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Streszczenie „Spotkań z o. Lombardim” Nr 17  

„ O. Lombardi  pisarz” 

 

1 rozdział : Droga doskonalenia osobistego, 1926-1952 

Słowa O. Lombardiego, które przytoczę poniżej, są jakby wstępem nie tylko do tego zeszytu, 

ale całej twórczości  a nawet całego jego życia zjednoczonego z Bogiem. 

 „O, Serce mojego Pana, oto stawiam się w tym domu, pełnym pokoju, dla odbycia świętych 

Ćwiczeń (10/09/30) Zakończyłem już pierwszy etap życia religijnego i obecnie zaczyna się 

moje życie jako skromny uczeń – Ty mnie oświecaj… Oddaję Ci naprawdę wszystko, abyś Ty 

sam żył we mnie na zawsze….. Mam wrażenie, że to zobowiązanie ogromnie zjednoczy mnie 

z Bogiem, tak jakbym wyjeżdżał na misje lub dziką pustynię. Poza tym, nigdy nic nie pozwoli, 

aby ktokolwiek był na bieżąco ze stanem życia mojej duszy. Jezu, najgłupsza marność nie 

będzie mieć dostępu – nie będzie mogła się prześliznąć nawet pod osłoną piękna zapisanych 

słów. Moją osobowością powinno być moje życie… moją siłą modlitwa, moim życiem jesteś 

tylko Ty, Jezu.” 

Na drugim roku teologii (1934-1935)  napisał: 

„Jezu, Ty sam, za wszelką cenę” (podkreślone dwa razy) „Maryjo, moja Matko, wydaje mi się 

naprawdę, że jestem całkowicie pusty wewnętrznie i Jezus zostaje sam jeden: tak, to właśnie 

Jezus ma być moim przyjacielem i moim Wszystkim. Zniknęło wiele głębokich pokus: 

          1 – uważanie się za świętego, który może zostać kanonizowany (ja, świętym, ja!);

           2 – wrażenie mojej nadrzędności... a nie na ostatnim miejscu, oraz aspiracje do           

najważniejszych funkcji;                                

3 – przewyższanie kolegów inteligencją lub Szkołą (studia); nie, nie mogę tak dalej    

postępować!” 

W  „Notatkach duchowych”( 8/4/40) zastanawiał się nad sposobami pisania artykułów do 

Civilta Cattolica: „ Pisać niewiele artykułów, ale dobrych (z czasem nauczę się pisać je dobrze 

i szybko), czytać książki i to wystarczy. To jest moja praca. W ten sposób zachowam spokój 

ducha do rzeczy duchowych wyznaczonych przez regułę i do modlitwy w ciągu dnia, jak 

przystało na świętego kapłana. W ten sam sposób będę mieć jeszcze czas i dyspozycyjność 

aby porozmawiać z kolegami i przedyskutować tematy, jakimi należałoby się zająć, a także 

przeczytać czasopisma i dzienniki”. 

2 rozdział: Krzyk wołania o zbawienie świata (1938-1947) 

Nasi bracia: „ślepcy, głusi, głupcy”… wolą przekleństwo od życia Bożego, które jest im 

przeznaczone. Czy nie przeciwstawimy się temu? Dosyć! Dosyć! Dosyć!            

Przeciwstawiać się, oznacza opierać się komuś. Nie ważne, róbmy to. Przeciwstawiać się, 

oznacza walczyć z kimś. Nie ważne, róbmy to. Przeciwstawiać się, oznacza chcieć kogoś 
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zwyciężyć. Zwyciężymy. Nawet jeśli musiałbym stanąć na drodze temu, kto biegnie ku 

zatraceniu. Nawet jeśli właśnie to miałoby być przeciwstawianie się, nawet jeśli właśnie to 

miałoby być zwyciężanie. Z krzyżem! Nie będę spokojny, dopóki będę widział kogoś, kto 

mógłby się zgubić; dopóki będę mieć wrażenie, że ktoś się zatraca, dopóki nocą będzie do 

mnie docierać jęk umierającego w grzechu” (Odnowić świat, p. 45-50). 

 „Zbawienie tego, kto nie ma wiary”  - to pierwsza książka O. Lombardiego napisana w 1943 

r. a wydana w Rzymie dwa lata później. Pisze w niej m.in. „Zamiary Boga są pełne 

miłosierdzia i właśnie dlatego Zbawiciel pragnie, aby wszyscy ludzie zostali ocaleni, wszyscy, 

ci wszyscy, którzy jeszcze nie widzą słońca, wszyscy, również ci, którzy nie mają wiary…”                                                                                             

W okresie krótszym niż rok nakład wszystkich egzemplarzy tego dzieła został wyczerpany; był 

to także tragiczny rok dla Włoch (1945),ojczyzna rozdarta przez wojnę jak nigdy dotąd, 

pozbawiona komunikacji i transportu do tego stopnia, że kilka egzemplarzy mogło z trudem 

opuścić Rzym. To znak, który pozwala nam przeczuć, że tuż poza zawieruchą istnieje spokój, 

a ten właśnie spokój jest zapewniony dokładnie przez religię, przez jej wzniosłe i niezmienne 

prawdy, przez naszą wiarę katolicką.” 

Drugim wydawnictwem OL jest książka „Historia i jej główny bohater” (1946), w której autor 

opisując straszne działania idei komunizmu, uzasadnia:  

„Włochy, zagubione w czasie wojny, przebywały pod wpływem dwóch sztandarów 

praktycznie nie - chrześcijańskich: zachodni liberalny paladyn egoistycznego społeczeństwa 

oraz  komunistyczny wschód niosący ze sobą społeczeństwo, które, w imię równości, 

niszczyło wszelką wolność. Między tymi dwoma Jezus wydał mi się być Zbawicielem i w 

rezultacie wyraziłem swoją główną myśl: pomiędzy komunizmem i liberalizmem, przyszłość 

ludzkości powinna znajdować się w Jezusie Zbawicielu, w braterstwie.                                         

W rozdziale: „Plan współżycia ludzkiego” pisze: 

 „Chodzi o zwołanie do jedności wszystkich wartościowych sił katolików (włoskich); dzisiaj sił 

w większej części rozproszonych, jednak w pełni żywych, a które stanowią naszą największą 

rezerwę (…) ażeby, zjednoczonych w jednym momencie, ująć w programie rekonstrukcji 

społecznej (…). Chodzi o wypracowanie i zrealizowanie planu współżycia ludzkiego, które 

będzie inspirowane chrześcijańską wizją człowieka i społeczeństwa w Jezusie Chrystusie. Ten 

plan będzie respektował indywidualną wolność, zwalczając egoizm  i zaspokoi dążenia do 

sprawiedliwości bez wpadnięcia pod tyranię państwa (…). Klucz programu będzie mógł 

zainspirować się doktryną społeczną Kościoła z pewnością, jaka będzie mogła oświecić tyluż 

przyzwoitych komunistów, ilu uczciwych liberałów, jacy są wśród nas. W efekcie tego, że 

chrześcijaństwo przeżywane nie będzie ni sprzymierzeńcem panów, ni uciszaczem biedaków, 

będzie wolnością w solidarności wszystkich” („ Obecne czasy we Włoszech”, La Civilta 

Cattolica, 4/1/47). „W obliczu ogromnego i tradycyjnego rozwoju indywidualnej ascezy, 

wierni muszą być głęboko świadomi, że jesteśmy komórkami jednego organizmu; stanowimy 
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„ jedną mistyczną osobę”; razem tworzymy jedną jedyną tkankę, która musi zostać 

poświęcona i być Bożą na poziomie społecznym. 

„Mobilizacja wszystkich katolików”  (1948)                                                                                                            

W rozdziale „Albo wszyscy, albo nikt” uzasadnia konieczność wspólnotowego działania: 

 „Wniosek wydaje mi się być oczywisty: nie wydostaniemy się z tego stanu rzeczy, nie 

przejdziemy definitywnie do fazy operacyjnej, jak tylko zmieniając całą atmosferę i tworząc 

plan, który  pozwoli działać w zgodzie nam wszystkim. Jeśli chcemy stać się rzeczywistymi 

aktorami wielkiego dramatu, jaki rozgrywa się dzisiaj na świecie, jeśli sami chcemy rozważnie 

kierować warunkami, które właśnie tworzą nową erę (cywilizację), absolutnie konieczne jest, 

aby nie było to realizowanie indywidualnie przez szlachetne jednostki, ale przez wszystkich 

razem.  Wszyscy razem znosimy tę nową próbę. W przeciwnym razie historia będzie nas 

niedługo uznawać za tych, którzy przeminęli. W czasie wojny normalny tryb życia jest trybem 

ucieczki; tryb zwycięstwa jest jedynie trybem heroizmu, a w czasie bitwy – heroizmu 

zbiorowego (...). 

„Najdostojniejszy głos, jaki był na ziemi… wypowiedział słowa: „Dzisiaj świat podąża na oślep, 

być może jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, za zwodniczym przewodnikiem, jakim jest 

szczęście. Ale szczęście jest tylko w Bogu i w wypełnianiu Jego boskich przykazań. To dlatego 

nasza epoka domaga się apostołów” (Acta Apost. Sedis XV) 

„…To nie baśń, to rzeczywistość…: słuchajmy Jezusa. On jest głosem, który zbawia ludzkość. 

Na falach radia usłyszymy głos oddalony, tajemniczy. Dotrze on pod strzechy bez obrysu 

wizerunku. Nie ważne, wizerunek dodajcie sobie sami, to wizerunek Jezusa. Ten głos, który 

jest moim, nie pragnie niczego więcej poza tym, by być głosem Jezusa, całkowicie oddzielony 

od osoby, aby to Jezus sam mówił. Przyjmijcie go z wiarą. Jezus wychodzi wam na spotkanie. 

On o nie prosi, nie wzbraniajcie się. (p.14, kolekcja „Lux”, 1949) 

Rozdział „Sekret sukcesu” przytoczę w całości. Jest tak piękny, wzruszający, uduchowiający, 

ze szkoda by było go streszczać… 

„A teraz posłuchajcie ostatniej tajemnicy, obiecanej na koniec tego spotkania, tajemnicy, 

która musi zagwarantować i jednocześnie prześladować zwycięstwo. Już teraz istnieje 

pomost zawieszony między niebem a ziemią, do którego przekraczania musimy się 

przyzwyczaić, aby prosić o pomoc, jakiej ciągle potrzebujemy i aby otrzymywać zaopatrzenie 

dla przedsięwzięcia. Jeśli ten pomost zachowa się w dobrym stanie i ciągłym użytku, nie 

będzie żadnej szansy na to, że zostaniemy zwyciężeni. Aby oświecić ziemię światłem z nieba, 

potrzeba, aby był ktoś, kto mógłby nieustannie wznosić się  ku niebu, sprawiając 

zstępowanie łaski. 

Tym mostem jest modlitwa: żarliwa myśl, jaką ziemski żołnierz wznosi ku przyjacielowi, który 

już zwyciężył w niebiańskiej ojczyźnie, z niezachwianą pewnością, że wiadomość dotrze do 

celu w tej samej chwili. A ten, który był naszym towarzyszem broni, czuje się wezwany, 
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spogląda na nas z braterskim uczuciem, uprasza za nami Boga, przychodzi nam  z pomocą. 

Czy to sen? Baśń? Nie, to rzeczywistość. Ani telegraf, ani radio! 

I jeszcze coś. Modlitwa jest prośbą, która dociera, bez ociągania, w tej samej chwili, w której 

wychodzi, aż do pierwszych oddziałów zbawionych, tam gdzie wznosi się tron. Oh! Jest tam 

kobieta! Jakże jest piękna! Jeszcze nigdy nie wiedziałem kobiety tak wielkiego piękna! Jesteś 

królową? Czy jesteś matką? Majestatem wydajesz się być królową, ale jesteś tak słodka                        

i dobra, masz wzrok, jakiego nie można zapomnieć (…). 

Ave Maria! To, co powiedziałem na głos w moim pokoiku, klęcząc przed jej obrazem                  

z niewypowiedzianym pocieszeniem. I pomoc przyszła, w tym momencie, pośrodku trudnej 

życiowej walki. Ziemskie miasto czuje, że pomoc przychodzi dla niego jako armia na polu 

bitwy. Królowa nieba, która dla nas jest Matką, uśmiecha się do nas, a wróg ucieka. Ten 

uśmiech jest dla Szatana jak rozbłysk światła, którego nie może znieść. Ona, tak pokorna, 

powaliła pysznego. 

Jeszcze wyżej, wyżej! Modlitwa wznosi się jeszcze wyżej, ma moc przeniknąć jak grot miłości 

nawet serce Boga. Teraz to Jezus patrzy na nas, a  przez spojrzenie Boga-Człowieka, 

wszechświat drży. Jesteśmy biednymi ludźmi, którzy żyją Twoim krzyżem i wiedzą, że bez 

Ciebie nie możemy nic uczynić. Ale z Tobą wszystko! 

Tutaj natura czuje się zmieszana, gdyż to, co się dzieje, jest pozaludzkie, jest boskie. Poprzez 

członki ludzkie przepływa życie Boga, a od człowieka do człowieka tworzy się tajemnicza 

jedność między wszystkimi. Teraz już jesteśmy Ciałem Chrystusa, a kiedy do tego Ciała 

dołączają się inni, rozprzestrzenia się tryumf pokoju. 

Macie tu pomost między niebem a ziemią - modlitwę, pomost, jaki musimy utrzymywać 

zawsze w dobrym stanie i z którego musimy robić stały użytek. To jest sekretem zwycięstwa. 

Zadanie naszego pokolenia jest przeogromne, ale nie możemy się bać, pod warunkiem, że 

wiele dusz się modli, pod warunkiem, że każdy walczący bierze siłę ze stałego kontaktu z 

Bogiem. 

Tak, pomyślmy o działaniu na rzecz odnowionego świata, ale myślmy zwłaszcza o modlitwie. 

Złączmy w dziele zastępy Świętych, Najświętszą Panienkę, Jezusa”. 

3 rozdział:  Kolekcja książek „Dla lepszego świata” (1938-1959)  

 - Książka „Wezwanie do mobilizacji’ (1948) ubolewa nad nie przyjęciem apelu mobilizacji dla 

lepszego świata, bezsensem i jałowością życia, tragedią pojedynczych ludzi i narodów: 

„Bezmierne tłumy, które nic nie wiedzą o boskim życiu. Powołani przez Słowo do 

uczestnictwa w Jego Ciele, nie dołączyli do niego. Wielu innych ludzi, którzy tu dołączyli 

tkwią w nim niczym obumarłe członki. Niektórzy, po dołączeniu się, odeszli. Nawet pośród 

tych, którzy dołączyli i wytrwali, wydają się być słabymi i chorymi członkami”…. „Osądzono 

Go na uniwersytetach, w barach, na publicznych zgromadzeniach, na salonach, jednocześnie 
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paląc i flirtując. Parlamenty Go potępiły. Społeczeństwo narodów Go ignoruje. Jezu, Jezu, czy 

nie byłeś królem historii? Z Twoim Mistycznym Ciałem, czy nie byłeś mistrzem? Czyż nie 

jesteś Bogiem?                      

 

 

- Książka „Dla nowego świata” (1951) 

„ Niech wszyscy dobrzy ludzie poznają, że potrzeba zbudować świat inny od dzisiejszego, 

ponieważ nie może być tak dalej – i niech wszyscy szukają sposobu, jak zbudować go 

lepszym, niż to, jak wiedziałbym, że należy to zrobić… Świat trzeba zbudować na Jezusie, 

który jest istotą tego projektu i jedynym, co mam w sercu – On, Odkupiciel ludzi, pocieszenie 

ludów, Król wieków i wieczności.” 

„Widzę jakby prawdziwą Pięćdziesiątnicę. Już prawie 600 biskupów, arcybiskupów i 

Kardynałów uczestniczyło w tej sesji rekolekcyjnej (w Europie i Ameryce) (…) „110 000 osób… 

kardynałowie, biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, świeccy, posiadające ważne funkcje 

rozważali sprawy poruszone w tym tomie w czasie sesji ćwiczeń, we Włoszech, w Hiszpanii, 

Francji, Portugalii, Szwajcarii, Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Anglii, Kanadzie, Stanach 

Zjednoczonych, Meksyku, Salwadorze, Kolumbii, Wenezueli, Brazylii, Chile, Peru, Urugwaju, 

Argentynie, Afryce Południowej, Indiach, na Filipinach, w Japonii…” 

„Kapitalizm, Komunizm, Laicyzm, wszystkie na swój sposób myślą o nowej wspólnotowości. 

Tu śledzi się drogę jej realizacji W JEZUSIE, za cenę głębokiej odnowy dusz.”(Fragm. art. 

„Proroczy głos”) 

„Ojciec Lombardi i jego pierwsi współpracownicy, za zgodą i wsparciem Piusa XII, będą 

skupiać swoją uwagę na odnowie Kościoła instytucjonalnego (biskupów, księży, zakonników, 

świeckich ruchów apostolatu). Jedynie w ten sposób lepszy Kościół będzie mógł stanowić 

ferment powstania nowego świata! Oto wiodąca idea, która leży u powstania „Ćwiczeń dla 

nowego świata” – rekolekcje odnowy wspólnoty chrześcijańskiej, przy równoczesnym 

poszukiwaniu nowych dróg służby światu. Przyjęcie tego nowego kościelnego ruchu służby 

był na ogół biorąc nadzwyczajny. Jedynie Bóg zna jego owoce w tak wielu sercach” (JPC 

„Proroczy głos”, 

Notatki do lepszego świata” (1959) 

„Ten niewielki tomik został stworzony nie po to, by go czytano, ale w celu jego studiowania 

jako prostej pomocy do szerszego zgłębiania ważniejszych pozycji, poruszających bardziej 

konkretne kwestie… Można by powiedzieć, że autorem był sam papież Pius XII, nawet jeśli 

nie w słowach, to przynajmniej w użytych koncepcjach” 
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„Odnosi się wrażenie, iż uczestniczymy w spektaklu świata, rodzącego się w czasie, gdy inny 

umiera. Najświętsza Maryja Panna wie, jak bardzo najmniejszy nawet poświęcony wysiłek 

tego niezmiernego przedsięwzięcia pragnie być zawsze i jedynie na chwałę Jej Syna… by On 

sam królował, a Ona razem z Nim” ( Wstęp „Notatek do Lepszego Świata”, 1959) 

„W praktyce chodziło o kompendium głównych dokumentów papieża związanych z Ruchem, 

jego naturą i jego dążeniami, które służyłyby za bazę dla pierwszych sesji Ćwiczeń” (MF, 

rozdz. 2, s. 39) 

„Odnowić świat” (1959) 

„Książka nosi bardzo pretensjonalny tytuł… (…). Jest to bezpośredni sposób zaprezentowania 

już od strony tytułowej tego, co chce się przedstawić – sumaryczny projekt, ledwie 

zarysowany, jednak dostatecznie kompletny, by odbudować świat, cały świat, w którym 

postawienia na nowo wymagają nawet fundamenty. 

Inspiracja autentycznie bierze się z Ewangelii, gdyż przypomina i ustanawia, że Zbawienie jest 

w Jezusie. Podzielona na 7 części… stopniowo śledzi trzy główne idee: 1) Jak jest świat, który 

chcemy zbudować; 2) Jaki jest praktyczny sposób jego budowania, to znaczy „ruch dla 

lepszego świata”; 3) jakie dzieło stymuluje ten ruch w taki sposób, by wzbudzać i stale 

podtrzymywać w życiu. 

„Dla jedności” (1962) 

„Jak to się dzieje, że Kościół, który jednostkowo posiada tak wielu wartościowych ludzi, 

bynajmniej nie posiada o wiele większych wpływów we współczesnym świecie? Musi istnieć 

jakaś wada na poziomie całej naszej zbiorowości, w naszej wzajemnej jedności. Co można by 

uczynić, aby nasilić w Kościele jedność dusz w MŁOŚCI BRATNIEJ? Pragnęlibyśmy pewnej 

inicjatywy, mogącej się rozpowszechnić, ponawiać każdego roku, przez dziesiątki, może 

nawet setki następnych lat (…) w celu stałej odnowy uwagi, kierowanej przez lud 

chrześcijański, na kwestię wzajemnej miłości bratniej, tak ważnej w objawieniu Jezusa, a 

która będzie czynnikiem decydującym w nawróceniu świata(…). 

Projekt narodził się  z myśli i modlitwy. Jeśli zostanie przyjęty…” 

4. PISMA, KTÓRE TOWARZYSZĄ GODZINIE SOBORU 

- Książka „Godzina Soboru – dla reformy w miłości bratniej” (1961) 

„ Może tym razem jak nigdy, posiadając wspólny dla wszystkich narodów materiał, Kościół 

powinien znaleźć się w centrum budowy nowego świata. Jednak by to osiągnąć, konieczna 

jest reforma chrześcijaństwa, reforma, która zdaje się być wystarczająco określona w swoim 

głównym rdzeniu. Właśnie to starałem się wyrazić na tych stronach.” (Rzym 1961) 

„Jest to tytuł jednej z  najsłynniejszych książek o. Lombardiego. Rozmawiał już wielokrotnie                   

z Piusem XII o potrzebie zwołania soboru. Wraz z śmiercią Piusa XII, powracając do komnaty 
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zmarłego już papieża, skomentuje to słowami: „Obecnie nie pozostaje nic innego jak tylko 

prosić Pana, by dał nam papieża soboru” 

O.L. podejmuje w tej książce na powrót główne idee, które on i cała grupa Promotorów 

Ruchu dla Lepszego Świata przedstawiali w różnych krajach: „Najwyższe Prawo – 

powszechne dobro Kościoła” jest podstawowym założeniem, z której o. Lombardi wyciąga 

wiele logicznych i konkretnych konsekwencji, sięgających od wizerunku Papieża, Kurii 

Rzymskiej, aż po Seminarium i Parafię. 

Z Janem XXIII: Papież Soboru 

Jak już widzieliśmy, ponad tysiąc biskupów, tysiące księży, zakonników i zakonnic, a także 

świeckich  w wielu państwach uczestniczyło przed i w trakcie trwania Soboru w sesjach 

Ćwiczeń lub jednej z form działalności Ruchu dla Lepszego Świata. Uwaga o. Lombardi 

skupiła się więc  na zwołaniu, przygotowaniu i realizacji Soboru Watykańskiego II. Oczywiście 

Ruch dla Lepszego Świata był najbardziej żywym ruchem, który wpłynął na to ogromne 

wydarzenie. 

„Dla właściwego przeżycia czasu posoborowego” 

Chodzi tu o przekazanie w pewien szczególny sposób impulsu do zapału, wezwania do 

realizacji tego, co zostało przedyskutowane i zadecydowane w auli soborowej…  Jest to coś 

więcej, niż książka – słowo żywe, takie, jakie zostało zarejestrowane na taśmie 

magnetofonowej, ze wszystkimi cechami charakterystycznymi dla osoby, która improwizuje i 

w każdej chwili zdaje sobie sprawę z reakcji audytorium”.( 20.11.1965) 

„ Trzęsienie ziemi w Kościele ” (1970) 

„Kryzys Kościoła jest kryzysem wzrostu. Jest to przejście od Kościoła kierowanego głównie 

przez niewielką grupę do nowego Kościoła, bogatego w miliony działających oczu, uszu i 

rozumów, z milionami świętych aspiracji, które są jakby w zmowie w odkrywaniu prawdy i 

wzajemnej miłości. Ale jeśli kryzys jest pozytywny, nie jest przez to mniej niebezpieczny. 

Nowa równowaga może zostać ustanowiona jedynie przez powołanie organizmów 

kolegialnych, zdolnych do zastosowania w praktyce współodpowiedzialności wewnątrz 

Kościoła. Narzuca się tu nawrócenie we wnętrzu odpowiednich struktur, którego główny 

składnik nazywany jest obecnie dialogiem.” (Turyn, 1969) 

„Właśnie w tym momencie mamy w Kościele trzęsienie ziemi, bardzo silne, nawet jeśli nie 

odważę się określić jego stopnia. Tak wiele rzeczywistości, nawet najbardziej solidnych, 

wydają się być z dnia na dzień targane drgnieniami i falami.” 

„Zostaje jeszcze wiele do zrobienia po lekturze (…). Każdy z paragrafów chce stawać się 

horyzontem otwartym na dalszą refleksję, a zwłaszcza na reformę sumień. Niech mogą z niej 

skorzystać ci, którzy dziś cierpią z powodu sytuacji Kościoła, ci, którzy drżą, i zwłaszcza ci, 
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którzy mają nadzieję. Tutaj ma się nadzieję na wiele i wydaje mi się, że szeroko zostało 

wyłożone dlaczego”. 

 

5. JEGO OSTATNIE KSIĄŻKI I WSPOMNIENIA 

Książka „Kościół nadziei” (1972) 

„Wydawało mi się, że liczni są ci, którzy chcieliby iść ku Bogu sami, nawet w całkowitym 

darze, ale zaczynają to robić dopiero po tym, jak narodzi się w nich pragnienie zjednoczenia 

się przez Niego ze swoimi braćmi. System reformy, do którego doprowadziło mnie całe moje 

biednie życie chce uniknąć tego „po” i pragnie sprawić, byśmy wszyscy bezpośrednio dążyli 

ku Bogu razem z naszymi braćmi  i to już w czasie trwania rekolekcji (…)” 

„Wspólnotowe Ćwiczenia Duchowe” 

„Ćwiczenia dla lepszego Świata” to nowa metoda rekolekcji chce wzbudzić pragnienie 

naszego wspólnego uświęcenia; byśmy w ten sposób zjednoczeni, uświęcali społeczeństwo 

wszystkimi możliwymi środkami.” Ćwiczenia są cudownymi dniami, przeżywanymi w sercu 

Kościoła, czując jego uderzenia, dzieląc jego gorycze, problemy, walki, tak jak i jego nadzieje 

„Jest to bardzo krótka synteza – jest to nauka, by żyć razem życiem duchowym, we 

wspólnocie, w jedności otwartej na uniwersalność, na kształt Mistycznego Ciała” ( rozdz. 26 

„Razem kroczyć ku Bogu”, s. 319-320) 

Książka „Kościół i Królestwo Boże” (1976) 

„Jest to tytuł jego ostatniej książki, który wyłonił nową problematykę w Kościele, wymagając 

od niego poszukiwania nowych form obecności i służby w świecie. Składając w 1975 roku 

swój urząd jako Dyrektora Generalnego Ruchu dla Lepszego Świata, O. Lombardi wyrazi, 

między innymi, swoje pragnienie całkowitego poświęcenia ostatniej części swojego życia na 

rozpowszechnianie tego nowego oblicza Kościoła, „nasienia i zaczątku Królestwa dla całej 

ludzkości” (LG 5). 

Jego ostatnie podróże (zeszyt 5: „Posłaniec, pielgrzym, podróżnik dla Lepszego Świata”) do 

Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej z 1975 i 9176 roku były poświęcone na pogłębienie i 

rozpowszechnianie, wewnątrz jaki i poza Kościołem, idei i rzeczywistości Królestwa Bożego. 

Przez ostatnie trzy lata oczyszczania i „przycinania gałęzi”, O. Lombardi silnie reagował na 

myśl, że jego życie mogłoby być płodne dla Królestwa Bożego, przez stałe i głębokie oparcie 

na krzyżu (samotność, niezdolność, pasywność); nawet o wiele bardziej płodne niż gdyby 

miał glosić do ogromnych tłumów na placach i w katedrach licznych państw.” 

„Idea Królestwa pojawia się przy końcu jego życia ze straszną siłą, jakby z gwałtownością” 
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„O. Lombardi był, z pewnością człowiekiem głębokiej i żarliwej miłości Kościoła. Martwił się 

„swoim sposobem bycia i działania w dzisiejszym świecie, nie tylko po to, by osiągnąć 

komunię życia w Chrystusie wszystkich tych, którzy wierzą w Niego i pokładają w Nim 

nadzieję, ale również by  przyczynić się do rozszerzania i zacieśniania jedności całej ludzkiej 

rodziny  

Bez Kościoła nie ma Królestwa, w takim sensie, gdzie opiera  się na aktualnym planie 

Opatrzności. Nie ma Królestwa bez Jezusa, jedynego Zbawiciela, a Jezus nie istnieje bez 

relacji z Kościołem, swoim Ciałem. 

Jest on największą i najważniejszą rzeczywistością historyczną, a nawet czymś więcej: 

największym stworzeniem Bożym. (…). 

Ubogi i wielki Kościół! Ubogi tak, jak jego ludzie, wielki, chciałbym powiedzieć, jak Bóg. Ubogi 

jak chleb hostii, wielki jak Jezus, który się w nim kryje. Tak samo: Kościół - Sakrament i 

Sakrament zbawienia powszechnego. Dla tego, kto zna go w ten sposób, istnieje ewidentna 

konieczność wejścia do niego i formowania sumienia według jego prawa.” 

Dość trudno określić jasno do jakiego typu ludzi skierowane jest to pismo. Może, jak się 

wydaje, do wykształconych teologów, lub przynajmniej do ludzi bardzo mocno 

zaangażowanych w życie religijne. Może do człowieka ulicy, z jego problemami religijnymi, 

zarazem głębokimi i zwyczajnymi, powszechnymi(…) Bóg czuwa, by ta książka okazała się dla 

kogoś pożyteczna; jest to jedyny zamiar. Bóg czuwa, zwłaszcza nad tym, by służyła jego 

Królestwu, które jest wyzwoleniem człowieka.”  

6. TESTAMENT: PODSTAWOWY PODRĘCZNIK GP (1977) 

„Główne tematy tych stron to: odrobina historii Ruchu i książki, które od jego początków 

przynoszą dokumenty odnośnie jego idealnego rozwoju (RLŚ); funkcja Grupy, która go 

promuje i stała potrzeba jego aktualizacji; podstawowa struktura (Grupy Promotorów),                        

w jaki sposób tworzy się krok po kroku; zwłaszcza jej duchowość; główne metody pracy 

apostolskiej w celu osiągnięcia jego celu” (Wstęp). 

7. ZAKOŃCZENIE 

„Jeśli miałem odwagę napisania tego, co napisałem, to dlatego, że widziałem to, zanim 

pomyślałem; to dlatego, że myślałem o tym, ponieważ widziałem; to dlatego, że 

konceptualnie to rozjaśniałem po zaobserwowaniu tego w faktach i w ludziach” (Wstęp do 

„Lepszego Świata”, 1951). 

„Linia moich głównych książek zawsze posiadała dynamiczny styl, którego sens pojawiał się, 

gdy wzięło się pod uwagę same tytuły, prawie zawsze poprzedzone dynamicznym „dla” („Dla 

Nowego Świata”, „Pius XII dla Lepszego Świata”, „Sobór – dla reformy w miłości bratniej”, 

„Dla właściwego przeżycia czasu posoborowego”… 
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Ostatecznie chodzi o to, by, jak stwierdza Ricardo Lombardi, żyć i oddawać swoje życie „dla 

powszechnego Królestwa Bożego. 

 

 


