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O. R. Lombardi jest bogatą osobowością, człowiekiem o dużym doświadczeniu . Mając szerokie 

spojrzenie na życie Kościoła i świata, z właściwą sobie wrażliwością dostrzegał i z odwagą 

podejmował wyzwania, jakie stawiał przed nim Kościół i otaczający go świat, konkretni ludzie i całe 

zbiorowości, kraje i narody. Urodził się w 1908 r. w Neapolu, w rodzinie o mocnym fundamencie 

moralnym, zaangażowanej apostolsko w Akcji Katolickiej. Jako dziecko często spotykał się z 

tematami dotyczącymi wiary, życia duchowego, działań mających na celu dobro drugiego człowieka. 

Później sam określi swą rodzinę jako bardzo chrześcijańską, odznaczającą się powagą moralną, gdzie 

pobożność była oparta na poświęceniu. 

 

W wieku 18 lat, po wielkim przeżyciu Wystawy Misyjnej na Watykanie, która miała miejsce w 

1925r., przedstawiającej działalność Kościoła w świecie, postanowił wstąpić do nowicjatu 

Towarzystwa Jezusowego w Villavecchia di Frascati w Rzymie. Już wtedy miał pragnienie 

zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi, w dzieło odnowy życia Kościoła. W 1936 r. 

otrzymał święcenia kapłańskie. Dwa lata później miały miejsce jego pierwsze wystąpienia z 

konferencjami apologetycznymi na uniwersytetach włoskich. Pierwszym z nich był Uniwersytet w 

Padwie. Trzytygodniowe wykłady w 1938 r. wpłynęły na dalsze jego życie. Został posłany do pracy w 

redakcji „Civilta Cattolica” W ten sposób podjął nowe zadanie apostolskie jako kaznodzieja, 

wędrowny katecheta i ewangelizator na uniwersytetach m. in. w Padwie, Bolonii, Pizie i Wenecji . 

Echo jego przemówień było znaczne. Nastąpiły dalsze mające miejsce w teatrach, począwszy od teatru 

„Quirinus” w 1945 r. w Rzymie. Lombardi tak wspominał to wydarzenie: „Cykl konferencji 

koncentrował się na Jezusie, Zbawicielu, Ożywicielu; na nadziei, odbudowie, przyszłości ludzkości. 

Zaczynałem przedstawiając godzinę obecną – biedną, tragiczną, beznadziejną (...) Entuzjazm wzrastał 

z dnia na dzień. Teatr „Quirinus” nie wystarczał. Trzeba było przejść na podwórze Uniwersytetu 

Gregoriańskiego, a następnie do kina – teatru „Brancaccio”. Mówiono, że było ponad 3000 osób”. 

Działalność ta stała się początkiem kolejnych przemówień do różnych środowisk, w których apelował 

o odnowę Kościoła, pojednanie i budowanie „lepszego świata” w oparciu o Ewangelię. Określany 

jako „Mikrofon Boga” przemawiał od 1945 r. w całej Italii, w teatrach, na placach publicznych, 

poruszając kolejne grupy ludzi, inspirując nowe spojrzenie na różne wymiary życia jednostek i całych 

zbiorowości. 

 

Po konsultacji z papieżem Piusem XII. Lombardi udał się w 1949 r. do Austrii, gdzie przemawiał w 

katedrze wiedeńskiej, wzywając do odnowy życia i zaangażowania się w przebudowę świata na 

lepszy. Później był Paryż, miasta Belgii, następnie Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada oraz Niemcy 

. W tym czasie, dokładnie w 1947 r., narodziła się pierwsza myśl o powołaniu grupy, która miałaby te 

same pragnienia odnowy życia Kościoła i budowania lepszego świata. Byłaby ona – wg zamiarów 

Lombardiego - zaczynem, inspiracją pracy nad przekształcaniem świata, powrotu do źródeł Ewangelii. 

 

W 1948 r. przedstawił papieżowi Piusowi XII opracowany przez siebie projekt reformy Kościoła . Już 

wtedy poruszył sprawę zwołania Soboru, który podjąłby palące problemy ówczesnego Kościoła i jego 

otwarcia się na potrzeby otaczającego go świata . Lombardi głęboko ukochał Kościół. Chciał, aby on 

był żywy i dawał świadectwo. Twierdził, że Bóg dał mu serce na miarę Kościoła. Cieszył się z 

każdego dobra, jakie dostrzegał w Kościele, ale również cierpiał z powodu jego błędów i ograniczeń . 

Głównym tematem jego rozmów z papieżem była więc odnowa Kościoła, troska o „lepszy Kościół dla 

Lepszego Świata” . Troska o jego odnowę stała się bardziej konkretna, bardziej szczegółowa. 

Lombardi pytał papieża jak formować księży, zakonników, świeckich, jak ich zaangażować dla dobra 

świata. 

 

10 lutego 1952 r. papież Pius XII wygłosił w Radiu Watykańskim „Adhortację Apostolską do 

wiernych w Rzymie”, wzywającą do odnowy Kościoła i przebudowy świata na lepszy. Znalazły się w 

niej sugestie Lombardiego związane z reformą Kościoła . Proklamację papieską uważał on za 

ukoronowanie swych wcześniejszych wysiłków związanych z odnową Kościoła. Z niej „oficjalnie” 

narodził się w Kościele ruch odnowy – Ruch dla Lepszego Świata, który zawdzięcza swą nazwę 



samemu papieżowi . Istnieje więc głęboka więź pomiędzy przemówieniem papieskim i Ruchem dla 

Lepszego Świata wraz z jego Grupą Promotorów. 

 

O. Lombardi rozumiał potrzebę Soboru na długo przed jego zwołaniem (12-15 lat wcześniej) i temat 

ten często poruszał w swych rozmowach z papieżem Piusem XII . Od 1961 roku uwaga Lombardiego 

skoncentrowana była na przygotowaniu Soboru. Odkrywał on, że Kościół jest szczególnie powołany 

do służenia Królestwu powszechnemu. Ma dopomóc wszystkim w rozwijaniu dobra, które w sobie 

noszą, co jest warunkiem rozwoju chrześcijaństwa w ogóle i zbawienia wszystkich w Jezusie 

Chrystusie . Szerzej te zagadnienia, jak również udział Lombardiego w Soborze Watykańskim II 

omówię w następnej części rozdziału. 

 

W 1975 roku Lombardi zrzekł się z własnej inicjatywy funkcji dyrektora Grupy Promotorów i zajął 

się studiowaniem i głoszeniem Królestwa Bożego. Zmarł w 1979 roku w Międzynarodowym Centrum 

Piusa XIIw Rocca di Papa, w Rzymie. W życiu O. Lombardiego mozna wyróżnić cztery istotne 

doświadczenia, które wpłynęły na jego zaangażowanie i profil służby w Kościele. 

 

1. Doświadczenie Boga 

Pierwszym z nich, które dało początek i sens następnym, było przeżycie osobistego spotkania z 

Bogiem. To doświadczenie wiary stało się fundamentem dla jego życia modlitwy, jak również było 

światłem w jego poszukiwaniach związanych najpierw z odczytaniem powołania, a następnie z jego 

realizacją, w całkowitym posłuszeństwie swoim przełożonym, w tym papieżom, zgodnie z 

charyzmatem Towarzystwa Jezusowego. Po latach tak wspominał to wydarzenie:„Odkąd opuściłem 

moją rodzinę, aby zostać zakonnikiem, w 1926 gdy byłem studentem prawa na Uniwersytecie w 

Rzymie, muszę powiedzieć, że moim pierwszym wielkim doświadczeniem w życiu było 

doświadczenie Boga (...) Zajęcia ściśle zakonne, konkretnie - kontakt z Jezusem, aby należeć do Niego 

całkowicie, były takie, że pozostałe, wydaje mi się, były tylko ukazywaniem się zatartego filmu. 

Jedyną rzeczywistością, która była dla mnie trwała, był Bóg. Bóg, którego początkowo zaledwie 

znałem, ale który stopniowo stał się dla mnie wszystkim. Miał zastąpić rzeczy, które w pewien sposób 

opuściłem, drogie osoby, rodzinę, siebie samego. Chodziło o Boga cudownego i ludzkiego, wielkiego 

i tajemniczego, który nazywał się Jezus. W terminie oficjalnym mojej formacji kapłańskiej i zakonnej, 

miałem naprawdę nadzieję, że widział mnie przygotowanego, aby moją wolą było to wszystko, co 

Jemu się podobało. On żył i wydawało mi się, że to On myślał i działał we mnie, tak jak chciał” . To 

doświadczenie Boga nigdy Lombardiego nie opuściło. Mówiąc o Jezusie, był całkowicie 

zaangażowany, jego głoszenie było pełne pasji, kiedy mówił o modlitwie, kontakcie z Bogiem, 

świętości, miłosierdziu . 

 

2. Doświadczenie świata 

Doświadczenie Boga szybko otworzyło jego umysł i serce na kontakt ze światem. Lombardi określa je 

jako drugie, istotne doświadczenie swego życia . Miało to miejsce w 1938 r., kiedy został poproszony 

do przeprowadzenia wykładów na uniwersytecie w Padwie. Do zgromadzonych studentów i 

profesorów, głównie z wydziału filozofii wygłosił około 15 konferencji z dziedziny filozofii religii. W 

dalszych wystąpieniach we wspomnianych wcześniej ośrodkach poruszał temat istnienia Boga, 

nieśmiertelności duszy, końca życia i sensu historii . Był to początek jego „oficjalnej” przygody 

kaznodziei, która zmieniła jego życie. Tak opisywałto doświadczenie: „Ktokolwiek jest w kontakcie z 

Bogiem, który jest Życiem, Miłością, Służbą, Wspaniałomyślnością, nie może pozostać w 

bezczynnym spokoju. Doświadczenie Boga bardzo szybko (kwestia kilku dni) otworzyło mi 

horyzonty, o których nigdy nie pomyślałem i zainteresowało mnie kontaktem... z czym? ze światem! 

tak! ze światem! (...) Bóg, który, jak sądzę, łącznie z łaską Maryi, przejął głęboko moje istnienie, 

rzucił mnie natychmiast, powiedziałbym nawet – gwałtownie do pracy dla całego świata, do ideału 

nowego świata!”. 

 

Boże wezwanie do pracy dla świata zaangażowało wszystkie jego siły i możliwości, weszło głęboko w 

jego istnienie. Przepowiadania Lombardiego były zawsze głoszeniem Ewangelii, najpierw – jak 

wcześniej wspomniałam - w wielu miastach włoskich. Sam wspomina miasta, w których wzywał do 

pojednania, braterstwa i miłości: „Październik – grudzień 1945 w Piemoncie i Ligurii, cztery miasta 



tygodniowo; Turyn, Genua, Sabaudia, Cuneo. Trwało to 9 tygodni (...) W 1946 r. Bolonia, Ferrara, 

Rawenna, Rimini (...) Później Lombardia Włoska: Mediolan, Nawara, Pawia, Brescia, Cremona itd. 

Zaraz potem podróż przez Toskanię: Florencja, Siena, Arezzo, Livorno, Lucca . Mówił przede 

wszystkim o tym, że nadchodzi czas Jezusa, w którym ludzie są wezwani do tego, aby byli w Nim 

wolni i solidarni w braterstwie powszechnym. 

 

Największym wyzwaniem współczesnego świata – głosił Lombardi - jest odbudowanie miłości, którą 

zniszczyła II Wojna Światowa. Wkrótce uświadomił sobie, że nie powinien poprzestać na Włoszech, 

lecz wyruszyć do innych krajów. Lombardi był mocno przekonany o głoszeniu prawdy o zbawieniu w 

Jezusie wszystkim narodom. Wówczas miały miejsce jego pierwsze przemówienia w 1949 r. w 

Austrii, USA i Francji, w 1950 r. w Niemczech, w 1951 r. głosił do 12 narodów Ameryki Łacińskiej, 

m.in. w Meksyku, Kolumbii, Chile, Brazylii . Już wtedy chciał określić Lepszy Świat jako Królestwo 

Boże mające do usług Kościół, aby wszyscy osiągnęli zbawienie wieczne. Pisał: „ Mogę powiedzieć, 

że przez całe życie kochałem mocno każdy lud, gdzie pracowałem i także wszystkie ludy świata”. 

 

3. Doświadczenie Kościoła 

Trzecim fundamentalnym doświadczeniem jego życia było szczególne doświadczenie Kościoła. 

Nacechowane było wielką miłością, troską o jego odnowę i ciągły rozwój według światła Ewangelii. 

Mając bliski kontakt z kongregacjami watykańskimi, z kardynałami Kurii Rzymskiej, a zwłaszcza z 

papieżami: Piusem XII, Janem XXIII i Pawłem VI niestrudzenie poruszał problemy samego Kościoła, 

jak również świata. Mówił o potrzebie reformy Kościoła, o generalnej i głębokiej jego odnowie. 

Dostrzegał jak świat usilnie pragnie Boga. Widział ludzi, którzy mają ogromną potrzebę zbawienia w 

pokoju, pokorze i miłości. Jednocześnie bolał nad tym, że Kościół nie odpowiada tym wymogom 

obecnego świata . Podczas spotkań z papieżem Piusem XII wytrwale poruszał temat odnowy i zmian 

wewnątrz Kościoła Więcej miejsca szczególnej relacji Lombardiego z papieżem Piusem XII poświęcę 

w następnej części rozdziału, gdy będę poruszać zagadnienie tworzenia się Grupy Promotorów Ruchu 

dla Lepszego Świata. 

 

Wszystkie problemy, jakie omawiał osobiście z papieżami znalazły rozwiązanie podczas Soboru 

Watykańskiego II: formacja duchowieństwa, rola laikatu w Kościele, odnowa formacji życia 

zakonnego. O. Lombardi potwierdzał wielokrotnie, że doświadczeniem głównym jego życia była 

odnowa Kościoła. Nie mógł go więc odłączyć od życia Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 

Świata, którą powołał do istnienia w łonie Kościoła i w służbie jemu samemu. Miała ona – i tak jest 

do chwili obecnej - odtworzyć w małej skali życie Kościoła. 

 

4. Doświadczenie Królestwa Bożego 

Czwartym doświadczeniem, które decydująco wpłynęło na życie Lombardiego było doświadczenie 

Królestwa Bożego. Jak twierdził, było ono pewnym „podsumowaniem” poprzednich doświadczeń: 

Boga, świata i Kościoła. Wspomniane wydarzenia Lombardi zestawia w następujący sposób: 

„Mógłbym powiedzieć, że cztery fundamentalne doświadczenia całego mojego życia streszczają się w 

jednym. Pierwsze – Bóg, drugie - świat, trzecie - Kościół w służbie świata, czwarte jest 

doświadczeniem Królestwa Bożego. Jest to sposób, w jaki służba Kościoła dla ludzkości może i 

powinna przemieniać w Królestwo Boże nie tylko Kościół, nie tylko ochrzczonych, ale wiele ludzi 

innych religii i innych kultur. Przemiana ta dokona się przez niewidoczne działanie Ducha Świętego i 

pokorną służbę Kościoła”. 

 

Początek i rozwój Ruchu – powstanie Grupy Promotorów 

Osobiste doświadczenia Lombardiego, jak sam określa, można uznać za „prehistorię” Grupy 

Promotorów, jak również Ruchu dla Lepszego Świata. Stale obecne było w nim przeżycie związane z 

Powszechną Wystawą Misyjną w Watykanie w 1925 r., gdzie po raz pierwszy znalazł się wobec 

rzeczywistości Kościoła „na usługach świata”, aby czynić go lepszym. Dostrzegł wówczas 

konieczność prowadzenia przez Kościół działalności charytatywnej, edukacyjnej i misyjnej. 

 

„Doświadczenie pierwszych towarzyszy” 



Utworzenie Grupy Promotorów związane było bezpośrednio z audiencją u papieża Piusa XII w 1946 

r., podczas której Lombardi mówił Biskupowi Rzymu po raz pierwszy o potrzebie dołączenia 

towarzyszy w misji, jaką spełniał . Odczuł wyraźnie, że nie może dalej iść sam. Otrzymywał 

zaproszenia z całego świata i nie mógł sprostać narastającym obowiązkom. Chciał mieć towarzyszy w 

tej „przygodzie” przepowiadania nowego Kościoła, nowego świata. Głosił wiele kazań w całej Italii 

skierowanych do seminarzystów, księży, zakonników, do zaangażowanych świeckich i do ludzi dobrej 

woli. Od początku miała to być grupa, która łączyłaby możliwie wszystkie powołania kościelne. W 

końcu lat czterdziestych XX w. było nie do pomyślenia, aby jedna Grupa mogła zebrać i zjednoczyć 

różne powołania, by razem realizować określoną misję apostolską. Zamierzeniem Grupy było, aby jej 

członkowie prowadzili życie wspólnotowe, co było nowością na ówczesne czasy. Pius XII 

zainteresował się tym zamierzeniem i przewidział możliwości jego realizacji. Przyczynił się osobiście 

do włączenia pierwszych członków do Grupy Promotorów. „Doświadczenie pierwszych towarzyszy” - 

tak określał Lombardi ten etap w swoim życiu założyciela Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 

Świata . Był to jednocześnie pierwszy okres w tworzeniu się nowej wspólnoty, poświęconej stałej i 

całkowitej odnowie Kościoła. Lombardi odkrywał, że przez tę różnorodność powołań ma powstać 

ruch, a nie organizacja. 

 

Oryginalność powołanej przez niego Grupy Promotorów polegała przede wszystkim na różnorodności 

powołań i tymczasowej przynależności jej członków. Pierwszym współpracownikiem Lombardiego 

stał się ks. Giuseppe Casali, ksiądz diecezjalny, założyciel Instytutu Regnum Christi. Początkowo 

pozwolono mu pracować razem z O. Lombardim w Akcji Katolickiej. Po pewnym czasie, który był 

niejako próbą, ks. G. Casali został włączony do tworzącej się Grupy Promotorów. Kolejną osobą, 

którą zaproponował Pius XII był O. Virginio Rotondi SJ, który zajmował się Krucjatą 

Eucharystyczną. Prowadził nadto duszpasterstwo konduktorów tramwajów rzymskich. Początkowo 

skierowano go do pracy w Watykanie, a następnie stopniowo włączono do pracy z O. Lombardim. 

Następnie do Grupy Promotorów dołączyli: O. Angelo Sapa - pijar, Profesor Enrico Medi – pierwszy 

świecki członek grupy, fizyk atomowy z Marchii, następnie O. Romano – kapucyn, O. Gliozzo – 

jezuita. Pierwszym nie Włochem, którego O. Lombardi poprosił do Grupy był ksiądz z Costa Rica - O. 

Carlos Umberto Rodriguez. 

 

Szczególna relacja Lombardiego z papieżem Piusem XII 

Papież Pius XII z dużym zainteresowaniem śledził prace realizowane przez O. Lombardiego i jego 

pierwszych współpracowników. W ten sposób narodziła się szczególna relacja tych dwóch ludzi, dla 

których reforma Kościoła w służbie zbawiania świata stawała się coraz większą koniecznością. Jej 

początki sięgają okresu dużo wcześniejszego, kiedy to zespół redakcyjny „Civilta Cattolica” złożył 

Piusowi XII wizytę z okazji wybrania go w 1939 r. na Najwyższego Pasterza Kościoła Później miała 

miejsce audiencja rodziny Lombardich, z okazji 30 rocznicy ślubu rodziców O. Riccardo . Nastąpiły 

kolejne audiencje prywatne Lombardiego, których łącznie było 18. Lombardi zdawał sprawę Piusowi 

XII ze swoich podróży apostolskich do różnych krajów, poruszał tematy związane z pracą z 

duchowieństwem, z głoszeniem potrzeby odnowy Kościoła w świecie, w narodach i diecezjach . Z 

czasem zaczął się odnosić do papieża Piusa XII nie tylko jak do zwierzchnika Kościoła Katolickiego, 

co wynikało z relacji posłuszeństwa, ale jak do Ojca, któremu z zaufaniem można powierzyć troski 

zarówno Kościoła, jak i bardzo osobiste problemy i nadzieje. Na podstawie dostępnej korespondencji, 

można wysunąć wniosek, że Lombardiego z Piusem XII łączyła głęboka więź duchowa . Papież 

odesłał Lombardiego do Świętej Kongregacji , której miał przedstawić plany reformy Kościoła. Nie 

zostały one jednak ani zrozumiane, ani tym bardziej przyjęte. Od tej pory Lombardi nie naciskał już na 

odnowę uniwersalną i wystąpił do papieża z propozycją rozpoczęcia pracy w jednym kraju. 

Przedstawił papieżowi do wyboru trzy państwa: Włochy, Hiszpanię i Belgię. Pius XII wskazał 

Włochy. Ojciec Święty był przekonany, że do realizacji projektu Lombardiego brakowało po prostu 

ludzi. 

 

Pionierskie doświadczenie 

W 1951 r. Lombardi zdecydował się razem z O. Rotondi wyjechać do Ameryki Południowej. Było to 

pionierskie doświadczenie, które tak wspomina:„Nigdy przedtem nie byłem na tym kontynencie. 

Pierwszy raz mówiłem po hiszpańsku, a nawet po portugalsku w Brazylii. Głosiłem w dwunastu 



krajach o świecie, który trzeba zbudować w Jezusie. Poza przemówieniami w katedrach, na arenach i 

kilkakrotnie na placach publicznych, miałem kilka specjalnych spotkań z księżmi, zakonnicami, 

działaczami świeckimi, odpowiedzialnymi itd. Poznałem wiarę tych ludów, ich entuzjazm, ich 

relatywną ignorancję religijną połączoną ze wzruszającym pragnieniem. 

To tam miałem wrażenie, że ci ludzie chcą budować przyszłość, podczas gdy między nami zbyt 

broniono przeszłości”. Owocem kolejnej rozmowy z papieżem po powrocie do Rzymu była decyzja 

podjęcia reformy w tym właśnie mieście. Pius XII błogosławiąc tym zamierzeniom mówił:„Zróbmy 

pierwszy eksperyment w Rzymie. W końcu Rzym jest diecezją i ja jestem jej biskupem. Trudności, 

być może, łatwiejsze do przewidzenia niż w innych miejscach, będą mogły być pokonane. Poza tym, 

Rzym jest stolicą Włoch. Jest on centrum całego Kościoła. Tu znajduje się Kuria i tutaj są najwyżsi 

przełożeni zakonów i zgromadzeń religijnych. To pewne, że zewsząd obserwuje się to, co dzieje się w 

Rzymie”. 

 

Proklamacja do wiernych w Rzymie - 10 II 1952 

Papież Pius XII - heroldem Lepszego Świata. Na polecenie papieża Piusa XII Lombardi zredagował 

Proklamację, która stała się podstawą dla oficjalnego przemówienia papieskiego, wygłoszonego przez 

Radio Watykańskie w dniu 10 II 1952 roku. Dzień ten stał się ważnym dla wszystkich członków 

Ruchu dla Lepszego Świata, ponieważ projekt odnowy świata przez odnowę Kościoła w sposób 

uroczysty został zatwierdzony i ogłoszony jako wezwanie Najwyższego Pasterza do nawrócenia. 

Wskazana już wcześniej ”Adhortacja Apostolska do wiernych w Rzymie” promowała mobilizację 

mieszkańców tego miasta na rzecz Lepszego Świata. Wezwanie było skierowane bezpośrednio do 

wszystkich słuchających w Rzymie, ale również wszędzie tam, gdzie docierało Radio Watykańskie. 

Papież Pius XII w czasie wystąpienia głosił: „Już czas, Drodzy Synowie! Nadszedł czas, aby uczynić 

decydujące kroki! Jest czas, aby wstrząsnąć zgubnym uśpieniem! Jest czas, aby wszyscy ludzie 

zatroskani o losy świata ujawnili się i uformowali szyki. Nadszedł czas, aby powtórzyć za Apostołem: 

< Nadeszła dla nas godzina powstania ze snu, gdyż oto przybliża się nasze zbawienie!> ”. Przytoczone 

słowa pozwalają wysunąć wniosek, iż Pius XII widział potrzebę przebudowania świata od podstaw 

pod przewodnictwem Kościoła. Papież miał świadomość swej szczególnej misji i z odwagą przyjął 

obowiązek bycia heroldem Lepszego Świata, którego chce Bóg . Do tego przebudzenia Pius XII chciał 

zaangażować cały świat bez wyjątku: duchowieństwo i Lud Boży, autorytety, rodziny i różne 

ugrupowania, każdą poszczególną duszę. Papież wezwał pasterzy i wiernych do działania, które miało 

odzwierciedlać działanie Boże. Do współpracy zostali zaproszeni ludzie dobrej woli, by oddać samych 

siebie w służbie odnowy świata. Do tej pracy Ojciec Święty powołał wszystkich, począwszy od 

kardynała wikariusza diecezji rzymskiej . Wezwał odważnych, którzy „płoną pragnieniem działania” i 

zalęknionych, których trzeba zachęcić: „Od wszystkich tych dusz wymaga się mądrego 

zorganizowania, (…) rytmu pracy odpowiadającego pilnej potrzebie obrony, pozytywnego budowania 

(...) w ten sposób Rzym odnajdzie swą wiekową misję mistrza duchowego narodów (...) Przyłóżcie 

więc rękę do pługa. Pozwólcie się inspirować Bogu, który tego pragnie, dajcie się pociągnąć przez 

szlachetność przedsięwzięcia, pobudzić przez konieczność natychmiastowego działania” . Dla 

pokrzepienia i wsparcia wezwanych do tej trudnej misji papież udzielił swego apostolskiego 

błogosławieństwa. 

 

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata oficjalnie zatwierdzona 

„Adhortacja Apostolska do wiernych w Rzymie” Piusa XII wniosła duże zmiany. Otóż O. Lombardi 

stał się, zgodnie z jej przesłaniem, głosicielem i promotorem rzeczywistości, której chciał papież. 

Jednocześnie Ruch dla Lepszego Świata, jakim jest dzisiaj, ma swój początek w tej właśnie 

Proklamacji. Niedługo potem cały Rzym przeżył Tydzień Wiary, obchodzony we wszystkich 

parafiach, przy licznym udziale ludzi. Tutaj również, na oczach papieża, wyłoniła się grupa osób, 

która spontanicznie postanowiła rozpowszechniać tę Proklamację. Przez podjęcie konkretnej misji 

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata rozpoczęła oficjalnie swą służbę dla Kościoła i świata. 

 

W Rzymie znajduje się „główna siedziba” Międzynarodowego Centrum, które koordynuje pracą 

Ruchu. W 1952 r. zostało sprecyzowane jego zadanie: ma on być ruchem ascezy wspólnotowej, aby ta 

weszła w życie Kościoła. Przez pierwsze lata swego istnienia Grupa Promotorów MMM skupiła swą 

działalność na powoływaniu kolejnych grup lokalnych w poszczególnych krajach w służbie stałej 



odnowy Kościoła . Jednocześnie Grupa rozpoczęła swoją osobistą formację, w której „Kurs 

podstawowy”, opracowany przez Lombardiego, miał fundamentalne znaczenie . Mobilizował on 

uczestników do widzenia świata takim, jakim on jest w rzeczywistości i przeprowadzenia refleksji nad 

tym, jakie działania podjąć, aby stawał się bliższy ideałowi według Bożego zamysłu; zachęcał też do 

podjęcia konkretnej drogi nawrócenia osobistego i wreszcie – do określenia działań dla całej grupy, 

mających na celu przemianę rzeczywistości na lepszą. Należy również nawiązać do trwających 

kilkanaście lat rozmów promotora Lepszego Świata z papieżem Piusem XII, dotyczących 

gruntownych zmian w Kurii Rzymskiej i kolejnych propozycji odnowy w różnych dziedzinach życia 

Kościoła (np. sprawy: rozmieszczenia duchownych i zmniejszenia liczby diecezji we Włoszech, 

podziału wielkich diecezji, reformy seminarium i życia zakonnego oraz odnowy laikatu dla 

chrześcijańskiej odnowy Kościoła . Dialog ten był także kontynuowany z papieżem Janem XXIII, z 

którym Lombardi poruszał sprawy związane ze zbliżającym się Soborem, a następnie z Pawłem VI, 

który potwierdził powstanie Grupy i wyznaczył jej miejsce w Kościele powszechnym z zachowaniem 

jej charakteru charyzmatycznego. 

 

Zaangażowanie GP MMM w prace Soboru Watykańskiego II 

O. Lombardi wraz ze swoją Grupą włączył się w pracę nad budzeniem sumień w Kościele w kierunku 

podporządkowania wszystkich i wszystkiego dobru Kościoła i świata. Osiągnięciu tego celu miały 

służyć „Ćwiczenia wspólnotowe”, które Grupa przeprowadzała dla różnych środowisk eklezjalnych. 

Sobór umożliwił również budzenie wrażliwości biskupów na odnowę Kościoła, a także świadomości 

przygotowań do działań posoborowych. Dla Lombardiego był to okres krystalizowania się jego myśli 

związanych ze zbawieniem powszechnym. Już wtedy miał bogate doświadczenie spotkań z ludźmi 

różnych kultur: „ W tym czasie każda nowa podróż wywoływała świeże obrazy w mojej wyobraźni i 

w moim sercu: buddyści, muzułmanie, hindusi, „poganie” różnego rodzaju, maoiści, a także ateiści. A 

jednak Bóg naprawdę chce ich wszystkich zbawić (...) Tylko Bóg zna wewnętrzny stopień miłości 

konieczny i wystarczający, aby być zbawionym . Lombardi zastanawiał się również, czy oddanie się 

wszystkim braciom w służbie ich zbawienia nie stanie się specjalnym powołaniem Grupy 

Promotorów. 

 

W ostatnim etapie trwania Soboru Watykańskiego II, z inicjatywy grupy kardynałów i biskupów 

różnych narodowości, zostały zorganizowane rekolekcje dla Ojców Soboru, które przeprowadził O. 

Lombardi . Poświęcone były refleksji nad postawą odpowiedzialności w realizacji postanowień 

Soboru w życiu Kościoła. Temat ostatniego dnia skoncentrowany był na „powszechnym braterstwie” . 

Dwa miesiące wcześniej zostały również przeprowadzone rekolekcje dla około 50 biskupów z 25 

krajów w Międzynarodowym Centrum Ruchu dla Lepszego Świata. Biskupi ci wystosowali wniosek 

do kierujących Sesją Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II z prośbą o wprowadzenie „definicji 

dogmatycznej”: „Wszyscy ludzie są braćmi” . Sformułowanie to zostało zamieszczone w Deklaracji o 

stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, gdzie jest mowa o powszechnym 

braterstwie w Bogu, który jest Ojcem wszystkich ludzi: „Nie możemy zwracać się do Boga jako do 

Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży 

stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego 

stopnia ze sobą związane, że Pismo Święte powiada: <Kto nie miłuje, nie zna Boga> (1J 4,8). Dlatego 

też święty Sobór, idąc śladami Apostołów Piotra i Pawła, żarliwie zaklina chrześcijan, aby <dobrze 

postępując wśród narodów> (1P2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali 

pokój ze wszystkimi ludźmi (Rz 12,18), tak, by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w niebie ( 

Mt5,45)” . Lombardi uznał to określenie za „leżące w sercu teologii i sercu Soboru” . Głosił, że chodzi 

o skoncentrowanie się nad powołaniem ludzkości do powszechnego braterstwa, w świetle planu 

Bożego, takiego, jaki był przedstawiony na Soborze - Bóg, który troszczy się o wszystkich ludzi z 

ojcowską pieczołowitością, chce, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i postępowali jak bracia. Grupa 

Promotorów w tym czasie kontynuowała prowadzenie spotkań formacyjnych dla swych nowych 

członków, co było postanowieniem pierwszego w historii Grupy „Wieczernika” w 1959 r. Stanowił on 

- i tak jest do dzisiaj – spotkanie służące modlitwie, wspólnej refleksji i podjęciu konkretnych linii 

działania. Szerzej temat Wieczernika omówię w następnym punkcie niniejszego rozdziału. 

 



Wydarzeniem ważnym dla GP był Wieczernik w 1965 r., który zbiegł się z końcową fazą Soboru. 

Wówczas stwierdzono jednoznacznie, iż Grupa Promotorów MMM nie jest ani grupą roboczą, ani 

niezależną wspólnotą na wzór wspólnoty zakonnej. Jest natomiast „grupą identyfikującą się z misją, 

co nieuchronnie wymaga wspólnotowego świadectwa różnorodnych powołań kościelnych. Ponadto 

tworzy ona ruch w najściślejszym tego słowa znaczeniu, a nie organizację. Intencją jej jest, by 

tworzona przez nią dynamika, nie obracała się wokół samej grupy, lecz by penetrowała Kościół i 

stawała się naturalną częścią jego życia. 

 

Promowanie odnowy posoborowej w Kościele - projekty duszpasterskie Po zamknięciu Soboru Grupa 

Promotorów MMM skoncentrowała się na działaniach zmierzających do wprowadzenia w życie 

wezwań soborowych. Miała możliwość zgłębienia nauczania soborowego odnośnie tematu 

nawrócenia, który jest dla niej fundamentem. Powstały nowe kursy i działania dla promowania 

przemiany soborowej. Oto niektóre z nich: „Dialog”, „Wolność w służbie”, „Rozróżnianie”, 

„Podstawowe społeczności kościelne”, „Parafia”. Na uwagę zasługują również nowe projekty 

duszpasterskie np.: „Szkice działań Ruchu dla Lepszego Świata w służbie posoborowej odnowy 

świata” (1966), „Animatorzy soborowi” (1966), „Międzynarodowy ośrodek duchowości 

posoborowej” (1969). „Projekt dla diecezji” (1972) Przed soborem „Ćwiczenia wspólnotowe” 

zawierały stosunkowo nowe wezwania, ale po Soborze cała ich treść znalazła się w jego nauce i to w 

niespodziewanej obfitości .W tym czasie miały miejsce dwa Wieczerniki. Podczas pierwszego z nich 

w 1969 r. GP uświadomiła sobie, że stanowi jedność, która ma udział w specyficznym rodzaju służby 

nawrócenia w Kościele. Natomiast w czasie Wieczernika w 1972 r. stwierdzono konieczność 

wypracowania „doświadczeń modelowych”, które uprawomocniłyby posłanie i autorytet moralny w 

promowaniu wezwań soborowych Od tego czasu grupy lokalne, tworzące jedną Międzynarodową 

Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, miały działać na zasadzie terytorialnej. 

 

W kolejnym etapie rozwoju i posługi GP jako najważniejsze wezwanie pojawiła się troska o 

Królestwo Boże. Grupa Promotorów rozpoczęła konstruowanie procesów odnowy posoborowej, np. 

promocja odnowy parafialnej, której owocem jest „Projekt Odnowy Parafii” - powszechnie znany jako 

„Nowe Oblicze Parafii” (NOP). W 1975 r. powstał „Parafialny Ruch Młodych”, „Parafialny Ruch 

Rodzin”, jak również „Ruch Duchownych”. 

 

Podczas Wieczernika w 1975 r. GP MMM po raz pierwszy dokonała samookreślenia . Poruszono trzy 

ważne sprawy:  

1. Wszyscy członkowie Grupy, za życia i przy współudziale O. R. Lombardiego opracowali 

dokument podstawowy: „Powołanie i misja Grupy Promotorów”. Oznaczało to, że Ruch dla 

Lepszego Świata stał się ruchem promowanym przez Grupę.   

2. O. R. Lombardi przestał być dyrektorem Grupy, pozostawił ją własnemu kierownictwu.  

3. Grupa wzięła odpowiedzialność za siebie, zdefiniowała swój ideał życia i misję. Rozpoczął się 

proces pogłębienia dokumentu „Powołanie i misja”.  

 

Na Wieczerniku w 1979 roku w dokumencie: „Zadania Apostolskie dla Grupy Promotorów” 

określono to, co Grupa pragnie czynić. W miarę wprowadzania w życie projektów, najpierw w 

Ameryce Łacińskiej, a potem w Europie. Grupy lokalne musiały wyraźniej określić się wobec 

całościowej koncepcji Ruchu. Podjęto również sprawę wyjaśnienia statusu prawnego Grupy. Prace te 

zakończono w 1992 r. przez oficjalne zatwierdzenie Statutu Grupy Promotorów. Opracowano ponadto 

„Projekt Odnowy Kościoła Lokalnego lub Diecezji”, „Projekt Odnowy Lokalnej Wspólnoty 

Religijnej”, jak również serię rekolekcji dla kapłanów, których tematem jest duchowość wspólnotowa. 

Ukazały się także opracowania dotyczące wprowadzanych projektów np.: „Studium – refleksja nad 

znakami czasu” (1994), „Wskazówki do prowadzenia Ćwiczeń Wspólnotowych” (1994) oraz 

komentarz do dokumentu „Powołanie i misja Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” (1996). 

 

Podczas Wieczernika w 1991 r. dokonano restrukturyzacji Grup lokalnych, co miało na celu zbliżenie 

ich do realiów życia i służyło upowszechnieniu duchowości wspólnotowej, która jest duchowością 

Kościoła lokalnego. Efektem tego do Grupy mogły wejść osoby, które mają powołanie do Ruchu, ale 

mogą uczestniczyć w jego pracach w ograniczonym wymiarze czasu. „Wynikiem tego Wieczernika 



było również zdefiniowanie – po raz pierwszy – wspólnego planu strategicznego Grup Promotorów, 

co pozwoliło na ujednolicenie wszystkich działań i całej energii we wspólnych celach”. 


