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Między Kościołem a Królestwem Bożym  

o. Riccardo Lombardi ogarnięty pasją powszechnego zbawienia 

Referat wygłoszony 29 marca 2008 r. w Dąbrowicy k. Lublina, podczas konwiwencji zorganizowanej 
dla uczczenia 100. rocznicy urodzin założyciela Ruchu dla Lepszego Świata. 

 

Ojciec Riccardo Lombardi – włoski jezuita, którego uważa się za twórcę i założyciela Ruchu dla 
Lepszego Świata został scharakteryzowany przez o. Romano, augustianina, podczas badania grafo-
psychologicznego następująco: „Jest to typ rzeczywiście unikalny, zarówno przez swą inteligencję, jak 
swoje rozumowanie i swoją oryginalność koncepcji, nade wszystko w słowach i czynach, które łączą 
się z bliźnim i ze światem, aby ich pozyskać dla swego ideału. Uczuciowy i racjonalny maksymalnie, 
pozwala się cudownie porwać żarliwemu płomieniowi swej uczuciowości, przez swą wrodzoną 
inteligencję, swoją zręczność i przedsiębiorczość, z wymową silną i żarliwą. Daje on dowód 
uprzejmości i przenikliwości psychologicznej, nade wszystko w stosunku do tłumów i odznacza się 
szczególnie zachwycającą szczerością, w pełni i absolutnie pewny siebie. Jest to ktoś, kto musi 
osiągnąć swoje cele za wszelką cenę, pomimo swej kruchości fizycznej czy moralnej i swoich 
strasznych poświęceń. Ma w sobie materiał zdobywcy i świętego, tym bardziej, że posiada wielką 
zdolność wznoszenia się duchowo na bardzo wysoki stopień mistyczny, dzięki swojej uczuciowości i 
delikatności swych uczuć”[1]. „Materiał na zdobywcę i świętego”[2] – jak mawiano o o. Riccardo - był 
niewątpliwie wyjątkową postacią i osobowością. 

Riccardo Lombardi urodził się w Neapolu 28 marca 1908 roku, w rodzinie katolickiej, 
pochodzącej z Piemontu. Jego ojciec, Ludwik Lombardi był najpierw profesorem elektroniki na 
Uniwersytecie w Neapolu, następnie profesorem w Rzymie i senatorem. Matka, Emma Vallauri, była 
prezesem Unii Kobiet Włoskiej Akcji Katolickiej i prezesem Akcji Moralnej we Włoszech. O swojej 
rodzinie o. Lombardi tak pisze: „Moja rodzina była bardzo chrześcijańska. Szczególnie moja matka 
była uważana za świętą. Miała głębokie wyczucie serca każdego z jej dzieci (było nas siedmioro), 
pobożność mocno oparta na poświęceniu, poczucie apostolstwa w Akcji Katolickiej (...), udział w 
wielu działaniach dobroczynnych. Środowisko rodzinne, w ogólności, odznaczało się wielką powagą 
moralną bez żadnej bigoterii. Przykład mego ojca – profesora – upewnił nas, że zawsze odrzuciłby 
wszelką niesprawiedliwość choćby najmniejszą (...). To środowisko, szkoła zachęcająca do pobożności 
i życia duchowego, wyjaśniają powstanie mego powołania religijnego”[3]. O swoim wieku 
młodzieńczym i swojej młodości pozostawia takie świadectwo: „Przeżyłem bardzo żywo kryzys 
uczuciowy młodości. Przeżyłem z pasją moje 13, 14, 15 i 16 lat. Byłem chłopcem bardzo uczuciowym, 
skłonnym do miłości i poezji, piszącym trochę poezji i szkice powieści pełne uczuć i fantazji. Do tego 
należy dodać gwałtowny kryzys intelektualny, normalnie przeżywany przez studentów uniwersytetu 
w wieku 20 lat (...). Pod koniec studiów średnich, mając 17 lat, marzyłem i opracowywałem projekty 
nowych społeczeństw. Wszelka myśl religijna i chrześcijańska była z nich wyłączona (...). Przeżyłem 
bardzo silny kryzys religijny. Straciłem wiarę”[4]. 

W młodości Riccardo lubił poezję, nawet trochę pisał[5]. W 1923 roku przeniósł się do Rzymu. 
Tam uczył się w klasycznym liceum „Tasso”, gdzie zainteresował się filozofią. W 1925 roku wraz z 
matką wybiera się z okazji Roku Świętego na Wystawę Misyjną w Watykanie. Podczas jej zwiedzania 
oglądając obrazy przedstawiające działania Kościoła w świecie (szpitale, leprozoria, szkoły), zrodziło 
się w nim silne pytanie: „A może to byłby sposób, aby pomóc skutecznie ludziom i światu? Czy nie 
powinienem ustawić swego życia w innym kierunku?”[6]. Ta wystawa spowodowała jego przemianę. 
Zrodziła się w nim myśl, że na tym chyba polega skuteczny sposób pomocy ludziom i światu. Zaczął 
pytać o sens życia. Postanowił zostać zakonnikiem[7]. 



25 marca 1926 roku w wieku 18 lat pod wpływem Wystawy Misyjnej w Watykanie wstępuje 
do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Villavecchia di Frascati (Rzym). Mając 20 lat składa 
pierwsze śluby w Towarzystwie. Lata 1926 – 1936 wypełnia studiami zwieńczonymi doktoratem z 
filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim, doktoratem z literatury i filozofii na Uniwersytecie 
Rzymskim. Pogłębiona znajomość nauk nowoczesnych utwierdza jego wiarę. Swoją naukę kończy 
doktoratem z teologii. W 1936 r. mając 28 lat po odbyciu formacji zakonnej otrzymuje święcenia 
kapłańskie w Rzymie. Zostaje przeznaczony do Kolegium pisarzy przeglądu Civilta Cattolica (Kultura 
Katolicka). Marzył o życiu ukrytym, lecz Bóg inaczej pokierował jego losem. Poprzez gruntowne 
wykształcenie przygotowywał się o. Riccardo do wielkiego dzieła ewangelizacji, które niebawem miał 
podjąć. 

W 1938 roku po raz pierwszy objeżdża Uniwersytety włoskie z konferencjami 
apologetycznymi. Rok później w zastępstwie współbrata, rozpoczyna głoszenie kazań na 
Uniwersytecie w Padwie, potem w Bolonii, Turynie, Pizie, Wenecji. Wszędzie spotyka się z 
niezwykłym posłuchem 15 sierpnia 1942 roku składa uroczystą profesję w Towarzystwie Jezusowym. 
Po długim okresie przygotowań (duchowych i intelektualnych) oddaje się bez reszty kaznodziejstwu i 
ewangelizacji[8]. 

Po zakończeniu wojny w 1945 r., gdy społeczeństwo przeżywało ogromne zubożenie 
materialne oraz wielkie zamieszanie duchowe, Lombardi rozpoczął misję kaznodziejską na 
uniwersytetach i placach Europy oraz Ameryki Łacińskiej. W swojej działalności ewangelizacyjno – 
kaznodziejskiej głosił konieczność odbudowania miłości, która pomaga cierpiącym. Mówił: „świętość 
powinna ogarniać wszystkie dziedziny życia. Należy przeciwstawić się światu pogrążonemu w kryzysie 
i budować lepszy los”[9]. 

Jego nauki gromadziły zawsze ogromne tłumy, często kazania były transmitowane przez 
radio. Z tego powodu zostaje nazwany „mikrofonem Boga”[10] ponieważ „zapowiadał na placach, w 
teatrach, kościołach, w radiu, w telewizji wydarzenie, które nazwał godziną Jezusa” [11].  

Schemat przemówienia do tłumów był zawsze taki:  
1.Zbawicielem, którego oczekujecie jest Jezus;  
2. Nawróćmy się więc do Niego;  
3. Zbudujmy nową epokę, z Nim i dla Niego” [12].  

Angelo Pius Roncalli, Nuncjusz Apostolski we Francji, (późniejszy papież Jan XXIII) w liście 
adresowanym do kard. Silvio Odoli z datą: Paryż, 30 czerwca 1949 r., tak pisze o Lombardim: „Myślę, 
że jego sposób mówienia kazania przyciąga ludzi zewsząd, jest bowiem: solidny, żywy i jednocześnie 
spontaniczny, całkowicie duchowy i religijny (...). wszyscy odczuli duchowni i świeccy, że przez niego 
przemawia świętość” [13].  

W swoich kazaniach zapowiadał nadejście wielkich zmian w Kościele i jego odnowę. Był 
niewątpliwie prorokiem Soboru Watykańskiego II. Uświadomił ludzi, że są „wielkim pokoleniem 
przeżywającym nadejście budowania Ery Jezusa” [14]. „Jest to sprawa odnowy i maszerowania w 
rytmie historii. Należy przebyć drogę rewolucji Ewangelii. Nikt nie jest zwolniony z zaangażowania się 
w tę walkę. Kościół ma się zbudzić, aby spełnić to wymaganie. Powinien odnowić się, przemienić – nie 
w swojej istocie, która jest wieczna i pochodzi od Jezusa – lecz przeprowadzić przemianę, która 
umożliwi nam marsz w rytmie historii”[15]. 

Chiara Lubich, założycielka Ruchu „Focolari” mówiąc o o. Lombardim podkreśliła jego pasję 
odnowienia Kościoła: „Zawsze był ‘prorokiem lepszego świata’, świata nowego: zarówno w sensie 
zapowiadania wydarzenia, które nastąpi, przywracając nadzieję i ufność w stałą interwencję Boga, 
odnawiającą społeczeństwo; w sensie posiadania szczególnego daru Boga do zachęcania i 
pobudzania, zdolnego do poruszenia głębi serca i wzbudzenia owoców nawrócenia i odnowienia” 
[16].  



W 1947 roku o. Lombardi po raz pierwszy mówi o idei założenia Grupy Promotorów Ruchu 
dla Lepszego Świata. 14 grudnia tegoż roku napisze we wspomnieniach: „otrzymałem jedno z 
największych świateł w moim życiu (...). Ja powinienem założyć coś, co umożliwiałoby współpracę 
wszystkich według ducha Jezusowego. Moja grupa powinna otworzyć się dla zakonników różnych 
zgromadzeń, dla księży diecezjalnych i oczywiście dla ludzi świeckich itd., zjednoczonych przez miłość 
chrześcijańską: Jezus we wszystkim. Jesteśmy wezwani do dawania nowego świadectwa w historii 
Kościoła, do absolutnej bezinteresowności, ufności w Opatrzność itd. (...), pracując nad bezustanną 
odnową, zachowując swoje różne powołania. (...) Myśl o różnorodności powołań w Grupie jest 
zakotwiczona w moim sercu jako podstawowa absolutna istotna dla natury Grupy Promotorów” [17].  

Ogarnięty niezwykłą pasją zwracał się do biskupów, zakonników, świeckich. Czuł, że 
nadchodzi nowy czas, czas Jezusa. Był pewien, że świat po wojnie oczekuje ludzi wolnych i 
solidarnych w powszechnym braterstwie. Marzył o organizowaniu życia wspólnego (jakby w wielkiej 
rodzinie ludzkiej) w braterstwie i wolności. Rozwój duchowości wspólnotowej wydawać się mu zaczął 
bardziej konieczny niż kiedykolwiek. Zakładał, że odnowa powinna obejmować każdy poziom: 
światowy, narodowy, diecezjalny, parafialny. W takich okolicznościach, w 1948 r. doszło do spotkania 
o. Lombardiego z papieżem Piusem XII[18] . Rozmawia z Papieżem o potrzebie reformy Kościoła. 
Mówi Mu o potrzebie zwołania Soboru. Jest to rok powstania Grupy Promotorów[19].  

W dniu 11 listopada 1949 roku o. R. Lombardi rozpoczyna akcję pod nazwą: „Krucjata 
Dobroci”. Był to program religijnej i katolickiej mobilizacji we Włoszech. O. Lombardi przemawiał 
przez cały miesiąc w Bazylice Santa Maria Maggiore, a poprzez sieć radiową w 120 parafialnych 
kościołach Rzymu i okolic. Za pośrednictwem Radia Watykańskiego kazania docierać mogły do 
wszystkich. Temat pierwszych jego kazań stanowił „rozbrat z grzechem i wielki nawrót do Chrystusa” 
[20].  

Miał to być pierwszy krok ku prawdziwie realnej odnowie chrześcijańskiego ducha. Niezwykły 
mówca przedstawił nadchodzącą „erę Jezusa Chrystusa”. Na ewangelicznej historii syna 
marnotrawnego oparł swą „Przypowieść Dwudziestu Wieków” [21].  

Na owoce tej akcji nie trzeba było długo czekać. Końcem listopada konfesjonały Rzymu były 
wprost oblężone. Z nadejściem wieczora jeszcze bardziej wzmógł się napływ penitentów. Wielkim 
finałem tej Krucjaty i jej misji była procesja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia[22].  

Chcąc utrwalić owoce tak niezwykłej Misji, o. Lombardii postanowił osobiście zetknąć się z 
tymi, którzy chcieli podjąć apostolską działalność. Chciał z nimi omówić palące potrzeby i plan 
wspólnej akcji. Zebrania z zainteresowanymi przez pełne 4 dni odbywały się w jezuickim 
Uniwersytecie Gregoriańskim[23].  

Krucjatę Dobroci rozpoczął o. Lombardii na włoskim terenie. Nie myślał nawet o tym, że z 
czasem rozszerzy ją na wszystkie kraje świata. Dopiero wtedy, gdy poznał jej owoce, postanowił 
nawiązać kontakt z przedstawicielami innych narodów. Najpierw znalazł się w Austrii[24]. Potem 
przybył do Francji i wygłosił kazanie w paryskiej katedrze Notre Dame. Z krótką wizytą był w Belgii. 
Parę miesięcy wędrował po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przemawiał w Nowym Jorku, Chicago i 
San Francisco, w Ottawie, Montrealu, Toronto i wielu innych miastach, a wszędzie słuchano go z 
najwyższym zainteresowaniem[25]. 

Tak więc od roku 1949 zaczyna podróżować i pielgrzymować z konkretnym celem. „W 
sprawie wygłaszania kazań dla całego świata, było to wezwanie Boga, które odczułem podczas 
ćwiczeń duchowych” [26].  

Od tego roku tj. od początku jego przepowiadania poza Włochami, aż do końca 1978 roku 
przemawiał do około 75 narodów i widział w ponad 30 krajach powstającą i rozwijającą się Grupę 
Promotorów. W tym czasie na dłużej zatrzymywał się w Centrum Międzynarodowym Piusa XII (Rocca 
di Papa, Rzym), aby zająć się formacją Grupy i pisać swoje książki[27].  



Pisanie książek jest drugim przekrojem oblicza i osobowości o. Riccardo Lombardiego, bardzo 
ważnym w jego życiu, to oblicze pisarza. Wydał około trzydziestu książek, wiele pozostało w 
rękopisach[28].  

10 lutego 1952 roku Pius XII wygłasza przemówienie radiowe do wiernych w Rzymie, które 
inauguruje Ruch dla Lepszego Świata (Movimento per il Mondo Migliore) [29]. W 1954 r., o. 
Lombardi przeprowadza Ćwiczenia dla Lepszego Świata. Od roku 1961 uwaga o. Lombardiego 
koncentruje się na przygotowaniach do Soboru, prowadzi wykłady i konferencje dla znacznej grupy 
biskupów i ojców Soboru[30].  

O. Riccardo Lombardi wielokrotnie przejawiał swoje wielkie zaangażowanie w Sobór 
Watykański II, był jego wielkim entuzjastą, a z realizacją uchwał soborowych wiązał wielkie nadzieje. 
Już w czasie Soboru (1961-1965) zaczyna troszczyć się o okres posoborowy zachęcając biskupów do 
przygotowania animatorów, którzy realizowaliby postanowienia Soboru. Odtąd ku temu celowi 
zmierza jego działalność i całej Grupy Promotorów[31].  

O. Aruupe w marcu 1981 roku tak określał jego związek z Soborem: „Jestem przekonany, że 
koncepcja Kościoła, jaka dojrzała w umyśle o. Lombardiego w czasie jego przemówień oraz starania, 
aby nadać jej konkretny wyraz przy współudziale Grupy Promotorów w okresie przedsoborowym i po 
Soborze, stanowiła czyn profetyczny. Ruch ten powstał i rozwinął się jako zapowiedź Kościoła 
Soborowego” [32].  

„Sobór, co za łaska! – mówił o. Lombardi - Ludzkość oczekuje z niepokojem decyzji, które 
zapoczątkują głęboką zmianę rytmu życia kościelnego. Historia podziękuje Soborowi Watykańskiemu 
II, że pokierował tak Kościołem, aby uczynić go narzędziem zbawienia dzisiejszego świata” [33].  

W książce „Wszystko w służbie Soboru” pisze: „Sobór jest bez wątpienia faktem, który 
zajmuje dzisiaj całe życie Kościoła. MMM[34] chce być stale fermentem w sercu Kościoła, dla jego 
dobra i dla dobra całego świata. Wniosek oczywisty: w sercu obecnej chwili historycznej. MMM nie 
może uczynić nic lepszego niż stać się natchnieniem, cierpieniem, radością, nadzieją, życiem nade 
wszystko, w głębokiej harmonii z Soborem” [35].  

Papież Paweł VI wie i śledzi z zainteresowaniem to, co o. Lombardi i Ruch robią dla Soboru. 
Kilkakrotnie zachęca ich i błogosławi[36].  

Witając Pawła VI w Centrum Międzynarodowym w Rzymie, w 1965 roku o. Lombardi 
podkreślił wierność Ruchu dla soborowego rozumienia Kościoła: „Jego Świątobliwość wie, że to pod 
natchnieniem Opatrzności Sobór Ekumeniczny poświęcił się pogłębieniu tajemnicy Kościoła, 
przeżywamy tu właśnie każdą godzinę, powiedziałbym nawet, każdą minutę, aby słowo ‘Kościół’ stało 
się światłem i natchnieniem dla każdego Dziecka Bożego” [37].  

Dwa lata wcześniej o. Lombardi zaczyna promować „skuteczną działalność posoborową”. Z 
kolei w 1965 roku pojawiają się trudności odnośnie aprobaty prawnej Grupy Promotorów Ruchu dla 
Lepszego Świata. Był przekonany, że odnowa musi objąć cały Kościół, a więc jej animatorami powinni 
być ludzie wszystkich powołań: kapłani, zakonnicy, świeccy. Powstanie grupy o takim składzie 
członków było w Kościele nowością i nastręczało sporo trudności ze znalezieniem dla niej prawnego 
statusu. Mówił: „Powiedziałbym, że cała nasza historia zaznaczona była prześladowaniami. Nie 
uważam tego za normalne, aby wszędzie i zawsze były prześladowania. Jezus nie był ciągle 
prześladowany. Sprzeciwy pochodziły najpierw ze Stolicy Świętej wobec grupy tak oryginalnej, która 
uważała się za profetyczną dla odnowy Kościoła. Pierwsze lata stanowiły rzeczywistą agonię. Były 
chwile, kiedy chciało się zniszczyć to dzieło” [38].  

W 1970 roku Lombardi staje się promotorem duchowości wspólnotowej według Soboru 
Watykańskiego II. „Chcemy stworzyć rodzaj gruczołu tarczycowego, który wpływałby na rytm 
duchowo-teologiczny wszystkich części Ciała Mistycznego Chrystusa, pewni, że po ustaleniu tej 
wymiany funkcjonalnej między wszystkimi, którzy usiłują pracować nad przyjściem Królestwa Bożego 
– świat zmieni się i stanie się lepszy (...). Oryginalność ten nowej inicjatywy, która obecnie rozwija się 



w Kościele, nie jako wielkie zgromadzenie zakonne, lecz jako połączenie elementów wybranych ze 
wszystkich kategorii wiernych (...)”[39]. 

W czerwcu 1975 roku z własnej inicjatywy zrzeka się funkcji Dyrektora założonej przez siebie 
Grupy Promotorów[40]. Skupia się nad studiowaniem i rozpowszechnianiem Królestwa Bożego oraz 
nad swoim stosunkiem do Kościoła. Rok później w grudniu pojawiają się pierwsze objawy jego 
ostatniej choroby. Przez 3 lata intensywnie przeżywa „misterium paschalne” swojego cierpienia[41]. 
O. Lombardi „żegna” Grupę Promotorów na Wieczerniku. 14 grudnia 1979 roku, w piątek o świcie, 
umiera pogodnie w swoim pokoju w Międzynarodowym Centrum Piusa XII w Rocca di Papa (Rzym) 
[42].  

Dojrzewanie osobowości o. Lombardiego dokonywało się poprzez otwarcie na wezwanie 
Boga w każdej sytuacji. Odpowiadając na nie rozwijał stale udzielone mu hojnie dary serca i ducha. 
Cnoty, które posiadał były bardziej owocem trudu i pracy nad własnym charakterem niż wyrazem 
jego wrodzonego temperamentu. Niewątpliwie o. Lombardi był człowiekiem o bogatej osobowości. 
Biskup Mozambiku – Manuel Vieira tak go charakteryzuje: „Pełen zapału; osobowość otwarta na 
życie, na łaskę, na czas, na Ducha Świętego. Był głęboko zaangażowany w służbie dla Chrystusa, 
Kościoła i świata. Można powiedzieć, że o. Lombardi był człowiekiem odnowy Kościoła i człowieka 
nowego świata (...)”[43]. Człowiek godziny Chrystusa, jak go nazywa biskup Manuel Vieira, był także 
człowiekiem nowych stosunków między ludźmi i narodami, opartych na Ewangelii prawdy i miłości. 
Chociaż był człowiekiem słabego zdrowia, to jednak cechowała go silna osobowość, dynamizm i 
konsekwencje w działaniu[44].  

W świadectwach pasterzy Kościoła odkrywamy bogatą charakterystykę postaci o. 
Riccardo[45]. 

Biskup F. Angelini pisze o nim: „O. R. Lombardi: człowiek z pewnością nadzwyczajny pod 
względem inteligencji, intuicji, odwagi, profetycznej kultury filozoficznej, teologicznej i historycznej. 
Człowiek (...), który dojrzewał do Soboru (...). Cierpienia, przeciwieństwa, niezrozumienie, 
upokorzenia, jakie przecierpiał o. Lombardi, są najlepszym dowodem i świadectwem, że był 
‘człowiekiem Bożym’, ‘apostołem’, ‘prorokiem’. Był człowiekiem intensywnej i stałej modlitwy, 
pchany i kierowany przez Ducha Świętego, zdolnym do otrzymywania i wchłaniania w sposób 
nadzwyczajny z bezprzykładną pokorą, niesprawiedliwe przeciwności, autentyczne złośliwości i 
niezasłużone upokorzenia, również publiczne” [46].  

Ponadto ten włoski jezuita był radykalny w swych wyborach i sądach, idealista, oddany 
kontemplacji, poddany woli Bożej. Dzięki wewnętrznej dyscyplinie i wytrwałości pracował nad 
ułomnościami swojego charakteru. Nie był człowiekiem bez wad. Posiadał ograniczenia osobowości, 
np. mówił o dialogu, a sam miał małe kłopoty ze stosowaniem go w praktyce[47].  

Był człowiekiem - jak twierdzi J. Cappellaro - niezdolnym „do zgadzania się na kompromisy, 
do zniżania się do dyskusji o sprawach powierzchownych, o tym, co mogłoby odrywać go od jednej 
rzeczy rzeczywiście ważnej albo opóźniałoby realizację Królestwa Bożego” [48].  

Całe dzieło o. Riccardo ma swoje korzenie w jego duchowości, a on sam był wielkim darem 
Bożym dla Kościoła. Celem jego życia stało się zjednoczenie z Jezusem, zafascynowanie Zbawicielem 
innych, aby Chrystus królował. Wielkie pragnienie, by zbawienie dotknęło wszystkich ludzi i całą 
ludzkość w Chrystusie[49].  

W swoich wspomnieniach o. Lombardi pisze wyraźnie: „(...) jedynym ideałem, który mnie 
pchał, był Jezus, aby Go głosić, sprawić, by żył w sercach, aby rozprzestrzenić Jego Królestwo pokoju i 
prawdy; z jednego języka do drugiego” [50].  

Ten cel osiągnął przez ogromną ilość głoszonych kazań i konferencji, następnie przez Krucjatę 
Dobroci, która z czasem okazała się podwaliną Grupy Promotorów, aż do Ruchu dla Lepszego Świata. 
Tęsknota za „żywą wspólnotą i świadomość, że Kościół w służbie światu, całej ludzkości, może pomóc 
przemienić się w Królestwo Boże –były naczelną ideą o. R. Lombardiego” [51].  



Cała aktywność o. Lombardiego prowadziła do Grupy Promotorów, do której należały liczne 
grupy ludzi będące przedstawicielami całego Kościoła, we wszystkich jego wymiarach i stanach[52]. 

Właśnie Grupa Promotorów miała wpłynąć na zmianę mentalności i postawy wobec 
zbliżającej się reformy Kościoła. Organizowała sesje, które miały na celu uświadomienie potrzeby 
reformy. Kwestię tę poruszał sam o. Lombardi podczas audiencji udzielonych mu przez Piusa XII i Jana 
XXIII. Widział „potrzebę konkretnej odnowy i ukierunkowania, które musi przyjść z góry, chociaż jest 
konieczne, aby było przygotowane u podstaw” [53].  

Całe swoje życie skierował ku „jednemu celowi: promowaniu odnowy Kościoła i służeniu 
stanowczemu budowaniu Królestwa Bożego[54].  

Pragnął lepszego świata przez doświadczenie Kościoła. „Chodzi o reformę wspólnotową, 
ciągłą i powszechną” [55]. „Bóg dał mi serce na miarę Kościoła” [56] . Dlatego wszystko, co dotyczyło 
Kościoła, znalazło w jego sercu głęboki oddźwięk. Cieszył się z każdego dobra, które dostrzegał w 
Kościele; również cierpiał z powodu jego błędów i ograniczeń[57].  

Grupa Promotorów dała początek Ruchowi dla Lepszego Świata. Słowo „świat” jest tu 
rozumiane specyficznie – jako ognisko domowe, szkoła, zakład pracy. Ruch stawia sobie za cel 
„zdobycie ludzkości dla Królestwa Jezusa, pracuje nad promowaniem, odważnie głębokiej rewizji, 
harmonijnej i systematycznej świata katolickiego. Potrzeba reformy nie tylko jedności lecz także 
zbiorowości Kościoła, reformy bezustannej, bez przerwy, aż do końca świata, dla osób, dla całej 
Grupy, dla całej wspólnoty kościelnej” [58].  

Po zakończeniu Soboru Watykańskiego II Grupa Promotorów zobowiązała się do pełnienia 
podstawowej służby, aby życie Kościoła kształtowało się według wymagań Soboru[59].  

O. Lombardi zabiegał o to, by Ruch był aprobowany przez Stolicę Apostolską, ponieważ 
zakładał, że ma on służyć odnowie całego Kościoła; „trzeba więc, aby patronował mu sam 
Papież”[60].  

Wieloletni Dyrektor Generalny Ruchu dla Lepszego Świata, jakim był o. Lombardii, poprzez 
poświęcenie całego siebie służbie Bogu i Kościołowi oraz poprzez niezwykły dar przekonywania, 
ogarnął swoim dziełem cały świat. Potwierdzają to słowa członków specjalnie powołanej Komisji do 
Publikacji Pism o. Lombardiego: „Gdyby nie miał tak wielkiej intuicji, gdyby nie odczuwał tej ‘pasji do 
Królestwa’, albo, gdyby nie oddał swego życia dla ‘reformy Kościoła’, gdyby nie odczytywał na 
twarzach ludzi woli Boga – nie mielibyśmy Ruchu dla Lepszego Świata” [61].  

Jeżeli o. Lombardi chciałby podsumować swoje życie w kilku słowach, musiałby nazwać je 
kontemplacyjno-czynnym. „Co było czynem, a co kontemplacją w Ruchu? – pisał – Co było 
wypowiedziane, zanim wcześniej nie było wyproszone? Co zostało wysłuchane w modlitwie, a 
następnie wygłoszone? Na górze, na dole, wewnątrz Kościoła, poza Kościołem, aż po krańce świata” 
[62].  

O. Lombardi mimo słabego zdrowia był człowiekiem czynnym i pracowitym, pełnym ducha 
ewangelizacyjnego. Wydał około 30 książek. W jego prywatnej bibliotece i w zbiorach Centrum Ruchu 
pozostało kilka tysięcy stron w rękopisie, które dopiero po jego śmierci ujrzały światło dzienne. 
Stanowią obecnie źródło poznania jego myśli i uczuć: radości z dokonanego dzieła, rozterek 
wewnętrznych, konfliktów z powodu niezrozumienia jego idei naprawy Kościoła od wewnątrz. 
Tworzył projekty odnowy parafii, dekanatów, diecezji. Próbował je wprowadzać w życie na krótszych 
lub dłuższych sesjach, rekolekcjach, rozmawiał z ich uczestnikami. Z początku byli to tylko księża, 
potem zaczęli się pojawiać zakonnicy i świeccy. Zakładał fundamenty formacji Ruchu dla Lepszego 
Świata. Z początku „walczył” sam, potem stworzył krąg współpracowników – Grupę Promotorów 
Ruchu. Napisał dla nich przewodnik i ćwiczenia – podręczniki na temat celów, zasad postępowania, 
narzędzi i metod pracy, nawet gotowe scenariusze sesji i rekolekcji[63].  



Wieczorami i nocami zapisywał w swoich „Dziennikach” wrażenia, dziękował Bogu i 
Najświętszej Pani, zawierzał Im swoje wątpliwości i nadzieje na rozkrzewianie odnowy na całym 
świecie. W swoich „Notatkach osobistych pisał: „Moje życie nie jest już dla mnie. Obecnie jestem już 
małym, starym twórcą malutkiego dzieła, które ma służyć calutkiemu Kościołowi. Matko, co należy 
uczynić, aby Jezusa i Twoja wola została spełniona? Tylko Wasza wola? Dziewico z Lourdes, dodaj 
nam siły, aby ten nowy okres czasu przeżyć dla Jezusa i dla Ciebie” [64].  

Jego kazań słuchało tysiące ludzi. Mówił o miłości, głosił pojednanie, życzliwość wobec 
przeciwników. Nie ulegał euforii, ani roztargnieniom, zawsze był skupiony. Często mawiał: „Jezus 
zatroszczy się o mnie, a ja będę głosił, czego chce Bóg, zachowam spokój, łagodny stosunek do 
wszystkiego” [65] .  

Posiadał charyzmat poruszania duszy swoich słuchaczy. Zasłuchani, stwierdzali – przemawiał 
święty. „Zawsze musimy doskonalić się, aby widzieć Jezusa w naszych braciach i siostrach, we 
wszystkich ludziach. Mało istotne jest, że różnimy się mamy wady. Wszyscy mamy wiele wad, 
pozwólmy więc Bogu, przemienić nas. Musimy mieć do siebie wzajemny szacunek, bez względu na to, 
co się zdarzy” [66].  

Znamienne są również słowa o. Lombardiego, które wypowiedział do swoich pierwszych 
współpracowników – Promotorów Ruchu: „Od początku Grupy wszyscy jesteśmy jej założycielami. 
Umrzemy śpiewając Te Deum za działanie łaski, mając głębokie przekonanie, że żyliśmy dla Kościoła” 
[67].  

W swoim życiu, w działalności ewangelizacyjnej intensywnie przeżywał głębokie 
doświadczenie Boga, świata, Kościoła i Królestwa Bożego[68]. Znając już życiową drogę trzeba 
przyznać, że o. Riccardo Lombardi „żył dla Kościoła” [69], we wszystkim co robił podczas swojego 
życia, we wszystkich ewangelizacyjnych inicjatywach. 
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