Medytacja wrzesień 2017

Modlitwa, która odradza świat

Jednym z najdroższych miejsc dla pielgrzyma, który udaje się do Fatimy jest „Loca do cabeço”,
kilkaset metrów od Aljustrel, osady, która obejmuje domy Pastuszków. Tutaj Anioł zatrzymał się z
trojgiem małych widzących na wiosnę i jesienią 1916 roku, wprowadzając ich w nieoczekiwaną
„przygodę” cierpienia i Łaski.
Już minął wiek od tych faktów, a jednak orędzie z Nieba i „rezonans”, który wywołało w sercu tych
dzieci, kontynuuje oświecanie Kościoła. Już od pierwszego nieprzewidzianego „spotkania” została
zaproponowana im droga modlitwy i adoracji, sugerowana przez postawę i słowa Anioła, który
wprowadzał je w tajemnicę trynitarną. Trzech Pastuszków zostało tak „wprowadzonych” w logikę
Boga, dzięki której świat radykalnie się uzdrowi ze swojego zła tylko poprzez modlitwę, pokutę i
miłość. Niebo stopniowo przeniknęło w ich codzienne życie, wynosząc ich pragnienia i ubogacając
wszystko nadprzyrodzonym światłem. Tych troje dzieci, przez swoje „tak” wielkoduszne i proste,
stało się światłem i przykładem życia i świętości dla całego Kościoła
W stulecie tych niebieskich objawień jesteśmy zaproszeni do odzyskania tego „spojrzenia
Ducha” na naszą egzystencję. Właśnie Niebo określa prawidłową lekturę rzeczywistości, Niebo
pomaga nam dobrze iść tutaj na dole, na Ziemi. Siła, która nas porusza, nie pochodzi od nas, ale
jest Łaską: jest nadprzyrodzoną rosą, która nawadnia nasze działania, nasze życie, nasze ludzkie
relacje i je uświęca, czyniąc nas apostołami przebaczenia, nadziei i szczerej miłości.
„Orędzie Fatimy wymaga od nas modlitwy i modlitwy nieustannej. Modlitwa o pokój jest istotnym
apelem orędzia i najlepszym sposobem do uczynienia tego jest medytacja i różaniec”1. Dlaczego
nie codzienna Msza św.? Pytanie zostało postawione siostrze Łucji. Podkreśliła, że nie wszyscy
mogą iść każdego dnia na Mszę, ale różaniec mogą zawsze nosić ze sobą.
Modlitwa różańcowa, w Orędziu Fatimy, jest najczęściej wymagana. Błogosławiona Dziewica
Maryja prosiła o odmawianie różańca zawsze, przez sześć razy, gdy się objawiała. „Odmawiajcie
różaniec każdego dnia". Żadna inna pobożność w Kościele nie była bardziej polecana przez Papieży
niż ta, bo różaniec kieruje do serca Ewangelii i wskazuje nam drogę, która prowadzi do Nieba.
„Za każdym razem, gdy odmawiamy różaniec, kontemplujemy tajemnice, znajdujemy się w
intymnej komunii myśli i uczucia z pouczeniami i życiem Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi. Różaniec
zatem wprowadza nas w sposób prawie naturalny w życie Chrystusa i pozwala nam jakby
oddychać Jego uczuciami; pobudza nas do kształtowania z Nim życia pełnej komunii…“2. Medytacja
tajemnic, w ten sposób, pobudza nas do pójścia ścieżką wytyczoną przez Chrystusa i Jego Matkę,
sprawia rozkwitnięcie w nas miłości do Bożego Odkupiciela3 i do każdej osoby, która jest obok nas,
także gdyby była naszym nieprzyjacielem! „Jeśli Jezus jest twoim Nauczycielem, oto czego ciebie
uczy: kochaj twojego nieprzyjaciela i obejmuj go jak przyjaciela”4. Właśnie w modlitwie
przekształca się nieprzyjaciela w przyjaciela; właśnie w modlitwie, płonącym krzewie, gdzie Bóg,
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nasz Ojciec, wzywa nas do kontemplowania współczucia, które płonie w Jego sercu dla Mojżesza i
dla każdego z nas. W modlitwie, potędze miłości, zmieniają się losy ludu i każdego życia.
„Charakterystyczna cechą orędzia Fatimy jest to, że ono mieści się w centrum światowych
niepokojów i tragicznych wydarzeń ubiegłego wieku…”5. 13 maja 1981 roku miał miejsce zamach
na Placu św. Piotra wymierzony w Papieża, św. Jana Pawła II, który był mocno przekonany, że
został ocalony przez macierzyńską rękę: „Ręka – ta zamachowcy – strzelała a inna ręka zmieniała
kierunek”. To pokazuje, że nie istnieje nieruchome przeznaczenie a wiara i modlitwa są
potężniejsze od podziałów. Wiara i modlitwa mogą zmienić historię świata i naszą osobistą. Ta
kula jest teraz umieszczona w koronie położonej na głowie figury Matki Bożej w Fatimie.
Przeglądając Pismo św. widzimy jak Bóg stale słucha krzyku biedaka, słabego, bezbronnego, który
woła o Jego pomoc. „Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków” (Ps
34,7). R. Chaim Vital6 zaznacza, że w w. 7 nie czytamy „Iahweh usłyszał”, ale „słucha w czasie
teraźniejszym”. To podkreśla jak Pan słucha i odpowiada jeszcze, gdy biedak woła; jeszcze zanim
ukończy swoją modlitwę, Bóg słucha i odpowiada. Trzeba tylko ufać i czekać; z pewnością Pan
nadejdzie i wspomoże
Ojciec Maksymilian Kolbe głęboko odczuwał prawdę tych słów i zostawił nam bogaty zbiór listów
o modlitwie, w którym czytamy, że „modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do
przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia... Modlitwa odradza świat… módlmy się
dobrze, módlmy się wiele i ustnie, i myślnie, a doświadczymy… jak znikać będą winy i słabnąć wady,
jak łagodnie i potężnie zbliżać się będziemy coraz bardziej do Boga… W miarę jak sami coraz
bardziej gorzeć będziemy miłością Bożą i drugich tą miłością zapalać będziemy mogli…”7. Jedną z
modlitw najbardziej przez niego ulubionych jest na pewno modlitwa różańcowa, określona
„Głęboka to nauka, jak mamy zgłębiać tajemnice Jezusowe od zstąpienia na świat aż do
ukoronowania na Królowę nieba Tej, co Matką Mu była. Oto jeżeli pragniemy wznieść się aż do Jej
poznania i pokochania Jezusa, musimy, szepcząc ‘Zdrowaś Maryjo’ i powtarzając wciąż ‘Zdrowaś
Maryjo’, tajemnice te w zjednoczeniu z Nią rozpamiętywać”8. W innym piśmie9 precyzuje, że
„modlitwa różańcowa jest dla małych i dużych, dla osób prostych i wykształconych. Także
niewierzący mogą odmawiać różaniec, aby wyprosić dla samych siebie łaskę prawdy i wiary.
Wszyscy mogą otrzymać wielkie łaski”. „Gdy odmawiamy różaniec i ściągamy na siebie i rodziny
nasze dużo błogosławieństw od Boga”10.
Niech modlitwa różańcowa towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy wszyscy razem, w modlitwie
chórowej, przyjęli wezwanie Maryi: „Ja jestem Matką Bożą Różańcową: kontynuujcie odmawianie
różańca dla zbawienia świata i o pokój na świecie”. Z Papieżem Franciszkiem każdy z nas będzie
mógł powiedzieć: „Różaniec jest modlitwą, która zawsze towarzyszy mojemu życiu”.
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