
Wiara w Istnienie Boga 
 
Namacalne, Naukowe Dowody Dla Sensu Wiary w Boga! 
 
 
CUDA W CUDACH: 

 

  

 

Po przeczytaniu tego rozdziału i zawartych w nim  opisanych cudownych historii popartych 
dowodami naukowymi, raz na zawsze sam się przekonasz, że  – Bóg jest, że Bóg istnieje, więc 
trzeba wierzyć oraz to, że On faktycznie cudownie objawia nam swoją ponadnaturalną 
rzeczywistosć!! 

Tym samym, po przeczytaniu tych tu faktów zawartych w poniższym opracowaniu, a którego przeczytanie 
zabierze ci raptem 40 minut i które mogą stać się najcenniejszymi minutami w twoim życiu – być może 
raz na zawsze utwierdzisz się w Prawdzie, odnajdziesz głębszą wiarę, a właściwie odnajdziesz NAMACALNE 
DOWODY DLA WIARY!  

– A może boisz się tej konfrontacji, może nie jesteś jeszcze gotowy?  

To odłóż, przeczytasz później!  

Lecz zapewne ty, dzisiejszy człowieku, który wciąż zmagasz się z codziennym otaczającym cię zgiełkiem i 
pokonujesz liczne przeszkody, który ciągle dociekasz otwarty na wszelkie wyzwania, zahartowany w 
trudach dzisiejszej rzeczywistości, ty ciekawy wszystkiego – nie boisz się spojrzeć krytycznie, ocenić i 
rozważyć tego, co poddane jest również NAUCE. 



 

Tej nauce, która stała się wyrocznią dla dzisiejszego człowieka, tak bardzo tkwiącego w racjonalizmie, a 
JEJ, NAUCE, TY ZAPEWNE WIERZYSZ! – więc zacznij czytać już teraz – a poprzez tą NAUKĘ, może jeszcze 
bardziej zawierzysz teraz BOGU!   

Jeżeli te, opisane tu DOWODY DLA WIARY ci już wystarczą, to jesteś szczęśliwym człowiekiem, jeżeli zaś 
nie, to muszę cię odwołać do jakże słusznych słów, które mówią: „dla tych, którzy chcą wierzyć żadne 
tłumaczenie nie jest już więcej potrzebne, dla tych, którzy nie chcą wierzyć - żadne już nie jest 
możliwe”. 

Jezus powiedział: 

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”(Ewangelia Jana 4, 48) 

Zaś św. Augustyn wyjaśnił: 

“Ponieważ nie wszyscy ludzie widzą Boga poprzez wspaniałości Jego dzieła (w stworzeniu,- dop. red.), 
dlatego, kierując się swym miłosierdziem, postanowił On czynić - poza zwyczajnym biegiem rzeczy w 
naturze - dzieła nie większe od dotychczasowych, lecz niezwykłe, którymi zwróciłby uwagę ludzi i łatwiej 
by im się objawił”. 

Opisane na tej sytronie wszystkie cudowne zajścia poparte są 
ścisłymi, bezstronnymi badaniami naukowymi oraz tysiącami wiarygodnych świadków!!! 

– Na wstępie posłużę się tu pojedynczym przykładem historii życia wielkiego naukowca, wieloletniego 
agnostyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, człowieka, który wyśmiewając i potępiając 
ludzką wiarę, w jednym momencie odnalazł Prawdę, - doktora Alexis Carrela. 

Dr Alexis Carrel, wybitny naukowiec, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, nie wierzył w 
możliwość istnienia rzeczywistości ponadnaturalnej i cudów dokonywanych przez Boga. 

  

 
Dr. Alexis Carrel, 

Był agnostykiem i nie potrafił uwierzyć. Jako naukowiec wierzył natomiast w to, co pewne koła naukowe 
promowały, a mianowicie samowystarczalność natury i ślepy przypadek w powstaniu tego, co 
obserwujemy w przyrodzie.  

Bóg według tej teorii nie był potrzebny komukolwiek, do czegokolwiek.  

Często też słyszał on o rozgłaszanych objawieniach Maryjnych w Lurd i wielu cudownych, nagłych oraz 
niewytłumaczalnych uzdrowieniach z ciężkich i nieuleczalnych chorób, które miały tam miejsce za sprawą 
modlitwy uzdrowieńczej do Boga i wody z cudownego źródełka. Carrel uważał zaś, że są to jakieś bzdury, 
zwykła ludzka histeria i zwykłe wmawianie sobie tego czy innego zajścia. 



On, tak dobrze zapowiadający się naukowiec, nie potrafił wierzyć innym opiniom niż te, na, które 
wskazywała jego nauka.  

• Do Lourdes przybył jako lekarz i naukowiec nie tyle z ciekawości, ale w celu, aby raz na zawsze 
skompromitować, ośmieszyć i udowodnić tą całą nieprawdę i histerię.  

Upatrzył sobie jeden z bodajże najcięższych wtedy przypadków, umierającą już na noszach Marię Ferrand, 
młodą dziewczynę z zaawansowaną gruźlicą otrzewnej. Dziewczyna już od lat nie podnosiła się z łóżka, 
była żywym szkieletem i stan jej w momencie przybycia do Lurd był agonalny. Choroba zżarła jej ciało 
całkowicie, ale w porywie ostatniej nadziei, jak zresztą wiele podobnych przypadków, pragnęła jeszcze, by 
zabrano ją do Lurd. Szukała tej ostatniej już szansy u Boga.  

Tego samego Boga, w którego Carrel nie potrafił wierzyć i nie wierzył też w Jego cuda.  

• Dr Carrel dokładnie przebadał i poznał historię choroby tej dziewczyny. Oznajmił wtedy do innego 
wierzącego lekarza, którego spotkał w Lurd, że gdyby taki przypadek jak Marii Ferrand, człowieka 
już całkowicie wyniszczonego przez chorobę i to taką jak gruźlica, tzn. przypadku o zaistniałych 
zmianach organicznych i osobę już umierającą- przypadek beznadziejny, został nagle uzdrowiony, 
a nie jakieś tam przypadki zapewne powstałe na tle histerycznym, to wówczas on sam by się 
nawrócił i uwierzył w cuda oraz w Boga, ale to jest przecież nie możliwe.  

Carrel bez przerwy obserwował nieprzytomną już Marię Ferrand, którą niebawem zaniesiono do basenu z 
wodą z cudownego źródła. 

• Następnie zanurzono ją w basenie odprawiając nad nią uzdrowieńczą modlitwę, czego świadkiem 
również był Doktor Carrel, i Maria Ferrand nagle otworzyła oczy, poprosiła o szklankę mleka, a po 
wypiciu jej, położyła się na bok nie wykazując już znaków swojej niedawnej jeszcze śmiertelnej 
choroby i agonalnej sytuacji. Jeszcze przed chwila umierająca od gruźlicy młoda kobieta, skóra i 
kości, nieprzytomna, nagle „zmartwychwstała” pod wpływem kontaktu z cudowna wodą w basenie i 
modlitwy wiernych. 

Carrel myślał, że po prostu śni!  

Zdrętwiał z wrażenia.  

Nie potrafił tego zrozumieć, wytłumaczyć, ani też uwierzyć w to, co zobaczył przed chwilą na własne oczy.  

To zaprzeczało całej jego nauce i nie mieściło się w sferze zajść naturalnych i racjonalnych.  

To było coś, co Dr. Carrel mógł tylko już uznać za ponadnaturalne zdarzenie.  

Bóg nie pozwolił z siebie kpić. Niemożliwe, nagle stało się możliwym.  

Umierająca już Maria Ferrand, po wielu latach cierpień i ciężkiej wyniszczającej ją choroby doświadczyła 
nagłego i spontanicznego uzdrowienia pozbawiającego ją śladów tej wieloletniej choroby ze zmianami 
organicznymi i to nawet bez żadnego okresu rekonwalescencji.  

 

• Po tym zdarzeniu Dr. Carrel, który przybył do Lurd by obalić tam „mit” o cudach, sam spędził noc 
na modlitwie do Boga. Ten wielki naukowiec i laureat Nagrody Nobla w medycynie powie i napisze 
później jakże znamienne słowa: 

„Nie możemy wybierać tylko tego, co odpowiada naszym upodobaniom, fantazji czy formacji 
naukowej lub filozoficznej naszego umysłu. Trudność lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie 
jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie lekceważyć”. 

  

Gościem w Lourdes był także Emil Zola, który w końcu także dostąpił cudownego nawrócenia 
do wiary pod wpływem osobiście przeżytego cudu.  



 

Emil Zola w Lourdes,  

  

Zródła:" Ddroga do Lourdes", "Uzdrowienia w Lourdes" , "inne". 

 

Grota objawień Maryi 



 

Uzdrowienia w Lourdes i ateiści 
Znany badacz cudownych uzdrowień w Lourdes, prof. medycyny Auguste Vallet twierdzi, że "medycyna nie 
zna takiej choroby, z której w Lourdes nie dokonałoby się w niewytłumaczalny dla nauki sposób, dobrze 
udokumentowane cudowne uzdrowienie". 

 

Archiwalna fotografia Lourdes,  

źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:65-Lourdes-Esplanade-ND.JPG 
 

Dla wielu ludzi Lourdes i inne sanktuaria pozostają bardzo czytelnym znakiem Bożego działania. W ten 
sposób kochający Bóg apeluje do ludzkich serc z prośbą o nawrócenie, o otwarcie się na tajemnicę Jego 
Miłości.  

• Niestety są jednak ludzie, których cuda te nie przekonują, ponieważ ich zdaniem nie są tak 
spektakularne i oczywiste, aby swoją oczywistością niejako zmusiły wszystkich do ich przyjęcia.  

Wszyscy sceptycy i różnej maści agnostycy i ateiści stawiają zarzut zawarty w pytaniu: dlaczego w 
Lourdes nikomu nie odrosła amputowana ręka czy noga?  

Według nich tylko wtedy daliby się przekonać. Tak argumentował swój brak wiary między innymi słynny 
pisarz Emil Zola, który chociaż był naocznym świadkiem cudownego uzdrowienia dwóch umierających 
kobiet to jednak nie uwierzył. Co więcej, napisał paszkwil zaprzeczający oczywistym faktom. 

• Trzeba tutaj jednak odnotować bardzo dobrze udokumentowany historyczny fakt, oficjalnie 
przez władze Kościelne uznanego cudu odzyskania amputowanej nogi po trzech latach 
od jej odcięcia. Ten niezwykły fakt miał miejsce 27.04.1641 r. w Saragossie w Sanktuarium Matki 
Bożej "Virgen del Pilar".  

Trzeba tutaj mocno podkreślić, że jest to jeden z nielicznych historycznych faktów, które zostały bardzo 
precyzyjnie udokumentowane i co do jego autentyczności nie może być wątpliwości. Znany jest 
historykom jako "el milagro de Calanda".  

• Bardzo rygorystyczne badania historyczne stwierdzają, że młodzieniec Miguel-Juan Pellicer z 
miejscowości Calanda miał amputowaną poniżej kolana prawą nogę, która została pogrzebana na 
cmentarzu szpitala w Saragossie.  

• Trzy lata po amputacji, po gorącej modlitwie do Matki Bożej, w nocy, w sposób niewytłumaczalny 
odcięta noga została na nowo połączona z kikutem. Ten niezwykły cud odbił się głośnym echem w 
całej chrześcijańskiej Europie XVII w., ale i w XVIII prowokował nieudane próby jego 
kwestionowania ze strony racjonalistów Oświecenia. 

  



 

Sanktuarium w Lourdes we Francji w miejscu obiawień,  

źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lourdes_ND_Rosaire_06.jpg 

Wracając do cudownych uzdrowień w Lourdes, warto tutaj przypomnieć jedno z nich, najbardziej 
szokujące lekarzy i obserwatorów. 16.02.1867r. Piotr de Rudder pracował jako robotnik u hrabiego du Bus 
de Ghisignies w Jabbecke (Belgia). Właśnie tego dnia upadło na jego lewą nogę ścinane drzewo i 
potrzaskało kości na liczne odłamki, co uniemożliwiało zrośnięcie. Na koszt hrabiego opiekowało się 
Piotrem po kolei kilkunastu lekarzy, jednak noga się nie goiła, tylko pokryła się zgangrenowanymi 
tkankami i ropiejącymi przetokami.  

• Wszyscy lekarze, łącznie z profesorem Thiriart, chirurgiem dworu królewskiego, stwierdzili 
konieczność amputacji. 

• Chory jednak z uporem, pomimo strasznych cierpień, nie zgadzał się na odcięcie nogi.  

W tym też okresie w Oostacker pod Gandawą zbudowano kaplicę i grotę na cześć objawień Matki Bożej w 
Lourdes. Grota stała się sławna w Belgii, gdyż miały tam miejsce cudowne uzdrowienia. De Rudder 
postanowił udać się do Oostacker, by uprosić dla siebie cudowne uzdrowienie. 5 kwietnia 1875 r. poprosił 
żonę swego pracodawcy, panią du Bus, o pieniądze na podróż. Hrabina ogląda chorą nogę i notuje w 
dzienniczku: "De Rudder odwinął bandaże nasiąknięte ropą i krwią, czuć było nieznośny fetor. Widać było, 
jak oba końce złamanych kości wystawały z ran". 7 kwietnia 1875 r. w towarzystwie żony udaje się do 
groty Oostacker. 

• Złożono Piotra przed grotą, gdzie napił się wody ze źródła i siedząc przed figurą Matki Bożej 
żarliwie zaczął się modlić, prosząc o odpuszczenie grzechów i łaskę uzdrowienia. Nagle Piotr doznał 
dziwnego wstrząsu, odrzucił kule przeszedł kilka kroków, klęknął u stóp figury Niepokalanej i 
zawołał: Boże, jestem uzdrowiony! Jego żona z wrażenia zemdlała.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lourdes_ND_Rosaire_06.jpg


Wszyscy obecni na widok tego, co się wydarzyło, z płaczem cisnęli się wokół cudownie uzdrowionego. 
Zdziwienie i płacz szybko przeszły w radość religijnego uniesienia. Spontanicznie uformowała się procesja 
z uzdrowionym Piotrem na czele, która kilkakrotnie obeszła grotę, śpiewając pieśni religijne. Później został 
przebadany przez komisję lekarską. 

 

Wózki w których przewozi się chorych pielgrzymów szukających cudownego uzdrowienia w 
Lourdes,  

źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lourdes_Fauteuils_roulants_1.jpg 

• Okazuje się, że noga w jednym momencie została całkowicie uzdrowiona, bandaże same opadły, 
złamane kości, piszczel i kość strzałkowa, same się zrosty, chociaż brakowało 6 cm kości, 
zniszczonych przez zgorzel w ciągu długich lat choroby, rany się zabliźniły.  

Dla wszystkich lekarzy, którzy leczyli Piotra, było oczywiste, że zdarzył się nieprawdopodobny cud. Kto 
dokonał tego dzieła? Naukowiec dr Le Bec napisał, że dla utworzenia fragmentu kości, który nagle zastąpił 
ubytek piszczelą i kości strzałkowej u połamanej nogi Ruddera, trzeba było 5 g wapna. W organizmie 
chorego nie było tej ilości wapna w stanie wolnym. Skąd się więc ono wzięło? 

• Wszyscy lekarze, którzy leczyli Ruddera, po zbadaniu uzdrowionej nogi nawrócili się. 
Również hrabia du Bus, senator antyklerykalnej, masońskiej partii, zadeklarowany i 
walczący z Kościołem mason-ateista, kiedy zobaczył Ruddera wracającego w pełni 
zdrowia z pielgrzymki, nawrócił się. Powiedział wtedy do żony: "Nigdy nie wierzyłem w 
cuda. Lecz jeżeli de Rudder został uzdrowiony, to jest to prawdziwy cud. W ten cud ja 
wierzę". 

 

Czy jest możliwe, aby 6 cm brakującej kości w jednym momencie wzięło się z niczego? 

 

Oczywiście, że cud ten jest mniej spektakularny od tego, który miał miejsce w Saragossie, ale również w 
Oostacker dokonało się stworzenie z niczego brakujących kości i ciała. 

• 9 kwietnia dr Affenaer, lekarz Piotra de Rudder, ze łzami w oczach powiedział: "Jest pan 
uzdrowiony, Pańska noga jest nogą dziecka nowo narodzonego. Tego, czego nie potrafiła uczynić 
medycyna, mogła dokonać Maryja". 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lourdes_Fauteuils_roulants_1.jpg


 

Procesja w Lourdes,  

źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LourdesProcessAmmal.JPG 

Dr Van Hoestenbergke ze Stalhille, znany ateista, z pokorą pochylił czoło przed wszechmocą Boga. W 
czasopiśmie: "Revue des Ouestions Scientifigues" razem z dr Royer i dr Deschamps, opisał cud z naukową 
dokładnością, stwierdzając, że nie można tego uzdrowienia wyjaśnić siłami natury. 

To cudowne wydarzenie badała specjalna komisja złożona z 22 lekarzy, katolików; innowierców i ateistów. 
Uzdrowienie to było przedmiotem licznych badań, również w Holandii, Anglii, Niemczech, Włoszech.  

• W r.1892 dr Hoestenberghe napisał do dr Boissaire: "Byłem niewierzącym, ale cud Piotra 
de Rudder otworzył mi oczy". Przed cudem rodzinna wieś Piotra słynęła z niewiary i 
złych obyczajów. Po uzdrowieniu ludzie się nawrócili i wszyscy zaczęli chodzić do 
kościoła. 

Piotr Rudder zmarł 22.03.1892r. Siedem lat później dr Van Hoestenberghe z ekshumowanego ciała 
Ruddera wyjmuje piszczele i kości strzałkowe i daje ostateczny dowód podwójnego złamania i uzdrowienia. 
Dr Diday, który wcześniej bluźnił przeciw świętości Lourdes, a potem stał się jej obrońcą, napisał: "Jeżeli 
ręka była Boża, to jednak ślad, który zostawiła, jest na wskroś ludzki". 

Za pozwoleniem redakcji „Miłujcie się”, autor: Jadwiga Piotrowska 

------------------------------------------------------------- 

* Warto tu wspomnieć, że pomimo tysięcy, często chorych ludzi i z otwartymi ranami, raz po raz 
zamaczanych w basenach z cudowną wodą w okresie sezonowym, w których to woda nie jest zmieniana 
nieraz bardzo długo, w Lurd jeszcze nigdy nie doszło do wybuchu, jakiejś epidemi. Woda z tych basenów, 
po zbadaniu pod mikroskopem zawiera milony różnych bakcyli jak Streptococus, Staphylococus aureous 
oraz innych. 

Woda ta była również badana eksperymentalnie w 3 różnych, niezależnych laboratoriach we Francji oraz 
Belgii, gdzie nie wykryto w niej niczego nadzwyczajnego. Uznano, że pod względem mineralnym jest 
zwyczajną wodą zródlaną górską, jak i wiele innych wód. 

Jednakże, okreslono ją jako podobną w składzie bakteryjnym do wody w ściekach kanałowych. Kiedy 
eksperymentalnie podano świnkom doświadczalnym wodę z kanału o podobnym składzie bakteryjnym, 
szybko one zaczynały chorować i zaraz gineły. Po podaniu im wody z basenów z Lurd o podobnym składzie 
bakterii, świnki te miały się całkiem dobrze i nie chorowały. Wyciągnięto, więc wnioski, iż bakterie w 
wodzie z basenów w Lurd są z jakichś niezrozumiałych przyczyn po prostu nieaktywne. W Lurd wielu 
uzdrowionych z ciężkich chorób ludzi, w geście swojej wiary, potrafi nawet wypić szklankę wody z takiego 
basenu.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LourdesProcessAmmal.JPG


Ciało nie tknięte rozkładem śmierci     

 

Bernardeta Soubirous,    Foto: za pozwoleniem pisma "Miłukcie się"  

• Od momentu objawień Matki Bożej w 1858 r. aż do naszych czasów, Lourdes pozostaje 
fenomenem, który szokuje nie tylko agnostyków i ateistów. Bez przerwy dokonują się tam 
ewangeliczne cuda wbrew wszelkim prawom natury i medycyny. W ten sposób Lourdes jest 
znakiem, który prowokuje do korekty myślenia, do zmiany życia, zachęca do otwarcia się na 
tajemnicę Bożej Miłości. 

To, co się dzieje w Lourdes jest szczególnym orędziem, jakie Bóg kieruje do ludzi zniewolonych 
i ogłupionych liberalno-materialistycznymi ideologiami; jest apelem wzywającym do 
nawrócenia.  

Bernadeta Soubirous, która dostąpiła przywileju objawień Matki Bożej, wstąpiła do nowicjatu sióstr w 
Nevers w 1866 r. i pozostała w tym domu aż do swojej śmierci 16. kwietnia 1879 r. 

• Mało znanym jest niesamowity fakt, że ciało Bernadety od śmierci aż do dnia 
dzisiejszego zachowuje zadziwiającą świeżość i piękno. Wbrew wszelkim prawom 
natury, w ogóle nie ulega procesowi rozkładu zarówno zewnętrznego jak i 
wewnętrznego.  

• Pielgrzymi, przybywający do kaplicy konwentu Saint-Gildard, widzą nienaruszone ciało św. 
Bernadety Soubirous ubrane w strój zakonny. Sprawia wrażenie, że śpi. Wydaje się, że śmierć ją 
przemieniła, twarz jest lekko przechylona na lewą stronę, dookoła złożonych rąk owinięty jest 
różaniec. Widok leżącej w szklanym sarkofagu św. Bernadety zawsze wywołuje u pielgrzymów 
ogromne zaskoczenie i zdziwienie.  

 

Zaraz potem zaczynają pytać:  

 

“Czy to jest naprawdę ona?  

Czy rzeczywiście nie uległa rozkładowi?  

Czy jest zabalsamowana?  

Czy to jej prawdziwa twarz czy tylko sztuczna maska? 



Są to słuszne pytania, na które spróbujemy szczegółowo odpowiedzieć w oparciu o naukowe studium o. 
Andre Ravier, który praktycznie całe swoje życie poświęcił badaniom i opracowaniu całego życia św. 
Bernadety, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jej pobytu w zakonie. Napisał również naukową pracę 
na temat fenomenu nierozkładającego się ciała św. Bernadety. 

Wiadomość o śmierci św. Bernadety rozeszła się lotem błyskawicy. Natychmiast tłumy mieszkańców 
Nevers zaczęły się tłoczyć, aby zobaczyć i oddać cześć ciału św. Bernadety, które zostało wystawione w 
kaplicy klasztornej. W miarę upływu godzin, ludzie zaczęli przyjeżdżać pociągami z innych regionów 
Francji. Aby zdyscyplinować tłumy pielgrzymów, trzeba było ustawić porządkowych. 

Cztery siostry cały czas słały obok otwartej trumny, aby dewocjonaliami, które ludzie przynosili, dotykać 
ciała zmarłej. Ze względu na ogromne tłumy, ekspozycja zmarłej musiała się przedłużyć aż do soboty 19. 
kwietnia. Tego dnia ciało Bernadety zostało zamknięte w dębowej trumnie włożonej do trumny cynkowej. 
Całość została opatrzona pieczęciami.  

• Wszystkie te czynności wykonane zostały w obecności mera miasta, dwóch policjantów oraz księży 
i sióstr zakonnych. Świadkowie musieli podpisać stosowny dokument. Ciało Bernadety zostało 
pochowane - za specjalną zgodą merostwa - w klasztornym ogrodzie. Grób ten był celem 
pielgrzymek tysięcy wiernych przez ponad 30 lat. 

Dopiero jesienią 1909 r. zakończył się proces informacyjny s. Bernadety na szczeblu diecezjalnym. Według 
ówczesnych przepisów kościelnych trzeba było dokonać tak zwane kanoniczne “rozpoznanie ciała zmarłej”. 
Właśnie wtedy - 22. września 1909 r. - miała miejsce pierwsza ekshumacja jej ciała. Oficjalna, 
szczegółowa relacja z tej ekshumacji znajduje się w archiwum konwentu Saint-Gildard. Czytamy tam, że o 
godz. 8.30 rano biskup Gauthey z Nevers, razem z członkami trybunału diecezjalnego, wszedł do kaplicy 
klasztornej. 

Przy wejściu ustawiony był stół z otwartą Ewangelią. Trzech świadków, dwóch lekarzy, dwóch murarzy, 
dwóch stolarzy - po kolei składają przysięgę na Biblię, że będą mówić prawdę. Następnie wszyscy 
zgromadzeni, wśród których był także mer miasta, idą do grobu Bernadety. Po jego otwarciu wyjmują 
trumnę i niosą do pobliskiego pomieszczenia. Jest tam przygotowane białe płótno na śmiertelne szczątki 
zmarłej. W emocjonalnym napięciu zgromadzeni obserwują, jak dwóch stolarzy otwiera trumnę. 

• Po zdjęciu wieka, ukazuje im się zdumiewający i szokujący widok idealnie zachowanego ciała 
Bernadety, chociaż jej habit jest zmurszały i mokry. Z jej twarzy promieniuje dziewicze piękno, 
oczy ma zamknięte, jakby była pogrążona w spokojnym śnie, usta nieco rozchylone. Głowa lekko 
przechylona na lewo. Skóra jest w idealnym stanie i przylega do mięśni. Ręce są złożone na piersi i 
owinięte różańcem, który już mocno pordzewiał. 

• Pod skórą można zobaczyć zarys żył. Paznokcie u rąk i nóg są również w doskonałym stanie. 
Następnie badania przeprowadzili dwaj lekarze. Według ich pisemnej relacji okazało się, że po 
zdjęciu habitu i nakrycia głowy, całe ciało prezentowało się w doskonałym stanie, było elastyczne i 
integralne w każdej swojej części. Tekst relacji medycy kończą tak: “zredagowaliśmy to świadectwo 
zgodnie z prawdą. Podpisali: doktor Ch. David lekarz chirurg, doktor A. Jordan lekarz”. 

Po tych badaniach siostry umyły ciało Bernadety i ułożyły je w nowej, podwójnej trumnie, która 
została zamknięta i opieczętowana siedmioma pieczęciami. Na koniec pracownicy złożyli ją 
ponownie do tego samego grobu. Komentując ten zadziwiający fakt doskonałego zachowania 
ciała po 30 latach przechowywania w grobie o. Andre Ravier podkreślił, że tego faktu nie 
można zrozumieć i wytłumaczyć. 

Tym bardziej, że Bernadeta cierpiała na wiele chorób i ciało znajdowało się w miejscu nasyconym wilgocią 
(habit zmurszał i był przemoczony, różaniec i krzyż profesyjny były mocno zardzewiałe). Wszystkie te 
okoliczności sprzyjały bardzo szybkiemu rozkładowi ciała, a pomimo tego, ciało było zachowane w 
idealnym stanie. Drugie rozpoznanie ciała miało miejsce w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego 3 
kwietnia 1919 r. w obecności biskupa Nevers, komisarza policji, reprezentantów miejskiej rady i członków 
trybunału diecezjalnego. 

Rozpoznania dokonano podobnie jak 10 lat wcześniej z tą tylko różnicą, że dwóch lekarzy - Talon i Comte 
- redagowało swój raport oddzielnie, bez wzajemnej konsultacji. Jak wynika z oryginalnych dokumentów, 
oba raporty doskonale zgadzają się ze sobą, a także z relacjami lekarzy Davida i Jordana badających w 
1909 r. Pojawiła się tylko jedna mała zmiana, a mianowicie na niektórych partiach ciała widoczna była 
pleśń i sól. 



Lekarze przypisali to myciu ciała po ekshumacji w 1909 r. W 1923 r. Papież ogłasza heroiczność cnót 
Bernadety Soubirous i w ten sposób otwiera się droga do jej beatyfikacji. W tej sytuacji konieczne jest 
trzecie i ostatnie rozpoznanie ciała. Dokonuje się ono 18 kwietnia 1925 r. czyli 46 lat i dwa dni po śmierci 
Bernadety. Są obecni, między innymi, biskup Never, komisarz policji i mer miasta. Po złożeniu wymaganej 
przysięgi, trumnę przeniesiono i otwarto w kaplicy św. Heleny. Ciało Bernadety było i tym razem 
zachowane w idealnym stanie. Dr Comte pisał: “Ciało Czcigodnej było nietknięte (nienaruszone), w ogóle 
nie uległo procesom gnicia i rozkładu, które są czymś normalnym po tak długim pobycie w grobie 
wykopanym w ziemi”. Nieco później dr Comte opublikował w czasopiśmie naukowym artykuł skierowany 
do swoich kolegów. 

Pisał tam: “To, co mnie tak naprawdę uderzyło podczas badań, to doskonale zachowany szkielet, 
wszystkie wiązania, skóra a także elastyczność i jędrność muskułów. To, co mnie przede wszystkim 
zadziwiło, to stan wątroby, po 46 latach od śmierci. Ten organ, tak przecież kruchy i delikatny, powinien 
bardzo szybko ulec rozpadowi albo zwapnieniu i stać się twardy. 

Tymczasem przecinając go (aby pobrać relikwie) odkryłem, że posiada konsystencję elastyczną, normalną. 
Natychmiast pokazałem to asystentom mówiąc im, że ten fakt nie wydaje się być w porządku 
naturalnym.” Na relikwie pobrano fragmenty wątroby, muskuł i dwa żebra. Poza tym ciało zachowano 
nietknięte. 

Pozostało w kaplicy św. Heleny, którą zapieczętowano do czasu beatyfikacji dokonanej przez Piusa XI - 14 
czerwca 1925 roku. W dniu 18 lipca 1925 r. ciało Błogosławionej umieszczono w przezroczystym sarkofagu 
w tej samej nowicjackiej sali, gdzie Bernadeta, po przyjeździe z domu, po raz pierwszy i ostatni 
szczegółowo opowiedziała 300 siostrom o objawieniach Matki Bożej. 

Sarkofag przeniesiono 3 sierpnia 1925 r. do kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza i jest tam do dnia 
dzisiejszego. Gdy kiedykolwiek będziesz na pielgrzymce do Lourdes i Nevers, to pamiętaj, patrząc na 
szklany sarkofag, że jest tam cudownie zachowane, nietknięte ciało św. Bernadety Soubirous. 

• To jest ta sama twarz i oczy, które 18 razy oglądały objawiającą się Matkę Bożą w Lourdes; te 
same ręce i palce, które przesuwały ziarenka różańca przed i w czasie objawień i odgrzebały 
cudowne źródło wody; te same uszy, które słyszały orędzie Maryi i te same wargi, które przekazały 
niedowierzającemu proboszczowi imię Maryi -Niepokalana; to samo serce, które było zakochane w 
Miłości. Od ciała św. Bernadety emanuje wewnętrzny głos. 

Tutaj, w znaku swego nienaruszonego ciała, w sposób duchowy jest rzeczywiście obecna, modli 
się i daje świadectwo. Będzie tutaj do czasu powszechnego zmartwychwstania w dniu Sądu 
Ostatecznego. Jest i będzie znakiem wzywającym do nawrócenia, do przyjęcia radosnej 
prawdy, że Bóg jest Miłością, że tylko Jego miłość może nas przeprowadzić ze strasznej niewoli 
grzechu do radości i wolności dziecka Bożego. 

Za pozwoleniem redakcji „Miłujcie się”, autor: Stefan Piotrowski 

Bernardeta Soubirous - nie rozłożone ciało wizjonerki dziesiątki lat po śmierci, wystawione jest w 
Klasztorze Nevers we Francji. 



 

Foto: za pozwoleniem pisma "Milukcie sie"  

----------------------------------------- 

Cud Słońca 

 
Foto: "Milujcie sie" 

Mało znany jest fakt, że siedem lat przed objawieniami Matki Bożej władzę w Portugalii przejęła 
masoneria.  

Rządzący postanowili zniszczyć religię w ciągu dwóch pokoleń.  

Nowa “postępowa władza” ogłosiła, że religia katolicka jest opium dla ludu i dlatego należy ją zniszczyć w 
przeciągu dwóch pokoleń.  

Rozpoczęło się prześladowanie Kościoła i represjonowanie duchowieństwa. Prymasa Portugalii oraz 
niewygodnych biskupów i kapłanów wypędzono z kraju.  

Lizbona została ogłoszona w 1915 roku ateistyczną stolicą świata.  

Rodzinę królewską wymordowano do ostatniego dziecka. Kiedy Matka Boża zaczęła się objawiać w Fatimie 
rządowi terroryści robili wszystko, żeby zmusić Hiacyntę, Franciszka i Łucję do zaprzeczenia prawdy o 
objawieniach. 



 
Kopia z pierwszej strony gazety z Fatmy z roku 1917 w czasie Cudu Słońca,  

źródło: Wikimedia Commons:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newspaper_fatima.jpg 

Aby wszyscy mogli uwierzyć w treść fatimskiego orędzia, Maryja zapowiedziała spektakularny cud na 13 
października 1917 r. Określiła dokładnie jego miejsce i czas oraz oświadczyła, że cud ten jest specjalnym 
znakiem danym przez Boga w tym celu, aby każdy mógł uwierzyć w fatimskie orędzie.  

• Ateistyczne władze zrobiły wszystko, aby przez akcję propagandową nie dopuścić do zgromadzenia 
się ludzi na miejscu objawień w dniu 13 października.  

• Wysłano nawet oddziały żołnierzy, aby broniły dostępu do miejsca objawień.  

• Determinacja i napływ ludzi był jednak tak wielki, że wszystkie działania władz okazały się 
nieskuteczne.  

13 października 1917 r. w miejscu objawień zebrał się imponujący tłum, liczący przeszło 70 tysięcy osób.  

Wielu musiało pokonać setki kilometrów, w przeważającej większości pieszo lub na osłach, wozami i 
samochodami.  

Wśród zgromadzonych znajdowali się nie tylko ludzie prości, ale również bardzo sceptycznie 
nastawieni naukowcy, dziennikarze, ludzie niewierzący. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newspaper_fatima.jpg


 
 

Dzieci- wizionerzy z Fatimy, zdjęcie archiwalne z 1917 roku  

 źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatima_children_with_rosaries.jpg 

Żołnierze Gwardii Narodowej bezskutecznie próbowali powstrzymać tłumy od zejścia w dolinę Cova. ; 
Kiedy tłum przerywał jedno skrzydło, żołnierze szli wspierać tę stronę, a wtedy tłum wykorzystywał okazję 
i przedostawał się w innym miejscu.  

Żołnierze nie mogli opanować tłumów. W sumie na miejsce objawień przedostało się przeszło 70 tysięcy 
ludzi. Trójka dzieci, które miały objawienia, znajdowała się w pobliżu wielkiego drzewa.  

Niebo pokryte było ciemnymi chmurami i spadały na ludzi potoki ulewnego deszczu. Wszyscy stali 
przemoczeni do suchej nitki i w błocie i wodzie.  

Nagle deszcz przestał padać i pokazało się słońce, które zaczęło wirować jak ogniste koło i zbliżać się do 
ziemi, rzucając promienie kolorowego światła. Wydawało się, że nastąpi kosmiczna katastrofa zderzenia 
słońca z ziemią. 

 

Dzieci- wizionerzy z Fatimy w 1917 roku 

źródło: Wikimedia Commons:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChildrensofFatima.jpg 

Ludzie zaczęli krzyczeć z przerażenia. Niektórzy zaczęli się głośno spowiadać ze swoich grzechów, sądząc, 
że “to jest koniec świata”. Wielu stało, lecz wielu klęczało i płakało, modląc się.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatima_children_with_rosaries.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChildrensofFatima.jpg


To niezwykłe zjawisko trwało 10 minut. W tym krótkim czasie ziemia została całkowicie osuszona, a 
przemoczone ubrania wyschły i wyglądały jakby wyszły z pralni.  

• Podczas tego spektakularnego cudu dokonało się tysiące nawróceń.  

• Najbardziej wykształceni i inteligentni ludzie stali oniemiali, jak małe dzieci.  

Biskup Fatimy w oficjalnym liście pasterskim na temat cudu pisał: “Tysiące ludzi widziało ten taniec 
słońca... Widziały go osoby z różnych grup i klas społecznych, wierzące i niewierzące, dziennikarze 
głównych portugalskich gazet, a nawet ludzie przebywający poza miejscem zgromadzenia”.  

W Biblii cuda nazywane są “palcem Bożym” (Wj 8, 15; Łk 11, 20). Cud słońca był wydarzeniem, które 
nigdy wcześniej nie miało miejsca w historii ludzkości. 

 
 

Fotografia wykonana 13 Października, 1917 roku w czasie Cudu Słońca w Fatimie,  

źródło: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danse_du_Soleil_Fatima_13_oct_1917.jpg 

Po raz pierwszy od momentu Zmartwychwstania Chrystusa, dla potwierdzenia prawdziwości objawień, Bóg 
dokonał tak spektakularnego cudu w przewidzianym czasie i miejscu.  

Naukowiec Pio Sciatizzi, który był świadkiem cudu, powiedział: “Nie może być jakiejkolwiek wątpliwości co 
do historyczności tego wydarzenia... tylko Bogu musimy przypisać najbardziej oczywisty i największy cud 
w historii...”  

• Główne masońskie siły rządzące w tym czasie w Portugalii skupiały się w tajnej organizacji 
“Carbonaria”, której założycielem był inż. Antonio de Silva, a kierowali nią Alfonso Costa i M. Lima. 
Pamiętnego 13 października 1917 roku Silva zobaczył cud słońca. 

Dzięki temu stał się jednym z pierwszych masonów, którzy ugięli się przed napawającym trwogą cudem. 
Zaraz potem zaczął mówić o pojednaniu z Kościołem. Nie spodobało się to wielu jego towarzyszom. 
Zniesławiono go, obrzucono i obelgami, a jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie.  

Ponieważ wielu ateistów nawróciło się bezpośrednio po cudzie, wobec tego ateistyczny rząd próbował 
oczyścić się z tych elementów, które mogły “ulec” cudowi.  

• W środkach masowego przekazu próbowano ośmieszyć to wydarzenie oraz dziesiątki tysięcy jego 
świadków.  

• Loże masońskie obmyśliły prawdziwie diaboliczny plan ośmieszenia i wykpienia katolików oraz ich 
wiary.  

Organizowali bluźniercze parady, w miejscu objawień wygłaszali mowy zaprzeczające istnieniu Boga, gdy 
równocześnie surowo zabraniano Kościołowi organizowania wszelkich religijnych zgromadzeń i procesji.  

Rządowo-masońskie misje propagandowe niestrudzenie działały na terenie całej Portugalii.  

Wydawano biuletyny i pamflety ośmieszające i wyszydzające objawienia, księży - a zwłaszcza jezuitów - 
uważanych za głównych winowajców. Świętokradzkie grabieże oraz wszystkie pamflety i szyderstwa 
przyniosły odwrotny skutek od zamierzonego. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danse_du_Soleil_Fatima_13_oct_1917.jpg


 

Portugalia, Fatima - Sanktuarium miejsca objawień Matki Bożej, 

źródło: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatima_plein.jpeg 

Przyczyniły się do zaakceptowania przez Portugalczyków Fatimy i umocnienia ich katolickiej wiary. Cud 
słońca i fatimskie orędzie sprawiły, że los ateistycznej rewolucji w Portugalii był już przesądzony.  

Coraz bardziej rósł opór społeczeństwa, a wśród rządzących szerzyły się głębokie nieporozumienia. W 
krótkim czasie rewolucjoniści dopuścili do objęcia urzędu prezydenta przez Sidonio Pais, konserwatystę ze 
swego grona. Ale Pais stawał się coraz bardziej liberalny w sprawach religii. Z tego też powodu został 
śmiertelnie postrzelony w niespełna rok po dojściu do władzy. Zmarł na stole operacyjnym z krucyfiksem 
na piersiach. 

Po jego śmierci nastąpił okres nazwany “czasem absolutnego terroryzmu”. W całej Portugalii codziennie 
wybuchały bomby. W ten sposób, przez zastraszenie, masoni próbowali za wszelką cenę utrzymać się przy 
władzy.  

Jednakże do Fatimy napływały coraz większe rzesze pielgrzymów, pomimo tego, że władza surowo 
zabraniała, stawiając silne odziały Gwardii Republikańskiej i armii. Mimo stosowania brutalnej przemocy, 
ludzie nie dali się zastraszyć.  

• Ponieważ rzesze pielgrzymów ciągle rosły, w 1922 roku agenci rządowi wysadzili w powietrze 
kaplicę zbudowaną na miejscu objawień, a dalsze bomby wybuchały w całej Portugalii, a zwłaszcza 
w Lizbonie i Porto. Głęboka wiara ludzi była jednak silniejsza. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatima_plein.jpeg


 

Matka Boża z Fatimy,  

źródło: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miranda_-_Santa_Maria_23.JPG 

Nie udało się jej zniszczyć. W 1927 roku rewolucjoniści-masoni sami wyczerpali się w morderczej walce z 
katolicką wiarą i oddali władzę w ręce wierzącego profesora Uniwersytetu w Coimbra, Oliveira Salazara. 

Co się stało z głównymi przywódcami masońsko-ateistycznej rewolucji?  

Otóż Lima zmarł pełen rozczarowania. Natomiast Costa wyjechał na emigrację do Paryża gdzie, ku 
zdziwieniu wszystkich, porzucił ateizm, związał się ze spirytyzmem i zakończył życie nękany obsesją 
nadprzyrodzoności.  

Potężny anty-religijny masoński rząd panujący w Portugalii przegrał wraz z całym swoim przepychem, siłą, 
możliwością stosowania terroru. I to jest paradoks - przegrał w konfrontacji z trójką małych, 
niepiśmiennych, chłopskich dzieci, którym objawiła się Matka Boża (M.P.) 

 
-Za pozwoleniem redakcji: “Miłujcie się”. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miranda_-_Santa_Maria_23.JPG


Cud w Lanciano 
Poparty ścisłymi badaniami naukowymi! 

Lanciano, jak prawie wszystkie miasta włoskie, samą architekturą mówi o swojej zamierzchłej historii. 
Kamienne budowle romańskie i gotyckie, resztki murów obronnych, most pamiętający czasy rzymskie - 
wszystko uzmysławia, ile wieków przetoczyło się w dziejach miasta, zostawiając solidne, niezniszczalne 
zdawałoby się ślady swej mocy. 

 

Hostia cudu Eucharystycznego w Lanciano 
 

 

Foto: za pozwoleniem pisma "Milukcie sie"  

Na tym tle jakże kruchy się wydaje największy skarb Lanciano, monstrancja połączona z kielichem, w 
których zamknięto małe, ważące zaledwie kilkanaście gramów relikwie cudu, który miał miejsce 12 
wieków temu. 

Około roku 750 (więc przeszło 200 lat przed chrztem Polski) zapisał kronikarz, “w klasztorze Świętego 
Bazylego żył uczony mnich, który dobrze znał się na naukach świata, ale był ignorantem w 
sprawach Bożych i dlatego nie był mocny w swojej wierze. Prześladowało go zwątpienie, czy w 
konsekrowanej Hostii jest prawdziwie obecny Chrystus i czy konsekrowane wino jest prawdziwie Jego 
Krwią. Jednak wciąż modlił się do Boga, aby Pan usunął tę ranę niewiary z jego serca. Łaska 
nadprzyrodzona nie opuściła go, gdyż Bóg, Ojciec Miłosierdzia i Wielkiego Pocieszenia, upodobał sobie 
wznieść go z głębokiej ciemności i dać mu tę samą łaskę, którą dał niewiernemu apostołowi Tomaszowi. 
Jednego ranka podczas Mszy św., po wymówieniu słów konsekracji, jego zwątpienie i błędy nasiliły się 
bardziej niż kiedykolwiek. 

Przez najbardziej zadziwiającą łaskę ujrzał on chleb zamieniony w Ciało i wino zamienione w Krew. Mnich 
zmieszał się i przeraził przez to niezwykłe wydarzenie tak, że trwał jakby w ekstazie przez dłuższy czas, 
ale w końcu jego przerażenie ustąpiło duchowemu szczęściu, które wypełniło jego duszę. Odwrócił swoją 
twarz zalaną łzami i wykrzyknął do zgromadzonych: 

” O szczęśliwi przyjaciele, którym nasz błogosławiony Pan ujawnił się w tym Najświętszym 
Sakramencie, ażeby siebie objawić przed wami i przed moim własnym niedowierzaniem. 
Podejdźcie, bracia, i spójrzcie na naszego Boga, który przybył do nas. Oto Ciało i Krew naszego 
ukochanego Chrystusa”’.  



Tak opisał wydarzenie anonimowy kronikarz w 1636 r. Pewne szczegóły dodaje tekst wyryty na 
marmurowej tablicy, znajdującej się w kościele. 

 Wynika z niego, że Ciało i skrzepła Krew zachowały się również, i mogą być oglądane przez wiernych. Cud 
został zatwierdzony 17 lutego 1574 r. przez biskupa Lanciano Rodrigueza Gaspere, a następnie 
potwierdzili go następni biskupi. 

• Historycy notują także interesujący epizod, związany z kultem relikwii. W 1565 r. “kiedy Turcy 
atakowali wybrzeża Adriatyku, ojciec Antonio da Mastro Renzo, obawiając się kradzieży i 
zbezczeszczenia relikwii, umieścił je w bezpiecznym miejscu. Pierwszego sierpnia, razem z 
miejscowymi, młodymi ludźmi, uciekł wraz z drogocennym bagażem. Po dwudziestu czterech 
godzinach podróży znalazł się przed drzwiami, z których wyruszył poprzedniego wieczoru. 

• Zmieszany i zdziwiony powiedział do swych towarzyszy: “Drodzy przyjaciele, nie upatrujcie w tym 
wydarzeniu pecha, ale złóżcie to na karb Opatrzności Bożej, gdyż Jego sekrety są nieznane i 
niezgłębione. Dlatego musimy tu pozostać i jeśli to konieczne, musimy być gotowi przelać krew i 
poświęcić nasze życie, jak prawdziwym żołnierzom Chrystusa przystało”. 

Minęło tyle wieków od cudownego wydarzenia, niejedne budynki kamienne legły w gruzach a w 
kościele już nie bazylianów ale franciszkanów monstrancja z relikwiami trwa i głosi milcząco 
tajemnice przemiany chleba i wina w Chrystusowe Ciało i Krew. 

Opis relikwii:  

• Relikwiarz z kościoła św. Franciszka w Lanciano ukazuje, za obudową z podwójnego szkła, 
nieregularny pierścień z ludzkiego ciała, średnicy 55 mm, okalający pustą przestrzeń, którą ongiś 
wypełniała hostia. Hostia skruszała zbiegiem czasu. Obręcz z ciała ludzkiego, gruba na obrzeżach a 
cienka wewnątrz, uległa mumifikacji i jest ciemnożółta, bardzo twarda, co stwierdzono pobierając 
mikroskopijne próbki do badań laboratoryjnych. 

• W szklanym kielichu, znajdującym się w dolnej części relikwiarza, znajduje się 5 skrzepów krwi 
nierównego kształtu, także bardzo twardych, o łącznej wadze 15,85 gramów. 

W 1970 r. arcybiskup Lanciano Pacifico Perantoni zwrócił się do ojców franciszkanów, opiekunów 
Sanktuarium Eucharystycznego i prowincjała Brunona Luciani z propozycją, by poddać szacowne relikwie 
badaniom naukowym. Tego odpowiedzialnego zadania podjął się prof. Odoardo Linoli, specjalista anatomii, 
histopatologii, chemii i mikroskopii klinicznej a współpracy z nim prof. Ruggero Bertelli, anatom. 

Badania trwały od listopada 1970 r. do marca 1971, potem wznowiono je w 1981 r. Przyniosły 
następujące rezultaty:  

• Stwierdzono, że ciało to mięsień sercowy człowieka, zmumifikowany, ale niezmieniony od 1200 lat, 
choć nie znaleziono śladów środków mumifikujących. Prof. Linoli w swym raporcie pisze: “Fragment 
Ciała jest przekrojem serca i jest to absolutnie widoczne, że mamy do czynienia z prawą i lewą 
komorą sercową”. 

• Naukowcy zbadali również, że grudki są skrzepami krwi ludzkiej, w jej normalnym składzie 
chemicznym, grupy AB, grupy rzadkiej w Europie, o wiele częstszej w Palestynie i Izraelu. “Jest to 
ta sama grupa krwi co Człowieka z świętego Całunu z Turynu i to jest szczególne, ponieważ jest 
raczej charakterystyczna dla człowieka urodzonego i żyjącego na Środkowym Wschodzie” - 
stwierdził prof. Linoli.  

Rezultatów jego badań nie podważono, przeciwnie na późniejszych sympozjach i spotkaniach specjalistów 
cud z Lanciano był niejednokrotnie przytaczany jako fakt naukowo zbadany. Tylko jego powstanie 
pozostało dla nauki tajemnicą. 

Zaradź memu niedowiarstwu... 

Przeszło tysiąc lat temu nieznany z imienia, ale znany z biegłości w naukach świeckich, mnich bazylianin, 
nie mógł uwierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ale - jak 
notują kroniki - nie dawało mu to spokoju i modlił się “aby Pan usunął tę ranę niewiary z jego serca”. Dał 
przykład, jak w wątpliwościach i trudnościach wiary należy postępować. Jego prośba o pomoc Bożą 
spotkała się z jakim wspaniałym odzewem. 



Stał się cud nie tylko dla wątpiącego mnicha z VIII-go wieku, ale dla wszystkich, którzy chcą umocnić 
swoją wiarę w rzeczywistą obecność naszego Pana i Zbawiciela w postaciach chleba i wina.      

• ”Wielka tajemnica naszej wiary” nie da się objąć rozumem ludzkim, póki człowiek żyje 
na tym świecie. Trzeba wejść w ciemność wiary, Boga prosząc o światło, aby wyjść z niej 
wzmocnionym. 

Cud Eucharystyczny z Lanciano jest odpowiedzią Boga na wołanie człowieka, pragnącego głębszej wiary. 
Bo wiara jest darem, który rośnie razem z potrzebą ludzkiego serca.  

• W Lanciano Jezus Chrystus odpowiedział na tę potrzebę otaczając hostię na ołtarzu 
własnym, cielesnym sercem a wino zamieniając w swoją ludzką krew. Niepojęta jest 
hojność Boga. 

W naszych czasach Boża wielkoduszność objawiła się jeszcze w inny sposób. Stwarzając człowieka istotą 
rozumną, Bóg otworzył imponujące możliwości dla rozwoju nauki, badań i wynalazków. Ile wniosła 
współczesna nauka w badania zjawisk dotychczas niewyjaśnionych! 

 
Foto: Milujcie sie" 

Wpis abp Korola Wojtyły do księgi pamiątkowejw sanktuarium, Lanciano 3.11.1974 r. 
"Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli,Tobie ufali i Ciebie kochali" 

Przyczyny i objawy niektórych uzasadniła siłami natury, inne, po ich skrupulatnej analizie przy pomocy 
wszelkich dostępnych aktualnie metod, uznała za przekraczające możliwości wyjaśnienia. Nauka 
zatrzymuje się na progu, za którym stoi już tajemnica, dotykalna tylko wiarą.  

* [dop - red.: - warto w tym miejscu tu jeszcze wspomnieć, że badania w Lanciano co do ich autentycznej 
trafności dodatkowo potwierdzone zostały również następnie przez niezależnych naukowców z powołanej 
w tym celu specjalnej, naukowo-medycznej komisji w Światowej Komisji do Spraw Zdrowia 
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1973 roku, dla zdyskwalifikowania wszelkich 
niepewności czy ewentualnych domysłów. Badanie zabrało 15 miesięcy i ykonano 500 w tym kierunku, po 
których jednogłosnie potwierxono całkowitą zasadność wyników profesora doktora Odoardo Linoli i 
profesora Rugerro Bertelli opublikowanych wcześniej w Sclavo Papers in Diagnostic, 1971, issue 3 (Meini 
Graphic, Siena). W 1976 roku opublikowane zaś zostało w Genewie i w Nowym Jorku podsumowanie 
komisji medycznej z ONZ, wskazujące na fakt, że nauka zupełnie nie jest wstanie wyjaśni tego cudu] 



 
Foto: "Milujcie sie" 

Za pozwoleniem redakcji „Miłujcie się”, autor: Teresa Tyszkiewicz 

 

 
 

źródło: Wikimedia Commons: Oficjalny dokument potwierdzający naukowe badania Cudu z 
Lanciano przez profesora Linoli z 18 listopada, 1970 roku. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-_public_documentation_-
_ricognizione_scientifica_-_18_novembre_1970.JPG 
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żródło Wikimedia Commons: "Dokument potwierdzający wyniki badań prof Ruggerto Bertolli" 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-
_public_documentation_-_Ruggero_Bertelli.JPG 

 

żródło: Wikimedia Commons: Opis wyników - opracowanie w gazecie "  
L'Osservatore Romano  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-_public_documentation_-
_L'Osservatore_Romano.JPG 
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źródłó: Wikimedia Commons: "Dokument - wyniki badań nad Cudem w Lanciano; 4 marca, 1971 
rok   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-_public_documentation_-
_ricognizione_scientifica_-_4_marzo_1971.JPG 
 

  

Cud w Lanciano i Całun Turyński 
Ludziom słabej wiary, wątpiącym lub nie wierzącym w Eucharystię zostały dane bardzo czytelne znaki 
wzywające do nawrócenia, do wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. 

Jednym z tych znaków jest cud w Lanciano, który stał się słynny w całym świecie od czasu, kiedy 4 marca 
1971 r. ogłoszono wyniki kilkumiesięcznych badań naukowych postaci Ciała i Krwi przechowywanych od 
VIII wieku we włoskim mieście Lanciano. Historyczne źródła mówią nam o tym, że w połowie VIII wieku 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie w małym przyklasztornym kościele św. Longina. 

Otóż pewnego zakonnika, który tam mieszkał, nawiedzały przez długi czas bardzo ciężkie pokusy. Kiedy 
odprawiał Mszę św. miał wątpliwości, czy w czasie konsekracji chleb rzeczywiście staje się Ciałem 
Chrystusa, a wino Jego Krwią. Pewnego dnia rankiem, podczas odprawiania Mszy św., kiedy wypowiadał 
słowa konsekracji, ogarnęła go wątpliwość niezwykle silna i natrętna. I wtedy wypowiadając słowa: "To 
jest Ciało Moje... To jest Krew Moja..." zauważył, że z białej Hostii rzeczywiście spływa krew. Na widok 
tego, co się dokonało, oniemiały ze zdumienia i przerażenia, zakonnik w ekstatycznym milczeniu 
wpatrywał się w święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej. 

W końcu strach ustąpił i jego serce przepełniła nieopisana radość. Po długim milczeniu, z twarzą 
rozpromienioną radością i mokrą od łez szczęścia, zwrócił się do wiernych uczestnicząch we Mszy św. ze 
słowami: "Patrzcie, oto prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które uczynił widzialne dla 
mnie w tym celu, abym nie był już niedowiarkiem lecz wierzącym". Wieść o tym nadzwyczajnym 
wydarzeniu rozniosła się po całej okolicy. 

 W krótkim czasie kościół, w którym miał miejsce cud, stał się znanym sanktuarium, do którego tłumnie 
zaczęli napływać pielgrzymi. Święte postacie Ciała i Krwi przechowywano w specjalnym relikwiarzu. W 
miarę upływu wieków o Eucharystycznym cudzie zaczęły krążyć rozmaite legendy. Ojcowie Franciszkanie, 
którzy są kustoszami sanktuarium, postanowili sprawdzić wiarygodność kultu świętych postaci Ciała i Krwi 
Chrystusa. W tym celu 18 listopada 1970 roku zlecili grupie włoskich naukowców szczegółowe badania pod 
kierownictwem prof. Odoardo Linoli z Arezzo. Badania trwały kilka miesięcy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eucharistic_Miracle_of_Lanciano_-_public_documentation_-_ricognizione_scientifica_-_4_marzo_1971.JPG
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Zakończone zostały 4 marca 1971 r. Wyniki były sensacyjne i znalazły się na pierwszych 
stronach włoskich gazet. Potwierdziły przekaz tradycji, że Hostia z VIII wieku jest ludzkim 
mięśniem sercowym bez żadnych śladów cięcia, co wyklucza przypuszczenie, że zostało 
wycięte jakiemuś człowiekowi. Stwierdzono z całą pewnością, że posiada w swoim składzie 
komórki ludzkiego mięśnia sercowego oraz wsierdzia i osierdzia, a także komórki układu 
nerwowego charakterystyczne dla mięśnia sercowego. 

W niewytłumaczalny sposób zachowało się również 5 bryłek skrzepniętej krwi. Badania wykazały, że jest 
to prawdziwa ludzka krew grupy AB. Tę samą grupę krwi znaleziono w zachowanym sercu - Hostii. Z 
naukowego punktu widzenia nie da się wytłumaczyć dlaczego Ciało i Krew przez dwanaście wieków nie 
uległy procesowi rozkładu i w tak doskonałym stanie zachowały się do naszych czasów. Tych wszystkich, 
którzy pragną dowiedzieć się o szczegółach badań naukowych, pragnę odesłać do książki Bruno 
Sammaciccia "The Eucharistic Mira-de of Lanciano", Libary of Congress Card Number 76-18630. 

Trzy lata po pierwszych badaniach naukowych, przyjechał do Lanciano ks. kard. Karol Wojtyła, aby spędzić 
tu całą noc na modlitwie i adoracji Eucharystycznego cudu. Pozostawił bardzo wymowny zapis w księdze 
pamiątkowej: Fac nos Tibi semper magis credere, in Te spem habere, Te diligere (Spraw, abyśmy w Ciebie 
bardziej wierzyli, pokładali nadzieję i miłowali). 

• Eucharystyczny cud w Lanciano jest znakiem szczególnego rodzaju, który wskazuje na żywą 
obecność Jezusa w Eucharystii.  

• Jest to bardzo wymowny znak, który wzywa do wiary, do otwarcia serca na przyjęcie daru 
nieskończonej miłości Zbawiciela ofiarowanej nam w Eucharystii. 

Trzeba w tym miejscu wskazać na inny fakt:  

• Naukowcy udowodnili, że na Całunie Turyńskim są ślady ludzkiej krwi grupy AB, a więc takiej 
samej jak krwi w Lanciano.  

Czyż nie jest to kolejny zdumiewający znak, wzywający do wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w 
Eucharystii?  

• Warto przypomnieć, że Catun Turyński, dzięki współczesnej nauce, stał się relikwią jedyną w swoim 
rodzaju na świecie. Naukowcy, z prawie wszystkich dziedzin wiedzy, zaczęli badać Całun po jego 
pierwszej fotografii dokonanej w 1898 r. 

Wtedy odkryto ze zdumieniem, że obraz Człowieka ukrzyżowanego na Całunie jest doskonałym 
negatywem fotograficznym.  

Opatrzność zachowała do naszych czasów tę bezcenną relikwię, aby w świetle dzisiejszej nauki ukazać jej 
niezwykłą wymowę.  

• Ścisła metodologia naukowa wskazuje, że to lniane płótno jest naprawdę prześcieradłem 
pogrzebowym z Palestyny z czasów Chrystusa; że został w nie owinięty ukrzyżowany Człowiek o 
nadzwyczajnym pięknie i doskonałości fizycznej; że wyrok śmierci został na nim wykonany 
dokładnie w sposób opisany w Ewangeliach. 

Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, kiedy dowie się o wynikach naukowych badań Całunu, z konieczności 
stawia sobie niepokojące i radykalne pytania dotyczące osoby Chrystusa. 

I tak wielu naukowców badających Całun uwierzyło w Chrystusa.  

Słynny kryminolog z Zurychu, Max Frei, badając pyłki roślinne znajdujące się na płótnie, z precyzyjną 
dokładnością prześledził drogę jaką Całun przebył w ciągu wieków. Stwierdził, że Całun z całą pewnością 
pochodzi z Palestyny z czasów Chrystusa. Tak dokładnie odtworzył miejsca pobytu Całunu, że wytropił 
także pyłki ryżu uprawianego w starożytności tylko w rejonie Vercelli, gdzie Całun przechowywany był w 
zamku książąt Sabaudii.  

• Max Frei był protestantem i przystępując do badań Całunu uważał, że jest on falsyfikatem, a jego 
kult - zabobonem i narzędziem Antychrysta, jakim jest Papież. W miarę postępowania badań, jego 
uprzedzenia ustąpiły miejsca tajemniczej pewności, głębokiemu szacunkowi i czci dla tej niezwykłej 
relikwii. 



Obraz z Całunu ma szczególną moc oddziaływania i przemiany ludzkich serc. Zespoły 
amerykańskich naukowców przybyły do Turynu samolotem załadowanym aparaturą badawczą, 
aby zbadać Całun. Uczeni odkryli, że odbicie jest trójwymiarowe i dokonało się przez pewnego 
rodzaju eksplozję potężnej energii i jej wygaśnięcia w ułamku sekundy. 

Czy nie jest to znak wskazujący na zmartwychwstanie?  

Przez chwilę, zanim życie powróciło do martwego ciała, jego obraz został na zawsze utrwalony na 
powierzchni płótna poprzez przypalenie wybuchem nieznanej energii.  

• Z naukowego punktu widzenia o wiele łatwiej jest uznać autentyczność Całunu, niż uważać go za 
fałszerstwo, gdyż ów hipotetyczny fałszerz musiałby być geniuszem wyprzedzającym całą 
współczesną naukę i wiedzę, a to jest przecież niemożliwe. 

Pierluigi Bollone, profesor medycyny sądowej z Turynu, ceniony uczony w skali międzynarodowej, który 
również nawrócił się badając Całun, uważa, że wskazuje on na wiarygodność opisów Męki w Ewangeliach.  

• Jeżeli Ewangeliści nie oszukali nas tutaj, jeżeli zasługują na zaufanie historyka, to możemy 
rozszerzyć nasze zaufanie na wszystkie opisane w Ewangeliach wydarzenia z życia Jezusa. 

Prof. Bollone twierdzi, że argumenty przeciwników Całunu nigdy nie są oparte na obiektywnych 
naukowych badaniach, tylko pochodzą z założeń ideologicznych. Gdyby to był Całun przypisywany np. 
Juliuszowi Cezarowi, a nie Jezusowi, nie byłoby już nikogo, kto ośmieliłby się w to wątpić. Jezus jest i 
pozostanie "znakiem, któremu sprzeciwiać się będą" (Łk 2, 34), dlatego uznanie autentyczności Całunu 
domaga się opowiedzenia za Jezusem, uznawaniem Go za Boga, a to pociąga za sobą olbrzymie 
konsekwencje życiowe, zmianę życia, nawrócenie. To jest powód, dla którego wielu pozostaje 
obiektywnymi tylko w słowach, a w rzeczywistości ulega swoim uprzedzeniom. 

• Według prof. Bollone, jeżeli ktoś, znając wyniki badań naukowych, twierdzi, że nie wierzy w 
autentyczność Całunu, to świadczy to o tym, że od początku postanowił w nią nie wierzyć. Jego 
zdaniem, wobec ogromu pozytywnych danych naukowych, uzyskanych w różnorodnych 
dyscyplinach badań, ludzie zaprzeczający autentyczności Całunu powinni dostarczyć 
przekonywujących argumentów do jej odrzucenia. Nie czynią tego, bo takich argumentów po 
prostu nie ma. 

Odkrycie tej samej grupy krwi, na Całunie Turyńskim oraz w świętych postaciach cudu Eucharystycznego 
w Lanciano, jest znakiem wzywającym do nawrócenia, do wiary w Osobę Jezusa Chrystusa, który jest 
rzeczywiście obecny w tajemnicy Eucharystii. 

Za pozwoleniem redakcji „Miłujcie się”,  autor: Stefan Piotrowski 

 



Zadziwiający fenomen w sanktuarium Bra 
 

 
Foto: "Milujcie sie" 

W miejscowości Bra w diecezji turyńskiej znajduje się sanktuarium Matki Bożej. Od samego początku jego 
istnienia można zaobserwować niesamowity fenomen kwitnięcia w końcu grudnia drzew dzikich śliwek.  

Chociaż w tym czasie jest tutaj śnieg i mróz, to kwitnięcie w środku zimy powtarza się każdego roku od 
przeszło 680 lat i stanowi niewytłumaczalną zagadkę dla współczesnej nauki. 

• Drzewka "prunus spinosa" o kolczastych gałęziach, które rosną w tamtejszych okolicach, kwitną raz 
w roku wiosną. Przy łagodniejszym klimacie w marcu, przy surowszym w kwietniu. Zadziwiający 
wyjątek stanowi tylko grupa kilkunastu drzew tej samej odmiany, które rosną przy sanktuarium. 

• Zjawisko to jest skrupulatnie badane przez naukowców z Uniwersytetu Turyńskiego.  

• Zaczęto je badać już od XVI wieku, ale do dnia dzisiejszego pozostaje dla nich zagadką.  

 

Okazuje się, że drzewka "prunus spinosa" przy Sanktuarium są idealnie takie same jak te, które rosną w 
tej samej miejscowości i okolicy. Naukowcy stwierdzili, że nie ma przyczyn geofizycznych czy jakichś 
prądów elektromagnetycznych, których działanie mogłoby tłumaczyć to nadzwyczajne zimowe kwitnięcie. 
Rosną na tym samym rodzaju gleby i w dodatku na północnej stronie, gdzie ciepło i promienie słoneczne 
docierają w ograniczonych ilościach. Nie ma więc mikroklimatu, który sprzyjałby zaistnieniu tej 
przyrodniczej anomalii. 

• Dla ludzi wierzących jest to czytelny znak, który potwierdza autentyczność objawienia się Matki 
Bożej w tym miejscu 29 grudnia 1336 roku.  

Tego dnia wieczorem młodziutka mężatka Egidia Mathis, będąca w zaawansowanej ciąży, przebywała na 
peryferiach miejscowości Bra (prowincja Cuneo w diecezji turyńskiej). Kiedy przechodziła obok 
przydrożnej kapliczki Matki Bożej, dwóch młodych żołnierzy rzuciło się na nią z zamiarem dokonania 
gwałtu. Egidia, w desperackim geście obrony, chwyciła się figurki Matki Bożej wzywając Jej pomocy. W tej 
- wydawałoby się - beznadziejnej sytuacji, nagle z figurki wytrysnął strumień niezwykle silnego światła, 
który oślepił agresorów i tak ich przestraszył, że w wielkiej panice uciekli z miejsca zdarzenia.  

• Właśnie wtedy objawiła się Matka Boża pocieszając i uspakajając Egidię, że niebezpieczeństwo już 
minęło. Objawienie trwało kilka minut.  



Skutkiem ogromnych przeżyć Egidia, zaraz po skończonym objawieniu, urodziła przed kapliczką dziecko. 
Owinęła je w szal i z trudem udało się jej dotrzeć do najbliższego domostwa. Wieść o tym, co się 
wydarzyło, rozniosła się lotem błyskawicy. Pomimo późnej godziny, tłumy ludzi zebrały się w miejscu 
objawienia na modlitwie. Rosły tam drzewa dzikich śliwek, które w jednym momencie pokryty się białymi 
kwiatami, chociaż działo się to 29 grudnia, a więc w środku mroźnej zimy. 

• Od tego czasu zjawisko to powtarza się w tym miejscu każdego roku i tego samego dnia - 29 
grudnia. 

Po kilku latach na miejscu objawień zostało zbudowane sanktuarium. W jego kronikach zostały 
odnotowane zastanawiające fakty. Czytamy w nich, że 29 grudnia 1877 r. drzewa wyjątkowo nie zakwitły. 
Pierwsze kwiaty pojawiły się dopiero 20 lutego 1878 r., a więc w dniu wyboru następcy papieża Piusa IX, 
Vincenzo Gioachino Pecchi, który przyjął imię Leona XIII. 

Należy również zauważyć szczególny związek opisywanego zjawiska z Całunem Turyńskim, 
przechowywanym w tej samej diecezji, w katedrze turyńskiej.     

 "Cudowne" drzewa sanktuarium kwitną od 29 grudnia przez dziesięć dni.  

• Natomiast w 1898 r. kwitnienie, które zaczęło się jak zawsze 29 grudnia, przedłużyło się i trwało 
przez trzy miesiące, a więc przez cały czas publicznego wystawienia Całunu Turyńskiego. Właśnie 
wtedy fotograf Secondo Pia zrobił jego pierwszą fotografię i odkrył, że odbicie ciała Chrystusa jest 
negatywem fotograficznym. 

• Również 23 listopada 1973 r., kiedy Całun po raz pierwszy był prezentowany w telewizji, drzewa 
sanktuarium w Bra zakwitły właśnie w tym dniu, a nie jak zawsze 29 grudnia, i miały kwiaty przez 
całą zimę aż do wiosny. Podobna sytuacja powtórzyła się w 1978 r., kiedy Całun był publicznie 
wystawiony, i wśród milionów pielgrzymów był również arcybiskup krakowski ks. kard. Karol 
Wojtyła. 

Kwitnące drzewa sanktuarium w Bra są znakiem wzywającym do nawrócenia, ale także symbolem 
wskazującym na Maryję, o której pisał już prorok Izajasz w słowach:  

• "A wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia".  

 

W średniowiecznej ikonografii, którą można oglądać na portalach katedr takich jak Notre-Dame w Paryżu 
czy w Chartres, "drzewo Jessego" jest pokryte kwiatami. Głęboki jest więc symbolizm, który łączy kwiaty z 
Maryją. Kwitnące zimą drzewa sanktuarium w Bra są czytelnym znakiem obecności i miłości Matki Bożej, 
która - jak pisze św. Grignion de Montfort - "jest Rajem ziemskim nowego Adama (Chrystusa), który 
wcielił się tam za pomocą Ducha Świętego by działać w Nim niepojęte cuda.  

• Maryja jest owym wielkim i cudownym światem Boga, pełnym niewypowiedzianych 
piękności i skarbów; jest wspaniałością, w której Najwyższy ukrył, jakby we własnym 
łonie, Syna Swego Jedynego, a w Nim wszystko, co najdoskonalsze i najkosztowniejsze". 

Zatroskana o wieczny los wszystkich ludzi, Matka nasza - Maryja - chce zaprowadzić każdego człowieka do 
swojego Syna Jezusa Chrystusa, l dlatego daje nam liczne znaki swojego zatroskania i miłości, które 
równocześnie są wezwaniem do nawrócenia, czyli do pełnego zawierzenia Bogu. W różnych miejscach na 
kuli ziemskiej Maryja błaga nas:  

"Nawróćcie się, póki jeszcze jest czas! Nie porzucajcie Boga i wiary, bo 
największe niebezpieczeństwo dla ludzkości rodzi się z bezbożnictwa". 

Foto: "Milujcie sie" 



 

Za pozwoleniem redakcji: „Miłujcie się”, autor: Stefan Piotrowski 

 

 

CUDOWNE WIZERUNKI I ZNAKI: 
  

Raz jeszcze o cudownym płótnie z Manoppello. 

Piotr wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa, 
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” (Ewangelia Jana 20) 

W ostatnim numerze naszego dwutygodnika zamieściliśmy artykuł zatytułowany: „Twarz Boga”. Artykuł 
ten opisywał krótką historię tajemniczego płótna z cudownym wizerunkiem świętej twarzy Boga Jezusa 
Chrystusa, relikwii utożsamianej przez badaczy z tzw. Chustą Św. Weroniki ( jak przyjmują znów 
niektórzy, imię Weronika pochodzi od łacińsko-greckiej zbitki: „vera eikon” – „prawdziwy obraz”- i jest to 
jedynie określenie „prawdziwego” Całunu z grobu Jezusa).  

• Wizerunek ten od 500 lat znajduje w miejscowości Manoppello we Włoszech. Wnikliwe badania 
naukowe za pomocą wielu metod z uwzględnieniem tzw. suprapozycji komputerowych, 
niezaprzeczalnie potwierdzają autentyczność tego wizerunku i jego niezaprzeczalnie wspólne cechy 
z innym wizerunkiem postaci Jezusa z Całunu Turyńskiego z, których pierwszy stanowi jakby 
diapozytyw obrazu, a drugi negatyw, oraz z Chustą Twarzową Jezusa Chrystusa przetrzymywaną w 
Oviedo w Hiszpanii, a posiadającą udokumentowaną historię aż do czasów Jezusa z Nazaretu. 

• wspólnych cechach Chusty św. Weroniki z Całunem świadczy zgodność wszystkich proporcji, a 
nawet ran, co do milimetra.  

Jak informują naukowcy wizerunek ten (Chusta Św. Weroniki) nie został namalowany ludzką ręką.  

• Nauka, z całą doskonałą technologią staje tu bezradna i nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób 
mogły powstać te wizerunki. Dodatkowe badania naukowe za pomocą podczerwieni, promieni 
ultrafioletowych i skanera satelitarnego przyniosły również dodatkowe rewelacje wskazując, że na 
płótnie tym, tak jak i na płótnie z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, czy Całunu Turyńskiego, 
nie ma żadnych śladów farby.  



Wyniki ekspertyz profesora Donato Vittore z uniwersytetu w Bari oraz profesora Giulio Fanti z uniwersytetu 
w Padwie po przeprowadzeniu gruntownych badań wykazały brak jakiegokolwiek pigmentu na wizerunku. 

• Odkryli oni natomiast częściowo przypalone włókna w rejonie źrenic, będące jakby efektem 
wysokiej temperatury (mogącej wypływać z oczu), która przepaliła nici w tych punktach.  

• Kiedy na Chustę patrzy parę osób z różnych pozycji, każdy z nich widzi inny wizerunek.  

• Zaś, kiedy Chusta zostaje oświetlona, wizerunek na moment zanika, a płótno staje się 
przezroczyste.  

• Całun wygląda dokładnie tak, jak opisywała go trzynastowieczna mistyczka, Gertruda  z Helfty, 
opisując oblicze Chrystusa. Wizerunek z Manoppello, jak zbadał to wybitny naukowiec profesor 
Heinrich  Pfeiffer, stanowił podstawowy wzór dla wszystkich obrazów Chrystusa. 

Płótno, na, którym widnieje twarz Jezusa jest z rodzaju szlachetnego bisioru, czyli jedwabiu morskiego 
zwanego też „złotem morza” tkanego z włókien jednego z gatunków 90 centymetrowej małży przyszynki 
szlachetnej (Pinna Nobillis), który to delikatny jak pajęczyna, starożytny jedwab nie jest wytwarzany na 
świecie już od wielu set lat.  

W starożytności bisior był najbardziej szlachetną i najdrozszą tkaniną. Patrząc zaś na wizerunek twarzy 
Boga widniejący na prawie przeźroczystym płótnie, jest się wstanie zobaczyć przedmiot znajdujący się po 
jego drugiej stronie.  

Jedwab morski zbudowany jest z proteiny i odporny na działanie kwasów, ogniotrwały jak azbest oraz 
odporny na działanie wody.  

Istnieje przekaz, że gdy w 19 wieku postanowiono zmienić ramy obrazu, na bardziej szlachetne, 
wizerunek zniknął i pojawił się ponownie na płótnie, gdy przywrócono go do jego pierwotnych ram.  

• Kto raz zetknął się z tym wizerunkiem jak np. kardynał Kolonii Joachim Meisner, nie 
potrafi już zapomnieć tej twarzy oraz jakiejś ogromnej siły bijącej z oczu Boga. 

Zaś kardynał Fiorenzo Angelini, kiedy zobaczył ów wizerunek, powiedział:  

• To jest oblicze Jezusa! Kiedy będę w niebie, powiem: „ Jezu, widziałem Cię już w 
Manoppello”.  

Ta święta relikwia czczona jest od dawien dawna, ale dopiero od paru lat, za sprawą dociekliwych 
niemieckich badaczy, pozyskała rozgłos w całym świecie. Dzisiaj już mówi się o niej wszędzie. 

Niedługo przed papieską wizytą Benedykta XVI w Manoppello pragnącego zobaczyć tą świętą relikwię na 
własne oczy, ukazała się wspaniała książka p.t. „Oblicze Chrystusa” autora ojca Andreas Resch.  

Równie wielkim zainteresowaniem czytelników cieszy się inna publikacja poświęcona wizerunkowi z 
Manoppello zatytułowana “Boskie Oblicze. Całun z Manoppello” autorstwa znanego watykanisty Paula 
Badde. Jak zauważają badacze, Chusta z Manoppello wraz Całunem Turyńskim będzie więc stanowić dla 
nas pierwszą i ostatnią stronę Ewangelii. 

Tak wizerunek relikwii opisał Paul Badde:  

• „Obraz blaknie w świetle i ciemnieje w mroku, lecz mimo upływu lat nie zaciera się ani nie znika. 
Portret ukazuje brodatego Mężczyznę z lokami na skroniach, którego złamany nos przypomina 
zdjęcia zakładników przetrzymywanych w jakiejś ciemnej piwnicy przez „bojowników Boga” – albo 
więźnia z Abu Ghraib. Prawy policzek jest spuchnięty, broda częściowo wyrwana. Na czole i 
wargach – jeśli się bliżej przyjrzymy – widać zaróżowienie świeżo zadanych ran. 

• Spojrzenie szeroko otwartych oczu emanuje niewytłumaczalnym spokojem. W rysach twarzy kryje 
się zaskoczenie, zdziwienie, zdumienie. Łagodne miłosierdzie. Nie ma w nich rozpaczy, nie ma 
gniewu. Przypomina dziecko, które budzi się ze snu i widzi wschodzącą jutrzenkę. Usta są na wpół 
otwarte, widać końcówki zębów. Słychać niemal, jak z ust dobiega ciche „a”. Swego czasu o 
wizerunku tym św. Ojciec Pio powiedział: „Święte oblicze w Manoppello to z pewnością 
największy cud, jaki mamy”. 

Zaś włoska mistyczka Maria Valtorta, która w swoim dzienniczku spisywała objawienia otrzymane od 
Chrystusa, pod datą 22 luty, 1944 zanotowała słowa przekazu:  



“Chusta Weroniki jest cierniem tkwiącym w duszy sceptycznej. Wy, letni i chwiejni w wierze, którzy 
kroczycie naprzód dzięki swym ścisłym badaniom, wy, racjonaliści - porównajcie Chustę z Całunem. Na 
pierwszej widnieje Oblicze Żyjącego, na drugim - Zmarłego. Lecz długość, szerokość, cechy somatyczne, 
kształt, właściwości - są takie same. Połóżcie płótna jedno na drugim, a zobaczycie, że się pokrywają. - To 
ja jestem. Ja, który wam chciałem pokazać, kim byłem i czym dla was z miłości się stałem. Gdybyście nie 
należeli do zatraconych, do ślepych, te dwa płótna wystarczyłyby wam, by przywieść was do miłości, do 
żalu, do Boga”. 

 

Foto-Jesus: "Â© [2009] Jupiterimages Corporation" 

* Największym przykładem tego jest tu historia słynnego „Całunu Turyńskiego”, największej relikwii 
Chrześcijaństwa i zobrazowanej karty Ewangelii, którą opisałem osobno (w oddzielnym rozdziale) na tej 
stronie internetowej. 

 

Chusta Twarzowa z Oviedo 
W północnej Hiszpanii w mieście Oviedo znajduje się cudowne płótno uznawane przez naukę za Chustę 
Twarzową Chrystusa mierzącą ok. 84x53 cm, na której to znajdują się ślady krwi oraz innych znaków 
niewidocznych gołym okiem, jednakże bez żadnego wizerunku.  

Płótno to, które przybyło do Oviedo w IX wieku, posiada również bogatą wcześniejszą  i niezaprzeczalną 
dokumentację historyczną wiodącą nas aż do czasów Jerozolimy z okresu Jezusa. 

Poddana ścisłym, wieloletnim, ponad 12 letnim rygorystycznym badaniom naukowym przez specjalistów z 
zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki oraz innych dziedzin nauki - Chrystusowa Chusta Twarzowa 
czyli Sedorium z Oviedo, którą wg. tradycji przykryto twarz Chrystusa, a która posiada tak ogromną 
zbieżność cech z Całunem Turyńskim, jest jednocześnie wymownym dowodem na rzeczywiste pochodzenie 
i okres historyczny powstania samego Całunu Turyńskiego. 

• Ta mianowicie Chusta Twarzowa, w ścisłych i rygorystycznych badaniach naukowych, niesamowicie 
wykazuje setki punktów wspólnych z Całunem Turyńskim, (jak choćby identyczną wielkość, kształt 
i miejsce krwawych plam zupełnie zbieżnych z plamami widocznymi również na płótnie Całunu 
Turyńskiego z tego samego obszaru twarzy Jezusa widocznego na tymże Całunie). 



• Chusta z Oviedo posiada również tą samą rzadką w ogólnej poulacji ludzkiej, ale częstą na Bliskim 
Wschodzie i w Palestynie grupę krwi AB , co i Całun, oraz tak jak i Całun chusta posiada też 
obecność pyłków roślin występujących wyłącznie w Palestynie z okresu, gdy po ziemi chodził 
jeszcze Jezus Chrystus, a odnajdywanych obecnie w warstwach osadowych z tego czasu.  

Według ustaleń naukowych jednego z badaczy Sedorium Dr. Villalain, płótnem tym nie owinięto całkowicie 
głowy Jezusa, ponieważ, co widoczne na płótnie, prawy policzek dotykał wtedy prawego ramienia, a to 
znowu sugeruje, że chusta została umieszczona na twarzy Chrystusa, gdy Ten był jeszcze zawieszony na 
krzyżu. Druga natomiast krwawa plama wg. ustaleń naukowych powstała godzinę później, kiedy Jezus 
został już zdjęty z krzyża, zaś trzecia z krwawych plam powstała po 45 minutach, gdy ciało Jezusa zostało 
uniesione z ziemi. Kąt ułożenia i odbicia śladów głowy na płótnie wg. ustaleń medycznych niezbicie 
wskazuje, że ofiara poniosła śmierć na krzyżu. 

• Na Chuściee Twarzowej odnaleziono również krwawe ślady korony cierniowej wspólne dla Męki 
Pańskiej.  

Twarz nosi cechy Judejskie. Natomiast sam fakt przechowywania tej relikwii przez 2 tysiące lat wskazuje 
na jej ogromną wagę dla potomnych.  

• Brak wizerunku na tej Chruście, a jednocześnie brak krwawych plam o charakterze krwi 
zasychającej już lub zaschniętętej, jakie dla odmiany są widoczne na Całunie Turyńskim oraz ślady 
jakie pozostawiły palce dociskające Chustę do nosa Jezusa, jednoznacznie wskazują na 
tymczasowe użyciu Chusty oraz brak jej późniejszego kontaktu z Jego osobą, czyli już po odbyciu 
pochówku, a użycie jej jedynie w czasie kiedy Jezus został ściągnięty z krzyża. 

Jak wskazują źródła historyczne, tradycja Żydowska nakazywała, aby twarz nieżyjącej osoby, która uległa 
zniekształceniu, została przykryta materiałem tak, aby nie wzbudzać nieprzyjemnego widoku dla 
obserwatorów.  

• Również i ten fakt wskazuje w tym wypadku na użycie owej Chusty Twarzowej w odniesieniu do 
osoby Jezusa Chrystusa. Chusta Twarzowa z Oviedo staje się więc dla nas tak punktem łączącym 
się z Całunem Turyńskim oraz Cudownym Wizerunkiem z Manoppello, jak i następną kartą obrazu 
Ewangelii i niezaprzeczalnego dowodu Pasji Chrystusa w drodze do Jego Zmartwychwstania i naszej 
wolności. 

autor: Andrzej Szteborowski 

 



Nie namalowany ludzką ręką  
 

 

Cudowny obraz Dziewicy z Guadalupe - Foto: "Milujcie sie" 

Podobnie jak pośmiertne odbicie ciała Jezusa na Całunie Turyńskim, cudowny obraz Matki Bożej z 
Guadalupe jest dla współczesnej nauki niewytłumaczalną zagadką. Kroniki mówią, że podczas objawień w 
1531 r. Matka Boża zostawiła swoje odbicie na tilmie Indianina Juana Diego, który uległby zniszczeniu, 
zaczernieniu i stałby się nierozpoznawalny.  

Natomiast obraz, z Guadalupe nie jest w ogóle zniszczony.  

Badania naukowe wykazały, że z niewyjaśnionych przyczyn materiał, na którym odbity jest obraz Matki 
Bożej, w ogólnie nie przyjmuje kurzu, odpycha insekty, bakterie i grzyby.  

• Profesor Philip Callahan z Uniwersytetu na Florydzie, który badał obraz z Guadalupe w 1979 r., w 
swoim raporcie napisał, że z jednej palącej się wotywnej świecy jest emitowanych ponad 600 
mikrowatów. W zamkniętym pomieszczeniu przy setkach palących się świec i tysiącach 
pielgrzymów powstaje tak wielkie zanieczyszczenie, że w krótkim czasie powinno nastąpić 
całkowite wyblakniecie kolorów i zniszczenie samego obrazu. 

Święty obraz Matki Bożej z Guadalupe wydaje się jednak całkowicie uodporniony na wszelkiego rodzaju 
niszczące oddziaływania.  

Fakt doskonałego zachowania płótna oraz delikatnych kolorów, w całym ich bogactwie i świeżości, wprawia 
w prawdziwe zdumienie wszystkich ekspertów i znawców sztuki.  

Wielu sceptyków i racjonalistów w konfrontacji z faktami, które odkryli, badając święty obraz, odrzuciło 
swój sceptycyzm i niewiarę, klękając przed tajemnicą niewidzialnego Boga. 

I tak na przykład słynny meksykański architekt Ramirez Vasguez, któremu w 1975 r. powierzono 
zaprojektowanie nowej bazyliki w Guadalupe, otrzymał pozwolenie na dokładne zbadanie obrazu Matki 
Bożej. 



Wyniki tych badań były dla niego tak wielkim intelektualnym i duchowym wstrząsem, że porzucił swój 
agnostycyzm i stał się gorliwym katolikiem.  

O nadprzyrodzonym pochodzeniu obrazu Matki Bożej z Guadalupe świadczy również jego cudowne 
zachowanie przed zniszczeniem podczas różnych nieszczęśliwych okoliczności i wypadków w ciągu jego 
wielowiekowej historii. 

 

Juan Diego- wizjoner,  

źródło: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan-Diego.jpg 

I tak na przykład:  

• W 1791 r. robotnikowi czyszczącemu srebrną ramę przypadkowo wylała się na powierzchnię obrazu 
cała butelka kwasu azotowego. Ku wielkiemu zdziwieniu i ogromnej radości pracownika wylany 
kwas nie zostawił najmniejszego śladu.  

Podczas krwawych prześladowań Kościoła w latach 20. ubiegłego wieku, za rządów Plutarco Callesa, za 
sprawowanie posługi kapłańskiej tysiące księży skazano na karę śmierci. Ateistyczno-masoński reżim 
zamknął wszystkie kościoły w Meksyku, nie odważył się jednak zamknąć Bazyliki w Guadalupe. 

Wrogowie Kościoła uciekli się jednak do diabolicznego planu zniszczenia obrazu Matki Bożej i zabicia 
większości hierarchów.  

• 14 listopada 1921 r. agenci rządowi ukryli w wazonie na kwiaty bardzo silną bombę zegarową i 
podłożyli pod cudownym obrazem. Bomba wybuchła o godz. 10.30 w czasie odprawiania 
pontyfikalnej Mszy św. Potężny wybuch wstrząsnął całą Bazyliką, niszcząc posadzkę, marmurowy 
ołtarz i witraże w oknach, cudem nikt nie został zabity, tylko niektórzy odnieśli lekkie rany. 

• Kiedy po wybuchu opadł kurz, okazało się, że obraz jest nienaruszony, przed zniszczeniem uchronił 
go duży metalowy krucyfiks, który wygiął się na skutek eksplozji.  

W ciągu wielowiekowej historii obraz z Guadalupe wielokrotnie poddawano bardzo szczegółowym 
badaniom. Różni naukowcy i eksperci w dziedzinie malarstwa chcieli stwierdzić, czy rzeczywiście jest 
możliwe wytłumaczenie jego powstania na drodze naturalnej. Wszystkie badania wykonywane za pomocą 
mikroskopów, promieniowania podczerwienią i innych najnowocześniejszych metod wskazują, że obraz nie 
został namalowany ludzką ręką. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan-Diego.jpg


 

Twarz dziewicy z Guadalupe,  

źródło: Wikimedia Commons:http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Rostro_de_la_Virgen.jpg 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, niemiecki profesor Richard Kuhnz z Heidelbergu, w 1936 r. 
poddał bardzo szczegółowym badaniom włókna wzięte z materiału, na którym znajduje się obraz Matki 
Bożej z Guadalupe.  

• Naukowiec ten stwierdził, że barwniki, które zostały użyte do wyrażenia kolorów na obrazie, w 
ogóle nie są znane nauce.  

• Nie są pochodzenia ani zwierzęcego, ani roślinnego, ani mineralnego.  

• Użycie syntetycznych kolorów zostało również wykluczone.  

Badania mikroskopowe obrazu w 1946r. wykazały, że w ogóle nie ma na nim śladów pędzla, wstępnego 
szkicu czy podpisu artysty. To samo potwierdziły badania w 1954 r. i 1966 r. innej grupy naukowców pod 
przewodnictwem prof. F. Camps Ribera. 

Znawcy problematyki są zgodni, że obraz Matki Bożej z Guadalupe jest dziełem, którego nie byłby w 
stanie namalować żaden nawet najgenialniejszy malarz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Rostro_de_la_Virgen.jpg


 
Obraz nie namalowany ludzką ręką:  

źródło: Wikimedia Commons:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eternal_father_painting_guadalupe.jpg 

Już w 1929 r. profesjonalny fotograf Alfonso Gonzales, po wielokrotnym powiększeniu twarzy Matki Bożej 
odkrył, że w Jej oczach widać wyraźnie odbitą twarz człowieka z brodą.  

To odkrycie sprowokowało całą serię szczegółowych badań oczu Matki Bożej, przeprowadzonych w latach 
50., 60., 70. i 80. XX wieku. Wszyscy badacze są zgodni, że oczy Maryi wyglądają jak oczy żywej osoby i 
posiadają nadzwyczajną głębię.  

Widoczne jest w nich zjawisko refleksu, występujące tylko u żywych ludzi, którego nie można odtworzyć 
przy pomocy nawet najdoskonalszych technik malarskich.  

Naukowcy dokonali powiększeń oczu Maryi aż 2500 razy. Pozwoliło to im odkryć w oczach Matki Bożej 
odbicie postaci 12 osób. 

Została utrwalona w nich scena spotkania Juana Diego z arcybiskupem Zumarragą i osobami mu 
towarzyszącymi, w czasie, którego dokonał się cud powstania wizerunku Niepokalanej na tilmie Indianina.  

• Odbicie tej sceny w oczach Maryi jest tak perfekcyjne, że widać nawet takie szczegóły, jak np. łzy 
wzruszenia, kolczyki, sznurowadła indiańskich sandałów, łysego człowieka z białą brodą, Indianina 
z orlim nosem, brodą i wąsami przylegającymi do policzków itd. 

Ta precyzyjna doskonałość mikroskopijnego obrazu wyklucza możliwość namalowania go przez człowieka.  

• Naukowcy są zgodni, że podobnego zjawiska nigdy nie udało się zaobserwować na żadnym obrazie 
ani fotografii.  

Badania te przeprowadzili najwybitniejsi naukowcy w dziedzinie optyki i okulistyki: prof. Charles Wahling, 
prof. Francis T. Avignone, prof. H. G. Noyes z Columbia University, New York, Edward Gebhardt – 
telewizyjny inżynier i fotograf z National Broadcasting Company, prof. Alexander Wahling – chirurg oczu, 
prof. Italo Mannelli z Uniwersytetu w Pizie i inni.  

• Szczegółowe badania obrazu Matki Bożej z Guadalupe wskazują na tajemnicze źródło jego 
pochodzenia, niedostępne wszelkim naukowym dociekaniom. 

Tylko wiara może nam powiedzieć, że jedynym autorem tego obrazu jest sam Pan Bóg. Obraz 
Niepokalanej Dziewicy z Guadalupe jest znakiem wzywającym wszystkich ludzi do nawrócenia, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eternal_father_painting_guadalupe.jpg


aby każdego dnia przez modlitwę i pracę, podejmowali trud życia według wymagań Ewangelii. 
Patrząc na cudowny obraz z Guadalupe, namacalnie doświadczamy macierzyńskiej miłości 
Matki Zbawiciela i naszej Matki, zatroskanej o wieczne zbawienie wszystkich swoich dzieci. To 
właśnie Ona pragnie rozbudzić w nas wiarę. 

Za pozwoleniem redakcji: „Miłujcie się” 

 

Przez 50 lat nic nie jadła i nic nie piła 

 
Foto: "Milujcie sie" 

Chociaż Marta Robin zmarła już dziewiętnaście lat temu, to jednak we Francji "pełno jej" wszędzie: w 
ruchach chrześcijańskiej odnowy, w nowopowstałych wspólnotach zakonnych, w książkach, artykułach.. . 
A to płynie z faktu, że przez jej dom przewinęło się ponad sto tysięcy ludzi, a dla każdej z osób spotkanie z 
Martą stało się źródłem nowej mocy, nowego spojrzenia na życie, a niejednokrotnie początkiem 
prawdziwego nawrócenia. 

W opublikowanych świadectwach ludzi na temat tych spotkań nieustannie przewija się jeden wątek: każdy 
przeżył swego rodzaju szok czy wewnętrzne poruszenie (mniejsza o słowo) z powodu uderzającego 
"paradoksu".  

• Otóż każdy, kto pochylał się nad łóżkiem Marty, mniej lub bardziej uzmysławiał sobie rozmiar jej 
cierpienia. Powszechnie było wiadomo, że prócz cierpienia, związanego z całkowitym paraliżem, 
Marta uczestniczyła w męce Jezusa. 

• Od czwartku do niedzieli była "nieobecna" dla otoczenia, przeżywając mistycznie, lecz realnie, 
krwawo, poszczególne etapy Męki. W ciągu pozostałych dni tygodnia na jej czole pozostawały 
nieraz ślady zaschniętej krwi. W jej drobnym ciele koncentrował się bezmiar cierpienia, wobec 
którego stawało się jak przed głębokim misterium. 

Lecz - właśnie "paradoksalnie" dla logiki tego świata - z głębi tego cierpienia wydobywały się nie 
rozgoryczenie i bunt, lecz przedziwny pokój i pogoda.  

Spotkanie z Martą, trwające przeciętnie kilka minut, szybko i niepostrzeżenie przechodziło w duchowe 
porozumienie.  

Potrafiła w ciągu chwili "pojąć" cały ciężar życia, z jakim się do niej przychodziło, wziąć go niejako na 
siebie i przepoić światłem swej niezwykłej ufności.  

Z pośród wielu świadectw na ten temat przytoczmy jedno, którego autorem jest obecny redaktor naczelny 
chrześcijańskiego tygodnika L'Homme Nouveau (Nowy Człowiek): 



"Wiadomo, że Marta była sparaliżowana od 1928 r. i niewidoma od 1939, ja stykałem się z nią w latach 
1946-1981, to znaczy przez okres trzydziestu pięciu lat. Nigdy nie liczyłem, ale sądzę, Że w latach 1954-
68 odwiedziłem ją przynajmniej ze sto razy. W ciągu tego okresu patrzyłem na głowę Marty, położoną 
zawsze na tym samym miejscu, na boku. Spoglądałem na jej kołdrę, która z grubsza rysowała sylwetkę jej 
ciała.  

Było oczywiste to, że jej nogi nie były wyciągnięte, lecz zgięte w kolanach (leżała na nich).  

Sparaliżowana, leżała całkowicie nieruchomo.  

Niewidoma, przebywała stale w półmroku, ponieważ najmniejszy promień światła zadawał jej ból nie do 
zniesienia (...).  

Tym, co w moim przekonaniu stanowi o największym świadectwie jej życia, to jej pokój, radość i 
niewzruszona ufność. Zastanawiałem się nieraz, jak ja zachowałbym się w podobnej sytuacji (...).  

Cierpiała, lecz w sercach wszystkich tych, którzy opuszczali jej pokój, zamieszkiwała nowa radość, której 
dotąd nie zaznali.  

Ileż to razy sam wchodziłem do niej, pełen problemów, a niekiedy i ciężkich zmartwień. Ona brała to 
wszystko na siebie, porozmawiała i - nie wiadomo jak - przywracała ufność i wewnętrzną radość. Moc 
zmartwychwstawania, która wypływa z wysokości Krzyża, tworzyła nieustanny rytm wszystkich spotkań i 
rozmów z Martą". 

• Od księdza Fineta, ojca duchownego Marty, dowiadujemy się o kilku epizodach z jej młodości. W 
wieku dorastania ciężko chorowała i myślała, że wkrótce umrze. Przeżyła jednak, lecz nie mogła 
chodzić. Siedziała w swoim fotelu i wyszywała. W czasie kolejnego ataku choroby, gdy przekonana 
już była o bliskiej śmierci, ujrzała św. Tereskę od Dzieciątka Jezus. 

• Dowiedziała się, że posiada wybór: albo pójść do nieba natychmiast, albo przyjąć misję 
wynagradzania za grzechy, cierpiąc w jedności z Chrystusem w intencji odrodzenia Kościoła i życia 
chrześcijańskiego we Francji. Od 1928 r. Marta zaczyna w ogóle nie spać, nie jeść i nie pić. W 
uroczystość Ofiarowania Pańskiego 1932 r. traci czucie w rękach i nogach. Od tej pory, aż do 
śmierci, leży na nogach, zgiętych w kolanach. 

Cóż działo się w ciągu tysięcy nieprzespanych nocy?  

Spełniało się jej pragnienie, jakie wyraziła w swym akcie całkowitego zawierzenia woli Bożej:  

• "Najdroższy mój Zbawicielu! Przyjmij moją ofiarę całopalną, jaką nieustannie składam Ci 
w ciszy. Zechciej przemienić ją w dobra duchowe dla tylu milionów serc, które Ciebie nie 
kochają; przyjmij ją dla nawrócenia grzeszników, powrotu błądzących i niewiernych, i 
dla uświęcenia Twych najdroższych kapłanów..."  

Podczas, gdy inni spoglądają na niąniekiedy z politowaniem, sama Marta doświadcza niepojętego dla 
świata szczęścia, płynącego z zacieśniania swych więzów z Bogiem. Jakże czymś wspaniałym jest wiara: 
wierzyć wtedy, gdy się nie widzi, wiedząc tylko to, że "Bóg powiedział"; wiedza bez widzenia 
zapala w duszy światło, którego promienie pozwalają nam odkryć wielki świat, jaki nosimy w 
sobie, a którego istnienia nawet nie przeczuwaliśmy. 

• Jednakże Marta nie mogła przełknąć nawet kropli wody, a jednak przyjmowała Komunię św.  

• Był to jej jedyny pokarm przez ponad pół wieku.  

Jakiekolwiek oszukaństwo w tym względzie zostało wykluczone przez wielu lekarzy, którzy z wielką 
skrupulatnością czuwali nad nią i badali jej zachowanie. Najczęściej przyjmowała komunię św. z rąk 
księdza Fineta, lecz przytoczmy najpierw świadectwo ks. Marzioux, który odwiedził Martę w lutym 1939 r.: 

"Przede wszystkim uderzyła mnie jej niezwykła pokora. Na moje liczne pytania odpowiadała zawsze z tą 
samą precyzją... W którymś momencie rozmowy - wspomina kapłan - Marta powiedziała z ożywieniem:  

"Jezus już przyszedł". Ja sam natomiast nie słyszałem nawet szczekania psa, zapowiadającego przybycie 
wieczornego gościa.  



Po chwili, ks. Finet wszedł do pokoju, niosąc komunię św. Jeszcze przed tym spotkaniem, ks. Finet 
uprzedził mnie, mówiąc: "Marta nie może przyjmować żadnego pokarmu. Proszę jedynie przybliżyć Hostię 
do jej warg. Hostia sama zostanie wchłonięta".  

I tak się stało: ku memu zdziwieniu, hostia wymknęła się z mych palców w momencie, gdy 
przybliżałem ją do ust Marty". Dodajmy bardziej szczegółowy opis ks. Fineta: Marta 
przyjmowała Komunię św. w sposób zdumiewający... 

Podaną jej hostię przyjmowała bez połykania, do którego była absolutnie niezdolna. Wszyscy ci, którzy 
podawali jej komunię, mieli wrażenie, jakoby hostia wyrywała się im z palców. Mnie samemu kilkakrotnie 
przydarzyło się, że nawet z odległości ok. 20 cm hostia sama trafiała wprost do jej ust. 

• Historia ta wydawała się co najmniej śmieszna pewnemu księdzu z Wietnamu, zanim nie odprawił 
mszy św. w pokoju Marty. W czasie udzielania jej komunii miał się na baczności, trzymając 
pewnym chwytem małą hostię. Lecz i tak wymknęła mu się z palców, przemierzając sama 
kilkucentymetrową odległość.«Tak, to jest cały mój pokarm- odpowiada Marta - Zwilżają mi usta, 
ale niczego nie mogę przełknąć. Hostia wnika we mnie, lecz ja sama nie wiem, jak. Eucharystia nie 
jest zwykłym pokarmem. 

Za każdym razem, nowe życie we mnie się wlewa. Jezus jest w całym moim ciele, jakbym 
zmartwychwstawała. Komunia jest czymś więcej, niż zjednoczeniem: jest stopieniem się w jedno». W 
czasie jeszcze innego spotkania, jakby lekko zniecierpliwiona, Marta wyznaje:  

• Mam ochotę wołać do tych, którzy ciągle mnie pytają, czy naprawdę nie jem! - że jajem więcej niż 
oni, ponieważ karmię się eucharystycznym Ciałem i Krwią Jezusa. Chciałabym im powiedzieć, że to 
oni sami powstrzymują w sobie efekty tego pokarmu..."   

Ceniony filozof i pisarz - Jean Guitton, który napisał także książkę o Marcie, zapytał ją kiedyś wprost na 
temat tego niezwykłego zjawiska. 

Co myśleć na temat wymykających się z rąk kapłana hostii, spożywanych przez Martę bez połykania?  

Wbrew pozorom dziwaczności, zjawisko to potrafi wiele powiedzieć na temat wzaj emnej relacji Marty i 
Chrystusa. Weźmy pod uwagę fakt, że Jezus pozostał w Eucharystii ze swego nieskończonego pragnienia 
zjednoczenia się z człowiekiem w miłości. 

Dla każdego, kto rozpoznaje w hostii żywą obecność Boga, przychodzącego jedynie z miłości - moment, 
poprzedzający przyjęcie Komunii św. jest momentem gorącej tęsknoty. Otóż, jest to tęsknota dwóch osób 
i dwóch serc:  

• Serca Bożego i serca ludzkiego, które nawzajem ku sobie się wyrywają. Hostia, 
wyrywająca się z rąk kapłana, to przecież sam Chrystus, dążący w pośpiechu na 
spotkanie ze stworzeniem, które umiłowało Go ponad wszystko i oczekuje na Niego z 
wielką tęsknotą. 

• Radość człowieka z przyjmowania Komunii św. wypływa stąd, że jest to najpierw radość samego 
Boga.  

• Dusza wie o tym, że Bóg niezmiernie się raduje, mogąc w niej zamieszkać.  

• Skoro Bóg jest nieskończony, więc i Jego radość jest bez granic.  

• Skoro Bóg nieskończenie raduje się we mnie -jak wielka powinna być więc moja radość!  

W ostateczności, duchowe szczęście Marty wynikało z jej doświadczenia Boga, jako Boga niezmiernie 
szczęśliwego w jej duszy! Jest to jedyny rodzaj szczęścia, o które nie potrzeba się bać, że się je utraci. 

Gwarancją jego trwałości jest nieodwołalna miłość Boga i Jego niegasnące pragnienie uszczęśliwienia 
swych stworzeń. Jedyna przeszkoda istnieje po stronie człowieka, a tkwi ona w wygasaniu wiary, które 
prowadzi do zaniku miłości, a w ostateczności - do grzechu. Skoro, więc początkiem prawdziwej radości 
jest radość Boga, który zamieszkuje w kochającej Go duszy - więc nie trudno pojąć, dlaczego jedynym 
staraniem Marty było wzrastanie w prawdziwej miłości. Jeśli potrafiła znosić swoje cierpienie bez buntu i 
zgorzknienia, to tylko dlatego, że w przeróżnych cierpieniach widziała największą szansę na postęp w 
miłości. 



Co więcej:  

Pragnąc obarczyć się cierpieniami innych, a zwłaszcza grzeszników - pragnęła żyć miłością najtrudniejszą, 
czyli najbardziej bezinteresowną, nie lękającą się ponieść ofiary za innych.  

Taka miłość właśnie najbardziej upodobniła Martę do Chrystusa, czego wyrazem były stygmaty Męki, jakie 
na sobie nosiła. Marta - egoistka, szukająca za wszelką cenę szczęścia? 

Masochistka - ponieważ nie bała się heroicznie podjąć cierpienia innych?  

Jeśli tak, to jak wówczas wytłumaczyć fakt, że ta sama Marta zapalała w innych iskrę radości i szczęścia?  

Żyć przez Pięćdziesiąt lat o samej Komunii św. - to niewątpliwy cud.  

Ale skłania on do refleksji na temat cudu zupełnie niewypowiedzianego, jakim jest nowe życie, które rodzi 
się w nas dzięki Eucharystii. Okaże się ono w całej pełni przy Zmartwychwstaniu, gdy spełni się obietnica 
Jezusa:  

• "Kto spożywa moje Ciało i Krew mojąpije, nie umrze, lecz będzie żył na wieki". 

Aż do tego czasu, skarb życia wiecznego, poczętego z Eucharystii, będziemy przeżywali w samej wierze.  

Lecz wygląda na to, że i poprzez "znak" Marty Jezus pragnie wzmocnić naszą wiarę. W znaku tym niejako 
"zmysłowo" dotykamy prawdy, że Eucharystia - że sam Bóg jest jedynym i wystarczającym źródłem 
ludzkiego istnienia.  

Nie potrzeba wam innego pokarmu, kiedy Ja sam was karmię moim Ciałem - zdaje się On mówić.  

W istocie rzeczy, z eucharystycznych przeżyć Marty wydobywa się orędzie samego Jezusa:  

• Abyście wierzyli, że nie ziemski pokarm i napój, lecz tylko moje Ciało i Krew dadzą wam 
prawdziwe życie.  

• Któż wzgardziłby tym szczególnym zaproszeniem do wiary?  

• Któż nie potrzebowałby jej wzmocnienia w atmosferze powszechnego "bzika" na punkcie 
materialnej troski o ciało? 

ks. Andrzej Trojanowski TChr, Za pozwoleniem redakcji „Miłujcie się” 

 
 ----------------------------------- 



Ojciec Pio Objawiał rzeczywistość Boga 
  

 

Foto: "Milujcie sie" 

Argumenty ateistów wskazujące na nieistnienie Boga rozsypują się jak domek z kart w konfrontacji z 
rzeczywistością Boga, która odsłania się nam w życiu świętych, kanonizowanych w Kościele katolickim. I 
tak na przykład życie św. o. Pio, jednego z największych mistyków i stygmatyków w historii Kościoła, było 
wyjątkowo czytelnym znakiem istnienia Boga.  

Tylko ludzie złej woli, którzy przez swoją "nieprawość nakładają prawdzie pęta" (Rz 1, 18), tak oczywiste 
znaki lekceważą lub odrzucają. 

23 kwietnia 2008 r. w San Giovanni Rotondo ciało św. o. Pio zostało wystawione na widok publiczny, po 
blisko 40 latach od jego śmierci 23 września 1968 r. Obchody 40. rocznicy śmierci św. o. Pio zakończą się 
23 września 2009 r. 

Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się spektakularne nawrócenia 
najbardziej zatwardziałych ateistów oraz cudowne uzdrowienia.  

• Trzeba w tym miejscu przytoczyć choćby jeden spośród wielu cudów, które dokonały się dzięki 
wstawiennictwu św. o. Pio. Świat nauki zadziwia mianowicie niesamowity fakt, że urodzona bez 
źrenic w 1939 r. 

• Włoszka Gemma di Giorgi w roku 1947 r. odzyskała zdolność perfekcyjnego widzenia, po przyjęciu 
Komunii św. z rąk o. Pio.  

o Kobieta ta jednak w dalszym ciągu nie ma źrenic, a mimo to doskonale widzi, wbrew 
wszelkim prawom fizyki. Dostępne są szczegółowe badania naukowe tego niebywałego, 
ciągle trwającego cudu.   

• Istnieje wiele udokumentowanych faktów, że w czasie swego ziemskiego życia, dzięki darowi 
bilokacji, o. Pio przemieszczał się w miejsca odległe o setki lub tysiące kilometrów, aby nieść 
duchową pomoc potrzebującym.  

• Potrafił czytać w sumieniach i znał szczegóły z życia zupełnie obcych mu ludzi.  

• Miał także dar spotykania się z duszami cierpiącymi w czyśćcu. W codziennych stanach mistycznych 
spotykał Jezusa, Matkę Bożą oraz świętych. Równocześnie codziennie zmagał się z nienawiścią i 
brutalnymi atakami złych duchów. 

Święty o. Pio przez 50 lat nosił na swoim ciele nieustannie krwawiące rany - stygmaty, znaki męki 
Chrystusa, których medycyna żadnymi sposobami nie mogła uleczyć.  



Od ran o. Pio promieniował niebiański zapach, który był również odczuwalny, przez wybrane przez niego 
osoby, w różnych zakątkach ziemi, nieraz odległych od San Giovanni Rotondo o tysiące kilometrów. W tym 
artykule spróbujemy się przyjrzeć bliżej tajemnicy i znaczeniu stygmatów. 

Tajemnica stygmatów 
W historii Kościoła odnotowano 70 kanonizowanych świętych, którzy w swoim ciele nosili krwawiące rany, 
znaki szczególnego zjednoczenia z Chrystusem w tajemnicy Jego męki i śmierci.  

Byli to między innymi św. Franciszek z Asyżu, św. Katarzyna ze Sieny i św. Weronika Giuliani. Szczególny 
rodzaj stygmatów otrzymała św. Teresa z Avila (1515-1582). Na jej ciele nie było żadnych widocznych 
stygmatów, natomiast prawdziwe rany nosiła na sercu. 

O fakcie tym napisała w jednym ze swoich mistycznych dzieł. Po śmierci św. Teresy jej ciało zostało 
poddane autopsji. Po wyjęciu serca okazało się, że rzeczywiście znajduje się na nim pięć ran, w tym jedna 
wielkości pięciu centymetrów.  

Lekarze stwierdzili, że każda z nich spowodowałaby natychmiastową śmierć, a przecież św. Teresa żyła z 
tymi ranami serca przez 23 lata.  

Co więcej, w sposób dla nauki niewytłumaczalny, serce św. Teresy zachowało się do naszych dni. Jest 
przechowywane w specjalnym relikwiarzu w kaplicy klasztornej Sióstr Karmelitanek w Alba de Torres w 
Hiszpanii i można oglądać na nim pięć świeżych ran. 

Pierwszym kapłanem w historii Kościoła, który otrzymał stygmaty, był św. o. Pio. Francesco Forgione (św. 
o. Pio) urodził się 25.05.1887 r. w Pietrelcinie (prowincja Benewent), w ubogiej chacie, w której była tylko 
jedna izba z jednym oknem, a zamiast podłogi zwykła ziemia. W 1903 r. , w wieku 17 lat, wstępuje do 
nowicjatu ojców kapucynów. 

10 sierpnia 1910 r. Francesco przyjmuje święcenia kapłańskie i całkowicie oddaje się Bogu jako ofiara 
wynagradzająca za grzechy ludzkości oraz dusze w czyśćcu cierpiące. W liście do swojego ojca 
duchownego, o. Benedetta, o. Pio pisał: "Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę, aby ofiarować 
się Panu jako ofiara za biednych grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 To pragnienie do tego stopnia rosło w moim sercu, że obecnie stało się bardzo silną pasją. Jest prawdą, 
że już wielokrotnie dokonałem tego aktu oddania się Bogu, błagając Go, aby zechciał przelać na mnie 
wszystkie konsekwencje grzechów innych ludzi i dusz w czyśćcu cierpiących, lecz teraz pragnę dokonać 
tego aktu oddania się Panu z posłuszeństwa. Wydaje mi się, że pragnie tego sam Jezus. (...) Trudne jest 
powołanie, aby cierpieć za innych, dlatego że miejscem takiej osoby jest zjednoczenie z cierpiącym 
Jezusem na Kalwarii, a nie słodycz miłości" (29.11.1910 r.). 

W jednym zaś z listów do o. Augustyna tak o. Pio pisał o szczególnym powołaniu, do którego wezwał go 
Jezus: "On wybiera sobie dusze i wśród nich - bez jakiejkolwiek mojej zasługi - wybrał moją, aby Mu 
pomagała w tym ogromnym zadaniu dokonywania dzieła zbawienia ludzi. Im bardziej te dusze cierpią bez 
najmniejszej pociechy, tym większą ulgę przynoszą cierpieniom dobrego Jezusa. 

 Oto cała przyczyna tego, że pragnę cierpieć zawsze coraz więcej, i to cierpieć bez pocieszenia. Tutaj ma 
źródło cała moja radość. Niestety, potrzebna jest mi odwaga. lecz Jezus nie odmówi mi niczego. Mogę 
stwierdzić to na podstawie długiego doświadczenia. Tak, nie odmawia niczego, ale pod warunkiem, że nie 
przestaje się Go o to prosić" (Pietrelcina, 20.09.1912 r.). 

W innym liście pisał: "O Jezu! Obym mógł kochać Cię! Obym mógł cierpieć tyle. ile chciałbym, aby Cię 
zadowolić i naprawić w jakiś sposób niewdzięczność ludzi wobec Ciebie. Pan Jezus pozwolił mi wyraźniej 
usłyszeć w mym sercu Jego głos: «Mój synu! Miłość poznaje się w bólu; odczujesz go jako ostry w swej 
duszy, a jeszcze ostrzejszy w swym ciele»" (Pietrelcina, 29 grudnia 1912). 

Stygmaty św. o. Pio 

Widzialnym znakiem przyjęcia przez Boga tego aktu ofiarowania się o. Pio, w duchu ekspiacji za grzechy 
innych ludzi i dusze w czyśćcu cierpiące, było udzielenie mu stygmatów - nieustannie krwawiących ran, 
znaków szczególnego zjednoczenia się z Chrystusem w Jego cierpieniu za zbawienie wszystkich. 



Pierwsze oznaki cierpień spowodowanych przez stygmaty zaczęły się pojawiać u o. Pio już w 1910 r. 7 
września tego roku ukazali mu się Jezus i Maryja - i wtedy właśnie na swych rękach po raz pierwszy 
zobaczył rany Chrystusa, które po pewnym czasie zniknęły, dzięki usilnej prośbie o. Pio. 

To zjawisko powtórzyło się z jeszcze większą intensywnością we wrześniu 1911 r. oraz w marcu 1912 r. 
Pan Jezus stopniowo przygotowywał o. Pio do przyjęcia na stałe znaków swojej zbawczej męki. 5 sierpnia 
1918 r. zakonnik otrzymał ranę boku. Pisze w jednym ze swoich listów, że podczas słuchania spowiedzi 
"przed oczami, mego umysłu stanął Niebiański Gość", który "rozpalonym narzędziem rzucił z całej siły w 
mą duszę. (...) Od owego dnia zacząłem nosić w sobie śmiertelną ranę. W całej głębi duszy czuję stale 
otwartą ranę, źródło mych ustawicznych katuszy". Wszystkie rany Chrystusa pojawiły się na ciele o. Pio 
20.08.1918 r. 

Tak opisał to niezwykłe wydarzenie w liście do swojego kierownika duchowego: "(...) po odprawieniu Mszy 
św. ogarnęło mnie jakieś dziwne ukojenie, podobne do słodkiego snu. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne 
zmysły, a także władze duszy ogarnął wręcz niewypowiedziany spokój. Wszystko odbyło się w wielkiej 
ciszy, jaka panowała wokół mnie i we mnie". Ojciec Pio pisze, że zobaczył tajemniczą postać, która miała 
"ręce, nogi i klatkę piersiową ociekające krwią. (...) 

Postać na chwilę cofnęła się, a ja zauważyłem, że moje ręce, nogi i pierś zostały przebite i ociekają krwią. 
Możesz sobie wyobrazić ból, jaki przeżyłem i odczuwam nieustannie niemal każdego dnia. Rana serca 
nieustannie wyrzuca strumienie krwi. Dzieje się to zwłaszcza od czwartku wieczorem do soboty. Ojcze 
mój, umieram wręcz z bólu i zawstydzenia, które odczuwam w głębi swojej duszy. Lękam się, że umrę na 
skutek upływu krwi, chyba że Pan wysłucha błagalne westchnienia mego biednego serca i powstrzyma to 
działanie. 

Czy jednak Jezus, który jest tak dobry, zechce udzielić mi tej łaski?  

A może przynajmniej usunie to zawstydzenie, jakiego doznaję każdego dnia przez te zewnętrzne znaki?  

Będę Go błagał i zaklinał na wszystko, aby zesłał na mnie najgorsze bóle i cierpienia, aby pozostawił tę 
wyniszczającą mnie udrękę, ale by zabrał te zewnętrzne znaki, które mnie tak zawstydzają i upokarzają w 
sposób wręcz nie do opisania i wytrzymania. Pragnę natomiast, by mnie nasycił samym tylko cierpieniem" 
(22.10.1918 r.). 

o Pan Jezus nie wysłuchał tych próśb, gdyż pragnął wszystkim wątpiącym i niewierzącym dać 
widoczny znak, wzywający ich do nawrócenia: aby na ciele o. Pio mogli zobaczyć krwawiące rany -
znaki Jego strasznej męki i śmierci, spowodowane grzechami i brakiem wiary w Jego miłość i 
miłosierdzie. 

Ojciec Pio wszelkimi sposobami pragnął ukryć te swoje nieustannie krwawiące rany, aby nikt się o nich nie 
dowiedział. Było to jednak niemożliwe, ponieważ rany obficie krwawiły i trzeba było często zmieniać 
opatrunki. Tak o stygmatach o. Pio pisał gwardian klasztoru w liście do przełożonego generalnego: "(...) 
są to autentyczne rany na wylot. W boku zaś widnieje istne rozdarcie, z którego nieustannie wypływa 
krew". 

Przez 50 lat, aż do swojej śmierci, o. Pio nosił na swoim ciele nieustannie krwawiące rany, znaki męki i 
śmierci Chrystusa. 

Badania lekarskie stygmatów 

Wieść o stygmatach o. Pio rozniosła się lotem błyskawicy najpierw we Włoszech, a później po całym 
świecie. Do San Govanni Rotondo zaczęli przyjeżdżać dziennikarze, którzy byli świadkami spektakularnych 
cudów i licznych, również własnych, nawróceń dzięki modlitwie o. Pio. Z powodu wielkiego rozgłosu władze 
zakonne poczuły się zobligowane, aby poddać rany o. Pio szczegółowym badaniom lekarskim. 

Przełożeni zakonni poprosili najpierw prof. Luigiego Romanellego, aby zbadał stygmaty o. Pio.  

Szczegółowe badania odbyły się 14.05.1919 r. Wykazały one, że rany stóp i rąk zakonnika są na wylot, 
natomiast rana jego boku obficie broczy krwią o charakterze tętniczym i ma długość 8 cm. W końcowym 
oświadczeniu prof. Romanelli napisał:  

o "Etiologia ran o. Pio nie jest pochodzenia naturalnego. Przyczyn, które spowodowały ich zaistnienie, 
należy szukać w wymiarze nadprzyrodzonym. Medycyna nie jest w stanie wyjaśnić tego faktu". 



Poproszono także o badanie stygmatów o. Pio profesora Bignamiego, który był ateistą i z góry wykluczał 
działanie sił nadprzyrodzonych, ponieważ w ich istnienie po prostu nie wierzył.  

o Po badaniach profesor ze zdziwieniem stwierdził, że nie ma takich chemicznych substancji oraz 
chorób, które byłyby w stanie wywołać tego typu rany.  

Profesor Bignami zalecił o. Pio kurację, gdyż chciał udowodnić, że po dwóch tygodniach jej stosowania 
rany zakonnika się zagoją. Nakazał, aby: 1) o. Pio nie miał żadnego dostępu do jodyny i innych środków 
medycznych; 2) zabandażowano rany i opieczętowano je w obecności dwóch świadków; 3) rany były 
kontrolowane każdego dnia rano przez 8 dni i aby po kontroli ponownie nakładano na nie pieczęcie. 

o Przełożeni klasztoru z wielką skrupulatnością dopilnowali, aby wskazania prof. Bignamiego zostały 
wcielone w życie. Okazało się, że w czasie ośmiodniowej kuracji rany o. Pio w ogóle się nie goiły i 
cały czas obficie krwawiły. 

Kolejnym specjalistą badającym stygmaty o. Pio był prof. Giorgio Festa, który w sprawozdaniu napisał o 
doskonałym funkcjonowaniu całego systemu nerwowego o. Pio oraz jego władz duchowych.  

o Stwierdził, że rany z całą pewnością nie powstały na skutek działań samego pacjenta, że na pewno 
nie zaistniały dzięki działaniu jakichś czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, a wyglądu i 
etiologii ran nie można wyjaśnić na gruncie wiedzy medycznej. 

o Przez 50 lat stygmaty o. Pio nieustannie krwawiły, nie goiły się, zachowując ciągłą świeżość, nie 
powodowały ropni, stanów zapalnych ani martwicy. Było to zjawisko pozostające w całkowitej 
sprzeczności z prawami biologii. 

o Na dodatek w chwili śmierci o. Pio jego rany całkowicie zniknęły i nie zostawiły po sobie 
najmniejszej nawet blizny. Dla lekarzy był to kolejny niesamowity cud, gdyż wszystkie rany 
spowodowane przez uszkodzenie tkanek zostawiają po sobie trwały ślad w postaci widocznych 
blizn. Fakt zniknięcia ran o. Pio w chwili śmierci, bez pozostawienia jakichkolwiek blizn, jest dla 
nauk medycznych przypadkiem absolutnie niewytłumaczalnym. 

Stygmaty Ojca Pio były szczególnie wymownym znakiem wzywającym wszystkich do 
nawrócenia. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu poprzez osobę o. Pio dawał ludziom szansę 
powrotu do Niego w szczególnie trudnym czasie wielkiego kryzysu duchowego, w jakim 
znalazła się ludzkość. 

Tajemnica cierpienia 

Stygmaty św. o. Pio, których istnienia nauka nie była w stanie wyjaśnić, były ranami, które zostały zadane 
Jezusowi w czasie Jego krzyżowej męki. Ujawnienie się tych ran na ciele o. Pio stało się możliwe dzięki 
jego całkowitemu, mistycznemu zjednoczeniu się z Jezusem oraz dzięki specjalnej łasce Bożej. Poprzez 
stygmaty Pan Jezus pragnie nam uświadomić, że każdy nasz grzech zadaje Mu straszne cierpienie. 

W osobie o. Pio cierpiał i pokazywał nam swoje rany sam Jezus Chrystus.  

Będąc prawdziwym Bogiem - a w Bogu jest ciągłe "teraz" - Jezus mógł wziąć z historii każdego człowieka 
wszystkie grzechy i cierpienia i obarczyć nimi swoje człowieczeństwo. 

Cierpiąc i umierając za każdego człowieka, w swoim zmartwychwstaniu wybawił nas od tego ostatecznego 
zła i cierpienia, jakim jest wieczne potępienie. Sprawił, że każde - nawet najbardziej bezsensowne i 
niezawinione - cierpienie w zjednoczeniu z Nim staje się drogą zbawienia, a więc jest wielką łaską i darem.  

Ale tylko wtedy Jezus będzie mógł nam udzielić daru zbawienia, gdy się na to zgodzimy, gdy z 
całym swoim cierpieniem, ze wszystkimi grzechami całkowicie zaufamy i zawierzymy Mu siebie 
w sakramentach pokuty i Eucharystii, gdy będziemy się modlić oraz postępować drogą 
przykazań i Ewangelii. 

Ojciec Święty Jan Paweł II pisze, że każdy człowiek Jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, 
przez które Odkupienie się dokonało. Jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu, przez które każde 
ludzkie cierpienie zostało także odkupione. Dokonując Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł 
zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek 
może stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa" (List apostolski "Sahifici doloris" o 
chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, 19). 



Dzięki męce i śmierci krzyżowej Jezusa "słabości wszelkich cierpień człowieka może przeniknąć ta sama 
Boża moc, która objawiła się w Krzyżu Chrystusa. W tym zrozumieniu: cierpieć - to znaczy stawać się 
jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mocy Boga, ofiarowanych 
ludzkości w Chrystusie. 

W Nim Bóg potwierdził, że chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które jest słabością i 
wyniszczeniem człowieka - i chce w tej właśnie słabości i wyniszczeniu objawiać swoją moc. Tym może się 
także tłumaczyć wezwanie z listu Piotra: «Jeżeli zaś (ktoś) cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, 
ale niech wychwala Boga w tym imieniu!» (Salvifici doloris, 23). 

o Poprzez swoje rany, widoczne na ciele św. o. Pio, Pan Jezus zaprasza każdego i każdą z 
nas, aby ofiarował(a) Mu wszystkie swoje cierpienia. Bo tylko wtedy będziemy od Niego 
otrzymywali zbawczą moc Bożej miłości. Tylko wtedy nasze cierpienie nie będzie się 
marnowało, nie będzie nas niszczyło, nie będzie dla nas źródłem przekleństwa, ale 
wielkiego błogosławieństwa, ponieważ będziemy współuczestniczyć w tajemnicy 
Jezusowego cierpienia i śmierci za zbawienie świata. 

Największym dramatem i duchowym cierpieniem człowieka 
jest stan grzechu śmiertelnego.  
Pan Jezus wzywa nas, abyśmy natychmiast powstawali z każdego ciężkiego upadku i w sakramencie 
pokuty oddawali Mu swoje zniewolone i poranione serce, aby mógł dokonać największego cudu, jakim jest 
przebaczenie grzechów. 

o Każde cierpienie, którego doświadcza człowiek, jest tylko cząstką tego cierpienia, które stało się 
udziałem Chrystusa na krzyżu. Jeżeli ofiarowujemy je Jezusowi, to pozwalamy Mu, aby przeniknęła 
je zbawcza moc Jego miłości.  

o Wtedy będziemy doświadczać, tak jak św. o. Pio, radosnej tajemnicy ostatecznego zwycięstwa 
Chrystusa nad szatanem, grzechem, cierpieniem i śmiercią. Ojciec Pio był zanurzony w nieustannej 
modlitwie oraz w całkowitym oddaniu siebie Jezusowi w ofierze zadośćuczynienia za grzechy innych 
ludzi. 

Codziennie w zjednoczeniu z Jezusem św. o. Pio mógł brać na swoje barki cierpienia i problemy wszystkich 
ludzi, którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc. Składając samego siebie Bogu w ofierze 
zadośćuczynienia za grzechy innych ludzi, św. o. Pio używał najskuteczniejszej broni do przezwyciężania 
wszelkiego zła. W liście do o. Augustyna pisał: 

o "Jestem bardziej zadowolony, gdy cierpię - i gdybym nie słuchał głosu serca, prosiłbym Pana 
Jezusa, aby dał mi wszystkie cierpienia ludzi. Ale tego nie czynię, ponieważ obawiam się, że będę 
zbyt samolubny, pragnąc dla siebie lepszej części, którą jest ból. W cierpieniu Pan Jezus jest bliżej, 
przygląda się i jest Tym, który przychodzi, aby żebrać o ból i łzy, potrzebuje ich dla dusz" 
(12.04.1912). 

Ojciec Pio często mówił ludziom:  

o "Biorę na siebie waszą mękę!". Brał na siebie cierpienia innych, doświadczając ich w całej pełni. Ale 
u św. o. Pio cierpienie przeplatało się z wielką radością wynikającą ze zjednoczenia z Chrystusem. 
Kiedy we wspólnocie zakonnej przebywał z braćmi, był duszą towarzystwa, żartował pełen radości. 
Jednak po pewnym czasie musiał odchodzić z powodu wielkiego cierpienia. 

Mówił:  

o "jestem jedną wielką raną". Pisał do swej córki duchowej: "Nie kocham cierpienia dla niego 
samego, lecz dla owoców, które przynosi: oddaje chwałę Bogu, zbawia dusze, wybawia z czyśćca - 
czy mogę chcieć więcej?". 

"Wiem, że wszyscy cierpicie. Odwagi!" - pisał św. o. Pio. "Zaufanie do naszej Matki jest gwarancją, że 
wyciągnie Ona swą dłoń, by pocieszyć nas wszystkich. W każdym chorym jest Jezus, który cierpi. W 
każdym ubogim jest Jezus, który kona. W każdym ubogim chorym jest Jezus, który cierpi i kona 
podwójnie". 

Autor: Kś. Mieczysław Piotrowski – za pozwoleniem redakcji: „Miłujcie się” 
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Vittorio Messori, dziennikarz i pisarz, autor licznych książek tłumaczonych na całym świecie, od zawsze 
badający racje przemawiające za wiarą w Jezusa Chrystusa, przeprowadził fascynujące śledztwo w sprawie 
najbardziej wstrząsającego cudu maryjnego, który dokonał się 29 marca 1640 roku w Calandzie, 
niewielkiej miejscowości w hiszpańskiej prowincji Aragonia. Jak już o tym szczegółowo pisaliśmy w nr. 
2007/5 Miłujcie się!, pewnemu młodemu wieśniakowi, czcicielowi Matki Bożej z Pilar w Saragossie, została 
nagle przywrócona prawa noga, amputowana dwa lata wcześniej. W tamtych czasach wydarzenie to odbiło 
się szerokim echem i zostało od razu poddane badaniu i potwierdzone w niezwykle drobiazgowym 
procesie. 

Vittorio Messori postanowił przybliżyć współczesnemu czytelnikowi ten zapomniany fakt. Wielokrotnie 
udawał się do Calandy i Saragossy, przez wiele lat studiował archiwa, zagłębiał się w akta procesu i 
rozmawiał z miejscowymi uczonymi. Tak powstała niezwykła kronika jednej z najbardziej poruszających i 
zarazem najmocniej udowodnionych tajemnic w historii. Niewątpliwie ta pasjonująca publikacja pt. Znak 
dla niewierzących, która ukazała się nakładem naszego wydawnictwa Agape, jest w stanie nie tylko 
pochłonąć czytelnika, ale także naprawdę zmienić jego życie. 

o Fakt przywrócenia nogi, która została amputowana dwa lata wcześniej, obala całą 
misterną argumentację ludzi kwestionujących istnienie Boga, takich jak na przykład 
Richard Dawkins, najbardziej znany współczesny ateistyczny polemista, który w swojej 
książce Bóg urojony próbuje przekonać czytelników, że ludzie wierzący w Boga to ofiary 
bardzo niebezpiecznego urojenia.  

Ateizm prezentowany przez Dawkinsa, który charakteryzuje się intelektualną arogancją, dogmatyzmem i 
brakiem tolerancji wobec poglądów ludzi wierzących, w konfrontacji z faktem Cudu z Calandy, traci 
wszelką rację bytu i wskazuje, że to nie wiara w Boga, lecz ateizm opiera się na urojeniu. 

Przedstawiamy zapis rozmowy, który V. Messori przeprowadził z prof. Landinem Cugolą, znanym 
włoskim traumatologiem, specjalistą w zakresie reimplantacji kończyn, który się nawrócił po lekturze 
książki II Miracolo (w wydaniu polskim Znak dla niewierzących). 

Wśród czytelników II Miracolo jest ktoś, kogo nie znałem i kto sam chciał się ze mną spotkać, okazując się 
od razu kimś zupełnie wyjątkowym. Mam na myśli profesora Landina Ciigolę, traumatologa i docenta 
mikrochirurgii na wydziale medycznym uniwersytetu w Weronie.  

W poliklinice tej uczelni Cugola jest ordynatorem oddziału chirurgii ręki, ale jego kompetencje - i jego 
zabiegi - rozciągają się na traumatologię wszystkich kończyn, zarówno górnych, jak i dolnych. Jest 
znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie nowych technik reimplantacji członków.  



Nas, laików w tej dziedzinie, wprawiają one w zdumienie ze względu na osiągane dzięki nim rezultaty, nie 
do pomyślenia jeszcze zaledwie parę lat temu. 

Po przeczytaniu recenzji książki w jednej z gazet profesor kupił ją sobie, "pochłaniając ją jednym tchem" 
(jak mi później powiedział) między innymi z racji swych zawodowych zainteresowań. Lektura wywarła na 
nim tak wielkie wrażenie, że skontaktował się ze mną, prosząc mnie o spotkanie. Najpierw jednak poprosił 
mnie o przesłanie odbitek kserograficznych pełnych akt procesu w Saragossie, zawierających 
przesłuchania wszystkich 24 świadków. Kiedy przestudiował ten zbiór dokumentów, spotkaliśmy się w jego 
gabinecie ordynatora werońskiej polikliniki. Już na samym początku Cugola zastrzegł, że jest katolikiem 
dość "socjologicznym", to znaczy ze względu na tradycję rodzinną, jak to często bywa w regionie Veneto. 

A zatem nie ma żadnych szczególnych zainteresowań religijnych ani wyjątkowej żarliwości. Wręcz 
przeciwnie - jego formacja naukowa i zawód chirurga wykonywany na najwyższym poziomie skłaniają go 
raczej ku perspektywie laickiej. A jednak, gdy tylko się zobaczyliśmy, powiedział mi: "Pan poddał się 
wobec prawdziwości wydarzenia z Calandy na drodze poszukiwań historycznych. Myślę, że ja również 
muszę się poddać, choć na drodze lekarza i wykładowcy, który każdego dnia zajmuje się rekonstrukcją i 
przeszczepami kończyn". 

Wyjaśnił mi istotnie, że po zbadaniu dokumentów procesowych i po przestudiowaniu świadectw złożonych 
pod przysięgą przed dziewięcioma sędziami z Saragossy, między czerwcem 1640 a kwietniem 1641 roku, 
konkluzja współczesnego specjalisty może być tylko jedna. Mianowicie taka: 

o "To, co ci mężczyźni i kobiety zobaczyli i opisali, nie jest niczym innym jak zgodną z wszystkimi 
zasadami reimplantacją prawej kończyny dolnej. 

o W tym, co zeznali - i co zostało zebrane i poświadczone przez notariuszy - jest dokładnie to, co 
stwierdzamy my, specjaliści. Ale stwierdzamy to dzisiaj, ponad trzy i pół wieku później.  

Jest absolutnie nie do pomyślenia, aby ci Aragończycy z XVII wieku mogli wymyślić sobie (i to z taką 
precyzją!) sytuację kliniczną i ewolucję pooperacyjną, która dla nich była całkowicie niewyobrażalna. 
Jedynym obiektywnie możliwym wyjaśnieniem jest to, że opisują coś, co naprawdę widzieli. Ale właśnie to 
wyjaśnienie, choć racjonalne, otwiera bramę dla tajemnicy!". 

Spróbujmy prześledzić rozumowanie profesora Cugoli. Jednym z problemów, z jakim musieli sobie 
poradzić sędziowie z Saragossy, był fakt, że noga, która Pellicerowi "pojawiła się na nowo", miała marny 
wygląd i potrzeba było czasu, aby odzyskała pełną aktywność i również pod względem rozmiarów 
upodobniła się do drugiej.  

o Nie dokonało się tutaj bowiem stworzenie ex novo, ale - zgodnie z opinią teologów, 
którzy badali ten przypadek - został dany poruszający "znak zmartwychwstania" lub 
raczej "odnowionego życia". 

o Zatem tego szczególnego wieczoru 29 marca 1640 roku temu wiejskiemu młodzieńcowi nie 
"odrosła" nowa noga, ale została mu "przywrócona" ta amputowana prawie dwa i pół roku 
wcześniej, na wysokości czterech palców poniżej kolana, i pogrzebana w odległości ponad stu 
kilometrów na cmentarzu szpitala w Saragossie. Wszyscy świadkowie są zgodni, że na tej nodze 
widoczny był szereg znaków szczególnych, które pozwalały na takie utożsamienie. 

Jednak właśnie to najbardziej zbulwersowało sędziów, którzy mieli się wypowiedzieć na temat 
tego faktu i ocenić jego nadprzyrodzony charakter.  

Przypomnijmy słowa arcybiskupa Apaolazy w wyroku, jakim zakończył się proces: "Rzeczony Miguel i 
większość świadków zeznali w odniesieniu do art. 26, a mianowicie, że rzeczony Miguel nie był w stanie 
natychmiast postawić mocno swojej stopy. 

o Miał bowiem nerwy i palce stopy skurczone i niemal niewładne, nie czuł normalnego ciepła w 
nodze, która była trupiego koloru i nie miała ani długości, ani grubości drugiej nogi. Wszystko to 
zdaje się przeczyć istocie cudu, zarówno dlatego, że dokonało się nie w jednym momencie, jak i 
dlatego, że nie wydaje się, aby tak niedoskonała rzeczywistość mogła pochodzić od Boga, który nie 
zna rzeczy niedoskonałych (...)". 

o Arcybiskup odpiera ten zarzut, przypominając, że Bóg chrześcijański interweniuje bezpośrednio 
tylko tam, gdzie natura sama nie może nic zdziałać - w tym przypadku przywrócić komuś nogę, 



którą mu amputowano. To uczyniwszy, Stwórca pozwala, aby w zwyczajny sposób działały prawa i 
siły, które On sam stworzył. 

Ale właśnie dzięki tej "stopniowej" dynamice cudu Ciigola mógł poczynić swoje uwagi z punktu widzenia 
traumatologa, profesora uniwersyteckiego w dziedzinie mikrochirurgii, specjalisty od reimplantacji 
kończyn. 

o Przede wszystkim zauważa, że przyjąwszy tę "ekonomię Bożą", tę wolę Boga, by nie "zrobić za 
dużo", "logiczne było, aby przywróconą nogą była właśnie ta amputowana młodzieńcowi, a nie 
inna, nowa". Tylko w ten sposób bowiem nie było konieczne dodanie jednego cudu do drugiego, to 
znaczy pokonanie siły odrzutu przeszczepu. Zjawisko odrzutu jest dobrze znane lekarzom 
specjalizującym się w przeszczepach. 

Nie przypadkiem wielu z nich (wśród nich Cugola) odmawia przeprowadzania takich operacji jak ta 
niedawna w Lyonie, gdzie pewnemu Australijczykowi przeszczepiono dłoń i przedramię zmarłego. Skutek 
jest taki, że pacjent jest zmuszony stale przyjmować coraz większe dawki silnych środków, tak zwanych 
immunosupresorów, aby zapobiec odrzuceniu obcej kończyny przez organizm. 

Zatem są chirurdzy, którzy godzą się wszczepiać organy takie jak serce lub nerki, bez których alternatywą 
byłaby śmierć, ale nie godzą się na przeszczep ręki lub nogi, bez których można prowadzić życie - 
wprawdzie ułomne, ale być może w mniejszym stopniu, niż gdyby trzeba było przyjmować te lekarstwa 
przeciw odrzutowi. 

Krótko mówiąc, nasz profesor daje do zrozumienia, że w Calandzie do cudu "pojawienia się na nowo" nogi 
Bóg nie chciał dołączyć jeszcze jednego, jakim byłaby jej normalizacja (pokonując w cudowny sposób 
reakcję organizmu), która również byłaby wbrew siłom natury. 

Przejdźmy jednak do opisanego przez świadków obrazu klinicznego, w którym współczesny specjalista 
widzi elementy charakterystyczne dla reimplantacji całkowicie zgodnej z zasadami. 

o Zeznający przed trybunałem w Saragossie mówili o swoim zdumieniu wyglądem palców prawej 
nogi, które zaraz po wydarzeniu były "corbadas hacia abajo" - zgięte ku dołowi, podczas gdy 
"nerwy" ("współczesny specjalista wie, że chodzi nie o nerwy, lecz o ścięgna" - uściśla Cugola) 
sprawiały wrażenie "encogidos" - skurczonych. "Właśnie tak powinno być" - komentuje. "Zginacze 
bowiem, czyli mięśnie, które kończą się na podeszwie stopy, są dominujące, to znaczy mają 
większą zdolność rozciągania i większą siłę niż mięśnie prostowniki, czyli mięśnie grzbietowe, 
umieszczone w górnej części stopy. 

Dziś rzeczywiście po reimplantacji zauważamy, że przez pewien czas palce kończyny dolnej są zgięte ku 
dołowi, a ścięgna są skurczone, gdyż są napięte". 

O świcie dnia po cudzie cały lud Calandy odprowadził Miguela Juana w procesji do kościoła parafialnego, 
gdzie odprawiono mszę i odśpiewano dziękczynne Te Deum. Również tutaj świadkowie sąjednomyślni: 
młodzieniec zostawił w domu używaną do tej pory drewnianą nogę, ale opierał się nadal na swojej kuli, 
ponieważ - jak mówią owi świadkowie - "nie mógł postawić na ziemi prawej stopy". 

Ale już po wyjściu z kościoła, po długiej liturgii i wraz z upływem kolejnych godzin, sytuacja wyglądała 
coraz lepiej, tak iż muleta (kula) przestała być potrzebna. "Również to jest zupełnie normalne dla nas, 
specjalistów" - zauważa Cugola. "Jest to krążenie, jest to życie, które aby wrócić do wcześniej 
amputowanej i potem reimplantowanej kończyny, potrzebuje odpowiedniego czasu". 

o W gronie wezwanych świadków był także Miguel Escobedo, burmistrz Calandy, który jako jedyny 
wspomina o ciekawym szczególe. Oto dosłowny cytat z jego zeznania, zaczerpnięty z akt procesu: 
"Zeznający (Escobedo), po tym jak był w kościele i później, słyszał od Miguela Juana, że czuje 
ciepło w rzeczonej prawej nodze, tak iż zeznający dotknął mu jej i połaskotał go w podeszwę stopy, 
i powiedział, że Miguel Juan czuł to. I widział, że poruszył stopą i palcami. 

I to zeznający powiedział pod przysięgą". Współczesny lekarz, który wykonuje zawód Cugoli, nie 
potrzebuje przysięgi, gdyż dobrze wie, że również to odpowiada normalnemu obrazowi klinicznemu, jaki 
można zaobserwować po reimplantacji. 

W granicach normalności mieści się także wygląd i ewolucja kliniczna nogi, takjakje opisująjednogłośnie 
inni świadkowie. "Odzyskana" kończyna Miguela Juana miała wygląd "mortecino" - była sina jak śmierć, a 



w niektórych częściach miała kolor "morado" - fioletowy. Niektórzy świadkowie mówią o "marbrures", co 
można oddać przez "ciemne plamy". 

o "To niewiarygodnie dokładne i precyzyjne!" - komentuje profesor Cugola. "Z naszej praktyki 
wiemy, że po reimplantacji pojawia się różnica wyglądu między kończynami dolnymi i górnymi, 
między nogami i rękami. Te ostatnie mają kolor różowawy, mniej więcej naturalny, natomiast nogi 
mają barwę bladą, trupią, z fioletowawymi plamami, zwłaszcza kiedy "połączenie" nastąpiło późno, 
jeśli minęło wiele godzin od wypadku. A w tym przypadku minęło prawie dwa i pół roku od 
amputacji!". 

Wielu świadków mówi, że noga była "gangrenada" - jak w gangrenie. Nasz specjalista nie jest przekonany 
tego rodzaju diagnozą: "Między złamaniem canilla, kości piszczelowej, w Castellón de la Piana a amputacją 
nogi w szpitalu w Saragossie minęły jedne z dwóch najbardziej gorących miesięcy w roku, sierpień i 
wrzesień, a na dodatek miała miejsce nieludzka podróż z Walencji do stolicy Aragonii. 

Gdyby rzeczywiście nastąpiła gangrena, to pacjent umarłby na posocznicę na długo przed operacją. Myślę 
natomiast, że w rejonie złamania, które niemal z pewnością było zewnętrzne (to znaczy złamana kość 
wystawała na zewnątrz), doszło do zapalenia szpiku kostnego. Skutkiem tego nastąpiło zatrzymanie 
krążenia krwi i musiał się rozpocząć proces mumifikacji. 

To mogłoby zresztą wyjaśnić, w jaki sposób kawałek nogi zachował się przez ponad dwa lata pogrzebany 
w ziemi. Być może również w ten sposób realizował się Boży plan, by nie »konstruować« nowej nogi z 
powodu rozkładu starej, lecz by »odzyskać« tę z cmentarza szpitalnego. Musiały się w niej zachować nie 
tylko kości, ale także ciało, choć o zmniejszonej wielkości wskutek muminkacji". 

W czasie procesu jednym z najważniejszych świadków był Miguel Barrachina, sąsiad, który razem z żoną 
Ursulą był u Pellicerów w nocy 29 marca na zwyczajowej wiejskiej wieczerzy. Mieszkając w przyległym 
domu, będzie on pierwszym obcym, który przybiegnie, kiedy jego przyjaciele odkryją, co się przydarzyło 
ich synowi. 

o W świadectwie Barrachiny jest zwyczajny opis wyglądu stopy i koloru nogi ("mortecino, algo 
morado"), który - jak widzieliśmy - został uznany przez współczesnego specjalistę za znak 
prawdziwości reimplantacji. Ale jest także dodatkowe uściślenie. Przytoczmy jeszcze z akt 
przesłuchania: "Zeznający (Barrachina) mówi, że dotknął prawej nogi i poczuł, że jest znacznie 
bardziej twarda od drugiej i bardzo zimna, i że trzeciego dnia po tym, jak'się zdarzył przypadek, 
usłyszał od rzeczonego Miguela Juana, że czuje, jak całe ciepło naturalne wraca do prawej nogi. I 
widział, że mógł i może obracać stopą i palcami". 

Jak zauważa weroński profesor, odczucie opisane przez świadka Barrachinę (sztywność i zimność nogi) 
potwierdza, że amputowana i później pogrzebana noga musiała przejść proces mumifikacji. I potwierdza 
oświadczenia innych zeznających, według których młodzieniec zaraz po wydarzeniu "miał nogę jakby 
martwą". Mówi Cugola: "Naczynia krwionośne reimplantowanych kończyn są na wpół sparaliżowane, 
krążenie krwi jest zmniejszone i część ťdoczepionaŤ wydaje się zimniej sza i sztywniej sza. 

 W tym przypadku wyjątkowa jest jedynie szybkość, z jaką noga odzyskała swojąpełną funkcjonalność. Co 
się tyczy koloru i konsystencji kończyny, to świadkowie mówią o trzech dniach. Czy w perspektywie wiary 
- mógłby się zapytać wierzący - ten okres trzech dni nie mógłby być znakiem życia, które wraca, 
zważywszy na to, że Jezus zmartwychwstał właśnie trzeciego dnia?". 

Wśród tych, którzy stawili się na procesie i złożyli przysięgę przed każdą odpowiedzią i po niej, byli także 
dwaj chirurdzy z Calandy: młody Jusepe Nebot i będący już na emeryturze, 71-letni Juan de Rivera. 
Świadectwo tego ostatniego jest typowe dla zawodowego lekarza, który dodaje pewien szczegół pominięty 
przez innych: "el tobillo enchado" - opuchnięta kostka - co stwierdził, obmacując odzyskaną nogę 
następnego ranka po wydarzeniu. Zauważa Cugola: "Również tutaj wszystko jest dokładnie zgodne z 
naszym doświadczeniem: zwolnienie krążenia połączone z trudnością żylnego powrotu krwi powoduje 
zastój krwi, a to wywołuje spuchnięcie kostki". 

Ale jest jeszcze jeden aspekt tej niezwykłej sprawy. Wszyscy świadkowie twierdzą, że Miguel Juan kulał 
jeszcze przez jakiś czas po tym, jak mógł już postawić stopę na ziemi. Faktem jest, że jego odzyskana 
noga była krótsza od drugiej (mówią jednogłośnie) "o trzy palce". 

o Niektórzy z historyków badających Cud wysunęli hipotezę, że mimo iż młodzieniec miał już 
dwadzieścia lat w momencie amputacji, to nie skończył jeszcze całego swojego rozwoju cielesnego. 



Kiedy dwa i pół roku później odzyskał nogę, miała się ona okazać krótsza w porównaniu z drugą,, 
która kontynuowała swój naturalny rozwój. Ja sam w książce oceniłem tę hipotezę jako 
wiarygodną. 

Inna jest natomiast opinia naszego profesora: "Odpowiednik trzech palców oznacza ilość tkanki kostnej, 
jaka musiała ulec straceniu z powodu złamania, plus to, co musiało być usunięte przez chirurga, który po 
stwierdzeniu zapalenia szpiku kostnego szukał tkanki nieuszkodzonej". 

o W każdym razie wszyscy świadkowie mówią, że w ciągu kilku miesięcy prawa noga odzyskała 
długość lewej. "Wzrost naturalny" - odpowiada Cugola. "My sami dziś po reimplantacji 
wspomagamy to wydłużenie kości za pomocą narzędzia, które nazywamy »stabilizatorem 
zewnętrznym« i które zachowuje kończynę w napięciu". 

o Była jeszcze inna część nogi Miguela Juana, która okazała się mniejsza od drugiej i która z czasem 
nabrała tych samych rozmiarów: pantorrilla - łydka. Komentuje chirurg: "Łydka skurczyła się, 
ponieważ mięsień uległ mumifikacji. Po powrocie krążenia krwi, ruchu, życia nerwy odzyskały 
normalne rozmiary". 

Krótko mówiąc, po przeczytaniu fachowym okiem dziesiątek stron przesłuchania świadków w procesie, 
który zakończył się wyrokiem arcybiskupa ("(...) było dziełem Boga za wstawiennictwem Dziewicy z Pilar 
(...)"), wykładowca uniwersytetu w Weronie nie ma wątpliwości: "Nie mogę zrobić nic innego, jak 
powtórzyć moje przekonanie - i to nie jako wierzący, lecz jako lekarz, który opiera się na swoim 
doświadczeniu klinicznym. 

To, co widzieli i opisali ci Aragończycy z XVII wieku, jest po prostu reimplantacją prawej kończyny dolnej. 
Wszystko odpowiada temu, co stwierdzamy my dzisiaj. Nie zapominajmy, że w czasach Cudu z Calandy 
ludzie nie mieli bladego pojęcia o tym, czym może być tego rodzaju operacja chirurgiczna. 

Pierwsze próby - zresztą nieudane - były podejmowane w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dlatego 
(niezależnie od wielu innych racji, które zostały w książce przedłożone) wydaje mi się oczywista 
niemożliwość podejrzenia, że ci świadkowie mogli wymyślić sytuację dla nich całkowicie nieznaną. Co 
więcej, zupełnie nie do wyobrażenia". 

Za pozwoleniem redakcji: "Miłujcie się" -  

Vittorio Messori - przekład: Krzysztof Stopa 

 

Cudowne uzdrowienia za przyczyną Jana Pawła II 

 

Foto: "Milujcie sie" 

W Watykanie istnieje już pokaźna dokumentacja licznych cudownych uzdrowień, które się 
dokonały za pośrednictwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragniemy przedstawić historię 
dwóch z nich. 



1. Bliski współpracownik Papieża Jana Pawła II kard. Francesco Marchisano, odpowiedzialny za Bazylikę 
św. Piotra, ujawnił szczegóły swojego cudownego uzdrowienia dzięki modlitwie Ojca Świętego. Ten włoski 
kardynał zaprzyjaźnił się zks. bp Wojtyłą w 1962 r. Przed pięcioma laty poważnej operacji została poddana 
jedna z głównych szyjnych arterii, która dostarcza krew do mózgu. Niestety, podczas operacji, na skutek 
lekarskiego błędu, została sparaliżowana jego prawa struna głosowa. Mówił tak cicho i niewyraźnie, że nie 
można go było zrozumieć. Pewnego dnia przyszedł odwiedzić go Ojciec Święty. Dotykając chorego miejsca 
powiedział: "Nie lękaj się, zobaczysz, że Pan na nowo da ci głos. Będę się modlił za ciebie". W 
krótkim czasie po tym spotkaniu został całkowicie uzdrowiony. 

2. Państwo Szechyńscy mają sześcioro dzieci. Ich córka Wiktoria urodziła się w Polsce w 1982 r. Zaraz po 
urodzeniu stwierdzono u niej złośliwego guza w piersi. W grudniu 1982 r. cała rodzina Szechyńskich 
emigrowała do Toronto. Guz rakowy u Wiktorii nieustannie się rozrastał. Leczenie okazało się 
nieskuteczne. Lekarze dawali Wiktorii maksymalnie trzy lata życia. W czasie pobytu Ojca Świętego w 
Toronto w 1984 r. rodzice dziewczynki za wszelką cenę chcieli, aby Jan Paweł II dotknął ich nieuleczalnie 
chorą córkę i pomodlił się za nią. Pragnęli w ten sposób całkowicie oddać swoje dziecko Bogu. Niestety, 
osobiste spotkanie z Papieżem okazało się niemożliwe. Nie zrezygnowali jednak i napisali do Watykanu z 
prośbą o prywatną audiencję dla Wiktorii. Ku ich wielkiej radość odpowiedź była pozytywna. Audiencja 
została ustalona na marzec 1985 r. Do Rzymu poleciała tylko mama z chorą córką. Danuta Szechyńska 
wspomina ze łzami w oczach moment, jak w Watykanie Jan Paweł II pojawił się i szedł w ich kierunku. 
Ojciec Święty wziął Wiktorię i ucałował ją. Powiedział do matki: "módl się i całkowicie ufaj Panu Bogu. 
Jeżeli Bóg zadecyduje, że Wiktoria ma pójść do Niego, to ją do siebie zabierze. Jeżeli Jego wolą 
jest, aby pozostała u Ciebie ... to tak się też stanie. Traktuj Wiktorię tak samo, jak inne twoje 
dzieci. Będzie tak, jak Pan Bóg pragnie, aby się stało". 

Następnego dnia po audiencji mama z córką wróciły do Toronto. Po powrocie do Kanady Wiktoria tak źle 
się poczuła, że musiano natychmiast odwieźć ją do szpitala. Lekarze byli pewni, ze to są ostatnie chwile jej 
życia. Po kilku dniach leczenia stwierdzili, że będzie lepiej, by Wiktoria wróciła do domu i zmarła w 
otoczeniu najbliższej rodziny. Po powrocie do domu, ku zaskoczeniu wszystkich, Wiktoria poczuła się 
bardzo dobrze. Późniejsze badania stwierdziły całkowite zniknięcie dużego guza nowotworu. 

Teraz Wiktoria ma 22 lata, a regularne badania lekarskie wykazują całkowite uzdrowienie. Studiuje prawo, 
jest osobą głęboko wierzącą, dużo czasu poświęca na codzienną modlitwę, kocha sport, a szczególnie 
pływanie, jazdę na nartach, grę w piłkę nożną, uwielbia chodzenie po górach i wspinaczkę wysokogórską. 
Każdego poranka jej pierwszą czynnością jest modlitwa, dziękczynienie Bogu, że dał jej kolejny dzień 
życia, kolejną szansę. 

W sobotę 2 kwietnia po godzinie 15 czasu kanadyjskiego, poczuła wewnętrzny impuls, aby pójść do swego 
pokoju, w którym wisi jej fotografia z Ojcem Świętym, aby się modlić w intencji ciężko chorego papieża. 
"Klęknęłam i modliłam się, dopiero później przyszła do nas wiadomość, że właśnie w tym samym czasie 
umierał Jan Paweł II. Modliłam się i płakałam. Wypełnił swą misję na ziemi... nauczył nas, jak mamy 
żyć, cierpieć i umierać. Nauczyłam się, jak ważne jest życie, jak kruche jest ono na ziemi, że 
całkowicie jesteśmy w rękach kochającego Boga oraz jak wielkim skarbem jest wiara. To jest 
chyba najważniejsze, co papież Jan Paweł II przekazywał całemu światu w czasie swojeg o 
pontyfikatu". 

Przesłał z Kanady ks. Nowak TChr 

Zródło: za pozwoleniem pisma: „Miłujcie się’ 

 



Uzdrowienia za wstawiennictwem Jana Pawła II 

  
 

Foto-Pope: "Â© [2009] Jupiterimages Corporation" 

Zostałam zdiagnozowana w czerwcu 2001 r. Choroba Parkinsona zaatakowała lewą stronę 
mojego ciała, co było dla mnie naprawdę trudne, ponieważ jestem leworęczna. Po trzech 
latach, w czasie których początkowe symptomy mojej choroby postępowały wolno, nastąpiło 
znaczne pogorszenie: wzrost drżenia, sztywnienie, bóle i bezsenność. 

Zaczęło się od 2 kwietnia 2005 r. Czułam pogorszenie najpierw z tygodnia na tydzień, potem bezpowrotnie 
traciłam siły z dnia na dzień. Nie byłam w stanie pisać, a gdy próbowałam, moje pismo było ledwie 
czytelne. Nie byłam też w stanie prowadzić samochodu, z wyjątkiem bardzo krótkich odległości, ponieważ 
moja lewa noga czasem się zablo-kowywała nawet na dłuższy czas i przez to bardzo utrudniała jazdę. W 
dodatku nie miałam siły sprostać wymaganiom swojej pracy w szpitalu, w którym opiekowałam się 
matkami i dziećmi. Byłam całkowicie wyczerpana. 

Po diagnozie trudno mi było naśladować Jana Pawła II. Jednak odczuwałam jego bliskość w modlitwie i 
wiedziałam, że on może zrozumieć, co przeżywam. Podziwiałam jego. siłę i odwagę. To on mnie uczył, jak 
się nie poddać i jak pokochać to cierpienie. Tylko miłość mogła nadać sens temu wszystkiemu. W tym 
codziennym trudzie i zmaganiu miałam tylko jedno pragnienie: aby żyć wiarą i przyjąć cierpienie z miłości 
do Ojca. Kiedy nadeszła Wielkanoc 2005 r., bardzo chciałam zobaczyć naszego Ojca Świętego w telewizji, 
ponieważ gdzieś głęboko wewnątrz przeczuwałam, że może ostatni raz będę mogła to zrobić. Od samego 
rana przygotowywałam się do tego spotkania, które było dla mnie, osoby jeszcze tak młodej, bardzo 
trudne. Niestety, niespodziewane wydarzenie w pracy nie pozwoliło mi na to. 

Wieczorem 2 kwietnia 2005 r. cała nasza wspólnota zebrała się, by się modlić za umierającego Papieża. 
Kiedy usłyszałam komunikat o jego śmierci, cały mój wewnętrzny świat runął. Straciłam jedynego 
przyjaciela, który mógł mnie rozumieć i który dawał mi siłę, by wciąż iść naprzód. W tamtych dniach 
czułam ogromną pustkę, ale równocześnie miałam pewność, że on jest nadal obecny. 

13 maja, w święto naszej Pani z Fatimy, papież Benedykt XVI ogłosił specjalny dekret otwierający proces 
beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II. Już następnego dnia moje współsiostry z całej 
francuskiej i afrykańskiej wspólnoty zaczęły prosić go o wstawiennictwo i o łaskę mojego uzdrowienia. 
Modliły się nieustannie i niestrudzenie, oczekując dobrych wieści o moim zdrowiu. Byłam w tym czasie na 
wakacjach. 26 maja wróciłam do wspólnoty. Choroba wyczerpywała mnie całkowicie. 

"Jeśli uwierzysz, doświadczysz wszechmocy Boga" - te słowa towarzyszyły mi, dodając nadziei, jednak od 
początku czerwca nie mogłam wytrzymać dłużej tego wszystkiego. Zmagałam się, by ustać na własnych 



nogach i chodzić. Zwróciłam się z prośbą do swojej przełożonej o zwolnienie z pracy. Ona zaś poprosiła 
mnie, bym spróbowała stawić opór chorobie, dopóki nie wróci w sierpniu z Lourdes, i dodała: "Jan Paweł II 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa". On był niewątpliwie obecny na tym naszym spotkaniu. Moja 
przełożona chwyciła długopis i poprosiła mnie, bym napisała: "Jan Paweł II". Była godzina 17. Z wielkim 
wysiłkiem napisałam i popatrzyłam na nieczytelne pismo. Odeszłam w ciszy... 

Dzień minął zwyczajnie. O godz. 21, już po wieczornych modlitwach, opuściłam biuro i udałam się do 
swego pokoju. Czułam potrzebę, by wziąć długopis i pisać, tak jakby ktoś mi kazał to zrobić: 
"weź długopis i pisz!". Było między 21.30 a 21.45. Napisałam i ku swemu wielkiemu zdziwieniu 
moje pismo było całkowicie czytelne! Niesamowite! Leżałam zdumiona na swoim łóżku. Minęły 
dokładnie dwa miesiące, od czasu kiedy Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. 

Obudziłam się nad ranem o 4.30, zaskoczona, że byłam w stanie spać. Nagle zeskoczyłam z łóżka: moje 
ciało nie było obolałe, nie było sztywne. A ja wewnętrznie też już nie byłam taka sama... Poczułam 
wewnątrz bardzo silne pragnienie, by pójść i trwać przed Najświętszym Sakramentem. Poszłam do kaplicy 
i pozostałam na adoracji. Czułam głęboki pokój i miałam przekonanie, że będzie dobrze. 

To, czego doświadczałam, było wielką tajemnicą, trudną do wyrażenia samymi słowami. Stojąc przed 
Najświętszym Sakramentem, medytowałam tajemnice światła, napisane przez Ojca Świętego. O szóstej 
rano opuściłam współsiostry i podążyłam na Eucharystię. Przeszłam około pięćdziesięciu metrów i w 
jednym mo- mencie uświadomiłam sobie, że mogę chodzić, że moje lewe ramię także się porusza, że nie 
jest już nieruchome. Poczułam lekkość i odprężenie psychiczne, którego nie doświadczałam już jakiś czas. 

Podczas Eucharystii zostałam napełniona radością i pokojem. Był akurat 3 czerwca, święto Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Gdy skończyła się Msza, miałam pewność, że zostałam uzdrowiona. Moja ręka już nie 
drżała. Poszłam to wszystko zanotować i od południa przestałam przyjmować swoje stałe leki. 

Pięć dni później, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi planami, poszłam na wizytę do neurologa, który 
opiekował się mną przez cztery lata. On także był bardzo zaskoczony i. starannie zanotował zniknięcie 
wszystkich symptomów mojej choroby, a także przerwanie leczenia pięć dni przed wizytą. Dzień później 
nasza przełożona generalna poprosiła wszystkie siostry ze wspólnoty o rozpoczęcie dziękczynienia; całe 
zgromadzenie zaczęło nowennę do Jana Pawła II. 

Teraz pracuję normalnie, nie mam większych trudności z pisaniem i nawet jeżdżę samochodem w długie 
trasy. Czuję się jak nowo narodzona - to jest naprawdę nowe życie, całkiem inne od wcześniejszego. Mogę 
powiedzieć, że Przyjaciel, który już opuścił naszą ziemię, jest teraz bardzo bliski mojemu sercu. Dzięki 
niemu wciąż wzrasta moje wewnętrzne pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu i umiłowanie 
Eucharystii, która jest najważniejsza w moim codziennym życiu. To, co Pan pozwolił mi przeżyć - 
uzdrowienie za wstawiennictwem Jana Pawła II - jest wielką tajemnicą, niemożliwą do opisania słowami... 
Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. I to jest żywa prawda: "Jeśli uwierzysz, doświadczysz wszechmocy 
Boga". 

Marie-Simon Pierre 
tłum. Małgorzata Radomska, Zródło: za pozwoleniem pisma: „Miłujcie się’ 

 



Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie, (J 4,48) 

 

Foto-Jesus: "Â© [2009] Jupiterimages Corporation" 

Jezus Chrystus objawił nam nadprzyrodzoną rzeczywistość, nauczając oraz czyniąc znaki i cuda. Mówił: 
Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie (J 4,48). Znaki i cuda mają bardzo ważne miejsce w 
procesie kształtowania się i dojrzewania naszej wiary. Ich głównym zadaniem jest pobudzenie umysłów i 
sumień, po to, aby ludzie mogli z ufnością i wdzięcznością przyjąć dar wiary. 

Znaki i cuda mają prowadzić do zjednoczenia w wierze i miłości z osobą Chrystusa, wskazują na istnienie 
wspaniałej rzeczywistości życia po śmierci, którą przygotował nam Bóg. Cuda są zawsze dziełem Pana 
Boga, który, aby je sprawić, często posługuje się wybranymi przez siebie ludźmi. Istnieje pewna 
prawidłowość, a mianowicie im większa jest świętość danego człowieka, tym większe cuda Bóg czyni za 
jego pośrednictwem. 

 W czasie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego o. Pio zebrano 104 grube tomy dokumentów i zeznań 
o różnego rodzaju znakach i cudach, które Pan Bóg dokonał za pośrednictwem tego wielkiego świętego. 
Cuda i znaki, które zaistniały dzięki wstawiennictwu o. Pio, wprawiają w zdumienie i zakłopotanie świat 
nauki, a szczególnie ludzi, dla których Bóg jest daleką i mało realną rzeczywistością. Niech tych kilka 
przykładów uświadomi nam, że jeżeli z prostą i pokorną wiarą otwieramy swoje serce przed Bogiem, to 
wtedy namacalnie doświadczamy ewangelicznej prawdy, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 

Nieustannie trwający cud: 

Gemma di Giorgi urodziła się w 1939 r., a obecnie mieszka w Riberze, w prowincji Agrigento. Od urodzenia 
była niewidoma, ponieważ przyszła na świat bez źrenic. Jej rodzice byli zrozpaczeni, z medycznego punktu 
widzenia nie było żadnej nadziei, ponieważ w takim przypadku ślepota jest nieodwracalna. 

Rodzice często prowadzili Gemmę do kościoła, prosząc o cudowne uzdrowienie. Babcia Gemmy nie traciła 
jednak nadziei i swoje modlitwy o przywrócenie wzroku dla wnuczki kierowała do Boga za pośrednictwem 
o. Pio. Napisała nawet list do niego, powierzając mu sprawę niewidomego dziecka. O. Pio odpisał, że 
będzie się modlił. W końcu babcia zdecydowała się pojechać razem wnuczką do San Giovanni Rotondo. Po 
przybyciu na miejsce udały się najpierw do kościoła i stanęły w kolejce do konfesjonału, gdzie spowiadał o. 
Pio. 

Gemma nie przystąpiła jeszcze do pierwszej Komunii św., ale była już przygotowana do Jej przyjęcia. Po 
pierwszej spowiedzi (18 czerwca 1947 r.) Gemma przyjęła pierwszą Komunię św. z rąk o. Pio, który 
uczynił na jej oczach znak krzyża. Wracając pociągiem z San Giovanni Rotondo do domu, Gemma 
odzyskała zdolność widzenia. Zawołała z radością: „Babciu, ja widzę, widzę cały świat”. Badania u 
najlepszych specjalistów potwierdziły niesamowity fakt: Gemma doskonale widzi, chociaż nie ma źrenic. 



„Jest to dla mnie rzecz niewytłumaczalna – stwierdził jeden ze specjalistów – brak źrenic jest 
równoznaczny ze ślepotą, dlatego nie można zrozumieć, w jaki sposób to dziecko jest w stanie cokolwiek 
widzieć”. Prof. Caramazza z Perugii po dokładnych badaniach stwierdził, że oczy Gemmy są bez źrenic i nie 
są zdolne do widzenia czegokolwiek. Jednak dziecko doskonale widzi i jest to przypadek, którego po 
ludzku nie da się wytłumaczyć. 

Gemma do dnia dzisiejszego posiada normalny wzrok pomimo braku źrenic. Jest to nieustannie trwający 
cud, który uświadamia nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

Wskrzeszenie dziecka: 
Doktor Sanguinetti, jeden z najbliższych współpracowników o. Pio, był świadkiem nadzwyczajnego 
wydarzenia. Pewnego dnia, w kolejce czekających na spowiedź u o. Pio stanęła kobieta z walizką w ręce. 
Kiedy przyszła jej kolej, podeszła do konfesjonału i zaczęła głośno płakać, otworzyła walizkę, pokazując o. 
Pio zawinięte w szmaty zwłoki około sześciomiesięcznego dziecka. 

Kobieta ta wybrała się w drogę z ciężko chorym dzieckiem, które w czasie podróży zmarło. Zrozpaczona 
ukryła zwłoki w walizce i jechała dalej z nadzieją, że ojciec Pio wymodli cud. Na jej widok o. Pio bardzo się 
wzruszył. Wziął ciało niemowlęcia w swoje dłonie i modlił się. Po pewnym czasie oddał dziecko matce 
mówiąc: „Przestań wrzeszczeć, nie widzisz, że twoje dziecko śpi?” Rzeczywiście dziecko, cudownie 
przywrócone do życia, spokojnie oddychało. 

Nawrócenie masońskiego dziennikarza Alberto del Fante: 

Del Fante był członkiem loży masońskiej i na łamach czasopisma „Laicka Italia” pisał liczne artykuły, w 
których kpił i ośmieszał o. Pio, twierdząc, że jest manipulatorem, któremu udaje się zwodzić tysiące 
łatwowiernych ludzi. 

Po jakimś czasie poważnie zachorował jego ukochany siostrzeniec. Badania wykazały, że Enrico ma 
gruźlicę kości i płuc. Medycyna była bezsilna, nie było żadnej nadziei na wyleczenie. Dwóch krewnych 
chorego chłopca udało się do San Giovanni Rotondo, aby prosić o pomoc o. Pio, który powiedział im, że 
Enrico na pewno wyzdrowieje. 

Alberto del Fante nie dając wiary zapewnieniu o. Pio stwierdził, że jeżeli chłopiec wróci do zdrowia, to 
wtedy sam pojedzie z pielgrzymką do San Giovanni Rotondo. I rzeczywiście, ku wielkiemu zdumieniu 
wszystkich, Enrico w sposób cudowny odzyskał pełne zdrowie. Dla Alberto del Fante fakt ten stał się 
duchowym wstrząsem. Pojechał do San Giovanni Rotondo, gdzie po spotkaniu i spowiedzi u o. Pio nawrócił 
się. W ten sposób mason Alberto stał się żarliwym katolikiem i synem duchowym o. Pio. 

Uzdrowienie z nieuleczalnego inwalidztwa: 

Giuseppe Canaponi w czasie jazdy motocyklem zderzył się z ciężarówką. Stan jego był krytyczny, lekarze 
nie dawali mu żadnych szans na przeżycie. Przez długi okres czasu pozostawał na granicy życia i śmierci. 

Powrót do zdrowia trwał bardzo długo. Wszystko zakończyłoby się szczęśliwie, gdyby nie fatalnie 
połamana noga. Przez półtora roku przebywał w klinice ortopedycznej w Sienie, później przeniesiono go do 
szpitala Rizzoli w Bolonii. Wszystkie zabiegi nie przyniosły żadnego rezultatu. Noga pozostała zupełnie 
sztywna z powodu włóknistego zesztywnienia lewego stawu kolanowego. 

Po wielu latach leczenia lekarze uznali, że Giuseppe jest nieuleczalnie chory i pozostanie kaleką do końca 
życia. Wiadomość ta przyczyniła się do wielkiego załamania, rozgoryczenia i złości, którą Canaponi 
wyładowywał przede wszystkim na swojej żonie. Poruszał się przy pomocy kul, ale zesztywniałą i pokrytą 
ranami nogę udawało mu się wlec tylko przez kilka metrów. Kiedy upadał na ziemię, z wściekłością bluźnił 
przeciwko Bogu i ludziom. Był ateistą i nie wierzył w możliwość cudu. Często kpił i wykrzykiwał obelgi i 
przekleństwa pod adresem o. Pio. W miarę upływu czasu sytuacja z nogą zaczęła się pogarszać. Giuseppe 
był bliski rozpaczy. 

Po kilku miesiącach wielkich cierpień zdecydował się w końcu pojechać razem z żoną i synem Augusto do 
San Giovanni Rotondo. Po przyjeździe na miejsce z wielkim trudem dotarł do kościoła oo. Kapucynów. 
Giuseppe postanowił pójść do spowiedzi do o. Pio. Kiedy znalazł się przy kratkach konfesjonału, o. Pio 
spojrzał na niego tak przenikliwym wzrokiem, że cały zaczął drżeć, jakby był pod działaniem silnego 
elektrycznego napięcia. 



Ojciec Pio zaczął mówić pierwszy, przedstawiając mu całą historię jego życia, tak jakby znał go od lat. 
Mówił łagodnie, ale jasno dawał mu do zrozumienia, jak bezsensowne było jego zachowanie i stosunek do 
Boga. Giuseppe był tak zaskoczony i oszołomiony tym, co usłyszał od o. Pio, że zupełnie zapomniał o 
swojej nodze. Kiedy otrzymywał rozgrzeszenie, znowu odczuł wstrząs w całym ciele. 

o Ukląkł, przeżegnał się, nie zwracając uwagi na nogę, później wstał, wziął kule i odszedł równym 
krokiem. Tak był przejęty odbytą spowiedzią, że zupełnie nie zdał sobie sprawy z tego, że 
normalnie chodzi. Dopiero żona uświadomiła mu, że został cudownie uzdrowiony. Krzyknęła z 
radością: „Giuseppe ty chodzisz!” Ze zdziwieniem spojrzał na kule, które trzymał w rękach, z 
niedowierzaniem zaczął zginać nogę, skakać, biegać, chodzić. 

Noga się całkowicie zagoiła. W końcu z radości zaczął płakać i krzyczeć: „Jestem zupełnie zdrowy!”. Kiedy 
następnego dnia poszedł podziękować o. Pio, święty zakonnik odpowiedział z uśmiechem: „Ja tylko 
modliłem się za ciebie. Uleczył cię Bóg”. 

Lekarze z kliniki w Sienie byli zaszokowani, kiedy dokładnie zbadali Giuseppe. Zdjęcia rentgenowskie 
wykazały, że włókniste zesztywnienie stawu kolanowego w ogóle nie ustąpiło. W świetle nauki nie było w 
ogóle możliwe, aby mógł zginać nogę i normalne chodzić. 

Tymczasem Giuseppe Canaponi miał pełną sprawność ruchową i doskonale chodził. Był to tak niesamowity 
przypadek, że prof. Giuntini przedstawił go na kongresie naukowym w Rzymie. Prof. Giuntini z 
Uniwersytetu Sieneńskiego, który był równocześnie dyrektorem kliniki ortopedycznej, tak zakończył opis 
tego nadzwyczajnego uzdrowienia: „Nagłe i całkowite odzyskanie zdolności ruchowych stawu jest w 
przypadku Canaponiego faktem wyjątkowym, który nie znajduje logicznego wytłumaczenia w świetle 
dotychczasowych osiągnięć nauki”. 

Tego rodzaju cudownych uzdrowień było tak dużo, że nikt nie jest w stanie wszystkich ich zebrać i spisać. 
Ojciec Pio na widok chorych często płakał i z ojcowską czułością obejmował cierpiących, którzy prosili go o 
uzdrowienie. Aby wyprosić uzdrowienie chorych, o. Pio brał na siebie ich cierpienia i ofiarowywał je Bogu. 

Mówił: „Za wszystko trzeba płacić. Muszę płacić za to wszystko, o co proszą mnie moje dzieci”. Dla o. Pio 
uzdrowienie fizyczne miało prowadzić do uzdrowienia duchowego, a więc do takiego poddania się woli 
Bożej, aby potrafić dziękować Mu za wszystkie doświadczenia życiowe, a przede wszystkim za cierpienie. 
Ojciec Pio pisze:  

o „Jezus dał mi zrozumieć, że najlepszą próbą i potwierdzeniem miłości jest cierpienie... 

Nie wiem, co się zdarzy w przyszłości, wiem tylko jedno, i to z całą pewnością:  

o Pan nie umniejszy niczego ze swoich obietnic. „Nie lękaj się– powtarza mi wiele razy Jezus – ześlę 
na ciebie cierpienie, ale dam ci też siły. Pragnę, by twoja dusza przez codzienne, duchowe 
męczeństwo została oczyszczona i poddana próbie. Nie lękaj się tego, że ja dopuszczam, by szatan 
cię dręczył, byś odczuwał niesmak życia w świecie, byś doznawał udręk nawet od osób ci 
najdroższych. 

Nic nie zdoła pokonać tych, którzy jęczą pod brzemieniem krzyża, który ja przygotowałem, a czynią to 
wszystko dla mojej miłości, bo ja ich wspieram”. „Ileż to razy – powiedział mi wcześniej Jezus –byłbyś 
mnie opuścił, mój synu, gdybym cię nie ukrzyżował?” Pod krzyżem człowiek uczy się miłości, a ja go daję 
nie wszystkim, ale tylko tym, którzy są mi bardzo drodzy”. 

Nawrócenia za sprawą o. Pio: 

Dzięki o. Pio nawróciło się wiele słynnych włoskich osobistości, między innymi komediopisarz Luigi 
Antonelli (1882-1942), pisarz turyński Pitigrilli, rzymska aktorka Lea Padovani, piosenkarz 
Aurelio Ferro (cieszący się wielką popularnością we Włoszech w latach 50.i 60.), aktorka Silvana 
Pampanini, (w latach 50. nosiła przydomek „narzeczonej Włoch”), aktor komediowy Carlo 
Campanini, prof. Mario Spallone (słynny lekarz Togliattiego, założyciela komunistycznej partii 
Włoch), rzeźbiarz Francesco Messyna(legenda współczesnej sztuki), Fausto Coppi(legendarny włoski 
kolarz) oraz wielu innych. Nawrócenia są niewątpliwie największymi cudami, ponieważ przez powrót 
człowieka do Boga, dokonuje się radykalna przemiana ludzkiego ducha. 

Ojciec Pio nie wygłaszał kazań i konferencji, natomiast większość swego czasu przeznaczonego na 
apostolską działalność spędzał w konfesjonale. W latach dwudziestych i trzydziestych spowiadał po 19 



godzin dziennie. Później z powodu złego stanu zdrowia musiał ograniczyć ilość godzin spędzonych w 
konfesjonale. Podczas spowiedzi u o. Pio dokonywały się cudowne nawrócenia. 

Na samym początku magnesem przyciągającym tysiące ludzi do San Giovanni Rotondo były stygmaty, 
nieustannie krwawiące rany, które pojawiły się na ciele o. Pio, nawracali się najbardziej zatwardziali 
grzesznicy, masoni, komuniści, którzy otwarcie walczyli z Kościołem. 

Jednym z pierwszych bardzo głośnych nawróceń był przypadek wybitnego prawnika, adwokata Cesarego 
Festy. Był doradcą króla włoskiego Wiktora Emanuela III, burmistrzem Arenzano. W młodym wieku 
wstąpił do loży masońskiej i osiągnął jeden z najwyższych stopni wtajemniczenia. W sposób 
bezkompromisowy zwalczał Kościół katolicki. Często ze swoim kuzynem dyskutowali na temat cudów. 

Pewnego dnia kuzyn powiedział mu, że jeżeli pojedzie do o. Pio, przekona się, że cuda rzeczywiście 
istnieją. C. Festa postanowił pojechać do San Giovanni Rotondo,ale tylko w tym celu, aby zdemaskować 
oszusta, którym w jego przekonaniu był o. Pio. Kiedy już znalazł się w klasztorze i stanął blisko świętego 
zakonnika rozmawiającego z grupą pielgrzymów, w pewnym momencie ten podszedł do niego i zapytał:„  

Cóż takiego się stało, że pan, będąc masonem, przyszedł tutaj?” 

Zmieszany adwokat potwierdził swoją przynależność do masonerii i na pytanie, jaką pełni tam funkcję 
odpowiedział, że jego zadaniem jest zwalczanie Kościoła.  

o Ojciec Pio z uśmiechem odprowadził adwokata na bok i długo z nim rozmawiał. Po zakończeniu 
rozmowy Cesare Festa ukląkł i poprosił o spowiedź. Od tej chwili z całych sił pragnął naprawić całe 
zło, które dotąd uczynił. Wiadomość o nawróceniu słynnego masona odbiła się głośnym echem w 
całej Italii. 

o Na tajnym zebraniu loży masońskiej, w czasie którego miano z niej wykluczyć Cesarego Festę, 
nawrócony adwokat odważnie przyznał się do wiary i powrotu do Kościoła katolickiego, odwołał 
również przysięgę, którą złożył, wstępując do loży masońskiej. Cesary Festa stał się duchowym 
synem Ojca Pio i odważnym apostołem wiary. 

o Wprawdzie masoneria starała się na wszelkie sposoby utrudniać mu życie, to jednak Festa nie dał 
się zastraszyć i bez lęku dawał świadectwo prawdzie. Nawrócenie Festy było przykładem dla 
innych. Między innymi prof. Ezio Saltamerenda, znany naukowiec, chcąc zrozumieć, co 
spowodowało nawrócenie żarliwego masona, sam pojechał do o. Pio. Po spotkaniu ze świętym 
zakonnikiem profesor nawrócił się. 

Jednym z najgłośniejszych nawróceń był powrót do Kościoła i porzucenie komunizmu przez marksistowską 
aktywistkę Italię Betti, którą znano w całych Włoszech jako „herod babę Karola Marksa”. Była 
profesorem matematyki i jedną z czołowych przywódców włoskiej partii komunistycznej. Przez wiele lat 
objeżdżała włoskie miasteczka i wsie na czerwonym motocyklu propagując ateistyczny komunizm oraz 
laickie nauczanie i walcząc oto, by wyrwać z rąk katolickich księży i zakonów osierocone w czasie wojny 
dzieci, które zostały przez nich przygarnięte. 

o Betti przypadkowo trafiła do San Giovanni Rotondo i tam, podczas spotkania z o. Pio nawróciła się, 
publicznie wyznając całą swoją przeszłość. Zrezygnowała z działalności politycznej, zamieszkała na 
peryferiach miasta, oddając się pokucie i modlitwie.  

Idąc za jej przykładem szeregi partii komunistycznej opuściło wielu innych członków, wśród nich był 
Giovanni Gigliozzi, redaktor komunistycznego dziennika „Avanti”. 

Dużo się mówiło o nawróceniu Constantego Rosatelli, który był najbardziej bojowym komunistą w 
rejonie rzymskich Castelli, specjalistą od ulicznych blokad i organizatorem wieców. Pewnego dnia zobaczył 
przyglądającego mu się uważnie kapucyna. Odtąd każdej nocy śnił mu się ten sam zakonnik i zapraszał, 
aby go odwiedził. Kiedy po raz pierwszy Rosatell i usłyszał o o. Pio i zobaczył jego zdjęcie, zadrżał z 
wrażenia, ponieważ rozpoznał, że jest to ten sam zakonnik, który mu się każdej nocy śni.  

Rosatelli pojechał natychmiast do San Giovanni Rotondo, wyspowiadał się u o. Pio i stał się gorliwym 
katolikiem, zrywając wszelkie powiązania z komunistyczną partią. Giovanni Bardazzi był niezwykle 
gorliwym agitatorem Włoskiej Partii Komunistycznej. 

Pewna bliska mu osoba prosiła o. Pio, aby pomodlił się o zbawienie jego duszy. Po modlitwie o. Pio 
Giovanni zapadł w trzygodzinną śpiączkę. Obudził się z niej z wielkim przerażeniem, ponieważ śniło mu się 



piekło, skąd dochodziły nieludzkie jęki i swąd siarki. Natychmiast pojechał do San Giovanni Rotondo, gdzie 
wyspowiadał się u o. Pio. 

o Po jakimś czasie przyjechał ponownie, aby przekazać mu do spalenia siedemdziesiąt legitymacji 
członkowskich byłych towarzyszy partii komunistycznej.  

Od tego czasu często zjawiał się u o. Pio, przyprowadzając mu byłych partyjnych towarzyszy, którzy 
nawracali się. Lekarz z San Giovanni Rotondo, Francesco Ricciardi, był przekonanym ateistą, który 
zawzięcie zwalczał o. Pio. Zachorował na raka żołądka, konsylium lekarskie stwierdziło, że pozostało mu 
tylko kilka tygodni życia.  

Pomimo bliskiej śmierci Ricciardi był nieugięty, nie chciał pojednać się z Bogiem. Stwierdził, że chce 
umrzeć tak, jak żył. 

o Ojciec Pio wybrał się do niego w odwiedziny. Długo ze sobą rozmawiali. Po tej rozmowie umierający 
lekarz płacząc ze wzruszenia poprosił o spowiedź i Komunię św. Po spowiedzi o. Pio powiedział do 
niego: „Twoja dusza już wyzdrowiała, a teraz wyzdrowieje twoje ciało”. I rzeczywiście Ricciardi w 
sposób cudowny wrócił do pełnego zdrowia, zaprzyjaźnił się z o. Pio, prowadził odtąd życie 
gorliwego katolika. 

Dla wszystkich nawróconych kroczących wąską i stromą drogą wiary o. Pio daje następującą radę: „Ucisz 
niepokoje dręczące twe serce i wypędź ze swej wyobraźni wszystkie przygnębiające cię myśli i uczucia. 
Jezus zawsze jest z tobą, nawet wtedy, kiedy nie czujesz Jego obecności. Właściwie nigdy nie jest tak 
blisko ciebie, jak podczas twych duchowych bojów. 

 Błagam cię, nie krzywdź Go przez nawet najmniejsze podejrzenie, że cię choćby na krótką chwilę opuścił. 
Jest to naprawdę jedna z najbardziej diabelskich pokus. Musisz ją odepchnąć od razu, gdy tylko ją sobie 
uświadomisz. Niech pociesza cię myśl, że radości nieba będą tym większe, im więcej dni upokorzenia i lat 
nieszczęścia poznamy na tym świecie. Nie jest to tylko moje zdanie. 

Pismo św. daje nam nieomylne świadectwo. Psalmista powiada: „Daj radość według miary dni, w których 
nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli” (Ps 90,15). Co więcej, św. Paweł Apostoł pisze: 
„Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku” (2 Kor 
4,17). 

Za pozwoleniem redakcji: „Miłujcie się” 

 

Od tej chwili będziesz mógł słyszećAntonio 

 

 
Foto: "Milujcie sie" 



Życie i działalność o. Pio jest szczególnym "znakiem czasu" dla współczesnych ludzi, którzy tak często 
zapominają o Bogu i żyją uwikłani w wielorakim złu. O. Pio jest dla dzisiejszego świata czytelnym znakiem 
wzywającym do nawrócenia i powrotu do Chrystusa - Drogi do zbawienia i szczęścia wiecznego. O. Pio 
zmarł 23 września1968 r. W ciągu całego swojego skromnego życia odznaczał się heroiczną wiarą. Poprzez 
kapłańską posługę, wspartą żarliwą modlitwą i cierpieniem, doprowadził do nawrócenia dziesiątki tysięcy 
ludzi. Mówi się o nim, że był w naszych czasach świadkiem Chrystusa na miarę św. Franciszka z Asyżu. 

Ludzi najbardziej fascynowały jego charyzmatyczne dary, które otrzymał od Chrystusa: m. in. dar 
mistycznych przeżyć i wizji istot nadprzyrodzonych, umiejętność przenikania ludzkich sumień, 
jasnowidzenia, bilokacji i uzdrawiania poprzez modlitwę wstawienniczą. O. Pio byt wyjątkowym 
"narzędziem" w rękach Boga. Sam mówił i pisał, że wszystko co uczynił innym, zdziałał Bóg przez jego 
ręce. Po śmierci o. Pio nie zakończył swojej obecności i działalności wśród nas. W dalszym ciągu przez jego 
pośrednictwo dokonują się cudowne nawrócenia i uzdrowienia. Jedno z nich miało miejsce na początku 
lipca 1994 r. w San Giovanni Rotondo.  

o W czasie Eucharystii przy grobie o. Pio., dziesięcioletni Antonio Russo, po przyjęciu Komunii św., 
zobaczył o. Pio i natychmiast został uzdrowiony.      

o Antonio urodził się głuchoniemy.  

Jako trzecie, najmłodsze dziecko, nie słyszące, a przy tym bardzo inteligentne, został otoczony szczególną 
miłością i opieką. Rodzice jeździli do najlepszych profesorów i specjalistów z nadzieją, że zostanie 
wyleczony. Niestety, wszycy zgodnie stwierdzali, że z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych szans 
na odzyskanie słuchu. Nie mogła mu pomóc nawet bardzo skomplikowana operacja. Współczesna 
medycyna była bezsilna. Antonio musiał rozpocząć naukę w szkole z nauczycielką specjalnie przygotowaną 
do pracy z dziećmi głuchoniemymi. Rodzice czynili wszystko co było w ich mocy, aby wychować i kształcić 
swojego najmłodszego syna. Nie tracili także nadziei na uzdrowienie dziecka. 

o Codzienna modlitwa różańcowa w rodzinie, miesięczna spowiedź, wspólne 
uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. umacniało ich wzajemną miłość i nadzieję, że dla 
Boga nie ma nic niemożliwego.  

W ich kościele parafialnym w Mercogliano jest piękny obraz o. Pio i przed nim często się zatrzymywali na 
krótką modlitwę z prośbą o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia Antonia. Na początku lipca 1994 r. 
wzięli udział w parafialnej pielgrzymce do San Giovanni Rotondo, aby przy grobie o. Pio modlić się o łaskę 
uzdrowienia. 

W czasie Mszy św. odprawianej w krypcie, gdzie pochowany jest o. Pio, dziesięcioletni Antonio, po 
przyjęciu Pana Jezusa w Komunii św., zobaczył o. Pio, który powiedział mu, że od tego momentu już 
będzie słyszał. Uśmiechając się pobłogosławił chłopca i zniknął. Antonio w milczeniu powrócił na swoje 
miejsce i pogrążył się w cichej, żarliwej modlitwie nie mówiąc o niczym swoim rodzicom. Wtedy 
rzeczywiście stał się cud: Antonio po raz pierwszy od urodzenia ustyszat wspaniały świat dźwięków - 
śpiew, ludzkie gtosy. 

o Po wyjściu z kościoła rodzice byli zaszokowani, kiedy po raz pierwszy usłyszeli, że ich syn zupełnie 
poprawnie zaczyna opowiadać o tym, że widział o. Pio i, że już doskonale słyszy. "Ojciec Pio objawił 
mi się ubrany jako ksiądz w białej szacie". Ze wzruszenia i ogromnej radości rozpłakali się. 
Wzbudziło to zaciekawienie pielgrzymów z ich parafialnej grupy, gromadzących się szybko wokół 
Antonia i jego rodziców. Usłyszeli wtedy bezpośrednio od Antonia relację o tym cudownym 
uzdrowieniu. 

Zaczęli pytać jeden przez drugiego, obejmować i całować Antonia i jego rodziców. Chłopiec po pewnym 
czasie powiedział jednak zdecydowanym głosem: "basta - dosyć, wróćcie na swoje miejsca i módlcie się, a 
ty, mamusiu, nie płacz więcej, przecież słyszę". 

o Fakt tajemniczego, całkowitego wyleczenia Antonia potwierdziły późniejsze dokładne badania 
lekarskie. 

Tak działa Bóg poprzez ludzi, którzy są Mu w pełni oddani. O. Pio był mężem modlitwy. Rozmowa z 
Bogiem rozpalała jego serce miłością i pragnieniem jak najpełniejszego uczestnictwa w zbawczym 
posłannictwie Chrystusa. O. Pio ciągle modlił się za grzeszników o ich nawrócenie. 



Tak pisał: "Zdaje mi się, że dźwigam ciężar wszystkich. Tak bardzo pragnę, by wszystkie dusze dostąpiły 
usprawiedliwienia i łaski. Zadręcza mnie i wprost torturuje myśl o tych, którzy bezmyślnie pogardzają 
najwyższym dobrem... modliłem się i chcę się modlić, płakałem i chcę płakać za mych braci, którzy są na 
wygnaniu..." O. Pio dzięki głębokiej wierze widział, jak ludzie straszliwie obrażają Boga, okazują 
niewdzięczność za łaski, narażają się na wieczne potępienie. Całe jego życie było naznaczone jedną wielką 
troską o zbawienie, o nawrócenie ludzi żyjących bez Boga. Również dzisiaj o. Pio spieszy z pomocą 
wszystkim, którzy proszą go o orędownictwo u Boga. Jeżeli go z serca poprosisz, przyjdzie z pomocą 
również tobie. 

 
oprac. Jan Zielinski.  Zródło: za pozwoleniem pisma: „Miłujcie się’ 

 

Cud dla cudu, czyli uratowany przez  Niepokalaną. 
Wspomnienie zamachu na Ojca Świętego w 1981 roku. 

Był dzień. 13 Maja, 1981 r.  Dzień, który już na zawsze wpisał się do historii świata męczeńską krwią 
ziemskiego Namiestnika Chrystusa. W tym dniu został, bowiem przypomniany światu głęboki wymiar 
ludzkiego cierpienia  i siła zła, która ponownie dotknęła człowieka. 

Ta siłę zła, która kolejny raz zbliżyła się do dobra, aby je zniweczyć, lecz która przegrała, gdyż w Wielkim 
Bożym Miłosierdziu jak już kiedyś, tak i tym razem, to zło przemieniło się w dobro. 

o Tego dnia w Rzymie, o godzinie 17:19 straszliwy huk dwóch złowieszczych strzałów nagle poderwał 
do lotu setki gołębi na placu Piotrowym i obwieścił światu, że zło nigdy nie rezygnuje. W tym 
momencie, w czasie odbywającej się właśnie audiencji generalnej, do Ojca Świętego Jana Pawła II 
strzelał młody Turek Mehmet Ali Agca.  

Był dobrze przygotowanym zabójcą  i jednocześnie doskonale wyszkolonym snajperem. Nie mógł 
zawieść. Strzelał z pistoletu typu Browning, kaliber 9 mm. Jest to typowa broń, jaką często posługują się 
zawodowi mordercy. Kula wystrzelona z takiej broni powoduje okropne zniszczenia i uszkodzenia 
wewnętrzne  w ciele człowieka, prowadząc do  szybkiego wykrwawienia i nieuniknionej śmierci ofiary.  

Agca strzelał żeby zabić!  

I z pewnością stałoby się tak jak planował oraz jak planowali nie ustaleni do dnia dzisiejszego 
jego mocodawcy stojący za tym zamachem, gdyby nie cud, a właściwie wiele niepojętych Bożych cudów i 
obronna ręka Bożej Matki, która to wówczas nie pozwoliła złu zatriumfować. Ta, której On całkowicie 
zawierzył całe swoje życie, a której tak często powtarzał: - “Totus Tuus, Maryjo, Totus Tuus”, (co znaczy-
Cały Twój) -  nie zawiodła. Przybyła w samą porę, by ratować! 

o Jan Paweł II dwukrotnie śmiertelnie raniony- przeżył, by później często przypominać: “inna ręka 
strzelała, a jeszcze inna prowadziła kule” - “to Jej, tej Matczynej opiece zawdzięczam  swoje życie 
“. 

Później w czasie  pamiętnego spotkania-przebaczenia, konfrontacji ofiary z katem i rozmowy w 
cztery oczy, Ali Agca wyzna w słowach:  

o “Jak to się stało, ze Ojciec Święty ocalał?  

o Ja wiem, że strzał był zabójczy, śmiertelny....., a pomimo to nie zabił?  

o Dlaczego?  

o Co to jest, co wszyscy powtarzają: Fatima? „ 

Ojciec Święty jednak ocalał, aby wprowadzić Święty Kościół w trzecie tysiąclecie, wypełniając tym samym 
głośną przepowiednię Matki Bożej z Fatimy, obwieszczona tam trzem małym pastuszkom dokładnie 64 
lata  wcześniej, tj. dokładnie mającej początek równo 64 lata wcześniej przed zamachem, tj. co do dnia i 
minuty- 13 maja, 1917 roku o godz. 17:19 .Wtedy to w przepowiedni swojej Matka Boża informowała 
pastuszków m.in. o cierpieniu Ojca Świętego za grzechy ludzkości. 



W rok po tym wydarzeniu, Papież Jan Paweł II udał się z pielgrzymką dziękczynna do Fatimy, aby tam 
osobiście podziękować Matce Bożej Fatimskiej za cudowne ocalenie życia. Powiedział wtedy:  

o “ Daty te spotkały się ze sobą w taki sposób, że musiałem odczuć, iż jestem tutaj przedziwnie 
wezwany. I oto dzisiaj przybywam. Przybywam po to, ażeby w tym miejscu podziękować Bożej 
Opatrzności.....Jedna ręka wymierzała broń, a druga zmieniła kierunek kuli”. 

o Kule wyjętą z Jego ciała Papież podarował w hołdzie Przenajświętszej Panience oznajmiając, że 
“należy ona do Tej, która ją prowadziła” Kule umieszczono następnie w koronie statuy Pani 
Fatimskiej. 

25 marca, 1984 roku na placu św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty w łączności z biskupami 
całego świata, zgodnie z naleganiami i wolą Matki Bożej Fatimskiej dokończył i dokonał aktu 
oddania całego świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Wieloletni przyjaciel ks. Karola Wojtyły i uznany lekarz prof. Gabriel Turowski, członek papieskiej komisji 
lekarskiej w 1981 roku, ustalił wraz z innymi wiele niezaprzeczalnych cudów, mających miejsce w owym 
pamiętnym dniu zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, które dzisiaj jawią się jako niezaprzeczalne 
znaki Miłosierdzia Bożego. 

Oto one: 

1. Data i czas zamachu 13 maja, 1981 r. godz. 17:19 zgodne są, co do dnia i minuty z początkiem 
objawień Maryjnych z Fatimy z 13 maja, 1917 r., w których m.in. Maryja przepowiedziała trzem małym 
pastuszkom o cierpieniach Ojca Świętego za grzechy ludzkości. 

2. Kula wystrzelona przez zamachowca i zarazem dobrze wyszkolonego snajpera, a która miała być 
śmiertelną dla Ojca Świętego, w jakiś niepojęty sposób zmieniła tor swojego lotu. Zawadziwszy o czubek 
palca wskazującego lewej ręki przeszła zaledwie 4-5 mm. od tętnicy biodrowej uderzając w brzuch, w 
którym to przypadku w razie uszkodzenia tej tętnicy dochodzi do wykrwawienia w przeciągu ok. 5 minut, 
bez szansy na uratowanie człowieka. 

3. Druga kula przeszyła ramie Ojca Świętego, aby później trafić w rękę stojącą obok Jamajkę Rose Hall, a 
następnie zatrzymała się w piersi Amerykanki polskiego pochodzenia Anny Odre, która urodziła się tego 
samego roku i dnia oraz w tej samej miejscowości co Papież  tj. w Wadowicach. 

4. Tuż przed samym oddaniem strzału przez zamachowca, Papież podniósł i przytulił do piersi dwuletnią 
dziewczynkę Sare Baroli, po czym oddał ją rodzicom i wykonał gest błogosławieństwa. To znów 
uchroniło Go przed otrzymaniem śmiertelnego postrzału w głowę. 

5. Strzały padły w momencie, gdy prasa we Włoszech rozpoczęła właśnie kampanię anty- papieską w 
związku z referendum o aborcji. 

6. Pocisk wewnątrz ciała (jamy brzusznej) Ojca Świętego otarł się zaledwie o ważne narządy, 
zdumiewająco omijając je i nie uszkadzając żadnego, a których uszkodzenie mogłoby spowodować szybką 
śmierć Papieża. 

7. Po oddaniu dwóch strzałów przez Ali Agce, nagle zaciął mu się pistolet uniemożliwiając oddanie 
kolejnych strzałów. Producent broni użytej przez zamachowca, oznajmił później, że taki przypadek zdaża 
się raz na milion w próbach z tą bronią. 

8. Karetka pogotowia ratunkowego poświęcona przez Ojca Świętego zaledwie dzień wcześniej, 
pokonała całą trasę ze śmiertelnie ranionym Papieżem, z placu św. Piotra do polikliniki Gemelli, w zaledwie 
parę minut ( tj. 8 ), pomimo dużego szczytu rzymskiego ruchu ulicznego, bez syreny, która nagle się 
popsuła, bez eskorty, a posługując się wyłącznie klaksonem, gdzie normalnie najszybsze pokonanie tej 
trasy, w najlepszym razie zabiera kilkadziesiąt minut tj. (25-30),  jak podają eksperci. 

W tym czasie Ojciec Święty nie stracił przytomności, modląc się i prosząc o pomoc Maryję. 

9. W którymś momencie skomplikowanej operacji lekarze załamali ręce, twierdząc, że nic nie da się już 
zrobić, gdyż Papież nie dawał żadnych oznak życia. Po usilnych prośbach ks.  Stanisława Dziwisza, 
osobistego sekretarza Papieża, lekarz stwierdził, iż tylko cud i Matka Boska może tu pomóc i w tym też 
momencie wróciły oznaki życia. 



10. Po zawierzeniu świata i Rosji Matce Bożej w 1984 roku, która o to wciąż prosiła wskazując, że po tym 
dokonaniu Ona sama przyjdzie światu z pomocą, odpowiedź z nieba przyszła bardzo szybko. Już po roku 
w Związku Radzieckim przyszła odwilż, rządy na Kremlu obiął  Michail Gorbaczow i rozpoczęła się tak 
zwana “pierestrojka”, czyli przebudowa systemu, a w 1990 roku Watykan nawiązał oficjalne stosunki 
dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim. Matka Boża znowu dotrzymała słowa! Był to początek domina 
upadku tyrańczego systemu i początek wielkich przemian na świecie w obliczu, których wiele narodów 
odzyskało dawno utraconą niepodległość. 

W opinii prof. Gabriela Turowskiego zamach na tego Papieża i Jego cierpienie zostało 
dopuszczone z Bożej Woli. Stało się wiec według pragnienia Niepokalanej. Cierpienie po zamachu i 
modlitwa narodów w łączności z Kościołem obróciło ogrom zła w zbawieńcze dobro, doprowadzając nas w 
konsekwencji do obecnych owoców zbieranych już po śmierci Jana Pawła II. Gdyż jak On sam często 
przypominał: “ ziarno rzucone w glebę musi obumrzeć, zanim wyda plony”!!! 

Nie starajmy się wiec tego szybko zmarnować! 

Szczęść Boże, 

Autor: wydawca strony i Polonijnej Gazety Katolickiej: Andrzej Szteborowski 

 

Czy to już, aby wystarczy dla twojej wiary, przyjacielu? 

Teraz zapewne rozumiesz, dlaczego 

Jezus powiedział: 

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie” (Ewangelia Jana 4, 48) 

A ja, jeszcze raz powiem: 

„dla tych, którzy chcą wierzyć żadne tłumaczenie nie jest już więcej potrzebne, dla tych, którzy nie chcą 
wierzyć - żadne już nie jest możliwe”. 

  

* Serdecznie dzięki i Bóg zapłać dyrekcji i pracownikom redakcji pisma: "Miłujcie się" za wcześniejsze 
umożliwienie nam przedrukowania artykułów znajdujących się w tym rozdziale ku chwale Pana naszego 
Jezusa! Z całego serca każdemu polecamy to jedyne w swoim rodzaju pismo! 

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: http://wiara.us/cuda_w_cudach 
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