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Grupa Promotorów szkołą Proroków 

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

 

Chciałabym Wam przedstawić sylwetkę Jubilata, który obchodziłby dziś swoje setne urodziny 
i pokazać, oczywiście w wielkim skrócie – jego ukochane dziecko – Grupę Promotorów dla Lepszego 
Świata, do której należy też nasza polska grupa.  

„Ciało o. Lombardiego spoczywa na cmentarzu Verano w Rzymie. Jego niezliczone pisma 
"śpią" w archiwach na Via San Saba 9. Dużo nas jest w GP, aby promować służbę dynamizmu 
wspólnotowego Ruchu dla Lepszego Świata, a nie mieliśmy nawet okazji, aby wniknąć głębiej w życie 
i ducha tego człowieka, który był narzędziem Boga”.  

Są to słowa Komisji Publikacji Dzieł Lombardiego, które w postaci zeszytów przetłumaczonych 
z francuskiego lub włoskiego są dla grupy i naszych sympatyków kopalnią wiedzy o proroku naszych 
czasów.  

Moja wypowiedź będzie zbudowana z dosłownych wypowiedzi zaczerpniętych z jego 
Dziennika, Wspomnień, podręcznika podstawowego, artykułów do gazet, listów, projektów 
duszpasterskich (...) Będę mówić o Lombardim – proroku i jego Grupie – nasze Grupie, która z zasady 
musiała mieć charakter profetyczny.  

Profetyczny – to taki, który w znakach czasu, tu i teraz - odczytuje wolę Bożą w stosunku do 
siebie, Kościoła, otaczającego świata i stara się na nią odpowiedzieć.  

*** 

Posłuchajcie na początku opisu pewnego marzenia o. Lombardiego. Ma formę żarliwej 
rozmowy z Bogiem, pełnej synowskiego oddania, chęci odczytywania jego woli i wypełniania jej: „Ty, 
Panie, żyjesz we mnie i to wszyscy postrzegają, w pełnym świetle, że nie jestem głównym źródłem 
żadnego z mych czynów, pragnień, myśli; że żyję jedynie Twoimi, i że żyję jedynie z Twoich czynów, z 
Twoich pragnień, z Twoich myśli, jakbym był przedłużeniem Twojego życia na ziemi, dla dobra 
wszystkich ludzi... Czy to nie jest zbyt śmiałe, Jezu? Wydaje mi się, że już od nowicjatu, 
przygotowujesz mnie, od tylu lat, do tego powołania, na to wezwanie nalegające... wydaje mi się to 
zwłaszcza dziełem Maryi, mojej Matki!  

„Ja, ja muszę zniknąć... Ty musisz być jedyny. Ty, jeden mnie prowadź gdzie Ty chcesz, do tych 
odległych krain, miast, miasteczek, miejsc, kościołów, osób żyjących....tam, gdzie Ty zdecydujesz 
pójść, według planów utworzonych przez Ciebie”...  

„Dla wszystkich ludzi chciałbym, żebyś mógł wykorzystać moje liche życie w służbie 
wszystkim, by ich zbliżyć, wziąć ponownie, zachęcić, uświęcić. Gdy będę przemawiał publicznie, Ty 
musisz być tym, który we mnie mówi i mów to, co TY chcesz: różnymi językami, w różnorakich 
słowach oraz w dźwięku Twego głosu.  

Tak samo w prywatnych przedsięwzięciach, w chwili radzenia jednemu, potem drugiemu, 
oraz szczególnie, gdy postawisz mnie przed najważniejszymi osobistościami Twojego Kościoła, tam, 
bardziej niż kiedykolwiek, TY musisz być jedyny, by ogarnąć to mizerne oblicze, te oczy, ten język, to 
serce. Jedynie na Twój sposób i według Twojej woli...  

„Chciałem też, byś mnie użył jako przedłużenie Twej PASJI”.  



„Jezu! Chcę całkowicie umrzeć dla Ciebie po to, by mój byt był przezroczystym płótnem 
Twojej obecności, tak przejrzystym, że nie przeciwstawia się ani Twojemu działaniu, ani Twemu 
obrazowi. Ja jestem gotowy na wszystko, obym tylko podołał...”  

*** 

Riccardo Lombardii przeżył swoje powołanie i posłannictwo w funkcji Soboru Watykańskiego 
II. Możemy o nim mówić jako o prawdziwym "proroku Soboru", gdyż rozumiał jego potrzebę na długo 
przed jego zwołaniem (o 12-15 lat wcześniej), mówił o nim z Piusem XII przy różnych okazjach. 
Rzeczywiście był narzędziem Papieża do realizacji konkretnych kroków odnośnie ewentualnego 
zwołania Soboru. Później wywarł duży wpływ na przygotowanie tego wielkiego wydarzenia 
kościelnego.  

Popychany przez swą wielka pasję reformy Kościoła i najlepsze środki jej realizacji, o. 
Lombardi myślał o zwołaniu ludzi najbardziej wpływowych w tym czasie i mających największą 
„postawę apostolską" w działaniu na rzecz Kościoła, we wspólnej akcji na wielką skalę. Po wielu 
trudnościach doszło do uznania przez Papieża Ruchu dla Lepszego Świata promującego 
systematyczną odnowę Kościoła. W dniu 10 lutego 1952 roku Papież Pius XII ogłosił przez 
Watykańskie Radio Proklamację, potem powołał Komisję do zorganizowania Soboru Watykańskiego 
II.  

Ale otworzył go i przeprowadził pierwsze 3 sesje nowy Papież, Jan XXIII. Kontynuował i 
zakończył - trzeci papież soborowy – Paweł VI.  

Przez cały ten czas Lombardi spotykał się z kolejnymi Papieżami, biskupami Kurii w Rzymie, 
biskupami diecezjalnymi w ich diecezjach we Włoszech, potem na całym świecie, organizował sesje, 
rekolekcje, przeprowadzał ćwiczenia z księżmi, zakonnikami, świeckimi, a w czasie trwania Soboru – z 
Ojcami Soborowymi, by formować "apostołów Nowego Świata". Kiedy liczba chętnych do pracy 
wzrastała, zdecydował się powiedzieć o tym Pawłowi VI.  

To była niezapomniana Audiencja prywatna w Castel Gandolfo (4/9/69).  

W swoim dzienniku zanotował cały przebieg spotkania: „Mówiłem mu o stosunkach 
publicznych w Kościele, które nie pozwalają światu widzieć cudów realizujących się wszędzie, o 
rozpoczynającej się odnowie, naszej pracy dla Kościoła od 1948 roku, która już przynosiła efekty... 
itd... Później mówiłem także o dysproporcji między pracą duszpasterską, rozwojem teologii, 
organizacją i... służbą animacji. Papież się zgadzał. Ale co zrobić? – zapytał. Wyjaśniłem mu kilka 
aspektów i przerwał mi. – Więc wy , ojcze , chcecie stworzyć szkołę proroków? – Tak Wasza 
Świątobliwość, tak właśnie. Zapewniam Was, że nikt , nigdy , nie potrafił lepiej wyrazić marzenia, 
które od lat noszę w sercu. Tak, to zupełnie to, szkoła proroków. Chodziłoby o niewielką liczbę osób, 
ale które byłyby rzeczywiście głosem Bożym... „Trzeba myśleć i działać zespołowo... Potrzebujemy 
prawdziwych proroków, pokornych, posłusznych.  Powinniśmy zachęcać ich do działania, najpierw ich 
przygotowawszy. Z jednej strony jest autorytet, z drugiej, fałszywi prorocy. Jest to sytuacja bardzo 
bolesna. Moim marzeniem jest to, co Wasza Świątobliwość tak słusznie określa: Utworzenie szkoły 
proroków”.  

Następnie przyznaje, że nie chodzi o „stwarzanie” tych osób, ale o to, by „rozpoznać tych, 
którzy wydają się być powołani przez Boga do tego, by rozwijać ten dar lub charyzmat i następnie 
„formować ich, aby byli oni jednostkowym rodzajem podmiotu”. „Myślę wobec Boga, że można i 
powinno się poruszyć episkopat całego świata”.  

I wtedy otrzymał pozwolenie Pawła VI: Przytoczę słowa Papieża: „Więc naprzód! Zachęcam 
was do pracy poprzez świat i do dążenia do osiągnięcia celu, jak tylko to możliwe. Już przeglądałem 
wasz projekt o „apostołach posoborowych”, ale jego zrealizowanie w tej chwili jest niemożliwe. 
Jednak upewniam was, że jeszcze raz obejrzę go uważnie i z zainteresowaniem, na jakie zasługuje”. 
(Notatki z audiencji, ręcznie pisane 12/2/73).  



Można się było spodziewać, że o. Lombardi będzie obecny na Soborze..., ale stało się inaczej: 
Jego książka o Soborze spotkała się z ostrym sprzeciwem Kurii Rzymskiej – zbyt mocno skrytykował 
najbliższe środowisko Papieża. Został odsunięty... „To było dramatyczne” – napisał w swoim 
Dzienniku.  

A praca toczyła się nieustannie.  

Do Międzynarodowego Centrum Ruchu dla Lepszego Świata w Rocca do Papa przybywa na 
rekolekcje 101 biskupów mówiących po hiszpańsku, 24 ze Stanów Zjednoczonych, z Irlandii, z Filipin i 
innych krajów misyjnych, gdzie mówi się po angielsku, biskupi z Afryki mówiący po angielsku i po 
francusku oraz biskupi Azji. 

Mówi im o obecnym świecie, o Soborze, o potrzebie przemiany, która powinna nade 
wszystko kierować się ku formowaniu wspólnoty chrześcijańskiej w miłości, o odpowiedzialności 
Biskupów oraz konieczności wyszukania i uformowania Apostołów Posoborowych, szczególnie księży. 

Podejmą potem na swoich kontynentach soborową odnowę, a Lombardi będzie ich 
wspomagał w czasie swych misyjnych podróży po całym świecie.  

Do Grupy 20 biskupów, reprezentujących prawie całą Amerykę Łacińską i Portugalię, którzy 
wtedy przebywali w Domu Ruchu w Rzymie, (via Panama) wszystkich przyjaciół, zaproszonych, aby 
bardziej podejmowali odpowiedzialność za Grupę Promotorów powiedział: „Przeprowadziliśmy już 
doświadczenie prywatne – Teraz wam wypada podjąć to doświadczenie i pomnażać je, jeżeli to 
uważacie za pożyteczne dla okresu posoborowego. Szukajcie nowych członków, aby ich włączyć do 
zespołów... My będziemy ich formować... następnie spróbujemy im pomóc, aby stali się zaczynem dla 
waszych apostołów lokalnych”.  

Kolejne sesje Soboru, podobnie jak od samego początku oglądał Lombardi w telewizji. Nadal 
mocno przeżywał odsunięcie... Pisał tak: Myślę ze wzruszeniem o okolicznościach, które sprawiły, że 
pozostałem całkowicie poza Soborem, a jednocześnie pozwalają mi wygłaszać przemówienia do setek 
biskupów o odpowiedzialności Soboru w obecnej godzinie. Wydaje mi się, że to rzeczywiście 
specjalnie opatrznościowe, że nie jestem nawet zwykłym ekspertem na Soborze, niczym! Ale w głębi 
duszy wydaje mi się, że Jezus tak właśnie chce, by lepiej służyć Soborowi. Panie, pomóż mi 
wykonywać wszystko, co mi przypada, w pokorze i milczeniu”. (Dziennik 14/9/64).  

W tym trudnym okresie o. Lombardi przeżywa wielką radość. „Czuję, że Grupa Promotorów – 
to Boża Grupa. Wiem, że bardzo służyła Panu. Wydaje mi się, że jest wezwana do czynienia 
niezmiernego dobra w dziejach, z dostosowaniem, które Pan narzuci. Jesteśmy w Jego rękach i w 
rękach Maryi. Niech nas prowadzą”.  

„Jeżeli się nie mylę, Bóg wskazuje nam wreszcie konkretny sposób rozpoczęcia w świecie 
pracy po Soborze. 8 diecezji da 8 księży (po jednym z diecezji) jako apostołów - apostołów. Jest to 
wzorzec, który, może będzie można rozciągnąć na inne kraje... I rozpocznie się to właśnie w Meksyku, 
do którego nie wolno mi wejść (gdyż byłem wydalony z powodu mojego kazania). Wiele osób mi 
mówi, że poglądy wygłaszane przez MMM w tych latach przenikają teraz tryumfalnie na Sobór... a 
tymczasem, ja znajduję się na zewnątrz! Modlę się bardzo i to daje mi wielki pokój po dniach obawy. 

Pod datą 30/9/64 napisał: „Pan jest władcą wszystkiego. Buduje to dzieło dla Lepszego 
Świata: On sam, krok za krokiem i za pośrednictwem Maryi. Teraz dojrzewa perspektywa należenia 
biskupów do GP. Wyjaśnia, co oni powinni robić. Wypada, aby założyli to dzieło: jest to dzieło 
papieskie, która promowałaby jego rodzenie się w całym świecie. Dziś rano zaproponuję wejście 
pierwszego Kardynała do GP”.  

Przyjaciele poradzili mi, bym wyjechał z Rzymu – skoro dusi mnie ta nieprzyjazna mi 
atmosfera... Myślę, że to dobry pomysł... rzeczywiście powinienem podjąć kontakt z Kościołem 
żyjącym na zewnątrz mojego domu i mojej orbity. I najlepiej jest robić to z biskupami, popierając ich 
życzenie, aby zapewnić skuteczność prac po Soborze. Dysponuję możliwościami unikalnymi i 



powinienem je zużytkować w sposób jak najbardziej inteligentny”... „Mógłbym stać się Głosem 
Soboru...” 

 „Trzeba utrzymać przy życiu wstrząs wywołany tutaj przez Sobór i przeszkodzić cofaniu się, 
jak niektórzy tego by chcieli... Mogę mówić rzeczy, których żaden biskup nie może powiedzieć swoim 
księżom i ludowi” (Dziennik, 26/11/65).  

„Wszyscy pochwalają mój plan optymistycznego okresu posoborowego w różnych miastach 
świata. W związku z tym, mam wrażenie, że jestem jak ktoś, kto był długie lata w więzieniu, a teraz 
znajduje się na drodze do wolności,... gotów wrócić do więzienia, aby jeść, dlatego, że się 
przyzwyczaił... Albo jak człowiek, któremu obcięto ręce i który stracił oczy i musi teraz na nowo 
przyzwyczaić się do życia. Doprawdy, czuję w duszy uraz: otrzymałem tyle uderzeń i to właśnie od 
władzy, której zawsze chciałem służyć...! Aż do wyczerpania, wylewając ostatnią kroplę krwi.  

Tyle ciosów! Tyle policzków! Matko! Daj mi siłę, bym rozpoczął na nowo życie! Zacząłem 
studiować dokumenty soborowe do głębi, aby przygotować nowe tematy. Konstytucje są cudowne. 
Otwierają takie horyzonty! Tyle myśli, które głosimy już od lat, ale są bardziej kompletne, 
uporządkowane i udoskonalone”. (Dziennik, 2-3/12/65). Również zacząłem szkicować ewentualne 
długie podróże: Ameryka Północna, Ameryka Centralna, Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Europa. 
Czy Bóg zechce tego, czy będzie to inne marzenie, by cierpieć i umrzeć od pragnień?” (Dziennik, 28-
29/11/65). „Dzisiaj jest uroczyste zamknięcie Soboru. Jest to wydarzenie olbrzymie dla całego 
Kościoła. I powinienem się z tego cieszyć z całego serca. Jest to oficjalne rozpoczęcie lepszego 
świata... Oglądam w telewizji zamknięcie Soboru na Placu Świętego Piotra: „Cudowne... z tymi 
orędziami Soboru do ludzkości w jej różnych kategoriach.I cieszę się wraz z Kościołem i dla Kościoła. 
Pierwsze orędzie do odpowiednich polityków powołuje braterstwo powszechne a orędzie do 
młodych - „lepszy świat”... W moim małym sercu jest wir myśli, wspomnień i nadziei. 

O. Lombardiego jest świadomy, że w całym Soborze są dwa okresy – celebracja i 
zastosowanie – i że w praktyce o losie Kościoła decydują jego zastosowania. Dlatego głośno i 
zdecydowanie wyraża swoje myśli i obawy: „W naszych dniach, kryzys wynika braku zapału i 
świętości. Biada nam, gdyby imponująca praca Soboru zakończyła się wspaniałą księgą dekretów, bez 
proporcjonalnego impulsu, który wzbudziłby w członkach Kościoła chęć wprowadzenia go w życie...! 
Z pewnością widział pole działania dla Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, która może 
zrobić bardzo dużo dla Soboru. „ Bez wątpienia GP jest zdecydowana, aby zrobić wszystko, co może w 
tym kierunku... Mamy w tej chwili do dyspozycji 19 Grup, które już realizują ten gigantyczny ideał 
Soboru...” (Wszystko w służbie Soboru, artykuł do Przeglądu MMM, listopad 1963).  

W tym samym czasie, GP publicznie ogłasza możliwość zgłaszania się do służby „w 
posługiwaniu biskupom w okresie posoborowym” podczas pielgrzymek O. Lombardiego do głównych 
miast świata, by głosić autentyczną wiosnę Kościoła. W tym celu zaprasza biskupów, kapłanów, 
zakonników, zakonnice, zaangażowanych świeckich”.  

Dwa lata później (w dniu 11/9/65), Międzynarodowe Centrum Ruchu dla Lepszego Świata - 
siedzibę Grupy Promotorów, dar Piusa XII - niespodziewanie odwiedził Papież Paweł VI. Odbywała się 
tam wówczas sesja, na której było obecnych 50 biskupów i wielu świeckich... W swoim przemówieniu 
Papież powiedział: „Czcigodni Bracia, którzy jesteście wielkimi robotnikami w Królestwie Bożym, wy, 
którzy pochodzicie z czterech stron świata, bądźcie błogosławieni za to spotkanie duchowe, które ma 
doprowadzić nas wszystkich do budowania razem świętego Kościoła Bożego.  

Udzielam mego błogosławieństwa Najczcigodniejszemu Ojcu Lombardi, wszystkim tym, 
którzy dzielą jego trudy, wam bracia tutaj obecnym, a także wszystkim dobrym osobom z Ludu, 
których widzę wokoło siebie. Proszę i pragnę, aby płonęło zawsze w waszych sercach pragnienie 
przekraczania samych siebie, pragnienie odpowiadania coraz bardziej na powołanie chrześcijańskie, 
pragnienie bycia coraz bardziej zdolnymi do otrzymywania łaski Pana.”  



Papież udzielił błogosławieństwa. Ale o. Lombardi pyta dalej: „Czy Bóg pobłogosławi ten 
projekt?” Przytoczę świadectwo o. Generała Zakonu Jezuitów Pedro Arrupe, zawarte w jego artykule 
„O. Riccardo Lombardi marzyciel i prorok?” z marca 1980: „Ruch ten zrodził się i rozwinął jak 
proroctwo Kościoła Soborowego. To nie bez przyczyny okazał się w swym wysiłku tak skuteczny w 
rozpowszechnianiu Ducha Soboru; dzisiaj z pewnością stanowi jego mocny punkt”... Jeżeli o mnie 
chodzi, zrobię wszystko, aby ta wspaniała i opatrznościowa Grupa Pro-motorów Lepszego Świata 
znalazła szybko najbardziej skuteczną formę ostateczną, jakiej Bóg chce dla niej. Przez nią ma dziać 
się tyle chwały dla Boga i tyle dobra dla Kościoła”. 

Podsumujmy dotychczasowe rozważania.  

„Powołanie, do którego Grupa Promotorska wydaje się być wezwana w Kościele... jest służbą 
o charakterze profetycznym: ma promować zjednoczone życie samego Kościoła, Ludu Bożego; 
uświadamiając ideę, że całkowite dobro Kościoła musi być podjęte przez chrześcijan jako najwyższe 
prawo...  

„Chodzi o formowanie apostołów Soboru Watykańskiego II… księży, zakonników i zakonnic, 
świeckich, mężczyzn i kobiet, małżonków i osoby wolnego stanu. Chodzi o zaangażowanie każdego w 
życie apostolskie. Ale trzeba respektować w każdym fundamentalne wymagania jego osoby, jego 
powołania i każdego zaangażować we wspólne przedsięwzięcie; to znaczy w komunikowanie życia 
Soboru wszystkim (osobom, grupom, instytucjom) tak, żeby Sobór stał się życiem Kościoła, a poprzez 
Kościół, życiem świata.  

„Ci apostołowie soborowi muszą pochodzić z każdej rasy, z każdej klasy, z każdego kraju na 
ziemi. Muszą oni zjednoczyć się i ubogacać jedni drugich swym bogactwem duchowym i wszyscy 
razem ofiarować swą odrębność całemu Kościołowi, przynosząc z jednej części Kościoła do drugiej to, 
co najlepsze w każdym doświadczeniu religijnym. A więc tak, będziemy mieć wymagany głos, ażeby 
Sobór spowodował powszechne nawrócenie, którego on pragnie dla dobra całego świata.”  

„Ta szkoła będzie musiała nauczać postaw, które będą się zmieniać według wezwania Bożego 
i okoliczności każdego dnia (…)”(30/9/64) W jakim celu – zapytacie? „Aby oni starali się dotrzeć, przez 
Kościół, do świata, bez wykluczania jednak bezpośredniego działania wobec osób niewierzących, 
szczególnie jeśli mają oni wpływ na tworzenie się nowego społeczeństwa. W tym sensie, aby dążyli 
jasno do powszechnego Królestwa Bożego dla całej ludzkości, aby promowali wypełnianie swych 
zadań, a w szczególny sposób tych wartości, które są uznaniem wspólnego Ojca i ludzkiego 
braterstwa”. „W naszym konkretnym przypadku szkoła proroków nalega na ducha wspólnotowego, 
który wydaje się konieczny teraz, aby rozeznać plan Boga w nowych, tak złożonych sytuacjach. Żeby 
ta szkoła upodabniała się w duchu do obrazu wspólnotowego Kościoła, do jego dobra wspólnego. 
Aby ona wytyczała drogi w kierunku obrazu Kościoła zawsze nowego, aby dążyła jasno do 
powszechnego Królestwa Bożego dla całej ludzkości. (Dziennik, 28/8/78)  

O. Cappellaro, bliski współpracownik i przyjaciel o. Lombardiego napisał w swojej książce 
„Ostatnie lata życia o. Lombardiego” (maj 1995): „Wydaje mi się, że duchowym testamentem dla GP i 
znaczeniem wszystkiego, co przeżył, było „Orędzie o. Lombardiego na otwarcie i zamknięcie 
Wieczernika w 1979 roku. To klucz do zrozumienia jego życia i jego dzieła” O. Lombardi siedział 
wtedy na wózku inwalidzkim. Był chory, wycieńczony...spalony w służbie Bożej... wymawiał słowa 
ostatkiem głosu (z trudem mógł mówić), ale zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. Powiedział 
m.in.: „Siła Wieczernika trwa w tym, że Bóg mówi do nas nieustannie. Stał się bliski małości każdego i 
teraz chce zakończyć w tym samym stylu. On chce przemówić do wszystkich w swym własnym języku, 
by zademonstrować wszystkim miłość, którą niesie dla każdego. On chce w Kościele, byśmy doszli do 
takiej prostoty relacji, że nie będziemy nawet wiedzieli, jakim językiem mówimy, by używać tylko 
tego, który kontaktuje nas z największą możliwą liczbą ludzi. Ukochani bracia, wszyscy pochodzimy 
od jednego Jedynego, którym jest Bóg. I jest tylko jeden język, w którym słyszymy się bardzo dobrze: 
język miłości. Wszyscy rozumiemy, gdy mówi się do nas z miłością. Wszyscy doskonale wiemy, kiedy 
nas się nie kocha”.  



O. Lombardi bez wątpienia zdawał sobie sprawę, że już nie zobaczy większości z 50 
uczestników Wieczernika, reprezentantów prawie tylu państw, ile odwiedził wiele razy w czasie 
swego intensywnego życia. Dlatego właśnie, wzruszony, skierował się do grupki tych, którzy zostali 
jeszcze w Rzymie oraz do wspólnoty Centrum i tak nam powiedział: „Z mej strony, czuje się bardzo 
bliski końca. Mam wrażenie uczestniczenia w mej ostatniej Mszy. Kontynuujcie w dobrym 
towarzystwie i dobrze prowadzeni przez o. Cubero… Niech Bóg będzie waszą radością… Niech tak się 
stanie”  

*** 

W tym Wieczerniku uczestniczył nasz polski reprezentant – wieloletni Dyrektor PGP – ks. 
Mieczysław Nowak, mój przedmówca. Myślę, że nie ma na tej sali ani jednej osoby, która by go nie 
znała. Wspaniały kaznodzieja, poeta, autor wielu książek,. W jednej z nich, pt. „W przyjaźni ze 
świętymi” zamieścił obszerny artykuł: „Człowiek płonący dla Królestwa”.  

Zacytuję jego wspomnienia na temat światowej GP: „To dla służby Królestwu o. Lombardii 
powołał Grupę Promotorów. Rozumiał ich misję jako współczesnych Bożych proroków. Widziałem ich 
zgromadzonych kilka razy na Wieczerniku w Rzymie. Zwykli mężczyźni i kobiety, kapłani i świeccy, 
młodzi i starsi, zakonnicy i zakonnice, ludzie z różnych krajów, różnego koloru skóry. Mówiący 
różnymi językami. Ale był w nich jakiś płomień, Duch Boży”.  

A teraz jesteśmy my – PGP – związana ściśle z innymi Grupami narodowymi w jednym ruchu 
o światowym zasięgu – Ruchu dla Lepszego Świata – Może działamy trochę inaczej, niż wtedy, za 
życia O. Lombardiego. Ale i czasy się zmieniły i inne są realia polskiej rzeczywistości... bardzo brakuje 
nam zaangażowanych biskupów... ale uczymy się rozpoznawać w naszym życiu wolę Bożą i realizować 
ją dla dobra parafii, Kościoła i świata. Dziś zebraliśmy się, by celebrować 100 rocznicę urodzin 
naszego założyciela. I za to Bogu niech będą dzięki! 


