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„Mikrofon Boga” to nie tylko tytuł, który Giancarlo Zizola dał, opublikowanej w 1990 r., 

książce o ojcu Riccardo Lombardim SJ (1908-1979). Jest to też klucz do interpretowania 

postaci Lombardiego, jako osoby publicznej, podkreślając strategiczny charakter jego 

działalności. W rzeczywistości, w latach 40-60-tych mało kto z włoskiego świata polityki 

i Kościoła wpływał tak bardzo na bieg świata. Możemy powiedzieć, że razem z nim “świat 

stał się słowem”, co widać z następujących dwóch i uzupełniających się punktów widzenia, 

obu zasadniczych i wyraźnych. 

Oto świat, który się kończy: celebruje swój koniec jako tragedię przeciwstawienia sobie i 

nienawiści między narodami, rasami, kulturami, religiami, a nawet między chrześcijańskimi 

wyznaniami. Każde ze swoimi kapelanami wojskowymi i zawłaszczeniem dla siebie Bożego 

błogosławieństwa, co łączyło się z oczekiwaniem na przegraną i na Boże wyklęcie tej innej 

części ludzkości, którą nienawidzą i zwalczają. Wiele przekonań o “Bogu z nami”, na wzór 

słynnego napisu z żołnierskiego pasa, oznacza przemoc i pragnienie śmierci dla drugiej części 

ludzkości. 

Oto świat, który się zaczyna: rodzi się jako młody pęd, żeby rozwijać się w tysiącletniej 

ewolucji ludzkości. Wykłuwa się on pośród dymiących ruin świata zniszczonego przez 

bomby. Oto cud Bożej miłości i Jego nieskończonego miłosierdzia, który właśnie “świat 

wojny” wykorzystuje, żeby dać początek „Nowemu Światu”, jak go najpierw nazywa 

o. Lombardi, zanim zaczął korzystać z nazwy „Lepszy Świat”. Wydarzenie to jest sercem 

jego przepowiadania. To jedyna rzecz, o której mówi na tysiąc sposobów, w tysiącach miejsc, 

do tysięcy słuchaczy. Taki świat wprowadził on do intymności Kościoła, żeby stał się jego 

kołyską, jego Matką i pierwszym Sługą. Mówił żarliwie, zwracając uwagę na wszelkie 

sytuacje, żeby uporządkować je w duchu epokowej konstrukcji: od szczytu do podstaw. 

Obejmuje papiestwo razem z wiernymi, nauczanie i prawo, liturgia i organizacja, seminaria 

i kuria rzymska, dystrybucja duchownych i stroje kardynałów, nominacje biskupów i limit 

wieku na stanowiskach. Przedmiotem swojej gorącej miłości uczynił historyczne oblicze 

Kościoła, dostosowując je do jedynej teologicznej racji, czyli takiej reformy Kościoła, żeby w 

Chrystusie był on zdolny do odpowiedniego i skutecznego służenia „temu światu”, także z 

pomocą nowego oryginalnego instrumentu służby, jaką jest międzynarodowa i 

wielopowołaniowa grupa „animacji wspólnotowej”. „Królestwo Boże – Świat – Kościół –

Grupa”: w ten poczwórny sposób wyraża się ogromna miłość życia o. Lombardiego. On jest 

człowiekiem, który w historii kontempluje świt nowej ery ludzkości, ery Jezusa, albo jak sam 

mówił: ery wspólnotowej. 

Sam widział i realnie przeżywał tę wyjątkową „łaskę Boga”. Wychwalał ją i w swoich 

czasach w jakiś sposób głosił ją wszelkiemu stworzeniu. Chyba nie przesadne jest porównanie 

myśli o. Lombardiego do „Kantyku Stworzenia” św. Franciszka. U początków nowej epoki 

rynkowej św. Franciszek został powołany do „naprawy Kościoła Jezusa”. Uczynił to z 

całkowitym poświęceniem, jako kantor stworzenia i doskonałej radości, w kosmicznej 

komunii oraz w odkrywaniu obecności Chrystusa w trędowatym, w ubogim i bracie, 

przeżywając swoją pasję chrystusową aż po stygmaty. O. Lomabardi żyje, żeby wzywać do 

„naprawy świata”, wstrząśniętego i upokorzonego przez trąd wojny, żeby głosić i służyć 

„światu zjednoczonemu w braterstwie”, który z całą swoją wrażliwością i historyczną wiarą 

kontemplował, jako epokę wspólnotową. Równocześnie poświęcił całe swoje życie, żeby 

wzywać do „naprawy Kościoła” i do jego reformy w miłości. Także on czynił to niemal z 



obsesyjnym poświęceniem, wciąż w stanie gorączki i poczuciu kruchości, a przede wszystkim 

w stanie krzyżowania przez ciągłe dopytywanie się o wolę Bożą, która niejeden raz 

zostawiała go zanurzonego w ciemną noc zwątpień i samotności. 

O. Lombardi dostrzegł „rodzenie się” ery wspólnotowej, co, dzięki światłu Ducha Świętego, 

zaowocowało mądrą intuicją konieczności utworzenia nie tyle kolejnego “konwentu”, jak 

notował, ale nowego kościelnego wielopowołaniowego instrumentu, który będzie służył 

reformie Kościoła w miłości. Grupa, pozostając w komunii i w ścisłej współpracy 

z autorytetami kościelnymi, ma na każdym poziomie odpowiednio do czasów służyć światu 

wchodzącemu w erę współzależności. Animacja osób i grup w zgodzie z mistyką komunii i 

ascezą wspólnotową jest konieczna ze względu na wymagania troski o dobro wspólne: 

chodziło zawsze i wciąż tylko o radykalne nawrócenie sposobu widzenia, postaw i 

organizowanych działań. Tuż przed końcem Soboru o. Lombardi zwracał się do Ojców 

Soborowych słowami: Musimy sprawić, żeby fakty religijne stały się wspólnotowe. Bóg 

Trójca Święta, który jest początkiem i kresem świata, wzywa wszystkich do rezygnacji z 

’indywidualizmu: jeśli to nam się nie uda, wówczas każdego dnia coraz bardziej będziemy 

przegrywać… Kościół, Lud Boży, zmieszał się ze światem, żeby stać się zaczynem całej 

wspólnoty ludzkiej. O. Lombardi dojrzał, że rodzi się wspólnotowe powołanie świata i 

Kościoła. Uzyskał powszechną zgodę dla swoich słów o rodzącym się świecie, który trzeba 

umacniać. Ale doświadczał też wielu trudności, gdy mówił o konieczności reformy Kościoła, 

żeby był zdolny służyć światu, stając się instrumentem, lub lepiej nową funkcją w służbie tej 

wspólnotowej reformy. Choć ona stanowi centrum doktryny komunii, to wciąż jeszcze nie 

znalazła swojej odpowiedniej i organicznej realizacji. 

Taki jest publiczny wizerunek Lombardiego, który dla jedynego i totalnego słowa swojego 

życia stał się mikrofonem Boga. To słowo o „lepszym świecie”, które głosi wszędzie i 

wszystkim, słowo zjednoczone z przesłaniem, o niemożliwym do pomylenia znaczeniu, które 

albo się akceptuje, albo odrzuca, rzeczywiście wcielając je – ze swoimi zaletami i 

ograniczeniami – w określoną historyczną świadomość. Ale istnieje też Lombardi sekretny, 

ukryty i nieznany, dla niektórych niespodziewanie intymny, jako człowiek milczenia i 

modlitwy, wątpliwości i poszukiwania, niewinności i choroby, bezsennych i ciemnych nocy. 

Wierzymy, że to spotkanie z wewnętrznym światem o. Lombardiego będzie bardzo cenne, 

choć bogactwo tekstów, które po nim zostały może ktoś w przyszłości uczyni przedmiotem 

bardziej pogłębionych i wykwalifikowanych refleksji. Z okazji 50-lecia proklamacji Piusa XII 

(i zbliżającej się setnej rocznicy urodzin) chcielibyśmy uszanować jego nieznane szerzej 

oblicze, delikatnie zaglądając w jego wnętrze. Proklamacja była aktem instytucjonalnym bez 

precedensu w historii Kościoła. Nigdy papieże nie posunęli się tak daleko, żeby 

przywłaszczyć swojemu instytucjonalnemu autorytetowi dynamikę zalążka Kościoła, w 

“stanie rodzenia”, jeszcze bez pełnej akceptacji, co zawsze domaga się długich okresów. 

Wychodzi ona ponad ograniczenia etapów, żeby wskazać, jaki wpływ na świadomość i 

najwyższą posługę papieską miał „fenomen Lombardiego”. Papież uczynił ją swoją własną, 

stając się równocześnie jej gwarantem i promotorem. Mówi bowiem: Cały świat należy 

odbudować od fundamentów, należy go przemienić z dzikiego w ludzki, z ludzkiego w boski, 

czyli według Serca Bożego. Miliony ludzi domaga się zmiany kursu i patrzy na Kościół 

Chrystusowy, jako na wiarygodnego i jedynego świadka, który z poszanowaniem ludzkiej 

wolności jest w stanie stawić czoła temu wielkiemu wyzwaniu. Wzywa się jego przewodnictwa 

w sposób otwarty a jeszcze bardziej przez już wylane łzy, przez wciąż obolałe rany, wskazując 

na niekończące się cmentarze, jakimi zorganizowana i zbrojna nienawiść okryła kontynenty". 

W końcu wspomina on o swojej relacji z tym fenomenem: “Jakże My sami, wyznaczeni przez 

Boga, choć niegodni, możemy nie być światłem w ciemności, solą ziemi, pasterzem 

Chrześcijańskiej Owczarni, odrzucając tę ozdrowieńczą misję? Jak kiedyś, już tak dawno 



temu, zaakceptowaliśmy niesienie ciężkiego krzyża pontyfikatu, gdyż tak spodobało się Bogu, 

tak teraz podporządkujemy się, na ile pozwolą nasze słabe siły, trudom urzędu bycia 

heroldem Lepszego Świata, upragnionego przez Boga, którego proporzec doceniamy, 

powierzając go najpierw wam, umiłowane dzieci Rzymu, najbliższe naszemu sercu i 

powierzone naszej szczególnej opiece, żebyście stały się, jak świece wystawione na świecznik, 

jak drożdże dla wiernych, jak miasto na górze. To od was inni mają prawo oczekiwać 

większej odwagi i hojnej gotowości. 

Co takiego stało się intuicją i co wpłynęło na działanie papieża ze strony osobowości i darów, 

które Bóg udzielił o. Lombardiemu? Myślimy, choć to pytanie wobec uroczystej nominacji 

jest obiektywnie nieuzasadnione, że znajduje ono pewne uzasadnienie po zdjęciu welonu 

ukrywającego wnętrze o. Lombardiego. Opracowanie pozwala wstępnie zasmakować, 

umożliwiając, mimo wielu ograniczeń, w istotnym świetle spotkać się z człowiekiem 

i z osobą wierzącą, z zakochanym w Bogu jezuicie, którego wyniszczają niepokoje, a 

niekiedy i żrące wątpliwości, który pragnie tylko wypełniać wolę Bożą. Możemy odkryć, 

gdzie rodziły się jego słowa, przez jaki proces przechodziły zanim wyszły na światło. 

Możemy odkryć jego strach i cierpienie, jego niepokój i alergie, jego pustkę i bezsenne noce, 

jego nieograniczoną uczciwość intelektualną i duchową, przy całkowitym braku 

„politykowania”, jego rozsądek i samoobronę… Bóg zawsze posługuje się osobowościami, 

które pod pewnym względem zdają się być niezdolni i nieodpowiedni. Zapewne po to, żeby 

wskazać jak „logika samowystarczalności” oddala nas od wielkich dzieł, a także żeby 

potwierdzić swoją obecność w pewnych miejscach historii. 

„Zapiski duchowe” dają możliwość czytelnikowi, żeby sam wyrobił sobie zdanie. Nawet 

więcej: żeby ogień, który palił się w sercu o. Lombardiego wciąż w nas płonął. O. Lombardi 

gasł z każdym dniem, wyniszczany przez choroby i brak zdrowia, aż w końcu znikł 

całkowicie – w ostatnich 10-15 latach swojego życia – w stanie całkowitego ukrycia swojej 

obecności i słowa. Choć tak długo zajmował scenę publiczną, to nigdy jak ktoś, to troszczy 

się o swoją karierę i przywileje, ani o sławę i sukces. Był on tylko (!) pokornym i prostym 

wierzącym, wziętym w posiadanie przez tego Boga, który tak bardzo umiłował świat, żeby 

dać swojego Syna, nie dla oskarżania świata, ale by przez Niego mógł on być zbawiony. 

Ojciec Riccardo Lombardi był – przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie – 

zaangażowany w powierzanie światu zbawczej woli Boga. W tę misję coraz bardziej i 

mocniej angażuje się też założona przez niego Grupa. A także każdy, kto nieprzypadkowo 

będzie czytać te strony.   

Ks. Gino Moro 

  

Rzym, 1 stycznia 2002, święto Bożej Rodzicielki 

 


