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«POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA»?

TYLKO TEN, KTO PRZECZYTA – ZROZUMIE.
W ODPOWIEDZI SIOSTRZE BRUNIE OD MARYI

Dlaczego właściwie
powstał ten artykuł?
W ostatnim czasie pojawia się w
przestrzeni internetowej coraz więcej
osób, których ambicją jest prowadzenie
swojego vloga – czyli kanału, na którym
umieszczane są filmy z nagraniem własnych przemyśleń i konferencji. Jednym
z nich jest kanał video eremitki z Mirowa,
siostry Bruny od Maryi.
Postanowiła ona ocenić, a właściwie
„pogrążyć” dzieło Marii Valtorty, „Poemat
Boga-Człowieka”, którego tłumaczeniem
i drukiem, jako wydawnictwo, się zajmowaliśmy. W swoim nagraniu postanowiła
zmierzyć się z – nazwijmy to oceną –
dzieła Marii Valtorty, czego unikają najbardziej tęgie teologiczne głowy.
Postanowiliśmy więc odpowiedzieć
na wysuwane w jej filmie zarzuty. Nie
czynimy tego ze względu na autorkę
stawianych zarzutów, lecz ze względu
czytelników. Nasze długoletnie doświadczenie nauczyło nas bowiem, że nie
przyjmują żadnych argumentów ci, którzy – podobnie jak Siostra – atakują bez
poważnej znajomości to, co krytykują i
odrzucają, bo uznali, że nie jest to „lektura dla nich”.
Osoby, jakie spotykamy wśród atakujących mają zwykle kilka cech wspólnych:
– bazują w argumentacji na ocenach
negatywnych (znalezionych najczęściej
w internecie itp.) i powtarzają je;
– bezkrytycznie podchodzą do znalezionych negatywnych ocen i bez sprawdzenia przyjmują je za własne;
– unikają rzeczowej dyskusji, nie
odpowiadają na pytania i udzielane im
wyjaśnienia, ignorują je;
– używają frazesów i ogólników;
– wykazują niechęć do przyjmowania
pozytywnych ocen, lekceważą przychylne opinie, atakują je lub ignorują, nawet
wtedy, jeśli oceny pozytywne, poparte
argumentami, pochodzą od osób duchownych, wysoko postawionych w
hierarchii Kościoła i mających dobre wykształcenie teologiczne i rozeznanie.
Ich głosy – przedziwne! – nie mają
dla atakujących żadnego znaczenia.
Te ostro atakujące dzieło Marii Valtorty osoby, krytykujące i cenzurujące,
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wykazują się prawie zawsze jeszcze jednym: nie zapoznały się one gruntownie z
tym, co krytykują – przez przeczytanie.
To samo, niestety czyni siostra Bruna od
Maryi, co widać szczególnie, gdy omawia cytaty z „Poematu Boga-Człowieka”.
Już w pierwszych zdaniach swojego filmu zamieszczonego w serwisie
Youtube przyznaje się wprost do sprawy podstawowej: pism Marii Valtorty nie
czytała... „Przerzuciła – jak mówi – kilka
kartek” i stwierdziła: „To nie dla mnie”.
Tu pojawia się pierwsze pytanie: jak
zatem może ona ocenić tekst, o którym
nie ma żadnej wiedzy? Człowiek, który
ocenia książkę bez jej czytania nie zasługuje na to, by dawać mu odpowiedzi
na stawiane zarzuty. Jeszcze mniej zasługuje na to ktoś, kto odważa się krytykować dzieło Boże, bez zapoznania się
z nim. Lepiej byłoby pokornie zamilknąć
i powiedzieć sobie: nie znam się na tym.
Ponieważ jednak – zamiast pokornego
milczenia padły publiczne zarzuty pod
adresem pism Marii Valtorty – odpowiadamy na ataki publicznie.
Odpowiadamy publicznie
na zarzuty
Czynimy to tylko ze względu na duchowe dobro tych, w których Jej publiczne ataki wywołały zamęt i wątpliwości,
chociaż wcześniej to dzieło – dane przez
Boga ludzkości dla jej dobra – przyniosło im wiele duchowych dobrych owoców. Autorka ataków – miejmy nadzieję, że w dobrej wierze, a nie z powodu
zarozumialstwa (nie nam to osądzać,
lecz Bogu) zniechęciła i nadal zniechęca jakąś część swoich zwolenników do
zetknięcia się z tym wyjątkowym darem
Bożym (film bowiem żyje w sieci swoim
własnym życiem i nikt już go nie zatrzyma), bez przeczytania w całości tego, co
postanowiła ocenić.
Na poruszone przez Siostrę problemy można by odpowiedzieć w komentarzu pod jej filmem, jednak – jak się okazuje – nie jest to takie proste, co Siostra
w końcówce swojego nagrania wyjaśnia,
zamykając w praktyce usta tym, którzy
się z nią nie zgadzają. W swoim zaś kolejnym filmie zatytułowanym „Kard. Sa
rah: „Cywilizacja zachodnia przechodzi
śmiertelny kryzys”, wspomina nagle o

reakcjach na jej film o Valtorcie.
A zatem dowiadujemy się, że ponieważ otrzymała liczne krytyczne komentarze, to jak wyjaśnia: „Musiałam urządzić
rzeź komentarzy, ponieważ cała masa
wyglądała w taki sposób, że... o czym
ja w ogóle mówię, bo ktoś czyta te tek
sty i uważa, że są w porządku. Nie było
żadnego odniesienia do tego, co zacyto
wałam, do wypowiedzi Urzędu Nauczy
cielskiego, do dokumentów Kongregacji,
do dokumentów podpisanych przez św.
Jana XXIII, absolutnie nic. Ja uważam....
nie interesuje mnie to, co mówi Kościół...
Po co Kościół komuś takiemu, skoro nie
chce go słuchać?”.
Aby więc uzasadnić, dlaczego ona
sama brzydzi się tym dziełem i go nie
czyta Siostra oskarżająco twierdzi, że
zwolennicy pism Marii Valtorty i broniący
ich to „tacy”, których nie interesuje „to, co
mówi Kościół” i którzy nie chcą słuchać
Kościoła. Są to bardzo ostre oskarżenia.
Zanim przejdziemy do szczegółowych odpowiedzi na ataki Siostry, to powiedzmy już na wstępie, że pisma Marii
Valtorty nie były nigdy tak surowo, zdecydowanie i jednoznacznie odrzucone
przez Rzym, jak na przykład objawienia
św. Faustyny, namalowany przez nią
obraz oraz sam kult Miłosierdzia Bożego. A przecież dzisiaj Kościół nie ma już
żadnych wątpliwości co do prawdziwości i ogromnej wartości tych objawień
dla całego Kościoła. Choć nie zmieniła
się ani treść Dzienniczka, ani wygląd
obrazu „Jezu, ufam Tobie” ani treść Koronki do Bożego Miłosierdzia to Kościół
przeszedł drogę od żądania zniszczenia
całego dzieła siostry Faustyny do całkowitej afirmacji.
Siostra podzieliła swoje wywody na
dwie części. W pierwszej zajęła się – jak
stwierdziła – „dużą ilością zamieszania,
jaka jest wokół dzieł” Valtorty. W drugiej
części przytoczyła cytaty, które – według
niej – budzą wątpliwość co do pochodzenia dzieła i jego wartości.
Przejdźmy do omówienia tej części,
którą s. Bruna od Maryi określiła jako:
«Zamieszanie wokół dzieł
Marii Valtorty».
Autorka mówi w niej o Papieżu Piusie XII, publikacjach w Osservatore
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Romano oraz o opiniach kard. Ratzingera. Dużo miejsca poświęca też ojcu
Berti, który był opiekunem duchowym
Marii Valtorty (i profesorem teologii dogmatycznej – o czym nie wspomina). W
jakim celu to czyni? Aby zasugerować,
jak to wyraziła, że obrońcy pism Valtorty,
zaliczają się do takich, których nie interesuje „to, co mówi Kościół” i którzy nie
chcą słuchać Kościoła. Zaczyna więc
atak na dzieło M. Valtorty od omówienia
tego, co przedstawia jako wypowiedzenie się Kościoła w jej sprawie.
Stanowisko Piusa XII
i procedury
Siostra Bruna najpierw wzięła pod
lupę znane z relacji świadków spotkanie z Ojcem Świętym, Piusem XII. Stara
się wykazać, że słowa tego Papieża nie
mają większego znaczenia w odniesieniu do „Poematu Boga-Człowieka”, tak
jakby ta najwyżej stojąca w hierarchii
osoba niewiele się liczyła w tzw. wypowiadającym się Kościele. Siostra opisuje
spotkanie z Papieżem szczegółowo i z
takim przekonaniem, jakby brała w nim
udział. Odnosi się jednak krytycznie do
słów Piusa XII, który – według świadków
– powiedział: «Opublikujcie to dzieło ta
kie, jakie jest. Nie ma potrzeby wydawać
opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta,
ten zrozumie». Słowa Papieża zostały
wypowiedziane – według świadków – 26
lutego 1948, w czasie audiencji specjalnej udzielonej ojcom Andrea M. Cecchin,
Corrado Berti i Romualdo M. Migliorini –
teologom z Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, opiekunom Marii Valtorty, a zarazem osobom docenionym w
Kościele ponieważ byli to kolejno przeor
Serwitów Najświętszej Maryi Panny w
Rzymie, profesor teologii dogmatycznej
i były prefekt apostolski w Afryce.
Przychylne słowa papieża Piusa XII
zostały przez niektórych uznane za imprimatur (czyli: zgodę na druk). Do tych
osób zalicza się między innymi kardynał
Gagnon, który stał na czele Papieskiej
Rady ds. Rodziny. 31 października 1987
roku podsumował przychylną opinię
Piusa XII słowami: «Sąd wydany przez
Ojca Świętego, w roku 1948, stanowił
oficjalne imprimatur, nadane w obecno
ści świadków.»
Siostra Bruna jest jednak innego
zdania niż kardynał Gagnon i nie widzi
wartości w papieskich słowach. Kwestionuje aprobatę Papieża i nie uznaje w niej
zgody na druk „Poematu...” przez Ojców
Serwitów tylko dlatego, że swojej opinii
Papież nie sporządził w formie pisemnej... A więc wytyka temu zezwoleniu:
braki proceduralne...

A przecież nawet tylko ustne wyrażenie zgody na publikację pism Marii
Valtorty – w dodatku przy świadkach –
przez Papieża, biskupa Rzymu, to coś
wyjątkowo wartościowego.
Bez względu na zdanie siostry Bruny
od Maryi pozytywna opinia Papieża Piusa XII, który zapoznał się z dziełem Marii
Valtorty, jest faktem, i – posługując się
jej językiem – jest także „wypowiedzią
Kościoła”. Swojej opinii Papież ani nigdy
nie odwołał, ani jej nigdy nie zaprzeczył.
Zachęciła ona do wydrukowania książek, w których Pius XII nie doszukał się
niczego sprzecznego z wiarą czy moralnością. Więcej jeszcze. Ojciec Berti
podczas tej audiencji zapytał Piusa XII,
czy słowa: „wizje” i „dyktanda” powinny
zostać usunięte z tekstu przed opublikowaniem. Papież odpowiedział: „niczego
nie powinno się usuwać”.
Warto podkreślić, że wypowiedź papieska ma o wiele większą wagę, niż
cytowane później przez Siostrę opinie z
dwóch listów kard. Ratzingera i artykuły
w „Osservatore Romano” (dosł.: Obserwator Rzymski), które jest gazetą informacyjną o watykańskich wydarzeniach
obok radia i telewizji watykańskiej. Jeśli
publikuje dokumenty Kościoła, to w nich
zawiera się nauczanie Kościoła. Kiedy
jednak są w niej publikowane artykuły, to
nie są one żadnym istotnym elementem
tzw. Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Takie artykuły, pisane przez różne osoby, czasem anonimowe, nie mają ani
większej, ani mniejszej wartości niż te,
które znajdują się w tysiącach różnych
poważnych dzienników i czasopism katolickich na całym świecie. Nie są żadnym „Magisterium Kościoła”, jak się to
nieraz wydaje niektórym pobożnym i
pełnym szacunku wobec Rzymu wiernym katolikom. Wartość artykułu zależy
zawsze od rzetelności autora i solidności

przedstawionych argumentów.
Właśnie w tym, co przedstawiła
Siostra, ujawnia się zamieszanie i przestawienie porządku. Wartość wypowiedzi papieża Piusa XII o „Poemacie...”
została osłabiona, natomiast urosły do
rangi „dokumentów Kościoła” artykuły z
„Osservatore Romano”, zaś do niezwyk
łej rangi „dokumentów Kongregacji” uro
sły w ustach Siostry cytaty z listów kard.
Ratzingera.
Pozostawmy spory, czy można lub
nie można przychylnych słów Piusa XII
o „Poemacie...” nazywać imprimatur
(zgodą na druk). Załóżmy nawet, że nie
można ich tak nazywać. Dzisiaj nie ma
to większego znaczenia. Dzisiaj bowiem
obowiązuje aktualne prawo kościelne, a
nie to, które istniało w przeszłości.
Wydawcy, którzy drukują książki
z objawieniami bez imprimatur,
nie naruszają prawa kościelnego.
Istniejący bowiem wcześniej obowiązek posiadania zgody na druk został
zniesiony. Przez papieża Pawła VI, w
roku 1966, został uchylony kanon 1399
i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (A. A. S. 58/16). Z tego powodu
nie ma już zakazu publikowania nowych
objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie
obowiązuje już również zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.
Oczywiście nie należy lekceważyć
zgody na druk (imprimatur), gdy wyraża
ono przychylną opinię biskupa, który go
udziela, a w praktyce – opinie cenzorów,
którym zostało zlecone przebadanie publikowanej książki. Najczęściej to tylko
oni, a nie biskup, zapoznali się dokładnie
z treścią recenzowanej książki. Niemniej
jednak jest to pewna wskazówka, że
ktoś nie uznał książki za niebezpieczną
dla wiary i moralności. Brak imprimatur
oznacza, że biskup miejscowy nie wydał
opinii na temat książki i czytelnik czyta ją
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na własne ryzyko.
Może się zdarzyć również tak, że
cenzorzy oszukają biskupa i wyda on
zgodę na publikację jakiejś książki zawierającej błędy doktrynalne lub moralne. Żaden biskup nie jest w stanie przeczytać wszystkich książek, na których
druk ma wyrazić zgodę.
Tak więc imprimatur jest ważne,
ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach
zamętu doktrynalnego i relatywizmu
moralnego nie stanowi stuprocentowej
gwarancji, że jakaś publikacja jest absolutnie wolna od błędów. W dzisiejszych
czasach można się doszukać błędów
nawet u niektórych duchownych i teologów. Mogą je popełniać także cenzorzy
książek. Nie mają oni charyzmatu nieomylności.
Jak powiedzieliśmy, imprimatur jest
ważną wskazówką dla czytelnika, jednak nie można w ludziach rozbudzać
wyrzutów sumienia z tego powodu, że
czytają książki bez imprimatur. A tak nieraz czynią niektórzy. Mówią: „To książka
bez imprimatur!”, aby wywołać niepokój,
a nieraz nawet – udręki duchowe czy
przekonanie o popełnianiu grzechu.
Przeciwnicy objawień chętnie odstraszają ewentualnych czytelników czymś,
czego Kościół wcale nie wymaga. Przepisów kościelnych trzeba się trzymać, a
te obecne – przypomnijmy – od ponad
50 lat nie wymagają imprimatur na drukowanie objawień.
I to właśnie w tak chętnie przytaczanym przez Siostrę – jednak bez szczegółów – <„Osservatore Romano” z roku
1966> czytamy, że przestaje istnieć wykaz ksiąg zakazanych, ponieważ Kościół
„wierzy w dojrzałość sumienia wiernych,
zwłaszcza katolickich autorów i wydawców” – jak stwierdził kard. Ottaviani w
Nocie zamieszczonej tam 15 czerwca
tegoż roku!
Siostra Bruna od Maryi twierdzi, że
prośby wydawców o otrzymanie Nihil
obstat (co stanowi stwierdzenie, że w
treści nie ma nic sprzecznego z wiarą i
moralnością) były odrzucane. Ten fakt –
według niej – rzuca cień na dzieło Marii
Valtorty. Doprecyzujmy: nawet jeśli jakiemuś wydawcy – jak twierdzi Siostra
– odmawiano Nihil obstat i nie udzielano imprimatur, to mogło to wynikać nie
tyle z przekonania jakiegoś biskupa o
fałszywości tych objawień, ile z pewnej
roztropności lub lękliwości. Może żaden
biskup nie chciał wypowiadać zdecydowanie swojej opinii o tak obszernym
dziele, wiedząc że roztropność domaga
się gruntownego przestudiowania go. A
takie studium może trwać przez lata ze
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względu na obszerność tego dzieła. Dlatego właśnie – bez przeczytania – nikt
roztropny nie podejmuje się zdecydowanej oceny, bojąc się jej powierzchowności i ryzyka wprowadzenia innych w
błąd. Siostra Bruna jednak nie bała się
tego uczynić. Jak wyznała na początku,
przewertowała kilka kartek i uznała, że
„to nie dla niej”. Później powie, usprawiedliwiając tych, którzy z dziełem się
nie zapoznali: „komu chciałoby się prze
czytać tak wiele tomów!” Czytać nie musiała, to prawda, ale dlaczego potępiła
je, bazując na cudzych negatywnych
opiniach?
Warto tu zwrócić uwagę na pewną
ważną sprawę. Otóż objawienia mogą
być prawdziwe lub fałszywe, czyli albo
pochodzą z Wysoka, albo nie. To, czy
dawano czy nie dawano imprimatur na
szerzenie ich treści, nie ma wpływu na
to, czy jakieś objawienie jest obiektywnie prawdziwe lub fałszywe. Ich prawdziwość lub fałszywość jest faktem obiektywnym, czyli niezależnym od tego, w
jaki sposób są oceniane. A więc objawienia fałszywe nie staną się prawdziwe
przez to, że ktoś je ocenia pozytywnie.
Również prawdziwe objawienia nie stają
się fałszywe przez to, że ktoś je krytykuje i źle ocenia.
Przykład? Święta Faustyna

Przykładem tego są prawdziwe objawienia św. Faustyny, które – mówiąc
delikatnie – nie spotkały się z przychylną oceną Watykanu, a jednak ani przez
chwilę nie były objawieniami fałszywymi.
Nie były nieprawdziwe nawet wówczas,
kiedy Kościół przed nimi ostrzegał i zażądał ich całkowitego zniszczenia i potępienia. W watykańskim dokumencie z
1959 roku czytamy:
„Kongregacja Świętego Oficjum,
wziąwszy pod uwagę wizje i objawienia

św. Faustyny Kowalskiej z zakonu Matki
Bożej Miłosierdzia, która zmarła w 1938
r. w Krakowie, postanowiła co następuje:
1. Zakazuje się propagowania obra
zów i pism przedstawiających kult Miło
sierdzia Bożego w formach przedstawio
nych przez s. Faustynę;
2. Powierza się roztropności bisku
pów usunięcie wyżej wymienionych
obrazów, które ewentualnie zostały już
wcześniej wystawione do kultu”.
Choćby się nie wiadomo jak chciało
bronić Kościoła, to jednak rzymska Kongregacja zakazała upragnionego przez
Jezusa kultu Miłosierdzia Bożego i rozpowszechniania objawień przekazanych
przez św. Faustynę. Potępienie i brak
imprimatur nie spowodowały, że objawienie to było fałszywe. Nie było, gdyż
naprawdę pochodziło od Boga. Dzisiaj
jest uznawane za prawdziwe, chociaż
nie zostało w nim zmienione ani jedno
zdanie. Tak więc widzimy, że imprimatur
lub jego brak nie czyni objawień prawdziwymi lub fałszywymi. One były i będą
na zawsze takimi, jakimi naprawdę są,
czyli pochodzącymi z Nieba lub z innego
źródła.
To samo dotyczy dzieł Marii Valtorty.
Czy z imprimatur, czy bez niego, książki
Marii Valtorty posiadają swoją ogromną
wartość, która została doceniona między innymi przez kościół chiński. Od kilku lat, na oficjalnej watykańskiej stronie,
widnieje zachęta Kościoła chińskiego do
tego, aby książkami Marii Valtorty posługiwać się w ewangelizacji.
Kościół chiński zawdzięcza znajomość tych pism błogosławionemu ojcu
Gabrielowi Allegra OFM. Ten wybitny
i błogosławiony franciszkanin – misjonarz, który działał w Chinach, tłumacz
Biblii na język chiński – był czytelnikiem
i wielbicielem dzieł Marii Valtorty. Ujawniają to nam jego pisma, zapiski i spostrzeżenia. Napisał on:
„To, co zadziwia mnie najbardziej to
fakt, że Valtorta nigdzie nie popełniła
błędów teologicznych. Przeciwnie – od
daje ujawnione tajemnice w sposób ła
twy w odbiorze dla czytelnika, przedsta
wiając je w przystępnym i nowoczesnym
języku.”
„Talenty naturalne, wrodzone oraz
dary nadprzyrodzone połączyły się
harmonijnie i wyjaśniają to arcydzieło
włoskiej literatury religijnej. Być może
powinienem napisać: arcydzieło chrze
ścijańskiej literatury światowej.”
Bł. ojciec Allegra widział w pismach
Marii Valtorty „arcydzieło” zarówno z powodu jej literackiej formy, (która jest wyjaśniona jego słowami „dary naturalne”,)
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jak i ze względu na ich zawartość, (którą
określa jako „dary mistyczne, nadprzyrodzone, otrzymane w wyniku ascezy”).
Zauważył, że jedne i drugie są ze sobą
„harmonijnie połączone.”
Ojciec Corrado Berti
specjalista teologii dogmatycznej
– krętacz?
Siostra Bruna od Maryi stosunkowo
dużo czasu poświęca zakonnikowi, ojcu
Berti, który osobiście znał Marię Valtortę
i poznał to dzieło i ocenił je pozytywnie
będąc profesorem teologii dogmatycznej. Siostra rzuca na tego kapłana i
teologa różne posądzenia i obarcza odpowiedzialnością za zamęt i – jak mówi
– „krętactwa”, które zaistniały w związku
z publikacją pism Marii Valtorty. Trudno
jednak zrozumieć, jaki związek miałby
mieć ten rzekomy zamęt i te „krętac
twa” z prawdziwością lub fałszywością
objawień zawartych w pismach Valtorty. Trudno doszukać się odpowiedzi na
to pytanie. Zamiast tego spotykamy się
przedstawieniem różnych zarzutów pod
adresem ojca Berti.
Siostra oskarża ojca Berti o to, że
choć miał się zobowiązać (już po audiencji u Piusa XII) przed Świętym Oficjum do tego, że nie będzie się zajmował
drukiem dzieła M. Valtorty oraz do tego,
że odda posiadane pisma (w celu zapobieżenia ich powielaniu), to jednak miał
„zataić przed Watykanem, że istnieją
manuskrypty”. Siostra wysnuwa wniosek, że ojciec Berti – zapewne świadomie – wprowadził w błąd przełożonych,
którzy mogli sądzić, „że Maria Valtorta
pisała na maszynie, podobnie jak w Pol
sce czynił to już wtedy Bolesław Prus”.
Nie podejrzewali, że mogą istnieć jeszcze ręczne kopie. Siostra Bruna podsumowuje więc: „Tak wygląda początek
tego dzieła – kolejne krętactwa”.
Zataił lub nie zataił. W każdym razie
zeszyty, zapisane ręcznie przez Marię,
później zostały wykorzystane do dalszego druku przez świeckiego wydawcę.
Ochrona tych rękopisów uchroniła dzieło przed jego całkowitym zniszczeniem,
podobnie jak zachowane zapiski św.
Faustyny umożliwiły druk Dzienniczka,
kiedy Kościół cofnął wydane wobec niej
zakazy.
Można zapytać Siostrę, czy naprawdę posiada mocne dowody, by posądzać
ojca Berti o „krętactwa”? I czy właśnie
tak samo za krętaczy uznałaby tych kapłanów, którzy – na polecenie Świętego
Oficjum – mieli usuwać wizerunki Pana
Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu,
ufam Tobie”, a tego nie zrobili? Nie
zniszczyli ich, lecz przenieśli do piwnic

lub na kościelne strychy, a czasem za
ołtarze, chcąc je nie tylko uchronić, ale
nawet nadal dalej czcić...
Dziś można by powiedzieć, że nie
było to krętactwo, lecz „błogosławiona
wina”, a nawet wielkie dobro dla przyszłych pokoleń i dla Kościoła!
Wbrew przypuszczeniom Siostry
krętactw w przypadku ojca Berti nie było.
On bowiem, jak i całe zgromadzenie
Ojców Serwitów, zrezygnowało z publikowania książek Marii Valtorty. Ojcowie
Serwici nie przyjęli nawet testamentu
Marii Valtorty, odrzucając przekazane im
w nim pisma, na rzecz zaprzyjaźnionej
z nią służącej. Samą Valtortę otaczali
jednak duchową opieką aż do śmierci,
w roku 1961. A zatem można stwierdzić,
że się poleceniu Świętego Oficjum podporządkowali. To, że książki się ukazały, było wynikiem szczególnej rozmowy
ojca Berti z wybitnym mariologiem o.
Roschini, który był nie tylko wielbicielem
pism Valtorty ale również konsultorem
Świętego Oficjum. To ojciec Roschini zachęcił ojca Berti, aby przekazał Michałowi Pisaniemu druk „Poematu...”. I tak
też uczynił.
„…Mariologia, która ukazuje się w
pismach Marii Valtorty – napisał o. prof.
Roschini – była dla mnie prawdziwym
odkryciem. Żaden inny pisarz maryjny
ani nawet suma wszystkich pism ma
ryjnych, jakie przeczytałem i przestu
diowałem, nie była w stanie dać mi tak
jasnego, tak żywego, tak kompletnego,
tak świetlanego i tak fascynującego po
jęcia – prostego, a jednak wzniosłego –
o arcydziele Boga: Maryi.”
Chciałoby się rzec: Siostro Bruno od
Maryi, czy nie zyskałaby Siostra pochylając się sercem nad tekstami o Swojej
Świętej Patronce?
Dwie publikacje
z „Osservatore Romano”
Jak można zrozumieć z wypowiedzi
Siostry dwa artykuły (jeden z roku 1960,
a drugi z roku 1966), miały stanowić
reakcję na kontynuowanie wydawania
dzieł Marii Valtorty – także w innych językach, „mimo podpisania zobowiązania
przez o. Berti”. Tu trzeba jeszcze raz
przypomnieć – o czym była już mowa
wcześniej – że to pan Pisani, a nie ojciec Berti był wydawcą w języku włoskim
tego dzieła. Tym bardziej ojciec Berti nie
miał do czynienia z tłumaczeniami go na
inne języki.
Jak się wydaje, wspominanie o tym
zakonniku-kapłanie i przypisywanej mu
nielojalności względem przełożonych
jest dla Siostry ważne, bo ma ukazywać,
że sprawa pism Marii Valtorty toczyła się

w klimacie, nieposłuszeństwa, kłamstw i
„krętactw”.
Spróbujmy jednak wczuć się w położenie ojca Berti. Był na pewno w trudnej
sytuacji. Kogo bowiem miał słuchać bardziej – Ojca Świętego czy watykańskiego urzędnika? Miał przecież w pamięci
słowa Piusa XII: „Opublikujcie... Kto
przeczyta zrozumie... Słyszy się o tak
wielu wizjach i objawieniach. Nie mówię,
że wszystko jest prawdą; ale niektóre z
nich mogą być prawdziwe.”
I jak wspomnieliśmy ojciec Berti zapytał Papieża, podczas tej historycznej
audiencji, czy powinno się usunąć słowa: „Wizje” i „Dyktanda”. Pius XII odpowiedział mu wyraźnie, że „niczego nie
powinno się usuwać.” Co w takiej miał
zrobić ten zakonnik i profesor znający
zarówno dobrze nauczanie Kościoła,
jak i każdy szczegół pism Marii Valtorty,
które przeczytał, ocenił i pomógł porządkować (Maria bowiem nie otrzymywała
wizji w porządku chronologicznym)?
– „Poemat...” trafia na Indeks
Przedstawiając wydarzenia history
czne, Siostra donosi, iż dzieło w obliczu
tego nieposłuszeństwa trafiło na istniejący wówczas indeks ksiąg zakazanych,
o czym poinformowano we włoskim
„Osservatore Romano” (1960) i równocześnie ukazał się tam artykuł – jak
się wydaje nikt go nie podpisał – który
nosił tytuł „Życie Jezusa niewłaściwie
opowiedziane”, po włosku Vita di Gesù

49

Vox Domini

malamente romanzata. Było w nim kilka
ogólnych uwag do tekstu, a mianowicie
że wypowiedzi Jezusa są zbyt długie i
zbyt częste, w zestawieniu z Ewangelią,
gdzie Jezus był powściągliwy w słowach
oraz że Matka Boża zachowuje się,
jakby wykładała współczesną teologię
maryjną. Ponadto została Ona nazwana
niesłusznie przez Marię Valtortę „Drugorodną Ojca” – o czym będzie jeszcze za
chwilę, kiedy Siostra do tej sprawy powróci – podobnie jak i o tym, że Maryja
postawiona została niesłusznie w hierarchii po Piotrze.
Zastrzeżenia relacjonującego możliwe przyczyny umieszczenia „Poematu...” na Indeksie obudził też nieskromny
taniec przed Piłatem, spotkanie Maryi z
Aglae i jej opowieść o grzesznym życiu,
jakie porzuciła oraz niedokładne wyjaśnienia odnoszące się do grzechu Adama i Ewy. To zasadniczo wszystko. Nie
podano w artykule żadnych głębszych
wyjaśnień doktrynalnych. Autor skupił
się na tej wyliczance.
Nieposłuszeństwo poleceniu Świętego Oficjum – sprzecznemu zresztą z
opinią Papieża Piusa XII – zostało zaakcentowane i miało być wystarczającym
powodem odrzucenia pism i wpisania
ich na indeks. Anonimowy jak się wydaje
autor wyraził też obawy, że dzieło gdyby
trafiło w ręce sióstr zakonnych lub studentów mogłoby im przynieść szkodę.
Wpisanie pierwszego wydania „Poematu” na indeks ksiąg zakazanych miało zapewne stanowić ostateczny cios dla
tych, którzy chcieliby w pismach Marii
Valtorty widzieć coś dobrego. Dziwnym
trafem na ten sam Indeks i dokładnie w
tym samym roku, z inicjatywy kard. Ottavianiego, wpisano również Dzienniczek
św. Faustyny, a nawet powieści Wiktora
Hugo i Aleksandra Dumasa. Rozpoczęto też badania – obecnie już świętego
– Ojca Pio, którego działalność bardzo
niepokoiła Święte Oficjum.
Na marginesie zadajmy pytanie,
czy to właśnie ten akt podpisany (według procedur) przez Jana XXIII, wytyka
nam Siostra mówiąc o dokonanej przez
siebie „rzezi komentarzy” wobec osób,
które mają za nic „dokument podpisany
przez Jana XXIII”?
Patrząc na to, co uczyniono z objawieniem danym św. Faustynie, związanym z kultem Miłosierdzia Bożego,
nie da się ukryć, że błędnie oceniono
najprawdziwsze dzieło Boże, które chociaż przez dziesięciolecia „zabronione”
niewyobrażalną ilość dusz na całym
świecie doprowadziło do nawrócenia i
do Miłosiernego Jezusa.
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Nasuwa się tu refleksja, że być może
Opatrzność Boża dopuściła te szykany
wobec św. Faustyny i jej dzieła po to,
aby ocalić inne wielkie objawienia, które spotkały się z nieprzychylną oceną
ludzi Kościoła. Kiedy bowiem coś jest
atakowane w Kościele, można słusznie
przytoczyć ten przykład: św. Faustyna
i głoszony przez nią kult Miłosierdzia
Bożego był jednoznacznie zabroniony
przez Święte Oficjum. Z tak krytyczną
oceną Rzymu pisma Marii Valtorty nigdy
się nie spotkały.
Siostra Bruna wspomina wielokrotnie
o „zamieszaniu wokół pism Marii Valtorty”. Trudno temu zaprzeczyć. Wynikało
ono jednak z różnych sprzecznych opinii na temat jej dzieł. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1961, zaledwie rok po
umieszczeniu „Poematu...” w wykazie
ksiąg zakazanych, o. Berti usłyszał od
ojca Marco Giraudo, dominikanina i komisarza Świętego Oficjum: „Kontynuuj
cie publikowanie drugiego wydania. Zo
baczymy, jak świat to odbierze...” Jednak
i tym razem nikt tej zgody nie przedstawił
w formie pisemnej. Zamieszanie jednak
nie oznacza jednoznacznego potępienia
i odrzucenia.
Czym są „Listy kardynała
Josepha Ratzingera”
Poza informacjami, jakie się ukazały
w „Osservatore Romano”, Siostra cytuje
dwukrotnie kard. Ratzingera, nazywając
„dokumentami” – domyślnie, według
niej: dokumentami o niezwykłej dla całego Kościoła randze doktrynalnej – fragmenty jego listów. Były to odpowiedzi
skierowane do konkretnych osób. Wyrażały osobistą ocenę Kardynała, a w zasadzie – nie zawierając żadnych nowych
faktów czy ocen – jedynie przypominały
o informacjach zmieszczonych w „Osse
rvatore Romano”.
Pierwsza zacytowana przez Siostrę
wypowiedź pochodziła z korespondencji
z biskupem Genui, kardynałem Siri (z 31
stycznia 1985), choć – co ciekawe – stanowiła odpowiedź na pytanie, z jakim do
Kardynała zwrócił się listownie jeden z
kapłanów tej diecezji pół roku wcześniej.
Kardynał Ratzinger nie odpowiedział
wprost temu kapłanowi, a napisał do
jego biskupa, pozostawiając decyzji ordynariusza, czy przekaże tę odpowiedź
pytającemu o Valtortę księdzu.
Kard. Ratzinger przypomniał w swoim liście, że w „Osservatore Romano „z
15 czerwca 1966 r. zwrócono uwagę na
to, że mimo zniesienia, Indeks zachował
swoją wartość moralną, więc dlatego też
nie uważa się za właściwe rozpowszechnianie i rekomendowanie dzieła, bo ono

mogłoby zaszkodzić prostym wiernym.
Przy czym trzeba tu zaznaczyć stanowczo, że informacja z „Osservatore
Romano” z 15 czerwca 1966 roku nie
dotyczyła w ogóle bezpośrednio i imiennie „Poematu Boga-Człowieka”. Była to
nota, podpisana przez kard. Ottavianiego, ówczesnego Prefekta Kongregacji
Nauki Wiary, który najwyraźniej ubolewał nad zniesieniem wykazu ksiąg zakazanych i stwierdzał, że „Indeks miał
ostrzegać sumienia chrześcijan co do
pism, które mogły stanowić zagrożenie
dla wiary i moralności” (zauważmy, że
skoro Papież zdecydował się z niego
zrezygnować, to być może tej roli Indeks nie spełniał w sposób właściwy),
jednak jak pisze dalej kard. Ottaviani
„Kościół wierzy w dojrzałość sumienia
wiernych, zwłaszcza katolickich autorów
i wydawców... ale gdyby się pojawiły w
książkach doktryny i opinie sprzeczne z
zasadami wiary i moralności, to ich au
torzy, życzliwie zostaną zaproszeni do
ich skorygowania. Kiedy nie zechcą tego
uczynić, Stolica Apostolska wykorzysta
swoje prawo i obowiązek, aby publicznie
reagować dla dobra dusz.”
Oto więc znalazł się w końcu drugi
artykuł – na który atakujący M. Valtortę
się powołują, nie znając jego treści –
rzekomo skierowany przeciw jej dziełu,
w którym jednak ani jednym słowem nie
jest ona ani jej dzieło wspomniane!
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W miarę szerzenia się dzieła zaczęło
się pojawiać coraz więcej wypowiedzi i
poważnych publikacji, a obecnie co roku
odbywa się we Włoszech sympozjum
naukowe poświęcone pismom Marii
Valtorty. Czy w przypadku „Poematu
Boga-Człowieka” – jak zastrzegał kard.
Ottaviani i jak jest to praktykowane w
przypadku wątpliwości – wezwano wydawcę do dokonania jakichś korekt w
tekście „Poematu...”? Czy poproszono
go o wyjaśnienia? Odpowiedź brzmi:
nie, nigdy. Jedyna uwaga, jaką usłyszał,
to że powinien pominąć słowa „wizja” i
„dyktando”.
To właśnie 6 stycznia 1992 w liście
podpisanym przez kard. Dionigi Tettamanzi Sekretarza Episkopatu Włoch
z powodu ponawianych próśb bardzo
cenionego wydawcy Pisaniego o ustosunkowanie się do pism Marii Valtorty
zawarto sformułowanie: „odpowiadam
odwołując się do wyjaśnień zawartych
w informacjach opublikowanych przez
L’Osservatore Romano 6 stycznia 1960
i 15 czerwca 1966 roku. (...) proszę, aby
Pan przy ewentualnym druku tomów, już
na pierwszych stronach wyraźnie stwier
dził, że „wizje” i „dyktanda” nie mogą być
uważane za formy nadprzyrodzone, ale
muszą być uważane po prostu za formy
literackie używane przez autora do opo
wiedzenia własnym sposobem o życiu
Jezusa.”

Nowe przepisy dotyczące
rony wiary i moralności w publikacjach

Przyjęto zatem formułę, że autorstwo „Poematu...” przypisuje się samej
Marii Valtorcie, a pytających odsyła się
zawsze do „Osservatore Romano” z
roku 1960 (gdzie znalazł się wspomniany artykuł, że „Poemat to życie Jezusa
niewłaściwie opowiedziane” oraz z roku
1966, gdzie kard. Ottaviani wyjaśnił, dlaczego istniał Indeks, dlaczego go zniesiono i jakie mogą być konsekwencje,
jeśli ktoś będzie głosił nauki błędne.
Potwierdza to drugi list kard. Ratzingera, z 17 kwietnia 1993, określony
przez Siostrę jako „dokument skiero
wany przeciwko pismom Marii Valtorty”.
Siostra cytuje z niego tylko jedno zdanie: „Wizje i dyktanda, o których mowa
w dziele Poemat Boga-Człowieka, są
po prostu formami literackimi użytymi
przez autorkę, aby na swój sposób opo
wiedzieć o życiu Jezusa.” Zresztą poza
adresatem nikt raczej nie zna jego pełnej
treści, o ile list jeszcze jakieś informacje
zawierał.
Siostra nie podała żadnych danych,
skąd pochodzi cytat. Żmudne poszukiwania pomogły nam ustalić, że jest to
zdanie, które znalazło się w liście kard.
Ratzingera do biskupa Birmingham w
Alabamie w USA. Ponownie więc chodziło o wymianę listów Prefekta Kongregacji z biskupem, a nie chodziło o żadne
orzeczenie przeznaczone dla całego
Kościoła, czyli dokument. Gdyby było
skierowane jako norma obowiązująca
dla całego Kościoła, to byłoby to pismo
powszechnie znane, opublikowane, miałoby inną rangę i nie trzeba by go było
długo i wytrwale szukać.
Można sobie jednak zadać pytanie,
co w tym liście – z którego znamy jedno
zdanie – jest jak twierdzi Siostra „prze
ciwko dziełu”? Czy ten cytat z listu zarzuca niemoralność lub niepoprawność
doktrynalną „Poematowi...”? Żadnej.
Z tego powodu właśnie biskup Roman
Danylak, w liście do amerykańskiej stacji
telewizyjnej (EWTN), która upubliczniła
słowa wyrażone przez kard. Ratzingera
w liście do biskupa z Alabamy, ocenił, że:
„Kardynał Ratzinger w odpowiedzi
udzielonej biskupowi Birmingham w Ala
bamie, w 1993 roku, jak i sekretarz Kon
ferencji Episkopatu Włoch w roku 1992,
nie stwierdzili, by cokolwiek przeciwne
go wierze i moralności znajdowało się
w Poemacie Boga-Człowieka i w innych
pismach Marii Valtorty, a potwierdzili,
że obecne prawo Kościoła nie wymaga
nihil obstat władz kościelnych dla druku
orędzi lub objawień” i nie zakazali ich
druku.” Istotnie potwierdzili, bo pytających odesłali do wspomnianej deklara-

cji kard. Ottaviani o zniesieniu Indeksu
i konsekwencjach, jakie z tego wynikły,
czyli większej ufności pokładanej odtąd
w dojrzałości wydawców i wiernych.
W zacytowanej wypowiedzi kard.
Ratzingera nie można się doszukać niczego, co powodowałoby, że jest to po
pierwsze – „dokument”, a po drugie,
że jest „skierowany przeciwko pismom
Marii Valtorty”. Jedyne, co widać w tych
słowach, to brak przekonania kard. Ratzingera co do nadprzyrodzonego pochodzenia pism. Nic więcej.
Czy to jednak dyskwalifikuje to dzieło? Przecież książki teologiczne, opierające się wyłącznie na zdobytej wiedzy
ich autorów, nie zasługują na odrzucenie
ich z góry tylko dlatego, że nie mają – tak
jak prawdziwe objawienia – „nadprzyrodzonego pochodzenia”. Nawet gdyby
dzieło M. Valtorty – jak stwierdził kard.
Ratzinger – było jedynie „na swój sposób opowiedzianym życiem Jezusa”, to
czy należałoby je z góry przez to odrzucić?
Warto tu przy tej okazji przypomnieć,
że nawet gdyby przyjąć, iż książki Valtorty to jedynie religijna beletrystyka,
to trudno czynić z tego zarzut autorce i
zakazywać czytania tego typu literatury.
Przecież sam kard. Ratzinger napisał
w podobnej konwencji książkę o tytule
„Jezus z Nazaretu”. Podzielił swoją wersję opisu życia Pana Jezusa na tomy i
nawet nazwał je podobnie jak uczyniła
to Maria Valtorta. Co więcej, w jednym
z wywiadów po jej opublikowaniu Autor
stwierdził, że w to, co napisał w zasadzie
nie trzeba wierzyć... Dobrze, że padło to
pokorne zdanie, gdyż były takie osoby,
które z przyjęciem niektórych treści miały kłopot. Np. kard. Ratzinger stwierdził,
że w Betlejem nie było zwierząt przy narodzeniu Jezusa. Obawiano się poleceń,
by przemodelować tradycyjne szopki
bożonarodzeniowe i usunąć z nich zwierzęta... Na szczęście w większości szopek osioł i wół nadal mają swe miejsce.
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10 cytatów wystarczających
do odrzucenia
„Poematu Boga-Człowieka”?
Na koniec odnieść się należy do
podanych przez s. Brunę od Maryi cytatów z „Poematu...” Siostra bowiem
obiecuje swoim widzom i słuchaczom
podać 10 przykładów tekstów, które
mają wystarczyć do potępienia Dzieła.
Ich odszukanie w pismach Marii Valtorty pokazuje, że zostały one znalezione
tylko dlatego, że ktoś pośpiesznie przekartkował książki i nie pofatygował się,
by przeczytać przynajmniej jedno zdanie
przed i po rzekomo porażającym cytacie. Proste skorzystanie z wyszukiwarki internetowej odkrywa jeszcze jedną
przykrą prawdę: Siostra skorzystała po
prostu z gotowego wpisu z internetu, w
którym autor zamieścił już przed kilku
laty dokładnie te „przerażające” zdania z
„Poematu”, które Siostra powiela.
Oto one:
1. Maryja – Drugorodną Ojca
„Maryja może być nazywana „Drugo
rodną” Ojca, gdyż – z powodu doskona
łości, którą otrzymała i potrafiła zacho
wać, z powodu godności Oblubienicy,
Matki Bożej i Królowej Nieba – jest na
drugim miejscu po Synu Ojca.” (Księga
I, wizja nr 1)
Choć nie ma tu nic błędnego Siostra zarzuca błąd i wyjaśnia, że drugie
miejsce po Synu zajmuje Duch Święty.
Stwierdza, że „mamy tu po raz pierwszy
dość poważne pomieszanie porządków,
ponieważ drugim po Synu jest Duch
Święty, jeśli już mielibyśmy ustalać takie
hierarchie, który od Ojca i Syna pocho
dzi, jak wyznajemy”.
Tymczasem nie ma w przytoczonym
tekście żadnego błędu teologicznego.
Fragment, w którym Maryja została nazwana „Drugorodną” Ojca, jest jakby
„Mariologiczną interpretacją” tekstu św.
Pawła z Listu do Rzymian (8,29). Brzmi
on następująco: „Albowiem tych, których
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od wieków poznał, tych też przeznaczył
na to, by się stali na wzór obrazu Jego
Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi”. Według tego natchnionego teksu, napisanego przez św. Pawła,
Jezus jako człowiek jest „obrazem”, czyli
najpełniejszym „obrazem i podobieństwem Boga”. My też zostaliśmy stworzeni na „obraz i podobieństwo Boże”.
To podobieństwo możemy i powinniśmy
pogłębiać, współpracując z łaską. Jeżeli
stajemy się podobni do „obrazu Boga”,
którym jest Jezus, to stajemy się Jego
braćmi i siostrami, a On między nimi jest
„pierworodnym”, ponieważ jako człowiek
jest najbardziej podobny do Boga Ojca.
W tej wspólnocie istot podobnych do
Jezusa – a tym samym do Boga Ojca –
szczególne miejsce zajmuje Maryja. W
swojej doskonałości i podobieństwie do
Boga stoi zaraz po Swoim Synu. „Od
bicie Boga było wyciśnięte w Maryi tak
wyraźnie – czytamy w „Poemacie Boga-Człowieka” – że tylko w Jednorodzonym
Synu Ojca było ono doskonalsze. Maryja
może być nazywana „Drugorodną” Ojca,
gdyż – z powodu doskonałości, którą
otrzymała i potrafiła zachować, z powo
du godności Oblubienicy, Matki Bożej i
Królowej Nieba – jest na drugim miejscu
po Synu Ojca. Jest drugą w Jego od
wiecznej Myśli. Bóg od całej wieczności
znajdował Niej upodobanie.”
Czyli Maryja jest najbardziej podobna do Niego przez swoją świętość, miłość, dobroć, pokorę. Matka Boża – ze
względu na swoje największe podobieństwo do Jezusa, „Pierworodnego”
pośród wszystkimi braćmi – zasługuje
na nazwę „Drugorodnej”, czyli stojącej
zaraz po Nim, a przed wszystkimi innymi Jego braćmi i siostrami, którzy także
mają się do Niego upodabniać.
A dlaczego św. Paweł nie wymienił
Ducha Świętego na drugim miejscu po
Jezusie, tak jak tego by chciała atakująca tekst z „Poematu...” siostra Bruna od

Maryi?
Otóż w szeregu ludzi podobnych do
Boga – do których należy Jezus Chrystus, ze względu na swoje człowieczeństwo, i Jego Matka – nie można stawiać
Ducha Świętego, bo On nie jest człowiekiem. Chrystus jest „Pierworodnym” pośród ludzi podobnych do Boga, a Maryja
w tej wspólnocie – „Drugorodną”. Duch
Święty, który nie przyjął – tak jak Syn
Boży – ludzkiej natury, spełnia bardzo
ważną rolę w formowaniu wspólnoty
braci i sióstr podobnych do Jezusa. On
kształtuje w nas nadprzyrodzone podobieństwo do Boga. To Duch Święty
sprawił, że Maryja była i jest najbardziej
podobna do Jezusa, a przez to do Boga
Ojca. To przede wszystkim Duch Święty
spowodował, że uświęcona przez Niego
Maryja zasługuje na miano „Drugorodnej” pośród tych, którzy zostali ukształtowani na wzór Obrazu Bożego, którym
jest Jezus.
I jaka heretycka nauka zawiera się w
tym nauczaniu? Widzą ją tylko ci, którzy
tekstu albo nie przeczytali, albo nie znaleźli czasu i ochoty, aby go przemedytować.
2. Maryja nieświadoma
Swojego wybrania
Inny cytat również rzekomo druzgocący autentyczność dzieła brzmi: „Nie
wiedziałam, że byłam bez skazy”, czyli
– jak mówi zaskoczona siostra – „Matka
Boża miała nie mieć świadomości, że
jest niepokalanie poczęta. No... powie
działabym, że to są rzeczy bardzo wąt
pliwe”.
Siostra nie rozwija swojej myśli, nie
wyjaśnia, dlaczego jej zdaniem nie jest
to możliwe, żeby Maryja nie wiedziała o
Swojej wyjątkowej łasce, którą otrzymała jeszcze w łonie swej matki. To prawda,
że w Lourdes Matka Boża przedstawiła
się jako „Niepokalane Poczęcie”. Czy
jednak mamy podstawy twierdzić, że
za życia ziemskiego miała taką świadomość, jaką ma obecnie w Niebie? Pismo
św. ani nauczanie Kościoła tego nie wyjaśnia. Na jakiej więc podstawie Siostra
zgłasza te wątpliwości? Nie ma przecież
dogmatu, który mówiłby, że Maryja w
ciągu Swojego ziemskiego życia „wiedziała”, że jest niepokalanie poczęta.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi
mówi, że Matka Najświętsza była wolna
od grzechu pierworodnego i uświęcona
od początku swojego zaistnienia w łonie
swojej matki, Anny. Dogmat ten wyjaśnia
jeszcze to, że była wolna od grzechu
pierworodnego na mocy przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, który jest Odkupicielem wszystkich bez wyjątku ludzi.
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Spójrzmy zatem raz jeszcze do „Poematu Boga-Człowieka”, w którym Maryja mówi o tym, że nie wiedziała na ziemi
o Swoim Niepokalanym Poczęciu.
W Księdze I, 25 czytamy: „Od naj
młodszych lat poświęciłam się Bogu,
bo światło Najwyższego uświadomiło Mi
źródło zła świata. Chciałam więc, na ile
było to w Mojej mocy, zetrzeć w Sobie
znamię szatana. Nie wiedziałam, że by
łam bez skazy. Nie mogłam uważać, że
tak było. Taka myśl, [wydawała Mi się],
zarozumialstwem i pychą. Jako zro
dzona z ludzkich rodziców nie mogłam
przypuszczać, że to właśnie Ja jestem
Wybrana, żeby być Bez Skazy”.
Czy tutaj można się doszukać jakiejś
herezji, która by dowodziła, że „Poemat
Boga-Człowieka” jest zły i szkodliwy?
Nie. Bóg przecież często na ziemi ukrywa przed nami dane nam wielkie łaski,
abyśmy nie popadli w pychę.
3. Śrubokręty
– przykład „zamieszania”
Kolejnego cytatu Siostra nie traktuje
jako błędu doktrynalnego. Ma on jedynie
pokazać „zamieszanie, jakie panuje w
tej książce”. Otóż „Józef pokazuje Je
zusowi młoteczek, małą piłę, malutkie
śrubokręty i dziecięcy hebel.” (Księga
I,62). Siostrę rozbawiły „zabawki-śrubokręty”, które – według posiadanej przez
nią wiedzy – pojawiły się dopiero w wieku XVIII. Tu powstaje pytanie: jak Maria
Valtorta miała nazwać oglądaną w wizji
zabawkę, która jej przypominała wyglądem śrubokręt? Wyjaśniła ona w swoim
dziele, że kiedy coś widziała, nie zawsze
potrafiła to właściwie nazwać. Dlatego
nieraz pisała: „nie umiem powiedzieć...”
„wydaje mi się...” „nie wiem, czy dobrze
to opisuję...” W tym wypadku widziała
narzędzia-zabawki przygotowane dla
dziecka i tak je opisała, jak umiała, przy
pomocy posiadanej wiedzy. Jedno z
małych narzędzi przypominało jej śrubokręt i dlatego tak je nazwała i chyba nie
warto zatrzymywać się na tym dłużej. Z
tego powodu „Poemat” miałby być „fałszywym” lub „diabelskim” objawieniem?
Nawet osoba, od której Siostra jak się
wydaje punkt po punkcie skopiowała
wszystkie „argumenty” napisała bardziej
roztropnie: „śrubokręt może się tam
znalazł dlatego, że narzędzie używane
przez Jezusa wyglądało podobnie, a
Valtorta niekoniecznie musiała się znać
na narzędziach”.
4. Grzech pierworodny
i sekciarska herezja
Kolejny cytat Siostra uważa za jeden
z najpoważniejszych błędów, co nieco
szerzej omówi, a zatem i my zatrzyma-

my się nad tym dłużej.
„Szatan chciał odebrać
człowiekowi niewinność po
znawczą i swym wężowym
językiem schlebiał i pieścił
członki i wzrok Ewy, wywołując
wrażliwość i odruchy, których
pierwsi [rodzice] nie posiada
li, gdyż nie byli zatruci złem.”
(Księga I, wizja 24)
Siostra
konkluduje:
„Nooo.... to już jest herezja i co
ciekawe, to jest herezja, która
trafia się dzisiaj w niektórych
sektach chrześcijańskich czy około
chrześcijańskich, na przykład Kościół
Zjednoczenia, taka znana koreańska,
niby chrześcijańsko-new-ageowska gru
pa. Ona też w to wierzy, że grzech pier
worodny to jest grzech, który Ewa popeł
niła z wężem. Nie z Adamem. Grzech z
Adamem był dopiero później.” I tu Siostra dodaje, aby upewnić słuchacza, że
to jest wystarczający powód potępienia
dzieła: „Ja się wcale nie dziwię, że Waty
kan zareagował tak, jak zareagował, kie
dy ten tekst w całości mieli okazję prze
czytać kompetentni teolodzy.” Jednak z
posiadanej przez nas i przedstawionej
wiedzy ani w artykułach z „Osservatore
Romano”, ani w listach kard. Ratzingera
nie było odniesienia do tej wizji.
Odpowiadając na ten zarzut trzeba
powiedzieć, że w dziele Valtorty, tak
samo jak w Piśmie św. w wielu miejscach
występuje język obrazowy, metaforyczny. Jeśli ktoś o tym nie pamięta, to staje
się podobny do pewnego dziecka, które
wróciło po Mszy św. do domu i powiedziało mamie: „Wiesz, ksiądz powiedział
w kościele: „Oto Baranek Boży...”, a ja
żadnego baranka nie widziałem. Gdzie
on się schował?” Dziecko nie potrafiło
właściwie odczytać języka symbolicznego, metaforycznego. To zrozumiałe. Ale
od dorosłych możemy wymagać więcej
niż od dzieci.
W Piśmie św. i w dziele Valtorty –
które nie bez powodu nazywa się „Poe
matem” – w wielu miejscach występuje
język metaforyczny. Odnajdujemy go
także w zakwestionowanym przez Siostrę tekście o upadku Ewy. Do symbolicznych wyrażeń zalicza się m. in.
„wąż”, który oznacza kusiciela diabła;
ogród Eden (nazywany rajem), „drzewo
poznania dobra i zła”, „drzewo życia”
„zerwanie przez Ewę owocu z drzewa
poznania dobra i zła”.
Wszystkie te obrazowe wyrażenia
wymagają wyjaśnienia. Tym się zajmują
egzegeci, teologowie, Nauczanie Koś
cioła. Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy
z symboliki zawartej w wymienionych

wyżej określeniach biblijnych i przyjmuje je dosłownie to staje się podobny do
wspomnianego wyżej dziecka, które rozglądało się w kościele za „barankiem”,
o którym mówił ksiądz, pokazując konsekrowaną Hostię przed Komunią św. I
faktycznie, mamy wielu chrześcijan, którzy naiwnie wyobrażają sobie prawdę o
grzechu pierwszych rodziców, o grzechu
pierworodnym, bo nie rozumieją wyrażeń metaforycznych. Po prostu... przyszedł wąż do Ewy, pokazał jej drzewo
(najczęściej przedstawiane jako jabłoń),
na niej owoce. Ewie spodobały się te
„jabłka” i zerwała. I z powodu zjedzenia
go spadły na nią, na Adama i na całą
ludzkość straszne kary Boże, zupełnie
niewspółmierne z niewinnym „zjedzeniem owocu”: cierpienie, śmierć, skłonność do grzechu, przyćmione poznanie,
i przede wszystkim – przychodzenie na
świat w stanie grzechu pierworodnego.
Ta dziwaczna nauka o grzechu pierworodnym jest rozpowszechniona, gdyż
często brak zrozumienia, że nauka o tym
grzechu w Piśmie św. została przedstawiona językiem symbolicznym.
Zarzut, że Ewa popełniła grzech z
„wężem” wynika ponownie z nieprzeczytania dzieła M. Valtorty przez atakującą. Gdyby bowiem Siostra przeczytała
tę książkę, to znalazłaby tam również
zdanie: Ewa „rozpoczęła grzech sama,
dokończyła go z towarzyszem.” Czyli tak
jak jest Piśmie św. A tym „towarzyszem”
naprawdę nie był gad-wąż, lecz Adam.
Można jednak powiedzieć, że w
pewnym sensie Ewa zgrzeszyła „razem
z szatanem”, chociaż z pewnością nie
popełniła z nim żadnego grzechu cielesnego. On bowiem grzeszył wypowiadając kłamstwa, które są grzechem. Ona
grzeszyła, bo słuchała tych kłamstw bardziej niż słów Boga. Szatan okłamywał
ją mówiąc, że na pewno nie umrze, gdy
go posłucha, że będzie wielka jak Bóg.
Szatan grzeszył sugerując jej, że Bóg
jest zazdrosny o swoją wielkość itd. Tak
więc grzeszył szatan, mówiąc kłamstwa,
i grzeszyła Ewa, ufając mu i tracąc za-
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ufanie do Boga.
Zamieszczony w „Poemacie...” opis
kuszenia Ewy przez węża-szatana
przedstawia metaforycznie uznawaną
przez Kościół prawdę, że to nie Stwórca,
lecz Jego przeciwnik rozbudził w Ewie i
potem w Adamie egoistyczne pragnienia, które nazywamy skłonnością do zła
lub pożądliwością. Są one różne i nie
ograniczają się tylko do sfery seksualnej. Wyraża to jasno sam „Poemat Boga-Człowieka” słowami:
„Przez nią (czyli przez Ewę) męż
czyzna zbuntował się przeciwko Bogu,
poznał rozwiązłość i śmierć. Z jej powo
du nie umiał już zapanować nad trzema
swoimi królestwami: nad sferą duchową,
bo pozwolił, by duch był nieposłuszny
Bogu; nad sferą moralną, gdyż pozwolił
się opanować namiętnościom; nad cia
łem, ponieważ upodlił je, [poddając] in
stynktownym prawom dzikich zwierząt.”
Gorszący Siostrę tekst o kuszeniu
Ewy przez szatana językiem metaforycznym poucza, że to zły duch rozbudził w
Ewie i Adamie pełne pychy nieuporządkowane pragnienie wielkości, szukanie
przyjemności zamiast prawdziwego dobra, i inne egocentryczne pragnienia,
które bez przerwy, przez wieki rodzą
się w ludzkich zmysłach, sercach i umysłach, również – w naszych. To nie Bóg
lecz szatan i ulegli mu pierwsi rodzice
są sprawcami tego nieładu, który dręczy
całą ludzkość. Bóg nie stworzył ludzi z
takim wewnętrznym nieładem. Stworzył
ich na swój obraz i swoje podobieństwo
– jak mówi Księga Rodzaju.
Zacytowany przez Siostrę, tekst pokazuje obrazowo, że to z powodu ingerencji szatana i poddania się jemu, stworzony przez Boga człowiek jako „bardzo
dobry”, stał się istotą miotaną pożądliwościami, ulegającą im, stale degradującą
się i wciągającą w to zło innych. I pozostałby w takim stanie na wieki, gdyby nie
dokonało się nasze Odkupienie przez
Jezusa Chrystusa.
Wracając jeszcze raz do cytowanego fragmentu, to dziwi, jak krytykująca
go Siostra mogła zapomnieć o znanej
jej z pewnością zasadzie rozróżniania
formy literackiej od treści, jaka została
przez nią wyrażona. Ta zasada jest przecież powszechnie uznawana i stosowana przy interpretacji Pisma Świętego,
zwłaszcza rozdziałów z Księgi Rodzaju,
które bardzo obrazowo i symbolicznie
mówią o stworzeniu świata, mężczyzny,
kobiety, o ich upadku i o następstwach
ich grzechu.
Można jeszcze dodać, że Kościół
nie określił w sposób dogmatyczny, jaki
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rodzaj grzechu popełnili pierwsi rodzice.
Na pewno nie było to „zjedzenie jabłka”,
jak to sobie aż zbyt wielu wyobraża. Z
pewnością zgrzeszyli nieposłuszeństwem, zarozumialstwem, które wzgardziło wolą Boga, i brakiem zaufania Mu.
Jednak jakim czynem Adam i Ewa to zło
wyrazili – tego Kościół nie określił. Symbolicznie ich grzech został wyrażony w
Księdze Rodzaju jako spożycie owocu z
„drzewa poznania dobra i zła”, z powodu
poddania się bardziej szatanowi niż dobremu Bogu, ich Stwórcy.
Siostra Bruna od Maryi kwituje swoje
wywody o kuszeniu Ewy stwierdzeniem,
że „takich wizji o zabarwieniu rzekłabym
erotycznym jest w tej książce więcej”.
Cóż, wielu dopatruje się „erotyzmu” również w Piśmie św., chociaż jest ono na
pewno natchnione przez Ducha Świętego.
6. „Zgorszenie” Maryi Dziewicy
Siostra przytacza słowa, które w
książce Marii Valtorty wypowiada Maryja, mała dziewczynka, która wiedziała, że Bóg kocha grzeszników i pośle
Zbawiciela, aby ich ocalić. Tekst przedstawia „dziecięce” rozumowanie, jak to
zrobić, żeby nie obrażając Boga, stać się
grzesznicą po to, aby On był jej Zbawicielem. W takim kontekście mała, może
trzyletnia Maryja wypowiada słowa, któ
re zgorszyły Siostrę i tych, u których znalazła tę wypowiedź Maryi:
„Zbawia się tego, który jest zgubio
ny, prawda? Chciałabym, żeby Zbawiciel
Mnie ocalił, żebym doznała Jego spoj
rzenia miłości. Dlatego chciałabym grze
szyć, ale nie popełniać grzechu, którym
On się brzydzi.” (Księga I, 11)
Warto – ponownie kierujemy tę
uwagę do zgłaszających zastrzeżenia –
przeczytać cały fragment, w którym mała
Maryja, wyraża swoje dziecięce, „karkołomne” konstrukcje myślowe. Zawiera
się w nich prostota dziecka, które chce
być bezgranicznie kochane przez Boga.
Oto pełny tekst, w którym Maryja jako
mała jeszcze dziewczynka snuje przed
swoimi rodzicami swoje pełne miłości do
Boga rozważania.
Mała Maryja mówi:
«Chcę być zawsze jak ten kwiatek i
chcę tak samo jak mądry król śpiewać
pieśń i modlić się przed Przybytkiem» –
kończy [opowiadanie] buzia Maryi.
«Pociecho moja! Skąd znasz te
święte sprawy? Kto Ci o nich mówi?
Może ojciec?»
«Nie. Nie wiem, kto to taki. Wydaje
Mi się, że zawsze o tym wiedziałam. A
może ktoś Mi to opowiada, a Ja go nie
widzę? Może jeden z aniołów, którym

Bóg nakazuje rozmawiać z dobrymi
ludźmi?... Opowiesz Mi coś, mamo?...»
«O, moja Córeczko! Jakie wydarze
nie chcesz poznać?»
Maryja myśli, poważna i skupiona.
Trzeba by Ją namalować, żeby uwiecznić wyraz Jej twarzy. Na małej dziecięcej
buzi widać ślady Jej myśli. Uśmiechy
i westchnienia, blaski słońca i cienie
chmur, myśli bowiem o historii Izraela.
Wreszcie decyduje się:
«Opowiedz jeszcze raz, co mówił
Gabriel Danielowi o obiecanym Chrystu
sie.»
Maryja słucha z przymkniętymi oczyma, powtarzając po cichu wypowiadane
przez matkę słowa, jakby chciała je lepiej zapamiętać. Gdy Anna kończy, pyta:
«Ile [lat] brakuje jeszcze do przyjścia
Emmanuela?»
«Około trzydziestu lat, kochanie.»
«Tak dużo! A Ja będę w Świątyni...
Powiedz Mi, jeśli się będę modlić bar
dzo, bardzo, bardzo, dzień i noc, noc i
dzień, i w tym celu będę chciała być tylko
dla Boga, przez całe życie, czy Przed
wieczny da Mi tę łaskę i wcześniej ześle
Mesjasza Swemu ludowi?»
«Tego nie wiem, kochanie. Prorok
powiedział: „Siedemdziesiąt tygodni.”
Myślę, że prorok się nie myli... ale Pan
jest dobry – dodaje pośpiesznie Anna,
zauważając łzę błyszczącą na złotych
rzęsach swego Dziecka. – Sądzę, że je
śli będziesz się bardzo, bardzo, bardzo
modliła, On Ciebie wysłucha.»
Uśmiech powraca na małą twarzyczkę, uniesioną w stronę matki. Promień
słońca, przechodzący między zielony
mi gałązkami winorośli, sprawia, że
powstrzymane łzy błyszczą, jakby były
kroplami rosy zawieszonej na źdźbłach
górskiego mchu.
«Więc będę się modlić i po to zosta
nę dziewicą.»
«Czy Ty wiesz chociaż, co to zna
czy?»
«To znaczy nie znać miłości męż
czyzny, tylko miłość Boga. To znaczy nie
mieć innych myśli, jak tylko dla Pana.
To znaczy pozostać dzieckiem w ciele i
aniołem w sercu. To znaczy mieć oczy
tylko po to, by patrzeć na Boga; uszy –
żeby Go słuchać; usta – żeby Go chwa
lić; ręce – żeby Mu się złożyć w ofierze;
nogi – by za Nim spieszyć, a serce i ży
cie – żeby Mu je oddać.»
«Błogosławiona! Ale w takim razie
nie będziesz miała dzieci. A przecież
Ty tak bardzo kochasz dzieci, jagnięta i
gołąbki... Dla niewiasty dziecko jest jak
mała, kędzierzawa owieczka lub gołąbek
z jedwabistymi skrzydłami i koralowym
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dzióbkiem. Można je kochać, całować i
słuchać, jak mówi: „Mama”.»
«To nic. Będę należeć do Boga. Będę
się modliła w Świątyni. I może kiedyś uj
rzę Emmanuela? Dziewica mająca być
Jego Matką – jak mówi wielki Prorok –
zapewne już się narodziła i jest w Świą
tyni... Będę jej towarzyszką... i służącą.
O, tak! Żebym tylko mogła ją rozpoznać
dzięki Bożemu światłu. Chciałabym słu
żyć tej błogosławionej! A potem ona za
bierze Mnie do swego Syna... Zabierze
Mnie do Syna i będę także Jemu służyć.
Pomyśl, mamo!... Służyć Mesjaszo
wi!...» (...)
...Chcę, żeby Mnie kochał, Mnie –
Jego służącą – za dziewictwo. Ono uczy
ni Mnie trochę podobną do Jego umiło
wanej Matki... Tego chcę... I chciałabym
także być grzesznicą, wielką grzesznicą,
gdybym się tylko nie obawiała obrazić
Pana... Powiedz Mi mamo, czy można
być grzesznicą z miłości do Boga?»
«Co Ty mówisz, skarbie? Nie rozu
miem!»
«Chcę powiedzieć: grzeszyć, żeby
być kochaną przez Boga, który staje się
Zbawicielem [dla grzesznika]. Zbawia
się tego, który jest zgubiony, prawda?
Chciałabym, żeby Zbawiciel Mnie ocalił,
żebym doznała Jego spojrzenia miłości.
Dlatego chciałabym grzeszyć, ale nie
popełniać grzechu, którym On się brzy
dzi. Jakże On będzie mógł Mnie ocalić,
jeśli się nie zgubię?»
Anna osłupiała. Zupełnie nie wie, co
powiedzieć. Przychodzi jej z pomocą
Joachim. Idąc cicho po trawie, za szpalerem młodych winorośli, zbliżył się niepostrzeżenie. Mówi:
«On Cię wcześniej ocalił, bo wie, że
Go kochasz i chcesz tylko Jego kochać.
Dlatego jesteś już odkupiona i możesz –
tak jak pragniesz – pozostać dziewicą»
– mówi Joachim.
«Naprawdę, mój ojcze?»
Maryja tuli się do jego kolan, patrząc
jasnymi jak gwiazdy oczyma, jakże podobnymi do ojcowskich. Ileż w nich
szczęścia z powodu nadziei rozbudzonej przez ojca.
«Naprawdę, kochane Maleństwo.
Popatrz, przyniosłem Ci wróbelka. Po
raz pierwszy fruwał przy źródle. Mogłem
go tam pozostawić, lecz słabe skrzydeł
ka i wątłe nóżki nie miały sił podnieść go
po raz drugi ani utrzymać na pokrytych
mchem i śliskich kamieniach. Wpadłby
do wody. Nie czekałem, aż się to stanie.
Zabrałem go stamtąd i przynoszę Tobie.
Zrobisz z nim, co zechcesz. Widzisz,
został ocalony, zanim się wydarzyło nie
szczęście. To samo Bóg zrobił z Tobą.

A teraz powiedz mi, Maryjo, czy kocha
łem bardziej wróbelka ratując go zanim
[wpadł do wody], czy też kochałbym go
bardziej, ratując go po [tym zdarzeniu]?»
«To teraz bardziej go kochasz, bo nie
pozwoliłeś, żeby stało mu się coś złego
w zimnej wodzie.»
«I Ciebie Bóg bardziej umiłował, bo
uchronił Cię, nim zgrzeszyłaś.»
Trudno sobie wyobrazić, by Siostra,
która z takim zapałem atakuje dzieło M.
Valtorty, po przeczytaniu powyższego
tekstu w całości, powtórzyła to, co powiedziała w swoim nagraniu: „Ja powiem
szczerze, że brzydzę się wstawiania ta
kich tekstów w usta Matki Bożej. I takich
tekstów u normalnych mistyków katolic
kich po prostu nie ma.”
7. Niewłaściwe żarty
Kolejny bardzo gorszący Siostrę
cytat pochodzi z Ks. III (wizja 60). Jest
tam ukazana wielka moc wstawiennicza
Maryi. W formie dialogu Jezusa z Piotrem ukazana jest prawda, że Jezus nie
odrzuca próśb Swojej Matki. Ta sama
prawda wyrażona jest w Ewangelii według św. Jana, w której znajduje się opis
cudu w Kanie Galilejskiej. Wspomniany
przez Siostrę – według niej gorszący –
fragment to rozmowa Jezusa z Piotrem,
który dzięki Maryi otrzymał od Jezusa to,
na czym bardzo mu zależało. I tak czytamy:
„Jezus wstaje i woła głośno: «Szy
monie, synu Jony, chodź tutaj.»
Piotr zrywa się i szybko wchodzi po
schodach:
«Czego chcesz, Nauczycielu?»
«Chodź tutaj, mężu uzurpatorski i
deprawujący!»
«Ja? Dlaczego? Cóż uczyniłem, Pa
nie?» [– pyta Piotr.]
«Popsułeś Moją Matkę. To dlatego
chciałeś być sam. Co mam ci uczynić?»
Siostra, nie znając tekstu „Poematu
Boga-Człowieka” nie zna też całego kontekstu, więc konkluduje: „Dla mnie jest to
jeden z takich żenujących fragmentów.
Ja głęboko wierzę i pewnie większość
osób się ze mną zgodzi, że Pan Jezus
był osobą obdarzoną poczuciem humo

ru, ale no chyba jednak nie takim! Co to
są za teksty?! Co to są za teksty, co to są
za komentarze? I kto jest przedmiotem
żartów? Matka Boża?”
Gdyby Siostra wniknęła w sens wypowiedzi Jezusa, to znalazłaby w nich
przede wszystkim wyrażenie przez Niego mocy wstawienniczej Jego Matki. Z
tego powodu cała wizja nosi tytuł: „Potę
ga słowa Maryi”. Nie ma w tym fragmencie ani śladu żartów Jezusa ze Swojej
Matki, lecz pełne szacunku i miłości docenienie i ukazanie Jej niezwykłej roli w
orędowaniu za nami. Kontekst słów, które zgorszyły Siostrę, pokazuje, co dzięki
pomocy i wstawiennictwu Maryi wyprosił
Piotr dla siebie i swojej małżonki. Ten
gorszący Siostrę fragment ukazuje Maryję jako Wszechmoc Błagającą oraz
ukazuje też niezwykłą relację miłości i
zaufania, jaka łączyła Ją z Synem Bożym. Pokazuje Jej czułe serce dla ludzi i
Jej troskę o udzielenie nam pomocy.
8. Czyżby Maryja była...
...zastępcą Papieża?
W „Poemacie Boga-Człowieka” istnieje tekst, w którym mowa jest o tym, że
Maryja otrzymuje od swojego Syna polecenie opiekowania się Jego Kościołem,
zwłaszcza w okresie po Jego śmierci do
zesłania Ducha Świętego. Wiemy z Pisma św., że w tym okresie apostołowie,
włącznie z Piotrem, byli bardzo wystraszeni, zagubieni i potrzebowali pomocy.
Nawet bez pism Marii Valtorty możemy
sobie wyobrazić, jak ważną rolę dla słabej jeszcze wspólnoty uczniów Jezusa
spełniła w tym trudnym czasie Maryja.
I to właśnie w takim kontekście zostały
wypowiedziane zakwestionowane przez
Siostrę słowa Jezusa do Matki:
„Ty w tym czasie pozostaniesz na
ziemi, będąc w hierarchii Kościoła po
Piotrze.” (Księga IV, wizja nr 147).
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Dalej jednak czytamy słowa, jakie
Siostra pominęła, nie znając całego tekstu „Poematu...”:
„On – Przywódca, Ty – wierna, ale
pierwsza, przed wszystkimi, jako Matka
Kościoła, gdyż Ty zrodziłaś Mnie, Gło
wę tego Mistycznego Ciała. Nie odrzu
caj licznych Judaszów, lecz dopomóż
im. Naucz Piotra, braci, Jana, Jakuba,
Szymona, Filipa, Bartłomieja, Andrzeja,
Tomasza i Mateusza, nie odrzucać, lecz
udzielać pomocy. Broń Mnie w tych, któ
rzy idą za Mną, i broń Mnie przeciw tym,
którzy będą chcieli rozproszyć i podzielić
rodzący się Kościół”.
Jezus zlecił Maryi matczyną opiekę
także nad Kościołem przyszłych wieków,
mówiąc:
„A przez wieki, o Matko, bądź za
wsze Tą, która się wstawia, chroni,
pomaga, broni Mój Kościół, Moich ka
płanów i Moich wiernych przed Złem,
przed Karą, przed nimi samymi... Iluż
Judaszów, o Matko, przez wieki! I iluż
przypominających niedorozwiniętych,
niezdolnych do pojmowania lub ślepych,
którzy nie potrafią widzieć, i głuchych,
którzy nie potrafią słyszeć, lub chorych i
paralityków, którzy nie potrafią przyjść...
Matko, wszyscy pod Twoim płaszczem!
Ty jedna możesz i będziesz mogła zmie
nić wyroki kar Wiecznego dla jednego
lub dla wielu. Nie będzie bowiem nicze
go, czego Trójca kiedykolwiek mogłaby
odmówić Swemu Kwiatowi.»
«Tak uczynię, Synu. W tym, co bę
dzie zależeć ode Mnie. Idź w pokoju ku
Twemu celowi. Twoja Matka jest tutaj,
żeby Cię bronić w Twoim Kościele, za
wsze.»”
Tych wszystkich słów Siostra już
nie zacytowała, gdyż prawdopodobnie
zostały pominięte w dostępnych jej materiałach, z których skorzystała, chcąc
śladem innych skrytykować dzieło Marii
Valtorty.
Trudno sobie wyobrazić, żeby takie
słowa mogły oburzyć któregoś z przestraszonych i pełnych obaw apostołów.
Oburzają one jednak Siostrę. W jej nagraniu słyszymy: „No i tutaj mamy tak
naprawdę kolejną herezję. Matka Boża,
którą oczywiście czcimy, jednak nie jest
częścią hierarchii Kościoła. Jest kobietą.
W hierarchii Kościoła są tylko i wyłącznie
osoby duchowne.”
Siostra wyjaśnia przy okazji, że osoby duchownej nie należy mylić z konsekrowaną, ponieważ osoba duchowna to
wyłącznie diakon, kapłan, biskup. „Za
tem nie ma takiej możliwości, aby Matka
Boża była częścią hierarchii – konkludu
je. Już nie mówiąc, że co to znaczy: dru
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gą po Piotrze. To trochę tak, jakby była
vice-papieżem!” Siostra wraca tu zaraz
do swojego ulubionego wniosku: „Trud
no się dziwić, że były i są wątpliwości
Kongregacji w temacie tych tekstów”.
Słowa Siostry o hierarchii kapłańs
kiej w Kościele są prawdziwe. Problem
jednak jest w tym, że atakowany przez
nią czy też przez kogoś za kim powtarza ten tekst z „Poematu...” nie ustawia
Maryi w hierarchii kapłańskiej, lecz mówi
o zadaniach, jakie powinna Ona spełnić
w Kościele po śmierci Jezusa, w którym
– jak wiemy – nawet apostołowie, włącznie z Piotrem, byli zagubieni z powodu
śmierci ich Mistrza. Jeszcze raz nasuwa
się refleksja: „Gdyby Siostra przeczytała
tekst w całości, to nie przyszłoby jej do
głowy, aby ze słów wyznaczających rolę
Matki Bożej w Kościele czynić zarzut.”
Kościół docenił tę wyjątkową rolę Maryi
wieńcząc obrady Sobory Watykańskiego
II ogłoszeniem Jej właśnie Matką Kościoła.
9. Często obrzydliwie...
często erotycznie!
Ostatnimi cytatami, jakimi Siostra
zamierzała podeprzeć swój brak aprobaty dla lektury „Poematu...”, są słowa,
których... w ogóle nie zacytowała, bo tak
bardzo była nimi zawstydzona... Ogólnie
tylko stwierdziła, że treści te, określone
przez nią jako „erotyczne”, znaleźć można w Księdze VI. Dodała jednak, że „we
wcześniejszych też się zdarzają.” Stawiamy sobie pytanie, dlaczego Siostra
nie podała chociaż Księgi i numeru wizji? Czy rzeczywiście dlatego, żeby nie
zgorszyć, czy też może jedynie dlatego,
aby nikt nie mógł zweryfikować, czy jej
interpretacja jest prawdziwa i słuszna?
Z Księgi VI, która jak wiemy dotyczy przejmującego opisu Męki Chrystusa, Siostra odwołuje się do sceny po
aresztowaniu Jezusa, kiedy przebywa

On w pałacu u Heroda. Mówi: „Jest tam
opisana taka scena dość mocno zabar
wiona erotycznie, w której gołe kobiety
wezwane przez Heroda, ocierają się o
Pana Jezusa”. Siostra stwierdza: „Ja nie
będę wchodzić w szczegóły tej sceny ani
innych, ponieważ nie chcę, aby mi ofla
gowali film”. Obawia się zatem tak drastycznej pornografii słownej, że mogłaby
spowodować zablokowanie jej nagrania
w serwisie Youtube. „Uważam też – dodaje – że jest to wyjątkowo obrzydliwe.”
To prawda, scena spotkania Jezusa z Herodem jest bardzo przejmująca
i można tam faktycznie znaleźć zachowania – jak mówi Siostra – „obrzydliwe”.
Ale taki jest właśnie grzech: jest obrzydliwy. Czy jednak Siostra była tam, by
stanowczo twierdzić, że na zepsutym
dworze Heroda nie mogło być tak, jak to
opisuje Maria Valtorta? Miała jakieś natchnienie lub wizję? Czy Valtorta opisała
scenę po to, by kogoś zgorszyć? Nie.
Scena została opisana w taki sposób,
żeby pokazać zetknięcie się Grzechu ze
Świętością, Czystości z Nieczystością.
Pokazuje też różne sposoby zadawania
Jezusowi cierpienia przez ludzi pogrążonych w grzechu – złośliwe, takie jak np.
publiczne obnażenie Go przed ukrzyżowaniem. „Dręczono Go, lecz sam się dał
gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.”
– pisze prorok Izajasz (53,7).
Wiemy z Pisma św., że Piłat odesłał Jezusa do Heroda. I cóż mogło Go
spotkać w tym zepsutym i pogrążonym
w nieczystości pałacu? Grzeczna rozmowa? Może poczęstunek? To prawda,
że Maria Valtorta opisuje grzech, jednak
nie grzech Jezusa (który zamknął oczy
i milczał), lecz grzech świata, który On
przyszedł zbawić. Ten grzeszny świat
potrzebujący odkupienia jest opisany w
różnych miejscach Starego Testamentu
– nieraz w sposób szokujący.
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10. Szczyty erotyzmu czy
Pocałunek Bożej Miłości?
Siostra kontynuuje swoje wątpliwości ciągnąc swe wywody w tym samym
duchu niezrozumienia: „Odnośnie do
tych rzeczy erotycznych u Marii Valtorty
wspomniałam, że jest to w Księdze VI,
ale także we wcześniejszych jest tam
wiele takich fragmentów, takich scen
budzących moje wątpliwości z tego po
wodu, że jest tam mowa o tym, jak Pan
Jezus przytula Apostołów i jak ich całuje.
Jest tych fragmentów sporo i jak zapew
ne wszyscy wiemy, normalni, heterosek
sualni mężczyźni, no... raczej rzadko
sobie okazują uczucie w taki sposób.
Tymczasem tam takich scen jest więcej”.
I tu Siostra przekracza kolejną granicę badawczej nierzetelności, zarzucając wprost, że w opisach Marii Valtorty
„Apostołowie i Pan Jezus przejawiali
zachowania homoseksualne”, bo – jak
stwierdza – „choć w starożytności homo
seksualizm istniał, to chyba nie myślimy
o Panu Jezusie i uczniach w takich ka
tegoriach.”
Nie, oczywiście, że nie. My tak nie
myślimy i gdyby nie zarzut Siostry, nigdy
byśmy tak nie myśleli. Nie doszukiwalibyśmy się w „Poemacie..” tego, czego
się Siostra doszukuje w pocałunku powitalnym i pożegnalnym Jezusa, w serdecznej miłości Boga do człowieka.
Czy rzeczywiście jest w „Poemacie
Boga-Człowieka” jakakolwiek scena, w
której jest coś więcej niż ta właśnie wyrażona Boskim pocałunkiem serdeczność i
miłość Zbawiciela?
Św. Paweł napisał:
„Dla czystych wszystko jest czyste,
dla skalanych zaś i niewiernych nie ma
nic czystego, lecz duch ich i sumienie
są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga,
uczynkami zaś temu przeczą, będąc
ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i

niezdolnymi do żadnego dobrego czy
nu.” (Tt 1,15-16) Nie chcemy tego tekstu
św. Pawła odnosić do Siostry. Jednak
dlaczego niektórzy doszukują się brzydoty grzechu tam, gdzie jest tylko serdeczność miłości?
Jezus wypowiedział ostre słowa pod
adresem faryzeuszów:
„Przewodnicy ślepi, którzy przece
dzacie komara, a połykacie wielbłąda!”
(Mt 23,24) I tych słów nie odnosimy do
Siostry. Jakże one jednak pasują do
ducha naszej epoki. Z jednej bowiem
strony spotykamy milczenie wobec
grzechów, za które znikła z mapy świata
Sodoma i Gomora, a szuka się z oburzeniem „erotyzmu” np. w „Księdze pieśni nad piśniami” lub u mistyków. Idąc
takim tokiem rozumowania, czy ktoś nie
mógłby się go dopatrzeć także w tym, co
czytamy w Dziejach Apostolskich:
„Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim
płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję
i całowali go”. (Dz 20,37) A może jest
„erotyzm” i w takich słowach:
„Pozdrówcie wzajemnie jedni dru
gich pocałunkiem świętym”. (Rz 16,16; 1
Tes 5,26) I więcej jeszcze: „Pozdrówcie
się wzajemnym pocałunkiem miłości!” (1
P 5,14)
A może „erotyzm” był też w zdradzieckim pocałunku Judasza? Albo w
całowaniu nóg Jezusa przez kobietę, o
której św. Łukasz napisał, że prowadziła w mieście życie grzeszne, a dowiedziawszy się, że Jezus jest gościem w
domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u
nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je
wycierać. Potem całowała Jego stopy i
namaszczała je olejkiem.” (7,37-38)
Od tych fragmentów z Pisma Świętego powróćmy jednak do „Poematu...”,
oskarżanego o erotyzm. Ciekawe, że nie
podawano tego zarzutu, umieszczając
dzieło w wykazie ksiąg zakazanych w
czasach mniej liberalnych niż obecne.
Cenzorom nie spodobały się jedynie
tancerki u Piłata. Starożytny Rzym, jak
przekonują historycy, nie był jednak tak
nieskalany i czysty, jakim chciałaby go
widzieć Siostra, raczej wręcz przeciwnie.
Nasuwa się smutna refleksja, wywołana nie tyle rozważaniami Siostry o
erotyzmie w pismach Marii Valtorty, ile
klimatem dzisiejszego świata. W naszej
epoce zbrukano wszystko, co szlachetne i dobre. Przede wszystkim pojęcie
miłości. Obecnie robi się wszystko, aby
stały się „nieczystymi” inne szlachetne
pojęcia: przyjaźń i braterstwo. Jeszcze
trochę, a być może nieczyste skojarze-

nia będą wywołały określenia: „brat”,
„siostra”, „rodzeństwo”...
Innym złem naszej epoki jest milczenie wobec największych grzechów przeciw czystości lub nawet pochwalanie ich.
Postawę taką przyjmuje wielu przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.
U wielu, nawet duchownych, nie ma odwagi, by stanąć po stronie tych, którzy
zło odważnie nazywają po imieniu.
Wracając do ocenzurowanego przez
siostrę Brunę od Maryi „Poematu Boga-Człowieka”, jej wniosek, ogłoszony
publicznie jej zwolennikom, jest następujący: „Do czytania absolutnie nie za
chęcam!”
Cóż, Siostra ma prawo do swojej
oceny. Ma swoją wrażliwość, swoje sumienie... Powinna jednak sobie dobrze
uświadomić, że dla wielu katolików – już
przez fakt, że jest osobą konsekrowaną
– stała się wielkim autorytetem, a nawet – „wypowiadającym się Kościołem”,
jak niektórzy to błędnie zinterpretują.
Przez to skutków swoich słów i ocen
nie będzie mogła wymazać z serc tych,
których udało jej się skutecznie zrazić
do wielkiego dzieła Bożego, jakim – naszym i nie tylko zdaniem – jest „Poemat
Boga-Człowieka”. A jeśli Bóg udziela
nam jakiegoś daru, to nie robi tego dla
jakiegoś kaprysu, lecz z miłości do nas,
z pragnienia udzielenia nam pomocy w
osiągnięciu zbawienia.
Słuchając Siostry trzeba posługiwać
się rozeznaniem. Odróżniać jej prywatne
opinie, jej wyobrażenia, informacje zdobyte przy pobieżnym kartkowaniu tak
wielkiego dzieła, od tego, co naprawdę
jest nauczaniem Kościoła i co jest wymogiem Kościoła wobec wiernych. Słuchając Siostry trzeba odróżniać czyjeś
opinie, które można przyjąć lub odrzucić
od dokumentów i orzeczeń, które – jeśli
mają być respektowane i obowiązują-
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ce – są w sposób jasny podawane do
publicznej wiadomości. I nie należy nazywać dokumentem czegoś co nim nie
jest, tylko po to – jak się wydaje – aby
osiągnąć z góry wytyczony cel: zniechęcić do czytania. Nie należy, strasząc słuchaczy nieposłuszeństwem, wymagać
podporządkowania się czemuś, co obowiązywało w Kościele 50 lat temu i co od
dawna nie jest aktualne. Inaczej bowiem
należałoby zapytać, dlaczego Siostra
nadal nie przestrzega przed rzekomym
zwodzeniem siostry Faustyny Kowalskiej lub dlaczego nie potępia z całą
stanowczością powieści Wiktora Hugo?
Zwrot mający wywołać lęk: „Jesteś
nieposłuszny Kościołowi” lub oskarżające pytanie: „Czyżby Kościół był ci
niepotrzebny?” jest nie na miejscu i jest
zwłaszcza w ustach osoby konsekrowanej bardzo poważnym nadużyciem wobec niezorientowanych słuchaczy.
Sytuacja pism Marii Valtorty jest w
Kościele rzymsko-katolickim coraz mocniej ugruntowana, a jeśli wierzyć świadectwu o. José Antonio Fortea Cucurull
– egzorcysty z Madrytu, który jest żarliwym obrońcą pism Marii Valtorty, to jak
poinformowano go w Rzymie, planuje
się rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. “Ludzie, którzy ją do tej pory ata
kowali – będą mocno zaskoczeni takim
obrotem sprawy, kiedy okaże się, że jej
sprawa została przyjęta w Kongregacji
do spraw Świętych” (spiritdaily.net).
Do wszystkich pogardzających tymi,
którzy znając pisma Marii Valtorty oceniają je dobrze; do tych wszystkich, którzy czują nieodpartą potrzebę potępienia
tych dzieł; do wszystkich, którzy chcąc
zniechęcić innych posługują się nieprawdziwymi informacjami; do wszystkich, którzy choć sami mają dość wiedzy
i umiejętności, aby te pisma sprawiedliwie ocenić, brzydzą się jednak kontaktu
ze Słowem Pana, odnieść można słowa
Chrystusa:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i fary
zeusze, obłudnicy, bo zamykacie króle
stwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami
nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść
tym, którzy do niego idą. Biada wam,
uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudni
cy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby
pozyskać jednego współwyznawcę. A
gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć
bardziej winnym piekła niż wy sami.” (Mt
23,13-15).
Prorocze słowa, nadal aktualne. Dziś
już nawet nie trzeba fizycznie się trudzić,
obchodząc morze i ziemię, dziś wystarczy niewielka kamera i dostęp do internetu i cały świat jest w zasięgu ręki.
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Maria Valtorta, Całun Tyryński
i wizerunek z Manopello
Maria Valtorta ma swój udział w odkryciu tajemnicy wizerunku z Manopello. Paul Badde, pisarz i korespondent
dziennika „Die Welt” wspomina, że na
całun zwrócił mu uwagę ojciec Heinrich
Pfeiffer, historyk sztuki z Niemiec oraz
niemiecka zakonnica i malarka ikon,
Blandina Paschalis Schlömer. Siostra
Blandina w 1979 roku zobaczyła zdjęcie wizerunku z Manoppello i uderzyło
ją niezwykłe podobieństwo do twarzy
Chrystusa z Całunu Turyńskiego. Nie
dawało jej to spokoju. Doznała prawdziwego olśnienia, gdy przeczytała w
pismach Marii Valtorty niezwykły fragment (22 lutego 1944):
„Porównaj oblicze z Chusty z
obliczem na Całunie grobowym. To
pierwsze jest obliczem Żyjącego, dru
gie – Umarłego. Lecz długość, sze
rokość, właściwości fizyczne, kształt,
wszystkie cechy są identyczne. Połóż
jeden obraz na drugim i zobacz, jak
sobie odpowiadają. To Ja jestem. Ja,
który chciałem wam przypomnieć, kim
byłem i czym się dla was z miłości sta
łem”.
Po przeczytaniu tych zdań sio-

stra Blandina dokonała niezwykłego
odkrycia: nałożyła na twarz z Całunu
Turyńskiego folię z wizerunkiem z Manoppello i okazało się, że oba oblicza
znakomicie do siebie pasują.
Wieloletnie badania Całunu z Manoppello, które zainicjowała przed 20
laty s. Blandina Paschalis Schlömer,
zainteresowały innych naukowców i
w efekcie doprowadziły do zaskakującego odkrycia, że martwe Oblicze z
Całunu Turyńskiego i żyjąca Twarz z
Manoppello to ta sama Osoba. Wizerunki tych dwóch twarzy dokładnie do
siebie pasują, a więc te dwa obrazy
przedstawiają tę samą Osobę.
Nałożenie (suprapozycja) folii z obrazem Twarzy z Manoppello na Twarz
z Całunu jest graficzno-matematycznym dowodem na to, że mamy do czynienia z tą samą Osobą. Z naukowego
punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że obydwa oblicza – z Całunu
i z Manoppello – w 100% odpowiadają
sobie w strukturze i wymiarach.
O wizerunku z Manopello św. Ojciec Pio powiedział: “To największy
cud jaki posiadamy”.

2/2019
Arcybiskup Alfonso Carinci
Sekretarz Kongregacji ds. Liturgii
(1946)
«Nie ma w tym nic, co byłoby
niezgodne z Ewangelią. Raczej to
dzieło, będące uzupełnieniem Ewangelii, przyczynia się do lepszego zrozumienia jej znaczenia.»
John Haffert, pisarz, założyciel
Błękitnej Armii, największy apostoł
Fatimy (1995)
«Posiadam 10 tomów ‘Poematu
Boga-Człowieka’ w oryginale i po
francusku. Jest to najcudowniejsze
dzieło, jakie kiedykolwiek czytałem
i uważam to za błogosławieństwo
Boże. Mam 70 lat. Spośród wszystkich książek, jakie w ciągu całego
życia czytałem, ‘Poemat Boga-Człowieka’ jest książką, która dokonała
najwięcej dobra w moim życiu duchowym.»
Ojciec Agostino Bea, kardynał,
jezuita, rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego i radca Świętego
Oficjum (1952)
«Czytałem w maszynopisie wiele
książek napisanych przez Marię Valtortę… Jeżeli chodzi o egzegezę, nie
znalazłem żadnych błędów w tekstach, które sprawdzałem.»

Z Ewangelii wg św.
Mateusza 10,32-33
«Do każdego więc,
który się przyzna
do Mnie
przed ludźmi,
przyznam się
i Ja przed
moim Ojcem,
który jest
w niebie.
Lecz kto się
Mnie zaprze
przed ludźmi,
tego zaprę się
i Ja przed
moim Ojcem,
który jest
w niebie.»

Jean Aulagnier – Specjalista w
dziedzinie kalendarzy starożytnych,
autor książki o pismach Marii
Valtorty i o niej samej, zatytułowanej „Maria Valtorta, qui es-tu?”
napisał (1995)
«Mając ustaloną naukową chronologię wszystkich wydarzeń w pracy Marii Valtorty, stwierdzam, że nie
można tego wytłumaczyć inaczej niż
poprzez interwencję Bożą.”
Weyne Weible, reporter i chrześcijański kaznodzieja z Południowej
Karoliny, nawrócony wraz z rodziną na katolicyzm po zajęciu się z
dziennikarskiego zainteresowania
Medziugorjem (1987)
«Uważam tę książkę za najwspanialszą, jaką kiedykolwiek
czytałem poza Biblią świętą. To
pełne wzmocnienie ewangelicznych opowiadań z życia Jezusa.
Jestem na zawsze wdzięczny
Marii Valtorcie za tę olbrzymią
pracę. Polecam ją jako najlepsze źródło szczegółów z życia
Chrystusa i Jego Błogosławionej Matki. Gdziekolwiek przemawiam, promuję ją.»

Maria Valtorta (1897-1961)

Prałat Pea qua Ia Macci – Prywatny sekretarz Papieża Pawła VI,
do ojca Berti (1963)
«Kiedy Jego Świątobliwość Paweł VI był arcybiskupem Mediolanu, przeczytał jedną z ksiąg ‘Poematu Boga-Człowieka’. Powiedział mi,
jak bardzo ceni to dzieło i polecił mi
przesłać komplet tego dzieła do biblioteki seminarium diecezjalnego.»
J. E. George H. Pearce
Arcybiskup Suva (Fiji) (1987):
«Pierwszy kontakt z dziełem Marii Valtorty miałem w 1979. Było to
dla mnie ogromnie inspirujące. Jest
dla mnie rzeczą niemożliwą, aby ten,
kto czyta to ogromne dzieło z otwartym umysłem, nie przekonał się, że
autorem jest Duch Święty.»
List od duchowej córki świętego
Ojca Pio o jego słownym poleceniu
czytania dzieł Marii Valtorty
do dr Emilio Pisaniego,
redaktora i wydawcy
dzieł Marii Valtorty w oryginale
Dr Emilio Pisani,
Umiłowany w Jezusie!
Nazywam się Rosi Giordani, jestem duchową córką Ojca Pio. Pochodzę z Bolonii, ale mieszkam tu od
wielu lat z moją matką, która urodziła się w 1897 r., podobnie jak Maria
Valtorta. Ojciec spoczywa od dwunastu lat na cmentarzu w tym mieście.
W 1981 r. byłam obecna z matką w
Bazylice Zwiastowania we Florencji
z okazji obchodów rocznicy śmierci
Marii Valtorty. Byłam z kochanym
Domenico Fiorillo. Uściskałam Martę (przyjaciółkę Marii) i słuchałam
jej pięknej rozmowy. Piszę szczególnie dlatego, aby przekazać Panu
następujące informacje: duchowa
córka Ojca Pio, od samego początku,
pani Elisa Lucchi, znana jako Malwina, z Forli, na rok przed śmiercią
Ojca Pio, zapytała go w spowiedzi:
“Ojcze, słyszałam wzmiankę o książkach Marii Valtorty. Czy radzisz mi
je przeczytać? “Ojciec Pio odpowiedział:” Nie radzę ci – rozkazuję ci!”
San Giovanni Rotondo, 7
stycznia 1989 r.
Rosi Giordani

Więcej informacji
na stronie
internetowej:
www.mariavaltorta.pl
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