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Wkład o. Lombardiego w ducha reformy soborowej 

Konferencja wygłoszona 29 marca 2008 r. w Dąbrowicy k. Lublina, podczas konwiwencji 
zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy urodzin założyciela Ruchu dla Lepszego Świata. 
Konferencja stanowiła wprowadzenie w środowisko życia i stosunków międzyludzkich w okresie 
przedpoborowym, w czasie trwania obrad i po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. 

 

Riccardo Lombardii przeżył swoje powołanie i posłannictwo w funkcji Soboru 
Watykańskiego II. Możemy o nim mówić jako o prawdziwym „proroku Soboru”; 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 powołania Soboru i później wywarł duży wpływ na przygotowanie tego wielkiego 
wydarzenia kościelnego. 

O. Lombardi miał bardzo jasną i wyraźną świadomość żywotnego stosunku z Soborem. W 
1963 r. w czasie drugiej sesji pisze: „Wydaje mi się, że przez długie lata przyczyniałem się w pewien 
sposób, przez moje apostolstwo, do przygotowania Soboru. Obecnie żyję już dla okresu 
posoborowego. Wydaje mi się, że Jezus każe mi zawsze przeżywać wcześniej to, co później nastąpi ... 
Teraz musimy już myśleć o wykonaniu w życiu zaleceń tego wielkiego wydarzenia ..." (Dziennik 
4/11/63). 

Ta świadomość soborowa jest bardzo jasna także w ukierunkowaniu, które dał MMM Grupie 
Promotorów. 

„Sobór jest bez wątpienia faktem, który dzisiaj napełnia życie Kościoła. MMM nie ma innego 
sensu jak być jego stałym fermentem wewnątrz Kościoła, dla ogólnego dobra samego Kościoła i 
świata. Konkluzja jest oczywista: w tej godzinie historycznej MMM nie ma nic lepszego do zrobienia 
niż być drganiem, cierpieniem, radością, nadzieją, życiem nade wszystko, w głębokiej syntonii z 
Soborem!. Chodzi o promowanie ruchu ascetycznego, świętości wspólnotowej. Sesje Ćwiczeń, 
prowadzone w tylu miejscach, bez przerwy, mają na celu natchnienie ascezą typowo wspólnotową. 
…Tak więc, ta pasja formowania wspólnoty chrześcijańskiej rozlewa się jak plama oliwy.” („Wszystko 
w służbie Soboru”. Artykuł w Biuletynie O.M.M., listopad 1963). 

Ta świadomość relacji Lombardi - Sobór jest jasna także u tych, którzy go znali. O. Arrupe, 
O.Generalny Zakonu Jezuitów powiedział w marcu 1981 r. „Jestem przekonany, że pojmowanie 
Kościoła przez o. Lombardiego, które dojrzało w czasie jego kazań i zaangażowania, przybrało wyraz 
konkretny przez współpracę z MMM w czasie przedsoborowym i w czasie celebrowania Soboru, było 
gestem profetycznym... Mówiąc krótko, ten Ruch zrodził się i rozwinął, jako proroctwo o Kościele 
Soboru. Nie bez przyczyny Grupa okazała się tak skuteczna w rozpowszechnianiu ducha Soboru: z 
pewnością stanowi to dzisiaj jej mocny punkt. 

O. Lombardi poświęca jedno ze swych wspomnień na przypomnienie swoich relacji z 
papieżami, i daje mu tytuł „W Watykanie z Papieżami” (Wspomnienia nr 20,1974). 

Jest to fakt szczególny w jego życiu i jego postaci: Pan dał mu ten dar szczególny 
bezpośredniego i stałego kontaktu z papieżami Soboru Watykańskiego II. 

O. Lombardi przeżył to intensywnie, jako dar i jako „wolę Bożą” i jednocześnie jako 
„strategię”, przekonamy się, że był to najlepszy sposób wpływania na reformę Kościoła i zawsze 
gotów zapłacić cenę, która w jego przypadku, była niemała. 



Podczas pontyfikatu Piusa XII – mówi o. Lombardi – „W tym czasie Kościół, jako instytucja 
prawna, posiadał dużą pewność siebie i Papież, jako jego głowa, nie mógł stanowić wyjątku. Był to 
Kościół spokojny. Był przekonany, że wszystko działo się dobrze ... Ja drżałem. 

Trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy Kościół znajdował się w rękach osób odpowiedzialnych, o 
wiele bardziej niż dzisiaj. Przeżywanie Kościoła oznaczało po pierwsze posłuszeństwo Papieżowi. Co 
więcej, czucie wraz z nim i każdym jego życzeniem. Przy takiej ogólnej mentalności katolików w 
stosunku do niego, zwracałem się do Piusa XII, aby zachęcić go do podjęcia reformy Kościoła.” 

Pius XII uśmiechał się, powołując się na niektóre ze swych doświadczeń, w zdaniach krótkich; 
sygnalizował tu i tam trudności praktyczne, czasem żartował delikatnie; na ogół był serdeczny i 
zachęcał. Zachęcał mnie nade wszystko do mówienia kazań do tłumów, odnośnie czego uznawał we 
mnie szczególne wezwanie Boże. Powiedziałbym, że właśnie w tego rodzaju sukcesach, 
przekraczających rzeczy zwykłe, widział rodzaj urzeczywistnienia się Bożej propozycji odnowy 
Kościoła, jaką mu przedstawiałem. O. Lombardi zastanawia się: „Czy mam więc odwiedzić Papieża, 
aby mówić mu otwarcie o odnowie, której chce Jezus, rozpoczynając specjalnie od szczytu? Pytałem 
dusze bardziej oświecone... i wszyscy powiedzieli mi tak. 

Dzisiaj poszedłem usłyszeć słowo decydujące o. Generała. Przedstawiłem mu jasno to, co 
miałem zamiar powiedzieć Ojcu Świętemu. Wysłuchał mnie w milczeniu. Nie wiedziałem, co myśli. W 
końcu powiedział: Nie tylko możesz, ale masz obowiązek pójść. Wszyscy tak myślą, ale nikt nie ma 
odwagi tego powiedzieć. Ojcu Świętemu nie podobają się rady, kiedy o nie prosi, ale biorąc pod 
uwagę relację, jaką z nim masz, zrób to. Myślę, że jesteś jedyną osobą, która może to zrobić." 
(Notatki Duchowe 1/5/48). 

O. Lombardi tak zaczyna swe notatki: „Papież przyjął mnie z wielką serdecznością”. 

Pius XII przygotował Sobór, ale zrealizował go dopiero jego następca, Jan XXIII. 

W listopadzie 1959 roku o. Lombardi napisał artykuł „Papież od roku”, w którym uznaje go za 
kontynuatora swojego wielkiego poprzednika. Nowy Papież pyta o pomysły na odnowę. Wtedy 
Lombardi daje mu swoją nową książkę „Sobór dla reformy w miłości”, w której zawarł wszystkie 
swoje przemyślenia i propozycje odnowy. Wcześniej poznał jego „Ćwiczenia duchowe”, bo w nich 
uczestniczył, jako kardynał... Ale odnowa proponowana przez O. Lombardiego w wielu wypadkach 
nie podobała się Kurii Rzymskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsadę stanowisk wokół Papieża – więc 
rozpętała się burza... zakończona odsunięciem O. Lombardiego z bezpośredniego udziału w 
obradach. Przeżył to bardzo boleśnie... 

Obrady oglądał w telewizji mieszkając w Międzynarodowym Centrum Ruchu Piusa XII. Przez 
cały okres otwarcia Soboru i pierwszych sesji spotykał się z biskupami, kardynałami: prowadził sesje, 
rekolekcje, ćwiczenia, gromadząc liczne grupy Ojców Soborowych mówiących po francusku, angielsku 
i hiszpańsku. Cierpiał, ...ale radził, rozwiewał wątpliwości, podnosił na duchu... W Dzienniku pod datą 
3/11/62 zanotował: „Ktoś mi powiedział, że jestem bardzo obecny na Soborze (chociaż chwilowo 
jestem z niego wyłączony) przez całą pracę zrealizowaną już w moim nędznym życiu, która teraz jest 
w rękach Boga”. 

Lombardi ma wyraźnie świadomość, że relacja z kolejnym Papieżem pozwala mu na 
wywieranie pewnego wpływu i sugerowanie dróg odnowy „od szczytu” Kościoła hierarchicznego. 
Znał Pawła VI jako kardynała Montini, bliskiego współpracownika Piusa XII. Ucieszył się z jego 
wyniesienia na Piotrowy tron. 

W dialogach o. Lombardiego z Pawłem VI, siłą rzeczy musi ukazywać się ta wspólna troska o 
odnowę Kościoła i w skutek tego o narzędzia odpowiednie do jej promowania. I to ciągle ukazuje się z 
unikalną siłą i przekonaniem (czasem może nadmiernym). Grupa szczególna – nie jedyną – którą 
Lombardi uważa za konieczną, aby promować tę ciągłą, kościelną, wspólnotową odnowę Kościoła: 
Grupę Promotorów MMM. 



Ledwie Sobór zakończył się, Paweł VI przypomni nam, że duchowość Soboru jest 
duchowością wspólnotową, „duchowością dialogu” i przypomni całemu Kościołowi, by przeżywał 
swoje powołanie „do świętości wspólnotowej” jako Lud Boży. O. Lombardi kilkakrotnie nalega na te 
koncepcje. Co więcej, wkrótce będzie to stanowiło centralny ośrodek jego kazań i to, co z największą 
siłą będzie chciał przekazać „swojej” Grupie jako zadanie specjalne w jej służbie Kościoła – dla – 
Świata.  
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