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NARODZIE MÓJ
Wieniec laurowy nie utuli twej g∏owy.
Pi´trzàce si´ gniewne wyrazy fronton zbudujà.
Pielgrzym–W´drowiec dotrze do gór, namiot zbuduje.
Uwolni stopy z ci´˝aru drogi, wesprze si´ krótkà
modlitwà i uÊpi w sobie wo∏anie.
St´sknionym s∏owom ustali norm´ – trwaj w biedzie ludu,
doros∏eÊ dziÊ, aby daç przyk∏ad pojednania.
Daleka droga twego dojrzewania uwznioÊliç musi dusze.
Nie pe∏ne kosze, lecz porcja rozmno˝enia tobie dana.
Rozmno˝yç w stanie dojrza∏à twà pot´g´ jest Ten,
który krzyê nad dzie∏em twym ustanowi∏ – ogromny,
piecz´cià zwany ten Krzy˝.
W dalekà pustyni´ dokonaƒ twych, ciàgnàcych si´ skarg
i wszelakiej niedoli utwierdzonej wolà Boga – wpi´ta,
spinajàcà klamrà ugoda na ci´˝kie, krwià zlane jutro,
na pe∏ne nadziei dziÊ, i ojców jednoÊcià zwane wczoraj.
Chciej “dziÊ“ ustroiç w suknie pojednania,
chciej rozejm utwierdziç jako symbol twojego istnienia,
odnaleêç pi´kne dni przysz∏oÊci u kolan Jej.
Sierocy stan ducha skostnia∏à d∏onià obejmuje ci´.
Rozbudzenia dokona innowierca.
Nadzieja i puls serca zewrzeç muszà si´.
Mi∏oÊç, którà jak p´tl´ na szyi swej odczuwasz,
przemóc tylko w stanie jest twojà beznadziejnà postaw´.
Mi∏oÊç jest ci ci´˝arem.
Witam, hosanna, wo∏asz dziÊ w t∏um.
Pot´gà, nadziejà i drogà jest tylko on – krzy˝
rozpi´ty wolà Ojca, tron jego nie ma koƒca.
Poczàtek Poczàtków nada∏ mu bieg.
Po brzegi jawne niosà ci´ skrzyd∏a.
UczynnoÊç czerpie dar mi∏oÊcià zwany,
Uczyƒ dziÊ, prosz´, miarà serca swego dar,
gotowoÊç uka˝ w sk∏adaniu ofiar.
Przyczynà gwa∏tów, rozbojów i plag,
szczególnà si∏à drêàcych pustyƒ i ska∏,
wiejàcych wichrów i ryczàcych sztormów
jest Pan – Jego Mi∏oÊç wzgl´dem nas.
Nawo∏ywaƒ g∏os: mi∏oÊci dzielàca narody, dziÊ zstàp,
chciej krzy˝, ci´˝ki krzyê pi´knà suknià przyoblec
i ukazaç proporzec chwa∏y, dobrobytu, zabaw.
Tym pragniemy ˝yç i na Twój Krzy˝, o zemdlony Panie,
nawet nadziejà gardzàc, juê wk∏adamy woal radosnych,
przejrzystych snów. Làd làdu nie dotknie,
chwast chwastu nie zniszczony, ucichnà swary
i upi´ty p∏aszcz na krzy˝u ziÊci si´,
bo pragniesz nade wszystko dóbr.
Nie miej boleÊci w sercu zawartej w dniu,
gdy oczy twe przejrzà i stanie si´ mamony zwodny front
pierwiastkiem niszczàcym.
Dzisiaj topniejà lody, ∏amie si´ Tablic moc,
dzisiaj marniejà wody i wszelaki trud odnowy
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stoczy si´ niby lawiny huk.
Przeobraê serce swe sine sinoÊcià s∏ów ostrych
jak miecz, przeobraê dziÊ tamy na m∏yny,
pij wody zdrój z cieknàcych Ran.
O, pi´kna suknio krzy˝ okrywajàca,
w dolinach miecz,szpada i nó˝.
Suknio, czy b∏yszczàcy woal twój zabi∏ w nas
doszcz´tnie stan mi∏oÊci wzgl´dem Ran?
Suknio, rozpusty si∏a tobà zaw∏ada.
Pokuta, pokuta, pokuta – oto droga do Ran Chrystusa.
Pierwiastek mocy i zwierzeƒ wielu, odnowa ducha
i cierpienie, st∏umiony okrzyk “hosanna“ i Êmia∏e
s∏owa “ukrzy˝uj“, zniewalajà piekàcy ból.
O, chciej rozwinàç swe skrzyd∏a i r´kojeÊç miecza zniszcz.
Olbrzymià pokor´, jak ciemna chmura zasnuwajàca s∏oƒce,
roztocz na barwach sierpu i m∏ota.
Via Polska, droga otwarta w ramiona Boga.
Ojczyzno! Cierpiàc umacniasz swà sta∏oÊç w Bogu.
Mur przekroczyç i ustrzec si´ ognia, pragnie dzielàca ci´ niemoc.
W korzenie serc waszych wt∏oczona po˝oga i ogromniejàcy,
doktrynà wzmacniany, osàd.
Szczególnà wiar´ i piecz´ci znak,
szcz´Êliwà chwil´ i pomocy Êlad,
∏agodnà miar´ i nie∏adu stan – na przemian,
dziÊ i jutro, jutro i dziÊ, daj´ wam.
O szcz´Êliwej godzinie, o dniu zapiecz´towanym
modnym postanowieniem Boga,serca wasze nape∏nione
˝arem pokory, okrzep∏e skruchà – odnajdà pojednanie.
Przez wrota ociemnia∏ych z rozpaczy pustyƒ,
przez gorycz ukrytych w sercach s∏ów,
przez niebosi´˝nà wielkoÊç Mà,ustanowi´ twoje jutro.
Goràcym wo∏aniem: “ Ojcze, oni nie wiedzà, co czynià“,
upraszam m´ki Mej, gotowoÊç powtórnà.
niechaj kielich m´ki Mej wznowion zostanie,
aby narody utrzymaç w doskona∏oÊci wielbienia Ciebie Ojca.
O, m´ko, piekàcy bólu ran wielu, przeniknij serca
wezbrane grzechem i oczyÊç mamony p´d.
Ojcze, Twoja wola Mnà zaw∏ada, upraszam pokoju stan
nad Êwiata marnoÊcià. Ojcze, Jam gotów. Jezus Chrystus.
“ Pragn´” serce Me wo∏a, pragn´, od wieków oswobadzaç was.
Goràcym tchnieniem Mi∏osierdzia Mego nape∏niaç.
Jeszcze czas na odnow´, uczyƒ serce swe gotowe,
porównaj czas, który prze˝y∏eÊ z czasem w tobie zapisanym,
oddziel najpi´kniejsze chwile od zniszczeƒ serca mamonà,
przyoblecz skruchy Judyma p∏aszcz, wyciàgnij d∏oƒ
na zgody znak. Czy pragniesz pe∏nych ja∏mu˝ny koszy?,
a mo˝e mi∏oÊç poblad∏à umartwienia czasem pobudziç raczysz
i orle pióro w szponach ciemi´˝cy uka˝e ci, i˝ – JesteÊ –,
nie zginà∏eÊ, choç krew sàczy∏eÊ przez lata z ran zniewoleƒ.
Dzisiaj, jesteÊ, zatem chciej odnaleêç Boga,
oddal sprzeniewierzenia.
Królowà, obra∏eÊ Matk´ Pana, dumnie wspierasz si´ Jej mocà
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i ˝àdasz, bez przerwy ˝àdasz dóbr.
Ponad wszelkà mi∏oÊç, ponad godnoÊç, ponad g∏´bokà wiar´
i znicz swej chwa∏y – po˝àdasz dóbr.
Ludu wybrany – Ró˝aniec zapobiec jest w stanie
twego oddalenia dzieƒ.
Ludu wybrany, przyzywa ci´ w pokuty czas
najczystsze s∏owo “korona“, nie królewski jej znak,
lecz Chrystusa cierƒ. Korona okalajàca twoje pragnienia.
Korona cierniowa. Blednàc z bólu, unosisz g∏ow´ swà,
choç skorumpowana grzechem pod ci´˝arem bólu ugina si´.
Gotowà recept´ w twà wk∏adam d∏oƒ: pokuta, Ró˝aniec
i skruchy twej s∏owa przejednaç sà w stanie Ojca i Syna,
naznaczyç ci´ mirem i wiecznym chwa∏y wo∏aniem: “hosanna”.
Przyjmij mój zapis, lekarstwo spo˝yj, odnaleê pojednanie
w czystej s∏u˝bie Bogu: wola Twoja bàdê.
nadejdà dni wo∏aƒ i z przeogromnej sàczàcej Rany
z Serca Chrystusa, oczyszczajàcy sp∏ynie pokój.
Ludu wybrany, przyjmij krzy˝, on ci´ umocni
w godzinie zbli˝ajàcych si´ dni. GotowoÊç uka˝,
w szeregi twe, dolin zawo∏aniem, mistrz z∏a
przepastnà wst´g´ rozwinie i wówczas to
krucyfiks wiary wespó∏ z Ró˝aƒcem opasze ci´.
Ludu, czas ten miarà mocy Boga okaêe si´,
miarà wezbranych wiosennych rzek zaleje ci´.
Czuwaj, oto zbliêa si´ stan na wygnaniu,
on ci odpowie wiernoÊcià ˝o∏nierza.
Drogi ob∏ok jasnej mg∏y przyçmi swà jarzàcà moc,
ograniczy swojà w∏adz´ i ustàpi, gdyê rzek∏ Bóg:
“Dwu panom s∏uêyç nie b´dziesz “.
nasiàkni´ta ziemia wo∏aç b´dzie z mocà.
Przyblad∏e twarze matek i sierot oznajmiaç
swym smutkiem b´dà dni po˝ogi.
Czy pragniesz ju˝ dziÊ doêyç ci´˝kiej trwogi,
którà czas powstrzymaç si∏à pragnie jeszcze?
Ludu mój wybrany – uka˝ Matce serce, nie w z∏ota
ozdobie, lecz w skrusze za grzechy odejÊcia
i wzloty mi∏oÊci nieczystej. Pozwól si´ prowadziç
w Mi∏osierdzie Boskie.
Dojrzewajà s∏owa zasiane trzykrotnie, nie pragniesz
mej mocy, ani moich zwàtpieƒ w twà przynale˝noÊç
wskroÊ Mi∏oÊci Matki. Oczekujesz nad wyraz
ziszczenia si´ w tobie, na miar´ rodziny narodów
europejskich, znamion. Ludu mój wybrany, one
w tobie tkwià, chciej je mocà swej wiary wydobyç.
widocznione uka˝à Êwiatu, i˝ nie Europa jednoÊcià
jest ludów. JednoÊç ustanowi Polska.
Czy za wiele ˝àdam za darów mych miar´, czy
za wiele pragn´ Róêaniec wskazujàc, czy przez
Bernadett´ wo∏ajàc nie da∏am ci poznaç
skàd czerpaç masz si∏´?
Owiƒ serce blaskiem Mej Dziewiczej mocy,
przyjmij czas boleÊci jako oczyszczajàcy,
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przeczekaj w malignie dni letargu dusz
i obudê si´ jutro jako wolny ju˝, nie wolnoÊcià
miary polityki danej, lecz pobudê swe serce
i odrzuç kajdany zniewoleƒ niewiary.
Najmilszym dla Êwiata or´dziem dziÊ jest Ró˝aniec,
pokuta i mi∏oÊç gest zawarty w przymierzu
ojczyênianych s∏ów: Honor i Ojczyzna, a z nimi jest Bóg.
Szcz´Êliwe dzieje i niewoli czas, historii marazm,
powszechnoÊci g∏az, uk∏ady i stopnie sprzeniewierzeƒ wielu
oddali∏y, miast zbliêyç ci´ do krainy celu.
UtopijnoÊcià szlachetnych zamiarów i porywem ujarzmionych
s∏ów, szed∏ naród, by móc przetrwaç, z cieknàcych ran
powstrzymaç krew, ukazaç, iê orze∏ nie szponów mocà,
lecz jednoÊcià zrzuca narzucony p∏aszcz.
Prosz´ i wyznaczam ci rol´ na lata najbli˝sze,
pragnij zostaç narz´dziem mym czystym na odnowy czas.
Gardê pokusà dóbr, rozsiej wiary znak, uka˝ si´ jako
wielbiciel Boskich cnót. “Wiara, Nadzieja, Mi∏oÊç”
niechaj stanà u twych wrót i b∏agaj Boga
na spe∏nienie si´ woli Jego w tobie. Mamona twój wróg.
Piekàcy ból rozrywa serce, piekàcy szelest niemrawych
czynów uwydatnia twà przynale˝noÊç, gorliwoÊç i udr´czone
lata niemocy do krwawej zemsty na sobie samym.
Licznymi wzgl´dy i stanem pogardy otaczasz si´.
Oczyma duszy lgniesz do mi∏oÊci,
lecz staczasz si´ w przepaÊç bezmiaru.
Ufasz i b∏àdzisz, pragniesz i czekasz czy zawo∏anie
buƒczucznych s∏ów z dolin nie wyjdzie.
Spierasz si´ o koron´, gardzàc jej cierniem,
ubiegasz si´ o aplauz mianujàc si´ synem,
odbiegasz od ofiar rozdajàc ja∏mu˝n´.
Czy serce przemówi, jeÊli szum tak pró˝nych
s∏ów i zawo∏aƒ, radoÊci i pychy zniewala prawoÊç,
wiar´, a ustanawia na wzór Zachodu – pe∏ny talerz?
Nie n´dzà karmiç pragnie ci´ mej mi∏oÊci miara.
nie prowadziç w zau∏ki niedopitych wód, lecz stworzyç ci
przestrzeƒ, abyÊ dzia∏aç móg∏ niosàc w sobie krzy˝ przynale˝noÊci.
Zaufaj narodzie, b∏ogos∏awionà form´ wtapiajàc od wieków
w drog´ twà, wydobyç ci´ pragn´. Ukazaç Êwiatu czym
naród polski szczyciç si´ mo˝e. Mi∏oÊç i wiara emblematem twym,
a dzieje trwogi i twych wyrzeczeƒ, wskazaniem, i˝
Mi∏oÊç Boga – cierpieniem znaczona.
SpoÊród wielu pi´knych s∏ów, spoÊród idàcych w z∏otej
szacie lat, przybli˝eƒ mocà odczuç tobie dam posmak mej mi∏oÊci.
Nape∏ni´ twój dzban i gorliwoÊç wespr´, lecz prosz´,
zawierz mi, nie koniec w tym cierpieƒ, nie koniec zawo∏aƒ.
Twojà przynale˝noÊç wskroÊ Serca Mojego ustanawia Ojciec.
èal i skrucha objàç musi ci´ i ukazaç zechciej, ˝e ten
dar pokarmu, którym ci´ nasyc´, nie jest tamtà miarà,
którà pragnie serce. Zakotwicz swà si∏´ w dobrobycie,
lecz wiedz, i˝ ona ci´ zniszczy.
Wo∏anie me nasiàkni´te krwià.
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Radosnà nowin´ odda ci mà˝ stanu, którego nie chcia∏eÊ,
obwo∏a si´ twórcà teorii bezwzgl´dnej, odnowi nadziej´
i u∏o˝y w grobie nadgorliwy p´d w obcoÊç. Ujarzmi twà pych´
i ukaêe ogieƒ pragnieƒ twojej duszy. Odm∏odzi twe wn´trze,
lecz trzymajàc rózg´ w obu d∏oniach spi´tych, odpocznienia nie da.
Przyczó∏ek twych zas∏ug uka˝e ci w spójni z wyrzeczeniem twym.
Bezlitosny poszum uleg∏oÊci twej spowije ugory, wyswobodzi
zieleƒ traw na wyschni´tym wzgórzu.
Porosty ustàpià i nadejdà dni wschodu ziarna – gleba,
choç zapiek∏a, lecz orna. Rozrzucone ziarno plon obfity zdarzy,
krew wsiàkni´ta w ziemi´ mocy nie uka˝e, rozszala∏y skowyt
krwiopijczych szakali, uka˝e przed Êwiatem
niemoc Moskali i planu ich zemsty.
Uwidoczni Bóg w narodzie polskim miano rozjemcy.
Szcz´Êç Bo˝e, niech b´dzie zawo∏aniem gromkim w dokonania twe
przysz∏e, choç dziÊ dzwonià dzwonki pobudzenia do cierpieƒ
i wyrzeczeƒ tych, co wierzà, aby wzmacniaç dzie∏o Chrystusowej m´ki.
Broczy krwià bok Chrystusa, poranione stopy, d∏onie, ca∏e cia∏o.
Uwidacznia Bóg swojà bliskoÊç w tobie, byÊ cierpieç nie musia∏,
narodzie wybrany, na wzór m´ki Jego – krwià zlany.
Ujmuje ci przy tym zasobów ˝ywnoÊci, o post prosi, pokut´,
porzucenie z∏oÊci. Nad wyraz g∏´boko swój przebity bok
ukazaç ci pragnie, a w nim swobod´ dzia∏ania –
oczyszczajàcy pràd mi∏oÊci mi∏osiernej.
Wierny bàdê, narodzie, zasadzie ci znanej “Ojczyzna, Honor, Bóg“
rozpuszczà kajdany, przepalà niezgody, uwolnià narody
od zniewoleƒ wiary. Bàdê mi wierny, narodzie, wytrwa∏y i pogard´
uka˝ w p´dzie do nicoÊci. Bóg ci´ prosi.
Przyczyn´ wszech gwa∏tów, rygorów i wojen stanowi opór na wnikanie
Boga w zasad twoich stan. Opieka Maryi i P∏aszcz Jej Pokoju
otula ci´ zewszàd, lecz wiedz, godzina powtórnego przyjÊcia
Chrystusa si´ zbli˝a.
Dojrzewa ∏an i t´sknot wymóg obezw∏adnia dziedziny z∏a.
Krótka chwila i potop czystej mg∏y wapiennej rozleje si´ zewszàd,
opary jej b´dà bezpiecznym schronieniem.
Ludu mój wybrany, chciej oddaç swà bied´ w zamian
za wzniesienie ramion w krzy˝a znak
Ukrzy˝owanie twoje we mnie nastàpi i wyda
szczególnà moc w zmartwychwstania czas.
Przejrzà oczy mego ludu, uwidoczni´ w nim mój znak,
lecz czy pierwej ci´ dosi´gnie wieniec lauru, czy cierpienie zmo˝e?
odpowiedê w tobie zawarta i wybór do ci´ nale˝y.
Tiara, przy∏bica i miecz prowadzà ci´.
Serce, gdzie jest serce, a w nim mi∏oÊç?
Dopóki nie wyzwolisz jej z trzewi swych,
nie ziÊci si´ lauru liÊç.
Obejmij krzy˝, pójdê w drog´ mà jawnà formà
przynale˝noÊci. Bóg ci´ prosi.
Czy zdob´dziesz si´ na gwa∏t? Zadaj gwa∏t swej niemocy,
wyzwól serce a w nim mi∏oÊç, najczystszà, êródlanà mi∏oÊç.
Ojcze, Niebieski Ojcze, niechaj broczy Serce me,
krople krwi jasnych marzeƒ niechaj zbli˝à dzieƒ ufnoÊci
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i uka˝à, i˝ cud ziÊci si´.
W Polaków dzieje pi´knà strunà sp∏ynà s∏owa przymierza.
Pielgrzym czas ju˝ odmierza modlitwà czynu.
Spoufalony z Bogiem i Matkà, trwale odnowi Êluby,
ludzkie nami´tnoÊci powali s∏owem:”cierp”.
Cierp za winy lat przesz∏ych, za mocno utwierdzonà
w tobie pych´, za przewrotnoÊç idei i za miecza r´kojeÊç wydobytà.
Dzieƒ sprzeniewierzeƒ i ob∏udy zaw∏adnà∏ tobà,
zatem wprowadê godzin´ zemsty,
lecz nie wobec brata, a wobec z∏a.
Si∏a mocy modlitw Jego wymierzona w Plac Czerwony,
nadejdà dni, ziÊci si´ przyrzeczenie Matce dane.
Maryjo, Pasterz Âwiata u stóp Ostrej Bramy rozleje mi∏oÊç.
Narodzie Polski – uwierz, aby staç si´ móg∏ cud jednoÊci
– ty musisz cierpieç za grzechy m∏odoÊci.
W spowinowaconà z tobà Krain´ krew i woda sp∏ynie,
w dojrza∏à wol´ ich dà˝eƒ Mi∏osierna Mi∏oÊç staraƒ do∏o˝y,
kajdany runà u podstaw – naród si´ wyzwoli, lecz p∏akaç b´dziesz ty.
Euforia ich lawinà z∏a w ciebie uderzy.
Narodzie Polski, niechaj uwierzy serce twe, by ziÊciç móg∏ si´
kapita∏ mi∏oÊci z∏o˝ony Matce, twe serce krwawiç b´dzie
radoÊcià i t´sknotà za Ojców twoich ziemià.
Narodzie Polski, niechaj nie cierpià tamci za Bugiem –
Ojciec przyrzek∏ im wolnoÊç – ziÊciç mo˝e si´ przez cierpienie.
Przyjmij krzy˝, t´sknoty Krzy˝.
Wielorakà umow´ pragn´ zawrzeç z tobà poprzez przekazanie ci
palmy pierwszeƒstwa na zrzucenie kajdan.
DziÊ dzieƒ euforii Êwi´cisz, lecz wiedz, nadejdzie dzieƒ
ziszczeƒ poprzez postaw´ twà, rozleg∏ych ziszczeƒ Êwiata.
AbyÊ juê dziÊ udêwignàç móg∏ ci´˝ar twych zadaƒ,
pragn´ powtórzyç: umow´ z tobà zawieram.
BliskoÊç Bo˝ej Mocy w tobie trwa, upominam ci´ zatem,
chciej miecz schowaç wobec brata,
chciej testament Ojców odgrzebaç w popio∏ach
i umocniç dozgonnie przyjaêƒ twojà ze mnà Bogiem.
Korzystne uk∏ady w r´ce twoje wk∏adam – pojmiesz za ˝on´
w prawowity zwiàzek, jak Mieszko Dobraw´, tak ty staniesz
r´ka w r´k´, rami´ przy ramieniu z sàsiadem z za Buga.
Nie z Litwà, Estonià czy Ukrainà – z ca∏a Wielkà Krainà.
G∏os Boga w uk∏ad ci´ zaprasza.
Oni cierpià, ty cierpieç musisz, oni pragnà Boga,
ty Êwiat∏em duszy przy Nim trwasz.
Przyjmij ∏agodnie krzy˝, który wr´czam ci, nie gardê
sàsiadem wielkim jak g∏az, przez ciebie Bóg
obdarzaç pragnie ich si∏à swà.
Mi∏ujàc, przyjmij krzy˝, który stanie si´ lilià
w godzinie ziszczeƒ. Zlej´ na was kobierzec mej chwa∏y,
pokój doskona∏y na wieki.
Chciej cierpieç, byÊ móg∏ weseliç si´ czasem zmatwychwstania.
Ludu wybrany, przystàp do umowy ,Najczystsza Panna spoufalona
od wieków z tobà, macierzyƒskà otuli ci´ formà i oburàcz
s∏aç b´dzie radoÊci, lecz teraz raz jeszcze ci´ prosi
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o oddanie si´ za braci swych wiar´.
Z∏ó˝ ofiar´ poddaƒstwa, Jej – Matce, b´dzie to ju˝ ofiara ostatnia.
Zabrzmià dzwony, rozlana krew w ziemi´ nie wsiàknie,
lecz kurtyna z∏a p´knie i przed oczy narodów ukaêe si´
pierÊcieƒ scalajàcy ziemi´ krwià Êwi´tà zespolone.
Ofiara krwi wymaga – jej pe∏ni´ otrzyma.
Pielgrzym stopà swà stanie w ziemi koleinach, uca∏uje
jak bóstwo pot´pianà dotàd, odwróci innowierców
i przywróci pokój r´kà Boga dany.
Âwiat oniemia∏y przyçmi bogactw swych moc.
Lud rozlany w szeregi zasobnych, obna˝aç b´dzie rany,
ukazywaç pot krwawy i ziszczenia chwile.
Dzieƒ pokoju nastàpi, mogi∏y ojców ró˝owieç b´dà
ziszczenia chwilà ich màk, cierpieƒ, znoju.
Nadejdà dni pokoju. Chrystusowa obietnica powtórnego
zejÊcia uka˝e Êwiatu, i˝ ten, który cierpia∏, darmo
∏ez nie roni∏. Odpowiedê otrzyma Genera∏, w przeguby ràk
Ojciec mocà swà ukazaç mu zechce szlachetnà,
cichà i pokory pe∏nà jego postaw´.
Unaoczni Êwiatu, i˝ ten, który zapobieg∏ cierpieniom
wczeÊniejszym, wart jest dowodzenia w okresie
przedniejszym – pe∏nym chwa∏y Bogiem zapisanej.
Powtórzy przysi´g´ i obejmie krzy˝– figur´ i oburàcz
przy niej tkwiàc oznajmienie wyÊle w Êwiat: ”Bóg ocaleniem,
a Moskal mój brat. Brat w Bogu zachowany, brat S∏owianin”.
Ziemio, przyjm nasze ∏zy, wo∏aç b´dà matki,
podzi´kowaƒ ostry g∏os dzwonków i fujarek echem si´ rozleje,
powstanà zagony urodzajnych zbó˝.
Godzino szcz´Êcia, Ziemio Wielkich Scaleƒ, Bóg pragnie
ci´ objàç przyrzeczeƒ swych gamà,
przybli˝ swe ziszczenie przez Polaków wiar´.
Nadejdà dni ziszczeƒ si´ Prawa. Uduchowiony ∏ab´dê nadp∏ynie,
ustàpià rydwany, koÊcio∏y runà doktrynà nabrzmia∏e
i ustanowi Bóg jednoÊç pot´gà swego s∏owa.
Chwila dojrzewa, sztandary, proporce i goÊcinna sala w szyku gotowe.
Ludu wybrany, zgod´, wyraê zgod´ nie na puste sto∏y,
lecz na utwierdzenie si´, i˝ pierwszoplanowà, najczystszà,
gotowà strawà dla ci´ – Bóg. Cia∏o Jego i Krew,
Majestatu si∏a i gniew, goràce s∏owa zapewnieƒ i zew,
wszechobecny w tobie zew Krwi Jego.
Dog∏´bnà mocà przeniknà∏ ci´ wprzódy, odebraç pragnie
powinowactwa eklektyczny stan. Przemo˝nà mocà odnowiç,
parafowaç testament od wieków zapisany r´kà Ojców twych.
Nadchodzi moment ziszczenia kart S∏owa.
Przy∏bica dana ci wprzódy odpadnie z narowoÊci twej
i ustanowi´ ∏ad ∏adem proroków zwany.
Uka˝´ ci niedbalstwa i zawody pope∏nione.
Oskar˝´, po czym usprawiedliwi´ i umocni´ ∏ad ducha twego.
Oczyszczony na piedesta∏ wstàpisz i odbierzesz mir.
Koƒczàc, zach´cam ci´, przystàp do uk∏adu.
Oddaj coÊ winien, rodzeƒstwu przyrodniemu chleba
nie odmawiaj, w czystà kart´ wpisz zadaƒ twych dok∏adne cele.
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Uka˝ wespó∏ z Patriarchà, i˝ KoÊció∏ jest jeden,
a Bóg w ka˝dym cz∏owieku.
Zbawiciela tron ustanowion, nadejdzie godzina ziszczeƒ
i przyb´dzie On, w chwale i zaszczytach: Bóg Ojciec,
Syn Bo˝y i Duch Âwi´ty – Mi∏oÊç ich wzajemna
Oczekuj Narodzie – pierÊ swà ods∏oƒ, popio∏u warstwà
jà posyp, gdy˝ Bóg dope∏ni przyrzeczeƒ swych.
Dziejowy kurant og∏asza por´ ostatnià.
Uwierz, ˝e jesteÊ Bramà Narodów.

Cz´Êç druga
Dog∏´bnà mi∏oÊcià, pe∏nà skruchà i nadziei jasnà formà,
um´czony naród twarz swà os∏oni.
Gloria, wo∏aç b´dà strony, wo∏aç b´dzie stan, ukazujàc Bogu
mi∏oÊç wyp∏owia∏à, lecz gotowà do jasnoÊci s∏ów i oddania.
Brzmià meandry tanich s∏ów w doskona∏ej bieli,
dziÊ zas∏oni∏ s∏owa Bóg, by utrwaliç w tobie, narodzie,
przebrzmia∏à nut´ rozkochanych s∏ów modlitwy cichej
u Jasnych Wzgórz Cz´stochowskiej Pani.
Rozda Bóg ja∏mu˝n´ z∏o˝onà Mu wprzódy,
nadziejà nape∏ni pró˝ne dzbany wasze
i oliwy doda do gasnàcych lamp.
MàdroÊci przyda i utwali pokój – pojednanie.
Poprzez cichà noc dni spustoszeƒ pe∏nych,
poprzez okolicznoÊci dementi i obaw,
poprzez chlubà zwanych, a niespójnych dni
wymierzy Bóg prawd´, otrze twoje ∏zy opiekà
stubarwnà Jasnogórskiej Pani, odmieni twe êród∏o
zniewoleƒ, napomnieƒ. Wyprowadzi owce z kolczastej
g´stwiny, ofiary za˝àda nie z cór ani synów,
lecz z serc Mu oddanych stanowieniem b∏ogim.
Zaufaj, zaufaj narodzie, twej woli przetrwania
Mi∏osierna Matka, zawo∏aniem waszym stroskana,
serca odnowi. Odmieni los tamtych.
Dzieje twoje spisze, piecz´ç nowà stawi,
nape∏ni ugodà, oddali Moskali, przybli˝y ci
przysz∏oÊç w krat´ ofiarnà zdobnà.
Czy jà przyjmiesz twà postawà godnà?
Zaufaj, trzykroç bierzesz wi´cej, niêli Bóg ofiarà
Serca Swego Syna na twój stan posy∏a.
Trzykroç odejmij od ust kiedy strawy zbywa,
byÊ czas mierny nakarmiç móg∏. Prosi ciebie Bóg.
Dog∏´bnà histori´ w sercu swym zamykasz, otwierasz si´
po to, aby móc okazaç, Êciemnia∏à na bràz, z∏otà twà
obràczk´ powinowactwa czcicieli goràcych
czystej krwi mi∏oÊci Matki i Syna.
Narodzie! – Wybi∏a godzina, a ty ciàgle trwasz
w pos´pnej miernocie.
Dojrza∏y czas zbli˝eƒ, zawo∏aƒ i bliskoÊci we mnie – przemija.
Nadchodzi godzina cz´stokroç wo∏ana: zeÊlij Ojcze Syna.
G∏os ludu u progów goÊcinnych jasnoÊcià s∏ów stoi.
Co Bóg ustanowi, ziÊci si´. Czy naród gotowy do s∏ów odebrania?
Najmilsza Matko, nasze zawo∏ania ziemskiej sà urody,
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nasze zawo∏ania nie niosà ugody.
Bierze probierz Bóg z odm´tów i stanów przebudowy celnej,
bierze Bóg màdroÊç twà i roztacza fragment
utwierdzonych w tobie przesàdów i proroctw.
Nadziejà ci´ wspiera przysi´gi twych Ojców
i m´czeƒskà krwià wielkich i rekrutów, lecz twe serce wo∏a
gotowe znieÊç wiele, lecz nie niedostatku, cierpienia
czy krzywd. Twoje serce wo∏a o maj´tnà przysz∏oÊç,
o dni pe∏ne zguby rozliczeƒ i skarg, o frustracj´ jutra,
poprzez twej wiernoÊci krach.
Je∏czejà ja∏mu˝ny dane wprzódy mi, mi∏oÊci nie siejà
twoje przysz∏e dni, choç mocà swà Boskà Bóg przynagla ci´,
ukazujàc jutro w pi´knej barwie dni, poprzez dziÊ w cierpieniu
i uznaniu, ˝e co ci naznaczone nie odwlecze si´.
Chciej wi´c roztropnoÊcià i umiarem dóbr rozbudowaç wn´trze,
i ukazaç cel ugody na rozstanie si´ z mocà ziemskich pragnieƒ.
Nazwijmy je progiem, który nie przekroczysz, chcàc Bojaêni
Bo˝ej ukazaç si´, jako marnotrawny, lecz kochany syn.
Ludu mój, cierpià narody dalekie, cierpià, krew przelewajàc,
tobie bliskie. Cierpi w niedostatku Czech, Moraw i W´gier,
lecz ty Polski synu, cierpieç musisz wi´cej, nie, aby
postanowienie Boga wskroÊ przekreÊla∏o twà duchowoÊç, oddanie.
Nie,lecz, by procentowa∏o Ojców twoich miano: Polak, ludem
wybranym i owocem trojga. Polak, Rusin i Czech – granicà
ich Wo∏ga – rozpowszechniç im dam chwa∏´ Mà Maryjnà.
Rozpowszechniç szczególnà czeÊç i chwalebnà.
Rozbrzmiewaç znów b´dà mi∏ujàce strofy Litwinów, ¸otyszów, Moraw
– JednoÊç Europy – droga jej na wschód.
Nie Sasi, Germani, nie flamandzki lud obejmie ci´
bratnio tworzàc zdroju w bród.
Obejmie ci´ Litwin i Rusin oburàcz.
W nich twa si∏a tkwi i s∏owiaƒska krew.
Nie miecz, nie krew, nie goryczy smak,
lecz dobrodziejstw miar´ wspólnocie tej dam.
Dam jej zakosztowaç wolnoÊci i dóbr, lecz pierwej
chciej do mnie w pokucie dni przyjÊç,
odebraç tà miarà, którà pragn´ daç.
Szczególnie ci´ prosz´ o dojrza∏oÊç twà.
Na framudze drzwi swych sàsiadów wpisz:
“wolnoÊç i ostoja, drogowskazem krzy˝”.
Dzisiejszà nadziej´ unaocznia wam krew
p∏ynàca tam i ugoda w was.
Oczyma przez ∏zy ludy tamte proszà: ”U∏askawiç chciej,
Mateƒka Najdro˝sza, nasze bliskie dni na radosne jutro”.
Dr˝à w posadach mauzolea, a kremlowski kurant
wybiç ju˝ dziÊ pragnie zwiastowania czas.
Chciej, ludu, umocniç ich w dojrza∏oÊci znak,
tych, którzy cierpià i b∏àdzàcych te˝, nie skargà skamielin,
nie piecz´cià piekàcych s∏ów oddaleƒ.Chciej przygarnàç
jako braci i roztoczyç wolnoÊci w nich Êlad.
Uka˝ im swà gotowoÊç i w klapie twej znak.
Mi∏owaç kaêdy pragnie, mi∏owanym teê byç,
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Jezus Chrystus mi∏owa∏ – drogà Jego krzy˝, a zwyci´stwo
oburàcz przed Êwiatem ukaza∏. Zmatwychwstania choràgiew
rozwinà∏ jak ˝agiel, Jego ∏odzià dziÊ p∏yniesz, nie dryfuj,
lecz dà˝, radosnà nowin´ godnie Êwiatu g∏oÊ,
i˝ wyzwolicielem jutra najpewniej jest Bóg.
Droga w jarzmo jest trudna, lecz Êwit twego jutra
zorzà rannà ju˝ Êwieci i oÊwieca strony.
GoÊciem radosnej nowiny i mile widzianym
w Jezusie Chrystusie – Polski lud. Czy wybrany ?
Nie, wytrwa∏y w okazywaniu uczuç Matce Jego.
DziÊ Jej mocà p´kajà mury i okowy z∏a.
DziÊ mocà Jej gnà si´ kolana pogan, lecz Jej mocà
dziÊ równieê Êwiatu ostrze˝enie Êle jadowity wà˝.
Pogromcà si´ stanie mà˝ oddany Bogu – Pasterz Âwiata.
OÊwietlone wn´trze Mi∏oÊci Mi∏osiernej nad Êwiatem zawiÊnie.
Krzy˝ spoufaleƒ wieloÊci poddaƒstwa znak z∏o˝y.
Bóg ramieniem obejmie dalekie narody, spo∏ecznoÊç odbuduje
Tajemnicà S∏ów, kto s∏ucha ten wie – nadziejà jest Bóg.
OkolicznoÊç zdzier˝y w∏adca Êwiata,
niepomny na s∏owa: ”Ona zetrze g∏ow´ twà”.
Blizny Maryii Êwiat∏oÊcià rozpali cudownoÊci uÊmiech.
Narodzie Polski, oto rodzi si´ szczególna twa misja.
Szcz´Êliwej drogi. Bóg ci´ wzywa, nie piorunu s∏owem,
nie m´ki znoszeniem, lecz uciszeniem pragnieƒ natury zawi∏ej.
Odbuduj ród Polaków na wskroÊ czystej krwi, lud zdolny
do wyrzeczeƒ, godny s∏ów przysi´gi: ”Ojcze, bronià naszà
nie zbroja, lecz mi∏oÊci szkaplerz, przed oczy nam postaw
nasze przesz∏e dni i obudziç zechciej szlacheckà
w nas miarà naszà wiernoÊç Tobie i Maryii Pannie”.
Oniemia∏y zewszàd i spoufalony w Bogu t∏um ogarnie wrzawa.
Proporce i chusty, at∏asu sztandary pochylà swe czo∏a,
lud, ju˝ dojrza∏y mi∏oÊcià odnowy, postanowi
trzewia swoje oswobodziç. Hosanna, wo∏ajàc, oczyszczony
z pragnieƒ, pop∏ynie ju˝ falà Matki jasnà myÊlà.
Oczyma odnajdzie o∏tarz podzi´kowaƒ, paciorki Ró˝aƒca
stanà si´ dlaƒ wiosnà dokonaƒ przejrzystych.
Odrzuci czas d˝d˝ysty, nastàpi s∏onecznego blasku chwila.
Jezus i Mayja – obroƒcà sà twym.
Narodzie! Palm´ pierwszeƒstwa przyjm, rozsiane sieroty
zespól i stwórz jednoÊci dom.
Wizja proroczych s∏ów odm´t poruszy. Poprzez Dunaju fale
i Wo∏gi uroczyska, poprzez Bug i Dniepr pop∏ynà ∏odzie
zalane krwià. Krwià czystà Chrystusa Ran.
Symbol ugody zjednoczy was – Chrystusowa m´ka.
Po∏o˝ycie tamy niespójne dziÊ jeszcze, tamy s∏ów
zazdroÊci na rozstaju dróg o pàsowà ró˝´, dobrobytu stan,
lecz mym progiem dla was stanie si´ modlitwa –
pocieszeniem dla was i dla wszystkich gmin.
Narodowà pieÊƒ ochryp∏ymi s∏owy i rozwartym sercem,
choràgwià Chrystusa, og∏osicie Êwiatu pokój narodowy,
pokój dam wam Ja. Nie gardêcie zach´tà.
obumiera w was w konwulsyjnym skr´cie szczególna
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niewiara w wasze pos∏annictwo. Kosze pe∏ne jad∏a
rozdacie dla tych, co korzonkiem w buszu pragnà ˝ycie wspieraç.
Lilijà si´ stanie brewiarz s∏ów niewieÊcich.
Omdla∏à z mi∏oÊci i oddania krwi przemieni Bóg
w has∏o: ”Droga do wolnoÊci, Ojczyzna i Honor,
a sztandarem Bóg”.
Blizna Matki lica obwieÊci wszem Êwiatu doskona∏à jednoÊç.
Podaj r´k´ bratu z za miedzy i morza, i wód oceanich,
podaj r´k´ bratu, serce twe nie k∏amie. OczywiÊcie niesie
zawiei Êwiatowej i oczyma duszy pragnie przy Królowej
odbudowaç Êwiat, z posad ruszyç z∏o.
Dope∏ni si´ w tobie przykazanie o doskona∏oÊci
zawi∏ych twych dróg.
DziÊ prosz´ ci´ – otwórz serce swe, abym g∏´biej móg∏
Êwiat∏oÊcià mà wskroÊ ciebie przepaliç do cna, nie koƒczàce si´
skargi i oblicza dwa, pych´ i nienawiÊç do g∏oszonych praw.
Ludu mój wybrany, kiedy nadszed∏ czas oczyszczeƒ, ∏ez
krwawych i spoufalonych ze mnà – Bogiem twym – màk,
ju˝ nie jesteÊ w stanie odwróciç tych dróg, co przed tobà,
rozkazem mym, rozpoÊciera jadowity wà˝.
Przebrniesz przez gehenn´, lecz najszczerzej wierz, twoja
mi∏oÊç do mnie odwróci, przekona i utrwali w budowniczych
Wie˝y Babel doskona∏oÊç mà.
Piorunochronem S∏owo me, piorunem burz trwogi –
z∏o zniszczone stopà Jej.
Ustanie przebrzmia∏y dzwon wiwatów z∏a.
Korzenie Jej blizny przetrwanie znalaz∏y.
Progiem nieufnoÊci, tamtejszych dziejowych skarg,
otwieram byt twój. Trwaj! Dope∏nienia dokona Bóg.
miarà trwa∏ych zapisów szkatu∏ celebransy czeÊç pop∏ynie
wonià kadzidlanych dymów.
Patriarcha i Namiestnik Chrystusa obok siebie stanà,
modlitwà dzi´kczynnà Tory s∏ów i Biblii, Islamu ksiàg
prastarych i wszelkiej religii, godnie chylàc czo∏a,
przemienià nadziej´ w radoÊci nowin´:
”Bóg Panem jest jednym wraz z Duchem,
Synem i Najczystszà Matkà w Niepokalanym Jej Pocz´ciu”.
Bóg obejmie Êwiat ramieniem, pozwoli zejÊç Dzieci´ciu:
“Duchu Mi∏oÊci zejdê na pado∏y”.
Aby tak sta∏o si´ chciej dzisiaj cierpieƒ bez krwi i ran,
bez màk niewoli, bez cedu∏, zakazów, a tylko powoli
swà kromk´ chleba dziel dziÊ na cztery.
Ludu wybrany – kocham ci´ szczerze i przez ran´
mà Êwi´tà zaklinam – wybija godzina.
Ostrze˝enia s∏owa zach´ty sà progiem. Uwolnij, uwolnij
swe serce i w biegu do dóbr zatrzymaj si´,
nie niszcz swoich stóp na kraw´dzi z∏a.
PieÊnià, zawo∏aniem i ostojà – Matka, Jej szcz´Êliwa d∏oƒ
i zbola∏e Serce o drog´ krzy˝owà,
jeÊli dziÊ nie zechcesz zach´ty mej przyjàç.
Miecz, skarga i ból, a wraz z nimi rozpacz.
Dobrobyt jest ostrzem. ¸askà Matka Boska.
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WIZJA PRZYSZ¸OÂCI
(z przekazu Istot Bo˝ych)

Dokonaƒ chwili w swe szpony przejmuje czas. U stóp Jezusa kl´czàc Maryja uprasza:
Zmi∏uj si´ Synu. Gotowy wyrok upadku z∏a wyda∏ ju˝ Ojciec. Przeminà dni pe∏ne ognia
i gwa∏tu, jak wicher spadnie pó∏nocna strona i od∏àczy to, co stanowi morze, od tego, co
stanowi làd. Apokaliptyczny efekt dojrzewa. Strugami ognia roz∏upie w py∏ stron´ zachodnià. Odmierzy pó∏ i doda to stronie z po∏udnia. Pop∏ynie krew, lecz nikt nie spojrzy w t´
stron´.
Mniej niêli pó∏ zawiÊnie w Êwiecie w momencie ˝aru i kiedy ju˝ topiel ustàpi, opadnie
mniej ni˝ pó∏ i odnowi ziemi´. Przez okres trzech, miary niedu˝ej, roz∏àczy si´ ojciec i syn,
lecz kiedy oni strapieni o si´, odnajdà si´, Bóg spojrzy okiem Mi∏oÊci Mi∏osiernej i zbudzi
ich. Kiedy ze snu oni zbudzeni odnajdà si´, wszystko odmian´ ducha otrzyma i spadnie
deszcz. Bóg zeÊle mann´ w postaci ziarna. Cz´Êç zjedzà oni, a cz´Êç zostanie, kie∏kujàc rozmno˝y plon.
Pewne dzieje spisze dwóch, powstanie nowy, trójbarwny t´czà, ró˝owy Âwiat.
Choç b´dzie wielu w martwocie staç, choç b´dzie efekt Êwietlny dr˝eç, choç b´dzie topiel
wody swe cofaç – o˝yje Âwiat. Nie stanie si´ gwa∏t na cz∏owieku, gdy˝ nim rozb∏yÊnie, on
straci ˝ycie. Nim pojmie efekt – straci przytomnoÊç. Niewielu przetrwa. Sàd ostateczny
wczeÊniej si´ rozegra. W mi∏oÊci przed Panem sumienie ka˝de, czyste czy w grzechach b∏àdzàce, otworzy si´ i wówczas to, ka˝dy sam w sobie ujrzy: s´dziego, kata i zbawiciela. Ka˝dy!
Nastàpi “potop” sumieƒ, rozrywanie szat, gwa∏towne nawrócenia i po˝àdliwoÊç dóbr
spadnie do zera, zatrzyma Bóg czas. Cierpienia odnowy tak b´dà ci´˝kie, i˝ budzàc si´ czy
Êpiàc – ka˝dy cierpieç b´dzie. Apokaliptyczny efekt dojrzewa.
Nic ponad to, co okiem Swym Bóg zaplanowa∏ nie stanie si´. W obliczu przed Prawdà
ka˝dy otrzyma swoje zadanie. Nim spadnie deszcz, nim efekt b∏yÊnie – rozlane, rozpe∏znà
si´ macki pokuty. Ju˝ dziÊ ten efekt blokady sumieƒ ogarnia Êwiat. W promieniu 100 (stu)
czyli ˝e wszystko obejmie l´k. I tak jak piorun b∏yÊnie przed burzà, tak ka˝dy w sobie odnajdzie ca∏oÊç ˝ycia swego z∏a. Kim by∏, kim jest, jakim pragnà∏ widzieç go Bóg. Odmiana
sumieƒ – punkt zwrotny w ka˝dym, stanie si´ burzà ludzi przeciwko ludziom, ten proces
uruchomi wahad∏o Ziemi, ten proces spowoduje efekt Êwietlny (jàdrowy), ten proces przyczyni si´ do zmiany struktury Ziemi.
W ten proces wciàgni´ci b´dà wszyscy. W nim jednak ostanà si´ ci, którzy dziÊ wiedzà,
i˝ w nich mieszka Bóg. Ostanà si´ jako ˝e Lot równie˝ z ˝yciem uszed∏. Os∏oni Bóg materià Swà oddanych Mu, lecz pierwej ich w ognistà topiel sumieƒ przewrotnych zawezwaç
chce. Odda ich jako misjonarzy do walki ze z∏em.
Liczcie dni, Moje dzieci, gdy˝ czas jak z∏odziej zbli˝a si´. Pióropusz pychy z g∏owy swej
zdejmie ka˝dy, kto sàdzi. i˝ coÊ znaczy, ka˝dy kto stawia przed sobà cel Bogiem nie planowany.
W szczególnà topiel grzechów przeciwko ludzkoÊci wciàgni´ci zostanà ci, którzy bronià
jàdrowà zarzàdzajà. Spo∏eczny efekt wymiaru sprawiedliwoÊci padnie, gdy˝ nikt z imieniem jego liczyç si´ nie b´dzie. Samosàdy gwa∏ty obejmà Êwiat. Im wy˝szy stopieƒ cywilizacji, tym groêniejszy samosàd. W po∏owie wieku stanie si´ to. Lecz zanim Êwiat na moment ten wejdzie – Bóg stworzy winnic´, zasadzi w niej Patriarchów Swych – Mi∏oÊcià Je-
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go obranych. Przedstawi im zasi´g Swych Praw na czas Apokalipsy sumieƒ. I jeÊli oni zasi´giem tym odnowià Êwiat w promieniu 100 (stu), odejmie Bóg pot´˝ny b∏ysk i sprawi, ˝e
b∏ogos∏awieƒstwo obejmie wszystkich.
Zasi´g Mych Praw: O porze dnia – schy∏ku wieczora, odmawiaç b´dzie wierny Mi lud
Ró˝aniec, Ró˝aniec, Ró˝aniec ostojà waszà niech si´ stanie!
Rosja – w granicach imperium rozumiany kraj – pot´˝ny impuls duchowej energii obejmie narody. Wyzwoli w nich zapotrzebowanie Boga w tak du˝ej mierze, i˝ gwa∏townoÊç
nawróceƒ powodowaç b´dzie inwigilacj´ w nadprzyrodzonoÊç. Tym narodom Bóg odczuç
pozwoli najwy˝szy stopieƒ odbudowy sumieƒ. Z czerstwego chleba uczyni pokarm dla
Êwiata.
U stóp Maryi uka˝à Êwiatu zapotrzebowanie Bo˝e wzgl´dem ujawnieƒ wyroków Jego.
Siedlisko z∏a stanie si´ wyrocznià Pana.
Skruszone sumienia jak lawa wydobywaç si´ b´dà poza granice swych paƒstw. Krew,
po˝ogi i gwa∏t towarzyszyç b´dà przemianom. Ucisk stanowiç b´dzie trwa∏y, zwrotny
punkt ku jednoÊci z Ojcem.
Przeminà dni konwulsji grzechu i nastanie szczególny czas odbioru darów Ducha. Prawos∏awie stworzy jedno z katolicyzmem.
Efekt Êwietlany wiele istnieƒ ludzkich unicestwi, wp∏ynie to na jeszcze gor´tszy bieg
w Mi∏oÊç Chrustusa.
W∏adza ujawniajàca b∏´dnoÊç spostrze˝eƒ w∏asnego narodu, unicestwiona zostanie
miarà w∏adzy narodu.
Grzechy przesz∏oÊci uleczy Bóg Samarytanina rolà, wesprze naród i uka˝e mu dobroç
nad dobrociami – rozleje nektar mi∏oÊci.
W po˝odze wybuchów oni wsparci ramieniem Boga przemaszerujà, jak Izrael przez pustyni´, w miejsca bezpieczne – bezpieczeƒstwem Boga ukonstytuowane. W imieniu ich zawrze przymierze.
Si∏a wybuchów jàdrowych baz nieÊç b´dzie podmuch ÊmiercionoÊny.
Polska – Goliat wspó∏grajàcy z Mi∏oÊcià z Krzy˝a stanie si´ buforem konstytuujàcym
wiar´ na Zachód. Wprowadzenie has∏a o wejÊciu do Europy wymiar nosi duchowej przemiany, nie w formie eklektyzmu, lecz stricte uwarunkowanie w Mi∏oÊci z Krzy˝a. W tym
zapotrzebowaniu Bóg powo∏a Polsk´ jako Patriarch´ swego, do jednania narodowego
i mi´dzyludzkiego.
Wymiar ten ju˝ zasiew w narodzie odnalaz∏, lecz zapotrzebowanie naƒ s∏abà form´ odnajduje. Chcàc pos∏u˝yç si´ Polskà jako buforem, Bóg pragnie wyswobodziç pi´kno Mi∏oÊci
Mi∏osiernej z Krzy˝a poprzez uczestnictwo Maryi jako wspó∏odkupicielki ludzkoÊci. Pe∏nia
zachwytu objàç powinna ludzkie serca nad dobrodziejstwem Mi∏oÊci do Matki.
JeÊli impuls gwa∏townych przemian narodu przyjmuje si´ i wyswobodzenie sumieƒ delikatnà formà kszta∏towaç si´ b´dzie, wówczas Bóg usatysfakcjonuje i w Mi∏osierdziu
Swym zewrze narody na zachód od Polski. Niemcy sàsiadujàce z Polskà oczekujà na wejÊcie fali uwzniaÊlajàcej z Polski. G∏ównym zaworem niszczàcym przep∏yw, jest pycha narodu polskiego. Samozag∏ada obejmie naród, jeÊli w czas odpowiedni nie ustatysfakcjonuje
drogi swej przy Bogu.
Ramiona partii lewicowych strukturalnie to˝samoÊç tworzà z satysfakcjonujà Mi∏oÊç
Bo˝à formà.
W uk∏adzie paƒstwo-KoÊció∏ ogromnà nietolerancjà wykazuje KoÊció∏. G∏ównà wadà
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KoÊcio∏a jest niegotowoÊç na zmiany jakie obejmujà Êwiat. Permamentna walka o wp∏ywy
rozgrywa si´ w otoczce Boga. Tym jak˝e niekonsekwentnym manewrem, gdzie Wiara,
Nadzieja i Mi∏oÊç ranione sà. Patriarchowie KoÊcio∏a katolickiego w Polsce unaoczniajà
wypaczenia. Zamys∏ Bogiem kierowany jaki rozwija∏ Kard. Wyszyƒski wspó∏gra∏ z nadziejà tworzenia Imperiun Maryjnego. DziÊ przyblad∏ blask chwa∏y dla Maryi, a rozgorza∏ mowà nietolerancji impet w dobrobyt.
Dobrobyt KoÊcio∏a zawarty jest w Krzy˝u. JeÊli odpowiedni czas podejmie naród, nie
KoÊció∏, lecz Naród, ogromny sukces zawarty w Maryii, wówczas terapià wstrzàsowà obudzona hierarchia KoÊcio∏a katolickiego uzna swój b∏àd.
I tym nader ucià˝liwym faktem Bóg przemianuje dà˝enia Narodu w zapotrzebowanie
KoÊcio∏a.
Straszna walka rozegra si´ na ty∏ach ambon. Pych´ zetrze NajÊwi´tsza Matka formà
mi∏oÊci z Krzy˝a. Wszyscy, którym dziÊ godnoÊç hierarchy pop∏aca, stanowiç b´dà z Jezusem w m´ce Jego jednoÊç – od poni˝enia po Golgot´.
Walka, którà obecnie obserwuje Êwiat, nie jest jeszcze walkà dobra ze z∏em, jest rozpoznaniem na ile mocen jest szatan, na ile Bóg.

15

O wiaro∏omstwie kap∏aƒskich s∏ug
Wiodàcà rol´ KoÊcio∏a katolickiego stanowià duchowni Êwieccy. Jest to rodzaj
powo∏ania do s∏u˝by Bogu z jasnym okreÊleniem drogi wspierania Ludu Bo˝ego.
Doktryna koÊcielna uÊciÊla ten problem i uaktualnia ka˝dorazowo poczynajàc od
Êcis∏ych za∏o˝eƒ Stolicy Apostolskiej a koƒczàc w parafialnych sio∏ach.
Wiodàcà rol´ KoÊcio∏a katolickiego uszlachetnia trwa∏a pozycja zakonnych s∏ug,
wspierajàca oddaniem swym kap∏anów Êwieckich..
Czym ten problem jawi sî´ ?
Dok∏adne inwentaryzacje szczególny cieƒ rzucajà na dobra materialne zarówno
jednych jak i drugich. Protesty i ∏amanie zasad ubóstwa w dog∏´bnej formie niweczà zbawczà rol´ KoÊcio∏a.
Przymus ofiar, zbytnia rozbudowa wn´trz, jak i szczególna forma ukazywania
potrzeb, nie licujà z duchowà postawà Boêego s∏ugi. KoÊcio∏y trwonià przemo˝ny
wp∏yw zbawczej roli, uto˝samiajàc si´ z poborcami. Wiele skarg nie wychodzi poza nawias rodzinnych drzwi, wiele sarkazmu Êle lud w szeregi duchownych s∏ug,
wiele postów przekraczanych jest i wiele niegodnych uwag i pieniàcych s∏ów niosà nauki duchownych s∏ug. Ob˝arstwo, pijaƒstwo, wzgarda dla plebsu i oszcz´dnoÊç w okazywaniu prostolinijnoÊci Chrystusowej drogi, stanowià jak˝e jawnà wad´ wielu.
Procesy znies∏awiajàce, przekraczanie dyscypliny powo∏aƒ, wierzytelnoÊç wst´pujàcych w stan duchowny, oto niektóre wady.
Wi´kszoÊç z obligowanych do s∏u˝by Bogu stanowisk, duchem swym przedstawia niewysoki stopieƒ rozwoju duchowego. Nagromadzone niewiernoÊci zasadom nauk Chrystusowych doprowadzajà do zniekszta∏ceƒ w g∏oszeniu Prawd Bo˝ych. Karko∏omne schizmy upatrywaç nale˝y w nieprzestrzeganiu prawide∏ jednoÊci z Bogiem i w Bogu.
Proces odnowy uwzgl´dnia przemianowania w szczególnoÊci hierarchicznych
gremiów, lecz proces odnowy nie tak szybko dotknie ich posad. WieloÊç nabrzmia∏ych problemów hamuje post´p dojrza∏ej sjesty z Bogiem.
Ukierunkowanie Bo˝à r´kà s∏ane poprzez Pasterza Âwiata, niejednokrotnie pos∏uchu nie odnajduje. Przeorzy wielu klasztorów umacniani wizjà swych za∏o˝ycieli nie trwonià tak wiele czasu na identyfikowaniu si´ z dobrodziejstwami wspó∏czesnego Êwiata.
Diecezjalne Kurie stanowiàce zbór w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu, odbiegajàc od koniukturalnych za∏o˝eƒ, penetrujà spo∏eczno-polityczne cele, zamiast si∏y swe ukierunkowaç na duchowe wznoszenie narodu.
Proces odnowy objà∏ i obejmuje Êrodowiska twórcze – zmiana sposobu myÊlenia, ujawnianie w∏aÊciwych dà˝eƒ, Êrodowiska umancypujàce si´, gromadne spotkania kobiet w ró˝nych krajach równie˝ i w Polsce domagajàcych si´ uprawnieƒ, li
tylko im przys∏ugujàcych (decydowanie o cià˝y),Êrodowiska robotnicze uwolnione
z ci´˝aru systemu komunistycznego, lecz Êrodowiska duchownych s∏ug pozostajà
nie zmienione.
U∏uda duchowa, “patriotyczne zawezwania“, powielajàce przyk∏ady odchodzenia od stopni o∏tarzy, niekoniecznie formà fizycznà objawiajàce si´, a jak˝e jawnie
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formà duchowà, stanowià nagminnoÊç zachowaƒ.
“Patriotyczne zawezwania” imponujàcà si∏à sp∏ywajà w szeregi duchownych.
Ponad wszelkà miar´ pragnienia swe ustanawiaç pragnà jako g∏osiciele wyzwoleƒczych form narodu, lecz nie z side∏ szataƒskich, lecz udzia∏owcami pragnà staç si´
zmian politycznych.
KoÊció∏ jest dawcà dobra, lecz nie poprzez zniewolenie s∏ug swych do dzia∏aƒ
warcholskich, lecz poprzez modlitw´, rozwijanie duchowych podniet narodu, poprzez s∏u˝b´ bliêniemu.
Krytyczne s∏owa nie stanowià nagany, gdyê Bóg darzàc cz∏owieka wolnà wolà
ods∏ania przed nim Êwiat dzia∏aƒ. Krytyczne s∏owa niosà ukochanie, mi∏oÊç i przypomnienie, i˝ w Bogu testament Ojców i w Bogu otwarcie narodu.
Nie szabla, kom˝a i kru˝ganki dygnitarskich sched, lecz zacisze koÊcio∏a, skromna sutanna i konfesjona∏u szept – oto nawrócenie narodu – w tym tkwi pos∏uga kap∏ana z krzy˝em na sercu wyrysowanym. Wielogodzinny szept pokutnej pos∏ugi
obecnoÊç Boga sprowadza w najci´˝sze rejony zn´kanych dusz. Wielogodzine
dysputy w dygnitarskich komnatach stanowià ujm´.
Bo˝a Mi∏oÊç ogarnia wszystkich, lecz poprzez pustk´ s∏u˝by duchowieƒstwa
ogromna rzesza narodów zni˝a swe odczuwanie Boga.
Problem zag∏ady dusz spocznie na prowadzàcych, ich jawne zaniedbania Bóg
osàdzi a lud rozliczy. Tym zaniedbaniom Mi∏oÊç Bo˝a kres po∏o˝yç pragnie poprzez procesy znies∏awienia.
Nie komuna i nie “oni”, ci wyimaginowani, winni sà upad∏oÊci narodu, lecz nadmierny p´d w dobrobyt.
Proces odnowy obejmie jeszcze dziedziny dziÊ zniewolone, dziedziny przemiany duchowej.
Wiedzcie ju˝ dziÊ, i˝ ten stopieƒ odnowy b´dzie stopniem ostatnim.
Wielotysi´czne rzesze utrudzonych grzesznym ˝yciem i zniewoleni postawà
ozi´b∏oÊci, stanà“ u wrót“ i bàdêcie juê dziÊ przygotowani –Wy–, którzy nosicie w´ze∏ prznale˝noÊci przysi´gi Matce, jako poszukujàcy zb∏àkanych owiec – odpowiedzialnoÊç spadnie na was. OdpowiedzialnoÊç nie tylko duchowà formà wyryta
przed Bogiem, lecz odpowiedzialnoÊç w ˝yciu doczesnym przed ka˝dym cz∏owiekiem.
Jak˝e trudny oczekiwaƒ czas nadchodzi. Zb∏àkane owce – dzwoneczki ich
dzwonià wÊród ostów – to g∏os sumienia. O nie upomina si´ Bóg.
Zaniedbania wieków ca∏ych, zniewolenia lat ostatecznych, ukazujà wam pospo∏u, i˝ zbli˝a si´ Królestwo Bo˝e.
Mg∏à zasnute sumienia, zgnilizna upad∏oÊci i ten bezecny przyk∏ad staczania si´
s∏ug Bo˝ych, stanowi przypomnienie: Apokalipsy czas zbli˝a si´.
Nie czas zawieruchy wojennej, nie czas g∏odu, moru czy chorób – czas otwarcia
sumieƒ, kiedy ka˝dy przed sobà stanie z przedstawionym mu pakietem przest´pstw przeciwko sobie, w∏asnemu sumieniu, przeciwko Bogu.
Objawi Bóg ka˝demu u∏omnoÊç ˝ycia, brak mi∏oÊci, u∏omnoÊç walki ze z∏em
o dobro, i w tym ukazaniu apokaliptyczny obraz Êwiata uka˝e si´ ka˝demu. Apokalipsa w tobie samym. Nieprzygotowani, oddaleni z ró˝nych wzgl´dów od przykazaƒ Bo˝ych, cierpieç b´dà najbardziej. Ostateczny wglàd w sumienia przypiekaç
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b´dzie niby rdzawy nó˝ rozjàtrzonà ran´.
Narodzie cierp, byÊ wyzwoliç móg∏ ducha w komuni´ z Bogiem.
S∏udzy duchowni – ten stan odrodzenia narodu, lawinà ogromnà uderzy w wasze sumienia. Potrzeba pos∏ugi, zapotrzebowanie na nià stanà si´ tak jawne, i˝ licealiÊci podejmowaç zacznà g∏oszenie S∏owa.
Ukochani w Sercu Chrystusa kap∏ani, obejmijcie krzy˝ na drodze wam ustawiony i b∏ogos∏awcie Pana na czas zejÊcia Nowiny, przygotujcie sumienia i w∏asnà dusz´.
Pierwszoplanowà formà odnowy KoÊcio∏a stanà si´ prezbiteria. W walnych zgromadzeniach “Pierwsi Dowodzàcy“ unaoczniaç b´dà ludowi obecnoÊç Chrystusa
w wizualnym tego s∏owa znaczeniu.Ukazywaç Krew Jego i Cia∏o, Jego Êwi´tà M´k´ i korzyÊci jej.
Stan nauk dotychczas g∏oszonych odbiega od form zachowaƒ jakie obejmà duchowieƒstwo. Proces odnowy to g∏´bia doznaƒ, znaków, informacji nadprzyrodzonych i intuicyjnych odczuç obecnoÊci Chrystusa.
Dêwigajàc krzy˝ – nie skar˝y∏ si´ Pan, upadajàc i potykajàc si´, nie pragnà∏ pomocy. Zbli˝ajàcy si´ zmierzch dnia przynagli∏ oprawców – Szymon Cyrenejczyk
narz´dziem przyÊpieszenia znaku.
I dziÊ wielu w drog´ Dzie∏a Bo˝ego przynagla “Cyrenejczyków”. Ziszczenie przychodzi formà przynagleƒ. Wokó∏ pustka, dos∏owna pustka, a tylko samotnie kroczàcy Chrystus ze stosem krzy˝ów ludzkiej g∏upoty. Upodlony Êwiat ba∏wochwalczà formà ziemskich dóbr, nadmierna pogoƒ w zemst´ o pró˝noÊç dociekaƒ, natarczywe wo∏anie o dzieciobójstwo i nieskoƒczone pot´pianie wad duchowieƒstwa. I tak biegnie czas u∏udy. Bogobojni czczàc wielkoÊç Boga umniejszajà p´d
w nicoÊç.
Ludu wybrany – dziÊ czas pokutà zwany, dziÊ czas goràcych b∏agaƒ. Zdejm koron´ pychy z g∏owy swej i w kru˝ganku koÊcio∏a popio∏em posyp jà. Czy odnajdziesz si´ jeszcze?, czy zdolny gotowoÊç okazaç jesteÊ do zemsty na sobie samym?. Odrzuç prosz´ proporzec zag∏ady jaki ustawi∏eÊ ju˝ na stopniach o∏tarzy.
Âwiecà kinkiety poz∏acane, purpura, brokat i fa∏sz. Âwiecà instynkty zuchwa∏e
gdzieniegdzie szczery strumieƒ Êwi´tych ∏ez, westchnieƒ i Bogu mi∏ych próÊb.
Âwieci rozszala∏y front dociekaƒ, biblijna klàtwa narzekaƒ, wieloraki strumieƒ skarg
i pycha o bycie “kimÊ”.
W obliczu Boga jesteÊ êdêb∏em, w obliczu Boga jesteÊ duchowym kar∏em, gdy˝
mi∏oÊç jak zzi´bni´te niemowl´, sine, ostyg∏e martwicà tkanek, zastyg∏a w tobie.
Czy jesteÊ zdolny obudziç jà przed zejÊciem do grobu?
W piekàcy szlak drogi twej nieustannie znaczà Mi∏oÊci Mej znak.Mi∏oÊç mà unaoczniam s∏ugom mym, a poprzez nich, twarzà w twarz obecnoÊç mà odczuç dam
trzykrotnie mówiàcy “tak”.
“Tak” – kochaç, “tak” – ubogim byç, “tak” – uwielbiaç Boga.
Zaufaj mi w skostnieniu swym, narodzie, godzie jesteÊ dostàpiç chwa∏y pierwowzoru danemu tobie. Chcia∏bym ci Mi∏oÊç Mà w r´ce twe wlaç bez przeszkód, lecz
pycha twa i zbeszczeszczone kru˝ganki Êwiàtyƒ zapor´ stanowià. Âwi´te Me Imi´
s∏owo “cierp” zeÊle na ci´, jeÊli w czas pokuty nie odblokujesz si´ na mi∏oÊç.
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âw. oczyszczenie przyjm jako dobro.
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Problematyczna wydaje si´ ocena duchowieƒstwa na tle epoki. NieÊcis∏oÊç niosà s∏owa jakoby stan duchowny w szczególny spsób mia∏ unifikowaç wszystkie
warstwy spo∏eczne. Zamiarem KoÊcio∏a Chrystusowego by∏a wiernoÊç zasadzie:
poprzez mi∏oÊç scalajcie si´. Nie ka˝da grupa spo∏eczna pozycj´ swà uwidacznia
w zespoleniu pod p∏aszczem katolickich dogmatów. Poprzez mi∏oÊç scalajcie si´.
Drugà wa˝nà formu∏´ stanowià bezpoÊrednie zwiàzki stanu duchownego z dygnitarskimi urz´dami. Poprzez polityk´ KoÊció∏ zszed∏ na manowce, poprzez polityk´ utwardzi∏ grunt na przyj´cie ka˝dego majàcego w sobie Chrystusa. Nie wa˝ne
ugrupowania polityczne, stanowiska rangà wysokie, wa˝ne i najwa˝niejsze – czysta intencja i mi∏oÊç wobec bliêniego. Czerwona flaga, niebieska czy ˝ó∏ta nie stanowià o jednoÊci, jednoÊç tworzà serca mi∏oÊcià zespolone. Zespolone poprzez
trud, bied´, uciemi´˝enie komunistyczne lecz wytrwa∏e w jednoÊci czynu.

Stosunki paƒstwo – KoÊció∏.
W przedziale tym ukazana zostanie dalekowzroczna formu∏a stosunków paƒstwo – KoÊció∏.
Brak akceptacji i wr´cz wrogoÊç wyp∏ywajàca z wielu ugrupowaƒ wobec postawy KoÊcio∏a znamiona nosi prawid∏owoÊci. Bezpiecznà przystaƒ przewidzieç ka˝dy pragnie poprzez programy, wizje przysz∏oÊci, poprzez szlachetne ukierunkowanie, poprzez dojrza∏e formy Piotrowych zapewnieƒ: “ Panie, Ty wiesz, ˝e kocham
Ci´”.
DziÊ zbeszczeszczone kru˝ganki Êwiàtyƒ byle jakà modlitwà, odejÊciem od sakramentów, u∏omnoÊcià doznaƒ prawdziwej wiary i wst´gà uczt poczàwszy od
Chrztu do pogrzebu. Czy w dojrza∏ym organiêmie KoÊcio∏a w trudnym okresie scalania dopuszczalnà formà jest nagminne upatrywanie wa˝noÊci Kolegiaty nad
triumfujàcym KoÊcio∏em? Ileê to ponadto wprowadzonych zosta∏o zmian unifikujàcych G∏ównodowodzàcych ?
Szeregowi znawcy prawa kanonicznego w barbarzyƒski sposób omijaç pragnà
zasady krucyfiksem znaczone. WylewnoÊç mów pochwalnych w progi starszych
koniunkturà i przewlek∏e dysputy przemianowaç pragnà duszpasterstwo na “urzàd
prezydencki”.
Kto, pytam, kto zagubione owce z cierni wydob´dzie, kto, zostawiajàc 99 za jednà zagubionà podà˝y?
DziÊ równie˝ Chrystus jak przed wiekami po Êwiecie chodzi. Czy spotka∏eÊ Go
ju˝ twarzà w twarz?. On w∏aÊnie tu przy tobie trwa w wielodzietnej rodzinie zafrasowanej biedà, w bezpiecznym przytu∏ku dla ubogich i w twoim sercu, zamkni´tym na odg∏os Jego s∏ów: “mi∏ujcie si´“. Szczególnà troskà otoczyç nale˝y matki
i dzieci pozostajàce bez opieki paƒstwa. Zaszeregowanie wszystkich w jeden
portfel, cieƒ k∏adzie na mianujàcych si´ “obroƒcami praw narodu”.
W stowarzyszenia “∏owców dogmatów” i profesorskich pul, wkrad∏a si´ zajad∏oÊç i bieg do stopni dowodzàcych. SkromnoÊç naukowca idzie w parze z màdroÊcià. PasywnoÊç obroƒców praw cz∏owieka godzi w ich sumienia. Rozognione
gniewem s∏owa pustoszà sumienia ludzkie i rozniecajà ˝arliwoÊç gniewnych s∏ów
w otoczenie ludzi cichego serca. WieloÊç stanowczych k∏amstw i wieloÊç zapewnieƒ bez ziszczeƒ ustawi∏a próg zniewoleƒ. Pikanteria i niefrasobliwoÊç powodem
bardzo krzywdzàcych naród oficjalnych niekonsekwencji. Procesy rehabilitacyjne
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rozwià˝à ponadczasowà aprobat´ na uwstecznienie zapasów dobra i urzeczywistnienie kolegialnych post´powaƒ. Wizja przysz∏oÊci nie jawi si´ w rozwoju duchowym narodu, lecz w pysza∏kowatoÊci posuni´ç. Wbrew w∏asnemu sumieniu,
wbrew szczególnym ∏askom, wielu m´˝ów stanu zagubi prostolinijnoÊç i rozbudzi
w narodzie nienawiÊç. Cz∏owiek przeciwko cz∏owiekowi wyst´powaç b´dzie, gromadne rzezie sumieƒ i inauguracje wyswobadzajàcego si´ z∏a spustoszenie siaç
b´dà. Proces rehabilitacji obejmowaç b´dzie zarówno profesorów jak i alumnów.
DziÊ b∏´dem jest ukazywanie hierarchicznego dostojeƒstwa – “nie godzi si´”, stanowi zniewag´. Wobec Chrystusa osoba uszlachetniona wiedzà, os∏oni´ta màdroÊcià i p∏aszczem pokory zdobna, nie staje w pozycji hierarchi, lecz zawsze w pozycji dziecka. W pozycji dzieci´cia zdanego na ∏ask´ Mà. Nie uwidoczni´ w pych´ nad´tych osobliwoÊci mej, nie uwidoczni´ darów Duchem Âw. s∏anych, lecz ∏amaç
w posadach poczn´ ich pych´ zag∏dà dóbr, ukazywaniem sprzeniewierzeƒ i daleko idàcych uzurpowaƒ wzgl´dem chwa∏y ich niezas∏u˝onej. Odwlok´ okres rehabilitacji wzgl´dem pióropuszem nad´tych i w beznadziejnoÊç pos∏ugi ich pomst´
wprowadz´. Nie jako Bóg gniewny, lecz jako sprawiedliwoÊç niosàcy. Uprzytomni´
poprzez krwawy pot wstydu nieszlachetnoÊç i u∏ud´ dzia∏aƒ. Zatrac´ szczególnie
Kolegiat manewry. Nie g∏os gniewu wypowiadam poprzez pióro podw∏adne mi,
lecz g∏os wzywajàcy o rozsàdek i g∏os sprzeciwu: dwu panom s∏u˝yç nie b´dziecie. Bóg – Mi∏oÊç w zawody stawaç nie b´dzie z rozbestwionym p´dem w nocoÊç,
z rozbestwionym p´dem nadmiaru dóbr .
Kolegiaty – tragizm uka˝´ w nich, jeÊli w czas pokuty ostatniej nie powstrzymajà
swych nadmiarem zdobnych dà˝eƒ.
Paƒstwo – KoÊció∏ uk∏ad krotochwilny. “Przyboczny dygnitarz” Matki Cz´stochowskiej, us∏u˝ny w biedzie, ws∏uchujàcy si´ w “g∏os” Mi∏oÊci, dziÊ podkr´ca siwiejàcy wàs, pychà nad´ty, ucztowaç pragnie w bliskoÊci duchownych. Program
zapomnianych przyrzeczeƒ sk∏adanych Matce w r´ce, oddali∏, przyjà∏ form´ zetla∏ych manier kongresmana i wykazuje boleÊç nad upad∏oÊcià.
Proces rehabilitacji obejmie wszystkich. Proces odnowy wkroczy najboleÊniej
w prym dzier˝àcych. Odnowi´ sumienia brokatu, purpur i dygnitarskich zespo∏ów
poprzez wylanie nieziszczalnych programów. Odnowienie sumieƒ nast´powaç b´dzie upadkiem coraz to nowych gabinetów. Odnowiciele strategià blizn unaoczniaç
zechcà dawnych potkni´ç moc.
Ludu mój wybrany, Paƒstwo – KoÊció∏ to maria˝, maria˝ che∏pliwy, gdy˝ KoÊció∏
to ogrom dziejów m´ki Chrystusa, gdy˝ KoÊció∏ to wiara, mi∏oÊç i ubóstwo, gdy˝
KoÊció∏ – to Bóg w Ludzie Bo˝ym.
Paƒstwo w obecnym stanowieniu to zach∏annoÊç bycia “kimÊ”, gdy˝ trudno
dziÊ postawiç wykrzyknik, i˝ Paƒstwo – to znaczy Polska. Paƒstwo – u∏uda, Polska
– cecha Boskiej mi∏oÊci pi´tnem naznaczona, w obecnym czasie g∏´boko w serca
zapad∏a t´sknota nie ujawniajàca swej wielkoÊci, gdy˝ proces oczyszczania zniewoli∏ dziewiczy jej strój. Polska odnajdzie program odnowy, gdy Bogiem s∏any bilet
otrzyma syn narodu zaprzysi´˝ony przysi´gà krwi. Bóg otworzy testament Ojców
i wska˝e: “cierpienie twe narodzie i Chrystusa rany – jednoÊç tworzà” i wówczas
syn narodu oczyszczony z wszech miar, g∏ow´ sk∏oni i poprowadzi naród wed∏ug
s∏ów w Ksi´dze zapisanej:“ Wybra∏em ci´ zanim w ∏onie matki powsta∏eÊ swej“.
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Dopiero wówczas doktryna KoÊcio∏a umocni swe w∏adanie w dziejowy czas paƒstwowoÊci chlubnej – Polskà zwanej.
DziÊ program paƒstwo – KoÊció∏ ciàg∏à podniet´ rozjàtrzenia odnajdywaç b´dzie. Piotr odwa˝nie mówi∏ : “Panie, Ty wiesz, ˝e kocham Ci´“.
S∏udzy KoÊcio∏a chciejcie przed Ojcem wyraziç przynale˝noÊç swà ofiarà ubóstwa, ch´cià pomocy bezradnym w grzechach pozostajàcych, unifikowaç i stanowiç jedno w Panu. Szczególnà formà zapraszam do stóp Bo˝ych pozostajàcych
w zwiàzkach utracjuszowskich. Bezwzgl´dna forma zatracenia cechuje podzielnoÊç waszà na ˝ycie Êwieckie i duchowne. Szczególnà udr´kà sumienia, w czas
odnowy topnieç b´dà dusze utracjuszowskich s∏ug. Pi´tno publiczne – to zrodzone z zwiàzków nietrwa∏ych synowie i córki. Oczyma Boga: Êwiat n´dznych podniet, oczyma ludu: zniewaga przykazaƒ Bo˝ych. Wielu odnajdzie kru˝ganki klasztorów, wiele odetnie przynale˝noÊç wÊród ˝ywych, obejmie skargà i nicoÊcià swój
byt. Ludu wybrany obejmij krzy˝, pokuty krzy˝. Prosty proces odnowy zaw∏adnie
narodem. Wielbiàc Boga wst´powaç zacznà s∏udzy kap∏aƒscy na scalonà wewn´trznà potrzebà drog´. Organizujàc sejmiki uduchawiajàce pospo∏u z prowadzàcymi uczyniaç zacznà form´ wielbiàcà Boga. Proces ten wznowiony zostaje
po czasie, gdy˝ proces ten propagowa∏ s∏uga Bo˝y Stefan Wyszyƒski. W doczesnà
drog´ jego wpisa∏ Bóg cierpienie odkupieƒcze dla narodu polskiego.
TreÊci nauk sàczàce si´ z o∏tarzy czasu obecnego promieniujà inwencjà z∏a. Proces odnowy zjednany byç nie mo˝e z marnà pos∏ugà w sposobie wypowiedzi.S∏owo Bo˝e szlachetnoÊç samo w sobie zawiera. SzlachetnoÊç owà uwidacznia zapis Êwi´tych s∏ów.
Pos∏owie wielekroç w gremiach sejmowych powo∏ywaç pragnà si´ na s∏owa Pisma Âwi´tego – w imi´ Boga walczà z Bogiem.Ogniem i mieczem s∏owa rozpalone w sejmowych debatach. Ogniem i mieczem rani jeden zespó∏ drugi. Wina i kara
przechytrza mi∏oÊç a z∏oÊç, nienawiÊç i rozpi´toÊç side∏ szataƒskich w nich, dojrza∏e owoce zbiera.
Zanim nastàpi dojrza∏e ugruntowanie narodu, do cna wypalone zostanà sprzeniewierzenia Bogiem wspierajàcych si´. W imi´ zasad chrzeÊcijaƒskich, jak krzy˝em na p∏aszczu bia∏ym, ∏amià struktury faryzeuszowskim wspierajàc si´ mianem:
w imi´ Boga.
Wizja przysz∏oÊci tonie w zachwaszczeniu, pomiot szataƒski roztoczy∏ dzie∏o
i w upiornym dziele unowoczeniania narodu, wszelkie zasady mi∏oÊci rwie. Postanowienia ∏agodnych ujawnieƒ i znies∏awieƒ wielu, otrzymajà zasi´g karko∏omny.
Prywatni detektywi wspó∏czesnego Êwiata formà znies∏awieƒ dopuszczaç b´dà
si´ tak ci´˝kich przekroczeƒ w oczach Boga, i˝ b∏´dy obecnych idoli polityki wewn´trznej odbijaç b´dà si´ w pokoleniach dalszych.
Dotrzeç do “ gór “ i uwznioÊliç ducha narodu mo˝e tylko Rycerz NajÊwi´tszej Maryi Panny. Postaç znana. Bierzmo ∏ask i ofiara ˝ycia w nim zamkni´ta. Wymagajàcy
proces odnowy udzia∏em jego. Zanim nastàpi jednak ten czas “owce Patriarchy“
pójdà na stos. Nie przenikliwoÊç tekstu, nie jawna aprobata znies∏awieƒ, nie udr´czony naród ofiarà si´ stanie. Ofiarà odnowy stanie si´ on – zaprzysi´˝ony syn narodu, prawowity ˝o∏nierz, postaç uwznioÊlona mi∏oÊcià Matki.
Byç ponad przejawami rozgoryczenia mo˝e tylko ten, kto ocen´ czasów po-
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przez osàd Bo˝y przeprowadza, kto zanurza histori´ kraju, narodu w dog∏´bnej historii Boga. Nie istnieje historia narodu w oderwaniu od historii Boga.
Przeorzy klasztorów dumnie strzegà zasad swych za∏o˝ycieli, podpor´ znajdujàc w strzemi´˝liwoÊci, w dostatku miernym i jawnej aprobacie ubóstwa. Odmienny tryb scholastyki reprezentujà Êwieccy duchowni.
CzujnoÊç wielu zaprzysi´˝onych w∏adców KoÊcio∏a uÊpi szacunek wzgl´dem
nich w∏adz Êwieckich. Programów uwstecznieƒ nie g∏oszà jawnie kluby wszechnicy chrzeÊcijaƒskiej, by móc zaskarbiç pe∏nà wartoÊç karko∏omnych posuni´ç.
W zwiàzku z tym dogmat KoÊcio∏a uwierzytelni swój zasi´g przy nich. Stosunkowo
∏atwo uwierzyç dziÊ “czarnej owcy“ niêli ujawniajàcemu si´ otwartoÊcià programu
“czystemu barankowi“.
DziÊ programy przestudiowane i uko∏ysane melodià zemsty. WieloÊç doznaƒ
i nie koƒczàcy si´ splendor spotkaƒ uaktywnia w kierunku lewackim te patriotyczne grupy spo∏eczne, które dotychczas stanowi∏y oÊ przemian. W dobie obecnej
nie liczà si´ pomiary sumieƒ, intelektu, prawdy czy ludzkich zachowaƒ, liczà si´
poró˝nienia, krnàbrna postawa wobec wyimaginowanego przeciwnika i triumf
bezprawia. W∏aÊciwy kierunek obiera proces odnowy spo∏eczeƒstwa. Tym jak˝e
poni˝ajàcym zachowaniem wobec bliêniego skruszone zostanà postawy z∏a. Najdobitniej cierpieç b´dà “szlachetni”. Miara znies∏awieƒ rozpiecz´tuje archiwa
i ujawni brzemiennà partytur´. Nie dziÊ strofy te cierpienia znak uka˝à, cierpienie
rozleje si´ na pokolenia. Szczególna forma wywiadu spowoduje promienistoÊç,
oznacza to, i˝ twórcy programu “czystki” zach∏ysnàwszy si´ kompromitacjà, pe∏nià swej pogardliwoÊci odwet osiàgnàç zapragnà. Unifikujàc szeregi w zwarciu z∏a
udoskonalà newralgicznà form´ ujawnieƒ. Dotyczyç ona b´dzie duchownych s∏ug.
Ja∏owoÊç doniesieƒ nie ustanowi jeszcze tak znamiennych cierpieƒ, jakie po czasie odczuwaç zacznie naród. Ujawnieni stanà si´ wyrzutkami a ich rodziny i bliskie
grono przyjació∏ uzewn´trznià w sobie kroczàcà frustracj´. Warstwa spo∏eczna
w sk∏ad której wchodzi duchowieƒstwo nie odczu∏a jeszcze szponów odnowy. Nadejdzie dzieƒ znies∏awieƒ jawnych. Przypuszczalny termin ogólnych znies∏awieƒ
w szeregach duchownych utrzymaç nale˝y w bliskim zwiàzku z m´tnà sprawà
jawnoÊci zdarzeƒ. Im bardziej KoÊció∏ zabiega∏ b´dzie o skrytoÊç form, tym bardziej bolesne macki obejmowaç zacznà znies∏awionych. Aby zapobiec “masakrze” sumieƒ nale˝a∏oby ubezpieczyç prostolinijnoÊç post´powania.
W szeregach duchownych s∏ug mnogoÊç programów znies∏awiajàcych dotyczyç b´dzie lekcewa˝àcego stosunku do problemów Bogiem pisanych.
Za godnoÊç ka˝dego z ksi´˝y zwyk∏y parafianin uwa˝a bliski kontakt ksi´dza
z wiarà, z umi∏owaniem bliêniego, a w proces odnowy wciàgni´ci zostanà wszyscy, i jeÊli odczujà parafianie niestosowne zachowania swych ksi´˝y wzgl´dem
znies∏awionych – wiedzcie o tym, i˝ odejÊcia mnogie nastàpià, Êwiàtynie pustoszeç zacznà.
Wiara jednoczyç musi wszystkich – “Chrystus i cudzo∏o˝nica”.
MàdroÊç Bo˝a podpowiada, i˝ by ci którzy nauczajà przygarniali wszystkich
i nieÊli duchowà podpor´.
Czas rozliczeƒ – jest czasem pokuty dla narodu. Duchowny w tym dziele jest
p∏omieniem wskazujàcym drog´ pojednania. Mi∏oÊç, wiara i wielka ugoda z am-
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bon p∏ynàç winna.
Ci´˝ki czas doÊwiadczeƒ lat przesz∏ych traktowaç jako czas wydêwigni´cia narodu poprzez cierpienie w Mi∏osierdzie Bo˝e, nie jako czas zaprzepaszczonych
mogi∏, lecz jako dêwignia. Wbrew pozorom okres ten scali∏ naród, a dziÊ, i˝ nie stanowi on jednoÊci to równie˝ pozory. Spójrzcie na “do∏y”– spowite plazmà, jak we
Ênie, jak w proroczym Ênie – oczekujà. Któ˝ si´ niecierpliwi? Szatan. On rwie okowy i n´dznymi podnietami ukazuje swà niemoc. JeÊli dziÊ ksiàdz przywo∏a jednoÊç, jeÊli poza programem zaprosi wiernych na dodatkowe czuwanie, jeÊli swà
postawà s∏ugi Bo˝ego i przyk∏adem zafascynuje wiernych – osiàgnie sukces.
DziÊ naród ch∏onny jest ciszy, przeb∏agania, myÊli wznios∏ej. Chciejcie w form´
uduchowienia wnieÊç w∏asne zaanga˝owanie modlitewne. Jak ˝ar sypa∏ si´ z “SolidarnoÊciowych” spotkaƒ, chciejcie teraz poza nià sprawowaç w∏asnà inwencjà
proces uduchowienia poprzez modlitw´, poprzez bliskoÊç w Panu. Sakramentalna
pos∏uga wÊród w∏asnych wiernych nie w pokazowych spotkaniach, ale w ciszy
garstki parafian uczestniczàcych wi´kszà moc uka˝e.
Poprzez pryzmat wielu doÊwiadczeƒ duchowieƒstwo polskie przechodzi. Byç
dobrym kap∏anem wielu pragnie, odmieniç ˝ycie wielu grzeszników i ustanowiç
rozbrat ze z∏em, jak równie˝ uczyniç mi∏oÊç w Ludzie Bo˝ym i trwale staç u stóp
Chrystusa – za∏o˝eƒ tych przestrzegaç pragnà. Namno˝y∏o si´ w szeregach duchowieƒstwa, rzec mo˝na,”czerstwego chleba”. Mi∏oÊç i zbawcza rola KoÊcio∏a traktowana jest przez ten typ “uchodêctwa” jako emblemat a nie jako podstawa wiary.
Poczesnà rol´ odgrywa frazeologia a nie gruntowna, g∏´boka wiara.
Pe∏ni´ czasów odkryje KoÊció∏ w momencie upadku. G∏ówne problemy jàtrzàce
naród w bestialski sposób uderzà w KoÊció∏. Hierarchia zbyt wolno w∏àcza si´
w nurt odnowy. Proces rehabilitacji narodu odciÊnie pi´tno w dziele niejednolitoÊci
odczuç. Oznacza to, i˝ dojrz∏oÊç duchowego wzrostu obj´∏a ju˝ szeregi “maluczkich”, natomiast dzie∏o odnowy wkracza dopiero w tempie wolym w szeregi duchowienstwa. Dojrza∏oÊç wczesna obejmie wpierw grono najm∏odszych sta˝em
s∏ug duchownych i oka˝e si´, i˝ hierarchia zgubnym torem kroczàc nie b´dzie
w stanie dorównaç wymaganiom czasu. Stan ten objawiaç si´ b´dzie niedzielnà
“zemstà” wiernych. KoÊcio∏y pustoszeç b´dà. Wiara poprzez proces ten nie upadnie, lecz wzrastaç b´dzie unowoczÊniajàc grono prezbitrów. Biegli w PiÊmie Âwi´tym Êwieccy uaktywniaç b´dà dzia∏alnoÊç swà, ofiarujàc swój czas i zaanga˝owanie Panu – coÊ w rodzju domowych koÊcio∏ów. Pi´tnowaç b´dà zuchawli ksi´˝a
ten stan, drogowskaz wskazujàc. Niemniej jednak stan ten rozwijaç si´ b´dzie. Nie
mo˝na powstrzymaç Apokalipsy. S∏owo Bo˝e ziÊciç si´ musi. Ju˝ dziÊ chciejcie
dopatrzeç si´ w s∏owach Êw. Jana czasu aktualnoÊci. Nie wieki przesz∏e, stoicie
w procesie stawania si´ jawnych znaków czasu. JeÊli stan duchowny w proces
goràcych pragnieƒ wejdzie z aprobatà, traktujàc wszelkà odmiennoÊç jako stawanie si´ w historii – ¸agodnie przejdzie przez “potop”, jeÊli natomiast opary zemsty,
sprzeniewierzeƒ i lekcewa˝àcych trwóg dzie∏o siaç pocznà – ogieƒ Apokalipsy stokroç mocniej obejmie duchowieƒstwo.
Mówiàc “duchowieƒstwo’’ rozumieç nale˝y ca∏oÊç Dzie∏a Bo˝ego, stanowiska
niewa˝ne. Zarówno biskup jak i kleryk prze˝ywaç b´dà niedostatek mi∏oÊci. Król
Zast´pów mowà czystej mi∏oÊci wypowie:”cierp”, abyÊ staç móg∏ po prawicy. Czy-
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stoÊç intencji przebija ze s∏ów spisanych tu. Godzàc si´ na Apokalips´, ukazujecie
Bogu serce w postawie dziecka przed Ojcem. Ugoda wprowadzi sens cierpienia
a tym samym ∏ad odbioru “prób czasu”. Mi∏ujcie si´ wzajemnie, ukazujcie ˝yczliwoÊç, gdy˝ byç mo˝e stanie si´ cud i Bóg wejrzy na lud ∏askawie. Nie ka˝de s∏owa proroków “stawa∏y si´”. Chciejcie zawezwaç Mi∏osierdzie Bo˝e swojà postawà
ugody na znaki czasu. Krnàbrnà postaw´ idoli unowoczeÊniania zaleje potop znies∏awieƒ. Liczne portrety s∏ug Bo˝ych utrwalaç b´dà szereg znies∏awionych. “Odtrutkà” stanà si´ za spokój i ∏ad narodu.
Piastowaç urzàd Prezydenta i unaoczniaç prostotà s∏ów bezceromonialne wnikanie w Dzie∏o Bo˝e, rwaç p´ta zniewoleƒ grzechu i udowadniaç wizj´ zbawczà
narodu w podzia∏ach, prosiç Boga o pokój i powodzenie, nie dotrzymujàc za∏o˝eƒ
Bogiem s∏anych, jak równie˝ otwarcie oÊwiadczaç, i˝ b∏´dem jest wybór przeciwny osobowo wskazanych osób i godziç si´ na ten stan – bezwarunkowo chwiejnoÊç ta zanurzy kraj w dope∏nieniu z∏a. Szeroka struga chwiejnoÊci zasad i proces
kontroli znies∏awieƒ, oblucja i patriarchalny, przebrzmia∏y proces “unowoczeÊniania” KoÊcio∏a udowodni wielu gorzkà prawd´. Pryncypia w∏adzy ustanawia Pan.
Wznios∏oÊç idei, Jego wolà s∏ana.
Podpisujàc uk∏ad KoÊció∏ – Paƒstwo przedstawicele stron ugruntowujà podzia∏,
zadania wytyczajà przenikania i wnikania idei zbawczych KoÊcio∏a w dog∏´bnà frazeologi´ paƒstwa. Zbawcza idea KoÊcio∏a nie stanowi zagro˝eƒ dla paƒstwa, jest
ubogaceniem êróde∏ chrzeÊcijaƒskich. DziÊ stanowi podstaw´ odbudowy duchowej narodu.
Krzy˝ zawieszony w pomieszczeniu takim czy innym nie dowodzi godnoÊci
osób zajmujàcych to pomieszczenie. Odnowiç naród przez Krzyê to ukazaç mu
Krzy˝ – cierpienie w nim samym. ChoçbyÊcie oddaleƒ ogromnych szukali od o∏tarzy Chrystusa, nie odejdziecie od Âwi´tej M´ki Jego. Jego M´ka w was zawarta poprzez m´czeƒstwo. Idàc drogà zbawczej idei KoÊcio∏a utorowaliÊcie w sobie m´k´
Chrystusa, idàc nià nie wam dziÊ decydowaç o koƒcu niedostatku czy podejmowaç namiar na bogactwo dóbr.
W tobie narodzie zawar∏ Bóg m´stwo, odejÊcie od dóbr, kling´ i Matczynà Mi∏oÊç. Potwierdza to Testament. Jawnà dziÊ form´ odnajdujecie w przezwyci´˝aniu
∏amania podstaw niedostatku. ChoçbyÊcie pe∏ni´ màdroÊci posiedli, na wzór rzàdów najwspanialszych ustanawiali swà w∏adz´ – podupadnie ka˝da, gdy˝ wolà
Boga jest zniszczyç p´d wasz w nicoÊç, gdy˝ dobrobyt prowadzi do nicoÊci.
Wszelakà w∏adz´ dziÊ czy jutro pràcà z Zachodu oczywistoÊç, Bóg skieruje w skorumpowane, beznadziejne tory. Dopiero ten, kto pojmie, i˝ mi∏oÊç, wiara, nadzieja
i zapewnienie dostatku, tkwi w duchowym odrodzeniu – ten mi∏oÊcià Boga wsparty uka˝e narodowi ∏àcznoÊç z narodem, jak polski naród odarty z czci, godnoÊci
i prostà formà zniewoleniu ustanowiony pomiotem – dopiero wówczas ∏àczàc si´
w jedno, odnaleêç Bóg wam da dozgonnà jednoÊç w dobrobycie, w radosnym
trwa∏ym oczyszczeniu sumieƒ i ukazaniu, i˝ zbawcza idea KoÊcio∏a mówi o jednoÊci i równoÊci. Aby form´ t´ zaszczepiç nie tyle w Ludzie cerkiewnym co w katolickim poj´ciu jednoÊci – potrzeba m´stwa. M´stwem wykazaç musi si´ stan duchowny. Kap∏anem zwaç si´ w obecny czas – m´stwem jest znaczyç drog´ swà.
Byç kap∏anem, aposto∏em oznacza: przed Bogiem odpowiedzialnoÊcià ogromnà
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wykazaç si´. DziÊ czas Apokalipsy duchowej objà∏ ju˝ w szpony wielu kap∏anów,
obejmie jeszcze grono ogromne. Relacj´ zdaç przed sobà samym w otwartoÊci
serca, którà Bóg dozwoli wam odnaleêç w sobie i równoczeÊnie s∏u˝yç pociechà
t∏umom “otwartych serc” – podo∏aç zadaniu temu to ogromny ci´˝ar. Rzec mo˝na
– czyÊciec. Zatem, aby podo∏aç nadchodzàcym dniom, aby otworzyç bezmiar win
przed samym sobà, oczyÊciç si´ przed Bogiem i z m´stwem przyjàç pokuty czas –
pot´gà s∏ów g∏osu Boga, dziÊ prosz´ was, ustanowiç chciejcie goràce pragnienia
odejÊcia od dóbr. Przywo∏aç naród do znoszenia wyrzeczeƒ w formie ˝ycia w ubóstwie, zaÊwiadczyç trzeba przyk∏adem w∏asnym. Czas, który p∏ynie czasem nie
zemsty, lecz czasem oczyszczenia jest. I jeÊli zgodnie w czas ten siàdziecie radzàc
si´ woli Bo˝ej w sobie, odnaleêç jesteÊcie w stanie bliskoÊç Jednorodzonego Syna
w sobie. JeÊli natomiast zach∏annoÊç dóbr umniejszy w was pos∏uch na Bo˝e
przywo∏anie – Apokalipsy tragiczny czas jak z∏odziej przyjdzie. Proces odnowy to
zgubny termin. Proces rwania p´t z∏a – adekwatniejszà form´ stanowi. W Êwiat
szatan zlewa ostatnià magm´ – dobrobyt, by móc zniewoliç ludzkoÊç do cna. Rejony dobrodziejstw uwolniç nie zdo∏a cierpienie braku dóbr. Formà istotnà w ten
szlak dobrobytu – to sk∏ócenie rodzin, ludzkoÊci, l´k przed z∏oczyƒcà, zamkni´cie
drzwi, brak otwartoÊci. Formà okrutnà bieg do nicoÊci.

W III Rzeczypospolitej zapisie
P∏ynà rzeki grubych ryb, t∏oczno a˝. P∏ynà s∏owa gorzkich skarg, bólu smak Otwierajà drzwi
podwoje zbrojne w or´˝, ukazujà pró˝nà matni´ tych i owych. Ok∏amujà i bezradnoÊç wykazujà
– wyjàc wprost. Nie odnajdziesz w nich akurat takich zdaƒ, które program oznajmiajà. Ponad
wszelkà s∏owa moc, ponad rwàcy s∏owny potok, ponad udr´czonà wspak, wzd∏u˝ i wszerz narodu cierpliwoÊç, nieustannie p∏ynà: programy, idee kompletne, niepe∏ne, oczekiwaƒ ch∏onne
i odtwarzajàce pomy∏ki “ich”, “tamtych”, programy, a w nich cz´stokroç mniej programu, a bez liku s∏ów. S∏owna epopeja, s∏owna i gromadna dzier˝awa nadziei. Or´˝ s∏ów, trupi zapach przyrzeczeƒ i ból, bezdêwi´czny ból udr´czonych serc. Przyjmij, Polsko, bezdêwi´czny nasz ból,
przyjmij, prosz´, korali sznur. Nawleczone w nim paciorki: Dawne Ojców przyrzeczenia, odalone, zapomniane przemdlenia. Stu ∏ap niewolnicze p´ta i nadzieja w nich p∏ynàca – Êwi´ta. Odkupienia czas wolnoÊci i po˝ogi dni wojennych, godne dni “SolidarnoÊci”, przykry stan wojenny.
“Okràg∏ego Sto∏u” zapewnieƒ bez miary, Zachodu dary, darowizny, znicze, “SolidarnoÊci” drugie
oblicze, kru˝ganki, komnaty, wizyty, delegacje, dziedziniec Belwederu i paw. Gromadne niepokoje, woalki, zawoje, b∏´dny rycerz, portyk, kancelarie i najmniejszy z paciorków okruszynka
wprost – cierpliwoÊç narodu, a na koƒcu oÊç. Poranione Dzie∏o Ojców niknie, poranione dzie∏o
dziÊ pragnie: pr´˝nej myÊli i s∏owa, oddania i wiary w ciebie, Polsko, gdy˝ naród zbola∏y pieÊci
swe m´czeƒstwo ciszà s∏ów, stoizmem. PieÊci, Polsko, byÊ mog∏a ukazaç swà si∏´ nie w g∏upocie s∏ów, w pochodach o sto∏ki, lecz byÊ mog∏a ju˝ odnaleêç swe wojsko pod postacià wiary, nadziei, mi∏oÊci, pod postacià honoru, prawdy i prawa, pod postacià ∏agodnych s∏ów, próÊb, radoÊci, boÊ Polsko radoÊnie wo∏a∏a: chwa∏a, boÊ przetrwa∏a!
Zawo∏aj raz wtóry narodowi pieÊƒ: Chwa∏a tym, co trwali, honoru bronili. Chwa∏a ziemi ojczystej, a dzisiaj niczyjej. Broni dziÊ honoru zgie∏k o stan bud˝etu, broni dziÊ uparcie tendencyjnoÊç
cnót bogacz, pleban, wicehrabia, dosiadajàc grzbietu porononej, odartej, pe∏nej wzgardy – Mi∏oÊci, gdy˝ przez nià udowodniç pragnie Êwiatu pe∏nà swobod´ dzia∏ania. Uka˝, polsko, i˝ w cokole wiary odbudujesz honor, a wzmocni ci´ Bóg.
Polska – pi´kna, powabna pani nadziejà pok∏adanie w uszeregowanych gorzkich ˝alów sma-
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ku, nie w dobrobyt si´ rwàcych nadmiernà szybkoÊcià, nie w zuchwa∏oÊci zapewnieƒ bez pokrycia s∏ów, lecz ludu, w twojej cierpliwoÊci spalonej do cna. Zapiek∏y ból odeprzeç jest w stanie
maria˝. Maria˝ nie powabny, lecz pe∏en zgorzknienia, maria˝ docelowego zniszczenia pychy
i sarkazmu. w zwiàzek wejdzie inteligent i ch∏op, i rozsypie ziarno w gleb´ st´ch∏à, lecz ornà. Zaufaj dziÊ narodzie, oni, wespó∏ maria˝ tworzàc, odnowiç sà w stanie kultur dawnych moc,
gniewnych i ryczàcych gwar uciszyç. PoÊlubiajàc si´ nawzajem, parti´ zwodnà tworzàc, w stanie sà program dzia∏aƒ ubogaciç, pióropusze z sukien zrzuciç, odnowienia czas przywo∏aç i polskoÊç zachowaç.
Liczne dary nieziszczalnych form oddaliç. Prosty maria˝, lecz w nim Bóg b∏ogos∏awieƒstwo
swe utrwaliç pragnie.
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âw. – ostaniesz si´ Polsko, bo lud pragnie tego.
Cierpienie wzmo˝one nadmiarem dóbr ∏akomych, cierpienie swe lud u stóp sk∏ada
Jej, oddajàc koron´ i ziszczenia cel. Nadejdà dni trwogi, wà˝ utraci jad, stopa Jej tak mocna.
Odnowi Bóg Êwiat, niech ˝yje Polska bez zgie∏ku i skarg, niechaj ˝yje Sejm, Senat w odnowionym ciele. Nadejdà dni gwa∏tu, dowodzenie przejnie On, syn narodu zaprzysi´˝ony.
Bóg ocali or´˝, nie dopuÊci krwi rozlewu, udowodni wszem swoje dzie∏o. Aby ziÊciç si´ móg∏
plan Bo˝ym b∏ogos∏awieƒstwem zapisany, cierp narodzie i otwieraj rany w Chrystusowym krzy˝u. Cierpienie twe odbiciem m´ki Jego. Zmartwychwstania dzieƒ bliski w III Rzeczypospolitej zapisie. Uwieƒcz g∏os wo∏ania, Polskoi rozeÊlij swoje wojsko, czyli mi∏oÊç w krwi zawrtà, mi∏oÊç
czystà. Jak brat bratu nie ˝a∏owa∏ kropli wsiàkni´tej w grunt, oka˝ or´˝ mi∏oÊci oddal swój bunt.
Mknà godziny zdarzeƒ i cierpliwoÊç wzrasta, pieniàcy si´ zapa∏ uszlachetnia czyn. Przez wieki, gdy pragnà∏ naród w bród dóbr, otrzymywa∏ zawsze zniewoleƒ, cierpieƒ i doÊwiadczeƒ czas.
DziÊ, gdy przywijeje przep∏ywajà poprzez d∏onie marnie,strze˝e Bóg popio∏y, jakie pozosta∏y
w Ojców dawnych ziemi. Omija dziÊ pleban sakramentem chrzczonà, dobrowolnoÊcià i mi∏oÊcià
skutà, przysi´g´, o tamie po∏o˝onej wówczas w Komnacie Niebieskiej, jak˝e dziÊ zbrukanej
prawdomównoÊci s∏ug, pos∏ów, przysi´g´ o nieintegerencji w Plan Bogiem zapisany. Truchlejà
dziÊ trony, upadek ich bliski, truchlejà pos∏owie, gmin i naród ca∏y, lecz utrwali mocà sobie tylko
znanà, inteligent i ch∏op plan zasiewów rannych. Utka p∏aszcz niewieki i na pole wyjdzie, rozda
ziarno, wspomo˝enie zeÊle Bóg. Wczesnà porà Êwitu oka˝e si´, i˝ ∏an zazieleni∏ programu odnowy. Czczà namiastkà nie sà s∏owa tu zapisane, czczà namiastkà niemoc w ∏ad wpisana obecnych osiàgni´ç, upadków i potkni´ç, wpisana u∏udà i pychà, gdy˝ przemoc bezmyÊlnych jest narodu próbà.
W wiekowy plan dzia∏aƒ Bo˝à mocà s∏any, w wiekowy, utkany i p∏aszczem spowity, Bóg
wprowadziç pragnie w narodzie wybranym poÊwi´ceƒ gotowoÊç. Wybra∏ Bóg Syna i na ziemi´
zes∏a∏, wybiera∏ narody i przy polskim zosta∏, gdy˝ Ojców przysi´gà ukaza∏ przynale˝noÊç swà
w krzy˝, dziÊ bunt ukazujàc. Nie zdob´dzie wiose∏ w rozedrganà toƒ, jeÊli dziÊ nie powie: ”mam
najczystrzà d∏oƒ dla osiàgni´ç wiary, nadziei, mi∏oÊci. Porzucam gniew, zaborczoÊç dóbr, rozliczeƒ czas, bym móg∏ osiàgnàç przyzwolenie w doczesnoÊci niemej, cichej, pragnieƒ pe∏nej, nie
wzgardzanej pieniem prostackich wyrzeczeƒ, lecz doczesnoÊci dzisiaj jutra uwolnieniem, wczorajszà przysi´gà u stóp Jasnej Pani”.
Przysi´g´ kró∏ z∏o˝y∏, przyj´ta zosta∏a w serdzecznà g∏´bi´ dotrzymania. ChoçbyÊ dziÊ narodzie siódmà skór´ zdjà∏, choçbyÊ krwawiàc potem, ostudzenia pragnà∏, s∏ów przysi´gi tamtej nie
odwrócisz kart, gdy˝ w niej jest zawarte przymierze: Bóg – król, a w przymierzu korali sznur. Paciorki w nim zwarte, jak jesienna skiba Piastów ziemi czystej, dziÊ przegni∏a.
Zaufaj narodzie, sznur korali zawar∏ przykazania trwa∏e. Najwi´kszy z nich nosi miano, intuicja,
zawarta w nim duchowa pos∏uga. Poczesne miejsce zawiera paciorek honorem narodu zwany
zamaszyÊcie, w nim zawarta wiara prosta w Boga, trud ojczystej ziemi ornej i praca, nosàca Tobie Polsko, dobra. Wi´kszy wÊród maleƒkich koralików zdobnych to ofiara krwi, czysta wi´ê potomnych o nierozerwalnoÊci przynale˝nej weƒ, nierozerwalnoÊci przysi´gà s∏ów s∏anej: Ziemia
nasza i naród, obraz niezniszczalny, przy∏bicà wiernoÊci, jak tarczà przykryty, dwie blizny i ∏zy na
nim sà wyryte. Blizny nie ci´ç, lecz przysi´gà wlane o nierozerwalnoÊci przymierza, a ponadto
w niej owoce sà krwi.
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DziÊ choçbyÊ malowidla z∏ud w Êlady blizn nak∏ada∏, nie odnajdziesz blasku. Bóg zamknà∏ ju˝
o∏tarz, darów nie przyjmuje z czczych przyrzeczeƒ twych.Obraz promieniuje pochlebstw twych
nadmiarem i p´ka ju˝ napr´˝ony do granic, p´ka sznur korali pr zysi´gi z∏ó˝onej. Dotrzymaç
zwartoÊci ocalenia mo˝e jeszcze maria˝ tych, co pragnà Polski ocalenia. Nie l´kaj si´ ty, co prowadziç pragniesz naród swój przed o∏tarz ofiary najczystrzej. Tobie Bóg przymierzem, jak˝e
oczywistym, odmawia czci, godnoÊci, znies∏awieƒ u˝ycza, byÊ cierpiàc jak Chrystus, krzy˝ Jego
nie zrzuca∏ w zapad∏oÊç zapomnieƒ.
Wstaƒ , podejmij – nie szabl´, lecz wiarà si´ wesprzyj i uka˝ moc, mocà Boga tkanà. Zaufaj,
maria˝ dziedzinà ci znanà. Spoufal szeregi i dà˝ w przepaÊç przemian, otrzymasz nagrod´, wiosnà zazielenià si´ te dziedziny ugorów beznadziejnoÊci i szlamu, które zbruka∏, nie najeêdêca,
nie ˝o∏dak, lecz prymus narodu, Ojczyênie niosàc wizytówk´ w klapie, raniàc serca pychà i marazmem.
Uwieƒczy Bóg twój wk∏ad pocieszenia ∏zà, naród oniemieje, Bóg ustawi tron w pobliskiej siedzibie i naznaczy cel. Zufaj narodzie, pocieszeniem twym czerstwa kromka chleba, dzban i wino
w nim. Chleb, Wino, potrzeba, osiàgniesz przezeƒ czyn karko∏omnych zmian, gdy˝ Bóg twój
Pan. W pierwszà sobot´ miesiàca nadejdzie ˝niw czas, robotnicy wejdà w ∏an z∏oty zasiewu, kàkol wyrzucà i spalà z plewy, ziarno czystà miarà rozda Pan Zasiewu – pewna zwodna partia.
Uk∏ad tymczasowy lekkoÊcià uÊmiechu i bez ˝alu zerwie, wypowie dwa s∏owa “dzi´ki Bogu”.
Odetchnie lud i serca odwróci od niepo˝àdanej miary pe∏nych dóbr. Uk∏on z∏o˝y Siewcy i rozpocznie proces uwznioÊlania. Na szcz´Êliwy trakt, na miar pe∏ne ziarna, wstàp narodzie. Nadzieja twa marna obecny szlak drobi. Wstàp narodzie pod dach ugody sam w sobie.
Ujadajà wilki, kraczà wrony i papugi skrzeczà. W dobitnoÊç ich s∏ów i zach∏annoÊç dzia∏aƒ,
dziejowy kurant drogowskaz uka˝e. Mylàce dêwi´ki mazurków, polonezów i polek w radosnà
pieÊƒ nowiu zamieni. Jesienne strugi wiosennà bryjà wzmocnione odpieraç, wzmacniaç i uszlachetniaç zechcà zapaÊç narodu. Wiwat nie zaÊpiewa, nawet nie zanuci milczàcy pot´gà miarowego bicia serc, t∏um. Obejmie we w∏adanie nie ˝arliwoÊcià mów, nie butnym, groênym s∏owem, lecz ciszà bez dna i ∏zà spod ci´˝kich powiek tragiczny ziszczeƒ czas. Tragiczny dla tych,
którzy s∏u˝àc, obelisk: Bóg, Honor i Ojczyzna zdeptali. Protesty, gwa∏t i oczekiwaƒ bezbarwny
czas uderzy w ps´pnà liturgi´. Ujmie miecz, lecz nie uniesie i nie zaw∏adnie nim mistrz, przysi´ga Ojców tkwiàca w r´kojeÊci naznaczy stygmat, miecz skrà rozb∏yÊnie. Wiedziony znakiem
przyjmie pokutnà ofiar´ s∏ugi, bieg∏à polszczyznà, jak sakramentu wiedziony tiarà, sprzeda krucyfiks, ci´˝ki krzy˝ za dobra. Ofiarà gardzàc, zamieni dzban oliwy pe∏ny na puste lampy panien
nieroztropnych. Puste dzbany i ciemnoÊç, przewrtotne s∏owa i niemoc, zwichrzone kroki i alabastrowa hojnoÊç spotkajà si´ w przytu∏ku. BezmyÊlnoÊç wodzów i krwawy pot ideowców, patriotyczny marazm i chwiejàcy si´ szyld “SolidarnoÊci”, oko w oko stanà. Szczyty gór zgrzyt spojrzeƒ odczujà. Doktryny upad∏oÊç zanotujà, a jawiàcy si´ motyl r´kojeÊç uca∏uje, bujlwersujàc
Êrodowiska oznajmi: Bóg odda∏ w r´ce moje, dzie∏o dalsze. Goràcy powiew dojrza∏ych pragnieƒ
zawis∏ na szkle. Prorocze s∏owa milknà, rwetest roz˝aleƒ przenika zewszàd, pieniàca z∏oÊç wabi
w ekrany. Proces odnowy ∏amie struktury, uczynnia zakwas. Tonàcym r´k´ poda ich brat. ByÊ
dziÊ w przegubach odczu∏ ich uÊcisk, ∏am, struktury ∏am. Cierpiàc odnajdziesz zielony ∏an. Ocet
i mirra, ˝ó∏ç i lukrecja tobie sà dane. W spotnia∏e d∏onie zaczerpnàç da Pan tobie choràgiew myÊli zbawiennych, lecz, byÊ je zdobyç móg∏ w szcz´ÊliwoÊci, idàc potykaç si´ b´dziesz jeszcze.
O pieƒ i mrówk´, o zbocze strome i chwiejnà k∏adk´, gdy˝ S∏owo Bo˝e zamar∏o w tobie pró˝noÊcià gestu, zamar∏a wiara i luby zew. Zamar∏o serce, a w nim i krew. Bok wodà sàczy, konajàc
w m´ce odda∏ Ci´, Matko, swojemu s∏udze.Chciej dziÊ pami´taç s∏ugo mój luby s∏ów tamtych
sedno: ”oto Matka twoja”. S∏ugo – narodzie, milczeniem zbywasz s∏ów pami´tliwych najczystsze
sedno. Milczeniem zbywasz przychylnoÊç mà, i mi∏oÊç, mi∏oÊç mà pe∏nà. S∏ugo ustanowiny mi∏oÊci znicz przygasa, a w tobie buta, warcholski impet i szeleszczàcy sutanny szmer. Ludu – tyÊ
krew krwi boku mego. Ludu – nadziejo tych co pomarli, m´czeƒski znaczàc szlak, i tych, co
w sercach zawarli niemy krzyk. Ludu – powo∏aj jeszcze dziÊ banit´ niewygnanego, powo∏aj
i wr´cz mu krzy˝. On gotów przyjàç i ran´ Serca Mego uczynniç. Krew sp∏ynie, duchowa odnowa ludzkoÊç obejmie i w dostojeƒstwie zamkni´tych dni Matczyne Serce przemówi, gdy u∏an
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wdzieje typowe dlaƒ ostrogi. Niepomny ran zadanych s∏owem, niepomny krzywd, poni˝eƒ,
zniewag, podcugli konia i poprzez ∏an zasiewów zielonych dotrze do gór. W skromnoÊci swej
wypowie s∏owa: ”Narodu ∏zy niegodnym dziÊ otrzeç. Niegodny odnaleêç pe∏ni´ zniewag i blizn.
Niegodny czci jego, a tym bardziej ocierania ∏ez. Jam, jego syn narodu zhaƒboiny poprzez
uczynnoÊç mà w dzie∏o dziÊ oddalone. Zniewagi te jestem w stanie przyjàç otwrtym czo∏em bez
marsa i prostà formà mej duszy ˝o∏nierskiej przysi´g´ z∏o˝yç, by sprostowaç formule przypiecz´towanej m´ki cenà. Czy staç mnie b´dzie na dokonaƒ czas?
Pisemny akt, krwià czynu zapisany, w szczelinie serca skryty, przed o∏tarz ofiarny z∏o˝´. Siostrom i braciom odkryj´ mà drugà twarz. Na stopnie ofiarnej mogi∏y, na stopniach dziejowych
stronic, spisany mój akt odkryj´ i nim nadejdzie dzieƒ przemian prawdziwych – odstàpià oni.
Pryncypia w∏adzy stanowczym gestem nadane, procesem skarg oczyszczone, ja, Tobie, Polsko,
szarmancko oddany, pe∏en powagi przed Bogiem, aktem dziejowej przestrogi pojmany, oddam
si´ – ja, Tobie, Polsko i Mi∏oÊci Mi∏osiernej, jako syn w ziemi ojczystej banità b´dàcy. Ja, Tobie,
Polsko, oddam si´ ca∏y na przemian czas, i trwaly, godny, po trzykroç godny poca∏unek z∏o˝´. Ja
Tobie, Polsko, odkryj´ stanowczym gestem te dzieje, które nie w aktach spisanych tomów, lecz
w sercach wielu narodów t´sknotà dzwonià.
Uwierz mi dziÊ pami´cià przysi´gi Ojców, i˝ nie ja, lecz oni naznaczyli dzieƒ ziszczeƒ. Nie ja,
lecz Oni powstaç pragnà i dzie∏o oczyszczone prostà formà wo∏ania: “Ojcze, przysi´ga nasza
ziszczona”, procesem odnowy mianowaç. Ojcze, jestem gotów t´sknoty ich poprzez ci´˝ki znak
czasu, w g∏´bi´ serca mego przyjàç i raz jeszcze, jeszcze raz, stanowiç jedno z narodem mym,
pdjàç si´ kierowanych Tobà przemian dokonaç. W Tobie moja pasja i oczekiwanie, w Tobie mój
ci´˝ki los, krwià m∏odoÊci zapisany”.
Pó∏nocne skrzyd∏o klasztoru bezpiecznà przystaƒ stworzy. GoÊcinne progi marianitów utuliç
b´dà w stanie czystà intencj´ prezbitra. Jak ojciec marnotrawnego syna przyjmuje goÊcinnie, tak
oni twardymi s∏owy prawdy i serca otwartà mi∏oÊcià, przyczynià si´ do znaku odnowy. W mi∏osnym pocz´ciu u wrót pielgrzym odnowi skostnia∏e odejÊciem serce. Odnowi. Troskà lat rzyconych na szl´ ofiar honoru, na nieindentyfikujàcy si´ z nim przebrzmia∏y czas prób – odnowi postawy zniewoleƒ Polaków wielu. W nim si∏a tkwi przezwyci´˝enia narzuconych braterstwem
broni skaz. W stopnowaniu zas∏ug, obelg i znies∏awieƒ, roÊnie w nim, urasta, znoszeniem cierpienia – s∏awa, gdy˝ w jego ramiona jeszcze przed zrodzeniem Bóg naznaczy∏ stygmat ludu
uwolnieniem drakoƒskà postawà cierpieƒ niewybrednych. Otrzyma∏ spichrz zas∏ug, odnowieƒ
dokona∏ miarà Boga tkanych. DziÊ, nie sàdziç ludowi jego czynów przesz∏ych, lecz w spotnia∏e
jego r´ce oddaç si´ raz jeszcze. Przemo˝ny wp∏yw prze˝ytych w udr´ce lat, niepogodzenia zasad prawoÊci dzia∏aƒ z dog∏´bnà frazeologià czasów znaczonych, naznaczy∏ w nim maria˝ –
szlachetnoÊç i s∏u˝ba w zniewoleniu. Przetrwaç znaczy∏o cierpieç. Cierpienie Êle Bóg, byÊ
w cnocie przekroczyç móg∏ próg jawnego or´downictwa Mi∏oÊci.Wieki, lata, miesiàce zdarzeƒ
niosà jawnà odpowiedê: Bóg twórcà historii narodów. Czyn prawy dzie∏em mi∏oÊci bliêniego,
brak czynu stwarza odejÊcia i gniew. W gniewie poczucie bezpieczeƒstwa niknie, i dziÊ tobie, Êle
ostrze˝eƒ jawnych barwnej wst´gi czas. Oblubieniec na Pann´ mi∏oÊnie swe oczy kieruje. Wstàp
pod dach jawnej aprobaty zdarzeƒ. DziÊ cierpiàc, “jutro” jasnoÊcià powlekasz, a “jutro” wczorajszych dni jest rozkazem. Spopiela∏y testament Ojców zdarzenia odkrywa. Spopiela∏y i rdzà pokryty obraz ujawnienia Êle. Przenika ból i dr´czàcy przysi´gi g∏os. Ludu – w nim tkwi twoja moc.
Stanowczy rozbrat i chwiejny korpus “S”. Inicja∏y charyzmatu i wielka wola wolnoÊci. Zbeszczeszczone Swiàtynie zamar∏ym s∏owem Chrystusa i gnilny, st´ch∏y Êwiat przedstawicieli duchowieƒstwa. W bieg zdarzeƒ purpur g∏os znamiennoÊç pragnie wnieÊç. Od tamtych dni, gdy g∏os
królewskich przyrzeczeƒ pad∏, od tamtych dni goi i otwiera rany, ∏zami i brokatem pokrywa –
czas. Czas spoufalonych niedoÊcig∏ych zdarzeƒ, czas prohibicji i czas, okrutny czas rozliczeƒ. Si∏à dnia powszedniego Êwi´tà bull´ otworzy proces znies∏awieƒ. Obejmie sumienia zgorzknia∏a
nutà i w porywie szataƒskich podniet uczyni dzie∏o jednoÊci. Jak Bóg zbuntowane anio∏y odrzuci∏ s∏owem “precz”, tak naród w sposób jawny uka˝e dojrza∏oÊç swà i ustanowi rozbrat. Jak Sàd
Ostateczny jawi si´ z prawicà i lewicà, tak ustanowi naród po prawej swej stronie lewicy znak,
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ukazujàc dojrza∏oÊç zbuntowane anio∏y przechytrzy i utrwali jednoÊci trakt. W przemo˝nà lawin´
zdarzeƒ Bóg s∏owem przyjaêni uka˝e, i˝ obce nie sà Mu strony lewackich zaprzysi´˝onych zdarzeƒ. Kontury strzelistych wie˝ i owal cerkiewnych kopu∏ przymierze zbrata i, jak w podst´pnym
kwizie, ukaêe Êwiat Pan w jawnej Mu bliskoÊci zdarzeƒ. Celne, milczàce, prostotà wypowiedziane zdarzenia, Bóg ustali miarà pe∏nych dzbanów. Nie wam gnuÊnym i chwiejnym malowaç obrazy Rzeczypospolitej. Nie wam odmieniaç bràz na z∏oto i klejnoty. Nie wam tak˝e s∏aç s∏owa otuchy w bezpieczne oczekiwanie narodu. Przemo˝ny wp∏yw innowierców i ∏agodna perswazja
uka˝à Êwiatu, czym staç si´ winna wolnoÊç. CzytelnoÊç dzia∏aƒ i aksamitna wiara w dziejowy
testament, obna˝y liczne zniewolenia dziÊ nam rzàdzàcych, a jutro rozliczanych. Nie przeczy naród, i˝ k∏amstwem okryty, nie sprzeciwia si´, gdy˝ Bóg los jego na szal´ zozterek wprowadzi∏,
by rewolty czas tym u∏agodziç. Nie chciej narodzie stàpaç w przepaÊç krwawych rozruchów, t´p
pych´ i ∏am, jawnie ∏am doktryn´. W szorstkà d∏oƒ, pachnàcà chlebem i ziemià, Pan Zasiewów
odda proces odnowy. Skiba porannych zasiewów Êwie˝oÊç zachowa i integralny stopieƒ osiàgnie. Nie godzi si´ dziÊ miarowych manier dobrodziejOw negowaç. Âwiat, proces odnowy pojmuje beztrosko. W procesie tym dopatrzeç si´ pragnie dóbr miarà ziemskich pragnieƒ s∏anych.
Odnowa oznacza prze∏om w dojrza∏oÊci pojmowania zasobów przepa∏niajàcych cz∏owieka. Wiekowa kurtyna dziejów otwarte przedstawia wn´trze. Odkry∏a ju˝ z Niewiast Jedna pe∏ni´ si∏ odkupieƒczych. Liczyç dat od chwil tamtych poprzez ucisk, gwa∏t i grzech, poprzez mi∏oÊç i odejÊcia,
poprzez przelewanà krew, nie sposób, w tych zdarzeniach, krok po kroku, kroczy On – Pan Zasiewów.
DziÊ przystanà∏, tkwiàc, oczekuje zielonych ∏àk. Po trzykroç prosi:Narodzie, podejdê w znak
czasu godnie, unieÊ swe czo∏o i otrzyj pot, wyzwól zn´dznia∏à pokuty ∏z´ i uka˝, i˝ godzien jesteÊ bez krwi rozlewu Êwiatu okazaç w sobie Bo˝e Dzie∏o. TendencyjnoÊç – rumak twój, jeêdziec zerwie cugli i opoƒcz´ zgubi te˝, pozwól si´ prowadziç Bogu, od∏ó˝ miecz. Dope∏ni ch∏op
o˝enku swego z inteligentem. Ubarwi stos niemocy jeno si∏à rozp´du i uczyni prosty rachunek:
zgubi∏em or´˝, Or´˝em jego Ojców Testament. Bull´ otworzy i z niej odczyta: “nadzieja w Bogu
ukryta”. Wylany Testament jak oliwa na rzece lÊniç b´dzie, p∏omieƒ zniszczyç jà mo˝e, lecz zamrze ˝ycie. Ja∏owà mowà nie wystàpi, uka˝e swoje oblicze pe∏ne plwocin i zniewag, znies∏awieƒ i obelg s∏anych mu przez wieki. I nie wypowie równie˝: “jam wielki”. Ostatni kàsek chleba,
cz´sto byç mo˝e zbutwia∏y, lecz szczerà d∏onià go poda od siebie bardziej wyn´dznia∏ym. Towarzyszàcy mu w sprawie o˝enku porwany dziedzic, nie odmówi przyjaêni i prowadziç go b´dzie màdrà uczynnoÊcià wskazaƒ. Przemówi w nich Duch MàdroÊci. Chwil tych doczekaç im da
pami´ç, wierna pami´ç solidarnoÊci. I oto teraz wÊród zgie∏ku dà˝eƒ, programów partii i suwerennoÊci, narodzi si´ nowe dzieci´ – dzieci´ rzeczywistoÊci. Czy p∏omieƒ zemsty uka˝e moc
swà? Narodzie, Bóg z tobà, a w oszala∏e niepewne struktury sumienie wody – proces odnowy –
nap∏ynà i dzie∏o wzmocni Bóg mocà swà – pary ob∏okiem.Tkwij, prosi jeszcze, bàdê mi prrokiem na czasy zemsty na samym sobie. Wprowadê , w koron´ myÊli swych, szczery rozrachunek nie krzywd, procesów, znies∏awieƒ, gwa∏tów, lecz rozrachunek prawych twych czynów.
Obejmij “wczoraj” jak czystà kart´ i wpisz w nià “dzisiaj” mocy twej mowà. W tobie zawarta trzykroç bogatsza mi∏oÊç i wiara, niêli nieprawoÊç. Procesem krzywd, znies∏awieƒ, obelg, umniejszasz proces duchowych podniet – uw∏aczasz Bóstwu tkwiàcemu w tobie. DopuÊci∏ Bóg zniewoleƒ czas, byÊ móg∏ wykazaç mocà przetrwania twojà dojrza∏oÊç, wznieÊç si´ na poziom mi∏oÊci. Narodzie, Bóg ci´ prosi – zasiàdê do sto∏u, wieczerzaj wespó∏ pierwocin s∏owem. Nie pokolenie, nie partie z∏udne, nie trupi zaduch banalnych s∏ów, ciebie powinna ∏àczyç bezpieczna przystaƒ. Tak wiele tracisz tworzàc programy i koalicje leniwych serc, tak wiele tracisz malujàc szyldy
i pot´piajàc, pwracasz znów. Uwrót mi∏oÊci stoisz od lat i trwonisz czas. Przeplatasz mi∏oÊcià zemstà, sarkazmem, upijasz trunkiem zatrutych s∏ów milczàcy t∏um. Wierz mi, ekranu szk∏o p´knàç nie zdo∏a, lecz serc wytrzyma∏oÊç na w∏osku dr˝y. JeÊli napomnieƒ o znojnà prac´, o styl
i ∏ad, nie przyjmiesz w siebie, w pewnà sobot´ pod Êcian´ p∏aczu wyjdà kobiety. I nie armaty, nie
igrzysk wrzask, niw butna mowa, lecz cichy p∏acz roz∏upie wrota przez które przejÊç powinien
lud, i wówczas to Mi∏osierna Mi∏oÊç uczyni cud. Rozleje “nektar” jàtrzàcych s∏ów i nie powstrzymasz naporu z∏a, miast byç ostojà, Êwiata kierunkiem, na pot´pi´ƒczà wejdziesz dzidzin´. DziÊ
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prosi Bóg w jednoÊci z Synem, spocznij w momencie tym, w którym jesteÊ, odwróç swà twarz
w przesz∏oÊci szlam i uwypuklij w sobie nad miar´ wraêliwoÊç serca, i schroƒ si´ w sobie sam –
czy mordujàc brata ostrzem s∏ów, uzdrawiasz go, czyÊ morderca? JeÊli choç krzynk´ niewiary
w tobie, powtórz przysi´g´ z∏orzonà wprzódy, bo choç przed wieki wyrzek∏jà Król, ona przetrwa∏a , ziÊciç si´ musi. Blask tamtych chwil zawis∏ na szkle, diamentem znaczon. Mija∏y wieki, a zpis
trwa przez pokolenia, ziszczenia b∏aga. Niechaj ci, którzy kochajà naród, Polsk´ i wiar´ – otworzà
Testament. Zayfaj ty, który to czytasz, w tym Testamencie moc jest ukryta. B∏àdziç wam przyjdzie jeszcze lat wiele, jeÊli w popiele niepami´ci nie odnajdziecie Króla s∏ów Êwi´tych. Czas zemsty, goni czas zemsty, a w Testamencie w jawnoÊci s∏ów otwarte przejÊcie. Szcz´Êç Bo˝e
wam, jeÊli potrzasku wrota zamkniecie, jeÊli w rozdarte w marazm serca otuch´ wlejecie, jeÊli
przez czas krótki czy d∏ugi, wespó∏ brat z bratem d∏oƒ z∏àczy w pracy, Bóg wam oka˝e swoje
oblicze tryumfu zmartwychwstania. Zaufajcie, programem dla was – mi∏oÊç zjednoczenia. Szcz´Êliwy trakt otwarty S∏owem, S∏owo zaÊ Cia∏em si´ sta∏o. JeÊli w trakt wejdziesz broniàc honoru,
oczyma duszy rozwiàzanie znajdziesz.Wyprzeç si´ wad – dyshonor ˝aden, a trwaç w niemocy,
zgorzknieniu i nienawiÊci – dyshonor, w odbiorze Polaka, kwalifikujàcy go na do˝ywocie. W dziejowy trakt obecnych przemian wiara i m´stwo pokory naród wyprowadziç mo˝e. Pokor´ zdobyç
dziÊ trudno.
Na zakoƒczenie s∏ów par´ wiary na doczekanie szcz´Êliwych zdarzeƒ. Mi∏oÊç rozlejcie, ka∏u˝e
stwórzcie. W ka∏u˝ach tych niebo wykàpcie i oszala∏e psy pe∏ne z∏oÊci do piekie∏ stràçcie. Wymiana k∏ów na lemiesze zda si´ przewrotna – jedynà jednak niech pozostanie, niech latem zakwitnie wiosna.

PRZEBACZANIE UZDRAWIANIE WEWN¢TRZNE
Czemu zwàtpi∏eÊ ma∏ej wiary, Narodzie, czemu zwàtpi∏eÊ?
WÊród burz zamieszania wewn´trznego uzewn´trzniasz marazm, a duchem zespolon tkwisz w dobrobycie mi∏oÊci Pana, w dobrobycie cnót i kielicha cierpienia.
Poprzez dost´p do udogodnieƒ, poprzez wrodzonà t´sknot´ spe∏nieƒ, poprzez dobitnoÊç dzia∏aƒ Bo˝ych w tobie, utwierdzasz si´ w niekoƒczàcym si´ spe∏nianiu.
Zawis∏ nad narodem p∏omieƒ zwaiÊci niespe∏nionych planów, p∏omieƒ ˝àdz,
a w rzeczywistoÊci sercem ogarnia z l´kiem, rejony p∏omiennych wojen paƒstw
oÊciennych, z l´kiem przebacza wówczas, wo∏ajàc: “chroƒ Bo˝e nas”.
Sumienie czyste rozpoÊciera blask, niesie radoÊç i chwa∏´ Panu, daje mo˝liwoÊç
ofiar´ z Krzy˝a przelewaç w owoc odkupienia, lecz ofiar´ trzeba umieç przyjàç.
Bóg obezwladnia z∏o odkupieƒczà Krwià, Mi∏oÊç wylewa – przyjàç jà mo˝e ka˝dy.
W romans polsko-amerykaƒski zagro˝enie wkracza. Ustala si´ wizja rozpostrzeniania manier – bogactwo ponad wszystko i poszukiwanie w nim Boga takiego,
któremu móg∏bym mówiç, i˝ stanowi´ z Tobà jedno, gdy˝ popierasz mój zamiar,
zarzàdzasz tak samo Kosmosem jak ja. zatem, bàdê Bogiem mi. To przyk∏ad laicyzacji dogmatu, si´ganie w gnostycyzm prowadzàcy do zubo˝enia radosnych
wzruszeƒ p∏ynàcych z Krzy˝a.
Lud polski broni∏ zasad jawnoÊci dzia∏ania Boga w nim, poprzez morze krwi, poprzez m´czeƒskà krew patriotów, poprzez Testament Ojców, poprzez nadziej´ p∏ynàcà z mi∏oÊci NajÊwi´tszej Panny.
DuchowoÊç narodu nie wynika z jego po∏o˝enia geograficznego, z jego politycznych przemian – jest wynikiem prowadzenia Bo˝à mocà.
Jak nie jesteÊcie w stanie wypleniç genów z komórek cia∏a, przekazanych po oj-
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cu, dziecku, tak nie mo˝ecie odwróciç dzia∏aƒ myÊli Boga w was. Jest to ziszczenia si´ proroctw zawartych w Ksi´gach Moj˝esza, w Ksi´dze Królewskiej i S´dziów, i w dalszych rozdia∏ach Ksiàg natchnionych.
˚ycie Polaków to nieustanne kroczenie w przemienienie.
Zatrzymaç si´ da wam Pan, kiedy sumienia wasze obejmie tak b∏ogi stan, jak
Piotra w scenie Przemienienia, zachwyt nad mi∏oÊcià rozlewajàcà si´ z chwa∏y Pana. zapragnà∏ zbudowaç namiot – zapragnijcie namiotu na miar´ waszych obietnic,
namiotu Mi∏oÊci, który rozpostarty nie uzewn´trznia darów, gdy˝ ja∏owoÊç waszych skarg oddala chwil´ ziszczeƒ.
Chwa∏a, o której mówi Piotr, jest chwa∏à ducha, jest zbli˝aniem doznaƒ Êwiata i
wynicowaniem sumieƒ.
Przemienienie narodu tkwi w namiocie Maryii Panny, w Jej moc Bóg wplót∏ spe∏nienie marzeƒ jednostki i ca∏ych rodzin, wszystkich, którzy geny polskoÊci noszà
w sobie.
Skàd to wybranie? Zalà˝kiem przymierza z Boga z cz∏owiekiem jest mi∏oÊç. Zdjà∏
Król bu∏aw´, koron´ i skromnym darem swego serca otworzy∏ scen´ Przemienienia, jak Piotr, rzek∏: “Zbuduj´ namiot, przyjmij mà zach´t´, Maryjo, i zstàp w ziemi´
tà, i umi∏uj naród mój i w∏odarz”.
Czas. który by∏ czasem otwarcia, jak namiot wejÊcia Jezusa na Gór´, by móg∏
us∏yszeç: “To jest Syn mój, Wybrany, Jego s∏uchajcie”, tak i w scenie królewskiej
przysi´gi naród zosta∏ wybrany, by snadê idàc – cierpieç.
Wybraƒstwo Jezusa i oznaczenie Go Synem Bo˝ym – nie chroni Go przed m´kà,
przed krzy˝em do którego zdà˝a.
Tak i naród, cierpiàc, w mi∏oÊç Bo˝à zdà˝a, aby u progu wejÊcia w nià, stanàç
na krzy˝u, rozpostrzeç ramiona, uwalniajàc Êwiat od z∏a.
Krzy˝em twym, narodzie nie Êmierç, zag∏ada, nie bomby, pociski, krzy˝em
twym ofiara mi∏oÊci, ofiara zbawienia poprzez wysublimowanie dojrza∏oÊci, ugody,
oddalenia planów bogacenia, si´gnijcie do èród∏a czystej wody, to wszystko jest
w zasi´gu dzia∏aƒ twych przez Krzy˝.
Gospodarcze przemiany, polityczne reformy, jak i reformy gospodarzcze i przemiany polityczne, sà wskazaniem: Obraz NajÊwi´tszej Panny uÊmiecha si´ do
was. Nie malujcie krwi ni ∏ez w Oblicza Âwi´te, nie dawajcie wot ni koncelebry
przeÊwietnej, twórzcie plan zespoleƒ poprzez ujarzmianie si´ w konsolidacji z∏a.
Obierzcie jeden dzieƒ – Dzieƒ JednoÊci – i zaproÊcie wszelakie ugrupowania podzielonej Polski, zaznaczajàc: ”Kongres nasz ma na celu ukazanie dobra wszelkiego wymiaru”.
Obradujàcy wypowiadaç winni same zalety dzia∏aƒ dotychczasowych. Dwa dni
Kongresu uka˝à, i˝ mi∏oÊç mieszka w Narodzie. Nag∏oÊniç ten zjazd w Êrodkach
przekazu i umo˝liwiç ludowi wsparcie w jego dà˝eniu do ∏adu,
Jak magma z wulkanu, tak rozlewa i sàczy si´ z∏o z ekranów, z fal radiowych z
wszelkiej mo˝liwej strony. Gdzie Mi∏oÊç? Czy˝ Êwiat ju˝ tak zbeszczeszczony, ˝e
mi∏oÊç to seks? A gdzie idea, wiara, chluba, sprawiedliwoÊç, radoÊç, inwencja?
Przecie˝ to wszystko odzwierciedla Mi∏oÊç.
Wypaczone sumienia odwagi nie zawierajà , wypaczone sumienia barw´ bagna
rozpoÊcierajà. OczyÊciç z bagien pola czy ∏àki – mo˝na poprzez oczyszczenie.
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Osuszcie dojrza∏oÊcià pragnieƒ te dziedziny, które niosà zdziczenie, które w form´ dzie∏a wprowadzajà swàd. Osuszcie tereny pychy i w przypadki skrajne na∏ó˝cie kajdany klàtw.
Byç mo˝e pachnie to Êredniowieczem, a czy zdziczenie obecne nie wykazuje
tych form? Có˝ z tego, ˝e nie palà si´ stosy? Stosami obecnych czasów sà sàdy
przewrotnych manier, sà zwyczajne pomówienia, sà bezceromonialne wkraczania
w dzie∏o szatana i uwijanie gniazd w Cz´stochowskiej Bramie z∏a . Tak, u wrót
Cz´stochowskiej Bramy tworzy si´ schizma, przenika grad dobrobytu, uniform
wiary spowija pycha, drogie kamienie, balsam, liturgia s∏abnie, dogmat p∏owieje,
intencja s∏abnie wÊród szeleszczàcych manier i zwad.
Program odnowy Narodu ka˝dy, nawet najmniejszy zespó∏ obiera sobie za punkt
honoru. Niechaj ka˝dy rozpocznie od siebie, od swojego sumienia, swjej rodziny,
miejsca pracy pod has∏em:
”Moje stanowisko i mi∏oÊç”,
”Mój udzia∏ w tworzeniu jednoÊci”,
”Moja wiara i punkt honoru”,
Niechaj poprzez te has∏a stacza bój z wrogiem, z jego wyimaginowanym wrogiem. Nie ma wroga nad pych´, ob∏ud´, lenistwo, lekcewa˝enie drugiego cz∏owieka, ani nawet nd samolubstwo, które tak rozpostar∏o skrzyd∏a, i˝ nad wyraz “ja”,
nie uwidacznia si´ ˝adna sfera cz∏owieczeƒstwa .”Ja” – to znaczy kto? Czy Bóg
w tobie? Czy tylko ty?
JeÊli tak myÊlà szeregi – wówczas dochodzimy do ca∏kowitej degradacji znamion Bo˝ych w nas.
A jeÊli ty wo∏asz: ”Sprzymierzony z Bogiem odnawiam Êwiat”, a dzie∏o twe prowadzi szatan, wiedz, wina twa wi´kszà przedstawia miar´, gdy˝ Bóg oznajmi∏ ci
w∏adanie Jego Âwi´tà Mocà i jeÊli ty zaprzepaszczasz wiadomy dogmat – wina
spada na ciebie dziesi´ciokrotnie, trzydziestokrotnie, stokrotnie, gdy˝ sumieniem
swym upomniany, wylewasz z∏o.
ChrzeÊcijaƒskie ugrupowania win´ wi´kszà ponoszà powo∏ujàc si´: ”My wybrani”. Wybranym jest Jezus Chrystus – dzia∏alnoÊç swà zwieƒczy∏ w Krzyêu. Nast´pców w krzy˝ nie zaprasza, lecz prosi: ”Niechaj ofiara, którà mój krzy˝ wnosi, wasze sumienia odnowi i ku Mi∏oÊci zwróci”.
Jezus, Êcigany fa∏szem faryzeuszów, uchodzi. fa∏sz, powo∏ujàcych si´ na rodowód chrzeÊcijaƒski i Boêà struktur´ dzia∏aƒ, stanowi pi´tno, bezceremonialne pi´tno w dzie∏o zmartwychwstania.
Krzy˝ Maryii w dziele odnowy narodu
Wielowiekowa tradycja trwania Maryii w dziele odnawiania Narodu trwa po czas
obecny. Utrwala zwiàzek uwydatniajàc wi´ê serc, kontynuujàc zaw∏adanie, promienistoÊç dzia∏aƒ.
Król Jan Kazimierz wzmocni∏ bezprecedensowà wi´ê, nie tylko Testamentem,
lecz ca∏kowitym oddaniem si´ w wi´ê ziszczeƒ. Stanowi to sedno.
Choç ból oddaleƒ sprawia krzy˝ przeêyç – przyrzeczenie Ojca Narodu, uto˝samiane jest w ka˝dym nast´pnym pokoleniu.
Jak Bóg, pragnàc wyprowadziç Izrael z Egiptu, ustanowi∏ narz´dziem Moj˝esza,
tak Jan Kazimierz uwzgl´dnia g∏´bi´ pragnieƒ Boga w Êlubach swych.
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W Testamencie Jana Kazimierza zaowocowa∏a nie pycha, nie znój i pragnienie
parcia na Wschód, lecz z Bogiem s∏ane Przymierze.
JeÊli dziÊ umys∏y Êwiat∏e z popi∏ów zapomnienia wydob´dà Testament, wówczas jak jasnoÊç, sp∏ynie naƒ prawda zawarta w s∏owach: ”Kochaj Boga”, a treÊç
pozosta∏à niechaj odnaleêç chcà ci, którym Bóg uszanowanie w r´ce z∏o˝y∏.
Maryii Krzy˝ w odnowie Narodu tkwi w ciàg∏ych przy˝eczeniach, w sta∏ych odnowach nie niosàcych odmiany poza framugà oprawy iÊcie królewskiej.
Stanàç aby si´ odrodziç, to stanàç w pokorze sumieƒ.
W octem i ˝ó∏cià przepojonym napomnieniu, tkwià zaniedbania, a w pokorze liturgii, w ogromie zdyscyplinowania – ubóstwo, równoÊç i uk∏on wzgl´dem ka˝dego cz∏owieka, co jest nadziejà na zrozumienie zamierzeƒ Boga wzg∏´dem Narodu.
Krzy˝ Maryii to g∏oÊna brawura: ”My wybrani stajemy przed tobà” w olÊnieniu
szat, s∏ów i cnót, w olÊnieniu ma∏ej garstki nas, wspierajàcych si´ tà samà nutà nad´tych piersi i w olÊnieniu zas∏ug, gdy˝ “my”, nie “oni”, godni wybraƒstwa.
“My”,”oni” tworzy granic´ niespe∏nieƒ, granic´ ognia, w którym demon odnawia
dzie∏o stworzenia, dzie∏o zmagaƒ dobra i z∏a.
Krzy˝ Maryii – Pcz´cie Niepokalane – odnawiane formà dociekaƒ, zbory alternatywne gromadzàce teologów, naukowców i firmowanych mianem znachorów,
czynnych dzia∏aczy demona.
Krzy˝ Maryii – to wkraczanie w Êciany Paƒstwa Polskiego wiary modernizowanej
na wzór Boga Zachodu, na Wzór spe∏nieƒ nadanych innym narodom.
W ostroÊç s∏ów dodaç nale˝y jeszcze gwa∏townà Mi∏oÊç do czerpania korzyÊci
z ∏ask.
“My wybrani” poprzez zas∏ugi, a gdzie, pytam, gdzie krzy˝ znies∏awieƒ, gdzie
krzy˝ upokorzeƒ, gdzie krzy˝ krzywd obola∏ych sumieƒ tych wszystkich, którym
Bóg k∏adàc na ramiona wol´ swà Êwi´tà, kaza∏ brnàç na Golgot´ lat pi´çdziesiàt,
gdzie zas∏ugi tych, którzy krnàbrnoÊç zatapiali w pos∏uszeƒstwie Êlepym, byÊ móg∏
dziÊ cieszyç si´ mianem wolnoÊci dobrze poj´tej.
Ojciec narodu, Stefan Wyszyƒski, wyszydzony, oddalony, upokorzony, dzi´kowa∏ Bogu za ten czas:

“Poprzez Krzy˝, Maryjo, zdà˝am w serce Twe”.
Krzy˝ tamtych dni jest s∏owem “wolnoÊç” obecnych dni. Chciejcie zaufaç: Histori´ Bóg w plan swoich spe∏nieƒ zanurza, w plan Wiary, Nadziei, Mi∏oÊci. DziÊ Bóg
prosi: ”Celebransy blask gaÊnie, odbiór napomnieƒ skaliste serca napotyka,
a Krzy˝ Maryii uwidacznia si´ w ponownym umieraniu Jej Syna.
“Tak Bóg umi∏owa∏ Êwiat, i˝ Syna Jednorodzonego zes∏a∏” – màdroÊç ta nie traci
znaczenia. Odnowi Bóg przyrzeczenia z Idolem, którego obra∏. Odnowi!
Chciej, narodzie, na kanwie wyboru opowiedzieç si´ po stronie Ksiàg Królewskich i wpisaç udzia∏ swój po stronie nie Samsona, lecz po stronie Powtórzonego
Prawa: ”JeÊli z∏o˝ysz Êlub Panu, Ojcu swemu, nie b´dziesz si´ ociàga∏ z Jego wype∏nieniem, gdy˝ Ojciec, Bóg twój b´dzie si´ domaga∏ od ciebie, a na tobie b´dzie
cià˝y∏ grzech. JeÊli si´ wstrzymasz od Êlubowania, nie b´dzie grzech cià˝y∏ na tobie, lecz co z ust twych wysz∏o, tego strze˝ i wype∏nij Êlub, który twe usta z∏o˝y∏y”.
Pwt. 23,22-24.
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