PRAKTYKA PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT
Słowa Siostry Łucji
Nie wiem, czy znacie już nabożeństwo pięciu sobót
- wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
Ponieważ jest to rzecz nowa, pomyślałem, że Was o nim poinformuję jako o
czymś, o co prosiła nasza kochana Matka niebieska.
Chcę powiedzieć Wam o tym nabożeństwie z uwagi na Jezusa, który wyraził życzenie, aby je
praktykować. Myślę, że z tych powodów będziecie szczęśliwi, nie tylko dowiadując się o tym, że w
ten sposób można pocieszyć Jezusa poprzez jego praktykowanie; ale też mówiąc o nim innym i
zachęcając ich do jego podjęcia.
Nabożeństwo to składa się z następujących elementów: przez pięć miesięcy, w pierwsze soboty,
przyjmujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy różaniec, spędzamy piętnaście
minut towarzysząc Matce Najświętszej w rozważaniu tajemnic różańcowych i idąc do spowiedzi. To
ostatnie można uczynić kilka dni wcześniej, a jeśli podczas tej spowiedzi zapomnimy wzbudzić
intencję, możemy to uczynić podczas następnej spowiedzi, z zastrzeżeniem, że w pierwsza sobotę
Komunia św. została przyjęta w danie łaski z intencją wynagrodzenia za obrazy przeciwko
Najświętszej Maryi Pannie i te, które zasmucającej Niepokalane Serce.
Myślę, że będziemy szczęśliwi mogąc dać naszej najdroższej Matce niebieskiej ten dowód
miłości, którego, jak wiemy, od nas oczekuje. Co do mnie muszę wyznać, że nigdy nie czułam się tak
szczęśliwa jak wtedy, kiedy przychodzi pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że największym
naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi, i kochać Ich, Ich wyłącznie, bezwarunkowo?
Widzimy to jasno w życiu świętych... Byli szczęśliwi, bo kochali, a my, moi Bracia i Siostry, musimy
starać się kochać jak oni, nie tylko po to, by cieszyć się towarzystwem Jezusa, co jest najmniej
ważną rzeczą - jeśli nie cieszymy się tego towarzystwem tutaj, będziemy cieszyć się tam - ale po to,
by dawać Jezusowi i Maryi pociechę bycia kochanymi, jeżeli potrafimy zrobić to w ten sposób, że
ujrzą się kochani, nie wiedząc przez kogo, i przez tą miłość wiele dusz zostanie uratowanych, to
myślę, że rzecz jest warta zachodu.
Przytulam Was do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Siostra Łucja

Więcej czytaj na: https://adonai.pl/modlitwy/?id=soboty&action=1#1
Video o pierwszych sobotach: https://youtu.be/n60Nuxvgvds
A B C : http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica
Zapraszamy na stronę: pierwszesoboty.pl
-

https://www.soboty.pl/#do-pobrania
http://www.duchprawdy.com/nabozenstwo_pieciu_pierwszych_sobot_miesiaca.htm

Gdzie i kiedy: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z
W POLSCE: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica-32226/444-pierwsze-soboty-w-parafiach-polska 638.
Rabka - Zdrój, Parafia św. Marii Magdaleny: godz. 17.00 – słuchanie muzyki, godz. 17.30 - Adoracja
Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Medytacja, godz. 18.30 - Msza Święta.

Różaniec -

http://rozaniec.web-portals.pl/#modlitwy_rozancowe

TAJEMNICE RÓŻAŃCA
CZĘŚĆ I – RADOSNA : w poniedziałek i sobotę
1. Zwiastowanie

2. Nawiedzenie

3. Narodzenie

4. Ofiarowanie

CZĘŚĆ II – ŚWIATŁA : w czwartek
1. Chrzest

5. Znalezienie

2. Kana Galilejska

4. Przemienienie

3. Głoszenie Królestwa

5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – BOLESNA : we wtorek i piątek
4. Droga Krzyżowa

5. Ukrzyżowanie

3. Ukoronowanie

1. Modlitwa

2. Biczowanie

CZĘŚĆ IV – CHWALEBNA : w środę i niedzielę
1. Zmartwychwstanie

3. Zesłanie Ducha Świętego

2. Wniebowstąpienie

4. Wniebowzięcie

„Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie…”

5. Ukoronowanie

Nabożeństwo do „Matki Boskiej Rozbitej”.
https://pl.aleteia.org/2019/07/04/nietypowe-nabozenstwodo-matki-boskiej-rozbitej-dopiero-sie-zrodzilo-a-juz-rosniew-sile/

AKADEMIA ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ

JADWIGI

Program opiera się na założeniach edukacji klasycznej:
FORMACJA KOBIECEGO SERCA - kształtowanie charakteru, dobre wychowanie
oraz podejmowanie świadomych decyzji w życiu. : ZGŁOSZENIA
DZIEWCZYNA Z KLASĄ, jest odważna, pracowita, życzliwa, sprawiedliwa,
odpowiedzialna, wytrwała, szczęśliwa, elegancka, kulturalna.
COLLEGIUM REGINAE HEDVIGIS: http://akademiacrh.pl/
Do tańca i różańca: https://info.wiara.pl/doc/5640564.Do-tanca-i-rozanca/4
Video: https://youtu.be/6IUCMwsukEI

INFORMACJE O FATIMIE: https://www.fatima.pt/pl
NA ŻYWO: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-onlineFATIMA - OBJAWIENIE ANIOŁA: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-aniola
OBJAWIENIE MATKIBOŻEJ: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-matki-bozej
Video - koniecznie zobacz: https://youtu.be/ArNyrG72hdo https://youtu.be/GynSuRTqmVk
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI:
https://voxdomini.pl/archiwa/modlitwy-i-nabozenstwa/do-najsw-serc-jezusa-imaryi/

TAJEMNICE MARYJI: http://louisgrignion.pl/tajemnica-maryi.html

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA bo KTÓŻ JAK BÓG:
https://www.youtube.com/channel/UCuZGe61fNpK3PbUN0neb5A https://youtu.be/uegepHefkc8

I SOBOTY: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica https://www.soboty.pl/#o-fatimie

MB Fatimska była już w Moskwie:
https://www.niedziela.pl/artykul/108605/nd/Matka-Boza-Fatimska-byla-juz-w-Moskwie

Rabka - Zdrój, ul. Zakopiańska

oznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zgloshttp://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/

Rabka - Zdrój, ul. Zakopiańska

prace/

Gietrzwałd:

https://www.pch24.pl/grzegorz-braun--tajemnica-gietrzwaldu---matka-boza-i-jej-plan-dla-polski--video-,61931,tv.html

Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Do tej pory to jedyne objawienia
na ziemiach polskich. Matka Boża objawiła się dziewczynkom nad klonem przed miejscowym kościołem. W ich
relacjach pojawia się opis Maryi jako „Jasnej Pani”, siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus, pośród Aniołów.
Przemawiała do nich PO POLSKU, co miało w ówczesnych czasach szczególne znaczenie, gdyż Gietrzwałd należał
wtedy do zaboru pruskiego, gdzie ludność poddawana była intensywnej germanizacji.
Modlitwa różańcowa była warunkiem odzyskania wolności przez Kościół katolicki w Polsce, który cierpiał wówczas
prześladowania po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim, a w zaborze pruskim jego wpływy zostały
ograniczone, gdyż nastał okres Kulturkampfu (czyli walki rządu pruskiego z Kościołem na gruncie politycznym i
ideologicznym). Maryja jednak w jednym z objawień obiecała: jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół
nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Tak też się stało, chociaż władze pruskie w
sposób negatywny odniosły się do objawień i starały się ograniczać pielgrzymki do Gietrzwałdu. - http://www.naszaarka.pl/2002/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=7

Lourdes - Sanktuarium: https://marypages.com/objawienia-matki-bo%C5%BCej-w-lourdes-pl/?lang=pl
Video: https://youtu.be/PyTtpwJc05M https://youtu.be/I_0UiudWsAc

CZĘSTOCHOWA
Dla Pielgrzymów: http://jasnagora.pl/

HEJNAŁ: https://youtu.be/MshwgDqDocE
Informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,

CZUWAM.
Millenium 1966,
bez Papieża
Pawła VI:
http://parafia.rabka.swmm.eu/
ogloszenia_2015_06_28.php

Foto:
http://polonicaliturgica.blogspot.com/
2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html

16.04.1966
https://nowahistoria.interia.pl/kar
tka-z-kalendarza/news-16kwietnia-1966-r-obchodymilenium-chrztu-polski-zaklocone,nId,1717440#utm_source=paste&
utm_medium=paste&utm_campai
gn=firefox

„Złodziej w sutannie”. Video: https://vod.tvp.pl/website/zlodziej-w-sutannie,33746186 https://gloria.tv/video/bKwQifzjRnY31FDUeZW1mNaEr

Ksiądz Infułat Józef Wójcik w 1972 roku... włamał się na Jasną Górę po Obraz Matki Bożej.

GUADALUPE

Cudowna melodia z płaszcza Matki Bożej z Guadalupe: https://youtu.be/Yv9AaAYdtdw
Zagadka oczu Matki Bożej z Guadalupe. Co kryją? [Pixel]: https://youtu.be/R91PRGg2EsI
"La Guadalupana" po polsku: https://youtu.be/sZEXWUZatME

strona
Bazyliki: http://basilica.mxv.mx/web1/-home/index.html
La Guadalupana:
https://youtu.be/iPTAVUJQorQ Pisz w zakładce: „Peticones a la Guadalupana”.
Kamera: http://kameryinternetowe.blogspot.com/2011/09/video-bazylika-w-guadalupe.html
S Tajemnice Guadalupe. Po raz pierwszy na polskim YT!: https://youtu.be/VPiynMZmLIo
Msza na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=rT9kgxw8Bac&feature=youtu.be Oczy są jedną z największych zagadek
nauki.
Meksyk 7 - BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE, MEXICO CITY: https://youtu.be/IC_nNCS-0PA
https://pl.aleteia.org/2016/12/12/co-mozna-zobaczyc-patrzac-w-oczy-matki-bozej-z-guadalupe/

Piekary Śląskie
Wirtualny spacer:

http://bazylikapiekary.pl/wirtualnyspacer/index.html

Historia Sanktuarium w Piekarach Śląskich http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/historia-kultu

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej
kopia w Piekarach Śl.

oryginał w Opolu

LORETTO cudowne schody Św.Józefa w kaplicy,
Santa Fe, USA, New Mexico.
http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum/01-052010/schody_jozefa.htm
http://www.cadblog.pl/CADblog_cudowne_spiralne_schody_sw_Jozefa_i_
CAD.htm Modlitwy do Św. Józefa:
https://stacja7.pl/modlitwa/3-modlitwy-do-sw-jozefa-na-kazdaokazje/ Litania do św. Józefa

Moje podróże
- kalejdoskop wrażeń z wypraw najnowszych i
dawne wycieczki wspominane przez pryzmat lat

Jordania:

Dzień I - Jordania - czerwona pustynia i różowa

Dzień II - Jordania - góra Nebo z widokiem zielonej Ziemi Obiecanej
Dzień III - Izrael - kwitnące Jerycho i święte miasto trzech religii - Jerozolima>
Dzień IV - Betlejem i Jerozolima - Śladami Jezusa w kipiącej współczesnymi emocjami Palestynie
Dzień V - Izrael - Betania Łazarza i martyrologiczna Masada
Dzień VI - szalonym dżipem i romantycznym wielbłądem po Półwyspie Synajskim

Turcja:

Efez d o m e k M e r y e m a n a , w k t ó r y m
mieszkała Matka Boska.

1995 - Włochy 2006 - Egipt - Synaj, Jordania, Izrael

2008 - Litwa

Podróże po Europie Centralnej i Południowej (1978 - 79)

Efez

Kibeho – afrykańskie Lourdes. Jedyne uznane
objawienia maryjne w Afryce
Kiedy pierwszy raz jechałam do Rwandy, usłyszałam: „Spójrz na ten kraj przez pryzmat pierwszych w Afryce objawień
maryjnych. Zapomnij o ludobójstwie”. Po kilkunastu pobytach wciąż wydaje mi się to niemożliwe. Rwanda to miejsce,
gdzie niebo spotkało się z ziemią i gdzie zarazem otworzyły się otchłanie piekła. O objawieniach Matki Bożej w
Kibeho z nową mocą przypomniano sobie właśnie w 1994 r., kiedy w Rwandzie rozpoczęły się rzezie. Paramilitarne
bojówki składające się głównie z członków plemienia Hutu, rozpoczęły systematyczne mordowanie ludności z
plemienia Tutsi. W kościele parafialnym w Kibeho schroniło się 5 tysięcy kobiet, dzieci, starców. Do tej pory świątynia
zawsze była miejscem azylu. Teraz stało się inaczej. Kiedy oprawcy nie mogli wyważyć solidnych drzwi, wybili cegły w
ścianach i wlali przez nie benzynę, a następnie wrzucili do środka granaty. Kto nie został rozerwany od wybuchu,
spłonął żywcem. Wśród ofiar byli proboszcz i wikary. Działo się to kilkadziesiąt metrów od miejsca objawień,
podczas których Maryja alarmowała, że świat idzie ku zgubie oraz wzywała do nawrócenia i powrotu do Boga, dopóki
jeszcze jest czas. Przedstawiona przez nią wizja – rzeki krwi, grupy mordujących się nawzajem ludzi, okryte krwią
czaszki i ciała porozrzucane po wzgórzach, bez grobów – stała się rzeczywistością.
Maryja w szkolnym internacie. 28 listopada 1981 r. dziewczęta ze szkoły prowadzonej przez rwandyjskie siostry
zakonne Benebikira odrabiały lekcje i pomagały w codziennych pracach. Była sobota. Dyżur w stołówce szkolnej
miała Alfonsyna Mumureke. Około południa usłyszała ciepły głos: „Moja córko, chodź za mną!”. Rozejrzała się wokół i
nie widząc osoby, która ją wołała, wyszła na korytarz. Zobaczyła przed sobą niezwykłą postać kobiecą. „Kim
jesteś?” – zapytała. „Nyina Wa Jambo” (Jestem Matką Słowa) – usłyszała w odpowiedzi. Objawienia powtarzały
się przez kolejne miesiące. Koleżanki wyśmiewały Alfonsynę. Prym wiodła Maria-Klara Mukangango. Jak na ironię to
właśnie jej Maryja objawiała się jako trzeciej. Wcześniej orędzie o cierpieniu przekazała też Natalii Mukamazimpaka.






Galeria zdjęć

1Początek objawień 2Rozwój objawień 3Zakończenie objawień
4Główne elementy orędzia Matki Bożej w Kibeho[2]

o
o
o

5Kibeho jako miejsce kultu
5.1Zatwierdzenie objawień przez Kościół katolicki
5.2Pierwsza diecezjalna pielgrzymka do Kibeho
5.3Budowa Sanktuarium
6Ludobójstwo w sanktuarium podczas rwandyjskiej wojny domowej

Ksiądz Zbigniew Pawłowski + © fot. Beata Zajączkowska
Do Kibeho zaczęły ściągać tłumy. Jedni szukali taniej sensacji, inni doznawali przemiany życia. W 2001 r. Kościół
uznał oficjalnie, że Maryja objawiła się w Kibeho trzem dziewczętom. To jak dotąd jedyne uznane objawienia
maryjne w Afryce. Internat, w którym objawiła się Matka Boża, leży na tyłach niewielkiego sanktuarium. Jedną z
sypialni zamieniono na skromną kaplicę. Właśnie tam spotykam jedną z widzących. Trwa wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Grupka kobiet, klęcząc na matach, odmawia wraz z nią koronkę do Siedmiu Boleści NMP. Poszczególne
tajemnice opowiadają sytuacje, w których Maryja uczestniczyła w cierpieniach Syna. Objawiając się, zachęcała do
odmawiania tej modlitwy i zapewniała o jej mocy. W czasie widzeń błogosławiła podawane przez dziewczęta różańce.
„Maryja ukazała się nam jako Matka Słowa i nieustannie wzywała do modlitwy, do miłości drugiego człowieka i do
zachowywania Bożych przykazań. To jest wciąż aktualne” – mówi mi Natalia, która na prośbę Maryi zamieszkała przy
wzniesionym w miejscu objawień sanktuarium. Alfonsyna w czasie wojny uciekła z kraju i wstąpiła do zakonu
klarysek. Maria-Klara wyszła za mąż. Jednak obydwoje zginęli w czasie ludobójstwa. „Kiedy objawienia się zaczynały,
byłam jakby izolowana. Nie słyszałam nic z tego, co działo się obok mnie. Widziałam tylko tę Piękną Panią
zawieszoną jakby w powietrzu. Jej stopy nie dotykały ziemi. Ona patrzyła na nas, a my na Nią” – wspomina Natalia
podkreślając, że najważniejszym przesłaniem Maryi w Kibeho pozostaje modlitwa, której towarzyszy nawrócenie i
pojednanie.
Życie w afrykańskim Lourdes
Powstanie sanktuarium w Kibeho sprawiło, że do tej zagubionej w górach, ubogiej wioski dotarła elektryczność i
woda. Powstały miejsca pracy. Ludziom zaczęło się lepiej żyć. „Na duże uroczystości przybywa tu 30-40 tysięcy ludzi
z całego Regionu Wielkich Jezior. Kibeho to nasze afrykańskie Lourdes” – mówi kustosz sanktuarium ks. Zbigniew
Pawłowski. „Naszym pragnieniem jest, by trwała w tym miejscu nieustanna adoracja. To ważne ponieważ nie czcimy
tylko Maryi, ale przez Nią idziemy do Chrystusa. Przedstawiając się jako Matka Słowa, wskazuje na Tego, który jest
najważniejszy dla świata” – mówi misjonarz. Zauważa zarazem, że w tym kraju, gdzie nie ma rodziny
nienaznaczonej dramatem ludobójstwa czy późniejszych odwetów budowanie pojednania pozostaje wciąż
największym wyzwaniem. Stąd stała posługa w konfesjonale, ale i starania, by przy sanktuarium powstało
profesjonalne centrum leczenia traumy.

Galeria zdjęć

Pielgrzymi + © fot. Beata Zajączkowska

Stara kaplica objawień po remoncie + © fot. Beata Zajączkowska

Tłum pod sanktuarium

Pielgrzymi przynoszą na liturgię kanistry z wodą, która jest święcona podczas modlitwy + © fot. Beata Zajączkowska

Sanktuarium w Kibeho + © fot. Beata
Zajączkowska

„Maryja od samego początku mówiła, że jej orędzie nie jest ograniczone do Rwandy
czy Afryki, ale że jest przesłaniem do całego świata. Ukazywała nam się smutna,
wręcz przygnębiona brakiem niedowiarstwa i pokuty wśród ludzi” – podkreśla
Natalia. I dodaje: „W tym przesłaniu nie ma zresztą nic nowego: nawracajcie się,
módlcie, przemieńcie swe życie. Te słowa są już w Ewangelii. Mają fundamentalne
znaczenie dla naszego życia i przyszłości świata”.
To tylko Ewangelia. Po Rwandzie krwawe rzezie miały miejsce w Kongu i Burundi.
Nie oszczędziły też Bośni, czy Somalii. Obecnie krwią spływa Irak i Syria. Nie bez
przyczyny rwandyjskie przysłowie mówi: „Pokój serca jest sercem pokoju”. Maryja w
Kibeho przypomina, że pojednanie i przebaczenie pomagają zamykać
otchłanie piekła.
Wciąż też słychać płynące stamtąd wołanie Matki Słowa: „Przemieńcie swe życie!”.
Jest ono echem początku Ewangelii św. Marka: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. W Kibeho Maryja nie mówi o karach boskich, ale o tym, że to wybory
człowieka prowadzą do tragedii, katastrof i kolejnych wojen. Przestrzega człowieka
przed nim samym. Przed skutkami życia tak, jakby Boga nie było.
- https://pl.aleteia.org/2016/11/28/kibeho-afrykanskie-lourdes-jedyne-uznane-objawienia-maryjne-w-afryce/

„Rozmawiałam z Matką Bożą. Była to piękna Pani”.
Wywiad z widzącą, której objawiła się Maryja https://pl.aleteia.org/2019/04/07/rozmawialam-z-matka-boza-byla-to-piekna-pani-nasz-wywiad-z-widzaca-ktorej-objawila-sie-w-kibeho-maryja/

Beata Zajączkowska

"Zapytałam kiedyś Maryję, dlaczego objawiła się właśnie mnie. Odpowiedziała tylko, że taka była Jej wola. To
wybranie jest wielką łaską, a zarazem niekończącym się krzyżem..."
Maryja wzywała w Kibeho do nawrócenia i przestrzegała, że jeśli ludzie się nie zmienią, świat czeka wiele cierpienia.
Mówiła o rzekach krwi, którymi spłyną wzgórza Rwandy i o niezliczonych ofiarach. Jedenaście lat po objawieniach w
tym kraju doszło do przerażającego ludobójstwa. 6 kwietnia 2019 r. minęło 25 lat od rozpoczęcia trzymiesięcznych
rzezi, w których zginęło ponad milion ludzi. Nathalie Mukamazimpaka to jedna z trzech widzących, której objawiła
się w Kibeho Matka Boża i za pomocą której Maryja wzywała świat do nawrócenia.
Beata Zajączkowska: Czuje się pani w szczególny sposób wybrana przez Boga?
Nathalie Mukamazimpaka: Zapytałam kiedyś Maryję, dlaczego objawiła się właśnie mnie. Odpowiedziała tylko, że
taka była Jej wola. To wybranie jest wielką łaską, a zarazem niekończącym się krzyżem.
Od tamtych wydarzeń minęło 40 lat. Co jest najważniejsze w tym przesłaniu? Pierwsze objawienia miały miejsce
w 1981 r. Maryja ukazała się jako Matka Słowa i wzywała do modlitwy, do miłości drugiego człowieka i do
zachowywania Bożych przykazań. Przypominała nam, że powinniśmy kochać Pana Boga i do Niego się zwracać,
ponieważ z braku tej miłości świat jest w bardzo złym stanie. Zachęcała też ludzi do szczerej i oddanej modlitwy.
Prosiła też, by robić dzieła miłosierdzia, a więc nie tylko zwalczać grzech i zło, które wciskają się w nasze serce, ale
czynić również dobro, które ma zwyciężyć zło, które nas otacza i bardzo wciska się do serc ludzkich. Bardzo
podkreślała, że nawrócenie, czyli powrót do wartości, które Pan Bóg nam zaproponował, do przykazań, do Boga, jest
sprawą bardzo pilną, ponieważ ludzkość wybrała drogę, która zmierza do jakiejś czeluści, przepaści, zagłady. To jest
wciąż aktualne.
Jak wyglądała Matka Boska, gdy ją pani zobaczyła? Po raz pierwszy zobaczyłam Maryję 12 stycznia 1982 r. Była
to piękna Pani. Nie była ani biała, ani czarna, Jej cera była jaśniejąca. Była piękniejsza niż wszyscy ludzie, których
widziałam w życiu.
Miała pani wtedy kilkanaście lat. Czy pani się nie bała? Podczas pierwszego objawienia miałam 17 lat, teraz mam
54 lata. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Maryję, przestraszyłam się. Wtedy Ona powiedziała: Nathalie, moje dziecko,
nie bój się, ja jestem Matką Bożą. Nie musisz niczego się bać.
Ile razy widziała pani Maryję? Miałam bardzo dużo objawień, publicznych i prywatnych. Prywatne trwały 15-30
minut. Publiczne nieraz ponad godzinę, a nawet dłużej.
Jak to wyglądało? Kiedy objawienia się zaczynały, byłam jakby izolowana. Nie słyszałam nic z tego, co działo się
obok mnie. Widziałam tylko tę Piękną Panią zawieszoną jakby w powietrzu, Jej stopy nie dotykały ziemi. Ona patrzyła
na nas, a my na Nią.
O czym mówiła Maryja? Od początku najważniejszym przesłaniem była modlitwa, której towarzyszy wewnętrzne
nawrócenie. Bardzo często Maryja przypominała o potrzebie nawrócenia i przemiany. Powtarzała: Nawracajcie się,
nawracajcie się! Prosiła o codzienne odmawianie koronki do Siedmiu Boleści NMP, a już zwłaszcza we wtorki i piątki.
Do mnie bardzo dużo mówiła o cierpieniu w życiu chrześcijanina. Zachęcała do umartwień i do pokuty. Przypominała,
że wszystkie modlitwy będą wysłuchane, ale z naszej strony jest potrzebna pokuta, umartwienia i odrzucenie grzechu
oraz przezwyciężanie słabości. Maryja wzywała również do czystości serca, ciała i myśli. Prosiła, aby dużo modlić się
za Kościół i za osoby konsekrowane. Końcowym przesłaniem dla Kibeho i Rwandy było zbudowanie kaplicy na
pamiątkę Jej przyjścia do tego kraju.
Czy Maryja ostrzegła przed ludobójstwem? W latach 1982–1983, czyli prawie 12 lat przed wybuchem wojny,
miałyśmy kilka takich ostrzeżeń. Maryja mówiła, że świat bardzo źle postępuje, że jest bardzo dużo zła, że dojdzie do
konfliktu. Mówiła o rzekach krwi, którymi spłyną wzgórza Rwandy i o niezliczonych ofiarach. Dlatego też prosiła o

nieustanną modlitwę w intencji uniknięcia ludobójstwa. W czasie jednego z objawień Maryja miała łzy w oczach,
później wytłumaczyła nam, że płacze, ponieważ świat jest w bardzo złym stanie i nie odpowiada na wezwanie do
nawrócenia.
Czy ludzie wierzyli, kiedy mówiłyście, że widzicie Matkę Boską? Na początku nie, kpili z nas. Jednak z czasem,
gdy objawienia się powtarzały, ludzie zaczęli wierzyć, że Maryja naprawdę ukazuje się w Kibeho.
Dlaczego, pani zdaniem, na miejsce pierwszych objawień w Afryce Maryja wybrała Rwandę?
Kiedy zapytałyśmy Maryję, dlaczego wybrała właśnie Kibeho, odpowiedziała po prostu, że taka jest Jej wola.
Czy Maryja wskazała pani dalszą drogę życia? Podczas ostatniego mojego widzenia w grudniu 1983 r. Maryja
prosiła, bym pozostała w miejscu objawień. Stąd związałam swoje życie z Kibeho i cały czas tu mieszkam. Powierzyła
mi misję modlitwy za cały świat, za Kościół i za dusze w czyśćcu cierpiące. W moje życie wpisane jest codzienne
cierpienie fizyczne, które oddaję w tej intencji. Maryja powiedziała mi w czasie jednego z widzeń: Moje dziecko, nie
odwraca się od krzyża, ponieważ ja sama przebyłam drogę cierpienia i jeśli ktoś chce być jak ja, musi zaakceptować
wszystko, co mnie spotkało. To jest moja droga.

Archiwum prywatne Beaty Zajączkowskiej

Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej.
Nieobjawiona, ale chciana przez Maryję

Lawrence OP CC BY-NC 2.0 - Ks. Michał Lubowicki - 15.09.2020

Świętej Elżbiecie z Hesji sam Pan Jezus miał objawić obietnice związane z tą koronką. O jej odmawianiu
przypomniała Matka Boża podczas objawień w rwandyjskim Kibeho. Tam też prosiła, by odmawiać ją w
dwa określone dni tygodnia. Święto Matki Bożej Bolesnej - Kiedyś Kościół obchodził w ciągu roku
liturgicznego aż dwa święta związane z cierpieniem Maryi. Pierwsze z nich narodziło się w Kolonii, w roku
1423 i ustanowiono je celem zadośćuczynienia za profanacje, jakich dokonywali husyci. Obchodzono je w
piątek trzeciego tygodnia wielkanocnego. Trzy wieki później papież Benedykt XIII upowszechnił je w całym
Kościele jako święto Matki Bożej Bolesnej, przenosząc jednocześnie jego obchód na piątek przed Niedzielą
Palmową, jako że jego pasyjna treść bardziej pasowała do okresu Wielkiego Postu niż czasu wielkanocnego.
Znikło ono z kalendarza wraz z reformą liturgiczną ostatniego Soboru. Drugie święto narodziło się z
pobożności powstałego w XIII wieku zakonu serwitów (Sług Najświętszej Maryi Panny). Jego treść miało
stanowić rozważanie wydarzeń i momentów szczególnego cierpienia Matki Bożej w historii zbawienia.
Święto Siedmiu Boleści Maryi zaczęło zyskiwać coraz większą popularność mniej więcej w XVII wieku. W
1814 roku papież Pius VII zdecydował, że będzie je obchodził cały Kościół powszechny w trzecią niedzielę
września. Pius X przeniósł ten obchód na 15 września, a więc dzień po święcie Podwyższenia Krzyża. W
wyniku ostatniej reformy liturgicznej przejęło one nazwę zlikwidowanego święta wielkopostnego, a więc
Matki Bożej Bolesnej. Skąd się wzięła Koronka do siedmiu boleści Maryi - Z tym drugim świętem wiąże się
także (pochodząca najpewniej również od serwitów) Koronka do siedmiu boleści Maryi. Zatwierdził ją
papież Benedykt XIII w 1724 roku. Kolejni papieże wiązali z odmawianiem tej modlitwy odpusty.
Przypominał o niej św. Alfons Maria Liguori w swoim dziele „O łaskach Matki Najświętszej”, a św. Elżbiecie
z Hesji sam Pan Jezus miał objawić obietnice związane z jej odmawianiem: łaskę odprawienia pokuty za
wszystkie grzechy jeszcze przed śmiercią; szczególną opiekę Bożą w utrapieniach i w chwili śmierci; dar
szczególnej duchowej pamięci o Męce Pańskiej i nagrodę za tąż pamięć; nadzwyczajną opiekę Matki Bożej i
łaskę bycia prowadzonym przez nią w życiu. Matka Boża prosi o odmawianie Koronki - Ciekawe jest to, że
modlitwa ta nie została co prawda – w przeciwieństwie do wielu innych podobnych – podyktowana
podczas jakiegokolwiek objawienia, czy wizji któremuś ze świętych, ale o jej odmawianiu przypomniała i
prosiła o nie Matka Boża podczas objawień w rwandyjskim Kibeho w latach 1981-1983. Są to pierwsze
objawienia Maryjne uznane oficjalnie przez Kościół w XXI wieku – uznał je biskup diecezji Gikongoro. 31
maja 1981 roku w Kibeho Maryja miała powiedzieć jednej z wizjonerek: „To o co was proszę, to pokuta.

Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do siedmiu boleści, rozważając ją, otrzymacie
moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego
Syna. Dlatego chciałam was przestrzec”. Maryja prosiła jeszcze, by wizjonerka powiedziała o tym całemu
światu i zapewniała: „Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by
wrócić do Boga”. Taki właśnie jest sens tej modlitwy. Nie ma ona zastąpić tradycyjnego różańca, ale
pomóc nam uświadomić sobie swoje grzechy i uprosić duchowe siły potrzebne do nawrócenia, wyjścia z
grzechów i przemiany życia. Matka Boża prosiła, by odmawiać Koronkę do jej siedmiu boleści przede
wszystkim we wtorki (dzień objawień w Kibeho) i piątki (dzień męki i śmierci Jezusa).
Jak odmawiać Koronkę do siedmiu boleści Maryi? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga… W tym miejscu warto krótko, własnymi słowami poprosić Maryję, aby pomogła nam
modlić się gorliwie i w skupieniu, abyśmy wniknęli i podzielili z Nią Jej ból.
Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona Można przeczytać fragment Ewangelii: Łk 2, 34-35. W tej tajemnicy
rozważamy ból Maryi wywołany zapowiedzią starca Symeona, że Jej duszę przeszyje miecz z powodu
odrzucenia z jakim spotka się Jezus. Prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i poddania się woli Bożej.
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu Można przeczytać fragment Ewangelii: Mt 2, 13-15. W tej tajemnicy
rozważamy ból Maryi spowodowany obawą o życie małego Jezusa i koniecznością ucieczki do obcego kraju.
Prosimy o łaskę wsłuchania się w głos Boga i słowo, które do nas kieruje, abyśmy umieli z Bożej
perspektywy widzieć wydarzenia naszego życia. Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…
Boleść trzecia: Poszukiwanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni Można przeczytać: Łk 2, 41-50. W tej
tajemnicy rozważamy ból Maryi spowodowany zaginięciem Jezusa, strachem o Jego los i tęsknotą za Nim
oraz niezrozumieniem Jego trudnej odpowiedzi. Prosimy o łaskę tęsknoty za Jezusem – za modlitwą,
sakramentami, Słowem Bożym. Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…
Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19,
16-18. 25-27. W tej tajemnicy rozważamy spotkanie Jezusa z Maryją podczas Jego Drogi Krzyżowej czy też
szerzej: Jej wierną obecność przy Synu podczas Jego męki i Jej udział w Jego cierpieniach. Prosimy o łaskę
cierpliwego znoszenia cierpień, krzywd, przykrości, upokorzeń, wszystkich naszych życiowych krzyżów.
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…
Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19, 28-30. W tej
tajemnicy rozważamy ból Maryi w momencie śmierci Jezusa. Prosimy szczególnie o łaskę „śmierci dla
grzechu” – zerwania z jakimkolwiek grzechem, nawet najmniejszym. Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo…
Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Jezusa w ramiona Matki W tej tajemnicy rozważamy moment
nieopisany przez ewangelistów, ale słusznie „zakładany” przez pobożność chrześcijańską: chwilę (jak
długą?), w której pozwolono Maryi pochylić się nad martwym ciałem Syna, objąć je, utulić. Prosimy
szczególnie o łaskę prawdziwego, doskonałego żalu za grzechy i owocnej pokuty.
Ojcze nasz… 7 razy Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…
Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Można przeczytać fragment Ewangelii: J 19, 38-42. Rozważamy w tej tajemnicy ból Maryi podczas złożenia
ciała Jezusa w grobie (także ten związany z pośpiechem w jakim się to dokonało i niedopełnieniem
wszystkich zwyczajów pogrzebowych Izraela). Prosimy o dar dobrej, szczęśliwej śmierci w stanie łaski
uświęcającej dla nas samych, naszych bliskich i umierających w tej godzinie.
Ojcze nasz…
7 razy Zdrowaś, Maryjo…
Chwała Ojcu…
Na koniec, dla uczczenia łez wylanych przez Maryję
odmawiamy jeszcze trzy razy Zdrowaś, Maryjo… https://pl.aleteia.org/2020/09/15/koronka-do-siedmiu-bolesci-matki-bozejnieobjawiona-ale-chciana-przez-maryje/

Siedem mieczy boleści Matki Bożej. Czemu aż tyle?

Wikipedia Juliusz Gałkowski - 08.04.2017

W sztuce elementem ukazującym cierpienia Maryi jest miecz przeszywający – zgodnie ze
słowami Symeona – Jej duszę. W miarę rozwoju pobożnych medytacji jeden miecz zamienił
się w siedem mieczy. Co one oznaczają?
Stabat Mater Dolorosa - Imię Jacopone’a da Todi najlepiej na język polski przetłumaczyć
jako „Kuba”, tym bardziej, że tak nazwali go bliscy, gdy podjął decyzję o rezygnacji ze
światowej kariery i poświęcił życie pokucie i modlitwie. Szalony Kuba – a tak właśnie go
nazwano – podjął pokutne życie po śmierci żony, gdy – wedle tradycji – odkrył, że pod
drogimi sukniami nosiła włosiennicę, pokutując za jego utracjuszostwo.
Po wstąpieniu do zakonu franciszkańskiego Jacopone wykazał się wybitnym talentem
poetyckim, tak że już za życia uznawany był za mistrza, a obecnie wielu historyków
literatury uważa, że obok Dantego jest najwybitniejszym przedstawicielem średniowiecznej
poezji włoskiej.
Spośród wszystkich dzieł da Todi najsłynniejsza jest pieśń Stabat Mater Dolorosa, która –
przetłumaczona na wiele języków świata – jest śpiewana w kościołach po dziś dzień. Mater
Dolorosa – Matka boleściwa jest tytułem, który przyznajemy Bożej Rodzicielce, chcąc
ukazać nasze współczucie z Jej cierpieniem.
Matka Boleściwa - Matka Boleściwa jest motywem wielokrotnie wykorzystywanym w
sztukach plastycznych, szczególnie w kameralnych dziełach związanych z tak zwanym
nurtem devotio moderna. Celem tej „nowej” pobożności było wzbudzenie współczucia
modlącej się osoby do umęczonego Chrystusa czy Jego matki. W sztuce takie myślenie
zaowocowało szeregiem przedstawień dewocyjnych, które nie ilustrują dosłownie scen
biblijnych, ale odnoszą się do Ewangelii, a przede wszystkim Pasji.
Przykładem może być Pieta, scena ukazująca Maryję trzymającą na kolanach umęczone
ciało Syna zdjętego z krzyża. Mimo jej braku w ewangelicznych opisach męki jest ona
bardzo prawdopodobna – trudno bowiem założyć, że matka nie chciałaby się pożegnać z
synem po śmierci.

Pieta z Lubiąża, fot. Wikipedia

Pieta z Lubiąża jest przykładem, chciałoby się powiedzieć, doprowadzonej do
skrajności ekspresyjności i emocjonalności w sztuce. Cierpienie ukazane jest nie
tylko w niezliczonych ranach na ciele Zbawiciela, ale także w pełnych rozpaczy
rysach Jego Matki. Z kolei w jednym z kościołów w Hohenfeld znajdujemy
przedstawienie będące połączeniem zdjęcia z krzyża oraz Piety. Jednakże w
samym przedstawieniu dostrzegamy nawiązanie do wielu odmiennych
przedstawień, z jednej strony widzimy miecz przeszywający serce Matki, z
drugiej strony patrzy ona w górę, jakby ciągle wpatrywała się w wiszącego na
krzyżu Syna.

Pieta z Kościoła w Hohenfeld, fot. Wikipedia

Mąż Boleści - Ten typ przedstawienia cierpiącej Maryi wynika już jednoznacznie z ewangelicznej opowieści
o Jej towarzyszeniu Synowi podczas męki na krzyżu. Jednym z piękniejszych i jednocześnie przepełnionych
ekspresją jest obraz Rogiera van der Weydena. Od średniowiecza aż po czasy współczesne powstał szereg

obrazów ukazujących grupę Maryi i Jana pod krzyżem. Z grupy tej wyodrębniono postać Maryi, nierzadko
ukazanej jako popiersie z rękoma złożonymi w geście modlitwy. Bardzo często takie przedstawienia
układano w dyptyki wraz z Chrystusem ukazanym jako Mąż Boleściwy – jak widzimy to w przepięknym
dziele A. Boutsa.

Chrystus jako mąż boleściwy w dziele Rogiera van der Weydena, fot. Wikipedia

Jezus i Matka w dziele Albrechta Boutsa, fot. Wikipedia

Ciekawym przykładem przemiany tego malarskiego przedstawienia jest obraz Bolesnej Maryi pędzla El
Greca czy Tycjana. Te kobiety są eleganckimi arystokratkami, których ból jest już dyskretny, ale mimo tego
nie mniej ekspresyjny.

Matka Boleściwa, El Greco, fot. Wikopedia

Matka Boleściwa, Tycjan, fot. Wikipedia

Siedem mieczy boleści, figura w Salamance, fot. Wikipedia

Miecz przeszywający duszę Maryi - W sztuce ważnym elementem ukazującym cierpienia Maryi jest miecz
przeszywający – zgodnie ze słowami Symeona – Jej duszę. W miarę rozwoju pobożnych medytacji jeden
miecz zamienił się w siedem mieczy, takich jakie widzimy na wspaniałej rzeźbie z Salamanki czy też obrazie
z klasztoru w Staniątkach. Czym są owe miecze utkwione w sercu Maryi, ukazuje obraz Adriana Isebrandta,
gdzie na scenach otaczających zbolałą Matkę Boga widzimy: ofiarowanie, ucieczkę do Egiptu, odnalezienie
w świątyni, drogę krzyżową, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża oraz złożenie do grobu. Każda z tych scen
namawia wiernych do współczucia Matce i Synowi. https://pl.aleteia.org/2017/04/08/siedem-mieczy-bolesci-matki-bozej/

Pieta i ikony „Nie płacz po mnie, matko”. Galeria przepięknych obrazów do medytacji

Wikipedia

Czuła, spokojna i współczująca, czasem omdlała z bólu i cierpienia. Tak wygląda Maryja na obrazach
przedstawiających Pietę - figurę Matki trzymającej w ramionach ciało Jezusa zdjętego właśnie z krzyża. Do
najpopularniejszy prac tego typu należą rzeźby – chyba każdy zna Pietę Watykańską Michała Anioła
wykonaną w białym marmurze. Cierpieniu Matki Bożej i jej relacji z Synem poświęcono też wiele miejsca w
malarstwie zachodnim i wschodnim. Przedstawiamy kilka obrazów i ikon, które być może zachęcą was do
kontemplacji wydarzeń najistotniejszych w Wielkim Poście.

Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię

Obraz autorstwa Annibale Carraciego, włoskiego malarza z okresu wczesnego baroku. Pomimo dramatycznego przedstawienia – omdlałej z bólu Matki z
martwym Synem na kolanach – z obrazu bije spokój. Anioły towarzyszące Maryi są namalowane w cieplejszych kolorach, jakby były z innego świata. Po krótkiej
chwili kontemplacji nad postaciami można dostrzec po prawej stronie cierń i gwoździe, namalowane tak realistycznie, że wywołują dreszcz na myśl o tym, jak
raniły ciało Chrystusa. [W kolekcji Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu] + © Wikipedia | Domena publiczna

Druga Pieta
Carraciego. Namalowana w 1606 r. przedstawia oprócz Maryi trzy inne kobiety; Maria Magdalena, matka Jakuba i Jana, i Salome podtrzymująca Maryję.

Ostatni z obrazów włoskiego malarza, powstały w
latach 1599-1600 nawiązuje piramidalną kompozycją postaci do Piety Michała Anioła.
Martwe ciało Jezusa jest namalowane bardzo realistycznie, a sine dłonie budzą wręcz grozę.
Maryja ma smutek na twarzy, a gest jej rąk objawia bezsilność.

Pieta Charlesa Le Bruna powstała w latach 1643-45. Atmosfera smutku w tej scenie jest
oddana nie poprzez emocje namalowane na twarzy – tu bowiem Maryja jest zafrasowana
owijaniem ciała Jezusa i zdaje się jakby nieobecna. Ciężar rozpaczy Matki oddają ciemne
kolory wokół postaci, czarne chmury na niebie. Na zwoju leżącym pod koroną cierniową
możemy odczytać słowo „ΙΗΣΟΥΖΟ” = „Jezus”. Być może jest to wyrok śmierci. [Luwr]

Kolejna Pieta pełna dramatyzmu, ale i spokoju. Ledwie widoczny w tle po lewej stronie anioł ociera łzy, a
Maryja podtrzymuje ciało Jezusa i patrzy w niebo, jakby chciała je oddać Bogu. Jej oczy są smutne, ale z
twarzy bije też zaufanie. Włoch Daniele Crespi namalował ten obraz w 1626 r.
[Muzeum Prado]
© Wikipedia | Domena publiczna

Ekspresyjny styl hiszpańskiego artysty El Greco podkreśla tragizm sytuacji, którą widzimy. Ciało Jezusa namalowane w odcieniach zieleni i błękitu wskazuje
jednoznacznie na Jego śmierć. Granatowa szata Maryi jest jakby ramą dla martwego ciała i wyraźnie tworzy z nim jedność kolorystyczną, inną niż żółto-zielona
postać Jana czy równie ożywiona żółcią postać Marii Magdaleny. Ta spójność kolorów podkreśla więź, jaka łączyła Matkę i Syna. El Greco malował ten obraz w
latach 1578-1585. [Stavros Niarchos Collection, Paryż]

Na tym obrazie widzimy spotkanie dwóch światów – nieba i ziemi. Aniołowie są obecni przy ciele Jezusa i jeden z nich je opłakuje, drugi złożył dłonie do
modlitwy. Mężczyzna, który zdaje się rozmawiać z aniołem i wskazuje na Jezusa, to zapewne św. Jan. Maryja w żalu rozkłada ręce i patrzy w niebo, szukając
pocieszenia u Boga. Wyjątkowo realistycznie są tu ukazane ślady męki Chrystusa. Nie tylko rany po gwoździach, ale też siniaki na kolanach od upadków pod
krzyżem. Anthony van Dyck namalował ten obraz w 1635 r.

Scena opłakiwania Jezusa jest tu połączona ze zdjęciem Go z krzyża.

Jedna z wersji ikony „Nie płacz po Mnie Matko”. Bogurodzica jest sama, ale jej dłonie wskazują na to, że
jeszcze przed chwilą trzymała w nich Chrystusa i cała jej postać, jej żal i tęsknota jest ukierunkowana na Niego.
https://pl.aleteia.org/slideshow/pieta-i-ikony-nie-placz-po-mnie-matko-galeria-przepieknych-obrazow-do-medytacji-3747/15/

Pietà: Dlaczego Michał Anioł wyrzeźbił Jezusowi „zęby drania”? Niezwykła zagadka!

Juan M Romero/Wikipedia

Miały je niemal wszystkie negatywne postacie w dziełach Michała Anioła. Dlaczego więc wyrzeźbił je także Jezusowi w Piecie?
Czyżby było to ukryte bluźnierstwo? „Zęby drania” to nic innego jak jedna z form hiperdoncji, zwana mesiodens. Z polskiego na
nasze: przypadłość niektórych ludzi, objawiająca się posiadaniem gratisowego siekacza pomiędzy jedynkami. Nie wygląda to
może zbyt estetycznie, lecz dziś raczej nikt nie osądza charakteru danej osoby po posiadanych przez nią zębach. Kiedyś
wyglądało to nieco inaczej, gdyż uważano, że to co piękne musi być dobre. Środkowy ząb niszczył symetrię, która według
klasycznych ideałów była fundamentem ideału piękna. Stąd zapewne określenie „zęby drania”, które pojawiło się w dziele
Michele’a Savonaroli – naukowca, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku. Michał Anioł prawdopodobnie znał go, gdyż był on
wujkiem Hieronima Savonaroli – dominikanina, którego kazania poruszały włoskiego artystę (i wkurzały papieża Aleksandra VI,
ale to już temat na inny artykuł).
Dodatkowy ząb w dziełach Michała Anioła - Marco Bussagli, historyk sztuki i wykładowca Akademii
Sztuk Pięknych w Rzymie, postanowił zbadać pewną kulturalno-dentystyczno-teologiczną ciekawostkę.
Otóż zauważył on, że wiele postaci, jakie wykreował w swoich dziełach Michał Anioł, posiada ów
jeden ząb więcej. Można zauważyć to chociażby w szkicu „Potępione dusze” czy obrazie
„Ukrzyżowanie św. Piotra”, gdzie jeden z torturujących pokazuje swoje trzy jedynki. Również wiele
postaci, które widzimy w Kaplicy Sykstyńskiej ma mesiodens – chociażby 4 Żydów, którzy bluźnią
przeciwko Mojżeszowi i Jahwe. Można by pomyśleć, że Michał Anioł wsadził „zęby drania” w usta
negatywnych charakterów, co w większości przypadków jest prawdą. Dlaczego jednak 5 górnych
siekaczy
na przykład Jonasz?
Jonasz,
Kaplicama
Sykstyńska.

Marco Bussagli tłumaczy to w dość ciekawy sposób. „Zęby drania” są według niego symbolem grzechu –
stąd też ich występowanie w jamach ustnych negatywnych postaci. Co więc zawinił biedny Jonasz? Otóż
urodził się ante gratiam, czyli przed Chrystusem, a zatem jest w pewien sposób skalany grzechem, który
może zmyć tylko Zbawiciel. Dlaczego Jezus ma 33 zęby? Dochodzimy jednak do sedna sprawy: dlaczego
Jezus, którego trzyma w objęciach Maryja, ma o jeden ząb za dużo? Bussagli stawia tu trzy hipotezy.
Pierwsza z nich jest taka, że Michał Anioł najzwyczajniej w świecie się pomylił. Uderzył dłuto o jeden raz za
mało, nie zrobił jednej szparki na środku, a teraz cały świat zastanawia się dlaczego. Jak na kogoś, kto
zgłębiał tajniki anatomii, wydaje się to być dość mało prawdopodobne. Chyba że, i tu pojawia się druga
hipoteza, Michał Anioł świadomie bluźnił i chciał w zawoalowany sposób dać do zrozumienia, że według
niego Chrystus jest uosobieniem zła. To jednak również wydaje się być mało prawdopodobne, gdyż artysta
był głęboko wierzącym (szczególnie przed śmiercią) katolikiem. Najbardziej przekonująca zdaje się
być trzecia hipoteza Marco. Otóż według niego, „zęby drania” w ustach Zbawiciela miały symbolizować
wzięcie przez Chrystusa wszystkich grzechów ludzkich na siebie. Czy taka była intencja Michała Anioła?
Tego nigdy nie będziemy pewni. https://pl.aleteia.org/2017/03/21/dlaczego-michal-aniol-wyrzezbil-jezusowi-zeby-drania-niezwykla-zagadka/

