orêdziu b³¹du teologicznego, polegaj¹cego na tym, ¿e Maryja wst¹pi³a do Nieba w sposób czynny, a przecie¿ Maryja
zgodnie z nasz¹ wiar¹ zosta³a do Nieba wziêta.
122 Zauwa¿amy ju¿ b³¹d w samym pytaniu, które zosta³o zadane przez dzieci
a nie przez teologów.
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„Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawi³] siê wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzieli³ obydwóch, a Eliasz wœród wichru wst¹pi³
do niebios” (2 Krl 2, 11).

Czy¿by t³umacz siê pomyli³, kiedy napisa³, ¿e Eliasz wst¹pi³ do
nieba, a nie zosta³ wziêty?
Jêzyk biblijny i jêzyk teologiczny ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Z tego
przyk³adu wynika, ¿e „wst¹pienie do Niebios” w Biblii nie oznacza tego
samego, co w teologii (nie musi oznaczaæ Wniebowst¹pienia). Eliasz tak
naprawdê zosta³ wziêty do nieba. Skoro jêzyk biblijny ró¿ni siê od jêzyka
teologii, to czy mo¿na wymagaæ od jêzyka orêdzi (prostego jêzyka dzieci)
precyzyjnoœci jêzyka teologii? Wydaje siê, ¿e nie. Zacytujmy te¿ modlitwê z Liturgii Godzin z 15 sierpnia (Uroczystoœci Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny):
Responsorium z Godziny Czytañ:
„… Oto nadszed³ wspania³y dzieñ, w którym Bo¿a Rodzicielka wstêpuje
do nieba (…)”.

Czy¿by w modlitwie Koœcio³a te¿ by³ b³¹d teologiczny?
Zacytujmy drugi fragment z Pisma Œwiêtego, który mo¿e daæ
rozwi¹zanie drugiej czêœci w¹tpliwoœci, czyli tego, ¿e Maryja zosta³a wziêta do Nieba przed œmierci¹, a wiêc nie musia³a umieraæ po
wejœciu do Nieba.
„Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ anio³ Pañski:
wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie, lecz nie zbli¿a³ siê do Niej, a¿ porodzi³a
Syna, któremu nada³ imiê Jezus” (Mt1,24–25).

Rozumowanie tych, którzy chcieliby widzieæ w analizowanym orêdziu to, ¿e Matka Bo¿a umiera³a po œmierci, przypomina
trochê rozumowanie protestantów, którzy twierdz¹, ¿e skoro Józef
nie zbli¿a³ siê do Maryi, a¿ do porodu, to po porodzie musia³ siê do
Niej zbli¿aæ, bo tak nakazuje logika tego fragmentu biblijnego.
Logika tak, ale trzeba uwzglêdniæ fakt, ¿e jêzyk biblijny nie zawsze jest „logiczny” w rozumieniu kultury Zachodniej. Nie musi
wiêc wyp³ywaæ z tak skonstruowanego zdania, ¿e Maryja
wspó³¿y³a z mê¿em po porodzie. Jest zreszt¹ dogmatem naszej
wiary, ¿e Maryja pozosta³a dziewic¹.
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To, ¿e zosta³a Ona wziêta przed œmierci¹, niekoniecznie oznacza, ¿e musia³a umrzeæ po wziêciu do nieba. Wiêc trzeba wzi¹æ pod
uwagê to, ¿e jêzyk orêdzi z Medziugorja (u¿ywany przez dzieci)
ró¿ni siê od logicznego jêzyka teologii. Sama intencja w pytaniu
dzieci jest zrozumia³a, choæ jêzyk – nielogiczny. Dzieciom chodzi³o
jedynie o to, czy Maryja umiera³a tak jak inni ludzie czy te¿ nie.
Ale myœlê, ¿e kwestia rozwi¹zania problemu nie koñczy siê na tym.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wœród teologów (np. Laurentin czy Rupèiæ)
nie spotka³em takiego, który odpowiada³by na podobne zarzuty. Dlaczego? Poniewa¿ Rafalska nie siêgnê³a nawet do wersji francuskojêzycznej
S³ów z Nieba, gdy znalaz³a rzekome b³êdy w polskim t³umaczeniu orêdzia. Problem zaistnia³ na poziomie przek³adu polskiego.
Siêgnijmy jeszcze do wersji francuskiej tego orêdzia123.
«Lundi 12 octobre1981
– Où se trouve le paradis?
– „Aux cieux”
– Es-tu la Mère de Dieu, et es-tu montée aux cieux avant ou après ta
mort?
– „Je suis la Mère de Dieu et la Reine de la Paix. Je suis montée aux
cieux avant la mort”».

Mamy tutaj u¿yty czasownik <monter>, który w ksi¹¿ce S³owa
z Nieba zosta³ przet³umaczony jako „wst¹piæ”. W teologii u¿ywa siê na
okreœlenie Wniebowst¹pienia <ascension>. U¿ycie czasownika <monter> wi¹¿e siê ze wskazaniem kierunku „w górê”. Znaczenie jego mo¿e
byæ bierne b¹dŸ czynne.
„Je suis monté(e) dans l’avions” – oznacza, ¿e mo¿na byæ
wzniesionym w samolocie (podobnie mo¿e byæ te¿ z wind¹), czyli
w sposób bierny, a nie w³asn¹ moc¹. Mówi siê te¿ potocznie w odniesieniu do cz³owieka: „Il est monté juste ou ciel” – „Poszed³ prosto
do nieba”.
Nie znaczy to, ¿e ktoœ wst¹pi³ do nieba. To orêdzie mo¿e byæ
przet³umaczone w nastêpuj¹cy sposób: „Wesz³am (lub posz³am) do
Nieba przed œmierci¹ (…)”.
123 W Messages and Teachings of Mary At Medjugorje R. Laurentina i R. Lejeune jest: “I went to Heaven before death”, czyli podobnie, jak w wersji francuskojêzycznej S³ów z Nieba.
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W odniesieniu do cz³owieka mówi siê: „Il est monté juste ou ciel”–
„Poszed³ prosto do nieba”. D. Rafalska, skoro zarzuca³a jakieœ b³êdy teologiczne, powinna siêgn¹æ do przek³adu francuskiego i potwierdziæ ich istnienie. Nie zrobi³a tego, i dlatego „udowadnia³a” ¿e w wypowiedzi Gospy
s¹ b³êdy, których tak naprawdê nie ma. Ponadto porównajmy ten tekst
z orêdziem zapisanym w Message et pédagogie de Marie a Medjugorje:
„Lundi 12 octobre
– Où se trouvent le Royaume de Dieu et le paradis?
– Aux Cieux.
– Es-tu la Mère de Dieu?
– Je suis la Mère de Dieu et la Reine de la Paix.
– Es-tu montée aux Cieux ou après la mort?
– Je suis montée aux Cieux avant la mort (…)”.

Zauwa¿amy, ¿e tekst ten, choæ podobny w treœci do zawartego
w S³owach z Nieba, nie jest jednak identyczny, co do u¿ytych zwrotów i s³ów, a œwiadczy to wyraŸnie, ¿e nast¹pi³a jego transformacja.
Jest to wa¿ne, bo D. Rafalska „przy³apywa³a” Gospê na poszczególnych „s³ówkach”.
D. Rafalska powinna te¿ poszukaæ tego tekstu w jêzyku chorwackim. To by³oby najbardziej miarodajne124. Nawet jeœli trudno odnaleŸæ
orêdzia z pierwszych lat ze wzglêdu na czas przeœladowañ widz¹cych,
to trzeba do nich dotrzeæ, aby mieæ podstawy do stawiania zarzutów, ¿e
zawieraj¹ one b³êdy teologiczne.
Wracaj¹c do drugiej czêœci problemu, czyli wejœcia Gospy do
Nieba przed œmierci¹: s¹ jeszcze inne dowody, ¿e Matka Bo¿a (na podstawie orêdzia z Medziugorja) nie umiera³a po wziêciu do Nieba.
Pokazuje to np. fakt ukazywania siê Jej z krainy wiecznej szczêœliwoœci. Analizuj¹c ca³oœæ orêdzia z Medziugorja stwierdzamy, ¿e
Gospa nie mówi³a nigdy o umieraniu czy cierpieniu w Niebie.
Podsumowuj¹c to rozwa¿anie: podstawowym b³êdem, jaki pope³ni³a D. Rafalska w tej kwestii, by³ fakt, ¿e korzysta³a jedynie ze
Ÿróde³, które umieœci³y to orêdzie z dokonan¹ transformacj¹ tekstu.
Tak naprawdê nie pad³o w tym orêdziu s³owo „wniebowst¹pienie”,
124 Nawet jeœli trudno odnaleŸæ orêdzia z pierwszych lat, ze wzglêdu na czas
przeœladowañ widz¹cych, to trzeba do nich dotrzeæ, aby mieæ podstawy do stawiania zarzutów, ¿e zawieraj¹ one b³êdy teologiczne.
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a stwierdzenie, ¿e wst¹pi³a Ona do Nieba przed œmierci¹ jest jedynie
kwesti¹ nieudolnego jêzyka dzieciêcego.
Przeanalizujmy teraz kolejny „b³¹d” znaleziony równie¿ w tym
orêdziu przez D. Rafalsk¹. Chodzi o rozstrzyganie przez Maryjê spornych kwestii teologicznych przed oficjalnym orzeczeniem Koœcio³a.
Maryja, stwierdzaj¹c, ¿e wst¹pi³a do Nieba przed œmierci¹, wg Rafalskiej, uprzedzi³a os¹d Koœcio³a w kwestii: ... czy Matka Bo¿a zmar³a
przed znalezieniem siê w niebie czy te¿ nie (…).
Zatrzymajmy siê nad t¹ kwesti¹. Zauwa¿my, ¿e w historii objawieñ
maryjnych zdarza³y siê rozstrzygniêcia kwestii teologicznych przed
orzeczeniem Koœcio³a. Matka Bo¿a objawi³a siê w Pary¿u w 1830 r.
Katarzynie Labouré jako Niepokalanie Poczêta. I nie tylko uprzedzi³a
os¹d Koœcio³a w tej kwestii (dogmat o Niepokalanym Poczêciu NMP
zosta³ og³oszony dopiero w 1854 roku), ale wesz³a z tym rozstrzygniêciem w spór, który toczy³ siê wtedy w Koœciele. Œwiêta Katarzyna
Labouré napisa³a tak:
„Wokó³ Najœwiêtszej Maryi Panny utworzy³a siê rama w kszta³cie nieco
owalnym. Wewn¹trz ramy widnia³ napis ze z³otych liter: «O Maryjo bez
grzechu poczêta, módl siê na nami, którzy siê do Ciebie uciekamy»”125.

Jeœli tylu œwiêtych rozdawa³o Cudowny Medalik, a Koœció³ do dnia dzisiejszego nie zakaza³ tej praktyki, to znaczy, ¿e jest jednak potencjalna mo¿liwoœæ, aby Matka Bo¿a rozstrzyga³a w niektórych objawieniach sporne
kwestie teologiczne przed orzeczeniem Koœcio³a. Czy jednak zdarzy³o siê to
w Medziugorju? Widz¹cy potwierdzaj¹ autentycznoœæ orêdzi, które znajduj¹
siê w archiwum Centrum Informacyjnego „Mir”. Orêdzia, w którym mowa o
œmierci Maryi po jej wniebowziêciu akurat tam nie ma. Nie mo¿na wyci¹gaæ
jednoznacznych wniosków odnosz¹cych siê do tej kwestii, tak jak uczyni³a to
Rafalska, bo dane, na których siê opiera³a nie s¹ pewne. Warto w tym miejscu
jeszcze przytoczyæ opiniê teologa Leo kardyna³a Scheffczyka:
„Wniebowziêcie Maryi jest w bulli papie¿a Piusa XII szczególnie mocno
powi¹zane z Jej dziewiczym macierzyñstwem i bliskim kontaktem z Jezusem Chrystusem jako Jej Synem. Rzeczywiœcie, nale¿y uznaæ, ¿e
argumentem, który przemawia za tym stanowiskiem i który mo¿e uzasadniaæ, ¿e cia³o Maryi, tak samo jak cia³o Chrystusa, nie podlega³o biolo125 W. £aszewski, Œwiat Maryjnych Objawieñ. Duchowy przewodnik po objawieniach Matki Bo¿ej, 39.
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gicznemu rozk³adowi, jest bliski zwi¹zek Maryi z cia³em Jezusa. Przekonanie to wzmacnia dodatkowo fakt, ¿e biologiczny rozk³ad cia³a po œmierci
jest dowodem na panowanie grzechu oraz jego skutków nad cielesn¹
pow³ok¹ cz³owieka. Maryja by³a jednak za ¿ycia ca³kowicie wolna od grzechu. Cia³o Maryi, ca³kowicie czyste i wolne od grzechu, by³o przecie¿ promieniej¹cym chwa³¹ œrodowiskiem dla uosobionej ³aski, czyli Chrystusa.
Jest wiêc zrozumia³e, ¿e cia³o to nie podlega³o prawu rozk³adu i ¿e natychmiastowe opromienienie go niebiañsk¹ chwa³¹ nale¿y uznaæ za potwierdzenie ca³kowitej wolnoœci Maryi od grzechu”126.

Kolejny problem przedstawiony przez D. Rafalsk¹ w jej pracy wi¹¿e
siê z og³oszeniem przez Matkê Bo¿¹ dnia swoich urodzin przypadaj¹cym
5 sierpnia. Ma to rzekomo wprowadzaæ nie³ad w liturgiczne ¿ycie Koœcio³a, bo œwiêto Narodzenia N.M.P. jest obchodzone 8 wrzeœnia.
Co wiêcej, we wnioskach koñcowych fakt ten stanie siê podstaw¹
stwierdzenia: i¿ zawarty w nich [objawieniach, przyp. MA] wizerunek
„objawiaj¹cej siê” w Medjugorje Postaci nie jest zgodny z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem Najœwiêtszej Maryi Panny jako
S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a (…).
Rafalska stwierdzi³a, ¿e Matka Bo¿a ujawni³a now¹ datê swoich
urodzin, podaj¹c, ¿e urodzi³a siê 5 sierpnia. Czy tak jest naprawdê?
Matka Bo¿a nie ujawni³a nowej daty swoich urodzin, bo ta data
nie by³a znana w Koœciele. 8 wrzeœnia nie jest dat¹ Jej urodzin, ale obchodem liturgicznym tego wydarzenia. Czy wprowadza to nie³ad
w ¿ycie liturgiczne Koœcio³a? W Koœciele nierzadko dokonuje siê
zmian w kalendarzu liturgicznym. Kanonizacja b³ogos³awionych mo¿e
powodowaæ tak¹ zmianê. Przyk³adem mo¿e byæ przeniesienie œwiêta
œw. Stanis³awa Kostki z listopada na wrzesieñ w kalendarzu liturgicznym polskim.
Matka Bo¿a zreszt¹ nic nie mówi³a na ten temat, aby przenosiæ liturgiczny obchód Jej narodzenia na 5 sierpnia, choæ nawet gdyby tak
by³o, to taka praktyka jest stosowana w Koœciele. D. Rafalska wyci¹gnê³a jednak z tak ma³o znacz¹cego faktu wniosek, który jest bardzo
powa¿nym zarzutem przeciwko orêdziu z Medziugorja. Jest w nim bowiem postawiona teza127, ¿e zaistnia³a niezgodnoœæ wizerunku „obja126

L. Scheffczyk, Maryja Matka i Towarzyszka Chrystusa, Podrêcznik Mariologii, 162.
127 Obok innych czynników, które te¿ by³y podstaw¹ tego wniosku-zarzutu.
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wiaj¹cej siê” w Medjugorje Postaci z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem N.M.P. jako S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a”.
Taki przeskok, z banalnego faktu do takiego wniosku, pokazuje,
¿e D. Rafalska zbyt pochopnie wyci¹ga³a wnioski w wielu kwestiach. Pope³ni³a tak¿e dwa inne b³êdy:
1. Wg Rafalskiej, 5 sierpnia jest „now¹” dat¹ urodzin Matki Bo¿ej.
z tego wynika, ¿e „star¹” dat¹ urodzin Matki Bo¿ej mia³by byæ 8
wrzeœnia. A to nie jest prawd¹.
2. Gospa mia³a wprowadziæ nie³ad w ¿ycie liturgiczne Koœcio³a, co
oczywiœcie nie jest prawd¹, bo Matka Bo¿a nie ¿¹da³a, aby 5
sierpnia by³ jakimœ osobnym œwiêtem liturgicznym128.
D. Rafalska napisa³a tak¿e w swojej pracy, ¿e Gospa za¿yczy³a sobie
ustanowienia ku swojej czci dwóch œwi¹t. Pierwsze, wyznaczone przez Ni¹
na 25 czerwca, ma byæ œwiêtem Królowej Pokoju (…) Drugie natomiast
œwiêto to uroczystoœæ Jej Narodzenia, które poprzedzona trzydniowym
przygotowaniem (…), powinno byæ obchodzone 5 sierpnia.
Jeœli chodzi o œwiêto Królowej Pokoju, to mo¿na przeczytaæ w cytowanym przez Rafalsk¹ Ÿródle, czyli S³owach z Nieba, ¿e 2 lutego
1982 Najœwiêtsza Maryja zostaje zapytana, kiedy chcia³aby, aby
obchodziæ œwiêto Królowej Pokoju. Odpowiedzia³a z uœmiechem:
„Chcia³abym, ¿eby przypada³o na 25 czerwca. Tego dnia wierni po raz
pierwszy przyszli na wzgórze”.

Co prawda Jelenie (inny fenomen) mia³a powiedzieæ:
„Przygotujcie siê do obchodów trzeciej rocznicy objawieñ poprzez modlitwê. 25 czerwca powinno byæ obchodzone œwiêto Królowej Pokoju”.

Skoro jednak D. Rafalska cytuje te Ÿród³a, powinna zauwa¿yæ, ¿e nie
wiadomo (na ich podstawie), czy propozycja obchodzenia œwiêta wysz³a
od ludzi, czy od Gospy. Wierni, którzy dowiedzieli siê, ¿e Maryja objawi³a siê jako Królowa Pokoju (mo¿e pomyœleli, ¿e powinno byæ zwi¹zane
z Jej tytu³em jakieœ œwiêto), zapytali J¹ przez widz¹cych, kiedy chcia³aby,
aby obchodziæ œwiêto Królowej Pokoju. Maryja tylko potwierdzi³a tê pro128 W pracy D. Rafalskiej spotkamy stwierdzenie, ¿e Gospa ¿yczy³a sobie, aby
5 sierpnia by³ œwiêtem liturgicznym, czego nie potwierdza ¿adne z orêdzi, a wiêc
stwierdzenie autorki jest b³êdem rzeczowym.
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pozycjê i sprecyzowa³a termin tego œwiêta. Byæ mo¿e jednak propozycja
wysz³a od Matki Bo¿ej (aczkolwiek nie stwierdzimy, czy tak by³o), a to,
¿e powiedzia³a tak Jelenie, to ju¿ by³o po fakcie, kiedy wierni spontanicznie zaczêli obchodziæ œwiêto Królowej Pokoju. Tu trzeba wspomnieæ, ¿e
by³y ju¿ objawienia prywatne, dziêki którym wprowadzano w Koœciele
jakieœ œwiêta. Przyk³adem mog¹ byæ wizje œw. Juliany z Cornillon, które
przyczyni³y siê do wprowadzenia uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. Pan Jezus
tak¿e przekaza³ s. Faustynie, aby wprowadzono w Koœciele Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Tak¿e kult Serca Jezusowego w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
i póŸniejszy kult Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty zwi¹zany
z prywatnymi objawieniami.
Jednak nie by³o mowy (tak¿e w cytowanych przez Rafalsk¹
wiarygodnych Ÿród³ach), aby Gospa ¿yczy³a sobie, by wprowadzaæ
dodatkowe œwiêto Narodzenia NMP 5 sierpnia. Szczegó³owe wyjaœnienia na ten temat znajdujemy w Królowej Pokoju Jakova Martina129 gdzie napisano:
„Ojcowie za poœrednictwem Jeleny poprosili Pani¹, ¿eby im powiedzia³a, kiedy s¹ Jej dwutysiêczne urodziny130. Pani odpowiedzia³a, ¿e
Jej urodziny bêd¹ wtedy, kiedy siê nawróci ca³y œwiat. (…) Nie od razu
ujawni³a datê, powiedzia³a tylko: „Dowiecie siê, a teraz siê przygotowujcie”. Dopiero 25 maja poda³a dok³adn¹ datê: Jej dzieñ urodzin przypada
5 sierpnia 1984 r. Franciszkanie natychmiast powiadomili o tym biskupa
Mostaru. Odpar³ na to, ¿eby nie rozpowszechniaæ tej wieœci, bowiem nikomu nie wolno wprowadzaæ nowych œwi¹t bez pozwolenia Ojca Œwiêtego (...). Franciszkanie zatem zatrzymali tê wiadomoœæ, ale ludzie i tak
siê dowiedzieli i przygotowali siê. Wobec tego franciszkanie nie mówi¹c
oficjalnie z ambony o urodzinach przygotowali ludzi modlitw¹ i postem.
Parafianie, a tak¿e wiele osób spoza parafii, przygotowywa³o siê poszcz¹c o wodzie i chlebie przez dziewiêæ dni przed dniem urodzin. Wielu
ludzi przez trzy dni nie pracowa³o, tylko modli³o siê i poœci³o. Sam dzieñ
urodzin Matki Bo¿ej, niedziela 5 sierpnia, by³ autentycznie dniem modlitwy. Odczuwa³o siê to w parafii i miêdzy pielgrzymami”.

Tak¿e w ksi¹¿ce S³owa z Nieba jest napisane o przygotowaniu siê
do tej rocznicy poprzez modlitwê, a nie ma mowy o tym, aby Maryja
129

Patrz s. 107, 108.
Zasugerowa³ to R.Laurentin, który w rozmowie z oo. franciszkanami
zauwa¿y³, ¿e dwutysiêczne urodziny Matki Bo¿ej powinny wypadaæ miêdzy 1983
a 1985 r.
130
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nakaza³a wprowadzenie jakiegoœ œwiêta. Zreszt¹ zauwa¿my, ¿e chodzi³o tu o obchody dwutysiêcznej rocznicy urodzin Matki Bo¿ej, a nie
wprowadzanie nowego œwiêta w Koœciele, które by³oby obchodzone
corocznie. D. Rafalska po raz kolejny manipuluje cytowanymi
Ÿród³ami i tendencjnie, niezgodnie z prawd¹, interpretuje fakty.
Taka¿ sama manipulacja dokonana przez Rafalsk¹ wi¹¿e siê
z orêdziem Matki Bo¿ej z 1984 r., przekazanym Jelenie. Wed³ug Rafalskiej Gospa … wezwa³a (…) Ojca Œwiêtego do rozpowszechniania
przygotowañ dwutysiêcznej rocznicy Jej urodzin, które – jak sama
twierdzi – przypadaj¹ 5 sierpnia.
Z wypowiedzi Rafalskiej wynika, jakoby Ojciec Œwiêty by³ wezwany do rozpoczêcia przygotowañ do tych uroczystoœci (mo¿na to
zrozumieæ np. jakoby Ojciec Œwiêty mia³ podj¹æ szczególne kroki, aby
odby³y siê takie uroczystoœci w Koœciele). Inny jest jednak sens orêdzi,
na które siê powo³a³a D. Rafalska.
Najpierw zwrócê uwagê na to, ¿e w analizowanym orêdziu nie
ma konkretnej daty jego podania. Prawdopodobnie ktoœ je spisa³
póŸniej, ni¿ by³o podane. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ transformacji
treœci tego orêdzia.
Zacytujemy je:
„Pocz¹tek sierpnia 1984r.
Do Jeleny:
«To orêdzie przeznaczone jest dla Papie¿a i dla wszystkich chrzeœcijan. Przygotujcie drugie tysi¹clecie od moich narodzin, które rozpocznie siê 5 sierpnia 1984r,.
Przez wieleset lat poœwiêca³am wam ca³e moje ¿ycie. Czy to dla was
zbyt wiele, poœwiêciæ mi trzy dni? Nie pracujcie przez te dni a weŸcie
ró¿aniec i módlcie siê»”.

Nie jest to, jak czytamy, orêdzie do samego Papie¿a, ale do Papie¿a
i wszystkich chrzeœcijan, wiêc Papie¿ nie jest wezwany, aby sam mia³
coœ przygotowywaæ.
Jak miano przygotowaæ siê do tych obchodów? Ró¿añcem, modlitw¹, powstrzymaniem siê od pracy (zapewne jest to szczególne
wezwanie do ludnoœci miejscowej, która zajmuje siê rolnictwem
i hodowl¹). Matka Bo¿a nie sugeruje (to zreszt¹ wynika z tekstu
opisowego w ksi¹¿ce Martina, ¿e chodzi³o tu o modlitewne prze¿ycie tego czasu), ¿e mia³y to byæ jakieœ szczególne nabo¿eñstwa, czy
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Msze œwiête, gdzie oficjum by³oby poœwiêcone temu wydarzeniu.
Gospie chodzi³o przede wszystkim o modlitwê serca.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o zacytowanym przez Rafalsk¹ orêdziu z 16 wrzeœnia 1983 r. danego Jelenie. Rafalska napisa³a tak: Gospa zaleci³a równie¿ papie¿owi g³oszenie wszystkich
treœci, którymi Bóg zechce go natchn¹æ, a tymczasem w orêdziu jest:
„(...) niech rozpowszechnia, zw³aszcza wœród m³odych, orêdzia otrzymane od Ojca w swych modlitwach, kiedy Bóg daje mu natchnienie.”

Ma to zupe³nie inny wydŸwiêk, ni¿ poda³a D. Rafalska, bo Matka
Bo¿a nie zaleci³a Ojcu Œwiêtemu rozpowszechniania wszystkich natchnieñ, jakie otrzymuje od Boga, ale szczególnych – zosta³y one nazwane
orêdziami otrzymanymi od Ojca.
Wyjaœnimy teraz dwie kwestie, które Rafalska zawar³a we
wniosku koñcowym. Wed³ug niej Gospa przyjê³a rolê kompetentnej
w³adzy koœcielnej (wprowadzaj¹c trzy nowe b³ogos³awieñstwa, og³aszaj¹c koniec wszelkich objawieñ maryjnych, rozstrzygaj¹c sporne
kwestie teologiczne – to ostatnie ju¿ wyjaœnia³em).
W pracy D. Rafalskiej mo¿na przeczytaæ:
Nowoœci¹ w stosunku do tradycji Koœcio³a katolickiego jest ustanowienie przez Gospê praktyki udzielania trzech ró¿nych b³ogos³awieñstw (mi³oœci i pokoju, specjalne, „dla wszystkich stworzeñ”).
Ka¿de zaœ b³ogos³awieñstwo jest sakramentale, jego wprowadzenie
jest zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej. Gospa zatem po raz kolejny przypisuje sobie uprawnienia przys³uguj¹ce jedynie Koœcio³owi.
Najpierw zacytujmy trzy orêdzia, które, wg Rafalskiej, dzieli³y
b³ogos³awieñstwa na: mi³oœci i pokoju, specjalne oraz „dla wszystkich
stworzeñ”.
B³ogos³awieñstwo nazwane przez Rafalsk¹ b³ogos³awieñstwem
mi³oœci i pokoju (w innym miejscu mówi: radoœci i pokoju):
15 sierpnia 1985 r.
„Drogie dzieci! B³ogos³awiê was dzisiaj i pragnê wam powiedzieæ, ¿e
was kocham i zachêcam do ¿ycia wed³ug moich pos³añ. Dzisiaj wszystkich was b³ogos³awiê uroczystym b³ogos³awieñstwem, na jakie zezwoli³
mi Wszechmog¹cy. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.
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Wtorek 24 czerwca 1986 r. (to orêdzie nie jest potwierdzone
przez Centrum Informacyjne „Mir”).
„Specjalne b³ogos³awieñstwo
Na górze Krievac zebra³o siê od trzydziestu do piêædziesiêciu tysiêcy
ludzi. Po raz pierwszy Matka Bo¿a udzieli³a specjalnego b³ogos³awieñstwa, na mocy którego ci, którzy je otrzymali mog¹ b³ogos³awiæ innych
w Jej imiê.
Orêdzie dla obecnych
«Jesteœcie na Górze Tabor. Otrzymujecie b³ogos³awieñstwo moc
i mi³oœæ. Zanieœcie je do waszych rodzin i domów. Ka¿demu z was
udzielam specjalnego b³ogos³awieñstwa. Trwajcie w radoœci, modlitwie
i pojednaniu»”.

25 marca 1991
„... Jestem z wami i towarzyszê wam moim b³ogos³awieñstwem i modlitwami”.

25 lipca 1992
„... Jestem z wami i ka¿dego dnia b³ogos³awiê was moim macierzyñskim b³ogos³awieñstwem, prosz¹c, by Bóg obdarzy³ was wszystkich obfitymi ³askami w waszym codziennym ¿yciu (...)”.

Chcia³bym zapytaæ, gdzie w wy¿ej przytoczonych orêdziach
jest mowa o wprowadzonym przez Gospê podziale na trzy rodzaje
b³ogos³awieñstw, o których napisa³a Rafalska? Czy w przytoczonym orêdziu z 24 czerwca 1986 r. jest napisane, ¿e [tak stwierdzi³a
Rafalska]:
Na mocy tego¿ b³ogos³awieñstwa ci, którzy je otrzymali, mog¹
b³ogos³awiæ, w imiê Gospy inne osoby, zw³aszcza te, które znajduj¹
siê na drodze wiary. B³ogos³awieñstwo owo s³u¿y zbawieniu œwiata. Wraz z nim zostaje dana ³aska nawrócenia oraz cielesnego i duchowego uzdrowienia. Przez nie mo¿na te¿ przyj¹æ dar Ducha
Œwiêtego. Szczególna wartoœæ tego b³ogos³awieñstwa polega na
tym, i¿ Bóg zobowi¹za³ siê trwaæ przy pob³ogos³awionej osobie a¿
do œmierci i pomagaæ jej w nawróceniu?
Czegoœ takiego nie ma w tych orêdziach, a D. Rafalska napisa³a
powy¿szy komentarz odnosz¹cy siê do tych b³ogos³awieñstw, tak
jakby takie by³y wskazania Gospy. Nawet gdyby ktoœ w ten sposób
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interpretowa³ te orêdzia, to nie znaczy, ¿e tak powiedzia³a Gospa i ¿e
tak jest naprawdê131.
D. Rafalska napisa³a te¿: 25 grudnia 1988 roku Gospa przekaza³a
jeszcze trzeci rodzaj b³ogos³awieñstwa, przeznaczonego dla wszystkich
stworzeñ (…). Zdaniem Emmanueli Maillard, wspomniane b³ogos³awieñstwo przeznaczone jest równie¿ dla zwierz¹t (…).
25 grudnia 1988 r. Gospa natomiast powiedzia³a:
„… Dziœ dajê wam specjalne b³ogos³awieñstwo. Zanieœcie je ka¿demu
stworzeniu, aby mia³o pokój (…)”.

To, ¿e Gospa udzieli³a szczególnego b³ogos³awieñstwa, nie znaczy, ¿e wprowadzi³a jego trzeci rodzaj.
D. Rafalska na podstawie takich oto orêdzi podzieli³a b³ogos³awieñstwa na trzy kategorie, a póŸniej jeszcze wyci¹gnê³a z tego wniosek
– zarzut przeciwko Gospie132. Z przytoczonych powy¿ej przes³añ z Medziugorja wynika, ¿e Matka Bo¿a udziela³a b³ogos³awieñstwa, udziela³a
go w jakiœ szczególnych okolicznoœciach, bo Bóg Jej pozwala poœredniczyæ w przekazywaniu szczególnych ³ask w danym miejscu czy specjalnych okolicznoœciach, ale nie wprowadzi³a trzech kategorii b³ogos³awieñstw. Zacytujmy jeszcze fragment ksi¹zki s. Emmanuel, na któr¹ Rafalska powo³ywa³a siê te¿ w tej kwestii, aby pokazaæ, ¿e ów podzia³
b³ogos³awieñstw nie ma ¿adnego pokrycia w rzeczywistych faktach.
«– Marija [pytanie postawione widz¹cej], czym ró¿ni¹ siê od siebie
b³ogos³awieñstwa, jakich udziela Matka Bo¿a? Raz jest to „uroczyste
b³ogos³awieñstwo” (15.08.85 r.), kiedy indziej „b³ogos³awieñstwo radoœci” (25.07.88 r.) i wreszcie „s³awne szczególne macierzyñskie
b³ogos³awieñstwo” (…) – Ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu odpowiedŸ, jak¹ otrzyma³am, by³a wiêcej ni¿ ¿adna:
– Nie wiem, Gospa nic o tym nie mówi³a»133.
131 D. Rafalska, nie napisa³a, kto tak interpretowa³ te orêdzia, choæ niektóre
zdania z tej wypowiedzi odnajdujemy w ksi¹¿ce s. Emmanuel, która przytacza
opowiadanie Oliwii. Co tak naprawdê przekaza³a Gospa, tego nie sprawdzimy, bo
„³añcuszek” osób przekazuj¹cych te s³owa Gospy jest dosyæ d³ugi.
132 Jeœli podstaw¹ wniosku Rafalskiej by³a zas³yszana czyjaœ opinia na ten temat, to nie jest dowód, ¿e Matka Bo¿a udziela³a trzech rodzajów b³ogos³awieñstw.
133 S. Emmanuel, Medjugorje lata 90, 70,71.
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Teraz zatrzymajmy siê nad problemem, który podejmuje Rafalska,
czy Matka Bo¿a mo¿e w ogóle udzielaæ b³ogos³awieñstwa?134
S³owo „b³ogos³awieñstwo”, jak wczeœniej napisa³em, ma ró¿ne
znaczenia. B³ogos³awieñstw udzielali ró¿ni ludzie. Udzielali go patriarchowie, kap³ani. Udzielali go Dawid i Aaron. Nawet starzec Symeon „wzi¹³ [Dzieciê] Je w objêcia, b³ogos³awi³ Boga i mówi³ (…)”
(£k 2,28). Istnieje te¿ b³ogos³awieñstwo ojca i matki dla neoprezbitera.
S¹ zapewne ró¿ne b³ogos³awieñstwa135 i nie wszystkie musz¹
byæ zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹ (Rafalska stwierdzi³a, ¿e
wprowadzenie b³ogos³awieñstw jest zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej). Dlaczego Bóg przez Maryjê nie móg³by b³ogos³awiæ ludziom? Dlaczego szczególnego b³ogos³awieñstwa mia³by nam nie
udzielaæ przez Jej rêce w szczególnych chwilach i miejscach?
Nie znaczy to, ¿e nale¿y wi¹zaæ b³ogos³awieñstwo Maryi z b³ogos³awieñstwem kap³añskim i nie znaczy to, ¿e Maryja, aby b³ogos³awiæ,
musi uzyskaæ zgodê Stolicy Apostolskiej. Tu zacytujmy inny fragment
z ksi¹¿ki s. Emmanuel136 dotycz¹cy tej kwestii:
„Marija wyjaœnia nam, ¿e istnieje pewna ró¿nica i ¿e b³ogos³awieñstwo
udzielone przez kap³ana ma wiêksz¹ wagê (…). Gospa powiedzia³a kiedyœ do niej któregoœ dnia: «Gdyby ksiê¿a wiedzieli, co daj¹ cz³owiekowi,
kiedy mu b³ogos³awi¹, gdyby tylko mogli to zobaczyæ, b³ogos³awiliby
bez przerwy»”.

Co do b³ogos³awieñstwa zwierz¹t, o którym pisa³a w swojej
ksi¹¿ce s. Emmanuel, to kwestia ta jest swoist¹ interpretacj¹ pewnych wydarzeñ i orêdzi Gospy przez tê siostrê czy te¿ innych ludzi.
134

Wspomina³em ju¿ o fakcie b³ogos³awieñstwa œw. Józefa na zakoñczenie
objawieñ fatimskich. Teraz zacytujê s³owa Pani z objawienia siê 13 wrzeœnia w Fatimie, które wskazuj¹, ¿e b³ogos³awieñstwa te¿ udziela³a Matka Bo¿a na zakoñczenie tych objawieñ: „(…) w paŸdzierniku ujrzycie tak¿e Pana Jezusa i Matkê
Bo¿¹ Bolesn¹, Matkê Bo¿¹ z Karmelu i œw. Józefa z Dzieci¹tkiem, którzy przyjd¹,
by œwiat pob³ogos³awiæ (…) „ Cz. Ryszka, Godzina Fatimy, 46. Por. te¿ Siostra
£ucja mówi o Fatimie, s. 156.
135 Mo¿na przeczytaæ we wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym „Obrzêdów B³ogos³awieñstw” zatwierdzonych przez Kongregacjê Kultu Bo¿ego: „Równie¿ i wierni œwieccy, mê¿czyŸni i kobiety, na mocy wspólnego kap³añstwa (…)
mog¹ sprawowaæ niektóre b³ogos³awieñstwa (…)”.
136 S. Emmanuel, Medjugorie lata 90, 130.
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Nawet w swojej ksi¹¿ce s. Emmanuel napisa³a, ¿e mia³a zapytaæ Marijê (widz¹c¹), czy b³ogos³awieñstwo dotyczy tak¿e zwierz¹t. Na to
pytanie nie uzyska³a odpowiedzi.
Zapewne istnieje mo¿liwoœæ, aby udzielaæ b³ogos³awieñstwa
wszystkim stworzeniom, bo ju¿ w Ksiêdze Rodzaju czytamy:
„Bóg widz¹c, ¿e by³y dobre (chodzi³o tu o zwierzêta) pob³ogos³awi³ je
tymi s³owami (…)” (Rdz 1, 21b, 22a), a b³ogos³awieñstwo, które udzielali
patriarchowie wi¹za³o siê z dobrobytem materialnym. Izaak b³ogos³awi³
Jakuba: (…) Niechaj tobie Bóg u¿ycza rosy z niebios i ¿yznoœci ziemi
(…)” (Rdz 27,28).

Kolejny problem w tym podrozdziale wi¹¿e siê z tym, ¿e wg Rafalskiej Gospa og³osi³a koniec objawieñ maryjnych, przez co przejê³a
znowu rolê kompetentnej w³adzy koœcielnej. Rafalska napisa³a tak:
Kolejna niejasnoœæ zawiera siê w orêdziu z 2 maja 1982. W nim bowiem domniemana Matka Bo¿a stwierdzi³a, i¿ Jej objawienia s¹ ostatnimi objawieniami maryjnymi na ziemi (…) Gospa bowiem stawia
siebie niejako w roli instancji decyduj¹cej o uznaniu b¹dŸ odrzuceniu
wszelkich ewentualnych przysz³ych objawieñ prywatnych. Tak¹ zaœ
funkcjê – odrzucenia lub potwierdzania autentycznoœci owych zjawisk
– mo¿e pe³niæ tylko kompetentna w³adza koœcielna: biskup, Kongregacja Nauki Wiary albo papie¿. Rafalska ów „b³¹d” Gospy umieœci we
wnioskach koñcowych, a ten bêdzie mia³ rzekomo dowodziæ, ¿e
„… wizerunek «objawiaj¹cej siê» w Medjugorje Postaci nie jest zgodny z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem Najœwiêtszej Maryi Panny jako S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a”.

Najpierw zacytujemy orêdzie z 2 maja 1982 (orêdzie to nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”, jest natomiast zamieszczone w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje):
„Przysz³am, aby po raz ostatni wezwaæ œwiat do nawrócenia. Potem ju¿
nie bêdê siê ukazywaæ na ziemi”.

Jak sama Rafalska zauwa¿y³a, Jakov interpretuje tê wypowiedŸ
jako zapowiedŸ koñca objawieñ d³ugotrwa³ych, doznawanych przez
okreœlon¹ liczbê wizjonerów, zawieraj¹cych du¿¹ liczbê orêdzi.
Oznacza to, ¿e interpretacja tego orêdzia nie jest jednoznaczna nawet w ocenie wizjonerów. Czy Gospa og³osi³a koniec wszystkich
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objawieñ maryjnych? O jakie objawienia chodzi³o? Mo¿e o tak wielkie i znacz¹ce jak z Lourdes, Fatimy czy Medziugorja? Podstawowy
b³¹d wystêpuje we wniosku koñcowym, a polega on na tym, ¿e Rafalska nie rozró¿ni³a faktu samego ukazania siê Matki Bo¿ej od
uznania faktu objawienia siê Matki Bo¿ej przez Koœció³. To, ¿e Matka Bo¿a objawi³a siê w Fatimie, w Lourdes czy innych miejscach
œwiata, nie zale¿a³o od w³adzy koœcielnej, tylko od Boga, który
chcia³, aby przez Maryjê realizowany by³ plan ratowania cz³owieka
zagro¿onego zgub¹ wieczn¹. Zanim Maryja siê w tych miejscach
ukaza³a, nie sk³ada³a podania do w³adzy koœcielnej w osobie Papie¿a, innych biskupów – czy mo¿e siê w okreœlonych miejscach objawiæ.... Po prostu, Bóg pozwoli³ Jej na to, aby objawia³a siê tam, wybieraj¹c do tego dzie³a konkretnych ludzi. To, czy Matka Bo¿a objawia siê po raz ostatni, czy te¿ nie, te¿ nie zale¿y od decyzji w³adzy
koœcielnej, bo w³adza ta orzeka jedynie o prawdziwoœci objawieñ.
Matka Bo¿a nie stanê³a w roli instancji decyduj¹cej o uznaniu b¹dŸ
<nie> danych objawieñ prywatnych, ale to Bóg, tak¿e Jej <fiat> decyduj¹ o tym, czy bêd¹ kolejne objawienia maryjne na œwiecie.
Kolejny b³¹d w pracy Rafalskiej odnajdujemy w interpretowaniu
pewnych orêdzi. Czytamy w tym podrozdziale:
Nie wszystko bowiem zale¿y wy³¹cznie od Niej, ale tak¿e od „si³y tych,
którzy siê modl¹” [tu Rafalska odsy³a nas do orêdzi: z 1983 r. oraz 25
stycznia 1992 r.]

Najpierw siêgnijmy do orêdzia z 1983 r. Zwraca uwagê fakt, ¿e
orêdzie to nie ma konkretnej daty, by³o wiêc spisywane póŸniej i to
mo¿liwe, ¿e znacznie póŸniej, bo jest podany tylko rok (Nie ma go
w zbiorze orêdzi Centrum Informacyjnego „Mir” ani w Messages
and Teachings of Mary at Medjugorje).
Jakie s³owa z tego orêdzia sugeruj¹ to, co napisa³a Rafalska:
„... Potrzebujê jako pomocy waszych ofiar i waszych modlitw (…)”.
„(…) Bêdê pomagaæ, bêdê siê modliæ, ale wszystko nie zale¿y
wy³¹cznie ode Mnie, lecz tak¿e od waszej si³y, od si³y tych którzy siê
modl¹ (…)”.

W tych orêdziach mog³a nast¹piæ transformacja niektórych s³ów czy
zwrotów.
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Orêdzie z 25 i 1992
„... Dlatego drogie dzieci, ¿¹dam od was modlitwy, abyœcie pozwolili mi
pomóc wam przez modlitwê (...)”.

D. Rafalska, pisz¹c o orêdziach z 11wrzeœnia 1986 oraz 25 kwietnia 1994 r., stwierdzi³a:
Z kolei w przes³aniach z roku 1983, 11 wrzeœnia 1986, 25 stycznia 1992,
25 kwietnia 1994 znajduj¹ siê dwa b³êdy. Po pierwsze, teksty te sugeruj¹,
i¿ modlitwa Maryi nie jest w pe³ni skuteczna (sw¹ skutecznoœæ osi¹ga
dopiero dziêki ofiarom i modlitwie ludzi), po drugie zaœ stwierdzaj¹, ¿e
pomoc udzielona ludziom ze strony domniemanej Matki Bo¿ej jest uzale¿niona od Jezusa. Gospa bowiem nie mo¿e wyœwiadczyæ ludziom potrzebnych im dobrodziejstw bez Jego pozwolenia.

Rafalska napisa³a te¿, i¿:
Omawiane orêdzie z Medjugorie nie podaje zatem pe³nej informacji
na temat œrodków, którymi mo¿e pos³ugiwaæ siê Maryja. Przes³anie
uwzglêdnia bowiem jedynie modlitwê zwyczajn¹ [wy¿ej napisa³a, ¿e
Maryja wstawia siê do Boga moc¹ swych zas³ug]. Ponadto sugeruje
ono, i¿ moc wstawiennicza Matki Bo¿ej jest ograniczona z jednej strony zgod¹ Jezusa, z drugie zaœ – pomoc¹ samych ludzi. Mo¿na zatem
s¹dziæ, ¿e to wstawiennictwo ma niewielkie znaczenie.

We wnioskach koñcowych autorka analizowanej przeze mnie pracy podsumuje:
Poza tym zamieszczone w orêdziach sformu³owania zaciemniaj¹ katolick¹ naukê o miejscu i roli Matki Bo¿ej w dziele zbawienia (sugestie
o ograniczonej mocy wstawienniczej Maryi (…).

Najpierw zacytujmy te orêdzia, w których – wd³ug Rafalskiej –
znajduj¹ siê te b³êdy:
Orêdzie z 11 wrzeœnia 1986 r.
„Drogie dzieci! w tych dniach, podczas których wielbicie z radoœci¹
krzy¿, pragnê, by i dla was krzy¿ by³ radoœci¹. Zw³aszcza, drogie dzieci,
módlcie siê, byœcie mogli przyj¹æ ból i cierpienie z mi³oœci¹, jak uczyni³
to Jezus. Jedynie w ten sposób mogê z radoœci¹ udzieliæ wam mi³oœci
i uzdrowienia, jeœli mi Jezus zezwoli. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na
moje wezwanie”.
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Orêdzie z 25 kwietnia 1994 r.
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyœcie zdecydowali siê na
modlitwê w mojej intencji. Dzieci, proszê was, aby ka¿dy pomóg³ Mi
w realizacji mojego planu, poprzez tê parafiê. Obecnie w szczególny
sposób, drogie dzieci, wzywam was, abyœcie zdecydowali siê pójœæ
drog¹ œwiêtoœci. Tylko tak bêdziecie blisko Mnie. Kocham was i pragnê
poprowadziæ was wszystkich razem do raju. Jeœli siê nie modlicie, nie
jesteœcie pokorni i pos³uszni orêdziom, które wam dajê, nie mogê wam
pomóc. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

Jeœli chodzi o stwierdzenie Rafalskiej, ¿e objawiaj¹ca siê Matka
Bo¿a w swoim orêdziu nie poda³a pe³nej informacji o œrodkach, którymi mo¿e siê pos³ugiwaæ, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Maryja nie prowadzi wyk³adu teologicznego, na którym przekazywano by jak
najwiêcej wiedzy z danego tematu. Maryja chce osi¹gn¹æ inny cel,
chce prowadziæ ludzi do nawrócenia, modlitwy, postu, czyli chce,
aby zostali oni zbawieni. Maryja mówi prostym jêzykiem, a nie jêzykiem, którym pos³uguj¹ siê teologowie.
Zarzut, ¿e Maryja czegoœ nie powiedzia³a, co znane jest teologom,
jest niew³aœciwy, bo orêdzie Maryi z Medziugorja nie musi zawieraæ
ca³ej wyk³adni nauk teologicznych, tak jak podobnej wyk³adni nie zawiera³y orêdzia z Luurdes, La Salette czy Fatimy.
Aby wyjaœniæ pozosta³e problemy, siêgnijmy do orêdzia z Fatimy oraz jego interpretacji przez teologów.
Leo kardyna³ Scheffczyk 137 napisa³ tak:
„W dzisiejszych czasach powstaje jednak niebezpieczeñstwo b³êdnego
zrozumienia i b³êdnej interpretacji duchowoœci chrzeœcijañskiej, oczekiwania ³aski. Chodzi o – podkreœlan¹ czêsto w ekumenicznym dialogu –
zasadê luterañsk¹: „samej ³aski:, która staje siê udzia³em cz³owieka, bez
jakiegokolwiek jego wspó³udzia³u lub wspó³dzia³ania (…). Orêdzie fatimskie kontynuuje myœl Aposto³a Paw³a, z ca³¹ powag¹ nawo³uje do
wspó³dzia³ania w akcie ³aski, do nawrócenia cz³owieka, w akcie ³aski, do
pokuty i do ca³kowitego oddania siê Bogu (…). Mo¿e siê to staæ jedynie
poprzez wspó³udzia³ wiernych poprzez ich modlitwê i ofiarê. W oparciu
o to nale¿y rozumieæ skierowane do dzieci drastyczne s³owa Maryi, które
s¹ rodzajem wyzwania dla oœwieconego myœlenia „wspó³czesnego cz³o137 L. Scheffczyk, Maryja Matka i Towarzyszka Chrystusa, Podrêcznik
Mariologii, 357–363. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podrêcznik ten ma imprimatur Kurii
Metropolitalnej w Krakowie.
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wieka”: „Módlcie siê, módlcie siê ponoœcie wiele ofiar za grzeszników.
Gdy¿ wielu z nich trafia do piek³a, gdy¿ nikt siê za nich nie poœwiêca i nikt
siê za nich nie modli (…) to wyj¹tkowa szansa dla chrzeœcijan (…). Zostaj¹ oni wezwani do wspó³dzia³ania w realizacji dzie³a zbawienia, jest to
bardzo szacowne dzia³anie (…). Szansa, która otwiera siê przed chrzeœcijanami – czyli mo¿liwoœæ przyjêcia roli wspó³uczestnicz¹cego w dziele
zbawienia – jest g³êbok¹ tajemnic¹.
Posiada ona tak du¿¹ wagê, ¿e niektórzy uwa¿aj¹ siê jej niegodni
i odrzucaj¹ j¹ (z fa³szywej skromnoœci) pytaj¹c, jak ludzka modlitwa
i ofiara mo¿e mieæ tak¹ si³ê, ¿e wspó³decyduje i pomaga w zbawieniu innych, a wrêcz ich ratuje przed potêpieniem (…). Nie mo¿na przecie¿
podwa¿yæ faktu, ¿e orêdzie fatimskie – traktuj¹ce o wspó³udziale wiernych w dziele zbawienia innych przez modlitwê i pokutê – to orêdzie
maryjne, które pochodzi od Maryi, którego Ona jest noœnikiem i które na
Ni¹ wskazuje (…). Jest rzecz¹ oczywist¹ ¿e cz³owiek mo¿e jedynie
s³u¿yæ dzie³u Chrystusa „przez Niego, z Nim i w Nim. Tajemnica ta jest
wiêc tajemnic¹ cia³a Chrystusa, który jako G³owa tego cia³a pozwala
równie¿ jego cz³onkom mieæ udzia³ w jego ¿yciu i dzia³aniu”.

Zacytujmy fragmenty orêdzia fatimskiego138:
(13 lipca)
„Jeœli ludzie uczyni¹, co wam powiem, zbawi siê wiele dusz i nastanie
pokój (…)”. Aby temu zapobiec, przyjdê prosiæ o poœwiêcenie Rosji
memu Niepokalanemu Sercu i o Komuniê Œwiêta wynagradzaj¹c¹
w pierwsze soboty miesi¹ca (…)”.
(13 wrzeœnia)
„W dalszym ci¹gu odmawiajcie ró¿aniec, aby wojna siê skoñczy³a”.

Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci nie co do tego, czy w zacytowanych orêdziach z Medziugorja (które s¹ zgodne z tym, co Matka Bo¿a mówi³a
w Fatimie) kryj¹ siê b³êdy, ale co do tego, czy one nie kryj¹ siê w wypowiedziach Rafalskiej: … wstawiennictwo Matki Bo¿ej do swej pe³nej
skutecznoœci nie potrzebuje ofiar i modlitw ludzi (…).
Leo kardyna³ Scheffczyk w powy¿szym rozwa¿aniu nie boi siê
u¿yæ zwrotu: „ludzka modlitwa i ofiara mo¿e mieæ tak¹ si³ê”, a w orêdziu z 83 r. D. Rafalska znajduje b³¹d w podobnie brzmi¹cym przes³aniu z Medziugorja (tu przypominam, ¿e tak naprawdê nie wiadomo
czy rzeczywiœcie to orêdzie by³o tak sformu³owane).
137

Cz. Ryszka, Godzina Fatimy, 43, 46.
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W wypowiedzi kardyna³a znajdujemy wyjaœnienie, jak nale¿y
rozumieæ owo wezwanie cz³owieka do modlitwy, aby wspó³uczestniczyæ w dziele zbawienia.
Dlatego istnieje w¹tpliwoœæ, co do zaistnienia b³êdu, jednak nie
w orêdziu Gospy, ale w pracy D. Rafalskiej. Co oznacza u niej to stwierdzenie, ¿e wstawiennictwo Matki Bo¿ej do swej pe³nej skutecznoœci nie
potrzebuje ofiar i modlitw ludzi (…)? Po có¿ Matka Bo¿a w Fatimie prosi³aby o modlitwê, ¿eby wojna siê skoñczy³a, skoro do pe³nej Jej skutecznoœci nie s¹ potrzebne ofiary i modlitwy innych ludzi? Zapewne chce, aby
wszyscy zostali zbawieni, i chce abyœmy swoj¹ modlitw¹ i ofiar¹ przyczyniali siê do zbawienia („wiara bez uczynków martwa jest” JK, 2, 26).
Poza tym kolejna w¹tpliwoœæ, co do zaistnienia b³êdu w pracy Rafalskiej kryje siê w jej stwierdzeniu: Po trzecie – œwiêci, a wiêc Matka
Bo¿a – nie potrzebuj¹ pozwolenia Jezusa, by móc w sposób dla siebie odpowiedni wp³ywaæ na ludzi 139. Co prawda doda³a dalej, ¿e œwiêci, a zatem
tak¿e Matka Bo¿a, dzia³aj¹ z w³asnej inicjatywy, jednoczeœnie czyni¹c
zawsze to, czego chce Chrystus. Mo¿na to stwierdzenie odczytaæ jako potencjaln¹ mo¿liwoœæ dzia³ania Matki Bo¿ej czy œwiêtych poza Bogiem.
Leo kardyna³ Scheffczyk, jak ju¿ to napisa³em wy¿ej, stwierdzi³, ¿e:
„… cz³owiek mo¿e jedynie s³u¿yæ dzie³u Chrystusa poprzez Niego,
z Nim i w Nim” [a jak napisze dalej] „Maryja jest poddana temu poœrednictwu Chrystusa ca³y czas”.

Rafalska wyjaœni³a, ¿e wola Matki Bo¿ej jest doskonale
zjednoczona z wol¹ Chrystusa, ale nie znaczy to, ¿e Matka Bo¿a
mo¿e robiæ coœ, co jest niezgodne z wol¹ Jezusa (bez naruszenia harmonii Nieba). Tak¹ potencjaln¹ mo¿liwoœæ dan¹ Matce Bo¿ej, mo¿na odczytaæ z wypowiedzi Rafalskiej. Wreszcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w analizowanych orêdziach (tj. z 1983 r., 25.01 1992 r., 11.09.1986 r.,
25.04.1994 r.) nie by³o nigdzie napisane, ¿e Maryja otrzymywa³a pozwolenie od Jezusa na swoje dzia³ania. Jeœlibyœmy znaleŸli orêdzia,
które mog³yby coœ takiego sugerowaæ, to owo pozwolenie nale¿y rozumieæ w takim znaczeniu, jak wyrazi³ to L. Scheffczyk.
139

Dziwne, ¿e Rafalska zarzuca Gospie samodzielny wybór miejsca objawieñ, bo dalszy tok jej myœlenia sugeruje, ¿e Gospa mia³aby „pytaæ” w³adzê koœcieln¹ o pozwolenie, aby w danym miejscu mog³a siê ukazywaæ, natomiast w tym
miejscu napisa³a, ¿e Gospa nie potrzebuje pozwolenia Jezusa.
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Przy tej okazji nale¿y od razu wyjaœniæ orêdzie z 2 stycznia
1985 r.
Rafalska interpretuje to orêdzie tak, i¿ (Matka Bo¿a) objawia siê
w Medziugorju dziêki modlitwom wiernych. Zacytujmy wiêc fragment
tego orêdzia, aby sprawdziæ tok rozumowania autorki pracy:
„To objawienie Matki Bo¿ej w otoczeniu anio³ów mia³o miejsce o 2330 na
górze Krievac.
«Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e mogê tu przychodziæ od ponad
trzech lat, dziêki modlitwom wiernych. Nadal siê tak módlcie (...)»”.

To orêdzie nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”.
Mo¿na wiêc mieæ w¹tpliwoœci, czy takie s³owa zosta³y rzeczywiœcie przekazane przez Matkê Bo¿¹?
Mo¿na je znaleŸæ w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje
(R. Laurentin, R. Lejeune)140.
„Wednesday, January 2nd 1985
At 11:30 night At Krizevac, the Virgin appeared surrounded angels:
«I am very happy to have been able to come here for three years,
thanks to the prayers of believers (…)»”.

Sposób interpretacji tego orêdzia przedstawiony przez Rafalsk¹ nie
jest oczywiœcie jedyny.
Inaczej mo¿na je interpretowaæ nastêpuj¹co:
Matka Bo¿a jest szczêœliwa, bo przyjêto Jej orêdzie i mo¿e tu przychodziæ od ponad trzech lat. W takiej interpretacji – nie si³a modlitwy
owych wiernych sprawi³a, ¿e jej moc¹ by³y podtrzymywane objawienia
przez trzy lata, ale ukazywanie Gospy jest mo¿liwe dziêki przyjêciu Jej
orêdzia (i Jej) przez wiernych. Goœæ bêdzie ponawia³ swoje wizyty, je¿eli bêdzie ponownie zapraszany. Matka Bo¿a, jeœli zauwa¿y³aby, ¿e jest
nieproszonym goœciem zapewne przesta³aby siê objawiaæ141. Zauwa¿140

W pracy tej przy ka¿dym orêdziu mamy podane jego pochodzenie i dowiadujemy siê, ¿e akurat to pochodzi od TÜTTÖ, George: „Medjugorje, Our Lady’s Parish”, Medjugorje information Service St. Leonard’s-on-sea [England] 1985.
141 Por. zalecenie Jezusa dane aposto³om, aby nawet strz¹snêli proch ze swoich stóp, odchodz¹c od miast, które nie chcia³y przyj¹æ Dobrej Nowiny (Mt 10, 14;
Mk 6, 10–11; £k 9, 5).
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my, ¿e w pocz¹tkach ukazywania, Gospa mówi³a widz¹cym, ¿e bêdzie
siê objawia³a, jeœli bêd¹ tego chcieli. Od czasu przekazywania orêdzi
dla parafii, póŸniej jeszcze, 25 dnia ka¿dego miesi¹ca (tu ju¿ w ka¿dym
orêdziu) pojawi³o siê szczególne zakoñczenie, przes³ania Gospy:
„Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”. Ten Goœæ z Nieba
stawia pewne warunki tym, do których przychodzi. Tym warunkiem jest,
aby wprowadziæ w czyn to, o co prosi. Tak d³ugie ukazywanie siê Matki
Bo¿ej bêdzie mia³o sens tylko wtedy, jeœli wierni bêd¹ odpowiadali na Jej
wezwanie. Dziêki temu ci, który s¹ uczniami w „szkole Gospy”, bêd¹ rozwijali siê duchowo. Ona nie mo¿e jednak nikogo do niczego zmusiæ, jeœli
sami nie bêdziemy czyniæ tego, o co Ona nas prosi. W Apokalipsie œw.
Jana Aposto³a mo¿na przeczytaæ:
„Oto stojê u drzwi i ko³aczê: jeœli ktoœ pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy,
wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze Mn¹” (Ap 3, 20).

To, ¿e interpretacja powy¿sza jest w³aœciwa, a nie ta przedstawiona przez Rafalsk¹, potwierdzaj¹ inne orêdzia, bo nie mo¿na jakichœ
zdañ czy orêdzi wyrywaæ z kontekstu ca³oœci przes³ania z Medziugorja. Wspomnia³em ju¿ o s³owach Gospy z 29 czerwca 1981 r.
„– Jak d³ugo zostaniesz?
– Tak d³ugo, jak bêdziecie chcia³y, anio³y moje”.

Czyli jest istotne pragnienie cz³owieka; jego decyzja ma jakiœ wp³yw
na dalsze ukazywanie siê Gospy, a nie si³a modlitwy. Tak¿e w czasie
ostatniego, regularnego objawienia Mirjanie, 25 grudnia 1982 r., Matka
Bo¿a powiedzia³a:
„… Teraz bêdziesz musia³a siê zwróciæ do Boga w wierze, jak ka¿dy inny
cz³owiek. (…) Szybko uchwyci³aœ orêdzia. Teraz powinnaœ zrozumieæ, ¿e
muszê odejœæ. B¹dŸ odwa¿na (…)”.

Regularne objawienia dla Mirjany zakoñczy³y siê, bo taka
by³a wola Bo¿a. Matka Bo¿a widzi postêp duchowy Mirjany. To,
co zosta³o zamierzone wobec niej dope³ni³o siê. Ale nie mia³y
wp³ywu na dalsze ukazywanie siê Matki Bo¿ej Mirjanie ani si³a jej
modlitwy, ani jej pragnienia. Mirjana zapewne chcia³aby, aby
Matka Bo¿a siê Jej ukazywa³a dalej, ale tego dzia³aniami ludzkimi
nie da siê osi¹gn¹æ.
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Tak¿e zakoñczenie regularnych objawieñ u Ivanki 7 maja 1985
przeczy tezie Rafalskiej, ¿e orêdzie z 2 maja 1985 mo¿na interpretowaæ w taki sposób, jakoby na objawianie siê Gospy mia³y wp³yw
czyjeœ modlitwy. Tego dnia Gospa powiedzia³a Ivance:
„… Drogie dziecko, nie myœl, ¿e zrobi³aœ coœ z³ego i ¿e z tego powodu
nie wrócê do ciebie. Nie to nie to. Ca³ym sercem przyjê³aœ plany, które
utworzyliœmy mój Syn i ja, i wszystko spe³ni³aœ (…)”.

Matka Bo¿a przesta³a siê ukazywaæ Ivance nie dlatego, ¿e Ÿle siê
modli³a, ale takie by³y plany Jezusa Chrystusa, tak¿e Matki Bo¿ej.
Tak¿e w orêdziu, które jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”, 20 wrzeœnia 1984 r. znajdziemy:
„… Parafiê proszê, by poœci³a z wdziêcznoœci¹ za to, ¿e Bóg pozwoli³ Mi
pozostaæ tak d³ugo w niej (…)”.

A wiêc ostatecznie ukazywanie Gospy zale¿y od woli Bo¿ej.
A ju¿ orêdziem, które wyraŸnie pokazuje, ¿e Matka Bo¿a wcale
nie ukazuje siê dziêki sile czyjejœ modlitwy, a zale¿y to od Boga jest
orêdzie z 25 grudnia 2004 roku:
„... Ja jestem z wami tak d³ugo jak mi Wszechmog¹cy pozwoli (…)”.

Mo¿na jeszcze wspomnieæ o innej interpretacji tego orêdzia:
Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e mogê tu przychodziæ od ponad
trzech lat.
Jestem szczêœliwa – bo wierni siê modl¹.
Interpretacja taka te¿ jest mo¿liwa, gdyby zosta³y pomylone
niektóre s³owa w tym przekazie, co wcale nie je niemo¿liwe (jeœli siê
uwzglêdni fakt, ¿e to orêdzie nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”142). Gospa, ukazuj¹c siê Ivanowi (bo chodzi tu
prawdopodobnie o objawienie siê Gospy Ivanowi) na górze Krievac,
142 Tu trzeba dodaæ, ¿e to Centrum nie jest instytucj¹, która cenzuruje orêdzia
z Medziugorja, ale potwierdza jedynie ich autentycznoœæ. Zapytany przeze mnie
Ivan: „co s¹dzi o orêdziach z tych lat”? Odpowiedzia³, ¿e wiarygodne orêdzia (chodzi³o o dos³owny przekaz Gospy, bo w wielu niepotwierdzonych orêdziach móg³
pozostaæ ich sens, ale nie dos³ownoœæ przekazu) znajduj¹ siê w archiwum sanktuarium, czyli wskaza³ na te orêdzia, które s¹ potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”.
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przekaza³a jakieœ orêdzie. Ivan sam nie zapisywa³ tego, co przekaza³a
mu Gospa w trakcie objawienia. Treœæ orêdzia przekazywa³ dopiero po
objawieniu. Jeœli to orêdzie ma kilka zdañ (w tym wypadku nie jest
krótkie, ja przytoczy³em tylko fragment), to wcale nie jest trudno
pomyliæ jakieœ s³owa. Interpretacja przedstawiona przez D. Rafalsk¹,
¿e (Gospa) objawia siê w Medjugorje „dziêki modlitwom wierz¹cych”,
w kontekœcie ca³oœci orêdzia z Medziugorja jest wiêc ma³o prawdopodobna, a wrêcz tendencyjna. Rafalska powinna w swojej pracy przynajmniej
zwróciæ uwagê na inne mo¿liwe interpretacje, a nie pisaæ jednoznacznie
brzmi¹ce sformu³owanie (które prowadzi³o do jednoznacznych wniosków neguj¹cych nadprzyrodzony charakter objawieñ).
Przy tej okazji zwrócê te¿ uwagê na tendencyjn¹ i ma³o prawdopodobn¹ interpretacjê orêdzia z 29 czerwca 1981. Rafalska napisa³a tak: Czas trwania Jej „objawieñ” okreœl¹ wizjonerzy, gdy¿ zostanie wœród nich dopóty, dopóki oni bêd¹ tego chcieli. Fragment tego
orêdzia zacytowa³em powy¿ej. Tu trzeba dodaæ, ¿e zamieszczone
w ksi¹¿ce S³owa z Nieba orêdzie w ca³oœci jest d³ugie. Jest to w³aœciwie
zbiór pytañ stawianych Gospie i odpowiedzi na nie. Mog³o zaistnieæ
w tym tekœcie pomylenie s³ów czy zwrotów. Interpretacja D. Rafalskiej
tego tekstu stanowi karykaturalne przedstawienie treœci przes³ania.
Swoj¹ interpretacjê s³ów Gospy przedstawi³em wy¿ej, a to, ¿e Matka
Bo¿a przesta³a siê ukazywaæ ju¿ trójce wizjonerów, nawet wbrew ich
ludzkim pragnieniom, œwiadczy o tym, ¿e nie oni ustalili czas ukazywania siê Gospy. Ten czas by³ warunkowany innymi czynnikami. Istnieje
te¿ sprzecznoœæ w stawieniu ró¿nych hipotez przez D. Rafalsk¹. Jeœli
widz¹cy mieliby okreœliæ czas objawieñ Matki Bo¿ej, to jak to siê ma do
drugiej hipotezy postawionej przez ni¹, ¿e Gospa objawia siê w Medziugorju dziêki modlitwom wierz¹cych?143 Jeœli widz¹cy ustalili czas
ukazywania siê Matki Bo¿ej, to na nic zdadz¹ siê czyjeœ modlitwy,
bo czas zosta³ ju¿ przecie¿ odgórnie ustalony...
D. Rafalska uzasadni³a wnioski koñcowe z tego podrozdzia³u,
stwierdzaj¹ce, ¿e wizerunek „objawiaj¹cej siê” w Medjugorje Postaci
143

W analizowanym orêdziu chodzi³o o objawienia Gospy trwaj¹ce ponad
trzy lata, wiêc chyba o tym myœla³a Rafalska, a nie, ¿e w ogóle ukaza³a siê Ona dziêki modlitwom wierz¹cych.
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nie jest zgodny z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem Najœwiêtszej Maryi Panny jako S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a oraz
jeszcze jedn¹ tez¹, ¿e w orêdziu z Medziugorja wystêpuje … niebezpieczeñstwo swoistego spychania Osoby Jezusa na drugi plan (nagminne
u¿ywanie zwrotu „mój syn Jezus”).
Do tego wniosku dosz³a nie na podstawie pewnego faktu, ale „z niejasnoœci” (jak to sama wyrazi³a). Stwierdzi³a natomiast jednoznacznie, ¿e
Osoba Chrystusa zatem pojawia siê g³ównie w kontekœcie Jego zale¿noœci
od Matki (…). Tymczasem zadaniem objawieñ prywatnych (do których
miana pretenduj¹ dokonuj¹ce siê w Medjugorje zjawiska) jest, jak ju¿ by³a
o tym mowa, ukierunkowanie na Chrystusa.
Wystarczy tylko policzyæ, ile razy pojawia³o siê w orêdziach z Medziugorja s³owo <Jezus>, a ile <mój Syn>. I mo¿na zauwa¿yæ, ¿e samo
s³owo <Jezus>, czasami <Dzieciê Jezus>, <Zbawiciel>, <Zmartwychwsta³y> czy <Ksi¹¿ê Pokoju>, bez po³¹czenia z zaimkiem <mój>, pojawia³o siê w ponad 65 orêdziach144 z lat 1984–2003145.
Natomiast s³owo <Jezus> (<Syn> czy bliskoznaczne okreœlenia),
z zaimkiem mój (np. <mój Syn>), wystêpuje tylko w oko³o 40 orêdziach z tych lat. Stwierdzenie Rafalskiej, ¿e osoba Jezusa pojawia siê
g³ównie w kontekœcie zale¿noœci od Matki jest wiêc nieprawdziwe.
Tego stwierdzenia nie mo¿na udowodniæ na podstawie orêdzi.
Wa¿ne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, ¿e Maryja mimo
wszystko ma pe³ne prawo, aby swojego Syna nazywaæ <mój>, natomiast stwierdzenie D. Rafalskiej, ¿e jest to … niebezpieczeñstwo
swoistego spychania Osoby Jezusa na drugi plan (…), wskazuje na kolejny b³¹d. Czy¿by Koœció³ pomyli³ siê, aprobuj¹c nabo¿eñstwo „Gorzkich ¯ali”, gdzie modlimy siê: „ Ach widzê Syna mojego”.
Poza tym nie wiadomo, dlaczego Matka Bo¿a nie mia³aby prawa powiedzenia o swoim Synu <mój>, skoro w wielu modlitwach
my siê zwracamy: „o mój Jezu” chocia¿by w modlitwie fatimskiej:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy (...)”, a w „Gorzkich
¯alach” czêsto pojawia siê wezwanie „Jezu mój kochany”.
144

W niektórych orêdziach s³owo <Jezus> bez zaimka „mój’ powtarza³o siê,
wiêc liczba takich sformu³owañ jest jeszcze wiêksza.
145 Chodzi o orêdzia czwartkowe, comiesiêczne Mariji, orêdzia coroczne (liczone od 1998 r.) dla Ivanki, Mirjany, Jakova.
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Zarzut Rafalskiej jest wiêc bezpodstawny, tym bardziej, kiedy
rozpatrzymy ten problem w kontekœcie ca³oœci orêdzia z Medziugorja. Podam tylko kilka przyk³adowych orêdzi wykazuj¹cych, ¿e
Matka Bo¿a kieruje nas w wyraŸny sposób ku Bogu, a nie zatrzymuje na sobie (dotyczy to wiêkszoœci orêdzi z Medziugorja).
25 maja 87 r.
„… Wzywam was, by ka¿dy œwiadomie zdecydowa³ siê na Boga (...)”.

25 stycznia 87 r.
„... abyœcie zrozumieli, ¿e Bóg wybra³ ka¿dego z was (...)”.

25 grudnia 87 r.
„... pragnê (…), aby ka¿dy z was otworzy³ w³asne serce Jezusowi (...)”.

25 maja 1989 r.
„… Wzywam was do otwarcia siê na Boga (…)”.

25 lipca 1989 r.
„… Otwórzcie siê na Boga i przeka¿cie Mu wszystkie wasze trudnoœci
i krzy¿e (…)”.

Przy tej okazji nale¿y te¿ zwróciæ uwagê (ten problem ju¿ wczeœniej porusza³em przy okazji omawiania pewnego zarzutu D. Rafalskiej), ¿e Maryja wcale nie stawia siebie w miejscu Trójcy Œwiêtej. To
marginalne, pojedyncze orêdzie (z u¿yciem s³owa <wielbiæ> w odniesieniu do cz³onków grupy modlitewnej oraz Maryi), ¿e Maryja postawi³a siebie w miejsce Trójcy Œwiêtej. To orêdzie by³o wziête z niepewnego Ÿród³a i ze zjawiska, którego nie nale¿y ³¹czyæ w badaniach
naukowych z objawieniami z Medziugorja. Nadto postawiony przez
D. Rafalsk¹ zarzut sprzeczny jest z ca³okszta³tem przes³ania z Medziugorja.
Kolejnym wnioskiem – zarzutem Rafalskiej jest to, ¿e Gospa zatai³a cel swoich objawieñ. Ten problem ju¿ wyjaœnia³em wczeœniej.
Mo¿na tu dodaæ, ¿e nikt w pocz¹tkach ukazywania siê Maryi w Lourdes, tak¿e w Fatimie, nie zna³ ostatecznego celu tych objawieñ.
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Pog³êbianie zaœ rozumienia treœci orêdzia fatimskiego, tak¿e odczytywanie celu tych objawieñ, nastêpowa³o wraz z up³ywem czasu. Teologowie a¿ do dnia dzisiejszego analizuj¹ dzie³o fatimskie i odkrywaj¹
je w nowym œwietle. Jeœli Gospa powiedzia³a, ¿e cel ten mo¿na odkrywaæ poprzez modlitwê, to stwierdzenie takie nie jest b³êdne, gdy¿
teolog powininien ³¹czyæ pracê naukow¹ z modlitw¹. Analiza orêdzia
zbawienia bez œwiat³a Bo¿ego, o które trzeba prosiæ w modlitwie,
mo¿e doprowadziæ teologa do fa³szu a nie do Prawdy.
Kolejny „b³¹d”, jaki znalaz³a w przes³aniach Gospy D. Rafalska, wi¹¿e siê z orêdziem z 31 sierpnia 1982 r. Napisa³a ona tak: [zawarte] w … orêdziach sformu³owania, zaciemniaj¹ katolick¹ naukê
o miejscu i roli Matki Bo¿ej w dziele zbawienia. Chodzi³o tu o sugestie
o (…) niedysponowaniu przez Ni¹ wszystkimi ³askami. D. Rafalska, kiedy bêdzie analizowa³a ten problem napisze: … w drugim znaczeniu jest
to b³¹d teologiczny. Matka Bo¿a przecie¿ dysponuje wszystkimi ³askami
odpowiednimi dla Jej roli Matki Chrystusa i Koœcio³a. Choæ zauwa¿y
te¿, w pierwszym wariancie, ¿e stwierdzenie to mo¿e byæ rozumiane
tak, ¿e Maryja nie dysponuje pe³ni¹ ³ask w takim znaczeniu, w jakim posiada je faktycznie jedynie Chrystus.
Orêdzie z 31 sierpnia 1982 r. brzmi:
„Nie dysponujê wszystkimi ³askami. Otrzymujê od Boga to, co uzyskam
modlitw¹. Bóg Mi ca³kowicie ufa. Szczególnie strzegê tych, którzy s¹ Mi
poœwiêceni. Wielki znak jest udzielony. Uka¿e siê niezale¿nie od nawrócenia ludzi”.

To orêdzie nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne
„Mir”. Znajduje siê ono jednak te¿ w Messages and Teachings of Mary
at Medjugorje (pochodzi z kroniki parafialnej redagowanej przez o. Tomislava Vlasiæa). Zauwa¿my, ¿e sk³ada siê ono z niezale¿nych od siebie
kilku myœli, a to sugeruje, ¿e widz¹cy (wówczas dzieci i nastolatki)
podali do zapisania to, co akurat zapamiêtali. Nie ma w treœci tego orêdzia logicznego przejœcia od jednego problemu do nastêpnego. Mo¿liwa jest w nim transformacja tekstu, czego dowodem mo¿e byæ sformu³owanie: „Wielki znak jest udzielony”.
Jest tutaj u¿yty „skrót myœlowy”, ale brakuje w tym zwrocie
jakiœ s³ów. Problem jednak dotyczy wypowiedzi Maryi, ¿e nie dysponuje wszystkimi ³askami. Przecie¿ Ona jest „£aski pe³na”.
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Gdyby Maryja powiedzia³a, ¿e dysponuje wszystkimi ³askami,
wówczas dopiero teologowie wychwyciliby b³¹d, poniewa¿ tak naprawdê Maryja nie dysponuje wszystkimi ³askami, którymi dysponuje
Bóg i niezale¿nie, co by Gospa powiedzia³a na ten temat, zawsze mo¿na znaleŸæ jakiœ b³¹d. Dla tego kto „na si³ê” poszukuje b³êdów w analizowanym orêdziu jest okazja, aby go znaleŸæ w ka¿dym wariancie wypowiedzi Gospy.
Sprecyzujmy, co oznacza u Maryi, ¿e jest Ona „£aski pe³na”.
Mo¿na przeczytaæ w „Katolickim katechizmie dla doros³ych” wydanmy przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów146:
„Jest pe³na ³aski, poniewa¿ na mocy niezg³êbionego wybrania Bo¿ego
znalaz³a ³askê u Niego i poniewa¿ w swej wierze odpowiedzia³a w pe³ni
na wezwanie Boga. Jest przez to Maryja nasamprzód prototypem ka¿dego cz³owieka wybranego, wierz¹cego i obdarzonego ³ask¹ (...), jest
³aski pe³na w sensie zupe³nie innym, wynikaj¹cym z Jej jedynego miejsca w historii zbawienia (…). Maryja, która swoim „tak” umo¿liwi³a nadejœcie pe³ni ³aski, musi wiêc sama byæ ³aski pe³na”.

A w wyk³adzie ks. prof. R. Rogowskiego („ABC teologii dogmatycznej”) mo¿na przeczytaæ, ¿e:
„Pe³nia ³aski (…) Maryi by³a wzglêdna i subiektywna. «Potencja³» Jej
duszy by³ przepe³niony ³ask¹”147.

Maryja wiêc istotnie nie dysponuje wszystkimi ³askami, którymi dysponuje Bóg, bo owa „pe³nia ³ask” znaczy to, co przedstawi³em wy¿ej.
Myœlê, ¿e w kontekœcie ca³ego tego orêdzia nie ma tutaj ¿adnego b³êdu, bo
chodzi o to, ¿e Maryja nie dysponuje wszystkim ³askami w sensie absolutnym, tak jak dysponuje nimi jedynie Bóg.
Zauwa¿my te¿, ¿e jest to proste orêdzie, prawdopodobnie s¹ to
odpowiedzi na zadawane przez kogoœ pytania. Dzieci nie pyta³y
Matki Bo¿ej: czy jest Ona pe³na ³aski w znaczeniu greckiego kecharitomene, nie pyta³y te¿ jako teologowie o jakieœ kwestie, ale prawdopodobnie zapyta³y Maryjê o rozwi¹zanie okreœlonego problemu (np.
mog³a byæ to proœba o czyjeœ uzdrowienie).
146
147
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Patrz s. 173, 174.
Patrz s. 265.
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Maryja, kiedy odpowiada³a na takie pytania, mówi³a przewa¿nie: „módlcie siê i poœæcie”, a tu akurat wtedy odpowiedzia³a w taki
sposób, daj¹c do zrozumienia pytaj¹cym, aby nie traktowano Jej
jako „bogini”, która rozwi¹zuje wszystkie ludzkie problemy, bo tak¹
w³adzê ma jedynie Bóg. By³y zapewne jakieœ pytania o osoby
poœwiêcone Bogu, o „Znak” (o który dzieci ci¹gle J¹ pyta³y). To, ¿e
Maryja nie mówi³a o „pe³ni ³aski” w znaczeniu kecharitomene, potwierdza te¿ fakt u¿ycia w analizowanym orêdziu zwrotu: <wszystkimi
³askami>. Nie by³o w nim natomiast mowy o pe³ni ³ask.
D. Rafalska zauwa¿y³a dwa mo¿liwe warianty interpretacji tego
orêdzia, ale bez ¿adnej analizy, bez udowodnienia, wybra³a wariant
zaistnienia b³êdu, bo œwiadcz¹ o tym sformu³owane przez ni¹ wnioski koñcowe. Jest oczywiœcie b³êdem, aby ktoœ z niejasnoœci (któr¹
mo¿na by³o zreszt¹ wyjaœniæ) przeszed³, i to bez ¿adnej g³êbszej
analizy, do jednoznacznych rozwi¹zañ, wygodnych dla swojego
toku myœlenia.
A wiêc Gospa nie pope³ni³a ¿adnego b³êdu, bo tak naprawdê nie
dysponuje wszystkimi ³askami. Jedynie Bóg dysponuje nimi w sposób absolutny.
Kolejnym zarzutem, jaki postawi³a D. Rafalska w tym samym
orêdziu jest to, ¿e Domniemana Matka Bo¿a bowiem po oznajmieniu,
¿e nie dysponuje wszystkim ³askami, oœwiadczy³a, i¿ otrzymuje od Boga
to, co uzyska modlitw¹.
Rafalska napisa³a tu o niejasnoœci, a potem stwierdzi³a ostatecznie:
Zgodnie z nauczaniem Koœcio³a œwiêci (do których nale¿y Maryja)
modl¹ siê do Boga za ludzi, przedstawiaj¹c Mu ich proœby. Nauka katolicka jest jednak bogatsza w stosunku do tego, co przekazuj¹
przes³ania z Medjugorje (…) œwiêci wspieraj¹ ludzi i modl¹ siê za nich
równie¿ „modlitw¹ swoich zas³ug”(…) Maryja zatem „otrzymuje od
Boga” nie tylko to, co wyjedna modlitw¹ (jak sugeruje orêdzie), ale
równie¿ wstawia siê do Boga moc¹ swych zas³ug.

Orêdzie to analizowa³em wy¿ej, tutaj tylko dopowiem, ¿e tak naprawdê nie wiadomo, o jak¹ niejasnoœæ chodzi Rafalskiej, przecie¿ nie jest
b³êdem, ¿e Maryja powiedzia³a, ¿e siê modli, bo nawet w samej modlitwie
Zdrowaœ Mario prosimy Matkê Bo¿¹: „módl siê na za nami grzesznymi
(…)”. To, ¿e Maryja w prostym jêzyku podaje pewne rady praktyczne lub
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odpowiada na jakieœ pytania, nie znaczy, ¿e bêdzie prowadzi³a katechezê
o modlitwie i wyczerpie wszystkie teoretyczne zagadnienia z tym
zwi¹zane. Dlatego stwierdzenie D. Rafalskiej, ¿e nauka katolicka jest bogatsza od tego, co przekazuj¹ przes³ania z Medziugorja jest niezrozumia³e,
a jeœli by³by to kolejny zarzut, to jest on bezpodstawny. Gospa z Medziugorja – jak ju¿ pisa³em – nie prowadzi wyk³adów z teologii, lecz podaje
praktyczne rady m.in. odnoœnie do modlitwy i ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Kolejn¹ niejasnoœæ znalaz³a D. Rafalska w orêdziu z 17 lipca
1986 r. Napisa³a tak: domniemana Matka Bo¿a nazwa³a siebie Poœredniczk¹ miêdzy Bogiem a ludŸmi.
W pierwszej interpretacji tego orêdzia D. Rafalska nie stwierdzi³a zaistnienia w nim jakichœ b³êdów, poniewa¿ s³usznie zauwa¿y³a, ¿e Maryi przys³uguje tytu³, który stosuje siê w Koœciele wobec
B³ogos³awionej Dziewicy. Ale za chwilê doda³a,
... i¿ omawiane orêdzie sugeruje (poprzez to, ¿e nie podaje ¿adnych dodatkowych informacji), i¿ poœrednictwo „objawiaj¹cej siê”. Postaci (podaj¹cej siê za Matkê Jezusa) jest poœrednictwem tego samego rodzaju, co
poœrednictwo Chrystusa. Taka interpretacja zaœ by³aby zaciemnieniem
opisanej wy¿ej nauki katolickiej na temat miejsca i roli, jak¹ w dziele zbawienia pe³ni Maryja. Sformu³owanie owo mo¿e równie¿ przyczyniæ siê do
powstania (w umys³ach wiernych) niepewnoœci co do jedynego poœrednictwa Jezusa Chrystusa.

Zacytujmy to orêdzie:
17 lipca 1986
„Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, ¿ebyœcie pomyœleli dlaczego jestem tak d³ugo z wami. Ja jestem Poœredniczk¹ pomiêdzy Bogiem
a wami. Dlatego, drogie dzieci, pragnê was wezwaæ, ¿ebyœcie z mi³oœci¹ przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was ¿¹da. Dlatego, drogie dzieci, w swej pokorze wype³niajcie wszystkie przes³ania, które wam
dajê. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

W treœci orêdzia znajdujemy zwrot: „czego Bóg od was ¿¹da”. Sugeruje to, ¿e Maryja nie postawi³a siebie w miejscu Boga i nie jest
Poœredniczk¹ ³ask, tak jak Chrystus, który jest Bogiem. W wielu innych orêdziach odnajdziemy te¿ sformu³owania, ¿e Maryja prowadzi
nas do Chrystusa i kieruje ku Niemu.
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Czy jednak u¿ycie s³owa <Poœredniczka> przez Gospê i fakt, ¿e
nie przeprowadza ona w prostym orêdziu zawi³ych wyjaœnieñ
teologicznych, o jakie poœrednictwo chodzi, jest b³êdem? Myœlê, ¿e
nie. W modlitwie „Pod tw¹ obronê” te¿ wo³amy: „O Pani nasza (...)
Poœredniczko nasza” i nie wyjaœniamy, o jakie poœrednictwo chodzi,
bo modlitwa to nie wyk³ad teologiczny, tak zreszt¹ jak orêdzia Matki
Bo¿ej, które s¹ prostymi s³owami kieruj¹cymi ludzi ku Bogu. Czy¿by sam Koœció³ przyczynia³ siê do powstania w umys³ach wiernych
niepewnoœci, co do jedynego poœrednictwa Chrystusa? Sugerowanie
w orêdziu z 17 lipca 1986 r. b³êdu dowodzi tendencyjnego prowadzenia toku myœlenia. D. Rafalska poszukuje „na si³ê” domniemanych b³êdów w orêdziach z Medziugorja, aby za wszelk¹ cenê
wykazaæ, ¿e nie one pochodz¹ od Boga, bo takie s¹ jej osobiste
przekonania. Tylko ¿e praca, któr¹ napisa³a, mia³a byæ byæ prac¹ naukow¹. Na podobnej zasadzie mo¿na by szukaæ ukrytych „b³êdów”
w ka¿dym tekœcie, tak¿e w Piœmie Œwiêtym.
Poniewa¿ interpretacji orêdzi nale¿y dokonywaæ w kontekœcie
ich ca³oœci, siêgnijmy do innego przes³ania z Medziugorja, które
przeczy tezie postawionej przez Rafalsk¹.
Orêdzie z 7 paŸdziernika 1981 r. (to orêdzie jest te¿ zawarte
w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje, Ÿród³o pochodzenia – kronika parafialna prowadzona, przez o. Vlasicia). Jest to
dialog prowadzony przez dzieci i Gospê. Nawet gdyby poszczególne
s³owa nie pad³y w tym orêdziu, to sens jest wyraŸny.
„Czy poza Jezusem istniej¹ inne osoby miêdzy Bogiem i ludŸmi jaka
i jest ich rola?
«Miêdzy Bogiem i ludŸmi jest jeden poœrednik, to Jezus Chrystus»”.

Tak¿e w orêdziu z 17 maja 1984 r. (do parafii) jest napisane:
„... Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze Mnie udzieliæ wam szczególnych ³ask”.

Teraz omówiê problem kolejnej „niejasnoœci” znalezionej przez
D. Rafalsk¹, która pos³u¿y jej do postawienia na koñcu tego podrozdzia³u jednoznacznego wniosku – zarzutu.
Niejasnoœæ zwi¹zana jest równie¿ z faktem wyboru przez Gospê parafii
Medjugorje na miejsce realizacji Jej planów. Informacja ta wydaje siê
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sugerowaæ, i¿ to w³aœnie domniemana Matka Bo¿a jest g³ównym czynnikiem sprawczym „objawieñ” z Medjugorje. Tymczasem, zgodnie z tradycj¹ Koœcio³a, Maryja objawia siê zawsze „z woli i w imieniu Boga”
(…). Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿ postawa Gospy, która twierdzi, ¿e sama wybra³a parafiê œw. Jakuba, aby w niej realizowa³y siê Jej
plany, nie jest zgodna ze znan¹ z tradycji Koœcio³a postaw¹ Najœwiêtszej
Maryi Panny, wype³niaj¹cej jedynie wolê Boga.

Rafalska we wnioskach koñcowych stwierdzi³a:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych Gospy, nale¿y stwierdziæ, i¿ zawarty w nich wizerunek „objawiaj¹cej siê” w Medjugorje
Postaci nie jest zgodny z przechowywanym w skarbcu Koœcio³a obrazem Najœwiêtszej Maryi Panny jako S³u¿ebnicy Pañskiej i Matki Koœcio³a. Wskazuj¹ na to takie fakty jak: samodzielny wybór przez Gospê
parafii œw. Jakuba na miejsce realizacji Jej planów (…).

D. Rafalska powo³a³a siê, stawiaj¹c powy¿sze zarzuty, na orêdzia:
z 1 marca 1984 r., 24 maja 1984 r., 21 marca 1985r., 1 sierpnia 1985 r.
oraz 6 lutego 1986 r.
W orêdziach tych jest wspomniane o wyborze przez Maryjê parafii (chodzi o Medziugorje), ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w zacytowanym orêdziu z 21 marca 1985 r. jest tak¿e dodane:
„(...) gdy Mnie Wszechmog¹cy pos³a³ (…)”.

Rafalska nie „zauwa¿a³a” tak¿e orêdzi z 12 kwietnia 1984
„(...) gdy¿ Ja i mój Syn mamy specjalny plan zwi¹zany z t¹ parafi¹”.

Oraz
17 maja 1984 r. (te¿ do parafii)
„Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze Mnie udzieliæ wam szczególnych ³ask”.

20 wrzeœnia 1984 r.
„Parafiê proszê by poœci³a z wdziêcznoœci za to, ¿e Bóg pozwoli³ Mi pozostaæ tak d³ugo w niej (...)”

(Nie chodzi tu znowu, ¿e postem parafianie przed³u¿yli pobyt NMP,
ale praktykuj¹ post jako dar wdziêcznoœci).
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26 czerwca 1986 r.
„Drogie dzieci! Bóg mi pozwoli³ stworzyæ z Nim tê oazê pokoju (...)”.

25 listopada 1987 r.
„Pragnê, drogie dzieci, abyœcie pomogli Mi, ¿eby siê zrealizowa³o
wszystko, co Bóg zaplanowa³ w tej parafii. Je¿eli siê nie modlicie, nie
bêdziecie mogli odkryæ mojej mi³oœci i planów, które Bóg ma wobec tej
parafii, wobec ka¿dego z was (...)”.

Przytoczone orêdzia przecz¹ tezie postawionej przez D. Rafalsk¹,
¿e Gospa samodzielnie wybra³a parafiê Medziugorje dla realizacji jakichœ celów. W wyraŸny sposób jest powiedziane, ¿e to Bóg przede
wszystkim dokona³ tego wyboru, a Gospa jedynie z Nim wspó³dzia³a³a.
Rafalska znowu nie zbada³a ca³oœci orêdzi Matki Bo¿ej, a wyrwa³a
z kontekstu pojedyncze zdania, czy te¿ orêdzia z kontekstu ich ca³oœci.
Gdyby nawet Maryja u¿ywa³a w tych orêdziach „skrótu myœlowego”, ¿e
to Ona wybra³a tê parafiê i nigdy nie wspomnia³a o tym, ¿e s¹ to plany
Bo¿e, to i tak nie mo¿na wyprowadziæ z tego jednoznacznego wniosku,
o jakimœ samodzielnym, a niezgodnym z wol¹ Boga, dzia³aniu Maryi.
Mo¿na przytoczyæ prosty przyk³ad, ¿e taka sytuacja jest mo¿liwa.
WyobraŸmy sobie misjonarza, który odczyta³ wolê Boga o swoim
powo³aniu, aby wyjechaæ na misjê do jakiegoœ kraju i tam pojecha³.
Tam na miejscu nie mówi wszystkim o wype³nieniu siê w jego powo³aniu woli Boga, ale po prostu mówi, ¿e chcia³ tu przyjechaæ, a nawet to, ¿e wybra³ sobie ten w³aœnie kraj. Jest to jego skrót myœlowy,
a nie przekazanie wszystkim prawdy o wype³nianiu siê wzglêdem niego woli Boga. Co zreszt¹ jest te¿ prawdziwe, bo taka by³a wola Bo¿a,
ale tak¿e wola tego misjonarza. Podobnie dotyczy to ksiêdza, który
pos³any zosta³ do jakiejœ pracy duszpasterskiej. Nie mówi on w ka¿dej
sytuacji: „Bóg mnie tu przys³a³”, bo równie¿ mo¿e to wyraziæ s³owami:
„ksi¹dz biskup mnie tutaj skierowa³”.
Niektórzy pope³niaj¹ b³¹d, uwa¿aj¹c, ¿e Maryja jest biernym
narzêdziem w realizacji woli Boga. Zacytujê s³owa Leo kardyna³a
Szeffczyka, który w swojej pracy 148 wyjaœnia tê kwestiê:
149 L. Scheffczyk, Maryja i Towarzyszka Chrystusa. Podrêcznik Mariologii,
188–207.
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„Poœrednictwa Maryi nie nale¿y rozumieæ jako biernego trwania pomiêdzy Bogiem w Osobie Chrystusa a cz³owiekiem, co widaæ ju¿ w momencie, kiedy poczê³a i wyda³a na œwiat S³owo, które sta³o siê Cia³em
(…). W tytule <Poœredniczka> mamy do czynienia z rodzajem podsumowania wszystkich wczeœniej wymienionych tytu³ów, w których zawiera siê element czynnego wspó³uczestnictwa Maryi Dziewicy,
stoj¹cej na samym szczycie ludzkoœci, w realizacji dzie³a odkupienia.
(…) nie by³oby w³aœciwe uznanie roli Maryi za czysto pasywn¹ za
wy³¹czne bierne przyjmowanie i akceptowanie S³owa Bo¿ego, zarówno
w rozumieniu duchowym jak i fizycznym”.

Fakty przedstawione przez Rafalsk¹ mog³y co najwy¿ej rodziæ
pewn¹ w¹tpliwoœæ, a z w¹tpliwoœci (czy nie zaistnia³ b³¹d) nie mo¿na
wyci¹gaæ jednoznacznych wniosków (o jego zaistnieniu). S¹ inne fakty, które tê w¹tpliwoœæ rozwi¹zuj¹ i œwiadcz¹, ¿e postawiona przez ni¹
teza jest nieprawdziwa.
Kolejny w swoim przekonaniu b³¹d znalaz³a Rafalska w orêdziu
z 15 listopada 1984 r. Napisa³a o tym orêdziu tak: … domniemana
Matka Bo¿a objawi³a, i¿ mieszkañcy Medjugorje s¹ Ludem Wybranym.
Zgodnie z tradycj¹ katolick¹ natomiast Lud Wybrany (okreœlany równie¿ Ludem Bo¿ym) to wierz¹cy w Chrystusa, którzy odrodzeni z wody
i Ducha Œwiêtego ustanowieni zostali „rodzajem wybranym, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem nabytym”. Do owego
Ludu powo³ani s¹ wszyscy ludzie, poniewa¿ jest nim Koœció³ katolicki –
to znaczy powszechny. Jak wynika z powy¿szego zestawienia, treœæ badanego orêdzia odbiega od nauczania Koœcio³a. Gospa bowiem przypisuje mieszkañcom parafii Medjugorje rolê, której faktycznie pe³ni
w œwiecie Koœció³ katolicki.
Orêdzie to brzmi:
15 listopada 1984 r.
„Drogie dzieci! Jesteœcie ludem wybranym i Bóg da³ wam wiele ³ask. Nie
jesteœcie œwiadomi ka¿dego przes³ania, które wam przekazujê. Teraz
pragnê powiedzieæ jedynie módlcie siê, módlcie, módlcie (...)”.

Zauwa¿my, ¿e w orêdziu tym (jest to orêdzie potwierdzone przez
Centrum Informacyjne „Mir”) zwrot <lud wybrany> jest napisany ma³ymi literami. W oryginalnym tekœcie chorwackim mamy zwrot napisany
tak¿e ma³ymi literami: „izabrani narod”. Jest to zwrot maj¹cy zupe³nie
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inne znaczenie ani¿eli sugeruje Rafalska. Jeœli ksi¹dz w homilii bêdzie
mówi³ do wiernych, ¿e s¹ ludem wybranym, to zapewne nie bêdzie
pope³nia³ b³êdu, mimo ¿e s³owa te kieruje do parafian czy innej grupy ludzi, która nie stanowi owego Ludu Wybranego, ale jest jego czêœci¹.
Koœció³ zezwala czytaæ do ma³ej grupy ludzi w czasie Eucharystii
s³owa z Pisma Œwiêtego.: „Wy zaœ jesteœcie wybranym plemieniem
(…), narodem œwiêtym, ludem [Bogu] na w³asnoœæ przeznaczonym,
abyœcie og³aszali dzie³a potêgi Tego (…)” (1 P, 2, 9).

Jak przeczytamy dok³adnie to orêdzie, stwierdzimy te¿, ¿e nie
by³o w nim powiedziane, ¿e owym Ludem Wybranym s¹ mieszkañcy
Medziugorja. W ogóle nie pad³o nawet s³owo: „parafia” czy zwrot:
„mieszkañcy Medziugorja”. Na jakiej wiêc podstawie Rafalska wi¹¿e
te s³owa z mieszkañcami Medziugorja? Co prawda orêdzia z tych lat
by³y kierowane do parafian (ale przez nich do innych ludzi), ale to jeszcze nie dowodzi, ¿e owym Ludem Wybranym mia³a byæ parafia czy
mieszkañcy Medziugorja, bo nie mo¿na udowodniæ, ¿e nie chodzi³o
tak¿e o tych ludzi, którym widz¹cy i parafianie przekazywali orêdzia.
Stwierdzenie o zaistnia³ym w tym orêdziu b³êdzie jest nieuzasadnione.
Teraz przejdziemy do wypowiedzi D. Rafalskiej stwierdzaj¹cej:
zak³ócenie jednoœci Koœcio³a lokalnego diecezji Mostar – Duvno (negatywna postawa wobec biskupa Mostaru).
Przeanalizujmy fakty przedstawione przez D. Rafalsk¹, które
doprowadzi³y j¹ do tego wniosku.
W orêdziach 19 grudnia 1981 r., 20 stycznia 1982 r. oraz 15 kwietnia 1982 r. wg D. Rafalskiej: domniemana Matka Bo¿a stwierdzi³a, i¿ biskup aniæ swoimi nieprzemyœlanymi (pochopnymi) dzia³aniami
i b³êdnymi decyzjami (…) spowodowa³ w lokalnym Koœciele niepokój i zamieszanie. Zdaniem Gospy, franciszkanie ci s¹ niewinni, zaœ „osob¹ najbardziej winn¹ w tej sprawie jest biskup aniæ”. Wreszcie 26 kwietnia
1982 roku oœwiadczy³a, ¿e biskup „nie ma w sobie ¿adnej prawdziwej
mi³oœci Boga dla tych dwóch franciszkanów”, postêpuje wg w³asnego
upodobania, a nie zgodnie z ³ask¹ i wol¹ Boga. W orêdziu 3 stycznia 1982
roku „Pani” poinformowa³a, ¿e biskup aniæ nie zawsze bêdzie biskupem.
Ona zaœ „poka¿e sprawiedliwoœæ w Królestwie”.
D. Rafalska przytoczy³a te¿ orêdzie z 16 kwietnia 1982 r., w którym
Vicka powiedzia³a, ¿e Matka Bo¿a jej odpowiedzia³a: … i¿ Ona nie œpie-
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szy siê, ale oczekuje i chcia³aby siê przekonaæ, czy bp aniæ zmieni sw¹
postawê (ulegnie, podda siê) pod wp³ywem Jej orêdzi posy³anych mu za
poœrednictwem wizjonerów z Medjugorje” 26 czerwca tego¿ roku oznajmi³a zaœ, i¿ „pewnego dnia sprawiedliwoœci (…) stanie siê zadoœæ” (…)
w orêdziu z 18 czerwca 1983 roku „objawiaj¹ca siê” Postaæ za¿¹da³a od
biskupa pilnego nawrócenia siê do wydarzeñ w parafii Medjugorje, póki
nie jest za póŸno (…) Zapowiedzia³a zarazem, ¿e je¿eli biskup nie uwierzy
w autentycznoœæ Jej „objawieñ”, to dosiêgnie Go zarówno Jej s¹d, jak
i s¹d Jej Syna Jezusa.
Rafalska stwierdzi³a, ¿e <domniemana Matka Bo¿a czy Pani, albo
Postaæ, powiedzia³a>. Siêgnijmy do owych „orêdzi” Matki Bo¿ej,
by sprawdziæ, czy rzeczywiœcie jest tak naprawdê.
Zacytujmy najpierw kilka dotycz¹cych tego problemu orêdzi
(z ksi¹¿ki S³owa z Nieba oraz Messages and Teachings of Mary
Medjugorje), których nie poda³a D. Rafalska.
PaŸdziernik 1981 r.
„Na temat konfliktu miêdzy franciszkanami a biskupem Mostaru:
«Ta sprawa zostanie rozwi¹zana. Potrzeba cierpliwoœci i modlitwy»”.

Sobota 18 grudnia 1982 r.
„Na temat odpowiedzi bpa Mostaru na artyku³ relacjonuj¹cy wydarzenia
w Medjugorie.
«Tak, niech odpowie»”.

Pocz¹tek lipca 1983 r.
„Na temat problemów z biskupem Mostaru
«Poœæcie dwa razy w tygodniu w intencji biskupa, który niesie ciê¿kie
brzemiê obowi¹zków. Jeœli bêdzie taka potrzeba, poproszê was o trzeci
dzieñ. Codziennie módlcie siê za biskupa»”.

6 sierpnia 1983 r.
„Jakov wypytuje Gospê o nakaz biskupa, by nie pozwalano widz¹cym
rozpoczynaæ modlitwy ró¿añcowej.
«Skoro tak jest, to nie chodŸcie tam, aby nie wywo³ywaæ sporów. Jeœli to
mo¿liwe, porozmawiajcie o tym jutro miêdzy sob¹. Najpierw uzgodnijcie
to miêdzy sob¹»”.

12 sierpnia 1983 r.
„… Módlcie siê za waszego biskupa (...)”.
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30 listopada 1983
„Do Mariji na temat pewnego ksiêdza:
«Musisz natychmiast powiadomiæ biskupa i Papie¿a o nagl¹cej potrzebie i wielkim znaczeniu przes³ania dla ca³ej ludzkoœci»”.

Wtorek 20 lipca 1984 r.
„… Gospa uwa¿nie s³ucha³a modlitw widz¹cych. Kiedy siê modlili za biskupa Mostaru, ujrzeli jak Jej oczy zachodz¹ ³zami i Maryja powiedzia³a,
p³acz¹c:
«Jesteœcie moimi kwiatuszkami. Módlcie siê nadal, moje zadanie jest
³atwiejsze dziêki waszym modlitwom» (…)”.

Tymczasem wiêkszoœæ „orêdzi” podanych przez D. Rafalsk¹, tj.
z 20 stycznia 1982 r.149, 15 kwietnia 1982 r., 26 kwietnia 1982 r., 26
czerwca 1982 r. oraz 18 czerwca 1983 r., nie pochodzi z potwierdzonych przez wizjonerów przekazów Gospy, tylko z wypowiedzi biskupa anicia na ten temat, tak¿e z ma³o wiarygodnego artyku³u zamieszczonego w „Famille Chrétienne” – „Les inquietudes de l’eglise
pour Medjugorje” z 14 listopada 1997 r. Mo¿na przytoczyæ wypowiedŸ o. Rupèicia odnoœnie do tego typu „faktów”, jakie poda³a D. Rafalska: „wed³ug <Dziennika Vicki> i oœwiadczeñ wszystkich wizjonerów, Gospa mia³a 13 razy powiedzieæ, ¿e on jest niewinny (chodzi
o o. I. Vega), natomiast winny jest Biskup”150. W innym miejscu napisa³: „… szczególne miejsce zajmuje <Dziennik Vicki>, który w ogóle nie istnieje, natomiast Biskup uparcie twierdzi, „franciszkanie go
ukryli (…)”151. Czy mo¿na w pracy naukowej pisaæ: Matka Bo¿a <coœ
powiedzia³a>, a cytowaæ czyjeœ wypowiedzi? W pracy Rafalskiej nie
ma ¿adnego odnoœnego wyjaœnienia, ¿e takich „orêdzi” nie ma w wiarygodnych zbiorach, a s¹ to jedynie czyjeœ wypowiedzi o nich (D. Rafalska czerpa³a orêdzia przede wszystkim z ksi¹¿ki „S³owa z Nieba”,
a przecie¿ w niej nie ma takich „przes³añ”). Czytaj¹cy pracê Rafalskiej,
bez dog³êbnego sprawdzenia przypisów, nie odró¿ni stwierdzeñ biskupa od potwierdzonych przez wizjonerów orêdzi Gospy. Dla oceny
wiarygodnoœci faktów w pracy naukowej du¿e znaczenie ma to, czy
jest to czyjaœ wypowiedŸ bezpoœrednia, czy te¿ przekazana przez
149
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kogoœ. Zatrzymajmy siê teraz na ocenie Ÿróde³, z których korzysta³a
D. Rafalska w tej kwestii. Informacje czerpa³a przede wszystkim z wypowiedzi bp. anicia.
Znany jest fakt, ¿e 25 lipca 1981152 w swoim kazaniu w Medziugorja (odpust parafialny) bp aniæ og³osi³:
„… Jestem g³êboko przekonany, dzieci nie k³ami¹! Dzieci mówi¹
dok³adnie to, co jest w ich sercach… jest pewne: dzieci nie k³ami¹” wczeœniej te¿ stwierdzi³: „Nikt z ksiê¿y, gwarantujê, nie mia³ zamiaru ani
udzia³u w tym, aby dzieci do czegoœ namawiaæ (…)”.

PóŸniej zmieni³o siê nastawienia biskupa do tych objawieñ, a – jak
zauwa¿aj¹ obserwatorzy – przyczyni³ siê do tego konflikt z franciszkanami (nie bêdziemy wchodzili w szczegó³y tego konfliktu).
Oto przyk³adowe wypowiedzi biskupa anicia:
„Biskup Mostaru, badaj¹c przypadek osobiœcie i z pomoc¹ specjalnej
Komisji (…) dojrza³ w pewnoœci moralnej, ¿e w owych wydarzeniach
w Medziugorju mowa jest o przypadku zbiorowej halucynacji (….)”.

(Na marginesie warto dodaæ, ¿e naukowcy badaj¹cy te zjawiska odpowiadali, ¿e nie ma takiego zjawiska w psychiatrii jak zbiorowa halucynacja.)
Biskup ten u¿ywa³ w swoich publicznych wypowiedziach sformu³owañ, które mu nie przystoj¹:
„Najwiêksza odpowiedzialnoœæ spada na barki iluzjonisty i charyzmatycznego czarownika, o. Tomislava Vlašicia (…)”153.

Biskup aniæ stwierdzi³ w jednym ze swoich listów do amerykañskiego salezjanina, ¿e ojciec Jozo Zovko nazwa³ go „wilkiem i ob³udnikiem” i ¿e te s³owa zosta³y zapisane w rozprawie s¹dowej (ojciec Jozo
w czasie tej rozprawy by³ skazany przez komunistów na karê wiêzienia).
Ojciec Jozo nawi¹za³ wtedy do s³ów z „Listu do Tymoteusza”, a œwiadkowie twierdz¹, ¿e nie s³yszeli s³ów: „wilk i ob³udnik” skierowanych do
biskupa, a nagrane kasety s¹ te¿ na to dowodem. Nawet w tej kwestii
wyda³ orzeczenie broni¹cy o. Jozo adwokat. Tak wiêc s³owa biskupa
anicia nie s¹ zgodne z prawd¹.
152
153
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Mo¿na zacytowaæ „Glas Koncila”, najwa¿niejszy organ biskupów katolickich w Chorwacji, który komentuj¹c ró¿ne wypowiedzi biskupa anicia stwierdzi³:
„kto grzebie w prywatnym ¿yciu wizjonerów i innych osób s³u¿¹cych
w sanktuarium, kto œledzi i rozg³asza wieœci o ich rzeczywistych lub rzekomych s³aboœciach, aby w ten sposób udowodniæ nieprawdziwoœæ objawieñ, wyraŸnie nie zna teologii ani praktyki koœcielnej, a tym bardziej nie
boi siê Boga (…)154.

Nie przekona³ biskupa R. Laurentin (wiêc tego teologa biskup te¿
zacz¹³ krytykowaæ, a nawet pisaæ znowu przeciw niemu oszczerstwa,
ile na swoich ksi¹¿kach zarobi³). Zabra³ nawet g³os s³ynny teolog, kardyna³ Hans Urs von Balthasar, który o biskupie aniciu napisa³:
„Jaki¿ smutny dokument rozes³a³eœ po ca³ym œwiecie. By³em g³êboko
dotkniêty, gdy zobaczy³em w ten sposób zdegradowan¹ s³u¿bê biskupa. Zamiast uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, tak jak polecane by³o z góry
(chodzi³o tu o wskazanie Stolicy Apostolskiej), ty grzmisz i rzucasz
strza³y Jupitera, oczerniaj¹c uznane i niewinne osoby godne twojego
szacunku i ochrony. Ponownie wychodzisz z oskar¿eniami, które zosta³y stokrotnie obalone”155.

Po tych komentarzach mo¿na zorientowaæ siê w kwestii wiarygodnoœci wypowiedzi biskupa Mostaru odnoœnie do wydarzeñ medziugorskich. Podobnie zreszt¹, ma³o wiarygodny jest tendencyjny artyku³
zamieszczony w „Famille Chrétienne” – Les inquietudes de l’eglise
pour Medjugorje, z 14 listopada 1997 r.
Ju¿ wczeœniej o tym wspomina³em, a teraz przytoczê kolejny
fakt, który pokazuje, w jak tendencyjny sposób pisany by³ ten artyku³156.
Mo¿na w nim przeczytaæ:
„Inna k³opotliwa sytuacja, wynikaj¹ca z testu z Vick¹ z 14 I 1985r. Pewien uczony poddaje widz¹c¹ (rzekomo w ekstazie, a wiêc niewra¿liw¹
154

L.Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 113.
M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 39.
156 Moja praca nie jest odpowiedzi¹ na ten artyku³, nie przeprowadzam wiêc
dok³adnej jego analizy, ale z pobie¿nego zapoznania siê z jego treœci¹ wynika, ¿e
dog³êbna analiza wykaza³aby wiele nieœcis³oœci. Teraz ograniczê siê tylko do kilku.
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na czynniki zewnêtrzne) stymulacji instynktu samozachowawczego.
Odrzuca ona szybko g³owê do ty³u, zamyka oczy i przestaje mówiæ na
kilka sekund. Nastêpnie opanowuje siê i po porozumieniu siê z (…) Ivica Vego (jednym z dwóch suspendowanych franciszkanów) – twierdzi,
ze zobaczy³a Dzieci¹tko Jezus spadaj¹ce z kolan swojej Matki i zrobi³a
gest dla podtrzymania Go!”

O szczegó³ach tego eksperymentu mo¿na przeczytaæ w pracy „U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty” (Dariji Škuncy Klanac)157:
„W styczniu 1985 roku kanadyjski parapsycholog Louis Belanger, specjalista od zjawisk paranormalnych przyby³ do Medziugorja w celu zbadania tego fenomenu (…). 14 01 1985 roku wieczorem otrzyma³ zezwolenie, na uczestniczenie w objawieniu (…). Tego wieczoru, czego
nikt nie przypuszcza³, wydarzy³o siê coœ niezwyk³ego. Francuz Jean
L.Martin – by³y kierowca, a nie naukowiec, jak mówi siê w zarzucie, od
d³u¿szego czasu przebywaj¹cy w Medziugorju wykona³ cios karate
z dwoma palcami skierowanymi prosto w oczy Vicki. W tej samej chwili
u Vicki obudzi³ siê nieœwiadomie instynkt samoobrony i ³agodnie odsunê³a g³owê do ty³u bez ¿adnej zmiany na twarzy. Objawienie trwa³o
dalej, a ona nie zauwa¿y³a, co siê z ni¹ dzia³o. Po objawieniu nast¹pi³o
wielkie zamieszanie (…) Vickê wziêto w krzy¿owy ogieñ pytañ i wymagano, aby wyt³umaczy³a to co zasz³o. Przez ca³y czas w³¹czona by³a kamera (…)” [W tym miejscu dowiadujemy siê, ¿e informacje s¹ przeinaczane, ruch Vicki jest ledwie widoczny, dopiero w zwolnionym tempie
mo¿na coœ zauwa¿yæ]. W rozmowie z Belangerem (gdzie Ivica Vega by³
t³umaczem z j. niemieckiego) Vicka przypomnia³a sobie sytuacjê, kiedy
Matka Bo¿a mówi³a jej o swoim ¿yciu. (…) Pewnego razu, mówi Vicka,
Matka Bo¿a w czasie objawienia trzyma³a ma³ego Jezusa158. By³ bardzo ruchliwy, przechyli³ siê i Vicka boj¹c siê, aby nie upad³ wykona³a
gest, jakby chcia³a Go zatrzymaæ. Przez to Vicka chcia³a powiedzieæ, ¿e
gesty mog¹ siê wydarzyæ w czasie objawienia, ale ten dzisiejszy nie ma
zwi¹zku z treœci¹ (…)”.
„Zarówno francuscy lekarze, którzy analizowali przypadek z Vick¹,
jak i doktor Mraèek, neurofizjolog z Pragi powiedzieli mi: «Reakcja Vicki
jest znakiem, ¿e ona jest ¿ywa i to nie wyklucza w ¿adnym stopniu autentycznoœci ekstazy». Dr Mraèek w szczególny sposób bada³ neurofizjologiczny aspekt reakcji Vicki i ustali³, analizuj¹c kasetê video klatka po
klatce, ¿e Vicka nie zmieni³a wyrazu twarzy, co znaczy, ¿e nie by³a œwiadoma tego, co siê dzieje (…)”.

157
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Przytoczy³em fragment pracy Dariji Škuncy-Klanac, bo jest ona wiarygodna (oparta na bezpoœrednim materiale Ÿród³owym). Autorka tej pracy twierdzi nawet, ¿e widzia³a osobiœcie kasetê video z nagranym na niej
eksperymentem przeprowadzonym na wizjonerce Vicce. Z pracy Dariji
Škuncy-Klanac wynika te¿, ¿e przeprowadza³a ona dok³adn¹ analizê ca³ej
sytuacji, rozmawia³a z zainteresowanymi osobami (lekarzami i Vick¹).
Pokaza³a, jak tendencyjnie zosta³y zniekszta³cone fakty w analizowanym artykule, zamieszczonym w „Famille Chrétienne”. Nie
dosyæ, ¿e ktoœ zrobi³ naganny etycznie eksperyment (czego nie zauwa¿ono w tym artykule), to napisano jeszcze, ¿e to naukowiec przeprowadza³ owo „badanie”, a, jak siê okaza³o, by³ to by³y kierowca
znaj¹cy chwyty karate. Napisano, ¿e Vicka widzia³a wypadaj¹ce
Dzieci¹tko, a to by³o opowiadanie z przesz³oœci i to jeszcze wyrwane
z kontekstu, bo mia³o zupe³nie inny sens. Stwierdzono, ¿e Vicka
konsultowa³a siê z suspendowanym franciszkaninem, a w rzeczywistoœci ten by³ jedynie t³umaczem jej rozmowy z parapsychologiem. Tak¿e wnioski naukowe tego nieodpowiedzialnego eksperymentu s¹
zupe³nie inne od tego, co przedstawia ten artyku³ pisany z dalekiej
Francji, a nie przez œwiadka dok³adnie badaj¹cego wydarzenia; takim natomiast œwiadkiem by³a D. Škunca-Klanac. Z takiego oto artyku³u D. Rafalska czerpa³a „wiarygodne” fakty.
Czy mo¿na na podstawie ró¿nych Ÿróde³ pokazaæ, ¿e to, co mówi³ biskup aniæ, w odniesieniu do Medziugorja, nie musi byæ wiarygodne?
Myœlê, ¿e tak.
1) Matka Bo¿a objawi³a siê widz¹cym, a nie biskupowi, wiêc nale¿y bardziej im wierzyæ (w kwestii tego, co mówi³a im Matka
Bo¿a).
2) Biskup aniæ by³ rzadkim goœciem w Medziugorju (podobnie
zreszt¹ cz³onkowie powo³anej przez bisupa komisji badaj¹cej prawdziwoœæ objawieñ).
Jak napisa³ O. Ljudevit Rupèiæ:
„W ci¹gu dwóch pierwszych miesiêcy od zaistnienia wydarzeñ medziugorskich Biskup piêciokrotnie odwiedzi³ Medziugorje159, natomiast
159

Tu trzeba powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku by³ przychylny tym objawieniom.
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od tamtej pory, a¿ do chwili obecnej, by³ tam zaledwie kilka razy z racji
bierzmowania oraz jeden raz po to, aby zabraæ kronikê parafialn¹”160.

Czy mo¿na stwierdzaæ: „tak mówila Matka Bo¿a”, nie widz¹c Jej?
Na podstawie czego? Plotek?
3) Kiedy analizujemy ca³e orêdzie z Medziugorja, to obraz Matki Bo¿ej stworzonej na jego podstawie œwiadczy, ¿e jest Ona niezwykle
³agodna i nie przekazywa³a orêdzi, które by siê komuœ przeciwstawia³y (tym bardziej Biskupowi, którego Gospa nazwa³a ojcem).
W jednym orêdziu Gospa powie:
„¯yjcie zgodnie z w³asnym przekonaniem i szanujcie innych.”

Nie nazywa nikogo grzesznikiem ani burzycielem porz¹dku publicznego.
Dlaczego mia³aby nazywaæ tak biskupa? Zwrócono nawet uwagê, ¿e o niewierz¹cych Gospa mówi³a, ¿e s¹ to ci, „którzy nie poznali
mi³oœci Bo¿ej”. Zauwa¿alna jest wiêc delikatnoœæ w wyra¿aniu
przez Matkê Bo¿¹ s¹dów.
Orêdzie, które przytoczy³em, wyraŸnie wskazuje, ¿e szanuje biskupa, prosi o modlitwê za niego i post, mówi te¿ o podporz¹dkowaniu
siê mu w pewnej kwestii.
4) Notatk¹ sekretarza Pañstwa, Watykan 150.458 1 kwietnia 1985 r.,
kardyna³ Casaroli zobowi¹zuje chorwackiego kardyna³a Franjo Kuharicia, aby z powodu publicznego wyst¹pienia bpa anicia (…)
przekaza³ bpowi aniciowi, ¿e „suspenduje wszelkie prywatne komunikaty, zanim zostan¹ zgromadzone wszystkie elementy pozwalaj¹ce wyjaœniæ wydarzenia i wypowiedzieæ ostateczny s¹d”161.
5) W roku 1986 Stolica Apostolska wy³¹czy³a sprawê oceny wydarzeñ
z Medziugorja z kompetencji Biskupa i powierzy³a j¹ Konferencji
Biskupów Jugos³awii. Jak dowiadujemy siê z pracy o. L. Rupèicia:
„… Biskup na to wezwanie odpowiedzia³ zuchwa³ym niepos³uszeñstwem (…). 25 lipca 1987 roku og³osi³, ¿e objawienia w Medziugorju s¹
fa³szywe”162.
160
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Teraz krótka analiza w¹tpliwoœci, jakie mia³ kryæ tzw. „Dziennik
Vicki” i kronika O. Vlašicia, bo z nich rzekomo mia³ czerpaæ swoje zarzuty biskup.
To w³aœnie dzienniki Vicki mia³y zawieraæ wypowiedzi Matki
Bo¿ej przytoczone przez Rafalsk¹ (szczegó³owo o tym napisa³a Darija
Škunca-Klanac w pracy U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty163). Swoj¹ wypowiedŸ autorka zaczyna tak:
„Mam przed sob¹ dzienniki Vicki (czy te¿ zeszyty)” [A wiêc Darja
Škunca-Klanac jest œwiadkiem, który bezpoœrednio ocenia wydarzenia].
Dzienniki by³y ponumerowane: 1,2,3 ale okazuje siê, ¿e notatki
robi³a jedna z sióstr Vicki, czy inni jej najbli¿si. Vicka stwierdzi³a, ¿e
niechêtnie pisze, dlatego te¿ inni jej w tym pomagali. W pierwszym zeszycie s¹ luki w spisanych wydarzenich pomiêdzy 21 lipca 1981 r. a 30
lipca 1981 r., i potem pomiêdzy 22 sierpnia a 1 wrzeœnia tego roku. Systematycznie jest prowadzony od 6 wrzeœnia 1981 r. Drugi dziennik, pisany w zwyk³ym zeszycie, zaczyna siê 12 paŸdziernika 1981 r. Dziennik zamyka siê dat¹ 14 grudnia 1981 roku. Trzeci dziennik nie jest ju¿
pisany w zwyk³ym zeszycie, lecz w swoistym kalendarzu. Nie zauwa¿a
siê w tych dziennikach, aby coœ zosta³o wymazane. Vicka zosta³a oskar¿ona przez biskupa, ¿e ukrywa oryginalny dziennik. Ona temu zaprzecza³a (tu zreszt¹ Darija Škunca-Klanac opisuje, jak niew³aœciwie
Vicka by³a traktowana, mimo ¿e to by³y jej prywatne notatki). Zaprzeczy³ te¿ temu o.Vlašiæ, a tak¿e przyby³y z polecenia biskupa o. Grafenauer, który przyjecha³ nastawiony negatywnie do objawieñ, a po swoich badaniach tego fenomenu zmieni³ zdanie.
W kronice o.Vlašicia164 znajdujemy nastêpuj¹ce wypowiedzi
odnoœnie analizowanej kwestii:
„3.01.1982 r.: Dzieci mia³y objawienie. Najwa¿niejsze jest, czym ojciec
biskup póŸniej szczególnie siê zajmowa³. Lecz na moj¹ proœbê, aby
sprawdziæ prawdziwoœæ odpowiedzi Matki Bo¿ej z 19.12.1981 r. na temat kapelana, prosi³em wizjonerów, aby ponownie o to pytali”.

Znamy dwie wypowiedzi widz¹cych z 19.12.1982 roku (zauwa¿my, ¿e podana jest tutaj w ró¿ny sposób treœæ orêdzia przez
163
164
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dwóch widz¹cych. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e treœæ orêdzia mog³a
byæ zmieniona przez dan¹ osobê, której prze¿ycia oraz osobowoœæ
mog³y mieæ wp³yw na to, co poda³a).
Oto te wypowiedzi:
Pierwsza odpowiedŸ: (chodzi o Ivicê Vegê, franiszkanina suspendowanego przez biskupa)
„Pytaliœmy Matkê Bo¿¹ o Ivicê Vegê wszyscy w niedzielê. «Ivica nie jest
winny. Je¿eli jest wyrzucony od franciszkanów niech bêdzie dumny
i odwa¿ny. Codziennie mówiê pokój, pokój, a coraz wiêcej i wiêcej jest
niepokoju. Niech zostanie. Nie jest winny, bo jak trzy razy wszyscy
s³yszeliœmy i powiedzieliœmy mu, Biskup robi nieporz¹dek i dlatego jest
winny. I on nie bêdzie na zawsze biskupem. Poka¿ê sprawiedliwoœæ
w królestwie»”.

Druga odpowiedŸ:
„Nasza Matka poleci³a powiedzieæ drogiemu biskupowi, ¿e trochê pospieszy³ siê w swojej decyzji i ¿e powinien jeszcze raz siê zastanowiæ
i wys³uchaæ obu stron. Prosi go, aby by³ sprawiedliwy i cierpliwy. Ona
jest mi³¹ Matk¹, myœli ¿e dwoje Jej s³ug nie jest winnych”.

Tu trzeba dodaæ, ¿e z polecenia biskupa w styczniu 1983 r. przyjecha³
do Medziugorja s³oweñski jezuita, o. Radogost Grafenauer. By³ cz³onkiem poszerzonej komisji ds. badañ nad Medziugorjem (by³ nastawiony
sceptycznie do objawieñ z Medziugorja). Bada³ i analizowa³ ró¿ne dokumenty, rozmawia³ z suspendowanymi kapelanami. Przes³uchiwa³ wizjonerów, odprawia³ egzorcyzmy. Ostatecznie stwierdzi³, ¿e dzia³a tutaj
Bóg. W 10 lat póŸniej napisa³ list otwarty do kardyna³a Kuharicia:
„Bojê siê, ¿e os¹d Konferencji Biskupów Jugos³awii na temat wydarzeñ
medziugorskich nie opiera³ siê na rozró¿nianiu duchów. Oto niektóre
s³abostki w os¹dzaniu orêdzi medziugorskich: KBJ w komunikatach wizjonerów nie rozró¿nia³a «ziarna od plew». Nie zwróci³a uwagi na to, co
mo¿na by przypisaæ Matce Bo¿ej a co nie (…)”165

Napisa³ te¿ tak :
„W lutym 1983 pisemnie zwróci³em uwagê bp aniciowi na zbyt du¿¹ troskê wobec kapelanów Vegi i Prusiny. Wspomnia³em, ¿e Matka Bo¿a wy165
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tknê³a Vicce ten b³¹d, do czego Vicka sama siê przyzna³a... Co innego
z orêdziami, które przyjmowa³a Marija Pavloviæ w ka¿dy czwartek (od
1984) do 1987 roku, a póŸniej ka¿dego 25 dnia miesi¹ca. Te orêdzia s¹
zgodne z podstaw¹ wiary (...). Prosi³em biskupa Komaricê (przewodnicz¹cy Komisji ds. Badania Medziugorja), aby by³ uwa¿ny wobec komunikatów biskupa anicia... Czy nie zechce biskup dyskretnie naprawiæ
tych niesprawiedliwoœci, prosi³em biskupa Komaricê, aby skierowa³ swoje
oskar¿enie do Rzymu. Uwa¿a³em to za konieczne. Biskup aniæ w KBJ
by³ «advocatus diaboli». Jako «oskar¿yciel oskar¿a³» (Ap 12,10) wizjonerów medziugorskich i franciszkanów z powodu k³amstwa, krzywoprzysiêstwa, innych wad. Koœció³ powinien takie oskar¿enia sprawdzaæ…”

Krótko trzeba wyjaœniæ jeszcze problem suspendowanych franciszkanów. Problem ten omawia szczegó³owo Darija Škunca Klanac
w pracy U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty166.
Pod koniec XIII wieku w Boœni hierarchia Koœcio³a katolickiego zanik³a. Przybyli tu misjonarze franciszkañscy, by pe³niæ
pos³ugê duszpastersk¹. Przetrwali oni niewolê tureck¹. Ale kiedy
Boœnia by³a okupowana przez Austro-Wêgry, nowe w³adze
za¿¹da³y odnowy hierarchii koœcielnej. Nie odbywa³o siê to czêsto
jak byæ powinno, skoro sam papie¿ Leon XIII 5 lipca 1881 roku
wyda³ list Ex hac augusta, wzywaj¹c kler diecezjalny, aby prowadzi³ ich duch mi³oœci i zgody wobec zakonników, którzy zas³u¿yli siê
Koœcio³owi w zbawianiu dusz na tych terenach. Franciszkanie, którzy byli zawsze z ludem w najtrudniejszych momentach historii, s¹
szczególnie przez ten lud szanowani i czêsto udawano siê do nich,
prosz¹c o pomoc duszpastersk¹. Konflikt miêdzy franciszkanami
i klerem diecezjalnym trwa a¿ po dzieñ dzisiejszy i warto wspomnieæ,
¿e bp Periæ (nastêpca bp anicia) „od 1994 roku nie udzieli³ ani jednej
jurysdykcji i misji kanonicznej ani jednemu z franciszkanów, który
zmieni³ miejsce pobytu w diecezji, a¿ siê nie wykona dekret Romanis
Pontificibus”167 (Mog¹ spowiadaæ, g³osiæ kazania, nie wolno im

pe³niæ pos³ugi duszpasterskiej parafialnej).
„M³odym franciszkanom, którzy przychodz¹ do diecezji po 1994 roku biskup Periæ nie udziela jurysdykcji i misji kanonicznej”.
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Jego poprzednik, biskup aniæ, odebra³ jurysdykcjê owym dwóm
zakonnikom, wyra¿aj¹c nastêpuj¹c¹ opiniê:
„Ja jemu (Ivicy Vedze) odebra³em jurysdykcjê i on st¹d musi odejœæ.
Zgodnie z prawem koœcielnym nie mam obowi¹zku ani jemu, ani prowincja³owi, ani genera³owi t³umaczyæ siê, dlaczego go wyrzuci³em. Nie
mam takiego obowi¹zku. Prawo koœcielne mi na to zezwala. Tak wiêc
Matka Bo¿a wie, ¿e ja nie mogê pope³niæ w tym b³êdu, ¿e mogê bez
¿adnego powodu pos³aæ go: idŸ”.

Kilka lat póŸniej to samo prawo koœcielne wyzwoli³o Ivicê Vegê
i Ivana Prusinê od kary 168.
S¹d koœcielny w Rzymie uwolni³ tych franciszkanów od kar.
O. Ivan Prusina zajmuje siê prac¹ duszpastersk¹ w Niemczech. Ivica
Vega, wykluczony z zakonu, nie wytrzyma³ presji psychicznej, podj¹³
¿ycie œwieckie i za³o¿y³ rodzinê. Nigdy nie napisa³ modlitewnika, jak
mówi³ biskup, a jedynie by³ redaktorem jego wydania169.
Teraz rodzi siê kolejne pytanie. Czy Matka Bo¿a mog³a zwróciæ
uwagê biskupowi w jakiejœ kwestii? (z dostêpnych powszechnie orêdzi
wynika, ¿e nie by³o takich, jakie przytacza³a Rafalska w swojej pracy).
Takie przypadki ju¿ mia³y miejsce w objawieniach zaakceptowanych przez Koœció³, gdy Matka Bo¿a nakazywa³a coœ biskupom
albo nawet zwróci³a im uwagê za niew³aœciwe posuniêcia.
W Guadalupe, w 1531 r., Matka Bo¿a przekaza³a orêdzie przez Juana Diego dla biskupa Meksyku, aby biskup ten wybudowa³
œwi¹tyniê we wskazanym przez Maryjê miejscu. Wizjoner musia³
powtarzaæ swoj¹ misjê, bo biskup nie od razu przyj¹³ to orêdzie
jako prawdziwe170.
Przyk³adem tego, ¿e Maryja, przez widz¹cych, zaleca³a coœ do
wykonania samym papie¿om, a tak¿e zarzuci³a im niew³aœciwe wykonanie Jej wskazañ, mo¿e byæ kwestia poœwiêcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. To orêdzie zosta³o przekazane przez £ucjê
papie¿owi Piusowi XI i jego nastêpcom. Papie¿ Pius XI tego zalecenia
nie wype³ni³. Pius XII, choæ poœwiêci³ Rosjê Niepokalanemu Sercu
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Maryi (dopiero w 1952 roku) nie odby³o siê to tak, jak sobie ¿yczy³a
Matka Bo¿a. Jan Pawe³ II te¿ ponawia³ to zalecenie Matki Bo¿ej171.
Co do jednoœci Koœcio³a, która wg Rafalskiej zosta³a zachwiana, to
zauwa¿my, ¿e Medziugorje jest miejscem pojednania, gdzie przyje¿d¿aj¹ protestanci, ¯ydzi, wyznawcy Islamu, a nawet buddyœci. Sam fakt
podzia³u nie musi byæ sprzeczny z Ewangeli¹. Chrystus powiedzia³:
„Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi pokój? Nie, powiadam wam,
lecz roz³am” (£k12, 51).

Jezus przyszed³ burzyæ pokój oparty na fa³szywej podstawie.
Byæ mo¿e te s³owa mo¿na odnieœæ do owych podzia³ów, jakie powstaj¹ na skutek wiary czy te¿ nie, w objawienia z Medziugorja
(inne objawiania te¿ mog³y prowadziæ do takich podzia³ów).
Sama Gospa zreszt¹ na temat owego podzia³u powiedzia³a
w orêdziu z 29 sierpnia 1982 r.:
„Nie chcia³am waszego podzia³u. Przeciwnie, pragnê, aby miêdzy wami
by³a jednoœæ (…). Dlatego mogê wam tylko powtarzaæ: módlcie siê,
poœæcie, czyñcie pokutê i pomagajcie s³abym. Przykro mi, jeœli moja poprzednia odpowiedŸ nie podoba³a siê wam. Byæ mo¿e nie chcecie jej
zrozumieæ…”

Ktoœ móg³by zarzuciæ tym objawieniom, ¿e gdyby Gospa ukazywa³a
siê w Medziugorju naprawdê, to dziêki wstawiennictwu Maryi pokój ten
na pewno by osi¹gniêto. Chrystus te¿ modli³ siê o jednoœæ chrzeœcijan
w Wieczerniku, a jednak nie do koñca Jego wyznawcy zrealizowali to,
o co On siê modli³. Tak wiêc bardzo wiele zale¿y od samych ludzi, nie tylko od Boga.
Jeœli istotnie Matka Bo¿a objawia w Medziugorju i odnawia
swój Koœció³, to, byæ mo¿e, trzeba najpierw zburzyæ fa³szyw¹ jednoœæ, oczyœciæ swoje serca z wszelkich wad, a potem budowaæ prawdziw¹ jednoœæ opart¹ na Chrystusie.
Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e Rafalska
umieœci³a w tym podrozdziale, jako prawdziwe, fakty – wypowiedzi
biskupa Mostaru, przypisuj¹c je Gospie. Gospa, co mo¿na stwierdziæ
na podstawie orêdzia pochodz¹cego z wiarygodnych Ÿróde³, nie ma
171
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negatywnego stosunku do biskupa diecezji Mostar-Duvno. Wydaje
siê, ¿e jeœli na ten temat Gospa cokolwiek powiedzia³a, by³y to ¿yczliwe s³owa prawdy, a nie wystêpowanie przeciwko komuœ. Wypowiedzi
Matki Bo¿ej s¹ pe³ne szacunku dla biskupa, a sama Rafalska zauwa¿y³a, ¿e Gospa nazwa³a biskupa ojcem wszystkich parafii w Hercegowinie. Orêdzie medziugorskie jest orêdziem pojednania i pokoju,
a tylko tendencyjny tok myœlenia mo¿e prowadziæ kogoœ do takich
wniosków, jakie przedstawi³a Rafalska.
W podrozdziale tym Rafalska napisa³a te¿ (o Gospie, na podstawie
orêdzia z 1 stycznia 1987 r.), ¿e „… najg³êbszym motywem jest tu
mi³oœæ do Boga i ludzi”, a w orêdziu, na które siê powo³ywa³a jest: „poniewa¿ Ja to czyniê z wielkiej mi³oœci do Boga i do was” Nie by³o tu
wiêc mowy o najg³êbszym motywie Matki Bo¿ej.
Karykaturalny wizerunek Matki Bo¿ej stworzony przez Dorotê
Rafalsk¹ odbiega od wizerunku Matki Bo¿ej, który mo¿na odtworzyæ
na podstawie orêdzi z Medziugorja. Jaki wiêc jest ten wizerunek, który
naprawdê wy³ania siê z tekstów orêdzi?172
1. Matka Bo¿a objawi³a siê jako Królowa Pokoju (Królowa Pokoju
i Pojednania). Przyk³adowe orêdzia: 6 sierpnia 1981 r., 2 lutego
1982 r., 29 sierpnia 1982 r., 25 lipca1990 r.
2. Ukaza³a siê jako B³ogos³awiona Dziewica Maryja 26 czerwca 1981 r.
3. Stwierdza³a, ¿e prowadzi nas do Boga – Tu mo¿na znaleŸæ bardzo
du¿o orêdzi ukazuj¹cych tê ideê. Sformu³owania s¹ ró¿ne – „by
ka¿dy zdecydowa³ siê na Boga” (25 maja1987 r.), „umieszczenie
Boga na pierwszym miejscu” (25 listopada 2000 r.), „bêdê mog³a
ofiarowaæ ka¿dego z was Bogu” (25 listopada 1987 r.), „wzywam
was do pe³nego nawrócenia do Boga” (25 stycznia 1988 r.).
Prowadzi nas do pog³êbienia wiary w Trójcê Œwiêt¹. Wskazuje na
Boga, naszego Ojca (24 czerwca 1983 r., 25 grudnia 1986 r., 25 lutego
1988 r.), Stworzyciela (2 lutego1990), Ducha Œwiêtego (np. 3 czerwca
1983 r., 21 paŸdziernika 1983 r., 25 maja 1998 r.), Jezusa (np. 17 maja 1984,
5 czerwca 1986 r., 25 listopada1993 r., 25 czerwca1998 r.). Matka Bo¿a
modli siê z wizjonerami: „Chwa³a Ojcu” oddaj¹c czeœæ Trójcy Œwiêtej.
172
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4. Przedstawi³a siê jako Matka Jezusa i nasza Matka – wszystkie
orêdzia podane przez Marijê i bardzo wiele innych zaczynaj¹ siê
od wezwania: „Drogie dzieci”. Przyk³adowe orêdzia o Jej Synu
Jezusie (22 marca 1984 r., 5 kwietnia 1984 r).
5. Tak¿e ukaza³a siê jako Matka Koœcio³a (31 paŸdziernika 1985 r).
– Broni Koœcio³a (25 czerwca 1985 r.);
– Wyra¿a³a szczególn¹ wiêŸ z Koœcio³em hierarchicznym (8 listopada 1981 r., 2 marca 1982 r.);
– Kontynuuje dzie³o Soboru Watykañskiego II (1 paŸdziernika
1981 r., 1984–1985 – Mirjana);
– Wzywa do pracy w Koœciele (31 paŸdziernika 1985 r., 25 lutego 1993 r.);
– Prowadzi wiernych do odkrywania chrzeœcijañskiego powo³ania (25 listopada 1997 r);
– Poucza³a, aby przyjmowaæ autorytet Koœcio³a (1986, lipiec
1981 r.).
6. Jest Poœredniczk¹ miêdzy Bogiem a nami (1 sierpnia 111985 r., 17
lipca1986 r., 17 maja 1984 r.).
7. Mówi³a czêsto o planach Bo¿ych, ale tak¿e naszym udziale
w nich. Pokazuje, ¿e Ona ma swój plan (czyli bierze aktywny
udzia³ w planach Bo¿ych) (25 stycznia 1987 r., 12 lipca 1984 r.,
27 wrzeœnia 1984 r.).
8. Ma plan ratowania cz³owieka.
– Kontynuuje objawienia fatimskie (25 sierpnia 1991 r.);
– Wybra³a konkretnych ludzi (wizjonerów) i parafiê do realizacji
tego planu (21 marca 1985 r.);
– Prosi³a o modlitwê w Jej intencjach (25 kwietnia 1994 r., 25
wrzeœnia 1994 r., 25 paŸdziernika 2000r., 25 listopada 2004 r.);
9. Przysz³a z Nieba i wskazywa³a na rzeczy ostateczne cz³owieka
(niebo, czyœciec, piek³o).
– Ukaza³a wizjonerom jako realnie istniej¹ce rzeczywistoœci ponadziemskie: niebo, czyœciec, piek³o;
– Wskaza³a na szczególne powo³anie ka¿dego cz³owieka do nieba (27 listopada 1986 r.),
– Mówi³a te¿ o cierpieniu dusz w czyœæcu (10 stycznia1983 r.
oraz 1983 r.);
– Ostrzega³a nas przed piek³em (25 lipca 1982 r.).
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Maryja prowadzi „szko³ê”, w której naucza i porusza w szczególny
sposób nastêpuj¹ce kwestie:
– nawrócenie (25 stycznia 1988 r., 25 lutego 1996 r., 25 marca 1996 r.,
25 kwietnia 1996 r., 25 listopada 2002 r., 25 lutego 2004 r., 25
sierpnia 2004 r.);
– modlitwa (bardzo du¿o orêdzi) (20 wrzeœnia 1981 r., 13 lutego 1982 r.,
21 czerwca 1984 r., 20 paŸdziernika 1984., 30 maja 1985 r., 16 listopada 1988 r.). Maryja chce, aby nasze ¿ycie by³o modlitw¹ (25 listopada 1992 r.), uczy nas modlitwy serca (25 marca 1999 r., 25
wrzeœnia 1990 r.), chce, abyœmy adorowali Najœwiêtszy Sakrament
(15 marca 1984 r., 25 wrzeœnia 1995 r.), prosi nas o czytanie Pisma
Œwiêtego (14 lutego 1985 r., 25 sierpnia 1993 r., 25 sierpnia 1996 r.,
25 stycznia 1999 r.), zachêca nas, abyœmy siê modlili do Ducha
Œwiêtego (2 czerwca 1984 r., 9 czerwca 1984 r., 11 kwietnia 1985 r.,
25 maja 2000 r.), pragnie, abyœmy odmawiali ró¿aniec (25 czerwca
1985 r., 25 stycznia 1991 r.), ale chce, aby ta modlitwa p³ynê³a z serca, wiêc mo¿e warto lepiej odmówiæ jedno Ojcze nasz, ale z serca ni¿
powierzchownie mówiæ wiele razy Ojcze nasz czy Zdrowaœ Mario
(na podstawie spotkañ z wizjonerami). Pragnie, aby ta modlitwa by³a
d³uga (by³y te¿ wskazania co do czasu modlitwy np. 3 godz. dziennie, w jednym orêdziu zwraca³a uwagê, ¿e 4 godziny dziennie, to zaledwie szósta czêœæ doby. Mówi³a o jakimœ minimum modlitwy, np.
mo¿e to byæ „Koronka Pokoju”, Maryja nie chce jednak, aby czas
modlitwy by³ zwi¹zany z „patrzeniem na zegarek”, czyli ostrzega
przed sformalizowaniem praktyk modlitewnych;
– post (20 wrzeœnia 1981 r., 16 listopada 1981 r., 21 lipca 1982 r.,
4 wrzeœnia 1986 r., 25 marca 1998 r.);
– pokuta (8 sierpnia 1981 r.);
– prowadzi nas ku wierze, nadziei (8 sierpnia 1981 r., 10 listopada
1981 r., 16 listopada 1981 r.);
– prowadzi nas do mi³oœci Boga i cz³owieka, tak¿e otwierania siê na
mi³oœæ Boga i Matki Bo¿ej (19 grudnia 1985 r., 6 czerwca 1985 r.,
21 sierpnia 1986 r., 25 listopada 1992 r., 25 stycznia 1993 r., 25
kwietnia 1995 r., 25 paŸdziernika 1995 r., 25 listopada 1995 r. 25
paŸdziernika 1996 r.), uczy nas ofiarowania siê Bogu (25 maja
1988 r.), chce, abyœmy oddali siê Sercu Bo¿emu i Niepokalanemu
Sercu Maryi (25 wrzeœnia 2003, 25 maja 2004 r.) uczy nas mi³oœci
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–
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–

–

–
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–

chrzeœcijañskiej, mi³oœci nieprzyjació³ (7 listopada 1985 r., 25
maja 1988 r.);
szczególnie wa¿ne s¹ dla Niej sakramenty œw., przede wszystkim
zaœ Eucharystia. Maryja uczy³a swoich wiernych, aby przygotowywali siê do Mszy œw.(w Medziugorju przed i po Mszy œw. odmawia siê ró¿aniec);
uczy Ona tak¿e d³ugiego dziêkczynienia po Mszy œw. Pewnego
razu powiedzia³a widz¹cym, ¿e wa¿niejsze jest, aby oni uczestniczyli we Mszy œw. ni¿ w Jej objawieniu. Specjalne orêdzia o Mszy
œw.: 11 stycznia 1982 r., 7 marca 1985 r., 16 maja 1985 r., 3 kwietnia 1986 r., 25 stycznia 1998 r. (o adoracjach Eucharystycznych
poza Msz¹ œw. ju¿ wy¿ej napisa³em);
wzywa tak¿e do spowiedzi œw. (mówi³a czasem te¿ o innych sakramentach œwiêtych – 8 sierpnia 1981 r., 6 sierpnia 1982 r., 25 lipca 1982 r.,
1 paŸdziernika 1982 r., 25 listopada 1998 r.). Da³a nawet szczegó³owe
wskazania, o comiesiêcznej spowiedzi, chocia¿ cz³onkowie w niektórych grup modliewnych przystêpuj¹ do spowiedzi co tydzieñ;
uczy nas w³aœciwej hierarchii wartoœci, zwracaj¹c uwagê na sprawy Bo¿e i Królestwo Bo¿e (17 kwietnia 1986 r., 27 listopada
1986 r., 25 kwietnia 2000 r., 25 maja 2002 r.,);
pokazuje nam na zagro¿enia wspó³czesnego cz³owieka (13 lutego
1986 r., 25 lutego 1992 r., 25 marca 1992 r., 25 marca 1996 r.);
uczy nas pog³êbiania tego, co jest nam przekazane w orêdziach
(25 marca 1992 r.,25 maja 1994r., 25 kwietnia 2004);
wskazuje nam na Mêkê Pañsk¹, Krzy¿ Jezusa, Jego cierpienie, Jego
rany (2 listopada 1981 r., 26 wrzeœnia 1983 r., 15 paŸdziernika 1983 r.,
29 marca 1984 r., 12 wrzeœnia 1985 r., 25 marca 1997 r.);
uczy nas tolerancji i poszanowania innych (13 paŸdziernika
1984 r., 1987 r. – bez daty);
odkrywa przed nami wartoœæ rodziny, zaleca, aby wspólnie w nich
siê modlono, aby w „sercu” rodzin by³ Jezus (25 stycznia 1992 r.,
14 lutego 1985 r., 25 sierpnia 1995 r., 25 paŸdziernika 2004 r.);
przekaza³a nam orêdzia o du¿ym znaczeniu grup modlitewnych
(11 kwietnia 1982, 25 wrzeœnia 2000 r.);
prowadzi nas do œwiêtoœci (10 lipca 1986 r., 24 lipca 1986 r., 9
paŸdziernika 1986 r., 25 kwietnia 1988 r., 25 kwietnia 1994 r., 25
sierpnia 2001 r.);
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– wskazuje nam na zagro¿enia ze strony szatana (orêdzia dla Mirjany sprzed 26 grudnia 1982 r., 11 sierpnia 1984 r., 27 grudnia
1984 r., 24 stycznia 1985 r., 7 lutego 1985 r., 25 grudnia 1992 r.,
25 stycznia 1998 r.);
– zwraca uwagê na pope³niane z³o (14 lutego 1982 r., 21 lutego
1982r.,11 sierpnia 1982 r., 21 kwietnia 1983 r.);
– opowiada³a wybranym ludziom o swoim ¿yciu, aby kiedyœ to zosta³o przekazane innym;
(Jakovowi opowiada³a swój ¿yciorys do kwietnia 1983 r., Ivance
do 22 maja 1983 r., Mariji do 17 lipca 1983 r., Vicce do 10 kwietnia 1985 r.);
– przekazuje widz¹cym tajemnice (ostatni¹ podaje w dniu koñcz¹cym regularne objawienia dla danego widz¹cego);
– dziêkuje za odpowiedŸ na Jej wezwanie (od pewnego czasu
w ka¿dym orêdziu), dziêkuje za nasze ofiary i wyrzeczenia (25
czerwca 1984 r. 26 wrzeœnia 1985 r., 28 listopada 1985 r., 25
czerwca 1990 r.,);
– uczy nas dziêkczynienia Bogu (25 wrzeœnia 1989 r.);
– uczy nas odkrywania Boga w przyrodzie i stworzeniach (25 maja
1989 r., 25 paŸdziernika 1995 r., 25 lipca 1998 r.);
– prowadzi nas do pokoju, uczy nas przebaczenia innym, przyjêcia pokoju Jezusa oraz modlitwy o pokój (25 grudnia 1995 r., 25 stycznia
1996 r., 25 stycznia 2003 r., 25 lutego 2003 r.).
Podsumowanie:
Przedstawi³em w skrócie wizerunek Gospy na podstawie orêdzi
z Medziugorja, aby pokazaæ, ¿e podstawowym b³êdem pope³nionym
przez Dorotê Rafalsk¹, jest stworzenie karykaturalnego wizerunku
Matki Bo¿ej z Medziugorja. Rzekome b³êdy, jakie znalaz³a w tym
podrozdziale Rafalska – jak stwierdzi³ Hans Urs von Balthasar „zosta³y stokrotnie obalone”, bo wiele z owych „b³êdów” by³o ju¿ roztrz¹sanych w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Rafalska na
nowo wyci¹gnê³a problemy, które zosta³y rozwi¹zane przez œwiat³ych
teologów. Owe „nowoœci” podane przez Rafalsk¹ wi¹¿¹ siê z b³êdami
w jej pracy, poniewa¿ nie siêgnê³a do Ÿróde³ oryginalnych, miesza³a ze
sob¹ ró¿ne zjawiska charyzmatyczne, a wnioski wyci¹ga³a dla jednej
ca³oœci. Rafalska przechodzi³a od w¹tpliwoœci (zaistnienia b³êdu) do
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jednoznacznych wniosków (jego zaistnienia) [pomimo, ¿e na te w¹tpliwoœci mo¿na by³o znaleŸæ odpowiedŸ]. Prowadzi³a te¿ bardzo tendencyjn¹ interpretacjê orêdzi z Medziugorja zmieniaj¹c ich sens. Obarcza³a win¹ Matkê Bo¿¹ za b³êdy, a korzysta³a z czyichœ wypowiedzi,
o tym co mia³a powiedzieæ Gospa (natomiast widz¹cy tego nie potwierdzali, wrêcz mówili, ¿e coœ takiego nie mia³o miejsca). W analizowanej ksi¹¿ce wyst¹pi³y tak¿e b³êdy rzeczowe. Rafalska napisa³a
o jakichœ faktach, co do których mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoœci, czy
s¹ wiarygodne. Istnieje powa¿ne przypuszczenie, co do zaistnienia b³êdów teologicznych w analizowanym podrozdziale pracy D. Rafalskiej.
Wnioski, jakie wyci¹gnê³a D. Rafalska, s¹ wynikiem pope³nionych
przez ni¹ b³êdów czy jej subiektywnej opinii.

Komentarz do podrozdzia³u: 2.
„Bóg, Jezus Chrystus, Duch Œwiêty” (s. 150–162)
D. Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ zamieszczony w orêdziach z Medjugorje
obraz Boga odbiega od Jego wizerunku zawartego w nauce Koœcio³a.
Wskazuj¹ na to nastêpuj¹ce problemy: brak trynitarnego wymiaru orêdzi, odmienny od katolickiego sposób t³umaczenia bliskoœci Boga, sugestia, i¿ Jezus (druga Osoba Trójcy Œwiêtej) jest Ojcem (pierwsz¹ Osob¹
Trójcy Œwiêtej, zanegowanie stosownoœci zwracania siê do Niego za poœrednictwem œwiêtych, u¿ycie sformu³owania prowadz¹cego do wniosku,
i¿ Jezus nie posiada³ wizji uszczêœliwiaj¹cej (wiedzy o Bogu), lecz wiarê
(przys³uguj¹c¹ jedynie ludziom) za któr¹ poniós³ œmieræ, co pomija³oby
fakt, zosta³ umêczony “za zbawienie rodzaju ludzkiego“ Na podstawie
przeprowadzonej analizy oraz w œwietle regu³y wiary mo¿na stwierdziæ,
i¿ orêdzia dotycz¹ce Boga ze wzglêdu na b³êdy i niejasnoœci nie przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary, tak jak wymaga tego
wspomniana regu³a. w œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci natomiast nale¿y uznaæ, i¿ przes³ania te ze wzglêdu na brak wymaganej przez
to kryterium jasnoœci nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga.
Wszystko to zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu domniemanych objawieñ z Medjugorje.
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Analiza przedstawionych przez D. Rafalsk¹ faktów,
które doprowadzi³y j¹ do powy¿szych wniosków:
Analizuj¹c fakty, które przedstawi³a Dorota Rafalska, po raz kolejny
zauwa¿amy tendencyjn¹ interpretacjê orêdzi z Medziugorja. Przyk³adem
mo¿e byæ przes³anie z 25 wrzeœnia 1995 r. Rafalska napisa³a o Jezusie:
„Mo¿e On te¿ zostaæ przyjacielem ludzi pod warunkiem, ¿e bêd¹ oni adorowaæ Najœwiêtszy Sakrament”.
Zacytujmy to orêdzie:
„Drogie dzieci! Dziœ wzywam was do rozmi³owania siê w Przenajœwiêtszym Sakramencie. Adorujcie Go, dziatki, w waszych parafiach, a bêdziecie zjednoczeni z ca³ym œwiatem. Jezus stanie siê dla was Przyjacielem
i nie bêdziecie mówiæ o Nim jak o kimœ ledwie poznanym (...)”.

Ze sformu³owania Rafalskiej wynika, ¿e warunkiem, aby Jezus
sta³ siê Przyjacielem cz³owieka, trzeba adorowaæ Najœwiêtszy Sakrament. Z tego orêdzia odczytujemy, co prawda, i¿ adorowanie Najœwiêtszego Sakramentu prowadzi do tego, ¿e stajemy siê Przyjació³mi
Jezusa i poznajemy Go, ale nie ma tu mowy o koniecznoœci adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu, aby On móg³ zostaæ naszym Przyjacielem.
Jezus zapewne jest Przyjacielem wielu protestantów, którzy nie adoruj¹ Najœwiêtszego Sakramentu Rafalska napisa³a tak¿e:
„Objawiaj¹ca” siê Postaæ, mówi¹c o Jezusie, u¿ywa zwrotu „mój Syn Jezus”. Imiê „Chrystus” zaœ wskazuj¹ce na Jego bóstwo, wystêpuje tylko
w kilkunastu orêdziach.

Jest to oczywiœcie b³¹d, poniewa¿ (omawia³em ju¿ ten problem
wczeœniej) znacznie czêœciej, bo w ponad 60 orêdziach173 s³owo <Jezus>
(lub s³owa bliskoznaczne, wskazuj¹ce na osobê Jezusa, Dzieciê Jezus,
Zbawiciel, Zmartwychwsta³y czy Ksi¹¿e Pokoju albo Chrystus) wystêpowa³o bez zaimka „mój”174. Zwrot <mój Jezus> wystêpowa³ w oko³o
40 orêdziach. Trzeba tu zwróciæ uwagê, ¿e Christos – namaszczony,
t³umacz¹ce hebrajskie mâsîah, („mesjasz”) oddaje bóstwo Jezusa, ale jeœli
przyjmie siê chrzeœcijañsk¹ koncepcjê Mesjasza. Natomiast imiê teoforyczne <Jezus>, pochodz¹ce z hebrajskiego jehoôšu’a, a oznaczaj¹ce „Pan
173

W niektórych orêdziach to s³owo wystêpowa³o po kilka razy.
Chodzi o orêdzia czwartkowe, comiesiêczne Mariji, orêdzia coroczne (liczone od 1998 r.) dla Ivanki, Mirjany, Jakova.
174
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zbawia” te¿ ostatecznie w koncepcji chrzeœcijañskiej wskaza³o na Jezusa
jako Boga. Gdyby by³o prawdziwe w pe³ni to, co napisa³a Rafalska, tzn.,
¿e tylko s³owo „Chrystus” mia³oby wskazywaæ na bóstwo Jezusa, to
z tego by wynika³o, ¿e tylko Ewangelista Mateusz stosuj¹cy to podwójne
okreœlenie wskazywa³ na bóstwo Jezusa, a pozostali Ewangeliœci nie, gdy¿
stosowali zazwyczaj imiê „Jezus”. Wówczas tak¿e bezpodstawne by³oby odrzucenie terminu Chistotokos, a przyjêcie terminu Theotokos
w odniesieni do Maryi. A przecie¿ Sobór w Efezie (431) potêpi³
naukê Nestoriusza propaguj¹cego doktrynê, i¿ Maryja jest Matk¹
Chrystusa, a nie jest Matk¹ Boga175. Tak wiêc wniosek Rafalskiej, ¿e
okreœlenie Chrystus wskazuje na bóstwo Jezusa, budzi w¹tpliwoœci
natury dogmatycznej.
B³êdy i niejasnoœci zosta³y przez Rafalsk¹ znalezione w tym
podrozdziale w czterech orêdziach: z 27 wrzeœnia 1981 r., 13 wrzeœnia 1981 r., 4 wrzeœnia 1982 r. oraz 25 wrzeœnia 1999 r.
Natomiast na podstawie ca³oœci orêdzi z Medziugorja Rafalska
stwierdzi³a, i¿
jest brak w orêdziach z Medjugorje charakterystycznego dla chrzeœcijañstwa charakteru trynitarnego w badanych tekstach okreœlenie „Trójca Œwiêta” w ogóle nie wystêpuje. Natomiast kiedy Gospa mówi o Bogu, nie wiadomo, czy chodzi tu o Boga Ojca, o Boga Syna, czy o Boga Ducha Œwiêtego,
czy w ogóle o ca³¹ Trójcê. Mo¿e nawet chodziæ o Boga ujmowanego nietrynitarnie jako jedn¹ Osobê. Samo okreœlenie „Bóg” jest bowiem terminem
wieloznacznym. Z kolei, gdy domniemana Matka Bo¿a u¿ywa Imion: Jezus,
Duch Œwiêty, Ojciec, nie dopowiada, ¿e s¹ to Imiona Osób Boskich. Brak
trynitarnego wymiaru mo¿e doprowadziæ do pojmowania jednej z Osób
Trójcy bez ¿adnych odniesieñ do Innych, co sugerowa³oby jakieœ ich zasadnicze oddzielenie (…). Ilustruj¹ ów wymiar trynitarny choæby litanie,
w których wystêpuj¹ „wezwania osobno do poszczególnych Osób, ale
do³¹cza siê wspólne wezwanie do wszystkich”. Równie¿ „do psalmów,
hymnów dodaje siê zakoñczenie lub wstêp: Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu”.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Koœciele jest wiele modlitw, w których
wystêpuje s³owo <Bóg> albo <Bóg Ojciec>, <Syn> czy <Duch
Œwiêty> (np. Ojcze Nasz), a nie wyjaœnia siê za ka¿dym razem, ¿e
175

Por. Por. F. Dr¹czkowski, Patrologia, Pelpin – Lublin 1998, s. 290–291.

www.medjugorje.org.pl

181

chodzi tu o Boga w Trójcy Œwiêtej, czy te¿ w ogóle o Boga. S¹ wiêc
modlitwy, gdzie u¿ywa siê imion którejœ z osób, np. <Jezus>, bez stosownego komentarza wyjaœniaj¹cego, ¿e chodzi tu o Boga w Trójcy
Œwiêtej (Rafalska napisa³a, ¿e Gospa nie dopowiedzia³a, stosuj¹c
dane imiê, ¿e chodzi o odniesienie tej Osoby do Trójcy Œwiêtej).
W modlitwie z Fatimy czêsto u¿ywanej podczas ró¿añca (tak¿e przez
samego Ojca œwiêtego) modlimy siê:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze winy (…)”.

Skoro Koœció³ za ka¿dym razem nie stosuje wymaganych przez
Rafalsk¹ dopowiedzeñ wyjaœniaj¹cych w stosunku do imion Osób Boskich, tzn. nie jest konieczne stosowanie takiej praktyki i nie zaistnia³
tak¿e b³¹d w orêdziu z Medziugorja.
Jest natomiast b³êdem sugerowanie, jakoby w orêdziach z Medziugorja nie by³o odniesienia do Boga w Trójcy Œwiêtej, poniewa¿ w tych przes³aniach znajdziemy takie odniesienia. £atwo zauwa¿yæ, ogl¹daj¹c wizjonerów w ekstazie (nawet na filmie), ¿e
czêsto ¿egnaj¹ siê, a przecie¿ Znak Krzy¿a ma bardzo wyraŸne odniesienie trynitarne. Nadto modlitw¹, któr¹ odmawiaj¹ wizjonerzy
z Gosp¹ jest „Chwa³a Ojcu”, która jest uwielbieniem Boga
w Trójcy Œwiêtej. Rafalska zauwa¿y³a, ¿e po odmówieniu psalmów dodaje siê w³aœnie „Chwa³a Ojcu” i to ma ilustrowaæ wymiar
trynitarny tych modlitw, a w swoich niedok³adnych badaniach
fenomenu z Medziugorja nie uwzglêdni³a takich faktów, jak:
wykonywanie Znaku Krzy¿a przez widz¹cych albo odmawianie
z Matk¹ Bo¿¹ modlitwy „Chwa³a Ojcu”. Gdyby Rafalska uwzglêdni³a te fakty w swojej pracy, to sama by sobie zaprzeczy³a. Skoro
odmawianie na zakoñczenie w psalmach „Chwa³a Ojcu” ma ilustrowaæ wymiar trynitarny tych modlitw, to dlaczego odmawianie
modlitw przez widz¹cych i Gospê nie mia³oby wskazywaæ na ich
odniesienie do Boga w Trójcy Œwiêtej? „Wygodniej” by³o wiêc
pomin¹æ te fakty o objawieniach, bo „nie pasowa³y” one do za³o¿eñ poczynionych przez Rafalsk¹.
Orêdzia z Medziugorja ³¹cz¹ siê integralnie z modlitwami, które
Gospa odmawia³a z widz¹cymi, a i w samych orêdziach, z których
korzysta³a Rafalska jest wspomniane o tej¿e modlitwie (np. 27 lipca
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1981 r., albo 27 czerwca 1981 r. i 24 kwietnia 1982 r.). Poza tym,
nieprawd¹ jest, ¿e w orêdziu z Medziugorja nie ma odniesienia do
Boga Osobowego, kiedy mówi siê o Jezusie czy o Duchu Œwiêtym,
poniewa¿ s¹ takie orêdzia, które ukazuj¹ tê prawdê. Na przyk³ad,
w orêdziu z 23 czerwca 1982 r. na czyjeœ pytanie o wieloœæ natur Ducha Œwiêtego Gospa odpowiedzia³a:
„Jest tylko jedna natura: Boska”.

W orêdziu z 3 listopada 1981 r. Gospa powiedzia³a:
„Teraz modlê siê do mojego Syna, aby przebaczy³ œwiatu jego grzechy (…)”.

Kto mo¿e przebaczyæ œwiatu, jeœli nie sam Bóg? Trzynastego listopada 1981 r. Gospa powiedzia³a po ukazaniu widz¹cym przechadzaj¹cego siê Dzieci¹tka Jezus:
„To Jezus. Kiedy przychodzê i kiedy odchodzê, zawsze œpiewajcie pieœñ
«PrzyjdŸ, przyjdŸ do nas, Panie»”.

Przecie¿, s³owo <Pan> oznacza Boga. Gospa te¿ prosi³a swojego Syna Jezusa o przebaczenie grzechów œwiata (8 grudnia 1981 r.,
9 grudnia 1981 r. 25 grudnia 1981 r.).
Trzymaj¹c Dzieci¹tko Jezus w ramionach powiedzia³a:
„… Oddajcie czeœæ Bogu, uwielbiajcie Go i opiewajcie, anio³y moje”.

24 czerwca 1983 r.:
„… bêdê modliæ siê do mego Syna, aby nie kara³ œwiata (…)”.

Przecie¿ tylko Bóg ma w³adzê, aby karaæ œwiat.
25 grudnia 1995 r.:
„… Jezus jest Królem Pokoju i tylko on mo¿e wam udzieliæ wam pokoju”.

Tak samo 25 grudnia 1998 r.:
„… Niech On wype³ni was swoim pokojem (chodzi o Dzieci¹tko Jezus (…)”.

a poni¿ej
„Bóg jest prawdziwym pokojem”.
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w jednym z orêdzi z 1984 roku Gospa powiedzia³a:
„Musicie wiedzieæ, ¿e jest tylko jeden Bóg i tylko jeden poœrednik, Jezus
Chrystus”.

17 maja 1984 r. Gospa powiedzia³a:
„Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze Mnie wam udzieliæ szczególnych ³ask”.

Tylko Bóg mo¿e udzielaæ ³ask (podobnie te¿ w orêdziu z 12 lipca
1984 r.). W jednym orêdziu z 1983 Gospa powiedzia³a:
„… wszystkie modlitwy id¹ do Jezusa (…)”,

a tak¿e, ¿e najpiêkniejsz¹ modlitw¹ jest „Wierzê w Boga” (Wyznanie wiary do³¹czono do starej chorwackiej modlitwy [7 razy odmawianego Ojcze
nasz, Zdrowaœ Mario i Chwa³a Ojcu] i powsta³a nowa modlitwa, któr¹ nazywa siê „Koronk¹ Pokoju”). Tych dowodów – orêdzi, które zaprzecza³yby tezom postawionym przez D. Rafalsk¹ mo¿na znaleŸæ zapewne wiêcej. To, ¿e w orêdziach z Medziugorja mówi siê o Bogu, w innych jest wyraŸne odniesienie do Boga, w niektórych u¿ywa siê s³owa „Ojciec” (np. 25
grudnia 1986, 25 lutego 1988 r. 4 czerwca 1983 r.), „Jezus” czy „Duch
Œwiêty”, nie znaczy, ¿e znalaz³ siê tu jakiœ b³¹d, poniewa¿ w ró¿nych tekstach koœcielnych stosuje siê te okreœlenia poszczególnych osób Boskich.
Zatrzymajmy siê teraz na orêdziu z 25 wrzeœnia 1999 r., w którym
Rafalska znalaz³a niejasnoœæ, a tê znowu wykorzysta³a we wnioskach
koñcowych, w których stwierdzi³a zaistnienie b³êdu teologicznego.
Przytoczê teraz fragment tego orêdzia:
„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie was wzywam, abyœcie nieœli mój pokój.
w szczególny sposób teraz, gdy mówi siê, ¿e Bóg jest daleko, a przecie¿
nigdy nie by³ bli¿ej was (...)”.

W innym t³umaczeniu jest:
„(...) szczególnie teraz, kiedy mówi siê, ¿e Bóg jest daleko, lecz
w rzeczywistoœci On nigdy nie by³ bli¿ej was”.

W oryginale chorwackim:
„Draga djeco! Danas vas ponovno pozivam, da postanete nositelji mojega mira. Na poseban naèin sad kad se govori, da je Bog daleko, a zapravo vam nikad nije bio blie (…)”.
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Rafalska t³umaczy³a ow¹ niejasnoœæ, która przerodzi³a siê w jej
pracy w jednoznaczny wniosek, w nastêpuj¹cy sposób:
… Powy¿sze zdanie informuje o fakcie bliskoœci Boga w stosunku do cz³owieka. Przy czym dawniej (kiedyœ, w czasie przesz³ym, który w orêdziu nie
zosta³ okreœlony) Bóg by³ dalej ni¿ „teraz” (wspó³czeœnie lub w czasie
„objawieñ” Gospy i przekazu orêdzia) Domniemana Matka Bo¿a uwa¿a
wiêc, i¿ Bóg nigdy nie by³ tak blisko (ludzi) jak teraz. Tymczasem, zgodnie
z nauk¹ Magisterium Ecclesiae, Bóg by³ i jest zawsze blisko ludzi. Bliskoœæ owa najpe³niej zosta³a urzeczywistniona w Osobie Jezusa Chrystusa

(…). Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿ badane orêdzie z Medjugorje inaczej ni¿ Koœció³ t³umaczy bliskoœæ Boga w stosunku do
ludzi. Z tego zatem wzglêdu trzeba uznaæ, i¿ jest b³êdne.
Na pocz¹tku zacytujmy kilka fragmentów biblijnych, które
zawieraj¹ podobne „b³êdy”:
„... Pan jest blisko skruszonych w sercu (...)” (Ps 34,19a).

Czy¿by Bóg by³ blisko tylko ludzi skruszonych? Rafalska napisa³a, ¿e Bóg by³ i jest zawsze blisko nas, a tu zauwa¿amy zmiennoœæ
Jego „bycia” w zale¿noœci od skruchy serca.
„... Jeœli Mnie kto mi³uje (...), a Ojciec mój umi³uje go i przyjdziemy do
niego, i mieszkanie u niego uczynimy (...)” (J 14,23).

Czy¿by przychodzenie Boga do cz³owieka zale¿a³o od spe³nienia
pewnych warunków postawionych przez Boga (a wiêc tak¿e zmienia³a
siê bliskoœæ Boga w stosunku do cz³owieka)?
„... oto stojê u drzwi i ko³aczê: jeœli ktoœ pos³yszy mój g³os i dom otworzy,
wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze Mn¹” (Ap 3, 20).

Tak samo jest w Ps 10,1:
„Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku siê kryjesz (...)”.

„B³êdy” w tych fragmentach znajdzie ten, kto nie rozró¿nia specyfiki jêzyka biblijnego, teologicznego czy filozoficznego. Analogicznie,
jeœli ktoœ wymaga od Matki Bo¿ej przemawiania w jêzyku teologów
czy filozofów, to oczywiœcie mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, czy nie zaistnia³y
niejasnoœci w tym orêdziu. Zauwa¿my, ¿e Jan Pawe³ II podczas licz-
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nych spotkañ z chorymi mówi³ o ich szczególnej bliskoœci z Jezusem
poprzez udzia³ w cierpieniu, tak¿e ksiê¿a w homiliach czy konferencjach g³osz¹, ¿e Bóg jest szczególnie blisko chorych, ubogich itp., i nikt
im tego nie poczytuje za b³êdy. Oczywiœcie ¿adnego b³êdu w tym orêdziu nie ma, tylko trzeba zrozumieæ sens tej wypowiedzi. W analizowanym przes³aniu Matka Bo¿a chce zwróciæ uwagê tym, którym wydaje
siê, ¿e Bóg jest od nich daleko, na Jego bliskoœæ. Podobnie Pan Jezus
mówi³ w przypowieœciach, np. „O zab³¹kanej owcy”:
„Któ¿ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹ z nich, nie zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni i nie idzie za zaginion¹, a¿ j¹ znajdzie?” (£k 15, 4)

Czy Bóg porzuca jednych, aby poszukiwaæ drugich? Zapewne nie,
ale kto nie zrozumie jêzyka przypowieœci, do takich wniosków mo¿e
dojœæ. Podobnie w przypowieœci o „Synu marnotrawnym”. Czy¿by
by³a jakaœ pomy³ka w s³owach:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteœ ze mn¹”.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e „otwartoœæ” cz³owieka na Boga jest ró¿na,
i owo wyra¿enie „bliskoœæ” Boga mo¿e wi¹zaæ siê ze zmienn¹ otwartoœci¹
cz³owieka na Jego obecnoœæ. Istnieje taka potencjalna mo¿liwoœæ, ¿e
cz³owiek znajdzie siê w piekle, a tu chyba nie mo¿na mówiæ o bliskoœci
Boga w stosunku do cz³owieka. Jak sama Rafalska stwierdzi³a, owa
„bliskoœæ” zosta³a najpe³niej urzeczywistniona w Osobie Jezusa w czasie
Nowego Testamentu, a przecie¿ to w jakiœ sposób ró¿ni siê od „bliskoœci”
Boga w czasie Starego Testamentu. Wszystko zale¿y, w jakim znaczeniu
bêdziemy mówiæ o tej „bliskoœci”, co w naszej terminologii oznacza to
wyra¿enie. Mo¿na te¿ pod tym terminem wyraziæ subiektywne, zmienne
„odczuwanie” obecnoœci Boga przez cz³owieka o czym pisze np. œw. Faustyna Kowalska, a nikt jej nie zarzuca b³êdu. Rafalska ma prawo do swojej
interpretacji tego orêdzia, ale b³êdem jest, jeœli ktoœ od niejasnoœci (co do
zaistnienia b³êdu) przechodzi do jednoznacznie brzmi¹cych wniosków
(taki b³¹d zaistnia³).
Kolejny „b³¹d”, jaki odkry³a Rafalska, dotyczy orêdzia z 4 wrzeœnia 1982 r. :
W nim bowiem domniemana Matka Bo¿a objawi³a wolê Jezusa, który
chce, aby zwracaæ siê do Niego «raczej bezpoœrednio» ni¿ za czyimœ po-
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œrednictwem. Zdanie to nale¿y zwi¹zaæ prawd¹ wiary katolickiej o obcowaniu œwiêtych. „Wiara katolicka poucza, ¿e modliæ siê nale¿y do Pana
Boga i do œwiêtych w niebie”.Przy czym do œwiêtych nale¿y zwracaæ siê
„jako do poœredników”. Sobór Watykañski II naucza, i¿ „stosown¹
rzecz¹ (…) [aby] do ich modlitw wstawiennictwa siê uciekaæ”. Natomiast za „bezbo¿ne nale¿y uwa¿aæ zdanie tych, co powiadaj¹, ¿e nie nale¿y wzywaæ œwiêtych ciesz¹cych siê wieczn¹ szczêœliwoœci¹ w niebie”
(…). Powy¿sze zestawienie wykazuje, i¿ treœæ orêdzia z Medjugorje prezentuje nowe rozumienie jednej z prawd wiary katolickiej, odbiegaj¹c
w ten sposób od oficjalnej nauki Koœcio³a katolickiego. Na tej podstawie
zaœ mo¿na uznaæ, i¿ przes³anie owo zawiera b³¹d.

We wnioskach koñcowych Dorota Rafalska napisa³a (odnosz¹c siê
do orêdzia z 4 wrzeœnia 1982 r.):
zanegowana stosownoœæ zwracania siê do Niego [chodzi o Boga] za poœrednictwem œwiêtych.

Przytoczmy ca³e orêdzie z 4 wrzeœnia 1982 r. (Tu przypomnê, ¿e
orêdzie to pochodzi z pierwszych lat objawieñ i nie jest potwierdzone
przez Centrum Informacyjne „Mir”):
„Jezus woli, byœcie siê zwracali raczej bezpoœrednio do Niego ni¿ za
czyimœ poœrednictwem. Jeœli jednak chcecie oddaæ siê ca³kowicie
Bogu, jeœli chcecie, abym by³a wasz¹ opiekunk¹ to powierzcie mi
wszystkie wasze intencje, wasze posty i ofiary, abym mog³a nimi dysponowaæ zgodnie z Bo¿¹ wol¹”.

Czytaj¹c ten tekst zauwa¿my, ¿e nie by³o w nim mowy o zanegowaniu poœrednictwa œwiêtych w ogóle, a by³o powiedziane tylko o poœrednictwie Matki Bo¿ej. Nie zanegowano jednak Jej poœrednictwa, bo
w przes³aniu tym jest dodane, i¿ mo¿na powierzaæ intencje, posty, ofiary
przez poœrednictwo Matki Bo¿ej. Zreszt¹ znajdziemy inne orêdzia, które
zwracaj¹ nam uwagê na Jej poœrednictwo, np. 17 lipca 1986 r.:
„… Dzisiaj was wzywam, abyœcie pomyœleli, dlaczego jestem tak d³ugo
z wami. Ja jestem Poœredniczk¹ pomiêdzy Bogiem a wami (…)”,

albo 25 stycznia1991r :
„… Bóg pos³a³ mnie miêdzy was, abym wam pomog³a. Jeœli chcecie
przyjmijcie – ró¿aniec. Ju¿ sam ró¿aniec mo¿e dokonaæ cudów na
œwiecie i w waszym ¿yciu (…)”.
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Orêdzie z 25 lipca 2002 roku:
„… Proœcie przez wstawiennictwo waszych œwiêtych patronów, aby pomogli wam wzrastaæ w mi³oœci do Boga (…)”.

(Mo¿na jeszcze przytaczaæ inne orêdzia, np. z 1 sierpnia 1985 r.)
Uwzglêdniwszy ca³oœæ orêdzia z Medziugorja, musimy dojœæ do
przekonania, ¿e Gospa nie zanegowa³a swojego poœrednictwa w zanoszeniu modlitw do Boga. Matka Bo¿a w tym orêdziu zwraca³a jedynie uwagê na mo¿liwoœæ bezpoœredniego kierowania próœb do Jezusa. W samych Ewangeliach znajdziemy fragmenty, gdzie ró¿ne
osoby zwraca³y siê do Jezusa (np. aposto³owie) bez poœrednictwa Matki Bo¿ej. Ewangelia zwraca nam jednak uwagê na szczególn¹ rolê
Matki Bo¿ej w takim poœrednictwie (J 2,1–12 czy te¿ J 19, 25–27).
Wskazuje jednak te¿ na mo¿liwoœæ bezpoœredniego zwracania siê do
Jezusa. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w orêdziu tym wcale nie musia³a byæ
wprowadzona hierarchia, który sposób zwracania siê do Jezusa: <bezpoœrednio> czy te¿ <za poœrednictwem Matki Bo¿ej> jest wartoœciowszy. Orêdzie to mog³o, w takiej formie literackiej przekazu, jedynie zachêcaæ do takiej praktyki, jêzyk w nim u¿yty nie musia³ byæ
precyzyjny i zgodny z nasz¹ logik¹, tak jak jest to jest zreszt¹ w Biblii.
Na pewno jednak nie zosta³o w tym orêdziu zanegowane poœrednictwo
œwiêtych w ogóle (jest tu mowa zreszt¹ tylko o Matce Bo¿ej, a nie o innych œwiêtych). Nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na nastêpuj¹c¹ kwestiê: Autorka uzasadniaj¹c swoj¹ wypowiedŸ, miesza ze sob¹ bardzo
odleg³e czasowo wypowiedzi Koœcio³a. W samym tekœcie jest wspomniane, ¿e „Sobór Watykañski naucza”, a obok tego umieszczone s¹
wypowiedzi z Soboru Trydenckiego176 („za bezbo¿ne nale¿y uznaæ…”), tak¿e wypowiedzi Leona XIII („Wiara katolicka poucza…”).
Na pierwszy rzut oka nie ma tu nic z³ego, bo przecie¿ s¹ to wypowiedzi
tego samego Koœcio³a. Jednak mieszanina takich wypowiedzi z ró¿nych okresów i powyrywanych z kontekstu mo¿e prowadziæ do absurdalnych wniosków. Gdybyœmy przedstawili wypowiedzi teologów
odnoœnie np. Niepokalanego Poczêcia z ró¿nych wieków i na podstawie tej kompilacji wyci¹gnêli wniosek, to na pewno nie by³o by to
w³aœciwe, bo w³aœciwe jest dla wspó³czesnego katolika przyjêcie dog176
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matu o Niepokalanym Poczêciu, a nie bazowanie na historycznych
wypowiedziach. To samo dotyczy, ustosunkowania siê Koœcio³a do
pewnych problemów, np. aborcji, która dzisiaj jest w jednoznaczny
sposób potêpiona. Siêgnijmy do wypowiedzi Koœcio³a odwo³uj¹c siê do
nauczania Soboru Watykañskiego II. W Konstytucji dogmatycznej
o Koœciele Lumen Gentium mo¿na przeczytaæ:
„... stosown¹ jest rzecz¹ abyœmy kochali tych przyjació³ i wspó³dziedziców
Jezusa Chrystusa (…), abyœmy (...), pokornie ich wzywali i do otrzymania
dobrodziejstw Bo¿ych przez Syna Jego Jezusa Chrystusa (...), do ich modlitw i wstawiennictwa i pomocy siê uciekali (…)”.

Z wypowiedzi tej wynika, ¿e Koœció³ zachêca nas do korzystania
w modlitwie ze wstawiennictwa œwiêtych.
W Konstytucji o liturgii œwiêtej w nauczaniu tego¿ samego Soboru jest napisane:
„… Pobo¿noœæ wiernych nale¿y wi¹zaæ przede wszystkim ze œwiêtami
Pañskimi, przez które w ci¹gu roku obchodzi siê misteria zbawienia.
Dlatego okresy roku koœcielnego (Proprium de Tempore) powinny mieæ
nale¿ne im pierwszeñstwo przed uroczystoœciami Œwiêtych, aby nale¿ycie obchodzono ca³y cykl misteriów zbawienia (…)”.

Do kogo s¹ kierowane modlitwy, kiedy kap³an sprawuje Eucharystiê? Wiêkszoœæ z nich (w Mszale Rzymskim) skierowana jest bezpoœrednio do Boga, przez poœrednictwo Chrystusa np.:
„Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa (…)”, „Przez Chrystusa (…)”

S¹ te¿ modlitwy, którymi Koœció³ zwraca siê do Jezusa bezpoœrednio, zakoñczone:
„który ¿yjesz i królujesz (…)” albo „Panie Jezu Chryste, Synu Boga ¿ywego Ty z woli Ojca (…) nie dozwól mi nigdy od³¹czyæ siê od Ciebie (...)”.

Lub:
„Panie Jezu Chryste Ty powiedzia³eœ Aposto³om pokój wam zostawiam (…)”.

Znacznie mniej jest modlitw liturgicznych skierowanych za wstawiennictwem Matki Bo¿ej czy œwiêtych.
WypowiedŸ Matki Bo¿ej w tym orêdziu nie tylko ¿e nie zawiera
b³êdu, ale jest zgodna z duchem nauczania Soboru Watykañskiego II, a to
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nauczanie jest obowi¹zuj¹ce dla wspó³czeœnie ¿yj¹cego katolika. Natomiast wyrywane z kontekstu ró¿ne wypowiedzi Koœcio³a, z ró¿nych epok
(tak, jak to uczyni³a D. Rafalska) mog¹ w³aœnie przedstawiaæ tê naukê
w sposób niejasny, a nawet prowadziæ do b³êdnego jej rozumienia.
Kolejna niejasnoœæ, jak¹ sugeruje D. Rafalska, wi¹¿e siê z orêdziem z 13 wrzeœnia 1981 r.:
W nim bowiem domniemana Matka Bo¿a, wskazuj¹c na wizerunek Jezusa powiedzia³a: „Oto wasz ojciec”. Zdanie to podlega dwojakiej interpretacji. Po pierwsze, w znaczeniu analogicznym w stosunku do
czynnoœci wykonywanych przez ojca ludzkiego. Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ Chrystus opiekuje siê ludŸmi tak, jak ojciec swymi dzieæmi.
w tym znaczeniu okreœlenie „wasz ojciec” odniesione do Chrystusa,
chocia¿ nie wystêpuje czêsto w tradycji katolickiej, jest poprawne – ze
wzglêdu na wspomnian¹ analogiê. Druga interpretacja omawianego
zdania odnosi³aby siê natomiast do tej prawdy wiary katolickiej, której
treœci¹ jest tajemnica Trójcy Œwiêtej (…). Odnoœnie zaœ do Osób Ojca
i Syna œwiêty Koœció³ Rzymski naucza, i¿ „Ojciec nie jest Synem
[…],[a] Syn nie jest Ojcem”, co w³aœnie sugerowa³oby wspomniane
wy¿ej orêdzie zinterpretowane w omawiany tu sposób (…).

We wnioskach koñcowych Rafalska napisa³a:
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ zamieszczony w orêdziach z Medjugorje
obraz Boga odbiega od Jego wizerunku zawartego w nauce Koœcio³a.
Wskazuj¹ na to nastêpuj¹ce problemy: (…) sugestia, i¿ Jezus (druga
Osoba Trójcy Œwiêtej) jest Ojcem (pierwsz¹ Osob¹ Trójcy Œwiêtej) (…).

Najpierw przytoczmy to orêdzie w ca³oœci:
„Najœwiêtsza Maryja Panna ukazuje siê z wizerunkiem Jezusa po tym,
jak paru kleryków przyst¹pi³o do spowiedzi:
«Oto wasz ojciec, aniele mój. IdŸcie w pokoju Bo¿ym, anio³y moje»”.

Orêdzie to nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne
Mir, ale znajduje siê w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje i pochodzi od A. Castella, M. Ljubièicia z 1986 r. Mo¿emy zauwa¿yæ ró¿nicê we wprowadzeniu do tego orêdzia:
„Ivan’s diary: «The students in the seminary prayed the rosary after they
had gone to Confession. The Virgin came near the image of Jesus and
said (…)»”.
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W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e D. Rafalska czêsto
„przy³apywa³a” Gospê na s³ówkach, a na przyk³adzie tego orêdzia
widaæ, ¿e mog³a wyst¹piæ transformacja jego treœci. Oba Ÿród³a podaj¹
bardzo wa¿ny szczegó³, który pominê³a Rafalska, a mianowicie: przekaz orêdzia wi¹¿e siê z obecnoœci¹ kleryków w czasie ukazania siê Matki Bo¿ej. Wiadomo, ¿e w Seminarium bardzo czêsto u¿ywa siê s³owa
„ojciec” i to nie w odniesieniu do Boga Ojca ani te¿ do ojca ziemskiego,
ale tak okreœla siê ojców duchownych albo w przypadku zakonników –
ka¿dego kap³ana. I taki kontekst tego orêdzia czyni je zrozumia³ym.
Ca³¹ wypowiedŸ mo¿na zinterpretowaæ, ¿e Gospa wskazuje wiêc na
kap³ana-spowiednika. PójdŸmy jednak dalej za sugesti¹ Rafalskiej, która wyci¹gnê³a wniosek, ¿e nazwanie Jezusa Ojcem jest b³êdem teologicznym. Skoro ci ojcowie-kap³ani uobecniaj¹ Jezusa i s¹ nazywani ojcami, to czy¿ Jezus nie mo¿e byæ tak nazwany? Zapewne, mo¿e.
W przypisie do tego orêdzia jest napisane (o czym te¿ nie wspomnia³a
Rafalska), ¿e okreœlenia „Ojciec”, w odniesieniu do Chrystusa u¿ywali
mistycy. Myœlê, ¿e mo¿na dodaæ tak¿e i to, ze ka¿dy katolik mo¿e dzisiaj (i to wcale nierzadko) nazywaæ Jezusa Ojcem. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e w Litanii do Najœwiêtszego Imienia Jezus wo³amy:
Jezu, Ojcze na wieki – zmi³uj siê nad nami!
Jezu, Ojcze ubogich – zmi³uj siê nad nami!

A wiêc Koœció³ w modlitwie powszechnie u¿ywanej nie boi siê nazywaæ Jezusa Ojcem. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e mo¿liwoœæ pomieszania
Osób Boskich: Ojca i Syna (to sugeruje D. Rafalska) jest tutaj ma³o
prawdopodobna, bo nie by³o tutaj mowy o Bogu w Trójcy Œwiêtej.
Nadto nie mo¿na wyci¹gaæ z jakiejœ w¹tpliwoœci (i to jednego z wariantów) jednoznacznych wniosków przypisuj¹cych komuœ b³¹d. Na koniec
trzeba dodaæ te¿, ¿e nie tylko o Jezusie mówimy (czasami) <Ojciec>,
ale te¿ niekiedy nazywamy tak Ducha Œwiêtego (Czy¿by to te¿ sugerowa³o jakiœ b³¹d?).
A modlimy siê do Ducha Œwiêtego i to nawet w czasie Eucharystii w Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego:
„PrzyjdŸ, Ojcze ubogich,
Dawco darów drogich,
PrzyjdŸ, Œwiat³oœci sumieñ”.
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Tak wiêc nie by³oby b³êdem u¿ycie zwrotu „Ojcze” w odniesieniu
Drugiej Osoby ani nawet do Trzeciej Osoby Trójcy Œwiêtej.
Kolejny zarzut postawiony przez Rafalsk¹ zwi¹zany jest z orêdziem
z dnia 27 lipca 1981 r.
Rafalska napisa³a tak:
… domniemana Matka Bo¿a objawi³a, ¿e „Jezus zosta³ umêczony za
swoj¹ wiarê”. Pierwszym tematem powy¿szego zdania jest zatem wiedza
Jezusa, gdy¿ wiarê nale¿y uznaæ za jej pocz¹tek i zaczyn, drugim zaœ –
przyczyna Jego œmierci. Co do pierwszego, to nale¿y stwierdziæ, i¿ zgodnie z nauczaniem Koœcio³a katolickiego Jezus jako Syn Bo¿y wspó³istotny
Ojcu ju¿ od chwili poczêcia posiada³ widzenie Istoty Bo¿ej, czyli wizjê
uszczêœliwiaj¹c¹, która jednoczeœnie daje wiedzê o Bogu i o wszystkim,
co Go dotyczy. Wiara natomiast jest substancj¹, podstaw¹ („zarodkiem”
– Hbr 11,1) owej wizji uszczêœliwiaj¹cej, a wiêc i wiedzy, których zgodnie
z obietnic¹ Chrystusa cz³owiek ma dost¹piæ w ¿yciu wiecznym. Tymczasem (w ¿yciu doczesnym) cz³owiek tylko oczekuje dost¹pienia wizji Boga
i zyskania pe³nej wiedzy o Nim. Wiara zatem przys³uguje tym osobom,
które jeszcze nie ciesz¹ siê wizj¹ uszczêœliwiaj¹c¹ (powoduj¹c¹ wiedzê),
ale do niej d¹¿¹ (jako do celu), bior¹c j¹ niejako w posiadanie jedynie
dziêki wierze. (…) Jezus zatem, posiadaj¹c wizjê uszczêœliwiaj¹c¹
(i zwi¹zan¹ z ni¹ wiedzê), nie móg³ mieæ wiary (jak sugeruje orêdzie),
gdy¿ ta jest jedynie ich zadatkiem. Co do drugiego, to nale¿y przypomnieæ, i¿ zgodnie z wiar¹ Koœcio³a katolickiego Jezus zosta³ umêczony nie
za swoj¹ wiarê, lecz dla „zbawienia rodzaju ludzkiego”(…). Powy¿sze
zestawienie ukazuje zatem, i¿ badane orêdzie z Medjugorje prezentuje
nowe treœci, odbiegaj¹c tym samym od g³oszonych przez Koœció³ katolicki tajemnic wiary. Na tej podstawie zaœ mo¿na uznaæ, i¿ jest b³êdne.

We wnioskach Rafalska stwierdzi³a:
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ zamieszczony w orêdziach z Medjugorje obraz Boga odbiega od Jego wizerunku zawartego w nauce Koœcio³a. Wskazuj¹ na to nastêpuj¹ce problemy: (…) u¿ycie sformu³owania prowadz¹cego do wniosku, i¿ Jezus nie posiada³ wizji uszczêœliwiaj¹cej (wiedzy o Bogu), lecz wiarê (przys³uguj¹c¹ jedynie ludziom), za któr¹ poniós³ œmieræ, co pomija³oby fakt, zosta³ umêczony
„za zbawienie rodzaju ludzkiego”.

Po raz kolejny mo¿na stwierdziæ, analizuj¹c treœæ tego orêdzia, tendencyjnoœæ toku myœlenia D. Rafalskiej. Orêdzie z 27 lipca 1981 r. jest
niepotwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”, doœæ d³ugie. Rodzi
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siê pytanie: jak mogli widz¹cy zapamiêtaæ dok³adnie treœæ tego orêdzia?
Analizowany fragment orêdzia w ksi¹¿ce S³owa z Nieba brzmi:
„Anio³y moje, ukazujê wam mojego Syna, Jezusa, który zosta³ umêczony”.

Rafalska natomiast znalaz³a inaczej brzmi¹ce orêdzie (z tego dnia)
w pracy R. Laurentina177 (tekœcie w³oskim) „13 anni di apparizioni.
L’amore verso i nemici più forte della guerra” dodatek s³owny: „Jezus
zosta³ umêczony za swoj¹ wiarê” i zarzuci³a polskiemu przek³adowi
brak tego dodatku178.
Pokazuje to na niedok³adnoœæ jej pracy, poniewa¿ R. Laurentin
móg³ siê pomyliæ, a mo¿e w tekœcie w³oskim jest pomy³ka. Wiêc badaj¹cy to orêdzie nie mo¿e stwierdziæ, ¿e w polskim przek³adzie
czegoœ nie ma, póki nie siêgnie do tekstu – orygina³u, w tym przypadku jest nim ksi¹¿ka Cyrille Auboyneau, Paroles du Ciel. Messages de Marie à Medjugorje179. Ponadto Rafalska nie dokona³a analizy
porównawczej z innymi zbiorami orêdzi. Zauwa¿amy te¿, ¿e w swoim
komentarzu zupe³nie pominê³a wyjaœnienia R. Laurentina, tymczasem
stwierdzi³a jako pewnik, ¿e w owym orêdziu chodzi o takie znaczenie
u¿ytego s³owa <wiara>, o jakim napisa³a powy¿ej. To œwiadczy znowu
o tendencyjnoœci prowadzenia jej badañ nad fenomenem z Medziugorja, poniewa¿ sama zapewne przeczyta³a w ksi¹¿ce s³ynnego mariologa, ¿e s³owo <wiara> mo¿e mieæ ró¿ne znaczenia.
Istotnie, jeœli siêgniemy do tekstu francuskiego, to wystêpuje ów
dodatek s³owny „za swoj¹ wiarê”, ale w wyjaœnieniu R. Laurentina
w cytowanej wy¿ej ksi¹¿ce znajdziemy, ¿e s³owo „wiara” ma ró¿norakie znaczenia, ¿e mo¿na mówiæ o wierze, jako o wiernoœci Ojcu
(mo¿e oznaczaæ te¿ wiernoœæ ma³¿eñsk¹), ¿e wiara mo¿e oznaczaæ
przekonanie i wiernoœæ wype³nienia misji Ojca, a nade wszystko Laurentin zwraca uwagê na jêzyk prorocki owego orêdzia (a tego nie
mo¿na myliæ z precyzyjnym jêzykiem teologii). <Wiara> w tym orê177 W tej pracy zreszt¹ jest podany fragment orêdzia, wiêc nie mo¿na opieraæ
siê na takich danych do szczegó³owej analizy.
178 Rafalska wyrwa³a z kontekstu wypowiedŸ R. Laurentina, bo on akurat nie
widzia³ w tym orêdziu ¿adnego b³êdu, a odpowiada³ na zarzuty jemu stawiane.
179 W tej ksi¹¿ce wystêpuje rzeczywiœcie, w t³umaczeniu francuskim, zwrot,
który w przek³adzie polskim mo¿e byæ przet³umaczony: „za swoj¹ wiarê”.
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dziu wcale nie musia³a byæ u¿yta w znaczeniu cnót teologicznych, tylko w zupe³nie innym. Rafalska przeprowadzi³a nieomal wyk³ad na temat wizji uszczêœliwiaj¹cej Jezusa, nie zauwa¿y³a natomiast prostoty
tego orêdzia. W³aœciwie nie zajmowa³a siê analiz¹ treœci tego orêdzia,
tylko swoimi rozwa¿aniami daleko wybieg³a poza badane zagadnienie.
We wniosku natomiast nagle „odkry³a b³¹d” w tym orêdziu. Nie wiadomo sk¹d i dlaczego, przecie¿ tego nie udowodni³a, stwierdzaj¹c tylko,
¿e skoro Pan Jezus mia³ wizjê uszczêœliwiaj¹c¹, to nie móg³ mieæ wiary.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e aby prawid³owo oceniæ ten tekst, nale¿a³oby mieæ orygina³ chorwacki tego orêdzia, który nie jest powszechnie dostêpny lub go w ogóle nie ma, a z Messages and Teachings of
Mary at Medjugorje dowiadujemy siê, ¿e orêdzie to pochodzi z tzw.
Dziennika Vicki180. Napisane zosta³y tutaj nastêpuj¹ce s³owa (odnoœnie do tego tekstu):
„Saying this, she began to disappear and we saw in the heavens the heart and the cross. Mary said: «My angels, i send you my Son, Jesus,
Who was tortured for His faith181, and yet endured everything. You also,
my angels, will endure everything»”.

Zauwa¿amy ró¿nicê miêdzy tekstem pochodz¹cym z ksi¹¿ki S³owa z Nieba, gdzie nie by³o mowy o Vicce, a napisane by³o:
„(…) Widz¹cy maj¹ wizjê cierpi¹cego Jezusa: Jego twarz broczy krwi¹
pod cierniow¹ koron¹ (…)”.

Sens zosta³ zachowany, ale s³owa siê ró¿ni¹, inna te¿ jest wizja poprzedzaj¹ca orêdzie Matki Bo¿ej (jest te¿ ró¿nica w treœci przekazanych
przez Gospê s³ów).
Zacytujmy tak¿e s³owa Vicki, która przytacza podobne orêdzie
Gospy:
„V. – (cytuje s³owa Gospy) «To jest Mój Syn. Wiele wycierpia³, ale jest
Zwyciêzc¹. Jestem tutaj, by Go wielbiæ»”182.

180 Trzeba tu dodaæ, ¿e tzw.„Dziennik Vicki prowadzony by³ nie tylko przez
ni¹, pisa³y go te¿ inne osoby.
181 Mo¿na te¿ t³umaczyæ ten tekst, ¿e Jezus zosta³ zamêczony za swoje przekonania.
182 J. Bubalo, Medziugorje.Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 165.
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Istnieje wiêc w¹tpliwoœæ, co do zaistnienia owego problematycznego wyra¿enia „za swoj¹ wiarê” w analizowanym orêdziu.
Mo¿na te¿ zwróciæ uwagê na s³owa z Pisma Œwiêtego, takie, ¿e
gdyby ktoœ tendencyjnie je interpretowa³, te¿ móg³by przypisaæ im ten
sam „b³¹d”, jaki znalaz³a Dorota Rafalska w orêdziu z 27 lipca 1981 r.:
„Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie maj¹
¿adnego znaczenia, tylko wiara, która dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5, 6).

Lub:
„Patrzmy na Jezusa, który w wierze nam przewodzi i j¹ wydoskonala”
(Hbr 12, 2a)

Ktoœ, kto nie uwzglêdni jêzyka biblijnego, a bêdzie wymaga³ od tego
tekstu s³ownictwa, jakie jest u¿ywane w jêzyku teologicznym, nadto nie
uwzglêdni ca³oœci orêdzia biblijnego i wyrwie z kontekstu pewne sformu³owania, to mo¿e na podstawie tych oto fragmentów dojœæ do podobnych wniosków, jakie wysunê³a Rafalska na podstawie analizowanego
orêdzia z Medziugorja, które jest przekazywane prostym jêzykiem (zapewne nie precyzyjnym jêzykiem teologicznym).
Chcia³bym teraz zwróciæ uwagê, ¿e wydaje siê, i¿ zwrot „ktoœ
umar³ za swoj¹ wiarê” (w analizowanym orêdziu) sugeruje rozumienie
<wiary> w znaczeniu szerszym ni¿ cnoty teologicznej.
Gdyby, bowiem Gospa u¿y³a w analizowanym orêdziu s³owa
<wiara> w znaczeniu zawê¿onym (tj. tylko cnoty teologicznej), to
nawet gdyby podstawiæ inn¹ osobê w miejsce Jezusa, np. œw. Piotra,
to i tak, ca³e zdanie mog³oby budziæ pewne w¹tpliwoœci. To zdanie
brzmia³oby: Œw. Piotr zosta³ umêczony za swoj¹ wiarê. Tu ju¿ nie
zarzucimy b³êdu w u¿ytym s³owie <wiara> tak, jak w odniesieniu do
osoby Jezusa, bo œw. Piotr tak¹ wiarê musia³ mieæ (chodzi o przyjêcie bardzo œcis³ego znaczenia wiary, jakie przyjê³a Rafalska, analizuj¹c orêdzie Gospy). W takim znaczeniu wiara jest zwrotem okreœlaj¹cym bardzo intymn¹ relacjê cz³owieka do Boga, nieznan¹ nikomu, wiêc dlaczego œw. Piotr mia³by byæ zamêczony za coœ,
o czym nikt nie wiedzia³ (nikt nie zna³ wiary Piotra w tym œcis³ym
znaczeniu, wiêc nie móg³ go za ni¹ zamordowaæ). Œw. Piotr by³
zamêczony za tak¹ wiarê, ale w sposób poœredni, bo konsekwencj¹
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jego wiary by³o to, ¿e zacz¹³ nauczaæ innych ludzi, wzbudzi³ sprzeciw innych, i za to by³ umêczony. Gdyby nie g³osi³ Ewangelii Chrystusa, nikt by nie wiedzia³, ¿e on by³ g³êboko wierz¹cy, w zwi¹zku
z tym nie zosta³by zamêczony. Zdanie: Œw. Piotr zosta³ umêczony za
swoj¹ wiarê mo¿e byæ poprawne, bo rzeczywiœcie <wiara>, rozumiana jako cnota teologiczna, ostatecznie doprowadzi³a go do
œmierci mêczeñskiej, choæ by³a to konsekwencja faktu posiadania takiej wiary. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e s³owo <wiara> mo¿e mieæ szerokie znaczenie. W mowie potocznej u¿ywa siê go w znaczeniu:
pewnej opinii albo te¿ religii. Czasami mówi siê, ¿e ktoœ „umar³
w wierze swoich ojców” czy o „zachowaniu wiary naszych przodków”. Zapewne te wyra¿enia zbli¿aj¹ ow¹ <wiarê> do znaczenia jej
w sensie religii. Zdanie to mo¿na rozumieæ wiêc, ¿e œw. Piotr zosta³
umêczony za wiarê w szerokim tego s³owa znaczeniu, bo by³ wierny
przyjêtej doktrynie wiary chrzeœcijañskiej, sam g³êboko wierzy³
w Jezusa Chrystusa (w znaczeniu cnoty teologicznej), by³ zwierzchnikiem Koœcio³a i reprezentowa³ tê wiarê w znaczeniu religii. Jezus
Chrystus za³o¿y³ Koœció³ i od niego bierze pocz¹tek wiara chrzeœcijañska. Bezb³êdne mo¿e byæ stwierdzenie, ¿e Jezus zosta³ umêczony za swoj¹ wiarê (wy³¹czaj¹c znaczenie owej <wiary> jako cnoty teologicznej). Nasza wiara chrzeœcijañska bierze od Jezusa
pocz¹tek, mo¿na okreœliæ j¹ te¿ terminem „Jego wiara” (w tym wypadku w orêdziu by³o: „swoj¹ wiarê”).
D. Rafalska znalaz³a te¿ drugi „b³¹d” w analizowanym orêdziu,
bo jak stwierdzi³a: Chrystus umar³ dla zbawienia rodzaju ludzkiego,
a nie za swoj¹ wiarê. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Rafalska nie rozró¿ni³a
celu œmierci Chrystusa od jej przyczyny, przynajmniej tej bezpoœredniej. Owszem, celem œmierci Jezusa by³o objawienie tajemnicy Bo¿ego
Mi³osierdzia, które prowadzi do zbawienia rodzaju ludzkiego, ale nie
zmienia to tak¿e poprawnoœci stwierdzenia, ¿e Chrystus poniós³ œmieræ,
poniewa¿ narazi³ siê zwierzchnikom ówczeœnie panuj¹cej religii, g³osz¹c naukê, która ostatecznie da³a pocz¹tek nowej wierze chrzeœcijañskiej. Skracaj¹c tê myœl w jêzyku prostych orêdzi, mo¿na powiedzieæ
wiêc, ¿e Jezus zosta³ umêczony za swoj¹ wiarê.
Podsumowuj¹c ten podrozdzia³, nale¿y stwierdziæ, i¿ wszystkie
znalezione „b³êdy”, „niejasnoœci” w analizowanych orêdziach, nie
mog¹ byæ podstaw¹ wniosków wyprowadzonych przez D. Rafalsk¹.
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Po raz kolejny pope³ni³a ona b³¹d wyci¹gania jednoznacznych
wniosków (co do zaistnienia jakiegoœ b³êdu) na podstawie w¹tpliwoœci (Trzeba stwierdziæ, ¿e te w¹tpliwoœci mia³y swoje rozstrzygniêcia na korzyœæ poprawnoœci tych orêdzi). W analizowanym
podrozdziale mo¿na zauwa¿yæ tendencyjn¹ interpretacjê niektórych
orêdzi, wrêcz ma³o prawdopodobn¹. Jest to szczególnie zauwa¿alne
w kontekœcie ca³oœci orêdzi z Medziugorja. Stwierdziæ te¿ nale¿y
niedok³adnoœæ w prowadzonych badaniach, niesiêganie do tekstów
oryginalnych, a nawet b³êdy rzeczowe. D. Rafalska zmieni³a te¿ sens
faktów zaczerpniêtych z cytowanych przez siebie materia³ów
Ÿród³owych. Mo¿na równie¿ mieæ w¹tpliwoœci co do sposobu przedstawiania przez ni¹ nauczania Koœcio³a.

Komentarz do podrozdzia³u: 3. „Szatan” (s. 162–166)
D. Rafalska stwierdzi³a w tym podrozdziale, ¿e:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych szatana, nale¿y uznaæ,
i¿ koncentruj¹ one uwagê czytelnika na osobie i dzia³aniu Z³ego Ducha,
nie zaœ na Chrystusie jako Jego zwyciêzcy. Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y wiary nale¿y stwierdziæ, i¿
przes³ania odnosz¹ce siê do szatana, ze wzglêdu na sw¹ niejasnoœæ, nie
prezentuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary tak jak wymaga tego wspomniana regu³a. W œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci natomiast trzeba uznaæ, i¿ orêdzia te ze wzglêdu na brak wymaganej przez to kryterium jasnoœci nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze
Boga. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu domniemanych objawieñ z Medjugorje.

Wed³ug Rafalskiej w wizerunku z³ego ducha stworzonym na podstawie orêdzia z Medziugorja wystêpuje niejasnoœæ. Wed³ug Rafalskiej
z orêdzi wy³ania siê jego obraz jako tego, kto posiada niemal nieograniczony wp³yw na ludzi i ich dusze. W pierwszej interpretacji Rafalskiej,
omawiane orêdzia wskazuj¹ na szatana, jako na „w³adcê tego œwiata”,
który stara siê ró¿nymi sposobami zaszkodziæ ludziom.
Jednak druga jej interpretacja stawia pytanie:
… czy prezentowane orêdzia nie przypisuj¹ szatanowi zbyt du¿ego wp³ywu na ludzi (…). Wydaj¹ siê one twierdziæ, i¿ cz³owiek nie mo¿e przeciw-
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stawiaæ siê szatanowi, który robi z nimi to, co chce. Tymczasem, zgodnie
z nauczaniem Koœcio³a zwyciêstwo nad „w³adc¹ tego œwiata” dokona³o
siê „raz na zawsze w Godzinie, w której Jezus dobrowolnie wyda³ siê za
nas na œmieræ”. Chrystus przez swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie wyrwa³
ju¿ ludzi z mocy i niewoli szatana, chocia¿ ostateczna klêska Z³ego Ducha nast¹pi dopiero przy koñcu œwiata. (…) Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿ badane orêdzia dopuszczaj¹ ró¿ne interpretacje. Z tego zaœ
wzglêdu nale¿y uznaæ, ¿e s¹ one niejasne.

Nasuwa siê w¹tpliwoœæ. Czy ka¿dy tekst, który mo¿e byæ ró¿nie
interpretowany, jest rzeczywiœcie niejasny? Z tezy sugeruj¹cej niejasnoœæ tych orêdzi Rafalska przejdzie do wniosku, i¿ te orêdzia nie prezentuj¹ „w sposób czysty i integralny depozytu wiary”. A tymczasem
w samym Piœmie Œwiêtym znajdziemy bardzo wiele fragmentów, które mo¿na ró¿nie interpretowaæ, co nie oznacza, ¿e Pismo Œwiête nie
prezentuje w sposób czysty i integralny depozytu wiary.
„Gdy jeszcze przemawia³ do t³umów oto Jego Matka i bracia stanêli na
drodze i chcieli z Nim rozmawiaæ. (…) i wyci¹gn¹wszy rêkê ku swoim
uczniom rzek³: «Oto moja matka i moi bracia» (…)” (Mt.12, 46, 49).

Ten krótki fragment Pisma Œwiêtego mo¿e byæ ró¿nie interpretowany, bo protestanci uwa¿aj¹, ¿e owi bracia Jezusa to Jego bracia
rodzeni. Katolicy interpretuj¹ ten fragment inaczej. W dos³ownej interpretacji ktoœ mo¿e mieæ w¹tpliwoœæ, czy Jezus nie zlekcewa¿y³ swojej Matki,
wskazuj¹c na swoich uczniów. Nie znaczy to, ¿e ró¿norodnoœæ interpretacji jakiegoœ tekstu umniejsza jego wartoœæ. Trzeba poszukiwaæ spoœród
wielu interpretacji tej, która jest najbardziej prawdopodobna.
Analizuj¹c fakty przedstawione przez D. Rafalsk¹, które doprowadzi³y j¹ do tego wniosku, zauwa¿amy, ¿e wizerunek szatana, który ona przedstawi³a, jest utworzony na podstawie ró¿nych fenomenów z Medziugorja (tak¿e lokucji), które wymagaj¹ od naukowca
odrêbnych badañ. D. Rafalska, mówi¹c o szatanie, miesza³a ze sob¹
ró¿ne wypowiedzi. Do utworzenia tego wizerunku czerpa³a fakty
z wypowiedzi s. Emmanuel (a jej to powiedzia³a Jelena), czy te¿
wypowiedzi innych autorów, np. G. Ferraro. Przedstawi³a te fakty
w taki sposób, jakby wynika³y one bezpoœrednio z orêdzia przekazanego przez Matkê Bo¿¹ (ten b³¹d ju¿ spotykaliœmy w innych rozdzia³ach analizowanej pracy).
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Wed³ug Rafalskiej:
Domniemana Matka Jezusa objawi³a œwiatu, ¿e szatan istnieje” (chodzi³o
o orêdzie z 14 lutego 1982r.)

Tymczasem orêdzie to brzmi:
„… Szatan istnieje. D¹¿y tylko do zniszczenia. Wy natomiast módlcie
siê (...)”.

Orêdzie to ma zapewne inn¹ wymowê ni¿ w interpretacji Rafalskiej. Chodzi³o tu o praktyczne uœwiadomienie sobie faktu istnienia
szatana, bo wœród ludzi jest wielu takich, którzy tê prawdê wiary znaj¹,
ale nie pamiêtaj¹ o niej w codziennym ¿yciu. Sens przes³ania nie by³
taki, aby objawiaæ œwiatu coœ, o czym ludzie do tej pory nie wiedzieli –
szatan istnieje.
Tak samo o orêdziu z 25 stycznia1998 r. Rafalska napisa³a (chodzi³o o szatana): i robi z nimi to, co chce.
Przes³anie to brzmi:
„Dziatki, nie dopuœæcie, by szatan przeci¹gn¹³ was na swoj¹ stronê
i robi³ z wami to, co chce”.

Zupe³nie inny jest wydŸwiêk wypowiedzi Matki Bo¿ej w stosunku do tej, o której napisa³a Rafalska. W jej interpretacji tego orêdzia stwierdzony zosta³ fakt nieograniczonego wp³ywu szatana na
ludzi. Natomiast w analizowanym orêdziu by³a mowa o konkretnej
sytuacji z ¿ycia codziennego. Przes³anie to ma formê przestrogi, ale
mo¿na z niej wyprowadziæ wniosek, ¿e mo¿emy siê obroniæ przed
wp³ywem szatana.
Na podstawie orêdzia z 26 lipca 1983 r.183 Rafalska wysunê³a
tak¿e wniosek, ¿e (szatan) Intensywnie atakuje te osoby, które s¹ oddane Bogu. Orêdzie to brzmi:
„Miejcie siê na bacznoœci. Ten okres jest dla was niebezpieczny. Szatan próbuje sprowadziæ was z tej drogi. Ci, którzy oddaj¹ siê Bogu, bêd¹
przedmiotem ataków”.

„Intensywne atakowanie kogoœ” jest wiêc „dodatkiem” Rafalskiej.
183

Jest to orêdzie dla Jeleny, ale w pracy Rafalskiej nie ma ¿adnego rozró¿nienia, ¿e chodzi³o o zupe³nie inne zjawisko.
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Podstawowym jednak zarzutem, postawionym przez Rafalsk¹
w tym podrozdziale, jest fakt b³êdnego wizerunku z³ego ducha stworzonego na podstawie orêdzi z Medziugorja. Ten wizerunek sugerowa³by,
¿e z³y duch (wg Rafalskiej) posiada³by „nieomal nieograniczony
wp³yw na ludzi”. Co prawda ów b³êdny wizerunek z³ego ducha wynika³by z drugiej interpretacji Rafalskiej (pierwsza by³a zgodna z nauczaniem Koœcio³a), ale ju¿ ze wzglêdu na ow¹ niejasnoœæ D. Rafalska
ostatecznie stwierdzi³a we wnioskach: [orêdzia te] nie prezentuj¹
„w sposób czysty i integralny” depozytu wiary (…). Wy¿ej jeszcze dopowiedzia³a, (…) i¿ koncentruj¹ one uwagê czytelnika na osobie i dzia³aniu Z³ego Ducha, nie zaœ na Chrystusie jako Jego zwyciêzcy (…).
Tymczasem –jak policzy³em – na oko³o 350 orêdzi z lat 1983–2002
(orêdzia czwartkowe i comiesiêczne) tylko w oko³o 50 razy wyst¹pi³o
s³owo wskazuj¹ce na demona (np. z³y duch, szatan). A wiêc mamy
proporcje: 350 : 50 – czyli 7 : 1. Wniosek jest prosty: jeœli orêdzia z lat
1983–2002 potraktowaæ jako 100% to tylko w 14% spoœród analizowanych przeze mnie wystêpuje odniesienie do demona. To wskazuje,
¿e Rafalska po raz kolejny pope³nia b³¹d rzeczowy. Z analizy orêdzi
wynika, ¿e Matka Bo¿a wcale siê nie koncentrowa³a na problematyce
szatana, bo pozosta³e orêdzia dotycz¹ zupe³nie czego innego. Wiêkszoœæ
przes³añ, w których wystêpuje problematyka szatana ma tak¿e odniesienie
do Boga (czasami do Chrystusa). Ju¿ z tych proporcji wynika, ¿e Gospa
zwraca³a uwagê wiernych na Boga (tak¿e na Jezusa), a nie na szatana.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e orêdzia, które zwi¹zane s¹ z problematyk¹ szatana
nie s¹ orêdziami zastraszenia, ale pomagaj¹ broniæ siê przed z³ym duchem.
Nie ma, wiêc w nich ¿adnych niejasnoœci, bo orêdzia z Medziugorja nie
sugeruj¹, jakoby szatan mia³ nieograniczony wp³yw na ludzi. Orêdzia te
sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci. Pierwsza czêœæ przes³añ zwi¹zanych z problematyk¹ szatana, wskazuje na istotne i realne zagro¿enie z jego strony.
Matka Bo¿a w Fatimie mówi³a widz¹cym, ¿e dusze grzeszników id¹ do
piek³a184. Nie by³o to zastraszenie, ale ostrze¿enie. Druga czêœæ orêdzia
jest jednak pe³na nadziei i pokazuje wagê modlitwy w walce ze z³ym du184 Tu trzeba dodaæ, ¿e owo „zastraszanie” dzieci w Fatimie by³o wiêksze ni¿
w Medziugorju, bo tam dzieci ogl¹da³y jedynie piek³o. W Medziugorju Matka Bo¿a
pokaza³a wizjonerom najpierw niebo, póŸniej czyœciec, a piek³o jedynie tym, którzy
siê na to zgodzili.
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chem, albo teœ i inne sposoby walki z nim. Orêdzia te pokazuj¹ te¿, ¿e
Bóg (i Matka Bo¿a) chce nas broniæ przed napaœciami diabelskimi. Przytoczê kilka orêdzi, aby pokazaæ, ¿e to, co napisa³a Rafalska jest nieprawdziwe.
25 paŸdziernika 1988 r.
„… Dziatki, szatan jest silny i dlatego te¿ poprzez wytrwa³¹ modlitwê
przytulcie siê do mojego Matczynego Serca (…)”.

25 maja 1988 r.
„… Módlcie siê, dziatki, ¿eby szatan nie potrz¹sa³ wami jak wiatr
ga³êziami. B¹dŸcie mocni w Bogu. Pragnê, aby poprzez was œwiat pozna³ Boga radoœci. Nie martwcie siê i nie lêkajcie siê. Bóg wam pomo¿e
i wska¿e drogê (...)”.

25 lutego 1988 r.
„… Dlatego, dziatki, nie bójcie siê. Je¿eli siê modlicie, szatan nie mo¿e
wam nic zaszkodziæ, poniewa¿ jesteœcie dzieæmi Bo¿ymi i On nad wami
czuwa (…)”.

5 wrzeœnia 1985 r.
„... Módlcie siê nadal coraz gorêcej, wtedy szatan bêdzie oddalony od
tego miejsca. Drogie dzieci, plan szatana przepad³. Módlcie siê, by
spe³ni³o siê, co Bóg zamierza w tej parafii (...)”.

11 lipca 1985 r.
„… Kocham parafiê i swoim p³aszczem ochraniam j¹ od wszelkiej
dzia³alnoœci szatana. Módlcie siê, by szatan odst¹pi³ od parafii i od ka¿dego cz³owieka, który przybywa do niej (…)”.

19 lipca 1984 r.
„... w tych dniach poczuliœcie dzia³anie szatana. Zawsze jestem
z wami i nie obawiajcie siê pokus, gdy¿ Bóg czuwa nad wami nieustannie (…)”.

5 kwietnia 1984 r.
„… Gdybyœcie byli mocni w wierze, szatan nie móg³by nic zdzia³aæ przeciw wam (...)”.
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Przytoczone orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja pokazuj¹, ¿e niejasnoœci, które sugeruje D. Rafalska (odnoœnie do problematyki szatana
w przes³aniach z Medziugorja), po prostu nie istniej¹. Wniosek, który zosta³ wyprowadzony w analizowanym przeze mnie podrozdziale, jest wynikiem tendencyjnej interpretacji tych orêdzi.
Rafalska miesza³a ró¿ne fenomeny i wypowiedzi, prezentuj¹c je
tak jakby by³y przes³aniem Gospy.

Komentarz do podrozdzia³u : 4.
„Rzeczy ostateczne – niebo, czyœciec, piek³o” (s. 166–173)
Wnioski wysuniête przez D. Rafalsk¹ w tym podrozdziale:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi medjugorskich dotycz¹c¹ rzeczy ostatecznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie s¹ one zgodne z nauk¹
Koœcio³a. Dotyczy to zawartej w orêdziach tezy, ¿e nikt nie modli siê
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, a dusze, które przebywaj¹ w piekle,
czuj¹ siê tam komfortowo. Niezgodna z nauczaniem Koœcio³a jest te¿
sugestia, i¿ do nieba mo¿na pójœæ bez nale¿ytego zadoœæuczynienia
za pope³nione grzechy. Za niekatolickie mo¿na tak¿e uznaæ sformu³owania, i¿ w piekle cierpi¹ dzieci Boga, a cz³owiek zmartwychwstaj¹c otrzyma cia³o zupe³nie inne od tego, które mia³ w ¿yciu doczesnym, a tak¿e przes³anie uznaj¹ce dzieñ Bo¿ego Narodzenia za
dzieñ opuszczenia czyœæca.
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y
wiary trzeba stwierdziæ, i¿ orêdzia dotycz¹ce nieba, czyœæca i piek³a, ze
wzglêdu na b³êdy i niejasnoœci, nie przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary (…) nie odpowiadaj¹ godnoœci i œwiêtoœci
Boga. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu domniemanych objawieñ z Medjugorje.

Analiza faktów przedstawionych przez D. Rafalsk¹,
które doprowadzi³y j¹ do powy¿szych wniosków
W analizowanym podrozdziale powtarza siê b³¹d nadinterpretacji
i manipulacji. Otó¿ czytaj¹cy tê pracê ma wra¿enie, ¿e mia³a powiedzieæ o czymœ Matka Bo¿a, tymczasem sprawdzenie „owego przekazu
Gospy” wskazuje na to, ¿e s¹ to czyjeœ wypowiedzi, a nie orêdzie Mat202

www.medjugorje.org.pl

ki Bo¿ej. Autorka analizowanej pracy dokona³a podzia³u przes³añ odnosz¹cych siê do rzeczy ostatecznych na dwie grupy – na takie, które
dotar³y do wizjonerów drog¹ przekazu ustnego oraz takie, które
otrzymali oni przez wizje bezpoœrednie. Jednak analizowany przez ni¹
przekaz nie wiadomo czy bardziej pochodzi od Matki Bo¿ej czy jest to
opis autorski z jakiejœ cytowanej ksi¹¿ki. Rafalska zreszt¹ wybra³a wybiórczo pewne opisy dotycz¹ce rzeczy ostatecznych, a pominê³a Ÿród³a
podaj¹ce zupe³nie inne fakty, które by³yby niewygodne dla jej toku
myœlenia. Przyk³adem mo¿e byæ opis ludzi znajduj¹cych siê w niebie.
Wed³ug Rafalskiej Nosz¹ d³ugie szaty koloru ¿ó³tego, szarego i czerwonego (…) (wg jakiegoœ Ÿród³a, byæ mo¿e jest to opis s. Emmanuel – Medjugorje lata 90185, chocia¿ jest tutaj dodane, ¿e kolory te nie przypominaj¹ barw ziemskich), a w opisie s. Emmanuel (inne Ÿród³o – Medjugorje. Wojna dzieñ po dniu) znajdziemy:
„kolory te nie istniej¹ na ziemi, ale przypominaj¹ niebieski, bia³y i ró¿owy (…)”186.

Skoro nawet s. Emmanuel (na któr¹ m.in. powo³ywa³a siê Rafalska,
tak¿e w tej kwestii) poda³a w dwóch swoich ksi¹¿kach ró¿ni¹ce siê opisy,
to nie mo¿na w pracy naukowej przytaczaæ niepewnego faktu, jako
maj¹cego jednoznaczn¹ wymowê, i to przypisywanego ostatecznie
przes³aniu z Medziugorja. Czytaj¹cy tê pracê ma wra¿enie, ¿e konkrety,
które tutaj zosta³y podane œwiadcz¹ o du¿ej ich wiarygodnoœci. O tym, ¿e
widz¹cy maj¹ trudnoœci w okreœleniu barw zwi¹zanych z rzeczywistoœci¹
nieba, mo¿na us³yszeæ od nich, w czasie bezpoœrednich spotkañ lub
przeczytaæ w wiarygodnych, spisanych wywiadach, których udzielili. Podobnie D. Rafalska napisa³a: Gospa wyjaœni³a wizjonerom, i¿ do raju
przechodz¹ ludzie, którzy wierzyli w Boga. Ta wypowiedŸ, jeœliby nawet
gdzieœ pad³a i w której zreszt¹ nie ma ¿adnego b³êdu, nie wiadomo,
dlaczego akurat w takiej formie zosta³a przedstawiona przez Rafalsk¹, bo
nawet w cytowanych Ÿród³ach (przez D. Rafalsk¹, odniesionych do tej
wypowiedzi Gospy) znajdziemy: „Abyœcie zobaczyli nagrodê zarezerwo185 Patrz s. 57; takie kolory spotkamy te¿ w innych Ÿród³ach, np. O. Livio:
Vicka mówi do m³odych i rodzin, w wielu opisach widz¹cy w ogóle nie wymieniali
¿adnych kolorów.
186 Patrz s. 50.
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wan¹ dla tych, którzy ¿yj¹ zgodnie z wol¹ Bo¿¹ i kary dla tych, którzy jej nie
respektuj¹”187.

Albo w ksi¹¿ce P. Zorzy (która równie¿ jest cytowana w tym miejscu):
„… ¿e wszystkie te dusze ¿y³y z Bogiem na ziemi, a obecnie posz³y do
raju (…)188.

Stwierdzenie D. Rafalskiej mo¿e budziæ u kogoœ zdziwienie, ¿e
wystarczy tylko wierzyæ w Boga i ju¿ idzie siê do nieba. W wiêkszoœci
wiarygodnych Ÿróde³ nie by³o te¿ mowy o tañcach w niebie189. Zreszt¹
opis nieba przedstawiony przez Rafalsk¹ jest niepe³ny (w odniesieniu
nawet do cytowanych przez siebie Ÿróde³) i tak naprawdê nie wiadomo, czy do takiego „nieba” warto w ogóle iœæ. Opisy, które podaj¹
widz¹cy, ró¿ni¹ siê od przedstawionego przez Rafalsk¹. Wystarczy
przytoczyæ wypowiedzi widz¹cych, odwo³uj¹c siê do ksi¹¿ki O. Cesca
Pilne przes³anie z Medjugoria (cytowanej przez D. Rafalsk¹), aby zauwa¿yæ tê prawid³owoœæ. Mo¿na w niej przeczytaæ:
Niebo zosta³o równie¿ pokazane Ivance i Mirjanie, „By³am zdumiona
piêknem i radoœci¹ osób, które w nim siê znajdowa³y (…). S¹ bardzo
szczêœliwi, wyci¹gaj¹c rêce w podziêce Bogu za Jego wieczn¹ chwa³ê”.
[W innym miejscu:] „Nie da siê opisaæ. Coœ cudownego, niewymownego. Wszêdzie jest pe³no zadziwiaj¹cego œwiat³a… ludzi… kwiatów…
anio³ów. Wszystko przepe³nione radoœci¹ nie do opisania. Jest tak piêkne, ¿e z zachwytu a¿ serce po prostu przestaje biæ (…)”.

Natomiast zupe³nie inny nastrój, rzekomo panuj¹cy w niebie, sugeruje opis D. Rafalskiej.
We wnioskach D. Rafalska napisa³a tak:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi medjugorskich dotycz¹c¹ rzeczy
ostatecznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie s¹ one zgodne z nauk¹ Koœcio³a. Dotyczy to zawartej w orêdziach tezy (…), a dusze, które przebywaj¹ w piekle czuj¹ siê tam komfortowo.
187

O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugorja, 88.
P. Zorza, Drogie dzieci, dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie, 89.
189 O ludziach, którzy œpiewaj¹, tañcz¹ w niebie mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce
s. Emmanuel, Medjugorie Lata 90. W podobnym opisie nieba tej samej autorki, ale
zawartym w ksi¹¿ce Medjugorje. Wojna dzieñ po dniu okreœlenia „tañcz¹ [w niebie]” nie znajdziemy.
188
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Wczeœniej stwierdzi³a:
Kolejny b³¹d zawarty jest w wypowiedzi wizjonerki Mirjany, która
stwierdzi³a, i¿ dusze bêd¹ce w piekle zaczynaj¹ czuæ siê tam wygodnie
(komfortowo) z owego zdania wynika zatem, ¿e w piekle panuj¹ korzystne warunki dla przebywaj¹cych tam dusz (…).

Czytelnik ma wra¿enie, ¿e Mirjana tak rzeczywiœcie powiedzia³a.
a tymczasem fakt ten zosta³ zaczerpniêty z pracy: Medjugorje en toute
vérité selon le discernement des esprits (autor – Michel de la Sainte
Trinité). Wystarczy sprawdziæ, przez kogo wydana zosta³a ta ksi¹¿ka –
oka¿e siê, ¿e jest to „Editions de la Contre-Reforme catholique France”, aby nabraæ podejrzeñ co do wiarygodnoœci tego Ÿród³a (trzeba zaznaczyæ, ¿e z tej ksi¹zki Rafalska bêdzie czerpa³a jeszcze inne fakty).
Wydawnictwo to zwi¹zane jest z ugrupowaniem religijnym190
(przez Parlament Francuski traktowanym jako sekta), za³o¿onym przez
ks. Georgesa de Nantes. Ma ono profil skrajnie prawicowy i wyznaje
tzw. millenaryzm. Neguje nauczanie Soboru Watykañskiego II, tak¿e
papie¿y Paw³a VI i Jana Paw³a II. De Nantes oskar¿y³ Jana Paw³a II
o zamordowanie Jana Paw³a I. Ks. G. de Nantes zosta³ wydalony z diecezji Troyes. Zosta³ suspendowany przez biskupa miejsca. Interdykt
definitywnie zosta³ potwierdzony przez Jana Paw³a II. Ten ksi¹dz uda³
siê 13 maja 1983 r. do Watykanu z „ Ksiêg¹ oskar¿eñ przeciw Janowi
Paw³owi, zarzucaj¹c mu herezjê, schizmê i zgorszenie”.
Oto D. Rafalska, w swojej pracy napisa³a: i¿ orêdzia dotycz¹ce
nieba, czyœæca i piek³a, ze wzglêdu na b³êdy i niejasnoœci, nie przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary. Natomiast fakty
czerpa³a z ksi¹¿ek wydanych przez wydawnictwo zwi¹zane z ugrupowaniem religijnym przeciwstawiaj¹cym siê nauczaniu Koœcio³a. Ten
190 O samym autorze – Michelu de la Sainte Trinité, znajdziemy informacjê
w pracy Riccardo Caniato i Vincenzo Sansonetti, Maryja, Jutrzenka Trzeciego
Tysi¹clecia. Dar Medziugorja, s. 124–125. Dowiadujemy siê tutaj, ¿e „przedstawiciele ruchu Kontrreformacja Katolicka lub Michela de la Sainte Trinité, którzy
w Medziugorju i w jego ekumenizmie dostrzegaj¹ «diabelsk¹ karykaturê i os³abienie Fatimy» (…) (Zauwa¿my, ¿e ci ostatni zwalczaj¹ nieomal wszystko i wszystkich: odrzucaj¹ ruch odnowy charyzmatycznej, potêpiaj¹ Sobór Watykañski II, za
który chcieliby…ob³o¿yæ ekskomunik¹ papie¿a)” R. Laurentin napisa³ o tym autorze, ¿e by³ zwi¹zany z Lefebvrystami, póŸniej wst¹pi³ do kartuzów.
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fakt, który zosta³ podany w tej ksi¹¿ce jest tak absurdalny (o Mirjanie,
która mia³a niby powiedzieæ, ¿e dusze w piekle czuj¹ siê komfortowo),
¿e umieszczanie go w pracy naukowej jest powa¿nym b³êdem. Mo¿na
postawiæ pytanie: dlaczego Medziugorje nie jest wygodne dla tego typu
ugrupowañ religijnych? (Mo¿na spotkaæ na stronach internetowych artyku³y przeciwne objawieniom z Medziugorja pisane przez podobne
grupy religijne od³¹czone od Koœcio³a). Otó¿ bli¿sza analiza przes³añ
Gospy prowadzi do wniosku, ¿e orêdzia z Medziugorja w bardzo wyraŸny sposób potwierdzaj¹ jako prawdziwe nauczanie Soboru Watykañskiego II, co przeczy³oby b³êdom, które g³osz¹ owe ugrupowania
religijne. Rafalska nie tylko skorzysta³a z tego typu absurdalnych faktów (równie dobrze ktoœ móg³by jako prawdziwy przyj¹æ fakt podawany przez ks. de Nantes, ¿e Jan Pawe³ II zamordowa³ Jana Paw³a I), ale
w sposób bezkrytyczny uzasadnia nimi zaistnienie jakiœ b³êdów w orêdziu z Medziugorja, wiêcej – wyprowadza z tego jednoznacznie wnioski. W powa¿nych badaniach teologicznych nikt nie korzysta z artyku³ów zamieszczonych w „Stra¿nicy”, bo wiadomo, jak¹ wiarygodnoœæ
przedstawiaj¹ podawane przez to czasopismo fakty (chyba, ¿e celem takiej pracy by³oby wykazanie b³êdów Œwiadków Jehowy). Z podobn¹
rezerw¹ nale¿y podejœæ do ksi¹¿ek wydawanych przez ugrupowania religijne wystêpuj¹ce przeciwko Papie¿owi. Niestety, Dorota Rafalska
bezkrytycznie powo³uje siê na to Ÿród³o fa³szuj¹ce i naukê Koœcio³a,
i przes³anie Gospy.
Mo¿na te¿ zacytowaæ ró¿ne wypowiedzi Mirjany, które przecz¹
tego typu oszczerczym faktom odnosz¹cym siê do „komfortowego”
samopoczucia potêpionych. Mirjana na pytanie:
„Czy widzia³aœ niebo, piek³o lub czyœciec?”. [Odpowiada] – „Widzia³am
czyœciec i niebo, ale nie widzia³am piek³a, bo nie chcia³am go widzieæ”.

W innym miejscu:
„Mirjano, czêsto cytowa³aœ nam powiedzenie, ¿e ludzie, którzy siê nie
nawróc¹, bêd¹ strasznie cierpieæ – czy to prawda?”

Mirjana odpowiada:
„Tak. To nic nowego dla chrzeœcijan. Bóg stworzy³ nas dla Siebie, ale
da³ nam woln¹ wolê. Ci, którzy u¿ywaj¹ swojej wolnoœci po to, ¿eby wy-
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bieraæ rzeczy, które nie s¹ zgodne z wol¹ Boga, bêd¹ cierpieæ mêczarnie dzieci szatana. Bóg daje dzieciom niebo, ale szatan zabiera swoje
dzieci ze sob¹ do piek³a”191.

Wywiad ten przeczy faktom, które przedstawi³a Rafalska, jakoby
Mirjana powiedzia³a o komfortowym samopoczuciu dusz przebywaj¹cych w piekle, którego zreszt¹ nie chcia³a ogl¹daæ. Tymczasem inni
widz¹cy podaj¹ takie oto opisy piek³a:
„… przed nami otworzy³o siê piek³o. Jest przera¿aj¹ce, jak morze ognia.
Wewn¹trz by³o du¿o ludzi. Wszyscy ohydni, poczerniali. Nie s¹ ju¿ podobni do ludzi. Przypominaj¹ wstrêtne potwory. (…) Widzia³am (…) jasnow³os¹ kobietê (…) Cierpi straszliwe mêki w tym ogniu (…)192.

Siêgn¹wszy jednak do Ÿród³a, z którego Rafalska czerpa³a tê informacjê (Michel de la Sainte Trinité, Medjugorje en toute vérité selon le
discerement des esprits) zauwa¿amy, ¿e autor ten powo³uje siê na rozmowê Mirjany z ojcem Tomislavem Vlašiciem. W ró¿nych pracach
autorzy przytaczaj¹ ten wywiad lub komentuj¹ go i nikt, oczywiœcie, nie
zauwa¿y³ takich nieprawdopodobnych stwierdzeñ, ¿e dusze w piekle
maj¹ czuæ siê komfortowo. Wielu wybitnych teologów mia³o wgl¹d
w ten wywiad, bo jest znany w literaturze medziugorskiej, i nie zwróci³o uwagi, ¿e kryje siê w nim tak powa¿ny b³¹d teologiczny, a chodzi tu
prawdopodobnie o nastêpuj¹cy jego fragment:
„Ojciec Vlasiæ: Zgodnie z twoimi s³owami jest to bardzo proste: ludzie
przeciwstawiaj¹cy siê Bogu na ziemi, po œmierci kontyunuuj¹ swoj¹
egzystencjê i przeciwstawiaj¹ siê Bogu w piekle?
Mirjana: Myœlê, ¿e jeœli ktoœ idzie do piek³a (…) Ludzie w piekle nie
modl¹ siê, tylko ca³y czas oskar¿aj¹ o wszystko Boga. Nale¿¹ do piek³a
i przyzwyczajaj¹ siê do niego. Gniewaj¹ siê na Boga i cierpi¹, ale nie
chc¹ siê do Boga modliæ”193.

191

J. Connell, Królowa Wszechœwiata, 27, 37. W innych Ÿród³ach te¿ znajdziemy
podobne wypowiedzi Mirjany m.in. takie, ¿e ona nie chcia³a ogl¹daæ piek³a, wiêc dlaczego mia³aby mówiæ o komfortowym pobycie dusz w piekle, skoro go nie widzia³a.
192 O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugoria, 89.
193
T³umaczenie to zaczerpn¹³em z ksi¹¿ki W. Weible’a Medjugorje. Œwiadectwo spragnionej duszy. Mo¿na znaleŸæ w podobnym brzmieniu wywiad o. Vlašiæa z Mirjan¹ w pracy o. Svetozara Kralijevicia The apparitions of our Lady at
Meðugorje. Ten zapewne korzysta³ z bezpoœrednich Ÿróde³, pisz¹c swoje ksi¹¿ki.
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Jest to wywiad przeprowadzony w niespe³na dwa lata od pocz¹tku
objawieñ. Mirjana przedstawia tu swoj¹ opiniê w analizowanej kwestii
(nie s¹ tu przytoczone s³owa Gospy). Ta wizjonerka nie jest teologiem
i nawet gdyby niefortunnie powiedzia³a coœ, co wzbudza³oby w¹pliwoœci, to i tak nale¿a³oby podchodziæ do tego z dystansem. Sens tej
wypowiedzi jest zupe³nie inny, ni¿ sugeruje autorka analizowanej pracy. Mirjana powiedzia³a o pewnej trwa³oœci wyboru, który podjê³y dusze id¹ce do piek³a, a nie o ich komfortowym samopoczuciu w tym
miejscu. Sama zreszt¹ Mirjana stwierdzi³a, ¿e dusze te cierpi¹ w piekle.
Wyrwane z kontekstu s³owo <przyzwyczaj¹ siê> lub o podobnym znaczeniu „przeobrazi³o siê” u Rafalskiej w „komfortowe” samopoczucie
dusz, które s¹ w piekle.
Mo¿emy tak¿e znaleŸæ wypowiedŸ Matki Bo¿ej z 25 lipca 1982 r.,
która w swoim orêdziu powiedzia³a, odpowiadaj¹c na pytanie Mirjany:
„… Bóg dopuszcza, by jego dzieci cierpia³y w piekle, skoro pope³ni³y
ciê¿kie, niewybaczalne grzechy (…)”.

To orêdzie D. Rafalska zapewne czyta³a, gdy¿ jest zaczerpniête
z ksi¹¿ki, na któr¹ bardzo czêsto siê powo³ywa³a, a w orêdziu znajduj¹cym siê na tej samej stronie, tj. tej, na której jest orêdzie z 24 lipca 1982 roku, a w którym to orêdziu znalaz³a ju¿ kolejny „b³¹d” teologiczny (na pocz¹tku stwierdzony jako tylko nieœcis³oœæ). Rafalska
w swojej pracy napisa³a tak:
Domniemana Matka Bo¿a stwierdzaj¹c, i¿ cia³o po œmierci ulega
rozk³adowi, wyjaœni³a, i¿ nie odrodzi siê ono nigdy. Cz³owiek zaœ otrzyma
cia³o przemienione. Pogl¹d ów mo¿na interpretowaæ na dwa sposoby.
Po pierwsze poprawnie z punktu widzenia Koœcio³a katolickiego,
cz³owiek zmartwychwsta³y nie bêdzie mia³ ju¿ takiego cia³a, jak w ¿yciu
doczesnym, chocia¿ otrzyma to samo cia³o, tylko ¿e przemienione. Druga
interpretacja jest jednak niezgodna z nauczaniem Koœcio³a. Orêdzie to
bowiem mo¿e sugerowaæ, i¿ cz³owiek przy zmartwychwstaniu nie otrzyma tego cia³a, które mia³ w ¿yciu doczesnym (chocia¿ bêdzie ono przemienione), ale jakieœ zupe³nie inne- nie maj¹ce nic wspólnego z tym doczesnym (…). Powy¿sze zestawienie ukazuje zatem, i¿ badane orêdzie
z Medjugorje z powodu swej niejasnoœci dopuszcza zarówno interpretacjê poprawn¹, jak i b³êdn¹, prowadz¹c¹ do nowego rozumienia jednej
z g³oszonych przez Koœció³ katolicki prawd wiary (prawda o zmartwychwstaniu cia³).
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We wnioskach jednak Rafalska znowu przyjê³a, ¿e w orêdziu
by³ b³¹d, odrzuci³a potencjaln¹ mo¿liwoœæ prawid³owej interpretacji
tego orêdzia i stwierdzi³a: Za niekatolickie mo¿na tak¿e uznaæ sformu³owania,(…) cz³owiek zmartwychwstaj¹c, otrzyma cia³o zupe³nie
inne od tego, które mia³ w ¿yciu doczesnym(…).
D. Rafalska napisa³a te¿, ¿e … miêdzy cia³em ziemskim a cia³em
„odbudowanym” przy zmartwychwstaniu bêdzie istnia³a realna ci¹g³oœæ”. (Tu nawi¹zuje do XI Synodu Toledañskiego i nauczania œw. Tomasza z Akwinu)
Orêdzie to brzmi:
„Do nieba idziemy z pe³n¹ œwiadomoœci¹, tak¹, jak¹ mamy teraz.
w chwili œmierci jesteœmy œwiadomi rozdzielenia siê cia³a i duszy. Nauczanie ludzi, ¿e odradzamy siê wiele razy i ¿e wchodzimy w coraz to
inne cia³a jest fa³szem. Rodzimy siê tylko jeden raz. Cia³o pochodz¹ce
z ziemi, po œmierci ulega rozk³adowi. Cz³owiek otrzymuje przemienione
cia³o. Ka¿dy, kto za ¿ycia wyrz¹dzi³ wiele z³a, mo¿e pójœæ prosto do nieba, jeœli siê wyspowiada, bêdzie ¿a³owa³ swoich czynów, przyjmie Komuniê œw. na koñcu ¿ycia”.

Rafalska nie siêgnê³a do tekstu tego orêdzia w jêzyku francuskim
(z którego prze³o¿ono je na jêzyk polski), tylko do komentarzy zaczerpniêtych z wy¿ej cytowanej ksi¹¿ki Michela de la Sainte Trinité (wydanej przez Editions de la Contre-Reforme catholique France). Doda³a
natomiast sformu³owanie nie umieszczone przez polskiego t³umacza,
¿e „cia³o nigdy siê nie odrodzi”. Istnieje wiêc w¹tpliwoœæ, co do zaistnienia tego orêdzia, przynajmniej w takiej formie, jak zosta³o ono przytoczone. Pochodzi ono z tych lat, kiedy s³owa Gospy by³y spisywane
przez ró¿nych ludzi, a nie wiadomo wiêc czy rzeczywiœcie tak dos³ownie powiedzia³a Matka Bo¿a, gdy¿ nie zosta³o ono potwierdzone przez
Centrum „Mir”. W tekœcie francuskim mamy rzeczywiœcie zwrot: „Il ne
revivra jamais” w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje
mamy w tym miejscu: „… It never comes back to life again.” Zauwa¿my, ¿e orêdzie to sk³ada siê z bardzo œcis³ych sformu³owañ i jest to doœæ
d³ugi tekst. Nietrudno pomyliæ przekazane przez Gospê s³owa, skoro
widz¹cy nigdy nie pisali ich w czasie objawienia, a podawali treœæ po
zakoñczeniu ekstazy.
Siêgnijmy do Katechizmu Koœcio³a Katolickiego. Czytamy w nim
w p. 997:
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„Co to znaczy zmartwychwstaæ? W œmierci, bêd¹cej „rozdzieleniem duszy i cia³a, cia³o cz³owieka ulega zniszczeniu”, podczas gdy jego dusza
idzie na spotkanie z Bogiem, chocia¿ trwa w oczekiwaniu na ponowne
zjednoczenie ze swoim uwielbionym cia³em. Bóg w swojej wszechmocy
przywróci ostatecznie naszym cia³om niezniszczalne ¿ycie, jednocz¹c
je z naszymi duszami moc¹ Zmartwychwstania Jezusa”.

W p. 999 mo¿na przeczytaæ:
„Chrystus zmartwychwsta³ w swoim w³asnym ciele (…) Tak samo w Nim
«wszyscy zmartwychwstaniemy we w³asnych cia³ach, które maj¹ teraz»
(Sobór Laterañski IV:DS. 801), ale to cia³o bêdzie przekszta³cone
w «chwalebne cia³a» (Flp 3,21), w «cia³o duchowe» (1 Kor 15,44)”.

Dok³adniejsze wyjaœnienie tego problemu znajdziemy w „Katolickim katechizmie doros³ych. Wyznanie wiary Koœcio³a” wydanym przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów:
„Teologowie wykazali wiele dociekliwoœci i w³o¿yli wiele wysi³ku, próbuj¹c odpowiedzieæ na postawione pytania (wczeœniej mo¿na przeczytaæ sformu³owane pytania: Jak sobie to zmartwychwstanie wyobraziæ?
Jak ma siê ono dokonaæ?) Niejedna z wysuniêtych teorii wydaje siê
nam dziœ nie do przyjêcia. Trzeba by³o unikn¹æ dwu skrajnoœci. Z jednej
strony prymitywnego materializmu, s¹dz¹cego, ¿e przy zmartwychwstaniu cz³owiek odzyska tê sam¹ materiê, to samo cia³o i te same koœci, które mia³ w ¿yciu doczesnym. Tymczasem wiemy, i¿ ju¿ za ¿ycia
ziemskiego w ci¹gu mniej wiêcej siedmiu lat materia naszego cia³a
ulega ca³kowitej wymianie. Identycznoœæ osoby w tym i w przysz³ym
¿yciu nie mo¿e wiêc zale¿eæ od identycznoœci materii (…). z drugiej jednak strony przemiany tej nie mo¿na traktowaæ w sensie oderwanego od
œwiata spirytualizmu, w sensie czystej duchowoœci. Chodzi tu o cielesnoœæ, ale cielesnoœæ przemienion¹ i podniesion¹ do nowego wymiaru przez Ducha Bo¿ego, o istotow¹ (a nie materialn¹) identycznoœæ
cia³a po zmartwychwstaniu. w takim sensie Sobór Laterañski IV uczy,
¿e „wszyscy we w³asnym swych powstan¹ cia³ach, tych, co teraz posiadaj¹”. Tê drogê poœredni¹ miêdzy materializmem a spirytualizmem
mo¿na nazwaæ duchowym realizmem”.

Z tekstów tych wyraŸnie wynika, ¿e orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja w wyraŸny sposób harmonizuj¹ z nauczaniem wspó³czesnego Koœcio³a (gdzie sprecyzowano, co oznacza owa identycznoœæ cia³ po zmartwychwstaniu). Zwrot zawarty w orêdziu, ¿e cia³o pochodz¹ce z ziemi
ulega rozk³adowi i nigdy siê nie odrodzi, jest zgodny z nauczaniem Koœcio³a (w katechizmie jest napisane: „¿e cia³o ulega zniszczeniu”). To, ¿e
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Koœció³ dopuszcza kremacjê zw³ok, œwiadczy te¿ o takim rozumieniu tego
problemu. Sformu³owanie: „cia³o nigdy siê nie odrodzi”, oczywiœcie nale¿y pojmowaæ w taki sposób, ¿e cia³o chwalebne nie powstanie ze zniszczonej materii. Nie chodzi o to, ¿e cia³o w ogóle nigdy siê nie odrodzi, bo
to, ¿e otrzymamy cia³o chwalebne równie¿ jest napisane w orêdziu. To, ¿e
istnieje te¿ ci¹g³oœæ osobowa (a wiêc ci¹g³oœæ istotowa cia³a ludzkiego po
zmartwychwstaniu), te¿ napisane zosta³o w tym orêdziu, kiedy by³a mowa
o tym, ¿e do nieba idziemy z pe³n¹ œwiadomoœci¹, jak¹ mamy teraz, oraz
¿e rodzimy siê jeden raz, a stwierdzenie, ¿e wchodzimy w coraz inne cia³a
jest fa³szem. Dowodem g³oszenia w orêdziu z Medziugorja „ci¹g³oœci
istotowej cia³” jest fakt ukazuj¹cej siê Matki Bo¿ej. Wygl¹da Ona jak
cz³owiek, widz¹cy mog¹ J¹ dotykaæ i przypomina nam m³od¹ kobietê,
mieszkankê ziemi. Ivanka poprosi³a Matkê Bo¿¹, aby mog³a zobaczyæ
swoj¹ zmar³¹ matkê, Gospa spe³ni³a jej proœbê i przysz³a osoba, któr¹
Ivanka rozpozna³a jako swoj¹ matkê. Tak¿e inne osoby, które widziano
w niebie, mia³y wygl¹d ludzi ¿yj¹cych tu na ziemi.
Istnieje natomiast inna w¹tpliwoœæ, czy w pracy D. Rafalskiej
nie zaistnia³ b³¹d? Czy autorka analizowanej pracy nie sugeruje owej
ci¹g³oœci cia³ w taki sposób, który nazwany zosta³ w katechizmie
prymitywnym materializmem? Sformu³owania, jakich u¿ywa w zarzucie skierowanym przeciwko temu orêdziu mog¹ coœ takiego sugerowaæ. Jak napisa³a w swojej pracy, zarzucaj¹c istnienie b³êdu
w orêdziu z 24 lipca 1982 r.:
cz³owiek przy zmartwychwstaniu nie otrzyma tego cia³a, które mia³
w ¿yciu doczesnym (…) ale jakieœ zupe³nie inne – nie maj¹ce nic wspólnego z tym doczesnym.

Ta wypowiedŸ sugeruje: cz³owiek otrzymywa³by to samo cia³o po
zmartwychwstaniu, w którym wczeœniej ¿y³ na ziemi. Rafalska odwo³ywa³a siê jedynie do dawnych sformu³owañ Koœcio³a. W dawnym,
przedsoborowym nauczaniu Koœcio³a nie by³o takich precyzyjnych
okreœleñ i komentarzy odnoœnie do tego problemu. Budzi siê wiêc
w¹tpliwoœæ, czy Rafalska poprawnie interpretuje nauczanie Koœcio³a
w tej kwestii. Owe „b³êdy” Rafalska znalaz³a prawdopodobnie, sugeruj¹c siê ksi¹¿k¹ wydan¹ przez Editions de la Contre-Reforme catholique France (wydawnictwa zwi¹zanego z ugrupowaniem religijnym
przeciwstawiaj¹cym siê nauczaniu Soboru Watykañskiego II).
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D. Rafalska nie powinna te¿ z niejasnoœci (co do znalezionych
b³êdów) wyprowadzaæ jednoznacznie brzmi¹cych wniosków.
Inny domniemany „b³¹d”, który znalaz³a Rafalska w orêdziu
z Medziugorja zosta³ przedstawiony w nastêpuj¹cej wypowiedzi:
… w nim domniemana Matka Bo¿a wyjaœni³a wizjonerom, ¿e cz³owiek,
który wyrz¹dzi³ na ziemi wiele z³a, mo¿e iœæ po œmierci prosto do nieba,
pod warunkiem jednak, i¿ wzbudzi w sobie ¿al za grzechy, przyst¹pi do sakramentu pokuty i przyjmie „na koñcu ¿ycia” Komuniê œw. Tymczasem,
zgodnie z nauczaniem Magisterium Ecclesiae, te dusze z ziemi „zostaj¹
natychmiast przyjête prosto do nieba”, które albo (po chrzcie) nie splami³y siê w ogóle ¿adnym grzechem, albo splamiwszy siê nim, zosta³y
oczyszczone „czynami pokutnymi” (post, ja³mu¿na, modlitwa i inne praktyki), pozostaj¹c w ciele. Ten zaœ, kto umiera po otrzymaniu rozgrzeszenia, ale przed nale¿ytym odpokutowaniem (zadoœæuczynieniem) za pope³nione grzechy i zaniedbania „nie idzie prosto do nieba” (…).

We wnioskach koñcowych napisa³a te¿:
Niezgodna z nauczaniem Koœcio³a jest te¿ sugestia, i¿ do nieba mo¿na
pójœæ bez nale¿ytego zadoœæuczynienia za pope³nione grzechy.

To orêdzie ju¿ przytacza³em, a tutaj chodzi o nastêpuj¹ce w nim
sformu³owanie:
„Ka¿dy, kto za ¿ycia wyrz¹dzi³ wiele z³a, mo¿e pójœæ prosto do nieba,
jeœli siê wyspowiada, bêdzie ¿a³owa³ swoich czynów i przyjmie Komuniê
œw. na koñcu ¿ycia”.

Tekst tego orêdzia jest niepewny. Nie wiadomo, czy w ogóle by³o
ono przekazane przez Gospê. Znalezione b³êdy w tym orêdziu nale¿a³oby
potwierdziæ, analizuj¹c ca³oœæ przes³ania z Medziugorja. Wyrwanie z kontekstu pewnych zdañ czy sformu³owañ jeszcze nie dowodzi ich zaistnienia.
Zwróæmy uwagê, ¿e Matka Bo¿a, zapewne w tym orêdziu nie
stwierdzi³a, ¿e zadoœæuczynienie za pope³nione z³o nie jest konieczne. Œwiadczy o tym chocia¿by fakt, ¿e Gospa pokaza³a dzieciom
czyœciec – miejsce zadoœæuczynienia za grzechy, mówi³a o karach
dla ludzkoœci (np. 6 listopada 1982 r.). Stwierdza³a te¿, ¿e najmniej
ludzi idzie prosto do nieba.
Prosi³a o modlitwê za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (np. 21 lipca
1982 r.). Nadto jeszcze pod dat¹ 10 stycznia 1983 r. w S³owach z Nieba
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znajdziemy opowiadanie Mirjany o spotkaniu z Matk¹ Bo¿¹. Stwierdzi³a ona, ¿e Matka Bo¿a mówi³a, i¿ wiêkszoœæ ludzi idzie do czyœæca,
a wiêc to pokazuje, ¿e w analizowanym orêdziu mowa jest o potencjalnej
mo¿liwoœci pójœcia „prosto do nieba” a nie, o tym, ¿e ka¿dy kto siê wyspowiada, przyjmie Komuniê œw. pójdzie do nieba.
Istnieje przynajmniej jeden przyk³ad cz³owieka, który zosta³ zabrany prosto do nieba, mimo ¿e jeszcze, byæ mo¿e, nie odpokutowa³
za wszystkie swoje grzechy. Chodzi o biblijnego ³otra. Temu Jezus
obieca³, ¿e bêdzie z Nim <dziœ> w raju. Jego cierpienie, zwi¹zane
z ukrzy¿owaniem, nie musia³o œwiadczyæ o odbytej pokucie, bo drugi ³otr te¿ cierpia³, ale nie ka¿de cierpienie cz³owieka jest uczestniczeniem w zbawczym cierpieniu Chrystusa.
Podobna sytuacja mo¿e byæ u chorego, który w ostatnim momencie ¿ycia pojedna³ siê z Bogiem. Jego cierpienie, byæ mo¿e, zosta³o policzone jako zadoœæuczynienie za pope³nione grzechy, ale nie znaczy
to, ¿e ju¿ ca³kowicie odpokutowa³ za pope³nione z³o. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Koœciele istniej¹ odpusty, czyli darowanie kary doczesnej
za grzechy, które ju¿ zosta³y zg³adzone co do winy. Umieraj¹cemu
cz³owiekowi kap³an udziela absolucji. Czy¿by Rafalska o tym nie
s³ysza³a? Nie mówi¹c ju¿ o objawieniach s. Faustyny, które zosta³y zaakceptowane przez Koœció³. Jezus powiedzia³ s. Faustynie:
„… Która dusza – przyst¹pi do spowiedzi i Komunii œw. (chodzi o œwiêto
Mi³osierdzia Bo¿ego) dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym s¹ otwarte wszystkie upusty Bo¿e (…)”.

Nie mo¿na jednak przechodziæ w toku badañ naukowych od niejasnoœci do jednoznacznych wniosków (stwierdzaj¹cych zaistnienie
b³êdu). To orêdzie mo¿e byæ interpretowane zupe³nie inaczej, a na tle
ca³oœci przes³ania z Medziugorja mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jego interpretacja w taki sposób, jak uczyni³a to autorka analizowanej pracy, jest tendencyjna i ma³o prawdopodobna. Matka Bo¿a nie sugeruje tego,
o czym powiedzia³a Rafalska, a mówi o potencjalnej mo¿liwoœci pójœcia do nieba cz³owieka, który mimo ¿e by³ grzesznikiem spe³ni³ okreœlone warunki pojednania z Bogiem i dost¹pi³ szczególnego Mi³osierdzia Bo¿ego.
Nastêpny rzekomy b³¹d, jaki znalaz³a Rafalska, znajdziemy
w orêdziu z 21 lipca 82 r. Wg D. Rafalskiej:
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… domniemana Matka Bo¿a oznajmi³a, i¿ wiele dusz przebywa w czyœæcu,
poniewa¿ nikt siê nie modli w ich intencji. Orêdzie to zatem informuje, i¿
w czyœæcu s¹ takie dusze, za którymi nikt nie wstawia siê do Boga, aby
kara, jak¹ tam odbywaj¹, zosta³a im skrócona. Natomiast wed³ug tradycji
Apostolskiej „za zmar³ych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali ca³kowicie oczyszczeni”, Koœció³ wojuj¹cy nieustannie sprawuje Misterium
Paschalne (…) Œwiêci zatem, znaj¹cy potrzeby Koœcio³a cierpi¹cego (dusze czyœæcowe), w³aœnie z powodu tej wiêzi mi³oœci(…) obejmuj¹ owe dusze czyœæcowe swym wstawiennictwem (…). Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿ przes³anie z Medjugorje prezentuje niekatolickie ujêcie
prawdy o wstawiennictwie za dusze w czyœæcu cierpi¹ce. Na tej podstawie
zaœ trzeba uznaæ, i¿ jest ono b³êdne.

We wnioskach koñcowych napisze tak:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi medjugorskich dotycz¹c¹ rzeczy
ostatecznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie s¹ one zgodne z nauk¹ Koœcio³a. Dotyczy to zawartej w orêdziach tezy, ¿e nikt nie modli siê za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (…).

Przytoczmy to orêdzie z 21 lipca 1982 r.:
„Na temat czyœæca:
«W czyœæcu przebywa wiele dusz. S¹ tam nawet osoby poœwiêcone
Bogu: ksiê¿a, zakonnice. Módlcie siê w ich intencjach, co najmniej siedem <Ojcze nasz>, <Zdrowaœ Maryjo>, <Chwa³a> raz <Wierzê
w Boga>. Gor¹co wam to polecam. Wiele dusz przebywa w czyœæcu od
dawna, gdy¿ nikt za nie siê nie modli» (…)”.

Orêdzie to zachêca nas, abyœmy siê modlili za dusze w czyœæcu cierpi¹ce i taka jest jego g³ówna myœl. W tej dodatkowej, wtr¹conej sentencji,
o duszach przebywaj¹cych od dawna w czyœæcu, za które nikt siê nie modli, uwypukla siê jedynie potrzeba modlitwy za nie. Bo ktoœ móg³by sobie
pomyœleæ tak, jak D. Rafalska i w ogóle za takie dusze siê nie modliæ, skoro i tak przecie¿ one uzyskaj¹ ³aski ze Skarbca Koœcio³a. Sens tego orêdzia
nie musi byæ taki, ¿e s¹ takie dusze, które nie czerpi¹ ¿adnych ³ask ze
Skarbca Koœcio³a, a pokazana tu zosta³a jedynie zale¿noœæ miêdzy modlitw¹ za konkretne dusze a czasem ich przebywania w czyœæcu. Ponadto
trzeba zauwa¿yæ, ¿e Maryja nie przemawia do dzieci jêzykiem dyskursu teologiczego, lecz u¿ywa zwrotów u¿ywanych potoczne. Tak¿e
w polskim koœciele u¿ywa siê czêsto skrótu myœlowego: „dusze za któ214
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re siê nikt nie modli”, maj¹c na uwadze tych, o których nikt z bliskich
nie pamiêta modlitwie. Zwrot ten tak¿e bywa u¿ywany jest w modlitwie wiernych podczas Mszy Œwiêtej.
Jeœli modlitwa krewnych i przyjació³ za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
nie by³aby potrzebna, bo wszystkie dusze jednakowo skorzystaj¹ z ³ask
udzielanych przez Boga, to po co zamawiaæ Msze œwiête w intencji konkretnych osób, po co odprawiaæ Msze œw. Gregoriañskie. Skoro i tak
przecie¿ wszyscy przebywaj¹cy w czyœæcu uzyskaj¹ pomoc ze Skarbca
Koœcio³a w równym stopniu... A jednak Koœció³ sprawuje takie Msze
œw. i znaczy to, ¿e modlitwa za konkretne osoby ma bardzo du¿e znaczenie, a, byæ mo¿e, owe modlitwy przyœpieszaj¹ odbywanie kary czyœæcowej. W takim to znaczeniu mo¿na rozumieæ to orêdzie Matki Bo¿ej.
Znamienne jest, ¿e D. Rafalska „nie zauwa¿y³a” innego orêdzia
– z 10 stycznia 1983 r., bo mo¿na przeczytaæ tutaj:
„… Na temat czyœæca Gospa: powiedzia³a : «(...) w czyœæcu s¹ dusze,
które ¿arliwie modl¹ siê do Boga, ale za które nie modli siê na ziemi ju¿
¿aden krewny ani przyjaciel. Bóg pozwala im korzystaæ z modlitw innych osób» (…)”.

To przeczy zupe³nie postawionej przez Rafalsk¹ tezie, odnosz¹cej siÊ do orêdzia z 21 lipca 1982 r.
Kolejn¹ niejasnoœæ znalaz³a Rafalska w orêdziu z 25 lipca 1982 r.
w swojej pracy napisa³a tak: W tym¿e przes³aniu domniemana Matka
Bo¿a objawi³a, i¿ Bóg dopuszcza, aby Jego dzieci z powodu pope³nionych
przez siebie ciê¿kich, niewybaczalnych grzechów cierpia³y w piekle.
Stwierdzenie to mo¿na interpretowaæ dwojako (…) ludzie s¹ dzieæmi Boga
(gdy¿ przez Niego zostali stworzeni) (…). W drugiej interpretacji natomiast wyra¿enie „dzieci Bo¿e” u¿yte by³oby na okreœlenie pewnego stanu,
w jaki cz³owiek zostaje „przeniesiony” wskutek usprawiedliwienia (…).
W³aœciwym miejscem pobytu w ten sposób rozumianego dziecka Bo¿ego
jest „raj niebieski z Chrystusem „ (…) nie zaœ piek³o, jak sugeruje orêdzie
z Medjugorje (…). Zestawienie orêdzia z Medjugorje z tekstami Magisterium Ecclesiae ukazuje wiêc, i¿ zawarta w tym przes³aniu informacja
jest niejasna. Dopuszcza ona interpretacjê niezgodn¹ treœci¹ nauczania
Koœcio³a katolickiego, co jest równoznaczne z b³êdem.
We wnioskach koñcowych napisa³a tak: … Za niekatolickie mo¿na
tak¿e uznaæ sformu³owania, i¿ w piekle cierpi¹ dzieci Boga (…).
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Przytoczmy fragment orêdzia z 25 lipca 1982 r.:
„Na temat piek³a:
«Dzisiaj wielu ludzi idzie do piek³a. Bóg dopuszcza, by Jego dzieci cierpia³y w piekle, skoro pope³ni³y ciê¿kie, niewybaczalne grzechy!» (…)”.

Trzeba wspomnieæ, ¿e orêdzie to jest bardzo d³ugie (byæ mo¿e,
w tak d³ugim tekœcie wyst¹pi³a transformacja poszczególnych s³ów)
i nie jest potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”. Orêdzie
to znajdziemy w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje,
choæ ró¿ni siê od wersji przedstawionej w S³owach z Nieba. W tym
zbiorze orêdzi z Medziugorja (w przes³aniu z 25 lipca 1982 r) jest te¿
u¿yte s³owo <dzieci>.
D. Rafalska pope³ni³a jednak po raz kolejny b³¹d przechodzenia
w toku swoich badañ od w¹tpliwoœci, co do zaistnienia jakiegoœ
b³êdu, do jednoznacznych wniosków, sugeruj¹cych, ¿e taki b³¹d zaistnia³. Powa¿ne w¹tpliwoœci budzi te¿ jej stwierdzenie, ¿e jeœli jakiœ
tekst mo¿na interpretowaæ na wiele sposobów, a niektóre z tych interpretacji nasuwaj¹ w¹tpliwoœci zaistnienia b³êdów, to znaczy, ¿e
ów tekst zawiera b³êdy. Dawa³em ju¿ przyk³ady, gdy niektóre interpretacje pewnych fragmentów Ewangelii zapewne sugerowa³yby jakieœ
b³êdy, a nie znaczy to, ¿e nale¿y z tego powodu odrzuciæ Ewangeliê
jako ca³oœæ, a nawet dany jej fragment.
Mo¿na przeczytaæ w Pierwszym Liœcie œw. Jana Aposto³a:
„Popatrzcie, jak¹ mi³oœci¹ obdarzy³ nas Ojciec: zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi i rzeczywiœcie nimi jesteœmy (…), ale jeszcze siê nie ujawni³o,
czym bêdziemy” (1 J 3, 1–2).

Zwróæmy uwagê na wieloznacznoœæ okreœlenia, które wg Rafalskiej sugeruje b³¹d teologiczny w analizowanym orêdziu, bo tak¿e
w Starym Testamencie Naród Wybrany jest „synem Boga” (Oz 11,1).
Jahwe jawi siê jako Ojciec podczas wyjœcia Narodu Wybranego
z Egiptu (Wj.4,22 ; Lb 11,12). Kantyk Moj¿esza tak¿e wi¹¿e siê z przybranym synostwem (Pwt.33). Staro¿ytne imiê teoforyczne Abi-ezer
(Joz 17,2) mo¿na przet³umaczyæ: „Mój ojciec jest mi pomoc¹”. A w Ps
2,7 czytamy:
„Tyœ Synem moim, Ja Ciebie dziœ zrodzi³em”.
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Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Biblii postêpowa³ naprzód proces spirytualizacji pojêcia ojcostwa wœród ludzi, a to umo¿liwi³o objawienie
<ojcostwa Bo¿ego>. To pojêcie pog³êbia³o siê stopniowo. w Starym
Testamencie u¿ywano okreœlenia „syn” albo „ojciec” w relacji cz³owieka do Boga, a przecie¿ cz³owiek ¿yj¹cy w czasach Starego Testamentu to „obcy” i „przechodzieñ”, a nie dziecko Bo¿e. Gdyby nie
odkupienie Chrystusowe, skazany by³by na wieczne potêpienie.
Czy¿by wiêc mia³o byæ b³êdem teologicznym u¿ywanie tych pojêæ
w stosunku do cz³owieka Starego Testamentu? Okreœlenia tego u¿ywano w stosunku do wszystkich ludzi, bo wszyscy zostali stworzeni
przez Boga, a nie tylko do tych, którzy przyjm¹ Bo¿e zbawienie.
Skoro analizowany termin mo¿e byæ u¿ywany w stosunku do ludzi
wyrzuconych z raju i skazanych na potêpienie, to dlaczego mia³oby
byæ b³êdem u¿ycie go w tym orêdziu w stosunku do tych, którzy odrzucili Bo¿e zbawienie? W przypowieœci o „Synu marnotrawnym”
okrywamy nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga do syna, który odszed³ od
ojca. Prorok Izajasz natomiast napisa³:
„Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym niemowlêciu, ta która kocha
syna swego ³ona? A nawet gdyby ona zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie” (Iz 49,15).

U¿ywanie okreœlenia <dziecko>, mimo ¿e ono odrzuci³o ten dar,
uwypukla jedynie nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga i taki jedynie mo¿e byæ
sens u¿ycia tego s³owa w orêdziu. Zauwa¿my tak¿e, ¿e w orêdziu tym
nie pada okreœlenie <dzieci Bo¿e>, tylko mowa jest o Jego dzieciach,
co potwierdza tezê, ¿e mowa jest o <dzieciach Boga>, ale to okreœlenie
ma inne znaczenie ni¿ tzw. <dzieciêctwo Bo¿e>.
Kolejny „b³¹d” znalaz³a Rafalska w przes³aniu z 10 stycznia
1983r. We wnioskach napisa³a tak: Za niekatolickie mo¿na tak¿e
uznaæ sformu³owania (…) [tutaj wymieni owe „niekatolickie sformu³owania i doda:] a tak¿e przes³anie uznaj¹ce dzieñ Bo¿ego Narodzenia za dzieñ opuszczenia czyœæca.
Wczeœniej stwierdzi³a: Niejasn¹ informacjê zawiera równie¿ orêdzie,
w którym Gospa „objawi³a” wizjonerom, i¿ najwiêcej dusz opuszcza
czyœciec nie w Dniu Zmar³ych, lecz w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia.
Przytoczmy fragment orêdzia z 10 stycznia 1983 r.:

www.medjugorje.org.pl

217

„… Najwiêcej dusz opuszcza czyœciec wcale nie w Dniu Zmar³ych, ale
w dzieñ Bo¿ego Narodzenia”.

W pracy D. Rafalskiej, w analizie tego orêdzia, zauwa¿amy manipulacjê tekstem przes³ania. Ktoœ, kto przeczyta jej pracê, a nie zna tego orêdzia pomyœli, ¿e Gospa uczyni³a z „Bo¿ego Narodzenia” dzieñ opuszczenia czyœæca. Orêdzie to jednak nie sugerowa³o zmiany charakteru uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia, tylko przekazywa³o informacjê, ¿e w tym
dniu najwiêcej dusz opuszcza czyœciec. Nie bardzo wiemy, dlaczego jest
to niekatolickie, bo Koœció³ siê nie wypowiada³ na temat dnia, w którym
najwiêcej dusz opuszcza czyœciec i nie stwierdzi³ te¿, ¿e akurat tym dniem
ma byæ uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Ta informacja jest pewn¹ nowoœci¹ dla nauczania Koœcio³a, ale nie stoi z nim w sprzecznoœci. Wiêc nie
musi byæ b³êdna, tak jak napisa³a we wnioskach Rafalska. Rodzi siê pytanie: czy Matka Bo¿a mog³a podaæ „tak¹ nowoœæ”, a nieznan¹ Koœcio³owi pielgrzymuj¹cemu na ziemi? W wielu objawieniach prywatnych,
a uznanych przez Koœció³, znajdujemy fakty zaskakuj¹ce chrzeœcijan
swoj¹ nowoœci¹. Matka Bo¿a Katarzynie Labouré nakaza³a wybiæ medalik wed³ug okreœlonego wzoru. W Lourdes wyp³ynê³a ze Ÿród³a woda,
z któr¹ wi¹¿e siê liczne cudowne uzdrowienia (co prawda w Biblii równie¿ zdarza³y siê przypadki cudownych uzdrowieñ, które wi¹zano z obmyciem w jakiejœ wodzie). W Fatimie Matka Bo¿a nakaza³a oddaæ Rosjê
Jej Niepokalanemu Sercu. Œwiêtej Faustynie Pan Jezus nakaza³ namalowaæ obraz, a ze œwiêtem Mi³osierdzia Bo¿ego zwi¹za³ szczególne przywileje. To wszystko by³o nowoœci¹ zaskakuj¹c¹ chrzeœcijan. Dlaczego
akurat Matka Bo¿a z Medziugorja nie mia³aby prawa powiedzieæ czegoœ,
co jest nowoœci¹ dla Koœcio³a pielgrzymuj¹cego na ziemi? Dla D. Rafalskiej ta nowoœæ (i tylko dlatego, ¿e jest nowoœci¹) sta³a siê okazj¹, aby
znaleŸæ w orêdziu z Medziugorja „kolejny b³¹d”. Tego „b³êdu” jednak
Rafalska nie udowodni³a, a po raz kolejny wnioski opar³a na swoich subiektywnych odczuciach.
W tym podrozdziale znajdziemy jeszcze inne, bardzo dziwne
stwierdzenia. Dorota Rafalska napisa³a, ¿e podane przez wizjonerów
opisy czyœæca nawi¹zuj¹ do ludowej tradycji s³owiañskiej, w której
¿ywy jest temat smutnego, szarego „królestwa zmar³ych”. Tu nawi¹za³a do ksi¹¿ki Boufleta, Boutry Znak na niebie. Objawienia Matki
Bo¿ej. w Piœmie Œwiêtym te¿ próbowano dokonywaæ podobnych po218
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równañ, chocia¿by miêdzy biblijnym hexaëmeronem a kosmogoniami
babiloñskimi, sumeryjskimi czy egipskimi. Czasy to odleg³e, a bibliœci
poradzili sobie z tym problemem i udowodnili niestosownoœæ ³¹czenia
tego typu faktów. Tutaj, gdzie mo¿emy analizowaæ dok³adnie rozgrywaj¹ce siê wspó³czeœnie zjawiska, wysuwanie takiej niedorzecznej
hipotezy potwierdza tylko to, ¿e rzeczywiœcie ów Bouflet nigdy nie by³
w Medziugorju, a jego teorie dotycz¹ce tych objawieñ nadawaj¹ bardziej do zamieszczenia ich w ksi¹¿kach klasyfikuj¹cych siê do literatury science fiction, ni¿ maj¹ jakikolwiek zwi¹zek z rzeczywistoœci¹. Mo¿na
mieæ w¹tpliwoœci, czy dzieci, które wychowane by³y w ateistycznym
kraju (gdzie oprócz wiary starano siê tak¿e wyeliminowaæ ludowe zabobony), w ogóle s³ysza³y o jakichœ opisach z ludowej tradycji s³owiañskiej? Nawet jeœli coœ takiego s³ysza³y, to przecie¿ twierdz¹, ¿e im
to powiedzia³a Gospa, a nie opar³y siê na wierzeniach ludowych. Czy
same okreœlenia – „smutek”, „szaroœæ” maj¹ dowodziæ jakiegoœ zwi¹zku z ludow¹ tradycj¹? Czy nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e opisy czyœæca
bêd¹ pe³ne radoœci? Po prostu owe tezy postawione przez Boufleta,
a które powiela Rafalska, nie maj¹ ¿adnych sensownych podstaw i s¹
nie do przyjêcia w pracy naukowej.
Warto jeszcze zwróciæ uwagê na to, co jest napisane o autorze
cytowanej przez Rafalsk¹ ksi¹¿ki, czyli o Bouflecie. Riccardo Caniato i Vincenzo Sansonetti w ksi¹¿ce „Maryja, Jutrzenka Trzeciego
Tysi¹clecia, Dar Medziugorja”194 napisali o nim tak:
„To pewne, ¿e we Francji doczeka³ siê niejednej krytyki. W pracach Boufleta napotyka siê na ca³kowity brak rzetelnej metody analizy historycznej (…) wyci¹ga wnioski bez dostarczenia pewnych dowodów. Jedynym
celem jego ksi¹¿ek, pisanych stylem rodem z brukowców, który mno¿y
i rozdmuchuje wszelkiego rodzaju pomówienia, tak¿e sprzed wielu lat,
by³oby zniszczenie wszystkiego, co ma zwi¹zek z Medziugorjem. Szczególnie ostro potraktowa³ Boufleta Dominique Auzenet, rektor seminarium
Madonna Della Quercia w Sarthe: „Z duszpasterskiego punktu widzenia
nieostro¿nie i niezrêcznie jest „atakowaæ w ten sposób” fenomen, o którym Koœció³ nie wyda³ jeszcze ostatecznej opinii”. w dodatku tonem, który
przypomina znies³awienie. To jeszcze nie koniec: przegl¹daj¹c strony internetowe, które udzielaj¹ poparcia teoriom Boufleta, odkryæ mo¿na nieprzyzwoite rysunki wymierzone nawet w nieod¿a³owanego ojca Slavko
(…). Zadajmy sobie teraz pytanie: jak to mo¿liwe, ¿e konsultant Kongre194

Strony 121–124.
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gacji Spraw Kanonizacyjnych195 goœci na stronie, bêd¹cej istnym skupiskiem nikczemnoœci, z³oœliwych lub wulgarnych oskar¿eñ nie tylko przeciwko Medziugorju, ale nawet przeciwko samemu papie¿owi, Koœcio³owi
katolickiemu i jego kap³anom”. Autorzy ci dodaj¹:
„… i nigdy nie by³ w Medziugorju!”, „Ku wielkiemu zaskoczeniu na
pocz¹tku wrzeœnia 2001 roku wspomniana strona internetowa zawiesi³a czasowo sw¹ dzia³alnoœæ. Na stronie domowej ozdobionej wizerunkiem pamflecisty Boufleta widnieje natomiast lakoniczna nota,
w której odpowiedzialni przepraszaj¹ za obraŸliwe i szkaluj¹ce treœci
pod adresem Medziugorja i jego obroñców”.

Rodzi siê pytanie: Czy w³aœciwe jest korzystanie z takich prac w badaniach naukowych? Czy daj¹ one gwarancjê naukowej rzetelnoœci?
Podsumowanie
Zauwa¿amy, ¿e w analizowanym podrozdziale D. Rafalska tendencyjnie interpretowa³a niektóre orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja.
Ta interpretacja jest w niektórych przypadkach ma³o prawdopodobna
i nie do przyjêcia w kontekœcie ca³oœci tego przes³ania. Jeœliby niektóre
z analizowanych problemów przyj¹æ jako niejasnoœci (w niektórych
przypadkach trudno nawet mówiæ o niejasnoœci), bo „b³êdy” znalezione przez Rafalsk¹ mog¹ byæ tylko tak nazwane, to okazuje siê, ¿e po
raz kolejny Rafalska sama pope³ni³a b³¹d, przechodz¹c w toku swoich
badañ od niejasnoœci (co do zaistnienia jakiegoœ b³êdu) do jednoznacznych wniosków (sugeruj¹cych zaistnienie b³êdu). Rafalska równie¿
w tym podrozdziale stawia³a zarzuty orêdziom Gospy, natomiast niektóre owe rzekome stwierdzenia Gospy nie by³y Jej wypowiedziami.
Niektóre fakty, z których korzysta³a D. Rafalska (a te nawet s³u¿y³y jej
do wyci¹gniêcia koñcowych wniosków) by³y wrêcz niedorzeczne i pochodzi³y z publikacji wydanych przez ugrupowanie religijne przeciwstawiaj¹ce siê nauczaniu Koœcio³a. D. Rafalska, z jednej strony „dba³a”
w swojej pracy, aby depozyt wiary by³ przekazywany w sposób „czysty
i integralny”, z drugiej zaœ strony bezkrytycznie czerpa³a informacje ze
Ÿróde³ ma³o wiarygodnych i przeciwstawiaj¹cych siê nauczaniu Koœcio³a,
co wiêcej – te fakty sta³y siê czasami podstaw¹ niektórych jej wniosków.
W analizowanym podrozdziale pracy Doroty Rafalskiej mo¿na zauwa¿yæ
tak¿e, ¿e niektóre fakty, które ona poda³a zmieni³y zupe³nie sens w sto195

220

Chodzi o Boufleta. Ci sami autorzy podaj¹ ten fakt jako nieprawdziwy.
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sunku do materia³u Ÿród³owego, z którego pochodzi³y. To wskazuje na
manipulacjê cytowanym materia³em Ÿród³owym. Nadto istnieje w analizowanym podrozdziale pracy D. Rafalskiej w¹tpliwoœæ, co do tego, czy
ona sama nie pope³nia b³êdów teologicznych.

Komentarz do podrozdzia³u: 5. „Nawrócenie” (s. 174–184)
Wnioski wysuniête przez D. Rafalsk¹ w tym podrozdziale:
Podsumowuj¹c przedstawion¹ wy¿ej problematykê orêdzi dotycz¹cych
nawrócenia zauwa¿amy, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o drodze
nawrócenia, gdy¿ sugeruj¹, i¿ drog¹ t¹ s¹ nieuznane przez Koœció³ objawienia prywatne. Ludziom ¿yj¹cym treœci¹ przes³añ z Medjugorje przypisuj¹ zaœ one rolê jak¹ pe³ni Koœció³. Ponadto akcentuj¹ równoœæ
wszystkich religii i ich wyznawców, co mo¿na interpretowaæ w sposób
niezgodny z nauk¹ Koœcio³a katolickiego (…) ze wzglêdu na b³êdy i niejasnoœci nie przekazuje „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary,
tak jak wymaga tego wspomniana regu³a (…). W œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci (…) orêdzia te ze wzglêdu na brak wymaganej przez
to kryterium jasnoœci nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga (…)”.

Analiza faktów przedstawionych przez D. Rafalsk¹,
bêd¹cych podstaw¹ wyci¹gniêtych wniosków:
D. Rafalska, analizuj¹c fakty, dotycz¹ce problemu nawrócenia, po
raz kolejny pope³ni³a nastêpuj¹ce b³êdy: ocenia³a orêdzie Matki Bo¿ej
z Medziugorja, tymczasem czyjeœ wypowiedzi by³y przedstawione przez
autorkê analizowanej przeze mnie pracy jako przekaz Gospy. Czy rzeczywiœcie Matka Bo¿a przekazywa³a takie orêdzia? Tego nie da siê sprawdziæ. Przyk³adem mo¿e byæ nastêpuj¹cy fakt: D. Rafalska napisa³a, ¿e
„nawrócenie na orêdzia” Królowej Pokoju nie musi powodowaæ zmiany
wyznania, np. poprzez przejœcie nie katolika do Koœcio³a katolickiego (…).
Tymczasem okaza³o siê, ¿e tak powiedzia³ Wayne Weible196, bo
D. Rafalska cytowa³a ró¿ne jego wypowiedzi. Czy rzeczywiœcie tak
196

D. Rafalska wyrwa³a zreszt¹ stwierdzenie W. Weible’a z kontekstu ca³ej
jego wypowiedzi. Mo¿na przeczytaæ w jego ksi¹¿ce Listy z Medziugorja, na s. 175:
„ w póŸniejszych orêdziach Maryja Panna pragnie powiedzieæ o mnogoœci i ró¿norodnoœci wyznañ. Ona wskazuje, ¿e nie jest dzie³em przypadku, ¿e przychodzi do
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powiedzia³a Gospa? Przytoczy³a te¿ wypowiedŸ z tendencyjnego artyku³u Les inquietudes de l`eglise pour Medjugorje zamieszczonego
w „Famille Chrétienne” 14 listopada 1997 r., gdzie autor twierdzi³,
¿e Gospa mia³a powiedzieæ: Istnienie nierównoœci miêdzy religiami
zale¿y równie¿ „od w³adzy, któr¹ ka¿dy ksi¹dz nosi”.
Takiej wypowiedzi widz¹cych nie znajdziemy w ¿adnym wiarygodnym Ÿródle, natomiast orêdzie z 1 paŸdziernika 1981 r. (odnosz¹ce siê do tej kwestii) brzmi:
Na pytanie – (...) Czy wszystkie koœcio³y s¹ takie same?
„W niektórych ludzie bardziej modl¹ siê do Boga, a w innych mniej.
To zale¿y od ksiê¿y, którzy prowadz¹ modlitwy, to zale¿y tak¿e od
wp³ywu, jaki maj¹” (…).

To orêdzie mog³o byæ wyra¿one przez Gospê zupe³nie inaczej,
gdy¿ nale¿y do orêdzi niepotwierdzonych przez Centrum Informacyjne „Mir”. Nie wiadomo, kto je spisywa³, nadto jest dosyæ d³ugie
(przytoczy³em tylko jego fragment).
O jakiejœ transformacji tego tekstu œwiadczy u¿yte tu s³owo
<ksi¹dz>, wiêc nie mo¿e chodziæ o ró¿ne religie ani o wieloœæ wyznañ
chrzeœcijañskich, w których nie ma przecie¿ ksiê¿y, ale s¹ pastorowie.
Ponadto s³owo „koœció³” jest napisane ma³¹ liter¹ (tak¿e w tekstach porównawczych), wiêc raczej chodzi w tym orêdziu o wp³yw ksiêdza na
ludzi, ale w ró¿nych lokalnych wspólnotach nale¿¹cych do Koœcio³a
katolickiego. Dla Rafalskiej miarodajna by³a jedynie zniekszta³cona
wypowiedŸ Gospy z tendencyjnego artyku³u z „Famille Chrétienne”.
Przytoczy³a ona równie¿ rzekom¹ wypowiedŸ Gospy, ¿e „w zasadzie
wszystkie religie s¹ podobne”. Tu cytowa³a W. Weible’a Cud w Medjugorie. Trzeba dodaæ, ¿e W.Weible, kiedy pisa³ te artyku³y nie by³ jeszcze w Medziugorju, wiêcej, niewiele o tym miejscu wiedzia³. ród³em
tego przekazu Gospy mia³a byæ wed³ug Rafalskiej rozmowa Svetozara
Kraljevicia z Ivank¹ w 1983 r. Akurat mam pracê tego¿ ojca i z tego
roku, gdzie s¹ zebrane ró¿ne wywiady z widz¹cymi i równie¿ omawiana jest ta kwestia, a takiego sformu³owania tutaj nie znajdziemy. To
nas poprzez dzieci nale¿¹ce do wiary katolickiej”. Napisa³ te¿: „Maryja nie powiedzia³a, ¿e islam jest prawdziw¹ wiar¹”. W. Weible sam zreszt¹ przeszed³ na katolicyzm. Na te stwierdzenia W.Weible’a Rafalska ju¿ siê nie powo³ywa³a.
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orêdzie bêdê omawia³ póŸniej. W ka¿dym razie Gospa nie mo¿e byæ
oskar¿ana na podstawie czyichœ wypowiedzi, gdy¿ najpierw trzeba
sprawdziæ, czy tak w ogóle powiedzia³a.
Rafalska znalaz³a tak¿e b³¹d w orêdziu z 25 paŸdziernika 1996 r.,
w którym Gospa powiedzia³a:
„Drogie dzieci! Dziœ wzywam was, abyœcie otworzyli siê na Boga Stworzyciela, by On was przemienia³. Moje dzieci, jesteœcie mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was abyœcie zbli¿yli siê do Mnie, aby
wasza mi³oœæ do mego Niepokalanego Serca by³a ¿arliwsza. Pragnê
was odnawiaæ i prowadziæ przez moje Serce do Serca Jezusowego,
które i dziœ za was cierpi i wzywa do nawrócenia i odnowy. Przez was
pragnê odnowiæ œwiat. Zrozumcie, moje dzieci, ¿e dzisiaj wy jesteœcie
sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata. Dziêkujê, ze odpowiedzieliœcie na moje
wezwanie.”

Rafalska napisa³a na podstawie tego orêdzia:
Kolejny b³¹d zwi¹zany jest z rozumieniem wyra¿enia „sól ziemi i œwiat³oœæ œwiata”, u¿ytego w orêdziu Gospy na okreœlenie ludzi, którzy ¿yj¹ Jej
orêdziami. Nale¿y tu przypomnieæ, i¿ wyra¿enie owo wystêpuje w Ewangelii wg œw. Mateusza (5,13). W rozumieniu Koœcio³a katolickiego oznacza ono w³aœnie ten Koœció³ jako Lud Bo¿y pos³any, aby byæ „sol¹ ziemi
i œwiat³em œwiata” Powy¿sze zestawienie ukazuje zatem, i¿ badane orêdzie jest b³êdne, gdy¿ przypisuje ludziom ¿yj¹cymi orêdziami Gospy rolê,
jak¹ w stosunku do œwiata spe³niaj¹ de facto katolicy.

Najpierw zauwa¿my, ¿e w orêdziu nie by³o mowy o tym, ¿e te
wskazania dotyczy³y ludzi, którzy ¿yj¹ Jej orêdziami. Nawet gdyby
ktoœ nie wierzy³ w prawdziwoœæ objawieñ z Medziugorja, a by³ katolikiem, to i tak, gdyby pokazano mu te s³owa, zapewne nie dostrzeg³by
tu ¿adnego b³êdu, bo i Koœció³ zachêca, aby oddawaæ siê Niepokalanemu Sercu Maryi, aby z pomoc¹ Matki Bo¿ej odnawiaæ œwiat. Pierwszy b³¹d polega wiêc na tym, ¿e D. Rafalska, tendencyjnie interpretuj¹c
to orêdzie, zmieni³a jego sens. Nie by³o tu stwierdzenia, ¿e jeœli ktoœ
¿yje orêdziami Gospy, to jest „sol¹ ziemi i œwiat³oœci¹ œwiata”. Po drugie b³êdem jest te¿ to, ¿e Rafalska ograniczy³a u¿ycie zwrotu „sól ziemi
i œwiat³oœæ œwiata” tylko w odniesieniu do ca³oœci Koœcio³a katolickiego. Nawet w przytoczonym przez D. Rafalsk¹ fragmencie z Ewangelii
œw. Mateusza. Pan Jezus u¿y³ go w odniesieniu do swoich uczniów.
Takie wezwanie: „wy jesteœcie sol¹ ziemi i œwiat³oœci¹ œwiata” mo¿e
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byæ stosowane w homilii czy konferencji duchowej i nie ma w nim
¿adnego b³êdu, mimo i¿ jest kierowane do okreœlonych osób. Ta pewna
grupa osób nale¿y do Koœcio³a katolickiego i reprezentuje go, mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e jest „sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata”. Mo¿na tak¿e
w tendencyjnym toku myœlenia D. Rafalskiej zauwa¿yæ nadu¿ywanie
pojêcia „b³¹d” i zbyt szybkie umieszczanie „owego” b³êdu jako podstawy dla wyci¹gniêtych wniosków koñcowych, bo we wnioskach
koñcowych napisa³a:
Podsumowuj¹c przedstawion¹ wy¿ej problematykê orêdzi dotycz¹cych
nawrócenia zauwa¿amy, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o drodze
nawrócenia, gdy¿ (…). Ludziom ¿yj¹cym treœci¹ przes³añ z Medjugorje
przypisuj¹ zaœ rolê jak¹ pe³ni Koœció³ (…).

Wed³ug mnie, w orêdziu z 25 paŸdziernika 1996 r. nie ma ¿adnego b³êdu, a orzeczenie Rafalskiej jest bezpodstawne.
Kolejne nadu¿ycie interpretacyjne pojawia siê w pracy Rafalskiej w odniesieniu do orêdzia z 20 wrzeœnia 1985 r. D. Rafalska
wysunê³a tezê odnoœnie do g³oszenia orêdzi z Medziugorja, i¿:
Samo to g³oszenie nie musi polegaæ na wypowiadaniu jakichkolwiek s³ów,
wystarczy „nosiæ” orêdzia w sercu i ¿yæ ich treœci¹. Wtedy „wszyscy to
odczuj¹ [tak], ¿e nie bêdzie potrzeba s³ów”.

Orêdzie to brzmi:
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byœcie w pokorze prze¿ywali
wszystkie przes³ania, które wam dajê. Drogie dzieci, nie pysznijcie
siê, ¿yj¹c wed³ug nich i opowiadaj¹c: «Ja ¿yjê wed³ug przes³añ».Jeœli
bêdziecie w swym sercu nosiæ te orêdzia i ¿yæ nimi, wszyscy to odczuj¹ tak, ¿e nie bêdzie potrzeba s³ów dla tych, którzy nie s³uchaj¹.
Nie potrzebujecie wypowiadaæ s³ów. Potrzeba wam, drogie dzieci,
¿yæ i dawaæ œwiadectwo swoim ¿yciem. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

Wyrwane z kontekstu stwierdzania D. Rafalskiej, odnoœnie do
tego orêdzia, zupe³nie zmieni³y jego sens, bo z tego, co napisa³a
D. Rafalska, wynika, ¿e nie ma potrzeby mówiæ innym o orêdziach
Gospy, wystarczy tylko, jeœli sami ¿yjemy tymi przes³aniami. Tymczasem orêdzie to ma szczególny kontekst. Jest kierowane do tych,
którzy pyszni¹ siê, mówi¹c innym, ¿e ¿yj¹ przes³aniami Gospy. Im
Matka Bo¿a proponuje, aby nie czynili tego, bo wa¿niejsze jest po224
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korne ¿ycie nimi w cichoœci i dawanie œwiadectwa swoim ¿yciem.
Sama zreszt¹ Rafalska zauwa¿y, ¿e w orêdziu z 25 lutego 1995 Gospa prosi o to, aby byæ misjonarzami Jej orêdzi, wiêc tak naprawdê
nie wiadomo, w jakim celu zosta³ umieszczony tak dziwaczny komentarz odnosz¹cy siê do orêdzia z 20 wrzeœnia 1985 r., który tak¿e
zmieni³ jego sens.
Na podstawie orêdzia z 6 lutego1986 r. Rafalska napisa³a, i¿
Gospa wypowiedzia³a do mieszkañców Medjugorje nastêpuj¹ce
s³owa: „[…] dajê orêdzia najpierw parafii, potem wszystkim innym.
Jest koniecznym, ¿ebyœcie przyjêli orêdzia w pierwszej kolejnoœci wy,
a potem inni”. Dalej stwierdzi³a i¿ „Zdanie to staje siê zrozumia³e
w œwietle twierdzenia, i¿ istot¹ nawrócenia jest przyjêcia orêdzi
i ¿ycie nimi”. Tu odeœle czytelników do orêdzi z 25 wrzeœnia 1998 r.
i 25 lutego 1996 r.
Przytoczê oba orêdzia:
25 wrzeœnia 1998 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byœcie stali siê moimi œwiadkami
¿yj¹c w wierze swoich ojców. Dziatki, szukacie znaków i orêdzi, a nie widzicie, ¿e Bóg wzywa was przez ka¿dy wschód s³oñca o poranku, abyœcie
siê nawrócili i powrócili na drogê prawdy i zbawienia. Dziatki, wiele mówicie o swoim nawróceniu, a ma³o czynicie. Dziatki, nawracajcie siê i zacznijcie ¿yæ moimi orêdziami – nie w s³owach, ale w ¿yciu i wtedy, dziatki,
bêdziecie mieæ si³ê, byœcie siê zdecydowali na prawdziwe nawrócenie
serca. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

25 lutego 1996 r.
„Drogie dzieci. Dziœ wzywam was do nawrócenia. To jest najwa¿niejsze
orêdzie, które tutaj da³am. Dziatki, pragnê, aby ka¿dy z was niós³ moje
orêdzia. Wzywam was, dziatki, abyœcie ¿yli orêdziami, które wam przekazywa³am przez te lata. Ten czas jest czasem ³aski. Szczególnie teraz, kiedy Koœció³ wzywa was do modlitwy i nawrócenia i Ja was wzywam, dziatki, abyœcie ¿yli moimi orêdziami, które wam dawa³am przez
ten czas, od kiedy siê tutaj ukazujê. Dziêkuje, ¿e odpowiedzieliœcie na
moje wezwanie”.

Z przytoczonych orêdzi nie wynika, ¿e istot¹ nawrócenia jest
przyjêcie orêdzi i ¿ycie nimi. W pierwszym orêdziu jest, co prawda,
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powiedziane, aby siê nawracaæ i zacz¹æ ¿yæ orêdziami Matki Bo¿ej. To
zdanie mo¿e byæ traktowane jednak jako koniunkcja, a niekoniecznie
implikacja. W ka¿dym razie, w orêdziu tym Gospa nie stwierdzi³a, ¿e
istot¹ nawrócenia jest – ¿yæ orêdziami Matki Bo¿ej. Umieœci³em ten
komentarz, aby pokazaæ, ¿e Rafalska dokonywa³a nadinterpretacji tekstów orêdzi z Medziugorja. Gdyby jednak w którymœ orêdziu by³o
powiedziane, ¿e nawrócenie zwi¹zane jest z przyjêciem orêdzi Matki
Bo¿ej, to i tak nie by³oby to b³êdne, bo przyj¹æ orêdzia Gospy, to znaczy modliæ siê, poœciæ, pojednaæ siê z Bogiem i ludŸmi, uczestniczyæ
we Mszy œw., nie troszczyæ siê w pierwszym rzêdzie o rzeczy materialne, postawiæ Boga na pierwszym miejscu itd., czyli zmieniæ swoje
¿ycie, wejœæ na drogê nawrócenia. Wydaje siê, ¿e sformu³owania
D. Rafalskiej, wyrwane z kontekstu, maj¹ pewien cel – przeciwstawienie orêdzi Matki Bo¿ej z Medziugorja Ewangelii, jakby by³y to dwa
wykluczaj¹ce siê, odrêbne przes³ania.
Z orêdzia z 25 lutego 1996 r. te¿ nie wynika, aby istot¹ nawrócenia
by³o ¿ycie orêdziami Matki Bo¿ej, wyraŸnie jest natomiast w nim powiedziane, ¿e podstawowym przes³aniem Matki Bo¿ej jest nawrócenie. Skoro podstawowe orêdzie z Medziugorja brzmi: „nawracajcie
siê”, to w powy¿szym stwierdzeniu Rafalskiej ukryty jest absurd, który
mo¿na wyraziæ w s³owach: „istot¹ nawrócenia jest nawrócenie”.
Rafalska napisa³a tak¿e (na podstawie orêdzi z 26 kwietnia 1983 r.
i 24 czerwca1983 r.), ¿e: [Gospa] nie prosi ludzi o nic wiêcej jak tylko
o nawrócenie.
W doœæ d³ugim orêdziu z 24 czerwca 1983 m.in. czytamy „… Jedyne co chcia³am wam powiedzieæ, to nawracajcie siê (…)”.

Jest ró¿nica w stwierdzeniu <nie prosiæ kogoœ o nic wiêcej>, a <jedynie coœ chcieæ powiedzieæ>. W stwierdzeniu Gospy uwidacznia siê
wielka ranga przes³ania o nawróceniu, w stwierdzeniu Rafalskiej wy³ania siê obraz dziwacznego i karykaturalnego orêdzia z Medziugorja.
Tak naprawdê, Gospa w swoich orêdziach prosi o wiele wiêcej ni¿ tylko nawrócenie. Co prawda w orêdziu z 26 kwietnia 1983 r.197 (to orêdzie cytujê z ksi¹¿ki O. Cesca Pilne przes³anie z Medjugorja i nie ma
go w innych zbiorach orêdzi z Medziugorja) mo¿na przeczytaæ:
197
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O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugorja, 296 (por. S³owa z Nieba, 103).
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„Jedynym s³owem, które chcê wam powiedzieæ jest: nawrócenie, dla
ca³ego œwiata. Mówiê to wam, abyœcie je obwieœcili œwiatu (…). Moim
pragnieniem jest nawrócenie. Nie troszczcie siê o nic wiêcej. Wszystko
otrzymacie wraz z nawróceniem”.

Jak siê okazuje w tej samej ksi¹¿ce (O.Cesca), na innej stronie198
(do tego tekstu D. Rafalska siê nie odwo³ywa³a) jest podane orêdzie
dla Jeleny z 26 kwietnia 1983 roku:
„Obieca³am œwiatu widzialny znak. Ale nie oczekujcie na ten znak, bo
przyjdzie zbyt póŸno dla tych, którzy nie wierz¹. Jedynym s³owem, które
chcê im powiedzieæ jest: nawrócenie, dla ca³ego œwiata. Nie proszê
o nic innego, tylko o nawrócenie. (..) Bêdê b³aga³a mego Syna, by was
nie kara³. Wy nie znacie i nie mo¿ecie poznaæ planów Bo¿ych ani nie
wiecie i nie mo¿ecie wiedzieæ, co Bóg zeœle lub co uczyni. Ja tylko proszê o nawrócenie i moj¹ proœb¹ jest tylko to: nawróæcie siê (…)”.

Powy¿sze orêdzie, zreszt¹ bardzo przypomina to z ksi¹¿ki S³owa
z Nieba, podane 24 czerwca 1983 r. (byæ mo¿e dla któregoœ z wizjonerów,
a nie Jeleny). Komu wiêc Gospa przekaza³a podobne s³owa, jaka by³a rzeczywista treœæ tego orêdzia, tego na podstawie przytoczonych danych nie
da siê sprawdziæ, ale na przyk³adzie tego przes³ania widaæ, ¿e nie mo¿na
wyrywaæ sformu³owañ z niepewnego tekstu i jeszcze przypisywaæ ich
Gospie, w dogodnej dla siebie formie, tak jak to uczyni³a D. Rafalska.
D. Rafalska stwierdzi³a te¿, analizuj¹c orêdzia z Medziugorja, ¿e
Nawrócenie jest darem Bo¿ym o który ludzie powinni prosiæ.
Tu odwo³uje siê ona do przes³ania z 23 stycznia 1986 r.
Tymczasem w tym orêdziu mo¿na przeczytaæ:
„... Wzywam was do modlitwy sercem. Jeœli, drogie dzieci, modlicie siê
sercem, stopi siê lód w sercach waszych braci i znikn¹ wszelkie przeszkody. Nawrócenie bêdzie ³atwe dla wszystkich, którzy je bêd¹ chcieli
przyj¹æ. To jest dar, który musicie wymodliæ dla swojego bliŸniego (…)”.

W orêdziu tym Matka Bo¿a prosi³a o modlitwê serca i mówi³a te¿,
¿e nawrócenie jest darem, który musimy wymodliæ dla innych. Jest te¿
powiedziane, ¿e jest ono „³atwe dla wszystkich, którzy je bêd¹ chcieli
przyj¹æ”. W stwierdzeniu Rafalskiej, choæ niewiele ró¿ni¹cym siê od
wezwania Gospy, wyrwanym z kontekstu i umieszczonym jako od198

Tam¿e, 208.
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osobnione zdanie, które przytoczy³em, mo¿e kryæ siê b³êdna sugestia,
¿e nawrócenie zale¿y tylko od Boga, a nie zale¿y od cz³owieka. W rozbudowanym orêdziu Gospy czegoœ takiego nie ma.
Kolejne stwierdzenie Rafalskiej budzi znowu w¹tpliwoœæ co do
prawid³owej interpretacji. Napisa³a tak: Za próbê wywierania nacisku
mo¿na te¿ uznaæ okazywanie przez Gospê smutku, spowodowanego
brakiem odpowiedzi ze strony ludzi (...).
Chodzi³o tu o orêdzia z 14 lutego 1985 r. oraz 25 czerwca 1992 r.
Pierwsze z nich brzmi:
„… Dziœ jest dzieñ, w którym przekazujê orêdzie dla parafii, lecz nie ca³a
parafia przyjmuje orêdzia i nie ¿yje wed³ug nich. Jestem smutna i pragnê, byœcie mnie, drogie dzieci, s³ucha³y i ¿y³y wedle moich orêdzi. Ka¿da rodzina powinna siê modliæ wspólnie i czytaæ Pismo Œwiête (…)”.

Drugie orêdzie:
„… Dziœ jestem szczêœliwa, chocia¿ moje serce jest jeszcze trochê smutne z powodu tych wszystkich, którzy wybrali tê drogê, a potem z niej zrezygnowali. Moja obecnoœæ tutaj jest po to, aby was poprowadziæ now¹
drog¹, drog¹ zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia
(…). Modlê siê za was (…)”.

W przytoczonych orêdziach, gdzie Gospa <pragnie>, <chce nas poprowadziæ>, <modli siê za nas>, nie by³o mowy o jakiejœ próbie nacisku na
kogoœ (taki zwrot móg³by zasugerowaæ próbê zniewolenia innych przez
objawiaj¹c¹ siê Matkê Bo¿¹). W orêdziach tych Gospa zaprasza swoje
dzieci do wype³nienia tego, o co Ona prosi. Natomiast sugestia o próbie
nacisku jest nadinterpretacj¹, gdy¿ nie wynika z tekstu orêdzia.
Mo¿na tak¿e dwuznacznie zrozumieæ wypowiedŸ D. Rafalskiej:
… za próbê nacisku mo¿na te¿ uznaæ (…) liczne s³owa upomnienia
i krytyki, których im nie szczêdzi³a (okazywany przez Gospê smutek te¿
mia³ byæ wg Rafalskiej prób¹ nacisku).
Gospa czasami upomina³a widz¹cych, czy innych ludzi, za niew³aœciwe ich zachowanie, tak¿e zwraca³a im uwagê na ludzkie b³êdne
postawy, ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wizerunek ukazuj¹cej siê Pani,
przedstawiony przez widz¹cych, œwiadczy o Jej niezwyk³ej dobroci,
³agodnoœci i mi³oœci. Ile orêdzi Gospy przytoczy³a Rafalska dla potwierdzenia „tych licznych upomnieñ’? Przytoczy³a ich zaledwie 10,
na kilkaset innych. Na podstawie wypowiedzi Rafalskiej mo¿na po228
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dejrzewaæ Gospê o surowoœæ, a nawet mo¿e z³oœliwoœæ. Przytoczê dwa
przyk³adowe orêdzia z tych, w których – wed³ug Rafalskiej – Gospa
„kierowa³a liczne s³owa upomnienia i krytyki” oraz by³a to z Jej strony
„próba nacisku” (dodam, ¿e charakter pozosta³ych orêdzi jest mniej
wiêcej podobny).
Orêdzie z 8 listopada 1984 r.:
„Drogie dzieci! Nie jesteœcie œwiadomi orêdzi, które przeze mnie Bóg
wam przesy³a. Dajê wam wielkie ³aski, a wy tego nie pojmujecie. Proœcie Ducha Œwiêtego o oœwiecenie. Gdybyœcie wiedzieli, jakich ³ask
udziela wam Bóg, modlilibyœcie siê bez przerwy. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”

oraz z 15 listopada 1984 r.:
„Drogie dzieci! Jesteœcie ludem wybranym i Bóg da³ wam wiele ³ask. Nie
jesteœcie œwiadomi ka¿dego orêdzia, które wam przekazujê. Teraz pragnê powiedzieæ jedynie: módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê! Nie wiem, co
mam wam innego powiedzieæ, gdy¿ was kocham i pragnê, byœcie w modlitwie poznali mi³oœæ moj¹ i Bo¿¹. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje
wezwanie”.

Jeœli D. Rafalska odkry³a w tych orêdziach „liczne s³owa upomnienia i krytyki” Gospy, a nadto jeszcze próbê wywarcia przez objawi¹c¹ siê Matkê Bo¿¹ na kogoœ nacisku, to znaczy, ¿e jej interpretacja
przes³añ z Medziugorja jest tendencyjna, a nadto zniekszta³cj¹ca treœæ
tego przekazu.
Teraz przejdŸmy do zasadniczych b³êdów, jakie zarzuci³a
D. Rafalska orêdziom Matki Bo¿ej, a które dotyczy³y problematyki
nawrócenia. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e tak jak w poprzednich rozdzia³ach Rafalska poszukiwa³a b³êdów w konkretnych orêdziach, tutaj nie poda³a konkretnych faktów (poza tymi, które przytoczy³em
i mo¿e wed³ug niej mia³yby byæ to owe fakty – dowody, choæ
wed³ug mnie jest to jedynie manipulowanie cytowanym materia³em
Ÿród³owym), ale zbudowa³a swoj¹ teoriê na temat nawrócenia na
podstawie orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja.
Wed³ug D. Rafalskiej (zacytujê tylko fragment tej rozbudowanej teorii) … w przypadku „objawieñ” z Medjugorje owymi „wskazówkami” s¹ orêdzia Gospy („nawracajcie siê i zacznijcie ¿yæ moimi
orêdziami”). Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ w tym przypadku nawrócenie
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to zarówno porzucenie dotychczasowej drogi jak i zwrócenie siê ku
orêdziom „Pani”.
Dalej napisa³a, ¿e Koœció³ katolicki rozumie nawrócenie jako porzucenie dotychczasowej drogi i zdecydowanym zwrócenie siê w stronê jedynego Boga (…). W swojej teorii na temat orêdzi z Medziugorja Rafalska
przeciwstawi³a sobie orêdzia Gospy oraz zwrócenie siê ku jedynemu Bogu. Wczeœniej dokona³a podzia³u na etapy w procesie nawrócenia siê, na
podstawie orêdzi z Medziugorja. Stwierdzi³a w zwi¹zku z tym, ¿e: Pierwszy etap rozpoczyna siê i jest wyznaczony gotowoœci¹ s³uchania Gospy
oraz Jej orêdzi, kolejnym etapem ma byæ wg Rafalskiej „realizacja ich
treœci”, a nastêpny to: g³oszenie przes³añ medjugorskich ca³emu œwiatu.
Podobne etapy mo¿na zauwa¿yæ, oczywiœcie, w ka¿dym procesie nawrócenia, ale b³¹d teorii Rafalskiej wynika byæ mo¿e st¹d, ¿e
albo brakuje autorce umiejêtnoœci (a mo¿e chêci?) g³êbszego wnikniêcia w treœæ przkazywanych orêdzi z Medziugorja, albo wystêpuje manipulacja treœci¹ tych przes³añ, poniewa¿ za zwrotem „orêdzie
Matki Bo¿ej z Medziugorja” kryje siê bardzo wiele wskazañ, które
s¹ niczym innym, jak w³aœnie zwracaniem siê cz³owieka ku Bogu.
A przecie¿ analiza orêdzi wskazuje, ¿e nie jest uzasadnione przeciwstawianie sobie orêdzi z Medziugorja i Ewangelii, bo w treœci
orêdzi z Medziugorja kryj¹ siê wskazania ewangeliczne. Zauwa¿my:
zanim Matka Bo¿a zaczê³a mówiæ, „aby ¿yæ jej orêdziami”, podawa³a
bardzo wiele wskazañ znanych z Ewangelii i nie u¿ywa³a s³owa <orêdzie>. Po raz pierwszy s³owo <orêdzie> (chodzi o s³owa Gospy spisane) pojawi³o siê 5 sierpnia 1982 r., a nie by³o wezwania Gospy do nawrócenia na Jej orêdzia, a tym bardziej nie by³o ¿adnej sugestii, która
wskazywa³aby na mo¿liwoœæ przeciwstawienia ich Ewangelii. Mo¿na
tutaj przeczytaæ:
„Dam wam jeszcze kilka konkretnych orêdzi na te czasy: «B¹dŸcie cierpliwi. Czyñcie to, co wam powiedzia³am (...). Comiesiêczna spowiedŸ
bêdzie lekarstwem dla Koœcio³a Zachodniego» (...)”.

Potem s³owo „orêdzie” pojawi³o siê 23 sierpnia 1983 r. i 29 sierpnia 1983 r.
23 sierpnia 1983 r. dla ojca E. Tardiffa:
„... aby przekazaæ moje orêdzie ca³emu œwiatu”.
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29 sierpnia 1983 r. na temat grupy m³odych przed jej wyjazdem na
pielgrzymkê do Širokiego Brijegu:
„... Na miejscu spotkacie innych m³odych. Przeka¿cie im orêdzia, które
wam dawa³am (…)”.

W latach 1981–1983 s³owo „orêdzie” by³o u¿ywane przez Gospê sporadycznie. Matka Bo¿a mówi³a o wielu ró¿nych kwestiach,
a wi¹za³y siê one z wiar¹, modlitw¹, nawróceniem, postem, przystêpowaniem do sakramentu pokuty, uczestniczeniem we Mszy œw.
w latach 1984-2002 (chodzi o orêdzia czwartkowe i comiesiêczne
dla Mariji) na oko³o 350 orêdzi z tego okresu oko³o 50 zawiera³o
s³owo: <orêdzie> czy te¿ <polecenie>, <przes³anie>, <s³owa> (Gospy) (nie licz¹c zakoñczenia ka¿dego orêdzia: „Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”).
Tu mo¿na postawiæ pytanie. Skoro wed³ug Rafalskiej Matka
Bo¿a chcia³a nawróciæ do „swojego orêdzia”, to dlaczego dopiero
po 1984 r. u¿ywa³a czêœciej tego s³owa? Do czego kierowa³a
wczeœniej swoich s³uchaczy? Dlaczego tak rzadko u¿ywa³a terminu „orêdzie”? (Jak wynika ze stwierdzeñ D. Rafalskiej, Matka
Bo¿a chcia³a wiernych odci¹gn¹æ od Ewangelii, a prowadziæ ku
swoim orêdziom).
Te fakty œwiadcz¹, ¿e teoria D. Rafalskiej jest po prostu niedorzeczna.
Teraz przytoczê przyk³adowe orêdzia Gospy o nawróceniu, pokazuj¹c, ¿e stwierdzenia Rafalskiej sugeruj¹ce, ¿e Gospa chce nawrócenia na „swoje orêdzia” (w znaczeniu przeciwstawienia tych
orêdzi Ewangelii) jest b³êdem.
22 lipca 1981
„Niech bêdzie pochwalony Jezus. Wielu ludzi nawróci³o siê, a niektórzy
z nich nie byli u spowiedzi od czterdziestu piêciu lat, i oto teraz spowiadaj¹ siê. IdŸcie w pokoju Boga”.

Tu wyraŸnie widaæ, ¿e w nauczaniu Gospy jest widoczny zwi¹zek
miêdzy nawróceniem a przyst¹pieniem do sakramentu pokuty (czy¿by
to nie by³o zgodne z nauczaniem Koœcio³a?)
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Orêdzie z 23 czerwca 1982
„... i niech ludzie siê nawracaj¹,dopóki to jeszcze mo¿liwe. Jest wiele
grzechów poni¿ania, przekleñstw, k³amstw i z³ych s³ów. Niech siê nawracaj¹, spowiadaj¹ siê, przystêpuj¹ do Komunii (...)”.

W tym orêdziu równie¿ widaæ zwi¹zek miêdzy nawróceniem a porzuceniem grzechu, czego dalsz¹ konsekwencj¹ jest przyst¹pienie do
sakramentu pokuty, a potem przyjêcie Komunii œw.
Wiosna 83
„Pospieszcie siê z nawróceniem (...)”
„Wy, którzy wierzycie nawracajcie siê i pog³êbiajcie wasz¹ wiarê”.

Matka Bo¿a mówi po prostu o nawróceniu, nie widaæ tu zwracania
kogoœ ku swojemu „orêdziu”.
Orêdzi o nawróceniu jest o wiele wiêcej, przytoczê jeszcze
przes³ania z lat póŸniejszych, bo mo¿e Gospa póŸniej zmieni³a zdanie i kierowa³a swoich s³uchaczy ku czemuœ innemu...
25 sierpnia 1992 r.
„... Kocham was moj¹ macierzyñsk¹ mi³oœci¹, wzywam, byœcie otworzyli mi siê ca³kowicie, abym przez ka¿dego z was mog³a nawracaæ
i ratowaæ œwiat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest
dobre (...)”

Matka Bo¿a chce z nasz¹ pomoc¹ nawracaæ, ratowaæ innych, tych,
którzy s¹ pod wp³ywem grzechu.
25 paŸdziernika 1998 r.
Gospa przypomina o tym, co mówi³a w czasie pierwszych
objawieñ:
„... Wzywam was, byœcie w swoich rodzinach odnowili ¿ar pierwszych
dni, gdy wzywa³am do postu, modlitwy i nawrócenia (...)”.

25 listopada 1998 r.
„... w szczególny sposób przygotujcie swoje serce. Niech spowiedŸ
œwiêta bêdzie dla was pierwszym aktem nawrócenia, a wtedy, drogie
dzieci, zdecydujecie siê na œwiêtoœæ. Niech wasze nawrócenie i zdecydowanie siê na œwiêtoœæ zostanie podjête dzisiaj, a nie jutro (...)”.
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25 marca 1999 r.
„(...) w szczególny sposób, dziatki, wzywam was, byœcie modlili siê
o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiœci i codziennymi
przekleñstwami przebijaj¹ moje serce i serce mojego Syna Jezusa (...)”.

25 listopada 2002 r.
„(...) Równie¿ dziœ wzywam was do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serca Bogu poprzez spowiedŸ œwiêt¹ i przygotujcie duszê, aby
w waszym sercu ponownie mog³o narodziæ siê Dzieciê Jezus (...).

Z przedstawionych przes³añ nie wynika, aby Matka Bo¿a odci¹ga³a
ludzi od nauki Ewangelii, a kierowa³a ich ku swoim orêdziom.
Czy¿by œw. Pawe³ odci¹ga³ swoich s³uchaczy od Chrystusa,
a prowadzi³ ku sobie pisz¹c w Liœcie do Filipian:
„B¹dŸcie, bracia wszyscy razem moimi naœladowcami i wpatrujcie siê
w tych, którzy tak postêpuj¹ (…) (Flp, 3, 17).

Albo:
„… jak wielk¹ walkê toczê o was (…)” (Kol 2, 1),
„… Zaczêliœcie królowaæ bez nas (…) ja to w³aœnie przez Ewangeliê
zrodzi³em was w Chrystusie Jezusie” (1Kor, 4, 8. 15).

W pracy D. Rafalskiej mo¿na tak¿e przeczytaæ:
Ci przeto, którzy nawracaj¹ siê na orêdzia Gospy i kszta³tuj¹ swoje ¿ycie
zgodnie z zawartymi w nich wskazówkami nie s³uchaj¹ g³osu Chrystusa.

Orêdzie z 25 grudnia 1996 r. (tak¿e wiele innych przes³añ) pokazuje, ¿e to co mówi D. Rafalska jest nieprawd¹.
Orêdzie z 25 grudnia 1996 r.
„Drogie dzieci! Dziœ jestem z wami w szczególny sposób, trzymaj¹c
Dzieciê Jezus w swoich ramionach i wzywam was, dziatki, abyœcie
otworzyli siê na Jego wezwanie. Ono wzywa was do radoœci. Dziatki,
¿yjcie radoœnie przes³aniami Ewangelii, które powtarzam od czasu, kiedy jestem z wami. Dziatki, jestem wasz¹ Matk¹ i pragnê odkryæ wam
Boga mi³oœci i Boga pokoju. Nie pragnê, aby wasze ¿ycie up³ywa³o
w smutku, lecz by by³o spe³nione w radoœci na wiecznoœæ, zgodnie
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z Ewangeli¹. Tylko w ten sposób wasze ¿ycie bêdzie mia³o sens. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”199

Przytoczone orêdzia pokazuj¹, ¿e teoria, któr¹ stworzy³a Dorota
Rafalska (nie przedstawi³a zreszt¹ ¿adnego orêdzia, które potwierdza³oby ow¹ teoriê), odnoœnie do problemu nawrócenia, jest fa³szywa.
Kolejnym problemem dotycz¹cym analizowanego podrozdzia³u pracy D. Rafalskiej s¹ pomówienia widz¹cych.
Rafalska zarzuci³a wizjonerom, i¿ stanowi¹ oni „kolegium” (...)
swoisty „Urz¹d Nauczycielski” paralelny w stosunku do Urzêdu Nauczycielskiego sprawowanego przez kolegium biskupów Koœcio³a katolickiego” i jak dalej napisa³a: (...) Skoro wiêc wizjonerzy nie przemawiaj¹ na mocy misji Koœcio³a, to zgodnie z zasad¹ ewangelizacji
podan¹ przez Josepha Ratzingera, mówi¹ oni i dzia³aj¹ we w³asnym
imieniu oraz w imieniu tego, przez kogo s¹ kierowani, czyli domniemanej Matki Bo¿ej (Gospy).
D. Rafalska, nie przedstawi³a ¿adnego dowodu, aby potwierdziæ
swoje zarzuty przeciwko wizjonerom. Przytoczy³a wypowiedŸ kardyna³a
Ratzingera, który sam, o dziwo, nie wyst¹pi³ z takim oskar¿eniem przeciwko wizjonerom, a chyba lepiej zna wydane przez siebie dokumenty...
Je¿eli widz¹cy stanowiliby jakieœ „kolegium”, to powinni spotykaæ siê, wydawaæ stosowne dokumenty po wspólnej naradzie. A tymczasem wszyscy widz¹cy prowadz¹ niezale¿ne ¿ycie, maj¹ swoje
rodziny. Jeœli spotykaj¹ siê, to zapewne nie w celu wydawania wspólnych decyzji. W tekstach Ÿród³owych czytamy, ¿e 28 sierpnia 1981 r.
Ivan wyjecha³ do seminarium, Mirjana te¿ wyjecha³a, aby kontynuowaæ naukê. Wszyscy niezale¿nie od siebie g³osz¹ to, co im Matka
Bo¿a przekaza³a. Skoro Rafalska przedstawi³a w pracy naukowej ró¿ne oskar¿enia przeciwko widz¹cym (by³y to jedynie jej subiektywne
odczucia), to ja opiszê moje wra¿enia, dotycz¹ce spotkañ z widz¹cymi.
Widz¹cy byli postrzegani przeze mnie jako zwyczajni i proœci
ludzie. Nie zauwa¿y³em w ich zachowaniu wywy¿szania siê w stosunku do innych ludzi. W ich wypowiedziach nie by³o tonu pouczaj¹cego czy w³adczego. Robili wra¿enie ludzi pokornych, którzy
autentycznie wierz¹ w to, co mówi¹. Z wielkim entuzjazmem mówili
199

W nastêpnych rozdzia³ach przytoczê orêdzia, które precyzuj¹, co oznacza
(w orêdziach z Medziugorja) samo s³owo <orêdzie>.
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o sprawach Bo¿ych. Mia³em przekonanie, ¿e oni po prostu mówili
to, co im przekaza³a Matka Bo¿a.
Odnosz¹c siê do innej wypowiedzi D. Rafalskiej dotycz¹cej przes³añ z Medziugorja: Ludziom ¿yj¹cym treœci¹ przes³añ z Medjugorje
przypisuj¹ zaœ rolê jak¹ pe³ni Koœció³, mo¿na przytoczyæ jeszcze kilka
orêdzi, które pokazuj¹, i¿ Maryja nie przeciwstawia³a swojej nauki Koœcio³owi. Gospa nie przypisywa³a ludziom ¿yj¹cym treœci¹ przes³añ roli,
jak¹ pe³ni Koœció³, ale zwraca³a uwagê na podporz¹dkowanie siê Koœcio³owi, zachêca³a te¿ do pracy w Koœciele.
Lipiec 1981 r.
„Róbcie dobrze to, co jest waszym obowi¹zkiem i o co prosi Koœció³”.

1986 r.
Na temat uznania objawieñ przez Koœció³:
„Oczywiœcie nale¿y siê podporz¹dkowaæ autorytetowi Koœcio³a. Zanim
jednak Koœció³ siê wypowie, trzeba wzrastaæ duchowo, gdy¿ Koœció³ nie
bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê w pró¿ni, ale potwierdzaj¹c, a to oznacza
rozwój dziecka. Najpierw nastêpuj¹ narodziny potem chrzest, a potem
bierzmowanie. Koœció³ potwierdzi to, co narodzi³o siê z Boga. Musimy postêpowaæ i wzrastaæ w ¿yciu duchowym, czerpi¹c inspiracje z tych orêdzi”.

31 paŸdziernika 1985 r.
„Drogie dzieci! Pragnê was powo³aæ do pracy w Koœciele (…)”.

Kolejne zarzuty postawione orêdziom z Medziugorja wyrazi³a Rafalska w nastêpuj¹cy sposób: Podsumowuj¹c przedstawion¹ wy¿ej problematykê orêdzi dotycz¹cych nawrócenia zauwa¿amy, i¿ prezentuj¹ one
niekatolick¹ naukê o drodze nawrócenia, gdy¿ sugeruj¹, i¿ drog¹ t¹ s¹
nieuznane przez Koœció³ objawienia prywatne (…).
Mo¿na postawiæ pytanie: czy wolno ¿yæ orêdziami Matki Bo¿ej
z Medziugorja, skoro s¹ to objawienia prywatne i ponadto Koœció³
ich jeszcze nie uzna³? Wystarczy siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz, do objawieñ z Lourdes, czy te¿ Fatimy. W ka¿dym z tych objawieñ prywatnych by³ czas, w którym nie by³y one jeszcze akceptowane przez
Koœció³, a jednak pewna grupa ludzi ¿y³a orêdziami objawiaj¹cej siê
Matki Bo¿ej. Wiêcej, gdyby wszyscy zignorowali te objawienia,
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czekaj¹c na zatwierdzenie ich przez Koœció³, to zapewne orêdzie
Matki Bo¿ej z Lourdes czy z Fatimy by³oby nieznane nikomu a¿ do
dnia dzisiejszego. Matka Bo¿a w Fatimie nie zachêca³a do modlitwy
ró¿añcowej, a¿ te objawienia zostan¹ uznane przez Koœció³, tylko
wzywa³a, aby jej orêdzie od razu realizowaæ. Czy¿by Matka Bo¿a
naruszy³a jak¹œ dyscyplinê w Koœciele? Albo czy Bernadeta z Lourdes albo dzieci z Fatimy by³y niepos³uszne Koœcio³owi, skoro
wype³nia³y polecenia Matki Bo¿ej i jeszcze g³osi³y je œwiatu bez pozwolenia Koœcio³a? Wizjonerzy ci po prostu zobaczyli Matkê Bo¿¹
i przekazywali spontanicznie Jej orêdzia innym ludziom. Koœció³
akceptuj¹c objawienia w Lourdes czy w Fatimie nie zauwa¿y³ ¿adnego b³êdu tak¿e w naruszeniu dyscypliny koœcielnej.
Tak naprawdê powinniœmy otwieraæ siê na dzia³anie Ducha
Œwiêtego codziennie, zachowuj¹c jednoczeœnie w³aœciw¹ roztropnoœæ. By³oby absurdalne, gdyby ktoœ odk³ada³ realizacjê wszystkich
otrzymanych natchnieñ od Boga, czekaj¹c na uznanie ich przez
Koœció³. Nigdy nie powsta³by Koœció³, gdyby Aposto³owie mieli
tak¹ postawê i czekali na uznanie Go przez Sanhedryn... Koœció³ beatyfikowa³ czy kanonizowa³ Bernadetê z Lourdes, Hiacyntê czy
Franciszka z Fatimy, a nie tych „uczonych w Piœmie” i „oœwieconych”, którzy w owym czasie walczyli z dzie³em Bo¿ym, przeszkadzaj¹c Matce Bo¿ej w ratowaniu dusz ludzkich. Skoro wizjonerzy z Fatimy zostali wyniesieni na o³tarze, to zapewne Koœció³ nie
wykry³ u nich postawy niepos³uszeñstwa.
Ponadto zwierzchnicy Koœcio³a w swoich wypowiedziach zwracaj¹ uwagê (o czym póŸniej bêdê pisa³), ¿e gdyby w orêdziach Gospy
znaleziono treœci sprzeczne z nauk¹ Koœcio³a, to dawno by ju¿ zakaza³
pielgrzymowania do tego miejsca. a Koœció³ tymczasem zatwierdzi³
Medziugorje jako miejsce modlitwy (sanktuarium)200 i postrzega dobre owoce zwi¹zane z tym miejscem. Pozwoli³ te¿ oficjalnie funkcjonowaæ niektórym wspólnotom religijnym, które ¿yj¹ orêdziami
Matki Bo¿ej z Medziugorja.
Skoro Koœció³ nie zakaza³ ¿yæ orêdziami medziugorskimi katolikom, to znaczy, ¿e ma inne zdanie w tej kwestii ni¿ Dorota Rafalska, i¿
200

Oœwiadczenie kardyna³a Kuharicia z 1993, zamieszczone w „Glasie Kon-

cila”.
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[orêdzia z Medziugorja] prezentuj¹ (...) niekatolick¹ naukê o drodze nawrócenia, gdy¿ sugeruj¹, i¿ drog¹ t¹ s¹ nieuznane przez Koœció³ objawienia prywatne (…).
W tym miejscu nale¿y jeszcze poruszyæ pewien problem,
zwi¹zany z objawieniami prywatnymi.
Katolik nie ma obowi¹zku wierzyæ w objawienia prywatne (co
najwy¿ej straci zwi¹zane z tymi objawieniem ³aski). Inn¹ kwesti¹
jest jednak tendencyjne wystêpowanie przeciwko takim objawieniom. Jest powa¿n¹ nieroztropnoœci¹ walczyæ z dzie³em Bo¿ym.
Fakt objawienia siê Matki Bo¿ej jest faktem niezale¿nym od czyjejœ
wiary czy niewiary w dane objawienia. Zapewne nie maj¹ zbyt dobrej oceny w oczach wspó³czesnego Koœcio³a ci, którzy walczyli
z objawieniami w Lourdes czy Fatimie. Jak zauwa¿y³ R. Laurentin
we Wspó³czesnych objawieniach Najœwiêtszej Maryi Panny:
„Objawienia i rewelacje nie zosta³y zakoñczone w czasach aposto³ów.
Pojawiaj¹ siê one w ca³ej historii Koœcio³a, a¿ do naszych czasów. Ich
nowe nasilenie zdumiewa, lecz odpowiada pewnej potrzebie i pewnej
roli do wype³nienia, bez wzglêdu na jej skromne rozmiary”.

W innym miejscu napisa³:
„Tak wiêc objawienia maj¹ swoj¹ rolê do spe³nienia i, jeœli jest ona w³aœciwie rozumiana, winny byæ przyjête z radoœci¹ jako Bo¿a ³aska i gwiazda
poœród nocy wiary (...). Dlaczego wiêc tyle nieufnoœci, agresywnoœci i represji, gdy idzie o objawienia. Historia sama odpowie na to pytanie”.

I jeszcze jedna jego wypowiedŸ:
„Nie jest bynajmniej rol¹ objawieñ uzupe³niæ Ewangeliê, w której Chrystus powiedzia³ wszystko, co jest konieczne do Zbawienia, lecz jedynie
przywo³ywaæ j¹ przed nasze niewidz¹ce oczy, nasze nies³ysz¹ce uszy,
zaktualizowaæ wed³ug nowych miejsc i czasu, ods³oniæ nowy potencja³
Ewangelii, ukazaæ nam jej ¿yciow¹ donios³oœæ”.

Myœlê, ¿e skoro Matka Bo¿a ukazywa³a siê w Lourdes, Fatimie czy
innych miejscach, to realizowa³a dzie³o Bo¿e. Tendencja do lekcewa¿enia objawieñ, ze wzglêdu tylko na nazwê „prywatne” nie jest w³aœciwa, gdy¿ maj¹ one swoj¹ rolê do wype³nienia.
Zauwa¿my, ¿e orêdzie z Fatimy mia³o wp³yw na losy ca³ego œwiata. Poniewa¿ nie pos³uchano Matki Bo¿ej, wiêc dosz³o do straszliwej
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wojny œwiatowej, a kiedy Ojciec Œwiêty odda³ Rosjê Jej Niepokalanemu
Sercu, równie¿ zmieni³a siê sytuacja na œwiecie, tak¿e w Koœciele. Wiele
objawieñ prywatnych zwróci³o uwagê Koœcio³a na okreœlone nabo¿eñstwa czy obchodzenie konkretnych œwi¹t. Myœlê, ¿e mówi¹c o objawieniach prywatnych nale¿a³oby je odpowiednio klasyfikowaæ, bo nie
wszystkie maj¹ tak¹ sam¹ rangê. S¹ wœród nich zapewne objawienia
prywatne, regionalne czy skierowane do jakiejœ grupy osób, o których
w wielu zak¹tkach œwiata nikt nawet nie s³ysza³. S¹ te¿ objawienia prywatne, które mo¿na nazwaæ „wielkimi”. Ich orêdzie skierowane jest do
ludzi ca³ego œwiata i ranga ich jest zapewne wy¿sza ni¿ objawieñ z tej
pierwszej grupy. Do tych objawieñ, które zas³uguj¹ na miano wielkich
nale¿¹ objawienia Matki Bo¿ej z Lourdes czy Fatimy. Jeœli Koœció³ definitywnie uzna objawienia z Medziugorja, to zapewne bêd¹ one te¿ klasyfikowane do tej samej kategorii objawieñ prywatnych.
Teraz przejdziemy do kolejnego zarzutu postawionego przez Rafalsk¹ orêdziom z Medziugorja. Jak stwierdzi³a ona we wnioskach:
… akcentuj¹ równoœæ wszystkich religii i ich wyznawców, co mo¿na
interpretowaæ w sposób niezgodny z nauk¹ Koœcio³a katolickiego (…).
Wczeœniej napisa³a te¿ : Nastêpny b³¹d wystêpuje w stwierdzeniu
„Pani”, i¿ „w zasadzie wszystkie religie s¹ podobne” (...).
Powo³a³a siê na wypowiedŸ z tendencyjnego artyku³u Les inquietudes de l`eglise pour Medjugorje zamieszczonego w „Famille Chrétienne” 14 listopada 1997 r. i stwierdzi³a, ¿e (tu nie wiadomo, czy
powiedzia³a tak Vicka czy te¿ Gospa) Istnienie nierównoœci miêdzy religiami zale¿y równie¿ „od w³adzy któr¹ ka¿dy ksi¹dz nosi w sobie”.
Rafalska te¿ napisa³a, ¿e orêdzia te … prezentuj¹ now¹ naukê
potwierdzaj¹c¹ wspó³czesne teorie indyferentyzmu religijnego
oraz powo³uj¹c siê na orêdzie z 1 paŸdziernika 1981 r.: … domniemana Matka Bo¿a „objawi³a”, i¿ wyznawcy wszystkich religii,
w tym muzu³manie i prawos³awni s¹ równi przed Bogiem, jak napisze dalej: W porz¹dku ³aski zatem katolicy i cz³onkowie innych
wyznañ nie s¹ równi przed Bogiem. W tych pierwszych Bóg ma
upodobanie, w drugich – nie.
Z racji tego, ¿e ta kwestia by³a ju¿ dyskutowana przez teologów,
a zarzuty stawiane przez Rafalsk¹ nie s¹ nowe, zacytujê kilku teologów, którzy stwierdzili, ¿e w orêdziu z Medziugorja nie ma ¿adnego b³êdu.
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Pozytywn¹ opiniê o orêdziu Gospy wydali m.in.: teologowie
z krajów by³ej Jugos³awii: L. Rupèiæ, R. Grafenauer, S. Barbariæ. i Dugandiæ, ale tak¿e potem z ca³ego œwiata m.in. R Laurentin, M. O’Carrol, Ch. Molett, R. Faricy a tak¿e Hans Urs von Balthazar. Ten ostatni
powiedzia³:
„Nie mam jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do autentycznoœci faktów; nie,
¿adnej w¹tpliwoœci. Wszystko, jako ca³oœæ wydaje mi siê w pe³ni konsekwentne: prostota orêdzia, pos³uszeñstwo wobec orêdzia, które jest
kontynuacj¹ poprzednich objawieñ Matki Bo¿ej (...) trzeba umieæ odró¿niæ to, co naprawdê pochodzi od Boga a co pochodzi od ludzi. Trudnoœæ
polega na interpretacji i t³umaczeniu faktów. Co szczególnie jest niebezpieczne, to pytania kierowane do widz¹cych oraz przeprowadzanie
z nimi wywiadów”201.

Ten s³ynny teolog powiedzia³ te¿ odnoœnie do ponawianych zarzutów przeciwko tym objawieniom przez biskupa miejsca: „…
Ponownie wychodzisz z oskar¿eniami, które zosta³y stokrotnie obalone”202.

Problem tzw. ekumenizmu w orêdziach z Medziugorja znany by³
wiêc ju¿ teologom w latach 80 ubieg³ego stulecia. Zacytujê R. Laurentina, który wypowiadzie³ siê w tej kwestii (ta wypowiedŸ znanego mariologa podsumowuje orêdzie, w którym Rafalska znalaz³a b³¹d):
„... Krótko mówi¹c zarzuty te (i inne bardziej subtelne) oparte na ocenach rzadko dos³ownego sformu³owania, jakie widz¹cy w swoich relacjach nadaj¹ s³owom Naszej Pani oraz na tendencyjnej nieprzychylnej, czy te¿ wrêcz z³oœliwej interpretacji, jak¹ siê tym s³owom nadaje.
Chrzeœcijañsk¹ regu³¹ w podobnym przypadku jest rozumienie ka¿dej
wypowiedzi w ca³okszta³cie wypowiedzi oraz wyjaœnienie ró¿nic jêzykowych z uwzglêdnieniem generalnego kontekstu. Doktrynalny kontekst
w Medjugorie jest bez zarzutu jak oœwiadczy³ Monsignor Franciæ – przewodnicz¹cy Doktrynalnej Komisji Episkopatu Jugos³owiañskiego”.

Równie¿ trzeba przypomnieæ os¹d Koœcio³a na dzieñ dzisiejszy,
który dotychczas nie znalaz³ nic sprzecznego z wiar¹ katolick¹, bo
w przeciwnym razie zakaza³by rozpowszechniania tych orêdzi.
PrzejdŸmy teraz do szczegó³owej analizy tych orêdzi, które
zwi¹zane s¹ z kwesti¹ tzw. ekumenizmu.
201
202

O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugoria, 181.
M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 39.
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Rafalska zacytowa³a orêdzie z 1 paŸdziernika 1981 r., które
w S³owach z Nieba w t³umaczeniu polskim brzmi:
„na pytanie – Czy wszystkie religie s¹ dobre?
«Wyznawcy wszystkich religii s¹ równi przed Bogiem. Bóg panuje nad
ka¿d¹ religi¹ jak w³adca nad swym królestwem. Nie wszystkie religie na
œwiecie s¹ takie same, gdy¿ ludzie nie podporz¹dkowali siê przykazaniom
Bo¿ym w taki sam sposób. Odrzucaj¹ je i oczerniaj¹».
– Czy wszystkie koœcio³y s¹ takie same ?
«W niektórych ludzie bardziej siê modl¹ do Boga, w innych mniej, to
zale¿y od ksiê¿y, którzy prowadz¹ modlitwy, to zale¿y tak¿e od wp³ywu,
jaki maj¹»”.

Inn¹ wersjê tego, co powiedzia³a Gospa odnoœnie do tzw. ekumenizmu poda³ R. Laurentin w Studiach medycznych i naukowych nad objawieniami w Medjugorje:
„W Bogu nie ma ani podzia³u ani religii. To w³aœnie wyœcie w œwiecie
stworzyli podzia³y. Jedynym poœrednikiem jest Jezus Chrystus. S¹ podzia³y w œwiecie, poniewa¿ wierz¹cy oddzielili siê jedni od drugich. Nie
bierzcie wcale pod uwagê wzglêdu na osobê.”

I doda³ jeszcze:
„Fakt, ¿e nale¿ycie do takiej czy innej religii nie jest bez znaczenia.
Duch Œwiêty nie jest obecny w równym stopniu w ka¿dym Koœciele.”

R. Laurentin przytoczy³ tak¿e wypowiedŸ jednego z wizjonerów:
„Widzisz, ¿e wszystkie objawienia pojawiaj¹ siê w Koœciele katolickim,
a to powinno ci du¿o powiedzieæ”.

Wspomina tak¿e wersjê podan¹ w S³owach z Nieba. Wersja zamieszona w oryginale francuskim brzmi:
„Les membres de toutes les religions sont égaux devant Dieu. Dieu
règne sur chaque religion comme le souverain dans son royaume. Dans
le monde, toutes les religions ne sont pas les me^mes, car les gens ne se
soumettent pas aux commandements de Dieu de la me^me façon. Ils les
rejettent et les dénigrent”.

Jest ona te¿ zamieszczona w podobnym brzmieniu w Messages
and Teachings of Mary at Medjugorje (R. Laurentin, R. Lejeune).
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R. Laurentin203 jednak napisa³:
„Dopatrywano siê indyferentyzmu powo³uj¹c siê na inn¹ wersjê wypowiedzi, która – jak mi siê wydaje – nie by³a wcale stwierdzona, a mianowicie:
«Bóg kieruje wszystkimi wyznaniami, podobnie jak król swymi poddanymi
przy pomocy poœredników, wybranych spoœród ministrów»”.

Znawca tego problemu, J.E. F. Franciæ – przewodnicz¹cy Doktrynalnej Komisji Episkopatu Jugos³owiañskiego, arcybiskup ze Splitu
(s¹siednia diecezja w stosunku do diecezji Mostar-Duvno) przedstawi³
to orêdzie Gospy w nastêpuj¹cy sposób:
„Matka Bo¿a powiedzia³a wizjonerom: «Wszystkie wiary s¹ dobre, gdy¿
w ka¿dej religii ludzie mog¹ zostaæ zbawieni, je¿eli ¿yj¹ w zgodzie z sumieniem. Dlatego ludzie musz¹ ceniæ swoj¹ wiarê. Bóg jest jeden dla
wszystkich ludzi, ale ludzie siê podzielili i stali siê Ÿli dla siebie»204”.

Jedno jest pewne, nie ma jednolitej wersji (wiarygodnej) orêdzi
dotycz¹cych ekumenizmu.
Orêdzie z 1 paŸdziernika 1981 r.205 sk³ada siê z pytañ postawionych Gospie przez wizjonerów i odpowiedzi na nie. Gdyby ktoœ przeprowadzi³ eksperyment i kaza³ bardzo zdolnemu cz³owiekowi zapamiêtaæ dok³adnie treœæ odpowiedzi, po postawieniu mu trzech pytañ, to
podejrzewam, ¿e mia³by on du¿e trudnoœci z zapamiêtaniem ca³ego
tekstu, a tym bardziej odtworzeniem go, co do ka¿dego s³owa.
Widz¹cy z Medziugorja nale¿¹ raczej do ludzi przeciêtnie zdolnych, a wymaga siê od nich, aby w sposób perfekcyjny odtwarzali
przekaz Matki Bo¿ej z dok³adnoœci¹, co do ka¿dego s³owa.
Podczas ka¿dego objawienia ludzie prosili widz¹cych, aby pytali
Matkê Bo¿¹ o ró¿ne kwestie. Widz¹cy otrzymywali odpowiedzi od
Gospy i starali siê zapamiêtaæ jej istotne treœci. Nie byli zapewne skoncentrowani na szczegó³ach. Nie starali siê zapamiêtywaæ odpowiedzi
Matki Bo¿ej w tak sposób, jak uczy siê na pamiêæ wiersza (trzeba wte203 Tu trzeba dodaæ, ¿e R. Laurentin nie bada³, tak jak Rafalska, problemu Medziugorja „na odleg³oœæ”, ale by³ tym, który mia³ dostêp do wszelkich bezpoœrednich Ÿróde³ oraz bada³ wizjonerów bezpoœrednio.
204 M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 103.
205 W orêdziu tym nie przytoczy³em jeszcze jednego pytania i odpowiedzi, poniewa¿ dotyczy³o innego problemu.
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dy zapamiêtaæ dok³adnie ka¿de s³owo). Wa¿ne by³o natomiast uchwycenie sensu wypowiedzi Gospy (chyba, ¿e podawa³a Ona jakieœ konkretne przes³anie, wtedy wa¿ne by³o zapamiêtanie jego treœci).
D. Rafalska nie prowadzi³a analizy porównawczej tego orêdzia,
zamieszczonego w ró¿nych Ÿród³ach. Korzystaj¹c z ksi¹¿ki W. Weible’a przy³apa³a Gospê na „b³êdzie” s³ownym. Powinna jednak
uwzglêdniæ te¿ orêdzie Mirjany z lat 1984–1985 r. (z ksi¹¿ki S³owa
z Nieba, z której D. Rafalska korzysta³a). Gospa mia³a powiedzieæ
do ksiêdza katolickiego tak:
„… Powiedz temu ksiêdzu, powiedz wszystkim, ¿e to wy jesteœcie podzieleni na ziemi. Muzu³manie i prawos³awni, z tego samego tytu³u co
katolicy s¹ równi przed Moim Synem i przede Mn¹; wszyscy jesteœcie
moimi dzieæmi. Oczywiœcie wszystkie religie nie s¹ równe, ale ludzie s¹
równi przed Bogiem (...). Nie wystarczy nale¿eæ do Koœcio³a Katolickiego, aby zostaæ zbawionym (...)”.

Dlaczego D. Rafalska nie odwo³a³a siê do tego tekstu, w którym
Mirjana cytuje wypowiedŸ Gospy, która stwierdzi³a wyraŸnie, ¿e to nie
wszystkie religie s¹ równe, tylko ludzie s¹ równi przed Bogiem? Czy jej
wybór orêdzi nie jest tendencyjny?
R. Laurentin zwróci³ uwagê, aby to orêdzie odczytywaæ
w kontekœcie sytuacji spo³eczno-politycznej i religijnej ówczesnej
Jugos³awii. Ten kraj by³ wtedy zlepkiem ró¿nych narodowoœci
i religii. Przes³anie Dziewicy jest zaproszeniem do mi³oœci wszystkich braci. Gdyby Gospa w Medziugorju powiedzia³a tak, jak to
wyrazi³a D. Rafalska (odwo³uj¹c siê do dawnej wypowiedzi Koœcio³a206), tzn.: … w porz¹dku ³aski zatem katolicy i cz³onkowie innych wyznañ nie s¹ równi przed Bogiem. w tych pierwszych Bóg ma
upodobanie, w drugich nie, zapewne nie sprzyja³oby to pojednaniu
miêdzy wyznawcami ró¿nych religii. Tymczasem obok siebie mieszkali muzu³manie, katolicy, prawos³awni i ateiœci. Przytoczê wypowiedŸ Gospy, odnosz¹c¹ siê do innych wyznawców religii, z ksi¹¿ki
S³owa z Nieba, z roku 1987:
206

Szkoda, ¿e w tym miejscu Rafalska nie przytoczy³a odpowiednich dokumentów z Soboru Watykañskiego II, bo jak zauwa¿aj¹ teologowie, treœæ orêdzi
z Medziugorja jest zbli¿ona do nauczania tego¿ Soboru.
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„Kochajcie waszych braci prawos³awnych, Serbów i Muzu³manów tak
samo i ateistów, którzy was przeœladuj¹”.

Mo¿na przeczytaæ we wprowadzeniu do Deklaracji „o stosunku
Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich” z Soboru Watykañskiego II:
„Deklaracja ujawnia dwa podstawowe Ÿród³a tej nowej, otwartej postawy wobec braci innych religii. S¹ to:
1) poczucie licznych i ró¿norakich wiêzi istniej¹cych z woli Boga w rodzinie ludzkiej odczuwanych przez katolicyzm tak¿e na p³aszczyŸnie religii.
2) szczere pragnienie braterskiej mi³oœci (...).
(...) Islamowi poœwiêca Deklaracja du¿o wiêcej uwagi ani¿eli wielkim
religiom Wschodu, co t³umaczy siê przede wszystkim wiêksz¹ jego
dojrza³oœci¹ religijn¹, jak równie¿ wzglêdami taktycznym, a mianowicie chêci¹ nieura¿enia narodów arabskich (...)”.

Rafalska stwierdzi³a, ¿e orêdzia Gospy z Medziugorja prezentuj¹
now¹ naukê, potwierdzaj¹c¹ wspó³czesne teorie indyferentyzmu religijnego. Tu znowu cytuje W. Weible’a, który – wed³ug D. Rafalskiej – mia³
napisaæ: nie zwa¿aj¹c na to, kto jak¹ wiarê wyznaje nale¿y nawróciæ siê
sercem, a sam¹ tê wypowiedŸ skomentuje: Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e „nawrócenie na orêdzia” Królowej Pokoju nie musi powodowaæ zmiany wyznania (…).
Jeœli chodzi o wypowiedŸ W. Weible’a, trzeba zauwa¿yæ, ¿e po raz
kolejny Rafalska zniekszta³ci³a sens cytowanych tekstów Ÿród³owych.
Na stronach, do których odsy³a ona czytelnika swojej pracy, jest opisane braterskie spotkanie W. Weible’a z przedstawicielami innych wyznañ. I Rafalska ju¿ nie doda³a, ¿e W. Weible stwierdzi³ równie¿ (w cytowanym przez ni¹ Ÿródle) :
„Zacz¹³em cierpliwie wyjaœniaæ, ¿e tak, Ona przychodzi do ludzi wszystkich wyznañ, ale to nie znaczy, ¿e wyznania s¹ sobie równe. Podkreœli³em, ¿e nie jest dzie³em przypadku, ¿e przychodzi do m³odzie¿y
katolickiej i prosi o powrót do sakramentów w tym Koœciele”.

Dalej te¿ W. Weible napisa³:
„Nie bacz¹c jednak na to, kto jak¹ wiarê wyznaje – doda³em – najpierw
powinno nast¹piæ nawrócenie serca do Boga”.

Sens wypowiedzi tego¿ autora odbiega zupe³nie od tego, jak go
przedstawi³a Rafalska. Zreszt¹ trzeba zwróciæ te¿ uwagê, ¿e W. Weible
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nawróci³ siê przyj¹wszy wiarê katolick¹, a takich przypadków nawrócenia pod wp³ywem objawieñ z Medziugorja i zwi¹zanych z przyjêciem wiary katolickiej jest niema³o (np. Heather Parsons, irlandzka
dziennikarka, albo Kathy Jones z Nowego Jorku, które te¿ przesz³y na
katolicyzm pod wp³ywem tych objawieñ. O chrzcie buddystów nawróconych w Medziugorju sam s³ysza³em bezpoœrednio od Jozo Zovko).
Z tego wynika, ¿e Medziugorje nie propaguje postawy: „wszystko
jedno”, jak¹ wyznajemy religiê. Z samego orêdzia Matki Bo¿ej wynika, ¿e Matka Bo¿a z Medziugorja wzywa swoje dzieci do comiesiêcznej spowiedzi (a przecie¿ sakrament pokuty nie jest uznawany przez
wspólnoty protestanckie). Mówi siê te¿ o Medziugorju jako o „konfesjonale œwiata”. Sam Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II do grupy w³oskich lekarzy (by³ przy tym obecny biskup Pavel Hnilica, który tê wypowiedŸ
Ojca Œwiêtego potwierdzi³) 1 sierpnia 1989 r powiedzia³:
„Tak, dzisiaj œwiat utraci³ sens tego, co nadprzyrodzone. W Medziugorju wiele osób poszukiwa³o i znalaz³o sens w modlitwie, poœcie i spowiedzi”207.

Matka Bo¿a zachêca³a wiernych do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, uczestnictwa we Mszy Œwiêtej (np. 15 marca 1984 r., 25
wrzeœnia 1995 r., 11 stycznia 1982 r., 16 maja 1985 r., 7 marca 1985 r.,
3 kwietnia 1986 r., 25 stycznia 1998 r.).
Eucharystia jest centralnym wydarzeniem w sanktuarium w Medziugorju. Gospa wezwa³a chrzeœcijan, aby przygotowywaæ siê do
Mszy œw. (st¹d dwie czêœci ró¿añca odmawia siê przed Msz¹ œwiêt¹
i jedn¹ czêœæ odmawia siê po Mszy œw.). Sam ró¿aniec œwiêty jest modlitw¹ na wskroœ katolick¹, a Gospa do odmawiania go szczególnie zachêca³a. Nie wiadomo wiêc, na czym ma polegaæ ów indyferentyzm
religijny, wyp³ywaj¹cy z nauczania Gospy, a ów subiektywny pogl¹d
Rafalskiej na tê kwestiê, nie zosta³ poparty ¿adnymi dowodami.
Zacytujê s³owa JE Frane Franicia, znanej osobistoœci w Koœciele chorwackim (uczestniczy³ on w pracach Soboru Watykañskiego II, wyda³ wiele publikacji naukowych). Napisa³ on tak:
207

M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 18. Potwierdzi³ tê wypowiedŸ sam
biskup P. Hnilica w wywiadzie dla katolickiego, niemieckiego miesiêcznika PUR
(Politik und Religion) przeprowadzonego przez M.Czernin. Artyku³ ukaza³ siê
w numerze grudniowym 2004 r.
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„... Ponownie by³em w Medziugoriu 23 i 24 stycznia. Otrzyma³em kolejne potwierdzenie dla swojego przekonania, ¿e Medziugorje jest potwierdzeniem Soboru Watykañskiego II, szczególnie dla dwóch jego
wa¿nych nauk
1. O ekumenizmie Koœcio³a wobec religii niechrzeœcijañskich i wobec
tych, którzy s¹ oddaleni, którzy nie wierz¹ (...) [drugiego punktu ju¿
nie przytaczam, bo dotyczy innej kwestii – dop. mój M. A.].
Ad 1. Matka Bo¿a powiedzia³a wizjonerom: „wszystkie wiary s¹ dobre, gdy¿ w ka¿dej religii ludzie mog¹ zostaæ zbawieni, je¿eli ¿yj¹ w zgodzie z sumieniem (…)”. Matka Bo¿a powiedzia³a: „Musicie kochaæ Serbów, prawos³awnych, muzu³manów, katolików, (…)” Oczywiœcie dla
Matki Bo¿ej wszystkim jest Jej Syn, Jezus Chrystus. On jest jedynym
Zbawicielem œwiata i Ona ka¿dego kieruje do Niego (…)”.
„... nie mo¿na nikogo zmuszaæ, aby sta³ siê cz³onkiem Koœcio³a, ale
¿e przekonania i szacunek ka¿dego cz³owieka nale¿y szanowaæ
i akceptowaæ(…)”.
„... Wiêc z osoby prawos³awnej musimy próbowaæ, oczywiœcie
w dyskretny i delikatny sposób, uczyniæ lepszego prawos³awnego,
z muzu³manina lepszego muzu³manina (…). itd. To jest jedyna w³aœciwa droga, któr¹ cz³owiek bez przemocy dochodzi do poznania pe³ni
Prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie, Synu Maryi (…)”208.

Podsumowanie
Trzeba stwierdziæ, ¿e wnioski, jakie wyprowadzi³a D. Rafalska,
w kwestii problemu nawrócenia (na podstawie orêdzia z Medziugorja),
nie maj¹ oparcia w ¿adnych rzetelnych faktach zwi¹zanych z objawieniami z Medziugorja. „Teoria”, któr¹ stworzy³a (jakoby na podstawie
orêdzia Gospy) jest jedynie jej subiektywnym odczuciem, a nadto jest
sprzeczna z ca³oœci¹ tego przes³ania. Oskar¿enia, które kierowa³a pod
adresem widz¹cych maj¹ charakter pomówieñ i oszczerstw, a takie nie
powinny znaleŸæ siê w rzetelnej pracy naukowej. Nadto mo¿na stwierdziæ, ¿e Rafalska (po raz kolejny w analizowanej pracy), w podrozdziale „Nawrócenie”, zmienia³a sens cytowanych tekstów Ÿród³owych. Tak¿e w sposób tendencyjny interpretowa³a niektóre orêdzia,
zmieniaj¹c ich wymowê. Nadto nale¿y zastanowiæ siê, czy D. Rafalska
prawid³owo przedstawi³a nauczanie Koœcio³a w kwestii ekumenizmu,
poniewa¿ odwo³ywa³a siê wy³¹cznie do dawnych wypowiedzi Koœcio³a, a pomija³a nauczanie Soboru Watykañskiego II. To sugeruje
b³êdy, ale nie w wypowiedziach Gospy, lecz w pracy D. Rafalskiej.
208

M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 103,104.
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Komentarz do podrozdzia³u: 6. „Zbawienie” (s. 188–198)
Dorota Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych zbawienia, nale¿y stwierdziæ, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o œrodkach prowadz¹cych do
prawdy i zbawienia. Œwiadczy o tym fakt uznania za owe œrodki „objawieñ”
i orêdzi z Medjugorje, pokoju, praktykowanie jakiejkolwiek religii, modlitwy,
postu, postêpowania zgodnego z sumieniem i szacunku dla przykazañ Bo¿ych. Niezgodne z nauk¹ Koœcio³a jest równie¿ przyznanie przez E. Maillard
parafii Medjugorje roli, jak¹ w planie zbawienia pe³ni Chrystus i Jego Koœció³. (…) Orêdzia podejmuj¹ce problematykê zbawienia ze wzglêdu na swe
b³êdy i niejasnoœci nie pokazuj¹ w „sposób czysty i integralny” depozytu
wiary (…) nie odpowiadaj¹ godnoœci powadze Boga (…).

Analiza faktów przedstawionych przez D. Rafalsk¹, prowadz¹cych
j¹ do wy¿ej wysuniêtych wniosków:
Na pocz¹tku tego podrozdzia³u D. Rafalska nawi¹za³a do swojej
b³êdnej teorii przeciwstawienia sobie orêdzi Matki Bo¿ej i Ewangelii (tê kwestiê ju¿ omówi³em). W zwi¹zku z tym napisa³a: Przes³ania z Medjugorje informuj¹ o istnieniu dwóch planów zbawienia.
Pierwszy z nich jest projektem Boga, który pragnie zbawiæ ludzi i „wybra³ ka¿dego z nas, by go u¿yæ w wielkim planie zbawienia ludzkoœci
(…) (Tu powo³a³a siê na orêdzia z 25 marca1990 r. oraz 25 stycznia1987 r.). Stwierdzi³a tak¿e (odnoœnie do planu zbawienia):
Drugi zaœ jest zamiarem Gospy, w którym wa¿n¹ rolê pe³ni¹
wszyscy odbiorcy Jej orêdzi (na podstawie orêdzia z 25 maja1993 r.).
Zaraz te¿ doda³a: Ten w³aœnie plan z uwagi na du¿¹ liczbê informacji zawartych w orêdziach zostanie ni¿ej przedstawiony.
D. Rafalska po tych stwierdzeniach analizowa³a ów „drugi plan zbawienia”. W tej czêœci jej pracy odkryjemy b³¹d. Polega³ on na tym, ¿e autorka pracy Medjugorje: prawda czy fa³sz? nie powo³ywa³a bezpoœrednio
siê na orêdzia Gospy, a przytacza³a pogl¹dy ró¿nych ludzi na ten temat
(tak powiedzia³ np. Jakov Èolo, o Livio Fanzaga, s. Emmanuel, a nawet
Michel de la Saint Trinité, który swoj¹ ksi¹¿kê wyda³ w Editions de la
Contre-Reforme catholique France). Po raz kolejny Rafalska „miesza³a”
te¿ orêdzia podane przez Jelenê Vasilij (odrêbny fenomen od ukazywañ
siê Gospy wizjonerom) z orêdziami przekazywanymi przez pozosta³¹
szóstkê widz¹cych. Oskar¿enia padn¹ natomiast we wnioskach koñco246
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wych pod adresem Matki Bo¿ej. Autorka analizowanej pracy zmienia³a
te¿ treœæ przytaczanych orêdzi. W zwi¹zku z tym napisa³a: ¿e Mi³oœæ do
„objawiaj¹cej” siê w Medjugorje Postaci powinna zatem byæ najg³êbszym motywem akceptacji Jej orêdzi (…) (25 kwietnia 1995 r.?). I doda³a:
W jednym w przes³añ domniemana Matka Bo¿a prosi: „z mi³oœci do mnie
wprowadzajcie w ¿ycie wszystkie orêdzia” (…). (Tu nawi¹za³a do orêdzi
z 17 lipca 1986 i 30 paŸdziernika 1986r.) Wnioski te s¹ bezpodstawne,
gdy¿ nie wynikaj¹ z orêdzi, na które powo³uje siê Rafalska. Oto cytat:
W orêdziu z 17 lipca 1986 r. czytamy:
„... pragnê was wezwaæ, ¿ebyœcie z mi³oœci¹ przyjmowali to wszystko,
czego Bóg od was ¿¹da (…)”.

W orêdziu z 30 paŸdziernika1986 r. w ogóle nie pad³o s³owo
<mi³oœæ> i jest napisane:
„… byœcie z ca³¹ powag¹ przyjêli i wype³niali orêdzia, które wam dajê (…)”

Tak¿e w orêdziu z 25 kwietnia 1995 r., które brzmi:
„… wiêc wzywam was wszystkich do otwierania swoich serc na Bo¿¹ mi³oœæ, która jest niezmierna i dostêpna dla ka¿dego z was. Bóg pos³a³ mnie
z mi³oœci do was, aby wam wskazaæ drogê zbawienia, drogê mi³oœci (…)”,

nie by³o mowy o najg³êbszym motywie akceptacji tych orêdzi, któr¹
mia³aby byæ mi³oœæ do objawiaj¹cej siê Matki Bo¿ej, bo w wy¿ej
przytoczonym orêdziu jest odniesienie, ale do mi³oœci do Boga. To
warto podkreœliæ, bo D. Rafalska chce wyraŸnie oddzieliæ ow¹ objawiaj¹c¹ siê „Postaæ” od Boga i tym samym ukazaæ, ¿e objawienia
Matki Bo¿ej z Medziugorja nie pochodz¹ od Niego.
Rafalska te¿ stwierdzi³a, ¿e Mi³oœæ to zarówno odpowiedni œrodek
realizacji omawianych przes³añ (na podstawie orêdzia z 20 listopada
1986 r.) jak i sposób ich g³oszenia (na podstawie orêdzia z 27 marca
1986 r.).
Co prawda w orêdziu z 20 listopada1986 r. mo¿na przeczytaæ, ¿e:
„... dzisiaj wzywam was, byœcie ze szczególn¹ mi³oœci¹ wype³nili i œledzili orêdzia, które wam dajê (…)”,

ale nie by³o tu mowy o mi³oœci, jako odpowiednim œrodku realizuj¹cym omawiane przes³ania. W orêdziu tym mo¿na zreszt¹ zauwa¿yæ odniesienie owej mi³oœci do Boga:
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„... Bóg nie chce was letnich i niezdecydowanych, ale ca³kowicie oddanych mi(...) zdecydujcie siê na mi³oœæ, abyœcie siê spalali i poznawali
z dnia na dzieñ Bo¿¹ mi³oœæ (...), aby mi³oœæ zapanowa³a w was wszystkich, lecz nie mi³oœæ ludzka, tylko mi³oœæ Bo¿a”.

Zapewne motywacja, jak¹ kieruje siê Matka Bo¿a wi¹¿e siê z Jej
mi³oœci¹, tak¿e my równie¿ powinniœmy kochaæ Matkê Bo¿¹. Praca naukowa polega jednak na tym, aby wiernie trzymaæ siê faktów, a nie wytworów swojej wyobraŸni.
Podobnie jest w orêdziu z 27 marca 1986 r.
„... wzywam was do najwiêkszej ofiary mi³oœci. Bez mi³oœci nie mo¿ecie
przyj¹æ ani mnie, ani mojego Syna. Bez mi³oœci nie mo¿ecie innym przekazywaæ waszego doœwiadczenia. Dlatego was wzywam (...) byœcie zaczêli prze¿ywaæ w sobie mi³oœæ (…)”.

W orêdziu powy¿szym jest te¿ mowa o mi³oœci, ale nie by³o powiedziane o mi³oœci jako sposobie g³oszenia przes³añ z Medziugorja
(tak zinterpretuje to orêdzie Rafalska).
Jeszcze wiêkszym nadu¿yciem jest stwierdzenie Rafalskiej,
¿e Ostatecznie zaœ przez mi³oœæ i dziêki niej jak twierdzi „Maryja”
ludzie stan¹ siê Jej w³asnoœci¹. St¹d te¿ mi³oœæ powinna byæ dla
nich jedynym motywem wzajemnych odniesieñ i dzia³añ. (orêdzie
z 31 lipca 1986 r.).
Tymczasem orêdzie z 31 lipca 1986 r. brzmi:
„Drogie dzieci! Nienawiœæ rodzi niezgodê i nie widzi nikogo i niczego. Wzywam was, byœcie zawsze przynosili zgodê i pokój, Szczególnie, drogie
dzieci, dzia³ajcie z mi³oœci¹ w miejscu, w którym ¿yjecie. Niechaj mi³oœæ
bêdzie zawsze jedynym stosowanym przez was œrodkiem. Mi³oœci¹ skierujcie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyæ i zagarn¹æ.
Jedynie w ten sposób bêdziecie ca³kowicie moimi i ja bêdê mog³a wam
pomóc. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

W orêdziu tym nie by³o przekazane, aby stawaæ siê „w³asnoœci¹
Matki Bo¿ej”, bo zupe³nie inny wydŸwiêk ma stwierdzenie, które
w nim pad³o: „bêdziecie ca³kowicie moimi” (w jednej z pieœni œpiewamy: „Gdy mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie (…), a wtedy wszyscy
poznaj¹, ¿eœcie moi (…)”– tu w odniesieniu do Jezusa, lecz te¿ nie
pad³o stwierdzenie, ¿e mamy siê stawaæ w³asnoœci¹ Jezusa). To pierwsze okreœlenie sugeruje zaistnienie jakiegoœ zniewolenia w relacji do
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Matki Bo¿ej, a przecie¿ oddawanie siê Matce Bo¿ej dokonuje siê
w ca³kowitej wolnoœci. Wierni czêsto oddaj¹ siê Matce Bo¿ej, a oddanie to jest przejawem mi³oœci do Matki Bo¿ej. W aktach powierzenia siê
Matce Bo¿ej mówi siê o oddaniu siê Jej w „macierzyñsk¹ niewolê mi³oœci”. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II mówi³ Matce Bo¿ej „Totus Tuus”.
W tym orêdziu by³a mowa o mi³oœci, jako jedynym stosowanym
przez nas œrodku, ale nie o stosowaniu owego œrodka, jakim jest mi³oœæ, w realizacji przes³añ Gospy (jeœli przes³ania Gospy przedstawiæ
tak, jak to czyni³a Rafalska, czyli przeciwstawiaæ je Ewangelii).
Byæ mo¿e celowe by³o tak¿e zwrócenie uwagi przez Rafalsk¹ na
orêdzie z 25 maja 1988 r., gdzie wg niej domniemana Matka Bo¿a
wyrazi³a pragnienie, aby wszyscy ludzie kochali siê nawzajem Jej
mi³oœci¹. Mówiê: celowe, bo widocznym zamierzeniem Rafalskiej, jak
ju¿ to podkreœla³em, w jej pracy, jest oddzielenie mi³oœci Gospy od mi³oœci Boga. Jest to, oczywiœcie, manipulacja treœci¹ orêdzia, bo 25 maja
1988 r. Gospa powiedzia³ coœ innego:
„Drogie dzieci! Wzywam was do ca³kowitego oddania siê Bogu (...). B¹dŸcie mocni w Bogu. Pragnê, aby poprzez was œwiat pozna³ Boga radoœci.
Swoim ¿yciem dawajcie œwiadectwo Bo¿ej radoœci (...). Bóg wam pomo¿e
i wska¿e drogê. Pragnê, byœcie wszystkich kochali moj¹ mi³oœci¹: dobrych
i z³ych. Tylko w ten sposób mi³oœæ bêdzie mog³a zapanowaæ na œwiecie.
Dziatki, nale¿ycie do mnie. Kocham was i pragnê, byœcie mnie zawierzyli,
abym mog³a prowadziæ was do Boga (…)”.

W orêdziu tym jest zauwa¿alne odniesienie ludzkich relacji do Boga.
Zwrot <byœcie kochali moj¹ mi³oœci¹>, dla tych co oddaj¹ siê Matce Bo¿ej
zapewne nie jest obcy. Ten specyficzny „jêzyk mi³oœci” nie zawiera ¿adnych b³êdów teologicznych. Na pewno, w analizowanym orêdziu, nie ma
przeciwstawienia mi³oœci do Gospy i do Boga, jak wielokrotnie sugeruje
Rafalska pisz¹c o „autonomizacji” Matki Bo¿ej.
Podobnie zreszt¹ stwierdzenie D. Rafalskiej, w zwi¹zku z orêdziem z 25 marca 1998 r.: dziêki waszej mi³oœci [inni] rozpoznaj¹, ¿e
jesteœcie Moimi, nie odpowiada temu, co jest napisane w orêdziu:
„... wyrzeknijcie siê tego, co przeszkadza wam by byæ bli¿ej Jezusa (...)
bêdziecie mogli (...) odkryæ wolê Bo¿¹ (...) i bêdziecie œwiadczyæ, czy
¿yjecie z Jezusem (...) Dziatki, chcê, byœcie stali siê aposto³ami mi³oœci.
Kochaj¹c, dziatki zrozumiecie, ¿e nale¿ycie do mnie (…)”.
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Tendencyjnie jest równie¿ interpretowana przez Rafalsk¹ wypowiedŸ Jakova Èolo, który wg niej: fakt osobistego przyjêcia orêdzi
Gospy uto¿sami³ wprost ze zbawieniem. Stwierdzi³ bowiem, i¿ „aby pomagaæ [Gospie] zbawiaæ dusze, my jako pierwsi musimy byæ tymi, którzy
zostali [s¹] zbawieni, my jako pierwsi musimy byæ tymi, którzy przyjêli orêdzia Madonny. W cytowanej przez Rafalsk¹ wypowiedzi Jakova, nie widaæ ¿adnego uto¿samienia zbawienia z przyjêciem orêdzi Gospy, a szczegó³owy komentarz do tego, co oznacza przyjêcie orêdzi Gospy, umieszczê
w dalszej czêœci omawiania tego podrozdzia³u.
Przejdê teraz do analizy „b³êdów” znalezionych przez D. Rafalsk¹. D. Rafalska stwierdzi³a: „Propozycj¹” drogi zbawienia –
w ujêciu przekazów medjugorskich – s¹ dokonuj¹ce siê tam „objawienia” i zwi¹zane z nimi orêdzia (…). Koœció³ katolicki tymczasem naucza, i¿ Bóg objawi³ rodzajowi ludzkiemu drogê wiod¹c¹ do zbawienia
– Chrystusa (…) Przes³ania z Medjugorje sugeruj¹ bowiem, ¿e w³aœciw¹ drog¹ prowadz¹c¹ do zbawienia s¹ „objawienia” Gospy
i zwi¹zane z nimi orêdzia (...) sugeruj¹, i¿ zbawienie mo¿e dokonaæ siê
poza Chrystusem.
Przytoczy³em fragment, bardzo rozbudowanej, kolejnej teorii Rafalskiej, która nie zosta³a udowodniona ani jednym faktem.. Tê teoriê
mo¿na streœciæ w nastêpuj¹cy sposób:
Rafalska twierdzi, ¿e Matka Bo¿a proponuje swoj¹ drogê zbawienia, która przeciwstawia siê zbawieniu dokonanemu w Jezusie
Chrystusie. Przytoczone przeze mnie wczeœniej orêdzia pokazywa³y, ¿e to co stwierdzi³a D. Rafalska jest nieprawd¹. Wiêkszoœæ
przes³añ z Medziugorja w sposób bezpoœredni, a nawet wszystkie
(w sposób poœredni), ujawniaj¹ zwi¹zek miêdzy nimi a Ewangeli¹.
Teraz przytoczê przyk³adowe orêdzia, które same wyjaœniaj¹,
co oznacza zwrot <orêdzia Matki Bo¿ej> w przes³aniach z Medziugorja.
25 listopada 1991 r.
„... Módlcie siê, abyœcie mogli poj¹æ, co Bóg pragnie wam powiedzieæ
przez moj¹ obecnoœæ i poprzez orêdzia, które wam dajê. Pragnê was
wszystkich jak najbardziej przybli¿yæ do Jezusa i Jego zranionego Serca,
abyœcie mogli poj¹æ niezmierzon¹ mi³oœæ, która zosta³a dana za ka¿dego
z was (...)” (podkr. moje – M. A.).
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25 marca 1992 r.
„… Dziœ jak nigdy wzywam was do ¿ycia moimi orêdziami i do stosowania ich w praktyce. Przysz³am do was aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany ¿ycia, gdy¿ idziecie nieszczêsn¹ drog¹, drog¹
zag³ady. Kiedy mówi³am wam: nawróæcie siê, módlcie siê, poœæcie, pojednajcie siê, przyjêliœcie te orêdzia powierzchownie. Zaczêliœcie ¿yæ
wed³ug nich, ale potem odst¹piliœcie, gdy¿ by³o to dla was trudne (...).
Pragnê³am stworzyæ dziêki wam oazê pokoju, mi³oœci i dobroci. Bóg
pragn¹³, abyœcie przez swoj¹ mi³oœæ i przy Jego pomocy czynili cuda
i byli przyk³adem (...). Dlatego módlcie siê, ¿yjcie wed³ug moich orêdzi
a wtedy ujrzycie cuda mi³oœci Bo¿ej w waszym codziennym ¿yciu (…)”
[podkr. moje – M. A.].

25 czerwca 2002 r.
„... Pragnê wprowadziæ was na drogê œwiêtoœci. ¯yjcie moimi orêdziami
i wprowadzajcie ka¿de s³owo, które wam dajê. Niech stan¹ siê dla was
drogocenne, gdy¿ pochodz¹ z nieba (…)” [podkr. moje – M. A.].

25 lipca 2004 r.
„... Ponownie was wzywam: b¹dŸcie otwarci na moje orêdzia. Dzieci,
pragnê was wszystkich przybli¿yæ do mego Syna Jezusa (...)” (podkr.
moje – M. A.).

Nie wiem, co jeszcze Gospa mia³aby powiedzieæ, aby wykazaæ,
¿e Jej s³owa prowadz¹ do Jezusa i s¹ zwi¹zane z Ewangeli¹. Przecie¿
tak wyraŸnie by³o to powiedziane w wy¿ej przytoczonych przes³aniach, niezrozumia³e s¹ wiêc wnioski Rafalskiej przeciwstawiaj¹ce
treœæ orêdzi Gospy treœci Ewangelii.
Teraz zacytujê przyk³adowe orêdzia, w których jest mowa
o zbawieniu.
22 listopada 1981 r.
„Gospa wyjaœnia, co oznacza krzy¿, serce i s³oñce, jakie ogl¹daj¹
widz¹cy na zakoñczenie ka¿dego objawienia.
«S¹ to znaki zbawienia: krzy¿ jest znakiem mi³osierdzia, podobnie
serce. S³oñce jest Ÿród³em œwiat³a, które nas oœwieci» (…)”.

Znak krzy¿a wi¹¿e siê z osob¹ Chrystusa (Symbolika s³oñca i serca
te¿ mo¿e byæ u¿yta w odniesieniu do Chrystusa). Znaki zbawienia, które ukaza³a Gospa wskazywa³y na Jezusa Chrystusa.
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25 czerwca 1987 r.
„… Proszê pomagajcie mi, abym mog³a ofiarowaæ was Panu Bogu
i abym was uratowa³a i prowadzi³a drog¹ zbawienia (…)”.

25 lutego 1988 r.
„… i dzisiaj pragnê was wezwaæ do modlitwy i pe³nego oddania siê
Bogu. Wiecie, ¿e was kocham i ¿e z mi³oœci przychodzê tutaj, ¿eby wam
wskazaæ drogê pokoju i zbawienia (…)”.

Orêdzie to jest wyraŸnie odniesione do Boga. Maryja stwierdzi³a,
¿e to nie Ona zbawia, ale wskazuje na „drogê zbawienia”.
25 marca 1990 r.
„… Bóg pragnie was zbawiæ i mówi do was przez ludzi, przyrodê (…)”.

25 czerwca 1994 r.
„… Pragê was wszystkich (…) doprowadziæ do Jezusa, gdy¿ On jest
waszym zbawieniem (…)”.

25 listopada 1995 r.
„… Dziœ wzywam was, aby ka¿dy od nowa zacz¹³ kochaæ wpierw Boga,
który was zbawi³ i odkupi³ (…)”.

25 grudnia 1997 r.
„… przynoszê wam dobro – mojego Syna, który odda³ ¿ycie dla waszego zbawienia (…)”.

25 stycznia 2000 r.
„… Je¿eli modlicie siê, jesteœcie bli¿si Bogu, a On poprowadzi was
drog¹ pokoju i zbawienia (…)”.

25 grudnia 2000 r.
„… w tym Dzieciêciu niosê wam Zbawiciela waszych serc i Tego, który
wzywa was do œwiêtoœci ¿ycia (…)”.

25 kwietnia 2001 r.
„… módlcie siê, dopóki modlitwa nie stanie siê radosnym spotkaniem ze
Zbawicielem (…)”.
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Powy¿sze orêdzia ukazuj¹ Boga, Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem ludzi, a nic nie mówi¹ o tym, ¿e Maryja mia³aby kogoœ zbawiaæ
poza Bogiem. Teoria Rafalskiej, jakoby Gospa mia³a kogoœ zbawiaæ
poza Jezusem Chrystusem, jest wiêc sprzeczna z orêdziem Matki Bo¿ej
z Medziugorja. Jeœli czasami znajdziemy w przes³aniach z Medziugorja
jakieœ „skróty myœlowe” o tym, ¿e modlitwa czy inne œrodki duchowego
wzrostu prowadz¹ nas do zbawienia, to nie s¹ to b³êdne stwierdzenia,
gdy¿ trzeba uwzglêdniæ specyficzny jêzyk tego przekazu. W Piœmie
Œwiêtym znajdziemy równie¿ podobne wyra¿enia (a te wi¹¿¹ siê ze specyficznym jêzykiem biblijnym; przytoczê je w dalszej czêœci pracy).
Nale¿y, przy tej okazji, zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê. WyobraŸmy sobie, ¿e ktoœ przyje¿d¿a do Medziugorja i wierzy, ¿e objawia
siê tam Matka Bo¿a. Czyta orêdzia Gospy. Nawet, gdyby siê okaza³o,
¿e ktoœ wymyœla owe orêdzia, to przecie¿ i tak one kieruj¹ cz³owieka
ku prawdziwej Matce Bo¿ej i mobilizuj¹ do modlitwy, a o tej mo¿na
mówiæ jedynie, gdy cz³owiek œwiadomie zwraca siê ku Bogu (a nie ku
szatanowi). Nawet gdyby siê okaza³o, ¿e w Medziugorju objawia siê
szatan, to ten „szatan” czyni coœ przeciwko sobie, bo ludzie zwracaj¹
siê ku prawdziwemu Bogu i ku prawdziwej Matce Bo¿ej (nawet gdyby
ta, która siê objawia³a nie by³a prawdziw¹ Matk¹ Bo¿¹), odmawiaj¹
prawdziwy ró¿aniec, przystêpuj¹ do prawdziwej spowiedzi i uczestnicz¹ w prawdziwej Mszy œw. Teoria Rafalskiej, ¿e ktoœ zwraca siê siê
ku jakiejœ wyimaginowanej Matce Bo¿ej jest po prostu niedorzecznoœci¹, gdy¿ autorka nie udowodni³a, ¿e w Medziugorju ludzie odmawiaj¹c ró¿aniec, modl¹ siê do jakiejœ innej Matki Bo¿ej, nie tej „prawdziwej”. Id¹c za takim tokiem rozumowania Rafalskiej, podobne oskar¿enia mo¿na by kierowaæ przeciwko ró¿nym sanktuariom, gdy¿ nie
mo¿na udowodniæ, ¿e w np. Czêstochowie ktoœ modli siê do prawdziwej Matki Bo¿ej, a np. w Lourdes do „nieprawdziwej. Na jakiej
podstawie Rafalska wiêc wysnuwa wniosek, ¿e modlitwa wiernych
w Medziugorju nie jest ukierunkowana ku Bogu za poœrednictwem
Maryi? A mo¿e ka¿dy ró¿aniec odmówiony w Garabandal te¿ jest
„bezowocny”, bo na temat tych objawieñ Koœció³ ostatecznie siê jeszcze nie wypowiedzia³ i nie jest pewne, czy nie s¹ one fa³szywe? A mo¿e
wszyscy którzy odmawiali ró¿aniec w Fatimie zanim objawienia zosta³y uznane przez Koœció³ te¿ modlili siê do „wyimaginowanej Matki
Bo¿ej”? A dopiero po zaakceptowaniu objawieñ modl¹ siê do „praw-
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dziwej”? Rafalska w ¿aden sposób nie udowodni³a, ¿e modlitwa
w Medziugorju nie jest zanoszona do Boga przez poœrednictwo „prawdziwej” Matki Bo¿ej.
Nastêpny „b³¹d”, jaki znalaz³a Rafalska
wi¹¿e siê z orêdziem informuj¹cym, ¿e do zbawienia konieczny jest pokój.
Pokój, o którym mowa, wydaje siê tu rozumiany jako niezbêdny warunek
osi¹gniêcia zbawienia (...). Natomiast zgodnie z nauczaniem Koœcio³a do
zbawienia konieczna jest przede wszystkim „wiara w Jezusa Chrystusa
i w Tego, który Go pos³a³ dla naszego zbawienia” otrzymana dziêki ³asce
Bo¿ej (...). Ostatecznie wiêc do zbawienia niezbêdna jest ³aska Bo¿a (…).
Je¿eli zaœ chodzi o pokój, to jest on „owocem [czyli skutkiem] mi³oœci 209.
z tego te¿ powodu pokój nale¿y uznaæ za jeden z wymiarów zbawienia powodowanego przez mi³oœæ. W ¿adnym wypadku nie mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pokój, jakkolwiek ujêty, stanowi warunek zbawienia, gdy¿
jest on w ujêciu katolickim tylko jednym z jego aspektów”.

D. Rafalska stwierdzi³a zaistnienie owego „b³êdu” na podstawie orêdzia, które zosta³o przekazane Jelenie (prawdopodobnie 16 czerwca
1983 r.). Zwraca³em ju¿ wczeœniej uwagê na fakt, ¿e Jelena posiada inny
charyzmat ni¿ widz¹cy z Medziugorja. Nawet, gdyby ktoœ wykry³ b³êdy
w przes³aniach Jeleny, to nie znaczy, ¿e trzeba deprecjonowaæ ca³oœæ objawieñ z Medziugorja210. Jeœli ktoœ przyjedzie do tego miejsca i oznajmi
œwiatu, ¿e ukaza³a mu siê Matka Bo¿a, a w jego wypowiedziach bêd¹
b³êdy, to nie znaczy, ¿e mamy przez takie wypowiedzi oskar¿aæ widz¹cych czy Matkê Bo¿¹. Inny jest te¿ jêzyk przekazu orêdzi pochodz¹cych od Jeleny. Przes³aniom tym czasami towarzyszy³y symboliczne wizje. Nie mo¿na wiêc tego przekazu interpretowaæ realistycznie,
jak orêdzi pochodz¹cych od widz¹cych. Nale¿a³oby tak¿e zbadaæ, czy
tekst, na który powo³a³a siê Dorota Rafalska odpowiada temu, co rzeczywiœcie Gospa przekaza³a Jelenie (czego Rafalska nie uczyni³a).
209 D. Rafalska zaczerpnê³a to stwierdzenie z Katechizmu Koœcio³a katolickiego. W tekœcie tym chodzi³o o to, ¿e poszanowanie i rozwój ¿ycia ludzkiego wymagaj¹ pokoju. Ten ma nie tylko polegaæ na braku wojen, ale tak¿e byæ „spokojem
porz¹dku”, „dzie³em sprawiedliwoœci” i ”owocem mi³oœci”.
210 Tu mo¿na odwo³aæ siê do objawieñ z Lourdes. W czasie, kiedy Matka Bo¿a
objawia³a siê Bernadetcie, mia³y równie¿ wizje inne osoby i by³y to, prawdopodobnie, wizje pochodz¹ce od szatana, zob. L. Cristiani, Znaki obecnoœci szatana we
wspó³czesnym œwiecie, Gdañsk 1995, s. 47–72.
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To orêdzie jest zamieszczone tak¿e w Messages and Teachings
of Mary at Medjugorje, nie jest natomiast potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”. Przeanalizujmy treœæ orêdzia skierowanego do Jeleny, w którym D. Rafalska znalaz³a „b³¹d”:
Jest ono bardzo d³ugie i na wstêpie jest napisane, ¿e Maryja
dyktuje Jelenie zasady grupy modlitewnej. Jest te¿ do³¹czony tekst –
dodatek do tego orêdzia, o nastêpuj¹cej treœci:
„Do Jeleny
«Przysz³am powiedzieæ œwiatu: Bóg jest prawd¹. Bóg istnieje. W nim jest
prawdziwe szczêœcie i pe³nia ¿ycia. Przysz³am tutaj jako Królowa Pokoju,
aby powiedzieæ œwiatu, ¿e pokój jest konieczny dla zbawienia œwiata.
w Bogu jest prawdziwa radoœæ, od której pochodzi prawdziwy pokój»”.

W orêdziu tym jest mowa o pokoju na œwiecie. Œwiat nie jest
osob¹ i nie mo¿na o nim mówiæ tak, jak siê mówi o cz³owieku. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e mo¿e w tym orêdziu chodzi³o o pokój w znaczeniu – za¿egnania wojen, nienawiœci i przemocy. Pozbycie siê z³a
i przemocy w œwiecie zapewne jest warunkiem, aby ludzie przyjêli dar
Bo¿ego zbawienia, które ju¿ dokona³o siê w Jezusie Chrystusie.
W przekazie tym nie znajdziemy okreœlenia: „zbawienie cz³owieka”,
jest natomiast mowa o zbawieniu œwiata (czyli jest to skrót myœlowy,
albo mo¿e chodziæ o jeszcze inne znaczenie terminu „zbawienie”).
Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e w przes³aniu tym nie by³o powiedziane, ¿e
pokój jest warunkiem koniecznym do zbawienia œwiata, a pad³o jedynie stwierdzenie, ¿e „pokój jest konieczny dla zbawienia œwiata”. Nie
mo¿na od tego tekstu wymagaæ precyzyjnych okreœleñ z uwagi na jego
okreœlon¹ formê literack¹. Podobnie zreszt¹ jest w Biblii.
Co by by³o, gdyby ktoœ przeprowadza³ analizê tekstu z Ewangelii
wg œw. £ukasza: „Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz roz³am” (£k 12, 51) i wymaga³, aby zachowano
w tym fragmencie Pisma Œwiêtego logikê i precyzjê jêzyka naukowego. Oczywiœcie, doszed³by do absurdalnych wniosków: skoro Jezus
powiedzia³, ¿e nie przeszed³ przynieœæ na ziemiê pokoju, wiêc to
stwierdzenie nie mo¿e, pochodziæ od Boga, bo bóg jest Pokojem.
D. Rafalska natomiast napisa³a: W ¿adnym wypadku nie mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e pokój, jakkolwiek ujêty, stanowi warunek zbawienia (…).
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We wnioskach stwierdzi³a:
[mowa jest o orêdziach z Medziugorja] ... prezentuj¹ one niekatolick¹
naukê o œrodkach prowadz¹cych do prawdy i zbawienia. Œwiadczy o tym
fakt uznania za owe œrodki „objawieñ” i orêdzi z Medjugorje, pokoju (…)
orêdzia podejmuj¹ce problematykê zbawienia ze wzglêdu na swe b³êdy
i niejasnoœci nie pokazuj¹ w „sposób czysty i integralny” depozytu wiary.
(…) nie odpowiadaj¹ godnoœci powadze Boga (…) [podkr. moje – M. A.].

Trzeba by³oby w analizie tego orêdzia uwzglêdniæ wieloznacznoœæ
terminu <pokój>. W samej Biblii o pokoju mówi siê w znaczeniu dobra
doczesnego, a tak¿e dobra duchowego. U¿ywano tego terminu, chc¹c
kogoœ zapytaæ, czy siê czuje dobrze, a mówiono te¿ – czy jest w pokoju
(2 Sm 18, 32, Rdz 43, 27). Pokój oznacza³ te¿ zgodê miêdzy braæmi
i wzajemne zaufanie211. Tych znaczeñ okreœlenia <pokój> jest, oczywiœcie, wiêcej. Termin <zbawienie>, w Biblii, jest te¿ pojêciem wieloznacznym. Analizuj¹c tylko Nowy Testament, odkrywamy, ¿e
zbawienie mo¿e dotyczyæ tak¿e i ogólnego zdrowia fizycznego.
W znaczeniu absolutnym i eschatologicznym mo¿e dotyczyæ uratowania kogoœ od zguby wiecznej.
D. Rafalska stwierdzi³a:
W ¿adnym wypadku nie mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pokój, jakkolwiek ujêty, stanowi warunek zbawienia (…),
tymczasem nawet nie przeprowadzi³a analizy, co móg³ oznaczaæ ów
<pokój> w tym orêdziu, a co mog³o oznaczaæ w nim <zbawienie>.
Powy¿ej da³em przyk³ad interpretacji tego orêdzia, która pozwala
odczytaæ je jako zgodne z nauczaniem Koœcio³a. Za w¹tpliwe, co do
poprawnoœci nale¿y raczej uznaæ stwierdzenie D. Rafalskiej. Dlaczego? Poniewa¿ istniej¹ takie przypadki, ¿e mo¿na mówiæ o pokoju jako
warunku osi¹gniêcia zbawienia. S¹ to wypowiedzi, w których nie pos³ugiwano siê precyzyjnym jêzykiem teologii, natomiast ich forma literacka dopuszcza, aby stosowano takie zwroty. Zapewne orêdzie skierowane do Jeleny nie jest traktatem teologicznym.
Podam kilka przyk³adów na to, ¿e jest mo¿liwe mówienie o pokoju jako warunku zbawienia. Pierwszy to mówienie o pokoju
w znaczeniu ustania wojen, nienawiœci. To dotyczy te¿ danego cz³o211
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wieka, który musi pozbyæ siê nienawiœci i z³a w swoim sercu (a wtedy osi¹ga pokój w tym znaczeniu), aby byæ zbawionym. Innym
przyk³adem mo¿e byæ fragment Ewangelii, mówi¹cy o tym, jak Pan
Jezus posy³a³ uczniów, a oni g³osili Jego pokój:
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, mówcie: Pokój temu domowi. Jeœli
tam mieszka cz³owiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeœli
nie powróci do was” (£k 10, 5–6).

Zapewne pokój, o którym jest mowa w tym fragmencie Ewangelii,
wi¹za³ siê z przyjêciem Dobrej Nowiny o zbawieniu, a wiêc przyjêcie
ostatecznego zbawienia, które wys³u¿y³ nam Jezus na krzy¿u, nie mo¿e
siê dokonaæ bez przyjêcia Dobrej Nowiny o zbawieniu, czyli bez przyjêcia owego pokoju wi¹¿¹cego siê z przyjêciem Ewangelii. Tak rozumiany pokój staje siê warunkiem do przyjêcia ostatecznego zbawienia,
które dokona³o siê na krzy¿u. D. Rafalska, analizuj¹c to orêdzie, pope³ni³a jeszcze jeden b³¹d. W ogóle nie uwzglêdni³a ca³oœci orêdzia
z Medziugorja (oraz w ten sam sposób traktowa³a 2 odrêbne fenomeny:
lokucje i wizje, o czym ju¿ pisa³em). Podam teraz przyk³ady orêdzi,
które Gospa przekaza³a przez widz¹cych, które mówi¹ o pokoju:
25 czerwca 1987 r.
„… Pragnê, aby ka¿dy z was we w³asnym sercu doœwiadczy³ tego pokoju, który daje Bóg (…) i abym was uratowa³a i prowadzi³a drog¹ zbawienia (…)”.

25 lipca 1990
„… Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przyby³am tu jako Królowa Pokoju
i chcia³am was ubogaciæ swoim macierzyñski pokojem (…) pragnê
poprowadziæ [was] ku pokojowi, który daje tylko Bóg (…). Wzywam was,
¿ebyœcie nieœli mój pokój i byli jego œwiadkami (…). Niech pokój zapanuje na ca³ym œwiecie, który nie ma pokoju, a za nim têskni (…)”.

Te dwa przyk³adowe orêdzia pokazuj¹, ile ró¿nych znaczeñ ma
s³owo <pokój> w przes³aniach z Medziugorja.
Jest to dar, który daje Bóg. Pokój dotyczy przede wszystkim
ludzkiego serca. Mowa jest o pokoju przekazywanym innym, o drodze cz³owieka, która prowadzi ku pokojowi. Mo¿na tak¿e byæ jego
œwiadkiem. Orêdzia te mówi¹ te¿ o pokoju na œwiecie.
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25 lutego 1991 r. Gospa powie:
„… poniewa¿ oddalenie od Boga jest owocem niepokoju w waszych sercach. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybli¿cie siê do Niego (…)”

Mowa tutaj o pokoju, który jest zaprzeczeniem wszelkiego nie³adu
w ludzkim sercu, czyli grzechu.
A trzeciego dnia objawieñ Matka Bo¿a powiedzia³a:
„Pokój, pokój, pokój (…) [Dwukrotnie to powtórzy³a] Pokój musi zapanowaæ pomiêdzy Bogiem i cz³owiekiem, ale i pomiêdzy ludŸmi!”

Pokój wi¹¿e siê wiêc z tym, co nazywamy pojednaniem.
Gospa pokazuj¹c widz¹cym Niebo, ukaza³a te¿ im ów „wieczny
pokój”, do którego zmierzamy.
Wieloznacznoœæ okreœlenia „pokój” w orêdziu z Medziugorja
wskazuje tak¿e na poprawnoœæ teologiczn¹ przes³ania, w którym
D. Rafalska znalaz³a „b³¹d”.
Kolejny „b³¹d” (jaki znalaz³a D. Rafalska) zwi¹zany jest z „orêdziem z 18 stycznia 1985 r.” Mo¿na przeczytaæ w jej pracy:
… w nim bowiem domniemana Matka Bo¿a objawi³a, i¿ ludzie mog¹ siê
zbawiæ dziêki „powa¿nemu” praktykowaniu swojej religii. Koœció³ katolicki potêpi³ twierdzenie, ¿e „ludzie mog¹ znaleŸæ drogê wiecznego zbawienia i osi¹gn¹æ to zbawienie przez praktykê jakiejkolwiek religii”. Nale¿y zatem uznaæ, i¿ badane przes³anie z Medjugorje jest b³êdne: podaje
bowiem naukê, nieobecn¹ w nauczaniu Koœcio³a.

Rafalska ów znaleziony przez siebie „b³¹d” umieœci³a we wnioskach koñcowych tego podrozdzia³u. Sk¹d natomiast wziê³a fakty dla
potwierdzenia powy¿szej wypowiedzi? Kiedy analizowa³a ten problem, napisa³a tak:
Domniemana Matka Bo¿¹ s¹dzi, i¿ „ludzie mog¹ siê równie¿ zbawiæ,
praktykuj¹c dobrze swoj¹ (w³asn¹) religiê, je¿eli przestrzegaj¹ [trzymaj¹
siê] jej powa¿nie i wcielaj¹ w ¿ycie wymagania swego sumienia”.

Ka¿dy, kto posiada ró¿ne zbiory wszystkich orêdzi z Medziugorja,
nie znajdzie przes³ania z 18 stycznia 1985 r. Centrum „Mir” równie¿ nie
potwierdza tego orêdzia, a powy¿ej zacytowany fakt wziêty jest prawdopodobnie z omawianej ju¿ pracy: Medjugorje en toute verité selon le discerement des esprits (autor – Michel de la Saint Trinité), wydanej przez –
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Editions de la Contre-Reforme catholique France. Wydawnictwo to
zwi¹zane jest z ugrupowaniem religijnym przeciwstawiaj¹cym siê nauczaniu Koœcio³a212. D. Rafalska, nie dosyæ, ¿e korzysta³a z faktów pochodz¹cych z tak ma³o wiarygodnych bo antypapieskich – Ÿróde³, to
jeszcze stanowi³y one podstawê dla jej wniosków koñcowych w tym
podrozdziale. Tymczasem, o dziwo, autorka ca³y czas odwo³uje siê do
nauczania Koœcio³a. W tym miejscu istnieje powa¿na w¹tpliwoœæ co
do zaistnienia b³êdu teologicznego w pracy Rafalskiej. B³¹d ten polega
na tym, ¿e Rafalska przytacza³a wypowiedzi Koœcio³a sprzed Soboru
Watykañskiego II, w tym wypadku Piusa IX, a pominê³a wypowiedzi
z Soboru Watykañskiego II. Katolika dzisiaj ¿yj¹cego obowi¹zuje nauczanie Soboru Watykañskiego II. W tak¹ sam¹ „pu³apkê” móg³by ktoœ
wpaœæ, gdyby zamieœci³ historyczne wypowiedzi teologów, dotycz¹ce np.
wniebowziêcia Matki Bo¿ej, a nie uwzglêdni³ ostatecznego orzeczenia
Koœcio³a w tej kwestii. Rafalska napisa³a: Koœció³ katolicki potêpi³
twierdzenie, ¿e „ludzie mog¹ znaleŸæ drogê wiecznego zbawienia
i osi¹gn¹æ to zbawienie przez praktykê jakiejkolwiek religii”.
To twierdzenie, które pad³o w pracy D. Rafalskiej, jeœli uwzglêdni siê ca³y jej kontekst, oraz inne wypowiedzi Rafalskiej, budzi powa¿ne w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z nauczaniem Koœcio³a. Istnieje
bardzo powa¿na w¹tpliwoœæ co do zaistnienia b³êdu teologicznego
w analizowanej przez mnie pracy – Medjugorje: prawda czy fa³sz?
Mo¿na przeczytaæ w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele „Lumen Gentium”:
„… Sobór Œwiêty zwraca siê w pierwszym rzêdzie do wiernych katolików.
Uczy zaœ (...), ¿e ten pielgrzymuj¹cy Koœció³ konieczny jest do zbawienia
(…). Ci wreszcie, którzy nie przyjêli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporz¹dkowani s¹ do Ludu Bo¿ego (...). Ale plan zbawienia obejmuje tak¿e
i tych, którzy uznaj¹ Stworzyciela, wœród nich zaœ w pierwszym rzêdzie
muzu³manów, oni bowiem wyznaj¹, i¿ zachowuj¹ wiarê Abrahama, czcz¹
wraz z nami Boga jedynego i mi³osiernego (...) a Zbawiciel chcia³, aby
wszyscy ludzie byli zbawieni (...). Ci bowiem, którzy bez w³asnej winy nie
znaj¹c Ewangelii Chrystusowej i Koœcio³a Chrystusowego szczerym sercem jednak szukaj¹ Boga i wolê Jego przez nakaz sumienia poznan¹ sta212 O samym autorze – Michelu de la Sainte Trinité znajdziemy informacjê
w pracy Riccardo Caniato i Vincenzo Sansonetti, Maryja, Jutrzenka Trzeciego
Tysi¹clecia. Dar Medziugorja.
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raj¹ siê pod wp³ywem ³aski pe³niæ czynem, mog¹ osi¹gn¹æ wieczne zbawienie. Nie odmawia te¿ Opatrznoœci Bo¿a koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez w³asnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraŸnego poznania Boga (...)”.

Rafalska napisa³a te¿:
Za niejasne nale¿y uznaæ twierdzenie Gospy, i¿ takie uczynki, jak: modlitwa, post, postêpowanie zgodne z sumieniem oraz szacunek dla przykazañ
Bo¿ych mog¹ zbawiæ cz³owieka. Pogl¹d ów dopuszcza dwie interpretacje. Po pierwsze, mo¿na uznaæ, ¿e zdaniem domniemanej Matki Bo¿ej
trud towarzysz¹cy wszelkim dobrym uczynkom nie jest daremny i zas³uguje na zap³atê, która „moc¹ obietnicy samego Boga ma byæ wiernie
wyp³acona” w ¿yciu wiecznym. Cz³owiek, który spe³nia dobre uczynki,
mo¿e mieæ nadziejê zbawienia. Treœæ owego przes³ania nie wyklucza jednak drugiej interpretacji – niezgodnej z wiar¹ katolick¹. Chodzi tu o pogl¹d, ¿e wystarczy spe³niaæ wymienione wy¿ej uczynki, aby osi¹gn¹æ
zbawienie (…). Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, ¿e druga dopuszczalna interpretacja wypowiedzi „Maryi” prowadzi do b³êdnego przekonania, i¿ cz³owiek jest w stanie osi¹gn¹æ zbawienie przez pewne
dzia³ania bez zwi¹zku z Chrystusem i Koœcio³em.

We wnioskach koñcowych Rafalska ju¿ stwierdzi³a:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych zbawienia, nale¿y stwierdziæ, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o œrodkach prowadz¹cych do
prawdy i zbawienia. Œwiadczy o tym (…) praktykowania (…), modlitwy, postu, postêpowania zgodnego z sumieniem i szacunku dla przykazañ Bo¿ych.

Z dwóch mo¿liwych interpretacji wybra³a dogodny dla siebie
wariant, a ten sta³ siê podstaw¹ wniosków koñcowych.
Przedstawiê teraz fakty, które wed³ug Rafalskiej mia³y uzasadniæ
ten wniosek. Nale¿y do nich orêdzie z 10 lutego 1982 r., które brzmi:
„Módlcie siê, módlcie siê. Trzeba g³êboko wierzyæ, regularnie spowiadaæ
siê i tak samo przystêpowaæ do Komunii. To jedyne zbawienie”.

Tak¿e wypowiedŸ Mirjany z lat 1984–1985, któr¹ Rafalska skomentuje:
Warunkiem zbawienia jest bowiem szacunek okazywany Bo¿ym przykazaniom oraz postêpowanie w zgodzie z nakazami sumienia. „Zbawienie
jest [jednak] dane ka¿demu bez wyj¹tku”.
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Co prawda mo¿na interpretowaæ wypowiedŸ Mirjany w taki
sposób, aby stwierdziæ, ¿e wg niej warunkiem zbawienia jest szacunek
okazywany Bo¿ym przykazaniom, ale trzeba zwróciæ uwagê, ¿e w tym,
co powiedzia³a Mirjana, nie pad³o wyra¿enie „warunek zbawienia”. Powiedzia³a ona m.in. tak:
„… Nie wystarczy nale¿eæ do Koœcio³a katolickiego, aby zostaæ zbawionym, trzeba szanowaæ Bo¿e przykazania i postêpowaæ zgodnie ze
swym sumieniem (...)”.

Mirjana tylko podkreœli³a, ¿e przynale¿noœæ do Koœcio³a nie powinna byæ czysto formalna, bo to jeszcze nie zapewnia zbawienia. Potrzebne jest jeszcze, jak stwierdzi³a: „szanowanie Bo¿ych przykazañ
i postêpowanie zgodnie z sumieniem”.
Ta wypowiedŸ jest jak najbardziej poprawna teologiczne. Trzeba prowadziæ niezwykle tendencyjny tok myœlenia, aby znaleŸæ
w niej jakieœ b³êdy. Tak¿e poprawne teologiczne jest orêdzie z 10 lutego 1982 roku (choæ sam tekst tego orêdzia jest niepewny). Trzeba
tylko uwzglêdniæ formê literack¹ tego tekstu, jêzyk jakim siê pos³uguje Gospa oraz ca³oœæ orêdzia z Medziugorja.
Rafalska nawi¹za³a te¿ do orêdzia z 23 czerwca 1982, stwierdzaj¹c:
zbawienie jest w modlitwie, oraz 30 listopada 1983 r.: Przez praktykê
modlitwy mo¿na bowiem dost¹piæ zbawienia.
Orêdzie z 23 czerwca 1982 r. jest bardzo d³ugie, Rafalska wyrwa³a
jedno zdanie z kontekstu, nadaj¹c mu karykaturalny wydŸwiêk. Przytoczê nieco d³u¿sz¹ wypowiedŸ Vicki, która przekazywa³a s³owa Gospy
o. Tomislavowi:
„Wielu ludzi, którzy przedtem byli entuzjastycznie nastawieni, zniechêci
siê. Wy jednak b¹dŸcie wytrwali i b¹dŸcie dumni z ka¿dego mojego
s³owa. Niech lud siê wiele modli. Niech modli siê wiêcej o zbawienie,
gdy¿ jest ono w modlitwie (…)”.

Natomiast w przes³aniu z 30 listopada 1983 r. jest powiedziane:
„Wiele razy mówi³am, ¿e pokój na œwiecie jest zagro¿ony. Stañcie siê
braæmi miêdzy sob¹, coraz wiêcej siê módlcie i poœcie, aby dost¹piæ
zbawienia”.

Inny jest wydŸwiêk przytoczonego orêdzia w stosunku do tego, co
napisa³a o nim Rafalska.
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Przy tej okazji wspomnê te¿ o orêdziu, na które D. Rafalska siê
powo³a³a, stwierdzaj¹c przy tym:
W przes³aniu z 1984 r. „Pani” poinformowa³a natomiast zgromadzonych w miejscu „objawienia” ludzi, ¿e s¹ zbawieni.

Orêdzie to (nie ma ono nawet konkretnej daty, wiêc w¹tpliwe jest
czy wszystkie s³owa tego orêdzia wypowiedzia³a Gospa) w komentarzu
Doroty Rafalskiej ujête jest równie¿ karykaturalnie, gdy¿ brzmi ono:
„Nie lêkajcie siê o siebie, wy ju¿ jesteœcie zbawieni. Módlcie siê raczej
za tych, którzy trwaj¹ w grzechu i nie wierz¹”.

Pani nie tyle poinformowa³a ludzi, ¿e s¹ zbawieni (tak naprawdê
Chrystus zbawi³ ju¿ wszystkich, tylko ¿e nie wszyscy przyjêli ofiarowany
przez Niego dar), ile raczej, jak widaæ z kontekstu ca³oœci orêdzia, pocieszy³a (czy te¿ wyprostowa³a ich myœlenie o sobie) tych, którzy byæ mo¿e
byli zastraszeni na skutek poczucia winy, zapomnieli siê modliæ za innych,
a za bardzo byli skoncentrowani na sobie i na swoim zbawieniu.
PrzejdŸmy teraz do zasadniczego problemu, a mianowicie postawionego przez D. Rafalsk¹ zarzutu, ¿e … wystarczy spe³niaæ wymienione wy¿ej uczynki, aby osi¹gn¹æ zbawienie (…). Powy¿sze zestawienie
ukazuje wiêc, ¿e druga dopuszczalna interpretacja wypowiedzi „Maryi”
prowadzi do b³êdnego przekonania, i¿ cz³owiek jest w stanie osi¹gn¹æ
zbawienie przez pewne dzia³ania bez zwi¹zku z Chrystusem i Koœcio³em.
Znowu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Maryja w Medziugorju nie
prowadzi³a wyk³adu teologicznego, natomiast dawa³a proste rady
i wskazówki, które mia³y pomóc wiernym w osi¹gniêciu zbawienia.
Dziwne by by³o, gdyby Matka Bo¿a – zwracaj¹c siê do nastolatków,
a przez nich do ogó³u wiernych, z których nieliczni studiowali teologiê – u¿y³a nastêpuj¹cych stwierdzeñ odnoœnie do zbawienia:
„zbawienie jest indywidualn¹ aplikacj¹ odkupienia” albo „zbawienie ma charakter podmiotowy, subiektywny i potencjalny” (z ABC
teologii dogmatycznej, na podstawie wyk³adów ks. prof. R. Rogowskiego).
Mo¿na przeczytaæ w Zwiêz³ym s³owniku teologicznym G. O’Collinsa i E. G. Farrugia, ¿e „… Praktycznie ka¿da stronica Pisma Œwiêtego – poœrednio lub bezpoœrednio – ma coœ do powiedzenia o zbawieniu, o jego naturze i o jego przekazywaniu”.
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Czy¿by te strony w Piœmie œw., które mówi¹ o modlitwach i postach nie mia³y ¿adnego zwi¹zku ze zbawieniem? Oczywiœcie, ¿e
równie¿ w jakiœ sposób odnosz¹ siê do zbawienia. Rafalska napisa³a,
i¿ wypowiedzi „Maryi” [prowadz¹] do b³êdnego przekonania, i¿ cz³owiek jest w stanie osi¹gn¹æ zbawienie przez pewne dzia³ania bez zwi¹zku z Chrystusem i Koœcio³em.
Katecheta mo¿e u¿ywaæ pewnych skrótów myœlowych, np. powiedzieæ: „modlitwa mo¿e kogoœ prowadziæ do zbawienia” albo:
„jeœli bêdziecie ¿yli zgodnie z przykazaniami Bo¿ymi, osi¹gniêcie
zbawienie”.
Niekoniecznie musi w ka¿dej swojej wypowiedzi wyczerpaæ
ca³¹ problematykê dotycz¹c¹ zbawienia, bo mo¿e w danej katechezie omawiaæ tylko jakiœ jeden czy dwa aspekty odnosz¹ce siê do
zbawienia. Nie trzeba mu od razu stawiaæ zarzutu, ¿e odrywa kogoœ
od Chrystusa czy Koœcio³a tylko dlatego, ¿e nie u¿y³ s³owa „Chrystus” w ka¿dej swojej wypowiedzi. Mo¿na te¿ przytoczyæ fragmenty
Pisma Œwiêtego, które w podobny sposób mówi¹ o zbawieniu jak
orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja. Czy¿by one te¿ odrywa³y problem zbawienia od Chrystusa i Koœcio³a?
„Ka¿dy, kto wzywaæ bêdzie imienia Pañskiego, bêdzie zbawiony”
(Dz 2,21).

(Co prawda jest tu u¿yte s³owo „Pañskiego” ale nie wyobra¿am sobie, ¿eby jakakolwiek modlitwa nie by³a skierowana do Boga. Zwrot: „modlitwa
[chrzeœcijañska]” oznacza zawsze nawi¹zanie kontaktu z Bogiem.
„WeŸcie te¿ he³m zbawienia i miecz Ducha, to jest s³owo Bo¿e – wœród
wszelakiej modlitwy i b³agania” (Ef 6, 17–18).

W liœcie œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian mo¿na przeczytaæ
„W nadziei bowiem ju¿ jesteœmy zbawieni” (Rz 8,24).

Przytoczê jeszcze dwa fragmenty z Pisma Œwiêtego podobne do
tych sformu³owañ z orêdzia medziugorskiego, którym D. Rafalska zarzuci³a b³êdy teologiczne.
„... w nadziei, ¿e mo¿e pobudzê do wspó³zawodnictwa swoich rodaków
i przynajmniej niektórych z nich doprowadzê do zbawienia” (Rz 11,14).
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Czy¿by Œw. Pawe³ prowadzi³ do „swojego” zbawienia?
Podobnie zreszt¹ jest napisane w Pierwszym Liœcie do Tymoteusza:
„Uwa¿aj na siebie i na nauczanie; w tych [sprawach] b¹dŸ wytrwa³y! To
bowiem czyni¹c, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy ciê s³uchaj¹”
(1Tm 4,16).

Id¹c takim tokiem rozumowania Rafalskiej mo¿na by³oby zapytaæ: czy¿by œw. Pawe³ zachêca³ Tymoteusza. do tego, by zbawia³
innych? Przecie¿ to Jezus Zbawi³ ludzkoœæ, a nie œw. Pawe³ ani nie
œw. Tymoteusz...
Nieuwzglêdnienie w egzegezie biblijnej ró¿nicy miêdzy jêzykiem
biblijnym a jêzykiem teologii mo¿e prowadziæ do absurdalnych wniosków. Podobnie ma siê rzecz z analiz¹ orêdzi z Medziugorja, które
przekazane s¹ w bardzo specyficznym jêzyku.
Odnosz¹c siê do zarzutu, ¿e Matka Bo¿a pope³ni³a b³êdy teologiczne w swoich wypowiedziach, poniewa¿ prosi³a, aby wype³niaæ Jej orêdzia i ¿yæ zgodnie z nimi, trzeba stwierdziæ, ¿e jest on bezpodstawny.
Czy¿by kap³an, który powiedzia³: „s³uchajcie mojej katechezy”
albo „uczestniczcie w moich rekolekcjach” pope³ni³ jakieœ b³êdy
teologiczne? Oczywiœcie, ¿e nie, bo ka¿dy kto g³osi Ewangeliê
o Chrystusie ma te¿ swoj¹ to¿samoœæ i kap³an g³osz¹cy Ewangeliê
Chrystusow¹ ma prawo u¿ywaæ takich sformu³owañ.
Dlaczego akurat Gospa nie mog³aby mówiæ innym, aby wype³niali jej przes³ania, te, które w gruncie rzeczy prowadz¹ do Ewangelii?
Nastêpny „b³¹d” jaki znalaz³a Rafalska w orêdziach z Medziugorja
zwi¹zany jest z rozumieniem pojêcia „droga prawda”, któr¹ Gospa uto¿samia ze swymi przes³aniami z Medjugorje. Koœció³ katolicki tymczasem
wyjaœnia, i¿ prawda zosta³a przekazana w Objawieniu Bo¿ym, którego
pe³ni¹ jest Chrystus – jako Ÿród³o wszelkiej prawdy. w nim bowiem jaœnieje
najg³êbsza prawda o zbawieniu cz³owieka (…). Powy¿sze zestawienie ukazuje zatem, i¿ badane orêdzia z Medjugorje prezentuj¹ rozumienie drogi
prawdy jako „objawieñ” i orêdzi Gospy. Przes³ania te zatem odbiegaj¹ od
nauczania Koœcio³a katolickiego (…).

Jakie fakty maj¹ wed³ug Rafalskiej, dowodziæ powy¿szego wniosku? S¹ to orêdzia z 25 maja 1998 r. oraz 25 wrzeœnia 1998 r. Co napisa³a
o tych orêdziach D. Rafalska?
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Drogê zbawienia, proponowan¹ przez domnieman¹ Matkê Bo¿¹ mo¿na
uto¿samiæ tak¿e z drog¹ prawdy. „Matka Jezusa” bowiem prosi³a, aby
ludzie pozwolili siê prowadziæ Duchowi Œwiêtemu po drodze prawdy
i zbawienia. W przes³aniu z 25 wrzeœnia 1998 roku oznajmi³a Ona natomiast, ¿e Bóg wzywa do powrotu na drogê prawdy i zbawienia. Poniewa¿
zaœ drog¹ zbawienia s¹ orêdzia i „objawienia” Gospy, one te¿ mog¹ zostaæ uznane za drogê prawdy.

Przytoczê teraz te orêdzia w ca³oœci.
25 maja 1998 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byœcie poprzez modlitwê i ofiary
przygotowali siê na przyjœcie Ducha Œwiêtego. Dziatki, to jest czas
³aski, wiêc ponownie was wzywam, abyœcie zdecydowali siê na Boga
Stworzyciela. Pozwólcie Mu, ¿eby was przeobra¿a³ i zmienia³. Niech
wasze serce bêdzie gotowe, by s³uchaæ i ¿yæ wszystkim tym, co dla
ka¿dego z was zaplanowa³ Duch Œwiêty. Dziatki, pozwólcie Duchowi
Œwiêtemu, by was prowadzi³ drog¹ prawdy i zbawienia do ¿ycia wiecznego. Dziêkujê, ze odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

25 wrzeœnia 1998 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byœcie stali siê moimi œwiadkami,
¿yj¹c w wierze swoich ojców. Dziatki, szukacie znaków i orêdzi, a nie widzicie, ¿e Bóg wzywa was przez ka¿dy wschód s³oñca o poranku, abyœcie
siê nawrócili i powrócili na drogê prawdy i zbawienia. Dziatki, wiele mówicie o swoim nawróceniu, a ma³o czynicie. Dlatego nawracajcie siê i zacznijcie ¿yæ moimi orêdziami – nie w s³owach, ale w ¿yciu i wtedy, dziatki,
bêdziecie mieæ si³ê, byœcie siê zdecydowali na prawdziwe nawrócenie
serca. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

Orêdzia te w sposób wyraŸny mówi¹ o drodze prawdy i zbawienia,
ale w odniesieniu do Boga (pierwsze do Ducha Œwiêtego). Owszem,
Matka Bo¿a mówi³a o wype³nianiu Jej orêdzi (tylko w drugim przes³aniu) oraz o byciu Jej œwiadkami, ale ma to kierowaæ cz³owieka na
drogê prawdy i zbawienia, na któr¹ wzywa go Bóg. W pierwszym
orêdziu w ogóle nie by³o powiedziane o wype³nianiu orêdzi Matki Bo¿ej, oraz to, ¿e po „drodze prawdy i zbawienia” ma nas prowadziæ Duch
Œwiêty. Rafalska zmieni³a po raz kolejny sens analizowanych orêdzi,
a tak¿e w tendencyjny sposób je zinterpretowa³a, odwo³uj¹c siê do swojej b³êdnej teorii, która by³a ju¿ przez mnie omawiana. Nie ma wiêc
w analizowanych orêdziach Gospy ¿adnych b³êdów.
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Rafalska tak¿e w tym podrozdziale stwierdzi³a:
Za b³êdny nale¿y równie¿ uznaæ wniosek E. Maillard, i¿ centralnym
miejscem w Bo¿ych planach zbawienia œwiata jest dzisiaj parafia
z Medjugorje, gdzie objawia siê Maryja. Koœció³ katolicki przecie¿ naucza, i¿ centralne miejsce w Bo¿ym planie zbawienia (ekonomii zbawienia) zajmuje Chrystus – Ÿród³o, przyczyna i Poœrednik zbawienia.
Je¿eli zaœ chodzi o widzialne centrum planu zbawienia, to jest nim
Rzym (ze wzglêdu na swego Biskupa bêd¹cego zastêpc¹ Chrystusa na
ziemi) Biskupa Rzymu zreszt¹ mo¿na równie¿ nazwaæ widzialnym centrum Bo¿ych planów zbawienia œwiata. Powy¿sze zestawienie pozwala
uznaæ, i¿ pogl¹d E. Maillard odnoœnie do roli parafii Medjugorje nie
jest zgodny z nauczaniem Koœcio³a katolickiego. Przypisuje ona bowiem parafii Medjugorje takie miejsce w planach Bo¿ych, jakie w rzeczywistoœci zajmuje Chrystus, w dalszej kolejnoœci Rzym i jego Biskup
– Namiestnik Chrystusa na ziemi. To pozwala uznaæ ów wniosek za
b³êdny”.

Rafalska tak¿e wykorzysta to we wnioskach koñcowych i stwierdzi:
„Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych zbawienia, nale¿y
stwierdziæ, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o œrodkach prowadz¹cych do prawdy i zbawienia. Œwiadczy o tym fakt uznania za owe
œrodki „objawieñ” i orêdzi z Medjugorje, pokoju, praktykowania jakiejkolwiek religii, modlitwy, postu, postêpowania zgodnego z sumieniem i szacunku dla przykazañ Bo¿ych. Niezgodne z nauk¹ Koœcio³a
jest równie¿ przyznanie przez E. Maillard parafii Medjugorje tej roli,
jak¹ w planie zbawienia pe³ni Chrystus i Jego Koœció³ (…) orêdzia podejmuj¹ce problematykê zbawienia ze wzglêdu na swe b³êdy i niejasnoœci
nie pokazuj¹ w „sposób czysty i integralny” depozytu wiary. (…) nie odpowiadaj¹ godnoœci powadze Boga (…).

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ Rafalska cytowa³a wypowiedzi
s. Emmanuel, ta z kolei powo³ywa³a siê na Jelenê, nie wypowiada³a bezpoœrednich s³ów Gospy tylko swój pogl¹d. Nawet gdyby
ktokolwiek znalaz³ w tych wypowiedziach b³êdy teologiczne, nie
mo¿na przez te stwierdzenia obwiniaæ Gospy i oskar¿aæ Jej o b³êdy teologiczne.
Jelena powiedzia³a:
„... Gospa chcia³a nam w ten sposób pokazaæ centralne znaczenie
Medjugorie w planach dzisiaj, dla zbawienia œwiata”.
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S³owo „centralny” jest terminem wieloznacznym. Zapewne nie
chodzi³o Jelenie, aby zmieniaæ miejsce Ojca Œwiêtego w hierarchii
Koœcio³a, czy te¿ rolê miasta Rzym. Ten jej osobisty pogl¹d podkreœla
jedynie bardzo wa¿ne znaczenie w historii zbawienia, tocz¹cej siê <tu
i teraz>, miejsca ukazywania siê Matki Bo¿ej w Medziugorju. Kto by
przypuszcza³, ¿e Fatima i jej objawienia bêd¹ odgrywa³y tak wa¿n¹
rolê, ¿e papie¿, dziêki ukazywaniom siê Matki Bo¿ej, bêdzie oddawaæ
Rosjê Niepokalanemu Sercu Maryi? Dlaczego Medziugorje (które wg
objawiaj¹cej siê Gospy jest kontynuacj¹ Fatimy) nie mia³oby odegraæ
tak samo wa¿nej roli w Koœciele i w œwiecie?
B³¹d D. Rafalskiej polega³ na tym, ¿e w sposób jednoznaczny
i wygodny dla swojej toku myœlenia, zinterpretowa³a s³owo „centralny”. W przytoczonych materia³ach Ÿród³owych nie ma przecie¿ mowy
ani o Ojcu Œwietym, ani o Rzymie. Tymczasem s³owo <centralny> ma
wiele znaczeñ, a mo¿na by przytoczyæ wypowiedŸ Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II odnosz¹c¹ siê do objawieñ z Medziugorja. Oto wypowiedŸ
bpa Kriegera dla „National Catholic Register”, 1990.
„Rozmawia³em z Ojcem Œwiêtym 24 lutego 1990… Powiedzia³em mu,
¿e by³em w Medziugorju ju¿ trzykrotnie i ponownie jadê tam w przysz³ym tygodniu. Papie¿ po prostu powiedzia³: „Medziugorje jest wielkim centrum duchowym.”213

Podsumowanie
Nale¿y stwierdziæ, ¿e zarzuty, jakie postawi³a Rafalska orêdziom
z Medziugorja analizowanym w tym podrozdziale s¹ bezpodstawne.
Przypisa³a orêdziu z Medziugorja b³êdy teologiczne, tymczasem
mo¿na s¹dziæ, ¿e takie b³êdy ona pope³ni³a w swojej pracy. Pominê³a
nauczanie Soboru Watykañskiego II, a korzysta³a z ksi¹¿ek wydanych
przez ugrupowanie religijne, które przeciwstawia siê nauczaniu Koœcio³a. Oskar¿a³a Gospê o b³êdy w jej wypowiedziach, a tymczasem
podstaw¹ jej oskar¿eñ opinie ró¿nych osób, a nie wypowiedzi Matki
Bo¿ej z Medziugorja. Stworzy³a te¿ b³êdn¹ teoriê dotycz¹c¹ problemu
zbawienia, na podstawie orêdzi z Medziugorja. D. Rafalska w sposób
tendencyjny interpretowa³a niektóre orêdzia Gospy.
213 Dok³adne informacje, gdzie mo¿na szukaæ tej wypowiedzi biskupa Kriegera znajdziemy w pracy M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 17.
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Komentarz do podrozdzia³u: 7. „Œwiêtoœæ”
Dorota Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych œwiêtoœci, nale¿y
stwierdziæ, i¿ prezentuj¹ one nowy, obcy Koœcio³owi œrodek uœwiêcenia (œrodkiem tym s¹ w³aœnie owe orêdzia) oraz podaj¹ nowe rozumienie tego, czym jest œwiêtoœæ. Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej
analizy oraz w œwietle regu³y wiary mo¿na stwierdziæ, i¿ orêdzia dotycz¹ce œwiêtoœci ze wzglêdu na obecne w nich b³êdy i niejasnoœci nie
przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary, tak jak wymaga tego wspomniana regu³a. W œwietle pi¹tego kryterium regu³y
godnoœci natomiast nale¿y uznaæ, i¿ orêdzia te ze wzglêdu na brak wymaganej przez to kryterium jasnoœci nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu
domniemanych objawieñ z Medjugorje.

Analiza faktów przedstawionych przez D. Rafalsk¹,
prowadz¹cych do przedstawionych wniosków
Rafalska przedstawi³a kilka orêdzi, które poruszaj¹ problem œwiêtoœci i zinterpretowa³a je w nastêpuj¹cy sposób: Œwiêtoœæ podobnie jak
zbawienie mo¿na osi¹gn¹æ dziêki prze¿ywaniu treœci orêdzi z Medjugorje
(na podstawie orêdzia z 5 sierpnia 1985 r.). Sam proces „pielêgnowania
w sobie przes³añ” Gospy zosta³ przez Ni¹ nazwany „hodowaniem ziarna
(nasienia) œwiêtoœci” (na podstawie orêdzia z 10 paŸdziernika 1985 r.).
Rafalska napisa³a te¿: … poprzez orêdzia mo¿na te¿ odczuæ „posmak
œwiêtoœci” (na podstawie orêdzia z 25 marca 1994 r.). w orêdziu z 25 listopada 1998 r. ma byæ mowa o „d¹¿eniu do œwiêtoœci razem z Gosp¹”,
a z orêdzia z 24 paŸdziernika 1985, wg D. Rafalskiej, ma wynikaæ stwierdzenie o œwiêtoœci, w któr¹ [chodzi o Gospê] pragnie ich codziennie przyoblekaæ. Orêdzia z 1 stycznia 1987 r. oraz 15 czerwca 1991 r., Rafalska
zinterpretowa³a: Królowa Pokoju zaœ objawia siê w Medjugorje tak d³ugo
(…), poniewa¿ chce nauczyæ ludzi „jak stawiaæ kroki na drodze œwiêtoœci”. Autorka napisa³a te¿, ¿e z orêdzia z 10 paŸdziernika 1985 r. ma
wynikaæ, ¿e pragnieniem Gospy jest, aby dawaæ tê œwiêtoœæ innym.
W orêdziu z 13 listopada 1986 r., wg Rafalskiej, Gospa Wzywa te¿ do rozpoczêcia œwiêtego ¿ycia przez modlitwê i ofiarê.
Zobaczmy, czy wnioski Rafalskiej rzeczywiœcie maj¹ oparcie
w orêdziach, na które siê powo³uje.
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W orêdziu z 5 sierpnia 1985 r. jest napisane:
„… Wzrastajcie w œwiêtoœci przez orêdzia, które bêd¹ wam pomagaæ (…)”.

Nie ma tu wiêc mowy o osi¹ganiu œwiêtoœci, dziêki prze¿ywaniu
orêdzi z Medziugorja. (Tego przes³ania nie ma zreszt¹ w zbiorze orêdzi
z Centrum Informacyjnego „Mir”. To orêdzie Gospa poda³a Ivanowi na
górze Krievac. Orêdzie to jest zamieszczone w Messsages and Teachings of Mary at Medjugorje, ale jest tutaj nieznacznie zmieniona jego
treœæ w stosunku do S³ów z Nieba). Odnoœnie do przes³ania z 10 paŸdziernika 1985 r., stwierdzenie Rafalskiej, które napisa³em powy¿ej jest
wyrwane z kontekstu ca³oœci przes³ania. Orêdzie to brzmi:
„Drogie dzieci! Pragnê was i dzisiaj wezwaæ byœcie realizowali orêdzia
w parafii. Szczególnie pragnê wezwaæ m³odych w parafii, która jest mi
mi³a. Drogie dzieci, jeœli realizujecie orêdzia, to urzeczywistniacie ziarno œwiêtoœci. Wszystkich was, jako Matka, pragnê wezwaæ do œwiêtoœci, byœcie mogli j¹ daæ innym. Jesteœcie zwierciad³em dla innych.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie”.

Mo¿na te¿ przytoczyæ inne przes³ania Gospy, na które powo³uje
siê Rafalska. W orêdziu z 25 marca 1994 r. jest napisane
„… Pragnê, drogie dzieci, abyœcie wy wszyscy, którzy odczuliœcie posmak œwiêtoœci poprzez orêdzia, które wam dajê, nieœli je œwiatu g³odnemu Boga i Bo¿ej mi³oœci (…)”.

W orêdziu z 25 listopada 1998 r. o œwiêtoœci jest powiedziane o wiele
wiêcej, ni¿ napisa³a Rafalska, bo brzmi ono:
„… Niech spowiedŸ œwiêta bêdzie dla was pierwszym aktem nawrócenia, a wtedy, drogie dzieci, zdecydujecie siê na œwiêtoœæ. Niech
wasze nawrócenie i zdecydowanie siê na œwiêtoœæ zostanie podjête dzisiaj, a nie jutro. Ja, dziatki wszystkich was wzywam na drogê zbawienia
i chcê wam pokazaæ drogê do raju. Dlatego, dziatki b¹dŸcie moimi i zdecydujcie siê ze mn¹ na œwiêtoœæ (…)”.

Natomiast w orêdziu z 24 paŸdziernika 1985 mo¿na przeczytaæ:
„… Pragnê was z dnia na dzieñ przyoblekaæ w œwiêtoœæ, dobroæ,
pos³uszeñstwo i mi³oœæ Bo¿¹, byœcie z dnia na dzieñ byli lepsi i bardziej
gotowi dla swego Pana”.
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Jak mo¿na zauwa¿yæ, Matka Bo¿a mówi o œwiêtoœci, która ma
zawsze wyraŸne odniesienie do Boga. D. Rafalska pominê³a ten fakt
w swojej interpretacji orêdzia z Medziugorja.
W orêdziu z 1 stycznia 1987 r. jest powiedziane, ¿e „… pozosta³am tak d³ugo z waszego powodu, aby nauczyæ was jak stawiaæ kroki
na drodze do œwiêtoœci”, natomiast w orêdziu z 25 czerwca 1992 r. Go-

spa powiedzia³a:
„… Pragnê was uczyæ, pomagaæ, abyœcie szli drog¹ œwiêtoœci (…)”.

W orêdziu z 13 listopada 1986 r. s¹ s³owa:
„… byœcie swymi modlitwami i ofiarami rozpoczêli ¿ycie œwiête, bowiem pragnê, by ka¿dy z was, który by³ przy tym Ÿródle ³aski przeszed³ do raju ze szczególnym darem, który móg³by mi ofiarowaæ,
a jest nim œwiêtoœæ (…)”.

Przytoczy³em fragmenty niektórych orêdzi Gospy, na które powo³uje siê Rafalska, aby pokazaæ, ¿e przes³ania, które zosta³y wypowiedziane w specyficznym jêzyku, musz¹ byæ interpretowane
adekwatnie w stosunku do formy literackiej, w jakiej zosta³y przekazane. Wyrwanie z kontekstu pewnych zdañ, mo¿e zmieniæ zupe³nie ich sens. Wiadomo przecie¿, ¿e o znaczeniu danego s³owa
w du¿ej mierze decyduje kontekst w jakim zosta³o ono u¿yte oraz forma literacka ca³ej wypowiedzi. Rafalska w swoich analizach pomija
te dwa istotne elementy, które s¹ istotne dla przeprowadzenia poprawnej interpretacji.
Rafalska natomiast chce „na si³ê” udowodniæ, ¿e orêdzia te …
prezentuj¹ (…) nowy, obcy Koœcio³owi œrodek uœwiêcenia (œrodkiem
tym s¹ w³aœnie owe orêdzia) oraz podaj¹ nowe rozumienie tego, czym
jest œwiêtoœæ (…). Tymczasem orêdzia z Medziugorja, poruszaj¹ce problematykê œwiêtoœci, odnosz¹ j¹ do Boga, a treœæ tych przes³añ jest
zgodna z nauczaniem Koœcio³a. Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, sam zwrot
<wype³niaæ orêdzia Gospy> (wyjaœniony w samych orêdziach) oznacza stosowanie œrodków uœwiêcania, które s¹ obecne w Koœciele. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e Matka Bo¿a nie prowadzi³a w swoich orêdziach rozwa¿añ teologicznych, czym jest œwiêtoœæ, ale po prostu wzywa³a do niej i podawa³a, co trzeba zrobiæ, aby do niej dochodziæ. Gospa
mia³a kiedyœ powiedzieæ, ¿e „œwiêtoœæ to mi³oœæ” (rozwa¿ania Cyrille
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Auboyneaua w Ksi¹¿ce S³owa z Nieba). W orêdziu z 10 lipca 1986 r.
Matka Bo¿a stwierdzi³a, ¿e „(…) bez œwiêtoœci nie mo¿ecie ¿yæ. Dlatego mi³oœci¹ zwyciê¿ycie ka¿dy grzech i mi³oœci¹ pokonacie wszystkie
trudnoœci, które napotykacie (…)”. S¹ to wskazania praktyczne i ¿ycio-

we, a nie precyzyjne okreœlenia teologiczne œwiêtoœci. S¹ jeszcze inne
orêdzia z Medziugorja o œwiêtoœci (ich nie przytoczy³a Rafalska), które
przecz¹ tezie postawionej przez Rafalsk¹, ¿e Gospa proponuje jakieœ
nowe rozumienie œwiêtoœci, a tak¿e temu, ¿e orêdzia Gospy maj¹ byæ
przeciwstawione œrodkom uœwiêcania, które obecne s¹ Koœciele.
Matka Bo¿a, 25 maja 1987 r. powiedzia³a:
„… drogie dzieci, jesteœcie sk³onne grzeszyæ i bez zastanowienia oddaæ
siê szatanowi (…). Jestem wasz¹ Matk¹, dlatego pragnê was wszystkich poprowadziæ do pe³nej œwiêtoœci (…)”.

Zauwa¿amy w tym orêdziu przeciwstawienie œwiêtoœci grzechowi
i uleganiu z³emu duchowi.
25 wrzeœnia 1992 r. Gospa uczy³a:
„… kiedy szatan chce zniszczyæ wasze dusze, chce was odwieœæ jak
najdalej od ¿ycia chrzeœcijañskiego i od przykazañ, do których was Koœció³ wzywa, ¿ebyœcie wed³ug nich ¿yli. Szatan chce zniszczyæ to wszystko, co jest œwiête w was i wokó³ was. (…)”

25 stycznia 1998 r. Matka Bo¿a powiedzia³a:
„… Msza œwiêta, dziatki, niech nie bêdzie obyczajem, lecz ¿yciem. Codziennie prze¿ywaj¹c Mszê œw. odczujecie potrzebê œwiêtoœci (…)”.

W orêdziu z 25 grudnia 1997 r. znajdziemy:
„... Pragnê, aby ka¿dy z was nosi³ pokój w sercu i medytowa³ nad
s³owami: «Chcê, aby Bóg zajmowa³ pierwsze miejsce w moim ¿yciu».
w ten sposób ka¿dy z was, dziatki, stanie siê œwiêty (…)”.

Tak¿e w orêdziu z 25 marca 2003 droga œwiêtoœci powi¹zana
jest z wype³nianiem woli Boga :
„… Wzywam was na drogê œwiêtoœci. Módlcie siê, a w modlitwie bêdziecie otwarci na wolê Bo¿¹ i tak we wszystkim, co czynicie, w was i poprzez was urzeczywistnicie plan Bo¿y (…)”.

www.medjugorje.org.pl

271

Wniosek Rafalskiej jest wiêc bezpodstawny. Orêdzie z Medziugorja nale¿y interpretowaæ na tle jego ca³oœci, a nie na podstawie wyrywanych z kontekstu sformu³owañ.
Mo¿na te¿ znaleŸæ w analizowanym teraz punkcie pracy Rafalskiej dwa „b³êdy”, które zosta³y przypisane orêdziom Gospy, a nie pochodzi³y bezpoœrednio z Jej s³ów, natomiast dotyczy³y czyichœ wypowiedzi na ten temat.
Pierwszy „b³¹d” znalaz³a D. Rafalska, korzystaj¹c z ksi¹¿ki Boufleta, Boutry Znak na Niebie (o Bouflecie ju¿ wczeœniej napisa³em.
Ci autorzy zreszt¹ cytuj¹ Lambertiniego, wyd³u¿aj¹c w ten sposób
ci¹g osób podaj¹cych jakieœ fakty).
Wed³ug Rafalskiej
Pierwszy z nich (chodzi o b³¹d) nale¿y zwi¹zaæ z faktem zaproponowania
przez domnieman¹ Matkê Bo¿¹ orêdzi z Medjugorje jako œrodka uœwiêcania ludzi, co jest nowym elementem, obcym powszechnej œwiadomoœci
Koœcio³a.
Koœció³ katolicki posiada ju¿ „wszystko to, co przyczynia siê do prowadzenia œwiêtego ¿ycia”. Chodzi tu o takie œrodki œwiêtoœci, jak: sakramenty,
s³uchanie S³owa Bo¿ego, modlitwa, asceza, praktyka ró¿norakich cnót,
a szczególnie æwiczenie siê w cnotach teologicznych (wierze, nadziei,
mi³oœci), uwa¿anych za kamienie wêgielne chrzeœcijañskiej doskona³oœci.
Nale¿y dodaæ, ¿e równie¿ objawienia prywatne i zwi¹zane z nimi praktyki
pobo¿ne, je¿eli tylko zosta³y zaakceptowane przez Koœció³, mog¹ byæ traktowane jako swoiste œrodki uœwiêcenia (…) [a dalej napisze, ¿e] (...) domniemana Matka Bo¿a wprowadzi³a nowy, nieobecny w ¿yciu Koœcio³a œrodek uœwiêcenia cz³owieka, a mianowicie swoje orêdzia. S³uchanie tych orêdzi i praktykowanie tego, co one nakazuj¹ dokonuje siê wiêc wbrew zakazom
Koœcio³a, wyra¿anym przez jego kompetentne w³adze, np. przez biskupa
(…). Jak wynika z powy¿szego zestawienia, orêdzia z Medjugorje nie mog¹
byæ skutecznym narzêdziem œwiêtoœci. Uznanie ich za œrodek s³u¿¹cy do
osi¹gniêcia œwiêtoœci nale¿y traktowaæ jako b³¹d.

W wypowiedzi Rafalskiej wyraŸnie widaæ, ¿e interpretuje ona tak¿e
b³êdnie stanowisko Koœcio³a wobec objawieñ z Medziugorja214. Koœció³
nie zakaza³ rozpowszechniania i czytania orêdzi z Medziugorja, wrêcz
przeciwnie, uzna³ koœció³ parafialny z Medziugorja jako sanktuarium.
Zatwierdzi³ te¿ niektóre wspólnoty ¿yj¹ce orêdziami Matki Bo¿ej
214
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z Medziugorja, np. „Oazê Pokoju”, która ma status stowarzyszenia publicznego. Rafalska myli opiniê prywatn¹ biskupa miejsca ze stanowiskiem Koœcio³a, który nie wypowiedzia³ siê o tych objawieniach ani
„tak”, ani „nie”. Kardyna³ J. Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki
Wiary powiedzia³ o. Slavko Barbariciowi w 1991:
„… Koœció³ nie chce t³amsiæ, tego, co przynosi dobre owoce duchowe.
a je¿eli chodzi o objawienia podkreœli³, ¿e nie mo¿na jeszcze powiedzieæ ani TAK, ani NIE (...)”.

Natomiast Przewodnicz¹cy Episkopatu Boœni i Hercegowiny JE
biskup Franjo Komarica z Banja Luki 25. 04. 2006 r. z³o¿y³ oœwiadczenie w dzienniku zagrzebskim „Veèernji List” (Chorwacja).
Po chorwacku:
„Prije rata bio sam slubeno više puta u Meðugorju. Meðugorje je veæ
odavno svjetski fenomen koji je prerastao mjesnu biskupiju. O fenomenu Meðugorja treba odluèivati Sveta Stolica, a domaæi biskup ima
pravo i dunost brinuti se o ispravnom liturgijskom pastoralu i u toj upi
svoje biskupije.” (Veèernji List, 25.04.2006).
„Przed wojn¹ wielokrotnie oficjalnie przebywa³em w Medziugorju. Ju¿
od dawna Medziugorje stanowi fenomen na skalê œwiatow¹, wykraczaj¹cy poza granice miejscowej diecezji. O fenomenie Medziugorja musi
zadecydowaæ Stolica Apostolska, a biskup miejscowy ma prawo i obowi¹zek troszczyæ siê o prawid³owe duszpasterstwo liturgiczne w parafii
(Medziugorje) w swojej diecezji”.

B³êdna jest te¿ wypowiedŸ Rafalskiej, ¿e s³uchanie tych orêdzi dokonuje siê wbrew zakazom Koœcio³a, wyra¿anym przez kompetentne
w³adze, np. biskupa, poniewa¿ Stolica Apostolska wy³¹czy³a sprawê
oceny wydarzeñ z Medziugorja z kompetencji biskupa miejsca i powierzy³a j¹ Konferencji Biskupów Jugos³awii.
(Wczeœniej notatk¹ Sekretarza Pañstwa Watykan, z 1 kwietnia
1985, zobowi¹za³ chorwackiego kardyna³a F. Kuharicia, aby z powodu publicznego wyst¹pienia bp anicia (…) aby [ten] przekaza³
mu ¿e „suspenduje wszelkie prywatne komunikaty zanim zostan¹
zgromadzone wszystkie elementy pozwalaj¹ce wyjaœniæ wydarzenia
i wypowiedzieæ ostateczny os¹d”.)
Równie¿ nastêpca biskupa anicia, Ratko Periæ, stwierdzi³, i¿ w tych
objawieniach nie ma mowy o nadprzyrodzonoœci. Kongregacja Nauki
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Wiary znów prostowa³a tê wypowiedŸ, zrozumian¹ przez wielu jako os¹d
Koœcio³a. W liœcie do biskupa Gilberta Aubry, z 1998 r., sekretarz tej Kongregacji napisa³, ¿e wypowiedŸ tê nale¿y rozumieæ jako wyraz osobistego
przekonania Biskupa Mostaru. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e Stolica
Apostolska prostowa³a b³êdne opinie na ten temat przez rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquina Nawarro-Vallsa. Ten dementowa³
wszelkie pog³oski o tym, jakoby Watykan zabroni³ pielgrzymowania do
tego miejsca. Stwierdza³ on w swoich wypowiedziach, ¿e „nic nowego [na
ten temat] nie powiedziano”, ¿e „nie mo¿na powiedzieæ ludziom, ¿e nie
mog¹ tam pojechaæ dopóki siê nie udowodni, ¿e objawienia s¹ fa³szywe”.

Wreszcie doda³:
„Czy Koœció³, czy Watykan powiedzia³ „nie” Medziugorju? NIE. Nie powiedzieli”.

Te i inne wypowiedzi Koœcio³a s¹ na tyle czytelne, ¿e sposób
przedstawienia stanowiska Koœcio³a przez Rafalsk¹ dowodzi jej tendencyjnej, wrêcz b³êdnej interpretacji orzeczenia Koœcio³a o wydarzeniach z Medziugorja. Koœció³ przez kompetentne w³adze, wielokrotnie
wypowiada³ siê na temat Medziugorja, a Rafalska skoncentrowa³a siê
w swojej pracy tylko na prezentacji stanowiska biskupów Mostaru.
Skoro wiêc Koœció³ nie zabroni³ czytania i rozpowszechniania orêdzi
z Medziugorja, to znaczy, ¿e w nich nie znalaz³ takich b³êdów, jakie
sugeruje Rafalska. Rafalska natomiast stwierdzi³a:
… orêdzia z Medjugorje nie mog¹ byæ skutecznym narzêdziem œwiêtoœci.
Uznanie ich za œrodek s³u¿¹cy do osi¹gniêcia œwiêtoœci nale¿y traktowaæ
jako b³¹d.

Tê kwestiê, czy wolno czytaæ orêdzia z Medziugorja i ¿yæ tymi
przes³aniami, omawia³em ju¿ wczeœniej. Tu powtórzê tylko, ¿e podobny
problem by³ z objawieniami w Fatimie czy te¿ Lourdes. Matka Bo¿a
w Fatimie nie mówi³a: zacznijcie odmawiaæ ró¿aniec wtedy, kiedy te objawienia zostan¹ uznane, bo tylko wtedy bêdzie to œrodkiem waszego
uœwiêcenia. Prosi³a o odmawianie ró¿añca natychmiast, aby przyœpieszyæ
zakoñczenie I Wojny Œwiatowej, aby Rosja nie rozprzestrzeni³a swoich
b³êdów. Wiêc absurdalne jest stwierdzenie, ¿e tylko objawienia, które zosta³y zaakceptowane przez Koœció³, mog¹ byæ skutecznym œrodkiem, prowadz¹cym kogoœ do uœwiêcenia. Skoro objawienia z Fatimy czy Lourdes
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Koœció³ zaakceptowa³ i nie uzna³ winnymi niepos³uszeñstwa tych, co je
rozprzestrzeniali (a nawet widz¹cych beatyfikowa³ i kanonizowa³), to dowodzi, ¿e wypowiedŸ Rafalskiej jest b³êdna. Zreszt¹, skoro Matka Bo¿a
z Medziugorja wzywa³a do odmawiania ró¿añca, do przystêpowania do
sakramentów œwiêtych itd., to zachêca³a do korzystania ze œrodków prowadz¹cych do œwiêtoœci stosowanych w Koœciele (nie jakichœ nowych
i swoich). B³êdna jest te¿ wypowiedŸ D. Rafalskiej: ¿e
… domniemana Matka Bo¿a wprowadzi³a nowy, nieobecny w ¿yciu Koœcio³a œrodek uœwiêcenia cz³owieka, a mianowicie swoje orêdzia (…),

bo orêdzia Matki Bo¿ej to nic innego, jak wezwanie do stosowania œrodków uœwiêcania, które od wieków stosuje Koœció³.
Na koniec analizy tego „b³êdu”, który zarzuci³a Rafalska orêdziom
Gospy, przytoczê fragment ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy, Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie, z której bardzo czêsto korzysta³a
w swojej pracy Rafalska, a o dziwo, tego fragmentu nie zauwa¿y³a.
W rozdziale „Dokumenty” na stronach 278–279 zosta³o zamieszczone
oœwiadczenie Kongregacji Nauki Wiary dla Wspólnoty B³ogos³awieñstw, której cz³onkowie mieszkaj¹ na terenie parafii Medjugorie.
Oto fragment rozmowy Dr Sancheza (Moderator Generalny Wspólnoty) z JE T. Bertone, sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary.
„Dr Sanchez: «Czy mo¿emy byæ obecni w Medziugorju jako apostolat
ewangelizacjny dla pielgrzymów?»
Mons Bertone: «Nale¿y towarzyszyæ prywatnym pielgrzymkom» i uœciœli³ «Obecnie nale¿y uwa¿aæ Medziugorie jako sanktuarium, miejsce kultu maryjnego, tak samo jak Czêstochowê.
(...) Poniewa¿ Koœció³ pozostaje neutralny wobec autentycznoœci objawieñ, w tym momencie nie mo¿na potwierdziæ, ¿e „maj¹ miejsce rzeczy
nadprzyrodzone ani «Maryja powiedzia³a… ale mo¿na powiedzieæ;... Takie s³owa przypisuje siê Maryi”.
Nie mo¿na te¿, jak to uczyni³ ordynariusz Mostaru, twierdziæ, ¿e
«Wszystko jest z³e i b³êdne w Medziugorju» bowiem, gdyby taki przypadek zaistnia³, Stolica Œwiêta ju¿ by interweniowa³a i ostrzega³a wiernych (...)”.

Na podstawie tych faktów mo¿na stwierdziæ, ¿e Rafalska albo
nie zapozna³a siê ze stanowiskiem Koœcio³a, albo – znaj¹c je – manipuluje nim, aby dowieœæ swojego negatywnego przekonania wobec
objawieñ z Medziugorja.
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Ponadto mo¿na jeszcze stwierdziæ, ¿e autorka analizowanej przeze mnie pracy po raz kolejny chce udowodniæ b³¹d na podstawie czyjejœ wypowiedzi, a nie s³ów Gospy. Kontynuuje w tym podrozdziale
swoj¹ b³êdn¹ teoriê (nie opart¹ na faktach, lecz na subiektywnym odczuciu), ¿e orêdzie Gospy mówi co innego, ni¿ Ewangelia.
PrzejdŸmy teraz do analizy drugiego „b³êdu” znalezionego
przez D. Rafalsk¹ w przes³aniach Gospy. Ów „b³¹d” znowu zosta³
stwierdzony na podstawie czyjejœ wypowiedzi. Rafalska oskar¿y³a
jednak o pope³nienie tego „b³êdu” Matkê Bo¿¹. Chodzi o wypowiedŸ W. Weible’a. Wayne Weible nie jest proboszczem w Medziugorju, ani kierownikiem duchowym widz¹cych. Jest jedynie
pielgrzymem, który opisuje swoje osobiste prze¿ycia. W swojej
ksi¹¿ce nawi¹za³ do zas³yszanej gdzieœ wypowiedzi Mirjany.
Rafalska napisa³a na podstawie ksi¹¿ki tego¿ autora, ¿e przyk³adem œwiêtoœci, jak¹ Gospa chce dla ludzi, jest wskazana przez Ni¹
wizjonerce Mirjanie muzu³manka o imieniu Pasza. Napisa³a te¿:
Drugi b³¹d jest zwi¹zany z niew³aœciwym rozumieniem samej istoty
œwiêtoœci. Domniemana Matka Bo¿a za wzór œwiêtoœci uzna³a osobê
bêd¹c¹ wyznawc¹ islamu (…). Tymczasem zgodnie z nauczaniem Koœcio³a katolickiego, œwiêtoœæ (po œmierci lub jak w tym wypadku jeszcze za
¿ycia) polega na doskona³ym zjednoczeniu z Chrystusem (…). Powy¿sze
zestawienie dowodzi wiêc, i¿ wypowiedŸ Gospy wskazuj¹ca jako wzór
œwiêtoœci niechrzeœcijanina (muzu³mankê) bez w¹tpienia nie odpowiada
temu, co za wzór œwiêtoœci uwa¿a Koœció³ katolicki. Omawiany pogl¹d
domniemnej Matki Bo¿ej jest wiêc b³êdny”.

Zwróæmy uwagê, ¿e w ksi¹¿ce Wayne Weible’a Listy z Medziugorja zamieszczony jest opis z pierwszych tygodni objawieñ (W. Weible znacznie póŸniej us³ysza³ w ogóle o tych objawieniach), kiedy poproszono widz¹cych (nie wiadomo, kto zapyta³ i kiedy): „dlaczego jest
tak du¿o wyznañ?” Zauwa¿amy w tym opisie: W. Weible w sposób
ubarwiony przedstawia ró¿ne wypowiedzi Matki Bo¿ej skierowane do
Mirjany. Znajdujemy tutaj kilka ró¿nych wypowiedzi Matki Bo¿ej.
Przytoczê tê, która jest przedmiotem analizy. W. Weible napisa³ tak:
„Po chwili przerwy popatrzy³a na Mirjanê [chodzi tu o Matkê Bo¿¹] z macierzyñsk¹ mi³oœci¹ i powiedzia³a”

[Zauwa¿my, ¿e opis W. Weible’a jest taki, jakby on sam by³ œwiadkiem tego co mówi³a Matka Bo¿a – przyp. M.A.]:
276

www.medjugorje.org.pl

„Mirjano, pragnê prowadziæ was i innych ku œwiêtoœci; twoja s¹siadka Pasza jest dobrym przyk³adem œwiêtoœci, której pragnê dla ka¿dego z was”.

i dalej W. Weible napisa³:
„Zaskoczona Mirjana wykrzyknê³a”

(Zapewne jest to dodatek autora tej ksi¹¿ki, bo sam nie by³ œwiadkiem
rozmowy Gospy i Mirjany – przyp. M.A.)
„«Matko Najœwiêtsza, Pasza jest muzu³mank¹!». Po chwili milczenia Maryja z uœmiechem odpowiedzia³a: «Tak wiem; ale to rzecz Bo¿a, aby decydowaæ. Ty musisz pracowaæ, troszcz¹c siê o swoj¹ w³asn¹ duszê» (…)”.

Takiej wypowiedzi Mirjany nie znajdziemy w ¿adnym zbiorze
orêdzi Matki Bo¿ej. Jeœli ktoœ us³ysza³ tak¹ wypowiedŸ Mirjany, to nie
wiemy, kto to jest i kiedy to us³ysza³. Zapewne nie by³ to W. Weible, bo
przyjecha³ do Medziugorja dopiero za kilka lat. Nie prowadzê tutaj krytyki ksi¹¿ki W. Weible’a. Jest to ksi¹¿ka popularyzuj¹ca objawienia
z Medziugorja, a nie praca naukowa. Napisana jest przez nawróconego
protestanta, który œwiadczy wobec innych o swoim spotkaniu z Bogiem
i Matk¹ Najœwiêtsz¹. Ktoœ, kto prowadzi badania naukowe, powinien
jednak czerpaæ fakty ze Ÿróde³ sprawdzonych i wiarygodnych.
Przyjmijmy jednak, ¿e taki fakt mia³ miejsce215. Gdyby Matka
Bo¿a mówi³a coœ o œwiêtoœci Paszy, to trzeba siê najpierw zastanowiæ, w jakim znaczeniu o niej mówi³a, bo mo¿emy te¿ w mowie
potocznej powiedzieæ o jakimœ cz³owieku, ¿e <¿yje œwiêcie>, a znaczenie u¿ytego terminu ró¿ni siê od tego, co pod tym pojêciem rozumie Koœció³ katolicki. Wydaje siê, ¿e w rozdziale tym jest kontynuowane b³êdne myœlenie Rafalskiej, dotycz¹ce problemu zbawienia
przedstawicieli innych wyznañ, które to wed³ug wniosków Rafalskiej z poprzedniego rozdzia³u nie ma prawa bytu. Natomiast Sobór
Watykañski II poucza, ¿e takie zbawienie jest mo¿liwe dla wyznawców innych religii, a tak¿e chrzeœcijan, którzy nie s¹ katolikami.
Skoro tak, to i owa Pasza ma mo¿liwoœæ osi¹gniêcia œwiêtoœci, bo
w niebie ¿yj¹ tylko œwiêci. Trzeba, oczywiœcie, rozró¿niaæ kano215 R. Laurentin w Message et pédagogie de Maria at Medjugorje stwierdza,
¿e w kronice parafialnej o. Vlasicia odnotowano podobny fakt, gdzie Gospa mia³a
wskazaæ na wzorowe ¿ycie muzu³manki Paszy, ale jest tam mowa o jej pobo¿noœci,
a nie œwiêtoœci.
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nizacjê czy beatyfikacjê dokonywan¹ w Koœciele katolickim (tutaj
œwiêtoœæ bêdzie rozumiana w szczególny sposób), od faktu osi¹gniêcia œwiêtoœci, tych, którzy dostali siê do nieba.
Wnioski Rafalskiej s¹ wiêc nie tylko b³êdne, bo ich podstaw¹ s¹
fakty ma³o wiarygodne, ale tak¿e znowu budz¹ w¹tpliwoœci, co do
zgodnoœci z nauczaniem Koœcio³a, bowiem autorka analizowanej
pracy, negatywnie oceni³a mo¿liwoœæ osi¹gniêcia œwiêtoœci przez
przedstawicieli innych wyznañ ni¿ religia katolicka, co niezgodne
jest z nauczaniem Soboru.
Mo¿na przytoczyæ nauczanie Soboru Watykañskiego II, z Konstytucji Dogmatycznej o Koœciele Lumen Gentium:
„... nie dostêpuje jednak zbawienia, choæby by³ wcielony do Koœcio³a,
ten, kto nie trwaj¹c w mi³oœci, pozostaje wprawdzie w ³onie Koœcio³a
«cia³em», nie «sercem»(…).”

Przyk³adem cz³owieka, który budzi wielki szacunek i podziw,
a w mowie potocznej mówi siê o nim czasami „œwiêty”, by³ brat
Roger – za³o¿yciel wspólnoty z Taize. Mimo ¿e by³ protestantem,
Koœció³ katolicki zezwala³ swoim wiernym na uczestniczenie
w rekolekcjach i spotkaniach m³odych organizowanych przez tê
wspólnotê.
Podsumowanie
Rafalska w tym podrozdziale zarzuci³a Gospie b³êdy na podstawie czyichœ wypowiedzi, a naprawdê nie wiadomo, co na ten temat powiedzia³a Matka Bo¿a. Same orêdzia Matki Bo¿ej nie dowodz¹ tego, co zasugerowa³a Rafalska we wnioskach, wiêcej, analiza ca³oœci przes³ania z Medziugorja przeczy temu co ona napisa³a na
ten temat. Rafalska korzysta³a z faktów, które w pracy naukowej mo¿na okreœliæ jako ma³o wiarygodne. Kontynuowa³a swój tok myœlenia, b³êdnie rozdzielaj¹c orêdzia Gospy z Medziugorja i Ewangeliê.
Istnieje te¿ powa¿na w¹tpliwoœæ, i¿ sama pope³ni³a b³¹d teologiczny,
odmawiaj¹c przedstawicielom innych wyznañ osi¹gniêcia zbawienia, czyli ostatecznie – œwiêtoœci.
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Komentarz do podrozdzia³u: 8. „£aska” (s. 202–206)
Dorota Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych ³aski, nale¿y stwierdziæ, ¿e
prezentuj¹ one treœci albo niejasne albo wprost niezgodne z nauczaniem Koœcio³a. Co do pierwszego, to dotyczy to stwierdzeñ „nikt na œwiecie nie mia³
takiej ³aski”, jak wizjonerzy; zdobycie ³aski jest uzale¿nione od samych ludzi.
Co do drugiego, to chodzi tu o nastêpuj¹ce twierdzenia: objawienia z Medjugorje oraz zwi¹zane z nimi przes³ania s¹ Ÿród³em ³aski; wraz z koñcem
tych¿e „objawieñ” zakoñczy siê czas ³aski (…). Na podstawie przeprowadzone wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y wiary trzeba stwierdziæ, i¿ orêdzia
dotycz¹ce ³aski ze wzglêdu na zawarte w nich b³êdy i niejasnoœci nie przekazuj¹ „w sposób czysty i integralny” depozytu wiary, tak jak wymaga tego
wspomniana regu³a. w œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci natomiast
nale¿y uznaæ, ¿e orêdzia te, ze wzglêdu na brak wymaganej przez to kryterium jasnoœci, nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga. To zaœ utrudnia
pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu zjawisk.

Analiza faktów, prowadz¹cych Rafalsk¹ do takich wniosków
D. Rafalska, tak¿e w tym podrozdziale, bêdzie oskar¿aæ orêdzia
z Medziugorja stosuj¹c tendencyjn¹ interpretacjê s³ów Gospy. Podstaw¹ zarzutów stan¹ siê tak¿e wypowiedzi innych osób.
Rafalska stwierdzi³a:
Za Ÿród³o ³aski mo¿na uznaæ same orêdzia jak i miejsce „objawieñ” tzn.
parafiê Medjugorie (chocia¿ nie tylko – domniemana Matka Bo¿a ukazuje
siê przecie¿ w ró¿nych miejscach).

Podstaw¹ tego stwierdzenia Rafalskiej jest orêdzie Matki Bo¿ej
z 8 maja 1986 r., które brzmi:
„… Wy jesteœcie odpowiedzialni za orêdzia. Tu jest Ÿród³o ³aski, a wy,
drogie dzieci, jesteœcie naczyniami, które przenosz¹ dary (…)”,

prawdopodobnie216 tak¿e orêdzie z 25 marca 1987, w którym mo¿na
przeczytaæ:
216

Prawdopodobnie, bo Rafalska napisa³a tak o wypowiedzi Mariji Pavloviæ, która mia³a stwierdziæ: „W Medjugorje Gospa daje szczególne ³aski”, a odwo³uje siê do
tych wypowiedzi widz¹cej, zamieszczonych w ksi¹¿ce S³owa z Nieba na stronach 22
i 189. Na stronie 22 jest jedno zdanie Mariji, o które mo¿e chodziæ Rafalskiej, na stronie
189 s¹ ró¿ne orêdzia Gospy, ale chodzi prawdopodobnie o orêdzie z 25 marca 1987 r.
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„… Dzisiaj dziêkujê wam za wasz¹ obecnoœæ w tym miejscu, gdzie dajê
wam szczególne ³aski (…)”.

oraz wypowiedŸ Mariji zamieszona w ksi¹¿ce S³owa z Nieba (s. 22),
któr¹ przytoczy³ Cyrille Auboyneau. Marija mia³a powiedzieæ, ¿e
„w Medjugorju Gospa daje szczególne ³aski”.
Tak¿e Gospa zosta³a oskar¿ona (ten fakt zostanie wykorzystany
do wniosków koñcowych) przez wypowiedŸ ksiê¿y, którzy odbywali
w Medziugorju rekolekcje. Ci napisali komunikat, który zosta³ zamieszczony w jednym z numerów „Echa Maryi Królowej Pokoju”.
Rafalska wyrwa³a z kontekstu jedno zdanie i napisa³a: … i¿ odwagi
dodaje [...] matczyne orêdownictwo Królowej Pokoju u Ÿród³a ³ask.
Oczywiœcie u¿yty zosta³ przez ksiê¿y pewien skrót myœlowy, szkoda
jednak, ¿e Rafalska nie przytoczy³a w swojej pracy ca³oœci tego komunikatu (tak¿e listu tych kap³anów do Ojca Œwiêtego). Orêdzia
wy¿ej przytoczone, a tak¿e wypowiedŸ kap³anów, czy te¿ Cyrille
Auboyneau (bo nie wiadomo, czy jest to jego wypowiedŸ, czy Mariji), Rafalska bêdzie wykorzystywa³a do wniosków koñcowych,
gdzie zasugeruje znalezienie b³êdu, polegaj¹cego na tym, ¿e orêdzia
z Medziugorja maj¹ byæ (wed³ug niej) Ÿród³em ³aski. Ju¿ na wstêpie
mo¿na zauwa¿yæ tendencyjn¹ interpretacjê przytoczonego orêdzia
Gospy, jak równie¿ wypowiedzi ró¿nych osób. Ze sformu³owania:
„… Wy jesteœcie odpowiedzialni za orêdzia. Tu jest Ÿród³o ³aski (…)”
nie musi wynikaæ, ¿e orêdzia s¹ wysublimowanym tworem, bêd¹cym
Ÿród³em ³ask, bo nie ma bezpoœredniego sformu³owania, które by tê
tezê potwierdza³o. Podobnie zreszt¹ z wypowiedzi ksiê¿y (odbywaj¹cych rekolekcje): „… i¿ odwagi dodaje [...] matczyne orêdownictwo Królowej Pokoju u Ÿród³a ³aski” nie musi wynikaæ to, ¿e Medziugorje jest Ÿród³em ³aski. Jedynie z orêdzia:
„… Dzisiaj dziêkujê wam za wasz¹ obecnoœæ w tym miejscu, gdzie dajê
wam szczególne ³aski (…)”

oraz z wypowiedzi Cyrille Auboyneau, który przytoczy³ s³owa
Mariji (czy tak naprawdê powiedzia³a Marija tego nie wiemy)
mo¿e wynikaæ, ¿e chodzi o Medziugorje, jako miejsce szczególnych ³ask. W s³owach: „Medziugorje jest miejscem szczególnych
³ask”, czyli w pewnym skrócie myœlowym, nie ma ¿adnego b³êdu.
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ród³em ³ask jest oczywiœcie Chrystus, Bóg. Mo¿na powiedzieæ
bezb³êdnie: Jasna Góra to miejsce szczególnych ³ask, Lourdes jest
miejscem szczególnej ³aski. Nawet w Liturgii Godzin spotkamy
we wprowadzeniu do obchodu wspomnienia Matki Bo¿ej Opolskiej sformu³owanie:
„Znajduj¹cy siê w katedrze opolskiej ³askami s³yn¹cy obraz (…)”,

albo we wprowadzeniu do œwiêta Najœwiêtszej Maryi Panny
Ostrobramskiej, Matki Mi³osierdzia:
„… obraz (…), który zas³yn¹³ ³askami (…)”.

Czy¿by owe obrazy by³y naprawdê Ÿród³em ³ask? Sugerowanie
b³êdów w takich wypowiedziach jest typowe dla tendencyjnej ich interpretacji.
Dlaczego Rafalska zatytu³owa³a swoj¹ ksi¹¿kê: Medjugorje –
prawda czy fa³sz? Czy¿by sama miejscowoœæ mog³a byæ prawdziwa
albo fa³szywa?
Wed³ug Rafalskiej £ask¹ jest równie¿ sam fakt „objawieñ”. (Na
podstawie orêdzia z 25 listopada 1992 r.).
„… Drogie dzieci, to jest ³aska, ¿e Ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie
moje orêdzia i ¿yjcie wed³ug nich dla waszego dobra. (…) Tylko tak odkryjecie Boga (…)”

Tak¿e, na podstawie tego orêdzia, z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na
stwierdziæ, ¿e to, co napisa³a Rafalska jest prawdziwe, bo mo¿e to
zdanie byæ rozumiane jako macierzyñska obecnoœæ Maryi w ogóle,
a nie o fakt objawieñ.
D. Rafalska wykorzysta³a przedstawione fakty do rozbudowania swojej teorii i napisa³a:
… „Objawienia” z Medjugorje maj¹ byæ bowiem obdarzone moc¹ sprawiania ³aski u osób wierz¹cych w ich boskie pochodzenie oraz znajduj¹cych
siê (fizycznie i duchowo) w miejscu i czasie ich wystêpowania. Nale¿y przyj¹æ, ¿e chodzi tu o ³askê nadprzyrodzon¹, gdy¿ jej przyczyn¹ sprawcz¹ ma
byæ, zgodnie z zapowiedzi¹ Gospy Jezus Chrystus. „Objawienia” i orêdzia
natomiast nale¿y uznaæ za przyczynê nadrzêdn¹, czyli narzêdzie przyczyniaj¹ce siê do wywo³ania obiecanej przez domnieman¹ Matkê Bo¿¹ ³aski. Ina-
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czej mówi¹c, Jezus Chrystus za poœrednictwem orêdzi z Medjugorje udziela³by ludziom ³ask. „Objawienia” i orêdzia sta³yby siê zatem niejako ekonomi¹ ³aski, stanowi¹c jej Ÿród³o. Z tego zaœ wzglêdu zaczê³yby pe³niæ funkcjê
przypisan¹ Koœcio³owi katolickiemu, który, zgodnie z zamys³em Boga, jest
Ÿród³em ³aski. Chrystus bowiem wszelk¹ ³askê „rozlewa” przez Koœció³.
w Koœciele zaœ narzêdziem ³aski s¹ sakramenty. Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿
„objawienia” z Medjugorje, które w mniemaniu Gospy s¹ narzêdziem ³aski
Jezusa Chrystusa, pretenduj¹ do roli sakramentu (…). Mo¿na nawet powiedzieæ, i¿ „objawienia” i orêdzia pe³ni³yby rolê, któr¹ de facto pe³ni Koœció³ katolicki i jego sakramenty.

Odkrycie przez D. Rafalsk¹ „b³êdu” kryj¹cego siê w analizowanych orêdziach oraz czyichœ wypowiedziach jest kontynuacj¹
myœlenia opartego na bezpodstawnej teorii, która przeciwstawia³a
sobie orêdzie z Medziugorja i Ewangeliê. Tym razem orêdzia z Medziugorja maj¹ jakoby zaj¹æ miejsce albo Koœcio³a, albo sakramentów œwiêtych.
Stara³em siê wczeœniej zdefiniowaæ samo pojêcie <orêdzie z Medziugorja>. Napisa³em te¿, o czym te orêdzia mówi¹. Orêdzia te prowadz¹ do Chrystusa. Przes³ania te mówi¹ o tym, aby korzystaæ z sakramentów œwiêtych, aby siê modliæ, poœciæ itd. Stwierdzenia Rafalskiej,
¿e przes³ania z Medziugorja maj¹ pe³niæ rolê zastêpcz¹ dla Koœcio³a
i sakramentów œw. s¹ wiêc bezpodstawne. Jest wrêcz niedorzecznoœci¹, aby dowodem powy¿szych wniosków D. Rafalskiej mia³ byæ komunikat ksiê¿y, w którym powiedziano, ¿e przebywali oni u Ÿród³a
³aski, czyli u Królowej Pokoju. Wype³niaj¹c orêdzie Gospy, czyli modl¹c siê otwieramy siê przecie¿ na jakieœ ³aski. Jest to zgodne z nauczaniem Koœcio³a katolickiego. Tak samo nawiedzaj¹c jakieœ sanktuarium mo¿emy otrzymaæ szczególne ³aski. Dla Rafalskiej zwrot
„orêdzia z Medziugorja” jest abstrakcyjnym tworem przeciwstawionym Chrystusowi i Ewangelii, dlatego – ten abstrakcyjny twór – orêdzia z Medziugorja, same z siebie maj¹ byæ Ÿród³em ³ask. Jak napisa³a:
„Objawienia” i orêdzia sta³yby siê zatem niejako ekonomi¹ ³aski, stanowi¹c jej Ÿród³o. Z tego zaœ wzglêdu zaczê³yby pe³niæ funkcjê przypisan¹
Koœcio³owi katolickiemu.
Ksi¹dz g³osz¹cy rekolekcje mo¿e u¿yæ sformu³owania – zachêty,
mówi¹c, ¿e ktoœ przez uczestnictwo w tych rekolekcjach otrzyma stosowne ³aski. Nie znaczy to, ¿e owe rekolekcje przeciwstawi³ Chrystu282
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sowi, który jest Ÿród³em ³aski. Mo¿na te¿ powiedzieæ: rekolekcje (np.
ignacjañskie) s¹ Ÿród³em ³aski.
Mo¿na przytoczyæ wiele orêdzi z Medziugorja, które w wyraŸny sposób pokazuj¹, ¿e to Bóg jest Ÿród³em ³aski, a nie orêdzia same
w sobie. Nie pe³ni¹ te¿ takiej roli w przekazywaniu ³aski, jak Koœció³
czy sakramenty œw. w orêdziu (które wykorzysta³a Rafalska jako dowód znalezionych „b³êdów”) z 25 marca 1987 r. mo¿na przeczytaæ:
„… by ka¿dy z was ¿y³ nowym ¿yciem bez zabijania tego wszystkiego,
co Bóg dokonuje w was i co On wam daje (…)” [podkr. moje – M. A.].

W orêdziu z 25 kwietnia 1987 mo¿na przeczytaæ:
„… Bóg daje specjalne ³aski podczas modlitwy (…)”.

Tak¿e w orêdziu z 25 paŸdziernika 1984 r. spotkamy sformu³owanie:
„… Wy siê jedynie módlcie, a Bóg da wam ³aski (…)”.

W orêdziu z 3 paŸdziernika 1985 r. natomiast czytamy:
„… byœcie dziêkowali Bogu za wszelkie ³aski, które On wam da³ (…)”.

Przes³anie z 19 czerwca 1986 r. z kolei brzmi:
„… w tych dniach mój Pan pozwoli³ mi, ¿e mogê wymodliæ dla was wiêcej ³aski (…)” [podkr. moje – M. A.].

Równie¿ w orêdziu z 25 kwietnia 1987 r. znajdziemy s³owa Gospy:
„… Wiecie (…), ¿e Bóg daje szczególne ³aski podczas modlitwy (…)”.

Natomiast w orêdziu z 25 listopada 1992, z którego wg Rafalskiej
wynika, ¿e ³ask¹ jest równie¿ fakt „objawieñ” mo¿na m.in. przeczytaæ:
„… Drogie dzieci, to jest ³aska, ¿e Ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie
moje orêdzia i ¿yjcie wed³ug nich dla waszego dobra (…). Tylko tak odkryjecie Boga (…)”.

Przytoczy³em to orêdzie ponownie, aby pokazaæ, ¿e mo¿na je interpretowaæ w inny sposób: ³ask¹ jest fakt obecnoœci Maryi, z któr¹
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nawi¹zujemy kontakt przez wiarê i modlitwê. Poprawne jest stwierdzenie, ¿e ³ask¹ jest ukazywanie siê Matki Bo¿ej. £ask¹ by³ fakt objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie i w Lourdes. £ask¹ mog¹ byæ te¿ objawienia z Medziugorja.
D. Rafalska tak¿e napisa³a w swojej pracy:
Jako „niezgodne z nauczaniem Koœcio³a jest te¿ stwierdzenie (…) (dotyczy to orêdzi z Medziugorja) wraz z koñcem tych¿e „objawieñ” zakoñczy
siê czas ³aski (…). (Jak stwierdzi³a te¿) Nale¿y zatem uznaæ, i¿ wraz z zakoñczeniem „objawieñ” skoñczy siê równie¿ ów uprzywilejowany czas
³aski. Tymczasem zgodnie z nauk¹ Koœcio³a dni ³aski udzielonej ludziom
nie s¹ zdeterminowane wystêpowaniem czy to „objawieñ” medjugorskich
czy te¿ jakichkolwiek innych typu zjawisk (...).

Jakie fakty przytoczy³a D. Rafalska, aby to udowodniæ?
Dowodem maj¹ byæ nastêpuj¹ce orêdzia: z 25 czerwca 1989 r.,
25 grudnia 1995 r., 25 lutego1996 r., 25 listopada 1997 r., 25 lutego
1998 r., 25 maja 1998 r., 25 lipca 1998 r., 25 paŸdziernika 1999 r.,
25 listopada 1999 r., 25 lutego 2000 r., 25 marca 2000 r., 25 lipca
2001 r. D. Rafalska zinterpretowa³a te orêdzia nastêpuj¹co: Obecnoœæ Gospy zapocz¹tkowa³a i wyznaczy³a dni ³aski dla ludzi.
Po uwa¿nym przeczytaniu tych orêdzi zauwa¿ymy, ¿e tylko dwa
z nich sugeruj¹ istniej¹cy zwi¹zek miêdzy objawieniami Matki Bo¿ej
a czasem ³aski. S¹ to orêdzia z 25 czerwca 1989 r. oraz z 25 lutego
1996 r. Zacytujmy fragmenty tych orêdzi:
25 czerwca 1989 r.
„Drogie dzieci! Dziœ wzywam was wszystkich, byœcie realizowali orêdzia,
które dawa³am wam przez minionych osiem lat. Ten czas jest czasem
³aski i pragnê dziatki, by ³aska Bo¿a by³a wielka dla ka¿dego z was (...)”.

25 lutego1996 r.
„... Wzywam was, dziatki, abyœcie ¿yli orêdziami, które wam przekazywa³am przez te lata. Ten czas jest czasem ³aski. Szczególnie teraz, kiedy Koœció³ wzywa was do modlitwy i nawrócenia (...)”.

Mo¿na te orêdzia interpretowaæ w taki sposób, ¿e czas objawieñ
Gospy jest czasem ³aski i nie ma tu ¿adnego b³êdu teologicznego, bo
istotnie sam fakt ka¿dego objawienia jest czasem ³aski Bo¿ej. Bardzo
284

www.medjugorje.org.pl

tendencyjn¹ i skrajn¹ interpretacj¹ tego orêdzia by³oby zasugerowanie,
¿e wraz z zakoñczeniem objawieñ zakoñczy siê czas ³aski w ogóle.
I z tego wynika³oby, ¿e Bóg odwróci siê od cz³owieka i nie bêdzie mu
udziela³ ju¿ ¿adnych ³ask po zakoñczeniu objawieñ. Trudno dopatrywaæ siê czegoœ takiego w tych orêdziach, a w³aœnie taki b³¹d znalaz³a
w swoim mniemaniu Dorota Rafalska.
Pozosta³e orêdzia, które przytoczy³a Rafalska, jako dowód owego
zakoñczenia czasu ³ask, kiedy Gospa przestanie siê objawiaæ, mówi¹
o czymœ innym ni¿ sugeruje to D. Rafalska. Nie znajdujemy w nich
stwierdzeñ, które wskazywa³yby na zale¿noœæ miêdzy objawieniami
Gospy a czasem ³aski. Zacytujê przyk³adowo kilka z nich:
25 grudnia1995 r.
„... Radujê siê dziœ z wami i przynoszê wam Dzieci¹tko Jezus, aby was
pob³ogos³awi³o. (…) Jestem z wami i oddajê was w szczególny sposób
Jezusowi, teraz w tych nowych czasach, kiedyœ trzeba siê na Niego
zdecydowaæ. Ten czas jest czasem ³aski (…)”.

W orêdziu tym by³o powiedziane o czasie ³aski, ale nie o istniej¹cym zwi¹zku miêdzy nim a objawieniami Matki Bo¿ej
25 lutego1998 r.
„... was wzywam, ¿ebyœcie przybli¿yli siê do mnie poprzez modlitwê.
W szczególny sposób wzywam do wyrzeczeñ w tym czasie ³aski. Dziatki, rozwa¿ajcie i prze¿ywajcie mêkê i œmieræ Jezusow¹ (…)”.

W tym dniu akurat rozpoczyna³ siê Wielki Post i chodzi³o prawdopodobnie o czas ³aski w Wielkim Poœcie. Nie ma tu ¿adnego odniesienia tego
czasu do objawieñ Matki Bo¿ej.
25 maja1998 r.
„(...) Dzisiaj wzywam was, byœcie poprzez modlitwê, ofiarê przygotowali
siê na przyjœcie Ducha Œwiêtego. Dziatki, to jest czas ³aski, wiêc ponownie wzywam, abyœcie zdecydowali siê na Boga Stworzyciela (…)”.

Znowu jest tu prawdopodobnie mowa o czasie ³aski w nowennie
przygotowuj¹cej wiernych na Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Podobnie jest w pozosta³ych orêdziach, które mia³y byæ podstaw¹ wyci¹gniêtych przez D. Rafalsk¹ wniosków: Obecnoœæ Gospy
zapocz¹tkowa³a i wyznaczy³a dni ³aski dla ludzi.
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Orêdzia te porusza³y problem czasu ³aski w ogóle, w niektórych
przypadkach mog³o chodziæ o czas ³aski w Wielkim Poœcie czy w czasie
przygotowania do Uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nie pad³o
w przytoczonych orêdziach ani s³owo <orêdzie>, ani <objawienie>. Jedynie w skrajnej interpretacji tych orêdzi mo¿na zasugerowaæ tak ma³o
prawdopodobne wnioski, jakie wysunê³a na ich podstawie Rafalska.
Niejasnoœci wi¹¿e te¿ Rafalska z orêdziami z 26 czerwca 1986 r.
oraz 7 maja 1989 r.
Na podstawie orêdzia z 26 czerwca 1986 r. Rafalska stwierdzi³a:
… domniemana Matka Bo¿a „objawi³a”, ¿e zdobycie ³aski jest uzale¿nione od samych ludzi. Zdanie to mo¿na rozumieæ na ró¿ne sposoby. Tak
wiêc mo¿na by by³o uznaæ, i¿ omawiane przes³anie informuje, ¿e ³aska jest
udzielana albo na proœbê cz³owieka, który w pewnym okresie swojego
¿ycia jej zapragnie i bêdzie o ni¹ prosi³ Boga, albo na skutek podjêtych
przez niego przygotowañ, maj¹cych przysposobiæ go do przyjêcia ³aski.
Uprawnionym jest jednak pogl¹d, ¿e chodzi o to, i¿ sam cz³owiek dziêki
swym dzia³aniom ³askê tê zdobêdzie Koœció³ katolicki natomiast naucza,
i¿ w porz¹dku ³aski inicjatywa zale¿y od Boga. (…) Powy¿sze zestawienie
ukazuje, i¿ badane orêdzie z Medjugorje dopuszcza ró¿ne interpretacje,
w tym niezgodne z Magisterium Ecclesiae. Na tej podstawie mo¿na uznaæ,
i¿ omawiane przes³anie jest niejasne.

Orêdzie z 26 czerwca 1986 r. brzmi:
„Otrzymujecie tyle ³ask, ile chcecie. To zale¿y od was. Mi³oœæ bêdziecie
mieli kiedy zechcecie, tak wiele, jak zechcecie. To zale¿y od was”.

Najpierw trzeba zauwa¿yæ, ¿e tego orêdzia nie znajdziemy w katalogu orêdzi potwierdzonych przez Centrum Informacyjne „Mir”. Nie
ma go równie¿ w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje,
a w tym dniu podane jest zupe³nie inne orêdzie. Rodzi siê pytanie, czy
takie orêdzie w ogóle by³o dane przez Gospê widz¹cym. Przyjmijmy
jednak fakt, ¿e Gospa wypowiedzia³a takie s³owa. Jeœli ktoœ wyrwa³by
z kontekstu ca³oœci Biblii pewne s³owa, to te¿ mo¿e dojœæ do podobnych
jak Rafalska wniosków. Na przyk³ad w Piœmie Œwiêtym spotkamy oto
taki fragment:
„Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar³ych, oczyszczajcie trêdowatych, wypêdzajcie z³e duchy (...)”
(Mt 10, 7–8).

286

www.medjugorje.org.pl

Na podstawie tych s³ów, mo¿na by³oby dojœæ do wniosku, ¿e
cz³owiek ma w³adzê wskrzeszania umar³ych, lecz by³by to wniosek
b³êdny.
Rafalska wyrwa³a z kontekstu ca³oœci przes³ania z Medziugorja
jedno orêdzie (i to akurat niesprawdzone, czy rzeczywiœcie zaistnia³o)
i zasugerowa³a b³êdy czy niejasnoœci. Orêdzie próbowa³a interpretowaæ w ró¿ny sposób, ale nie wiadomo, dlaczego ostatecznie stwierdzi³a … Uprawnionym jest jednak pogl¹d, ¿e chodzi o to, i¿ sam cz³owiek
dziêki swym dzia³aniom ³askê t¹ zdobêdzie (…). Mo¿e dlatego, ¿e Rafalska nie poszukuje prawdy o tym, o czym mówi¹ orêdzia z Medziugorja, ale
za wszelk¹ cenê stara siê wyszukiwaæ w nich b³êdy?
Przes³anie to mo¿na zinterpretowaæ w nastêpuj¹cy sposób: Matka Bo¿a zwróci³a uwagê cz³owiekowi na jego rolê w otwarciu siê na
mi³oœæ czy ³askê Bo¿¹. Bóg nie mo¿e „na si³ê” udzielaæ nikomu ³ask.
Czeka, a¿ cz³owiek otworzy przed Nim swoje serce.
Mo¿na zapytaæ: czy s¹ takie orêdzia z Medziugorja, które
pokazuj¹, ¿e udzielanie ³ask zale¿y jedynie od Boga, a przyjêcie ich
– od otwarcia cz³owieka, co wskazywa³oby, i¿ interpretacja przedstawiona przez Rafalsk¹ jest ma³o prawdopodobna lub po prostu
b³êdna? Znajdziemy takie przes³ania:
25 czerwca 2001 r.
„... Módlcie siê i szukajcie Boga za moim poœrednictwem, szczególnie
dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitoœæ ³ask (...)”.

Albo, 25 marca 2001 r.
„... Dzieci, ¿yjecie w czasach, kiedy Bóg daje wam wszelkie ³aski, a wy
nie umiecie ich wykorzystaæ (...)”.

Równie¿ orêdzie z 25 maja 1998, które ju¿ przytacza³em:
„... abyœcie zdecydowali siê na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu, ¿eby
was przeobra¿a³ i zmienia³ (...)”.

Orêdzi, które bezpoœrednio czy poœrednio mówi¹ o dawaniu przez
Boga swoich ³ask i otwieraniu siê na nie przez cz³owieka jest znaczenie
wiêcej. Tu przytoczy³em tylko orêdzia przyk³adowe. Interpretacja Rafalskiej sugeruj¹ca b³¹d w analizowanym orêdziu jest tendencyjna,
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oparta na wyrywaniu z kontekstu ca³oœci przes³ania z Medziugorja
pewnych faktów.
Druga niejasnoœæ (wg Rafalskiej) wi¹¿e siê z przes³aniem,
o którym napisze:
„Maryja” objawi³a, i¿ „nikt na œwiecie nie mia³ takiej ³aski” jak¹ maj¹ wizjonerzy.

Jak stwierdzi dalej:
Nie wiadomo, jak nale¿y rozumieæ powy¿sze sformu³owanie chodzi³oby tu
bowiem o ³askê pojmowan¹ albo iloœciowo albo jakoœciowo. W pierwszym przypadku oznacza³oby to, ¿e ¿aden z ¿yj¹cych dot¹d na ziemi ludzi
nie mia³ tak du¿o ³aski jak wizjonerzy z Medjugorje (…). Posiadaliby w takim razie wiêcej ³aski ni¿ sam Chrystus czy Matka Bo¿a, którzy te¿ ¿yli na
œwiecie (…). W drugim przypadku (…) byæ mo¿e ³aska owa oznacza po
prostu ³askê doznawanych przez wizjonerów „objawieñ”. Oznacza³oby
to, i¿ ¿aden ¿yj¹cy dot¹d na ziemi cz³owiek nie dost¹pi³ tego rodzaju objawieñ (d³ugotrwa³ych, doznawanych przez du¿¹ liczbê wizjonerów oraz
zwi¹zanych z du¿¹ liczb¹ orêdzi) (...). Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, i¿ badane orêdzie dopuszcza ró¿ne interpretacje,
nie wykluczaj¹c przy tym niezgodnych z nauk¹ Koœcio³a. Na tej podstawie
trzeba uznaæ, i¿ jest ono niejasne”.

Owa niejasnoœæ dotyczy, wg D. Rafalskiej, orêdzia z 7 maja 1985 r.
Orêdzie to zosta³o podane Ivance, w czasie ostatniego regularnego objawienia siê Matki Bo¿ej. W tej dosyæ d³ugiej wypowiedzi
Gospy (to stawia pod znakiem zapytania, czy rzeczywiœcie mo¿na
powo³ywaæ siê na dos³ownoœæ tego tekstu w analizie naukowej)
mo¿na te¿ odnaleŸæ zdanie:
„... Nikt na œwiecie nie mia³ takiej ³aski, jak¹ otrzyma³aœ ty, twoi bracia
i siostry (...)”.

Mo¿na zauwa¿yæ te¿, ¿e u¿yte jest w tym orêdziu sformu³owanie
<bracia i siostry>, a nie <wizjonerzy>, jak napisa³a Rafalska. Prowadz¹c równie skrajn¹ interpretacjê tej wypowiedzi Gospy, jak autorka
analizowanej pracy, to na dobr¹ sprawê nie da siê stwierdziæ, czy owi
<bracia i siostry> to nie jest znacznie szerszy kr¹g ludzi na œwiecie, który móg³by te¿ obejmowaæ i Matkê Bo¿¹ i Pana Jezusa. Interpretacja
zdroworozs¹dkowa sugeruje jednak, ¿e chodzi tutaj o widz¹cych. Sam
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fakt, ¿e s³owa te zosta³y powiedziane na koñcu regularnych objawieñ
Ivanki, œwiadczy o tym, ¿e chodzi³o tu o szczególn¹ ³askê objawienia,
jakiej dost¹pili wizjonerzy217, a nie jak¹œ ³askê pojmowan¹ iloœciowo
(tzn., ¿e widz¹cy w myœl interpretacji Rafalskiej otrzymywaliby tej
³aski najwiêcej na œwiecie w znaczeniu iloœciowym). Taka analiza,
która chce ³askê porównywaæ w sensie iloœciowym, jest sama w sobie niedorzecznoœci¹, bo jak mo¿na pojêcie oznaczaj¹ce rzeczywistoœæ duchow¹ („³aska”) przenosiæ na grunt wymiernej rzeczywistoœci? Jak mo¿na porównywaæ iloœæ ³ask otrzymywanych przez
ró¿ne osoby? Jest to po prostu niemo¿liwe. Interpretacja Rafalskiej
odnoœnie do tego przes³ania Gospy jest sama w sobie absurdalna
i nie mo¿e byæ stawiana na równi z innymi interpretacjami jako
wiarygodna. Autorka analizowanej pracy twierdzi bowiem, ¿e to
przes³anie jest niejasne, bo dopuszcza ró¿ne interpretacje. Ta interpretacja, któr¹ przedstawi³a Rafalska w wariancie pierwszym, nie
zas³uguje na to, aby siê ni¹ powa¿nie zajmowaæ. Napisa³em tak¿e
wczeœniej, ¿e sam fakt ró¿nych mo¿liwych interpretacji jakiegoœ
tekstu niekoniecznie musi umniejszaæ jego wartoœæ, bo nawet w samej Biblii s¹ fragmenty, które mo¿na interpretowaæ w ró¿ny sposób.
Trzeba, oczywiœcie, wybieraæ te, które s¹ najbardziej trafne, a odrzucaæ mniej prawdopodobne. Pierwszy wariant interpretacji analizowanego przez D. Rafalsk¹ orêdzia nie mo¿e byæ równorzêdny w stosunku do innych, o wiele bardziej prawdopodobnych.
Nale¿y w tym miejscu umieœciæ komentarz odnoœnie innego
stwierdzenia Rafalskiej, które równie¿ zamieœci³a w swojej pracy.
Napisa³a tak: Cz³owiek ¿yj¹cy w „grzechach” równie¿ otrzymuje ³aski.
To stwierdzenie ma wynikaæ z orêdzia Gospy z 12 maja 1986 r. Nie
wiadomo, w jakim celu zosta³ umieszczony ten komentarz, ale prawdopodobnie wi¹¿e siê z zamierzonym dyskredytowaniem przez Rafalsk¹ objawieñ z Medziugorja. Orêdzie to brzmi:
Oko³o 12 maja 1986 do grupy modlitewnej:
„Szczêœliwi jesteœcie, jeœli nie os¹dzacie siebie przez wasze grzechy, ale
jeœli rozumiecie, ¿e nawet w waszych grzechach s¹ wam ofiarowane ³aski”.
217 W analizowanym tekœcie zosta³o u¿yte s³owo <³aska>, a nie <³aski>. Chodzi o tekst, z którego korzysta³a Rafalska czyli ksi¹¿kê S³owa z Nieba.
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To orêdzie, jak zauwa¿ymy, zosta³o wypowiedziane oko³o 12 maja
1986 r., czyli nie zosta³a podana jego dok³adna data. Znaczy to, ¿e ktoœ
spisa³ je póŸniej. Spisywanie tekstów po pewnym czasie na pewno
zmniejsza prawdopodobieñstwo, aby by³a zachowana dos³ownoœæ pierwotna tekstu. Wiarygodnoœæ zaistnienia tego orêdzia podwa¿a równie¿
fakt, ¿e nie ma go w orêdziach potwierdzonych przez Centrum Informacyjne „Mir” ani te¿ w Messages and Teachings of Mary at Medjugorje.
W samym stwierdzeniu, ¿e „cz³owiek ¿yj¹cy w grzechu równie¿
otrzymuje jakieœ ³aski” nie ma b³êdu, poniewa¿ Bóg nie odbiera wszystkich ³ask grzesznikowi, a „… s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi” (Mt 5, 45), jak przeczytamy w Piœmie Œwiêtym. Gdyby cz³owiek
¿yj¹cy w grzechu nie otrzyma³ od Boga ³aski, to nigdy nie móg³by
wejœæ na drogê nawrócenia.
Prawdopodobnie w tym orêdziu zosta³a zniekszta³cona wypowiedŸ Matki Bo¿ej. Natomiast zdanie, wyrwane przez Rafalsk¹
z kontekstu ca³oœci tego przes³ania, zmieni³o swój sens. W pierwszej
czêœci analizowanego orêdzia mamy wezwanie do powœci¹gliwoœci
w os¹dzaniu innych (nawet jeœli ktoœ pope³ni³ z³o). Druga czêœæ tego
przes³ania jest uzupe³nieniem pierwszej, a mówi o tym, ¿e nawet
cz³owiek, który pope³nia jakieœ z³o, mo¿e przyczyniaæ siê do naszego i swojego wzrostu w ³asce Bo¿ej, przez to, ¿e Bóg mo¿e
wyprowadziæ z tego z³a dobro. Tê prawid³owoœæ mo¿na zaobserwowaæ w ¿yciu niektórych œwiêtych. Na pocz¹tku czynili oni wielkie z³o (np. œw. Pawe³, Maria Magdalena czy te¿ œw. Augustyn), po
nawróceniu, odwrotnie – wielkie dobro.
Podsumowanie
D. Rafalska tendencyjnie interpretowa³a przes³ania z Medziugorja oraz stwierdzenia ró¿nych osób. Zarzuty pod adresem orêdzia
Matki Bo¿ej maj¹ swoj¹ podstawê nie tylko w tym, co powiedzia³a
Gospa, ale w wypowiedziach, które nie zosta³y potwierdzone. Rafalska kontynuowa³a i rozbudowywa³a swoj¹ b³êdn¹ teoriê dotycz¹c¹ przes³añ z Medziugorja. Wnioski, które wyprowadzi³a na
koñcu tego podrozdzia³u s¹ zupe³nie bezpodstawne.
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Komentarz do podrozdzia³u: 9. „Œrodki duchowego rozwoju”
(s. 206–223)
Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Podsumowuj¹c problematykê orêdzi dotycz¹cych œrodków duchowego rozwoju, nale¿y uznaæ, i¿ prezentuj¹ one niekatolick¹ naukê o modlitwie Chrystusa, rachunku sumienia, wyznaniu wiary (Credo), a tak¿e nie wyjaœniaj¹
celu podjêcia postu i modlitwy. Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y wiary trzeba stwierdziæ, i¿ orêdzia dotycz¹ce duchowoœci ze wzglêdu na zawarte w nich b³êdy i niejasnoœci nie przekazuj¹
„w sposób czysty i integralny” depozytu wiary (…). W œwietle pi¹tego kryterium regu³y godnoœci (…) nie odpowiadaj¹ godnoœci i powadze Boga.

Analiza faktów, prowadz¹cych Rafalsk¹ do powy¿szych wniosków
Orêdzia, które przekaza³a Gospa widz¹cym, dotycz¹ce modlitwy, s¹ najczêœciej wystêpuj¹cymi przes³aniami. Jest ich wiêc bardzo
du¿o. D. Rafalska, analizuj¹c przes³ania dotycz¹ce œrodków duchowego rozwoju, wybiera³a orêdzia marginalne i nadawa³a im centralne znaczenie. Wprowadzi³a podzia³ orêdzi odnoœnie do koniecznoœci modlitwy. Wed³ug Rafalskiej [Gospa]
Koniecznoœæ modlitwy uzasadni³a (…), odwo³uj¹c siê do dwóch racji, które mo¿na tu okreœliæ jako racjê naturaln¹ i racjê nadprzyrodzon¹. Pierwsza z nich t³umaczy potrzebê modlitwy tym, ¿e wynika
ona ze struktury ludzkiego bytu. „Matka Jezusa” powiedzia³a bowiem, i¿ modlitwa jest tym czego pragnie ludzkie cia³o i serce. Racja
druga nawi¹zuje do medjugorskich objawieñ „Pani”, która nak³ania ludzi do modlitwy z dwóch, œciœle ze sob¹ powi¹zanych przyczyn. S¹ nimi: wiara w Gospê jako Matkê Jezusa (…) oraz przyjêcie
Jej orêdzi (…).

Pierwsza racja – naturalna (koniecznoœci modlitwy) ma dotyczyæ
dwóch orêdzi: z 22 grudnia 1983 r. oraz 25 listopada 1994 r. Przytoczmy te orêdzia.
25 listopada 1994 r.
„… Dziœ wzywam was do modlitwy. Jestem wasz¹ matk¹ i pragnê aby
wasze serca podobne by³y do mojego serca. Moje dzieci bez modlitwy
nie mo¿ecie ¿yæ i mówiæ, ¿e jesteœcie moimi.(…) Modlitwa jest tym, cze-
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go pragnie ludzkie serca. Dlatego przybli¿cie siê dzieci do mojego Niepokalanego Serca a odkryjecie Boga (…)”

Orêdzie z 22 grudnia 1983 r. (jest to orêdzie przekazane Jelenie)
„22 grudnia 1983
Do Jeleny
«Módlcie siê! Dla waszego cia³a najwa¿niejsza jest modlitwa. Módlcie siê!»”.

Zauwa¿amy, ¿e w tym podrozdziale po raz kolejny Rafalska bêdzie
„miesza³a” ze sob¹ dwa ró¿ne fenomeny: objawianie siê Matki Bo¿ej
szeœciorgu widz¹cym oraz dar lokucji dany Jelenie czy Marijanie. Rafalska na kilkaset orêdzi dotycz¹cych modlitwy wybra³a jakieœ marginalne orêdzie o modlitwie, która jest potrzebna dla (ludzkiego) cia³a, nadaj¹c mu centralne miejsce w tej kategorii przes³añ. Ma ono uzasadniaæ
naturaln¹ racjê modlitwy. W pierwszym cytowanym orêdziu jest zapewne mowa o „sercu”, w drugim o „ciele”, zachodzi jednak w¹tpliwoœæ, czy mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ te dwa orêdzia dane dwóm ró¿nym
osobom, w dwóch ró¿nych sytuacjach i za poœrednictwem odmiennych
charyzmatów (lokucja i wizja), aby stwierdziæ, ¿e modlitwa jest tym:
czego pragnie ludzkie cia³o i serce?

Druga racja koniecznoœci modlitwy, w podziale, którego dokona³a Rafalska, jest to racja nadprzyrodzona. Tu zauwa¿amy manipulacjê treœci¹ orêdzi z Medziugorja (tu prawdopodobnie Rafalska
kontynuuje stworzon¹ przez siebie b³êdn¹ teoriê, w której rozdzielone zosta³y orêdzia Gospy i Ewangelia). Rafalska napisa³a:
Domniemana Matka Bo¿a wzywa ludzi do praktykowania modlitwy jako
tego, dziêki czemu bêd¹ mogli oni zrozumieæ to, co Bóg chce (im) powiedzieæ poprzez Jej obecnoœæ i orêdzia, które Ona daje.

(na podstawie orêdzia z 25 listopada 1991 r.),
… w modlitwie mo¿na odczuæ Jej obecnoœæ, uwierzyæ w Ni¹ i blisko Niej
przebywaæ. Modl¹c siê mo¿na zostaæ œwiadkiem Gospy

(na podstawie orêdzi z 30 stycznia 1986 r., 3 lipca 1986 r., 25 lipca
1992 r., 25 stycznia 1994 r., 25 lipca 1994 r., 25 kwietnia 1999 r.,
25 czerwca 1999 r.).
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Wed³ug Rafalskiej tak¿e
Modlitwa s³u¿y do odkrycia mi³oœci i oraz do odczytania pragnieñ Królowej Pokoju” (orêdzia z 3 lipca 1986 r., 25 listopada 1987 r., 25 lipca
1992 r.). „Zjednoczenie z Ni¹, a tym samym stanie siê Jej szczególn¹
w³asnoœci¹ mo¿e równie¿ dokonaæ siê w modlitwie

(tu Rafalska powróci³a do swojej tendencyjnej interpretacji orêdzia,
w których jest mowa o oddaniu siê Matce Bo¿ej, a wg Rafalskiej mamy
staæ siê w³asnoœci¹ Gospy (która nie jest Matk¹ Bo¿¹) – orêdzia 25 maja
1988 r., 25 czerwca 1994 r., 25 listopada 1994 r.).
Teraz pojawi siê jeszcze kilka innych racji koniecznoœci modlitwy, dopiero póŸniej dowiemy siê, ¿e modlitwa:
Sprzyja (…) tak¿e prze¿ywaniu nawrócenia (orêdzie z 25 lipca 1996 r.)
oraz pomaga zrozumieæ, ¿e ka¿dy cz³owiek „powinien pracowaæ nad szerzeniem zbawienia” (orêdzie z 25 maja 1996 r.). Modl¹c siê, mo¿na zrozumieæ plan Bo¿y wobec ka¿dego cz³owieka.

Rafalska znowu przedstawi kilka wyselekcjonowanych faktów, które
wg niej maj¹ wi¹zaæ racjê tej modlitwy z osob¹ Gospy lub Jej orêdziami,
powtórzy tendencyjn¹ interpretacjê orêdzia, które ju¿ omawia³em wczeœniej, ¿e „nie wszystko zale¿y od Gospy, ale tak¿e od «si³y tych, którzy siê
modl¹»”, nawi¹¿e do orêdzi, które wskazuj¹, ¿e moc modlitwy ma uchroniæ parafiê od zgubnego dzia³ania szatana i na koñcu doda:
Nale¿y równie¿ modliæ siê w owych (nie do koñca przecie¿ znanych) intencjach domniemanej Matki Bo¿ej.

Przytoczone przez mnie orêdzia (na które powo³uje siê Rafalska),
maj¹ odniesienie do Boga, do Jezusa czy Ducha Œwiêtego. Wed³ug
tendencyjnej analizy Rafalskiej, niezgodnej nawet z przytoczonymi
przez siebie orêdziami, ta konieczna racja dla podjêcia modlitwy zosta³a zupe³nie pominiêta, natomiast ma byæ ni¹ przede wszystkim to, co
jest zwi¹zane z Gosp¹ i Jej przes³aniami. Przytoczê dwa z orêdzi (na
które powo³uje siê Rafalska), aby pokazaæ tendencyjny tok myœlenia
autorki analizowanej pracy.
Orêdzie z 30 stycznia 1986 r.
„Drogie dzieci! Wzywam was, byœcie siê wszyscy modlili, aby urzeczywistni³y siê plany Bo¿e wobec was i wszystko to, co Bóg przez was pragnie uczyniæ. Pomó¿cie, by siê inni nawrócili, szczególnie ci, którzy
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przybywaj¹ do Medjugoria. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by w waszych
sercach zapanowa³ szatan i byœcie byli szatañskim a nie moim obrazem. Wzywam was do modlitwy, abyœcie mogli byæ œwiadkami mej
obecnoœci. Bez was Bóg nie mo¿e urzeczywistniæ tego, co pragnie. Bóg
da³ wszystkim woln¹ wolê i wy ni¹ rozporz¹dzacie (…)”.

25 listopada 1991
Co prawda jest napisane w nim:
„Módlcie siê, abyœcie mogli poj¹æ, co Bóg pragnie wam powiedzieæ poprzez moj¹ obecnoœæ i orêdzia (…)”

ale ju¿ za chwilê mo¿na przeczytaæ:
„… Pragnê was wszystkich jak najbardziej przybli¿yæ do Jezusa, Jego
zranionego Serca, abyœcie mogli poj¹æ niezmiern¹ mi³oœæ, która zosta³a
dana za ka¿dego z was (…)”.

Inne przytoczone tutaj orêdzia te¿ maj¹ bardzo wyraŸne odniesienie do Boga.
Nawet te dziwne sformu³owania Rafalskiej, ¿e modlitwa
Sprzyja (…) tak¿e prze¿ywaniu nawrócenia oraz pomaga zrozumieæ, ¿e
ka¿dy cz³owiek „powinien pracowaæ nad szerzeniem zbawienia”,

s¹ pewn¹ manipulacj¹, polegaj¹c¹ na wyrywaniu z kontekstu jakiœ zdañ
i nadawaniu im wrêcz karykaturalnego charakteru. Orêdzie z 25 lipca
1996 jest to doœæ d³uga wypowiedŸ Gospy o nawróceniu, a w koñcowej
czêœci tego przes³ania mo¿na przeczytaæ:
„… Drogie dzieci, wzywam was ponownie, abyœcie zdecydowali siê na
modlitwê, gdy¿ w modlitwie bêdziecie mogli prze¿ywaæ swoje nawrócenie. Wówczas ka¿dy z was w prostocie stanie siê podobny do dziecka, które jest otwarte na mi³oœæ Bo¿¹ (…)”.

Tak¿e przytoczê fragment orêdzia z 25 maja 1996 r., aby pokazaæ,
¿e wypowiedŸ Gospy ma zupe³nie inny, „normalny” wydŸwiêk:
„… Módlcie siê, abyœcie pojêli, ¿e powinniœcie przez w³asne ¿ycie
i w³asny przyk³ad pracowaæ nad szerzeniem zbawienia (…)”.

Analizuj¹c treœæ orêdzi z Medziugorja, zauwa¿amy, ¿e poprzez modlitwê bêdziemy zbli¿aæ siê do Matki Bo¿ej. Przede wszystkim widoczne
jest to, ¿e Gospa prowadzi nas do Boga nie tylko ogólnie, ale i do poszczególnych osób Boskich Jezusa Chrystusa czy Ducha Œwiêtego.
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Rafalska stworzy³a tak¿e w tym podrozdziale karykaturalny
plan duchowy, który nie wiadomo, czy ma dotyczyæ jakiejœ pojedynczej osoby czy wszystkich, którzy pragn¹ ¿yæ orêdziami Gospy. Jak
napisa³a: Pog³êbieniu modlitwy maj¹ s³u¿yæ podane przez Gospê wskazówki. W opisie Rafalskiej zauwa¿amy nie tylko „pomieszanie” orêdzi
z ró¿nych fenomenów, ale tak¿e z ró¿nego czasu, i byæ mo¿e, wskazówek podanych tylko dla pewnych grup modlitewnych.
W jej pracy mo¿na przeczytaæ m.in., ¿e:
… Rano nale¿y odmawiaæ modlitwê oddania siê Sercu Maryi, „Anio³ Pañski” 5 razy „Ojcze nasz”, 5 razy „Zdrowaœ Maryjo”, po raz szósty „Zdrowaœ Maryjo” w intencji Papie¿a oraz „Chwa³a Ojcu” dla uczczenia Mêki
Pañskiej, „Wierzê w Boga”, modlitwê do Ducha Œwiêtego i ró¿aniec, wieczorem zaœ modlitwy dziêkczynne (…). Modlitwa powinna trwaæ co najmniej cztery godziny dziennie w tym pó³ godzinny nale¿y medytowaæ. Wskazane jest zwiêkszenie tej liczby godzin, na przyk³ad odmówieniem jednego
„Ojcze nasz” powinno trwaæ trzy minuty (…).

W tej mieszaninie ró¿nych wskazañ Gospy, wypowiedzianych
w ró¿nym czasie, tak¿e ró¿nym grupom modlitewnym i w ró¿nych fenomenach, zauwa¿amy tak¿e, ¿e interpretacja niektórych orêdzi odbiega
od tego, o czym naprawdê powiedzia³a Gospa. Np. wed³ug Rafalskiej
wskazane jest zwiêkszenie tej liczby godzin (chodzi o modlitwê). A mia³a
to Gospa powiedzieæ 26 czerwca 1984 r.
Tymczasem w tym orêdziu mo¿na przeczytaæ:
„Kiedy mówiê: módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê, mam na myœli nie
tylko to, byœcie zwiêkszyli liczbê godzin poœwiêconych na modlitwê,
ale tak¿e byœcie wzmocnili pragnienie modlitwy i trwania w kontakcie
z Bogiem i byœcie nieustannie wchodzili w stan ducha przepojony modlitw¹”.

Podobnie w planie modlitewnym stworzonym przez Rafalsk¹ na
podstawie orêdzia Gospy mo¿na przeczytaæ:
Nale¿y modliæ siê przed prac¹ i po jej zakoñczeniu oraz pomiêdzy
zajêciami.

Tymczasem w orêdziu z 25 lipca 1989 r., na które m.in. powo³ywa³a siê autorka Medjugorje: prawda czy fa³sz?, nie ma ¿adnej
wzmianki o modlitwie pomiêdzy zajêciami, tylko jest wspomniane:
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„Dlatego zdecydujcie siê od dzisiaj przeznaczyæ pewien czas w ci¹gu
dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy (…)”.

Niewielka ró¿nica, ale nie to samo, o czym napisa³a Rafalska.
Oczywiœcie najwiêkszym b³êdem jest pomieszanie ró¿nych wskazañ Gospy dla ró¿nych grup i osób, bo jak mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ wskazania dla Jeleny czy jej grupy modlitewnej ze wskazówkami ogólnymi
dla ludzi, przekazanymi przez któregoœ z szeœciorga wizjonerów?
Ten plan modlitewny, o którym pisze Rafalska powsta³ te¿ na podstawie wypowiedzi Ivana, która by³a zamieszczona w ksi¹¿ce Wayne'a
Weible’a Listy z Medziugorja (s. 65) (Ivan w Stanach Zjednoczonych
przemawia³ do m³odzie¿y, a dzieli³ siê swoim osobistym prze¿yciem).
W ksi¹¿ce tej jest tak napisane:
… Podczas jednego spotkania (objawienia) Matka Bo¿a da³a mi nastêpuj¹ce orêdzie: „Jedno Ojcze nasz powinno trwaæ trzy minuty, jeœli to
ma byæ prawdziwa modlitwa”.To by³o wtedy, kiedy zacz¹³em modliæ siê
sercem. Wczeœniej modli³em siê, ale nie tak g³êboko.

Ivan dzieli³ siê wiêc jakimœ osobistym doœwiadczeniem, ale nie
znaczy to, ¿e podaje wskazanie Gospy dla wszystkich i na ka¿dy
czas. Natomiast, jak mo¿na wywnioskowaæ z programu modlitewnego opracowanego przez Rafalsk¹ ponoæ na podstawie orêdzi, ¿e
jedno „Ojcze nasz” powinno siê odmawiaæ przez trzy minuty. Dlaczego wiêc w koœciele, w Medziugorju przed Msz¹ œw. odmawia siê
codziennie dwie czêœci ró¿añca œw., a nie odmawia siê jednego „Ojcze nasz” przez 3 minuty?
Odnosz¹c siê do tzw. „modlitwy serca”, do której wzywa³a Matka Bo¿a z Medziugorja, stwierdza siê, ¿e Rafalska wyrwa³a z kontekstu kilka wypowiedzi ró¿nych osób dotycz¹cych takiej modlitwy,
zamiast g³êbiej wnikn¹æ w treœæ orêdzia, co ma oznaczaæ owo wezwanie Gospy. Przytoczy³a wypowiedŸ o. Slavko Barbariæa, który
wg Rafalskiej:
s¹dzi, i¿ do tego typu modlitwy nale¿y zaliczyæ: ciszê, pieœni oraz ró¿aniec.
Modlitwa sercem realizuje siê równie¿ poprzez bycie w sta³ym kontakcie
z Bogiem.

Natomiast w cytowanym przez ni¹ Ÿródle, tj. „Znaku Pokoju”
z 1988 r., jest napisane, ¿e o. Slavko stwierdzi³:
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„Modlitwa sercem obejmuje wszystkie sposoby spotkania z Bogiem: ciszê i pieœni, i modlitwê spontaniczn¹, ale równie¿ formaln¹ modlitwê,
np. ró¿aniec”.

O. Slavko chcia³ zapewne powiedzieæ, ¿e ka¿da forma modlitwy
ma stawaæ siê „modlitw¹ serca”, a Rafalska zmieni³a sens jego wypowiedzi. Ojciec Slavko wcale nie stwierdzi³, ¿e:
[do] tego typu modlitwy nale¿y zaliczyæ ciszê, pieœni oraz ró¿aniec.

Rafalska napisa³a te¿, ¿e zdaniem o. Zorzy
dok³adna forma „modlitwy serca” nie istnieje. Aby modliæ siê sercem, wystarczy czuæ siê dzieckiem Ojca, przedstawiæ Mu siebie takim, jakim jest
oraz zaufaæ, ¿e wszystko, co siê dzieje, jest Jego wol¹.

Tymczasem nie wiadomo, jakie ma zdanie odnoœnie do tego
problemu o. Zorza, bo on w swojej ksi¹¿ce zamieœci³ d³ug¹ wypowiedŸ M. Dugandiæ, która opowiada³a o prowadzeniu grupy modlitewnej przez Matkê Bo¿¹. Opis z tej ksi¹¿ki ukazuje ewolucjê modlitwy cz³onków wspó³noty oraz ró¿ne wskazania Matki Bo¿ej dla
grupy, zmieniaj¹ce siê w czasie (to odnoœnie do jednolitego programu przedstawionego przez Rafalsk¹). Rafalska wyrwa³a zreszt¹
z kontekstu ca³oœci tego opisu kilka zdañ, które nie s¹ miarodajne dla
ca³ej wypowiedzi M. Dugandziæ. Mo¿na te¿ przeczytaæ w podrozdziale o „Œrodkach duchowego rozwoju”, co s¹dzi o „modlitwie serca” Vicka. Rafalska napisa³a tak:
Vicka Ivankoviæ z kolei uwa¿a, i¿ „modlitwa serca” polega na
prze¿ywaniu wypowiadanych przez siebie s³ów (np. odmawiaj¹c
„Ojcze nasz”) i myœleniu o nich.
Przytoczê wypowiedŸ Vicki zamieszczon¹ w cytowanym przez
Rafalsk¹ „Znaku Pokoju”, aby pokazaæ, ¿e ma ona inny wydŸwiêk:
„Vicka: Je¿eli modlimy siê sercem, ¿adna modlitwa nie jest trudna,
tak¿e i ró¿aniec. Co znaczy modliæ siê sercem – jak mówi³am: zacz¹æ
od Ojcze nasz i prze¿yæ ka¿de s³owo tej modlitwy. Wszystkie s³owa, które mówimy do Boga, s¹ bardzo wa¿ne, trzeba o nich myœleæ”.

Vicka dzieli³a siê swoimi osobistymi doœwiadczeniami i podawa³a
praktyczne rady jak mo¿na uczyæ siê „modliæ sercem”. Zapewne nie
dawa³a wyk³adu na temat modlitwy sercem.
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„Modlitwa serca” ma œcis³y zwi¹zek z Ewangeli¹ i nauczaniem Jezusa. Przeciwieñstwem tego jest „modlitwa wargami”. Mo¿na przeczytaæ w Piœmie Œwiêtym:
„Ten lud czci mnie wargami, lecz daleko jest ode Mnie”(Mt 15,8).

Samo pojêcie <serca> jest pojêciem biblijnym i jak mo¿na przeczytaæ w „Ma³ej Encyklopedii Biblijnej”:
„… [serce] nie jest w Piœmie Œwiêtym ani biologicznym organem, ani
siedliskiem powierzchownej uczuciowoœci, lecz ukrytym «Ja», osob¹,
wnêtrzem cz³owieka (...)”.

W S³owniku teologii biblijnej jest napisane: ¿e serce jest „miejscem
(…) tajemniczej dzia³alnoœci Boga” (s. 871), a wiêc mówienie o „modlitwie serca” w podobnym znaczeniu do „serca biblijnego”, jest jak najbardziej uprawomocnione. Okreœlenie „modlitwa serca” by³o i jest stosowane w Koœciele Wschodnim, nie jest to wiêc jakaœ tajemnicza nowoœæ.
D. Rafalska stwierdzi³a te¿:
Co do formy modlitwy (…) nale¿y wyró¿niæ: Pismo Œwiête, Mszê Œwiêt¹
i ró¿aniec.

Poniewa¿ autorka analizowanej przeze mnie pracy nie odnios³a
tej wypowiedzi do konkretnych orêdzi, wiêc nale¿y przypuszczaæ, ¿e
stworzy³a ona znowu swój kolejny, a budz¹cy w¹tpliwoœci podzia³
form modlitwy. Dlaczego Rafalska nazywa Pismo Œwiête form¹ modlitwy? Czym uzasadnia, ¿e obok Biblii wymienia mszê i ró¿aniec
jako formy modlitwy?
Rafalska napisa³a te¿:
Odnoœnie do Pisma Œwiêtego zgodnie z intencj¹ Gospy powinno ono zarówno pobudzaæ do modlitwy, jak i byæ przedmiotem rozwa¿añ.

Tymczasem orêdzie, które zosta³o przez autorkê tak interpretowane brzmi:
18 paŸdziernika 1984 r.
„… Dzisiaj wzywam was, byœcie w swoich domach ka¿dego dnia czytali
Pismo œw. i niechaj bêdzie ono na widocznym miejscu, by was zawsze
pobudza³o do czytania i modlitwy”.
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Nie spotykamy te¿ takich sformu³owañ, jakich u¿y³a Rafalska
w dwóch innych przytoczonych przez siebie orêdziach, tzn. z 25 stycznia 1999 r. i 25 wrzeœnia 1999 r.
Innym nadu¿yciem w pracy naukowej jest stwierdzenie Rafalskiej, ¿e
Domniemana Matka Bo¿a podkreœla tak¿e, ¿e Jej orêdzia pomagaj¹
zrozumieæ tekst biblijny.

Nie mo¿na wk³adaæ w usta Matki Bo¿ej s³ów, których nie ma
w ¿adnych potwierdzonych orêdziach, a przynajmniej nie jest to
autoryzowana wypowiedŸ widz¹cych, którzy twierdzili, ¿e Matka
Bo¿a tak oto powiedzia³a. Rafalska zacytowa³a wypowiedŸ z L. Moia
Parola di Maria. Piccolo dizionario dei messaggi di Medjugorje.
Wielu teologów zauwa¿y³o œcis³y zwi¹zek orêdzia z Medzugoria z orêdziem biblijnym, ale nie mo¿na mówiæ, ¿e Matka Bo¿a coœ powiedzia³a, a powo³aæ siê na czyj¹œ prywatn¹ opiniê na ten temat. Mo¿na
natomiast powiedzieæ, ¿e autor jakiejœ pracy coœ powiedzia³ i przytoczyæ jego s³owa, tego jednak Rafalska nie robi, mówi¹c o zrozumieniu
tekstu biblijnego.
PrzejdŸmy teraz do „b³êdów”, jakie znalaz³a D. Rafalska w orêdziach Gospy.
Pierwszy „b³¹d” zwi¹zany jest z orêdziem z 25 lutego 1985 r.,
które Rafalska zinterpretowa³a tak, ¿e rachunek sumienia zdaniem
Gospy
nale¿y „robiæ” (…) tylko po to, aby „dziêkowaæ z wdziêcznoœci¹ za to
wszystko”, co Bóg daje ludziom i samej Gospie w Medjugorje.

Jak napisa³a dalej:
Zgodnie z tradycj¹ katolick¹ natomiast celem rachunku sumienia jest dobre przygotowanie siê do sakramentu pokuty (…) Do ich przypomnienia
s³u¿y w³aœnie rachunek sumienia, który mo¿na uznaæ za czêœæ sakramentu
pokuty. Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, ¿e badane orêdzie z Medjugorje przedstawiaj¹c cel rachunku sumienia inny ni¿ ten podany przez
Koœció³, jest niezgodne z jego nauczaniem. Na tej podstawie zaœ nale¿y
stwierdziæ, ¿e jest ono b³êdne.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e rachunek sumienia jest warunkiem sakramentu pokuty, a nie jego czêœci¹, jak napisa³a Rafalska. W Katechizmie
Koœcio³a Katolickiego (1448, zob. te¿ 1450)mo¿na przeczytaæ:
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„Sakrament pokuty sk³ada siê z trzech aktów penitenta oraz rozgrzeszenia kap³ana. Aktami penitenta s¹: ¿al za grzechy, spowiedŸ lub
ujawnienie grzechów przed kap³anem oraz postanowienie wype³nienia
zadoœæuczynienia i czynów pokutnych”.

Rachunek sumienia czynimy nie tylko zreszt¹ jako przygotowanie do sakramentu pokuty. Powinien on byæ codzienn¹ praktyk¹ duchow¹. Wielu ojców duchowych zaleca, aby tê praktykê ³¹czyæ
z pozytywnym spojrzeniem na swoje ¿ycie i dziêkczynieniem za
otrzymane ³aski218. Rafalska u¿y³a tego pojêcia w zawê¿onym
znaczeniu i nie zauwa¿y³a, ¿e ta praktyka zaproponowana w orêdziu z 25 lutego 1985 r. jest jak najbardziej zgodna z nauczaniem
Koœcio³a.
Teraz przeanalizujmy samo orêdzie Matki Bo¿ej, na które powo³uje siê Rafalska. Przes³anie to jest zamieszczone w ksi¹¿ce
S³owa z Nieba. Nie jest ono potwierdzone przez Centrum Informacyjne „Mir”. Mo¿emy je znaleŸæ w Messages and Teachings of Mary
at Medjugorje, choæ s¹ nieznaczne ró¿nice w treœci219 (Ÿród³o pochodzenia: Dernières Nouvelles de Medjugorje, R. Laurentin). Czytaj¹c to orêdzie, zauwa¿my, ¿e Rafalska wyrwa³a z kontekstu pewne
zdanie i zmieni³a sens ca³ego orêdzia. Przytoczmy to orêdzie:
25 lutego 1985 r.
„Namawiam was byœcie przez ca³y nadchodz¹cy tydzieñ wypowiadali
nastêpuj¹ce s³owa: «Kocham Boga we wszystkim. Mi³oœci¹ mo¿na
wszystko uzyskaæ» (…). Co wieczór róbcie rachunek sumienia, ale tylko po to, by dziêkowaæ z wdziêcznoœci¹ za to wszystko, co Jego mi³oœæ
daje nam w Medziugorju”.

Orêdzie to mo¿na interpretowaæ w taki sposób, ¿e wskazania Gospy dotyczy³y tylko zbli¿aj¹cego siê tygodnia. Matka Bo¿a zrobi³a
s³uchaj¹cym Jej orêdzia swoiste æwiczenie duchowe. Mia³o ono polegaæ na tym, aby w zbli¿aj¹cym siê tygodniu (od 25 lutego 1985 r.)
czêsto wypowiadaæ s³owa: „Kocham Boga we wszystkim (…)”. Rachunek sumienia mia³ byæ powi¹zany z t¹ praktyk¹, a robi¹c go nale218

Np. w duchowoœci ignacjañskiej.
Jest bardzo podobne orêdzie, potwierdzone przez Centrum Informacyjne
„Mir”, z 28 lutego 1985 roku, ale w nie by³o w nim mowy o rachunku sumienia.
219
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¿a³oby zwróciæ uwagê, aby czyniæ dziêkczynienie Bogu220, „za to
wszystko, co Jego mi³oœæ daje (…) w Medziugorju” (mo¿na ten tekst
interpretowaæ w taki sposób, ¿e druga czêœæ orêdzia jest niezale¿na od
pierwszej. Niemo¿liwe jest jednak jednoznaczne stwierdzenie, ¿e w tym
zdaniu zawiera siê wszystko, co naprawdê powiedzi³a Gospa o rachunku sumienia podczas objawieñ w Medziugorju.
Matka Bo¿a nie mówi³a jednak w tym orêdziu o rachunku sumienia przygotowuj¹cym do sakramentu pokuty. Rafalska zawêzi³a znaczenie pojêcia „rachunek sumienia”, z drugiej zaœ strony wyrwa³a
z kontekstu orêdzia jedno zdanie, które mo¿na zupe³nie w inny sposób
interpretowaæ.
Kolejnym „b³êdem” znalezionym przez Rafalsk¹ w tym podrozdziale jest:
… okreœlenie przez Gospê wyznania wiary (Credo) nazw¹ „modlitwa”.
w ujêciu Koœcio³a Katolickiego modlitwa jest ¿ywym i osobistym zwi¹zkiem
z Bogiem ¿ywym i prawdziwym. Wyznanie wiary natomiast stanowi œwiadectwo tego zwi¹zku. Zgodnie z nauk¹ Koœcio³a owo wyznanie jest przecie¿
„znakiem i zawo³aniem chrzeœcijan”. Stanowi ono przy tym uporz¹dkowany
zbiór prawd wiary bêd¹cych dla wyznawców Chrystusa niejako oczywistymi
zasadami. Wyznanie wiary pe³ni zatem funkcjê dowodu to¿samoœci lub znaku rozpoznawczego chrzeœcijan. Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿
przedstawione przez Gospê rozumienie tego, czym jest wyznanie wiary, odbiega od ujêcia Koœcio³a katolickiego. W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, i¿ jest
ono b³êdne.

Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e nie wiadomo, o które Wyznanie Wiary
chodzi³o Gospie: o Sk³ad Apostolski czy o Symbol Nicejsko-Konstantynopolitañski. Prawdopodobnie o ten pierwszy, bo w „Koronce Pokoju”, po Mszy œwiêtej wieczornej, odmawia siê to pierwsze Wyznanie Wiary (niekiedy odmawiano to drugie). Na jakie orêdzia powo³a³a
siê Rafalska, aby udowodniæ ów „b³¹d” okreœlenia Credo jako modlitwy? Jednym z nich jest orêdzie z 10 lutego 1982 r. w ksi¹¿ce S³owa
z Nieba mo¿na przeczytaæ:

220 Warto dodaæ, ¿e dziêkczynienie, jako jeden z elementów – tak¿e codziennego – rachunku sumienia, wystêpuje w duchowoœci ignacjañskiej.
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„Jakov i Vicka stawiaj¹ Maryi kilka pytañ. Ona zaœ odpowiada. Opowiadaj¹ potem, ¿e Matka Bo¿a lubi «Wierzê w Boga» i woli tê modlitwê od
innych. Mówi¹, ¿e nigdy nie widzieli jej szczêœliwszej ni¿ podczas odmawiania tej modlitwy. Orêdzie Maryi Panny:
«Módlcie siê, módlcie siê. Trzeba g³êboko wierzyæ, regularnie spowiadaæ siê i tak samo przystêpowaæ do Komunii. To jedyne zbawienie»”.

Zauwa¿my, ¿e o „Wierzê w Boga”, jako o modlitwie, w powy¿szym orêdziu mówi¹ widz¹cy, a nie Gospa. Podobnie jest zreszt¹
w innym Ÿródle: Messages and Teachings of Mary at Medjugorje
(wypowiedzi widz¹cych s¹ tutaj nieco inne), w którym Matka Bo¿a
te¿ nie mówi³a o „Wierzê w Boga” jako o modlitwie.
Drugie orêdzie (na które powo³a³a siê D. Rafalska) pochodzi
z 1983 roku, nie ma konkretnej daty i jest bardzo d³ugie (wiarygodnoœæ
tego orêdzia, przynajmniej, co do dos³ownego, rzeczywistego przekazu Gospy, jest wiêc w¹tpliwa). Nie ma tego przes³ania w Messages
and Teachings of Mary at Medjugorje. Orêdzie to sk³ada siê z krótkich
stwierdzeñ, o których nie wiemy, czy s¹ streszczeniem tego, co mówi³a
Gospa, czy te¿ s¹ wypowiedziami Gospy. Pod koniec tego bardzo
d³ugiego orêdzia znajdujemy takie stwierdzenia:
„Na inne tematy:
«Najpiêkniejsz¹ z modlitw jest Wierzê w Boga».
«Najwa¿niejsze jest wierzyæ»”.

Teraz zastanówmy siê nad problemem, czy istotnie nie mo¿na
powiedzieæ o Sk³adzie Apostolskim, czy o Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitañskim, ¿e s¹ modlitwami? (bo mia³oby to byæ b³êdem, jak
stwierdzi³a Rafalska). Mo¿na przeczytaæ w „Katolickim katechizmie
doros³ych. Wyznanie wiary Koœcio³a” (s. 84), wydanym przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów (tu nale¿y wspomnieæ, ¿e cz³onkiem
Komisji ds. katechizmu by³ kardyna³ Joseph Ratzinger), ¿e
„modlitwa stanowi najwa¿niejszy i najistotniejszy wyraz wiary w Boga; to
wiara daj¹ca odpowiedŸ, wiara, która siê sprawdza”.

Wy¿ej przeczytamy, ¿e
„wiara to nie tylko samo przekonanie o istnieniu Boga, to przede wszystkim oddanie siê Bogu, który jest naszym pocz¹tkiem, celem, moc¹ i treœci¹ naszego ¿ycia”.
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Mo¿na wiêc zapytaæ: czy jeœli ktoœ wyznaje wiarê w Boga,
mówi¹c – Credo czy Sk³ad Apostolski, jako suche, ja³owe potwierdzenie istnienia Boga, albo wymienia kilka formu³, bez oddania siê
Bogu, bez „wzniesienia swojej duszy ku Bogu”, czy jest to postawa
chrzeœcijañska? Zapewne nie, bo nawet Pismo œw. przestrzega nas
przed tak¹ wiar¹, któr¹ maj¹ nawet z³e duchy. Wyznaniu wiary musi
wiêc towarzyszyæ postawa ludzkiego serca, „wznosz¹cego siê ku
Bogu”. W tym wypadku mo¿na ju¿ mówiæ o modlitwie.
Mo¿na te¿ przeczytaæ w Katolicyzmie A–Z (s. 297), pracy wielu
wybitnych polskich teologów (praca ta ma imprimatur):
„Lud ca³y bra³ jednak te¿ udzia³ w modlitwie ca³ego Koœcio³a, g³ównie
w formie tzw. póŸniej «pacierza», na który w miarê postêpuj¹cej ewangelizacji z³o¿y³o siê: Ojcze Nasz, Zdrowaœ Maryjo i Wierzê w Boga”.

Nadto mo¿na przeczytaæ w tym encyklopedycznym opracowaniu
o wieloznacznoœci terminu „modlitwa”. W zakresie najszerszym oznacza on odniesienie intencjonalne wszelkiej czynnoœci i ca³ej osoby do
Boga (czy kiedy wyznajemy wiarê w Boga, to wówczas tego intencjonalnego odniesienia cz³owieka do Boga mia³oby nie byæ?), w zakresie
wê¿szym – wyraŸnie wyodrêbniona od innych czynnoœæ wype³niaj¹ca
okreœlony czas, której jedynym celem jest nawi¹zanie lub wzmocnienie kontaktu z Bogiem (czy¿by wyznawanie wiary nie by³o tak¹ czynnoœci¹, przez któr¹ mamy wzmocniæ nasz kontakt z Bogiem?), a w zakresie najwê¿szym s¹ to teksty modlitewne.
W ka¿dym modlitewniku jest Sk³ad Apostolski (czy¿by to by³a
pomy³ka?), a po co w³¹czono do ró¿añca Sk³ad Apostolski, czy¿by po
to, aby przerywaæ modlitwê, skoro Wyznanie Wiary nie jest modlitw¹?
Wydaje siê, ¿e to raczej D. Rafalska pope³ni³a b³¹d, uwa¿aj¹c, ¿e nie
mo¿na o Wyznaniu Wiary mówiæ jako o modlitwie. Mo¿na zauwa¿yæ
te¿ – przy okazji – sprzecznoœæ w jej toku myœlenia. Skoro Mszê œw.
Rafalska zakwalifikowa³a do jednej z trzech form modlitwy, to przecie¿
Credo jest odmawiane w czasie Mszy œw. Mo¿na przeczytaæ we
Wprowadzeniu w chrzeœcijañstwa J. Ratzingera:
„… S³owo «wierzê» mo¿na by przet³umaczyæ formalnie «oddajê siê»,
«przyrzekam». Wiara, w myœl naszego wyznania wiary i ze swego pochodzenia, nie jest recytacj¹ wyuczonej lekcji, nie jest przyjêciem teorii
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o rzeczach, o których istocie niczego siê nie wie, i dlatego tym g³oœniej
siê o nich mówi; wiara oznacza zmianê ca³ej egzystencji cz³owieka;
w jêzyku Heideggera mo¿na by powiedzieæ, ¿e oznacza «zwrot» ca³ego
cz³owieka (…)”221.

Nastêpny „b³¹d” znaleziony przez D. Rafalsk¹ dotyczy orêdzia
z 1983 r. (ju¿ analizowanego). Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e Msza œwiêta jest najwiêksz¹ modlitw¹ Boga. Jak ju¿ wspomnia³em, orêdzie to nie
ma konkretnej daty. Tekst jego jest wiêc niepewny. Dodam jeszcze to,
¿e trzeba by mieæ doskona³¹ pamiêæ, aby z dok³adnoœci¹ co do ka¿dego
s³owa przekazaæ orêdzie, które zajmuje w ksi¹¿ce S³owa z Nieba wiêcej ni¿ jedn¹ stronê. Rafalska napisa³a tak:
Pogl¹d ów mo¿na rozumieæ tylko w sposób nastêpuj¹cy: w czasie Mszy
Œwiêtej Bóg przedstawia sw¹ najwiêksz¹ modlitwê. Je¿eli Bogiem, o którym
mowa jest Chrystus (o czym nie wspomina to orêdzie), mo¿na by s¹dziæ, i¿
modlitwa ta skierowana do Boga Ojca. To zaœ by³oby twierdzeniem poprawnym. Poniewa¿ jednak Gospa mówi, ¿e owa modlitwa jest modlitw¹
najwiêksz¹ (w domyœle – spoœród wszystkich innych), pogl¹du tego nie mo¿na zaakceptowaæ. Ka¿da bowiem modlitwa Chrystusa jako Boga-Cz³owieka ma tê sam¹ rangê, a zatem nazywanie Mszy Œwiêtej „najwiêksz¹ modlitw¹ Boga” jest niew³aœciwe. Powy¿sze zestawienie ukazuje wiêc, i¿ badane orêdzie zawiera w sobie b³¹d.[podkr. moje – M. A.]

Na wstêpie trzeba zauwa¿yæ, ¿e stwierdzenie Rafalskiej Pogl¹d ów
mo¿na rozumieæ tylko w sposób nastêpuj¹cy: w czasie Mszy Œwiêtej
Bóg przedstawia sw¹ najwiêksz¹ modlitwê (…) [podkr. moje – M. A.]
jest nieprawdziwy. D. Rafalska nie siêgnê³a do wersji francuskojêzycznej, z której dokonano przek³adu na jêzyk polski.
W jêzyku francuskim mo¿na przeczytaæ:
„La messe est la plus grande prière de Dieu. (…).”

Mo¿na przet³umaczyæ ten tekst równie¿: „Msza Œwiêta jest najwiêksz¹ modlitw¹ Bo¿¹” i jest tu po prostu wskazanie na pochodzenie tej modlitwy, a nie na fakt, ¿e Jezus jako cz³owiek siê modli.
Tu dla przyk³adu podam, ¿e w Piœmie Œwiêtym te¿ pojawiaj¹ siê takie zwroty, które dla naszej polszczyzny wydaj¹ siê byæ „nielogiczne”. Przyk³adem mog¹ byæ fragmenty Pisma Œwiêtego:
221
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„… bo przeœladowa³em Koœció³ Bo¿y” (1 Kor 15, 9),

albo
„… zwalcza³em Koœció³ Bo¿y” (Ga 1, 13)

lub
„… jak¿e¿ bêdzie siê troszczy³ o Koœció³ Bo¿y?” (1 Tm 3,5).

Warto zauwa¿yæ, ¿e w jêzyku francuskim powy¿sze fragmenty
zdañ zawieraj¹ zwrot „de Dieu”, któremu w polskim t³umaczeni Biblii
odpowiada u¿ycie przymiotnika (Bo¿y) a nie rzeczownika (Boga). Tak
wiêc nie ma tu problemu teologicznego, lecz kwestia filologiczna, czego Rafalska nie dostrzeg³a.
Wd³ug D. Rafalskiej podstawowym b³êdem w tym przes³aniu jest
to, ¿e orêdzie sugeruje, i¿ ka¿da modlitwa Chrystusa jako Boga-Cz³owieka nie ma takiej samej rangi. W interpretacji tego orêdzia, przedstawionej przeze mnie, zarzuty te upadaj¹, bo nie chodzi³oby w tym
przes³aniu o modlitwê Chrystusa, lecz o to, ¿e odnosi siê ona do Boga
wiêc jest „Bo¿a”. Gospa chcia³a powiedzieæ o wielkim znaczeniu Mszy
œwiêtej. Oczywiœcie nie trzeba udowadniaæ, ¿e ranga Mszy œwiêtej jest
wiêksza ni¿ innych modlitw, bo gdyby tak nie by³o, to po co Koœció³
nakazywa³by katolikom obowi¹zkowo pójœæ na Eucharystiê niedzieln¹, skoro mo¿na by j¹ zast¹piæ np. ró¿añcem? Tu przytoczê s³owa wypowiedziane na Soborze Watykañskim II:
„Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia chrzeœcijañskiego”.

Analizuj¹c to orêdzie, trzeba te¿ zwróciæ uwagê na jego formê literack¹. Zapewne b³êdem jest, aby doszukiwaæ siê w prostym orêdziu precyzyjnych okreœleñ teologicznych, zw³aszcza wówczas, gdy nie dysponujemy tekstem oryginalnym, lecz pos³ugujemy siê t³umaczeniem
„Odkrycie” Rafalskiej dotyczy polskiego przek³adu, a nie s³ychaæ by³o, aby wielcy teologowie, którzy odpowiadali na ró¿ne zarzuty, roztrz¹sali akurat ten problem, choæ to orêdzie mia³o siê pojawiæ w 1983 r.
Wed³ug Rafalskiej orêdzia z Medziugorja prezentuj¹ niekatolick¹ naukê, bo nie wyjaœniaj¹ celu podjêcia postu i modlitwy. Napisa³a
ona tak:
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Niejasnoœæ natomiast znajduje siê w orêdziach, w których Gospa wzywa do
modlitwy i postu w nieznanych dla ludzi intencjach. Zarówno samo to wezwanie, jak i podjêcie go by³oby w³aœciwe, gdyby „objawiaj¹ca” siê Postaæ
by³a naprawdê Matk¹ Bo¿¹. I tak w³aœnie s¹dz¹ ci, którzy praktykuj¹ post
i modlitwê w tych intencjach. Tymczasem jednak tylko Koœció³ hierarchiczny
jest upowa¿niony do tego typu oceny. Poniewa¿ zaœ takiej oceny nie wydano,
nie mo¿na twierdziæ, ¿e „ukazuj¹ca” siê w Medjugorje Postaæ jest Matk¹
Bo¿¹. Z tego te¿ powodu trudno jest os¹dziæ, czy wyznaczone przez Gospê
intencje postów i modlitwy s¹ w³aœciwe (dobre, godziwe), czy te¿ niew³aœciwe (z³e i niegodziwe) (…). W przypadku postów i modlitw wynikaj¹cych
z domniemanych objawieñ z Medjugorje dobry jest jedynie przedmiot (same
te posty i modlitwy). Jeœli zaœ chodzi o cel, to z tego wzglêdu, ¿e jest on nieznany (zna go Gospa), nie mo¿na okreœliæ czy jest dobry czy z³y. Okolicznoœci natomiast s¹ jednoznacznie z³e: posty i modlitwy s¹ podejmowane
wbrew ¿yczeniom Koœcio³a. Okolicznoœci jednak „s¹ tylko drugorzêdnym
elementem czynu moralnego”, pierwszorzêdnymi zaœ cel i przedmiot. Poniewa¿ zaœ w omawianym przypadku tylko przedmiot jest na pewno dobry (post
i modlitwa), cel zaœ nieznany, dzia³añ stanowi¹cych ów przedmiot nie nale¿y
podejmowaæ. Jeœli ich cel oka¿e siê z³y, wówczas i post, i modlitwa bêd¹ bezowocne (…). Nie wiadomo przecie¿, kto ukazuje siê w Medjugorje
i w zwi¹zku z tym nie mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, czy wyznaczane
przez Niego cele modlitw i postów s¹ dobre, a nawet czy rzeczywiœcie istniej¹ jakiekolwiek cele (…). Modl¹c siê i poszcz¹c, aby je osi¹gn¹æ, ryzykuje
siê wiêc, i¿ czyny te bêd¹ bezowocne.

Pierwszy b³¹d, jaki zauwa¿a siê w wy¿ej przytoczonej wypowiedzi
Rafalskiej, dotyczy jej stwierdzenia: … Okolicznoœci natomiast s¹ jednoznacznie z³e: posty i modlitwy s¹ podejmowane wbrew ¿yczeniom
Koœcio³a.
O stanowisku Koœcio³a, które w sposób b³êdny zosta³o przedstawione przez Rafalsk¹ ju¿ czêœciowo napisa³em. Problem ten bêdê jeszcze omawia³ w dalszej czêœci mojej pracy, tutaj tylko dodam, ¿e skoro
Koœció³ pozwoli³ funkcjonowaæ niektórym wspólnotom, które ¿yj¹
orêdziami Matki Bo¿ej, to modlitwa i posty (i to z inspiracji tych objawieñ) nie s¹ wbrew Jego ¿yczeniom. Có¿ to by³oby za miejsce modlitwy (tak Koœció³ oficjalnie – wg dokumentu z Zadaru – traktuje Medziugorje), w którym odradzano by ludziom modlitwê czy post?
Analizuj¹c fakty przedstawione przez D. Rafalsk¹, na podstawie
których wyci¹gnê³a wniosek, ¿e skoro cel modlitwy i postu jest nie306

www.medjugorje.org.pl

znany, to orêdzia te prezentuj¹ niekatolick¹ naukê, nale¿y stwierdziæ,
¿e nie wiemy, co mia³a na myœli Rafalska, mówi¹c <cel modlitwy> czy
<cel postu>, skoro sama przecie¿ przedstawi³a fakty, które na dobr¹
sprawê ukazuj¹ cel owej modlitwy. Napisa³a tak:
… ludzie powinni poœciæ w intencji biskupa (…). Post natomiast jest potrzebny, gdy¿ dziêki niemu „spe³ni siê ca³y plan, który Bóg postanowi³ zrealizowaæ w Medjugorje”, dziêki niemu mo¿na tak¿e powstrzymaæ wojnê
i przygotowaæ siê na przyjœcie Jezusa w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Stwierdzi³a te¿:
Wyrzeczenia te nale¿y podejmowaæ w intencji „otwarcia siê grzesznych serc”, pokoju w œwiecie, jego zbawienia czy dobrego przygotowania na „przyjœcie Ducha Œwiêtego” (…) co do przedmiotu modlitwy, to ¿yczeniem domniemanej Matki Bo¿ej jest to, aby ludzie modlili
siê: za parafiê Medjugorje, (…) o zwyciêstwo Jezusa, (…) o otwarcie
siê grzesznych serc, (…) za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, za nawrócenie
ludzi, którzy s¹ daleko od Boga oraz za niewierz¹cych (…), za Biskupa
Mostaru, (…).

W tym fragmencie mowa jest o celach modlitw. D. Rafalska jednak w swojej terminologii okreœli³a owe cele jako przedmiot modlitw. Wprowadzi³a te¿ pojêcie skutku modlitwy. Skutek modlitwy
jest to wg Rafalskiej m.in.: przemiana serca na lepsze (...) odpoczynek, przezwyciê¿enie zmêczenia, poznanie mi³oœci i radoœæ, otwarcie
serc na Boga i poznanie Jego woli, uzyskanie b³ogos³awieñstwa i pokoju, zwyciêstwo nad z³em.
Jeœli celem modlitwy czy postu mia³oby byæ zbli¿enie siê serca
ludzkiego do Boga, zjednoczenie Boga i cz³owieka, czy te¿ odczytywanie woli Bo¿ej, to równie¿ znajdziemy takie orêdzia, które na taki
cel pokazuj¹. Wiêc nie wiadomo o jaki cel modlitwy chodzi³o D. Rafalskiej. Dlaczego Matka Bo¿a, mówi¹ca prostym jêzykiem, mia³aby
u¿ywaæ koniecznie terminu „cel modlitwy”? Podobnym jêzykiem
mówi³a Matka Bo¿a w Fatimie i Lourdes i nikt nie zwróci³ uwagi, ¿e
przekazuj¹c wtedy swoje orêdzie, nie poda³a „celu” proponowanych
modlitw.
Skoro nawet w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego, w wielu
s³ownikach i podrêcznikach teologii, nie spotkamy tak wysublimowanego podzia³u modlitwy: na jej przedmiot, skutek i cel, to, dla-
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czego akurat Gospa mia³aby w swoich orêdziach, wyra¿anych prostym jêzykiem, mówiæ o czymœ takim?
Podam teraz kilka przyk³adów orêdzi z Medziugorja, które ukazuj¹ cel proponowanych przez Matkê Bo¿¹ modlitw czy postów,
a nie zawieraj¹ s¹ów „cel modlitwy”:
10 paŸdziernika1981 r.
„Wiara nie mo¿e byæ ¿ywa bez modlitwy”.

21 paŸdziernika 1983 r.
„Wa¿ne jest modliæ siê do Ducha Œwiêtego, aby zst¹pi³ na was”.

14 marca 1984 r.
„Módlcie siê i poœæcie, aby Królestwo Bo¿e nasta³o wœród was (...)”.

17 lutego 1985 r.
„... Módlcie siê, drogie dzieci, by spe³ni³y siê Bo¿e plany (...)”.

18 kwietnia 1985 r.
„... Radoœæ mnie ogarnia z powodu ka¿dego serca otwieraj¹cego siê na
Boga (…). Wszystkie modlitwy ofiarujcie w intencjach otwarcia siê
grzesznych serc (...)”.

25 listopada 1988 r.
„... Wzywam was do modlitwy, gdy¿ w modlitwie spotykacie siê z Bogiem. Bóg wam siê ofiarowuje i oddaje (…)”.

25 wrzeœnia 2000 r.
„... Wszyscy, którzy siê modl¹ (...) maj¹ serca otwarte na wolê Bo¿¹ (...)”.

To s¹ tylko przyk³adowe orêdzia, pokazuj¹ce, ¿e mo¿na odkryæ cel
modlitwy.
Co do orêdzi, które mówi¹, aby siê modliæ w intencjach Matki
Bo¿ej to przede wszystkim, sama Gospa wyjaœni³a widz¹cym, co
oznacza modlitwa w Jej intencjach. Jest to miêdzy innymi modlitwa
za tych, którzy nie poznali mi³oœci Bo¿ej (chodzi tu o niewie308
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rz¹cych). Orêdzia, na które powo³ywa³a siê Rafalska, te¿ wyjaœniaj¹
nam tê kwestiê.
25 wrzeœnia 1991 r.
„... Proszê was wszystkich, abyœcie modlitwy i ofiary sk³adali w moich
intencjach, abym je mog³a przekazaæ Bogu w najpotrzebniejszych
sprawach”.

25 paŸdziernika 2000 r.
„... wezwaæ was wszystkich, byœcie siê modlili w moich intencjach. Pragnê wraz z wami odnowiæ modlitwê i wezwaæ was do postu, który chcê
ofiarowaæ swojemu Synowi Jezusowi na przyjœcie nowych czasów, czasu wiosny (…)”.

Niezrozumia³e jest dlaczego Rafalska pisze, i¿ cel modlitw i postów nieznany. Gdyby jednak Matka Bo¿a nie wyjaœni³a, co oznacza
modlitwa w Jej intencjach, to chrzeœcijanin, który modli siê przez Jej
wstawiennictwo wie, ¿e prowadzi Ona zawsze do dobra. Mo¿na wiêc
zaufaæ Matce Bo¿ej i przyj¹æ (bez znajomoœci celu modlitw „w intencjach Matki Bo¿ej”222) to wezwanie modlitewne. Jest to zapewne
zgodne z nauk¹ Koœcio³a katolickiego. Jeœli objawienia zostan¹ uznane
przez Koœció³, to zachodzi³aby tu podobna sytuacja, jak w przypadku
mszy œwiêtej odprawionej „w pewnej intencji”. ¯aden z wiernych nie
wychodzi z koœcio³a, gdy np. jeden z kap³anów koncelebruj¹cych mszê
u¿yje tego zwrotu.
D. Rafalska napisa³a:
Poniewa¿ zaœ w omawianym przypadku tylko przedmiot jest na pewno dobry (post i modlitwa), cel zaœ nieznany, dzia³añ stanowi¹cych ów przedmiot nie nale¿y podejmowaæ. Jeœli ich cel oka¿e siê z³y, wówczas i post,
i modlitwa bêd¹ bezowocne (…). Nie wiadomo przecie¿, kto ukazuje siê
w Medjugorje i w zwi¹zku z tym nie mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,
czy wyznaczane przez Niego cele modlitw i postów s¹ dobre, a nawet czy
rzeczywiœcie istniej¹ jakiekolwiek cele (…). Modl¹c siê i poszcz¹c, aby je
osi¹gn¹æ, ryzykuje siê wiêc, i¿ czyny te bêd¹ bezowocne.

W wypowiedzi tej, oczywiœcie, kryje siê b³¹d: jeœli ktoœ nie zna celu
swoich modlitw i postów, to lepiej niech ich nie podejmuje, bo nara¿a siê
222 Gdy chc¹c zyskaæ odpust, modlitwy siê w intencjach papie¿a to równie¿
nie musimy znaæ tych intencji, aby modlitwa by³a przez Boga przyjêta.
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na to, ¿e bêd¹ bezowocne. Chrzeœcijanin podejmuje modlitwê, poniewa¿
chce siê spotkaæ z Bogiem, chce prowadziæ z Nim dialog, zbli¿aæ siê do
Niego. Wcale nie musi znaæ celu swoich modlitw w jakimœ teoretycznym
znaczeniu. Gdy ktoœ sw¹ modlitwê oddaje Bogu w tych intencjach, które
s¹ wa¿ne dla Maryi, na pewno nie b³¹dzi. Niezale¿nie, kto w Medziugorju
zaproponowa³ podjêcie modlitwy, to ka¿dy chrzeœcijanin wie, ¿e modlitwa jest to spotkanie cz³owieka z Bogiem, a nie z szatanem. Co prawda Rafalska w sposób tendencyjny próbowa³a zniekszta³ciæ orêdzia z Medziugorja i zasugerowaæ, ¿e owa Gospa chce ludzi prowadziæ do siebie, a nie
do Boga, jednak przes³ania z Medziugorja zachêcaj¹ np. do ró¿añca, Eucharystii, a wiêc tych modlitw, które od wieków s¹ obecne w koœciele. Rafalska nie udowodni³a, ¿e ró¿aniec, który odmawia siê w Medziugorju,
ró¿ni siê od ró¿añca odmawianego w innych miejscach. Nie udowodni³a,
¿e Msza œwiêta czy adoracja Najœwiêtszego Sakramentu praktykowana
w Medziugorju oddala wiernych do Boga.
A cel modlitw (jeœli jest to tylko modlitwa, a wszystko wskazuje na
to, ¿e w Medziugorju praktykuje siê modlitwy, a nie jakieœ inne
dzia³ania) jest zawsze dobry. Nawet gdyby w Medziugorju nie ukazywa³a siê Matka Bo¿a, nie zmienia to faktu, ¿e chrzeœcijanin, który siê
modli, mo¿e z Ni¹ nawi¹zaæ kontakt, a nie z demonem (jeœli tylko intencjonalnie ³¹czy siê z osob¹ Matki Bo¿ej).
Podsumowuj¹c tê kwestiê, mo¿na stwierdziæ:
1. Wniosek Rafalskiej, ¿e okolicznoœci s¹ jednoznacznie z³e, bo posty, modlitwy s¹ podejmowane wbrew ¿yczeniom Koœcio³a jest b³êdny.
Dlaczego wiêc kardyna³ Kuhariæ w sierpniu 1993 roku stwierdzi³:
„My, biskupi po trzyletniej pracy w Komisji przyjêliœmy Medziugorje jako
miejsce p¹tnicze, jako sanktuarium (…)”?223

2. Cele modlitwy i postu mo¿na okreœliæ na podstawie orêdzi
z Medziugorja (nie wiadomo tylko, o jakie inne cele chodzi³o autorce
analizowanej przeze mnie pracy, ni¿ te o których mowa w orêdziach).
3. Nawet gdyby ktoœ nie zna³ celu swoich modlitw czy postów,
to prawdziwa modlitwa ma zawsze odniesienie do Boga. Jeœli ktoœ
intencjonalnie kieruje j¹ do Boga, przez wstawiennictwo Matki Bo223
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¿ej, to zapewne Matka Bo¿a poœredniczy w tym wstawiennictwie,
a nie kto inny. B³êdna jest równie¿ sugestia Rafalskiej, ¿e musz¹ byæ
znane cele naszych modlitw czy postów, aby by³y one owocne.
4. Nawet, jeœli ktoœ podj¹³ modlitwê czy post ze wzglêdu na
objawienia medziugorske, a te okaza³yby siê nieprawdziwe, to jeœli
jest to prawdziwa modlitwa czy post (a do tego zachêca orêdzie
z Medziugorja), owoce tych dzia³añ mog¹ byæ dobre (a nie jak napisa³a D. Rafalska, takie modlitwy s¹ bezowocne). Zanoszenie modlitwy, intencjonalnie za poœrednictwem Matki Bo¿ej (niezale¿nie
od tego, jakie s¹ przyczyny nadzwyczajnych zdarzeñ w Medziugorju), mo¿e prowadziæ kogoœ do osobistej relacji z prawdziw¹ Matk¹ Bo¿¹, a nie z kimœ innym (nie z demonem, jak chce prawdopodobnie zasugerowaæ Rafalska).
5. Wszelkie domniemane próby udowadniania, ¿e orêdzie medziugorskie mówi o takiej modlitwie, która nas prowadzi ku jakiejœ
nieznanej istocie (ku szatanowi?) w oderwaniu od Boga s¹ b³êdne,
bo orêdzie to bardzo czêsto i w wyraŸny sposób mówi o modlitwie
zanoszonej do Boga Ojca, do Chrystusa, do Ducha Œwiêtego. Nie ma
ani jednego faktu, który potwierdza³by sugestie D. Rafalskiej odnoœnie tej kwestii.
Podsumowanie
Nale¿y dodaæ, ¿e po raz kolejny w swojej pracy Rafalska tendencyjnie interpretowa³a niektóre orêdzia z Medziugorja, zmieniaj¹c ich
sens. Nasuwa siê w¹tpliwoœæ, czy Rafalska, we w³aœciwy sposób
i zgodnie z nauczaniem Koœcio³a rozumie to, czym jest rachunek sumienia i Wyznanie Wiary, bo zarzuty jakie postawi³a orêdziom z Medziugorja odnoœnie do rachunku sumienia i Credo s¹ bezpodstawne. Orêdzi dotykaj¹cych problemu modlitwy jest bardzo du¿o (mo¿na by napisaæ
na temat bardzo d³ug¹ rozprawê naukow¹). Tymczasem D. Rafalska analizuj¹c kwestiê modlitwy (na podstawie objawieñ z Medziugorja) korzysta³a z orêdzi (dotycz¹cych tej tematyki) marginalnych i m.in. przez to
wyci¹gnê³a b³êdne wnioski. W niew³aœciwy sposób ³¹czy³a ze sob¹ ró¿ne,
niezale¿ne od siebie fakty, przedstawiaj¹c je jako jedn¹ ca³oœæ. „B³êdy”
znalezione w przes³aniu z Medziugorja „udowadnia³a” nie korzystaj¹c ze
Ÿróde³ oryginalnych. Nie stosowa³a w³aœciwej hierarchii tych Ÿróde³,
a czasami wypowiedzi Gospy znane tylko ze Ÿróde³ poœrednich, a wiêc
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ma³o wiarygodne, by³y traktowane przez ni¹ na równi z wiarygodnymi
potwierdzonymi s³owami orêdzi. Zarzuty postawione przez D. Rafalsk¹
orêdziu z Medziugorja s¹ wiêc bezpodstawne.

Komentarz do podrozdzia³u: 10. „Tajemnice” (s. 223–227)
Dorota Rafalska wysunê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Tymczasem zainteresowania chrzeœcijan powinny byæ skoncentrowane
na Osobie Chrystusa (…). Jeœli zaœ tak siê nie dzieje – brak jest wskazania na tajemnicê Chrystusa, to znaczy, ¿e badane nadzwyczajne wydarzenia oddalaj¹ siê od Niego. I tak w³aœnie – wydaje siê – jest z domniemanymi objawieniami z Medjugorje. Z tego wzglêdu mo¿na uznaæ
i¿ owe „objawienia” nie s¹ zgodne ze sformu³owanym w regule wiary
podstawowym kryterium prawdziwoœci objawieñ prywatnych, jakim
jest uwyraŸnienie tajemnicy Chrystusa. Ze wzglêdu na to, ¿e s¹ one niejasne, trzeba uznaæ, i¿ s¹ równie¿ niezgodne z pi¹tym kryterium zawartym w regule godnoœci. Orêdzia te zatem nie odpowiadaj¹ godnoœci
i powadze Boga. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê badanych tu
zjawisk z Medjugorje.

A tak pisze wczeœniej:
… niejasnoœæ dotyczy tego, ¿e pe³na treœæ owych orêdzi nie jest znana.
z tego wzglêdu nie mo¿na dokonaæ ich analizy w celu potwierdzenia lub
wykluczenia zgodnoœci z nauczaniem Koœcio³a.
(…) Kolejna niejasnoœæ wi¹¿e siê z faktem wystêpowania licznych wypowiedzi wizjonerów oraz zwi¹zanych z nimi osób (E. Maillard, W. Weible, L.Rupèiæ), informuj¹cych o niektórych w¹tkach owych tajemnic lub
nawet ujawniaj¹cych jedn¹ z nich w ca³oœci (trzecia tajemnica).
(…) Ponadto „wzmianki o […] tajemnicach […] przypominaj¹ taktykê
zastraszenia typow¹ dla niekatolickich wspólnot, a nie zdrow¹ naukê
Koœcio³a katolickiego. Tak du¿a liczba orêdzi – tajemnic (docelowo ma
ich byæ 60), a tak¿e zwi¹zane z nimi, (…) niepe³ne informacje mog¹ przy
tym wzbudziæ nadmiern¹ ciekawoœæ i prowadziæ do jakiœ niepotrzebnych
spekulacji na ich temat”.

Analiza faktów prowadz¹cych D. Rafalsk¹ do takich wniosków:
W analizie faktów dotycz¹cych tego zagadnienia mo¿na stwierdziæ u D. Rafalskiej niepe³n¹ znajomoœæ poruszanej problematyki.
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Jak napisa³a: Tajemnica trzecia zosta³a ju¿ ujawniona. Tymczasem
wiadomo, ¿e trzecia tajemnica dotyczy trwa³ego, niezniszczalnego
znaku, który siê pojawi w Medziugorju, ale nikt, oprócz wizjonerów,
nie wie, jaki to bêdzie znak i kiedy siê pojawi.
Tê problematykê omówi³em ju¿ wczeœniej. Rafalska prawdopodobnie korzysta³a przy omawianiu tej kwestii z wypowiedzi biskupa
anicia (chodzi³o o tzw. problem Ivana), który twierdzi³, ¿e tajemnica
(trzecia) dotyczy³a sanktuarium (to mia³o pojawiæ siê na wzgórzu Podbrdo). Tê wersjê widz¹cy odrzucaj¹ jako nieprawdziw¹, twierdz¹c, ¿e
tzw. trzecia tajemnica nie zosta³a jeszcze nikomu ujawniona. B³êdne
jest równie¿ stwierdzenie Rafalskiej, ¿e docelowo ma byæ tych tajemnic szeœdziesi¹t. Po pierwsze, nie wiadomo, które tajemnice s¹ identyczne w swej treœci u poszczególnych widz¹cych, a które miêdzy sob¹
siê ró¿ni¹. Stwierdziæ tak mo¿na by jedynie wtedy, gdyby ka¿dy z wizjonerów otrzyma³ tajemnice, a te (przekazane dla poszczególnych
osób), mia³yby ró¿n¹ treœæ. Ile jest tajemnic w objawieniach z Medziugorja? Tego prawdopodobnie nie wiedz¹ nawet sami widz¹cy, bo
niektórzy jeszcze nie otrzymali wszystkich dziesiêciu tajemnic, wiêc
sk¹d mog¹ wiedzieæ, czy dziesi¹ta tajemnica bêdzie identyczna
w treœci w stosunku do tajemnic otrzymanych przez innych wizjonerów. Tajemnice nie by³y nigdy podawane do publicznej wiadomoœci. Vicka powiedzia³a o. J. Bubalo, ¿e
„G³ówne tajemnice s¹ dla wszystkich takie same. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e jeden z nas otrzyma tajemnicê dotycz¹c¹ tylko jego”. Potem
doda³a, „Mam jedn¹. Dotyczy tylko mnie”224.

O. Janko stwierdzi³ te¿, ¿e
„Mirjana, Ivanka i Maria nie maj¹ osobistych tajemnic. Powiedzia³y mi.
Ma³y Jakov natomiast nie chcia³ w ogóle ze mn¹ rozmawiaæ. Co do Ivana, powiedzia³ mi pewnego razu, ¿e ma trzy dotycz¹ce tylko jego (…)”.

Z tego wynika, ¿e liczba tych tajemnic bêdzie mniejsza, bo s¹ tajemnice wspólne, chocia¿by ta, która wi¹¿e siê z pojawieniem siê
trwa³ego znaku na wzgórzu. W ksi¹¿ce J. Marina mo¿na przeczytaæ, ¿e
tajemnice dziel¹ siê na trzy grupy:
224

J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 169.
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1. Odnosz¹ce siê do ca³ej ludzkoœci.
2. Obejmuj¹ce parafiê Medziugorje.
3. Dotycz¹ce ka¿dego z widz¹cych oddzielnie.
Rafalska b³êdnie poda³a te¿ niektóre daty zwi¹zane z opowiadaniem przez Gospê swojego ¿yciorysu widz¹cym. Dla Ivana Gospa
zakoñczy³a podawanie ¿yciorysu 22 maja 1983 r. (a nie 25 maja, jak
napisa³a Rafalska), dla Mariji Matka Bo¿a zakoñczy³a opowiadanie
o swoim ¿yciu 17 lipca 1983 r. (a nie 17 sierpnia, jak napisa³a Rafalska)225. Rafalska napisa³a te¿, ¿e W przypadku Jakova Èolo nie mo¿na ustaliæ daty zakoñczenia owego przekazu, a tymczasem mo¿na siê
dowiedzieæ z cytowanego przez ni¹ Ÿród³a, ¿e Jakov mia³ przekazywany ¿yciorys Gospy do kwietnia 1983 r. Jest to zapisane w pracy
M. Ljubicia i Andrè Castella Medziugorje. Ostatnie wezwanie do
modlitwy i nawrócenia.
Podstawowe jednak zarzuty postawione przez Rafalsk¹ nie maj¹
¿adnego zwi¹zku z przedstawionymi przez ni¹ faktami, a jedynie s¹
subiektywnym os¹dem tego problemu. Rafalska napisa³a, ¿e
… Ponadto w wzmianki o (…) tajemnicach (…) przypominaj¹ taktykê zastraszenia typow¹ dla niekatolickich wspólnot, a nie zdrow¹ naukê Koœcio³a katolickiego.

Mo¿na zapytaæ Rafalsk¹, czy tajemnice fatimskie te¿ zastrasza³y ludzi? a jednak Koœció³ zaakceptowa³ te objawienia, a publikacjê
treœci trzeciej czêœci tajemnicy fatimskiej Jan Pawe³ II powierzy³
Kongregacji Nauki Wiary, po uprzednim opracowaniu stosownego
komentarza. Pierwsza czêœæ tajemnicy fatimskiej zwi¹zana by³a
z istnieniem piek³a. Druga czêœæ wi¹za³a siê z wybuchem II Wojny
Œwiatowej. Czy to te¿ by³o zastraszanie ludzi? W Medziugorju wizjonerzy ogl¹dali te¿ niebo (czego nie doœwiadczali wizjonerzy
w Fatimie). D. Rafalska, zamiast postawiæ pytanie, w jakim celu zosta³y podane przez Gospê te tajemnice, oskar¿y³a od razu objawienia
z Medziugorja o zaistnia³e b³êdy, a nie podjê³a nawet próby rozwi¹zania problemu tajemnic z Medziugorja.
Przytacza³em ró¿ne orêdzia Matki Bo¿ej z Medziugorja, które
w bardzo wyraŸny sposób kieruj¹ nas na osobê Chrystusa. Same wy225

M. Ljubiæ i Andrè Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy
i nawrócenia, 67.
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powiedzi widz¹cych, podczas ró¿nych spotkañ, czy publikowane
w ksi¹¿kach, pokazuj¹, ¿e owe tajemnice wcale nie maj¹ na celu zastraszania kogokolwiek. Wrêcz przeciwnie, widz¹cy przekazuj¹
nam, ¿e cz³owiek, który oddaje siê Bogu nie powinien siê niczego
baæ, tak¿e nieznanej przysz³oœci. Gospa chce, aby ka¿dy cz³owiek
przez to, ¿e spotyka siê osobiœcie z Bogiem na modlitwie, osi¹ga³ pokój w swoim sercu. Nadto Rafalska sama przytoczy³a fakt (tu co
prawda nie poda³a, ¿e chodzi³o o inny fenomen, jakim s¹ lokucje Jeleny), aby w ka¿dy czwartek przed Najœwiêtszym Sakramentem czytaæ fragment z Ewangelii œw. Mateusza (6, 24–34):
„… nie martwcie siê wiêc o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie martwiæ siê bêdzie (…)”.

Ten fragment Pisma Œwiêtego uczy nas, aby pozbywaæ siê lêku
zwi¹zanego z niepewn¹ przysz³oœci¹.
Przytoczê przyk³adowe wypowiedzi widz¹cych odnoœnie do przekazanych tajemnic:
Wywiad z Mirjan¹226
„Czy powinnyœmy siê obawiaæ?
Nie, wcale nie. Ja widzia³am Niebiosa. Nic na ziemi nie jest warte
jednej chwili zmartwienia. Jesteœmy dzieæmi Boga! Gdyby tylko ludzie
zdali sobie sprawê, jak bardzo On nas kocha i co dla nas przygotowa³,
zostaliby wype³nieni tak wielkim pokojem!”

W innym miejscu:
„– Co radzisz nam zrobiæ?
Przyj¹æ g³êboki spokój, szczêœcie, które przychodzi, gdy poddajemy
siê Bogu i jesteœmy pogodzeni z naszymi braæmi i siostrami. Matka
Bo¿a gor¹co pragnie, by nikt na ziemi nie by³ wykluczony poza ten pokój
i szczêœcie”.

Albo (odnoœnie do tajemnic):
„Co powinnyœmy zrobiæ?
– Orêdzia Matki Bo¿ej przygotowuj¹ nas na to, co przyjdzie (...). Jeœli
zrobimy to, nie musimy siê niczego obawiaæ nawet œmierci”.
226

J. Connell, Królowa Wszechœwiata, 27, 30, 39.
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Wywiad z Ivank¹227
„W œwietle twojej wiedzy o dziesiêciu tajemnicach, co byœ nam zaleca³a?
Módlcie siê. Zawsze módlcie siê (...). Próbujcie czyniæ dobrze innym
ludziom. Próbujcie ¿yæ orêdziami. (…) Przyjmijcie wielki dar Boga dla
nas. Czyñcie to, o co Matka Bo¿a was prosi. Zaznacie wówczas wielkiego pokoju i radoœci na ziemi, nawet w cierpieniu. Znajdziecie siê
w niebie na ca³¹ wiecznoœæ”.

Rafalska tak¿e stwierdzi³a:
… niejasnoœæ dotyczy tego, ¿e pe³na treœæ owych orêdzi nie jest znana.
Z tego wzglêdu nie mo¿na dokonaæ ich analizy w celu potwierdzenia
lub wykluczenia zgodnoœci z nauczaniem Koœcio³a” (chodzi³o o orêdzia-tajemnice).

Odnosz¹c siê do faktu „niejasnoœci” (wg D. Rafalskiej), polegaj¹cej na tym, ¿e nie znamy pe³nej treœci orêdzi, wiêc tych przes³añ nie
mo¿na poddaæ analizie naukowej, mo¿na odpowiedzieæ, ¿e brak pe³nej
jasnoœci jest po prostu jedn¹ z cech tajemnicy.
Có¿ to by³yby za tajemnice, których treœæ mo¿na by poddawaæ
analizie. Sama nazwa – tajemnica, wskazuje, ¿e wystêpuj¹ jakieœ
treœci nieznane dla wielu osób.
Tajemnice s¹ nieznane w swej treœci byæ mo¿e po to, aby uwiarygodniæ Dzie³o Bo¿e w przysz³oœci, bo wraz z ich wype³nieniem ludzie
przekonaj¹ siê o prawdziwoœci objawieñ. Jest to te¿ zapewne pedagogia
Matki Bo¿ej, aby mobilizowaæ ludzi do nawrócenia. Tajemnice objawieñ
z Medziugorja pokazuj¹ te¿, ¿e zaistnienie pewnych wydarzeñ na œwiecie
nie jest zdeterminowane w sposób nieodwracalny. Modlitw¹ i postem, jak
uczy Gospa, mo¿na powstrzymaæ nawet wojny. Sama Rafalska zauwa¿y³a, ¿e niektóre tajemnice zosta³y z³agodzone lub uchylone (czy to
nie jest podobne do wydarzeñ opisanych w Ksiêdze Jonasza?).
Rafalska postawi³a te¿ nastêpuj¹ce zarzuty:
Tymczasem zainteresowania chrzeœcijan powinny byæ skoncentrowane
na Osobie Chrystusa (…). Jeœli zaœ tak siê nie dzieje – brak jest wskazania
na tajemnicê Chrystusa, to znaczy, ¿e badane nadzwyczajne wydarzenia
oddalaj¹ siê od Niego. I tak w³aœnie – wydaje siê – jest z domniemanymi
objawieniami z Medjugorje.
227
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Wed³ug Rafalskiej wydarzenia w Medziugorju nie skupiaj¹ nas
na Osobie Chrystusa tylko na zastraszaj¹cych orêdziach – tajemnicach. Jest to niezgodne z licznymi faktami, które s¹ zwi¹zane s¹ z fenomenem medziugorskim. Matka Bo¿a z Medziugorja prowadzi nas
do Boga, do Chrystusa, mówi o pokoju, nawróceniu i modlitwie. Tajemnice s¹ jedynie pewnym dodatkiem do tego orêdzia, a nie jego
elementem centralnym. Rafalska wyrazi³a na ten temat swoj¹ subiektywn¹ opiniê, tej nie udowodni³a ¿adnymi faktami.
Dla Rafalskiej
… Kolejna niejasnoœæ wi¹¿e siê z faktem wystêpowania licznych wypowiedzi wizjonerów oraz zwi¹zanych z nimi osób (E. Maillard, W. Weible,
L. Rupèiæ), informuj¹cych o niektórych w¹tkach owych tajemnic lub nawet ujawniaj¹cych jedn¹ z nich w ca³oœci (trzecia tajemnica).

Tymczasem, wy¿ej wymienione osoby informuj¹ jedynie innych
o niektórych w¹tkach tajemnic z Medziugorja. Oczywiœcie, b³êdna jest
te¿ wypowiedŸ Rafalskiej, ¿e któraœ z tych osób ujawni³a jedn¹ z tych
tajemnic w ca³oœci (chodzi o trzeci¹ tajemnicê). Widz¹cy twierdz¹, ¿e
nie przekazywali nikomu treœci tajemnic zas³yszanych od Matki Bo¿ej.
Jeœli któraœ z tych osób wypowiada³a siê na ten temat, s¹ to zapewne
zdawkowe informacje, które znaj¹ równie¿ inne osoby interesuj¹ce siê
t¹ problematyk¹. Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e owe tajemnice nie maj¹ charakteru absolutnego, bo bêd¹ poznane kiedyœ w przysy³oœci. Ich nieznajomoœæ na dzieñ dzisiejszy wi¹¿e siê z pewn¹ pedagogi¹ Matki Bo¿ej,
prowadz¹c¹ ludzi do nawrócenia.
Rafalska stwierdzi³a te¿:
… Tak du¿a liczba orêdzi – tajemnic (docelowo ma ich byæ 60), a tak¿e
zwi¹zane z nimi (…), niepe³ne informacje mog¹ przy tym wzbudziæ nadmiern¹
ciekawoœæ i prowadziæ do jakiœ niepotrzebnych spekulacji na ich temat.

Trzeba podkreœliæ, ¿e zarzuty, które sformu³owa³a Rafalska mo¿na postawiæ innym objawieniom zaakceptowanym ju¿ przez Koœció³,
przede wszystkim ukazywaniom fatimskim, ale te¿ objawieniom
z Lourdes, w których Maryja równie¿ przekaza³a tajemnice Bernadetcie (i to wy³¹cznie dla niej). Tajemnic w Medziugorju jest zapewne
wiêcej ni¿ w Lourdes ale na pewno mniej ni¿ 60. Nie znaczy to jednak,
¿e wiêksza liczba tajemnic mo¿e przyczyniæ siê do wiêkszej spekulacji
i ciekawoœci ludzkiej. Jest to znowu jakiœ subiektywny pogl¹d Rafal-
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skiej, przedstawiony w „obiektywnej” pracy naukowej. Wiêc i ja
do³¹czê swój subiektywny os¹d w tej kwestii. Nie zauwa¿y³em, aby
wypowiedzi osób interesuj¹cych siê problematyk¹ Medziugorja i pielgrzymuj¹cych do tego miejsca (choæ znam tych osób du¿o) sugerowa³y, ¿e owe tajemnice stanowi¹ centralny przedmiot ich zainteresowañ, a nadto odci¹ga³y ich od Chrystusa. Myœlê, ¿e tajemnice
z objawieñ Medziugorja stanowi¹ pewien dodatek do bardzo bogatego
w treœci orêdzia Matki Bo¿ej. Swoje przekonanie opieram na licznych
rozmowach z osobami, które pielgrzymuj¹ do Medziugorja (móg³bym
podaæ ich imiona i nazwiska), a nie wiem na czym opiera swoje przekonanie D. Rafalska, bo nie ma tej wiadomoœci w jej publikacji.
Podsumowanie
Oprócz b³êdów rzeczowych, zwi¹zanych z objawieniami z Medziugorja, zauwa¿a siê te¿ w tym podrozdziale wyci¹ganie wniosków
nie na podstawie faktów, tylko subiektywnego os¹du. Zarzuty, które
postawi³a Rafalska w tym podrozdziale mo¿na w identyczny sposób
postawiæ innym objawieniom prywatnym, które zosta³y ju¿ zaakceptowane przez Koœció³.
Komentarz do podrozdzia³u: [B. „FORMA ORÊDZI”] (s. 227–243)
1. Budowa, podzia³, liczba orêdzi (s. 227–232)
Rafalska napisa³a we wnioskach
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle szóstego kryterium regu³y godnoœci nale¿y stwierdziæ, i¿ przes³anie z Medjugorje
(ca³okszta³t orêdzi) nie jest zwiêz³e, zawiera nie tylko treœci wa¿ne dla
zbawienia – oprócz rzeczy wa¿nych znajduj¹ siê informacje nieistotne dla
zbawienia – oraz nie zosta³o ono wyra¿one z odpowiedni¹ prostot¹, czego
wymaga wspomniane kryterium. (…) przes³anie z Medjugorje to ogromna iloœæ tekstu (…) co œwiadczy o braku wy¿ej wspomnianej zwiêz³oœci.
Natomiast fakt, i¿ Gospa udziela³a (do 14 stycznia 1983roku) wizjonerom
i towarzysz¹cym im osobom odpowiedzi na pytania na „byle jaki temat”
dowodzi, i¿ obok przes³añ maj¹cych s³u¿yæ uœwiêceniu (pierwsza grupa
orêdzi) znajduj¹ siê równie¿ przes³ania o treœci pospolitej, banalnej i nieistotnej dla zbawienia cz³owieka(trzecia grupa orêdzi). To swoiste „rozdwojenie” dowodzi równie¿ braku prostoty omawianych orêdzi.
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Prostota rozumiana jest tu jako w³aœciwe autentycznym objawieniom ograniczenie siê tylko do w¹tków istotnych dla zbawienia.
(…) W œwietle regu³y wiary natomiast trzeba stwierdziæ, i¿ wieloœæ
s³ów wypowiedzianych przez Gospê (niezliczona liczba orêdzi) kieruje
uwagê przede wszystkim na Ni¹. To zaœ nie odpowiada zawartemu w tradycji Koœcio³a wizerunkowi Matki Bo¿ej, której przymiotem by³a oszczêdnoœæ s³ów. Na tê w³aœnie cechê zwraca³ uwagê œw. Antoni Padewski,
pisz¹c, „(…) ¿e b³ogos³awiona Maryja, jak to wynika z Ewangelii wed³ug
œw. £ukasza i œw. Jana, tylko szeœæ razy siê odezwa³a”. Wskazane wy¿ej
przymioty orêdzi oraz obca Maryi cecha wielomównoœci pozwalaj¹ uznaæ, i¿ orêdzia z Medjugorje nie s¹ zgodne z kryteriami prawdziwoœci objawieñ prywatnych zawartymi w regu³ach wiary i godnoœci. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê badanych tu zjawisk.

Analiza faktów prowadz¹cych Rafalsk¹ do takich wniosków
Rafalska nie przytoczy³a ani jednego faktu, który we w³aœciwy
sposób uzasadnia³by tak sformu³owane wnioski. To zbyt ma³o, aby
w pracy naukowej dowodem dla tak postawionych zarzutów by³y
czyjeœ subiektywne os¹dy na ten temat. Przytoczê teraz swoj¹ opiniê
odnoœnie tej kwestii:
Zauwa¿my, ¿e wypowiadane przez Gospê krótkie orêdzia raz na
miesi¹c (od 1987 roku), wczeœniej (od 1 marca 1984 r. do 1987 r.) raz
na tydzieñ nie zawieraj¹ a¿ tak wiele tekstu, aby mo¿na by³o powiedzieæ o wieloœci s³ów wypowiadanych przez Matkê Bo¿¹. Bo czy¿ wypowiedzenie przeciêtnie kilku zdañ dziennie mo¿na nazwaæ wielomóstwem? Wczeœniej, Gospa wypowiada³a swoje orêdzia codziennie,
ale nie wiemy tak naprawdê, co dodali do nich inni, bo orêdzia te nie s¹
potwierdzone co do ich wiarygodnoœci (przynajmniej co do dos³ownego ich brzmienia). Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e ten codzienny przekaz Gospy nie by³ a¿ tak d³ugi jak sugerowa³a D. Rafalska. Wystarczy
przeœledziæ treœæ orêdzi zaczerpniêtych z ksi¹¿ki: S³owa z Nieba, aby
zauwa¿yæ, ¿e Matka Bo¿a przekazywa³a widz¹cym jedno lub kilka
zdañ. Mo¿na porównaæ z przes³aniem medziugorskim znacznie d³u¿sze przekazy Pana Jezusa dla s. Faustyny (lub przekazy z innych objawieñ – bior¹c pod uwagê oczywiœcie proporcje jeœli chodzi o czas
trwania ró¿nych objawieñ). Inne znaczenie ma oczywiœcie fakt pozbierania przez kogoœ, pod jedn¹ dat¹, np. z 1983 r., wypowiedzi Gospy z ró¿nych objawieñ. W analizie tego problemu nale¿a³oby wiêc
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koniecznie uwzglêdniæ d³ugotrwa³oœæ objawieñ oraz rozci¹gniêcie
wypowiadanych s³ów w czasie. Orêdzia by³y podawane te¿ czasami
oddzielnie grupom modlitewnym, czy poszczególnym wizjonerom.
Stwierdzenie Rafalskiej, ¿e Gospa odpowiada³a na byle jaki temat jest
znowu bezpodstawnym oskar¿eniem Matki Bo¿ej. (D. Rafalska nie wyszczególni³a tych orêdzi, wiêc nie wiadomo, o które przes³ania jej chodzi³o). Matka Bo¿a po prostu odpowiada³a na zadawane pytania. Nale¿a³oby raczej oceniæ treœæ stawianych pytañ przekazanych wizjonerom
(ludzie pytali przez wizjonerów Gospê o ró¿ne kwestie), a nie oceniaæ wypowiedzi Gospy. Tu trzeba od razu umieœciæ komentarz odnoœnie do
stwierdzenia Rafalskiej, które brzmi:
I tak 2 grudnia 1981 r. „Matka Jezusa” zwróci³a uwagê pytaj¹cym, i¿
„nie nale¿y stawiaæ pytañ na byle jaki temat” 20 grudnia 1982 roku
zapewni³a, ¿e „nadal bêdzie odpowiadaæ na stawiane Jej pytania”. 14
stycznia 1983 roku natomiast zaprzesta³a definitywnie udzielaæ na nie odpowiedzi. (st¹d w jej wnioskach pojawia siê ta data).

To, ¿e Gospa powiedzia³a 2 grudnia 1981 r.:
„Nie nale¿y zadawaæ pytañ na byle jaki temat”,

a wczeœniej 30 wrzeœnia 1981 r.:
„Nie zadawajcie niepotrzebnych pytañ, dyktowanych ciekawoœci¹. Najwa¿niejsza jest modlitwa, anio³y moje”,

raczej przeczy tezie, ¿e Gospa odpowiada³a „na byle jaki temat”, ni¿ j¹
potwierdza.
Ludzie pytali Matkê Bo¿¹ o ró¿ne sprawy: „o to, kim jest?”, „do
kiedy bêdzie siê ukazywa³a?”, „jak siê mamy modliæ?”, „czego oczekujesz od ksiê¿y?”, „dlaczego akurat ukazujesz siê nam?”, „czego
oczekujesz od tego ludu? Tak¿e stawiane by³y pytania ogólne, dotycz¹ce spraw wiary: „czy wszystkie religie s¹ równe?”, „gdzie znajduje
siê raj?”. By³y pytania dotycz¹ce Rosji, Polski i krajów zachodnich.
Czasami kierowano do widz¹cych pytania szczegó³owe, dostosowane
do konkretnej sytuacji: „dlaczego nie ukazuje siê w koœciele”, czy te¿
pytania odnosz¹ce siê do konkretnych chorych. Ivanka raz zapyta³a
o samopoczucie Mirjany, czy te¿ Ivan o to, jak potoczy siê jego los
w seminarium. Zauwa¿amy, ¿e Gospa najczêœciej w tych pytaniach
szczegó³owych odpowiada³a bardzo ogólnie:
320
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„o chorym ch³opcu (…) niech jego rodzice g³êboko wierz¹, pokutuj¹,
a wtedy ch³opiec wyzdrowieje”228

Matka Bo¿a czêsto dodawa³a pytaj¹cym otuchy, odwo³ywa³a siê
do modlitwy, czasami tylko odpowiada³a coœ konkretniejszego. Analizuj¹c jednak te orêdzia – odpowiedzi na pytania, nie mam wra¿enia,
aby kwestie poruszane by³y b³ahe, czy mo¿na by je okreœliæ tak, jak
wyrazi³a to Rafalska: s¹ „na byle jaki temat”. S¹ to problemy konkretnych ludzi, czêsto dla nich bardzo wa¿ne. Jeœli chodzi o widz¹cych, to
trzeba uwzglêdniæ fakt, ¿e w tym czasie, kiedy by³y stawiane takie pytania Gospie, oni byli dzieæmi, zadaj¹ wiêc pytania dostosowane do
swojego wieku. Gospa odpowiada³a jak Matka, nie lekcewa¿¹c swoich
dzieci. Nie traktowa³a ich jak intelektualistów czy teologów. Matka
Bo¿a z Medziugorja zawsze odpowiada³a m¹drze, kieruj¹c odpowiedzi na w³aœciw¹ drogê, przewa¿nie dotycz¹c¹ spraw Bo¿ych, np. wiary, modlitwy czy postu. To, ¿e czasem odpowiada³a na szczegó³owe
pytania, nie znaczy, ¿e by³ to „byle jaki temat”.
Mo¿na przytoczyæ te¿ fragment wywiadu o. Janko Bubalo z Vick¹,
przecz¹cy temu, ¿e Pani odpowiada³a na „byle jakie tematy”229:
„J. „Nie pytajcie mnie o ka¿d¹ drobnostkê” – powiedzia³a, prawda?
V. – Tak, wiele razy. Raz tak¿e mnie samej.
J. – A wy, mimo wszystko, nadal pytaliœcie?
V. – Oczywiœcie.
J. – Czy Pani gniewa³a siê?
V. – Ale¿ nie. Ona nie umie siê gniewaæ.
J. – By³y te¿ z pewnoœci¹ krêpuj¹ce pytania?
V. – Tak. Ró¿nego rodzaju.
J. – Czy Pani odpowiada³a na te pytania?
V. – Nie, przechodzi³a nad nimi, jakby nie s³ysza³a, wzglêdnie zaczyna³a siê modliæ lub œpiewaæ (…).
J. – Czy nie mieliœcie ju¿ dosyæ tych pytañ?
V. – Jeszcze jak! Przez ca³y dzieñ napastowano nas nimi, a wieczorem przychodzono po odpowiedŸ. Czasem zdarza³o siê nam o czymœ
zapomnieæ! Ciê¿ko by³o.! (...).
J. – Czy nigdy nie próbowano wci¹gn¹æ was tymi pytaniami w pu³apki?
V. – Czêsto! Czasem Pani wskazywa³a nam pewne osoby, mówi¹c
byœmy nie zwa¿ali na ich pytania. Ach mój bracie, gdyby Ona nas nie
228
229

S³owa z Nieba, s. 66.
J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 238–240.
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wspomaga³a, nie wyszlibyœmy nigdy z tego. Jesteœmy tylko naiwnymi
i niedoœwiadczonymi dzieæmi”.

W tym fragmencie zauwa¿amy kontekst ca³ej sytuacji, zwi¹zanej z tymi pytaniami. Ludzie za wszelk¹ cen¹ chcieli o coœ zapytaæ
Gospê. Widz¹cy (dzieci i m³odzie¿), nieudolnie próbuj¹ sprostaæ
temu zadaniu. Byli te¿ tacy, którzy za wszelk¹ cenê chcieli wci¹gn¹æ
widz¹cych w jakieœ oszustwo.
Zarzut Rafalskiej, ¿e znajduj¹ siê przes³ania o treœci pospolitej
jest wiêc tylko jej subiektywn¹ opini¹ (nie poda³a ani jednego faktu,
który by dowodzi³ tej opinii). W typowych orêdziach Matka Bo¿a
mówi³a o rzeczach bardzo istotnych dla zbawienia. Trzeba jednak
odró¿niæ te orêdzia od tzw. „orêdzi-odpowiedzi”, jakie pojawia³y siê
ze wzglêdu na zadawane pytania. Jest jednak rzecz¹ wzglêdn¹, co
ma wymowê pospolit¹, a co istotn¹. W pracy naukowej powinny liczyæ siê fakty i byæ stworzone obiektywne kryteria szczegó³owe dla
analizy takiego problemu. W pracy Rafalskiej czegoœ takiego nie
ma, bo sformu³owane przez ni¹ kryteria nie spe³niaj¹ takiej roli. Podobnie subiektywnym pogl¹dem jest jej stwierdzenie, ¿e orêdzie nie
charakteryzuje siê prostot¹.
Przyk³adem niedorzecznego dowodu – faktu na to, ¿e wed³ug
Rafalskiej
… w œwietle regu³y wiary natomiast trzeba stwierdziæ, i¿ wieloœæ s³ów wypowiedzianych przez Gospê (niezliczona liczba orêdzi) kieruje uwagê
przede wszystkim na Ni¹. To zaœ nie odpowiada zawartemu w tradycji Koœcio³a wizerunkowi Matki Bo¿ej, której przymiotem by³a oszczêdnoœæ s³ów

jest powo³anie siê na wypowiedŸ œw. Antoniego z Padwy, bo jak napisa³a dalej:
Na tê w³aœnie cechê zwraca³ uwagê œw. Antoni Padewski, pisz¹c, „(…) ¿e
b³ogos³awiona Maryja, jak to wynika z Ewangelii wed³ug œw. £ukasza
i œw. Jana, tylko szeœæ razy siê odezwa³a”. Wskazane wy¿ej przymioty
orêdzi oraz obca Maryi cecha wielomównoœci pozwalaj¹ uznaæ, i¿ orêdzia z Medjugorje nie s¹ zgodne z kryteriami prawdziwoœci objawieñ prywatnych zawartymi w regu³ach wiary i godnoœci. To zaœ utrudnia pozytywn¹ weryfikacjê badanych tu zjawisk.

Œw. Antoni ¿y³ wiele wieków przed objawieniami Matki Bo¿ej z Medziugorja i ponad tysi¹c lat po narodzeniu Jezusa. Jego stwierdzenie nie
322
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mo¿e byæ dowodem na to, ¿e Maryja rzeczywiœcie by³a ma³omówna. Nie
by³ te¿ papie¿em i nie wypowiada³ siê w imieniu Koœcio³a w tej kwestii.
WypowiedŸ œw. Antoniego ma zapewne okreœlon¹ formê literack¹, nie
ma natomiast znaczenia faktu historycznego. Œw. Antoni odwo³uje siê do
Ewangelii w taki sposób, aby ubarwiæ g³oszone przez siebie S³owo Bo¿e.
Ewangelia rzeczywiœcie przytacza zaledwie kilka wypowiedzi Maryi, ale
to nie znaczy, ¿e mo¿na siê na podstawie tego¿ faktu wypowiadaæ o tym,
ile i co Maryja w ogóle mówi³a. Gdyby w taki sposób prowadziæ tok rozumowania, wynika³oby, ¿e œw. Józef by³ niemow¹, bo jego wypowiedzi
Ewangelia w ogóle nie przytoczy³a. Sk¹d czerpali Ewangeliœci opowiadania o ¿yciu œw. Rodziny, tego dok³adnie nie wiemy. Ale to, ¿e zapisali
znane nam fragmenty Ewangelii, zaczerpniête zapewne nie z bezpoœredniej obserwacji ¿ycia Jezusa, Maryi i Józefa, w których nie zamieszczono wielu wypowiadanych przez Maryjê s³ów, nie dowodzi jeszcze Jej
ma³omównoœci.
Opinia Rafalskiej jest wiêc subiektywna i nie potwierdzona ¿adnymi faktami.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e Rafalska zamieœci³a w tej pracy
bardzo swoisty podzia³ orêdzi. Tu mo¿na mieæ zastrze¿enia co do
dwóch grup tego podzia³u.
Druga grupa orêdzi, jak napisa³a Rafalska zosta³a przeznaczona
dla ludzi wszystkich wyznañ. To stwierdzenie, w podziale Rafalskiej,
mo¿e sugerowaæ synkretyzm religijny proponowany przez orêdzia
z Medziugorja. Ta grupa orêdzi w Centrum Informacyjnym „Mir” jest
okreœlona jako orêdzia przeznaczone dla wszystkich ludzi, a nie ludzi
wszystkich wyznañ.
Mo¿na te¿ mieæ w¹tpliwoœci co do tego, co napisa³a Rafalska o grupie szóstej, czyli tej, gdzie orêdzia przekazywane [by³y] za poœrednictwem Jeleny Vasilij kap³anom. Rafalska po tym stwierdzeniu napisze dalej:
… Nale¿y tu wyró¿niæ przes³ania dla Ojca Œwiêtego, franciszkanów pracuj¹cych w parafii Medjugorje oraz innych ksiê¿y (m.in. z Kap³añskiego
Ruchu Maryjnego). Wszystkie grupy orêdzi jednak s¹ skierowane w pierwszej kolejnoœci do Papie¿a, aby On przekaza³ je œwiatu.
W wypowiedzi Rafalskiej wystêpuj¹ b³êdy. Jak mo¿na zakwalifikowaæ do grupy orêdzi przekazanych Jelenie (maj¹cej dar lokucji) przes³ania pochodz¹ce z przekazu któregoœ z widz¹cych
(inny fenomen)?
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B³êdne jest te¿ stwierdzenie Rafalskiej, jakoby Wszystkie grupy orêdzi (…) [by³y] skierowane w pierwszej kolejnoœci do Papie¿a,
aby On przekaza³ je œwiatu. Orêdzia dla Papie¿a by³y przekazywane
sporadycznie, a to, co mia³a przekazaæ Jelena (na któr¹ powo³uje siê
Rafalska) 16 wrzeœnia 1983 r. brzmi:
„w moich orêdziach zalecam wszystkim, a szczególnie Ojcu Œwiêtemu (…)”.

Nie wynika z tego sformu³owania, ¿e Matka Bo¿a zleci³a Papie¿owi funkcjê poœrednika w przekazywaniu dla œwiata Jej orêdzi.
Nale¿y zauwa¿yæ te¿, ¿e po raz kolejny Rafalska manipulowa³a
cytowanymi Ÿród³ami. Jak napisa³a w przypisie:
Zadawanie pytañ dokonywa³o siê w ten sposób, i¿ zainteresowani przekazywali wizjonerom kartki z pytaniami do Matki Bo¿ej. W trakcie Komunii œw. wizjoner podchodzi³ do zgromadzonych osób i udziela³ im odpowiedzi. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wiedzia³ komu i jakiej odpowiedzi udzieliæ.
Jeœli zaœ wizjonerzy z powodu wieloœci pytañ nie potrafili ich zapamiêtaæ,
wtedy ich zdaniem domniemana Matka Bo¿a przypomina³a im o tym.

Czytaj¹c ten przypis, mamy wra¿enie, ¿e ludzie otrzymywali
odpowiedzi na zadawane pytania zawsze w czasie Komunii œwiêtej.
Z przytoczonego przez Rafalsk¹ fragmentu z ksi¹¿ki J. Marina dowiadujemy siê, ¿e jest tu opisane czyjeœ œwiadectwo z 1982 r. Z tego opisu
wynika, ¿e wydarzenie to dotyczy koñca kwietnia i pocz¹tku maja
1982 r. Mo¿na w tym œwiadectwie przeczytaæ, ¿e Matka Bo¿a objawia³a siê wtedy w ma³ej kaplicy na wprost zakrystii, tu¿ po rozpoczêciu
Mszy œw. Napisane jest te¿, ¿e Jakov zamkn¹³ drzwi i po modlitwie rozpoczyna³o siê objawienie. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jest to sytuacja
bardzo nietypowa, bo Matka Bo¿a zwyczajowo ukazuje siê zawsze
przed Msz¹ œw. (ok. 20 minut wczeœniej). Sama przekaza³a widz¹cym,
¿e lepiej uczestniczyæ we Mszy œw. ni¿ w Jej objawieniu. Msza œw. wieczorna w Medziugorju zosta³a wprowadzona po rozpoczêciu siê
objawieñ Matki Bo¿ej. Dlaczego wiêc tutaj, w tym opisie, mamy napisane, ¿e po rozpoczêciu Mszy œwiêtej widz¹cy wchodzili do ma³ej kaplicy na wprost zakrystii, aby uczestniczyæ w objawieniu? By³ to czas
przeœladowañ wizjonerów przez komunistów. Przeszkadzano na wszelkie sposoby ludziom, którzy chcieli byæ œwiadkami objawieñ oraz sa324
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mym widz¹cym. By³y nawet sytuacje, ¿e nie wpuszczano ludzi na
wzgórze, aby nie uczestniczyli w objawieniach. Zdarza³y siê te¿ przypadki pobicia pewnych osób. Dlatego te¿ franciszkanie starali siê tak
zorganizowaæ porz¹dek nabo¿eñstw, aby chroniæ widz¹cych. PóŸniej
biskup miejsca zakaza³, aby objawienia dokonywa³y siê w koœciele. Te
okolicznoœci pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ tê nietypow¹ sytuacjê ukazywania siê Matki Bo¿ej tu¿ po rozpoczêciu Mszy œwiêtej. Gospa zreszt¹
wychodzi³a naprzeciw ludzkim propozycjom, np. zgodzi³a siê na to, ¿e
bêdzie ukazywaæ siê w koœciele. Wracaj¹c do analizowanego opisu
z ksi¹¿ki J. Marina: po objawieniu, które – jak wiemy z innych Ÿróde³ –
trwa³y krótk¹ chwilê, widz¹cy dalej uczestniczyli we Mszy œw. i wieczornych modlitwach. Fakt – Vicka przekaza³a odpowiedŸ komuœ po
Komunii œw. – jest incydentalny i dotyczy opisanego jednego zdarzenia
(Rafalska zrobi³a z tego typow¹ sytuacjê). Zacytujê fragment ksi¹¿ki
J. Marina Królowa Pokoju, aby pokazaæ, ¿e ca³a ta sytuacja ma inny
wydŸwiêk, ni¿ opisa³a to Rafalska:
„(…) do przyjêcia Komunii œw. oboje poszli przed o³tarz i przyjêli j¹
stoj¹c obok ministrantów. Vicka wróci³a do naszej kaplicy i uklêk³a
w k¹cie, aby zatopiona w g³êbokiej modlitwie podziêkowaæ Temu, którego Matkê przed chwil¹ ogl¹da³a w³asnymi oczami. Jakov ukl¹k³ obok
niej. Po pewnym czasie, kiedy trwa³o komunikowanie230, Vicka podesz³a do niektórych osób, ¿eby im daæ odpowiedŸ Matki Bo¿ej na postawione pytania i przekazane proœby. Wydaje mi siê, ¿e te osoby nie
zamierza³y wyjœæ wczeœniej przed otrzymaniem odpowiedzi. Do mnie
nie podesz³a. Dopiero, kiedy w koœciele zakoñczy³a siê modlitwa nad
chorymi (…), Vicka wróci³a do kaplicy i odesz³a za mn¹ na stronê, ¿eby
mi przekazaæ odpowiedŸ Matki Bo¿ej. Nie szuka³a kartek ani nie patrzy³a na nie. Dok³adnie wiedzia³a komu jak¹ odpowiedŸ nale¿y daæ.
I nie by³o pomy³ki. Trochê póŸniej zwróci³a mi mój list i list zakonnicy. Ale
kiedy w niedzielê rano poprosi³em Vickê, ¿eby mi jeszcze raz poda³a
odpowiedŸ Matki Bo¿ej na moje proœby, musia³em jej przypomnieæ, o co
chodzi³o, bo nie bardzo pamiêta³a. Ale odpowiedŸ Matki Bo¿ej pamiêta³a dok³adnie (…)”.

Zwróæmy uwagê, ¿e ten incydentalny przypadek dotyczy³ tylko
Vicki (Rafalska uogólni³a ten fakt, pisz¹c – widz¹cy). Vicka udzieli³a
odpowiedzi po d³u¿szym dziêkczynieniu (z wypowiedzi Rafalskiej
230

Tu trzeba zwróciæ uwagê, ¿e w koœciele w Medziugorju, ze wzglêdu na
du¿¹ iloœæ osób, udzielanie Komunii œw. trwa czasami d³ugo.
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mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e owi widz¹cy ledwie przyjêli Komuniê œw.
ju¿ natychmiast biegli udzielaæ komuœ odpowiedzi), tak¿e zauwa¿amy,
¿e rozdawanie Komunii œw. trwa³o d³u¿szy czas, ¿e Vicka podesz³a do
wybranych osób (a mo¿e tê odpowiedŸ nale¿a³o akurat daæ w tym czasie, bo np. Matka Bo¿a powiedzia³a, aby te osoby dziêkowa³y za przyjêt¹ Komuniê œw.?). Innym osobom Vicka udzieli³a odpowiedzi póŸniej. Dorota Rafalska wyrwa³a z kontekstu jakiœ fakt i zmieni³a jego
wymowê. Zrobi³a z sytuacji incydentalnej sytuacjê typow¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Vicka by³a wówczas m³od¹ dziewczyn¹ – nastolatk¹. Nawet gdyby pope³ni³a jakiœ b³¹d przekazuj¹c po Komunii orêdzia wybranym osobom, to usprawiedliwia³by j¹ fakt, ¿e nie
by³a jeszcze osob¹ doros³¹. Up³ynê³o wtedy od rozpoczêcia objawieñ
kilkanaœcie miesiêcy i nie mo¿na wymagaæ od Vicki, aby w tak krótkim czasie osi¹gnê³a doskona³oœæ w ¿yciu duchowym. Na podstawie
tego opisu nie da siê udowodniæ, aby pope³ni³a powa¿ne uchybienie,
przekazuj¹c innym s³owa Gospy po przyjêciu Komunii Œwiêtej.
Podsumowanie
Rafalska przedstawi³a daleko id¹ce wnioski, oskar¿aj¹ce orêdzia
z Medziugorja na podstawie nie tyle rzeczywistych faktów, ile swojego subiektywnego odczucia. Mo¿na zauwa¿yæ tak¿e w tym podrozdziale wystêpuj¹ce b³êdy rzeczowe. Podane przeze mnie fakty wskazuj¹ te¿ na manipulacjê cytowanymi Ÿród³ami.

Komentarz do podrozdzia³u: 2.
„Sposoby przekazywania orêdzi” (s. 232–236)
Rafalska wyci¹gnê³a w tym podrozdziale nastêpuj¹ce wnioski:
Wskazane wy¿ej cechy sposobu przekazywania orêdzi potwierdzaj¹ tezê
o braku dok³adnoœci przekazu orêdzi z Medjugorje, których ostateczny tekst
przechodzi przez co najmniej dwa etapy przygotowania, a w przypadku
orêdzi do œwiata nawet przez trzy. Wszystko to pozwala uznaæ, i¿ tekst ów odbiega od tego, co przekaza³a „widz¹cym” domniemana Matka Bo¿a. Taki
sposób przekazu utrudnia przeprowadzenie identyfikacji orêdzi z Medjugorje, co z kolei stawia pod znakiem zapytania ich boskie pochodzenie. Na
podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e wypowie-
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dzi wizjonerki Vicki Ivankowiè nie zawsze s¹ zgodne z prawd¹. Wizjonerka
ta bowiem niekiedy sama formu³uje orêdzia, które przypisuje nastêpnie domniemanej Matce Bo¿ej. Na tej podstawie zaœ trzeba uznaæ, i¿ wizjonerka
wprowadza w b³¹d swych „niezliczonych rozmówców” (...). To zaœ utrudnia
pozytywn¹ weryfikacjê omawianych tu zjawisk.

Analiza faktów prowadz¹cych Rafalsk¹ do tych wniosków
Fakty, które przytoczy³a Rafalska w analizowanym podrozdziale
s¹ zaczerpniête przede wszystkim z pracy Mariji Stellzer-Dugandiæ,
Die Gospa spricht mütterlich. Rafalska korzysta³a z t³umaczenia
w³oskiego tej pracy. Odwo³ywa³a siê tak¿e do t³umaczenia w³oskiego
pracy R. Laurentina 17 Annèes d’Apparitions oraz ksi¹¿ek: Jakova Marina Królowa Pokoju i s. Emmanuel Medjugorje. Wojna dzieñ po dniu.
Komentarz do tego podrozdzia³u przedstawiê w punktach.
1. Rafalska, dla przeprowadzenia swojej analizy w podrozdziale „Sposoby przekazywania orêdzi”, korzysta³a z faktów, które doprowadzi³y badaczy, M. Stellzer-Dugandiæ oraz R. Laurentina, do zupe³nie odmiennych wniosków. Ci badacze nie tylko mogli korzystaæ z najbardziej wiarygodnych i bezpoœrednich Ÿróde³,
ale osobiœcie rozmawiali z wizjonerami, byli œwiadkami licznych
objawieñ Matki Bo¿ej, a R. Laurentin przeprowadza³ dok³adne badania wizjonerów, przy udziale ró¿nych specjalistów. Badania Rafalskiej odbywa³y siê „na odleg³oœæ” (mimo wspomnianego we
wstêpie krótkiego jej pobytu w Medziugorju, który zaowocowa³
licznymi b³êdami rzeczowymi), a prace z jakich ona korzysta³a
mia³y czêsto drugorzêdne znaczenie dla badañ naukowych.
2. Rafalska z tych prac „wyci¹gnê³a” pewne tezy (które stawiali
wy¿ej wymienieni badacze w swojej analizie) i w³¹czy³a je do swojego
tendencyjnego toku myœlenia. Rodzi siê pytanie, czy mo¿na z czyjegoœ
toku myœlenia wyrwaæ pewne cz¹stkowe elementy – fakty, które by³y
integralnie z³¹czone z ca³¹ analiz¹ badawcz¹ jakiegoœ problemu, a wykorzystaæ je do zupe³nie przeciwstawnych wniosków? Zapewne, nie.
3. D. Rafalska fakty, które zaczerpnê³a z wy¿ej wymienionych
prac ubarwi³a swoimi „dodatkami s³ownymi”, np. wg niej widz¹cy
mieli coœ „komponowaæ” (chodzi o proces przekazywania orêdzi),
albo Vicka coœ mówi³a niezgodnego z prawd¹, lub te¿ wprowadza³a
w b³¹d „niezliczonych rozmówców”. W rezultacie w ksi¹¿ce Rafal-
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skiej zarysowany jest odmienny obraz zjawisk w stosunku do tego, jak
przedstawia³y go prace-ŸrŸd³a, na których siê opiera³a autorka.
4. D. Rafalska analizuj¹c fakty, które dotyczy³y sposobu przekazywania orêdzi Gospy stworzy³a tak¹ atmosferê, jakoby proces
„komponowania” owych orêdzi przez widz¹cych by³ niezwykle skomplikowany, bo W pierwszym [etapie] wizjonerzy otrzymuj¹ przes³ania
po (chorwacku) od „Matki Jezusa”. Nastêpnie tu¿ po „objawieniu”, niektórzy wizjonerzy pozostaj¹ na osobnoœci, w ciszy, czego powodem jest
koniecznoœæ przypomnienia sobie treœci orêdzia. Tu Rafalska odwo³uje
siê do pracy M. Dugandiæ, a sama napisa³a tak:
Proces ten jest zaœ trudny i skomplikowany, gdy¿ – jak twierdzi
o. Barbariæ – „nie chodzi tu po prostu o us³yszane s³owa, ale g³êbokie
wewnêtrzne doœwiadczenie”. Kontakt z domnieman¹ Matk¹ Bo¿¹ bowiem, który – oprócz wzajemnego dialogu – oparty jest na zmys³owej
percepcji Jej postaci, wyznaczony jest równie¿ przez duchowe doœwiadczenie mi³oœæ i ca³ego bytu Gospy, doznawane przez wizjonerów,
w trakcie rzekomych objawieñ. Dopiero na podstawie wewnêtrznego
doœwiadczenia oraz us³yszanych s³ów wizjoner formu³uje orêdzie, które póŸniej zostanie prze niego przekazane œwiatu (…). Drugim etapem
przekazu orêdzi jest ich ujawnienie wszystkim zainteresowanym (…).
Wa¿n¹ rolê pe³ni tutaj kap³an, poniewa¿ on jako pierwszy poznaje ich
treœæ. (…) Do zadañ owego kap³ana nale¿y korekta b³êdów gramatycznych oraz sprawdzenie zgodnoœci orêdzia z przekazem biblijnym
i Tradycj¹ Koœcio³a. Praca ta odbywa siê przy udziale wizjonera, którego kap³an pyta o znaczenie terminów zawartych w orêdziu, a tak¿e
wymaga ich wyjaœnienia. Kap³an ten pomaga wizjonerowi tak¿e w odnalezieniu odpowiedniego s³owa dla precyzyjnego wyra¿enia przes³ania Gospy, albo proponuje mu inne wyra¿enie, które, jego zdaniem,
jest bardziej zrozumia³e. Trzeci etap przekazu wszystkich znanych powszechnie orêdzi to ich przek³ad z jêzyka chorwackiego. Zdaniem
E. Maillard „szczególna uwaga poœwiêcona jest s³owom, których t³umaczenie nie jest jednoznacznie (…). W tym celu ci, którzy znaj¹ kilka
ró¿nych jêzyków, porównuj¹ ustalone wczeœniej t³umaczenie, koncentruj¹c siê na (…) s³owach-kluczach”231.
231

Szkoda, ¿e Rafalska nie odnios³a tych stwierdzeñ do swoich badañ, kiedy
dowodzi³a zaistnienia jakiegoœ b³êdu, a korzysta³a jedynie z przek³adu polskiego,
nie siêgaj¹c to tekstów, z których t³umaczono orêdzia na j. polski, nie mówi¹c ju¿
o poszukiwaniu tekstów oryginalnych w jêzyku chorwackim.
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Zauwa¿my, ¿e Rafalska korzysta³a ze stwierdzeñ M. Dugandiæ, badaj¹cej orêdzia przekazywane przez Marijê Pavloviæ.
Rafalska nie prowadzi³a badañ bezpoœrednich nad sposobem przekazywania orêdzia Gospy, wiêc nie mo¿e w swojej pracy dodawaæ
czegoœ, co nie wynika³o z badañ M. Dugandiæ (ta przeprowadza³a
badania bezpoœrednie fenomenu z Medziugorja). A tymczasem Rafalska odnios³a te wnioski do wszystkich wizjonerów, a Ÿród³a,
z których korzysta³a dotyczy³y orêdzi przekazanych przez Marijê.
W³¹czy³a te¿ drobny epizod z ¿ycia Vicki, nie maj¹cy nic wspólnego
z badaniami naukowymi nad procesem przekazywania orêdzia przez
Matkê Bo¿¹. Stwierdzenie wiêc, ¿e w przekazywaniu orêdzia
uczestniczy³ kap³an dotyczy³o jedynie przes³añ przekazanych przez
Marijê, a wiêc tych orêdzi, które by³y przeznaczone najpierw dla parafian, a póŸniej (od 1987 r.) dla ca³ego œwiata, a nie dotyczy³o innych wizjonerów. Rafalska w swojej pracy napisa³a o roli kap³ana
w przekazywanie tego orêdzia:
… on jako pierwszy poznaje ich treœæ. (…) Do zadañ owego kap³ana nale¿y korekta b³êdów gramatycznych oraz sprawdzenie zgodnoœci orêdzia
z przekazem biblijnym i Tradycj¹ Koœcio³a. Praca ta odbywa siê przy
udziale wizjonera, którego kap³an pyta o znaczenie terminów zawartych
w orêdziu a tak¿e wymaga ich wyjaœnienia. Kap³an ten pomaga wizjonerowi tak¿e w odnalezieniu odpowiedniego s³owa dla precyzyjnego wyra¿enia przes³ania Gospy, albo proponuje mu inne wyra¿enie, które jego,
zdaniem, jest bardziej zrozumia³e (…) [podkr. moje – M. A.]

Ta wypowiedŸ sugeruje, ¿e kap³an mo¿e mieæ jakiœ wp³yw na
kszta³towanie treœci tego orêdzia, co mog³oby byæ podstaw¹ wniosków, które Rafalska wyci¹gnê³a na koñcu tego podrozdzia³u:
Wszystko to pozwala uznaæ, i¿ tekst ów odbiega od tego, co przekaza³a
„widz¹cym” domniemana Matka Bo¿a. Taki sposób przekazu.

Tymczasem M. Stelzer-Dugandiæ w swojej pracy absolutnie to
wyklucza, sugeruj¹c, ¿e kap³an poprawia tylko wy³¹cznie b³êdy gramatyczne. Jak stwierdzi³a Marija, któr¹ cytuje M. Stelzer Dugandiæ,
ojciec Slavko czasami „pomaga mi znaleŸæ odpowiednie s³owo, ale
nigdy nic nie zmienia, zanim nie zapyta mnie o to wielokrotnie”. Natomiast to, ¿e „ksi¹dz sytuuje orêdzie w œwietle Biblii i tradycji Koœcio³a”, nie znaczy, ¿e proponuje wizjonerom jakieœ wyra¿enia, które
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póŸniej s¹ w³¹czone w orêdzie Gospy. Trzeba te¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e
przekaz orêdzia Gospy nie mo¿e byæ traktowany podobnie jak przekaz
telefoniczny, gdzie ktoœ powtarza w sposób mechaniczny zas³yszane
s³owa. Ten proces jest bardziej skomplikowany, „jest to doœwiadczenie, w jakim bierze udzia³ ca³a jej osoba”. Nie jest te¿ niezrozumia³e,
dlaczego Marija po otrzymaniu orêdzia modli³a siê, prze¿ywa³a przekazane przes³anie, czy przebywa³a w ciszy. Œwiadczy to o jej bardzo
powa¿nym oraz bardzo g³êbokim prze¿ywaniu spotkañ z Matk¹ Bo¿¹.
Aby mieæ pe³ny obraz badañ M. Dugandiæ, zacytujê fragment jej
wypowiedzi dotycz¹cy tego problemu z ksi¹¿ki Die Gospa spricht
mütterlich (Przek³ad z jêzyka francuskiego – La Gospa parle maternellement232):
„B. Analiza tekstowa – s³ownictwo orêdzi
Gdy zajmujemy siê s³ownictwem orêdzi i ich analiz¹ tekstow¹, powstaje
pytanie, czy chodzi o s³ownictwo Gospy, widz¹cej czy jeszcze jakiejœ
trzeciej osoby? Innymi s³owami: jaka jest droga od doœwiadczenia prze¿ytego przez widz¹c¹ w czasie ekstazy do napisanego tekstu, który
otrzymujemy?”
Zwróæmy siê najpierw do samej widz¹cej. Na pytanie o to, w jaki sposób otrzymuje orêdzie, odpowiedzia³a: „S³yszê Gospê, widzê J¹ i czujê.
Nie chodzi o dyktowanie tekstu, ale o doœwiadczenie, w jakim bierze
udzia³ ca³a moja osoba. S³owa te¿ s¹ doœwiadczeniem. Gdy Gospa
mówi: „Jestem wasz¹ matk¹, kocham was”, pozwala mi doœwiadczyæ
tego tak intensywnie, ¿e nigdy nie jestem w stanie doskonale prze³o¿yæ
tego doœwiadczenia Jej mi³oœci na s³owa. Po skoñczonym objawieniu
zawsze potrzebujê pewnego czasu w ciszy, ¿eby sobie dok³adnie przypomnieæ zarówno doœwiadczenie, jak orêdzie”.
Na moje pytanie, czy przewa¿nie jest zadowolona z tekstu orêdzia,
odpowiada: „To zale¿y... Mogê powiedzieæ jedn¹ rzecz: nigdy dotychczas nie uda³o mi siê dok³adnie oddaæ tego doœwiadczenia”. Nastêpne
pytanie dotyczy³o roli ksiêdza, najczêœciej ojca dra Slavko Barbarica,
franciszkanina, psychologa i psychoterapeuty, któremu zwykle Marija
daje pierwszemu orêdzie. Odpowiedzia³a: „Ojciec Slavko czyta orêdzie,
i jeœli coœ nie jest jasne, zadaje pytanie, ewentualnie poprawia b³êdy
gramatyczne. Czasami pomaga mi znaleŸæ odpowiednie s³owo, ale nigdy nic nie zmienia, zanim nie zapyta mnie o to wielokrotnie”233.
Nasz¹ najwiêksz¹ ciekawoœæ w tej kwestii budzi podkreœlanie przez
widz¹c¹ faktu, ¿e s³yszy s³owa. Z Niewiast¹, któr¹ s³yszy komunikuje
232
233
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siê wiêc za pomoc¹ s³ów. Nawet teraz, mimo ¿e od lat mieszka we
W³oszech, i ¿e bardzo dobrze pos³uguje siê w³oskim, widz¹ca twierdzi,
i¿ s³yszy Gospê mówi¹c¹ do niej po chorwacku.
Sobór Watykañski II opisuje proces natchnienia w Biblii: „Do sporz¹dzenia ksi¹g œwiêtych Bóg wybra³ ludzi, którymi niejako, u¿ywaj¹cymi w³asnych zdolnoœci i si³ pos³u¿y³ siê, aby przy Jego dzia³aniu
w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piœmie to
wszystko i tylko to, co On chcia³ (DV 11) (...) By zdobyæ w³aœciwe rozumienie tego, co œwiêty autor chcia³ na piœmie wyraziæ, trzeba zwróciæ
nale¿yt¹ uwagê tak na owe zwyczaje, naturalne sposoby myœlenia,
mówienia i opowiadania, przyjête w czasach hagigrafa, jak i na sposoby, które zwyk³o siê stosowaæ w owej epoce przy wzajemnym obcowaniu ludzi ze sob¹” (DV 12).
„Gdy Bóg mówi do ludzi, oni postrzegaj¹ jego s³owo zawsze poprzez
swój jêzyk, ograniczony i ludzki; mog¹ je przekazywaæ innym wy³¹cznie
poprzez s³owa historycznie zdeterminowane, zawsze wymagaj¹ce t³umaczenia... S³owa Jezusa, Syna Bo¿ego, jako s³owa tego, który sta³ siê
cz³owiekiem, podlegaj¹ prawom i ograniczeniom ludzkiego jêzyka”234.
„Jeœli ta zasada odnosi siê do natchnienia proroczego Biblii, tym bardziej dotyczy ona objawieñ prywatnych, takich, z jakimi mamy do czynienia w Medjugorje. Mo¿emy wiêc ju¿ teraz wykluczyæ stanowisko, jakoby
widz¹cy s³yszeli orêdzia s³owo w s³owo, niczym przez telefon. Gdy chodzi
o jêzyk proroczy osoba jest w niego zaanga¿owana ca³¹ sw¹ istot¹”235.
Co mówi ojciec Slavko o swojej „roli” w „redagowaniu” orêdzi? „Moja
rola polega na duchowym towarzyszeniu widz¹cej, bior¹c pod uwagê, ¿e
jest to osoba, która uwa¿a, ¿e doœwiadcza nadzwyczajnego doœwiadczenia mistycznego. Ksi¹dz sytuuje orêdzie w œwietle Biblii i tradycji Koœcio³a oraz poprawia ewentualne b³êdy gramatyczne. Nic szczególnego.
Czasami prosi³em widz¹c¹, ¿eby spróbowa³a wyraziæ siê jaœniej, albo te¿
pyta³em j¹, czy jakiœ inny termin nie odpowiada³by lepiej w konkretnym
przypadku. Tego typu poprawki s¹ zawsze dokonywane po bardzo wyraŸnym zaaprobowaniu ich przez widz¹c¹. Odk¹d Marija Pavloviæ mieszka
we W³oszech, otrzymujê orêdzie ka¿dego 25. miesi¹ca telefonicznie.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zanim otrzymam jej zgodê na publikacjê, dzwoniê
do niej kilkakrotnie, pytaj¹c czy dobrze j¹ zrozumia³em. Zajmujê siê równie¿ t³umaczeniem orêdzia na ró¿ne jêzyki.”
Ojciec Slavko powiedzia³ na temat recepcji orêdzi przez widz¹cych:
„Poniewa¿ czêsto siê z nimi spotykam, mogê tylko powtarzaæ to, co oni
mówi¹, ¿e nie chodzi ani o dyktowanie, ani „rozmowê telefoniczn¹”. Chodzi o doœwiadczenie w sercu. Marija twierdzi, ¿e potrzebuje zawsze kilku
chwil ciszy po objawieniu, ¿eby przypomnieæ sobie orêdzie. Wiele razy
widz¹cy mówili nam, ¿e mog¹ sobie przypomnieæ orêdzie tylko raz. Gdy234
235

Kremer, Jetzt die Wahrheit leben,34.
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by mieli napisaæ je drugi raz, musieliby siêgaæ do pierwszego tekstu. Doprowadzi³o mnie to do myœli, ¿e, byæ mo¿e, chodzi o rodzaj g³êboko odciœniêtego w nich wra¿enia (impressus), które zaciera siê, gdy zostaje wyra¿one w s³owach. W takim wypadku relatywizowa³bym rolê zarówno jêzyka chorwackiego, jak w ogóle jêzyka jako narzêdzia komunikacji w objawieniach. Id¹c za t¹ hipotez¹ chcia³em wskazaæ niedoskona³oœæ jêzyka
jako sposobu komunikacji i podkreœliæ, ¿e Gospa nie musia³a pos³ugiwaæ
siê ¿adnym jêzykiem. Ale reakcja wszystkich widz¹cych by³a jednog³oœna: s¹ przekonani, ¿e Gospa mówi po chorwacku i ¿e s³ysz¹ jej g³os! Dlatego porzuci³em próby pójœcia dalej za t¹ hipotez¹. Mogê jednoczeœnie
powiedzieæ, w oparciu o moje osobiste doœwiadczenie, ¿e widz¹cy, gdy
przekazuj¹ tê sam¹ treœæ, na przyk³ad odpowiedŸ na jakieœ pytanie, formu³uj¹ j¹ w ró¿ny sposób, co odpowiada teorii natchnienia, jak¹ znajdujemy w filozofii scholastycznej, wedle której ka¿dy otrzymuje na swój
w³asny sposób – modo recipientis”.
Takie ujêcie odpowiada równie¿ stanowisku Soboru Watykañskiego
II na temat tekstu natchnionego: konieczne jest zwracanie uwagi na
mo¿liwoœci osoby widz¹cej i wp³ywów, jakim podlega.
Odpowiadaj¹c wiêc na pytanie o mo¿liwoœæ „dyktowania” i precyzuj¹c ograniczon¹ rolê ksiêdza, mo¿emy stwierdziæ, ¿e tekst orêdzia jest
owocem natchnienia, wewnêtrznego doœwiadczenia, ludzkiej wspó³pracy i pisemnej redakcji widz¹cej. Chodzi wiêc o s³ownictwo i analizê
tekstow¹ orêdzia, a nie s³ownictwo Gospy.
¯eby zilustrowaæ rolê widz¹cej, która przekazuje orêdzie otrzymane
w ekstazie i rolê ksiêdza, który publikuje orêdzie, pos³u¿ê siê przyk³adem orêdzia z 25 stycznia 1997 r.
Najpierw orêdzie w takim brzmieniu, jakie Marija Pavloviæ zanotowa³a i przekaza³a przez telefon ojcu Slavko:
„Draga djeco, pozivam vas da razmišljate o vašoj buduænosti. Vi
stvarate novi svijet bez Boga, samo vašim snagama i zato ste nezadovoljni i bez radosti u srcu. Ovo vrijeme je moje vrijeme i zato vas, djeèice, iznova pozivam da molite i kad naðete jedinstvo s Bogom osjetit
æete glad za Bojom rijeèi i vaše srce, djeèice, prelijevat æe se radošæu
i svjedoèit æete Boju ljubav gdje god da ste. Ja vas blagoslivljam i ponavljam vam s vama sam da vam pomognem. Hvala vam što ste se
odazvali mom pozivu!”
A teraz tekst poprawiony przez ojca Slavko, taki, jaki on przeczyta³
Marji przez telefon:
„Draga djeco, pozivam vas da razmišljate o svojoj buduænosti. Vi
stvarate novi svijet bez Boga, samo vašim snagama i zato ste nezadovoljni i bez radosti u srcu.
Ovo vrijeme je moje vrijeme i zato vas, djeèice, iznova pozivam da
molite i kad naðete jedinstvo s Bogom osjetit æete glad za Bojom rijeèi
i vaše srce, djeèice, prelijevat æe se radošæu i svjedoèit æete Boju ljubav gdje god bili.
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Ja vas blagoslivljam i ponavljam vam da sam s vama da vam pomognem.
Hvala vam sto šte se odazvali mom pozivu!
[Polskie t³umaczenie orêdzia:]
„Drogie dzieci! Zapraszam was, abyœcie zastanowili siê nad swoj¹
przysz³oœci¹. Tworzycie nowy œwiaty swoimi si³ami, bez Boga, i dlatego
jesteœcie niezadowoleni i nie macie pokoju w sercu. Ten czas jest moim
czasem i dlatego zapraszam was ponownie do modlitwy. Gdy bêdziecie
w jednoœci z Bogiem, poczujecie g³ód s³owa Bo¿ego i wasze serce, drogie
dzieci, bêdzie siê rozp³ywa³o z radoœci. Gdziekolwiek bêdziecie, bêdziecie
doœwiadczaæ Bo¿ej mi³oœci. B³ogos³awiê was i powtarzam: jestem z wami,
aby wam pomóc. Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie.”
Jak widzimy, orêdzie zosta³o poprawione w trzech miejscach. Chodzi
wy³¹cznie o b³êdy gramatyczne. Nie dodano ¿adnego nowego s³owa. Nie
zosta³ zmieniony, poprawiony czy rozwiniêty sens ¿adnego zdania.
Pierwsza poprawka dotyczy pomieszania „o svojoj buduænosti” i „o vasoj buduænosti” (nad wasz¹ przysz³oœci¹). Po francusku mo¿na to porównaæ do ró¿nicy miêdzy „przysz³oœci¹ jakiejœ osoby” a „wspóln¹ przysz³oœci¹”. Mo¿emy tu ju¿ wyczuæ u widz¹cej pewien wp³yw jêzyka
w³oskiego.
Druga poprawka dotyczy „gdje god bili” i „gdje god da ste” – gdziekolwiek bêdziecie. Chodzi o formê dialektu u¿ywanego w regionie Medziugorje. Treœæ nie pozostawia w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o sens.
Trzecia poprawka dotyczy „da sam s vama da vam pomognem” i „svama sam da vam pomognem” – Jestem z wami, aby wam pomóc. Chodzi
o ró¿nice miêdzy mow¹ zale¿n¹ a mow¹ niezale¿n¹, jak¹ znajdujemy
w ka¿dym jêzyku: mowa narracji i mowa s³owa adresowanego do kogoœ.
B³¹d Mariji polega³ na u¿yciu mowy zale¿nej w miejsce niezale¿nej.
Historiê „redakcji” tego orêdzia opowiedzia³a mi sama Marija Pavloviæ, gdy po raz ostatni by³em w Monza, na pocz¹tku lutego 1997. Przy
tej okazji da³a mi te¿ kopie obu tekstów.
Wydaje mi siê teraz wa¿ne, by bli¿ej przyjrzeæ siê formie i strukturze
orêdzi (…)”..
„Wnioski236
Orêdzia z Medjugorje, wed³ug tego studium, mog¹ byæ traktowane
jako owoc objawieñ prywatnych w znaczeniu teologii natchnienia Soboru Watykañskiego II.
Marija Pavloviæ-Lunetti, jedna z szóstki widz¹cych, twierdzi, ¿e
otrzymuje orêdzia w trakcie osobistych spotkañ i podczas osobistej rozmowy z Gosp¹.
Jêzyk orêdzi jest prosty, zgodny z jêzykiem osoby, która je otrzymuje (widz¹cej). Jest konkretny i nie wymaga wyjaœnieñ ani t³umaczenia.
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W treœci wyraŸnie obecna jest tematyka biblijna i biblijny jêzyk.
Z punktu widzenia teologii, orêdziom nie brak jasnoœci i nie kryj¹ siê
nich ewentualne nieporozumienia.
S¹ nie tylko zgodne z Bibli¹, ale prowadz¹ do Pisma Œwiêtego i pomagaj¹ osobom odnaleŸæ wiêŸ ³¹cz¹c¹ s³owo Bo¿e i codzienne ¿ycie.
S¹ zaproszeniem do osobistego nawrócenia, ale nie wywieraj¹ na
nikim najmniejszej presji. Wielokrotnie podkreœlana jest wolnoœæ osoby
i jej odpowiedzialnoœæ, do której orêdzia siê odwo³uj¹.
Orêdzia z Medjugorja i ich owoce s¹ w pe³nej zgodnoœci z nauczaniem Koœcio³a i jego wizj¹ chrzeœcijañstwa we wspó³czesnym œwiecie.
Wspólnie z wieloma teologami, którzy udali siê do Medjugorje lub
czytali orêdzia, mogê stwierdziæ, ¿e wprowadzenie w czyn orêdzi z Medjugorje prowadzi zarówno osobê jak wspólnotê na drogi takiego ¿ycia
chrzeœcijañskiego, jakie odpowiada obrazowi Koœcio³a w czasach po
Soborze”.

5. Rafalska napisa³a w swojej pracy:
Nale¿y dodaæ, i¿ relacje poszczególnych „widz¹cych”, przekazuj¹cych
otrzymane w tym samym czasie od Gospy orêdzie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹.
Czasami równie¿ ten sam wizjoner, przekazuj¹c to samo przes³anie w kolejnych rozmowach z pielgrzymami za ka¿dym razem nieznacznie zmienia³ jego treœæ.

Oczywiœcie tego stwierdzenia nie udowodni³a, a uzasadniaæ je
mia³a opinia ¯ivko Kusticia (Tê ju¿ cytowa³em wczeœniej). Ten autor stara³ siê (zupe³nie odwrotnie ni¿ Rafalska) broniæ widz¹cych,
t³umacz¹c ró¿nice w przekazie orêdzia przez poszczególnych wizjonerów, ich ró¿n¹ osobowoœci¹. D. Rafalska równie¿ i tu, powo³uj¹c
siê na tê wypowiedŸ, zmieni³a treœæ cytowanych Ÿróde³, bo redaktor
naczelny (¯ivko Kustiæ) „Glas Koncila” nie stwierdzi³ w tak karykaturalnej formie, (jak napisa³a D. Rafalska): równie¿ ten sam wizjoner,
przekazuj¹c to samo przes³anie w kolejnych rozmowach z pielgrzymami
za ka¿dym razem nieznacznie zmienia³ jego treœæ, tylko napisa³:
„Wcale nie wydaje mi siê to dziwne to, ¿e dzieci mówi¹ niejednakowo
o tym samym widzeniu, czy te¿ ten sam widz¹cy w kolejnej rozmowie
nie mówi o tym identycznie”.

Nie ma w wypowiedzi tego autora stwierdzenia, ¿e widz¹cy za
ka¿dym razem [podkr. moje – M. A.] w kolejnych rozmowach z pielgrzymami zmienia³ treœæ jakiegoœ przes³ania. ¯ivko Kustiæ wyjaœni³ jedynie
przyczynê pewnych rozbie¿noœci opisów wizjonerów, odnosz¹cych siê
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do spotkañ z Gosp¹. Wed³ug tego autora na owe rozbie¿noœci mia³a
wp³yw osobowoœæ ka¿dego z wizjonerów. W tym miejscu trzeba dodaæ,
¿e Matka Bo¿a czasami przekazywa³a poszczególnym wizjonerom równoczeœnie ró¿ne przes³ania, o czym mo¿emy siê dowiedzieæ z wielu Ÿróde³, np. cytowanej ju¿ przeze mnie ksi¹¿ki o. J. Bubalo, „Medziugorje.
Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹”.
6. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e fazy, jakie wymieni³a Rafalska w procesie przekazywania orêdzi z Medziugorja (z wy³¹czeniem elementu
„kierownictwa duchowego”, a to dotyczy³o tylko Mariji) by³y te¿
podobne w innych objawieniach, gdzie równie¿ wizjonerzy prze¿ywali otrzymywane treœci, te¿ byæ mo¿e mieli trudnoœci w zwerbalizowaniu przekazanego im orêdzia, a potem trzeba by³o to przes³anie
przet³umaczyæ na inne jêzyki.
7. Rafalska, jak zauwa¿amy w analizowanym podrozdziale jej
pracy, bardzo szybko przesz³a od stwierdzenia: … braku dok³adnoœci
przekazu orêdzi z Medjugorje (…) do wniosków …, co z kolei stawia
pod znakiem zapytania ich boskie pochodzenie (…). Przekaz Ewangelii by³ bardziej skomplikowany ni¿ przekaz orêdzi z Medziugorja.
Na pewno na niego wp³ywa osobowoœæ Ewangelistów, o czym pisz¹
bibliœci. Nadto mog³y zaistnieæ trudnoœci w zapamiêtywaniu d³ugich
treœci orêdzia biblijnego. Problemem by³o te¿ zapisywanie Ewangelii. D³ugi czas up³yn¹³, zanim je zredagowano. Istnia³a wiêc mo¿liwoœæ transformacji tekstu Ewangelii. Czy¿by brak dok³adnoœci
przekazu Ewangelii mia³ sugerowaæ, ¿e owe treœci nie pochodzi³y od
Boga? Myœlê, ze D. Rafalska zbyt pochopnie wyci¹gnê³a wnioski
odnosz¹ce siê do przekazu orêdzia z Medziugorja. Podobne zarzuty
mo¿na postawiæ ca³ej Biblii, jak równie¿ wielu objawieniom prywatnym. Dok³adnoœæ przekazywanego orêdzia w Medziugorju jest o wiele
wiêksza ni¿ w niektórych innych objawieniach prywatnych. Wiek widz¹cych (bo byli starsi od wizjonerów z Fatimy) sprzyja³ lepszemu zapamiêtywaniu skomplikowanego tekstu, tak¿e jego rozumieniu. Dziêki
du¿ej liczbie wizjonerów z Medziugorja (w porównaniu do mniejszej
liczby wizjonerów w innych objawienianiach prywatnych), mo¿na
skonfrontowaæ tekst przes³ania podawany przez poszczególne osoby. Równie¿ proces szybkiego zapisywania i t³umaczenia orêdzi jest
doskonalszy od analogicznego procesu przekazywania orêdzia w innych objawieniach. Sam fakt potencjalnej mo¿liwoœci transformacji
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przekazywanego nadprzyrodzonego orêdzia nie mo¿e dowodziæ
tego, ¿e nie pochodzi³o ono od Boga. Bowiem, analizuj¹c sposoby,
jakimi Bóg przekazywa³ cz³owiekowi swoje przes³anie w historii
œwiata, zauwa¿amy, ¿e pos³ugiwa³ siê On zawsze s³abym cz³owiekiem, który móg³ zmieniæ treœæ przes³ania z nieba. Bóg nie stworzy³
jakichœ szczególnych metod tego przekazu (móg³ np. sam daæ cz³owiekowi gotowe i napisane orêdzie). Œwiadczy to, ¿e taki sposób,
który nara¿a³ treœæ przes³ania na zniekszta³cenie, Bóg sobie upodoba³. W ró¿nych objawieniach prywatnych te¿ wystêpuj¹ podobne
problemy. Bernadeta z Lourdes przekazywa³a zas³yszane przez siebie orêdzie, nie maj¹c ¿adnej kartki w czasie objawienia, a podaj¹c
jedynie to, co zapamiêta³a. Podobnie by³o w objawieniach fatimskich. Dlaczego akurat orêdzie z Medziugorja mia³oby byæ oskar¿one
przez brak dok³adnoœci w przekazywanej treœci o to, ¿e nie pochodzi
od Boga?
8. Odnosz¹c siê do wypowiedzi Rafalskiej, ¿e
… Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e
wypowiedzi wizjonerki Vicki Ivankowiæ nie zawsze s¹ zgodne z prawd¹.
Wizjonerka ta bowiem niekiedy sama formu³uje orêdzia, które przypisuje
nastêpnie domniemanej Matce Bo¿ej. Na tej podstawie zaœ trzeba uznaæ,
i¿ wizjonerka wprowadza w b³¹d swych „niezliczonych rozmówców,

nale¿y stwierdziæ: Rafalska owo „niemówienie prawdy” Vicki „udowodni³a” na podstawie wypowiedzi R. Laurentina, który mia³ zupe³nie
inn¹ intencjê (przekazuj¹c fakty dotycz¹ce tej kwestii) ni¿ autorka
analizowanej pracy. Przytacza³ argumenty wykazuj¹ce niewinnoœæ
Vicki. Wed³ug niego Vicka by³a nies³usznie oskar¿ana przez ludzi,
którzy za wszelk¹ cenê chcieli deprecjonowaæ objawienia z Medziugorja. Rafalska zmieni³a wiêc znaczenie faktów z cytowanych Ÿróde³,
nadaj¹c opisanym wydarzeniom zupe³nie inny sens. A przecie¿ nie
mo¿na te¿ oskar¿aæ kogoœ na podstawie zas³yszanych opinii, bo do
tego trzeba mieæ bezpoœrednie dowody czyjejœ winy. Przytoczê
w ca³oœci wypowiedŸ R. Laurentina, przet³umaczon¹ na jêzyk polski
z cytowanego przez Rafalsk¹ Ÿród³a – „Medjugorje (…) Testamento”:
„Zatrzymam siê trochê d³u¿ej nad ma³ym epizodem, szczególnie z tego
powodu, ¿e przywi¹zywali do niego wielk¹ wagê mons. Periæ, Waterinck i inni, którzy oskar¿aj¹ Vickê, ¿e opowiada³a ona o rzekomym ob-
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jawieniu siê Matki Boskiej, w celach czysto komercyjnych, a wspólnikiem jej by³ ojciec Slavko.
Zarzuca mi siê, ¿e utrzymywa³em to w ukryciu w DN16237, ale ja nie
przywi¹zywa³em ¿adnej wagi do tego ma³o znacz¹cego i maj¹cego charakter prywatny przypadku. Poza tym dotyczy³o to wydarzenia, które
mia³o miejsce niedawno (wiosn¹ 1995), a otrzyma³em dokumentacjê
dopiero w lecie zesz³ego roku. Zachowam w tajemnicy nazwiska osób
bior¹cych w tym udzia³, ze wzglêdu na zwyk³y szacunek dla nich.
W marcu 1995 dobroczyñcy bardzo przychylni Medziugorje, zostali
poproszeni o finansowanie budowy oœrodka pasterskiego w Medziugorju. W rzeczywistoœci chodzi³o o hotel na 100 ³ó¿ek, z kaplic¹ dla
pielgrzymów.
„Dziewica Maryja chce tego hotelu”, mia³a powiedzieæ Vicka.
Ojciec Slavko Barbariæ, dowiedziawszy siê o oskar¿eniach wysuwanych w stosunku do wizjonerki, zaprzeczy³, jakoby Gospa mog³a interweniowaæ w kwestiach o charakterze finansowym i komercyjnym.
„To nie pochodzi od Gospy, spieszy³ odpowiedzieæ dobroczyñcom,
nie skonsultowawszy siê wczeœniej z Vick¹”.
W tym momencie dobroczyñcy otrzymuj¹ fax od Vicki, w którym potwierdzi³a ona, ¿e Matka Boska udzieli³a aprobaty i nalega³a, by rozpoczêto budowê.
Dobroczyñcy zwracaj¹ siê znowu do ojca Slavko i otrzymuj¹ nastêpuj¹c¹ odpowiedz: „Ten kto prosi³ d³ugo o finansowanie, nalega³, aby Vicka
zwróci³a siê do Matki Boskiej o jej opiniê na temat budowy”. W koñcu podda³a siê i spe³ni³a prosbê, udzielaj¹c takiej niejasnej odpowiedzi:
– Gospa powiedzia³a, ¿e mo¿na budowaæ.
– Mo¿na i ja o to nie proszê !
Slavko zapyta³ Vickê, dlaczego ukry³a to zapytanie.
– Nie oœmieli³am siê mówiæ na ten temat w obecnoœci mojego ojca,
zmêczonego naciskami ze strony M., odpowiedzia³a krótko. Przeprosi³a
na piœmie za to, ¿e udzieli³a tak impulsywnie odpowiedzi z pozoru odmownej ojcu Slavko.
– Sta³o siê i wiêcej siê nie zdarzy, zakoñczy³a zmieszana.
– Fax od ojca Slavko z dnia 3 kwietnia 1995 roku przynosi nastêpujace szczegó³y:
Po przeczytaniu listu by³em pewien, ¿e tekst nie jest Vicki. Przygotowywa³a siê do wyjazdu i mia³a ma³o czasu. Pan M. i jego syn zredagowali list i poprosili Vickê, by w³asnorêcznie go przepisa³a. Pos³ucha³a,
ale tylko ostanie zdanie (pozdrowienia) jest Vicki. Vicka rozp³aka³a siê
i przeprasza³a wiele razy.
Nie jest rzecz¹ s³uszn¹ wci¹gaæ wizjonerów i Matkê Bosk¹ w sprawy o charakterze materialnym. Vicka jest bardzo sk³onna do pomocy
i nie chce rozczarowaæ nikogo, przesadza w swojej dyspozycyjnoœci
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w stosunku do pielgrzymów. Jej dom jest zawsze pe³en ludzi, modli siê
za chorych, przyjmuje rano i wieczorem i czêsto pada ze zmêczenia.
Kiedy ktoœ przychodzi, jak rodzina M., prosiæ o wsparcie w interesach,
mo¿e byæ wprowadzona w b³¹d. To nie pozwala mi w¹tpiæ w wiarygodnoœæ Vicki... To co robicie ze swoimi pieniêdzmi i jak je inwestujecie powinno zale¿eæ od waszych decyzji i waszego sumienia. Bolejê
nad tym wypadkiem. (fax z 3 kwietnia). Korespondent Slavko dziwi siê,
¿e Vicka, wychowywana przez 14 lat w szkole Naszej Pani, k³amie
z powodu tak b³ahego (strach przed ojcem wiêkszy ni¿ przed pope³nieniem grzechu). Czy objawienia nie powinny zapobiec takiemu b³êdowi
ze strony Vicki?
Wydaje mi siê przesad¹ mówiæ o k³amstwie; Vicka zak³opotana odpowiedzia³a odmownie, by zadowoliæ ojca Slavko i swojego ojca, tak jak to siê
robi, gdy chce siê wybrn¹æ z jakiejœ przykrej sytuacji [podkr. moje – M. A.].
Kto nie doœwiadczy³ tego, kiedy znalaz³ siê w delikatnej sytuacji?
Ciekawy epilog: w maju Slavko, który nie odpowiedzia³ na fax z koñca
kwietnia, pozwala sobie na interwencjê: „Nie w imieniu Dziewicy Maryi ale
w swoim”. Buduj¹cy hotel – rodzina uczciwa, na której mo¿na polegaæ”
ma k³opoty finansowe: „Jeœli by³oby to mo¿liwe, by³oby dobrze pomóc im”.
Przeciwnik Medziugorja, który rozpowszechni³ te zarzuty konkluduje:
To dowodzi, ¿e Vicka i Slavko Barbaric oszukuj¹ ludzi, prosz¹c
o pieni¹dze na du¿y hotel jaki rodzina M. chce zbudowaæ w Medjugorie.
Ale¿ nie, to niezwyk³a dobrodusznoœæ Vicki zosta³a wykorzystana.
Otrzymano od niej deklaracjê ogólnikow¹ i odruchow¹, która potem zosta³a zapisana, przepisana przez Vickê w chwili, kiedy siê spieszy³a,
z powodu wa¿nego wyjazdu. Sami Slavko i Vicka podkreœlali wolnoœæ
decyzji osoby finansuj¹cej (…).
Ta kwestia jest skomplikowana i musi byæ rozwa¿ana w kontekœcie
pe³nego stresów ¿ycia Vicki i psychosocjologii stosunków œródziemnomorskich. Vicka, uczynna w stosunku do wszystkich i staraj¹ca siê pomóc
tym wszystkim, którzy dzia³aj¹ w dobrej sprawie, uleg³a naleganiom dobrych chrzeœcijan, którzy porwali siê na rzecz przekraczaj¹c¹ ich mo¿liwoœci finansowe. Przyciœniêci do muru zrobili wszystko, by otrzymaæ pomoc. Wobec ich rozpaczy Vicka u¿y³a s³ów daj¹cych odwagi, które przypomina³y bardziej wybieg ni¿ k³amstwo. W przeddzieñ jej podró¿y uda³o
im siê namówiæ Vickê, by przepisa³a to, co napisali by streœciæ „jak najlepiej” to co zrozumieli z jej s³ów otuchy. Vicka napisa³a w poœpiechu, podczas gdy szykowa³a siê ju¿ do podró¿y. Zapomnia³a nastêpnie o tym wydarzeniu, w którym jej dobre serce zaprowadzi³o j¹ trochê za daleko. Ojciec Slavko, dowiedziawszy siê o tym, nie szczêdzi³ jej wymówek, ona
bardzo tego ¿a³owa³a, nawet p³aka³a. Slavko nastêpnie nie przesta³ powtarzaæ dobroczyñcom, ¿e mog¹ dysponowaæ pieniêdzmi i, ¿e Dziewica
Maryja nie bêdzie interweniowaæ w tego rodzaju sprawach. Nie ukry³ nic
z dwuznacznych wypowiedzi Vicki, a nawet nada³ im szczególny wymiar,
nie w³¹czaj¹c ich w kontekst dialogu ca³y czas przyjaznego i jeœli to mo¿-
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liwe dodaj¹cego otuchy, który to dialog Vicka prowadzi ze swoimi niezliczonymi rozmówcami. Robi to na ogó³ rozs¹dnie i serdecznie i z godn¹
podziwu uwag¹ dla ka¿dego szczegó³u. Zdarza siê, ¿e da siê zwieœæ
i ¿a³uje tego. I tak w³aœnie jest w tym wypadku.
W Holandii i Niemczech, gdzie to wydarzenie przeobrazi³o siê w skandal, jêzyk jest bardzo dok³adny i obiektywny, co przysparza chwa³y tym
narodom, a wiêc niedok³adnoœci wypowiedzi Vicki jawi¹ im siê jako
skandaliczne, a obraz Medziugorja jako bardzo negatywny. Kto bywa
jednak w krajach œródziemnomorskich (W³ochy, kraje arabskie, Chorwacja i inne), wie, ¿e tu jêzyk pe³ni funkcje daleko mniej obiektywne.
Kiedy staje siê najgorsze i nie wiadomo ju¿ co robiæ, formu³k¹ powszechnie, z uœmiechem stosowan¹ jest:
– Nie ma problemu.
– Jest nieprawdziwe, ale jest odzwierciedleniem odwagi i poczucia humoru w chwili, w której szuka siê rozwi¹zania. Jêzyk odrzuca istnienie
przeszkód, by tworzyæ przysz³oœæ, wbrew wszystkiemu. I jest to o wiele
bli¿sze wielu paradoksom zawartym w Ewangelii:
– Zrób 200 kroków, kiedy ciê proszê, ¿ebyœ ich zrobi³ 100.
– Jeœli ktoœ prosi ciê o tunikê, podaruj mu tak¿e p³aszcz.
– Jeœli ktoœ ciê uderzy w prawy policzek, nadstaw tak¿e lewy.
Sam Chrystus nie stosowa³ siê do tych s³ów. Kiedy s³uga Ojca
uderzy³ go w prawy policzek, wcale nie nadstawi³ lewego, tylko zaprotestowa³ w sposób spokojny i zada³ pytanie. Mo¿na by zarzuciæ mu,
¿e nie zastosowa³ siê do tego, co g³osi³. Vicka lepiej siê czuje z paradoksami Koœcio³a ni¿ wobec rygorystycznych, skrupulatnych stanowisk inkwizytorów z Pólnocy.
Sprawia to, ¿e przychodzi mi na myœl sentencja wspó³czesnej pedagogiki:
– Co trzeba wiedzieæ, by nauczyæ Jasia gramatyki?
– Trzeba znaæ gramatykê – powiada³ stary pedagog.
– Trzeba znaæ Jasia – mówi wspó³czesna pedagogika.
Mowa œródziemnomorska bazuje na analogicznym stanowisku:
– Co nale¿y powiedzieæ tym wszystkim osobom, które przychodz¹
i pytaj¹?
– Sam¹ prawdê – odpowie rozmówca z Pó³nocy.
– To, co spowoduje, ¿e bêdzie zadowolony, co mu pomo¿e i doda
mu otuchy – konkluduje rozmówca œródziemnomorski.
– Chodzi o dwa ró¿ne zabarwienia jakiegokolwiek ludzkiego jêzyka,
dyplomatycznego, rodzinnego. Pewnie to spowodowa³o, ¿e ex-Sekretarz
Stanu (Tardini) wyzna³: „Byæ mo¿e k³ama³em przez ca³e moje ¿ycie, ale
zawsze dla dobra Koœcio³a”.
Nie chodzi³o, oczywiœcie, o powa¿ne k³amstwa, ale o dyplomatyczne
wybiegi, które stanowi¹ regu³y gry. Jeœli nie bêdziemy brali pod uwagê
tych danych socjologicznych i kulturowych, nie mo¿na bêdzie os¹dziæ
równo, tak Medziugorje jak i ludzi ogólnie.
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Podczas d³ugich dni Vicka jest zasypywana proœbami najprzeró¿niejszymi i czêsto niew³aœciwymi, czasami odrzuca i odmawia szczerze,
natychmiast, z dobrotliwym humorem. Odpowiada szybko i jasno t³umowi, który nie daje jej czasu z³apaæ oddechu, gotowa nieœæ pomoc, pocieszenie, zachêcaj¹c do modlitwy. Jak mo¿na odpowiedzieæ na ka¿de
proœby tak szybko, równie¿ wtedy, kiedy ktoœ robi to uprzejmie i przebiegle po to tylko, by osi¹gn¹æ w³asne cele? W tych przypadkach Vicka
odpowiada po³owicznie, s³owami wykrêtnymi, staraj¹c siê odpowiedzieæ mo¿liwie jak najlepiej.
Zdarzy³o mi siê zwróciæ jej uwagê, ¿e zareagowa³a za szybko i zbyt
uprzejmie w jednym przypadku, o którym mówi³em przy innej okazji, ale
by³oby niepotrzebne wymagaæ od istoty ludzkiej, nawet, jeœli jest to wizjoner, dok³adnoœci absolutnej bez ryzyka naruszenia œwiadectwa
i powo³ania. Wizjonerzy s¹ istotami kruchymi jak inni, doœwiadczeni trudami ¿ycia. Ponadto, Vicka ¿yje w g³êbokim oddaniu Bogu, ofiarowuj¹c
sam¹ siebie. Za niezak³óconym uœmiechem kryj¹ siê trudne doœwiadczenia. Zbyt ³atwo jest wytykaæ jej s³aboœci, gdy¿ nara¿ona jest na zarzuty, ¿e czyni za ma³o lub zbyt du¿o. Wiêc zarzuty przeciw niej s¹ przesadne, a ich podstawy ma³e i marginalne. Zadziwia, ¿e nie wysuwano
przeciwko niej zarzutów czêstszych i powa¿niejszych. ¯al mi ca³ego
tego czasu straconego na zbêdne polemiki”.

Oto, co napisa³ R. Laurentin odnoœnie do tej skomplikowanej sytuacji. D. Rafalska, wyrywaj¹c z kontekstu pewne fakty, zarzuci³a Vicce
k³amstwo. Jest to oczywiœcie b³¹d, aby ze Ÿród³a, które poda³o:
„przesad¹ jest mówiæ o k³amstwie”

oraz
„Vicka u¿y³a s³ów (…), które przypomina³y bardziej wybieg ni¿ k³amstwo”

wyrwaæ z kontekstu pewne zdarzenia czy sformu³owania i przypisaæ
komuœ grzech k³amstwa. Gdyby Rafalska by³a œwiadkiem owego
zdarzenia, mog³aby sobie na coœ takiego pozwoliæ, w tym wypadku
jest to bezpodstawne oskar¿enie kogoœ.
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Analiza rozdzia³u III: „Identyfikacja postawy
wizjonerów, wiernych i domniemanej Matki Bo¿ej
z Medjugorje wobec Koœcio³a hierarchicznego”
(s. 237–258)
Komentarz do podrozdzia³u: A.
„Opinia kierowników duchowych” (s. 238–241)
Wnioski wyci¹gniête przez Rafalsk¹ w tym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y pos³uszeñstwa mo¿na stwierdziæ, i¿ wizjonerzy z Medjugorje nie mieli odpowiedniego kierownika duchowego. Nie mo¿na bowiem uznaæ za kierownictwo
duchowe sensu stricto opieki, jak¹ nad wizjonerami sprawowali franciszkanie. Do zadañ kierownika duchowego przecie¿, jak ju¿ o tym by³a mowa,
nale¿y odwracanie uwagi jego podopiecznych od doznanych przez nich
objawieñ, nawet bez badania, czy pochodz¹ one od z³ego czy te¿ od dobrego
ducha. Tymczasem zarówno o. Barbariæ (który „by³” z wizjonerami) jak
i o. Vlašiæ (twierdz¹cy, ¿e jest tym, który „prowadzi” „widz¹cych”) ju¿ na
pocz¹tku omawianych wydarzeñ uwierzyli, i¿ w Medjugorje naprawdê ukazuje siê Matka Bo¿a, a nawet u³atwiali wizjonerom propagowanie zwi¹zanych z tymi „objawieniami” treœci. Kierownikami wizjonerów byli zatem
tacy kap³ani, „którzy bezwarunkowo [uznali ich] wewnêtrzne przejœcia [...]
za dzia³anie Ducha Bo¿ego”. Stawia to pod znakiem zapytania kompetencje
wspomnianych franciszkanów odnoœnie do kierownictwa duchowego. Racjê
ma zatem o. Barbariæ twierdz¹cy, i¿ wizjonerzy nie mieli takiego „ojca duchownego, jak mo¿na by tego sobie ¿yczyæ”
(...) w œwietle regu³y pos³uszeñstwa za jeden z owych aspektów mo¿na
uznaæ fakt nieudzielenia przez wspomnianych franciszkanów wizjonerom
wskazówek czy te¿ poleceñ zgodnych z charakterystycznym dla Koœcio³a ost-
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ro¿nym podejœciem do wszelkich wizji i objawieñ. To zaœ pozwala stwierdziæ,
i¿ sposób w jaki wizjonerzy s¹ „prowadzeni” przez franciszkanów z Medjugorje, nie odpowiada pierwszemu kryterium regu³y pos³uszeñstwa.
Co do postawy zajêtej przez wizjonerów wobec „opiekunów duchowych” nale¿y stwierdziæ, i¿ „widz¹cy” nie wyznali im „otwarcie jasno
i z prostot¹” bez ukrywania czegokolwiek, wszystkich zwi¹zanych
z nadzwyczajnym zjawiskiem doznañ. Na podstawie przeprowadzonej
analizy mo¿na równie¿ stwierdziæ, i¿ wypowiedzi Mirjany i Vicki nie s¹
zgodne z prawd¹. Zestawienie tych informacji z regu³¹ wiarygodnoœci
pozwala uznaæ, i¿ nie s¹ one wiarygodne. To zaœ utrudnia pozytywn¹
weryfikacjê badanych tu zjawisk.

Analiza faktów prowadz¹cych Rafalsk¹ do takich wniosków
Rafalska, daleko odesz³a od tego, co powinno siê znaleŸæ w obiektywnej pracy naukowej. Oskar¿y³a kap³anów i to bezpodstawnie.
W swojej pracy napisa³a:
… Stawia to pod znakiem zapytania kompetencje wspomnianych franciszkanów odnoœnie do kierownictwa duchowego.

Na wstêpie chcia³bym stwierdziæ, ¿e w moim przekonaniu Rafalska
nie ma odpowiednich kompetencji, aby dokonywaæ takich s¹dów, bo
œwiêceñ kap³añskich nie przyjmowa³a i nie pe³ni³a funkcji prze³o¿onych
owych franciszkanów. Nie by³a tak¿e w Seminarium Duchownym i nie
przygotowywa³a siê do sprawowania pos³ugi kierownictwa duchowego
(w takim znaczeniu, jak¹ pe³ni kap³an). Takich os¹dów nie powinna wiêc
zamieszczaæ w swojej pracy. Nastêpuj¹ce stwierdzenie (D. Rafalskiej):
… Do zadañ kierownika duchowego przecie¿, jak ju¿ o tym by³a mowa,
nale¿y odwracanie uwagi jego podopiecznych od doznanych przez nich
objawieñ, nawet bez badania, czy pochodz¹ one od z³ego czy te¿ od dobrego ducha (…)

mia³o uzasadniæ wyci¹gniête wnioski. Owe wskazania dla kierowników duchowych Rafalska zaczerpnê³a z dzie³: œw. Teresy Wielkiej, œw. Jana od Krzy¿a czy Marii Ma³gorzaty Alacoque238, a nas238 Rafalska odwo³uje siê przede wszystkim do nastêpuj¹cych dzie³: Droga na
górê Karmel œw. Jana od Krzy¿a, Twierdza wewnêtrzna œw. Teresy Wielkiej, Pamiêtnika duchowego œw. Ma³gorzaty Marii Alacoque, oraz Direttorio mistico, Scaramelli. G.B. z 1900 r. Nie prowadzê szczegó³owej analizy pierwszej czêœci pracy
D. Rafalskiej, wiêc nie oceniam te¿ poprawnoœci interpretacji tych dzie³.
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têpnie os¹dzi³a franciszkanów z Medziugorja. Myœlê, ¿e jest to po
prostu niepowa¿ne, bo kierownictwa duchowego nie mo¿na zamkn¹æ
w pewnych schematach myœlenia, nawet jeœli tworzyliby je wielcy
œwiêci. Cytowane przez D. Rafalsk¹ wypowiedzi (przyjmijmy, ¿e
taki by³ ich sens), nie s¹ wskazaniami Koœcio³a, tylko czyimiœ
os¹dami tej kwestii. Czy ks. Sopoæko by³ tak¿e z³ym kierownikiem
duchowym, skoro rozeznawszy, ¿e objawienia s. Faustyny maj¹ charakter nadprzyrodzony, sam przyczynia³ siê do szerzenia kultu Mi³osierdzia Bo¿ego? (obraz Mi³osierdzia Bo¿ego „Jezu ufam Tobie” zosta³ namalowany przecie¿ ju¿ za ¿ycia s. Faustyny). Myœlê, ¿e owe
wskazania (o odwracaniu uwagi podopiecznych od doznawanych
przez nich objawieñ) mog¹ byæ stosowane przez kierowników duchowych, tyle ¿e nie jako standardowy schemat postêpowania dla
wszystkich przypadków (a zw³aszcza do koñca trwania objawieñ).
Niew³aœciwe by³oby wrêcz, aby kierownik duchowy przez ca³y czas
odwodzi³ kogoœ od jego wizji nadprzyrodzonych, a nie dokonywa³
ich rozeznania w œwietle regu³ rozeznawania duchów. Z wypowiedzi
Rafalskiej wynika, ¿e skoro o. Vlašiæ, czy póŸniej o. Slavko, uwierzyli w objawienia z Medziugorja, to pope³nili b³¹d, bo powinni do
koñca i konsekwentnie odwodziæ wizjonerów od ich „wizji nadprzyrodzonych”. Rodzi siê kolejne pytanie, sk¹d Rafalska wie, w jakim
momencie oskar¿eni przez ni¹ franciszkanie uwierzyli w objawienia
medziugorskie, mo¿e jednak na pocz¹tku odwodzili widz¹cych od
doznawanych wizji, a póŸniej przekonawszy siê o prawdziwoœci objawieñ, zmienili taktykê postêpowania? Rafalska zaczerpnê³a „fakt”
niew³aœciwego kierownictwa duchowego wizjonerów przez franciszkanów z Medziugorja m.in. z wypowiedzi biskupa Hnilicy, która
by³a zamieszczona w „Znaku Pokoju”. Rafalska napisa³a tak: Z tego
wzglêdu mo¿na przypuszczaæ, za biskupem P. Hnilic¹ SJ, ¿e w stosunku do „widz¹cych” z Medjugorje zosta³y zaniedbane niektóre
aspekty kierownictwa duchowego. Tymczasem to stwierdzenie biskupa zosta³o wyrwane z kontekstu, a biskup Hnilica ma zupe³nie
inny pogl¹d odnoœnie do objawieñ z Medziugorja ni¿ Rafalska.
W cytowanym przez Rafalsk¹ „Znaku Pokoju” mo¿na przeczytaæ:
Na pytanie:
„Jak Ekscelencja widzi rozwój Widz¹cych?”
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Odpowiada:
„Mo¿e pope³niono niejeden b³¹d, byli trochê niedoœwiadczeni, za bardzo siê anga¿owali i zaniedbane zosta³y niektóre aspekty kierownictwa
duchowego. Wierzê jednak, i¿ Matka Bo¿a to przewidzia³a i skoro ju¿
wybra³a sobie tych m³odych ludzi, to ich nie opuœci, ale sama poprowadzi (…). Ci, którzy dobrze znaj¹ Medziugorje, a takich s¹ miliony ludzi, nie maj¹ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e widz¹cy rzeczywiœcie s¹ nios¹cymi to orêdzie, ¿e nie s¹ ofiarami jakichkolwiek halucynacji, ani tym
bardziej k³amcami czy oszustami” [podkr. moje – M. A.].

Wy¿ej tak¿e powiedzia³:
„Pragnê tak¿e œwiadczyæ o tym, ¿e wierzymy w orêdzie z Medziugorja,
dlatego, ¿e jest zgodne z Pismem Œwiêtym. Wszystko, co siê tam dzieje, zgadza siê z Ewangeli¹ i jest dla nas aktualne dzisiaj”.

Zauwa¿amy, ¿e ów biskup ma zupe³nie odmienny os¹d w kwestii
objawieñ z Medziugorja ni¿ Rafalska. Nie zarzuci³ widz¹cym k³amstw,
a pisz¹c o niektórych aspektach [podkr. moje – M. A.] kierownictwa
duchowego wypowiedzia³ swój os¹d jako przypuszczenie („mo¿e”),
a nie wydawa³ jednoznacznych opinii, tak jak to uczyni³a Rafalska.
W stwierdzeniach D. Rafalskiej istniej¹ sprzecznoœci. Na pocz¹tku napisa³a ona:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y pos³uszeñstwa mo¿na stwierdziæ, i¿ wizjonerzy z Medjugorje nie mieli odpowiedniego kierownika duchowego.

Tymczasem zarzuci³a franciszkanom (odnosz¹c to do kierownictwa duchowego):
Kierownikami wizjonerów byli zatem tacy kap³ani, „którzy bezwarunkowo [uznali ich]) wewnêtrzne przejœcia [...] za dzia³anie Ducha Bo¿ego”.
Stawia to pod znakiem zapytania kompetencje wspomnianych franciszkanów odnoœnie do kierownictwa duchowego.

Rafalska postawi³a pod znakiem zapytania kompetencje franciszkanów odnoœnie do kierownictwa duchowego, a wczeœniej uzna³a, ¿e tego
kierownictwa nie by³o (zreszt¹ te¿ na podstawie wyrwanych z kontekstu
wypowiedzi). Tu odniosê siê jeszcze do innego stwierdzenia D. Rafalskiej: W przypadku wizjonerów z Medjugorje „nikt nie wystêpuje jako [ich]
ojciec duchowy. Jest to zdanie wyrwane z kontekstu, zaczerpniête
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z ksi¹zki O. Pietro Zorzy Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie. Czytaj¹c je, mo¿na mieæ wra¿enie (Rafalska rozpoczyna od tego
zdania swoj¹ analizê), ¿e wizjonerzy zostali pozostawieni zupe³nie na pastwê losu. Zacytujê d³u¿szy fragment tej wypowiedzi, aby pokazaæ, ¿e
jednak ktoœ siê nimi zajmowa³ (nie w znaczeniu kierownictwa duchowego
sensu stricte):
[Mówi o. Slavko] „(…) Modlê siê wraz z nimi, jeœli nie prowadzê ró¿añca. Z tego powodu wielu ludzi bierze mnie jako ich ojca duchowego; ale
nikt nie wystêpuje jako ojciec duchowy. By³em z nimi, bo ktoœ musia³
z nimi byæ (…). Obecnie s¹ to doroœli ludzie, którzy nie potrzebuj¹ tylu
porad jak wczeœniej”.

Teraz zwrócê uwagê na nastêpuj¹ce fakty. Sprawa kierownictwa duchowego jest kwesti¹ bardzo delikatn¹. Nie mo¿na do niego nikogo przymusiæ, bo jest to sprawa osobista ka¿dego cz³owieka (ju¿ z tego¿ tytu³u zarzuty D. Rafalskiej kwestionuj¹cej kompetencje franciszkanów odnoœnie
do kierownictwa duchowego s¹ niedorzeczne, bo sami widz¹cy mog¹ jedynie decydowaæ, kto ma byæ ich kierownikiem duchowym). Publicznie
nie og³asza siê tego, kto jest kierownikiem duchowym poszczególnych
wizjonerów, bo kierownictwo duchowe jest spraw¹ intymn¹ dla prowadz¹cego i prowadzonego. Wysuwanie os¹dów o dobrym czy z³ym kierownictwie duchowym jest bezpodstawne: Rafalska, przecie¿ nie pods³uchiwa³a rozmowy kierownika duchowego z widz¹cymi i nie wie, co tak
naprawdê on im mówi³ (a mo¿e on ich odwodzi³ od doœwiadczanych
wizji?). O. Vlašiæ przyby³ do Medziugorja, kiedy ju¿ objawienia trwa³y, tak samo o Slavko Barbariæ. (O. Slavko przyjecha³ do Medziugorja
9 stycznia 1982 r.). Znany jest fakt, ¿e na pocz¹tku objawieñ o. Jozo
Zovko (choæ wystêpowa³ w roli proboszcza, a nie kierownika duchowego) nie dowierza³ nadprzyrodzonym zjawiskom z Medziugorja,
nawet po stwierdzeniach biskupa anicia z lipca 1981 roku (przychylnym tym objawieniom). O. Jozo nadal by³ ostro¿ny i mówi³ ks. biskupowi o swoich w¹tpliwoœciach.
Wizjonerzy nie s¹ zbiorowoœci¹, wiêc nie mo¿na mówiæ o kierownictwie duchowym tej zbiorowoœci. Ka¿dy wizjoner mo¿e byæ (lub
nie) prowadzony indywidualne przez swojego kierownika duchowego.
Rafalska, cytuj¹c fragmenty ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy, pewnie zauwa¿y³a
wypowiedŸ o. Slavko, który stwierdzi³, ¿e: „nie wystêpuje jako ojciec
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duchowy” i równie¿ na tej stronie jest napisane, ¿e „chodz¹ do swoich
spowiedników. O Tomislav by³ pomoc¹ oraz ojciec Bubalo dla Vicki”239.

Wiadomo te¿, ¿e wizjonerzy zmieniali swoje miejsca pobytu. Czy Marija, która przebywa we W³oszech, mo¿e byæ prowadzona duchowo
przez franciszkanów z Medziugorja, a oni maj¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ za kierownictwo duchowe tej wizjonerki? Wiedza odnosz¹ca siê tej kwestii (w znaczniu publicznym) jest bardzo ograniczona,
wiêc nie jest mo¿liwe wyci¹ganie jakichkolwiek jednoznacznych
wniosków na podstawie dostêpnych informacji.
O. Slavko (to wynika z ró¿nych Ÿróde³) pomaga³ przy parafii, organizowa³ rekolekcje, czuwania itd. Jak sam powiedzia³ o sobie:
„By³em z nimi, bo ktoœ musia³ z nimi byæ”240.

B³êdna jest te¿ wypowiedŸ D. Rafalskiej, ¿e o. Slavko przewodniczy³ wszystkim inicjatywom w parafii, poniewa¿ w cytowanych Ÿród³ach czegoœ takiego nie ma, a ojciec Slavko mia³ tylko pewien zakres
obowi¹zków, a nie przewodniczy³ wszystkim inicjatywom parafialnym, nie by³ nigdy proboszczem w Medziugoriu. W stwierdzeniach
Rafalskiej mo¿na te¿ zauwa¿yæ b³¹d rzeczowy. Napisa³a ona tak:
Nale¿y dodaæ, i¿ funkcjê [chodzi³o tu o Slavko i jego pe³nienie obowi¹zków duszpasterskich] tê pe³ni³ wbrew woli biskupa Mostaru, który
co najmniej dwukrotnie wrêczy³ mu polecenie przeniesienia siê na inn¹
placówkê

Jest to stwierdzenie b³êdne (które sprawdza³em osobiœcie w parafii
Medziugorje, rozmawiaj¹c z proboszczem tej parafii, ojcem Branko
Radošem), poniewa¿ z wypowiedzi proboszcza wynika, ¿e ojciec
Slavko by³ kap³anem pokornym i pos³usznym. Postêpowa³ zawsze
zgodnie z zaleceniami prze³o¿onych, zaœ u franciszkanów – jak twierdzi o. Radoš – przyjête jest, ¿e to prowincja³, a nie biskup, decyduje
o przeniesieniu kap³ana czy zakonnika na inn¹ placówkê. Tak¹ w³adzê
wobec o. Slavko mia³ wy¿szy prze³o¿ony zakonny. Jak stwierdzi³ proboszcz z Medziugorja, trwa³y rozmowy prze³o¿onego o. Slavko z biskupem (ze wzglêdu na sugestie biskupa, aby ojciec Slavko zmieni³
239
240
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miejsce pobytu), ale faktem jest tak¿e to, ¿e kap³an ten, by³ zawsze pos³uszny zaleceniom swoich zakonnych prze³o¿onych241.
Teraz odniosê siê do nastêpuj¹cych stwierdzeñ Doroty Rafalskiej:
… mo¿na równie¿ stwierdziæ, i¿ wypowiedzi Mirjany i Vicki nie s¹

zgodne z prawd¹.
Wizjonerzy natomiast odnosili siê do wspomnianych franciszkanów
nastêpuj¹co: opowiadali swoje prze¿ycia albo ukrywali przed nimi niektóre wydarzenia zwi¹zane z „objawieniami”, czyni¹c to z w³asnej inicjatywy lub z polecenia Gospy, albo k³amali.

To ostatnie stwierdzenie jest bezpodstawnym oskar¿eniem, poniewa¿ Rafalska nie udowodni³a, ¿e któryœ z wizjonerów k³ama³ czy ukrywa³
przed franciszkanami swoje prze¿ycia. Nie bada³a i nie obserwowa³a
widz¹cych, a jeœli us³ysza³a od kogoœ tak¹ opiniê, to nie mo¿na w pracy
naukowej wyci¹gaæ wniosków na podstawie zas³yszanych plotek. Sprawê
Vicki omawia³em ju¿ w poprzednim podrozdziale, tu dodam tylko, ¿e Rafalska powtórzy³a swoje zarzuty pod jej adresem, wrêcz zarzuci³a Vicce
k³amstwo.
Omówiê teraz problem tzw. k³amstwa Mariji. W tej kwestii Rafalska opar³a siê na wypowiedziach biskupa anicia, a napisa³a tak:
Za przyk³ad dzia³añ o. Vlasiæa, podejmowanych przez niego w stosunku
do wizjonerów z Medjugorje, mo¿e s³u¿yæ fakt, i¿ jak zaœwiadcza Maria
Pavloviæ, poradzi³ on jej, ¿eby (…) wizjonerka sk³ama³a, zmieniaj¹c swe
wczeœniejsze s³owa dotycz¹ce akceptacji przez Gospê za³o¿onej przez
o.Vlasiæa i Agnes Heupel wspólnoty „Kraljice Mira”.

Problem ten omawia szerzej Darija Škunca-Klanac w pracy U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty.
Mo¿na tutaj przeczytaæ:
„Marija Pavloviæ jest jedn¹ z wizjonerek, której prostota i bezpoœrednioœæ szczególnie przyci¹gaj¹.(…) Marija pok³ada³a ufnoœæ w Bogu i to
by³a jej g³ówna ostoja, w czasie, kiedy zaufanie do ludzi wielokrotnie zosta³o nadu¿yte. Marija ¿yje teraz w chrzeœcijañskim ma³¿eñstwie i dalej
zag³êbia siê w naukê Chrystusa, której pozostaje wierna. (…) Marijê
najbardziej dotknê³o nieporozumienie, którego dozna³a we wspólnocie
241

Rafalska w przypisach w tym miejscu odwo³uje siê do tendencyjnego artyku³u Les inquitudes de l’eglise pour Medjugorje, wydanego w „Famille Chrètienne” 14 listopada 1997 r.
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„Królowej Pokoju”, któr¹ prowadz¹ o. Tomislav Vlasiæ OFM i Agnes
Heupel, która siê nawróci³a i zosta³a uzdrowiona w Medziugorju. (…)
Marija, powodowana pragnieniem, aby doœwiadczyæ ¿ycia kontemplacyjnego, przyby³a do W³och. W ten sposób próbowa³a odnaleŸæ swoj¹
drogê. Przez nieuwagê wspólnota ta wykorzysta³a to dla swoich celów,
wymagaj¹c od Mariji coraz to wiêkszego zaanga¿owania. Dosz³o do
tego, ¿e w pewnej chwili uleg³a naciskowi, aby podpisaæ komunikat,
œwiadectwo, którego sama nie napisa³a. PóŸniej Marija mia³a wystarczaj¹co du¿o si³y i pokory, aby to zdementowaæ. Przez publiczne przyznanie siê do b³êdu udowodni³a dojrza³oœæ i szczeroœæ osoby, która
przez swoje s³aboœci wzrasta i wzmacnia siê. Przeciwnicy objawieñ wykorzystali to jako dowód przeciw autentycznoœci objawieñ(…) Nie wiem
wiêc, dlaczego biskup miejsca wraz z komisj¹ by³ tak niespokojny,
a Marija tak bardzo musia³a siê z tego t³umaczyæ. Wedle cytatu, który
s³u¿y jako zarzut, Marija nie mówi, ¿e Matka Bo¿a przez ni¹ daje
orêdzia dla wspólnoty, lecz dos³ownie mówi w ten sposób: „(Matka
Bo¿a) prowadzi tê wspólnotê przez o. Tomislava i Agnes, przez których
przekazywane s¹ przes³ania dla wspólnoty….Jestem we wspólnocie od
pó³tora miesi¹ca. Mam objawienia i Matka Bo¿a prowadzi mnie w misterium cierpienia…” Marija ¿yj¹c we wspólnocie odwiedza³a ciê¿ko
chorych na AIDS. Cierpienia prze¿ywa³a z bliska, zarówno moralne jak
i cielesne. Kiedy wiêc Marija wyjaœni³a przez drugi komunikat, ¿e nie napisa³a pierwszego, chcia³a przez to powiedzieæ, ¿e jej podpis nie zosta³
prawid³owo odczytany. Lecz, innymi s³owy powiedzia³a to, co jest najwa¿niejsze, to znaczy, ¿e Matka Bo¿a nie prowadzi wspólnoty przez
ni¹, ani nie ma dla niej orêdzi. To jest zgodne z prawd¹, Marija nie
k³amie. Jeœli wspólnota twierdzi, ¿e Matka Bo¿a prowadzi ich przez inne
osoby, to siê jej nie tyczy. Marija jednak musia³a wyjaœniæ nieporozumienie, zdystansowaæ siê i pozostaæ konsekwentn¹ dla siebie samej,
co jest naprawdê godne pochwa³y (….)”.

We wnioskach Rafalska napisa³a: (…) mo¿na równie¿ stwierdziæ, i¿
wypowiedzi Mirjany i Vicki nie s¹ zgodne z prawd¹. Rafalska nie przytoczy³a w analizowanym podrozdziale ani jednego faktu zwi¹zanego z wizjonerk¹ Mirjan¹, wiêc prawdopodobnie chodzi³o o Marijê, a nie Mirjanê.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e to wypowiedŸ Mariji wg Rafalskiej nie by³a
zgodna z prawd¹. Co do tzw. „k³amstwa” Mariji242, w analizie tego faktu
zauwa¿amy, ¿e D. Rafalska wysuniêtych zarzutów wobec Mariji nie
udowodni³a, opiera³a siê jedynie na czyjejœ wypowiedzi (oceniaj¹cej
jej postêpowanie), a ta mog³a byæ jedynie pomówieniem wizjonerki.
242
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Jak mo¿na przypuszczaæ (na podstawie dostêpnych danych), Marija
nie pisa³a ¿adnego oœwiadczenia dla jakiejœ wspólnoty, ale podpisa³a
tekst (o którym by³a mowa wy¿ej), ulegaj¹c pewnym naciskom. Potem, kiedy zrozumia³a, ¿e nie mo¿e nara¿aæ orêdzia, które kierowa³a
przez ni¹ Matka Bo¿a na manipulacjê, wycofa³a siê z tego. Tego wiêc
„z³ego” postêpowania Mariji, nie mo¿na zamkn¹æ w jednym s³owie:
„k³amstwo” i nastêpnie przejœæ do podwa¿ania wiarygodnoœci objawieñ, bo jest to zbyt du¿e uproszczenie tej z³o¿onej sytuacji. Ka¿dy
cz³owiek mo¿e pope³niæ jakiœ b³¹d. Nie mo¿na wymagaæ od widz¹cych, aby byli doskona³ymi tylko dlatego, ¿e ukaza³a im siê Matka
Bo¿a. By³oby to nawet sprzeczne z nauczaniem Koœcio³a, gdyby ktoœ
przypisa³ sobie doskona³oœæ ze wzglêdu na doœwiadczane wizje. Do
koñca ¿ycia ka¿dy cz³owiek musi siê nawracaæ. Matka Bo¿a w swoich
orêdziach wzywa³a wszystkich (tak¿e wizjonerów) do nawrócenia. To
nawrócenie ma siê dokonywaæ ka¿dego dnia. Matka Bo¿a nie orzek³a,
¿e widz¹cy s¹ ju¿ œwiêci. Równie¿ im proponuje wejœcie na drogê
œwiêtoœci. Poza tym, rozpoznawanie owoców objawieñ w ¿yciu
wizjonerów nie mo¿e siê odbywaæ w taki sposób, jak to czyni³a D. Rafalska. Nie mo¿na „wy³apywaæ” zas³yszanych faktów – pomówieñ
i tworzyæ w ten sposób wizerunku ich ¿ycia. Poszczególne elementy –
fakty powinny byæ analizowane w kontekœcie okreœlonych okolicznoœci i ca³ego ¿ycia wizjonerów. Z dystansem powinno siê podchodziæ
do takich opinii, które wydawane s¹ „na odleg³oœæ”. Najbardziej
wiarygodne fakty – oceny postêpowania wizjonerów pochodz¹ od
tych, którzy maj¹ z nimi bezpoœredni¹ stycznoœæ. Powracaj¹c do „problemu Mariji”, trzeba zwróciæ uwagê, ¿e ci, którzy maj¹ z Marij¹ bezpoœredni¹ stycznoœæ na co dzieñ, mówi¹ o jej prostocie, o jej niezwyk³ej pobo¿noœci. Która¿ to z matek i ¿on potrafi ³¹czyæ g³êbokie
¿ycie modlitwy z obowi¹zkami domowymi? Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wiele kobiet, bêd¹cych w podobnej sytuacji jak Marija, poch³oniêtych
zosta³o przez ró¿ne sprawy materialne, a Bóg w ich ¿yciu ma marginalne znaczenie. Opinia D. Škuncy Klanac, która zna Marijê osobiœcie,
potwierdza ten pogl¹d. Marija poszukuje swojej drogi do œwiêtoœci,
pomaga innym, jest postrzegana jako osoba niezwykle uduchowiona.
Czy nie nale¿y uznaæ za przejaw mi³oœci Mariji oddanie nerki swojemu
bratu, który „skazany” by³ na œmieræ? Podobnie zreszt¹ nale¿a³oby
spojrzeæ na ¿ycie Ivana, Vicki, Ivanki, Jakova czy Mirjany. Czy te
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zwyczajne dzieci zaczê³yby siê modliæ po kilka godzin dzienne, poœciæ,
poœwiêcaæ wiele czasu na g³oszenie tego, co us³ysza³y od Matki Bo¿ej
i prowadziæ normalne ¿ycie w wielodzietnych rodzinach, gdyby nie
objawienia Matki Bo¿ej? Rodziny widz¹cych ró¿ni¹ siê te¿ od tych
„normalnych” rodzin” wspó³czesnego œwiata, bo w nich jest wspólna
modlitwa, chodz¹ one do Koœcio³a, dzieci wychowywane s¹ po katolicku. W taki sposób nale¿y spojrzeæ na owoce objawieñ w ¿yciu wizjonerów, a nie przy³apywaæ ich na jakiœ „b³êdach”, które tak naprawdê
nie wiadomo czy w ogóle zaistnia³y. Równie¿ komentarz Rafalskiej
odnosz¹cych siê o. Vlašicia i wspólnoty „Kralijce Mira” budzi wiele
w¹tpliwoœci. Nawet jeœli cz³onkowie wspólnoty pope³nili jakieœ b³êdy,
nie znaczy to, ¿e nale¿y tworzyæ obraz tej wspólnoty przez pryzmat
ludzkich s³aboœci. Co by by³o, gdyby pewien „obserwator” wtargn¹³
do wspólnoty zakonnej, niezale¿nie jakiej, tylko po to, aby poszukiwaæ
b³êdów, a nastêpnie publikowa³ je, aby kompromitowaæ tê wspólnotê?
Zapewne zawsze móg³by znaleŸæ u³omnoœci ludzkie, bo tam gdzie s¹
ludzie, ujawnia siê ich s³aboœæ. Takie postêpowanie owego „obserwatora” nie powinno byæ ocenione jako godne naœladowania.
Podsumowanie
Rafalska w analizowanym podrozdziale dokonywa³a bezpodstawnych oskar¿eñ ró¿nych ludzi. Zauwa¿alna by³a te¿ (w toku jej badañ)
manipulacja cytowanymi materia³ami Ÿród³owymi (fakty w pracy Rafalskiej mia³y inny sens ni¿ w cytowanych przez ni¹ Ÿród³ach). Mo¿na
stwierdziæ, ¿e w analizowanym podrozdziale wystêpowa³y b³êdy rzeczowe. Wypowiada³a siê o kwestiach, do których oceny nie ma w³aœciwych kompetencji.

Komentarz do podrozdzia³u: B.
„Opinia proboszczów z Medjugorje” (s. 241–243)
Wnioski, które wysunê³a Rafalska w tym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y pos³uszeñstwa nale¿y stwierdziæ, i¿ proboszczowie Oreè, Pervan, Landeka
oraz Sesar nie wywi¹zali siê ze swoich obowi¹zków. Nie wszczêli oni bowiem, jak winni to byli uczyniæ, ¿adnych badañ nad domniemanymi obja-
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wieniami dokonuj¹cymi siê (od 1981 roku) na terenie parafii, nad któr¹,
jako proboszczowie sprawowali „pastersk¹ troskê”. Nie zwrócili siê tak¿e
do biskupa miejsca z proœb¹ o interwencjê w sprawie tych wydarzeñ, gdy
zasiêg ich oddzia³ywania przekroczy³ teren parafii. O. Zovko natomiast
doszed³ do wniosku, i¿ zjawiska te spe³niaj¹ wszystkie kryteria prawdziwoœci. Pogl¹d ów nie powsta³ jednak na podstawie tego krótkiego dochodzenia, które o. Zovko przeprowadzi³ tu¿ po rozpoczêciu siê owych
wydarzeñ, ale wskutek doznanego przez niego „objawienia” Matki Bo¿ej.
Proboszcz zatem sam sta³ siê wizjonerem podobnie jak przes³uchiwana przez niego wczeœniej grupa nastolatków z Medjugorja.
Ostatecznie wiêc jedynie zachowanie o Èuvalo, jako proboszcza mo¿na uznaæ za zgodne z warunkami okreœlonymi przez regu³ê pos³uszeñstwa. Tylko on bowiem odniós³ siê do „objawieñ” z Medjugorja
z rezerw¹, tak jak tego wymaga owa regu³a.
Postawa innych proboszczów jednak nie u³atwia pozytywnej weryfikacji domniemanych objawieñ z Medjugorje.

Analiza faktów przedstawionych przez Rafalsk¹, prowadz¹ca j¹
do powy¿szych wniosków
W analizowanym podrozdziale Rafalska oskar¿y³a proboszczów
z Medziugorja. Pope³ni³a ten sam b³¹d, który pojawi³ siê ju¿ w jej pracy,
gdy ocenia³a czyjeœ postêpowanie, nie maj¹c do tego w³aœciwych kompetencji. Oceniaæ pracê duszpastersk¹ proboszczów mog¹ jedynie ich
prze³o¿eni. D. Rafalska nie przedstawi³a stosownych dokumentów,
w których prze³o¿eni oskar¿onych proboszczów, wystawili im podobne
opinie. Dane Rafalskiej s¹ zbyt sk¹pe, aby dokonywaæ takich ocen, a jej
stwierdzenia nie maj¹ nic wspólnego z prowadzeniem obiektywnych badañ naukowych. Rafalska opiera³a siê w swojej analizie w³aœciwie na
trzech Ÿród³ach: ksi¹¿ce o. Pietro Zorzy Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie
na moje wezwanie, O. Cesca Pilne przes³anie z Medjugorja, oraz artyku³u ze „Znaku Pokoju”. Nie wyci¹gniêto w nich takich wniosków,
jakie wysunê³a D. Rafalska. Jeœli siê kogoœ oskar¿a na podstawie pewnych Ÿróde³ (nie maj¹c przy tym dowodów czyjejœ winy), a Ÿród³a te nikomu nie postawi³y ¿adnych zarzutów (a co wiêcej odnios³y siê do
oskar¿anych osób pozytywnie), to taka metoda pracy zas³uguje na miano – manipulacji cytowanym materia³em Ÿród³owym.
Analizuj¹c fakty przedstawione przez Rafalsk¹ w tym podrozdziale zauwa¿amy, ¿e pope³ni³a ona tak¿e b³êdy rzeczowe. Wymie-
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niaj¹c kolejnoœæ proboszczów z Medziugorja, nie przedstawi³a tego
zgodnie ze stanem faktycznym. Kolejnoœæ proboszczów parafii Medziugorje w pracy Rafalskiej jest nastêpuj¹ca: o. Jozo Zovko, potem
o. Zrinko Èuvalo, póŸniej o. Leonard Oreè, a ostatni proboszczowie,
jak napisa³a w analizowanym podrozdziale, to: o. Tomis³aw Pervan
o. Ivan Landeka i o. Ivan Sesar. Tymczasem kolejnoœæ proboszczów
parafii Medziugorje jest nastêpuj¹ca: o. Jozo Zovko od 1980 r.,
o. Tomislav Pervan od 1982 r, o. Leonard Oreè od 1988 r., o. Ivan
Landeka od 1991 r., o. Ivan Sesar od 2000 r., o.Branko Radoš od
2001 i obecnie od 2005 zosta³ ponownie proboszczem o. Sesar.
o. Zrinko Èuvalo jedynie by³ wikariuszem, a potem zastêpowa³
o. Jozo do czasu powo³ania nowego proboszcza 243.
O. Leonard Oreè przyby³ do Medziugorja dopiero w 1988 r.,
a nie po o. Zrinko Èuvalo, jak napisa³a Rafalska. Nie jest to b³¹d drukarski bo œwiadczy o tym fakt, ¿e opis wi¹¿e siê rzeczywiœcie
z osob¹ Leonarda Oreèa, a owa b³êdna kolejnoœæ proboszczów powtarza siê we wnioskach244. Mo¿na te¿ mieæ tutaj w¹tpliwoœci
odnoœnie do dok³adnego przekazu wypowiedzi tego ojca, o której
Rafalska napisa³a:
W swej pracy duszpasterskiej skupi³ siê przede wszystkim na orêdziach Gospy przekazanych przez Ni¹ w pierwszych dniach „objawieñ”, twierdz¹c, i¿
nie nale¿y przypisywaæ orêdziom póŸniejszym tak du¿ej rangi, jak tym
pierwszym, ani te¿ zajmowaæ siê stron¹ zjawiskow¹ „objawieñ”.

Ojciec ten natomiast stwierdzi³:
„… Jako teolog mogê powiedzieæ, ¿e wielu ksiê¿y przywi¹zuje do tych
objawieñ zbyt wiele uwagi. Dla mnie najwa¿niejsze s¹ fundamentalne
orêdzia z pierwszego okresu; ten ruch pierwszych objawieñ jest istotny.
Tak wiele innych rzeczy jest przypadkowych i nie powinno siê przyk³adaæ zbyt wiele wagi do objawieñ i lokucji. Potrzeba natomiast zrozumieæ wa¿noœæ podstawowych orêdzi z pierwszych dni objawieñ i na
dzisiaj tê ³askê, któr¹ Bóg dzia³a w duszach. Reszta jest jedynie narzêdziem. Nie przeceniaæ zbytnio œrodków, ale efekty nawróceñ dusz,
243

Informacja podana przez Centrum Informacyjne „Mir” oraz duszpasterzy
parafii Medziugorje. Niektóre Ÿród³a mylnie poda³y jednak, ¿e ojciec Zrinko by³
proboszczem.
244 Kolejnoœæ proboszczów i to kiedy pe³nili oni tê funkcjê ma znaczenie dla
odparcia zarzutów Rafalskiej.
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które maj¹ tutaj miejsce. Nie szukajcie znaków i innych rzeczy, ale tego
co dzieje siê w duszach pielgrzymów”245.

Wyrwane z kontekstu stwierdzenia Rafalskiej zmieni³y sens wypowiedzi tego ojca. WyraŸne jednak zniekszta³cenie cytowanego materia³u Ÿród³owego odnajdujemy w opisie charakteryzuj¹cym osobê
o. Zrinko Èuvalo. Jedynie zreszt¹ tego ojca Rafalska pochwali we
wnioskach koñcowych.
… Ostatecznie wiêc jedynie zachowanie o Æuvalo, jako proboszcza mo¿na
uznaæ za zgodne z warunkami okreœlonymi przez regu³ê pos³uszeñstwa (…).

A ta pochwa³a wi¹¿e siê zapewne z faktem sceptycznego nastawienia wobec objawieñ z Medziugorja, o którym Rafalska napisze w swojej pracy:
… nie podejmuj¹c badañ nad ustaleniem przyczyny domniemanych objawieñ, odrzuci³ ich boski charakter, twierdz¹c, i¿ zjawiska te nale¿y
t³umaczyæ „zbyt wybuja³¹ fantazj¹ dzieci”. Stara³ siê on przy tym, aby
w jego parafii rozwija³a siê zdrowa pobo¿noœæ maryjna, zgodna nauczaniem Koœcio³a.

Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e o. Zrinko Èuvalo nie by³ proboszczem
w Medziugorju, tymczasem nawet w Ÿródle, na podstawie którego Rafalska wysunê³a takie stwierdzenie znajdujemy:
„(...) Ale i on za przyk³adem genera³a pewnego oddzia³u, który zwyk³ by³
mawiaæ «Jestem waszym dowódc¹, muszê wam towarzyszyæ», równie¿
wpad³ w pu³apkê Matki Bo¿ej. Wielka ¿arliwoœæ wiernych, ich absolutna
szczeroœæ, by³y tym elementami, które go w koñcu przekona³y. Wycieñczony nadmiarem pracy i nieustannym napiêciem, poprosi³ prze³o¿onych,
by mu przys³ali pomocników (…)”246 [podkr. moje – M. A.].

Byæ mo¿e Rafalska nie zauwa¿y³a tego fragmentu, bo tego ojca te¿
postawi³aby w gronie oskar¿onych proboszczów.
Rafalska zmieni³a te¿ fakty zwi¹zane z o. Zovko. Napisa³a tak:
Tym, co sk³oni³o go do zmiany dotychczasowych pogl¹dów, by³o wydarzenie z 3 lipca tego¿ roku. W tym dniu, zdaniem proboszcza Medjugorje,
245

Pietro Zorza, Dziêkujê, ze odpowiedzieliœcie na moje wezwanie, 47. Rafalska odwo³uje siê do tego Ÿród³a.
246 O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugorja, 72.
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w miejscowym koœciele œw. Jakuba objawi³a mu siê Najœwiêtsza Maryja
Panna. Od tej chwili uleg³ zmianie równie¿ jego stosunek do wizjonerów,
z którymi zacz¹³ wspó³pracowaæ w propagowaniu orêdzi „Matki Bo¿ej”
z Medjugorje.

We wnioskach natomiast stwierdzi³a:
O. Zovko natomiast doszed³ do wniosku, i¿ zjawiska te spe³niaj¹ wszystkie
kryteria prawdziwoœci. Pogl¹d ów nie powsta³ jednak na podstawie tego
krótkiego dochodzenia, które o. Zovko przeprowadzi³ tu¿ po rozpoczêciu
siê owych wydarzeñ, ale wskutek doznanego przez niego „objawienia”
Matki Bo¿ej.

Trzeba dodaæ, ¿e Rafalska korzysta³a z dwóch Ÿróde³: cytowanych
ju¿ ksi¹¿ek – o. Pietro Zorzy oraz O. Cesca. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
opieraj¹c siê tylko na przytoczonych przez Rafalsk¹ Ÿród³ach, nie mo¿na wysuwaæ jednoznacznego stwierdzenia, ¿e
O. Zovko natomiast doszed³ do wniosku, i¿ zjawiska te spe³niaj¹ wszystkie
kryteria prawdziwoœci. Pogl¹d ów nie powsta³ jednak na podstawie tego
krótkiego dochodzenia, które o. Zovko przeprowadzi³ tu¿ po rozpoczêciu
siê owych wydarzeñ, ale wskutek doznanego przez niego „objawienia”
Matki Bo¿ej.

Zacytujmy fragment ksi¹zki o. Pietro Zorzy, która sta³a siê podstaw¹ w wyci¹gniêciu takich wniosków. Mo¿na przeczytaæ tutaj
(chodzi zreszt¹ o jakiœ wieczór, po 5 lipca, lub którejœ z nastêpnych
niedziel, a nie 3 lipca, jak napisa³a Rafalska, pope³niaj¹c kolejny
b³¹d rzeczowy):
„Ludzie zaczynaj¹ p³akaæ, ale ojciec Jozo nadal ma w¹tpliwoœci; podejrzliwie obserwuje ludzi. Dla niego to nie jest przes³anie. Ludzie zaczynaj¹
Ró¿aniec, a on niechêtnie siê do nich przy³¹cza. Pod koniec Ró¿añca
w odleg³oœci siedmiu metrów od chóru objawia mu siê Matka Bo¿a i powtarza mu to samo orêdzie, które da³a Jakovowi: „Módlcie siê na ró¿añcu,
módlcie siê na ró¿añcu razem ka¿dego wieczoru”. Nastêpnego wieczora,
kiedy porzuci³ ju¿ wczeœniej swoje w¹tpliwoœci i rozpocz¹³ z wiernymi
modlitwê ró¿añcow¹ i Mszê œw., Matka Bo¿a jeszcze raz objawi³a mu siê
w t³umie ludzi nad drugim rzêdem po lewej stronie (…)”247.
247 Zauwa¿my, ¿e inne Ÿród³a wcale tego faktu objawienia siê Matki Bo¿ej nie
potwierdzaj¹ jako absolutnie wiarygodnego. Na przyk³ad tak jest we wzorcowej
ksi¹¿ce (tak j¹ okreœli³ Cz. Ryszka w ksi¹¿ce Pytanie o Medziugorje), pracy M. Ljubicia i A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia.
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W innym miejscu przeczytamy w tej samej ksi¹¿ce:
„... Wtedy w³aœnie podczas modlitwy w pustym koœciele [nie chodzi tu
o objawienie Matki Bo¿ej], mia³ on silny Znak z Nieba [ o prze³omowym
znaczeniu tego wydarzenia mo¿na tez znaleŸæ inne fragmenty w tej
ksi¹¿ce, a nawet cytaty wypowiedzi o Jozo]. Wczeœniej nieufny i niedowierzaj¹cy przeprowadzi³ ostatni¹ rozmowê z widz¹cymi. Nastêpnego dnia
sprawdzi³y siê s³owa ma³ego Jakova: po raz pierwszy koœció³ by³ pe³en
i otoczony przez wiernych. Ale znakiem, który go ca³kowicie rozbroi³, by³o
objawienie siê mu Królowej Pokoju w t³umie ludzi pogr¹¿onych w modlitwie w koœciele.”

Jeszcze w innym miejscu tej samej ksi¹¿ki mo¿na przeczytaæ:
„Mój biskup – wspomina ojciec Jozo – zainteresowa³ siê wydarzeniami
i przyjecha³ do parafii. Przywo³a³ mnie i powiedzia³: „Ojcze Jozo, Matka
Bo¿a rzeczywiœcie siê tutaj ukazuje”. Powiedzia³em mu o w¹tpliwoœciach
jakie mia³em i ostrzeg³em, by by³ ostro¿ny, gdy¿ nie wiadomo jak¹ grê prowadzi rz¹d”.

Na podstawie tych trzech fragmentów zacytowanych z tej samej
ksi¹zki mo¿na stwierdziæ: oprócz ostatniej wypowiedzi, dwie pierwsze
s¹ wypowiedziami autora tej ksi¹¿ki, a wiêc nie powiedzia³ tego o. Jozo.
Zauwa¿my, ¿e pierwsza wypowiedŸ o. Pietro Zorzy sugeruje: dzieñ objawienia Matki Bo¿ej mia³ fundamentalne znaczenie dla wiary ojca
Jozo w objawienia z Medziugorja. Drugi fragment sugeruje ju¿ co innego: prze³omowym momentem dla wiary ojca Jozo w te objawienia
by³o doœwiadczenie modlitewne, a owo objawienie by³o jedynie „znakiem, który go ca³kowicie rozbroi³”.
Zwróæmy te¿ uwagê: opisane wydarzenie z 25 lipca 1981 r., kiedy
pojawi³ siê biskup na parafii z racji odpustu œw. Jakuba, stoi jakby
w sprzecznoœci z wczeœniejszymi opisami, bo znowu mowa jest tu
o w¹tpliwoœcich o Jozo co do objawieñ. D. Rafalska natomiast stwierdzi³a (od momentu objawienia siê Matki Bo¿ej ojcu Jozo): (Od tej
chwili) uleg³ zmianie równie¿ jego stosunek do wizjonerów, z którymi
zacz¹³ wspó³pracowaæ w propagowaniu orêdzi „Matki Bo¿ej”.
A wiêc jest to niezgodne ze Ÿród³em, na podstawie którego Rafalska wyci¹gnê³a swój ostateczny wniosek. Zestawi³em te trzy fragmenty, aby pokazaæ, ¿e jeœli ktoœ chce budowaæ tak szczegó³owe wnioski
(takie, jak wyprowadzi³a Rafalska) w oparciu o jedno Ÿród³o i to poœrednie, które ma te¿ okreœlon¹ formê literack¹ i okreœlone cele publi-
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kowanych treœci [zapewne nie jest to publikacja naukowa], to w rezultacie pope³nia b³êdy. Nie kwestionujê wiarygodnoœci ksi¹¿ki o. Pietro
Zorzy, ale zwracam uwagê, ¿e korzystaj¹c z takiej ksi¹¿ki w badaniach
naukowych, nale¿y uwzglêdniæ jej specyficzn¹ formê literack¹, a tak¿e
cel, jaki zamierzy³ autor.
Siêgaj¹c do ró¿nych Ÿróde³, nie mo¿na w sposób jednoznaczny
oceniæ, kiedy tak naprawdê o. Jozo zmieni³ swoje negatywne nastawienie do objawieñ z Medziugorja.
By³o to jego osobiste prze¿ycie, a znane s¹ tylko wybrane epizody
owego „nawrócenia” o. Jozo. Rafalska pope³nia tutaj podwójny b³¹d:
z jednej strony zmieni³a znaczenie faktów z cytowanych materia³ów
Ÿród³owych, z drugiej zaœ strony wyprowadzi³a jednoznacznie brzmi¹ce
wnioski na podstawie nieznanych nikomu prze¿yæ osobistych kap³ana.
Mo¿na przypuszczaæ, na podstawie analizy wielu Ÿróde³ oraz bezpoœrednich wypowiedzi o. Jozo, ¿e wiele ró¿nych czynników wp³ynê³o na
to, ¿e zacz¹³ wierzyæ w prawdziwoœæ objawieñ. Ukazanie mu siê Matki
Bo¿ej mog³o byæ jednym z tych czynników.
W wypowiedzi Rafalskiej istniej¹ jeszcze inne b³êdy. Rafalska
oskar¿y³a o Jozo, ¿e od tej pory
… zacz¹³ wspó³pracowaæ w propagowaniu orêdzi „Matki Bo¿ej”,

a przecie¿ o. Jozo ju¿ niebawem od tego „prze³omowego objawienia” trafi do wiêzienia. 17 sierpnia 1981 r. zosta³ aresztowany i ju¿
nie wróci³ do tej parafii jako proboszcz. W po³owie kwietnia 1983 r.,
po zwolnieniu go z wiêzienia (po odbyciu kary skróconej do 18 miesiêcy), zostanie powo³any do pracy duszpasterskiej w innych parafiach. Nadto b³êdne jest tak¿e stwierdzenie Rafalskiej
Pogl¹d ów nie powsta³ jednak na podstawie tego krótkiego dochodzenia,
które o. Zovko przeprowadzi³ tu¿ po rozpoczêciu siê owych wydarzeñ (…),

poniewa¿ owo dochodzenie w sprawie tych objawieñ wcale nie by³o
takie krótkie. Œwiadcz¹ o tym dokumenty, nagrania magnetofonowe,
a tak¿e praca, która powsta³a na bazie tych nagrañ (tej pracy nie ma
w bibliografii pracy Rafalskiej) D. Škuncy-Klanac U Ÿróde³ Medziugorja248. Przy tej okazji nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na inne niedorzeczne stwierdzenie Rafalskiej:
248 Rafalska wymieni³a w bibliografii inn¹ pracê tej autorki, wersjê anglojêzyczn¹ U Ÿróde³ Medziugorja. Zarzuty.
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Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y pos³uszeñstwa nale¿y stwierdziæ, i¿ proboszczowie Oreè, Pervan, Landeka
oraz Sesar nie wywi¹zali siê ze swoich obowi¹zków. Nie wszczêli oni bowiem, jak winni to byli uczyniæ, ¿adnych badañ nad domniemanymi objawieniami dokonuj¹cymi siê (od 1981 roku) na terenie parafii, nad któr¹,
jako proboszczowie sprawowali „pastersk¹ troskê”. Nie zwrócili siê tak¿e
do biskupa miejsca (…).

Dlaczego proboszczowie (a to dotyczy ojców: Oreèa, Pervana,
Landeki czy Sesara), którzy przyszli do pracy duszpasterskiej po kilku latach od rozpoczêcia objawieñ, mieliby wszczynaæ jakieœ
dochodzenie w kwestii prawdziwoœci objawieñ? W tym czasie przecie¿ by³y ju¿ powo³ane odpowiednie komisje badaj¹ce fenomen
z Medziugorja. Czy¿by ci proboszczowie mieli rozpoczynaæ nowe
badania objawieñ z Medziugorja i to na w³asn¹ rêkê? Zarzut Rafalskiej, który nale¿y do kategorii niedorzecznych opinii, dotyczy te¿
tego, ¿e owi proboszczowie
Nie zwrócili siê tak¿e do biskupa miejsca z proœb¹ o interwencjê
w sprawie tych wydarzeñ, gdy zasiêg ich oddzia³ywania przekroczy³
teren parafii.

Do jakiego biskupa i po co mieli siê oni zwracaæ w kwestii objawieñ, skoro ju¿ biskup miejsca sam powo³a³ odpowiednie komisje?
W 1986 roku powo³ana zosta³a nowa komisja z ramienia Konferencji Episkopatu Jugos³awii, badaj¹ca fenomen z Medziugorja.
Fakt poinformowania biskupa miejsca przez ojca Jozo Zovko, który
nie dowierza³ wizjonerom jest dobrze znany, a biskup aniæ (jak mo¿na znaleŸæ w ró¿nych dokumentach) przes³uchiwa³ widz¹cych ju¿
25 lipca 1981 r. (by³ to odpust parafialny, a biskup udziela³ wtedy sakramentu bierzmowania). W ksi¹¿ce o. Pietro Zorzy, na któr¹
powo³uje siê Rafalska w tym podrozdziale mo¿na przeczytaæ:
„Mój biskup – wspomina ojciec Jozo – zainteresowa³ siê wydarzeniami
i przyjecha³ do parafii. Przywo³a³ mnie i powiedzia³: «Ojcze Jozo, Matka
Bo¿a rzeczywiœcie siê tutaj ukazuje». Powiedzia³em mu o swoich
w¹tpliwoœciach, jakie mia³em i ostrzeg³em by by³ ostro¿ny, gdy¿ nie wiadomo jak¹ grê prowadzi rz¹d. Nic to nie da³o. Uwierzy³”.

Co do oskar¿eñ Rafalskiej, ¿e proboszczowie nie wszczêli ¿adnych badañ nad domniemanymi objawieniami oraz nie zwrócili siê
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do biskupa miejsca z proœb¹ o interwencjê w sprawie tych wydarzeñ,
nale¿y stwierdziæ:
Po pierwsze – ci oto wymienieni proboszczowie sprawowali
pos³ugê duszpastersk¹ w ró¿nym czasie, wiêc jak mo¿na uogólniaæ
taki os¹d na jakiœ d³u¿szy czas, wiemy, ¿e kiedy o. Leonard Oreè by³
proboszczem, to ju¿ dawno dzia³a³y ró¿ne komisje w celu badania
tych objawieñ.
Po drugie, to nie proboszczowie mieli siê zajmowaæ ocen¹ czy
badaniem takiego zjawiska, jakim s¹ objawienia Matki Bo¿ej, bo takie kompetencje ma biskup miejsca.
Po trzecie, nieprawdziwe jest stwierdzenie, ¿e proboszczowie
nie zwrócili siê do biskupa miejsca z proœb¹ o interwencjê w sprawie
tych wydarzeñ, bo przytoczy³em ju¿ fakt dotycz¹cy wydarzeñ z 25
lipca 1981 r. Zreszt¹, biskup, który póŸniej zmieni³ swoj¹ opiniê
o objawieniach z Medziugorja na negatywn¹, musia³ to zrobiæ na
podstawie jakichœ faktów. Znaczy to, ¿e musia³ interesowaæ siê t¹
problematyk¹.
Przytoczê fragment ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy, na któr¹ Rafalska
siê powo³ywa³a. Jest to wypowiedŸ o. Oreèa:
„S¹ problemy z tym, co uwa¿a siê, ¿e Matka Bo¿a powiedzia³a a czego
nie mówi, ale interwencja w to nie jest moim zadaniem, jako proboszcza; to nale¿y do Komisji. Moje zadanie to zajmowaæ siê duszpasterstwem wobec osób, które tu przybywaj¹, a to i tak jest zbyt du¿o. Praca ta
przekracza mo¿liwoœci wiêkszej liczby osób (...)”.

Podsumowanie
Rafalska, nie maj¹c do tego w³aœciwych kompetencji, oskar¿y³a
bezpodstawnie kilku proboszczów z Medziugorja, dokona³a tego na
podstawie Ÿróde³, które nie s¹ miarodajnymi dokumentami, co do
oceny takiej kwestii. ród³a te przedstawia³y w zupe³nie innym
œwietle pracê tych proboszczów, co oznacza, ¿e Rafalska zmieni³a
sens faktów, które zaczerpnê³a z cytowanych ksi¹¿ek. W analizowanym podrozdziale wystêpuj¹ b³êdy rzeczowe.
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Komentarz do podrozdzia³u: C. „Ocena biskupów diecezji
Mostar-Duvno i Konferencji Episkopatu Jugos³awii” (s. 243–258)
Wnioski, które wyprowadzi³a Rafalska w tym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y
pos³uszeñstwa, trzeba stwierdziæ, i¿ biskup diecezji Mostar-Duvno, do
której nale¿y parafia Medjugorje, wywi¹za³ siê ze swojego zadania, jakim
by³o zbadanie autentycznoœci dokonuj¹cych siê w jego diecezji „objawieñ”. Powo³a³ zgodnie z tym, co zosta³o okreœlone w normach Kongregacji Nauki Wiary, kolejne komisje dochodzeniowe, a tak¿e wyda³ szereg
bie¿¹cych poleceñ odnoœnie do sprawy „objawieñ” (…) wykaza³ siê nawet swoiœcie „nadmiern¹” trosk¹ o jakoœæ badañ, powo³uj¹c nie tylko
naukowców z diecezji, lecz tak¿e specjalistów z ca³ej by³ej Jugos³awii. Powstanie drugiej (ostatniej) komisji dochodzeniowej równie¿ nale¿y przypisaæ normom wspomnianej Kongregacji, stwierdzaj¹cym, i¿ „jeœli wydarzenie dotyczy regionu lub kraju”, to badanie ich wiarygodnoœci mo¿e
podj¹æ Konferencja Episkopatu. Tak w³aœnie sta³o siê w przypadku
omawianych domniemanych objawieñ z Medjugorje. W œwietle regu³y
pos³uszeñstwa nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wizjonerzy, franciszkanie pracuj¹cy
w parafii Medjugorje, inni wierni, a nawet domniemana Matka Bo¿a nie
przestrzegaj¹ wspomnianych zakazów i nie wype³niaj¹ poleceñ wydanych
przez kompetentnych przedstawicieli w³adzy koœcielnej. Pielgrzymki do
Medjugorje s¹ bowiem motywowane pogl¹dem o nadprzyrodzonym (boskim) charakterze dokonuj¹cych siê tam zjawisk. Przybywaj¹cy do parafii
Medjugorje ludzie traktuj¹ j¹ przede wszystkim jako miejsce autentycznych objawieñ maryjnych, nie zaœ tylko jako miejsce modlitwy. Taka postawa jest zaœ sprzeczna z przytoczonymi wy¿ej orzeczeniami Koœcio³a
oraz drugim kryterium regu³y pos³uszeñstwa. Wizjonerzy i franciszkanie
z Medjugorje oraz inni wierni nie zastosowali siê równie¿ do poleceñ nakazuj¹cych powstrzymywanie siê od wszelkiej propagandy domniemanych objawieñ, która dokonuje siê przy udziale prasy, ksi¹¿ek, ich sprzeda¿y, publicznych wyst¹pieñ wizjonerów oraz praktyk pobo¿nych zwi¹zanych z nadzwyczajnymi zjawiskami. Franciszkanie nie us³uchali równie¿
zakazu dotycz¹cego zaprzestania „objawieñ” w miejscowym koœciele œw.
Jakuba. Po okresowym respektowaniu tego zarz¹dzenia (kiedy to wizjonerzy mieli „objawienia” na plebanii) sytuacja wróci³a bowiem do stanu
poprzedniego. Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, „i¿ ¿adne dyrektywy nie
by³y przestrzegane: ani miejscowego biskupa, ani dwóch komisji diecezjalnych, ani Kardyna³a Kuhariæa (…)”. Negatywne odnoszenie siê wi-
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zjonerów i franciszkanów z Medjugorje oraz innych wiernych do poleceñ
kompetentnych przedstawicieli Koœcio³a hierarchicznego, a tak¿e postawa Gospy zachêcaj¹cej do dzia³añ wbrew tym zaleceniom, œwiadczy
zatem w sposób wyraŸny na niekorzyœæ boskiego pochodzenia badanych
tu zjawisk.

Analiza faktów, która doprowadzi³a Rafalsk¹ do takich wniosków
Na wstêpie trzeba stwierdziæ, ¿e Rafalska znowu przekroczy³a swoje
kompetencje, pisz¹c
… i¿ biskup diecezji Mostar-Duvno, do której nale¿y parafia Medjugorje
wywi¹za³ siê ze swojego zadania, jakim by³o zbadanie autentycznoœci dokonuj¹cych siê w jego diecezji „objawieñ” (…),

poniewa¿ tak¹ ocenê mog¹ wydawaæ jedynie prze³o¿eni tego biskupa.
Nadto, dane, jakimi dysponowa³a Rafalska, s¹ niewystarczaj¹ce do
wysuwania takich stwierdzeñ. Nie dowiod³a ona tego wniosku faktami, które mo¿na by³oby uznaæ jako miarodajne do przeprowadzenia
takiej analizy. Stwierdzenie to jest wiêc bezpodstawne. W prowadzeniu takich badañ mo¿na by³oby jedynie przytaczaæ ró¿ne fakty, rzucaj¹ce pewne œwiat³o na postêpowanie biskupa odnoœnie do analizowanej kwestii. Ostatecznie, nie mo¿na z nich wyci¹gn¹æ wniosków,
czy biskup wywi¹za³ siê, czy te¿ nie, z zadania, jakim by³o przeprowadzenie autentycznoœci dokonuj¹cych siê objawieñ. To przekracza
kompetencje badacza prowadz¹cego takie dochodzenie.
Jednym z faktów, odnosz¹cym siê rozwa¿anego problemu, jest
kazanie biskupa anicia z 25 lipca 1981 r. (zosta³o ono spisane). I tak
na pocz¹tku objawieñ biskup aniæ powiedzia³ publicznie:
„Jestem g³êboko przekonany, ¿e nikt dzieci, które mówi¹, ¿e widzia³y
Matkê Bo¿¹, ¿e nikt tych dzieci nie podpuœci³. Gdyby chodzi³o o jedno
dziecko, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest szczególnie uparte, ¿e nawet milicja nie mo¿e nic z niego wyci¹gn¹æ. Szeœcioro niewinnych, prostych
dzieci, gdyby je ktoœ namówi³ w ci¹gu pó³ godziny powiedzia³yby
wszystko. Nikt z ksiê¿y, gwarantujê, nie mia³ ¿adnego zamiaru ani
udzia³u w tym, aby te dzieci namawiaæ…jestem równie¿ przekonany:
dzieci nie k³ami¹! Dzieci mówi¹ dok³adnie to, co jest w ich sercach…
jest pewne, dzieci nie k³ami¹”249.
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Nadto mo¿na jeszcze przytoczyæ stanowisko ordynariatu mostarskiego z 16 sierpnia 1981 r. oraz list biskupa anicia do przewodnicz¹cego prezydium SFRJ Sergieja Krajgera, w którym protestuje przeciwko g³oszeniu nieprawdziwych twierdzeñ i oskar¿eñ
w zwi¹zku z wydarzeniami w Medziugorju. Te oba dokumenty zapewne nie zawieraj¹ treœci, które by podwa¿a³y wiarygodnoœæ objawieñ z Medziugorja.
Natomiast po latach milczenia biskup P. aniæ publikuje dwa listy
skierowane do ca³ego œwiata. Z pierwszego listu (z 30 paŸdziernika 1984
„La posizione attuale (non ufficiale) della curia vescovile di Mostar nei
confronti degli eventi di Medjugoorje”) dowiadujemy siê m.in.:
„… Biskup Mostaru badaj¹c przypadek osobiœcie i za pomoc¹ specjalnej
Komisji przez ca³y ten czas odpowiedzialnie dojrza³ w pewnoœci moralnej,
¿e w owych wydarzeniach w Medziugorju mowa jest o przypadku zbiorowej halucynacji. Co zosta³o sprytnie wykorzystane przez pewn¹ grupê
franciszkanów z Hercegowiny, którzy nadali z³udn¹ powagê rzekomym
„objawieniom” i treœci „orêdzi” manipuluj¹c szczerymi odczuciami tego, co
nadprzyrodzone w ludzie i jego g³êbok¹ pobo¿noœæ maryjn¹. Najwiêksza
odpowiedzialnoœæ spada na barki o. Tomislava Vlašicia, który na swojej
drodze ryzykowa³ nawet krzywoprzysiêstwo, aby obroniæ swoje stanowisko (…)”.

W tym liœcie póŸniej padaj¹ takie stwierdzenia biskupa:
„Rzekomi wizjonerzy s¹ nieœwiadomymi instrumentami gry, która ich
przerasta i poruszaj¹ siê teraz niczym ujarzmione «roboty»; Szczególnie trudny jest epizod z szacownym Rene Laurentinem. On nadu¿ywaj¹c swojej pozycji w wymiarze objawieñ i z powodu ³atwego zysku
wyprzedzi³ prawn¹ w³adzê Koœcio³a i przez ksi¹¿ki, artyku³y i zebrania
publicznie broni autentycznoœci «objawieñ» w Medziugorju (…)”.

Równie¿ z drugiego listu (z 1990 r.) dowiadujemy siê, ¿e [Biskup]
„… w tekœcie atakuje wizjonerów, teologów, lekarzy, lokalnych ksiê¿y,
innych franciszkanów i niektórych biskupów, wyœmiewa tajemnice, orêdzia, uzdrowienia, owoce (…)”250.

Jak zauwa¿amy, biskup zmieni³ radykalnie swoj¹ opiniê o wydarzeniach z Medziugorja. Sformu³owania, jakich u¿ywa, oskar¿enia ró¿250

M. Dugandiæ, Medziugorje w Koœciele, 68–72.
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nych osób, zapewne nie budz¹ pozytywnych nastawieñ u tych, którzy
badaj¹ tê kwestiê.
Stolica Œwiêta nie pozosta³a obojêtna wobec pierwszego listu
biskupa i
„Notatk¹ sekretarz Pañstwa Watykan 150.458 z 1 kwietnia 1985 r., kardyna³ Casaroli zobowi¹zuje chorwackiego kardyna³a Franjo Kuharicia, aby
z powodu publicznego wyst¹pienia biskupa anicia przez list Posizione
attuale…, który jak zaznacza Casaroli, mia³ znaczny oddŸwiêk w prasie,
«¿e suspenduje wszelkie prywatne komunikaty zanim zostan¹ zgromadzone wszystkie elementy pozwalaj¹ce wyjaœniæ wydarzenia i wypowiedzieæ ostateczny os¹d»”251.
„Oprócz tego w roku 1986 Stolica Apostolska wy³¹czy³a sprawê wydarzeñ medziugorskich z kompetencji Biskupa i powierzy³a j¹ Konferencji Biskupów Jugos³awii. Ta na polecenie Kardyna³a Ratzingera
powo³a³a swoj¹ komisjê do spraw Medziugorja (….)”252.

Jak dowiadujemy siê z pracy L. Rupèicia Prawda o Medziugorje:
„Biskup na to wezwanie odpowiedzia³ zuchwa³ym niepos³uszeñstwem.
On, uroczyœcie jako nauczyciel wiary, w dniu 25 lipca 1987 roku og³osi³,
¿e objawienia w Medziugorju s¹ fa³szywe”.

Jeszcze przytoczê kilka wypowiedzi o. dra L. Rupèicia, które
zawar³ w pracy Prawda o Medziugorju odnoœnie do doprowadzenia
badañ nad objawieniami z Medziugorja przez biskupa i powo³anych
przez niego komisji. Te opinie chorwackiego biblisty i teologa253
przecz¹ stwierdzeniu Rafalskiej, ¿e: [ biskup aniæ]:
… wykaza³ siê nawet swoiœcie „nadmiern¹” trosk¹ o jakoœæ badañ,
powo³uj¹c nie tylko naukowców z diecezji, lecz tak¿e specjalistów z ca³ej
by³ej Jugos³awii.
251

Tam¿e, 71.
L.Rupèiæ, Prawda o Medziugorju, 71. Autor mówi¹c o wy³¹czeniu biskupa
ze sprawy oceny wydarzeñ z Medziugorja mia³ zapewne na myœli pozbawienie go
w³adzy orzekania o prawdziwoœci tych objawieñ, jak¹ posiada biskup miejsca, a nie
chodzi³o, o to, ¿e nie ma on prawa w ogóle mówiæ nic o Medziugorju (bo takie prawo ma ka¿dy), czy byæ cz³onkiem komisji badaj¹cej te objawienia.
253 O.dr L. Rupèiæ zapewne lepiej zna³ fakty dotycz¹ce fenomenu z Medziugorja
od Rafalskiej, poniewa¿ przebywa³ d³ugi czas w Medziugorju i bada³ te objawienia bezpoœrednio. Móg³ oceniaæ te wydarzania na bie¿¹co, zna³ lepiej tak¿e duchownych i ró¿ne osoby zwi¹zane z tymi wydarzeniami.
252
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Oto co napisa³ o. dr L. Rupèiæ:
„… w ci¹gu dwóch pierwszych miesiêcy od zaistnienia wydarzeñ medziugorskich, Biskup piêciokrotnie odwiedzi³ Medziugorje”.

(tu trzeba dodaæ, ¿e wtedy by³ przychylnie nastawiony do tych objawieñ)
„…. od tamtej pory, a¿ do chwili obecnej, by³ tam zaledwie kilka razy
z racji bierzmowania oraz jeden raz po to, aby zabraæ kronikê parafialn¹
(…). Z powodu braku bezpoœredniego zetkniêcia siê z wydarzeniami,
które mia³y miejsce w Medziugorju, opiera³ siê na opowieœciach, wymyœlonych „faktach” pó³prawdach, dezinformacji i fa³szywych interpretacjach (…) wkroczy³ w dziedzinê nauk przyrodoznawczych i choæ nie
jest fachowcem w tym zakresie bez zbadania choæby jednego przypadku, a zw³aszcza bez ¿adnych solidnych dowodów (…) «stwierdzi³»,
¿e wydarzenia medziugorskie, s¹ wynikiem zbiorowej halucynacji. Tym
samym wszed³ w konflikt nie tylko z oczywistymi faktami lecz równie¿
z wieloma naukowcami, psychologami, psychiatrami i innymi specjalistami z zakresu medycyny, szczególnie z Francji i W³och (…)”.
„Na pocz¹tku Biskup nie widzia³ potrzeby, aby ktokolwiek mia³ mu
pomagaæ w ocenie objawieñ medziugorskich (…). W styczniu 1982
roku powo³a³ do niej [chodzi o powsta³¹ komisjê] czterech teologów (…).
Na pocz¹tku dwóch cz³onków Komisji przyjecha³o do Medziugorja przeprowadziæ rutynowe rozmowy z niektórymi z wizjonerów. Potem, nie
wiadomo z jakiego powodu, przez d³ugi czas nikt z „Komisji” oprócz Ivana Dugandicia254, nie przyje¿d¿a³ do Medziugorja ani te¿ nie analizowa³ tego co siê tam dzieje (…). Konferencja Biskupów Jugos³awii,
oczekuj¹c, ¿e sprawa bêdzie powa¿niej potraktowana (…) doradzi³a Biskupowi aniciowi, aby powo³a³ komisjê fachowców, która w nale¿yty
sposób naœwietli wydarzenia w Medziugorju. W odpowiedzi na to Biskup aniæ w lutym 1984 roku poszerzy³ sk³ad swojej „Komisji” do 14
cz³onków (…). Biskup oœwiadczy³ telewizji bawarskiej, ¿e: „Oni wszyscy
s¹ doktorami dogmatyki, teologii moralnej, teologii pastoralnej i psychologii”, a to nieprawda. Pomijaj¹c wielu specjalistów z zakresu teologii, mianowa³ On np. cz³onkiem „Komisji” pewn¹ osobê, która by³a
specjalist¹ jedynie w zakresie klasyfikacji psów (…). Pierwsze posiedzenie tej „Komisji” odby³o siê w dniach 23–24 marca 1984 roku (…)
przekaza³a swoje oœwiadczenie prasie, które wywo³a³o wiêcej niezadowolenia ni¿ satysfakcji (…). „Komisja” próbowa³a, bez przekonania
i w nielogiczny sposób, usprawiedliwiæ fakt, ¿e posiedzenia odbywa³y
siê rzadko (…) Za g³ówny cel uzna³a rozwi¹zanie problemów za po254

Ten zreszt¹, na pocz¹tku sceptycznie nastawiony do objawieñ, póŸniej wyrazi³ swoj¹ pozytywn¹ opiniê o nich.
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moc¹ dekretów i rozporz¹dzeñ, a nie argumentów (…) W oœwiadczeniu
[tej komisji] zamiast podania wyników badañ naukowych, pojawia siê
¿¹danie, aby do Medziugorja nie organizowaæ pielgrzymek, których
wtedy przybywa³o coraz wiêcej (…), aby duszpasterze i wizjonerzy nie
udzielali wywiadów dla prasy (…). Tym samym „Komisja” zupe³nie
wysz³a poza zakres swoich kompetencji, gdy¿ z za³o¿enia mia³a ona
mieæ charakter naukowo-teologiczny, a nie administracyjny (…). Spoœród ca³ego sk³adu komisji mo¿e zaledwie trzy lub cztery osoby mia³y
bardziej powa¿ny stosunek do wydarzeñ medziugorskich. (…) Przyk³adowo jeden z cz³onków „Komisji”. N. Bulat, w dniu 2 czerwca 1984 roku
podczas objawienia stan¹³ za plecami widz¹cych i szpikulcem dwukrotnie uk³u³ Vickê w plecy. Pomijaj¹c cel takiego postêpowania, sam
sposób jest niepowa¿ny. Po pierwsze, jest rzecz¹ nienormaln¹ potraktowaæ kogokolwiek jak królika doœwiadczalnego, zw³aszcza bez zgody
danej osoby, po to by w tak niefachowy sposób sprawdzaæ swoje przypuszczenia. Po drugie, niebezpieczne, a wiêc i niemoralne by³o k³ucie
osoby nie wysterylizowan¹ ig³¹ (…) nara¿aj¹c j¹ na zaka¿enie. Dalej,
badanie z punktu widzenia teologii zosta³o sprowadzone do œredniowiecznych «ordalii» lub wystawiania Boga na próbê”.

To tylko fragmenty wypowiedzi o. dra L. Rupèicia odnosz¹cych
siê poszerzonej komisji powo³anej przez biskupa, o której Rafalska
napisze:
[biskup aniæ mia³ wykazaæ siê „nadmiern¹ trosk¹”], powo³uj¹c nie tylko naukowców z diecezji, lecz tak¿e specjalistów z ca³ej Jugos³awii.

Podstawowym b³êdem pope³nionym przez Rafalsk¹ w analizowanym podrozdziale jest przedstawienie stanowiska Koœcio³a w sprawie wydarzeñ z Medziugorja niezgodnego z prawd¹. Rafalska swojej
wypowiedzi zasugerowa³a, ¿e opinia biskupa miejsca jest stanowiskiem
Koœcio³a. Tymczasem od roku 1986 roku Stolica Apostolska wy³¹czy³a
biskupa miejsca z kompetencji orzekania o prawdziwoœci objawieñ
w Medziugorju. Rafalska napisa³a tak:
W liœcie do T. Bouteta – sekretarza „Famille Chrétienne” z 2 paŸdziernika
1997 roku bp Periæ napisa³ zaœ, i¿ jego „przekonanie i stanowisko nie jest
tylko: non constat de supernaturalitate, lecz consat de nonsupernaturalitate
zjawieñ i objawieñ z Medjugorje” Oznacza to, ¿e biskup Mostaru wykluczy³
nadprzyrodzonoœæ domniemanych objawieñ z Medziugorja. Nale¿y dodaæ,
i¿ opinia bp. Periæa jest opini¹ oficjaln¹ Koœcio³a diecezji Mostar-Duvno,
którego „g³owê” stanowi w³aœnie ordynariusz tej diecezji. Jak bowiem zaznaczy sekretarz Kongregacji Nauki Wiary Tarcisio Bertone, biskup Mo-
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staru „jako Ordynariusz miejsca ma zawsze prawo wypowiadaæ to, co jest
i pozostaje jego osobist¹ opini¹”. Powy¿sze zdanie stwierdza zatem, i¿ osobista opinia biskupa Mostaru jest jego opini¹ jako ordynariusza miejsca,
a wiêc tego, kto z upowa¿nienia Koœcio³a ma czuwaæ nad tym, co dzieje siê
w powierzonej mu diecezji. Opinia ta zreszt¹ zosta³a zamieszczona w oficjalnym dokumencie Kurii diecezjalnej w Mostarze i opatrzona urzêdow¹ pieczêci¹. Nale¿y zatem uznaæ, i¿ wyra¿ona przez bp. Periæa opinia jest obowi¹zuj¹ca dla wiernych diecezji, której on jest „g³ow¹”.

Opinia Koœcio³a wobec wydarzeñ z Medziugorja jest jednak inna ni¿
„osobista opinia” bpa Mostaru. Jest nadto opatrzona licznymi komentarzami dostojników koœcielnych. Koœció³, na w¹tpliwoœci wielu osób
(w kwestii objawieñ z Medziugorja), odpowiada³ w precyzyjniejszy sposób, przedstawiaj¹c swoje stanowisko wobec tych wydarzeñ. Przytoczona
przeze mnie wypowiedŸ Rafalskiej jest swoist¹ manipulacj¹ stwierdzenia
sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, któr¹ przedstawi³ w liœcie do biskupa Saint-Denis de la Reunion Gilberta Aubry. 26 maja 1998 roku. Sekretarz ten stwierdzi³ m.in.
„… To co stwierdzi³ Jego Ekscelencja bp Periæ w liœcie do Sekretarza
Generalnego «Famille Chrétiennne» w którym oznajmia: moje przekonanie i stanowisko nie stwierdza jedynie: «Nie jest oczywista sprawa
nadprzyrodzonoœci» ale równie¿ komunikatu «¿e nie ma mowy o nadprzyrodzonoœci», nale¿y rozumieæ jako wyraz osobistego przekonania
Biskupa Mostaru, który, jako miejscowy ordynariusz, ma prawo wyra¿aæ to, co jest jedynie jego osobist¹ opini¹ (…).”255

Jest tu wyraŸnie stwierdzone, ¿e biskup miejsca ma prawo siê
wypowiadaæ o wydarzeniach z Medziugorja, ale jest to jego prywatna opinia, bo Koœció³ wyda³ swój os¹d na ten temat w oœwiadczeniu zadarskim z 10 kwietnia 1991 r. Rafalska nie tylko
b³êdnie zinterpretowa³a stanowisko Koœcio³a wobec objawieñ z Medziugorja (sugeruj¹c, ¿e prywatna opinia biskupa miejsca jest tak¿e
stanowiskiem Koœcio³a), ale nie uwzglêdni³a faktu, ¿e biskup powinien podporz¹dkowaæ siê decyzjom Koœcio³a powszechnego, na
czele którego stoi Ojciec Œwiêty. D. Rafalska napisa³a:
Oznacza to, ¿e biskup Mostaru wykluczy³ nadprzyrodzonoœæ domniemanych objawieñ z Medziugorja. Nale¿y dodaæ, i¿ opinia bp. Periæa jest
255
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opini¹ oficjaln¹ Koœcio³a diecezji Mostar-Duvno, którego „g³owê” stanowi w³aœnie ordynariusz tej diecezji.

Przy tej okazji nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Rafalska w sposób
b³êdny interpretuje orzeczenie z Zadaru, które brzmia³o: „non constat
de supernaturalitate”. Ca³oœæ tego orzeczenia Koœcio³a z Zadaru, w t³umaczeniu polskim brzmi:
„Biskupi od pocz¹tku œledz¹ wydarzenia medziugorskie za poœrednictwem biskupa miejscowej diecezji, Komisji powo³anej przez tego¿ biskupa
oraz Komisji Konferencji Episkopatu Jugos³awii. W oparciu o rezultaty dotychczasowych badañ nie jest mo¿liwe stwierdzenie objawieñ o charakterze nadprzyrodzonym. Jednak¿e du¿a liczba wiernych, którzy przybywaj¹ do Medziugorja z ca³ego œwiata, powodowanych wiar¹ i innymi racjami, wymaga uwagi i opieki duszpasterskiej ze strony biskupa diecezji,
a tak¿e innych biskupów, tak, aby zarówno w Medziugorje, jak i we
wszystkich dzie³ach wyp³ywaj¹cych z inspiracji medziugorskiej zachêcano do nabo¿eñstwa do Najœwiêtszej Maryi Panny zgodnie z nauczeniem
Koœcio³a. W tym celu biskupi wydadz¹ w³aœciwe wskazówki o charakterze
liturgiczno-duszpasterskim. Równoczeœnie bêd¹ kontynuowane na bie¿¹co badania wydarzeñ w Medziugorju prowadzone przez wymienione
powy¿ej Komisje”256.

Ró¿ni dostojnicy koœcielni wyjaœniali sens tej deklaracji, która dla
pewnych osób by³a okazj¹ interpretowania jej w sposób negatywny.
I tak rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej odpowie:
„Czy Koœció³, czy Watykan powiedzia³ „nie” Medziugorju? NIE. Nie
powiedzieli”.

Kardyna³ Ratzinger w tym samym roku, kiedy zosta³a wydana ta
deklaracja powiedzia³ ojcu Slavko:
„... je¿eli chodzi o objawienia (…) nie mo¿na jeszcze powiedzieæ ani
TAK, ani NIE.”257

Arcybiskup Belgradu i cz³onek Papieskiej Komisji Teologicznej
Franc Perko wyjaœnia³, ¿e
„Jest nieprawd¹, (…) ¿e dokument biskupów stwierdza, ¿e nie ma nic
z nadprzyrodzonoœci w zjawiskach z Medjugorju”258.
256
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„Deklaracja biskupów – przyzna³, emerytowany abp diecezji Split,
Frane Franiæ zosta³a b³êdnie zrozumiana. Oni w gruncie rzeczy nie wypowiedzieli siê na temat autentycznoœci objawieñ, powiedzieli, ¿e
wed³ug dotychczasowych badañ nadprzyrodzonoœæ zjawisk nie by³a
czymœ absolutnie pewnym. Ale jeœli teraz jeszcze nie jest pewna, nie
jest wykluczone, ze w przysz³oœci bêdzie”259.

Natomiast Rafalska w swojej pracy stwierdzi³a:
Konferencja Episkopatu odnios³a siê zatem do wydarzeñ z Medjugorje
negatywnie, u¿ywaj¹c przy tym formu³y non constat de supernaturalitate
– „nie ustala siê nadprzyrodzonoœci (badanych wydarzeñ)”.

Wczeœniej napisa³a te¿260:
… u¿ycie tej formu³y oznacza zaprzeczenie, na podstawie posiadanych
informacji, pochodzeniu od Boga domniemanych objawieñ: dopuszcza
siê jednak dalsze, ewentualne badania oraz zbieranie i uzupe³nianie materia³ów, co mo¿e doprowadziæ do uznania nadprzyrodzonoœci omawianych zjawisk (…).

Mimo ¿e przedstawiciele Koœcio³a wyjaœniali, ¿e owa formu³a
(w odniesieniu do wydarzeñ z Medziugorja) oznacza pewn¹ neutralnoœæ ani <tak>, ani <nie>, Rafalska wie „lepiej” od kompetentnej w³adzy koœcielnej co oznacza owa formu³a w przypadku objawieñ z Medziugorja – pisze bowiem: „u¿ycie tej formu³y oznacza zaprzeczenie”.
Drugim powa¿nym b³êdem, który pojawi³ siê w analizowanym
podrozdziale, jest takie przedstawianie przez Rafalsk¹ faktów, ¿e czytaj¹cy tê pracê ma wra¿enie, jakoby stanowisko Konferencji Episkopatu, tak¿e powo³anej przez ni¹ nowej komisji, by³o niemal identyczne ze
stanowiskiem biskupa diecezji Mostar i powo³anych przez niego komisji. Przytoczê wypowiedŸ przewodnicz¹cego Doktrynalnej Komisji
Episkopatu Jugos³awii, Frene Franicia, arcybiskupa metropolii Spilt –
Makarska, uczestnika Soboru Watykañskiego II, który stwierdzi³:
„… Aby niepewnoœæ by³a wiêksza w „L’ Osservatore Romano” opublikowano nie tylko komunikat «informacje sekretariatu Episkopatu Jugos³awii», ale równie¿ «oœwiadczenie Komisji badaj¹cej Medziugorje»
diecezji Mostaru. Wyt³umaczono je jakoby Stolica Apostolska zabroni³a
259
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wszystkich zorganizowanych pielgrzymek do Medziugorja. Takie wyjaœnienie jest ca³kowicie b³êdne. „L’Osservatore Romano” opublikowa³
te «oœwiadczenia», które ktoœ dostarczy³, tak jak siê dostarcza inne komunikaty, a Stolica Apostolska nie mia³a i nadal nie ma ¿adnego
zwi¹zku z tymi oœwiadczeniami»261.

Zauwa¿amy wyraŸnie, ¿e biskup ten wskaza³ na istniej¹ce ró¿nice
w orzeczeniach tzw. drugiej komisji powo³anej przez ordynariusza
diecezji Mostar a stanowiskiem Konferencji Episkopatu Jugos³awii.
Wielu cz³onków tej Konferencji mia³o przeciwstawn¹ opiniê ni¿ biskup aniæ (a potem biskup Periæ). Przytoczê znowu wypowiedzi
JE Frane Franicia, który stwierdzi³:
„Fenomen Medziugorja prze¿ywam jako kontynuacjê orêdzi Matki Bo¿ej
z Lourdes i Fatimy. Orêdzia te wzywaj¹ wspó³czesny œwiat do nawrócenia
przy pomocy modlitwy, pokory (pokuty), postu, wzajemnego pojednania
pomiêdzy osobami i narodami, religiami i kulturami (…)”.
„… Osobiœcie prze¿y³em Medziugorje jako bardzo g³êbokie religijne
wo³anie wewnêtrzne, ¿e sam muszê siê nawróciæ. Oprócz tego prze¿y³em
pewne szczególne dla mnie cudowne zdarzenie, które utwierdzi³o mnie
jeszcze bardziej w przekonaniu, ¿e orêdzia Matki Bo¿ej w Medziugorju s¹
wiarygodne (…). Wszystko to zanotowa³em i pozostawi³em w archiwum
jako tajemnicê (…)”262.

Podobnie zreszt¹ mo¿na zacytowaæ wypowiedŸ przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Jugos³awii, kardyna³a Franjo
Kuharicia, arcybiskupa z Zagrzebia:
… Matka Bo¿a…jako Królowa Pokoju wezwa³a nas w Medziugorju do
nawrócenia i pokoju… w Jej orêdziach do Koœcio³a i œwiata Najœwiêtsza
Maryja Panna wzywa s³owami Jezusa: „Czas siê wype³ni³!”…Teraz pragniemy siê Jej zawierzyæ, oddaæ i ofiarowaæ siê Jej, Królowej Pokoju!»
(Glas Koncila, 26 stycznia 1992 r.).

Zacytujê te¿ fragment pracy R. Laurentina, ukazuj¹cy fakt, ¿e
stanowisko Konferencji Episkopatu ró¿ni³o siê od stanowiska biskupa Mostaru:

261
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„16 wrzeœnia [1987 r.]: spotkanie biskupów chorwackich w Zagrzebiu na
temat sytuacji, jaka powsta³a po kazaniu i publikacjach Biskupa. Biskupi
przypominaj¹ mu, ¿e Rzym odsun¹³ go od prac i powierzy³ je Komisji
wy³onionej przez kardyna³a w ramach Konferencji Episkopatu, dlatego
nale¿y unikaæ po¿a³owania godnego nak³adania siê na siebie wypowiedzi. Pomimo jego mowy broni¹cej oficjalnego zakazu pielgrzymek, biskupi potwierdzaj¹, ¿e pielgrzymki prywatne (osobiste lub grupowe) nie
s¹ zakazane. Nie maj¹ ich organizowaæ ksiê¿a, ale mog¹ towarzyszyæ
pielgrzymom rad¹, sprawuj¹c czynnoœci liturgiczne, spowiadaj¹c.
Wszystkie te punktu precyzuje notatka bp Franica, przewodnicz¹cego
Komisji Doktrynalnej i Liturgicznej Konferencji Biskupów”263.

Albo z innej pracy Laurentina 264:
„16 wrzeœnia [1987 r.]
W Zagrzebiu spotykaj¹ siê biskupi chorwaccy, by oceniæ sytuacjê, jaka
powsta³a po kazaniu bpa anicia i jego miêdzynarodowych publikacjach. Biskupi wyrzucaj¹ mu, ¿e nie pos³ucha³ zaleceñ Stolicy Apostolskiej, która pozbawi³a go prawa zajmowania stanowiska i powierzy³a
nowe badania, bêd¹ce w trakcie, Konferencji Episkopatu. Biskupi nie
zgadzaj¹ siê na druk kazania biskupa w dzienniku (oficjalnym) Koœcio³a
katolickiego „Glas Koncila”.
Przyznaj¹ mu, ¿e obowi¹zuj¹ nowe restrykcje dotycz¹ce rozpowszechniania orêdzi i oficjalnych pielgrzymek, co dotyczy nie tylko pielgrzymek organizowanych przez biskupów, ale i przez ksiê¿y.
Krótko potem notatka abpa Franicia, przewodnicz¹cego Komisji
doktrynalnej i liturgicznej sprecyzuje, ¿e ksiê¿a mog¹ i powinni normalnie towarzyszyæ pielgrzymkom organizowanym przez œwieckich –
odprawiaæ Msze œw., nauczaæ, s³u¿yæ rad¹ itp.”

Przy tej okazji nale¿y zwróciæ uwagê na stwierdzenie Rafalskiej:
14 stycznia 1984 roku abp Zagrzebia kard. Franjo Kuhariæ zakaza³ wizjonerom z Medjugorje pojawiania siê we wszystkich koœcio³ach archidiecezji Zagrzeb.

Tymczasem mo¿na przeczytaæ w pracy M. Ljubicia i André Castella, „Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia”:
„Jeœli chodzi o przewodnicz¹cego Komisji Episkopatu Jugos³owiañskiego, kardyna³a Kuharicia, to przyj¹³ on Vickê dwukrotnie w Zagrze263
264
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biu, przeprowadzaj¹c z ni¹ rozmowy. Jednak¿e przez wzgl¹d na biskupa anicia poprosi³ Widz¹cych, aby na ca³ym terytorium jego diecezji
nie przemawiali publicznie”.

Stwierdzenie Rafalskiej nadaje inny wydŸwiêk owym decyzjom
arcybiskupa Zagrzebia, ni¿ by³o naprawdê. Arcybiskup ten wcale nie
by³ wrogiem objawieñ.
Kolejnym b³êdem D. Rafalskiej jest to, ¿e omawiaj¹c problem
pielgrzymowania do Medziugorja, nie podkreœli³a wyraŸnych ró¿nic, jakie prezentowa³ w tej kwestii biskup, jego komisja oraz Konferencja Episkopatu Jugos³awii, a póŸniej komisja powo³ana przez
ni¹. Oczywiœcie tzw. druga komisja biskupia oraz sam biskup próbowali swoimi decyzjami zakazaæ pielgrzymowania do tego miejsca, ale ostatecznie tê kwestiê rozwi¹zano na szczeblu Konferencji
Episkopatu, ¿e wolno pielgrzymowaæ do Medziugorja, nie traktuj¹c
tych pielgrzymek jako oficjalnych, organizowanych z ramienia Koœcio³a265. Rafalska przytaczaj¹c ró¿ne fakty dokonuje pewnej manipulacji, bo wg niej:
W homilii z 25 lipca 1987 roku bp aniæ wyjaœni³, i¿ pod pojêciem
„oficjalna pielgrzymka” nale¿y rozumieæ wspólne gromadzenie siê
i ³¹czenie. 16 wrzeœnia 1987 roku Konferencja Episkopatu Jugos³awii
doda³a, ¿e chodzi tu o wszelk¹ pielgrzymkê organizowan¹ nie tylko
przez biskupa, ale i proboszcza parafii lub inn¹ instytucjê koœcieln¹,
dodaj¹c przy tym, i¿ takie pielgrzymki s¹ zabronione.

Tymczasem przewodnicz¹cy konferencji Episkopatu, bp Kuhariæ,
mia³ inny pogl¹d w tej kwestii. Przytoczê jego rozmowê z dziennikarzem
w³oskim, M. Rasterelli, która odby³a siê 15 lutego 1985 roku266:
M.R. Czy Eminencja jest przeciwny pielgrzymowaniu?
Kardyna³: Nie wystêpujemy przeciw prywatnym pielgrzymkom. Ka¿dy
cz³owiek ma prawo chodziæ modliæ siê tam, gdzie chce, œwiadomie i wed³ug swojej odpowiedzialnoœci.

265 Przytacza³em ju¿ oœwiadczenia rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej
z 1996 r., który wyraŸnie stwierdzi³, ¿e Stolica Apostolska nie zakaza³a pielgrzymowania do tego miejsca.
266 M. Ljubiæ i André Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy
i nawrócenia, 118.
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M.R. Ale je¿eli dla odbycia podró¿y z tak¹ myœl¹ zbierze siê 50 osób,
czy to jest prywatna pielgrzymka ?
Kardyna³: Tak!
Kardyna³ potwierdzi³ te¿ dziennikarzowi, i¿ radzi³ JE aniciowi pozwoliæ Komisji pracowaæ bez poœpiechu”.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Rafalska, przedstawiaj¹c stanowisko Konferencji Episkopatu Jugos³awii w sprawie pielgrzymowania do Medziugorja, w³¹czy³a do swojej wypowiedzi opiniê biskupa Mostaru,
a czytaj¹cy jej pracê ma wra¿enie, ¿e stanowisko, jakie prezentuje w tej
kwestii Konferencja Episkopatu jest podobne do stanowiska biskupa
diecezji Mostar-Duvno. Natomiast przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu mia³ odmienny od biskupa Mostaru pogl¹d dotycz¹cy tego
problemu. Sposób przytaczania faktów przez Rafalsk¹ mo¿na odczytaæ
jako manipulacjê, aby zasugerowaæ, ¿e stanowisko Konferencji Episkopatu jest zbie¿ne z pogl¹dami biskupa miejsca.
Ustosunkujê siê teraz do zarzutów, które Rafalska postawi³a
w swoich wnioskach. Stwierdzi³a ona:
… w œwietle regu³y pos³uszeñstwa nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wizjonerzy, franciszkanie pracuj¹cy w parafii Medjugorje, inni wierni, a nawet domniemana Matka Bo¿a, nie przestrzegaj¹ wspomnianych zakazów i nie wype³niaj¹ poleceñ wydanych przez kompetentnych przedstawicieli w³adzy
koœcielnej. Pielgrzymki do Medjugorje s¹ bowiem motywowane pogl¹dem o nadprzyrodzonym (boskim) charakterze dokonuj¹cych siê tam
zjawisk, Przybywaj¹cy do parafii Medjugorje ludzie traktuj¹ j¹ przede
wszystkim jako miejsce autentycznych objawieñ maryjnych, nie zaœ tylko
jako miejsce modlitwy. Taka postawa jest zaœ sprzeczna z przytoczonymi
wy¿ej orzeczeniami Koœcio³a oraz drugim kryterium regu³y pos³uszeñstwa. Wizjonerzy i franciszkanie z Medjugorje oraz inni wierni nie zastosowali siê równie¿ do poleceñ nakazuj¹cych powstrzymywanie siê od
wszelkiej propagandy domniemanych objawieñ, która dokonuje siê przy
udziale prasy, ksi¹¿ek, ich sprzeda¿y, publicznych wyst¹pieñ wizjonerów
oraz praktyk pobo¿nych zwi¹zanych z nadzwyczajnymi zjawiskami. Franciszkanie nie us³uchali równie¿ zakazu dotycz¹cego zaprzestania „objawieñ” w miejscowym koœciele œw. Jakuba. Po okresowym respektowaniu tego zarz¹dzenia (kiedy to wizjonerzy mieli „objawienia” na plebanii)
sytuacja wróci³a bowiem do stanu poprzedniego. Podsumowuj¹c, nale¿y
stwierdziæ, „i¿ ¿adne dyrektywy nie by³y przestrzegane: ani miejscowego
biskupa, ani dwóch komisji diecezjalnych, ani Kardyna³a Kuhariæa (…)”.
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(…) Negatywne odnoszenie siê wizjonerów i franciszkanów z Medjugorje
oraz wiernych do poleceñ kompetentnych przedstawicieli Koœcio³a hierarchicznego, a tak¿e postawa Gospy zachêcaj¹cej do dzia³añ wbrew tym
zaleceniom, œwiadczy zatem w sposób wyraŸny na niekorzyœæ boskiego
pochodzenia badanych tu zjawisk.

Po przeczytaniu tych wniosków mo¿na zauwa¿yæ nastêpuj¹cy
b³¹d: D. Rafalska dokona³a uogólnienia – oskar¿enia wielu ludzi,
na podstawie czego? Na podstawie swojego subiektywnego os¹du
a nie rzeczowych faktów. Jak mo¿na napisaæ (w pracy naukowej)
o nieznanej nikomu motywacji wielu milionów ludzi, wizjonerów,
franciszkanów, a nawet Gospy? Oskar¿enia D. Rafalskiej s¹ bezpodstawne.
Czy wolno jednak wierzyæ w objawienia Matki Bo¿ej (np. z Medziugorja), jeœli owe wydarzenia nie uzyska³y jeszcze aprobaty Koœcio³a? Myœlê, ¿e tak. Trzeba jednak rozgraniczyæ wiarê – opiniê (prywatn¹) od wiary Koœcio³a. Wiara chrzeœcijanina, ostatecznie ma byæ
podporz¹dkowana os¹dowi Koœcio³a. Jeœli Koœció³ stwierdzi³by, ¿e
owe objawienia s¹ fa³szywe, ow¹ wiarê prywatn¹ nale¿a³oby podporz¹dkowaæ zaleceniom Koœcio³a. Gdyby przyj¹æ sugestiê Rafalskiej, ¿e nie mo¿na motywowaæ wyjazdu do Medziugorja osobist¹
wiar¹ w objawienia Matki Bo¿ej, to tak naprawdê nie by³oby potrzeby
jechaæ kilka tysiêcy km do tego miejsca, skoro bli¿ej s¹ inne miejsca
modlitwy. ¯adne Dzie³o Bo¿e zwi¹zane z podobnymi objawieniami
nie mia³oby mo¿liwoœci rozwoju. Jeœli ju¿ w punkcie wyjœcia nie wolno by³oby w takie zjawiska wierzyæ, to, jakie fakty (i ich owoce)
mia³by oceniaæ Koœció³, skoro takich by w ogóle nie by³o? Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wypowiedziach Koœcio³a (odnoœnie do pielgrzymowania
do Medziugorja) nie chodzi³o o jak¹œ wiarê prywatn¹ czy osobist¹
motywacjê wyjazdu do Medziugorja, ale o fakt kanonicznego potwierdzenia (czy te¿ nie) prawdziwoœci tych objawieñ. Nie wolno organizowaæ wiêc pielgrzymek oficjalnych z ramienia Koœcio³a267, wolno pielgrzymowaæ prywatnie. Czy¿by Ojciec Œwiêty pope³ni³ b³¹d,
kiedy osobiœcie (nie z ramienia Koœcio³a) wyra¿a³ swoj¹ wiarê (opiniê)
267

Takie sugestie, mo¿na poœrednio odczytaæ z wypowiedzi rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquina Navarro-Vallsa z 1996 roku, M. Dugandiæ,
Medziugorje w Koœciele, 31–33.
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w te objawienia? Podobnie zreszt¹ czyni³o to wielu biskupów z ca³ego
œwiata. Czy¿by oni te¿ byli niepos³uszni Koœcio³owi? Inne objawienia,
chocia¿by z Fatimy, równie¿ wi¹za³y siê z podobnymi problemami.
Czy¿by ci (co us³yszeli orêdzie z Fatimy), którzy przed orzeczeniem
Koœcio³a zaczêli odmawiaæ ró¿aniec, bo tak Matka Bo¿a prosi³a, te¿
byli niepos³uszni Koœcio³owi? D. Rafalska, w swojej pracy, nie rozgraniczy³a tego, co mówi³ biskup miejsca (a by³a to jego prywatna
opinia) od tego co naprawdê orzek³ na ten temat Koœció³. Skoro Biskup
miejsca w 1986 r. zosta³ wy³¹czony z kompetencji orzekania o prawdziwoœci objawieñ268, to jego zarz¹dzenia zapewne nie dotycz¹ Mariji,
która mieszka we W³oszech i przekazuje orêdzia Matki Bo¿ej dla œwiata, Ivana, który w Ameryce mówi o przes³aniu Matki Bo¿ej z Medziugorja. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e franciszkanie bardzo skrupulatnie przestrzegaj¹ wszystkich zaleceñ biskupa miejsca. By³oby bardzo dziwne,
gdyby do dziœ mia³y obowi¹zywaæ zakazy biskupa anicia, który
w swoim liœcie do ksiê¿y pracuj¹cych w Medziugorja m.in napisa³:
„… 7. Nie pozwalam ksiê¿om, zw³aszcza ojcu Jozo Zovko, Tomislavovi
Vlašiciowi, i L. Rupèiciowi, odprawiaæ Msze œw. i g³osiæ kazania.
8. Widz¹cy musz¹ zdeponowaæ wszystko, co napisali, a szczególnie
tzw. ¯ycie Matki Bo¿ej (…)”269.

Mszê œw. ktoœ musia³ odprawiaæ w Medziugorju, a szczegó³owe
kwestie zwi¹zane z zakazami rozwi¹zywali zapewne prze³o¿eni tych
ojców. Widz¹cy te¿ nie musz¹ oddawaæ czegoœ biskupowi, co dotyczy ich osobistych spraw. Nadto nie mo¿na franciszkanów oskar¿aæ
o handel, który zaczyna siê rozwijaæ tam gdzie s¹ ludzie i dotyczy to
ka¿dej miejscowoœci, gdzie znajduj¹ siê sanktuaria270. Rafalska napisa³a:

268

Czy te¿, jak inni to interpretuj¹, przekazana do rozstrzygniêcia wy¿szej instancji koœcielnej.
269 M. Ljubiæ, A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia, 109.
270 To tak, jakby ktoœ oskar¿y³ ojców paulinów na Jasnej Górze, za to, ¿e jacyœ
ludzie przypinaj¹ oznaki religijne, inni pod wa³ami sprzedaj¹ senniki egipskie czy
przepowiednie królowej Saby, a niektórzy jeszcze kradn¹, kiedy zas³ania siê obraz
Matki Bo¿ej.
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… Wizjonerzy i franciszkanie z Medjugorje oraz inni wierni nie zastosowali siê równie¿ do poleceñ nakazuj¹cych powstrzymywanie siê od wszelkiej propagandy domniemanych objawieñ, które dokonuj¹ siê przy
udziale prasy, ksi¹¿ek, ich sprzeda¿y, publicznych wyst¹pieñ wizjonerów
oraz praktyk pobo¿nych zwi¹zanych z nadzwyczajnymi zjawiskami (…).

Biskup diecezji Mostar nie ma te¿ kompetencji, aby decydowaæ
o wprowadzeniu czy zniesieniu zakazu propagowania treœci zwi¹zanych z objawieniami, które ma miejsce w wielu krajach na œwiecie.
Rafalska zreszt¹ nie przytoczy³a ani jednego faktu, na który mo¿na
by konkretnie odpowiedzieæ, gdy¿ jej zarzuty s¹ jedynie subiektywn¹ opini¹.
Ustosunkujê siê teraz do nastêpuj¹cego stwierdzenia Rafalskiej:
Na koniec Konferencja Episkopatu Jugos³awii 16 wrzeœnia 1987 roku
zarz¹dzi³a, aby „w kazaniach, katechezie, a tak¿e w prasie i mediach
nie publikowano domniemanych przekazów Gospy lub jej przypuszczalnych odpowiedzi dla ludzi271.

Analizuj¹c ró¿ne dokumenty, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 16 wrzeœnia
1987 r. nie by³o Konferencji Episkopatu Jugos³awii. Odby³o siê jedynie posiedzenie chorwackich biskupów. Mo¿na przeczytaæ w „Glasie
Koncila” (nr 39(694) z 27 wrzeœnia 1987 r.):
„16 wrzeœnia 1987 r. pod przewodnictwem arcybiskupa zagrzebskiego
kardyna³a Franjo Kuharicia w Zagrzebiu spotkali siê chorwaccy biskupi.
Obecni byli wszyscy biskupi oprócz biskupa Dubrownika dr Severina
Perneka i pomocniczego biskupa Zagrzebia dr Ðure Kokšze…Na planowym zebraniu biskupi rozprawiali na temat najnowszych wydarzeñ
w parafii Medziugorje. Ich ¿yczeniem jest, aby Komisja Episkopatu Jugos³awii zajmuj¹ca siê Medziugorjem dok³adnie bada³a i œledzi³a
wszystkie wydarzenia…”

Rafalska napisa³a, ¿e Konferencja Episkopatu Jugos³awii tego
dnia coœ orzek³a. Oczywiœcie jest to kolejny ju¿ b³¹d rzeczowy w pracy
D. Rafalskiej (a raczej w tendencyjnym artykule: Les Inquietudes de
271

Tê ostatnia informacjê znajdziemy w tendencyjnym artykule, który równie¿ zawiera³ wiele b³êdów: Les Inquietudes de l’eglise pour Medjugorje „Famillae
Chrétienne” z 14 listopada 1997 r.
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l’eglise pour Medjugorje „Famillae Chrétienne z 14 listopada 1997 r.,
z którego Rafalska zaczerpnê³a ten fakt).
Mo¿na natomiast w dostêpnych Ÿród³ach przeczytaæ o komunikatach Konferencji Episkopatu Jugos³awii:
„… o wydarzeniu w Medziugorju mo¿na dyskutowaæ swobodnie. Ka¿dy
ma prawo je przyj¹æ lub odrzuciæ. Tê opiniê jawnie wyrazi³ i podtrzyma³
arcybiskup Splitu, przedstawiciel komisji ds. Nauki Wiary przy Konferencji Biskupów Jugos³awii, JE Franiæ”272.

W komunikacie prasowym Episkopatu Jugos³awii z 18 stycznia
1987 r., który podali biskupi 9 stycznia 1987 r. mo¿na m.in. przeczytaæ:
„… Dlatego Episkopat Jugos³awii powo³ujê Komisjê, aby kontynuowaæ
badanie wydarzeñ medziugorskich. Oczekuj¹c na rezultaty pracy Komisji i os¹d Koœcio³a, niech duszpasterze i wierni szanuj¹ stanowisko
roztropnoœci, zwykle w takich okolicznoœciach. Dlatego nie ma zezwolenia na organizowanie pielgrzymek ani innych manifestacji motywowanych nadprzyrodzonym charakterem, który by przypisywano medziugorskim wydarzeniom (…)”.

Takie by³o stanowisko Episkopatu Jugos³awii do czasu wydania
oœwiadczenia (tzw. Komunikatu Zadarskiego) w 1991 r. Przytoczê
dokument zwi¹zany ze spotkania biskupów chorwackich 16 wrzeœnia 1987 roku273.
„List otwarty bpa Franicia, arcybiskupa Splitu przewodnicz¹cego Komisji doktrynalnej Episkopatu Jugos³awii o praktycznych konsekwencjach
wyników spotkania biskupów chorwackich na temat Medjugorje z 16
wrzeœnia 1987”.
Rada jêzyka chorwackiego Konferencji Episkopatu [Jugos³awii] spotka³a siê 16 wrzeœnia 1987 r. w Zagrzebiu, by przez ponad 3 godziny dyskutowaæ na temat Medjugorje. Oto co wynik³o z tych rozmów:
1. W tym, co dotyczy Medjugorje nale¿y rozró¿niæ:
– Pielgrzymki, które sta³y siê fenomenem œwiatowym, poniewa¿ bior¹
w nich udzia³ – i ich liczba stale roœnie – pielgrzymi z 5 kontynentów.
– Domniemane objawienia Madonny oraz jej orêdzia.

272

J. Marin, Królowa Pokoju, 195.
Dokument ten zaczerpniêty jest z pracy R. Laurentina 7 années d’apparitions. Le temps de la moisson? Podajê t³umaczenie D. Szczerby.
273
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2. Jeœli chodzi o badania naukowe prowadzone przez specjalistów
zarówno z naszego kraju, jak z zagranicy, a szczególnie przez now¹
oficjaln¹ Komisjê, utworzon¹ przez Konferencjê Episkopatu Jugos³awii,
pos³uszn¹ zaleceniom Stolicy Apostolskiej w tej kwestii, powinniœmy
pozostaæ cierpliwi i zapewniæ tym badaniom pe³n¹ swobodê.
A¿ do chwili, gdy nowa Komisja, odpowiedzialna wobec Konferencji
Episkopatu Jugos³awii, dojdzie do definitywnych stwierdzeñ na temat
charakteru nadprzyrodzonego, ze sformu³owaniem:
– Charakter nadprzyrodzony jest oczywisty (constat de supernaturalitate), lub:
– constat de non supernaturalitate, jest jasne, ¿e nie ma mowy o nadprzyrodzonoœci owych objawieñ i orêdzi.
A¿ do tej chwili ¿aden biskup Konferencji Episkopatu Jugos³awii nie
mo¿e podawaæ oficjalnego stanowiska dotycz¹cego tych wydarzeñ
i jego wypowiedŸ nie bêdzie mia³a ¿adnej wartoœci oficjalnej ani
wi¹¿¹cej.
Jedynie gdy nowa Komisja wyda swoj¹ opiniê, i gdy ta zostanie potwierdzona przez Konferencjê Episkopatu Jugos³awii i przez Stolicê
Apostolsk¹, ta opinia, niezale¿nie od tego, czy bêdzie pozytywna czy negatywna, bêdzie oficjalna i obowi¹zuj¹ca w sumieniu ka¿dego katolika274.
Powtarzam moj¹ interpretacjê wedle której Konferencja Episkopatu
Jugos³awii mia³a, w swoim czasie, zabroniæ jedynie organizowania
pielgrzymek oficjalnych, nie zaœ pielgrzymek prywatnych czy organizowanych w sposób prywatny.
Podtrzymujê w ka¿dym razie, ¿e nie mo¿na utrzymywaæ, i¿ wierzy
siê w te wydarzenia aktem wiary, zanim Koœció³ poda swe ostateczne
stanowisko w tej sprawie. Tak te¿ my, którzy jeŸdzimy do Medjugorje,
musimy to czyniæ z silnym postanowieniem podporz¹dkowania siê
ostatecznemu os¹dowi Koœcio³a. Zanim to nast¹pi mo¿emy mieæ swoje
w³asne przekonania na temat tych wydarzeñ, ale nie wiarê w nie275.
274

Przyp. R.Laurentina: ¯eby unikn¹æ jakiejkolwiek dwuznacznoœci na ten
z³o¿ony i dyskusyjny temat, sprecyzujmy: wed³ug norm Koœcio³a nawet oficjalne
orzeczenie Koœcio³a na temat autentycznoœci jakiegoœ objawienia, w odró¿nieniu
od s¹dów dogmatycznych wiary, jest jedynie interpretacj¹ i przypuszczeniem,
przez które Koœció³ nie chce wi¹zaæ sumieñ, jak dalej t³umaczy bp Franiæ, chce jedynie zagwarantowaæ, ¿e istniej¹ powa¿ne i s³uszne powody, by wierzyæ w dane
objawienia; ¿e Koœció³ radzi w nie wierzyæ i do tego zachêca. Podobny charakter
ma orzeczenie negatywne. Niemniej mo¿e ono przybraæ charakter bardziej zdecydowany czy wrêcz absolutny, jeœli w³adza koœcielna dostrze¿e istnienie b³êdów dotycz¹cych wiary czy moralnoœci.
275 Przyp. R. Laurentina: Tutaj jeszcze doktryna teologiczna jest delikatna
i kontrowersyjna. Wed³ug Karla Rahnera, Congara i innych ci, którzy wierz¹ w objawienia w sposób prywatny mog¹ zostaæ nagrodzeni przez Boga osobist¹ pew-
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Z tego wzglêdu niezrêczne jest mówienie o orêdziach z Medziugorja
od o³tarza, ale te¿ nie powinno siê orzekaæ w imieniu Boga i Koœcio³a, ¿e
wydarzenia te s¹ fa³szywe, czy te¿, ¿e pochodz¹ od diab³a.
6. Nadal jednak stwierdzam, ¿e wierni mog¹ swobodnie wybieraæ siê
na pielgrzymki do Medziugorje, indywidualnie lub w pielgrzymkach organizowanych prywatnie, to znaczy nie organizowanych przez Koœció³,
na przyk³ad przez proboszcza, biskupa, jakiœ zakon czy inne podobne
cia³a ca³kowicie koœcielne.
7. Ksiê¿a mog¹ siê udawaæ na pielgrzymkê do Medziugorje, jeœli
chc¹ tam jechaæ, nie jako organizatorzy pielgrzymek, ale w celu towarzyszenia duchowego wiernym i z silnym postanowieniem podporz¹dkowania siê ostatecznemu os¹dowi Koœcio³a.
Gdy ktoœ pyta ich, czy wierz¹ w charakter nadprzyrodzony wydarzeñ
w Medziugorje mog¹ z ³atwoœci¹ odpowiedzieæ, ¿e bêd¹ mogli w nie
wierzyæ dopiero, gdy Koœció³ na ich temat wypowie siê oficjalnie.
8. Nie mo¿na wierzyæ, nawet w prawdy zawarte w Piœmie Œwiêtym
i Tradycji, a¿ do chwili, gdy Koœció³ zagwarantuje, ¿e chodzi o prawdy
objawione przez Boga276.
Taka postawa dotyczy wiêc tym samym objawieñ prywatnych. Ró¿nica le¿y w tym, ¿e prawdy zawarte w objawieniach publicznych277 zobowi¹zuj¹ w sumieniu ka¿dego chrzeœcijanina do ich przyjêcia, jeœli
noœci¹ wiary. To im oczywiœcie nie daje prawa do nauczania, chodzi jednak rzeczywiœcie o wiarê bosk¹, gdy¿ pochodz¹c¹ z Bo¿ego poruszenia.
Z drugiej strony wielu teologów twierdzi, ¿e tam, gdzie Koœció³ oficjalnie
uznaje objawienia, wiara, na któr¹ zezwala, czy te¿ któr¹ pochwala, nie jest jednak
wiar¹ bosk¹, ale tylko ludzk¹; inni szukali innych okreœleñ, takich jak „koœcielna”,
by zamazaæ tê dziedzinê trudn¹ do oceny. Dokonuje siê tutaj wielu rozró¿nieñ,
zw³aszcza pomiêdzy aktem wiary a aktem magisterium, wypowiadaj¹cym siê na temat faktów, tak trudnych do rozeznania i oceny, jak objawienia.
276 Przypis abpa Franicia: Zob. œw. Augustyn, Contrat epistolam fundamenti,
c. 5 nr 6, PL. 42, 176: Ego... Evangelio non crederem nisi me catholicae ecclesiae
commoveret autoritas (Wierzê w Ewangeliê jedynie, jeœli wprowadzi mnie w ni¹
autorytet Koœcio³a katolickiego).
277 Przyp. R.Laurentina. Dawne s³ownictwo, które przeciwstawia Objawienie
publiczne (oficjalne objawienie Boga i Chrystusa zawarte w Biblii) objawieniom
prywatnym (póŸniejszym, a¿ do naszych dni objawieniom i orêdziom) jest dziœ
kwestionowane, gdy¿ skoro Objawienie publiczne odpowiada œciœle Objawieniom
par excellance, objawieniom w Lourdes i w Fatimie – maj¹ one równie¿ charakter
publiczny. Zwracaj¹ siê one do Koœcio³a i Papie¿y, którzy zreszt¹ wziêli to pod
uwagê i polecili ca³emu Koœcio³owi dokonaæ poœwiêcenia, o jakie pad³a proœba
w Fatimie, i zosta³o ono dokonane. Dlatego dzisiaj rozró¿nia siê raczej Objawienie
za³o¿ycielskie i objawienia szczegó³owe, które nie maj¹ ju¿ tej samej fundamentalnej i uniwersalnej wartoœci.
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chce byæ zbawiony, tymczasem nikogo nie obowi¹zuje (nawet przy definitywnym orzeczeniu Koœcio³a na ich temat) przyjmowanie objawieñ
prywatnych, poniewa¿ nie s¹ one konieczne do zbawienia.
Roztropnoœæ podpowiada, ¿eby je przyjmowaæ, kiedy Koœció³ stwierdza, ¿e objawienia te s¹ zgodne z Objawieniem publicznym.
9. Stwierdzam, ¿e wszystko, co powiedzia³em powy¿ej ma byæ przez
moich wiernych, kap³anów, zakonników i zakonnice traktowane jako
obowi¹zuj¹ce.
Split, 23 wrzeœnia 1987

abp Frane Franiæ

W 1988 roku arcybiskup F. Franiæ udzieli³ nastêpuj¹cego wywiadu278.
„Wywiad z Biskupem Franiciem279 (ok. czerwca 1988) – Fragmenty
– Q – Jaka jest opinia ks. bpa na temat Medziugorja?
F.F. – Jesteœmy œwiadkami (...) nowego wylania Ducha, przewidzianego ju¿ przez Jana XXIII. Ruch Medziugorje wpisuje siê w to ogólniejsze poruszenie (...). Duch Œwiêty jest obecny w Medziugorje, bardzo intensywnie tam pracuje. Da³ zewnêtrzn¹ jurysdykcjê biskupom
i ksiê¿om. Szanuje tê jurysdykcjê (...), ale dzia³a bezpoœrednio w duszach (...). Nale¿y szanowaæ w³adzê, ale Duch Œwiêty pracuje bezpoœrednio w sercach. Doœwiadczy³em w Medziugorje dzia³ania Ducha
Œwiêtego: (...) doœwiadczenia nawrócenia. Odkry³em, ¿e powinienem
byæ lepszym biskupem, ¿e muszê bardziej kochaæ. Ujrza³em to dziêki
oœwieceniu ³aski.: (...) mi³oœæ Chrystusa maj¹ca wymiar krzy¿a. [Biskup
prze¿ywa³ w ci¹gu kolejnych lat najrozmaitsze próby: zdrowie, przeciwnoœci, dzisiaj ju¿ przezwyciê¿one].
Mam traktowaæ z mi³oœci¹ prawos³awnych, którzy s¹ w mojej diecezji, muzu³manów, w³adze cywilne. Mam ich wszystkich kochaæ jako
pasterz tego miasta i tej diecezji. Mam kochaæ t¹ sam¹ mi³oœci¹ Chrystusa wszystkie osoby, wszystkich ludzi. To jest œwiat³o (...), doœwiadczenie Boga. Nauka jest po¿yteczna, bardzo po¿yteczna, ale nie
wystarczy. Dlatego jestem bardzo szczêœliwy widz¹c pielgrzymki
zd¹¿aj¹ce do Medziugorja.
Q. – A kiedy bêdzie orzeczenie Koœcio³a?
F. F. – Musimy powo³aæ wspólne cia³o orzekaj¹ce, reprezentuj¹ce
wszystkich biskupów Konferencji Jugos³awii. Ten os¹d zostanie nastêpnie przekazany Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska potwierdzi go albo
nie. Mo¿e powo³aæ trzeci¹ Komisjê: Komisjê miêdzynarodow¹. Musimy
278 Ten wywiad jest zamieszczony w pracy R. Laurentina 8 annés d’apparitions. Réconciliation, approfondissement, avenir.
279 T³um. D. Szczerba.
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siê podporz¹dkowaæ ostatecznemu stanowisku Koœcio³a. Szanujê bpa
aniæa. Rozumiem jego sytuacjê i argumenty, ale mam inne zdanie.
Q. – Czy stanowisko Konferencji Biskupów powinno byæ podjête jednomyœlnie?
Q. F. Nie, myœlê o zwyk³ej wiêkszoœci, Stolica Apostolska oceni znaczenie tej wiêkszoœci. Wszystko to jednak potrwa.
Q. – Ilu biskupów liczy Jugos³awia?
F. F. – S¹ 22 diecezje (a wiêc 22 biskupów) oraz kilku biskupów pomocniczych, w sumie oko³o 30.
F. – Czy Komisja informuje regularnie Konferencjê Episkopatu
o swoich pracach?
F. F. – Nie, biskupi nie dostali jeszcze ¿adnych informacji. Komisja
zrelacjonuje swe prace, gdy ju¿ zostan¹ zakoñczone.
...
Q. – Czy wie ks. bp, czy Papie¿ œledzi na bie¿¹co wydarzenia w Medziugorju?
F. F. – Myœlê, ¿e bardzo siê nimi interesuje. Tak s¹dzê, bo
w zesz³ym roku by³em w Castelgandolfo na audiencji dla tysi¹ca studentów z mojej diecezji. Powiedzia³ nam: „Codziennie modlê siê o dobre rozwi¹zanie dla wydarzeñ w Medziugorju; i w czasie tej Eucharystii
tak¿e modlê siê o dobre rozwi¹zanie dla wydarzeñ w Medziugorju!”.
a wiêc interesuje siê i modli za to ka¿dego dnia. Nie wyra¿a³ swojego
zdania na temat autentycznoœci czy nieautentycznoœci objawieñ”.

Analizuj¹c wypowiedzi ró¿nych osób, zauwa¿amy, ¿e jeœli ktoœ nawi¹zywa³ do orêdzi Matki Bo¿ej, nie od razu musi³o to wi¹zaæ siê z pope³nionym b³êdem czy niepos³uszeñstwem Koœcio³owi. Przyk³adem mog¹ byæ wypowiedzi przewodnicz¹cego Doktrynalnej Komisji Episkopatu
Jugos³awii Frane Franicia, arcybiskupa metropolii Spilt-Makarska,
uczestnika Soboru Watykañskiego II, który stwierdzi³ w 1985 r.:
„… Matka Bo¿a powiedzia³a wizjonerom: «Wszystkie wiary s¹ dobre» (…)
Musicie kochaæ Serbów ( …), Ja nauczy³em siê modliæ w Medziugorju
u Królowej Pokoju. Dziêkujê Bogu za to, ¿e mog³em œledziæ rozwój teologii
mistycznej i mistycznych zjawisk, zw³aszcza w Medziugorju. Przyjmujê
prawdziwoœæ orêdzi z Medziugorja” (wypowiedŸ z 1997 r.)280.

Skoro sam przewodnicz¹cy Komisji Doktrynalnej Konferencji
Episkopatu powo³uje siê na orêdzia Królowej Pokoju, to raczej nie jest
wiarygodnym fakt, aby ta Konferencja zakaza³a powo³ywania siê na
280

Te wypowiedzi mo¿na znaleŸæ w pracy M. Dugadiæ, Medziugorje w Ko-

œciele.
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orêdzia i rozpowszechniania informacji o Medziugorju. Trzeba oczywiœcie rozró¿niæ fakt mówienia o tym orêdziu, jako o osobistej opinii
(na to Koœció³ zezwala), od wyst¹pieñ publicznych, na których ktoœ
w imieniu Koœcio³a wydawa³by os¹dy na ten temat (tego na razie nie
wolno czyniæ). Czytaj¹c pracê D. Rafalskiej, mamy wra¿enie, ¿e ka¿dy
przep³yw informacji i mówienie na temat orêdzia z Medziugorja (czy
te¿ objawieñ) prowadzi do niepos³uszeñstwa Koœcio³owi. Rafalska
stwierdzi³a te¿: W dokumencie z Zadaru biskupi Jugos³awii nie wypowiedzieli siê na temat propagowania domniemanych objawieñ.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oœwiadczenie z Zadaru choæ jest krótkie, to jednak pada w nim stwierdzenie pozwalaj¹ce na apostolat zwi¹zany z wydarzeniami z Medziugorja:
„… Jednak¿e wielka liczba wiernych, którzy przybywaj¹ do Medziugorja
z ca³ego œwiata, powodowani wiar¹ i innymi racjami, wymaga uwagi
i opieki duszpasterskiej ze strony biskupa diecezji, a tak¿e innych biskupów tak, aby zarówno w Medziugorje, jak i we wszystkich dzie³ach
wyp³ywaj¹cych z inspiracji medziugorskiej zachêcano do nabo¿eñstwa
do Najœwiêtszej Maryi Panny zgodnie z nauczeniem Koœcio³a. W tym
celu biskupi wydadz¹ w³aœciwe wskazówki o charakterze liturgiczno-duszpsterskim” [podkr. moje – M. A.].

Skoro w tej deklaracji napisano o dzie³ach wyp³ywaj¹cych z inspiracji medziugorskiej, to nie chodzi³o tu z pewnoœci¹ o poznanie jakiejœ ma³ej miejscowoœci, która mia³aby byæ inspiracj¹ dla jakichœ dzie³
(bo Medziugorja przed objawieniami nikt nie zna³), tylko o objawienia
Matki Bo¿ej. Dzie³em, które nie tylko powsta³o z takiej inspiracji, ale jej
cz³onkowie ¿yj¹ na co dzieñ orêdziami Matki Bo¿ej, jest „Oaza Pokoju”. „Oaza Pokoju” ma status stowarzyszenia publicznego (nie prywatnego, jak napisa³a Rafalska), a wiêc na dzia³alnoœæ tej wspólnoty
Koœció³ zezwoli³. Zauwa¿my te¿, ¿e Koœció³ zezwala na swobodny
przep³yw informacji o ró¿nych objawieniach. Publikuj¹c jak¹œ ksi¹¿kê
o objawieniach nale¿y umieœciæ na wstêpie formu³ê, która m.in. brzmi:
„… «objawienia, przes³ania, cuda» i temu podobne maj¹ tu tylko znaczenie œwiadectwa ludzkiego (…)”.

Oskar¿enie kogoœ o niepos³uszeñstwo Koœcio³owi tylko dlatego, ¿e
przekazywa³ informacjê zwi¹zan¹ z objawieniami jest bezpodstawne, bo
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Koœció³ na to zezwala. To ¿e biskup miejsca chcia³ zakazaæ wszystkiego,
co siê wi¹za³o z objawieniami, a wiêc podejmowa³ decyzje natury
administracyjnej, to ju¿ nie wi¹¿e siê ze stanowiskiem Koœcio³a, jeœli chodzi o ocenê tego fenomenu, poniewa¿ tê ocenê wy³¹czono z jego kompetencji. Stwierdzenia wiêc Rafalskiej:
Bp aniæ z kolei we wrzeœniu 1984 roku nakaza³, aby dokonuj¹cym siê
w Medjugorje wydarzeniom „nie nadawaæ rozg³osu aby by³y one bardzo
spokojnie wygaszane”.
Bp aniæ doda³ przy tym, i¿ kuria w Mostarze „wielokrotnie za pomoc¹ pisemnych oœwiadczeñ ¿¹da³a wstrzymania propagandy i domaga³a siê tego”,

s¹ tylko faktami historycznymi, a nie orzeczeniami Koœcio³a obowi¹zuj¹cymi do dnia dzisiejszego.
D. Rafalska stwierdzi³a:
Po okresowym respektowaniu tego zarz¹dzenia (kiedy to wizjonerzy mieli
„objawienia” na plebanii) sytuacja wróci³a bowiem do stanu poprzedniego.

Rafalska korzysta³a w tym miejscu z ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie. W ksi¹¿ce tej mo¿na przeczytaæ:
„Potem aby dostosowaæ siê do dyspozycji biskupa objawienia mia³y
miejsce na plebanii od 1986 r. do 1987 r. Obecnie maj¹ miejsce
w koœciele w przygotowanym miejscu w ma³ym pomieszczeniu w lewej dzwonnicy”.

W tym oto fragmencie, nie wyjaœniaj¹cym do koñca okolicznoœci, dlaczego akurat te objawienia podobno mia³y mieæ miejsce
w jakimœ pomieszczeniu w dzwonnicy autor sugeruje wrêcz, ¿e ze
wzglêdu na pos³uszeñstwo biskupowi, objawienia ju¿ nie odbywa³y
siê na plebanii.
Równie¿ w artykule Les Inquietudes de l’eglise pour Medjugorje
zamieszczonym w „Famillae Chrétienne” 14 listopada 1997 r., nie zasygnalizowano faktu niepos³uszeñstwa biskupowi, w tej kwestii. Po
prostu nie mo¿na na podstawie tak krótkiego opisu, gdy nie znamy
okolicznoœci ca³ego zdarzenia, stwierdziæ, ¿e zaistnia³o niepos³uszeñstwo biskupowi. Wiêcej, nie s¹ to Ÿród³a bezpoœrednie, które dowodzi³yby, ¿e taki fakt mia³ rzeczywiœcie miejsce. Zapyta³em proboszcza
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z Medziugorja281 o tê kwestiê. Ten odpowiedzia³ mi, ¿e zawsze przestrzegano wszelkich dyrektyw biskupa.
Mirjana nie ma regularnych objawieñ od 1982 r., Ivanka od
1985 r., Vicka, która by³a o ró¿ne rzeczy oskar¿ana, raczej nikogo na
swoje objawienia nie zaprasza, Marija przebywa wiêkszoœæ czasu
we W³oszech, Ivan czêsto jest w Ameryce ze wzglêdu na swoj¹ ¿onê.
Jeœli jest w Medziugorju, to objawienia, w których obserwatorzy
mog¹ uczestniczyæ odbywaj¹ siê na Podbrdo. Jakov te¿ raczej nikogo nie zaprasza³ na objawienia, a od 1998 roku nie ma regularnych
ukazywañ Gospy. Wiêc kto z widz¹cych jest niepos³uszny biskupowi i przychodzi do koœcio³a, aby objawi³a siê mu Matka Bo¿a? Jeœli
ktoœ opisywa³, ¿e w jakiejœ kaplicy (nie wiadomo czy w Medziugorju) widzia³ widz¹cych, mog³o to byæ zdarzenie przypadkowe (widz¹cym te¿ wolno przyjœæ do koœcio³a, a to ¿e akurat w tym czasie
ukaza³a siê im Matka Bo¿a, to jest ich prywatna sprawa). To, ¿e
opisano tutaj jakieœ objawienia w dzwonnicy (nie wiadomo jak
d³ugo trwa³y i jakie by³y okolicznoœci tych wydarzeñ) nie dowodzi
jeszcze niepos³uszeñstwa biskupowi, gdy¿ zbyt ma³o jest na ten temat danych.
I jeszcze odniosê siê do nastêpuj¹cego zarzutu Rafalskiej:
… Wizjonerzy (…) nie zastosowali siê równie¿ do poleceñ nakazuj¹cych
powstrzymywanie siê od wszelkiej propagandy domniemanych objawieñ,
które dokonuj¹ siê przy udziale (…) publicznych wyst¹pieñ wizjonerów
(…) oraz faktu, który ma to dowodziæ (…). w dokumencie z Zadaru biskupi Jugos³awii nie wypowiedzieli siê na temat propagowania domniemanych objawieñ. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e nadal obowi¹zuje zakaz publicznych wyst¹pieñ wizjonerów z Medjugorje wydany przez pierwsz¹ komisjê dochodzeniow¹. Ma on obowi¹zywaæ do czasu wydania
przez Koœció³ opinii o autentycznoœci rzekomych objawieñ z Medjugorje.

(Tu Rafalska cytuje artyku³ z „Glasu Koncila” z 1 kwietnia 1984).
Odnoœnie do krótkiego orzeczenia z Zadaru, które nie wchodzi³o
w tak szczegó³owe kwestie, jakimi s¹ wyst¹pienia publiczne wizjonerów, ju¿ napisa³em. Dodam tylko, ¿e jeœli widz¹cy mówi¹ innym ludziom o swoim doœwiadczeniu wewnêtrznym, zapewne
281
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wi¹¿e siê to z uzyskaniem pozwolenia Koœcio³a na przep³yw informacji odnoœnie do objawieñ. Nie g³osz¹ oni konferencji w imieniu
Koœcio³a, a tylko mówi¹ o swoich osobistych prze¿yciach. Rafalska
zacytowa³a artyku³ z 1984 r., a w 1987 r. Konferencja Episkopatu zezwoli³a na swobodny przep³yw takich informacji. To, ¿e w deklaracji z Zadaru nie ma nic na temat propagowania objawieñ z Medziugorja, nie znaczy, ¿e do dnia dzisiejszego obowi¹zuje nieaktualne ju¿ stanowisko biskupa anicia. Deklaracja ta te¿ nic nie mówi³a
o mo¿liwoœci odbywania pielgrzymek do Medziugorja, a wcale nie
znaczy, ¿e w zwi¹zku z tym obowi¹zuje zakaz pielgrzymowania,
który chcia³ wprowadziæ biskup Mostaru.
Rafalska postawi³a zarzut [franciszkanom] (ten zarzut mo¿e te¿ dotyczy widz¹cych i wiernych, bo wszyscy byli wymienieni w sformu³owanym wniosku), ¿e odbywaj¹ siê jakieœ „praktyki pobo¿ne zwi¹zane
z nadzwyczajnymi objawieniami”. Nie wiemy, o jakie praktyki pobo¿ne
chodzi³o Rafalskiej, bo w ca³ym Koœciele odmawia siê ro¿aniec, jest
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu czy adoracja Krzy¿a, a mo¿e chodzi³o o Mszê œwiêt¹?... Wszystkie wymienione „praktyki pobo¿ne”
praktykuje siê w Koœciele katolickim, a nie tylko w Medziugorju.
Na zakoñczenie tego podrozdzia³u umieszczê wa¿ny fakt, o którym ju¿ wspomnia³em przy innych okazjach, a który pominê³a
w swojej pracy Rafalska:
W sierpniu 1993 r. chorwacki tygodnik katolicki „Glas Koncila”
przytoczy³ oœwiadczenie kardyna³a Kuharicia:
„My, biskupi, po trzyletniej pracy w Komisji przyjêliœmy Medziugorje jako
miejsce p¹tnicze, jako sanktuarium. To znaczy, ¿e nie mamy nic, je¿eli
ktoœ oddaje czeœæ Matce Bo¿ej w sposób, który jest zgodny z nauk¹
i wiar¹ Koœcio³a (...)”282.

Podsumowanie
Podstawowym b³êdem analizowanego podrozdzia³u jest przedstawienie stanowiska Koœcio³a niezgodnie z faktycznym stanem rzeczy. Rafalska pope³ni³a tak¿e tutaj b³êdy rzeczowe, bezpodstawnie
oskar¿a³a wielu ludzi.
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Komentarz do podrozdzia³u: D. „Opinia Stolicy Apostolskiej”
(s. 258–264)
Wnioski, które Rafalska wyprowadzi³a w analizowanym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y
pos³uszeñstwa mo¿na stwierdziæ, i¿ Kongregacja Nauki Wiary nie interweniowa³a bezpoœrednio w sprawê rzekomych objawieñ z Medjugorie
(…) za ka¿dym razem nawi¹zywa³a do prac komisji dochodzeniowych badaj¹cych owe zjawiska. Na zwi¹zek ten Kongregacja wskazywa³a albo
przez powstrzymywanie siê od wydania swego os¹du przed og³oszeniem
wyników prac pierwszej komisji, albo poprzez powo³ywanie siê na wyniki
jej prac lub te¿ przez odnoszenie siê do deklaracji z Zadaru opartej na materia³ach drugiej komisji dochodzeniowej.
Je¿eli chodzi o postawê wizjonerów i wiernych to nie przestrzegaj¹
oni nakazów wydanych przez Kongregacjê Nauki Wiary jak tego wymaga regu³a pos³uszeñstwa. Zwolennicy „objawieñ” z Medjugorje,
dzia³aj¹c wbrew wskazówkom owej Kongregacji „nie wahaj¹ siê uwiarygodniæ wydarzeñ, powo³uj¹c siê […] na ¿yczliwoœæ papie¿a”. Twierdz¹ zatem, i¿ „Papie¿ jest za Medjugorje” i w zwi¹zku z tym przypisuj¹
mu liczne wypowiedzi czy gesty maj¹ce udokumentowaæ Jego pozytywne odniesienie do kwestii nadprzyrodzonego charakteru wydarzeñ
z Medjugorje. Nale¿y jednak uznaæ, i¿ stanowi to jedynie domniemanie.
„Jest [bowiem] prawie zawsze niemo¿liwe, aby zweryfikowaæ (sprawdziæ)
Ÿród³a i pewnoœæ œwiadectwa, co czyni je niepewnymi”. Brak udokumentowanych wypowiedzi i gestów Ojca Œwiêtego mo¿e jedynie wskazywaæ na
Jego szacunek wobec autorytetu biskupów Jugos³awii, a szczególnie biskupa Mostaru. Wszystko to zaœ pozwala stwierdziæ, i¿ „Papie¿ nigdy nie
zaj¹³ stanowiska na temat «domniemanych» wydarzeñ z Medjugorje”.
Twierdzenia o Jego pozytywnej ocenie owych rzekomych objawieñ mo¿na
zaliczyæ jedynie do domys³ów („pobo¿nych ¿yczeñ”) osób, które, g³osz¹c
owe twierdzenia, usprawiedliwiaj¹ w ten sposób swoje niezgodne z poleceniem Kongregacji Nauki Wiary dzia³ania. Takie postêpowanie zaœ, jako
sprzeczne z regu³¹ pos³uszeñstwa, nie u³atwia pozytywnej weryfikacji pochodzenia rzekomych objawieñ z Medjugorje.

Na koñcu ca³ego rozdzia³u D. Rafalska doda³a:
… Wszystko to zaœ upowa¿nia do wysnucia wniosku, i¿ domniemane objawienia z Medjugorje nie mog¹ pochodziæ od Boga (…).
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Analiza faktów prowadz¹cych D. Rafalsk¹
do powy¿szych wniosków
Dorota Rafalska przytacza³a dokumenty, sugeruj¹c, ¿e Stolica
Apostolska mia³a w sprawie objawieñ z Medziugorja nieomal identyczne zdanie, jak Biskup Mostaru. Napisa³a tak:
Na zwi¹zek ten Kongregacja wskazywa³a albo przez powstrzymywanie siê od
wydawania swego s¹du przed og³oszeniem wyników prac pierwszej komisji,
albo przez powo³ywanie siê na wyniki jej prac lub te¿ odnoszenie siê do deklaracji z Zadaru opartej na materia³ach drugiej komisji dochodzeniowej

oraz:
Co do akceptacji poleceñ odpowiedniej w³adzy koœcielnej (lub braku takiej akceptacji) przez wizjonerów i wiernych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e postawa przez nich zajêta wobec os¹du Kongregacji Nauki Wiary w niczym
nie odbiega od tej, któr¹ zajêli oni wobec poleceñ biskupa diecezji Mostar-Duvno i Konferencji Episkopatu Jugos³awii.

Interpretacja dokumentów Stolicy Apostolskiej przez D. Rafalsk¹ jest tendencyjna i niezgodna z ich wymow¹, poniewa¿ opinia
Stolicy Apostolskiej nie by³a identyczna z opini¹ biskupa Mostaru,
ani orzeczenie Konferencji Episkopatu Jugos³awii nie by³o takie
samo jak przekonanie bpa Mostaru.
Jako fakty, które mia³y ukazywaæ opiniê stolicy Apostolskiej Rafalska przytoczy³a: list sekretarza Kongregacji Nauki Wiary kard.
Bovone z 23 maja 1985 r. do bp Edigio Caporella, sekretarza Konferencji Biskupów W³och, na podstawie którego wysunê³a wniosek, ¿e
sekretarz Kongregacji Nauki Wiary zwróci³ siê z proœb¹ do biskupa
E. Caporella, aby
Konferencja ta publicznie odradza³a wiernym (…) organizowanie
[pielgrzymek].

Powo³a³a siê na wypowiedŸ kardyna³a Ratzingera z 1986 roku,
który równie¿ mia³ wypowiadaæ siê o zakazie organizowania oficjalnych pielgrzymek do Medziugorja. Rafalska napisa³a równie¿, ¿e
W listach z 4 lipca 1995 roku i 25 marca 1996 roku skierowanym do biskupów francuskich, Kongregacja orzek³a natomiast, ¿e „nie nale¿y organizowaæ oficjalnych, tak parafialnych jak i diecezjalnych pielgrzymek do
Medjugorje rozumianego jako miejsca rzekomych objawieñ maryjnych”.
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Powo³a³a siê na wypowiedŸ rzecznika prasowego Nawarro-Valsa
z 21 sierpnia 1996 roku i napisa³a:
… ani parafie, ani diecezje czy nawet biskupi nie mog¹ organizowaæ oficjalnych pielgrzymek do Medjugorje. Tego rodzaju pielgrzymki bowiem
mog³yby przyczyniæ siê do powstania s¹du, ¿e dokonuj¹ce siê w Medjugorje zjawiska maj¹ aprobatê Koœcio³a.
Wed³ug Rafalskiej rzecznik ten stwierdzi³
i¿ dozwolone s¹ te wyjazdy do Medjugorje, które traktuj¹ tê parafiê wy³¹cznie jako miejsce modlitwy i kultu religijnego, nie wi¹¿¹c ich przy tym (modlitwy i kultu) z jakimkolwiek objawieniem maryjnym. To wiêc oznacza, ¿e
w ¿adnym przypadku nie nale¿y jechaæ tam jak do miejscowoœci, w której
ukazuje siê Matka Bo¿a.

Autorka powo³a³a siê te¿ na list kardyna³a Bertone z 23 maja 1985
roku, który wg niej zwróci³ siê do biskupa Edigio Caporella, aby
Konferencja Episkopatu W³och odradza³a publicznie wiernym „nadawania
rozg³osu (rzekomym objawieniom) szczególnie poprzez materia³y pisane.

Najpierw zauwa¿my, ¿e dokumenty Stolicy Apostolskiej283 z roku
1985, a nawet z 1986 roku, nie mog³y zachêcaæ do pielgrzymowania
do Medziugorja, skoro Biskup Mostaru chcia³ w 1984 roku zakazaæ
wszystkich dzia³añ, które wi¹za³y siê z objawieniami (³¹cznie z zakazem odprawiania Mszy œw. przez niektórych franciszkanów i nakazem
zdeponowania wszystkich osobistych notatek widz¹cych dotycz¹cych
tajemnic Pani284). Dopiero g³osy krytyki niektórych teologów, biskupów z Konferencji Episkopatu przyczyni³y siê do tego, ¿e prefekt Kongregacji Nauki Wiary w 1987 roku powierzy³ badanie wydarzeñ z parafii Medziugorja Episkopatowi Jugos³awii285. Wczeœniej ju¿ kardyna³
283 Tu trzeba zauwa¿yæ, ¿e wyrywane przez Rafalsk¹ z kontekstu ca³oœci listów zdania nadaj¹ tym dokumentom inny wydŸwiêk. One nie by³y pisane w takim
negatywnym tonie wobec objawieñ medjugorskich, jak przedstawi³a je w swojej
pracy Rafalska.
284 Tu mo¿na siê te¿ powo³aæ na wypowiedŸ JE F. Franicia, przewodnicz¹cego
Doktrynalnej Komisji Episkopatu, który odnoœnie do ¿¹dania biskupa zdeponowania osobistych tajemnic widz¹cych powiedzia³: „Ojciec biskup nie ma prawa tego
¿¹daæ” (M. Ljubiæ, A. Castella, Medziugorje.Ostanie wezwanie do modlitwy i nawrócenia, 116).
285 M. Dugdandiæ, Medziugorje w Koœciele, 94.
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Casaroli (Notatk¹ Pañstwa Watykan z 1 kwietnia 1985 roku) zobowi¹za³ chorwackiego kardyna³a, aby z powodu publicznego wyst¹pienia bp anicia przez list:
„Posizione attuale (….)” przekaza³ bp aniciowi, „¿e suspenduje wszelkie
prywatne komunikaty zanim nie zostan¹ zgromadzone wszystkie elementy pozwalaj¹ce wyjaœniæ wydarzenia i wypowiedzieæ ostateczny os¹d”.

Rafalska o tym wa¿nym dokumencie Watykanu, który wrêcz upomina biskupa anicia, nie wspomnia³a. Ró¿nica jest ogromna miêdzy os¹dem
biskupa miejsca a opini¹ Stolicy Apostolskiej, która przyjê³a takie stanowisko
jak Konferencja Episkopatu, a ta zezwala³a na swobodny przep³yw informacji
o objawieniach i dopuszcza³a mo¿liwoœæ pielgrzymowania do Medziugorja
(nie z ramienia Koœcio³a). D. Rafalska tak¿e wypaczy³a wypowiedŸ rzecznika
Stolicy Apostolskiej. Wed³ug D. Rafalskiej powiedzia³ on:
[i¿] dozwolone s¹ te wyjazdy do Medjugorje, które traktuj¹ tê parafiê wy³¹cznie jako miejsce modlitwy i kultu religijnego, nie wi¹¿¹c ich przy tym
(modlitwy i kultu) z jakimkolwiek objawieniem maryjnym. To wiêc oznacza, ¿e w ¿adnym przypadku nie nale¿y jechaæ tam jak do miejscowoœci,
w której ukazuje siê Matka Bo¿a,

a znaczy³oby to, ¿e nie wolno mieæ ¿adnej osobistej opinii-wiary w te objawienia, wolno tylko pielgrzymowaæ do jakiegoœ abstrakcyjnego miejsca
modlitwy. Tymczasem rzecznik Stolicy Apostolskiej powiedzia³:
„oficjalne pielgrzymki do Medziugorja pojmowanego jako miejsca objawieñ maryjnych nie mog¹ byæ organizowane ani na poziomie parafii, ani
diecezji, dlatego, ¿e nie by³oby to zgodne z tym, co powiedzieli biskupi
z by³ej Jugos³awii we wspomnianym oœwiadczeniu” .

Zapewne w tej wypowiedzi chodzi³o o to, ¿e nie wolno organizowaæ
takich pielgrzymek, które sugerowa³yby uznanie tych objawieñ jako
prawdziwych, a nie o to, ¿e nie wolno mieæ wiary (prywatnej) w te objawienia, kiedy pielgrzymuje siê do Medziugorja. Oczywiœcie nikt by nie
przyjecha³ do Medziugorja, gdyby nie wierzy³ w objawienia Matki Bo¿ej.
Koœció³ dopuszcza³by zaistnienie ob³udy, polegaj¹cej na udawaniu, ¿e jedzie siê do miejsca modlitwy (oficjalnie nie wierz¹c w te objawienia), ale
tak naprawdê, po cichu, w ukryciu, wierz¹c w nie. W takiej sytuacji lepsza
by by³a chyba decyzja, aby w ogóle zakazaæ pielgrzymowania do Me-
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dziugorja ani¿eli akceptowaæ ob³udê i dwuznacznoœæ. Z wypowiedzi dostojników koœcielnych dowiadujemy siê, ¿e Koœció³ czeka na owoce tych
objawieñ. Ale czy one mog³yby zaistnieæ, skoro nikt by nie przyjecha³ do
Medziugorja (bo nie wolno mieæ wiary w te objawienia)? O tym, ¿e zapewne rzecznik Stolicy Apostolskiej tak nie myœla³ (jak sugeruje D. Rafalska), œwiadczy jego stwierdzenie:
„Nie mo¿na powiedzieæ ludziom, ¿e nie mog¹ tam pojechaæ, dopóki siê
nie udowodni, ¿e objawienia s¹ fa³szywe”286.

Innymi s³owy – problem wyjazdu wielu ludzi do Medziugorja (nawet
ten prywatny) rzecznik zwi¹za³ z objawieniami Matki Bo¿ej, a nie z jak¹œ
atrakcj¹ turystyczn¹ tego miejsca lub dobrymi warunkami do modlitwy.
Koœció³ zdaje sobie sprawê, ¿e ludzie jad¹ do Medziugorja, bo wierz¹
w objawienia Matki Bo¿ej, ale skoro nie udowodniono, ¿e objawienia s¹
fa³szywe, ludzie prywatnie i z ow¹ prywatn¹ wiar¹ w objawienia mog¹
tam pojechaæ. Skoro rzecznik powo³a³ siê na opiniê Konferencji Episkopatu, to kto móg³ lepiej zrozumieæ ow¹ deklaracjê ni¿ jej przewodnicz¹cy – Franjo Kuhariæ? Podobnie przewodnicz¹cy Doktrynalnej Komisji
Episkopatu Frane Franiæ, który, jak JE F. Kuharic wypowiada³ siê w taki
sposób, i to publicznie. WyraŸnie zauwa¿a siê wiarê obu tych dostojników
w objawienia z Medziugorja. Oczywiœcie jest to ich wiara prywatna,
wyp³ywaj¹ca z osobistego przekonania a nie z oficjalnego nauczania
Koœcio³a, lecz o takiej wierze w objawienia mówi nawet Jan Pawe³ II
15 sierpnia 1983 r. w Lourdes (w Bazylice œw. Piusa X):
„Obyœmy mogli mieæ przejrzyst¹ i mocn¹ wiarê Bernadetty! Od zarania
swych piêtnastu lat, bêd¹c pewnê orêdzia przekazanego przez Maryjê,
mia³a odwagê, by stawiæ czo³a podejrzeniom œwiata doros³ego, by byæ
wiern¹ temu, co otrzyma³a i by dawaæ o nim œwiadectwo.”

Papie¿ wiêc uznaje za wartoœciow¹ wiarê osobist¹ dziewczyny
przed uznaniem jej objawieñ za ostateczne. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e
D. Rafalska opuœci³a bardzo wa¿ny element z wypowiedzi rzecznika
Stolicy Apostolskiej, który oczywiœcie przeczy temu, ¿e Stolica Apo286

To jeszcze jeden dowód, ¿e Koœció³ nie myœli tak jak Rafalska, która
„udowodni³a”, ¿e objawienia te nie mog¹ pochodziæ od Boga, bo wyraŸnie Koœció³
stwierdzi³, ¿e czegoœ takiego nie udowodniono.
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stolska ma identyczne zdanie o objawieniach z Medziugorja jak biskup
Mostaru. Wiemy, ¿e biskup diecezji Mostar twierdzi, ¿e objawienia te
s¹ fa³szywe, a rzecznik Stolicy Apostolskiej wyrazi³ pogl¹d w imieniu
Koscio³a:
„Czy Koœció³, czy Watykan powiedzia³ „nie” Medziugorju? NIE. Nie powiedzieli”.

Czy¿by Rafalska tej wypowiedzi rzecznika Stolicy Apostolskiej
nie zauwa¿y³a?
Rafalska wyrywa³a te¿ z kontekstu, z wielu Ÿróde³, ró¿ne zdania,
kwalifikuj¹c je do tzw. b³êdów Gospy, a tymczasem w tych Ÿród³ach
pominê³a bardzo wa¿ne wypowiedzi – komentarze (odnoœnie do stanowiska Koœcio³a wobec wydarzeñ z Medziugorja) dostojników koœcielnych, chocia¿by wypowiedŸ JE Tarcisio Bertone z ksi¹¿ki
o. Pietro Zorzy Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie
Nie odszuka³a te¿ nowszych wypowiedzi kardyna³a Josepha Ratzingera dotycz¹cych tej kwestii.
(Przytoczy³a wypowiedŸ tego kardyna³a z roku 1986)287. Nie
przytoczy³a w ca³oœci bardzo wa¿nej opinii Kongregacji Nauki Wiary odnoœnie do objawieñ z Medziugorja zawartej w liœcie JE Tarcisio
Bertone do JE Gilberta Aubry, a wczeœniej w swojej pracy wyrwa³a
z kontekstu pewne zdania z tego listu, które zupe³nie zmieni³y jego
sens. Natomiast przytoczy³a z ksi¹¿ki R. Pindela (lub ks. Wójtowicza) nastêpuj¹c¹ domnieman¹ opiniê sekretarza Kongregacji Nauki
Wiary, o której napisa³a:
Za swoiste „wyci¹gniêcie wniosków” z powy¿szych stwierdzeñ przez
Stolicê Apostolsk¹ uznaæ zaœ mo¿na wypowiedŸ sekretarza Kongregacji
Nauki Wiary skierowan¹ do polskich biskupów przy okazji ich wizyty ad
limina apostolorum, któr¹ mo¿na streœciæ w szeœciu punktach:
1. Nadal obowi¹zuje, ¿e niczego nadprzyrodzonego nie mo¿na siê
w tych objawieniach dopatrywaæ
2. Nale¿y informowaæ wiernych, ¿e Medjugorie jest miejscem modlitwy, a nie objawieñ.
3. Nadal obowi¹zuje zakaz urz¹dzania oficjalnych pielgrzymek.
4. To, co mówi istota objawiaj¹ca siê – „Gospa” – zawiera sprzecznoœci,
jest wiêc niepowa¿ne, podobnie postawa i wypowiedzi „widz¹cych”.
287

Te wypowiedzi przytacza³em ju¿ we wczeœniejszych rozdzia³ach tej pracy.
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5. Aktualny ordynariusz Mostaru zajmuje stanowisko negatywne.
6. Wobec rozpowszechnionej szeroko propagandy i popularnych pielgrzymek sprawa jest powa¿na i delikatna i wymaga roztropnego postêpowania.

Nie jest to wypowiedŸ sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, natomiast jej streszczenie. Nie wiadomo, o jakich tu biskupów chodzi³o
(tego orzeczenia nikt nie podpisa³) i kiedy zosta³o ono wypowiedziane288. Jest to wa¿ne w kontekœcie faktu podwa¿enia przez Rafalsk¹
wszelkich prywatnych opinii Ojca Œwiêtego odnosz¹cych siê objawieñ z Medziugorja, a które zosta³y potwierdzone przez wielu innych biskupów (tak¿e niektórzy byli z wizyt¹ ad limina289, te wypowiedzi publikowali w prasie, podpisali siê oraz napisali, kiedy Ojciec Œwiêty tak powiedzia³, w jakich okolicznoœciach). Byæ mo¿e dla
Rafalskiej Mirjana Soldo i o. Jozo Zovko nie mog¹ byæ wiarygodnymi œwiadkami, bo tych oskar¿a³a o ró¿ne b³êdy, ale mimo to mo¿na
dodaæ, ¿e Ojciec Œwiêty sam poprosi³ Mirjanê, rozmawia³ z ni¹ po
w³osku kilka minut i powiedzia³:
„Gdybym nie by³ papie¿em, ju¿ dawno by³bym w Medziugorju”

(by³o to w 1997 r.). Do ojca Jozo 20 lipca 1992 r. Ojciec Œwiêty skierowa³ nastêpuj¹ce s³owa:
„Troszczcie siê o Medziugorje, pilnujcie Medziugorja, wytrwajcie, nie
poddajcie siê. Odwagi, jestem z wami. Broñcie, idŸcie œladem Medziugorja.”

Przytoczê teraz wybrane œwiadectwa osób bardzo wiarygodnych, bo biskupów, którzy us³yszeli bezpoœrednio opiniê Ojca Œwiêtego o Medziugorju290.
Jego ekscelencja M. Krieger by³ w Medziugorju czterokrotnie.
288 Nie podwa¿am wiarygodnoœci tej opinii, ale nie ma on rangi dokumentu,
skoro brak w nim daty i podpisu. Mo¿liwe, ¿e jest to tylko czyjœ prywatny os¹d
w kwestii Medziugorja.
289 Czy¿by ci biskupi mieli jak¹œ mniejsz¹ rangê od biskupów polskich, skoro
ich wypowiedzi s¹ dla Rafalskiej niewiarygodne?
290 Wypowiedzi te mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Centrum Informacyjnego „Mir” albo w pracy M. Dugandiæ Medziugorje w Koœciele, przytaczaj¹c je
odwo³ujê siê do tych Ÿróde³.
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Oto co napisa³:
„W 1988 roku razem z oœmioma innymi biskupami i trzydziestoma trzema
duchownymi, by³em na rekolekcjach w Watykanie. Papie¿ wiedzia³, i¿ po
rekolekcjach wielu z nas wybiera siê do Medjugorie. Przed naszym wyjazdem z Rzymu, po prywatnej Mszy Œw. z Papie¿em powiedzia³ do nas
(nie pytany o nic) «Módlcie siê za mnie w Medjugorie».
Przy innej okazji powiedzia³em do Papie¿a: «Czwarty raz jadê do Medjugorie». Ojciec Œwiêty odrzek³: «Medjugorie, to jest duchowe centrum
œwiata». Tego samego dnia razem z innym brazylijskimi biskupami, rozmawia³em z Papie¿em w czasie obiadu i zwróci³em siê do niego: «Wasza
Œwi¹tobliwoœæ, czy mogê powiedzieæ wizjonerom z Medjugorie, ¿e maj¹
b³ogos³awieñstwo Waszej Œwi¹tobliwoœci?» On odpowiedzia³: «Tak, tak»
i mnie obj¹³”.

Tak¿e wypowiedŸ biskupa Krigera dla National Catholic Register.
„Rozmawia³em z Ojcem Œwiêtym 24 lutego 1990… Powiedzia³em mu,
¿e by³em w Medjugorie ju¿ trzykrotnie i ponownie jadê tam w przysz³ym
tygodniu. Papie¿ po prostu powiedzia³: „Medziugorie jest wielkim centrum duchowym” [podkr. moje – M. A.].

Podczas rozmowy z biskupem Floresem 1989:
Arcybiskup Patrick F. Flores z San Antonio w Teksasie (USA)
po spotkaniu z Ojcem Œwiêtym miêdzy innymi powiedzia³:
„By³em z wizyt¹ u Ojca Œwiêtego w styczniu. Powiedzia³em mu «Wasza
Œwi¹tobliwoœæ, wielu ludzi z mojej archidiecezji udaje siê do Medziugorja, a ja ani nie zezwoli³em, ani nie zabroni³em, co mam robiæ?»
Papie¿ mi odpowiedzia³: «Pozwól ludziom, aby tam jechali. Tam siê
modl¹!»
Nabra³em odwagi dziêki tej odpowiedzi i powiedzia³em Papie¿owi:
«Ale równie¿ i mnie zapraszaj¹, ¿ebym pojecha³ z nimi w sierpniu».
Papie¿ odpowiedzia³: «JedŸ i módl siê za mnie». Tak te¿ jestem tutaj
z papieskim b³ogos³awieñstwem”.

JE Angelo Kim, przewodnicz¹cy Episkopatu Korei napisa³ artyku³ w koreañskim tygodniku katolickim („Gazeta Katolicka”) 11
listopada 1990 roku. Mo¿na w nim przeczytaæ m.in.:
„Pod koniec ostatniego Synodu w Rzymie, biskupi koreañscy zostali zaproszeni na obiad u Papie¿a. JE Kim korzystaj¹c z okazji zwróci³ siê do
Papie¿a s³owami «Dziêki Waszej Œwi¹tobliwoœci Polska zosta³a wyzwolona z komunizmu». Papie¿ na to odpowiedzia³: «Nie ja to uczy-
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ni³em. To jest dzie³o Matki Bo¿ej, tak jak Ona zapowiedzia³a to w Fatimie, w Medziugorju (….) S¹ biskupi tak jak w Jugos³awi, którzy s¹ przeciwko…. Ale trzeba patrzeæ równie¿ na t³umy ludzi, którzy tu przybywaj¹
i na liczne nawrócenia. Wszystko to jest zgodne z duchem Ewangelii,
wszystkie te fakty trzeba przeanalizowaæ»”.

W listopadzie 1994 roku paragwajski arcybiskup Felipe Santiago
Benetez zapyta³ Ojca Œwiêtego, czy nale¿y pozwalaæ, by ludzie siê
gromadzili w duchu Medzjugoria, zw³aszcza z ojcami z Medziugorja.
Papie¿ mu odpowiedzia³:
„Pozwalaj na wszystko co siê wi¹¿e z Medziugorjem”.

Œwiadectwo z 1997, które z³o¿y³ Marcello Pierucci z Bolonii, który
goœci³ arcybiskupa Ricci w czasie Kongresu Eucharystycznego. Jest to
cytat z wypowiedzi biskupa:
„Znajdowa³em siê w prywatnej kaplicy Ojca Œwiêtego na porannej
Mszy œw. Na koñcu Mszy œw. Ojciec Œwiêty zbli¿y³ siê do nas i osobiœcie pozdrowi³ wszystkich obecnych. Obok mnie sta³ bp Roberto
Cavallero z Sanktuarium matki Bo¿ej z Orto w Chiavari. Kiedy Papie¿
zbli¿y³ siê do nas, aby nas pozdrowiæ bp Cavallero powiedzia³: «Ojcze
Œwiêty w³aœnie przyjecha³em z Medziugorja». Wówczas Papie¿ zapyta³ go: «Czy Wasza Eminencja wierzy?» Biskup odpowiedzia³:
«Tak, Ojcze Œwiêty». Z kolei biskup Cavallero zapyta³ Papie¿a:
«A czy Ty Ojcze Œwiêty wierzysz?». Po tym pytaniu Papie¿ zastanowi³ siê na chwilê trwaj¹c w milczeniu i z przerwami odpowiedzia³:
«Wierzê,... wierzê,... wierzê»”.

Arcybiskup Ricci powtórzy³ to œwiadectwo w obecnoœci JE
Novella Pedezziniego i JE Gastone Simoniego drugi raz.
Jednym ze œwiadectw jest te¿ wypowiedŸ biskupa Hnilicy dla
PUR Magazin („Politik und Religion” numer grudniowy 2004 r.).
Z artykulu dowiadujemy siê, ¿e biskup Hnilica zosta³ zachêcony do
wyjazdu do Medziugorja przez Papie¿a, który stwierdzi³:
„… widzisz, Medziugorje jest kontynuacj¹ Fatimy (…)”.

W wywiadzie tym biskup Hnilica potwierdzi³ inn¹ wypowiedŸ Ojca Œwietego, który do grupy lekarzy z Mediolanu powiedzia³ 1 sierpnia 1989 r.:
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„Tak, dzisiaj œwiat utraci³ sens tego, co nadprzyrodzone. W Medziugorju wiele osób poszukiwa³o i znalaz³o sens w modlitwie, poœcie
i spowiedzi”291.

Biskup Hnilica 25 marca 1994 roku na Górze Objawieñ wypowiada³ s³owa aktu oddania œwiata (szczególnie Rosji) Niepokalanemu Sercu Maryi, a czyni³ to zapewne w ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym (zapewne nie robi³ tego bez zgody Ojca Œwiêtego). Mo¿na te¿
wspomnieæ o œwiadectwie prezydenta Chorwacji Franjo Tuðmana,
który stwierdzi³ publicznie w 1997 r. w obecnoœci ksiê¿y z Medziugorja, biskupa Mostaru oraz piêtnastu najwy¿szych urzêdników
Chorwacji i Federacji BiH:
„Ponownie powtarzam, ¿e podczas mojej ostatniej rozmowy z papie¿em
Janem Paw³em II Ojciec Œwiêty powiedzia³ mi, ¿e przy okazji wizyty
w Boœni i Hercegowinie chcia³by odwiedziæ równie¿ Medziugorje”292.

Rafalska jednak podwa¿y³a wiarygodnoœæ tych faktów, w swoich
wnioskach napisa³a tak:
Je¿eli chodzi o postawê wizjonerów i wiernych, to nie przestrzegaj¹ oni
nakazów wydanych przez Kongregacje Nauki Wiary, jak tego wymaga
regu³a pos³uszeñstwa. Zwolennicy „objawieñ” z Medjugorje, dzia³aj¹c
wbrew wskazówkom owej Kongregacji „nie wahaj¹ siê uwiarygodniæ wydarzeñ powo³uj¹c siê […] na ¿yczliwoœæ papie¿a”. Twierdz¹ zatem, i¿ „Papie¿ jest za Medjugorje” i w zwi¹zku z tym przypisuj¹ mu liczne wypowiedzi
czy gesty maj¹ce udokumentowaæ Jego pozytywne odniesienie do kwestii
nadprzyrodzonego charakteru wydarzeñ z Medjugorje. Nale¿y jednak uznaæ, i¿ stanowi to jedynie domniemanie. „Jest [bowiem] prawie zawsze niemo¿liwe aby zweryfikowaæ (sprawdziæ) Ÿród³a i pewnoœæ œwiadectwa, co
czyni je niepewnymi”. Brak udokumentowanych wypowiedzi i gestów Ojca
Œwiêtego mo¿e jedynie wskazywaæ na Jego szacunek wobec autorytetu biskupów Jugos³awii, a szczególnie biskupa Mostaru. Wszystko to zaœ pozwala
291

Cytat wypowiedzi Ojca Œwiêtego, nieznacznie ró¿ni¹cy siê w swoim sformu³owaniu od tego, co powiedzia³ do bp Hnilicy, wzi¹³em z pracy M. Dugandiæ
Medziugorje w Koœciele.
292 ¯adne Ÿród³a nie wyjaœniaj¹, dlaczego do tej wizyty w Meðugorje nie
dosz³o, ale niektórzy komentuj¹ to faktem, ¿e Ojciec Œwiêty nigdy nie przyje¿d¿a
w te miejsca, gdzie nie jest zaproszony przez zwierzchników koœcielnych (czyli biskupa ordynariusza) danej diecezji.
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stwierdziæ, i¿ „Papie¿ nigdy nie zaj¹³ stanowiska na temat «domniemanych»
wydarzeñ z Medjugorje”. Twierdzenia o Jego pozytywnej ocenie owych rzekomych objawieñ mo¿na zaliczyæ jedynie do domys³ów („pobo¿nych ¿yczeñ”) osób, które g³osz¹c owe twierdzenia, usprawiedliwiaj¹ w ten sposób
swoje niezgodne z poleceniem Kongregacji Nauki Wiary dzia³ania (…).

Rafalska jest niekonsekwentna, poniewa¿ jako wiarygodny fakt
przyjê³a streszczon¹ i niepotwierdzon¹ przez nikogo wypowiedŸ sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, natomiast odrzuci³a te fakty, które
s¹ o wiele bardziej wiarygodne, ni¿ owo streszczenie wypowiedzi sekretarza Kongregacji Nauki Wiary. Po œmierci Ojca Œwiêtego pojawi³y
siê „dowody pisemne” jego osobistej nie tylko ¿yczliwoœci (jak napisa³a
Rafalska) wobec objawieñ z Medziugorja, ale osobistej wiary w te objawienia. S¹ to listy napisane odrêcznie przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II do pañstwa Skwarnickich. Fotokopie tych dokumentów (gdzie
mo¿na rozpoznaæ charakter pisma Jana Paw³a II) zosta³y zamieszczone
w majowym numerze „Echa Maryi Królowej Pokoju” z 2005 roku293.
Zacytujê fragmenty tych listów:
1. Z 8.12.1992 roku
„+Drodzy Pañstwo!
... Pani Zofio dziêkujê za wszystko, co tyczy siê Medziugorja. Ja te¿ codziennie pielgrzymujê tam w modlitwie: ³¹czê siê w modlitwie z wszystkimi, którzy tam siê modl¹ albo stamt¹d czerpi¹ wezwanie do modlitwy.
Dziœ to wezwanie zrozumieliœmy lepiej. Cieszê siê, ¿e naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i aposto³ów (…)”.
Jan Pawe³ II

W tym liœcie jest nie tylko wyra¿ona (w sposób poœredni) wiara
Ojca Œwiêtego w objawienia z Medziugorja, bo tylko ona mo¿e kogoœ mobilizowaæ, aby codziennie duchowo pielgrzymowa³ do tego
sanktuarium. Papie¿ mówi o wezwaniu – maj¹c na uwadze wezwanie Matki Bo¿ej, bo przecie¿ Gospa wzywa³a do modlitwy, do pokoju. Ojciec Œwiêty zauwa¿y³, pisz¹c ten list w czasie tocz¹cej siê
wojny na Ba³kanach, ¿e wezwanie Gospy do pokoju zrozumieliœmy
w tym czasie wojny lepiej.
293

Ostatni cytowany list pochodzi z ksi¹¿ki Jan Pawe³ II. Pozdrawiam
i b³ogos³awiê. Listy prywatne papie¿a Marka Skwarnickiego. – „Œwiat Ksi¹¿ki”
2005, które do druku poda³ i komentarzem opatrzy³ adresat, Marek Skwarnicki.
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Takie podejœcie Ojca Œwiêtego do kwestii Medziugorja jest
jeszcze bardziej widoczne w drugim liœcie, który napisa³ on w Watykanie 25 lutego 1994 roku. Oto jego fragmenty:
2. Z 25 lutego 1994 roku
„+Drodzy Pañstwo!
Bardzo dziêkujê za oba listy. Pani Zofia pisze o Ba³kanach. Teraz chyba
lepiej rozumie siê Medjugorie. To jakieœ „naleganie” Matki rozumie siê
dziœ lepiej maj¹c przed oczyma wielkoœæ zagro¿enia. Równoczeœnie
odpowiedŸ szczególnej modlitwy – i to ludzi z ca³ego œwiata – napawa
nadziej¹, ¿e i tutaj dobro zwyciê¿y. Pokój jest mo¿liwy – taka by³a myœl
wiod¹ca dnia modlitw 23 stycznia przygotowanego przez specjaln¹ sesjê
w Watykanie, w której bra³ udzia³ T. Mazowiecki (…).
Z b³ogos³awieñstwem Jan Pawe³ II”

3. Z 28 maja 1992
„… a teraz codziennie wracamy modlitw¹ do Mediugorii (….).
Jan Pawe³ II”

4. Z 30 marca 1991 roku
„… i niech wszystko dobrze siê uk³ada na szlaku Medziugorje–Rzym.
Jan Pawe³ II”

5. Z 6 grudnia 1993 roku.
„(…) Wiem, ¿e Pani Zofia patrzy bardzo w stronê Medjugorie, a ostatnio
równie¿ w stronê Ostrej Bramy, na podstawie ca³ej swojej przesz³oœci. Ja,
jak wiadomo, by³em w Ostrej Bramie, nawet cytowa³em tam Mickiewicza.
Nie by³em natomiast w Medjugorie, lecz równie¿ patrzê w tamt¹ stronê. Niech Pan powie o tym ¯onie. Patrzê w tamt¹ stronê i zdaje mi
siê, ¿e nie mo¿na zrozumieæ dzisiejszych strasznych wypadków na
Ba³kanach bez Medjugorie (…).
Jan Pawe³ II”.

Drugim „dowodem pisemnym” osobistej wiary Ojca Œwiêtego jest
nastêpuj¹ce wydarzenie, opisane przez w³oski dziennik „Il Messagero”
z 1 czerwca 2005.
Mowa jest w nim o figurce Matki Bo¿ej z Medziugorja i to nie tylko przywiezion¹ z tego sanktuarium, ale typow¹ dla tego miejsca. Ta
figurka p³aka³a krwami ³zami w lutym 1995 roku 13 razy: w domu ro-
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dziny Gregori wobec dziesiêciorga œwiadków, ale tak¿e w domu biskupim, gdzie sam biskup monsignore Grillo by³ tego œwiadkiem. Ta
figurka wi¹¿e siê te¿ z osob¹ Jana Paw³a II. Kiedy pewnego wieczoru
biskup Grillo przyniós³ j¹ do Watykanu, Ojciec Œwiêty uczci³ j¹ (zwracaj¹c siê do niej wprost), modli³ siê przed ni¹. W koñcu umieœci³ na
g³owie Matki Bo¿ej koronê, któr¹ sam przyniós³. Wydarzenie to zosta³o spisane przez bp Grillo w jego dzienniku, kopia tego dokumentu
zosta³a przekazana do Watykanu z podpisem Ojca Œwiêtego (z 20 paŸdziernika 2000 r.). W artykule jest tak¿e wzmianka, ¿e Papie¿ Benedykt XVI wyrazi³ swoje zainteresowanie figurk¹ Matki Bo¿ej z Civitavecchia. Mia³ on powiedzieæ 30 maja 2005 roku do biskupa Grillo:
„Matka Bo¿a z Civitavecchia uczyni wielkie rzeczy”.
Jak mo¿na z wy¿ej przedstawionych faktów wywnioskowaæ, nie
s¹ to tylko, jak stwierdzi³a Rafalska:
„pobo¿ne ¿yczenia” osób, które g³osz¹c owe twierdzenia, usprawiedliwiaj¹ w ten sposób swoje niezgodne z poleceniem Kongregacji Nauki
Wiary dzia³ania (…),

ale s¹ to wiarygodne, udokumentowane wydarzenia. Bardzo wa¿nymi
faktami, które dowodz¹, ¿e Kongregacja Nauki Wiary, a tak¿e Ojciec
Œwiêty maj¹ inne zdanie wobec objawieñ z Medziugorja s¹ zatwierdzone wspólnoty, które „¿yj¹ orêdziami Matki Bo¿ej” z Medziugorja.
Przyk³adem mo¿e byæ „Oaza Pokoju” (maj¹ca status stowarzyszenia
publicznego). W Panamie za³o¿ono wspólnotê Sióstr Maryi Królowej
Pokoju (tak¿e wybudowano identyczny koœció³ jak w Medziugorju,
gdzie prowadzone s¹ modlitwy na wzór medziugorski). Mo¿na tak¿e
wspomnieæ o wspólnocie „Nuovi Orizonti”, za³o¿onej przez Chiarê
Amirante w 1993 roku, której powstanie wi¹¿e siê z orêdziem Gospy
z Medziugorja. Wspólnota ta pragnie wkrótce osi¹œæ w Medziugorju,
a trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e Ojciec Œwiêty mianowa³ Chiarê doradczyni¹ do spraw Duszpasterstwa Emigrantów przy Radzie Pontyfikalnej. Nadto dla niektórych wspólnot, zwi¹zanych z tymi objawieniami,
Koœció³ œwiêci kap³anów. Czy¿by to by³ kolejny przejaw niepos³uszeñstwa Koœcio³owi?
Teraz przejdziemy do zasadniczego zarzutu, jaki postawi³a Rafalska w tym podrozdziale, a mianowicie:
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Je¿eli chodzi o postawê wizjonerów i wiernych to nie przestrzegaj¹ oni
nakazów wydanych przez Kongregacjê Nauki Wiary, jak tego wymaga
regu³a pos³uszeñstwa. Zwolennicy „objawieñ” z Medjugorje, dzia³aj¹c
wbrew wskazówkom owej Kongregacji „nie wahaj¹ siê uwiarygodniæ
wydarzeñ, powo³uj¹c siê […] na ¿yczliwoœæ papie¿a”. Takie postêpowanie zaœ jako sprzeczne z regu³¹ pos³uszeñstwa, nie u³atwia pozytywnej
weryfikacji pochodzenia rzekomych objawieñ z Medjugorje.

Nie wiem, za jakie dzia³ania zostali przez D. Rafalsk¹ oskar¿eni wizjonerzy i wierni, nie przestrzegaj¹cy zaleceñ Kongregacji Wiary, bo Rafalska
z jednej strony nie przedstawi³a owych wskazañ Kongregacji Nauki Wiary
zgodnie z faktycznym stanem rzeczy, z drugiej zaœ strony bezpodstawnie
oskar¿y³a znowu wielu ludzi, dokonuj¹c przy tym b³êdnych uogólnieñ.
Podsumowanie
Dorota Rafalska tendencyjnie i niezgodnie z faktycznym stanem rzeczy interpretowa³a stanowisko Koœcio³a w kwestii objawieñ
z Medziugorja. Manipulowa³a wypowiedziami, wybieraj¹c z kontekstu dogodne dla siebie stwierdzenia. Dokonywa³a b³êdnych
uogólnieñ, wystosowa³a nieuzasadnione oskar¿enia, co jest niedopuszczalne w badaniach naukowych.
Nadto trzeba siê ustosunkowaæ do jej wniosku koñcz¹cego analizowany rozdzia³:
… Wszystko to zaœ upowa¿nia do wysnucia wniosku, i¿ domniemane objawienia z Medjugorje nie mog¹ pochodziæ od Boga (…).

D. Rafalska nie ma takich kompetencji, aby orzekaæ, czy objawienia z Medziugorja pochodz¹ od Boga, czy te¿ nie. Jej wniosek pozostaje
jej tylko prywatn¹ opini¹, która nie zosta³a nale¿ycie udokumentowana.

Komentarz do podrozdzia³u: A. „Wymiar indywidualny”
(s. 265–271)
Ad.1. Postawa wizjonerów (s. 266–271)
Wnioski zawarte w tym podrozdziale
… Odnoœnie do postawy rozumianej jako przejaw cnoty wiary, mo¿na
stwierdziæ, i¿ traktowanie przez Vickê Ivankowiæ Jezusa tak, jakby nie
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by³ Bogiem – drug¹ Osob¹ Trójcy Œwiêtej – œwiadczy o tym, ¿e pod
wp³ywem domniemanych objawieñ nie wzros³o u Vicki poznanie Boga
w³aœnie jako Trójcy.
Jeœli chodzi o postawê rozumian¹ jako przejaw cnoty nadziei trzeba
stwierdziæ, i¿ ods³oniêcie takich „dóbr nieskoñczonych” jak niebo nie
spowodowa³o u wizjonerów z Medjugorje jakiejœ g³êbokiej przemiany
wewnêtrznej, której wyrazem by³aby „wzgarda dla wszystkich rzeczy
tej ziemi” têsknota za niebem, pragnienie œmierci oraz heroiczna wola
zbawienia dusz, nawrócenia grzeszników, zadoœæuczynienie Bogu za
pope³nione przez nich grzechy (tak jak wymaga regu³a owoców).
Na temat postawy rozumianej jako przejaw cnoty mi³oœci, trzeba
powiedzieæ, i¿ fakt, ¿e wizjonerka Vicka Ivankoviæ nie odda³a dziennika „objawieñ”, stanowi wyraŸny dowód jej niepos³uszeñstwa wobec
Koœcio³a reprezentowanego przez biskupa diecezji Mostar-Duvno
anicia. On bowiem (w³aœnie jako biskup) ma prawo i obowi¹zek „wymagaæ pojedynczym poleceniem” by pisma, w których znajduj¹ siê
elementy dotycz¹ce w sposób szczególny religii lub czystoœci obyczajów by³y przed³o¿one jego s¹dowi. Wizjonerzy z Medjugorje nie zaniechali równie¿ dzia³añ sprzeciwiaj¹cych siê postanowieniom w³adzy
koœcielnej odnoœnie propagowania treœci „objawieñ” oraz publicznego wystêpowania. Taka postawa wizjonerów nie œwiadczy zaœ o umi³owaniu woli Bo¿ej zawartej w decyzjach prze³o¿onych, tak jak wymaga tego regu³a owoców. Wyjaœnianie i publikowanie doznañ i przes³añ Gospy dowodzi ponadto widocznego upodobania „[wizjonerów]
do wystêpowania publicznie pod pozorem dawania œwiadectwa”
i wskazuje na brak wymaganych przez wspomnian¹ regu³ê dyskrecji
i pokory. Do dzia³añ przeciwnych cnocie mi³oœci mo¿na te¿ zaliczyæ
lekcewa¿enie przez wizjonerkê Vickê Ivankowiæ dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie w³adze koœcielne oraz zachowanie Mirjany, która gniewa³a siê i by³a „wœciek³a” na biskupa i proboszcza ze
wzglêdu na ich negatywn¹ postawê wobec jej „objawieñ”.
Zaprzeczeniem cnoty mi³oœci, jak ju¿ by³a o tym mowa w regule
owoców, jest równie¿ k³amstwo. Tymczasem wizjonerka Vicka uwa¿a,
¿e mo¿na od czasu do czasu sobie na nie pozwoliæ. Takiego postêpowania nie mog¹ jednak usprawiedliwiæ dobre intencje (…), a zatem
w œwietle pierwszego kryterium wiarygodnoœci nale¿y tak¿e stwierdziæ, i¿
ze wzglêdu na brak prawdomównoœci wizjonerka Vicka Ivankowiæ nie jest
wiarygodna (…). To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ boski charakter zjawisk
pod wp³ywem których opisana postawa zosta³a ukszta³towana.
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Analiza faktów, prowadz¹cych Rafalsk¹ do takich wniosków
W tym podrozdziale D. Rafalska oskar¿y³a Vickê Ivankowiæ o niew³aœciw¹ postawê i kwestionuje 2 cnoty:
1) cnotê wiary, bo wg Rafalskiej Vicka traktuje Jezusa jakby nie by³
Bogiem,
2) cnotê mi³oœci, bo nie odda³a dziennika objawieñ biskupowi, jak
równie¿ sk³ama³a. Vicka, wg Rafalskiej, mia³a te¿ stwierdziæ, ¿e
mo¿na sobie od czasu do czasu na k³amstwo pozwoliæ.
Wnioski te (chodzi o punkt 2) zosta³y wyci¹gniête na podstawie
zas³yszanych pomówieñ skierowanych przeciwko wizjonerom, tak¿e na podstawie wyrwanych z kontekstu ich wypowiedzi (punkt 1).
Rafalska nie prowadzi³a badañ bezpoœrednich wizjonerów294. Natomiast dokona³a wrêcz s¹du nad nimi, szczególnie nad Vick¹. Takie
postêpowanie jest niedopuszczalne w pracy naukowej, budzi równie¿ w¹tpliwoœci w sensie moralnym. Fakty zaczerpnê³a Rafalska
z ksi¹¿ek Boufleta (o którym ju¿ wczeœniej wspomina³em) oraz
z nieobiektywnego artyku³u Les Inquietudes de l’eglise pour Medjugorje zamieszczonego w „Famille Chrétienne” 14 listopada
1997 r. Tak¿e opar³a siê na wypowiedzi biskupa anicia. Rafalska
powo³uj¹c siê na wypowiedŸ biskupa, nie uwzglêdni³a tego, co na
ten temat napisa³ najwa¿niejszy, katolicki organ biskupów Chorwackich – „Glas Koncila”:
„Tak wiêc kto grzebie w prywatnym ¿yciu wizjonerów i innych osób
s³u¿¹cych w sanktuarium, kto œledzi i rozg³asza wieœci o ich rzeczywistych czy rzekomych s³aboœciach, aby w ten sposób udowodniæ nieprawdziwoœæ objawieñ, wyraŸnie nie zna teologii ani praktyki koœcielnej,
a tym bardziej nie boi siê Boga, który zabrania rzucania oszczerstw lecz
i obmowy. Rozg³aszanie cudzych grzechów, nawet gdyby by³y prawdziwe, a nie zmyœlone, jest grzechem obmowy, który mo¿e byæ nawet
grzechem ciê¿kim”.

Rafalska na podstawie wypowiedzi biskupa Mostaru orzek³a:
I tak wizjonerka Vicka Ivankoviæ twierdzi, ¿e „[powinno siê – D.R.] byæ
bardziej [pos³usznym – D.R.] Madonnie ni¿ papie¿owi”.

294 Nie ma tej wiadomoœci w przypisach: przypisy odnosz¹ siê do Ÿróde³ poœrednich.
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Budzi oczywiœcie w¹tpliwoœæ fakt, jeœli Rafalska przypisuje
Vicce tê wypowiedŸ, a widz¹ca jej nie potwierdza. W ¿adnym z orêdzi Gospy nie znajdziemy tego stwierdzenia.
Przeanalizujmy wiêc owe „fakty”, na podstawie których Rafalska
oskar¿y³a Vickê i innych widz¹cych. Niektóre z nich by³y ju¿ omawiane wczeœniej. By³a ju¿ mowa o tym, ¿e Vicka nie odda³a jakiegoœ
„dziennika”, o którym biskup (rzadko bywaj¹cy w Medziugorju) lepiej
wiedzia³ od wizjonerki, ¿e on na pewno istnia³. Vicka twierdzi³a, ¿e takiego „dziennika” nie ma. Wizjonerkê tê wziêli w obronê franciszkanie
oraz wys³annik biskupa, który przyjecha³, aby tê kwestiê zbadaæ.
Ostatecznie tak¿e i on stan¹³ po stronie Vicki. Czy mo¿na wiêc taki fakt
umieœciæ jako dowód k³amstwa Vicki, skoro ktoœ j¹ pomawia³, ona
twierdzi³a, ¿e to by³o oszczerstwo, i nikt tego „k³amstwa” nie udowodni³? Napisa³em ju¿ wczeœniej o tym, ¿e Vicka nie odda³a zapisanych
czy niezapisanych swoich tajemnic, a mia³ to byæ wg Rafalskiej dowód
jej niepos³uszeñstwa wobec biskupa. Nikt nie ma przecie¿ obowi¹zku
informowania biskupa o swoich intymnych prze¿yciach. Podobnie
Vicka nie musia³a wyjawiaæ nikomu swoich tajemnic, skoro poprosi³a
j¹ o to objawiaj¹ca siê Matka Bo¿a. Takie tajemnice mia³a Bernadeta
z Lourdes, a nikt z niej „na si³ê” ich nie wyci¹ga³ dla zbadania prawdziwoœci tamtych objawieñ. Tajemnice fatimskie te¿ zosta³y ujawnione
w odpowiednim czasie i odpowiednim osobom, na które wskaza³a
Matka Bo¿a. Rafalska twierdzi³a w swojej pracy, ¿e by³ to fakt publiczny, wiêc trzeba by³o o nim przekazaæ informacjê biskupowi, skoro
on tego za¿¹da³. Oczywiœcie jest to nieprawda, bo nikt oprócz Vicki
czy innych widz¹cych nie wie, co jest treœci¹ owych tajemnic. Faktem
publicznym jest jedynie zdawkowa informacja o ich istnieniu, a nie ich
treœæ. Faktem publicznym sta³yby siê wtedy, gdyby jakieœ osoby (poza
wizjonerami) zna³y ich treœæ. Zreszt¹ ani Konferencja Episkopatu, ani
Stolica Apostolska nie potwierdzi³a tego, ¿e biskup mia³ w tej kwestii
racjê. Cytowa³em ju¿ wypowiedŸ JE F. Franicia, przewodnicz¹cego
Doktrynalnej Komisji Episkopatu, który odnoœnie ¿¹dania biskupa
zdeponowania osobistych tajemnic widz¹cych powiedzia³:
„Ojciec biskup nie ma prawa tego ¿¹daæ”295.
295 M. Ljubiæ, A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia, 116.
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Do kategorii dowódów – faktów, wrêcz niedorzecznych, nale¿y informacja zaczerpniêta z przedstawionego ju¿ artyku³u Les Inquietudes de
l’eglise pour Medjugorje.
Zaprzeczeniem cnoty mi³oœci jak ju¿ by³a o tym mowa w regule owoców, jest
równie¿ k³amstwo. Tymczasem wizjonerka Vicka uwa¿a, ¿e mo¿na od czasu
do czasu sobie na nie pozwoliæ. Takiego postêpowania nie mog¹ jednak
usprawiedliwiæ dobre intencje (…) „nikt nie mówi […], ¿e myœli ca³y czas
tak samo. Ka¿dy przyjmuje, ¿e od czasu do czasu mo¿na pok³amaæ.

Oczywiœcie bardzo trudno udowodniæ, ¿e czyjeœ pomówienia s¹ nieprawd¹, ale tutaj mia³ takie s³owa us³yszeæ o. Janko Bubalo. A tymczasem
franciszkanin ten nie oskar¿a³ Vicki o stosowanie k³amstwa, chocia¿ to
w³aœnie on napisa³ ksi¹¿kê, w której zamieœci³ przeprowadzone z Vick¹
wywiady. Czy autor artyku³u z „Famille Chrétienne” (pisz¹cy bardzo daleko od Medziugorja) lepiej wiedzia³ od ojca Bubalo, co mia³a powiedzieæ
mu Vicka? Jeœli jednak Vicka coœ takiego powiedzia³a, to trzeba by zbadaæ okolicznoœci i kontekst ca³ej wypowiedzi, a nie sugerowaæ od razu z³o
pope³nione przez tê wizjonerkê, wówczas jeszcze nastolatkê, która nie zna
sztuki dyplomacji, na podstawie tak zdawkowej informacji.
Do podobnej kategorii, jak ten poprzedni fakt, nale¿y oskar¿enie
Vicki nieomal o herezjê, bo Rafalska napisa³a:
… Odnoœnie do postawy rozumianej jako przejaw cnoty wiary, mo¿na
stwierdziæ, i¿ traktowanie przez Vickê Ivankowiæ Jezusa tak, jakby nie by³
Bogiem – drug¹ Osob¹ Trójcy Œwiêtej – œwiadczy o tym, ¿e pod wp³ywem
domniemanych objawieñ nie wzros³o u Vicki poznanie Boga w³aœnie jako
Trójcy. [a wczeœniej stwierdzi³a te¿:] „ Jeœli chodzi o Jezusa, to wizjonerka
Mirjana traktuje Go jako brata. [Vicka natomiast] w rozmowie z Nim
[czuje siê – D.R.] bardziej swobodnie, dlatego te¿ „[ woli – D.R.] rozmawiaæ z Panem Jezusem” ni¿ Bogiem.

Analizuj¹c zarzuty skierowane przeciwko Vicce, zauwa¿amy, ¿e Rafalska nie bada³a bezpoœrednio tej wizjonerki (przynajmniej nie opublikowa³a wyników swoich badañ), nie zna wiêc ostatecznie jej pogl¹dów
w analizowanej kwestii. Sk¹d Rafalska wie, ¿e Vicka nie traktuje Jezusa
jako Boga, albo ¿e nie wzros³o u niej poznanie Boga jako Trójcy? Na podstawie dostêpnych danych mo¿na raczej s¹dziæ, ¿e wierzy ona w tak pojêtego Boga, skoro odmawia Credo (i do tej modlitwy nak³ania³a j¹ Gospa).
Wzbudza zdziwienie fakt, ¿e mo¿na na podstawie takich zdawkowych in-
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formacji wypowiadaæ siê w kwestii nieznanego prawie nikomu ¿ycia duchowego Vicki i twierdziæ, ¿e u niej nie wzros³o poznanie Boga jako Trójcy. Siêgnijmy do Ÿróde³, na podstawie których postawiono Vicce zarzuty.
Rafalska wyrwa³a z kontekstu jej wypowiedŸ, zamieszczon¹ w ksi¹¿ce
O. Cesca Pilne przes³anie z Medziugorja. Ju¿ sam fakt czerpania pewnych
informacji ze Ÿróde³ poœrednich powinien wzbudzaæ pewn¹ ostro¿noœæ,
bo autor przedstawiaj¹cy czyj¹œ wypowiedŸ, móg³ j¹ zmieniæ. Rafalska
nie dotar³a do tekstu oryginalnego tej wypowiedzi, ani nawet do tekstu, na
którym opiera³ siê przek³ad polski – czyli ksi¹¿ki wydanej w Brazylii –
Medjugorje Urgente. Zacytujmy fragment wypowiedzi Vicki z tej ksi¹¿ki,
na podstawie której Rafalska „udowodni³a”, ¿e traktuje ona Jezusa tak,
jakby nie by³ Bogiem, równie¿ to, ¿e u Vicki nie wzros³o poznanie Boga
jako Trójcy Œwiêtej.
Mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce O.Cesca:
„Mówi¹c o ¿yciu modlitwy wyznaje: «Najbardziej lubiê odmawiaæ ró¿aniec. Chocia¿ lubiê rozmawiaæ bezpoœrednio z Panem Bogiem, najczêœciej jednak odmawiam ró¿aniec. Nigdy nie udaje mi siê przetrwaæ
ca³ego dnia na modlitwie. Tego nie potrafiê. Codziennie, ju¿ od samego
rana, jak wstanê, przyjmujê pielgrzymów, którzy zwracaj¹ siê do mnie.
Czasami przychodz¹ ju¿ od szóstej. Pragn¹, bym z nimi rozmawia³a.
Opowiadaj¹ mi o swoich k³opotach i potrzebach. Nikt nie chce odchodziæ
bez uprzedniej rozmowy ze mn¹. Ka¿dy ma swoje problemy. U progu mojego domu przyjmujê bez przerwy ludzi i prawie nie mam czasu, by pracowaæ. Lubiê siê modliæ, ale nie mogê pozostawiæ ludzi. Odnoszê siê do
Boga, jak do mego Ojca, ale wolê rozmawiaæ z Panem Jezusem. w rozmowie z Nim czujê siê bardziej swobodna i opowiadam Mu o wszystkim,
mimo, ¿e Go nie widzê. Uciekam siê do Niego, czujê blisko Jego obecnoœæ, ufam Jemu i On mi pomaga. Mam wiele próœb. Wiele osób prosi
mnie, by modliæ siê w ich intencji. Czytam czêsto psalmy. Na zakoñczenie
modlitw zawsze odmawiam Magnificat.» Zapytana, czy Matka Bo¿a pomog³a jej w nauczeniu siê modlitwy, odpowiedzia³a: «Oczywiœcie, ¿e tak!
(…) Matka Bo¿a zawsze powtarza, ¿e nie powinniœmy oczekiwaæ od Niej,
by nam wszystko mówi³a, ale byœmy sami od czegoœ zaczynali. Ona chce
widzieæ, ¿e tak¿e czynimy nasz w³asny wysi³ek, by modliæ siê dobrze»”.

Trzeba prowadziæ tendencyjnie swój tok myœlenia, aby na podstawie takiej oto wypowiedzi Vicki dojœæ do wniosku, ¿e
Vicka Ivankowiæ [traktuje] Jezusa tak, jakby nie by³ Bogiem – drug¹
Osob¹ Trójcy Œwiêtej[oraz], ¿e pod wp³ywem domniemanych objawieñ
nie wzros³o u Vicki poznanie Boga w³aœnie jako Trójcy.
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Trudno znaleŸæ w tej wypowiedzi Vicki sformu³owania niezgodne
z wiar¹ katolick¹. Jest to buduj¹ce œwiadectwo prostej dziewczyny,
która nawet, gdyby pope³ni³a jakiœ lapsus jêzykowy, to nie mo¿na na
podstawie tego faktu budowaæ absurdalnej teorii, ¿e u Vicki nie wzros³o
poznanie Boga w Trójcy Œwiêtej. Przytoczê te¿ wypowiedŸ Mirjany
(znajduj¹c¹ siê równie¿ w ksi¹¿ce O.Cesca) przez któr¹ zosta³a oskar¿ona Vicka:
„… «Zamiast mówiæ: Uwa¿aj Bóg ciê obserwuje, lepiej jest powiedzieæ:
Traktuj Boga jako swego dobrego Ojca jako swego dobrego Ojca i idŸ
do koœcio³a, by mu powiedzieæ, czego pragniesz, otwieraj¹c przed nim
w³asne serce. Przedtem ba³am siê Boga, bo s¹dzi³am, ¿e On tylko po to
istnia³, by mnie karciæ. Dziœ jest On dla mnie Ojcem, który mnie kocha
(….)» a Pan Jezus, kim On jest dla ciebie? «Bratem. Prawdziwym bratem. Gdy znajdujê siê w trudnej sytuacji, do Niego siê uciekam. Jeœli
w czasie egzaminów coœ nie pójdzie mi dobrze, zaraz idê do koœcio³a,
aby u Niego znaleŸæ pociechê, jak u mego brata» (…)”.

Mirjana opowiada³a o swoim nawróceniu, o swojej modlitwie.
w tej wypowiedzi równie¿ trudno dopatrzyæ siê jakiegokolwiek b³êdu
teologicznego.
Przytoczona przeze mnie wypowiedŸ Vicki przeczy te¿ kolejnemu zarzutowi, jaki Rafalska postawi³a pod adresem wszystkich
widz¹cych, a mianowicie:
Wyjaœnianie i publikowanie doznañ i przes³añ Gospy dowodzi ponadto
widocznego upodobania „[wizjonerów] do wystêpowania publicznie pod
pozorem dawania œwiadectwa” i wskazuje na brak wymaganych przez
wspomnian¹ regu³ê dyskrecji pokory.

Nie dosyæ, ¿e D. Rafalska, w swojej „obiektywnej” pracy naukowej nie udowodni³a swoich oskar¿eñ, to jeszcze z wypowiedzi jednej
wizjonerki wyci¹gnê³a wnioski odnosz¹ce siê do wszystkich
widz¹cych. Nawi¹zywanie do nieznanych nikomu faktów z czyjegoœ
¿ycia duchowego jest po prostu b³êdem w pracy naukowej. Trzeba
zauwa¿yæ, ¿e Rafalska w tym podrozdziale zachowuje siê jako „samozwañczy kierownik duchowy”, oczywiœcie tylko z nazwy, bo nie
zna tego, co dotyczy intymnej sfery ¿ycia wizjonerów – ich prze¿yæ
duchowych. Przecie¿ widz¹cy nie zwierzali siê Rafalskiej ze swojego
¿ycia wewnêtrznego.
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Przy tej okazji przedstawiê równie¿ swój os¹d zwi¹zany z odczuciami wobec widz¹cych. Bêd¹c na spotkaniach (prywatnych)
z prawie wszystkimi widz¹cymi i to kilkakrotnie (z wyj¹tkiem Ivanki), a ogl¹daj¹c dodatkowo na kasetach wypowiedzi wszystkich
wizjonerów, mam przekonanie, ¿e s¹ to zwyczajni ludzie, ale tacy,
którzy wkroczyli na drogê œwiêtoœci. Nic nie wskazywa³o (a mia³em
okazjê tak¿e obserwowaæ zachowanie wizjonerów tak¿e poza
spotkaniami), ¿e kry³o siê w ich zachowaniu widoczne (…) upodobanie (…) do wystêpowania publicznego pod pozorem dawania œwiadectwa. Nie zauwa¿y³em tak¿e, aby cechowa³a ich jakaœ wynios³oœæ
czy brak pokory, wrêcz przeciwnie, sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e to co mówi¹
jest autentyczne, a sami twierdz¹, ¿e pragn¹ kroczyæ drog¹ œwiêtoœci.
Co do kolejnego oskar¿enia widz¹cych przez D. Rafalsk¹, czyli jej
stwierdzenia:
Jeœli chodzi o postawê rozumian¹ jako przejaw cnoty nadziei trzeba stwierdziæ, i¿ ods³oniêcie takich „dóbr nieskoñczonych” jak niebo nie spowodowa³o u wizjonerów z Medjugorje jakiejœ g³êbokiej przemiany wewnêtrznej,
której wyrazem by³aby „wzgarda dla wszystkich rzeczy tej ziemi” têsknota
za niebem, pragnienie œmierci oraz heroiczna wola zbawienia dusz, nawrócenia grzeszników, zadoœæuczynienie Bogu zapope³nione przez nich grzechy (tak jak wymaga regu³a owoców) (…);

to mo¿na zauwa¿yæ – Rafalska nie przedstawi³a ani jednego faktu, który by udowodni³ powy¿sze zarzuty stawiane widz¹cym. Napisa³a ona
tak¿e: W dostêpnych materia³ach bowiem nie ma ¿adnych informacji na
temat zmiany ich dotychczasowego trybu ¿ycia. Skoro wiêc w dostêpnych materia³ach, Rafalska nie znalaz³a w³aœciwych informacji na ten
temat, to jak mog³a siê wypowiadaæ na temat istnienia czy nieistnienia
czyjejœ g³êbokiej przemiany wewnêtrznej?
Sk¹d tak¿e wiedzia³a o tym, ¿e akurat któryœ z widz¹cych nie
mia³ pragnieñ têsknoty za niebem, czy heroicznej woli zbawienia
dusz ludzkich? Przecie¿ widz¹cy nie musieli siê zwierzaæ wszystkim
ze swoich prze¿yæ. Nadto, przenoszenie jakiegoœ schematu postêpowania czy myœlenia (który powsta³ prawdopodobnie na podstawie
przemyœleñ œwiêtych) na wszystkich jest niew³aœciwe. Ka¿dy ma
swoj¹, niepowtarzaln¹ drogê do œwiêtoœci i nie mo¿na pragnieñ, o jakich napisa³a Rafalska, wymagaæ od wszystkich. Sam fakt objawie404
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nia Matki Bo¿ej nie uczyni³ widz¹cych œwiêtymi. Maj¹ oni szansê do
œwiêtoœci stopniowo dochodziæ. Wielkie pragnienia chrzeœcijan mog¹ byæ w ró¿ny sposób wyra¿ane, np. pragnienie Jezusa, Boga,
pe³nienia woli Bo¿ej. Œw. Ignacy z Loyoli mawia³:
„ad maiorem Dei gloriam”.

Inni œwiêci tê zasadê ¿ycia inaczej wyra¿ali, bo mówili: „na najwiêksz¹ chwa³ê Boga”. Œw. Pawe³ w Liœcie do Filipian napisa³:
„Jeœli zaœ ¿yæ w ciele – to dla mnie owocna praca. Có¿ mam wybraæ? Nie
umiem powiedzieæ. Z dwóch stron doznajê nalegania: pragnê odejœæ,
a byæ z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawaæ zaœ w ciele – to bardziej konieczne ze wzglêdu na was” (Flp 1, 22–23).

W innym miejscu stwierdzi³:
„… wszysto uznajê za stratê ze wzglêdu na najwy¿sz¹ wartoœæ poznania
Chrystusa Jezusa, mojego Pana” (Flp 3,8).

Jedno jest pewne, ¿e œwiête pragnienia mog¹ byæ w ró¿ny sposób
sformu³owane. Nie mo¿na udowadniaæ, ¿e ktoœ nie dozna³ jakiejœ
g³êbokiej przemiany wewnêtrznej bo nie wyrazi³ tego w s³owach
podanych przez Rafalsk¹, czyli jako: „wzgarda dla wszystkich rzeczy
tej ziemi”, „têsknota za niebem”, „pragnienie œmierci oraz heroiczna wola zbawienia dusz”.
Mo¿na tak¿e znaleŸæ w wypowiedziach widz¹cych stwierdzenia,
które pokazuj¹, ¿e ich pragnienia dotycz¹ spraw Królestwa Bo¿ego.
Mirjana odpowiada na pytania:
„Co powinniœmy zrobiæ?
– Orêdzia Matki Bo¿ej przygotowuj¹ nas na to, co przyjdzie. Ona nawo³uje nas do nawrócenia, które oznacza ca³kowite oddanie siê Bogu. Jeœli to zrobimy, nie musimy siê niczego obawiaæ, nawet œmierci”296.

(Na to samo pytanie) w innym miejscu stwierdzi³a:
„Matka Bo¿a chcia³aby, aby wszystkie rodziny modli³y siê razem na ró¿añcu. B³aga o powrót do rodzinnych modlitw i têskni za tym, aby
wszystkie dzieci Boga zapragnê³y dostaæ siê do nieba. Teraz na œwiecie
nic nie jest wa¿ne prócz modlitwy!”
296

J. Connell, Królowa Wszechœwiata, 39, 42.
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Wywiad z Ivank¹:
„… Wiem, ¿e jeœli bêdê pos³uszna Bo¿ej woli i wierna Bogu, ja tak¿e
bêdê w niebie.
– Czy pragniesz nieba, Ivanko?
– Pragnê nieba.”297

Wywiad z Vick¹
(Vicka mówi o niebie) „Na tych, którzy s¹ wierni oczekuj¹ wielkiej nagrody”.
„Vicko, czy mo¿esz nam powiedzieæ, jaka jest najwa¿niejsza rzecz
w twoim ¿yciu?
Tak, Matka Bo¿a sprawi³a, ¿e zrozumia³am, ¿e centralnym punktem
mojego ¿ycia jest Eucharystia, któr¹ jest Jezus, który jest Bogiem.”
„Jak siê na to przygotowaæ?” (chodzi³o o jakieœ wydarzenia w przysz³oœci, wczeœniej by³a mowa o czasie koñca œwiata i Vicka stwierdzi³a, ¿e nic na ten temat nie wie, ale mówi³a o koniecznoœci zaufania
Bogu).
„Najlepszym przygotowaniem jest codzienna modlitwa, chodzenie na
Mszê, czytanie Pisma œwiêtego (…). Mogê tylko powiedzieæ: Przygotujcie siê. Bêdziecie dziêkowaæ Bogu przez ca³¹ wiecznoœæ, jeœli to zrobicie”298.

Kilka wypowiedzi Jakova z przeprowadzonego z nim wywiadu:
„… Tak, Matka Bo¿a nauczy³a mnie, by uczyniæ Mszê œw. najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w moim ¿yciu (…).
(…) Kiedy by³em ma³y, dowiedzia³em siê tylko, ¿e Bóg jest. Chodzi³em
do koœcio³a, ale nigdy prawdziwie nie doœwiadcza³em Boga. Chodzi³em
z przyzwyczajenia. Bóg musi ¿yæ wewn¹trz nas. Nie doœwiadczy³em tego,
zanim nie wydarzy³y siê te objawienia.
– W jaki sposób Bóg teraz ¿yje w tobie?
– Powiedzia³bym, ¿e nawrócenie oznacza: Bóg ¿yje we mnie, a ja jestem tego œwiadom”299.

Kilka wypowiedzi Mariji z przeprowadzonego z ni¹ wywiadu:
„… Msza œwiêta powinna byæ w ¿yciu najwa¿niejsza (…).
– Czy Msza œw. zawsze by³a w twoim ¿yciu najwa¿niejsza?

297

Tam¿e, 50.
Tam¿e, 71, 79, 80.
299 Tam¿e,105, 109.
298
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Och nie! Kiedy Matka Bo¿a pierwszy raz zaczê³a mnie uczyæ siê modlitwy, poprosi³a mnie, ¿ebym codziennie zmówi³a siedem razy «Ojcze
nasz» i „Chwa³a b¹dŸ»”.

W innym miejscu:
„Wiem, ¿e zbli¿y³am siê do Jezusa przez Maryjê (…)”.
„Nikt nie powinien siê baæ. Matka Bo¿a przyby³a tutaj jako Królowa Pokoju, aby pokazaæ nam drogê do pokoju, aby doprowadziæ nas do Boga”300.

Wywiad z Ivanem301:
„– Czy Msza œw. jest najwa¿niejszym punktem twojego ¿ycia?
– Zdecydowanie tak.”

W innym miejscu powie:
„… Niebo jest warte ka¿dej ceny!”.
(…) Powiedzcie ludziom, aby modlili siê do Boga z ca³ego serca. Powiedzcie ludziom, by byli pewni mi³oœci, jak¹ Bóg obdarza wszystkie swoje
dzieci. Powiedzcie ludziom, aby ufali Bo¿emu Mi³osierdziu. Wszyscy ludzie na œwiecie zostali wezwani, aby odpowiedzieæ wiar¹ na orêdzia Matki
Boga. Wówczas wszyscy osi¹gn¹ pokój.”

Powy¿sze stwierdzenia widz¹cych (tak¿e inne, których ju¿ nie
przytaczam) pokazuj¹, ¿e maj¹ oni pragnienia w³aœciwe dla chrzeœcijanina, który chce siê nawracaæ i iœæ drog¹ œwiêtoœci. Niektóre z tych
wypowiedzi przecz¹ oskar¿eniu, jakie postawi³a im Rafalska, ¿e:
Jeœli chodzi o postawê rozumian¹ jako przejaw cnoty nadziei trzeba stwierdziæ, i¿ ods³oniêcie takich „dóbr nieskoñczonych” jak niebo nie spowodowa³o u wizjonerów z Medjugorje jakiejœ g³êbokiej przemiany wewnêtrznej,
której wyrazem by³aby „wzgarda dla wszystkich rzeczy tej ziemi”302, têsknota za niebem, pragnienie œmierci oraz heroiczna wola zbawienia dusz,
nawrócenia (…).

Rafalska przytoczy³a te¿, jako dowód stawianych zarzutów,
stwierdzenie biskupa Ratko Pericia, który mia³ powiedzieæ ¿e:
300

Tam¿e 115, 116, 122.
J. Connell, Królowa Wszechœwiata, 96–98.
302 To sformu³owanie Rafalska zaczerpnê³a z Ksiêgi ¿ycia œw. Teresy od Je301
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nawet po tysi¹cach tak zwanych zjawieñ s¹ tak normalni w swoim zachowaniu, (…) tylko ich s³owa œwiadcz¹ o ich „spotkaniach” z Madonn¹. Pozostaj¹ normalni tak jak wszyscy inni wierni, którzy nie widzieli Madonny.

Jest to, oczywiœcie, prywatny os¹d biskupa Mostaru, tego, który
kontynuuje za swoim poprzednikiem negatywne nastawienie do objawieñ z Medziugorja303. Czy biskup ten ma wgl¹d w ¿ycie Mariji, która
mieszka we W³oszech? Zapewne nie, bo nie bywa w jej domu. Tak¿e
nie bywa w domu tych widz¹cych, którzy mieszkaj¹ w Medziugorju.
Jego s¹dy s¹ oparte na zas³yszanych od kogoœ informacjach, a nie na
bezpoœredniej obserwacji wizjonerów. Nie bada³ te¿ ich ¿ycia duchowego, nie jest kierownikiem duchowym ¿adnego z nich. To, ¿e s¹ oni
w zachowaniu „normalni”, te¿ œwiadczy na ich korzyœæ. Mo¿na by³oby
mieæ natomiast w¹tpliwoœci co do prawdziwoœci objawieñ, gdyby
swoj¹ postaw¹ sprawiali wra¿enie „nawiedzonych œwiêtych”. Nie wiadomo, o co tak naprawdê w tym zarzucie biskupowi chodzi³o? Czy
oczekiwa³, aby wizjonerzy z Medziugorja mieli jakiœ cudowne dary,
np. lewitacji czy stygmaty? Chyba nie to jest istot¹ œwiêtoœci. ¯yj¹ oni
w normalnych, wielodzietnych rodzinach, które razem siê modl¹
i chodz¹ do koœcio³a. Sami widz¹cy stwierdzaj¹ wielk¹ przemianê
w swoim ¿yciu – to zapewne œwiadczy o pozytywnych owocach objawieñ w ich ¿yciu. Mo¿na w tym miejscu przytoczyæ wypowiedzi osób,
które bezpoœrednio bada³y wizjonerów. Widz¹cy s¹ postrzegani
i oceniani przez naukowców i badaj¹cych ich teologów pozytywnie.
Wystarczy siêgn¹æ tylko do Ÿród³a, z którego korzysta³a Rafalska
w analizowanym podrozdziale. Przytoczê opiniê o Vicce, która by³a
najbardziej przez Rafalsk¹ oskar¿ana spoœród innych wizjonerów.
R. Laurentin tak pisze o widz¹cej:
„Co mnie zadziwia (…) to ten ci¹g³y jej wyraz twarzy pe³en radoœci i sympatii w³aœciwie do wszystkich, którzy siê do niej zbli¿aj¹. Uœmiech dos³ownie j¹ przenika. Bardzo schud³a. Jej blada i pozbawiona koloru cera
mog³aby byæ powodem wspó³czucia, gdyby nie ten spontaniczny i niczym
nie przygaszony uœmiech ci¹gle opromieniaj¹cy twarz (...)”304.
303

Znany jest fakt, ¿e równie¿ ten biskup jest rzadkim goœciem Medziugorja.
Nadto, niektórzy z wizjonerów mieszkaj¹ poza Medziugorjem. Tego rodzaju s¹dy wiêc
budz¹ wiele w¹tpliwoœci.
304 O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugorje, 104–106. Przypis ten tak¿e odnosi siê do nastêpnych wypowiedzi.
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O. Slavko powiedzia³ o Vicce:
„Po trudnej próbie (…). Vicka sta³a siê ¿ywym przyk³adem tego, ¿e mo¿na
cierpieæ z mi³oœci¹. W³aœnie dlatego, gdziekolwiek siê znajduje, odwiedza
chorych, nios¹c im otuchê dodaj¹c nadziei i ucz¹c cierpieæ z mi³oœci¹”.

Po doœwiadczeniu wojny w krajach by³ej Jugos³awii, o ¿yciu Vicki
napisano tak:
„Zdumiewa wszystkich piêkno jej wiary, która wyra¿a siê w przebaczeniu kierowanym do wszystkich nieprzyjació³ (…)”.

O jej zwyczajnym ¿yciu:
„Nie troszczy siê o swoj¹ urodê”.

Sama te¿ powiedzia³a o. Janko Bubalo:
„W zale¿noœci od pory roku plewiê, orzê traktorem, zrywam liœcie tytoniu”.

(Tu trzeba powiedzieæ, ¿e póŸniej, ze wzglêdu na orêdzia Matki Bo¿ej
zaprzestano uprawiaæ tê roœlinê w Medziugorju, mimo i¿ w tym miejscu
niewiele roœlin da siê w ogóle uprawiaæ.)
Przytoczê opiniê o Livio Fanzagi, dyrektora w³oskiego Radia
Maryja, któr¹ zamieœci³ w ksi¹¿ce Dlaczego wierzê Medziugorju.
Ojciec ten nie tylko obserwowa³ widz¹cych na przestrzeni bardzo
d³ugiego czasu, ale mia³ z nimi bezpoœredni kontakt, móg³ zaobserwowaæ ich codzienne ¿ycie i zachowanie. Napisa³ on tak:
„A przecie¿ dzieci z Medziugorja przesz³y tê d³ug¹ drogê bez jakiegoœ zamglenia czy zaniku wiary i bez moralnego zab³¹kania. Kto dobrze zna fakty, wie, jak wielkie ciê¿ary musieli dŸwigaæ od samego pocz¹tku (…). Który m³ody cz³owiek móg³by wytrzymaæ tego rodzaju ¿ycie? Kto móg³by
temu sprostaæ? Kto nie utraci³by równowagi psychicznej? A przecie¿ po
latach stajesz wobec osób pe³nych pogody ducha, spokojnych i zrównowa¿onych, pewnych tego, co mówi¹, po ludzku wyrozumia³ych, œwiadomych swojej misji. Maj¹ swe ograniczenia i swe przywary, na szczêœcie,
ale s¹ bezpretensjonalni, proœci, przejrzyœci i pokorni. To w³aœnie tych
szeœcioro m³odych ludzi stanowi pierwszy i najcenniejszy znak obecnoœci
Matki Bo¿ej w Medziugorju”.

Podobnie s. Emmanuel, która od wielu lat mieszka w Medziugorju,
napisa³a w prywatnej korespondencji e-mailowej (w listopadzie 2005
roku), ¿e w miejscowoœci tej ¿yj¹ œwiêci – tu da³a przyk³ad Vicki.
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Przytoczê jeszcze wypowiedŸ Ivana (poniewa¿ Rafalska sugeruje, ¿e objawienia nie dokona³y w ¿yciu wizjonerów w³aœciwej
przemiany).
Ivan powiedzia³ o sobie:
„Objawienia wywar³y na mnie te¿ ogromny wp³yw, ¿e ró¿nica miêdzy
tym kim by³em i tym, kim teraz jestem, jest jak miêdzy niebem a ziemi¹.
Przyk³adem mo¿e byæ mój zwyk³y dzieñ, gdy wszystko planujê tak, by
mieæ czas na modlitwê. Przedtem nie widzia³em specjalnego sensu
w moim ¿yciu, dzisiaj, zupe³nie inaczej, czujê siê ow³adniêty przez wewnêtrzny pokój. Pocz¹wszy od pierwszego momentu, w którym ujrza³em Matkê Bo¿¹, ¿ycie moje zmieni³o siê znacznie.
(...) Jestem pe³en nadziei i nie lêkam siê niczego, bo wiem kto mnie prowadzi. Nawet œmierci siê nie bojê” 305.

Rafalska jednak takie fragmenty skrupulatnie pominê³a, zauwa¿aj¹c jedynie wypowiedzi, które sugerowa³yby coœ negatywnego w postawie wizjonerów. A przecie¿ powo³ywa³a siê tak¿e na pracê o. Cesca
Pilne przes³anie z Medjugorje.
Oczywiœcie Ivan o swoim ¿yciu duchowym wie znacznie wiêcej
ni¿ Dorota Rafalska, która nie wiadomo, czy zamieni³a z nim chocia¿ jedno zdanie.
Co do innych jeszcze oskar¿eñ Vicki, Rafalska stwierdzi³a, ¿e:
O stosunku wizjonerki Vicki Ivankoviæ do Koœcio³a hierarchicznego mo¿e
œwiadczyæ jej lekcewa¿¹ca odpowiedŸ na pytanie o. Janko Bubalo .

Tu przytoczy³a nastêpuj¹c¹ wypowiedŸ Vicki:
„Oni tak¿e nas zanudzali”.

Zacytujmy kontekst ca³ej wypowiedzi Vicki:
„Janko: – Na pocz¹tku nikt was nie rozumia³ i nie by³o to wszystko takie
proste. Jest to jednak ca³kowicie zrozumia³e, ¿e w³adze cywilne, jak te¿
i koœcielne, wmiesza³y siê siê w wasze ¿ycie. Rozumiem, ¿e w³adze cywilne nie mog³y poj¹æ i ¿e chcia³y wyt³umiæ ca³¹ tê historiê. Wiem te¿, jak siê do
tego zabrali. Powiedz mi raczej, jakie by³o stanowisko w³adzy koœcielnej.
Vicka: – Oni te¿ nas zanudzali.
J. – Kto?
V. – Najpierw proboszcz Jozo. Inni ksiê¿a tak¿e wypytywali nas nieustannie. Podejrzewali nas i naprzykrzali siê nam, co tu du¿o mówiæ”.
305
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Tam¿e, 131–132.
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A wiêc to ojciec Janko sam zasugerowa³ Vicce, ¿e w³adze cywilne
i koœcielne wmiesza³y siê w ich ¿ycie. Ona tylko odpowiada³a w podobnym stylu na zadawane pytania. Trzeba zauwa¿yæ te¿, ¿e wywiad
ten jest przeprowadzony po kilku latach od rozpoczêcia objawieñ
(ksi¹¿ka w jêzyku chorwackim ukaza³a siê w roku 1985), Vicka by³a
wtedy m³od¹ dziewczyn¹. Nadto, ma ona swój specyficzny charakter,
jest bezpoœrednia i potrafi odwa¿nie (czasami z humorem) zwróciæ komuœ uwagê. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja z pocz¹tku objawieñ, kiedy odpowiedzia³a oficerowi milicji w Èitluku: „Schowaj rewolwer.
Wiesz dobrze, ¿e trzeba oszczêdzaæ amunicjê”306.
Trzeba równie¿ uwzglêdniæ inne zwyczaje kulturowe miejsca zamieszkania Vicki. Ojciec Janko jest dla Vicki bratem, a nie jakimœ „wysoko postawionym” ojcem. W tym krêgu kulturowym, gdzie mieszka Vicka, istnieje zwyczaj zwracania siê do innych osób „per ty” (tak¿e do zakonników). Vicka zwraca³a siê do ojca Bubalo: „Ju¿ ci mówi³am”. Nie
znaczy to, ¿e go lekcewa¿y³a. Cytowana przez Rafalsk¹ ksi¹¿ka by³a prze³o¿ona z jêzyka francuskiego307. Czy zosta³o naprawdê u¿yte w oryginale s³owo „zanudzaæ”? Trzeba by to sprawdziæ w tekœcie francuskim
i oryginale chorwackim. Jest to nawet konieczne, Rafalska jednak tego nie
zrobi³a. Zauwa¿my te¿, ¿e podobne okreœlenia padaj¹ z ust ojca Janko Bubalo. Czy st¹d mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e w krajach by³ej Jugos³awii
wszyscy siebie lekcewa¿¹? Czytamy w innym miejscu tej ksi¹¿ki:
„O Janko: Wiem, ¿e wielu ludzi zanudza ciê, pytaj¹c wci¹¿ o te same
sprawy. I ty ju¿ masz tego dosyæ”308.

Kto spotyka³ Vickê, to zapewne zauwa¿y³, ¿e ta kobieta jest postrzegana jako osoba pokorna. Do ka¿dego potrafi³a wyci¹gn¹æ rêkê
i z ka¿dym porozmawiaæ. Ksiê¿y darzy niezwyk³ym szacunkiem. Nie
zauwa¿y³em, aby kogokolwiek lekcewa¿y³a. Rafalska „udowodni³a”
powa¿n¹ s³aboœæ Vicki na podstawie wyrwanego z kontekstu jednego
zdania. To wskazuje raczej na tendencyjnoœæ „obiektywnych badañ”
Rafalskiej ni¿ na rzeczywiste dowody winy Vicki.
306

J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 16.
Przek³ad francuski tej ksi¹¿ki by³ t³umaczony z j. w³oskiego, to wyd³u¿a
liczbê przek³adów, od oryginalnego tekstu chorwackiego, do przek³adu w jêzyku
polskim.
308 J. Bubalo, Medziugorje. Tysi¹c spotkañ z Matk¹ Bo¿¹, 28.
307
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Rafalska zarzuci³a tak¿e wizjonerce Mirjanie, ¿e
ona z powodu takiej postawy biskupa rozgniewa³a siê. Wizjonerka ta by³a
równie¿ „wœciek³a” na o. Zovkê, który na pocz¹tku nie wierzy³ w boski
charakter jej objawieñ.

Rafalska wyci¹gnê³a z tego ostateczny wniosek:
Do dzia³añ przeciwnych cnocie mi³oœci mo¿na te¿ zaliczyæ (…) zachowanie Mirjany, która gniewa³a siê by³a „wœciek³a” na biskupa i proboszcza
ze wzglêdu na ich negatywn¹ postawê wobec jej „objawieñ”.

Jest to, oczywiœcie, kolejny przyk³ad manipulacji cytowanym
tekstem Ÿród³owym. Bowiem w „Znaku Pokoju” mo¿na przeczytaæ:
(Na pytanie) „Co mo¿esz powiedzieæ o twierdzeniu Biskupa, ¿e franciszkanie pisz¹ orêdzia, które wy póŸniej przypisujecie Matce Bo¿ej?
Mirjana odpowiedzia³a: „Myœlê, ¿e jest œmieszne. Nie jesteœmy g³upi
albo bezwolni. Poza tym przed objawieniami nie znaliœmy zupe³nie tych
franciszkanów. W pierwszych dniach objawieñ by³am wrêcz wœciek³a309
z powodu niezdecydowanego zachowania Ojca Jozo [Zovko] ówczesnego proboszcza w Medziugorje”.

Mirjana by³a „wœciek³a” nie na ojca Jozo jak napisa³a Rafalska,
tylko z powodu jego zachowania. Jest to zasadnicza ró¿nica, poniewa¿ to pierwsze sugeruje negatywne emocjonalne ukierunkowanie
ku drugiej osobie, to drugie stan emocjonalny negatywny, ale niekoniecznie skierowany przeciwko komuœ. Dodaæ nale¿y, ¿e samo doznawanie stanów emocjonalnych nie jest win¹ moraln¹, gdy¿ uczucia
jako takie nie s¹ grzechem (KKK 1767). A w tej rozmowie z o. Janko
Bubalo jest mowa o uczuciach chwilowych, emocjach, a nie o postawie lekcewa¿enia przez Mirjanê kogokolwiek z hierarchii. W czasie,
kiedy rozpoczê³y siê objawienia, Mirjana by³a równie¿ kilkunastoletni¹ dziewczyn¹. Szkoda tylko, ¿e jej szczere wyznania trafiaj¹ do
r¹k takich ludzi, którzy „przy³apuj¹ kogoœ na s³ówkach” i wykorzystuj¹ owe materia³y do przedstawiania charakteru danej osoby w karykaturalny sposób. Rafalska nie zauwa¿y³a, ¿e oskar¿enia biskupa
(które widz¹cy postrzegaj¹ jako oszczerstwo) przeciwko tym m³odym
ludziom, mog¹ byæ bardzo bolesne dla nich, a w wielu innych wzbu309

Jest to te¿ przek³ad z jêzyka w³oskiego, wiêc nie jest to wcale pewne, czy
rzeczywiœcie w jêzyku chorwackim pad³o takie s³owo.
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dza³yby bunt i ró¿ne emocjonalne zachowania. Tymczasem Mirjana
w tym samym wywiadzie powiedzia³a o biskupie:
„Uwa¿am, ¿e on równie¿ nie wie, dlaczego nie jest przychylny i ¿e trzeba siê modliæ za niego”.

Nie ma wiêc w Ÿród³ach, na które powo³uje siê Rafalska mowy
o gniewie Mirjany na biskupa310.
Spotkamy tak¿e w cytowanej pracy ojca Rupèicia bardzo buduj¹ce wypowiedzi innych widz¹cych, œwiadcz¹ce o tym, ¿e ich spotkania z Matk¹ Bo¿¹ owocuj¹ coraz wiêksz¹ dojrza³oœci¹ duchow¹ jako
chrzeœcijan. Mo¿na przytoczyæ bardzo dojrza³¹ wypowiedŸ Mariji:
„Cokolwiek Biskup myœli teraz, któregoœ dnia zrozumie, ¿e orêdzia Matki Bo¿ej s¹ dla wszystkich (...). Przykro mi, ¿e Biskup myœli, ¿e ojcowie
franciszkanie pisz¹ nam orêdzia. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e to nieprawda, poniewa¿ to Matka Bo¿a mi je przekazuje. Nie mam ¿adnego
innego komentarza”.

D. Rafalska postawi³a jeszcze jeden zarzut, przeciwko Vicce, na
podstawie „wy³apanego” faktu, z bardzo niepewnego tekstu, niepotwierdzonego przez Centrum Informacyjne „Mir”. Ten fakt ma dotyczyæ
„z³ego” zachowania siê Vicki, która (w pocz¹tkach objawieñ, tj. 20
paŸdziernika 1981 roku) mia³a powiedzieæ jako 17-letnia dziewczyna:
„Uderz kogoœ i dotknij go parali¿em”.

Rafalska napisa³a o tym wydarzeniu tak:
Vicka (…) w trakcie „objawienia” poprosi³a domnieman¹ Matkê Bo¿¹,
aby na „znak, ¿e ocali o. Joza [Zovkê] w czasie procesu [uderzy³a] kogoœ
i [dotknê³a] go parali¿em”.

Czytamy w S³owach z Nieba, ¿e to stwierdzenie Vicki mia³o
nastêpuj¹cy kontekst: Vicka prosi Matkê Bo¿¹, by uczyni³a jakiœ
znak, ¿e ocali ojca Jozo w czasie procesu i tu pad³y wy¿ej zacytowane jej s³owa. Nastêpnego dnia (czego ju¿ Rafalska nie zauwa¿y³a)
w tym samym Ÿródle jest napisane:
310

W tekœcie w³oskim pracy o. Rupèicia, na który powo³uje siê Rafalska, równie¿ nie by³o mowy o gniewie Mirjany na biskupa.
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„Vicka poruszona przebiegiem procesu ojca Jozo i pojmuj¹c, ¿e w Gospie nie ma ducha zemsty, b³aga j¹ o wstawiennctwo, aby ludzie bior¹cy
udzia³ w tej sprawie byli rozumni i bezstronni”.

Nastêpnie Vicka pyta :
„Czy ojciec Jozo zostanie skazany?”

Gospa odpowiada:
„Wyrok nie zostanie og³oszony dzisiaj. Nie bójcie siê. Nie zostanie
skazany na bardzo wysoki wyrok. Tylko módlcie siê, gdy¿ Jozo oczekuje od was tylko modlitwy i wytrwa³oœci. Nie bójcie siê, gdy¿ jestem
z wami”.

Ten fragment przytoczony w ca³oœci, opisuje pozytywne zachowanie siê Vicki, która uczy siê od Gospy, jak nale¿y mi³owaæ nieprzyjació³. Ukazuje te¿ pozytywne zachowanie siê samej Gospy, (bo Rafalska oskar¿a³a tak¿e wczeœniej Gospê o niew³aœciwe zachowanie). Vicka, kiedy wypowiada³a te s³owa mia³a kilkanaœcie lat. Nie wiadomo,
czy rzeczywiœcie u¿y³a takich s³ów, bo tekst jest niepewny. Jest to wypowiedŸ pe³na emocji, wypowiedŸ nastolatki, która chce wyst¹piæ
w obronie sprawiedliwoœci.
W Piœmie Œwiêtym zdarzy³y siê ró¿ne kary Bo¿e za pope³nione
z³o czy niesprawiedliwoœæ, np. Zachariasz straci³ mowê ze wzglêdu
na brak wiary (£k1, 5–24), a Ananiasz i Safira – nawet ¿ycie za
k³amstwo przeciwko Duchowi Œwiêtemu (Dz 5, 1–11). (Œw. Piotr
wypowiada³ s³owa – modlitwê, która wydaje siê mieæ zwi¹zek z ich
„kar¹” œmierci.)
D. Rafalska w analizowanym podrozdziale powtórzy³a te¿ zarzut
przeciwko Mariji. Napisa³a:
niektóre wypowiedzi (…) równie¿ nie by³y zgodne z prawd¹.

Marija mia³a 11 lipca 1988 odwo³ywaæ swe wczeœniejsze nieprawdziwe sformu³owania. O tej kwestii ju¿ napisa³em wczeœniej
uzasadniaj¹c b³êdny tok myœlenia Rafalskiej.
Zwrócê te¿ uwagê na bardzo dziwny fakt, przytoczony przez
autorkê. Napisa³a ona tak:
„widz¹cy” twierdz¹, ¿e Gospa wziê³a dwoje z nich do nieba z dusz¹ i cia³em.
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Nikt z widz¹cych nie opisywa³ owej ich „wêdrówki” do nieba311
jako wziêcia ich do nieba z dusz¹ i cia³em. Taki dodatek s³owny,
wziêty z rozwa¿añ teologicznych dotycz¹cych Maryi o jej Wniebowziêciu wprowadzi³a Rafalska w odniesieniu do widz¹cych. Ten
zwrot u¿ywamy wtedy, kiedy mówimy o losie cz³owieka po jego
œmierci. W chwili œmierci nastêpuje u cz³owieka rozdzielenie cia³a
i duszy, aby ostatecznie otrzyma³ tzw. cia³o chwalebne.
Rafalska, cytuj¹c czyjeœ wypowiedzi wprowadza³a te¿ swoje
„dodatki s³owne”, które nadawa³y tym wydarzeniom karykaturalny
obraz. Przyk³adem mo¿e byæ „porwanie fizyczne” Ivana312 do nieba.
Skoro Ivan nie u¿y³ takiego zwrotu odnoœnie do tego wydarzenia, to
nie mo¿na upiêkszaæ jego opisów takimi wyra¿eniami, które zmieniaj¹ zupe³nie wymowê zdarzenia.
Podsumowanie
W analizowanym podrozdziale zauwa¿amy, ¿e Rafalska oskar¿y³a bezpodstawnie Vickê, Mirjanê albo Marijê. W sposób b³êdny
uogólni³a to na wszystkich wizjonerów. W bardzo tendencyjny sposób
interpretowa³a pewne wypowiedzi wizjonerów, wyrywaj¹c je z kontekstu i zmieniaj¹c ich znaczenie. Dokonywa³a oceny czyjegoœ ¿ycia
duchowego, nie maj¹c ani do tego odpowiednich danych, ani w³aœciwych kompetencji, a tak¿e w sposób b³êdny wykorzystuj¹c do tej
oceny czyjeœ stwierdzenia. W analizowanym podrozdziale znajdziemy
te¿ b³êdy rzeczowe.
311

Widzacy tak to odczuwali, ale nie jesteœmy w stanie stwierdziæ czy by³a to
tylko specyficzna wizja, czy te¿ rzeczczywista wêdrówka do nieba.
312
Rafalska napisa³a, ¿e mia³o to miejsce 1 lipca 1981 roku, a tymczasem w pracy
M. Ljubicia i A. Castella Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia dowiadujemy siê, ¿e 1 listopada 1981 widz¹cy ogl¹dali niebo, ale poza Ivanem, który by³
nieobecny, ten ogl¹da³ je przez 10 minut w Wielkim Poœcie 1983 roku. Nie wiadomo
wiêc sk¹d wziê³a siê data 1 lipca 1981 roku. Trzeba te¿ rozró¿niaæ fakt wizji nieba od dodatkowego prze¿ycia Vicki i Jakova (po³owa listopada 1981 roku [wg cytowanej pracy],
które opisuj¹ oni jako przeniesienie (czy wziêcie) ich do nieba. Z ksi¹¿ek O. Livio,
mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e prawdopodobnie tego prze¿ycia doœwiadczy³ równie¿ Ivan.
Rafalska napisa³a te¿, ¿e wg Šegi 1 listopada 1981 roku „widz¹cy zostali zabrani do
nieba, piek³a czy czyœca”. Tymczasem w cytowanym Ÿródle jest napisane, ¿e 1 listopada
1981 roku „Maryja zabiera Vickê i Jakova do raju (…)”. Rafalska wiêc nie tylko zmieni³a
informacje podane w cytowanych Ÿród³ach, ale tak¿e pope³ni³a b³êdy rzeczowe.
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Komentarz do podrozdzia³u: A. „Wymiar indywidualny”
(s. 265–283)
Ad. 2 „Postawa wiernych” (s. 271–283)
Wnioski wysuniête w tym podrozdziale:
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz w œwietle regu³y owoców
(…) nale¿y zbadaæ, czy opisana wy¿ej postawa wiernych jest przejawem cnót wiary, nadziei i mi³oœci. Odnoœnie do podstawy rozumianej
jako przejaw cnoty wiary, nale¿y stwierdziæ, ¿e wierni, oddaj¹c siê pod
wp³ywem orêdzi Gospy ró¿nym, opisanym wy¿ej, praktykom pobo¿nym,
czyni¹ to ze wzglêdu na dokonuj¹ce siê w Medjugorje zjawiska, nie zaœ
dlatego, ¿e zachêty do nich „wystarczaj¹co zosta³y [ju¿] objawione Koœcio³owi”. „Medjugorskie przes³ania [bowiem] na temat modlitwy, postu, wiary, nawrócenia i pokoju[…] s¹ ju¿ obecne w Piœmie Œwiêtym
i Magisterium Koœcio³a katolickiego. […] Ten chrzeœcijañski wymóg
i obowi¹zek [zatem] nie mo¿e byæ umniejszony ani te¿ uwydatniony lub
wzmocniony przez […] tysi¹ce nieuzasadnionych „zjawieñ” z Medjugorje. Tymczasem, jak ju¿ by³a o tym mowa, ludzie „medytuj¹ o rzekomych przes³aniach Madonny, jakby to by³o wa¿niejsze ni¿ Pismo
Œwiête i nauczanie Koœcio³a”. Podobnie i inne przejawy pobo¿noœci
medjugorskiej s¹ praktykowane ze wzglêdu na swój zwi¹zek z tymi nieuznawanymi przez Koœció³ „objawieniami” s³u¿¹c jednoczeœnie za narzêdzie ich uwiarygodniania.
Taka postawa zaœ nie œwiadczy o wzroœcie cnoty wiary, tak jak wymaga tego opisana wczeœniej regu³a owoców. Z kolei zachowanie osób
robi¹cych Gospie zdjêcia aparatem fotograficznym „stoi w bezpoœredniej sprzecznoœci z b³ogos³awieñstwem, które Jezus wypowiedzia³ do
w¹tpi¹cego aposto³a Tomasza: „b³ogos³awieni ci, którzy nie widzieli
a uwierzyli (J 20, 29)”.
Postêpowanie takie nie zgadza siê z wymaganym przez regu³ê
owoców odnoszenia siê z szacunkiem wobec tajemnic i misterium Objawienia chrzeœcijañskiego.
Rozpatruj¹c postawê rozumian¹ jako przejaw cnoty nadziei, nale¿y
zwróciæ uwagê na opisane wy¿ej zachowanie mieszkañców Medjugorje. Pod wp³ywem domniemanych objawieñ nie zostali oni pobudzeni do pod¹¿ania „ku zjednoczeniu z Chrystusem w chwale nieba”,
jak wymaga tego regula owoców lecz zajêli siê – jak twierdzi sama
„Pani” – „nêdznym interesem”, zabiegaj¹c bardziej o dobra materialne ni¿ duchowe. Potwierdza to by³y zwolennik autentycznoœci „ob-
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jawieñ” Gospy oraz mieszkaniec parafii Medjugorje – C. Auboyneau,
bêd¹cy œwiadkiem „dekadencji [tej] parafii i jej niewiernoœci powo³aniu
do stania siê wzorow¹ «parafi¹ œwiata»”.
Odnoœnie do postawy rozumianej jako przejaw cnoty mi³oœci, nale¿y stwierdziæ, i¿ wyznawcy „Dziewicy” z Medjugorje nie odnosz¹ siê
z mi³oœci¹ do osób w¹tpi¹cych w Jej rzekomo dokonuj¹ce siê w tej parafii „objawienia”, tak jak wymaga tego regu³a owoców. Tam zaœ,
dok¹d dociera orêdzie Gospy pomiêdzy zwolennikami a przeciwnikami tych zjawisk rodz¹ siê ostre spory i podzia³y. Spory te tocz¹ siê przy
tym równie¿ wœród samych zwolenników omawianych „objawieñ”.
w œwietle regu³y owoców mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wierni nie powstrzymuj¹ siê
od dzia³añ sprzeciwiaj¹cych siê postanowieniom w³adzy koœcielnej. Wierni bowiem, wbrew poleceniom Koœcio³a hierarchicznego pomagaj¹ wizjonerom z Medjugorje w dziele propagowania znajomoœci doznawanych
przez nich objawieñ. Nale¿y tu równie¿ przypomnieæ o kontynuowaniu –
bez aprobaty hierarchii – pielgrzymek do Medjugorje, traktowanego jako
miejsce objawieñ maryjnych. Taka postawa zaœ nie œwiadczy o umi³owaniu przez te osoby woli Bo¿ej zawartej w decyzjach biskupów, tak jak tego
wymaga regu³a owoców. „Ten klimat niepodporz¹dkowania siê pasterzom koœcio³a [powoduje z kolei] zamieszanie”, a nawet jest „przyczyn¹
podzia³ów […] rozdarcia w lokalnym koœciele” diecezji Mostar-Duvno.
Zestawienie informacji o postawie wiernych z regu³¹ owoców pozwala
uznaæ, i¿ postawa ta nie spe³nia okreœlonych przez ow¹ regu³ê warunków.
To zaœ poddaje w w¹tpliwoœæ boski charakter badanych tu niezwyk³ych
wydarzeñ. Jeœli chodzi o takie zjawiska jak: pielgrzymki do Medjugorje,
panuj¹ca tam atmosfera zapa³u i modlitwy, „masowe uczestnictwo
pielgrzymów w sakramencie pojednania” oraz tysi¹ce udzielonych Komunii œw., a te¿ praktyka postu, to nale¿y wyjaœniæ i¿ praktyki te nie s¹ wystarczaj¹cym dowodem boskiego charakteru medjugorskich „objawieñ”.
Wspomniane praktyki bowiem nie musz¹ byæ zwi¹zane z nadprzyrodzonymi zjawianiami Madonny, ale mog¹ stanowiæ „wynik [skutek]
regularnego dzia³ania ³aski Bo¿ej przez wiarê w Boga i wstawiennictwo
Maryi, Matki Chrystusa. „Maryja [bowiem] wzywana z ufnoœci¹ przez
tyle pobo¿nych dusz, które s¹dzi³y w dobrej wierze, ¿e siê ukazywa³a –
mog³a udzieliæ szczególnych ³ask, a nawet niezwyk³ych uzdrowieñ, nagradzaj¹c w ten sposób ludzk¹ pobo¿noœæ”.
Wspomniane wy¿ej praktyki religijne mog¹ byæ równie¿ owocem
zrêcznej propagandy, nale¿y bowiem zauwa¿yæ, i¿ bez pomocy ludzi
przekonanych o autentycznoœci omawianych „objawieñ” (na ogó³ ludzi zamo¿nych) w rozpowszechnianiu (wszelkimi œrodkami) „na nie-
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znan¹ dotychczas skalê”, treœci zwi¹zanych z tymi „objawieniami”,
ich znajomoœæ i popularnoœæ w kraju (Boœni i Hercegowinie) i za granic¹ nie by³aby tak wielka. Jak twierdzi W. Weyble, „bez zaanga¿owania [tych osób] Medjugorje musia³oby siê przebijaæ przez d³ugie
lata, a tymczasem w krótkim czasie sta³o siê fenomenem”. Do sukcesu,
jakie owe nadzwyczajne zjawiska osi¹gnê³y w „zblazowanym œwiecie
zachodnim” przyczyni³y siê równie¿ osoby zwi¹zane z katolickim ruchem charyzmatycznym np. o. Emiliano Tardiff, Philipe Madre,
Emmanuela Maillard, o. Daniel Ange, Pietro Zorza, czy te¿ franciszkanie z Medjugorje. Osoby te bowiem, jak twierdzi³ bp aniæ, „w sposób nierozs¹dny popieraj¹ i rozpowszechniaj¹ [s¹d] o autentycznoœci
„objawieñ” z [Medjugorje] pomimo wezwania biskupa miejsca do
roztropnoœci. Zdaniem Cyrýl Auboyneua „w chorobie Medjugorje”
du¿¹ rolê odegra³y pieni¹dze. „Komuniœci [bowiem] zrozumieli, ¿e na
Medjugorje mo¿na zarobiæ du¿o pieniêdzy dziêki dewizowym turystom”. Dlatego te¿ w³adze podejmowa³y i nadal podejmuj¹ wszelkie
starania „w celu przyci¹gniêcia [do Medjugorje] mo¿liwie najwiêkszej liczby turystów”.
Opisane wy¿ej owoce domniemanych objawieñ z Medjugorje pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ nie ma powodu, jak uwa¿a bp Periæ, aby s¹dziæ,
¿e „wi¹¿¹ siê [one] z nadprzyrodzonymi zjawieniami lub objawieniami
czy to Królowej Pokoju, czy jakiegokolwiek innego nadprzyrodzonego
zjawienia”.

Analiza faktów prowadz¹cych D. Rafalsk¹
do powy¿szych wniosków
Przytoczy³em, zamieszczone na kilku stronach w pracy Rafalskiej
wnioski, aby pokazaæ, ¿e to, co charakteryzuje podrozdzia³ „Postawa
wiernych” jest bezpodstawnym oskar¿eniem oraz pomówieniem wielu
osób. Powy¿sze wnioski s¹ zreszt¹ kompilacj¹ tendencyjnych wypowiedzi przeciwników objawieñ, a takowe nie nadaj¹ siê do dos³ownego przytaczania w pracy naukowej, bo tu winna byæ brana pod uwagê jedynie obiektywna i rzeczowa analiza wiarygodnych faktów.
Podstawowym b³êdem pope³nionym przez Rafalsk¹ w tym podrozdziale jest dokonywanie uogólnieñ pewnych s¹dów na osoby, co do
których nie da siê stwierdziæ, czy istotnie w taki sposób postêpowa³y.
Dorota Rafalska nie przedstawi³a ani jednego faktu, który by
dowodzi³ np. ¿e
418
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… wierni, oddaj¹c siê pod wp³ywem orêdzi Gospy ró¿nym, opisanym wy¿ej
praktykom pobo¿nym, czyni¹ to ze wzglêdu na dokonuj¹ce siê w Medjugorje
zjawiska, nie zaœ dlatego, ¿e zachêty do nich „wystarczaj¹co zosta³y [ju¿]
objawione Koœcio³owi” (…). Albo (…) pod wp³ywem domniemanych objawieñ nie zostali oni pobudzeni do pod¹¿ania „ku zjednoczeniu z Chrystusem
w chwale nieba (…)

lub te¿ …
wierni nie powstrzymuj¹ siê od dzia³añ sprzeciwiaj¹cych siê postanowieniom w³adzy koœcielnej. Wierni bowiem, wbrew poleceniom Koœcio³a hierarchicznego pomagaj¹ wizjonerom z Medjugorje w dziele propagowania
znajomoœci doznawanych przez nich objawieñ. Nale¿y tu równie¿
przypomnieæ o kontynuowaniu – bez aprobaty hierarchii – pielgrzymek do
Medjugorje, traktowanego jako miejsce objawieñ maryjnych (…).

Tak samo zreszt¹ sformu³owanie z wniosków Rafalskiej:
… Tymczasem, jak ju¿ to by³a o tym mowa, ludzie medytuj¹ o rzekomych
przes³aniach Madonny, jakby to by³o wa¿niejsze ni¿ Pismo Œwiête i nauczanie Koœcio³a.

B³êdem w analizowanym podrozdziale jest wyci¹ganie jednoznacznych wniosków dotycz¹cych niezbadanego problemu motywacji
ludzi oraz ich ¿ycia duchowego. Rafalska bowiem tak stwierdzi³a:
… ludzie medytuj¹ o rzekomych przes³aniach Madonny, jakby to by³o
wa¿niejsze ni¿ Pismo Œwiête i nauczanie Koœcio³a.

Sk¹d Pani Rafalska wie, ¿e dla kilkudziesiêciu milionów pielgrzymów przyby³ych do Medziugorja wa¿niejsze s¹ orêdzia Matki Bo¿ej
ni¿ Pismo œw.?313
Te b³êdne uogólnienia, a raczej oczernianie pielgrzymów i mieszkañców z Medziugorja, zapewne nie œwiadcz¹ na korzyœæ „obiektywnej” pracy naukowej. Rafalska wyci¹gnê³a wnioski, które bardziej pasuj¹ do „plotkarskich gazet” ni¿ do pracy naukowej, bo napisa³a:
[chodzi o mieszkañców Medziugorja] (…) Pod wp³ywem domniemanych objawieñ nie zostali oni pobudzeni do pod¹¿ania „ku zjednoczeniu
z Chrystusem w chwale nieba”, jak wymaga tego regu³a owoców lecz zajêli siê – jak twierdzi sama „Pani” – „nêdznym interesem”, zabiegaj¹c
bardziej o dobra materialne ni¿ duchowe”.
313 Oczywiœcie, ju¿ wczeœniej to pisa³em, ¿e orêdzia Gospy zachêcaj¹ m.in. do
czytania Pisma œw.
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Oczywiœcie Gospa czegoœ takiego „nie potwierdzi³a”, bo nie
ma w wiarygodnych Ÿród³ach orêdzi, w których Matka Bo¿a u¿ywa³aby powy¿szych sformu³owañ. D. Rafalska odwo³ywa³a siê do
tendencyjnej ksi¹¿ki Boufleta i Bountry Znak na niebie, Objawienia Matki Bo¿ej314 i na tej podstawie oskar¿y³a Gospê.
Czy mo¿na takie oskar¿enia uogólniaæ na wiele osób? Nawet
gdyby Rafalska znalaz³a grupê osób i udowodni³a im, ¿e owe oskar¿enia s¹ s³uszne wobec nich, to nie znaczy jeszcze, ¿e takie zarzuty
mo¿na stawiaæ wszystkim mieszkañcom Medziugorja. Mo¿na np. na
podobnej zasadzie „udowodniæ”, ¿e w sanktuarium na Jasnej Górze
nikt nie otrzymuje szczególnych ³ask, bo z³odzieje kradn¹ nawet
przed samym obrazem Matki Bo¿ej, a handlarze przypinaj¹ „na si³ê”
ludziom odznaki religijne, agenci SB szli z pielgrzymami na Jasn¹
Górê, a niektórzy pielgrzymi zachowywali siê gorsz¹co. Czy to jest
w³aœciwy sposób myœlenia w rzetelnych badaniach naukowych? Zapewne nie. Zreszt¹ Rafalska nie przytoczy³a ani jednego faktu, który
by potwierdza³ wysuniête wnioski – zarzuty. Powo³a³a siê tylko na
czyjeœ prywatne opinie na ten temat, a te z kolei maj¹ rangê pomówieñ i nie nadaj¹ siê do publikowania w pracy naukowej.
Zobaczmy przy okazji, ¿e w wypowiedziach Rafalskiej s¹ nawet
sprzecznoœci, bo w jednym rozdziale swojej pracy „udowadnia³a”,
¿e orêdzia Gospy s¹ jakimœ wysublimowanym tworem, który
odci¹ga ludzi od Boga, a prowadzi do jakiejœ „postaci”, a tu nagle
pojawi³y siê oto takie stwierdzenia:
… Jeœli chodzi o takie zjawiska jak: pielgrzymki do Medjugorje, panuj¹ca
tam atmosfera zapa³u i modlitwy, „masowe uczestnictwo pielgrzymów w sakramencie pojednania” oraz tysi¹ce udzielonych Komunii œw., a te¿ praktyka postu, to nale¿y wyjaœniæ i¿ praktyki te nie s¹ wystarczaj¹cym dowodem
boskiego charakteru medjugorskich „objawieñ”. Wspomniane praktyki bowiem nie musz¹ byæ zwi¹zane z nadprzyrodzonymi zjawieniami Madonny,
ale mog¹ stanowiæ „wynik [skutek] regularnego dzia³ania ³aski Bo¿ej przez
wiarê w Boga i wstawiennictwo Maryi, Matki Chrystusa. „Maryja [bowiem]
wzywana z ufnoœci¹ przez tyle pobo¿nych dusz, które s¹dzi³y w dobrej wierze, ¿e siê ukazywa³a – mog³a udzieliæ szczególnych ³ask, a nawet niezwyk³ych uzdrowieñ, nagradzaj¹c w ten sposób ludzk¹ pobo¿noœæ.
314 O autorze tej pracy, o wiarygodnoœci przedstawianych przez niego faktów
ju¿ wspomnina³em.
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Jest to zreszt¹ pierwszy, w analizowanej pracy, po czêœci pozytywny, os¹d faktów zwi¹zanych z objawieniami z Medziugorja. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e „regularne dzia³anie ³aski przez wiarê
w Boga i wstawiennictwo Maryi (…)” mo¿e wystêpowaæ w ka¿dym
zak¹tku ziemi, a jednak liczne i szczególne nawrócenia ludzi zwi¹zane
s¹ tylko z okreœlonymi wybranymi przez Boga miejscami. Niew¹tpliwie (co zauwa¿aj¹ przede wszystkim spowiednicy) w Medziugorju
stwierdza siê takie szczególne i liczne nawrócenia osób niewierz¹cych
czy niepraktykuj¹cych. Przyjmijmy wariant, ¿e w Medziugorju dzia³a
szatan (jak sugeruj¹ niektórzy przeciwnicy tych objawieñ). Znaczy³oby, ¿e Bóg i szatan wspó³pracuj¹ ze sob¹. Bo z jednej strony szatan
wzywa do nawrócenia, modlitwy, uczestniczenia we Mszy œw., czyli
kieruje cz³owieka do Boga, z drugiej zaœ strony Bóg udziela szczególnych ³ask w miejscu, gdzie dzia³a szatan, a wiêc nie tylko, ¿e nie odci¹ga
ludzi od tego miejsca, ale sam prowadzi innych tam, gdzie dzia³a szatan.
Przyjmijmy inny wariant, ¿e to, co dzieje siê w Medziugorju zwi¹zane
jest z jakimiœ nieznanymi dla nas zjawiskami natury. Jest to te¿ ma³o
prawdopodobne, bo dlaczego wielu ludzi akurat w tym „zjawisku naturalnym” ujrza³o Matkê Bo¿¹ (tu trzeba wspomnieæ, ¿e Matkê Bo¿¹
widzieli nie tylko znani nam wizjonerzy, ale jeszcze inne osoby). Dlaczego akurat w tym miejscu wielu ludzi widzia³o fenomeny œwietlne
i inne niewyt³umaczalne zjawiska? Dlaczego w tak krótkim czasie od
rozpoczêcia objawieñ by³o tak wiele niewyt³umaczalnych uzdrowieñ
(445)? Dlaczego naukowcy nie potrafi¹ wyjaœniæ w naturalny sposób
fenomenu ekstazy w jak¹ wchodz¹ wizjonerzy? Dlaczego te niewyt³umaczalne „zjawiska natury” maj¹ wyraŸn¹ symbolikê religijn¹?
Za bardzo nieobiektywne dla oceny ca³oœci problemu objawieñ
z Medziugorja uznaæ nale¿y wyci¹ganie jakichœ marginalnych œwiadectw zaczerpniêtych z czasopisma „W drodze” o czyimœ doœwiadczeniu
zamêtu fizycznego i duchowego, wewnêtrznego stanu paniki i niepokoju315,

a pomijanie bardzo wielu publikowanych œwiadectw o pozytywnym
prze¿ywaniu pielgrzymowania do tego miejsca modlitwy. Tu mogê
315

Zapewne podobne przypadki mo¿na by znaleŸæ w Lourdes, Fatimie i innych sanktuariach.
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przytoczyæ swój osobisty pogl¹d, ¿e jako spowiednik i kap³an
maj¹cy kontakt z wieloma pielgrzymami, akurat mia³em to szczêœcie, ¿e spotyka³em same pozytywne opinie wobec tych objawieñ.
Badañ w tym wzglêdzie nie przeprowadza³em, jest to moja subiektywna opinia, jednak w obiektywnej pracy naukowej nie mo¿na manipulowaæ faktami i przytaczaæ takich, które s¹ dogodne dla prowadzonego toku myœlenia.
Jeœli chodzi o stwierdzenie Rafalskiej:
Podobnie i inne przejawy pobo¿noœci medjugorskiej s¹ praktykowane ze
wzglêdu na swój zwi¹zek z tymi nieuznawanymi przez Koœció³ „objawieniami” s³u¿¹c jednoczeœnie za narzêdzie ich uwiarygodniania,

to pomin¹wszy fakt tzw. b³êdnego uogólnienia pewnych wniosków na
wiele osób (odnoœnie do których nie mamy ¿adnych informacji), to
trzeba stwierdziæ (o czym czêœciowo ju¿ wspomina³em wczeœniej),
¿e Koœció³ nie zabrania wiernym, aby mieli prywatn¹ wiarê – opiniê,
która sprawia, ¿e podejmuj¹ jakieœ dzia³ania pobo¿ne jako skutek orêdzi Gospy. Koœció³ zabrania jedynie takiej pobo¿noœci, która sugerowa³aby uznanie autentycznoœci tych objawieñ. Stwierdzenie Rafalskiej
jest b³êdne, poniewa¿ sugeruje, ¿e nikt nie mo¿e podejmowaæ ¿adnych
dzia³añ ze wzglêdu na objawienia z Medziugorja. Gdyby Koœció³ zabroni³ jakiejkolwiek pobo¿noœci, inspirowanej ukazywaniem siê Matki
Bo¿ej, to tym samym nie pozwoli³by na to, aby pojawi³y siê jakiekolwiek owoce tych objawieñ, a przecie¿ wiemy, ¿e Koœció³ czeka na to,
¿e siê pojawi¹, by móg³ tak¿e na tej podstawie oceniaæ wartoœæ objawieñ. Podobne problemy zreszt¹ nios³y inne objawienia prywatne.
Gdyby nie wolno by³o odmawiaæ ró¿añca, ze wzglêdu na proœbê Matki
Bo¿ej z Fatimy, bo najpierw nale¿a³oby poczekaæ na uznanie tych
objawieñ przez Koœció³, to opinia Koœcio³a hierarchicznego sta³aby
w sprzecznoœci z opini¹ Matki Koœcio³a, która do tego ró¿añca zachêca³a i uzale¿nia³a od wype³nienia Jej orêdzia dalsze losy œwiata, widzimy to na przyk³adzie rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego, który
nast¹pi³ dopiero wówczas, gdy Jan Pawe³ II w ³¹cznoœci z biskupami
œwiata poœwiêci³ œwiat i „Rosjê” Niepokalanemu Sercu Maryi (25 marca 1984). Tendencyjnej i niezgodnej ze stanowiskiem Koœcio³a wypowiedzi Rafalskiej przecz¹ równie¿ stwierdzenia dostojników koœcielnych, szczególnie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
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Przechodz¹c do analizy szczegó³owych faktów przedstawianych
przez Rafalsk¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Rafalska wyszukiwa³a jakieœ ma³o
znacz¹ce okreœlenia z ksi¹¿ek, które nie by³y pisane przez teologów
i nie by³y pracami naukowymi, a stwarza³a z tego problemy naukowe.
Przyk³adem jest zaczerpniêcie przez ni¹ z ksi¹¿ki W. Weible’a zwrotu
„gor¹czka medjugorska” i przeprowadzenie, w zwi¹zku z tym okreœleniem, nieomal „analizy naukowej”, tak jakby to by³ znacz¹cy fakt
w wydarzeniach medjugorskich. Autor ten zreszt¹ mia³ prawo, aby
u¿ywaæ ró¿nych porównañ i przenoœni. Rafalska zmieni³a znaczenie
u¿ytego przez W. Weible’a okreœlenia, bo w jego ksi¹¿ce mia³o charakter pozytywny, a sugerowa³o jak¹œ szczególn¹ gorliwoœæ ludzi jako
owoc przyjêcia orêdzia Matki Bo¿ej. W pracy Rafalskiej nabra³o wydŸwiêku negatywnego, nieomal patologii. Rafalska w tym miejscu napisa³a: ¿e zdaniem Weyne’a Weible’a ow¹ „gor¹czkê medjugorsk¹”
charakteryzuje:
… przyjêcie orêdzi domniemanej Matki Bo¿ej, (wraz ze wszystkim co
siê z nim wi¹¿e np. uznaniem, ¿e Góra Kri¿ewac jest miejscem Jej
„objawieñ”).

Terminem „Góra Objawieñ” (w Medziugorju) okreœla siê Podbrdo
a nie Krievac, jak napisa³a Rafalska (choæ zdarza³y siê objawienia
Matki Bo¿ej na Krievcu). W analizowanym podrozdziale znajdziemy
równie¿ inne b³êdy rzeczowe. Wed³ug Rafalskiej w trakcie odmawiania
ró¿añca przed Msz¹ œw., w chwili, kiedy ukazuje siê Matka Bo¿a zaczynaj¹ biæ dzwony. Jest to równie¿ b³¹d, poniewa¿ albo odmawianie
ró¿añca jest przerwane chwil¹ ciszy, albo chwili przerwy w odmawianiu ró¿añca towarzyszy delikatna muzyka graj¹cego zespo³u muzycznego, albo wygrywana jest melodia z zainstalowanego kuranta. Natomiast dzwony koœcielne bij¹, ale o godzinie 1900, kiedy rozpoczyna siê
Msza œwiêta (albo o 1800 czasu zimowego).
Rafalska te¿ napisa³a:
Jest to tzw. Msza Œwiêta miêdzynarodowa, której poszczególne czêœci s¹
w ró¿nych jêzykach narodowych, kazanie w jêzyku chorwackim, modlitwa
eucharystyczna zaœ po ³acinie.

Nawet i tu jest b³¹d, poniewa¿ Mszy wieczornej w Medziugorju zawsze przewodniczy kap³an, który celebruje Mszê œw. w jêzyku chorwac-
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kim. Koncelebransami s¹ kap³ani przybyli z ró¿nych zak¹tków œwiata, ale
nie odprawiaj¹ oni Mszy œw. w swoim jêzyku316 (o godz. 19). Ze wzglêdu na to, ¿e w koœciele zbieraj¹ siê wierni z ca³ego œwiata, czytana jest
w ró¿nych jêzykach tylko Ewangelia. Niektóre czêœci Modlitwy Eucharystycznej odmawia siê po ³acinie. D. Rafalska pope³ni³a tutaj kolejny b³¹d rzeczowy. Mo¿na postawiæ pytanie – ile razy Rafalska
uczestniczy³a we Mszy w Medziugorju, skoro podaje takie fa³szywe
informacje. To, ¿e odnoszê siê tak¿e do tych problemów, wynika st¹d,
¿e Rafalska przytacza³a takie oto „fakty”, a skoro pojawi³y siê one
z b³êdami, to trzeba je równie¿ sprostowaæ. Napisa³a ona równie¿
w analizowanym podrozdziale, ¿e
Góra „Kri¿evac [przy tym] nie przyci¹ga pielgrzymów […] z powodu
piêkna natury, ani faktu, ¿e zbudowano na niej krzy¿, lecz dlatego, i¿ wielu
ludzi twierdzi, ¿e tu¿ po rozpoczêciu medjugorskich objawieñ, widoczne
by³y ró¿ne œwietliste zjawiska i inne „znaki”, które wszyscy powi¹zali
z objawieniami Matki Bo¿ej.

Rafalska przytoczy³a jakiœ fakt i mamy wra¿enie, ¿e chcia³a
zasugerowaæ czytelnikowi, ¿e oto taka jest motywacja tych, którzy
wchodz¹ na gorê Kri¿evac (czy¿by kolejny b³¹d dokonywania jakiœ
b³êdnych uogólnieñ i to dotycz¹cy niezbadanej motywacji ludzkiej?). Tymczasem zacytujê ca³y fragment tekstu, na który powo³uje
siê Rafalska, aby pokazaæ, ¿e zmieni³a ona sens wypowiedzi, zamieszczonej w jednym z numerów „Echa Medziugorja” (nr 147):
„Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a w tym roku odbedzie siê 12 wrzeœnia
w pierwsz¹ niedzielê po œwiêcie Narodzenia NMP. Jest to znakomita
okazja, aby wszystkich, którzy zamierzaj¹ przybyæ do Medziugorja na
obchody tego œwiêta zapoznaæ z krótk¹ histori¹ Krievca i wzniesionego na nim krzy¿a. Prawie kilometr w linii prostej od koœcio³a wznosi siê
góra Krievac, która ³¹czy siê z Crnic¹. Na szczycie (520 npm.) wznosi
siê krzy¿ ze zbrojonego betonu zbudowany przez ówczesnego proboszcza o. Bernarda Smoljana i mieszkañców Medziugorja. Na krzy¿u
o wysokoœci 8,56 m wyryte zosta³y s³owa: «Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkoœci na znak swojej wiary, mi³oœci i nadziei na pami¹tkê 1900 rocznicy Mêki Jezusowej». W krzy¿ wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu – fragment Krzy¿a czczonego przez Chrzeœcijan ja316

S¹ oczywiœcie odprawiane Msze œw. dla poszczególnych grup jêzykowych
w odpowiednim miejscu i czasie.
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ko ten, na którym umêczono Jezusa Chrystusa. Najwiêksza czêœæ tego
Krzy¿a jest przechowywana w koœciele Santa Croce di Gerusalemme
w Rzymie. Budowê Krzy¿a ukoñczono 15 marca 1934 roku. PóŸniej sta³o siê zwyczajem, ¿e u jego podnó¿a odprawia siê Mszê Œwiêt¹ w pierwsz¹ niedzielê po Narodzeniu Najœwiêtszej Maryi Panny na pami¹tkê
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Krievac przyci¹ga pielgrzymów nie
z powodu piêkna natury ani faktu, ¿e zbudowano na nim krzy¿ lecz dlatego, i¿ wielu ludzi twierdzi, ¿e tu¿ po rozpoczêciu medziugorskich objawieñ widoczne by³y ró¿ne œwietliste zjawiska i inne „znaki”, które wszyscy
powi¹zali z objawieniami Matki Bo¿ej, z przes³aniem medziugorskich
objawieñ – pokojem, który musi zapanowaæ miêdzy Bogiem i cz³owiekiem i miêdzy ludŸmi. Zrozumieli, ¿e droga do pokoju w sposób nieunikniony prowadzi poprzez krzy¿. Do pobo¿nych praktyk religijnych pielgrzymi do³¹czyli szacunek dla krzy¿a. Wspinaj¹c siê trudnym, wyczerpuj¹cym szlakiem na sam szczyt pielgrzymi pobo¿nie rozwa¿aj¹ tajemnice
drogi krzy¿owej. Przy œcie¿ce wiod¹cej na Krievac ustawiono 15 br¹zowych p³askorzeŸb; na niektórych jest postaæ Matki Bo¿ej. Maryja prowadzi Jezusa, ale i nas na Drodze Krzy¿owej naszego ¿ycia”.

Wielokrotnie wchodzi³em ta tê górê z grupami, które za cel postawi³y sobie odprawienie „Drogi Krzy¿owej”, a nie spotka³em
osób, których celem by³oby zobaczenie jakichœ œwietlistych znaków. Pielgrzymi szli w ciszy lub ws³uchiwali siê w prowadzone
przez kogoœ rozwa¿ania, tak jak siê to czyni, odprawiaj¹c nabo¿eñstwo „Drogi Krzy¿owej”. Ludzie byli skupieni, nie wyczuwa³o siê,
aby interesowali siê piêknem natury czy poszukiwaniem nadzwyczajnych zjawisk317. Mija³y nas równie¿ inne grupy albo pojedyncze
osoby, œwieccy i duchowni. Zachowywali siê podobnie. Niektóre
osoby, aby zaznaczyæ charakter pokutny tego nabo¿eñstwa sz³y
boso. Czy to te¿ jest znak poszukiwania nadzwyczajnoœci? Rafalska
dotknê³a problemu ludzkiej motywacji, ale nie udowodni³a w ¿aden
sposób, ¿e jest ona niew³aœciwa. Przedstawi³a tylko po raz kolejny
swój subiektywny punkt widzenia..
Natomiast, jeœli chodzi o powy¿sze rozwa¿ania, to maj¹ one
zupe³nie inny sens ni¿ „wyrwana” z kontekstu wypowiedŸ D. Rafalskiej (sugeruj¹ca, ¿e pielgrzymi wchodz¹ na górê Krievac nie po
to, aby odprawiæ „Drogê Krzy¿ow¹”, ale po to aby zobaczyæ jakieœ
317 Trzeba dodaæ, ¿e nie stwierdzono takiej prawid³owoœci, ¿e w trakcie wchodzenia na górê Krievac pielgrzymi widz¹ jakieœ znaki œwietlne czy inne nadzwyczajne zjawiska.
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œwietliste znaki). Autor ten napisa³, ¿e taka motywacja towarzyszy³a
ludziom na pocz¹tku (takie miejsca jak Medziugorje mog¹ przyci¹gaæ ludzi poszukuj¹cych sensacyjnych znaków). Jak stwierdzi³
jednak dalej, myœlenie pielgrzymów ulega³o przebra¿eniu, co
wi¹za³o siê tak¿e ze zmian¹ motywacji wchodzenia na Krievac.
W analizowanym podrozdziale spotykamy te¿ bardzo dziwne
stwierdzenie. Oto dowiedzia³em siê, ¿e
Msza Œwiêta (wieczorna) odprawiana by³a „w intencji pamiêci o objawieniech Gospy”, a Przygotowanie do Mszy stanowi nakazana przez
Gospê modlitwa do Ducha Œwiêtego.

Co do przygotowania do Mszy œw., to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Gospa
nikomu nie nakazywa³a wype³niania takich zaleceñ, ale jedynie
proponowa³a i zaprasza³a do ich realizacji, wiêc okreœlenia Rafalskiej
zmieniaj¹ wymowê orêdzi Matki Bo¿ej. Nie wiem, w jakich intencjach
sprawuj¹ Mszê œw. franciszkanie318, zapewne w ró¿nych, to mo¿na
sprawdziæ w parafialnej Ksiêdze Intencji. Rafalska nie podaje
w przypisie, ¿e wiadomoœæ o „intencji pamiêci o objawieniach Gospy” czerpa³a z tego Ÿród³a. Znam kap³ana, który odprawia³ mszê
w intencjach Matki Bo¿ej, ale sformu³owanie, ¿e Msza œw. by³a odprawiana „w intencji pamiêci objawieñ Gospy” budzi powa¿ne w¹tpliwoœci co do ich wiarygodnoœci. Tu trzeba zauwa¿yæ, ¿e Rafalska
owo stwierdzenie, które w jej pracy ma bardzo dziwny i niezrozumia³y
sens, zaczerpnê³a z pracy Marina Królowa Pokoju. Jednak¿e tam,
w kontekœcie ca³ej wypowiedzi autora, mo¿emy zorientowaæ siê, ¿e
inna jest wymowa owego sformu³owania (chodzi zreszt¹ o t³umaczenie
polskie). Mo¿na tam przeczytaæ tak:
„W koœciele w Medziugorju ka¿dego wieczora odprawia siê mszê œwiêt¹, ofiarê pojednania Chrystusa z wiernymi. Wierni uczestnicz¹ w niej
masowo i koœció³ jest zwykle przepe³niony (…). Matka Bo¿a wyrazi³a
pragnienie, aby te msze œwiête by³y odprawiane zawsze w intencji pamiêci o Jej objawieniach”.

Mo¿e nale¿a³oby ten fragment lepiej przet³umaczyæ, ale sens jego
jest zauwa¿alny. Chodzi³o w nim o to, ¿e odprawiane wieczorne Msze
318

Z pewnych Ÿróde³ wynika, ¿e jeden z kap³anów sprawuje Msze œw. w intencji przybywaj¹cych tu pielgrzymów.
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œw. w Medziugorju maj¹ upamiêtniaæ objawienia Matki Bo¿ej319.
Czym innym jest sprawowanie mszy w jkiejœ intencji a czym innym
– dla upamiêtnieniu jakiegoœ zdarzenia Matka Bo¿a ukaza³a siê
w godzinach wieczornych, a te Msze zosta³y wprowadzone na skutek objawieñ Matki Bo¿ej gdy¿ przed objawieniami by³y odprawiane rano (wiadomoœæ t¹ sprawdzi³em u proboszcza z Medziugorje). D. Rafalska pope³ni³a w tym miejscu b³¹d rzeczowy. Napisa³a
w przypisie odnoœnie tego wydarzenia tak:
Chocia¿ Msza œw. wieczorna, o której mowa, by³a odprawiana jeszcze
przed „objawieniami”, to jednak w³aœnie na ¿yczenie Gospy odprawia
siê j¹ teraz w wyznaczonej przez Ni¹ intencji.

Rafalska poda³a wiêc b³êdn¹ informacjê o tym, ¿e Msza œwiêta wieczorna by³a odprawiana jeszcze przed objawieniami. Msza œwiêta wieczorna w Medziugorju zosta³a odprawiona pierwszy raz prawdopodobnie
2 lipca 1981 roku, na pewno jednak tu¿ po rozpoczêciu objawieñ. Datê 2
lipca podaje np. M. Ljubiæ, A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie
do modlitwy i nawrócenia (Spotyka siê Ÿród³a, które podawa³y datê 1
lipca 1981 roku). Drugim b³êdem jest brak precyzji w zastosowaniu s³owa
„intencja”. Z tekstu Rafalskiej wnioskujemy, ¿e Gospa poda³a jak¹œ intencjê, aby sprawowaæ tê Eucharystiê.
O b³ogos³awieñstwie Gospy ju¿ wczeœniej napisa³em, ale tu zwrócê jeszcze uwagê na „twórcze” dzia³anie Doroty Rafalskiej, która
twierdzi, ¿e przekazuj¹c to b³ogos³awieñstwo trzeba wypowiadaæ
wskazan¹ formu³ê, czyli:
przyjmij b³ogos³awieñstwo Matki Najœwiêtszej.

Budzi te¿ w¹tpliwoœæ jej stwierdzenie:
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ mo¿na przekazaæ je tylko jednej osobie, nigdy zaœ grupie. Im czêœciej bêdzie ono przekazywane tym jego moc bêdzie
wiêksza. Natomiast osoba, która go nie przekazuje przyczynia siê do jego
zubo¿enia, pomniejszaj¹c tym samym jego moc.

Oczywiœcie nie znajdziemy nigdzie takich wskazañ, jako wiarygodnych poleceñ Gospy. Rafalska prawdopodobnie powy¿sze
319

W dni upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia (np. œwiêta narodowe) te¿ sprawuje siê Msze œwiête.
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stwierdzenia zas³ysza³a od kogoœ i przedstawi³a jako wiarygodny
fakt. W cytowanym nawet przez siebie Ÿródle (ksi¹¿ki s. Emmanuel)
znajdziemy, ¿e do przekazywania owego b³ogos³awieñstwa Gospa
nie zaleci³a ani jakiejœ specjalnej formu³y ani szczególnych gestów.
Rafalska w tym miejscu zaleci³a nam wypowiadanie jakiejœ formu³y.
Co do faktu wzrostu mocy tego b³ogos³awieñstwa oraz zubo¿enia jakiejœ osoby, to nie znalaz³em w cytowanych przez Rafalsk¹
Ÿród³ach, aby o czymœ takim by³a mowa. Jeœliby ktoœ wymyœli³ ow¹
teoriê, odnosz¹c¹ siê do b³ogos³awieñstwa Matki Bo¿ej, zapewne
jest to jego prywatna opinia na ten temat (Gospa czegoœ takiego nie
mówi³a w swoich orêdziach). Co do przekazywania tego b³ogos³awieñstwa indywidualnie, a nie zbiorowo, to w cytowanym Ÿródle
znajdziemy: [Marija odpowiada na pytania s. Emmanuel]
„Mo¿esz przekazaæ je grupie? Nie, tylko jednej osobie na raz.”

Choæ to stwierdzenie wydaje siê byæ podobne do tego, które zamieœci³a Rafalska w swojej pracy, to jednak zauwa¿my, ¿e nie pad³o
tutaj s³owo „nigdy” (jest to dodatek D. Rafalskiej, który mo¿e zmieniaæ sens wypowiedzi Mariji).
Wed³ug Rafalskiej, w niedzielê pielgrzymi wêdruj¹ (boso) na
Podbrdo. Jest to znowu niezgodne z faktami, bo pielgrzymi w Medziugorju wêdruj¹ codziennie na Podbrdo pojedynczo, jak te¿ w grupach. S¹ wœród nich tacy, którzy id¹ boso, ale tak¿e i tacy, którzy id¹
w butach. W niedzielê natomiast wprowadzono na tym wzgórzu praktykê wspólnego odmawiania ró¿añca. Rafalska odnosz¹c siê do postu
medziugorskiego (w œrody i pi¹tki o chlebie i wodzie) stwierdzi³a:
… wg E. Maillard nie s¹ zwi¹zane z mêk¹ Chrystusa, jak to jest zwykle ujmowane w tradycji katolickiej”. [w innym miejscu napisa³a:] W tym wypadku nale¿a³oby je wi¹zaæ z przygotowaniem do przyjêcia „Chleba Eucharystycznego” (œroda) i dziêkczynieniem za to (pi¹tek) w ten sposób,
jak twierdzi Maillard, „Maryja chce skoncentrowaæ nasz¹ uwagê na Jezusie, Jezusie – Eucharystii”.

Oczywiœcie, rozwa¿ania o poœcie siostry Emmanuel s¹ jej interpretacj¹ tego wezwania Maryi, bo Matka Bo¿a niczego na ten temat nie
mówi³a. S. Emmanuel postrzega owe posty jako przygotowanie do Eucharystii. Nawet gdyby s. Emmanuel, w swojej interpretacji postów
428
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z Medziugorja, pope³ni³a jakieœ b³êdy teologiczne, to nie znaczy, ¿e
trzeba deprecjonowaæ objawienia z Medziugorja. Jest to jej zdanie prywatne, a ona nie ma w³adzy orzekaj¹cej, jakie jest znaczenie postów
z Medziugorja. Natomiast b³êdem w pracy D. Rafalskiej jest to, aby
przez czyj¹œ osobist¹ wypowiedŸ oskar¿ona o b³êdy zosta³a sama Gospa. Mo¿na przytoczyæ wypowiedŸ ojca Jozo Zovko (która zreszt¹ nie
przeczy stwierdzeniom s. Emmanuel), który zupe³nie inaczej patrzy na
owe posty:
Mo¿na przeczytaæ w jego ksi¹¿ce Tak jak Ona prosi320:
„Koœció³ pierwotny poœci³ w œrody i pi¹tek.
Pi¹tek by³ zawsze dniem postu, poniewa¿ Jezus umar³ tego dnia.
Wed³ug tradycji by³a to œroda,
kiedy Judasz sprzeda³ Jezusa.
Ofiaruj swoje wyrzeczenia z mi³oœci¹, z radoœci¹
ka¿dej œrody i ka¿dego pi¹tku”.

Post o chlebie i wodzie, w œrody i pi¹tki, by³ stosowany w starej tradycji franciszkañskiej. Post œrodowy i pi¹tkowy jest zwi¹zany z tradycj¹ Koœcio³a, o czym napisa³ Anselm Grün w swoim opracowaniu
Post (na s. 9).
Rafalska stara³a siê omawiaæ tzw. „swoist¹ pobo¿noœæ medjugorsk¹”, a wyró¿ni³a „specyficzne praktyki pobo¿noœciowe” oraz „inicjatywy
modlitewne”321. Nie zajmujê siê w mojej pracy omawianiem wszystkich inicjatyw modlitewnych zwi¹zanych z objawieniami Matki Bo¿ej
z Medziugorja. Celem moim jest przeanalizowanie Ÿróde³ wykorzystanych przez D. Rafalsk¹ w pracy Medjugorje: prawda czy fa³sz?aby
wykazaæ, ¿e fakty nie zosta³y przedstawione w sposób obiektywny.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e „inicjatywy modlitewne” (zwi¹zane
z objawieniami z Medziugorja) podane przez D. Rafalsk¹ ukazuj¹ to
zagadnienie w bardzo ograniczonym zakresie. Uwzglêdniaj¹c tylko
inicjatywy modlitewne w Polsce, mo¿na stwierdziæ, ¿e ich liczba jest
znacznie wiêksza w stosunku do wymienionych przez Rafalsk¹ w jej
pracy. Podzia³ praktyk pobo¿noœciowych, jaki ona stworzy³a, budzi
powa¿ne w¹tpliwoœci. W pracy pojawia siê zdanie:
320

J. Zovko, Tak, jak Ona prosi, 108.
Tu trzeba zwróciæ uwagê na bardzo dziwaczne nazewnictwo D. Rafalskiej,
które ju¿ samo w sobie nadaje karykaturalny odcieñ wydarzeniom z Medziugorja.
321
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Za praktyki pobo¿noœciowe zawi¹zane (…) z „objawieniami” uznaæ mo¿na: pielgrzymki do Medjugorje, „program modlitewny” realizowany
w parafii Medjugorje, koronkê medjugorsk¹, praktykê przekazywania
b³ogos³awieñstwa Gospy oraz praktykê postu.

To tak, jakby ktoœ napisa³: zadaniem proboszcza w parafii jest odprawienie Mszy œwiêtej., zakupienie kwiatów do koœcio³a oraz przypilnowanie, aby dobrze by³a zredagowana gazetka parafialna. Mo¿e s¹ to obowi¹zki proboszcza, ale jak mo¿na porównaæ ze sob¹ dzia³ania o zupe³nie
innej randze. Odnosz¹c siê do podzia³u praktyk pobo¿noœciowych (dokonanego przez D. Rafalsk¹), mo¿na postawiæ pytanie: Czy logiczne jest
³¹czenie ze sob¹ w jednym podziale: odbywanie pielgrzymek do Medziugorja, odmawianie „Koronki Pokoju” i udzielanie b³ogos³awieñstwa
przez Gospê? Wed³ug mnie nie. Rafalska bardzo szczegó³owo omawia³a
jak¹œ nowennê, która zosta³a zaproponowana przed 20 rocznic¹ objawieñ
(tak jakby to by³a najwa¿niejsza praktyka zwyczajowa w Medziugorju),
tymczasem nale¿a³o szczegó³owo omawiaæ inne praktyki modlitewne,
które stosowane s¹ w Medziugorju zwyczajowo, a nie okazjonalnie.
W Medziugorju obchodzi siê uroczyœcie wiele œwi¹t (przede wszystkim
œwiêta, które obchodzi siê w ca³ym Koœciele), natomiast czytaj¹c pracê
Rafalskiej mo¿na mieæ wra¿enie, jakoby wierni w Medziugorju koncentrowali siê jedynie na œwiêcie Królowej Pokoju, pomijaj¹c inne wa¿ne
œwiêta koœcielne (o uroczystoœci „Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego”, która
jest uroczyœcie obchodzona w Medziugorju D. Rafalska nie wspomnia³a).
O „Marszu Pokoju”, który powsta³ w czasie okrutnej wojny na Ba³kanach,
z inspiracji pielgrzymów z Zachodu, a jest nim kilkunastokilometrowa
procesja z Najœwiêtszym Sakramentem322, D. Rafalska zakoñczy³a swoje
rozwa¿ania stwierdzeniem: [Marsz Pokoju jest] po 1995 roku po to,
aby b³agaæ Boga o trwanie w dalszym ci¹gu ruchu medjugorskiego
w obliczu „ma³ych wojen administracyjnych i medialnych skierowanych
przeciwko Medjugorje”.

W pracy R. Laurentina Il Segno Dell’Amore Di Dio, 16 Anni Di
Apparazioni a Medjugorje (cytowanej przez D. Rafalsk¹) jest co
prawda mowa o „Marszu Pokoju”, ale jest tu napisane, ¿e zastanawiano siê nad sensem prowadzenia tego dzie³a po zakoñczeniu woj322
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ny na Ba³kanach i stwierdzono, ¿e inicjatywa ta bêdzie kontynuowana, poniewa¿ orêdzie Pani nie ogranicza siê do rzeczywistoœci
tego regionu, ale ma znacznie szerszy, œwiatowy zasiêg. Natomiast
w drugiej pracy, Rene Laurentina (na któr¹ te¿ powo³uje siê D. Rafalska), a mianowicie – Medjugorje – Testamento autor sugeruje, ¿e
modlitwy w czasie tego „Marszu Pokoju” powinny byæ kierowane,
aby usta³y napiêcia wewn¹trz samego Koœcio³a (chodzi o konflikty
w miejscowym Koœciele miêdzy biskupem a franciszkanami), tak¿e
ustanie konfliktów na tle etnicznym. Zdania wyrwane z kontekstu
(zacytowane przez D. Rafalsk¹) mog¹ budziæ u czytelnika zdziwienie i nie przedstawiaj¹ prawid³owo owej szczegó³owej intencji zasugerowanej przez R. Lauretina. „O Marszu Pokoju” mo¿emy przeczytaæ w wielu Ÿród³ach i tak Centrum Informacyjne „Mir” napisa³o
m.in. o nim w 2003 roku:
„… Chocia¿ lata wojny s¹ ju¿ za nami, Matka Bo¿a przypomina nam
w swoich orêdziach o „wojnach” w naszych sercach. Ten 13 kilometrowy marsz modlitewny jest odpowiedzi¹ na nasze niepokoje, nienawiœæ
i przemoc, jest bodŸcem prawdziwego pokoju i pojednania (…)”.

(Podobne wypowiedzi do zacytowanej pojawia³y siê na stronie internetowej tego Centrum w innych latach.)
Stwierdzenia powy¿sze ukazuj¹, w jak tendencyjny sposób interpretowa³a pewne fakty Dorota Rafalska.
Budzi powa¿ne w¹tpliwoœci u¿ywanie przez Rafalsk¹ lekcewa¿¹cych zwrotów w odniesieniu do pielgrzymów: „pêdzili na wzgórze
Podbrdo”, „pogoñ za objawieniami”323. Autorka ta, co prawda, owo
„pêdzenie na wzgórze” zaczerpnê³a z innej ksi¹¿ki (pozytywnie pisz¹cej o Medziugorju), ale s¹ to sformu³owania wyrwane z kontekstu.
Sugeruj¹ one, ¿e pielgrzymi istotnie „pêdzili” na wzgórze. Autorka zapewne œwiadkiem tych wydarzeñ nie by³a, bo by³a mowa w cytowanym Ÿródle o pierwszych dniach objawieñ. Tymczasem przytoczmy
fragment opisu, w którym pad³o owo stwierdzenie o „pielgrzymach
pêdz¹cych na wzgórze” (z ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy Dziêkujê, ¿e odpo323

Dotyczy³o to pierwszych dni objawieñ, wiêc Rafalska zapewne nie by³a
œwiadkiem tych wydarzeñ, a wiarygodne Ÿród³a nie podawa³y takich obraŸliwych
wrêcz okreœleñ.
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wiedzieliœcie na moje wezwanie). Autor pisz¹c o w¹tpliwoœciach proboszcza o. Jozo Zovko, w pierwszych dniach objawieñ, wyrazi³ to
w taki sposób:
„Mia³ tu na uwadze fakt, ¿e wszyscy ludzie przybywaj¹cy z okolicznych
lub dalszych parafii nie przychodzili siê modliæ do koœcio³a, ale pêdzili
na wzgórze i nikt nie przychodzi³ do koœcio³a”.

Jest to wiêc specyficzny opis autorski, uwydatniaj¹cy negatywne
myœlenie (w tym czasie) o objawieniach z Medziugorja pierwszego proboszcza o. Jozo Zovko, a nie rzeczywisty fakt „pêdzenia” tych pielgrzymów na wzgórze.
D. Rafalska w analizowanym podrozdziale stwierdzi³a tak¿e:
Z kolei zachowanie osób robi¹cych Gospie zdjêcia aparatem fotograficznym stoi w bezpoœredniej sprzecznoœci z b³ogos³awieñstwem, które
Jezus wypowiedzia³ do w¹tpi¹cego aposto³a Tomasza: „b³ogos³awieni
ci, którzy nie widzieli a uwierzyli” (J 20, 29).
Postêpowanie takie nie zgadza siê z wymaganym przez regu³ê
owoców odnoszenia siê z szacunkiem wobec tajemnic i misterium Objawienia chrzeœcijañskiego.

Zastanówmy siê, jak ludzie mogli fotografowaæ Gospê, skoro Jej
nie widzieli. Ludzie fotografuj¹ w Medziugorju ró¿ne obiekty i interesuj¹ce ich sytuacje. Fotografowani byli tak¿e widz¹cy w czasie ekstazy. Nikomu nie przysz³o zapewne na myœl, ¿e robi¹c zdjêcia wizjonerom, zostan¹ przez to oskar¿eni o to, ¿e robili zdjêcia Gospie. Fakt, na
który powo³a³a siê Rafalska, dotyczy³ pewnej siostry z Rzymu, która
robi¹c zdjêcie krucyfiksu zawieszonego na œcianie, na który wizjonerzy patrzyli w czasie ekstazy (takie by³o oczywiœcie wra¿enie osoby,
która obserwowa³a wizjonerów), otrzyma³a na negatywie wizerunek
Gospy. Czy mo¿na jednak udowodniæ, ¿e chcia³a robiæ zdjêcia Gospie? Rafalska natomiast napisa³a w swojej pracy tak:
Wiele osób zreszt¹ twierdzi, ¿e posiada zdjêcia Gospy wykonane w³asnorêcznie aparatem fotograficznym w czasie Jej „objawienia”.

S¹ oczywiœcie zamieszczone w niektórych Ÿród³ach zdjêcia,
wykonane w Medziugorju, na których wystêpuj¹ niewyt³umaczalne
dla praw natury wizerunki czy jakieœ symbole religijne, ale powsta³y
one w sposób nieoczekiwany dla fotografuj¹cego. W. Weible pisa³
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w swojej ksi¹¿ce o tych, którzy twierdzili, ¿e posiadali takie niezwyk³e zdjêcia, a ich wypowiedzi na ten temat nie by³y wcale wiarygodne. Nie by³o jednak mowy w cytowanych Ÿród³ach o tym, aby
ktoœ chcia³ celowo robiæ zdjêcia Matce Bo¿ej.
Rafalska powinna zauwa¿yæ, ¿e zdjêcia robi siê w czasie Mszy
œwiêtej. S¹ one transmitowane przez telewizje, a nie s³ysza³em, aby
wysuniête zosta³y zarzuty Koœcio³a w odniesieniu do tych dzia³añ,
pomimo ¿e w tym przypadku ktoœ ju¿ z za³o¿enia fotografuje czy filmuje œwiête obrzêdy. Powo³ywanie siê na fragment Ewangelii œw.
Jana 20, 29, w odniesieniu do tej sytuacji, zakrawa bardziej na ironiê,
ni¿ przytoczenie do tej sytuacji adekwatnego fragmentu Ewangelii.
Kolejnym niewiarygodnym faktem w analizowanym podrozdziale jest powo³ywanie siê na wypowiedŸ Cyrille Auboyneaua. Rafalska napisa³a tak:
Zdaniem Cyrille Auboyneua „w chorobie Medjugorje” du¿¹ rolê
odegra³y pieni¹dze. „Komuniœci [bowiem] zrozumieli, ¿e na Medjugorje mo¿na zarobiæ du¿o pieniêdzy dziêki dewizowym turystom”. Dlatego te¿ w³adze podejmowa³y i nadal podejmuj¹ wszelkie starania
w celu przyci¹gniêcia [do Medjugorje] mo¿liwie najwiêkszej liczby
turystów.

S¹ to „wiarygodne” fakty wziête z pracy Boufleta324, o której
pisa³em ju¿ wczeœniej.
Cyrille Auboyneau by³ i pozosta³ do koñca ¿ycia pozytywnie
nastawiony do orêdzi Gospy i jego wypowiedzi s¹ zamieszczone we
wstêpie do S³ów z Nieba, a ca³kowicie odbiegaj¹ od tego typu stwierdzeñ. Natomiast Rafalska napisa³a tak:
Potwierdza to by³y zwolennik autentycznoœci „objawieñ” Gospy oraz
mieszkaniec parafii Medjugorje – C. Auboyneau (…).
324 Analizuj¹c z kolei Ÿród³a, na które powo³uje siê Bouflet, z racji trudnego dostêpu cytowanej ksi¹¿ki C. Auboyneaua, zapyta³em s. Emmanuel, prowadz¹c z ni¹ korespondencjê e-mailow¹ (s. Emmanuel zna³a osobiœcie tego autora), o tê kwestiê. Odpowiedzia³a, ¿e by³ pewien czas, kiedy Cyrille, wszed³ w konflikt z jednym franciszkaninem z Medziugorja, póŸniej zreszt¹ siê z nim pojedna³. Nie wi¹za³o siê to jednak
z wiar¹ czy niewiar¹ przez niego w te objawienia. Pewne sformu³owania w ksi¹¿kach
pisanych przez Cyrille z tego okresu zapewne nie musz¹ byæ obiektywne. S. Emmanuel doda³a przy tej okazji, ¿e w Medziugorje ¿yj¹ œwiêci, np. Vicka.
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Mia³ on te¿ rzekomo powiedzieæ:
¿e by³ œwiadkiem dekadencji tej parafii i jej niewiernoœci powo³ania do
stania siê wzorow¹ parafi¹ œwiata.

Jeœli coœ podobnego powiedzia³ Cyrille Auboyneau, to zapewne by³a
to jego wypowiedŸ wyrwana z kontekstu. Zapytana w korespondencji
e-mailowej, w paŸdzierniku 2005 r. s. Emmanuel (która dobrze zna³a Cyrille i wspó³pracowa³a z nim w redagowaniu ksi¹¿ki S³owa z Nieba)
stwierdzi³a:
„Cyrille zmar³ nagle trzy lata temu, po wspania³ej pielgrzymce do Medziugorja. Nigdy nie by³ przeciw Medziugorju. Nie by³ cz³onkiem wspólnoty, ale
pracowa³ ze mn¹ przy „S³owach z nieba”. Tu¿ po jego œmierci wysz³a jego
ostatnia ksi¹¿ka „Drogie dzieci” – bardziej kompletny zbiór orêdzi (…)”.

Przy tej okazji nale¿y zatrzymaæ siê na tendencyjnej sugestii Rafalskiej, jakoby owi parafianie z Medziugorja:
… nie zostali pobudzeni do pod¹¿ania „ku zjednoczeniu z Chrystusem
w chwale nieba”, jak wymaga tego regula owoców lecz zajêli siê – jak
twierdzi sama „Pani” – „nêdznym interesem”, zabiegaj¹c bardziej o dobra materialne ni¿ duchowe. (Potwierdza to by³y zwolennik autentycznoœci „objawieñ” Gospy oraz mieszkaniec parafii Medjugorje – C. Auboyneau, bêd¹cy œwiadkiem <dekadencji [tej] parafii i jej niewiernoœci
powo³aniu do stania siê wzorow¹ „parafi¹ œwiata”>).

Jak zauwa¿amy, Rafalska manipuluje wypowiedziami Pani. Zdarza³o siê, ¿e w niektórych orêdziach Matka Bo¿a zwraca³a uwagê wiernym i widz¹cym na ró¿ne braki, ale te¿ dziêkowa³a im za to, ¿e odpowiadali na Jej wezwanie. Matka Bo¿a zreszt¹ w ¿adnym orêdziu nie
u¿y³a takiego okreœlenia, jakie przypisa³a Jej Rafalska, a mianowicie
„nêdznego interesu”, a jest to owoc korzystania przez tê autorkê z bardzo „wiarygodnych” Ÿróde³ przypisuj¹cych Matce Bo¿ej s³owa, których Ona nigdy nie wypowiedzia³a.
Jest to kolejny b³¹d w pracy Rafalskiej, polegaj¹cy na tym, ¿e
pisa³a, i¿ powo³uje siê ona na „orêdzia Gospy”, ale tak naprawdê cytowa³a czyjeœ stwierdzenia na ten temat. O tendencyjnoœci pracy Rafalskiej œwiadcz¹ tak¿e fakty – plotki zaczerpniête od kogoœ, kto, jak
podaj¹ wiarygodne Ÿród³a, nigdy nie by³ w Medziugorju, tj. od Boufleta. Ten mia³ np. powiedzieæ:
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ludzie [zaczêli myœleæ] ju¿ tylko o tym, aby zbudowaæ jeszcze jeden dom,
dobudowaæ jeszcze jeden pokój […]. Ludzie przestali zatem chodziæ do
koœcio³a, „podczas gdy w 1984 roku koœció³ pêka³ w szwach”.

Sk¹d Bouflet wiedzia³ o tym, o czym myœleli mieszkañcy Medziugorja, skoro nigdy tam nie by³? Oczywiœcie, do dnia dzisiejszego bardzo czêsto koœció³ „pêka w szwach”, a nikt nie jest w stanie
stwierdziæ, ilu tam jest parafian. Zreszt¹ odprawiane s¹ dodatkowe
Msze œwiête dla parafian z Medziugorja.
O „s³abn¹cej gorliwoœci parafian”, jak napisa³a Rafalska, maj¹
œwiadczyæ cytaty z dwóch Ÿróde³. Te Ÿród³a jednak pozytywnie wyra¿aj¹ siê zarówno o objawieniach z Medziugorja, ale jak zauwa¿amy,
pozytywnie te¿ opisuj¹ parafian z tej miejscowoœci. Dorota Rafalska
znowu wiêc zmieni³a sens cytowanych materia³ów Ÿród³owych. Pierwszym Ÿród³em, które ma dowodziæ spadaj¹cej gorliwoœci mieszkañców
Medziugorja jest ksi¹¿ka A. Girarda, G. Girarda, J. Bubalo Medziugorje. B³ogos³awiona Ziemia. Œwiadectwa. Mo¿na w niej przeczytaæ:
„Parafianie w wiêkszoœci modl¹ siê z wyj¹tkowo dynamiczn¹ wiar¹. Oni
nas napominaj¹ poprzez swe modlitewne ¿ycie, post i mi³osierdzie” 325.

Jest to zreszt¹ podsumowanie pewnej czêœci tej pracy.
Drugim Ÿród³em, które ma œwiadczyæ przeciwko mieszkañcom
Medziugorja jest Misja W. Weible’a. Najpierw zwróæmy uwagê na
kontekst wypowiedzi zawartych w tej ksi¹¿ce. W. Weible przybywa
do Medziugorja po raz kolejny, tym razem po wojnie, w 1993 roku.
Ten konflikt zmieni³ oblicze by³ej Jugos³awii. Ludzie migrowali
w ró¿ne miejsca, z innych byli wypêdzani326. Do Medziugorja te¿
przyby³a pewna grupa ludzi, którzy chcieli rozpocz¹æ normalne ¿ycie w tym spokojnym miejscu. Od 1981 roku wiele siê zmieni³o, nie
tylko z racji tocz¹cej siê na tych terenach wojny, ale w ci¹gu tych kilkunastu lat zmar³o wielu zacnych parafian, do których Matka Bo¿a
kierowa³a orêdzie w latach 1984–1987. Dzieci, które niewiele rozumia³y z tego, co Gospa w owym czasie mówi³a starszym, sta³y siê
ju¿ doros³ymi ludŸmi. Teraz zacytujê „dowód” Rafalskiej z cyto325

Cytowana praca, 44.
W Medziugorju powsta³ te¿ po wojnie dom dla sierot, ofiar wojny, w którym przyjmowano nie tylko katolików.
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wanej ksi¹¿ki W. Weible’a o s³abn¹cej gorliwoœci parafian z Medziugorja:
„– Tak, Medziugorje bardzo siê zmieni³o – odpowiedzia³a Maria na moj¹
uwagê, ¿e zauwa¿y³em tak wiele nowych, buduj¹cych siê domów. – Ka¿dy buduje dom z dodatkowymi pokojami, ¿eby przyjmowaæ pielgrzymów,
których tysi¹ce nap³ywaj¹ do Medziugorja. Pamiêtam moj¹ pierwsz¹ wizytê w Medziugorju, kiedy Ante prowadzi³ jedn¹ z trzech restauracji na
wsi. Teraz by³o ich bardzo du¿o, nawet u podnó¿a Podbrdo i Kri¿evca
(…). Tak wiêc wiele zmian i nie wszystkie s¹ dobre-powiedzia³a Maria
sprz¹taj¹c po posi³ku – ale jest te¿ wiele nawróceñ – doda³a z uœmiechem
(…) komercjalizm zapuœci³ swoje macki wokó³ wsi (…). Nasza rozmowa
przeci¹ga³a siê do nocy (…). Wielu mieszkañców, którzy na pocz¹tku codziennie uczestniczyli we Mszy œw., modlili siê i poœcili, teraz by³o zbyt
zajêtych obs³ug¹ pielgrzymów. W³adze równie¿ aktywnie w³¹czy³y siê
w robienie interesów. Przesta³y niepokoiæ mieszkañców i pielgrzymów,
a zaczê³y gor¹czkowo budowaæ hotele i bungalowy, zgarniaj¹c lwi¹ czêœæ
dewiz. (…) Serbowie, którzy i tak zajmowali w wiêkszoœci miejsca pracy,
teraz przyje¿d¿ali z miast i trudnili siê przewodnictwem oraz zak³adali biura poœrednictwa w obs³udze pielgrzymów. Nadal dominowali w szko³ach
i urzêdach, wykorzystuj¹c obecn¹ sytuacjê jako Ÿród³o do robienia
niez³ych interesów (…) najwa¿niejsze by³y jednak duchowe nawrócenia.
Ludzie z okolicznych wsi i miasteczek oraz z wielu krajów Europy
Wschodniej, przyje¿d¿ali do Medziugorja zat³oczonymi autobusami masowo, w ka¿dy weekend. Wiele osób przybywa³o nawet pieszo. Do koœcio³a œw. Jakuba wchodzili na kolanach okr¹¿aj¹c figurê Matki Bo¿ej,
a akcie pokuty i dziêkczynienia. Wiele grup pielgrzymów boso sz³o na
Podbrdo i Kri¿evac modl¹c siê ¿arliwie”.

Zauwa¿my, ¿e autor pisze o Serbach, którzy nie s¹ przecie¿ katolikami (a wielu z nich to ateiœci) oraz o w³adzach – oczywiœcie komunistycznych w kontekœcie „robienia interesów”.
Zauwa¿my tak¿e, ¿e zwrot: „wielu mieszkañców” pada w bardzo
luŸnej rozmowie, nie wiadomo, ilu mieszkañców tak naprawdê oznacza. Nadto, rodzi siê pytanie, czy w ogóle takie s³owo pad³o, poniewa¿
jest to przekaz poœredni i kolejne t³umaczenie. Nie jest to wiêc „obiektywny” dowód spadku gorliwoœci parafian, bo aby to zjawisko prawid³owo oceniæ, trzeba przeprowadziæ œcis³e badania socjologiczne
z zachowaniem naukowej rzetelnoœci. Rafalska nie prowadzi³a badañ
socjologicznych. Na pewno Rafalska powinna okreœliæ, co oznacza
s³owo „wielu”. Mo¿e to by³y ju¿ dzieci tych, co chodzili wczeœniej tak
czêsto na Mszê œwiêt¹? Powinna te¿ sprawdziæ, jak to siê ma do ogólnej
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liczby mieszkañców, ile by³o ich poprzednio przed wojn¹, ilu zmar³o od
tego czasu itd. Wa¿ne by³oby uwzglêdniæ zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê tej
miejscowoœci w ci¹gu 20 lat objawieñ. Gdyby ktoœ stawia³ jakieœ zarzuty ludziom ¿yj¹cym w 2000 roku za pope³nione przez ich rodziny
z³o w latach 1939–1945, to nie jest to oczywiœcie w³aœciwe. Rafalska na
podstawie luŸnej rozmowy wyda³a jednoznaczne orzeczenie: spad³a
gorliwoœæ parafian.
Nadto trzeba zauwa¿yæ jeszcze inn¹ prawid³owoœæ. W samym
Piœmie Œwiêtym zauwa¿amy permanentn¹ sk³onnoœæ Narodu Wybranego do odstêpstw i odchodzenia od Boga. Bóg musia³ powo³ywaæ ci¹gle nowych proroków, aby zwracaæ „serca ludzkie” na „drogi
Bo¿e”. Taka sama jest zreszt¹ sytuacja w czasach Nowego Testamentu. Co sta³o siê z Koœcio³em po blisko 1000 lat, gdzie ca³y wiek
X okreœlono mianem seculum obscurum. Tak¿e obserwuj¹c miejsca,
gdzie kiedyœ objawia³a siê Matka Bo¿a, Lourdes i Fatimê, mo¿na postawiæ pytanie: czy mieszkañcy tych miejscowoœci s¹ wzorem dla innych i dog³êbnie zrealizowali orêdzia ukazuj¹cej siê kiedyœ Matki
Bo¿ej? Raczej nie zauwa¿a siê tego. Mo¿na te¿ popatrzyæ na „idealne” zachowania mieszkañców Czêstochowy, którzy ¿yj¹c w pobli¿u
takiego œwiêtego miejsca powinni byæ wzorem dla innych.
Rafalska wiêc nie udowodni³a owego spadku gorliwoœci mieszkañców, bo wyrwane z kontekstu, czêsto o zmienionym znaczeniu fakty, które przytoczy³a, nie s¹ miarodajne do oceny tego typu wydarzeñ.
Nadto, gdyby ktoœ przytoczy³ rzetelne fakty, które dowodzi³yby tezy
postawionej przez Rafalsk¹, to powinien uwzglêdniaæ kontekst zmieniaj¹cej siê sytuacji w Medziugorju w ci¹gu 20 lat objawieñ. Gdyby
wiêc owi mieszkañcy Medziugorja rzeczywiœcie os³abli w gorliwoœci
religijnej, to i tak nie jest to dostateczn¹ przes³ank¹, aby deprecjonowaæ
ca³oœæ objawieñ Matki Bo¿ej. Rafalska do³¹czy³a jeszcze jeden „dowód” – wypowiedŸ Krzysztofa Suchodzkiego, zamieszczon¹ w „Echu
Medziugorja”, i napisa³a tak:
Ta zmiana postawy mieszkañców Medjugorje zosta³a równie¿
dostrze¿ona przez pielgrzymów. Jednego z nich „podczas pobytu
w Medjugorje bardzo mocno dotknê³a […] oziêb³oœæ, nawet obojêtnoœæ parafian na to bogactwo Bo¿ego dzia³ania, zw³aszcza gdy porównywa³ to [ze swoim] pierwszym pobytem [w 1991 roku] i literatur¹ o pocz¹tku objawieñ”.
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Istotnie, œwiadectwo tego pielgrzyma zosta³o zamieszczone
w „Echu Medziugorja”. Wypowiada³ siê on jednak pozytywnie o swoich doœwiadczeniach z Medziugorja. Pielgrzym ten podj¹³ siê odprawiania nowenny do Bo¿ego Mi³osierdzia, a wi¹za³ to z dniem – dwudziestym pi¹tym ka¿dego miesi¹ca, kiedy to Matka Bo¿a przekazuje
œwiatu orêdzie. Specyficzny jêzyk jego wypowiedzi, np.
„w ubieg³ym roku w czasie pobytu Medziugorju otrzyma³em wyraŸne potwierdzenie i podziêkowanie”, „Wierzê, ¿e to sama Maryja przysz³a mi
z pomoc¹: natkn¹³em siê na medalik, na jednej stronie by³ Jezus
Mi³osierny, a na drugiej Królowa Pokoju (...)”

A jego wypowiedŸ, która sta³a siê okazj¹ dla Rafalskiej do stawiania kolejnych zarzutów tym objawieniom, sugeruje emocjonalne
i byæ mo¿e nieco przesadne wyra¿anie myœli przez tego pielgrzyma
(nie umniejszam przy tym wartoœci jego œwiadectwa). Niezale¿nie co
ów pielgrzym s¹dzi jednak na temat parafian i proboszcza, jest to
jego subiektywna opinia, a nie miarodajny dowód na poparcie wniosków o „s³abn¹cej gorliwoœci parafian”. Przy tej okazji wyra¿ê
swoj¹ opiniê na ten temat. Trudno jest, oczywiœcie, teraz, kiedy ta miejscowoœæ rozros³a siê i przybywa do niej wielu pielgrzymów z ca³ego
œwiata, dokonywaæ oceny religijnoœci samych mieszkañców Medziugorja. Uwa¿am jednak, ¿e wielu mieszkañców ¿yje tak, jakby rzeczywiœcie ukazywa³a siê w Medziugorju Matka Bo¿a. Obserwowa³em
du¿¹ ¿yczliwoœæ miejscowych ludzi w przyjmowaniu goœci. Wiele domów jest dla pielgrzymów „otwartych” tak, ¿e czuj¹ siê oni jak „u siebie
w domu”. Szczegó³owych wniosków o charakterze obiektywnym nie
mogê jednak wyci¹gn¹æ, bo trzeba by³oby je potwierdziæ dog³êbnymi
badaniami.
Odnoœnie do „s³abn¹cej gorliwoœci ludzi”, nale¿y odnieœæ siê
jeszcze do jednej wypowiedzi Rafalskiej. Napisa³a ona tak:
Wizjoner Ivan Dragièeviæ uwa¿a zaœ, i¿ „wielu ludzi jest ju¿ zmêczonych realizacj¹ orêdzi”.
Zacytujê d³u¿szy fragment wypowiedzi Ivana, aby pokazaæ, ¿e Rafalska zmieni³a sens wypowiedzi widz¹cego.
W cytowanym przez Rafalsk¹ „Znaku Pokoju” z 1988 roku, nr
11 mo¿na przeczytaæ:
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„Co myœlisz o przysz³oœci Medziugorja? Przyje¿d¿aj¹ tu tysi¹ce pielgrzymów i to powoduje czêœciowe zeœwiecczenie atmosfery w Medziugorju.
– Jest to pytanie, na które trudno daæ konkretn¹ odpowiedŸ. Wiele zale¿y od samych ludzi, szczególnie od m³odzie¿y, w jakim stopniu przyjmuj¹ orêdzia i ¿yj¹ nimi. W rzeczywistoœci wiele zale¿y, jak mocne s¹ korzenie ich wiary. To jest najwa¿niejsze. Wydaje mi siê, jeœli chodzi o tê
miejscowoœæ, ¿e jest mo¿liwe realizowanie wszystkiego, czego ¿¹da Matka Bo¿a. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e wielu ludzi jest ju¿ zmêczonych. Nie
powinniœmy jednak dopuszczaæ, aby opanowa³o nas zmêczenie i powali³o
nas na ziemiê. Równie¿ w zmêczeniu musimy znaleŸæ czas na modlitwê,
aby przezwyciê¿yæ to zmêczenie. Matka Bo¿a daje nam si³ê, szczególnie
tu w Medziugorju, gdzie w wyj¹tkowy sposób odczuwa siê Jej bliskoœæ.
Daje ka¿demu doœæ si³y, by móg³ wytrzymaæ w ¿yciu (…)”.

Mowa jest tu o zmêczeniu w znaczeniu ogólnym, a chodzi³o
prawdopodobnie Ivanowi o zmêczenie jako skutek trudnego ¿ycia.
PóŸniej wspomnia³ te¿ o zagro¿eniach cz³owieka nadmiernie zajêtego sprawami materialnymi, które ostatecznie mog¹ go zniewalaæ.
Na koñcu Ivan doda³:
„Modlitwa w Medziugorju, modlitwa m³odzie¿y jest na wysokim poziomie. Tak musi byæ dalej (…)”.

Czyli jednak wiele osób aktywnie odpowiada na wezwanie Gospy
(gorliwa modlitwa wiernych zalicza siê zapewne do odpowiedzi na wezwanie Gospy). Natomiast nie znalaz³em takiego stwierdzenia Ivana,
jakie przypisa³a mu Rafalska, ¿e „wielu ludzi jest ju¿ zmêczonych realizacj¹ orêdzi”. Œwiadczy to te¿ o tym, ¿e Rafalska po raz kolejny zmieni³a znaczenie cytowanych Ÿróde³.
D. Rafalska postawi³a jeszcze jeden zarzut. Stwierdzi³a ona:
Tam zaœ, dok¹d dociera orêdzie Gospy pomiêdzy zwolennikami a przeciwnikami tych zjawisk rodz¹ siê ostre spory i podzia³y. Spory te tocz¹ siê
przy tym równie¿ wœród samych zwolenników omawianych „objawieñ”.
(…) „Ten klimat niepodporz¹dkowania siê pasterzom koœcio³a [powoduje z kolei] zamieszanie”, a nawet jest „przyczyn¹ podzia³ów […] rozdarcia w lokalnym koœciele” diecezji Mostar-Duvno. (…). Jeœli obroñcy
Medjugorje natrafi¹ na kogoœ, kto w¹tpi w objawienia, to izoluj¹ go, przeœladuj¹ i oœwiadczaj¹, ¿e jest pomylony. Przedmiotem ataków sta³ siê
równie¿ sam biskup Mostaru P. aniæ, który twierdzi, i¿ [Jemu] samemu
przysz³o otrzymywaæ nieprzyjemne listy (…).
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Jest to subiektywny os¹d, nie udowodniony ¿adnymi wiarygodnymi faktami. Tymczasem sama Gospa wzywa³a i wzywa do pokoju
i pojednania. Tocz¹ca siê na Ba³kanach wojna pokaza³a, ¿e orêdzie
przebaczenia i pojednania mia³o szczególne znaczenie w tym regionie
œwiata. Osobiœcie mogê powiedzieæ, ¿e choæ w moim otoczeniu spotyka³em wielu zwolenników tych objawieñ, czasami tych, którzy byli
sceptycznie nastawieni do nich, nie zauwa¿y³em, aby wystêpowa³y
w zwi¹zku z tymi objawieniami jakieœ ostre spory i podzia³y. Zastanawiaj¹cy jest równie¿ inny fakt. Rafalska zarzuca rodz¹ce siê spory i podzia³y wokó³ tych objawie, a tymczasem wystarczy jednak dostrzec
w jej pracy obra¿aj¹cy wielu ludzi ton wypowiedzi. Widoczne jest
w jej ksi¹¿ce zarzucanie k³amstwa, niepos³uszeñstwa, stosowanie manipulacji itd. Czy jest to droga do pojednania?
O jakie spory w gronie zwolenników tych objawieñ chodzi, tego
nie wiadomo, bo w cytowanych przez Rafalsk¹ Ÿród³ach mowy o takich nie by³o. w „Znaku Pokoju” z 1995 (nr 89/90) oraz z 1989 (nr
15) na stronach, do których nas odsy³a jest napisane o pierwszych
dniach objawieñ, gdzie o. Jozo niewierz¹cy jeszcze w te objawienia
stara³ siê podpytywaæ siostrê Vicki czy nie jest ona k³amczuch¹. Jest
mowa o przeœladowaniu wizjonerów przez komunistów. O jakie
wiêc spory wœród zwolenników tych objawieñ chodzi³o? Nie wiadomo. Równie¿ w ksi¹¿ce s. Emmanuel i D. Nolan Pasterze Koœcio³a o Medjugorju jest przytoczona wypowiedŸ biskupa Pericia, ale
nie ma faktów, które by dowodzi³y, ¿e zaistnia³ jakiœ konflikt wœród
zwolenników tych objawieñ. A gdyby nawet zaistnia³y jakieœ nieporozumienia miêdzy zwolennikami i przeciwnikami objawieñ, to
warto przypomnieæ, ¿e nawet w Piœmie Œwiêtym np. Dziejach Apostolskich spotkamy opisy ró¿nych sporów wewn¹trz samego Koœcio³a. Dlaczego akurat zwolennicy objawieñ z Medziugorja i ci, którzy ich nie przyjmuj¹ mieliby ¿yæ w idealnej harmonii?
Co do stwierdzenia Rafalskiej (opartego na wypowiedzi biskupa
anicia):
Jeœli obroñcy Medjugorje natrafi¹ na kogoœ, kto w¹tpi w objawienia, to
izoluj¹ go, przeœladuj¹ i oœwiadczaj¹, ¿e jest pomylony. Przedmiotem
owych ataków sta³ siê równie¿ sam biskup Mostaru P. aniæ, który twierdzi, i¿ [Jemu] samemu przysz³o otrzymywaæ nieprzyjemne listy (…),
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to mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s¹ to jakieœ ogólne oskar¿enia, ale nie fakty, które mog³yby dowodziæ prawdziwoœci wyci¹gniêtych wniosków w pracy
naukowej. Wczeœniej ju¿ przytacza³em okreœlenia u¿ywane przez tego¿
biskupa w odniesieniu do ró¿nych osób. Zapewne nie przystoi dostojnikowi koœcielnemu u¿ywaæ tego typu wyra¿eñ, jakimi okreœla³ franciszkanów. Rafalska tak¿e napisa³a:
Co do inicjatyw modlitewnych, nale¿y zaznaczyæ, i¿ s¹ one inspirowane
przes³aniami domniemanej Matki Bo¿ej. Przyk³adem mo¿e byæ dziewiêæ nowenn w intencji pokoju, do którego wzywa w niektórych swych orêdziach
„Pani” z Medjugorje. Nowennami tymi s¹: odmawianie przez pielgrzymów
i ludzi dobrej woli w ci¹gu osiemdziesiêciu jeden dni trzech czêœci ró¿añca przy
zachowaniu postu w œrody i pi¹tki. Nale¿y dodaæ, i¿ jak dot¹d program owych
dziewiêciu nowenn, rozpoczêty przez o. Zovkê, zosta³ zrealizowany tylko raz.

W „Echu Medziugorja”, na które powo³a³a siê Rafalska, jest napisane o propozycji o. Jozo Zovko wprowadzenia dziewiêciu nowenn. Dotyczy³o to jednak konkretnej sytuacji, czasu, kiedy na Ba³kanach toczy³a
siê wojna (chodzi³o o kwestiê Kosowa). W tym czasie (w konkretnym
roku), tocz¹cej siê wojny, ojciec Jozo zaproponowa³ tak¹ inicjatywê modlitewn¹. Komentarz Rafalskiej, ¿e inicjatywa ta zosta³a zrealizowana
tylko raz, budzi pewne w¹tpliwoœci, gdy¿ nie by³o w cytowanym numerze „Echa” powiedziane, ¿e chodzi³o o wielokrotne powtarzanie takiej inicjatywy. Nie by³o tu zreszt¹ te¿ powiedziane, ¿e inicjatywa ta
odby³a siê tylko raz, wiêc nie wiadomo, na jakiej podstawie Rafalska tak
skomentowa³a ten fakt. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e Matka Bo¿a nigdzie w swoich orêdziach nie zaproponowa³a, aby wprowadzaæ dziewiêæ
nowenn w intencji pokoju. To orêdzie, na które powo³a³ siê o Jozo, jest
bardzo ogólne i nie by³o w nim wezwania Gospy do wprowadzenia tego
typu nowenn. Czytaj¹cy pracê Rafalskiej mo¿e mieæ wra¿enie, ¿e Gospa
do czegoœ takiego wzywa³a. Tymczasem, w przekazanych przez wizjonerów orêdziach takiego faktu nie znajdziemy.
Podsumowanie
Rafalska, w analizowanym podrozdziale, zmienia³a sens opisów
i wypowiedzi zaczerpniêtych z ró¿nych Ÿróde³. Oskar¿a³a bezpodstawnie pewne osoby. Pope³ni³a te¿ b³¹d uogólniania jakiœ s¹dów na
wielu ludzi, nie dowodz¹c tej tezy. W analizowanym podrozdziale
wystêpowa³y te¿ b³êdy rzeczowe.
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Komentarz do podrozdzia³u: B. „Wymiar spo³eczny” (s. 283–304)
Ad. 1. Zrzeszenia formacyjne Ad. 2. Zrzeszenia apostolskie
(s. 296–299)
Ad.3. Zrzeszenia charytatywne (s. 299–304)
Wnioski, jakie wyprowadzi³a Rafalska odnoœnie do tych podrozdzia³ów:
Podsumowuj¹c dotychczasowe informacje, nale¿y stwierdziæ, i¿ ruch zainspirowany domniemanymi objawieniami z Medjugorje nie jest jeszcze jednym
ruchem religijnym w Koœciele, lecz swoistym Koœcio³em. Franciszkanie:
J. Zovko, L. Rupèiæ i S. Barbariæ porównuj¹ ów nowy Koœció³, budowany
przez Gospê w Medjugorje do Koœcio³a pierwotnego. Jak bowiem kiedyœ
przeœladowano Koœció³ pierwotny, tak teraz podejmuje siê wysi³ki w celu
zniszczenia „Medjugorje” (…). Tymczasem jednak na podstawie przeprowadzonej wy¿ej analizy oraz w œwietle regu³y owoców nie nale¿y ich identyfikowaæ z Koœcio³em katolickim. Inicjatywy zainspirowane „objawieniami”
z Medjugorje nie zosta³y przecie¿ zaakceptowane tak przez hierarchiê
Koœcio³a partykularnego (biskup diecezji Mostar – Duvno, Konferencja Episkopatu Jugos³awii), jak i przez kieruj¹cych ca³ym Koœcio³em powszechnym.
Co do zadañ, jakie pe³ni¹ w Koœciele inicjatywy medjugorskie,
nale¿y stwierdziæ, i¿ zadania zrzeszeñ apostolskich inspirowanych domniemanymi objawieniami z Medjugorje nie s¹ zgodne „w zakresie
misji przepowiadania” z zadaniami Koœcio³a, tak jak wymaga tego
regu³a owoców. Nadrzêdnym celem (zadaniem) owych zrzeszeñ jest bowiem g³oszenie orêdzi Gospy. Tymczasem celem Koœcio³a katolickiego
jest doprowadzenie w³aœnie do zaniechania upowszechniania tych orêdzi,
o czym œwiadcz¹ liczne nakazy kompetentnych przedstawicieli w³adzy
koœcielnej. Przes³ania z Medjugorje, jak ju¿ by³a o tym mowa „zawieraj¹
[bowiem] powa¿ne zniekszta³cenie prawdy”. Zadania zrzeszeñ formacyjnych równie¿ nie s¹ zgodne z zadaniem realizowanym przez Koœció³.
Duchowa formacja cz³onków owych zrzeszeñ polega przede wszystkim na
rozwa¿aniu orêdzi z Medjugorje, których Koœció³ nie zaakceptowa³ i nie
przedstawi³ wiernym jako œrodka prowadz¹cego do uœwiêcenia. Jeœli
chodzi o relacje z hierarchi¹ Koœcio³a, to nale¿y stwierdziæ, i¿ wspólnoty
znajduj¹ce siê na terenie parafii Medjugorje nie zachowuj¹ ³¹cznoœci
z miejscowym biskupem. Wspólnoty te przebywaj¹ tam bez jego zgody,
prowadz¹c sw¹ dzia³alnoœæ wbrew wyraŸnym jego poleceniom. Ich cz³onkowie nie s¹ zatem gotowi do przyjmowania nakazów w³adzy koœcielnej,
tak jak wymaga tego regu³a owoców. Brak gotowoœci do wype³niania
nakazów wydawanych przez hierarchê Koœcio³a jest zreszt¹ charaktery-
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styczn¹ cech¹ wszystkich inicjatyw zainspirowanych „objawieniami”
z Medjugorje i nieustannie do nich siê odwo³uj¹cych (np. przez rozwa¿anie przes³añ Gospy czy wype³nianie Jej poleceñ lub modlitwê w intencji
Jej ukrytych planów). W³adza koœcielna uzna³a przecie¿, i¿ dokonuj¹ce siê
w Medjugorje zjawiska nie wi¹¿¹ siê z nadprzyrodzonymi objawieniami
Madonny i w zwi¹zku z tym nakaza³a ich „spokojne wygaszanie”.
(…) To zaœ podaje w w¹tpliwoœæ boski charakter wydarzeñ, których
„owocami” s¹ te inicjatywy.

Nastêpnie Rafalska podsumowa³a ca³y rozdzia³ „Identyfikacja owoców domniemanych objawieñ z Medjugorje”. Powórzy³a ju¿ wczeœniej
stawiane zarzuty, wiêc nie bêdê siê do nich ustosunkowywa³.
Analiza faktów prowadz¹cych D. Rafalsk¹
do powy¿szych wniosków
Rafalska najpierw omówi³a w trzech podrozdzia³ach informacje
– fakty, bêd¹ce podstaw¹ wyci¹gniêtych, wniosków. Z racji tego, ¿e
w analizowanych podrozdzia³ach mo¿na równie¿ zauwa¿yæ tendencyjn¹ interpretacjê cytowanych Ÿróde³ oraz b³êdy rzeczowe,
wyszczególniê owe fakty, które znalaz³y siê w tej „obiektywnej”
pracy naukowej oraz owego „studium” dotycz¹cego objawieñ z Medziugorja, które „mia³o zaprezentowaæ integralny obraz [wydarzeñ
z Medziugorja] nieobecny w polskiej literaturze teologicznej”.
Najpierw odniosê siê jednak do podstawowych zarzutów postawionych na koñcu analizowanych podrozdzia³ów, a mianowicie
do stwierdzenia:
Podsumowuj¹c dotychczasowe informacje, nale¿y stwierdziæ, i¿ ruch zainspirowany domniemanymi objawieniami z Medjugorje nie jest jeszcze
jednym ruchem religijnym w Koœciele, lecz swoistym Koœcio³em.

Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e wnioski te powsta³y na podstawie subiektywnego os¹du i nie s¹ poparte ¿adnymi dowodami. Uzasadniæ go
maj¹ wyrwane z kontekstu wypowiedzi kilku osób. Pierwsz¹ z nich
jest stwierdzenie o. J. Dugandzicia zamieszone w „Znaku Pokoju”.
Ten zreszt¹ wyra¿a³ siê o objawieniach z Medziugorja pozytywnie,
Rafalska natomiast tej wypowiedzi nada³a negatywny charakter, bo
wed³ug niej ów ruch zainspirowany objawieniami z Medziugorja
utworzy³ jakiœ nowy „Koœció³”, niepos³uszny w³adzom, oderwany
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wrêcz od Koœcio³a powszechnego. Tymczasem w cytowanym „Znaku
Pokoju” mo¿na przeczytaæ:
„O. J. Dugandiæ wspomnia³, ¿e «duchowoœæ medziugorska» odpowiada
równie¿ na wezwanie «Ewangelii Nuntiandi» o potrzebie bezgranicznej
gotowoœci do poœwiêcenia siê bliŸniemu, gdy¿ wielkie jest dzie³o charytatywne Medziugorja (zarówno w czasie wojny, jak i teraz) w stosunku do
ofiar wojny. Autor wyrazi³ istotê Medziugorja w zdaniu, ¿e „miejsce to jest
nie tyle ruchem religijnym w Koœciele, co Koœcio³em w tym ruchu. Mo¿e
ono zainteresowaæ zarówno œwieckich, jak i kap³anów, teologów, biskupów czy kardyna³ów. Gdy zbierze siê wszystkie elementy duchowoœci
medziugorskiej, wówczas widaæ, ¿e jest ona now¹ ewangelizacj¹».

Po pierwsze, jest to czyjaœ wypowiedŸ i czyjaœ interpretacja faktów
z Medziugorja. Rafalska natomiast z owej interpretacji (i podobnych wypowiedzi) wyci¹gnê³a jednoznaczne wnioski, czym jest owo „dzie³o medziugorskie”. Po drugie, ojciec ten wyraŸnie odnosi siê do dokumentów
Koœcio³a, widaæ w jego wypowiedzi odniesienie „Medziugorja” do Koœcio³a, a sens stwierdzenia, ¿e „Medziugorje jest Koœcio³em w ruchu” jest
zupe³nie inny ni¿ poda³a to D. Rafalska (na pewno nie czyni¹cy z „ Medziugorja” jakiegoœ „koœcio³a” oderwanego od Koœcio³a powszechnego).
Przytoczê te¿ wypowiedŸ o. Jozo Zovko, która zainspirowa³a Rafalsk¹ do
wyci¹gniêcia wniosków o dzie³ach medziugorskich, jako „swoistego Koœcio³a”. Ojciec ten z kolei stwierdzi³ tak:
„Medziugorje od 13 lat stoi pod krzy¿em. Medziugorje, Krievac, orêdzia Matki Bo¿ej o krzy¿u i objawienia Matki Bo¿ej o¿ywi³y Ducha Koœcio³a (…). Niezwyk³a jest rola Medziugorja we wspó³czesnym Koœciele.
Odczytujemy w tym miejscu uniwersalizm i katolicyzm ludu Bo¿ego
(…). Tutaj Koœció³ o¿ywi³ dokumenty soborowe i wprowadzi³ w ¿ycie to,
co 30 lat temu napisa³ o sobie (….). Medziugorje nie jest w opozycji do
Koœcio³a ani poza nim, lecz jest odnowionym, nawróconym i odm³odzonym Koœcio³em, stanowi¹cym zaczyn, który posiada na tyle si³y
i mocy, aby rozrosn¹æ siê w ca³ym ciele (…) w ci¹gu ostatnich 13 lat
w tym miejscu i z tego miesca zosta³o wzbudzonych wiele charyzmatów
dla Koœcio³a, tysi¹ce grup modlitewnych, wiele wspó³not zakonnych!!!
W tym miejscu, pod szczególn¹ opiek¹ Matki Najœwiêtszej Koœció³ o¿y³,
¿ywi¹c siê Eucharysti¹, S³owem Bo¿ym (….).”

Ojciec Jozo zapewne nie mówi³ o „Medziugorju” jako oderwanym
od ca³oœci Koœcio³a „swoistym Koœciele”. Rafalska z wypowiedzi tej
„stworzy³a” swój fakt:
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Medjugorie bowiem jest Koœcio³em, który „odnawia siê, przemienia
i odm³adza”.

Jest to kolejny przyk³ad manipulacji cytowanym materia³em Ÿród³owym. Trzeci fakt pochodzi z ksi¹¿ki o. Pietro Zorzy Drogie dzieci, dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie. D. Rafalska napisa³a tak:
Reszta œwiata, jak twierdzi J. Zovko, jest sztuczna i fa³szywa.

W cytowanym Ÿródle (na stronie 111 327) mo¿na przeczytaæ:
„… Matka Bo¿a jest niezwyk³a osob¹. Broni nas jak w³asne dzieci.
Przypomina ocean, jest jak ocean. W niej jest radoœæ ze ³zami. Jej
orêdzia to nasiona, które przynosz¹ ¿ycie i nawrócenie. Wszystko
jest wa¿ne. Medziugorje jest jak drzewo. S³owo Matki Bo¿ej tworzy
now¹ sytuacjê; ono wype³nia ludzkie serce ³ask¹, która oœwieca
wszystko. Tworzy nowe, niezapomniane sytuacje. Nagle zauwa¿asz,
¿e reszta œwiata jest sztuczna, fa³szywa. Po pobycie w Medziugorju,
jako zwyk³y cz³owiek, widzisz Boga, który ciê kocha, który nie zadaje
ci cierpienia (…)”.

Jest to wypowiedŸ, w której nie mo¿na dos³ownie odczytywaæ
pewnych okreœleñ, z uwagi specyficzn¹ formê literack¹ tego tekstu.
Dobrze, ¿e Rafalska na podstawie niej nie udowodni³a jeszcze innych
tez, a mianowicie: „¿e orêdzia s¹ nasionami” albo „Medziugorje jest
drzewem”, bo wyrwane z kontekstu stwierdzenia o. Jozo o „reszcie
œwiata” zapewne znacz¹ co innego ni¿ to, co zasugerowa³a autorka
analizowanej pracy. Trudno natomiast odnieœæ siê do kolejnego faktu
wyra¿onego w stwierdzeniu (D. Rafalskiej): Franciszkanie: J. Zovko,
L. Rupèiæ, i S. Barbariæ porównuj¹ ów nowy Koœció³, budowany przez
Gospê w Medjugorje, do Koœcio³a pierwotnego, bo w cytowanym nr
147 „Echa Medziugorja” na stronie 7 akurat nie ma przytoczonego
stwierdzenia tych ojców, natomiast jest wypowiedŸ tylko ojca Jozo:
„Maryja buduje nowy œwiat i zaczê³a od m³odych. Wszystko jest tu nowym Koœcio³em, tym czego potrzebuje dzisiejszy œwiat. My nie chcemy
œwiata bez Boga (….). Stañcie siê m³odzi odnowicielami Koœcio³a”.

327 Innej, ni¿ jest podana w pracy Rafalskiej, bo na stronie 11, do której odsy³a
nas Rafalska, ojciec Jozo w ogóle siê nie wypowiada³ na ten temat. Mamy do czynienia wiêc z kolejnym b³êdem w podawaniu cytowanych Ÿróde³.
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Równie¿ w tej wypowiedzi, uwzglêdniwszy jej formê literack¹, nie
zauwa¿amy ¿adnych b³êdów, ani tego, co chce zasugerowaæ Rafalska.
Równie¿ inny „fakt”, powsta³y na bazie wypowiedzi o. Jozo ma
byæ dowodem powstania jakiegoœ innego „swoistego medziugorskiego Koœcio³a”, a
Jego celem jest pos³uszeñstwo, prostota, pokora i skromnoœæ.

Trzeba prowadziæ tendencyjny tok myœlenia, aby z wypowiedzi
ojca Jozo ostatecznie wyprowadziæ powy¿szy wniosek. Ojciec ten bowiem stwierdzi³:
„… Wydaje mi siê, ¿e w Medziugorju wyrasta Koœció³, który s³ucha.
Koœció³, który odrywa siê od wymyœlonej m¹droœci i w którym liczyæ
siê bêdzie nie tylko to, co jest rozs¹dne i czego mo¿na doœwiadczyæ.
Tak odnowiony Koœció³ uwalnia nas od pró¿noœci i zarozumia³oœci,
tych wad, które prowadz¹ nas do b³êdu i na z³e drogi. Poprzez Medziugorje Matka Bo¿a chce, by powsta³ Koœció³ pos³uszny, który
bêdzie siê kierowa³ przyk³adem Jezusa (…). Poprzez Medziugorje
Matka Bo¿a chce poprowadziæ Koœció³ do prostoty, pokory i skromnoœci. Tutaj budz¹ siê ludzkie serca ze skamienienia i zaczynaj¹ odczuwaæ po ludzku (…).”

Tak¿e wyrwane z kontekstu stwierdzenia R. Laurentina z Medjugorje. Molta ostilté, moltissime grazie. Testamento nie potwierdzaj¹
postawionego przez Rafalsk¹ zarzutu o Medziugorju jako „swoistym Koœciele”. Mariolog ten pisze o fenomenie medziugorskim pozytywnie, nie
widzi w nim zagro¿enia dla jednoœci Koœcio³a.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e fakty, które poda³a Rafalska, nie s¹ miarodajnym dowodem dla postawionej tezy. Ta jest
jedynie subiektywnym os¹dem autorki analizowanej pracy, sprzecznym zreszt¹ z opini¹ wielu wybitnych teologów, którzy badali fenomen bezpoœrednio338.
Przechodz¹c do konkretnych faktów, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e choæ
D. Rafalska wymieni³a wiele inicjatyw zwi¹zanych z objawieniami
z Medziugorja, to „owo studium” nie poda³o wielu innych, które mo328

Rafalska wymieni³a inicjatywy z Medziugorja i nagle nie wiadomo na jakiej podstawie (czy dlatego, ¿e jest tych inicjatyw tak du¿o?) oskar¿y³a ruch medziugorski o to, ¿e ma byæ „swoistym Koœcio³em”.
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¿na znaleŸæ w dostêpnych Ÿród³ach. Dlaczego? Myœlê, ¿e jednym
z powodów jest fakt, i¿ Rafalska korzysta³a przede wszystkim z kilku
Ÿróde³. Nie by³o w jej pracy ¿adnego odniesienia do najbardziej wiarygodnego Ÿród³a informacji – Centrum Informacyjnego „MIR”, do
wielu prac (tak¿e naukowych) publikowanych w ró¿nych jêzykach.
Rafalska czerpa³a tak¿e informacje gdzieœ zas³yszane, albo ze
Ÿróde³ ma³o wiarygodnych.
Rafalska napisa³a te¿, ¿e o. Slavko mia³ twierdziæ, i¿
obecny biskup – R. Periæ – zacieklej ni¿ jego poprzednik zwalcza Medjugorje,

tymczasem o. Slavko (w cytowanym przez Rafalsk¹ Ÿródle) powiedzia³ tak:
„Obecny biskup zwalcza Medziugorie jeszcze bardziej, ni¿ jego poprzednik w ostatnich latach. Jego wypowiedŸ na Synodzie wywo³a³a
wzburzenie i ogólny protest. Obwinia Medziugorje i miejscowy Koœció³
o roz³am. Nie powiedzia³ wyraŸnie, ale z kontekstu jego wypowiedzi wynika³o, ¿e nale¿y zamkn¹æ Medziugorje (...)”

(szkoda, ¿e Rafalska nie przytoczy³a tej wypowiedzi, bo ca³y czas
twierdzi³a, ¿e miejscowy biskup ma takie samo stanowisko jak Koœció³. Dotychczas Medziugorja nie zamkniêto, wiêc stanowisko tego
biskupa nie pokrywa siê ze stanowiskiem Koœcio³a).
Jeszcze jeden fakt ma dowodziæ, ¿e Medziugorje jest „swoistym
Koœcio³em”, a mianowicie wyrwane z kontekstu stwierdzenie, które
Rafalska przedstawi³a jako zdanie oskar¿aj¹ce wszystkich przedstawicieli ruchów medziugorskich.
A zdanie to wypowiedzia³ ktoœ z oœrodka „Medziugorje w Ameryce” („Medjugorje in America”).
Rafalska przedstawi³a to tak (wczeœniej opisuje inicjatywy tego
oœrodka)
Ich has³em jest zdanie „G³ow¹ Koœcio³a jest Rzym, sercem – Medjugorje”.

We wnioskach natomiast napisa³a:
… i¿ parafia Medjugorje to serce Koœcio³a powszechnego, którego g³ow¹
jest Rzym”.
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Tymczasem w cytowanym Ÿródle s¹ s³owa:
„Bardzo wa¿ne dla pracowników organizacji jest przychylne nastawianie Papie¿a do Medziugorja. Ich has³em sta³o siê powiedzenie: „G³ow¹
Koœcio³a jest Rzym, sercem Koœcio³a – Medziugorje”.

Sens tego stwierdzenia jest czytelny, mimo u¿ycia pewnych
„skrótów myœlowych”.
Pierwsza czêœæ tej wypowiedzi odnosi siê, oczywiœcie, do Ojca
Œwiêtego, który jest g³ow¹ Koœcio³a, druga do Maryi, Matki Koœcio³a i do Jej Matczynego Serca oraz miejsca ukazywania siê Jej.
Nawet gdyby by³ tu b³¹d teologiczny, powiedzia³a to jakaœ
osoba (tak naprawdê nie wiadomo kto, mo¿e kilka osób) zwi¹zana
z organizacj¹ „Medziugorje w Ameryce”, a nie Gospa czy franciszkanie albo widz¹cy. Rafalska oskar¿y³a wszystkich przedstawicieli
ruchów medziugorskich. Takie uogólnienie jest oczywiœcie b³êdne.
Nie mo¿na na podstawie takiej wypowiedzi obwiniaæ ca³ego dzie³a
medziugorskiego, ¿e uczyni³o siê „nowym Koœcio³em”.
We wnioskach Rafalska stwierdzi³a te¿:
Co do zadañ, jakie pe³ni¹ w Koœciele inicjatywy medjugorskie, nale¿y
stwierdziæ, i¿ zadania zrzeszeñ apostolskich inspirowanych domniemanymi objawieniami z Medjugorje nie s¹ zgodne „w zakresie misji przepowiadania” z zadaniami Koœcio³a, tak jak wymaga tego regu³a owoców.
Nadrzêdnym celem (zadaniem) owych zrzeszeñ jest bowiem g³oszenie
orêdzi Gospy. Tymczasem celem Koœcio³a katolickiego jest doprowadzenie w³aœnie do zaniechania upowszechniania tych orêdzi, o czym œwiadcz¹ liczne nakazy przedstawicieli w³adzy koœcielnej. Przes³ania z Medjugorje, jak ju¿ by³a o tym mowa „zawieraj¹” [bowiem] powa¿ne zniekszta³cenie prawdy. Zadania zrzeszeñ formacyjnych równie¿ nie s¹ zgodne z zadaniem realizowanym przez Koœció³. Duchowa formacja cz³onków
owych zrzeszeñ polega przede wszystkim na rozwa¿aniu orêdzi z Medjugorje, których Koœció³ nie zaakceptowa³ i nie przedstawi³ wiernym jako
œrodka prowadz¹cego do uœwiêcenia.

Rafalska w tych wnioskach nawi¹za³a do swojej b³êdnej i omawianej wczeœniej „teorii” rozdzielenia Ewangelii i orêdzi Gospy, do
wykrytych przez siebie rzekomych b³êdów w orêdziu z Medziugorja, do przedstawionego przez siebie (w sposób b³êdny) stanowiska
Koœcio³a. Celem Koœcio³a nie jest wiêc [doprowadzenie do] „zanie448
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chania upowszechniania tych orêdzi”, gdy¿ takie nakazy chcia³
wydaæ biskup Mostaru, ale on nie ma ju¿ kompetencji orzekania
o prawdziwoœci tych objawieñ, i jego orzeczenia sta³y siê opiniami
prywatnymi, a nie stanowiskiem Koœcio³a. Jest to wiêc powtórzenie
b³êdów, które pope³ni³a Rafalska w analizowanych wczeœniej podrozdzia³ach. Koœció³ Katolicki nawet popiera i akceptuje niektóre
dzie³a z Medziugorja, a wobec samych objawieñ jest na razie nastawiony neutralnie. Stwierdzenie natomiast:
Przes³ania z Medjugorje, jak ju¿ by³a o tym mowa „zawieraj¹” [bowiem] powa¿ne zniekszta³cenie prawdy

jest zaczerpniête z ksi¹¿ki Boufleta (o którym ju¿ wczesniej napisa³em).
B³êdne jest równie¿ orzeczenie Rafalskiej:
Zadania zrzeszeñ formacyjnych równie¿ nie s¹ zgodne z zadaniem realizowanym przez Koœció³. Duchowa formacja cz³onków owych zrzeszeñ polega przede wszystkim na rozwa¿aniu orêdzi z Medjugorje.

Pomin¹wszy fakt, ¿e orêdzia Gospy zwracaj¹ „serca ludzkie” ku
Ewangelii, a nie ku wysublimowanemu tworowi jakim maj¹ byæ orêdzia Gospy, to Rafalska znowu uogólni³a swoje subiektywne os¹dy na
wszystkie grupy, wspólnoty zwi¹zane z duchowoœci¹ medziugorsk¹.
Zapewne nie przebywa³a w tych wspólnotach, a wiedza, jak¹ reprezentuje o nich jest szcz¹tkowa (o czym te¿ œwiadcz¹ b³êdy rzeczowe, jakie
pope³ni³a odnoœnie do niektórych wspólnot). Wczeœniej ju¿ pisa³em
w tej pracy o rzekomych sporach miêdzy zwolennikami objawieñ,
wiêc do tej kwestii poruszanej tak¿e w analizowanym podrozdziale ju¿
siê nie odnoszê.
Inne b³êdy pope³nione w tym podrozdziale:
Rafalska napisa³a, ¿e
w ostatnich latach powsta³y w Medjugorie: grupa nieustannej modlitwy
(przez ca³¹ dobê), grupa adoracji za³o¿ona przez wizjonerkê Mariê Pavloviæ i jej mê¿a (…).

Te grupy powsta³y, ale we wskazanym przez Rafalsk¹ materiale
Ÿród³owym jest napisane, ¿e powsta³y w miejscowoœci Monza
(W³ochy). Tam gdzie mieszka Marija Pavloviæ, a nie w Medziugorju,
nie podlegaj¹ wiêc one jurysdykcji bpa Mostaru. Jest to wa¿ne, po-
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niewa¿ autorka ca³y czas stara siê dowieœæ niepos³uszeñstwa owych
grup i wspólnot wobec biskupa miejsca (który nie zezwoli³ na ich przebywanie w Medziugorju).
Jeœli chodzi o tzw. Margaretki, czyli apostolat, który wyra¿a siê
w codziennej modlitwie za konkretnych kap³anów, to nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e stwierdzenie Rafalskiej jest nieprecyzyjne, a napisa³a ona
tak: (mowa jest o grupach modlitewnych):
Powsta³y one pod wp³ywem „objawienia” siê Gospy o. Zovce, który
poinformowa³, i¿ widzia³, jak domniemana Matka Bo¿a p³aka³a z powodu upadku niektórych kap³anów.

To mo¿e b³êdnie sugerowaæ, ¿e ojciec Jozo jest za³o¿ycielem ruchu Margaretek, a tymczasem zosta³ on za³o¿ony w Kanadzie329.
Tak¿e wypowiedŸ Rafalskiej ¿e:
Ka¿da z osób pragn¹ca zostaæ cz³onkiem grupy sk³ada przed Najœwiêtszym Sakramentem lub po przyjêciu Komuni œw. przyrzeczenie wieczystej
modlitwy odmawianej raz w tygodniu za wybranego przez siebie kap³ana
(…). Nale¿y dodaæ, i¿ taka nowo zawi¹zana grupa powinna sporz¹dziæ
blankiet z wizerunkiem kwiatu margerytki (…)

kryje w sobie b³êdy rzeczowe, jak poprzednia informacja o tym apostolacie, poniewa¿ osoby modl¹ce siê za konkretnych kap³anów mog¹
sk³adaæ przyrzeczenie modlitwy do koñca ¿ycia (nie jest to przyrzeczenie wieczyste), w trakcie Mszy œw., po przyjêtej Komunii œw., ale tylko
wtedy, kiedy jest to mo¿liwe. Grupa ta nie tyle sporz¹dza blankiet, co
korzysta z gotowych wzorów takich formularzy, które s¹ zewnêtrznym
znakiem przynale¿noœci do tego apostolatu. Nie musi to byæ jednak
taki formularz, jaki opisa³a Rafalska.
Jeœli chodzi o grupy modlitewne, to autorka analizowanej pracy napisa³a te¿, ¿e
Do ich tworzenia [grup modlitewnych] zatem ukazuj¹ca siê Postaæ wezwa³a najpierw kap³anów, póŸniej zaœ ca³y œwiat.

W cytowanym Ÿródle jest natomiast:
„Chcê poleciæ wszystkim moim kap³anom organizowanie grup modlitewnych (...)”.
329

Z powstaniem tego ruchu zwi¹zana jest bli¿ej mi nieznana pani Ma³gorzata
z Kanady oraz – równie¿ z Kanady jakaœ pani profesor.
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Nie by³o wiêc powiedziane (w cytowanym Ÿródle), aby zosta³a
ustalona hierarchia kolejnoœci zak³adania tych grup – czyli najpierw
mieliby to czyniæ kap³ani, potem ca³y œwiat.
B³êdna jest tak¿e data og³oszenia programu grupy Jeleny, poniewa¿
Matka Bo¿a poda³a go 16 czerwca 1983, a nie 21 czerwca 1983 roku.
Rafalska tak¿e stwierdzi³a nieprecyzyjnie odnoœnie do grupy Ivana:
Obowi¹zkiem cz³onków tej grupy jest przyjmowanie orêdzi Pani, realizowanie ich w ¿yciu oraz modlitwa w intencji spe³nienia siê Jej planów w stosunku do parafii i œwiata. Dodatkowym zadaniem cz³onków
grupy jest odwiedzanie ludzi ubogich i opuszczonych.

Tymczasem w cytowanym Ÿródle jest napisane:
„… my mamy ¿yæ tymi orêdziami. Mamy pomagaæ Matce Bo¿ej w urzeczywistnieniu siê Jej planów (….)”.

W cytowanym Ÿródle nie by³o mowy o nakazanym przez Gospê
obowi¹zku. Z wypowiedzi Ivana wynika, ¿e Gospa zaprasza³a do
¿ycia orêdziami. Nie by³o te¿ powiedziane o odwiedzaniu chorych,
jako jakimœ dodatkowym zadaniu, bo Ivan stwierdzi³: „– Odwiedzanie chorych i pomaganie im – okazywanie mi³oœci jest bardzo
wa¿nym doœwiadczeniem (…)”.
D. Rafalska napisa³a (omawiaj¹c programy grup), ¿e
zalecan¹ przez „Dziewicê” form¹ modlitwy jest modlitwa serca.

To stwierdzenie budzi w¹tpliwoœci. „Modlitwa sercem” nie jest
jak¹œ form¹ modlitwy (tu szczególnie chodzi o odniesienie siê do cytowanych Ÿróde³), gdy¿ niezale¿nie od formy modlitwy (np. ró¿aniec,
rozwa¿anie S³owa Bo¿ego, adoracja Jezusa w Eucharystii) zawsze wg
Gospy mamy modliæ siê sercem.
Przy omawianiu grup modlitewnych Rafalska wyrwa³a te¿
z kontekstu pewne sformu³owania, a mianowicie:
M. Dugandiæ, bêd¹ca jedn¹ z cz³onkiñ wielkiej grupy modlitewnej zaznaczy³a, i¿ niektórzy kupili zegarki, aby mierzyæ wyznaczony przez
Gospê czas modlitwy.

W tekœcie Ÿród³owym jest natomiast:
„… W sumie bêdzie oko³o trzech godzin, tak jak liczyliœmy i to by³ nasz
b³¹d. Byliœmy przywi¹zani do iloœci godzin. To trwa³o przez tydzieñ

www.medjugorje.org.pl

451

i Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e nie jest to dobre. Powiedzia³a nam, ¿e
wszyscy patrzymy na zegarki. Niektórzy z nas kupili nawet z tego powodu zegarki. Matka Bo¿a powiedzia³a nam: «Drogie dzieci, nie chcê,
byœcie tak postêpowlia i nastawiali zegarek minutê wczeœniej lub minutê
póŸniej tak jakby Bóg by³ kontrolerem (...) chcê byœcie swój ca³y dzieñ
poœwiêcali Bogu (…)»”.

Wyrwane z kontekstu stwierdzenia mog¹ sugerowaæ, ¿e Gospa nakaza³a mierzyæ dok³adnie czas modlitwy, a tymczasem sens wypowiedzi by³ inny, Gospa odradza³a, aby skrupulatnie odmierzaæ czas spotkania z Bogiem.
D. Rafalska tak¿e doda³a:
Domniemana Matka Bo¿a doda³a przy tym, ¿e osoby przestrzegaj¹ce tych
zasad bêd¹ osobami konsekrowanymi niezale¿nie od swego stanu

(Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e omawiany problem nie wi¹¿e siê z którymœ z widz¹cym, ale dotyczy zupe³nie innego fenomenu.)
Jest to znowu wyrwane z kontekstu sformu³owanie (z orêdzia
dla grupy Jeleny, przekazanego 25 maja 1983 roku). Podane w taki
sposób, jak to uczyni³a D. Rafalska, mo¿e budziæ podejrzenie jakiegoœ dziwactwa. Zacytujê to orêdzie:
„Zbierz ze dwadzieœcioro m³odych, którzy s¹ gotowi bez zastrze¿eñ pójœæ
za Jezusem. Zbierz ich za miesi¹c. Wprowadzê ich w ¿ycie duchowe (...)
W tym gronie powinny znaleŸæ siê osoby pragn¹ce poœwiêciæ siê ¿yciu zakonnemu. Inne zaœ gotowe siê poœwiêciæ szczególnie modlitwie i postowi.
Dam im zasady jakich maj¹ przestrzegaæ.
Osoby, które bêd¹ przestrzegaæ tych zasad, bêd¹ osobami konsekrowanymi niezale¿nie od swego stanu.”

Stwierdzenie to podane w kontekœcie ca³oœci orêdzia ma zupe³nie
inny charakter.
Rafalska napisa³a te¿ (o grupie modlitewnej):
Modlitwa ta ma przyczyniæ siê do otwarcia œwiadomoœci. „Otwarta œwiadomoœæ” jest bowiem objawion¹ Jelenie przez Gospê „duchow¹ tajemnic¹”, s³u¿¹c¹ w³aœnie duchowemu rozwojowi cz³onków grupy.

Niezrozumia³y dla czytaj¹cego zwrot „otwarta œwiadomoœæ”
mo¿e sprawiaæ wra¿enie, ¿e owe grupy stosuj¹ jakieœ techniki, które
s¹ charakterystyczne dla religii wschodnich. Tymczasem zacytujmy
452
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fragment artyku³u ze „Znaku Pokoju” (nr 26, s. 3), na który powo³a³a
siê Rafalska (artyku³ ten jest zatytu³owany – „O. T. Vlašiæ do ksiê¿y
w Medziugorju 20 czerwca 1984 r.”):
„… Innym razem, w Wielki Czwartek Matka Najœwiêtsza powiedzia³a do
nas: «Objawiê wam teraz pewn¹ duchow¹ tajemnicê. Je¿eli chcecie byæ
silniejsi od z³a, otwórzcie wasz¹ œwiadomoœæ, to znaczy – módlcie siê dostatecznie rano, czytajcie fragment Ewangelii, zaszczepcie S³owo Bo¿e
w swoich sercach i pozwólcie, by ¿y³o w was przez ca³y dzieñ (…)». Ten
zwrot «mieæ otwart¹ œwiadomoœæ»330 us³ysza³em po raz pierwszy w ¿yciu
od jedenastoletniej dziewczynki, która przekaza³a to pos³anie”.

Jak zauwa¿amy, owa „otwarta œwiadomoœæ” oznacza po prostu
modlitwê. Polega ona na g³êbokim i œwiadomym prze¿ywaniu S³owa Bo¿ego.
Rafalska zmieni³a te¿ sens faktów z cytowanego materia³u
Ÿród³owego, omawiaj¹c wspólnotê zamkniêt¹ (dzia³aj¹c¹ w latach
1983–1987). Napisa³a:
Nale¿y dodaæ, ¿e na pytanie jednego z cz³onków owej grupy jaki jest jej
zasadniczy cel, Gospa odpowiedzia³a: „Nie wiecie o co pytacie, wy nie
wiecie co was czeka. Nie mo¿ecie zrozumieæ planów Boga”.

Tymczasem w cytowanym Ÿródle jest:
„Ludzie zwykle szukaj¹ w grupach jakiejœ nowej eklezjalnej struktury.
Pytano siê nawet Matki Bo¿ej o to. Ona jednak odpowiada³a ci¹gle tak
samo.«Dzieci moje, wy nie wiecie, o co pytacie, wy nie wiecie, co was
czeka. Nie mo¿ecie zrozumieæ planów Boga. Od was wymagam, ¿ebyœcie robili to, czego od was oczekujê»”.

W cytowanym Ÿródle by³o co prawda napisane, ¿e „z ludzkiego
punktu widzenia nie jest ca³kowicie jasny cel tej grupy”, ale odpowiedŸ
Matki Bo¿ej dotyczy³a zupe³nie innego problemu, bo chodzi³o o now¹
eklezjaln¹ strukturê tej grupy, a nie jej cel.
B³êdna jest nazwa przedstawianej przez Rafalsk¹ wspólnoty,
któr¹ nazwa³a: „Kraljice Mira – Potpuno Tvoji. Po Marijam k’Jesusu”.
330

W innym tekœcie, modlitewniku Módlcie siê! Potrzebujê waszych modlitw
(s. 10), owa „otwarta œwiadomoœæ” by³a przet³umaczona jako „aktywne sumienie”.
By³y wiêc trudnoœci z t³umaczeniem tego zwrotu.
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Powinno natomiast byæ: „Kraljice Mira-Potpuno Tvoji – po Mariji
k Isusu” (Królowo Pokoju, bez reszty Twoi – przez Maryjê do Jezusa).
Omawiaj¹c tê wspólnotê, Rafalska przytoczy³a tezê, niepotwierdzon¹ przez samych zainteresowanych (choæ oni lepiej wiedz¹,
jak¹ pe³ni¹ funkcjê w tej wspólnocie ni¿ ktokolwiek inny). Wed³ug
D. Rafalskiej o. Vlasiæ i A. Heupel pe³ni¹ (w za³o¿onej przez nich
wspólnocie) funkcje podobne do œw. Franciszka i œw. Klary.
Kolejnym przyk³adem dezinformacji jest stwierdzenie Rafalskiej:
Wizjonerka Marija Pavloviæ w oœwiadczeniu z 21 kwietnia1988 roku poinformowa³a, i¿ wspólnot¹ kieruje, za poœrednictwem o. Vlasiæa i A. Heupel, rzekomo objawiaj¹ca siê w Medjugorje Matka Bo¿a.

Tê kwestiê ju¿ omawia³em wczeœniej, ale dodam, ¿e tak sformu³owane zdanie rozmija siê z prawd¹. Nieprecyzyjna jest te¿ klasyfikacja
D. Rafalskiej wyró¿niaj¹ca istnienie, w omawianej wspólnocie, krêgów: wewnêtrznego i zewnêtrznego. Natomiast mówi siê przy jej omawianiu o cz³onkach „zewnêtrznych” oraz o bractwach, które oni tworz¹.
Stwierdzenia Rafalskiej o modlitwie nocnej (od 23 do 1 w nocy) wzbudzi³y zdziwienie cz³onków tej wspólnoty331
za grzechy pope³nione noc¹ oraz w intencji satanistów.

Ta informacja jest zaczerpniêta z „Eco di Medjugorje”, a artyku³
zosta³ zamieszczony w 1988 roku w „Znaku Pokoju”. W dog³êbnej
pracy naukowej powinno siê umieszczaæ informacje ze Ÿróde³ bezpoœrednich. Mo¿e ktoœ kiedyœ modli³ siê i modli nadal w takiej intencji, ale prze³o¿ona tej wspólnoty, z któr¹ rozmawia³em, o czymœ
takim nie s³ysza³a. Sformu³owania Rafalskiej (równie¿ zaczerpniête
z cytowanego artyku³u):
Trzy ostatnie dni tygodnia obchodzone s¹ na wzór triduum paschalnego
(w czwartek-adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, w pi¹tek – adoracja
krzy¿a, w sobotê spowiedŸ i modlitwy o uzdrowienie),

przedstawione w powy¿szej formie, nie podkreœlaj¹ g³êbszego sensu
odprawianych nabo¿eñstw. Wspólnota ta uwa¿a, i¿ najwa¿niejsz¹
tajemnic¹ wiary chrzeœcijañskiej jest Tajemnica Paschalna, st¹d
331

Opis przedstawiony przez Rafalsk¹ (odnoœnie do omawianej wspólnoty)
konsultowa³em z jedn¹ z prze³o¿onych wspólnoty.
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wziê³y swój pocz¹tek te i podobne temu nabo¿eñstwa. Duchowy
program tej wspólnoty przedstawiony przez Rafalsk¹ nie zawiera
istotnych jego elementów. Owa „rodzina duchowa” poœwiêca siê za
poœrednictwem Maryi Bogu w Trójcy Jedynemu i otwiera siê na
Niego, aby w rodzinie objawi³o siê ¿ycie. Ponad wszelkie ludzkie
hierarchie przedk³ada siê prymat mi³oœci Bo¿ej, pozwalaj¹c w ten
sposób, by Duch Œwiêty kierowa³ poszczególnymi cz³onkami oraz
ca³¹ rodzin¹ ludzk¹. Pragn¹ oni ¿yæ ¿yciem Przenajœwiêtszej Trójcy
jako rodzina Bo¿a: siostry i bracia, dzieci jednego Ojca. Ca³¹ swoj¹
istot¹ staraj¹ siê, by nie by³o ró¿nicy miêdzy obrzêdem i ¿yciem, by
w domu Ojca ¿y³o siê ¯yw¹ Eucharysti¹. Twierdz¹, ¿e Maryja jest
Domem Boga i bram¹ Nieba. Dom Ojca, w Duchu Œwiêtym, gromadzi dzieci, Maryja jest Matk¹ tych dzieci i s³u¿ebnic¹ Pañsk¹.
Dzieci zaœ oddane Jej [maj¹ byæ] ubogie duchem, pos³uszne, czyste,
proste. Powierzaj¹ Jej w³asne ¿ycie, by Maryja sta³a siê w nich ikon¹
w wiêzi z Bogiem, z bliŸnimi i z ca³ym stworzeniem. Przyst¹pienie
do tego powo³ania zak³ada wewnêtrzn¹ predyspozycjê odrzucenia
wszelkiej korzyœci i troski, czy to materialnej czy duchowej, jak
równie¿ wolê oddania siê Królowej Pokoju ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.
„Bogu ofiarowuje siê wszystko, w³¹cznie z w³asnym ¿yciem, poniewa¿
Ojciec da³ nam ¿ycie i wci¹¿ je odnawia za poœrednictwem Jezusa
w Duchu Œwiêtym. Kto ofiarowuje wszystko Bogu, ma ju¿ to, czego mu
potrzeba, poniewa¿ posiada Boga”.

Dlatego „w domu modlitwy” umacniaj¹ siê cz³onkowie tej wspólnoty w woli Boga, aby panowa³ On nad wszystkim i nad wszystkimi.
Wspólnota ta pragnie pod¹¿aæ za wskazówkami Ducha Œwiêtego, jakie
za poœrednictwem orêdzi Królowa Pokoju przekazuje parafii332. W materia³ach informacyjnych tej wspólnoty te¿ czytamy:
322 Opis na podstawie materia³ów informacyjnych wydanych przez omawian¹
wspólnotê. Trzeba zaznaczyæ, ¿e nie ma w tych materia³ach stwierdzeñ o bezpoœrednim prowadzeniu tej wspólnoty przez Matkê Bo¿¹ (albo przez orêdzia Gospy dawane Mariji, czy komukolwiek). Wspólnota ta nie publikowa³a takich stwierdzeñ (jak
w swojej pracy b³êdnie napisa³a Rafalska), ¿e Duchowa formacja cz³onków owych
zrzeszeñ polega przede wszystkim na rozwa¿aniu orêdzi z Medjugorje, których Koœció³
nie zaakceptowa³ i nie przedstawi³ wiernym jako œrodka prowadz¹cego do uœwiêcenia.
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„W tych ciê¿kich dla œwiata czasach Bóg pos³a³ Maryjê, by zosta³a
przyjêta jako Matka – Królowa. W tych, którzy przyjm¹ J¹ jako Matkê,
zatriumfuje Ona jako Królowa. Kult Maryi osi¹ga dojrza³oœæ i pe³niê
w zjednoczeniu, poprzez Niepokalane Serce, z ofiar¹ Chrystusa. Nie
chodzi tu o obrzêd, ale o pami¹tkê prze¿ywan¹ w ¿yciu i podczas
Mszy œwiêtej – ¯yw¹ Eucharystiê. Jest to czas, by zdecydowaæ siê na
pe³ne ofiarowane siê Jezusowi poprzez Maryjê (…). By osi¹gn¹æ pokój i szczêœcie potrzebna jest wspólnota. Znajdziemy j¹ jedynie we
wspólnocie z Duchem Œwiêtym (…). We wspólnocie z Bogiem w Trójcy Jedynym odnawia siê Koœció³ Chrystusowy i tworz¹ siê nowe niebo i ziemia nowa, gdzie ludzkoœæ uzyska wreszcie obiecany pokój. Na
poparcie tego œwiadectwa sk³adamy w ofierze nasze ¿ycie, by mog³o
siê dziœ spe³niæ to, czego Bóg postanowi³ dokonaæ za poœrednictwem
Królowej Pokoju333.

Wg Rafalskiej natomiast:
Duchowy program omawianego zrzeszenia (modlitwa, adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, mi³oœæ i cierpienie) realizowany jest przez takie formy pobo¿noœci, jak: Msza œw. Liturgia godzin, ró¿aniec oraz modlitwa nocna (…).

Ten „program duchowy” zosta³ zaczerpniêty z cytowanych
przez Rafalsk¹ Ÿróde³, ale te elementy w cytowanych Ÿród³ach, nie
zosta³y okreœlone, jako program duchowy tej wspólnoty. Trzeba
jeszcze dodaæ, ¿e wspólnota „Kralijce Mira” jest wspólnot¹ kontemplacyjn¹ braci i sióstr, duchownych i œwieckich. Mog¹ do niej
nale¿eæ równie¿ ma³¿eñstwa. Opiera siê ona na przyk³adzie ¿ycia
Koœcio³a pierwszych wieków, a tak¿e wzoruje siê na duchowoœci
franciszkañskiej. Rafalska nie zamieœci³a te¿ istotnych informacji,
które by³y zawarte w Ÿród³ach, na które siê powo³ywa³a. W cytowanym (przez D. Rafalsk¹) „Znaku Pokoju”mo¿na przeczytaæ:
„… w czerwcu 1987 r. oboje (chodzi o o. Tomislava Vlašicia oraz Agnes
Heupel) spotkali siê z sekretarzem Ojca Œwiêtego (…), który zachêca³
ich do inspiracji otrzymanych od Boga, szczególnie teraz, gdy Koœció³
oczekuje na owoce objawieñ w Medziugorju. 8 wrzeœnia otrzymali oni
pismo od biskupa Parmy, zezwalaj¹ce na «¿ycie w obrêbie jego diecezji
prywatnej wspólnoty wiernych»”.

333
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W innym Ÿródle (cytowanym te¿ przez Rafalsk¹ „Znaku Pokoju” z 1997 roku) czytamy:
„20 maja 1992 r arcybiskup Chieti (…) uzna³ tê wspólnotê za wspólnotê
wierz¹cych”.

Powy¿sze pozwolenie arcybiskupa (na funkcjonowanie tej
wspólnoty) Rafalska zawêzi³a do trzech lat, a powinna sprawdziæ, co
z ow¹ wspólnot¹ sta³o siê po trzech latach. R. Laurentin (bo D. Rafalska
powo³ywa³a siê na jedn¹ z jego prac) co roku aktualizowa³ pewne fakty.
Rafalska pisa³a pracê po 2000 roku, a przytoczy³a dane z 1993 roku.
Doda³a te¿, ¿e:
wspólnota, która posiada dom w Medjugorje, przebywa tam bez zgody
miejscowego biskupa.

Trzeba tê informacjê uzupe³niæ, bo owszem nie mo¿na na razie liczyæ, aby biskup miejsca (nieprzychylny tym objawieniom) zezwoli³
na oficjalne przebywanie w Medziugorju jakichkolwiek wspólnot, ale
cz³onkowie tej wspólnoty przebywaj¹ w Medziugorju prywatnie,
w domu pewnej fundacji (który byæ mo¿e w przysz³oœci stanie siê oficjalnym domem tej wspólnoty). Nale¿y te¿ przytoczyæ bardzo wa¿ny
fakt: Koœció³ œwiêci ju¿ dla tej wspólnoty kap³anów334.
Omawiaj¹c natomiast kolejn¹ wspólnotê, „Oazê Pokoju” Rafalska napisa³a:
1 stycznia 1985 roku (w czasie Komunii œw.) Gianni Sgreva us³ysza³
wewnêtrzny g³os, wzywaj¹cy go do z³o¿enia ofiary z w³asnego ¿ycia.
G³os ten zosta³ przez niego zidentyfikowany jako wezwanie „Naszej
Pani”, na które odpowiedzia³ Totus Tuus”. Od tej pory zaczêli siê gromadziæ przy nim m³odzi ludzie. W³aœnie z nimi utworzy³ z nimi wspólnotê „Oazê Pokoju” (…). Nazwa wspólnoty nawi¹zuje do dwóch orêdzi Gospy, w których domniemana Matka Bo¿a mówi o oazie pokoju
jako opozycji w stosunku do pustyni, gdzie króluje szatan”(26 czerwca
1986 roku, 7 sierpnia 1986 roku) (…). Osoby te pochodz¹ z ró¿nych
krajów œwiata i zgrupowane s¹ w dwóch krêgach: wewnêtrznym
i zewnêtrznym. Nale¿¹cy do pierwszego z nich prowadz¹ ¿ycie wspólne, œlubuj¹c (na rêce o. Brabaricia i pozosta³ych cz³onków wspólnoty)
334
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czystoœæ, ubóstwo i pos³uszeñstwo. Dodatkowym specyficznym dla tej
wspólnoty œlubem jest œlub goœcinnoœci, zadoœæuczynienia oraz nieustannej modlitwy o pokój. Regu³¹ tego zrzeszenia jest treœæ wszystkich orêdzi z Medjugorje przekazywanych przez rzekomo objawiaj¹c¹
siê tam Matkê Bo¿¹. Cz³onkowie zewnêtrznego krêgu „Oazy Pokoju”
zobowi¹zani s¹ do trwaj¹cej od szeœciu do siedmiu godzin modlitwy
(uczestnictwo we Mszy œw., odmawianie brewiarza i ró¿añca, rozwa¿anie
Pisma Œwiêtego, adoracja krzy¿a oraz nieustaj¹ca adoracja Najœwiêtszego Sakramentu), a tak¿e do poszczenia dwa razy w tygodniu o chlebie
i wodzie, w adwencie i wielkim poœcie zaœ – trzy razy dodatkowo raz
w miesi¹cu. Ka¿da ze wspólnot liczy dziesiêcioro braci i sióstr. Liczba ta,
zdaniem Laurentina nawi¹zuje do Ksiêgi Rodzaju, wed³ug której Abraham uzyska³ zapewnienie u Boga, i¿ nie zniszczy On Sodomy i Gomory, jeœli znajdzie siê w nich dziesiêciu sprawiedliwych. Cz³onkowie tego zrzeszenia nosz¹ szaroniebieskie tuniki i bia³e p³aszcze, na piersi zaœ ka¿dy
z nich ma drewniany krzy¿. ród³em ich utrzymania jest uprawa ziemi,
produkcja oliwy i wina, hodowla zwierz¹t oraz wyrób przedmiotów
rêkodzielniczych. Od 25 grudnia 1995 roku „Oaza Pokoju” ma na terenie diecezji Sabina – Poggio Mirteto status prywatnego stowarzyszenia wiernych (…) zatwierdzony przez (…) biskupa tej diecezji. Nale¿y
zaznaczyæ, i¿ wspólnota, która ma swoj¹ siedzibê w Medjugorje, przebywa tam bez zgody biskupa miejsca. Biskup diecezji Vicenza we
W³oszech zabroni³ natomiast „Oazie Pokoju” dzia³alnoœci na obszarze
podlegaj¹cym jego w³adzy. Pomimo to wspólnota ta nadal przebywa³a
w ukryciu w miejscowoœci Priabone, gdzie zakupi³a i odrestaurowa³a koœció³, w którym wspomniany wy¿ej biskup Vicenzy w dniu 24 czerwca
1992 roku zakaza³ celebracji Mszy Œwiêtej przez cz³onków „Oazy Pokoju”. Z kolei cz³onkowie zewnêtrznego krêgu „Oazy Pokoju” ¿yj¹ we
w³asnych œrodowiskach, gdzie realizuj¹ treœæ orêdzi Gospy oraz rady
ewangeliczne zgodnie ze swoim stanem, praktykuj¹c przy tym modlitwê
brewiarzow¹, rozwa¿anie Pisma Œwiêtego i orêdzi z Medjugorje, a tak¿e
bior¹c udzia³ we Mszy Œwiêtej”.

W opisie wspólnoty znajduj¹ siê liczne b³êdy rzeczowe. Nazwa
podana przez Rafalsk¹: „krêgi zewnêtrzne” i „wewnêtrzne” jest nieprecyzyjna. S¹ bowiem osoby, które ¿yj¹ we wspólnocie oraz ci,
którzy s¹ zwi¹zani z t¹ wspólnot¹, ¿yj¹ jej duchowoœci¹, ale ¿yj¹
w œwiecie (niektórzy okreœlaj¹ tych drugich jako braci [czy siostry]
„zewnêtrznych”). Wspólnota ta nie mia³a obowi¹zku sk³adaæ ¿adnych œlubów na rêce o. S. Barbaricia. Czwarty œlub sk³adany przez
458
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cz³onków „Oazy Pokoju” nie dotyczy goœcinnoœci (chocia¿ ta zasada,
czy charyzmat ma wa¿ne znaczenie dla cz³onków wspólnoty). Nazwany przez Rafalsk¹ „kr¹g zewnêtrzny”335 oraz „wewnêtrzny” nie
ma te¿ tak œciœle sprecyzowanych obowi¹zków, jakie im przypisa³a, poniewa¿ wymienione praktyki duchowe (stosowane
zreszt¹ powszechnie w Koœciele katolickim) wpisane s¹ w ich
rytm ¿ycia duchowego na podobnej zasadzie, jak to jest w wielu
wspólnotach zakonnych, a nie jest to rygorystyczny i sformalizowany przymus. W „Oazie Pokoju” mówi siê jeszcze o innych jej
charyzmatach, a mianowicie: o modlitwie wstawienniczej w intencji pokoju, o ekspiacji, o zadoœæuczynieniu. Tzw. czwarty œlub
„Oazy Pokoju” wi¹¿e siê z modlitw¹ w intencji pokoju. W innym
Ÿródle opisano istotê tego œlubu, aby „byæ pokojem”, tak¿e „rozpowszechniaæ pokój w Koœciele i œwiecie”336. Wspólnota ma status stowarzyszenia publicznego wiernych (od 25.12.1995 roku),
a nie prywatnego, jak napisa³a w swojej pracy Rafalska337. B³êdne
jest te¿ stwierdznie Rafalskiej:
ród³em ich utrzymania jest uprawa ziemi, produkcja oliwy i wina, hodowla zwierz¹t oraz wyrób przedmiotów rêkodzielniczych.

To sugeruje, jakoby wspólnota utrzymywa³a siê, sprzedaj¹c
jakieœ towary. Tymczasem utrzymuje siê ona z Bo¿ej Opatrznoœci,
korzystaj¹c z darów innych ludzi oraz tak¿e spo¿ywaj¹c to, na co
sama zapracuje. Liczba 10 braci i sióstr we wspólnocie jest bardzo
relatywna (chocia¿ ma to odniesienie do Biblii), wiêc niekoniecznie
regu³a ta musi byæ przestrzegana. Rafalska napisa³a o „niepos³uszeñstwie” cz³onków tej wspólnoty wobec biskupa (tu odwo³ywala siê
do jednej z prac R. Laurentina). Mo¿na znaleŸæ w materia³ach Ÿród³owych, ¿e pocz¹tki dzia³alnoœci tej wspólnoty wi¹¿¹ siê z miejscowoœci¹ Priabona. Biskup Arnoldo Onisto, który zarz¹dza³ diecezj¹,
335

Rafalska napisa³a o obowi¹zkach nazwanego przez siebie „krêgu zewnêtrznego”, a dotyczy³o to cz³onków, którzy ¿yj¹ we wspólnocie (byæ mo¿e jest to
b³¹d w druku).
336 „Znak Pokoju”, nr 110, 11.
337 Tu mo¿na podejrzewaæ Rafalsk¹ o manipulacjê materia³em Ÿród³owym, bo
a¿ w dwóch pracach René Laurentina, na które siê powo³ywa³a, by³o o tym fakcie
wspomniane.
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gdzie le¿y ta miejscowoœæ, nie tylko zezwoli³ na pobyt tej wspólnoty,
ale wskaza³ dom, w którym ta wspólnota mia³a przebywaæ od 18 marca
1987 roku. Zmieni³ siê biskup i z racji duszpasterskich dom tej wspólnoty zosta³ zamkniêty 17 grudnia 1988 roku. Z danych zaczerpniêtych
od „Oazy Pokoju” wynika, ¿e stwierdzenie Rafalskiej, jakoby ta wspólnota dzia³a³a w ukryciu, jest nieprawdziwe. „Oaza Pokoju” ma swój
dom generalny, ma te¿ biskupa kanonistê przydzielonego przez Stolicê
Apostolsk¹ i wszelkie kroki podejmuje w pos³uszeñstwie wobec Koœcio³a hierarchicznego.
Przytoczê dwa fragmenty z prac Laurentina, wskazuj¹ce na to,
¿e D. Rafalska manipulowa³a cytowanym materia³em Ÿród³owym.
„Wspólnota Gianni Sgreva338
Don Gianni Sgreva za³o¿y³ w 1988 r. wspólnotê podobn¹ do tej za³o¿onej przez o. Tomislava [Vlašicia, przyp. D. Sz.]: równie¿ wspólnotê mieszan¹: mê¿czyŸni i kobiety, wed³ug wzoru z Dziejów Apostolskich, by
¿yæ orêdziami i s³owami przekazanymi przez Marijê Pavloviæ (...).
Ta wspólnota, nazwana Oaz¹ Pokoju (Oasi della Pace) przechodzi³a
próby. Nowy biskup Vicenza nie zezwoli³ na osiedlenie siê tej mieszanej
wspólnoty, któr¹ przyj¹³ jego poprzednik. Na jesieni 1988 zamkn¹³ koœció³, który zosta³ im powierzony. Don Gianni Sgreva spróbowa³ wiêc
przenieœæ wspólnotê do du¿ego klasztoru, który zaproponowa³ s¹siedni
biskup, widz¹c nap³yw powo³añ, które nie znajdowa³y ju¿ dla siebie miejsca w Priabona. Jednak solidarnoœæ biskupia nie pozwoli³a na takie rozwi¹zanie.
W ci¹gu listopada 1988 wspólnota Oaza Pokoju znalaz³a serdeczne
przyjêcie ze strony biskupa Bruno Tommasi, biskupa diecezji Massa
Carrara. Ofiarowa³ jej wolny dom w Montelungo di Pontremoli. Biskup
oferowa³ wspólnocie konieczn¹ pomoc, pozostaj¹c z ni¹ w relacji ojcowskiej. Studiowa³ mo¿liwoœæ uregulowania kanonicznego tego rodzaju ¿ycia w œwietle nowych mo¿liwoœci, jakie daje prawo kanoniczne.
Jednak Gianni Sgreva porozumia³ siê z biskupem Vicenza. Zachowa³ klasztor w Priabona – mieszka³y tam pary ma³¿eñskie i rodziny
wspólnoty (która przyjmuje równie¿ osoby zamê¿ne i ¿onate). Cz³onkowie ¿yj¹cy w celibacie mogli przyje¿d¿aæ na przez pewien czas do
tego miejsca pierwszej fundacji, na okresy intensywnej modlitwy w ciszy
i adoracji.
338 Ten opis, którego nie ma w swojej pracy Rafalska zacytowa³em z innej pracy R. Laurentina 8 années d’apparitions. Réconciliation, approfondissement, avenir. Jest to praca, wydana bli¿ej okresu analizowanych wydarzeñ. T³umaczenie tekstu D. Szczerba.
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Wspólnota jest zwi¹zana z ma³¹ parafi¹ i zobowi¹zana przez biskupa do ewangelizowania m³odych ludzi, zw³aszcza tych najbardziej
oddalonych od Koœcio³a”.

O tej samej sprawie w pracy Laurentina 12 annés d’apparitions,
dans l’horreur de la guerre, l’amour des ennemis339, na któr¹ powo³uje siê Rafalska, mo¿emy przeczytaæ:
„8 listopada odwiedzi³em na nowo Oazê Pokoju. Wielki projekt zamieszkania na nowym terenie nabytym ko³o Rzymu nabiera kszta³tu.
Podczas mojej wizyty w 1992 dwa budynki by³y ju¿ zbudowane, inne
wyrasta³y z ziemi. Prowizoryczna kaplica jest barakiem z prefabrykatów, jednak pe³nym ¿aru. Wspólnota nadal ¿yje swym charyzmatem
i pokonuje trudnoœci, których jej nie brakuje (...).”
Nowy biskup Vicenza, diecezji, w której wspólnota zaczê³a w Priabona
(...) definitywnie odmówi³ jej zatwierdzenia 24 czerwca 1992, nie zgodzi³
siê na odprawianie Mszy w koœciele, który wspólnota objê³a i odrestaurowa³a. Wspólnota wyrzucona z diecezji zachowa³a w dyskrecji jedno miejsce, do którego cz³onkowie przyje¿d¿ali odnowiæ siê u Ÿród³a.
Jednak bez koœcio³a nie mogli w tym miejscu pozostaæ. Biskup przeci¹³
pêpowinê ³¹cz¹c¹ ich z miejscem narodzin. By³o to wygnanie, ale Oaza
przyjê³a je otwartym sercem. Ich pismo z owego roku og³asza tê wiadomoœæ pod tytu³em, który odwo³uje siê do adoracji zrezygnowanego Hioba (1,21). Ów koœció³: «Da³ Pan i zabra³ Pan. Niech bêdzie imiê Pañskie
b³ogos³awione».
Wspólnota roœnie w oczach: ponad 70 cz³onków w chwili moich odwiedzin, po 5 latach istnienia. Domy siê mno¿¹. Nowa wspólnota powsta³a
na Sycylii w Pedara, pod koniec 1991”.

Stwierdzenie D. Rafalskiej:
… Biskup diecezji Vicenza we W³oszech zabroni³ natomiast „Oazie Pokoju”
dzia³alnoœci na obszarze podlegaj¹cym jego w³adzy. Pomimo to wspólnota
ta nadal przebywa³a w ukryciu w miejscowoœci Priabone, gdzie zakupi³a
i odrestaurowa³a koœció³, w którym wspomniany wy¿ej biskup Vicenzy
w dniu 24 czerwca 1992 roku zakaza³ celebracji Mszy Œwiêtej przez
cz³onków „Oazy Pokoju”

ma zupe³nie inny sens ni¿ przedstawi³ to R. Laurentin. Laurentin
wspomnia³ o zachowanym w dyskrecji jakimœ miejscu (to nie musia³o
oznaczaæ, ¿e cz³onkowie „Oazy Pokoju” przebywali gdzieœ w ukryciu,
bo autor ten szczegó³owo nie wyjaœni³ tej kwestii). Rafalska przed339

T³um. D. Szczerba. Rafalska korzysta z przek³adu w³oskiego tej pracy.
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stawiaj¹c pewne fakty wyrwane z kontekstu ukaza³a tê wspólnotê
w sposób karykaturalny. W ka¿dym razie wspólnota ta rozrasta siê, ma
w wielu krajach swoje domy, dzia³a z ramienia Koœcio³a, a nie na zasadzie prywatnego stowarzyszenia340. W Medziugorju jej cz³onkowie przebywaj¹ jako osoby prywatne. Jak dowiadujemy siê ze Ÿróde³
bezpoœrednich, czyli od cz³onków wspólnoty, jej fundator Gianni
Sgreva, w pocz¹tkach formowania siê tego dzie³a, mia³ rozmawiaæ
z biskupem aniciem, o zasadach jej przebywania w Medziugorju.
Rafalska zarzuci³a ró¿nym wspólnotom niepos³uszeñstwo, ale nie
zauwa¿y³a, ¿e ich cz³onkowie mog¹ te¿ przebywaæ prywatnie w Medziugorju, na podobnej zasadzie jak inni pielgrzymi. Trudno zrozumieæ fakt, ¿e biskup miejsca nie udziela zgody na pobyt w Medziugorju akceptowanym przez Koœció³ wspólnotom, skoro sam sekretarz
Kongregacji Nauki Wiary JE Tarcisio Bertone porówna³ Medziugorje
do Czêstochowy (w Czêstochowie mog¹ przebywaæ ró¿ne zgromadzenia zakonne)341.
Po omówieniu zrzeszeñ apostolatu D. Rafalska znowu wyrywa³a z kontekstu wypowiedzi s. Emmanuel odnosz¹ce siê dzia³alnoœci „Dzieci Medziugorja”.
Rafalska napisa³a tak:
Do œrodków tych zaliczyæ mo¿na te¿ dwie inicjatywy dzia³aj¹cej
w omawianym ruchu E. Maillard. Pierwsza z nich polega na przyklejaniu ulotek z orêdziami do szyb samochodów i sklepowych witryn. Druga to tzw. operacja „ogieñ dziêki porz¹dkom”, polegaj¹ca na rozdawaniu (przed szko³ami i uniwersytetami) paczek, których zawartoœci¹
s¹ kasety i ksi¹¿ki z orêdziami Gospy.

Te stwierdzenia mog¹ wzbudziæ w czytaj¹cych zdziwienie (jeœli
ktoœ nie siêgnie do tekstów Ÿród³owych).
Propozycja przyklejania do szyb samochodowych, sklepów itd.
orêdzi Matki Bo¿ej, pad³a w 1993 roku, tj. w czasie trwania straszliwej wojny w Jugos³awii. Siostra Emmanuel napisa³a tak:
340 D. Rafalska dezinformuje czytelnika, jakoby wol¹ Koœcio³a by³o powolne
wygaszanie tego, co wi¹¿e siê z objawieniami z Medziugorja oraz negatywne Jego
nastawienie do orêdzi Matki Bo¿ej.
341 Niektóre z tych wspólnot (chodzi o „Wspólnotê B³ogos³awieñstw”) uzyska³y bezpoœredni¹ zgodê na przebywanie w Medziugorju od Stolicy Apostolskiej.
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„Od jakiegoœ czasu proponujemy tutejszym mieszkañcom, by przyklejali ostatnie orêdzie na samochodach, do szyb sklepów, do drzwi
wejœciowych… Na wielu twarzach pojawia siê wówczas radoœæ pomagania Gospie!”

Wyrwane z kontekstu jest równie¿ stwierdzenie: „ogieñ dziêki porz¹dkom”. Dotyczy³o to pewnej szczególnej sytuacji.

Niektóre osoby maj¹ w domu kasety, ksi¹¿ki zawieraj¹ce orêdzia Matki Bo¿ej i – jak napisa³a ¿artobliwie s. Emmanuel – „zagro¿one s¹ bezu¿ytecznoœci¹”. Swoj¹ wypowiedŸ kontynuowa³a tak:
„… stañmy przed wejœciem liceum, uniwersytetu, wielkiego sklepu,
i rozdajmy ma³e generatory m³odym. Tym m³odym, którym nikt nie
mówi o Bogu”.

Oto ma byæ ten „ogieñ dziêki porz¹dkom”.
Dorota Rafalska, omawiaj¹c zrzeszenie apostolskie „Medjugorje in America” napisa³a tak:
Jego celem jest g³oszenie œwiatu orêdzi z Medjugorje, a tak¿e szerzenie
kultu Jezusa Mi³osiernego i zachêcanie do przyjmowania Komunii œwiêtej
oraz sakramentu pojednania.

W cytowanym Ÿródle jest natomiast:
„Ewangelizacja opiera siê g³ównie na orêdziach Matki Bo¿ej z Medziugorja, na wezwaniu do korzystania z daru Sakramentów, zw³aszcza Pokuty i Eucharystii oraz szerzeniu kultu Jezusa Mi³osiernego – wszystko
to dzieje siê w ramach Koœcio³a”.

Ten tekst mo¿e byæ interpretowany w taki sposób, ¿e korzystanie
z sakramentów œwiêtych jest to realizacja orêdzi Matki Bo¿ej. To stwierdzenie jest wa¿ne, bo autorka analizowanej pracy wczeœniej chcia³a
przeciwstawiæ sobie to, co dotyczy³o Ewangelii od orêdzi Matki Bo¿ej. Ponadto zaakcentowany tu zosta³ rys eklezjalny, o czym nie pisze Rafalska.
D. Rafalska napisa³a te¿ (odnoœnie do tego zrzeszenia):
… intencj¹ modlitw odmawianych na zakoñczenie wspomnianych konferencji maryjnych s¹ proœby o zdolnoœæ ¿ycia wed³ug przes³añ Gospy oraz
o ³askê „stania siê Medjugorje”.

W cytowanym materiale Ÿród³owym by³a opisana jakaœ konferencja, ale nie stwierdzono, ¿e wszystkie (konferencje) maj¹ siê tak
koñczyæ. Czytamy w cytowanym przez Rafalsk¹ Ÿródle:
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„Konferencja nie bêdzie mia³a dla uczestników ¿adnego sensu, jeœli nie
bêdzie ¿ycia orêdziami: módl siê na ró¿añcu z rodzin¹, poœæ – od grzechu,
od telewizji, od tego, co nie jest dobre dla ciebie, przebacz sobie, innym,
wróæ do czêstej spowiedzi. Módl siê o ³askê by «staæ siê Medziugorjem»,
bo Medziugorje to nie miejsce, a sposób bycia. Musimy przyj¹æ powa¿nie
orêdzia Matki Bo¿ej. Konferencjê zakoñczy³a modlitwa o to, byœmy potrafili
¿yæ wed³ug wskazañ Maryi, przybli¿aj¹c siê tym samym do Jej Syna”.

Zamieszczony w pracy Rafalskiej (a wyrwany z kontekstu) opis zrzeszenia apostolskiego „Medjugorje in America” mo¿na odebraæ jako próbê
przestawiania ró¿nych inicjatyw z Medziugorja w sposób karykaturalny.
Przy omawianiu organizacji „Gospa Missions” znajdujemy te¿
znacznie szerszy cel tej organizacji ni¿ ten, o którym napisa³a Rafalska, a mianowicie (wed³ug Rafalskiej) jest nim:
Rozpowszechnianie orêdzi z Medjugorje, [a] Œrodkami do tego prowadz¹cymi s¹: filmy, konferencje, prasa, a tak¿e pielgrzymki do miejsca
„objawieñ”.

W cytowanej przez D. Rafalsk¹ ksi¹¿ce T. Rutkowskiego znajdziemy tak¿e inne cele tej organizacji, a mianowicie: pomoc biednym
(chodzi³o o pielgrzymów udaj¹cych siê do Medziugorja), pielgrzymki
do innych œwi¹tyñ, coroczne konferencje na farmie w g³ównym biurze
„Gospa Missions” w Evans City, zbiórka pieniêdzy i ubrañ dla uciekinierów ogarniêtej wojn¹ Jugos³awii.
Budz¹ce w¹tpliwoœæ jest te¿ sformu³owanie autorki:
Za „owoc” domniemanych objawieñ z Medjugorje uznaæ mo¿na równie¿ Kongregacjê Braci Naszej Pani Królowej Pokoju, za³o¿on¹ na ¿yczenie Gospy przez o. Mary don Bosca Tardy’ego,

poniewa¿ w pracy, na któr¹ siê powo³a³a R. Laurentina 13 anni di apparizioni… jest napisane o wewnêtrznym g³osie, jaki us³ysza³ ten ojciec,
natomiast nie ma nic o zwi¹zku tego fenomenu z objawieniami Matki
Bo¿ej. Nie mo¿na wiêc pisaæ, ¿e owa Kongregacja powsta³a na ¿yczenie
Gospy, bo Rafalska bada³a w swojej pracy objawienia Matki Bo¿ej
z Medziugorja, a nie prze¿ycia religijne o. Mary don Bosca Tardy’ego,
który zreszt¹ nie opowiada³ Rafalskiej o swoim ¿yciu duchowym.
Rafalska te¿ napisa³a :
– miêdzynarodowe spotkania m³odzie¿y (od 1989 roku odbywaj¹ce siê
w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia)
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– rekolekcje dla ksiê¿y (od 1997 roku odbywaj¹ce siê w dniach od 30
czerwca do 6 lipca)

Rekolekcje kap³añskie niekoniecznie odbywa³y siê w terminie
przypisanym im przez Rafalsk¹ (w 2005 r. odbywa³y siê od 4 do 9 lipca,
w 2004 r. od 5 do 10 lipca, w 2003 r. od 30 czerwca do 5 lipca)342.
Miêdzynarodowe Modlitewne Spotkania M³odzie¿y w 2004 roku
odby³y siê od 1 sierpnia do 6 sierpnia, podobnie zreszt¹ w 2005 roku.
Inne b³êdy rzeczowe w analizowanej pracy to:
Pierwsze rekolekcje dla ma³¿eñstw odby³y siê w 2001 roku, a nie
w 2000, jak napisa³a Rafalska. Wprowadzi³a ona te¿ pojêcie: „rekolekcje dla ró¿nych grup jêzykowych”. Nie wiadomo, czy chodzi³o o te
prowadzone przez o. Jozo Zovko (te¿ wprowadzone dla Polaków) czy
rekolekcje postu i modlitwy prowadzone przez o. Slavko. Rekolekcje
postu i modlitwy (o. Slavko) by³y prowadzone przez ca³y rok, wiêc
trudno dopatrzyæ siê w nich jakiegoœ przygotowania do Bo¿ego Narodzenia czy Wielkanocy (tak stwierdzi³a Rafalska). Mo¿na te¿ dodaæ
(z czasu, kiedy Rafalska pisa³a swoj¹ pracê) o miêdzynarodowych
konferencjach przedstawicieli organizacji humanitarnych i osób prywatnych, które odbywa³y siê od 2000 roku.
Podsumowanie
W analizowanym podrozdziale mo¿na stwierdziæ wiele b³êdów
rzeczowych. Rafalska wyprowadzi³a wnioski, które nie maj¹ ¿adnych wiarygodnych podstaw i nie zosta³y one nale¿ycie udowodnione. S¹ jedynie subiektywn¹ opini¹ na ten temat, sprzeczn¹ zreszt¹
z obiektywnymi badaniami teologów (badaj¹cymi ten fenomen bezpoœrednio). Rafalska tak¿e w tym podrozdziale w tendencyjny sposób interpretowa³a pewne fakty, zmieniaj¹c ich znaczenie. Niektóre
bardzo wa¿ne informacje pominê³a, chocia¿ korzysta³a ze Ÿróde³,
w których by³y one zamieszczone.
342

Te rekolekcje odbywaj¹ siê od niedzieli, po rocznicy objawieñ.
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Zakoñczenie (s. 305–307)
1. Wnioski sformu³owane przez Rafalsk¹: … Na podstawie przeprowadzonej analizy domniemanych objawieñ z Medjugorje oraz
w œwietle kryteriów teologiczno-psychologicznych odpowiedŸ ta
mo¿e byæ jedynie negatywna: „objawienia” z Medjugorje nie
mog¹ pochodziæ od Boga sugeruj¹, ¿e autorka pracy naukowej
Medjugorje: prawda czy fa³sz? orzek³a, ¿e objawienia z Medziugorja s¹ fa³szywe. Jest b³êdem w pracy naukowej, pisanej na uczelni
katolickiej, aby wydawaæ takie opinie przed orzeczeniem Koœcio³a. Teolog badaj¹cy objawienia mo¿e oceniaæ ich wiarygodnoœæ,
ale nie mo¿e orzekaæ czy objawienia s¹ prawdziwe czy fa³szywe.
Sam tytu³ pracy: Medjugorje: prawda czy fa³sz budzi w¹tpliwoœci
co do jego poprawnoœci, poniewa¿ jest tutaj postawione pytanie
o prawdziwoœæ tych objawieñ, a nie o ich wiarygodnoœæ.
2. Rafalska w b³êdny sposób zinterpretowa³a stanowisko Koœcio³a.
Stanowisko to nie jest negatywne wobec objawieñ z Medziugorja,
jak sugeruje D. Rafalska, ale neutralne. Koœció³ siê na razie nie wypowiedzia³ ani <tak> ani <nie> w kwestii: czy objawienia te pochodz¹ od Boga.
B³êdna jest tak¿e w pracy Rafalskiej sugestia, jakoby stanowisko
biskupa Mostaru niczym siê nie ró¿ni³o od stanowiska Konferencji
Episkopatu by³ej Jugos³awii czy te¿ Stolicy Apostolskiej.
3. Istniej¹ powa¿ne w¹tpliwoœci, co do zaistnienia w pracy Rafalskiej b³êdów teologicznych.
Dotyczy to zagadnieñ: zbawienia, problemu wstawiennictwa Matki Bo¿ej, œwiêtoœci, zmartwychwstania cia³, tak¿e Credo i rachunku sumienia.
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Byæ mo¿e, wynika to z faktu, ¿e Rafalska opiera³a siê czêsto
ksi¹¿ce wydanej przez Editions de la Contre-Reforme catholique
France (Jest to wydawnictwo zwi¹zane jest ugrupowaniem religijnym sprzeciwiaj¹cym siê nauczaniu Koœcio³a katolickiego).
4. D. Rafalska pope³ni³a wiele b³êdów w metodologii naukowej:
a) Nie korzysta³a z prac naukowych, które bada³y problem Medziugorja bezpoœrednio, natomiast informacje czerpa³a przede
wszystkim ze Ÿróde³, które dla tego typu badañ maj¹ znaczenie
drugorzêdne. Sama nie prowadzi³a badañ bezpoœrednich fenomenu z Medziugorja. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e nie mo¿na
badaæ wiarygodnoœci fenomenu z Medziugorja (tak z³o¿onego
zjawiska) i wyci¹gaæ tak daleko id¹cych wniosków na podstawie danych jakie, posiada³a Rafalska.
b) Nie zastosowa³a hierarchii Ÿróde³ dla czerpania wiarygodnych
faktów. W pracy D. Rafalskiej nawet ma³o wiarygodne plotki
czy pomówienia pewnych osób mia³y tak¹ sam¹ wartoœæ, jak
fakty potwierdzone przez kompetentne osoby.
c) Nie siêga³a do tekstów oryginalnych. Dotyczy³o to szczególnie
orêdzia Gospy, bo Rafalska korzysta³a przede wszystkim z polskiej wersji ksi¹¿ki S³owa z Nieba (I, II, IV czêœæ tej ksi¹¿ki by³a
przek³adem z jêzyka francuskiego. IV czêœæ nadto wczeœniej
by³a przek³adana z j. angielskiego na j. francuski) ani nawet do
tych tekstów, z których dokonywano przek³adów na jêzyk polski. D. Rafalska czasami zarzuca³a jakieœ b³êdy orêdziu z Medziugorja, a tymczasem by³ „b³¹d” polskiego przek³adu.
d) Nie prowadzi³a analizy porównawczej orêdzi Matki Bo¿ej.
Orêdzia, w których znajdowa³a b³êdy pochodzi³y jedynie
z przek³adu polskiego ksi¹¿ki S³owa z Nieba.
e) Nie dokona³a w³aœciwej klasyfikacji tych orêdzi, która by
mia³a znaczenie w prawid³owej ich interpretacji. Taka klasyfikacja jest konieczna, poniewa¿ nie wszystkie spisane przes³ania Gospy maj¹ tak¹ sam¹ wiarygodnoœæ (lub s¹ dos³ownym przekazem orêdzia z Medziugorja).
f) Metoda prowadzenia badañ przez Rafalsk¹ polega³a czêsto
na tym, ¿e wychwytywa³a ona z ró¿nych Ÿróde³ fakty (czêsto
te fakty mo¿na okreœliæ mianem zas³yszanych plotek), które
s³u¿y³y póŸniej jako podstawa do deprecjonowania objawieñ

www.medjugorje.org.pl

467

z Medziugorja. Czytaj¹cy pracê D. Rafalskiej ma wra¿enie,
¿e wszystko co zdarzy³o siê w zwi¹zku z tymi objawieniami
ma wydŸwiêk negatywny.
g) Nie uwzglêdnia³a w interpretacji orêdzia specyficznego
jêzyka przes³añ Gospy. Nie tylko, ¿e nie uwzglêdni³a formy
literackiej badanego tekstu, ale wymaga³a, aby w tym prostym przekazie prorockim by³y u¿ywane bardzo precyzyjne
okreœlenia teologiczne.
h) Na podstawie pojedynczych s³ów czy zwrotów, niepewnego
tekstu, dowodzi³a zaistnienia b³êdów teologicznych w wypowiedziach Gospy. Nie bada³a tych orêdzi (którym zarzuci³a jakieœ b³êdy) w kontekœcie ca³oœci przes³ania z Medziugorja. Np. orêdzie mia³o podany tylko rok, nie by³o zamieszczone w Ÿród³ach porównawczych, a pojedyncze s³owo stawa³o
siê podstaw¹ do wyci¹gniêcia jednoznacznych wniosków co
do zaistnienia b³êdu teologicznego.
i) B³êdnie ³¹czy³a ze sob¹ w analizie naukowej odrêbne fenomeny (chodzi o ukazywania siê Matki Bo¿ej szeœciorgu widz¹cym i tzw. lokucje Jeleny czy Marijany). Wnioski
D. Rafalska wyci¹ga³a odnoœnie do orêdzia z Medziugorja
(zarzucaj¹c te¿ b³êdy teologiczne). Tym sposobem ka¿dy
kto przyjedzie do Medziugorja i powie, ¿e ukazuje mu siê
Matka Bo¿a mo¿e byæ w³¹czony do takiej analizy naukowej, jak¹ prowadzi³a Rafalska.
j) Pisz¹c o wskazaniach Gospy, czasami ³¹czy³a ze sob¹ zalecenia przeznaczone dla ró¿nych osób, grup modlitewnych oraz
s³owa wypowiedziane w ró¿nym czasie. Nieuwzglêdnienie
kontekstu (do kogo zosta³y skierowane s³owa Gospy), tworzy³o czasami dziwny (a nawet sprzeczny w swej treœci) wizerunek przekazu Gospy (To podobnie jak gdyby ktoœ chcia³
³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ zalecenia dawane przez Jezusa œw. Teresie z Avila i œw. Faustynie Kowalskiej. A przecie¿ ka¿da
z nich mia³a inne zadanie do spe³nienia w Koœciele.)
k) Rafalska korzysta³a czasami z wypowiedzi ró¿nych osób,
natomiast s³owa (tych osób) przypisywa³a Matce Bo¿ej.
5. Rafalska zmieni³a sens i znaczenie faktów zamieszczonych
w materia³ach Ÿród³owych, z których korzysta³a:
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6.

7.

8.
9.
11.
12.

13.

– Wyrywa³a z kontekstu pewne stwierdzenia, nadaj¹c im inne
znaczenie.
– Wyrywa³a z kontekstu (ca³oœci orêdzia) pewne przes³ania
(czasami zreszt¹ niepewne co do ich zaistnienia czy samej
treœci) i dowodzi³a zaistnienia w nich b³êdów.
– Umieszcza³a swoje sformu³owania, które zupe³nie zmienia³y znaczenie faktów (w stosunku do Ÿróde³, z których
one pochodzi³y).
– Pomija³a inne stwierdzenia, „niewygodne” dla jej toku
myœlenia.
– Pisa³a o jakichœ faktachy, natomiast w Ÿród³ach z których
korzysta³a, nie by³o mowy o nich.
– Rafalska, cytuj¹c niektórych autorów, u¿ywa³a takich
sformu³owañ, ¿e czytelnik jej pracy mia³ wra¿enie, jakoby przytaczany autor potwierdza³ tok jej myœlenia. Tymczasem siêgn¹wszy do Ÿród³a, okazywa³o siê, ¿e mia³ on
zupe³nie inn¹ opiniê ni¿ Rafalska.
D. Rafalska odwo³ywa³a siê do nauczania Koœcio³a, a fakty (bêd¹ce podstaw¹ dla wyci¹ganych wniosków) pochodzi³y z materia³ów Ÿród³owych wydanych przez ugrupowania religijne
sprzeciwiaj¹ce siê nauczaniu Koœcio³a katolickiego.
Autorka analizowanej pracy prowadzi³a tendencyjn¹ interpretacjê orêdzi Matki Bo¿ej z Medziugorja, sprzeczn¹ z wymow¹
ca³oœci tego przes³ania.
Rafalska wyci¹ga³a wnioski na podstawie subiektywnego
os¹du, a nie rzeczywistych faktów.
Uzasadnia³a jakieœ b³êdy, korzystaj¹c z nieaktualnych danych.
Dokonywa³a bezpodstawnych oskar¿eñ wielu osób.
Rafalska wyci¹gnê³a jednoznaczne wnioski o zaistnia³ych b³êdach teologicznych w orêdziu z Medziugorja, tymczasem, by³y
to teksty, które mo¿na interpretowaæ w ró¿ny sposób. Interpretacja D. Rafalskiej wcale nie by³a najbardziej prawdopodobna (spoœród innych mo¿liwych interpretacji).
W analizowanej pracy Rafalskiej wystêpuj¹ liczne b³êdy rzeczowe.
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Anastazja SEUL
Zielona Góra

1

MEDJUGORJE W ŒWIETLE REGU£
ROZEZNAWANIA DUCHÓW...?
Od kilku lat coraz czêœciej spotykam siê w ró¿nych publikacjach
z tematyk¹ dotycz¹c¹ objawieñ zwi¹zanych z Medjugorjem2. Do
dyskusji na temat tego fenomenu religijnego, bezpoœrednio zainspirowa³a mnie wypowiedŸ dwojga m³odych adeptów teologii i filozofii3. Wiedz¹c, ¿e ka¿de ludzkie dzie³o jest u³omne (moje te¿ doskona³ym nie bêdzie!), chcê jednak poszukuj¹c Prawdy, przedstawiæ

1

Dr Anastazja Seul (ur. 1961), adiunkt w Zak³adzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej WSP w Zielonej Górze, ukoñczy³a teologiê i filologiê
polsk¹: magisterium nt. Koncepcja cz³owieka w „Æwiczeniach duchownych” œw.
Ignacego Loyoli; doktorat nt.: Roman Brandstaetter jako powieœciopisarz i komentator Biblii (UAM Poznañ). Jej publikacje dotycz¹ m.in. problematyki mistyki i sacrum oraz obecnoœci teologii w dziele literackim. [W lutym 2004 roku obroni³a drugi doktorat – z duchowoœci biblijnej i wyda³a go jako ksi¹¿kê pt. Jan Chrzciciel –
Brat Pustynny wed³ug Romana Brandstaettera w 2004 r wydawnictwie Rhema Lublin)].
2 Uwzglêdniaj¹c normy polskiej gramatyki, stosujê polskie koñcówki fleksyjne w przypadkach zale¿nych nazwy w³asnej „Medjugorje”.
3 D. RafaIska, E. £a¿ewski, „Objawienia” w Medjugorje w œwietle regu³
rozeznawania duchów, w: Duchowoœæ na progu trzeciego tysi¹clecia (Duchowoœæ
w Polsce, t. 6), red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 23-43. Numery stron, jakie podajê w swoim artykule w nawiasie, odnosz¹ siê do tego artyku³u.
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swój punkt widzenia polemiczny wobec stanowiska zajmowanego
przez Autorów zaprezentowanego artyku³u.
M¹droœæ Koœcio³a nawo³uje do cierpliwoœci i modli siê o umiejêtnoœæ czekania, ufaj¹c, ¿e Duch Œwiêty wie, kiedy nadchodzi czas, aby
doprowadziæ nas do ca³ej Prawdy (por. J 16, 13). Dlatego te¿, dopóki nie
pojawi³o siê ostateczne orzeczenie Kongregacji Nauki Wiary, a Komisja
jeszcze bada sprawê Medjugorja, przedwczesne s¹ wypowiedzi jednoznacznie afirmuj¹ce, b¹dŸ bezwzglêdnie potêpiaj¹ce nie zbadane dot¹d
kwestie. Kardyna³ Ratzinger na pytanie o Medjugorje odpowiada:
„Cierpliwoœæ jest w ogóle elementem fundamentalnym dzia³ania Kongregacji. ¯adne z objawieñ nie jest konieczne dla wiary, poniewa¿ Objawienie zosta³o ju¿ dokonane na ziemi przez Jezusa Chrystusa. On sam
jest Objawieniem. Ale oczywiœcie nie mo¿emy zabroniæ Bogu, aby
przemawia³ w naszych czasach przez zwyk³ych ludzi (...)”4 .
Myœlê, ¿e chyba brak³o tej cierpliwoœci Autorom wspomnianego artyku³u – zbyt szybko chcieli zamkn¹æ kwestiê, podaj¹c rozstrzygniêcie jednoznacznie negatywne.
We wstêpie artyku³u znajdujemy regu³y rozeznawania duchów
sprowadzone do 4 kryteriów: depozyt wiary, œwiêtoœæ i majestat Boga,
pos³uszeñstwo w³adzy koœcielnej, „owoce œwiêtoœci” u wizjonerów
i wiernych oraz dzie³a charytatywno-apostolskie. Autorzy przypomnieli te¿ podstawow¹ zasadê o koniecznoœci pozytywnej weryfikacji
wszystkich prezentowanych regu³ (s. 25). W dalszych czterech czêœciach swej wypowiedzi, dotycz¹cej przyjêtych kryteriów, ocenili pod
ich k¹tem wydarzenia i orêdzia zwi¹zane z Medjugorjem. W podsumowaniu swoich analiz Autorzy sformu³owali nastêpuj¹ce wnioski:
1. „Powy¿sze zestawienie ukazuje nam, i¿ obraz «Matki Bo¿ej»
z Medjugorja w jakiejœ mierze wydaje siê odbiegaæ od Jej wizerunku
zachowanego w opartym na Piœmie œwiêtym i Tradycji Apostolskiej
nieprzerwanym przekazie Koœcio³a. Stawia to pod znakiem zapytania autentycznoœæ badanych objawieñ” (s. 28).
2. „Widaæ, ¿e kryterium œwiêtoœci i powagi Majestatu Boga, pozwala oceniæ raczej negatywnie tezê o objawieniu siê w Medjugorie
Matki Bo¿ej” (s. 33).
4 Raport o stanie wiary. Z ks. kardyna³em Ratzingerem rozmawia Vittorio
Messori, Kraków–Warszawa–Struga 1986, s. 94.
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3. „Kryterium pos³uszeñstwa w³adzy koœcielnej pozwala stwierdziæ, i¿ postêpowanie tak Gospy, jak samych wizjonerów, od samego pocz¹tku w znacz¹cy sposób jest z nim sprzeczne” (s. 39).
4. „Podsumowuj¹c, nale¿y powiedzieæ ¿e (...) w przypadku medjugorskiego ruchu duchowego, upowszechnianie tych¿e objawieñ prywatnych stanowi g³ówny motyw i cel jego dzia³ania” (s. 42), co równie¿ podwa¿a autentyzm objawienia (s. 43).
Nie kwestionuj¹c zasadnoœci przyjêtych kryteriów rozeznawania duchowego, s¹dzê, ¿e mo¿na jednak poddaæ w w¹tpliwoœæ si³ê
argumentacji, jaka pojawia siê w artykule. Bo przecie¿ gdyby sprawa prezentowa³a siê tak jednoznacznie negatywnie, to dlaczego Komisja powo³ana przez Kongregacjê Nauki Wiary tej jednoznacznoœci nie dostrzeg³a? Czy¿by teologowie zaaprobowani przez
Stolicê Apostolsk¹ nie byli kompetentnymi badaczami...?
To prawda, ¿e nie mo¿na uznaæ autentycznoœci jakichkolwiek
objawieñ dopóki jeszcze trwaj¹, lecz prawd¹ jest tak¿e i to, ¿e do
orzeczenia ich nieprawdziwoœci (oszustwo demona, ludzka s³aboœæ)
wcale nie trzeba czekaæ na ich zakoñczenie5. W przeciwnym razie
demon móg³by zwodziæ cz³owieka lub grupê ludzi do koñca ¿ycia,
a Koœció³ (ojciec duchowny, prze³o¿eni) by³by zupe³nie bezradny...
Historia duchowoœci jednak temu zaprzecza6. Tak¿e i praktyka psychiatryczna wskazuje na to, i¿ mo¿liwe jest odkrycie fa³szu – urojeñ
(rzekomych objawieñ) u ludzi, których ze wzglêdu na stan zdrowia
nie staæ na obiektywne przedstawienie rzeczy7.
5 „Orzeczenie negatywne mo¿e byæ wydane przez kompetentnych pasterzy, gdy
wyraŸnie wyst¹pi¹ b³êdy doktrynalne (w trakcie trwania objawieñ), zaœ pozytywne
orzeczenie jest mo¿liwe dopiero po zakoñczeniu wszystkich przekazów i wizji, po zebraniu ca³oœci materia³u i jego zbadaniu oraz po nabraniu pewnoœci przez pasterzy co do
autentycznoœci wydarzenia. Jest bowiem mo¿liwe, ¿e fakty dyskredytuj¹ce ujawni¹ siê
dopiero podczas ostatniego objawienia”. – R. Pindel, Proroctwa nie lekcewa¿cie, wszystko badajcie. Objawienia prywatne w œwietle S³owa Bo¿ego, Kraków 1998, s. 126.
6 Por. T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1979, s. 700–702.
7 Œw. Ignacy Loyola wskazuje, i¿ owocem ods³oniêcia przed spowiednikiem lub inn¹ osob¹ duchown¹ wewnêtrznych stanów i poruszeñ duchowych, które
zrodzi³y siê z inspiracji szatana, jest zdemaskowanie z³ego ducha. – Por. Æwiczenia
duchowne, 326. Sytuacje z ¿ycia œwiêtych poœwiadczaj¹ prawdziwoœæ tej regu³y,
np. Teresa z Lisieux, Rêkopisy autobiograficzne, Kraków 1997, s. 166–167.
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Argumenty przywo³ywane w prezentowanym artykule dotycz¹cym wydarzeñ z Medjugorja budz¹ we mnie w¹tpliwoœci metodologiczne z trzech wzglêdów:
– nieœcis³oœæ w powo³ywaniu siê na Ÿród³a oraz subiektywistycznoœæ8 ocen i interpretacji;
– niedostateczne potraktowanie Biblii, jako pierwszego locus
theologicus 9;
– braki w odniesieniach do innych objawieñ, a powinny byæ
one potraktowane jako istotne konteksty interpretacyjne 10.
S¹dzê, ¿e nieœcis³oœci w powo³ywaniu siê na Ÿród³a oraz nieuwzglêdnienie powy¿szych loci theologici s¹ przyczynami subiektywistycznoœci w ocenie i interpretacji niektórych zdarzeñ zwi¹zanych
z Medjugoriem i przes³añ Gospy. Dlatego te¿ w niniejszej prezentacji chcê zwróciæ uwagê w³aœnie na te kwestie, aby uzupe³niaj¹c
braki wskazanego artyku³u, zarysowaæ swój – odmienny sposób
widzenia tej problematyki.

1. BRAK ŒCIS£ŒCI ORAZ OBIEKTYWIZMU OCEN
I INTERPRETACJI
Autorzy u¿ywaj¹ okreœleñ: „domniemani wizjonerzy”, „domniemana Matka Bo¿a”. W moim przekonaniu jest to pewnego rodzaju nadu¿ycie. Kontekst, w jakim pojawia siê ten wyraz wskazuje, ¿e
8
Odwo³ujê siê do spostrze¿enia Dietricha von Hildebranda, który krytycznie ocenia przeciwstawianie terminów „subiektywny” – „obiektywny”, jako
przejawów antypersonalizmu. Kierunek ten waloryzuje negatywnie wszystko, co
jest indywidualnym doœwiadczeniem i przekonaniem podmiotu poznaj¹cego –
osoby. Hildebrand zaœ proponuje termin „subiektywistyczny” na okreœlenie takiej
osobistej postawy cz³owieka (podmiotu), która jest nieadekwatna do sensu wartoœci
po stronie przedmiotu. Natomiast termin „subiektywny” rozumie jako przejaw takiej osobistej postawy osoby (podmiotu), która jest uzasadniona wartoœci¹ przedmiotu, do którego siê odnosi. – Por. D. von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, Kraków, 1982, s. 350.
9 Por. S. C. Napiórkowski, Jak uprawiaæ teologiê?, Wroc³aw 1994, s. 38.
10 O traktowaniu pobo¿noœci inspirowanej prywatnymi objawieniami, jako
Ÿród³a teologii, zob. tam¿e, s. 47–48.
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nale¿y go rozumieæ jako synonim tego, co pozorne, rzekome, a wiêc
fa³szywe. Otó¿ dopóki Koœció³ jednoznacznie i ostatecznie nie stwierdzi, ¿e objawienia w Medjugorju nie pochodz¹ od Boga (s¹ dzie³em ludzi lub szatana), nieuzasadnione jest u¿ywanie epitetów „rzekomy”
b¹dŸ „domniemany” w odniesieniu do wizji z Medjugoria.
W artykule nie zawsze zaznaczone s¹ Ÿród³a11, z których Autorzy
czerpi¹ swe wiadomoœci. Dotyczy to np. stwierdzenia, i¿ „domniemani
wizjonerzy nie uczestniczyli ani w katechizacji, ani w ¿yciu religijnym
parafii, co stawia pod znakiem zapytania ich predyspozycje do przyjêcia objawienia” (s. 29). Pomijaj¹c w tym momencie kwestiê braku
predyspozycji do przyjêcia objawienia, chcê zauwa¿yæ, ¿e stwierdzenie dotycz¹ce ¿ycia religijnego widz¹cych jest nieprecyzyjne i –
w konsekwencji – nieprawdziwe. Powy¿ej zacytowany zwrot sugerowaæ mo¿e, ¿e ¿adne z widz¹cych (b³¹d uogólnienia!) nie prowadzi³o
¿ycia religijnego, a przecie¿ na pewno nie jest to prawd¹, chocia¿by
w odniesieniu np. do Vicki i Mirjany.
Ojciec Jozo Zovko opowiadaj¹c o swym powrocie do parafii (27
VI 1981 r. – dwa dni po rozpoczêciu objawieñ), stwierdza, ¿e rozmawia³ z ka¿dym z szeœciorga dzieci, aby odkryæ, kto nimi manipuluje, i stwierdzi³: „Mirjanê wypytywa³em prawie przez dwie godziny, poniewa¿ jej nie zna³em. Obawia³em siê jej, gdy¿ pochodzi³a
z Sarajewa”12. Wniosek nasuwa siê jednoznaczny: pozosta³e dzieci
by³y przynajmniej w jakimœ stopniu mu znane, a wiêc nie mog³y
zupe³nie nie uczestniczyæ w ¿yciu parafii13. Mówi¹c o pierwszej
chwili spotkania z dzieæmi o. Zovko opowiada: ,,(...) na dziedziniec
podjecha³ ma³y samochód. Wysiad³y z niego dzieci i Vicka pe³na
radoœci, podesz³a do mnie: «Och, to ksi¹dz, gdzie ksi¹dz by³!»”14.

11

Zastanawiaj¹ce jest równie¿, ¿e Autorzy czêsto powo³uj¹ siê na Ÿród³a
w jêzyku chorwackim. Czy¿by rzeczywiœcie czytali wskazane artyku³y w oryginale?
12 Cyt. za: P. Zorza, Drogie dzieci, dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje
wezwanie, Kraków 1998, s. 17
13 O. Jozo Zovko podj¹³ pracê w parafii przed oœmioma miesi¹cami - pod
koniec paŸdziernika 1980 r., nie zd¹¿y³ wiêc jeszcze poznaæ dobrze wszystkich parafian, a zw³aszcza mieszkaj¹cych w filii (Bijakowici). – Por. M. Ljubiæ, A. Castella, Medziugorje. Ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia, Kraków 1990, s. 15.
14 P. Zorza, Drogie dzieci…. cyt., s. 17.
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Ojciec Jozo zna³ Vickê, poniewa¿ by³ jej katechet¹15. Zaœ Mirjana
Dragiæeviæ wspomina: „Mia³am szesnaœcie lat, gdy Matka Bo¿a objawi³a siê nam po raz pierwszy. By³am wtedy jeszcze jak dziecko,
chodzi³am do koœcio³a, modli³am siê, wierzy³am”16. Jej matka natomiast mówi, i¿ Mirjana przed wyjazdem z Sarajewa na wakacje do
Medjugorja (czerwiec 1981), poprosi³a j¹ o ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa17. Te fakty zaœwiadczaj¹, i¿ nieprawd¹ jest, i¿ widz¹cy byli
niereligijni.
W artykule pojawi³y siê tak¿e b³êdy zwi¹zane ze sposobem potraktowania cytatów, b¹dŸ innych form nawi¹zañ inertekstualnych.
Ju¿ na pierwszej stronie mo¿na przeczytaæ stwierdzenie dotycz¹ce
franciszkanów z Medjugorja: „Oni te¿ podjêli siê «duchowego kierownictwa» domniemanych wizjonerów” (s. 23), zaœ nieco póŸniej
Autorzy cytuj¹ fragment wypowiedzi o. Slavko Barbaricia, którym
sobie przecz¹: ,,(...) oficjalnie, parafia nie zaoferowa³a im ojca duchownego, jak mo¿na by sobie tego ¿yczyæ (...) nikt nie wystêpuje
jako ojciec duchowny” (s. 34). Ale ju¿ na nastêpnej stronie pojawia
siê sformu³owanie: „Slavko Barbariæ, opiekun duchowy wizjonerów” (s. 35). Trochê to mêtne, niejednoznaczne i nie wiadomo, za
któr¹ wersj¹ ostatecznie opowiadaj¹ siê Autorzy.
Szkoda, ¿e cytowane wypowiedzi nie uwzglêdniaj¹ szerszego
kontekstu – nie wiadomo, czy mowa jest o wszystkich wizjonerach,
czy o niektórych; nie wiadomo, które lata ma na uwadze o. Barbariæ;
nie wiadomo, jak on rozumie kierownictwo duchowe (ojcostwo duchowe, opiekê duchow¹), a jak Autorzy artyku³u18 No i wreszcie
kwestie praktyczne: je¿eli kilkoro spoœród wizjonerów nie mieszka
obecnie w Medjugorju, to dlaczego wymagaæ, aby franciszkanie
z Medjugorja pe³nili wobec nich pos³ugê kierownictwa duchowego?
A dlaczegó¿ parafia mia³aby oficjalnie „zaoferowaæ” im ojca du15

O. Cesca, Pilne przes³anie z Medjugorja, Warszawa 1999, s. 63.
Cyt. za: C. Ryszka, Pytanie o Medjugorje, Warszawa 1992, s. 15.
17 P. Zorza, Drogie dzieci…dz. cyt., s. 57.
18 Na temat mo¿liwoœci rozumienia tego terminu zob. np. E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznañ–Warszawa 1983, s. 7–15; J. Augustyn, Praktyka kierownictwa duchowego, Kraków–Z¹bki, 1996, s. 17–20; A. Lauf, Towarzyszenie duchowe, Kraków 1991.
16
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chownego? Czy¿ cz³owiek w tej kwestii nie ma prawa do wolnego
wyboru?
Kolejna nieœcis³oœæ, jak¹ dostrzeg³am w artykule, zwi¹zana jest
z zacytowanym sformu³owaniem: „Na podstawie dotychczasowych
badañ nie jest mo¿liwe stwierdziæ, ¿e chodzi o zjawienia lub objawienia nadprzyrodzone” (s. 36). Ta wypowiedŸ Komisji Episkopatu
Jugos³awii (Zadar, 10 IV 1991 r.) wyrwana z kontekstu oraz pozbawiona komentarza, prowadziæ mo¿e do wniosku, i¿ Episkopat
Jugos³awii ze sceptycznym pow¹tpiewaniem odnosi siê do zdarzeñ
z Medjugorja. Tymczasem sprawa jest bardziej z³o¿ona. Otó¿ Komisja mia³a do wyboru dwie odmienne ³aciñskie formu³y, których
u¿ywa Koœció³ oceniaj¹c nadprzyrodzony charakter niezwyk³ych
zdarzeñ: non constat de supernaturalitate – nie stwierdzono (jak
dot¹d) nadprzyrodzonego charakteru zjawiska; oraz constat de non
supernaturalitate – stwierdzono (ostatecznie), ¿e zjawisko nie ma
charakteru nadprzyrodzonego. Tylko u¿ycie drugiej formu³y jest
jednoznacznym negatywnym orzeczeniem Koœcio³a w sprawie
autentycznoœci objawieñ. Zaœ zastosowanie formu³y pierwszej ma
inny charakter – otwarty. Oznacza, i¿ Koœció³ badaj¹c w dalszym
ci¹gu tê sprawê, bêdzie móg³ (ewentualnie) wydaæ w przysz³oœci (po
zakoñczeniu objawieñ) orzeczenie pozytywne. I w³aœnie ta pierwsza
formu³a – otwarta, zosta³a u¿yta przez Episkopat Jugos³awii19. Gdyby Komisja badaj¹ca kwestiê objawieñ Gospy by³a przekonana co
do ich nieautentycznoœci, Episkopat u¿y³by formu³y drugiej. Jednak¿e w omawianym artykule brakuje tej istotnej informacji o dwóch
³aciñskich formu³ach, jakie mia³ do dyspozycji Episkopat Jugos³awii, a kontekst cytowanej wypowiedzi sprawia, ¿e na Autorach
ci¹¿y „grzech” niedointerpretacji20. Artyku³ bowiem praktycznie
wprowadza w b³¹d przeciêtnego czytelnika sugeruj¹c, i¿ Episkopat
19 Por. S. Emmanuel, D. Nolan, Pasterze Koœcio³a o Medjugorju, Warszawa
1997, s. 42.
20 O „grzechach” niedointerpretacji i nadinterpretacji mówi¹ teoretycy literatury. Na KUL tego sformu³owania u¿ywa np. dr Roman Doktór (Wyk³ady z analizy
i interpretacji dzie³a literackiego w roku akademickim 1998–1999). Mo¿na pocieszyæ
Autorów artyku³u, jedynie tym, ¿e ciê¿szym „grzechem” jest nadinterpretacja, gdy¿
to, co zosta³o niedointerpretowane, zawsze mo¿na „dointerpretowaæ” gorzej jest jednak wówczas, gdy ktoœ chce „przedobrzyæ": scripta manet.
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negatywnie oceni³ charakter nadprzyrodzony zjawisk w Medjugorju. Dotyczy to przecie¿ ogromnej liczby ludzi, którzy nie s³yszeli
o procedurach zwi¹zanych z wydawaniem tego typu orzeczeñ!
Inny b³¹d zwi¹zany z interpretacj¹ przywo³anych Ÿróde³ dotyczy
stwierdzenia, i¿ Pani „wzywa do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
tylko dlatego, i¿ Ona jest przy nim obecna” (s. 26). Otó¿ w moim odczuciu taki wniosek nie jest uprawomocniony, gdy¿ nie wynika z treœci
orêdzia, które wskazane jest w przypisie. Dnia 15 III 1984 r. Gospa powiedzia³a: „I dzisiaj wieczorem jestem wam w szczególny sposób
wdziêczna, ¿e tu jesteœcie. Czcijcie bezustannie Najœwiêtszy Sakrament O³tarza. Ja zawsze jestem obecna, kiedy wierz¹cy oddaj¹ mu czeœæ.
Wtedy otrzymuj¹ ³aski wyj¹tkowe”21. S¹dzê, ¿e z faktu, i¿ Gospa oddaje czeœæ Jezusowi w Eucharystii nie mo¿na wyprowadziæ wniosku,
i¿ „tylko dlatego, ¿e ona tam jest” (s. 26), zachêca wiernych do adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu – a taki wniosek zosta³ przedstawiony
w artykule. Szkoda, ¿e Autorzy nie zacytowali bezpoœrednio wypowiedzi Gospy22, lecz zast¹pili go w³asn¹ w – moim przekonaniu
b³êdn¹ – interpretacj¹.

21 Orêdzia Matki Bo¿ej z Medjugorje Królowej Pokoju, Kraków 1999, s. 18.
Na marginesie trzeba dodaæ, i¿ na zwi¹zek Maryi z misterium Eucharystii w kontekœcie œwiêtoœci rodzin, wskazuje objawienie, które w 1879 r. mia³o miejsce w miejscowoœci Knock (Irlandia). Maryja ukaza³a siê przy o³tarzu w towarzystwie œw. Józefa i œw. Jana z ksiêg¹ Ewangelii. Objawienie by³o uprzedzaj¹cym znakiem ruchu
liturgicznego, jaki wkrótce nast¹pi³. Koœció³ nie wypowiedzia³ siê autorytatywnie
na temat objawienia, lecz tradycj¹ sta³y siê ju¿ pielgrzymki arcybiskupa tamtejszej
diecezji (Turam) do Knock, a Jan Pawe³ II odwiedzi³ to miejsce w setn¹ rocznicê
objawieñ. Por. K. Ukleja, S³owo od t³umacza, [w:] Objawienia Matki Bo¿ej w Irlandii w grocie ko³o Meller, Warszawa 1995, s. 8.
22 Przypis podany w artykule odsy³a czytelnika równie¿ do orêdzia z dnia 25
IX 1995. Ale i w tym przypadku nie mo¿na dostrzec adekwatnoœci miêdzy treœci¹
orêdzia a wnioskiem, jaki wyci¹gnêli z niego Autorzy: „Drogie dzieci! Dziœ wzywam was do rozmi³owania siê w Przenajœwiêtszym Sakramencie O³tarza. Adorujcie
Go, drogie dzieci, w waszych parafiach, a bêdziecie zjednoczeni z ca³ym œwiatem.
Jezus stanie siê dla was Przyjacielem i nie bêdziecie mówiæ o Nim jak o kimœ ledwie
poznanym (…). Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteœcie równie¿ blisko
mnie”. – Orêdzia Matki Bo¿ej z Medjugorja, Kraków1996, s. 137–138.
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2. KRYTERIUM ZGODNOŒCI Z DEPOZYTEM WIARY
Brak³o równie¿ precyzji w okreœleniu terminu „autonomizacja”
w odniesieniu do Matki Bo¿ej. Z kontekstu wnioskujê, i¿ Autorzy
s¹dz¹, i¿ to Gospa przedstawia siebie jako „g³ówny czynnik sprawczy nadzwyczajnych wydarzeñ w Medjugorje” (s. 26). W moim
przekonaniu jest inaczej, gdy¿ Maryja (jeœli to Ona objawia siê
w Medjugoriu) w wielu orêdziach wskazuje bezpoœrednio na Boga,
z którego ³aski mo¿e objawiaæ siê widz¹cym i ku Któremu pragnie
wszystkich prowadziæ. Gospa mówi np.: „B ó g P o s y ³ a m n i e
[podkr. A. S.], abym wam pomaga³a i prowadzi³a was do raju, który
jest waszym celem”23; „W³aœnie dlatego jestem z wami, by was pouczaæ i przybli¿aæ do Bo¿ej mi³oœci”24; „Pragnê was odnawiaæ i prowadziæ przez moje serce do Serca Jezusowego, które dzisiaj za was
cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy” 25
Na podstawie wielu orêdzi Gospy mo¿na wyraŸnie dostrzec trynitarny charakter przes³ania z Medjugorja. Pani wzywa do tego, by
wys³awiaæ Boga Stworzyciela: „On nawet poprzez najmniejszy
kwiatek mówi do was o Swoim piêknie i g³êbi mi³oœci, z której zostaliœcie stworzeni”26. Jej orêdzia wprost odnosz¹ siê do naszej relacji
wzglêdem Jezusa: „Drogie dzieci módlcie siê i szukajcie wiêcej czasu dla Jezusa27”. Zachêca wszystkich by otwierali siê w modlitwie
na Ducha Œwiêtego i zapewnia, ¿e „On pomo¿e wam przemieniæ wasze kamienne serca w serca z cia³a”28. Gospa równie¿ podkreœla jednoœæ Jezusa i Koœcio³a: ,,(...) wtedy, gdy przybli¿ycie siê do Jezusa,
pojmiecie Jego nieskoñczon¹ mi³oœæ do ka¿dego z was. Modlitwa
i umartwienia sprawi¹, ¿e staniecie siê bardziej otwarci na dar wiary
i mi³oœci do Koœcio³a oraz do ludzi, którzy was otaczaj¹ 29.
Zdaniem autorów artyku³u, Gospie brakuje postawy pokory,
gdy¿ podkreœla swoj¹ rolê, wielkoœæ (s. 27-28). Myœlê, ¿e jeœli ktoœ
23
24
25
26
27
28
29

Orêdzie z 25 IX 1994 – „Znak Pokoju”, (1994), nr 81, s. 1.
Orêdzie z 25 V 1999 „Znak Pokoju” (1999), nr 137–138, s. 1.
Orêdzie z 25 X 1998 – „Znak Pokoju”, (1998), nr 106. s. 1
Orêdzie z 25 VIII 1999 – „Znak Pokoju”, (1999), nr 140, s. 1
Orêdzie z 25 I 1992 – „Znak Pokoju”, (1992), nr 50, s. l
Orêdzie z 25 VI 1996 – „Znak Pokoju”, (1996), nr 103, s. l
Orêdzie z 25 111998 – „Znak Pokoju”, (1998), nr 122, s. 1.
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wyrwa³by z kontekstu pewne zdania wypowiedziane przez Maryjê
w Lourdes i Fatimie, to równie¿ móg³by zakwestionowaæ pokorê
Maryi i – w konsekwencji – autentyzm tych objawieñ. Otó¿ Maryja
przedstawia siê w s³owach „Ja jestem Niepokalane Poczêcie” i zapewnia: „w koñcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Koœció³
jednak nie widzia³ przeszkód, by uznaæ prawdziwoœæ tych s³ów Maryi i nie interpretowa³ ich jako przejawów pychy. A przecie¿ w obu
tych zwrotach Maryja wyraŸnie wskazuje na swoje przywileje i zapewnia o swoim zwyciêstwie. Koœció³ jednak – patrz¹c g³êbiej – nie
widzia³ ¿adnej w nich niestosownoœci, potraktowa³ je jako realizacjê
zapowiedzi biblijnej: „B³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie narody”
(£k 1, 48), nie obawiaj¹c siê „mariocentryzmu” (s. 27).
Artyku³ krytycznie odnosi siê do faktu, i¿ Gospa wydaje polecenia
i nakazy oraz podkreœla, ¿e s¹ to przejawy „mariocentryzmu” kwestionuj¹cego prawdziwoœæ objawieñ. S¹dzê jednak, ¿e uwzglêdnienie
danych biblijnych oraz historii Koœcio³a stawia pod znakiem zapytania
tezê o „mariocentryzmie” objawieñ. Ju¿ œw. Pawe³ stawia³ pierwszym
chrzeœcijanom wiele wymagañ (zob. np.: 2 Kor 12, 20–21; 2 Tes 3,12;
Flp 4, 9) i tak¿e wzywa³, by wierz¹cy go naœladowali – tak! – w³aœnie
jego (por.1 Kor 4, 15–16; Flp 3, 17). Nikt jednak nie napisa³, ¿e Corpus
Paulinum jest wykwitem „paulocentryzmu”, a natchniony charakter
jego listów nigdy nie by³ kwestionowany. Podobnie te¿ wiele dyrektyw w historii Koœcio³a dali swoim duchowym synom i córkom kanonizowani za³o¿yciele rozmaitych wspólnot i zgromadzeñ. Czy¿by
Koœció³ kanonizowa³ pysza³ków skoncentrowanych na sobie i wydaj¹cych polecenia innym?
Dziwnym jest równie¿ podkreœlanie zwi¹zku ma³omównoœci
z pokor¹ (s. 27). Jeœli to jedyne kryterium pokory – jak zdaje siê sugerowaæ artyku³, gdy¿ nie podaje innych – to co powiedzieæ o pokorze
starotestamentalnych proroków i Jana Chrzciciela? Jak oceniæ pisma
Ojców Koœcio³a? Co s¹dziæ o pismach mistyków hiszpañskich? No
i czy Jan Pawe³ II jest wystarczaj¹co pokorny, skoro wyg³osi³ tyle
przemówieñ, ba! napisa³ ksi¹¿kê autobiograficzn¹?!
Zaskakuj¹ce jest równie¿ to, ¿e na potwierdzenie ma³omównoœci Maryi przywo³ane zosta³o zdanie œw. Antoniego z Padwy:
„Maryja, jak to wynika z Ewangelii wed³ug œw. £ukasza i œw. Jana,
tylko szeœæ razy siê odezwa³a" (s. 27). Przyjmuj¹c – za Autorami ar486
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tyku³u – ten sposób interpretacji Ewangelii30, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e œw. Józef nie odezwa³ siê ani razu, bo ewangeliœci nie zanotowali jego s³ów. A wiêc Bóg wybra³ sobie rodziców, którzy ze sob¹
nie rozmawiali...! Czy byli wiêc zupe³nie zdrowi...? Jak wygl¹da³o
¿ycie Œwiêtej Rodziny z Nazaretu, skoro Józef ani razu nie odezwa³
siê do zaœlubionej Maryi, a Ona rozmawia³a tylko z Anio³em,
El¿biet¹ i Jezusem?
Tak¿e stwierdzenie, i¿ mrok towarzysz¹cy spotkaniom Gospy
z widz¹cymi wskazuje na ich podejrzany – diaboliczny charakter
(s. 30) jest – jak s¹dzê – nieuzasadnione. Przecie¿ ciemnoœæ wieczoru
i nocy nie stanowi przeszkody dla Boga Abrahama Izaaka i Jakuba,
aby dzia³aæ ze Sw¹ potêg¹, przemówiæ do cz³owieka i objawiæ mu Siebie. Bóg noc¹ wyprowadzi³ naród Izraela z Egiptu i szed³ przed nim
w s³upie ognia, noc¹ Bóg przemówi³ do Samuela, a Danielowi objawi³
apokaliptyczne tajemnice. Noc¹ Wcielony Bóg urodzi³ siê w betlejemskiej grocie, i zmartwychwsta³. Równie¿ w nocy Anio³ wyprowadzi³ Piotra z wiêzienia... Znane s¹ tak¿e objawienia pozabiblijne,
które mia³y miejsce w nocy. Na przyk³ad godziny nocne i wieczorne
wybra³a Maryja jako w³aœciw¹ porê spotkania ze œw. Katarzyn¹ Laboure. Kilkakrotnie ta Œwiêta mia³a objawienia wieczorem i w nocy,
tak pisze o swoim doœwiadczeniu z dnia 18VII 1830 r.: „Wreszcie,
o k o ³ o 11.30 w n o c y [podkr. – A. S.] us³ysza³am jak ktoœ mnie
zawo³a³: – Siostro, siostro! Budz¹c siê spojrza³am w stronê przejœcia,
sk¹d dochodzi³ glos. (...) – Wstawaj szybko i chodŸ do kaplicy, Najœwiêtsza Panna czeka na ciebie!”31. Spotkanie z Maryj¹, podczas którego Katarzyna otrzyma³a polecenie wykonania Cudownego Medalika, rozpoczê³o siê o godz. 17.30. By³ to z pewnoœci¹ ciemny ju¿ wieczór, gdy¿ objawienie mia³o miejsce póŸn¹ jesieni¹ – datowane jest na
27 XI 183032. W nocy œw. Faustyna doœwiadcza³a spotkañ z duszami
30 Obecnie obowi¹zuj¹ inne zasady interpretacji Biblii. – Por. Interpretacja
Pisma Œwiêtego w Koœciele. Przemówienie Ojcu Œwiêtego Jana Paw³a II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, Poznañ 1994.
31 Cyt. za: R. Laurentin, Powiernica Niepokalanej. Œw. Katarzyna Laboure,
Kraków 1982, s. 47.
32 Por. J. I. Dirvin, Matka Boska Cudownego medalika, [w:] Niewiasta obleczona w s³oñce, red. J. J. Delaney, Lublin 1992, s. 58. 62.
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czyœæcowymi33, a ojciec Pio pomaga³ swoim bliskim w potrzebie bez
wzglêdu na porê dnia i nocy...
I jeszcze jeden szczegó³. W uznaniu prawdziwoœci objawieñ, jakie
mia³y miejsce w Beauring (Belgia, 1932–1933) nie przeszkodzi³ fakt,
i¿ pojawi³ siê w nich ob³ok przykrywaj¹cy stopy Maryi34. Nie rozumiem wiêc dlaczego ten drobiazg, o którym wspomina artyku³ (s. 31),
tak bardzo mia³by „zaszkodziæ” objawieniom w Medjugoriu? Czy¿by
Autorom artyku³u, zatroskanym o tradycyjn¹ symbolikê maryjnych
kolorów, nieznana by³a biblijna symbolika ob³oku – obecnoœci Boga?
A pojawia siê ona przecie¿ bardzo wyraŸnie ju¿ w Starym Testamencie
(np. podczas wêdrówki do Ziemi Obiecanej Bóg w ci¹gu dnia wskazuje w ten sposób drogê Izraelitom), i obecna jest w Nowym (np. teofania nad Jordanem, na górze Tabor, w opisie Wniebowst¹pienia).
A mo¿e ob³ok zakrywaj¹cy stopy Gospy to znak, ¿e ka¿dy krok w Jej
¿yciu doczesnym inspirowany by³ doœwiadczeniem obecnoœci Boga
i wskazuje na Jej pe³ne zjednoczenie z Nim w wiecznoœci?
Podsumowuj¹c, nale¿y przytoczyæ jeszcze jeden fakt zwi¹zany z wiernoœci¹ treœci orêdzi Gospy z doktryn¹ katolick¹. Otó¿ 31
V 1985 r. na Papieskim Uniwersytecie œw. Tomasza z Akwinu,
komisja egzaminacyjna z³o¿ona z teologów dominikañskich, bardzo
wysoko oceni³a rozprawê doktorsk¹ dotycz¹c¹ orêdzi z Medjugoria.
Autor doktoratu, Mark Miravalle tematycznie je przeanalizowa³
w œwietle Biblii, Vaticanum II oraz posoborowych dokumentów
Stolicy Apostolskiej i stwierdzi³ wyj¹tkow¹ zgodnoœæ orêdzi przekazywanych w Medjugorju z nauk¹ Koœcio³a35. Podobnie Fridolin
Keilhauer, autor rozprawy habilitacyjnej poœwiêconej Medjugorju,
nie znalaz³ sprzecznoœci miêdzy przes³aniem Gospy a nauk¹ Koœcio³a36.

33

Por. œw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 20; 1382.
Don Sharkey, Matka Boska ze z³otym sercem, [w:] Niewiasta obleczona
w s³oñce, dz. cyt., s. 189.
35 O. Cesca, dz. cyt., s. 261–262.
36 F. Keilhauer, Medjugorje. Eine prophetische Herausfirderung, Burg Lantershofen 1992.
34
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3. KRYTERIUM ŒWIÊTOŒCI I MAJESTATU BOGA
Czytaj¹c artyku³ mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e Bóg ma ograniczone mo¿liwoœci wyboru ludzi, którym móg³by siê objawiæ: ma
prawo przemówiæ tylko do tych, którzy s¹ pobo¿ni, wype³niaj¹
„uczynki cnoty” i wewnêtrznie s¹ przygotowani „do przyjêcia ³aski
objawienia” (s. 29). Myœlê, ¿e jest inaczej i przypominam sobie, ¿e
ju¿ przed Pierwsz¹ Komuni¹ œw. Ksi¹dz katecheta37uczy³ nas, ¿e dla
Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych, ¿e wybiera tego, kogo chce. Objawi³ siê narodowi Izraela dlatego, ¿e tak chcia³, a nie dlatego, ¿e by³
to naród szczególnie cnotliwy i pobo¿ny. Co prawda od tego czasu
minê³o wiele lat, lecz nie s³ysza³am, by coœ siê zmieni³o w nauczaniu
Koœcio³a na ten temat. Gdyby Bóg móg³ objawiaæ siê tylko ludziom
„przygotowanym” i „pe³ni¹cym uczynki cnoty” – nie zapyta³by:
,,Adamie, gdzie jesteœ?”, widz¹c jego grzech w raju; nie pos³a³by
proroka Natana do króla Dawida – cudzo³o¿nika i podstêpnego
oszusta; omin¹³by grzeszn¹ Samarytankê przy studni; nie odezwa³by
siê do mordercy Paw³a z Tarsu... A przecie¿ Jezus przyszed³ do nas,
jako ten który wyzwala z grzechu.
Je¿eli predyspozycje do przyjêcia objawienia mierzyæ ¿yciem
religijnym wizjonerów, to nale¿a³oby zakwestionowaæ np. objawienia w La Salette. ¯adne bowiem z dwojga dzieci nie zna³o katechizmu. Melania (lat 14) nie zosta³a dopuszczona do Pierwszej Komunii œw., lecz przyjê³a j¹ dopiero razem z Maksymem w 17 roku
¿ycia. Zaœ Maksym (lat 11) bardzo rzadko przychodzi³ do koœcio³a,
gdy¿ ojciec czêœciej prowadzi³ go do knajpy. Nauka religii by³a mu
obca. Z trudem przyswoi³ sobie „Ojcze nasz” i „Zdrowaœ Maryjo”.
Oboje wychowywali siê w niereligijnej atmosferze. Podczas spotkania z P³acz¹c¹ Pani¹ zapytane o to, czy dobrze odmawiaj¹ modlitwy, odpowiedzia³y, ¿e prawie wcale siê nie modl¹38. Nic jednak nie
przeszkodzi³o Bogu wybraæ tych dwoje, ani Koœcio³owi uznaæ
prawdziwoœæ objawieñ w La Salette.
37

Œp. Franciszek Lewiñski CM.
37 Por. A. Avitabk. G. Roggio, La Salelte. Znaczenie i aktualnoœæ, Warszawa 1998, s. 20–22; J. S. Kennedy, Matka Boska P³acz¹ca, [w:] Niewiasta obleczona w s³oñce, dz. cyt., s. 76–79.
38
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Jeœli chodzi o wygl¹d zewnêtrzny i ubiór Matki Bo¿ej, to warto przypomnieæ, ¿e by³ on rozmaity w innych objawieniach i nie zawsze mia³
wiele wspólnego z maryjn¹ symbolik¹, co Autorzy artyku³u o Medjugorju
chcieliby widzieæ jako kryterium autentycznoœci (s. 31). Na przyk³ad Maryja, któr¹ widzia³ Meksykanin, Juan Diego, by³a kobiet¹, której rysy twarzy przypomina³y indiañskie kobiety, jej ubiór zaœ podobny by³ do p³aszcza królowej azteckiej i mia³ kolor zielonkawoniebieski.
Artyku³ o Medjugorju podejrzliwie ocenia „dziwne” polecenia
Gospy. Do „najdziwaczniejszych” poleceñ Pani zalicza on wchodzenie na górê Kri¿evac zim¹39, boso i po ciemku (s. 27, przyp. 25).
Rzeczywiœcie, mo¿e ktoœ takie ¿¹danie uznaæ za dziwne, lecz jako
jeszcze dziwniejsze powinien wówczas oceniæ polecenie, jakie
otrzyma³a œw. Bernadetta Soubirous: Pani nakaza³a jej, otoczonej
t³umem ciekawskich, „uca³owaæ ziemiê dla grzeszników”40. Ani ten
nakaz, ani poprzedni, aby grzebi¹c rêkami w ziemi wykopa³a Ÿród³o
– wype³nione dok³adnie przez dziewczynkê – nie stanowi³y przeszkody ani w uznaniu œwiêtoœci Bernadetty, ani autentycznoœci objawieñ w Lourdes. Byæ mo¿e to, co jest „dziwne” w oczach ludzi, inaczej postrzega Bóg? Prorocy biblijni bardziej podkreœlaj¹ wagê
czystoœci serca, ni¿ zewnêtrznych gestów.
Zastanawiaj¹ce jest, na jakiej podstawie pojawia siê w artykule
stwierdzenie, i¿ uczucia lêku i niepokoju „nie odpowiadaj¹ ³asce widzenia Maryi” (s. 31). A przecie¿ spotkanie z Transcendencj¹ we
wszystkich religiach by³o doznaniem nie tylko misterium fascinosum,
lecz tak¿e i misterium tremendum! Lêk przed Objawiaj¹cym siê Bogiem g³êboko odczuwa³ Moj¿esz nie rozumiej¹c znaku gorej¹cego
krzewu (por. Wj 3, 6). Lud Izraela „dr¿a³ ze strachu” stoj¹c u stóp Synaju (por. Wj 20, 16). Lêk podczas spotkania z Bogiem prze¿ywali starotestamentalni prorocy41. Zaœ w Nowym Testamencie Anio³ pos³any
przez Boga kieruje do Maryi s³owa: „Nie bój siê!”. Anio³owie w Be39
Zima kojarzy siê Polakom ze œniegiem i mrozem, dlatego pierwsze,
podœwiadome skojarzenie polskiego czytelnika, to obraz bosych dzieci wspinaj¹cych siê pod górê w œniegu po kolana. Klimat œródziemnomorski jest jednak
znacznie ³agodniejszy.
40 F. Parkinson Keyes, Bernadetta i piêkna Pani, [w:] Niewiasta obleczona
w s³oñce, dz. cyt. s. 113.
41 Por. G. Witaszek, Moc s³owa prorockiego, Lublin 1996, s. 26.
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tlejem równie¿ uspokajaj¹ tymi s³owami pasterzy na polu. O lêku
zwi¹zanym z objawieniami pisz¹ tak¿e mistycy, zw³aszcza wówczas,
gdy jest to ich pierwsze objawienie. O lêku, jaki towarzyszy³ maryjnym
objawieniom, pisze poœrednio siostra £ucja cytuj¹c s³owa Anio³a: –Nie
lêkajcie siê! Jestem Anio³em Pokoju. Módlcie siê razem ze mn¹42.
Nie jest wiêc zrozumia³e, dlaczego doœwiadczenie niepokoju,
jakiego doznali wizjonerzy, mia³oby byæ czynnikiem podwa¿aj¹cym wiarygodnoœæ objawieñ Gospy
W cytowanym artykule przeczytaæ mo¿na, ¿e Pani pozwala na
to, aby wizjonerzy odnosili siê do niej „w sposób pozbawiony odpowiedniego szacunku” (s. 32), co przejawia siê w tym, ¿e „Gospa
rozmawia, poucza, odpowiada na pytania wizjonerów i osób przybywaj¹cych, œmieje siê. W dzieñ urodzin wizjonerów sk³ada im
¿yczenia, podaje im rêkê, ca³uje” (s. 32).
Nie wiadomo, na jakiej podstawie powy¿sze – zwyczajne i prawdziwie ludzkie gesty zosta³y potraktowane jako zachowania ujmuj¹ce
komukolwiek czci. Przekonana jestem, i¿ rozmowa, sk³adanie ¿yczeñ,
gesty ¿yczliwoœci i serdecznej bliskoœci nie s¹ wyrazem lekcewa¿enia.
Ka¿da matka obejmuje i ca³uje dzieci; ka¿dy zaprzyjaŸniony cz³owiek
sk³ada ¿yczenia podaj¹c rêkê; ka¿dy kap³an ca³uje o³tarz – i nikt wychowany w naszym krêgu kulturowym nie dostrzega w tych zachowaniach przejawów braku szacunku.
Nie przemawia do mnie argument kwestionuj¹cy wartoœæ objawieñ, jakim jest wzmianka o „bardzo wyrazistym eksponowaniu nastrojów przez wyraz twarzy: od g³êbokiego smutku i cierpienia do
p³aczu lub te¿ od uœmiechu do weso³oœci” (s. 32–33). ¯adnej bowiem
niestosownoœci nie widzê w okazywaniu szerokiej gamy uczuæ, a wrêcz
przeciwnie, zarówno psychologia43, jak i teologia duchowoœci podkreœlaj¹, ¿e umiejêtnoœæ wyra¿ania uczuæ i doznañ œwiadczy o dojrza³oœci
42

Siostra £ucja mówi o Fatimie, Fatima 1989, s. 56
„Dojrzaloœæ emocjonalna musi byæ zakorzeniona w pe³ni rozwiniêtym ¿yciu emocjonalnym, obejmuj¹cym wszystkie uczucia bez wyj¹tku, ca³kowicie zintegrowanym, przenikniêtym przez kompetentny intelekt i «¿yczliw¹» woln¹ wolê. (...)
u osoby dojrzalej rozum z szacunkiem ws³uchuje siê w uczucia, a wola wsparta
wiedz¹ czerpan¹ z rozumu sama podlega bodŸcom i poruszeniom ze strony uczuæ”. –
A. A. Terruwe. C. W. Baars, Integracja psychiczna, Poznañ 1987, s. 273–274; por.
np. K. Horney., Neurotyczna osobowoœc naszych czasów, Poznañ 1993.
43

www.medjugorje.org.pl

491

cz³owieka. Æwiczenia duchowne œw. Ignacego Loyoli s¹ szko³¹ wychowywania, a wiêc i wyra¿ania ludzkiej uczuciowoœci44. A czy¿ na
kartach Ewangelii nie spotykamy takiej dojrza³ej postawy Maryi? Ona
mówi Jezusowi, ¿e z bólem serca by³ poszukiwany (por. £k 2, 48).
Podobnie te¿ objawienia pozabiblijne wskazuj¹ na prawdziwie
ludzk¹ i kobiec¹ wra¿liwoœæ Maryi. Na przyk³ad dzieci z La Salette widzia³y p³acz¹c¹ Pani¹, a Katarzyna Laboure wspomina o cierpieniu
maluj¹cym siê na twarzy Madonny. Œwiêta, cytuj¹c s³owa Maryi, tak
pisze: „Ulice bêd¹ pe³ne krwi. Arcybiskup bêdzie odarty z szat. (Tutaj
Najœwiêtsza Dziewica nie mog³a ju¿ mówiæ, ból malowa³ siê na jej
twarzy). Dziecko moje – mówi³a – ca³y œwiat pogr¹¿y siê w smutku45.
Matka Jezusa nie tai swoich prze¿yæ, lecz wyra¿a je i nazywa je
po imieniu. Ju¿ œw. Tomasz z Akwinu uwa¿a³, i¿ niemoralne jest
t³umienie swoich uczuæ. Czy¿by artyku³ chcia³ zasugerowaæ, ¿e
wewnêtrzne ¿ycie wiary dotyczy tylko intelektu, a zak³ada³o atrofiê
serca?46. Czy¿by Autorzy s¹dzili, i¿ dzie³o zbawcze Jezusa pominê³o ludzk¹ uczuciowoœæ? Sobór Watykañski II, wydaj¹c Konstytucjê duszpastersk¹ o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes, ju¿ w pierwszym zdaniu wskazuje na wartoœæ uczuæ: ..Radoœæ i nadzieja, smutek i trwoga ludzi wspó³czesnych, zw³aszcza
ubogich i wszystkich cierpi¹cych s¹ tak¿e radoœci¹ i nadziej¹, smutkiem i trwog¹ uczniów Chrystusowych" (GS 1). A przecie¿ Maryja
jest i Kobiet¹ i Matk¹ - Koœcio³a równie¿.
Artyku³ kwestionuje tak¿e zasadnoœæ u¿ycia zwrotu „Mój Syn
Jezus” w wypowiedziach Gospy, interpretuj¹c go w kategoriach zale¿noœci Jezusa od Gospy (podporz¹dkowania Jezusa Gospie). Problem rozumienia zale¿noœci Syna od Matki, jaki sugerowany jest
u¿ywaniem zwrotu „Mój Syn Jezus”, jest równie¿ bardziej z³o¿o44

D. Bomba, Potrzeba dostrzegania, rozeznawania i wypowiadania uczuæ
w kierownictwie duchowym, w: W krêgu kierownictwa duchowego, red. M. Wolañczyk, t. 1, Kraków 1994, s. 49 – 50.
45 Cyt. za: R. Laurentin, dz. cyt., s. 47.
46
Por. D. von Hildebrand, Serce. Rozwa¿ania o uczuciowoœci ludzkiej
i uczuciowoœci Boga-Cz³owieka, Poznañ 1987, s. 81; K. Grzywocz, Modlitwa uczuæ,
„Zeszyty Formacji Duchowej” 1998, nr 8, s. 41-44. Na temat kszta³towania w³asnej
uczuciowoœci zob. A. Santorski, Droga wewnêtrznego poznania, Warszawa, 1997,
s. 101–112.
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ny47 Subiektywistycznoœæ (jednostronnoœæ) interpretacyjna, która
pojawi³a siê w artykule wynika st¹d, i¿ jego Autorzy pominêli optykê inkarnacyjn¹ i nie dostrzegli jej konsekwencji. Wydaje siê równie¿, ¿e pope³nili pewn¹ nieœcis³oœæ, poniewa¿ nie sprecyzowali, jak
rozumiej¹ termin „zale¿noœæ”. Nie mo¿na bowiem na tej samej
p³aszczyŸnie rozpatrywaæ zale¿noœci typu ontologicznego (stworzenie jest zale¿ne od Stwórcy – byt przygodny od Bytu Koniecznego)
i zale¿noœci typu psychologicznego (dziecko zale¿ne jest od matki,
lecz równoczeœnie matka jest zale¿na od dziecka).
Nie s¹dzê, aby Gospa – zwracaj¹c siê do dzieci, które nie zna³y arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji bytu(!), mia³a na
uwadze p³aszczyznê ontologiczn¹. Myœlê raczej, ¿e w³aœciwym
kontekstem interpretacyjnym s³ów Gospy jest kontekst psychologiczny. Jezus od Swego poczêcia a¿ po Zmartwychwstanie i przez
ca³¹ wiecznoœæ nie przesta³ i nie przestanie byæ Synem Maryi,
a przyjmuj¹c pe³n¹ ludzk¹ naturê podda³ siê jej prawom, a wiêc
prawu wspó³zale¿noœci dziecka i matki (£k 2,51; J 19, 26–27)48.
Przy czym chcê podkreœliæ, i¿ stwierdzenie „Mój Syn Jezus” wcale nie musi wskazywaæ na niedojrza³y, a wiêc negatywny aspekt
tej relacji, czyli bezwzglêdne podporz¹dkowanie Jezusa Gospie,
co oznacza³oby jednostronn¹ zale¿noœæ, jak sugeruje artyku³.
W ka¿dej rodzinie istnieje wiêŸ miêdzyosobowa, a wiêc swoista
wspó³zale¿noœæ, lecz gdy nastêpuje w³aœciwy rozwój relacji interpersonalnych, to zale¿noœæ typu: matka – dziecko prowadzi do
dojrza³oœci i matkê i dziecko.
A mo¿e w ten sposób Maryja (jeœli to Ona pojawia siê w Medjugorju), widz¹c problemy wspó³czesnych rodzin, chce nas uwra¿liwiæ
na problem relacji: rodzice – dzieci? A mo¿e w ten sposób Maryja deli47 Artyku³ mo¿e prowadziæ do mylnego wniosku, ¿e jest to jedyny tytu³ (bo
brak³o wzmianki o innych), jakiego u¿ywa Maryja w odniesieniu do Jezusa. Tymczasem jest inaczej. Teologiczn¹ wartoœæ tytu³ów chrystologicznych [w wypowiedziach Gospy] omówi³ Marcin Zarêbski w pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem o. prof. S. C. Napiórkowskiego (KUL 1999). Autor dochodzi do konkluzji,
i¿ tytu³y te nie odbiegaj¹ od nauczania Koœcio³a na temat Osoby Jezusa Chrystusa.
48 Aspekt ten rozwija Hans Urs von Balthasar charakteryzuj¹c relacje, jakie
istnia³y miêdzy Maryj¹ i Jezusem. Por. Maryja w nauce Koœcio³a, [w:] J. Ratzinger,
H.U. von Balthasar, R. Grabner, Dlaczego w³aœnie Ona? Warszawa 1991, s. 36–42.
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katnie przypomina o rysie macierzyñskim Koœcio³a, który ulegaj¹c duchowi zachodniej, mêskiej cywilizacji coraz bardziej odrywa³ Zbawiciela od Jego Matki, stwarzaj¹c sobie wiele problemów?49

4. KRYTERIUM POS£USZEÑSTWA W£ADZY KOŒCIELNEJ
Za jednostronne nale¿y uznaæ przedstawienie faktów dotycz¹cych
pos³uszeñstwa w³adzy koœcielnej. Przyznajê, ¿e w tej, jak¿e delikatnej,
materii wyj¹tkowo trudno o zajêcie obiektywnego stanowiska. O tym,
jak trudno znaleŸæ w³aœciwy sposób interpretacji tych samych faktów,
dobrze œwiadcz¹ opracowania R. Laurentina i J. Wójtowicza, reprezentuj¹ce skrajne stanowiska50. Odnosi siê jednak wra¿enie, ¿e w omawianym artykule doœæ w¹sko jest rozumiane kryterium pos³uszeñstwa
w³adzy koœcielnej. Pisz¹c o nim, Autorzy podkreœlaj¹ niesubordynacjê
franciszkanów i wizjonerów wobec miejscowego biskupa, a pomijaj¹
problem jego jednoœci z innymi biskupami Jugos³awii i Stolic¹ Apostolsk¹51.
Prawd¹ jest, ¿e do obowi¹zków miejscowych biskupów nale¿y
zbadanie autentycznoœci objawieñ, lecz prawda ta nie obowi¹zuje
z moc¹ dogmatu. Zdarza³o siê wiêc w historii Koœcio³a, i¿ Stolica
49 „I chyba to nie jest przypadek, ¿e w naszej, zachodniej, mêskiej mentalnoœci coraz bardziej odrywaliœmy Chrystusa od Matki, nie dopuszczaj¹c do œwiadomoœci, ¿e Maryja – Matka mog³aby coœ znaczyæ w teologii i wierze. Przecie¿ tu
kszta³tuje siê ca³y nasz stosunek do Koœcio³a ”. J. Ratzinger, Kazanie na konferencji
biskupów Stapelfeld, [w:] J. Ratzinger, H. U. von Balthasar, R. Grabner, dz. cyt.
s. 113.
50
Ci dwaj autorzy odmiennie przedstawij¹ stanowiska Konferencji Episkopatu by³ej Jugos³awii. Por. R. Laurentin, Wspó³czesne objawienia Najœwiêtszej
Maryi Panny, Gdañsk 1994, s. 116 – 120; J,. Wójtowicz, Problem: Medjugorje,
Przemyœl 1996, s. 71–73. Ksi¹¿ka ks. Jana Wójtowicza nie zosta³a wydana w wydawnictwie koœcielnym i nie zawiera imprimatur.
51 Warto w zwi¹zku z tym zaznajomiæ siê ze stanowiskiem i wypowiedziami
arcybiskupa Splitu – F. Franicia (Mostar le¿y na terenie tej archidiecezji) oraz
g³osem Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu kard. Kuharicia. Por. M. Ljubiæ,
A. Castella, dz. cyt., s. 106–107. 110–117. Problem ten przedstawia szerzej L. Rupèiæ, Prawda o Medziugorju. Na okolicznoœæ pamfletu Biskupa ¯anicia, Kraków
1999, s. 71–75.
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Apostolska w uzasadnionych przypadkach odbiera³a to prawo biskupom miejscowym52. Tak te¿ by³o w przypadku Medjugorja, a tej
istotnej informacji brak³o w artykule. W 1986 r. Prefekt Kongregacji
Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger mia³ powa¿ne podstawy, aby odrzuciæ negatywne wnioski Komisji powo³anej przez biskupa ¯aniæa.
Stolica Apostolska konsekwentnie te¿ odebra³a biskupom Mostaru
akta sprawy Medjugorja i rozwi¹za³a nierzeteln¹ Komisjê53. Akta dotycz¹ce niezwyk³ych zdarzeñ w Medjugoriu oddano w rêce nowej Komisji pod przewodnictwem bp. Komaricy (biskup Banja-Luki). Od
tego czasu opinie biskupów Mostaru, dotycz¹ce prawdziwoœci objawieñ, maj¹ charakter prywatny, a nie s¹ oficjalnym, a wiêc obowi¹zuj¹cym, orzeczeniem Koœcio³a54. Dlatego te¿ wielokrotne przywo³ywanie w artykule wypowiedzi biskupów anicia i Pericia jako autorytetów (s. 36–39) jest nieuzasadnione i wprowadza w b³¹d tych
czytelników, którzy nie wiedz¹, ¿e kompetencje biskupów zosta³y
w tej kwestii znacznie ograniczone przez Stolicê Apostolsk¹.
Po przeczytaniu fragmentu przedstawiaj¹cego problem pos³uszeñstwa biskupom mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e organizowanie pielgrzymek do Medjugoria i czytanie (rozprowadzanie) orêdzi Gospy
jest wyrazem niepos³uszeñstwa Koœcio³owi (s. 36–39). Podkreœlanie, i¿ obowi¹zuje zakaz organizowania „oficjalnych pielgrzymek,
czy to na poziomie parafii, diecezji czy generalnie w imieniu Koœcio³a” (s. 37), przy jednoczesnym pomijaniu milczeniem tych wypowiedzi Episkopatu i Watykanu, które nie sprzeciwiaj¹ siê pielgrzymowaniu do Medjugorja jako miejsca modlitwy i kultu religijnego,
52 Taka sytuacja mia³a miejsce np. w Banneux i Bauring (Belgia). – Por.
S. Emmanuel, D. Nolan, Pasterze Koœcio³a o Medjugorju, Warszawa 1997, s. 7.
53 W lutym 1984 r. bp aniæ powo³a³ now¹ Komisjê Badawcz¹. Pierwsza
zosta³a powo³ana w styczniu 1982r., lecz w swych badaniach dosz³a do impasu.
Nowa komisja sk³ada³a siê z 14 cz³onków, którzy w wiêkszoœci a priori byli przeciwni objawieniom. Biskup sam siebie mianowa³ przewodnicz¹cym oraz nie zaprosi³ ¿adnego z ekspertów miêdzynarodowych, a ponadto odsun¹³ franciszkanów
od prac Komisji. W pierwszej Komisji by³o ich kilku, lecz zostali odsuniêci, gdy¿
reprezentowali odmienne stanowisko ni¿ przewodnicz¹cy. Widoczny by³ tak¿e
wielki nacisk biskupa na to, aby wydaæ negatywne orzeczenie. – Por. M Ljubiæ,
A. Castella, dz. cyt., s. 101. 104–105; O. Cesca. dz. cyt., s. 250–251.
54 Por. S. Emmanucl, D. Nolan, dz. cyt., s. 36.
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jest – w moim przekonaniu – jednostronne. Brak³o bowiem w artykule
kilku istotnych wypowiedzi kompetentnych przedstawicieli Koœcio³a
wyjaœniaj¹cych jego oficjalne stanowisko. Dla równowagi przytoczê
g³osy tych, którym Stolica Apostolska powierzy³a tê sprawê:
– Abp Franiæ, przewodnicz¹cy Biskupiej Komisji do Spraw
Wiary, wyjaœnia, i¿ jednym z powodów wydania zakazu organizowania oficjalnych pielgrzymek by³o stanowisko ówczesnych w³adz pañstwowych, które „oskar¿aj¹ nas o to, ¿e
ze wzglêdów politycznych organizujemy ten ca³y ruch w Medjugorju”. Arcybiskup wyjaœnia równie¿: „Dozwolone s¹
pielgrzymki o charakterze duszpasterskim, motywowane
wiar¹ i pragnieniem modlitwy, prowadzone przez kap³anów,
równie¿ jako pielgrzymów, pe³ni¹cych rolê przewodników
duchowych. W b³êdzie s¹ ci, którzy utrzymuj¹, ¿e pielgrzymki zosta³y wzbronione lub ¿e kap³anom nie wolno braæ
w nich udzia³u55
– Przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów kard. Kuhariæ (sierpnieñ 1993), nawi¹zuj¹c do „Deklaracji z Zadaru”, powiedzia³: „Po trzech latach badañ prowadzonych przez odpowiedni¹ Komisjê, my, biskupi uznajemy Medjugorje jako
miejsce modlitwy, jako sanktuarium”56
– Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej dr Joaquin Navarro-Valls (6 VIII 1996) oœwiadczy³: „Zabroniæ pielgrzymom
udawania siê do Medjugoria mo¿na by jedynie wtedy, gdyby
objawienia zosta³y uznane za fa³szywe. Poniewa¿ nie mia³o
to miejsca, ka¿dy mo¿e tam jechaæ, jeœli tego pragnie (..). Ponadto, gdy wierz¹cy katolicy udaj¹ siê na pielgrzymkê, maj¹
prawo prosiæ, by towarzyszyli im duchowni, dlatego Koœció³
nie broni, by ksiê¿a do³¹czali do pielgrzymek organizowanych przez œwieckich do Medjugorja w Boœni-Hercegowinie”57.
55
56

Cyt za: O. Cesca, dz. cyt.. s. 241.
„Glas Koncila”, sierpieñ 1993 - cyt. za: S. Emmanuel, D. Nolan, dz. cyt.,

s. 11.
57 SIC Parution, Watykan, 21 VIII 1996- cyt. za: S. Emmanuel, O. Nolan,
dz. cyt. s. 12.
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Artyku³ wymienia tak¿e szereg poleceñ bp. anicia maj¹cych na
celu „st³umienie wydarzeñ w Medjugoriu” i stwierdza, i¿ franciszkanie oraz widz¹cy zastosowali siê tylko do dwóch. Jednak w œwietle moich badañ, ta sprawa wygl¹da³a inaczej. Pisze dok³adniej na ten
temat Olivio Cesca, przedstawiaj¹c tak¿e trudnoœci, jakie zwi¹zane
by³y z wype³nieniem nakazów biskupa:
„a) Zabroniæ widz¹cym ukazywaæ siê publicznie: nawet i to polecenie nastrêcza³o pewne trudnoœci, bowiem udzia³ widz¹cych
nadawa³ wspólnym modlitwom wiêkszego ferworu, nic nie maj¹cego wspólnego z sentymentalizmem, zupe³nie przeciwnie, zapewniaj¹c im wiêksz¹ prostotê. Mimo to franciszkanie zrezygnowali
z ich udzia³u i wierni musieli siê z tym pogodziæ.
b) Skoñczyæ z widzeniami w koœciele parafialnym: zakaz ów
(...) nie zosta³ wprowadzonyz w ¿ycie, bowiem o. Tomislav Vlasiæ, proboszcz, s¹dzi³, ¿e dostosowanie siê do zakazu by³oby jednoznaczne z wydaniem widz¹cych na pastwê t³umów i niebawem
tak¿e i policji, co mia³o miejsce na pocz¹tku objawieñ, jako ¿e
zgodnie z zarz¹dzeniem w³adz lokalnych [komunistycznych –
przyp. A. S.] wszelkie zgromadzenia poza koœcio³em by³y wzbronione. Konsekwencj¹ tego stanowiska by³o przeniesienie o. Tomislava do innej parafii. O. Tomislav bez dyskusji przyj¹³ owo
przeniesienie (...).
c) Zaprzestaæ kazañ na temat objawieñ: zakaz ten by³ przestrzegany ju¿ od d³u¿szego czasu. Kazania mówiono na temat Chrystusa, Matki Bo¿ej, modlitwy, pojednania i innych wielkich tematów
ewangelicznych, które podejmowa³y orêdzia, jednak¿e nie odnosi³y
siê do nich bezpoœrednio. Jeœli chodzi o orêdzia, zaprzestano ca³kowicie ich oficjalnego publicznego og³aszania.
d) Skoñczyæ z pobo¿nymi praktykami, które powsta³y na podstawie objawieñ: ten dwuznaczny zakaz stwarza³ trudnoœci. Nale¿a³oby, na przyk³ad, znieœæ ró¿aniec? Z pewnoœci¹ nie. Nie
mog³oby siê to równie¿ odnosiæ do odmawiania siedmiu „Ojcze
nasz”, „Zdrowaœ Maryjo”, „Chwa³a Ojcu”, tradycyjnej modlitwy
w tych stronach.
f) Zabroniæ sprzeda¿y pami¹tek oraz publikacji propaguj¹cych
objawienia: sprzeda¿ taka zosta³a zredukowana do minimum w ma³ej
i zawsze przepe³nionej salce, mieszcz¹cej siê w domu parafialnym.
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g) Zakaz odnosz¹cy siê do trzech zakonników by³ przestrzegany
w pe³ni, mimo ¿e by³o to ciê¿kim ciosem dla tak owocnej liturgii, bowiem zakonnicy ci umieli uœwiadomiæ ludziom obecnoœæ Chrystusa,
a modlitwa ich promieniowa³a na wszystkich. Ale có¿ zrobiæ? Krzy¿
ze szczytu góry Kri¿evac wydawa³ siê mówiæ, ¿e w ka¿dym dziele
Bo¿ym cierpienie jest czêœci¹ ca³oœci. Odk¹d Maryja da³a swoje fiat
w czasie Zwiastowania, Bóg objawia siê w cierpieniu, przez cierpienie, w swoim cierpieniu na krzy¿u, w cierpieniu swoich mêczenników, w cierpieniu Koœcio³a. Krzy¿ góruj¹cy nad Medjugorje
przypomina wszystkim, ¿e nie ma radoœci bez cierpienia.
g) W odniesieniu do ostatniego postanowienia: oddanie przez
widz¹cych wszelkich pism w rêce biskupa – zakonnicy powo³ali siê
na wypowiedŸ abp. Franica, wyg³oszon¹ wobec Biskupiej Konferencji Jugos³awii 17 IV 1985 r.: «Biskup diecezji Mostaru rozkaza³
widz¹cym, by mu oddali wszelkie swe pisma ³¹cznie z tymi, które
zawieraj¹ tajemnice, Czy biskup ma prawo o to prosiæ? On nie mo¿e
si³¹ wyrwaæ tajemnicy sumienia»”58.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e przytoczone fakty pozwol¹ w nieco innym œwietle spojrzeæ na problem pos³uszeñstwa Koœcio³owi wizjonerów i franciszkanów z Medjugorja.

5. KRYTERIUM „OWOCÓW ŒWIÊTOŒCI” I DZIE£
CHARYTATYWNO-APOSTOLSKICH
Artyku³ stawia pod znakiem zapytania wartoœæ ¿ycia religijnego
osób zwi¹zanych z ruchem Medjugorje sugeruj¹c, i¿ nie kieruj¹ siê
oni wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, lecz „pró¿n¹ ciekawoœci¹ odnoœnie do
nadzwyczajnych ziemskich zjawisk bezkrytycznie uznawanych za
autentyczne (...) wbrew ponawianym ostrze¿eniom w³adzy
koœcielnej” (s. 40).
Pomijaj¹c ju¿ problematycznoœæ pos³uszeñstwa Koœcio³owi, nale¿y zwróciæ uwagê na inn¹ delikatn¹ kwestiê. Mówi¹c najoglêdniej,
brakiem taktu jest orzekanie o poziomie ¿ycia duchowego kogokol58 O. Cesca, dz. cyt., s. 248–249; por. Oœwiadczenie J. E. Franica na Konferencji Biskupów 17 kwietnia 198.5r., [w:] M. Ljubiæ, A. Castella, dz. cyt., s. 113–117.
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wiek, wiêc i osób „zwi¹zanych z ruchem Medjugorie” i podejmuj¹cych pielgrzymki do tego miejsca. Zw³aszcza wówczas, gdy nie
mia³o siê mo¿liwoœci osobiœcie poznaæ ka¿dego pielgrzyma. Autorzy
w ten sposób stawiaj¹ swój znak zapytania nad wzrostem œwiêtoœci
osobistej wielu ludzi, których nigdy w ¿yciu nie widzieli. Dotyczy to
tak¿e tych, których autentycznoœæ wiary potwierdza ¿ycie wielu ojców
i matek rodzin, wiele sióstr, kap³anów i biskupów.
Artyku³ krytycznie odnosi siê do faktu zaanga¿owania wizjonerów:
„W wypadku Medjugorje dostrzegamy raczej «niepohamowan¹
¿¹dzê wyjaœniania i publikowania» doznañ i przes³añ Gospy. G³oszenie jej orêdzi mo¿na wrêcz nazwaæ «sensem ¿ycia» wizjonerów.
Podejmuj¹ zreszt¹ w tym celu liczne podró¿e misyjne” (s. 40). W artykule zawarta jest myœl, ¿e takie dzia³ania nie œwiadcz¹ o pokorze
ani wizjonerów, ani franciszkanów. Trudno [mi] jest wypowiadaæ
siê na temat czyjejœ pokory, bo i z moj¹ bywa rozmaicie. Ryzykowne
jest jednak ³¹czenie tej cnoty tylko i wy³¹cznie z milczeniem oraz
ukryciem. Ju¿ œw. Teresa Wielka k³ad³a znak równoœci miêdzy
pokor¹ i prawd¹, a nie miêdzy pokor¹ i ma³omównoœci¹. Jak wiele
straci³by Koœció³, gdyby Szawe³ z Tarsu milcza³ o swoim doœwiadczeniu pod Damaszkiem, gdyby Ojcowie pustyni nie przekazali pokoleniom swego doœwiadczania wiary, a œw. Ignacy Loyola zachowa³ dla siebie tajemnicê Manresy i Cardoneru.
Je¿eli jednak „mediowe”59 zachowania wizjonerów stawiaj¹ pod
znakiem zapytania ³askê, któr¹ otrzymali, to co powiedzieæ o ojcu
Emilienie Tardiffie, siostrze Briege McKenie, pani Lindzie Schubert
i wielu innych znanych postaciach, które dziel¹ siê otrzymanymi charyzmatami, je¿d¿¹c po ca³ym œwiecie i pozwalaj¹ na to, by filmowano
modlitwy, podczas których Jezus dokonuje uzdrowienia?
Myœl¹c o widz¹cych z Medjugorja, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to
nie brak pokory, lecz raczej œwiadomoœæ zleconej misji jest motywem
ich zaanga¿owania apostolskiego. Nale¿y te¿ przypuszczaæ, ¿e podejmuj¹ ten wysi³ek raczej ze wzglêdu na pos³uszeñstwo kierownikom
duchowym, a nie ze wzglêdu na pró¿n¹ chwa³ê. Jak jest na pewno –
59 Por. Módlcie siê a zobaczycie. Z Ojcem Slavko Barbariciem rozmawia
Jan Grzegorczyk i Pawe³ Kozacki OP, „W drodze” 26 (1998) nr 6, s. 18–19.
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tego nie wiadomo, mo¿e przekonamy siê dopiero na S¹dzie Ostatecznym. Wiadomo natomiast, ¿e dzieci z Fatimy tak¿e opowiada³y
o swoich prze¿yciach i byli tacy, którzy zarzucali im fa³szerstwo oraz
pychê, lecz dziêki ich œwiadectwu tysi¹ce ludzi ujrza³o cud s³oñca
i wielu podjê³o modlitwê ró¿añcow¹, zanim jeszcze Koœció³ oficjalnie
wypowiedzia³ siê na temat prawdziwoœci objawieñ w dolinie Cova da
Iria. Tak wiêc ci, którzy podjêli fatimskie wezwanie do modlitwy i pokuty, jeszcze przed pozytywnym orzeczeniem Watykanu, wcale na
tym nie stracili. Co wiêcej, Koœció³ mia³ kolejny argument pozwalaj¹cy uznaæ autentycznoœæ objawieñ fatimskich.
Co do wielu przedstawionych w artykule dzie³ apostolskich, rodz¹cych siê w Koœciele w zwi¹zku ze zdarzeniami w Medjugorju,
mo¿na stwierdziæ na podstawie rozmów z przedstawicielami ró¿nych
wspólnot tam spotkanych, ¿e stawiaj¹ sobie one cele duszpasterskie,
a nie „propagandowe” (s. 40-41). Ponadto ich konstytucje i statuty zosta³y zatwierdzone przez kompetentne w³adze Koœcio³a, przez co ich
dzia³alnoœæ zosta³a uznana za potrzebn¹ Koœcio³owi. Nie jest wiêc ona
ubocznym efektem czyjejœ niezdrowej pobo¿noœci.
Wypada przypomnieæ tu ogóln¹ prawdê, ¿e drzewo poznaje siê po
owocach. Wielu, ¿yj¹c orêdziami Gospy, odkrywa podstawowe prawdy Ewangelii i powraca do jednoœci z Koœcio³em. Wielu narkomanów
i niewierz¹cych odnalaz³o zagubiony sens ¿ycia. Miliony ludzi odnajduj¹ Boga na nowo przez Eucharystiê, spowiedŸ i modlitwê ró¿añcow¹. Wielu podejmuje lekturê Biblii i zapomnian¹ praktykê postu.
Mo¿e wiêc warto uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i pos³uchaæ m¹drej
rady rabbiego Gamaliela (por. Dz 5. 38–39)?
Nie wiadomo, czy to Maryja objawia siê w Medjugoriu. Czekamy
na ostateczne orzeczenie Koœciola. Nie jest jednak przekonuj¹cy sposób argumentacji zaprezentowany w omawianym artykule, natomiast
wa¿na jest tutaj tak¿e postawa Papie¿a. Jan Pawe³ II z nadziej¹ patrzy
na Medjugorie i widzi w nim kontynuacjê Fatimy. Chocia¿ sam nie
mia³ okazji przybyæ do tej parafii (wielokrotnie wyra¿a³ chêæ przybycia do Medjugoria, lecz nie zosta³ zaproszony przez biskupów Mostaru60, zachêca jednak innych, by tam pielgrzymowali.

60
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S. Emmanuel, D. Nolan, dz. cyt., s. 24, 29, 34, 39.
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Œwiadectwo takiej postawy Papie¿a daje wielu biskupów, m.in.:
bp Sylvester Treinen, mówi¹c (14 V 1989 r.) o swoim spotkaniu z Janem Paw³em II przytoczy³ jego s³owa: „Tak, dobrze, by pielgrzymi
udawali siê do Medjugoria i czynili pokutê. To dobrze”61. W rozmowie z biskupem Pavlo Hnilic¹ (1 VIII 1989 r.) Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Œwiat zatraci³ dziœ nadprzyrodzonoœæ. Wielu ludzi jej
szuka³o i znalaz³o w Medjugorju przez modlitwê, post i spowiedŸ sakramentaln¹62. Podobne zdanie us³ysza³ bp Murilo Krieger (24 II
1990): „Medjugorje jest wspania³ym centrum duchowym”63.
Tak¿e w rozmowach z osobami bezpoœrednio zaanga¿owanymi
w sprawê Medjugorja Papie¿ nie ukrywa swego pozytywnego stosunku do tej kwestii. Na przyk³ad zwracaj¹c siê do o. Jozo (17 VI 1992 r.),
rzek³: „Dbajcie o Medjugorje, strze¿cie Medjugorja. Nie poddawajcie
siê, miejcie odwagê, ja jestem z wami. Przesy³am moje b³ogos³awieñstwo i moje pozdrowienie dla wszystkich w Medjugorju”64.
¯adna z powy¿szych wypowiedzi Papie¿a nie zosta³a wyg³oszona ex cathedra, lecz niew¹tpliwie Jan Pawe³ II ma wielkie wyczucie spraw nadprzyrodzonych.
61
62
63
64

Cyt. za: tam¿e, s. 23
Cyt. za: tam¿e, s. 30
Cyt. za: tam¿e. s. 25.
Cyt. za: O. Cesca, dz. cyt., s. 258.
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