
  

SPOTKANIA

Z OJCEM LOMBARDIM

Streszczenia
przetłumaczonych na język polski

zeszytów ojca Lombardiego 

Opracowała Maria Dziwiszowska

Wprowadzenie do zeszytów „Spotkania z Ojcem Lombardim” 
„Ciało  o. Lombardiego  spoczywa  na  cmentarzu  Verano.  Tutaj,  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. 

Może wielu obecnych członków Grupy nie wie, kim był o. Lombardi, czym się kierował, 
dla  kogo żył,  dlaczego zachęcił  tylu  innych,  aby kontynuowali  jego działalność.  Wiemy,  że 
drzewo odcięte od korzeni usycha i zniekształca się. Dlatego chcemy, aby wszyscy członkowie, 
nade wszystko drugiej i trzeciej generacji GP, powrócili do swych źródeł.”

Rzym, 10 lutego 1994 r., 42 rocznica Ruchu dla Lepszego Świata 
Jose Antonio Ortega, Jose de Jesus Mira, Juan Pedro Cubero 

Słowo od autorki streszczenia 
Teraz już nie pamiętam, jak to się stało, że dyrektor PGP – ks. Marian Wrona zlecił mi 

przygotowywanie  komentarzy z  pism twórcy ruchu – o.  Lombardiego do  czytania  w czasie 
Jutrzni.  Wtedy sięgnęłam po zeszyty.  Szukałam tekstów komentujących słowo Boże na dany 
dzień.  Pierwszy raz było to na konwiwencji  w Józefowie,  chyba w 2001 roku. A potem już 
poszło: przepisywanie kolejnych zeszytów (gdy Irenka Bieńkowska, ze względu na stan zdrowia, 
nie  mogła  już tego robić),  teksty o Lombardim w kwartalniku  Lepszy Świat, przygotowanie 
Dziedzictwa o. Lombardiego na konwiwencję w Nałęczowie. I tym sposobem poznałam trochę 
jego pisma.

Zdecydowałam się na streszczenie zeszytów, bo nauczyłam się z nich wiele. Są trudne 



jako lektura – trzeba je czytać  ze skupieniem. Sam Lombardi mówił, że często nie umie znaleźć 
odpowiednich zwrotów, by wyrazić to, co czuje. Wiedział, że się powtarza, na starych poglądach 
buduje nowe, dojrzalsze, że sytuacje życiowe wymagają kompromisów, uzgodnień, że jest dość 
despotyczny, trudny we współżyciu. To wszystko rzutuje na sposób pisania. Do tego dochodzi 
jeszcze  tłumaczenie,  nie  zawsze  udane.  Ale  w  każdym  zeszycie  znalazłam   przepiękne, 
wzruszające  teksty,  modlitewne refleksje,  poetyckie opisy przeżyć   i  głębokiej  kontemplacji. 
Warto je znać, jeżeli mamy być promotorami Lepszego Świata.

Na  ogół  trzymałam się  treści  zeszytów  uwzględniając  podział  na  rozdziały,  a  nawet 
podrozdziały. Na pewno uczestnicy konwiwencji rozpoznają teksty z moich komentarzy. Jeżeli 
tak się stanie – będę się cieszyć,  że mogłam choć trochę przybliżyć życie i  duchowość ojca 
Lombardiego. Nie każdy ma możliwość poznać całe zeszyty.  Czy wiecie, że ich autor prosił 
Boga  o  błogosławieństwo  dla  tych,  którzy  będą  mieli  siłę  i  cierpliwość  do  czytania  jego 
„dziennika”? Łatwiej  jest  przestudiować 40 stron,  niż około 800. Oddaję Wam te notatki  na 
początku 2008 roku, w którym obchodzimy 100 rocznicę urodzin Twórcy Ruchu dla Lepszego 
Świata, z cichą nadzieją, że sylwetka i dzieło jego życia staną się Wam bliższe.

1. Ricardo Lombardi – człowiek wszechstronny

Zeszyt rozpoczyna się od syntezy życia twórcy Ruchu. Dzisiaj powiedzielibyśmy raczej: 
od kalendarium, a może bardziej CV o. Lombardiego. Autorzy przeprowadzają czytelnika po-
przez najważniejsze daty jego życia, poczynając od 1908 roku a kończąc na 14 grudnia 1997 
roku, gdy „umiera pogodnie w swoim pokoju w Międzynarodowym Centrum Piusa XII w Rocca 
di Papa (Rzym)”. 

W prezentowaniu sylwetki  o. Lombardiego posługują się  cytatami z jego pism. Są to 
fragmenty o charakterze wspomnień, sprawozdań, refleksji, czasem bardzo wzruszających wy-
nurzeń, bezpośrednich zwrotów do Matki Bożej i Jezusa. 

O. Lombardi pisze o swojej rodzinie, kryzysie religijnym, przemianie wewnętrznej, łasce 
kaznodziejstwa, którą obdarzył go Bóg, przepowiada upadek komunizmu, konieczność zmian w 
Kościele. Jest propagatorem Soboru Watykańskiego II. Marzy o założeniu grupy, która by wpro-
wadziła odnowę, wyraża radość z jej powstania i uznania przez władze kościelne. 

Opowiada o swoich ograniczeniach: słabe zdrowie,  poczucie grzeszności,  trudności w 
podejmowaniu harmonijnych kontaktów, zbyt wysokie wymagania stawiane sobie i innym, draż-
liwość, niecierpliwość. Równoważył je poszanowaniem woli Boga, całkowitym oddaniem się 
służbie Kościołowi, umiejętnością przyjmowania prześladowań, troską o najuboższych, wynisz-
czającą wprost pracowitością.

„Kluczem do zrozumienia jego życia i dzieła – mówi najbliższy jego współpracownik – 
Juan Bautista Cappellaro – jest przesłanie Lombardiego na początku i na końcu Wieczernika 
1979 roku, które było jego testamentem dla grupy, zawierającym sens wszystkiego, co przeżył”. 

Przytoczę jego fragment:
„Drodzy bracia, wszyscy pochodzimy od Jedynego, który jest Bogiem. W Synu, przez 

którego wszyscy mówimy, moi Bracia, zostaliśmy stworzeni, aby się wszyscy rozumieli. Jest tyl-
ko jeden język, którym możemy się porozumiewać, to język miłości… Wybaczcie, że mówię do 
was po włosku. Tak się wysilałem, by mówić wszystkimi językami, że w końcu powróciłem do 
języka, którego nauczyła mnie matka… Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga, który mówi 
do nas. Mam nadzieję, że wszyscy  będziemy mogli się rozumieć w całej wieczności”. 

I zakończył: 
„Jestem wzruszony widząc was rozchodzących się po Wieczerniku, pobłogosławionych 

tak widocznie przez Pana. To On nas tu zgromadził. Czujemy Go teraz tak blisko… O Jezu, 
ogarnij ich całkowicie, aby żyli, jak Ty pośród  ludzi, aby nieść  im życie. Co do mnie, czuję, że 
jestem bliski końca. Wydaje mi się, że biorę udział w ostatniej Mszy… Niech Bóg będzie waszą 
radością! Amen. Do zobaczenia”. (Rocca di Papa 3 lipca 1979) 
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2. Historia człowieka zdobytego przez Boga

Tytuł, jaki Komisja do Publikacji Dzieł Ojca Lombardiego nadała zeszytowi – tylko z po-
zoru jest przesadzony. Przytoczę uzasadnienie zawarte we wprowadzeniu do zeszytu: „Jedno jest 
pewne w historii tego człowieka; jego całe życie i całe jego dzieło mogą być wytłumaczone je-
dynie tą niezmierną łaską, jaką otrzymał, to znaczy, że został pochwycony przez Chrystusa, a za-
tem łaskę bezustannego dążenia całą swą istotą do doskonałości”.

Pierwszy rozdział Utożsamiać się z Jezusem, gdzie Lombardi pisał: 
„Nigdy nie przestanę powtarzać tego, że podstawą mojego biednego życia jest Pan, który 

je uczynił i to sprawił, że taki jest… I na wszystkich szerokościach geograficznych, we wszyst-
kich rozkładach jazdy, jedynym ideałem, który mnie pchał był Jezus; aby Go głosić, by żył w 
sercach, aby rozprzestrzeniać Jego Królestwo pokoju i prawdy, z jednego głównego tematu do 
drugiego, z jednej rasy do drugiej, z jednego języka do drugiego”. (Wspomnienia nr 36 z dnia 
29.07.74)

„Odkąd opuściłem moją rodzinę, aby zostać zakonnikiem, w 1926 r., gdy byłem studen-
tem prawa na uniwersytecie w Rzymie, muszę powiedzieć, że moim pierwszym wielkim do-
świadczeniem w życiu było doświadczenie Boga. To prawda, że w tym czasie uzyskałem dwa 
doktoraty i  przygotowałem trzeci:  z filozofii,  literatury i  teologii.  Ale 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 nazy-
wał 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 podo-
bało. On żył i wydawało mi się, że to On myślał i działał we mnie, tak jak chciał”. 

O. Lombardi mówi o swoich postanowieniach, którymi będzie się w życiu kierował, by 
Bóg pozwolił mu wypełnić Jego wolę, gdyż uważa, że takie jest jego posłannictwo. Bóg był z 
nim we wszystkich zmaganiach zmierzających do utworzenia GP – „miałem uczucie, że działał 
od wewnątrz” (MF, str.166). 

W rozdziale Głos Jezusa dla dzisiejszej ludzkości Lombardi pisze: 
„Wydaje mi się teraz oczywiste,  że Bóg chce zrealizować olbrzymie dzieło dla dobra 

świata, działając sam przeze mnie; prowadząc nową ewangelizację skierowaną i rozciągniętą na 
całą ludzkość. Aby Jezus mógł używać mnie jako swojego narzędzia, muszę stać się i ukazywać 
jako głos Jezusa do dzisiejszej ludzkości”. 

Za tym stwierdzeniem znów idą jego postanowienia, które pomogą mu  dobrze wykonać 
zadanie. Zacytuję tylko jedno: 

„Tak więc prowadzony przez Niego, pójdę jako pielgrzym, tam, dokąd On mnie popro-
wadzi,  nie  mając  ani  miasta,  ani  domu,  ani  mieszkania,  nie  niepokojąc  się  o  moje  liche 
zdrowie… nie szukając oparcia ludzkiego – jak Jezus. On tak postępował w swoim życiu ziem-
skim i w dalszym ciągu chce to robić we mnie, w swoim nowym przejściu przez moje życie”. 
(Ćwiczenia duchowe, 7-14.08.48)

Lombardi mówił: 
„Jestem niczym. O wiele mniej, niż niczym, a jeżeli moje kazania dają jakieś owoce, to 

dlatego, że Chrystus mi pomaga…” Pod koniec życia napisał w swym Dzienniku słowa: „Weź 
moje życie, Jezu! Jestem prawie pewien, że dobiega ono końca. Pragnę przeżyć ten etap w ukry-
ciu, całkowicie dla Ciebie… Maryjo, Matko, daj, abym należał bezustannie do Twego Syna – Je-
zusa”. 

Następne rozdziały omawiają okoliczności złożenia przez Lombardiego ślubów doskona-
łości, jego odwoływanie się do Boga czasem w formie refleksji a najczęściej modlitwy, wspo-
mnienia o kontaktach z rodziną i swojej młodzieńczej miłości, o podróżach i słabości fizycznej, 
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nawet o swych wątpliwościach na temat: które jego natchnienia pochodzą od Ducha Świętego, a 
które nie, skoro papież nie chce ich słuchać.

Zeszyt kończy się świadectwami wielu osób przekonanych, że Lombardi był człowie-
kiem Bożym. Jest wśród nich papież Pius XII,  który skierował do niego słowa: „Już Ci mówi-
łem, że wszystko w twoim życiu jest niewytłumaczalne, że to ciągła seria cudów. Jest tu palec 
Boży” (Audiencja 10.06.52). Papież Paweł VI: „Ja także ci mówię, że Jezus jest z tobą i podtrzy-
muje wszystkie twoje wysiłki. Idź naprzód” (Audiencja i Dziennik – 12.03.69). Jeszcze kilka na-
zwisk: ks. Calabria – ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II, kardynał Eduardo Pironio, 
kardynał Angello Rossi z Brazylii, Georgio Rocha z Portugalii… a nawet Matka Teresa z Kalku-
ty.

Do mnie przemówił szczególnie fragment z Dodatku 1 do zeszytu 2. Dotyczy odpowiedzi 
na pytanie: Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj, czy uczyniłby świat lepszym? Odpowiedź o. Lom-
bardiego brzmi: 

„Nie jest niemożliwością spotkać Jezusa 1958 roku, czy w jakimkolwiek innym (2007?): 
możemy go widzieć, mówić do Niego, służyć Mu. Za każdym razem, kiedy spotkamy kogoś, 
znajdujemy się przed Nim. Widziałem Jezusa! Tak często jeszcze będę Go widział. On ma twarz 
rolnika, żony, chorego, dziecka… Wołał mnie. Jeszcze mnie zawoła… Chcesz zobaczyć Jezusa? 
Gdybyś Go widział w potrzebie, zaprosiłbyś Go do swego stołu? Do ciebie? Zrób to dla brata, a 
będzie to zrobione dla Niego. Nie maltretuj nikogo, bo maltretowałbyś samego Jezusa.”

A w Dodatku 2 zawarł słowa:
„Dzisiaj Jezus żyje, działa, kocha, odkupuje, zbawia, wielbi swego Ojca… poprzez osoby 

bardzo intensywnie odbierające Jego działanie. My jesteśmy Ciałem Chrystusa” (Mówił wtedy o 
GP – wg. Juana A Vega, jednego z pierwszych towarzyszy o. Lombardiego).

3. Człowiek zakochany w Królestwie Bożym

O. Capellaro, najbliższy współpracownik o. Lombardiego,  napisał we wstępie do tego 
zeszytu (luty 1980): 

„Cała jego istota była skoncentrowana na jednym punkcie: zbawienia wszystkich ludzi i 
ludzkości w Jezusie Chrystusie. Pchany prawie przez obsesję kochał Kościół bezwarunkowo, z 
prostotą dziecka i siłą matki, pomagając mu w pełnieniu jego misji coraz doskonalej i z nagło-
ścią wymaganą przez historię. Dlatego odmawiał przystosowania się lub pójścia na kompromis 
ze wszystkim, co w ten, czy inny sposób mogłoby wydawać się powierzchownym lub mizernym, 
odciągającym  go  od  «jedynego,  co  konieczne»  albo  opóźniającym  realizację  Królestwa 
Bożego”.

Sam Lombardi w liście do Pawła VI (08.10.75) napisał:
„Idea Królestwa Bożego  opanowuje mnie coraz bardziej, do tego stopnia, że zmienia 

moje życie.”
Rozdział pierwszy Od nacjonalizmu do wizji powszechnej omawia przejście Lombardie-

go od czucia się włoskim nacjonalistą w czasie swego wzrastania do miłości wszystkich „ludów 
świata”, opowiada o jego doświadczeniach głoszenia kazań nie tylko w Italii, ale w Austrii, Bel-
gii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, potem w Indonezji, w Rangunie, w Birmie. 
Wspomina wizytę w klasztorze buddyjskim, gdzie napisał: 

„Zwiedziliśmy słynną pagodę. Robi ona ogromne wrażenie. Setki posągów Buddy i ol-
brzymia kopuła ze złota. W świetle mojej refleksji nad Królestwem, doświadczam olbrzymiego 
wrażenia widząc tych wszystkich ludzi, modlących się z taką pobożnością. Dawniej mówiło się 
nawet, że to «kult diabła». Teraz widzimy z wielką radością, że ta cześć oddawana jest Bogu, 
prawdziwemu Bogu, bo jeden tylko jest Bóg! To jest Królestwo Boże w świecie. Tyle ludzi pro-
stych, pokornych, dobrych… Jezu, Matko Boża, zbawcie ich wszystkich” (Dziennik, 14.12.74).

Rozdział Podróż przez Królestwo – to wspomnienia o. Lombardiego z podróży do Azji 
(luty - maj 1976), bo tam było wiele milionów ludzi, którzy „nie są ochrzczeni i nie mają innej 
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drogi zbawienia, niż miłość”. Był w Jerozolimie, w Singapurze, Indiach, na Tajwanie, w Chi-
nach, Korei, Bangladeszu. Lombardi pisze w swoim Dzienniku: 

„Buddyści, muzułmanie, hindusi, „poganie” różnego rodzaju, maoiści i także widok ate-
istycznych mas. A jednak Bóg naprawdę chce ich zbawić. Nie jest więc niemożliwe, aby nauczy-
li się kochać? Tylko Bóg zna wewnętrzny stopień miłości konieczny i wystarczający, aby być 
zbawionym…”

Na wieczerniku, gdy jeszcze był dyrektorem Ruchu dla Lepszego Świata, po doświadcze-
niach w Azji i Meksyku, powiedział, że czuje się osobiście odpowiedzialny za głoszenie Króle-
stwa Bożego na całym świecie i że jest to zadanie dla całej grupy.

Ostatni okres jego życia – 3 lata – to rozdział mówiący  o jego wątpliwościach, obawach, 
cierpieniach i samotności. „Te godziny trwogi to jest najlepsze, co mogę ofiarować dla Króle-
stwa. To związane jest także z moim ślubem doskonałości. Matko, pomóż mi”.

4. Proklamacja Lepszego Świata
Ze wstępu:
„W tym zeszycie zostały przedstawione niejako źródła,  początki Ruchu dla Lepszego 

Świata. Można w nim znaleźć interesujące aspekty, których znajomość zawsze jest niezbędna, 
aby lepiej zrozumieć źródła Ruchu i jego Grupy Promotorów.”

Zeszyt podzielony jest na 3 rozdziały omawiające etap przed proklamacją, czas jej ogło-
szenia i jej skutki .

Rozdział 1: Układy przedwstępne proklamacji. Aby uzyskać wgląd w sytuację przytoczę 
relację o. Rotondi, bezpośredniego świadka wydarzeń: 

„Pius XII ze wzrastającą ojcowską troską śledził prace realizowane przez o. Lombardie-
go, których echa, coraz bardziej znaczące, nieustannie do niego dochodziły. W ten sposób naro-
dziła się  relacja, która zasługiwałby na obszerne omówienie (…) dotyczące nie tylko ilości spo-
tkań, klimatu, tonu, ożywienia, śmiałości (…) wraz ze wszystkimi nieuniknionymi napięciami, 
gdy spotyka się Głowa Kościoła i „prorok”, którego miał przed sobą. Szybko zaczęli rozmawiać 
o potrzebie, o konieczności naprawy Kościoła, by lepiej służył światu. Ta reforma miała rozpo-
cząć się z góry, od samego papieża, poprzez jego osobiste zaangażowanie. Następnie miała objąć 
całą rzeczywistość Kościoła, przechodząc poprzez kardynałów, kurię rzymska, biskupów, księży, 
zakonników, aż do osiągnięcia wszystkich i wszystkiego.

15 sierpnia 1948 roku – pisze o. Rotondi – sam osobiście zaniosłem Piusowi XII 80 – 
stronicowy plik. Gdy się go czyta, pozostaje się pod ogromnym wrażeniem prawdziwie proroc-
kiej intuicji, niesamowitej precyzji, śmiałości poglądów, a zarazem pokornej ufności O. Lombar-
diego”. 

Funkcję przekazania propozycji odnowy Świętej Kongregacji zlecił papież samemu Lom-
bardiemu. Ale dostojnikom Kościoła nie przypadła do gustu. Stąd pewnie wynikło późniejsze 
odsunięcie Lombardiego od udziału w soborze.

Kiedy  trzeba było zrezygnować z dalekosiężnych planów, papież zdecydował, że trzeba 
zacząć od Włoch, a potem objąć  inne kraje Europy, a nawet inne kontynenty. I tak się zaczęło. 
O. Lombardi  razem z o. Rotondim wyjechali do Ameryki Południowej.

„Nigdy wcześniej nie byłem na tym kontynencie – wspomina o. Lombardi – Pierwszy raz 
mówiłem po hiszpańsku, a nawet po portugalsku w Brazylii. Głosiłem w 12 krajach (47 mia-
stach) o świecie, który należy zbudować w Jezusie. Poza przemówieniami w katedrach, na are-
nach i kilkakrotnie na placach publicznych, miałem kilka specjalnych spotkań z księżmi, zakon-
nicami,  działaczami świeckimi,  odpowiedzialnymi itd.  Poznałem wiarę tych ludów, ich entu-
zjazm, ich relatywną ignorancję religijną połączoną ze wzruszającym pragnieniem. To tam mia-
łem wrażenie, że ci ludzie chcą budować przyszłość, podczas, gdy między nami zbyt broniono 
przeszłości”. (MF, str.33)

5 stycznia 1952 r. wrócili do Rzymu po czteromiesięcznej podróży, a już 13 stycznia na 
audiencji u papieża zdecydowano rozpoczęcie odnowy w diecezji rzymskiej, której biskupem 
był Pius XII. Zaangażował się w nią osobiście i obiecał wygłosić proklamację przez radio. Lom-
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bardi przeżywał mocno każdy dzień, co owocuje zapiskami w zeszycie (sobota 18 stycznia do 9 
lutego).

Rozdział 2 Proklamacja. Datą wybraną przez papieża był dzień 10 lutego – święto NMP 
z Lourdes, jak gdyby chciał podkreślić:

„Maria przyszła wstrząsnąć nami do nowej gorliwości religijnej w wieku racjonalizmu i 
rebelii Ojciec Święty wygłosił przez radio watykańskie słynną Adhortację do rzymian lansując w 
ten sposób mobilizację Rzymu na rzecz Lepszego Świata. Miliony osób słuchało go w innych 
miastach. Wcześniej, czy później proklamacja obejmie również ich”. 

„To była wielka radość… „Maryjo, udało się po tak wielu latach! – pisze Lombardi – Tak 
bardzo czekałem na ten dzień. I to wszystko rozpocznie się właśnie od Rzymu!... Wszystko i tyl-
ko dla Jezusa, dla Ciebie, Jezu! Matko, pomóż nam! Papież poprosił Cię uroczyście tego wieczo-
ru. (Dziennik,10.02.52)

Następnie  Komisja  Publikacji  Dzieł  Lombardiego przytoczyła  cały tekst  proklamacji. 
Ograniczę się tylko do jednego zdania Piusa XII: 

„Tak samo, jak pewnego odległego już dnia przyjąłem na siebie, bo tak spodobało się 
Bogu, ciężki krzyż pontyfikatu, tak samo dzisiaj przyjmuję obowiązek bycia, na tyle, na ile po-
zwolą mi moje wątłe siły, heroldem Lepszego Świata, którego chce Bóg”.

Rozdział 3 Po proklamacji. Nazajutrz w auli Audytorium Pałacu Piusa o. Lombardii obja-
śniał wypowiedź papieża poszerzając problematykę i projekt na cały świat. Potem nastąpiły licz-
ne relacje w dziennikach rzymskich (m.in. w L'Osservatore Romano), reakcje prasy lewicowej 
przeciwko „mikrofonowi Boga” – jak nazywano o. Lombardiego, narady odpowiedzialnych na 
temat strategii działania, rozgrywki wysokiego kleru, upolitycznianie wypowiedzi Ojca Święte-
go, wreszcie jasno postawiona przez Piusa XII sprawa, że to o. Lombardii ma przemawiać, nikt 
inny w jego imieniu.

Następne rozdziały zeszytu mówią o echach proklamacji poza Rzymem, w Czechach, 
Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej. Zacytuję fragment gazety Ecclesia:

„Jest to program bardzo konkretny i pozytywny, który nie tylko nie zawiera żadnych ak-
centów nienawiści, tak jak wiele innych programów, ale ma na celu budowanie miłości. To wiel-
ki eksperyment, którego świat jeszcze nie przeprowadził; to masowe wezwanie skierowane do 
wszystkich tych, którzy wierzą w Ewangelię, a więc wezwanie do miłości, aby przechodząc po-
nad wszelkimi podziałami, zaangażowali się w realizację wspólnego dobra”.

5. Posłaniec, pielgrzym i wędrowiec dla lepszego świata

Rozpoczęcie drogi kaznodziei,  podróżnika i  ewangelizatora w Padwie,  Bolonii,  Pizie, 
Wenecji, a potem coraz dalej i dalej… zaczęło się dla Lombardiego z pozoru bardzo przypadko-
wo. Ojciec Karol Boyer, prefekt studiów na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie nie mógł 
przyjąć zaproszenia na przemówienie na Uniwersytecie Padewskim. Zlecił to swojemu studento-
wi o. Lombardiemu, który miał wtedy 30 lat. Po trzytygodniowych wykładach napisał w swoim 
Dzienniku: 

„To było moje pierwsze doświadczenie apostolskie podstawowe dla mnie: sale wypełniły 
się aż do przepełnienia. Zupełnie nieoczekiwane echo tych przemówień dawało mi wyraźne wra-
żenie,  że czasy umożliwiły kontakt nowy i  głęboki między wielką myślą tradycyjną i  myślą 
współczesną”.

Mówić o Lombardim posłanym i pielgrzymie świata to mówić o kaznodziei. Nie na próż-
no otrzymał od ludu włoskiego, za swe słynne kazania na temat Krucjaty miłości – najpierw w 
Italii i potem w tylu innych krajach – określenie: „mikrofon Boga”. Ta właśnie nazwa stanowi 
pierwszy rozdział zeszytu. 

Rozdział 2 Masz przepowiadać po całym świecie. Z jego własnych notatek wiemy, że po-
mysł pójścia poza granice Włoch zrodził się na przełomie 1948/9 roku : 
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„Myślą centralną było wtedy, że – między komunizmem i kapitalizmem – przyszłość była 
w Jezusie,  Zbawicielu w Jego orędziu  braterstwa… Nagle  otwierał  się  horyzont  bez granic. 
Wschód i Zachód były dwoma światami stanowiącymi kontrast, w środku był – czy powinien 
ukazać się – Jezus jako Zbawiciel, a z nim nowa era. Tak będzie… Serce mówiło mi to jasno.” 
(Wspomnienia nr.4,15.04.73)

Ojciec Lombardi odwiedził ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach, wiele z nich 
kilkakrotnie. Pierwsza była Austria, później Paryż, różne miasta Belgii i Szkocji, następnie Stany 
Zjednoczone i Kanada i ponownie Austria i Niemcy. 

„Nazwy miast tworzą taki zamęt w mojej głowie, że nawet nie mogę ich sobie przypo-
mnieć. W tych latach pomoc Boga była wyjątkowa”. (Wspomnienia nr 4, 14.04.73)

W Fatimie w 1953 roku rozważał taką myśl: „odnowa Kościoła upragniona przez papieża 
łączy się z wolą Maryi, by odnowić świat”. 

W Nowym Jorku w katedrze św. Patryka mówił:
„Jakie posłanie niosę całej ziemi? Oto ono: komunizm musi upaść i wcześniej, czy póź-

niej on upadnie. Wzniósł się przeciw Bogu, jak mało ruchów w historii i Bóg go obali. Gdy ko-
munizm upadnie, wyłoni się nowa myśl, zostanie przyjęta nowa organizacja społeczna, która 
przyjmie, co było słuszne w komunizmie, unikając jego błędów. Trzeba iść dalej niż komunizm i 
nie wracać do tego, co było przed nim... Trzeba dać wszystkim ludziom chleb, dach nad głową, 
pracę, aby mogli żyć i mieli możliwość posiadania rodziny, jeśli tego chcą. Wszystko to jest pra-
wem każdego człowieka i państwo powinno go bronić nawet przechodząc ponad własnością pry-
watną. Tego uczy Ewangelia i ona jest z pewnością słowem, na które czeka dzisiejszy świat”.

W Meksyku mówi o wielkiej przepaści pomiędzy biedotą a bogatymi: „Oświadczam w 
imieniu Boga, że straszną niesprawiedliwością jest ludzka nędza, w jakiej żyje tylu ludzi”.

Na Kubie: 
„Wasz kraj jest bogaty, ale bogactwa są źle rozdzielone. Katolicy kubańscy mało cierpieli 

i są bardzo bogaci, dlatego ich wrażliwość na sprawy duchowe jest przytępiona… Są zimni, za-
mknięci w sobie, szczególnie, gdy chodzi o sprawy społeczne… Bogactwa przysłoniły wam sens 
wieczności. Obudźcie się, zanim będzie za późno”. (Dziennik,11.12.51)

Był w Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku, Peru, Ekwadorze, Kolumbii, Wenezueli. Aż 
do 1965 roku Europa i Ameryka były domem Lombardiego. W Ameryce był wiele razy ( w la-
tach: 1952, 1953, 1956, 1963, 1966). Ostatnią podróż za ocean podjął w 1976 roku, już ogarnięty 
pasją Królestwa Bożego.

Kolejny rozdział W Azji. Jego pierwsza podróż do Azji odbyła się w okresie od 2 stycznia 
do 15 lutego 1965 roku.  (Colombo, Sri  Lanka – dawniej  Cejlon,  Indie,  Wietnam, Tajlandia, 
Bangkok, Birma). Szczególnie przeżył spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty, która powiedziała 
mu, że jego praca przyniesie owoce poprzez cierpienie wewnętrzne  i sprzeciwy możnych całego 
świata. Ona pochodzi od Boga, a on musi jeszcze dużo zrobić dla Niego… O. Lombardi wspo-
minając to spotkanie dodaje proroczo: „Jezu, to jest z pewnością święta, jej dzieło jest godne po-
dziwu, Jezu!”

Druga podróż  – w 1970 roku (Filipiny, Japonia, Tajwan, Hongkong).
Trzecia od października do grudnia 1974 (Indie, Honkong, Indonezja, Pakistan, Bankok).
Ostatnia – od 20 lutego do 19 czerwca 1976 roku. 
„Próbowaliśmy prowadzić dialog z największymi teologami na temat Królestwa Bożego, 

nawet poza Kościołem, składaliśmy wizyty kardynałom, nuncjuszom, biskupom, przełożonym, 
księżom, nawiązywaliśmy kontakty z ważnymi przedstawicielami głównych religii niechrześci-
jańskich i posiadających nazwy chrześcijańskie niekatolickie, prowadziliśmy ćwiczenia i różne 
rekolekcje. Zwracaliśmy zawsze jak największą uwagę na Grupy Promotorów dopiero powstają-
ce lub już umocnione”. (Memorandum dla C.P. 10.07.1976) 

Odwiedzili wtedy 13 krajów: Izrael, Indie, Sri Lanka, Singapur, Filipiny, Tajwan – For-
moza, Japonia, Korea, Hongkong, Tajlandia, Bangladesz. W kolejnych krajach odwiedzali dwa, 
trzy, a nawet cztery  miasta.

7



Rozdział W Oceanii. Był to dla niego kontynent najbardziej oddalony geograficznie. Ale 
był tam co najmniej 2 razy. Po raz pierwszy w 1972 r. w towarzystwie księdza australijskiego i 
siostry Rity z Tajwanu. Zorganizował rekolekcje w trzech głównych miastach: Sydney, Melbour-
ne i Perth. Tam było spokojnie. Kościół nie chciał żadnych zmian i problemów. Po raz drugi w 
1973. Podjęto wtedy w Perth decyzję utworzenia Ruchu dla Lepszego Świata dla zachodniej Au-
stralii, ale nie określono kontaktów z grupą w Sydney i z całym kontynentem.

Rozdział  W Afryce. W archiwum znajdują się również rozmaite rękopisy dotyczące po-
dróży o. Lombardiego do Afryki. Opowiada w nich swoje wrażenia, najczęściej na temat przyję-
cia i przesłania, z którym przyjechał. W styczniu  1971 roku o. Lombardi spędza 15 dni w Char-
tumie, w Sudanie, ale zainteresowanie jego przesłaniem nie było wielkie. Towarzyszy mu dele-
gat papieski. Kościół był tam bardzo biedny, a kraj rozległy. W następnym roku przyjechał i za-
notował w swoim Dzienniku: 

„Po raz drugi pracuję w Afryce. Jezu, zbaw ich wszystkich! Historycznie byli oni wszy-
scy poniżeni i uważani za rasę niższą, za niewolników. Spacerowaliśmy razem, delegat apostol-
ski i ja. Mówiłem mu o diecezjach pilotowych.”

I znów za rok wrócił o. Lombardi na czarny ląd, tym razem z konkretnym programem. 
Pragnie rozpocząć pracę tworząc zespoły diecezjalne, które zapewnią służbę na poziomie naro-
dów i kontynentu. W Kenii, w mieście Nairobi, zachwycił się dojrzałością sióstr karmelitanek. 
Był tu gościem Nuncjatury Apostolskiej.

Małe wyjaśnienie: niezgodnie z kolejnością rozdziałów, zostawiłam na końcu refleksje 
komisji na temat znajomości języków. Sprawa ważna, gdy podróżuje się po całym świecie. To 
była rzecz niezwykła, bo o. Lombardi przemawiał w siedmiu językach. Sam poświęcił temu jed-
no ze swoich Wspomnień (nr 4). Wyznaje tam, że w latach szkolnych nie chciał się uczyć żadne-
go języka. Potem uczył się francuskiego przez trzy lata, ale nie opanował go do tego stopnia, by 
mógł w nim mówić. Zwrócił na to uwagę Pius XII, mówiąc mu, że za granicą mogą go rozumieć 
tylko emigranci.

W Wiedniu – w 1949 roku – Lombardi wyznaje: 
„Nie rozumiałem większości słów, które czytałem, chociaż ponad tekstem było tłumacze-

nie napisane ołówkiem. Na końcu tłum był prawdziwie wzruszony i wiele osób podchodziło 
dziękując… Pomoc Pana była wyjątkowa!”

A do końca tego roku w czasie ćwiczeń posługiwał się już trzema językami: niemieckim, 
francuskim i angielskim. Tak samo było z hiszpańskim i portugalskim. W Nowym Jorku, Mont-
realu, Toronto, Ottawie dziwiono się jego doskonałemu amerykańskiemu akcentowi. Lombardi: 

„Mam coraz silniejsze wrażenie, że mówienie różnymi językami odbywa się przy nad-
zwyczajnej pomocy Boga. Kiedy mówię prywatnie jestem niezdolny do wypowiedzenia się, kie-
dy inni mówią, prawie nic nie rozumiem. Jednak przemówienia publiczne są zrozumiałe: nie ma 
wrażenia cudu, ale z pewnością słowa nasuwają się same.”

6. Sens mego życia – reformowanie Kościoła

W tym zeszycie Komisja Publikacji Dzieł Lombardiego  chce położyć nacisk na poznanie 
„wnętrza tego człowieka, dotrzeć do jego intuicji, według której ułożył hierarchię wartości. Sło-
wem, chcemy przeniknąć do tego, co nadało największy sens jego życiu i o co przeprowadził 
najcięższą walkę: o reformę Kościoła”. 

Reforma posiada trzy cechy: jest wspólnotowa, ciągła i powszechna. Aby ją urzeczywist-
nić – według Lombardiego – potrzebna jest między innymi grupa właściwie  zorganizowana i 
całkowicie poświęcona temu zadaniu. Powinna posiadać specyficzne cechy i powinna być utwo-
rzona przez ludzi o różnych powołaniach kościelnych. Powinna być również przekonana o po-
trzebie odnowy Kościoła „do tego stopnia, aby była gotowa zginąć i nawet umrzeć dla tego Ko-
ścioła, aby tylko on odnowił się i wzrósł”.

Lombardi – na prośbę o. Rotondi – nazwał wspomnienia zawarte w tym zeszycie „moją 
walką”, bo jego życie takie właśnie było: walką dla lepszego świata przez lepszy Kościół.

8



Rozdział 1 Wszystko w moim życiu zbliżało się w jednym celu i było w jego służbie: Ko-
ściół. Jest to jakby opowiadanie o. Lombardiego o początkach powołania i szczególnej łasce, 
którą otrzymał. Wszystko w jego życiu – prowadzonym przez Opatrzność – było jakby strumie-
niem wpływającym do wielkiej rzeki Kościoła. Pisze o swojej rodzinie, szkole, kryzysie wiary, 
studiach świeckich, wstąpieniu do zakonu, kontaktach z papieżami, biskupami księżmi, zakonni-
kami, rodzinami, młodzieżą, problemach społecznych. 

„Wszystko jakby wpływało i służyło, w sposób godny podziwu, jednemu celowi: przygo-
towaniu mnie do tego, czym byłem w promowaniu odnowy Kościoła i służenia mu z silną wolą 
budowania powszechnego Królestwa Bożego”. (Wspomnienia nr 40, 31.08 1976)

Zaczęło się od ultimatum dla papieża Piusa XII: albo zaczniemy reformę dobrowolnie, 
albo „Bóg posłuży się swoim biczem” (Rzym, 07.08.1950), potem była zgoda Piusa XII na pro-
klamowanie w Italii, błogosławieństwo papieża przed długą podróżą do Ameryki (04.09.1951), 
spotkanie z siostrą Łucją w Fatimie w drodze powrotnej zza oceanu, przygotowanie soboru i pra-
ca  misyjna  na całym świecie  ze szczególną troską o tworzenie  Grup Promotorów wszędzie, 
gdzie był.

Rozdział 2 Walka o lepszy świat przez lepszy Kościół. W życiu o. Lombardiego przewija-
ły się ciągle trzy doświadczenia: Boga, świata i Kościoła przekształcające się w wizję: Kościół, 
świat, Królestwo Boże.

W 1976 roku napisał we Wspomnieniach:
„Zacząłem pojmować jakby inne misterium wiary chrześcijańskiej. Po misterium jedno-

ści i Trójcy Świętej, po misterium wcielenia i śmierci Syna, widziałem to trzecie misterium prze-
miany całej ludzkości w Bogu, której chce Bóg. I dlatego chciałbym umrzeć na ziemiach Azji 
czy Afryki, aby móc krzyczeć na końcu, że wszyscy jesteśmy braćmi, że Ojciec nas kocha jako 
swoje dzieci, chrześcijan lub niechrześcijan i osiągnąć w ten sposób z tyloma ludźmi końcowe 
zmartwychwstanie”. 

A do GP w Meksyku, w listopadzie 1976 roku powiedział:
„Jesteśmy wezwani do służenia całej ludzkości, aby się przekształciła w rodzinę Bożą. 

Bóg chce Kościoła, który cieszyłby się, że jest tylko sługą świata”.

Rozdział 3 Dla wspólnotowej, stałej i całkowite odnowy Kościoła. Rozdział jest analizą 
całej działalności Lombardiego poprzez nauczanie, rekolekcje, spotkania, tworzenie GP w róż-
nych krajach i na różnych kontynentach, projekty duszpasterstwa przyszłości. W liście do papie-
ża, Pawła VI napisał w 1977 roku, że 27 grup narodowych służy już Kościołowi we wszystkich 
wymiarach jego działalności, w tym w wymiarze ekumenicznym.

W rozdziale następnym o. Lombardi pyta: „Kiedy się skończy moja walka?” Komu zada-
wał to pytanie? Najpierw sobie, bo widać życie przynosiło mu wiele cierpień, znużenia i znie-
chęcenia, pokusy i czasem długich okresów bezradności, zwątpienia, „ciemnej nocy”. Zadawał 
je innym, a nawet Bogu. Jego Dziennik pełen jest znaków zapytania. Pierwszy policzek otrzy-
mał, gdy odsunięto go od spraw soborowych. Nie występował publicznie przez siedem lat. Cier-
piał z powodu ataków na jego książkę Sobór. O reformę miłości. Potem były zarzuty, że wszyst-
ko chce zrobić sam i od razu. Odpowiadał, że dopóki żyje… W Dzienniku pod datą 05.09.1963 
napisał: 

„Teraz rozumiem coraz bardziej, że jestem krótkim momentem w historii, która będzie 
trwała bez przerwy, kiedy zniknę… i będzie budowała rzeczywistość, która skończy się przy 
końcu wieków, aż Jezus stanie się Panem świata”.

 Potem znów następowały kolejne wątpliwości, poczucie pustki… najcięższy rok 1967, 
gdy wydawało się, że ruch powinien zniknąć lub odrodzić się pod inną nazwą, rozważania, czy 
zrezygnować z walki, czy tak do końca się męczyć.

Zeszyt kończy się rozdziałem  Świadkowie walki. Pozbierano w nim wypowiedzi wielu 
osób  o  Lombardim jako człowieku Kościoła.  Wypowiadają  się  m.in.  kardynałowie,  biskupi, 
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współpracownicy, księża diecezjalni, pierwsi członkowie GP (o. Jaime Zudaire – z Hiszpanii, o. 
Cappelaro z Argentyny, br. Basilo Ruenda z Meksyku, o. Fernand La Roccelle z Kanady, s. Jom-
bund – zakonnica z Tajlandii… i wielu innych). Przytoczę fragment wypowiedzi o. Wolfganga 
Heissa z Austrii:

„O. Lombardi zmienił moje życie. Czuję w sobie coś z jego pasji dla Królestwa i dla 
świata… Jego słowa poruszyły mnie do głębi duszy… był człowiekiem modlitwy… W całym 
życiu nie widziałem człowieka, który by tak cierpiał. Ta lekcja będzie trwała dla mnie zawsze”. 

7. Prorok Soboru Watykańskiego II – razem z Piusem XII

Jest  to  jeszcze  jeden  przewodnik  po  egzystencji  o.  Lombardiego  „opanowanej  przez 
Chrystusa”. Jego pasją było Królestwo Boże, a jego główną walką – reforma Kościoła. „Może-
my o nim mówić jako o prawdziwym proroku Soboru– pisze we wstępie do tego zeszytu Komi-
sja Publikacji – rozumiał jego potrzebę na długo przed jego zwołaniem (o 12 – 15 lat wcześniej), 
mówił o nim z Piusem XII przy różnych okazjach. Był rzeczywistym narzędziem papieża do re-
alizacji konkretnych kroków odnośnie ewentualnego powołania soboru i później wywarł duży 
wpływ na przygotowanie tego wielkiego wydarzenia kościelnego.”

Ten zeszyt obejmuje okres przedsoborowy (lata 1939 – 1958). Rozpoczyna go wypo-
wiedź o. Rotondi – bezpośredniego świadka kontaktów o. Lombardiego z papieżem Piusem XII, 
(stąd tytuł pierwszego rozdziału: Relacje specjalne z Piusem XII), który rozumiał troskę zakonni-
ka o naprawę ówczesnego Kościoła zaczynając od samej „góry”. Papież udzielił o. Lombardie-
mu co najmniej 18 audiencji prywatnych i nie wszystkie były krótkie, nie licząc  spotkań przy in-
nych okazjach, jak na przykład w czasie audiencji publicznych lub w czasie interwencji w radio, 
poczynając od kaplicy papieża.

Gdy papież był bardzo chory (luty 1954 r.) Lombardi napisał do niego list, który ukazuje 
wprost synowską relację piszącego: 

„Przez ten skromny list wchodzę do biura Waszej Świątobliwości ze wzruszeniem, które-
go nie potrafię wyrazić. Wydaje mi się, że jestem synem, który puka do drzwi swojego ojca i ser-
ce mocno mi bije. Ale mam także wielką ufność: chcę otworzyć Waszej Świątobliwości moje 
serce i podzielić się z nim wszystkim, co jest marzeniem mojego życia i co mi się wydaje – jeżeli 
się nie mylę – podstawowym powołaniem mego życia, od lat przygotowanym dla mnie przez 
Pana, najważniejszym, jakie mi dotąd powierzył dla dobra Kościoła. Ale oczywiście tylko Wasza 
Świątobliwość może o tym sądzić w świetle Boga. To dlatego serce bije mi tak mocno, kiedy pi-
szę do Waszej Świątobliwości…”

Drugi nosi tytuł Człowiek „charyzmatyk” mówi do papieża o odnowie Kościoła. Lombar-
di tak ocenia stan ówczesnego Kościoła:

„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…”.

Nalegał wobec papieża na potrzebę biskupów w nowym stylu, na ograniczenie wieku do-
stojników, na kardynałów kurii skutecznych w służbie dla  Kościoła z możliwością zmieniania 
ich, gdy byli inni zdolniejsi. Mówił o formacji zakonnic, o seminariach, o pomocy dla młodego 
duchowieństwa, o dowartościowaniu laikatu, o szkołach katolickich, o prasie lepiej przygotowa-
nej i potężniejszej, o przenikaniu chrześcijaństwa do społeczeństwa, o budowie nowego świata w 
Jezusie. Pius słuchał, poprawiał, żartował, wskazywał trudności, ale zachęcał zwłaszcza do prze-
mawiania do tłumów, jakby w tym upatrywał jego szczególnego powołania.

„Przez długie lata – mówi o. Lombardi – miałem wrażenie, że mój skromny głos docierał 
do niego w pewien sposób, jakby to był głos Boga. Powiedział mi to wyraźnie. Starał się też 
działać zgodnie z nim. Ale za nim znajdowała się Kuria Rzymska, pewna siebie i Kościoła, i nie 
było człowieka, który mógłby się temu przeciwstawić”. (M.F. s. 13 -14)

Kiedy o. Lombardi zaproponował Ojcu Świętemu zmiany na kluczowych stanowiskach 
w Kurii Rzymskiej – rozpoczęły się ostre ataki na niego, aż do odsunięcia od udziału w obra-

10



dach. Przeżył to bardzo boleśnie, ale cały czas działał, organizował Ćwiczenia dla księży i bisku-
pów – uczestników soboru, pisał, głosił kazania, jeździł na misje, umacniał Ruch dla Lepszego 
Świata. 

W dalszej części zeszytu Komisja przytacza znaczące audiencje u papieża i propozycje 
reform, które skrótowo omówiłam powyżej. 

Rozdział 3 Reforma Kurii Rzymskiej dla reformy Kościoła. Powraca problem zastąpienia 
starych biskupów i kardynałów ludźmi młodszymi, pełnymi inicjatywy.

„Wielcy odpowiedzialni w Rzymie nie podróżują, nie widzą, nie przybliżają się… Czy 
sam papież nie mógłby trochę podróżować, aby zbliżyć się do chrześcijan…w Azji, w Afryce…” 
Reforma Kurii rozpoczyna się od ekshortacji Piusa XII, która zapoczątkowała Ruch, a papież 
stał się jej heroldem lepszego świata”.

Rozdział 4 Pius XII, Sobór i o. Lombardi mówi o wkładzie Piusa XII w przygotowanie 
soboru, o trudnościach związanych z szukaniem miejsca na to wydarzenie.

Rozdział 5 Pius XII i Ruch dla Lepszego Świata. Omawia relacje papieża z Ruchem dla 
Lepszego Świata. Autorzy dołączyli fragmenty listów papieża do o. Lombardiego, czasem napi-
sane odręcznie i telegramy na odbywające się sesje i ćwiczenia arcybiskupów, biskupów. Są też 
fragmenty audiencji, wspomnienia z wizyty Piusa XII w Międzynarodowym Centrum Ruchu dla 
Lepszego Świata.

Rozdział 6 nosi tytuł U umierającego Papieża. O. Lombardi spisuje wspomnienia 20 lat 
później ze szczególną dokładnością, z godzinami i minutami. 

Zeszyt kończy się jego dwoma świadectwami o świętości papieża oraz informacją,  że 
był świadkiem na procesie beatyfikacyjnym Piusa XII. Przytoczę fragment jednego świadectwa:

„Znałem go dobrze. Mogę powiedzieć z głębokim przekonaniem, że uważam go za świę-
tego, wielkiego świętego; myślę, że zostanie kanonizowany i myślę, że w dniu kanonizacji bę-
dzie ogłoszony Doktorem Kościoła. Tak, on był wielkim Doktorem. Najlepszy swój okres spra-
wowania funkcji papieża poświęcił na  studiowanie, aby nauczać…  Nie miał powołania, aby re-
alizować sobór, ale przygotował drogę…”. (Meksyk, 1976)

8. Prorok Soboru Watykańskiego II – razem z Janem XXIII

Stosunki o. Lombardiego z nowym papieżem ograniczają się do kilku audiencji prywat-
nych i do audiencji publicznych, w których papież powołuje się na „bardzo drogiego o. Lombar-
diego” oraz jego grupę zbierającą się w Międzynarodowym Centrum Piusa XII na sesjach Ćwi-
czeń dla Lepszego Świata. Jan XXIII jest człowiekiem spontanicznym i prostym, zdolnym do 
upraszczania hierarchicznej postawy pontyfikatu, aby ofiarować światu uśmiech dobroci, nadziei 
i pokoju. Uważa, że Kościół jest „prowadzony przez Ducha Św. i że należy dać mu działać”.

O. Lombardi jest człowiekiem, którego całą istotę stanowi troska o reformę Kościoła. 
Tym żyje, o tym marzy, to głosi. Jest to głos „proroczy” z ładunkiem raczej negatywnym. Jest to 
aspekt, który narazi go w Kurii Rzymskiej na całą serię oporu i wrogości. O. Lombardi wyznał 
później, że „papieżem Lepszego Świata był Jan XXIII, bo rozpoczął w Kościele reformę ogólną, 
zwołał i rozpoczął Sobór Watykański II, który otworzył świat na ekumenizm i który zainauguro-
wał dialog ze światem współczesnym”.

Gdy umarł papież Jan (03.06.1963), o. Lombardi pisze w swoim Dzienniku: „Był on pro-
sty jak  Bóg,  bez  wątpienia  był  to  święty…” A pod koniec  życia  pisze  we  Wspomnieniach: 
„ Mało ludzi, jak Papież Jan, zdobyło serce świata tak szybko i głęboko… Jeżeli małe serce 
ludzkie sprawiło taką fascynację, co będzie z Obliczem Boga?” (28.07.1974)

Autorzy zeszytu przeprowadzają czytelnika przez kolejne spotkania prywatne tych dwóch 
wielkich ludzi i audiencje publiczne, opisują atmosferę rzedniejącego powietrza wokół o. Lom-
bardiego, podają treść artykułu, który nie spodobał się papieżowi i nigdy się nie ukazał, potem 
list od papieża pochwalający jego działalność w Ameryce, kolejne spotkania, radość z zapowie-
dzenia Soboru (25.01.1959), opis sytuacji Kościoła, sposoby na budowanie jedności, propozycje 
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zasad i reform, przychylność papieża dla odnowy wspólnotowej, szukanie zrozumienia i popar-
cia wśród biskupów, no i obszerne sprawozdanie dotyczące Książki o Soborze  o. Lombardiego.

Książka odbiła się szerokim echem nie tylko w Italii, ale we Francji i Hiszpanii. O. Lom-
bardi udzielił kilku wywiadów, ale papież milczał, a potem zakazał jej publikacji i tłumaczeń, 
mimo, że Lombardi zgodził się na zrobienie poprawek, złagodzenie zbyt drażliwych kwestii. To 
była dla niego czarna noc.

W kilka miesięcy później papież zlecił trzem teologom przeanalizowanie książki i oni 
ocenili ją pozytywnie. To była dla o. Lombardiego na pewno jakaś ulga w cierpieniu. Po raz dru-
gi jednak jej nie wydano. Otwarcie soboru Lombardi oglądał w telewizji, ale w tym dniu spotkał 
się z 20 biskupami i omawiał z nimi tematy soborowe. 

9. Prorok Soboru Watykańskiego II – razem z Pawłem VI 

Rozdział 1 Z Pawłem VI:  Sobór i po Soborze. We wprowadzeniu autorzy wspominają re-
lację o. Lombardiego z papieżem Piusem XII (bardzo specjalną) i  „złożoną”  z Janem XXIII. 
Kontakty z Pawłem VI zaczęły się jeszcze przed jego pontyfikatem, gdy jako kardynał Montini 
pracował w Sekretariacie Stanu, a skończyły się ze śmiercią papieża. (06.08. 1978)

Dziennik o. Lombardiego zawiera ocenę co najmniej sześciu audiencji prywatnych i 12 
publicznych, w czasie których Paweł VI zawsze kierował kilka słów do Lombardiego i do grupy, 
która mu towarzyszyła. Istniała też korespondencja. 

O Lombardi wspomina kolejne „spotkania” z papieżem; pierwszy list po otrzymaniu w 
Ameryce wieści o wyborze nowego papieża, pierwszą audiencję dla personelu Centrum, potem 
prywatną na temat Dzieła Promotorów i metod ich pracy dla Lepszego Świata  i wiele następ-
nych.

Pod koniec swego życia o Pawle VI  mówi ponownie, że znał go osobiście ponad 20 lat. 
„Dla tego, kto zna jego temperament, był on dla nas nadzwyczajnie dobry... W czasie au-

diencji publicznych, na których byłem obecny, pozdrawiał mnie zawsze osobiście i zwracał się 
do mnie dodając do mego nazwiska przymiotnik czcigodny (co robiło na mnie wrażenie)... Au-
diencje  prywatne  były  zawsze  poświęcone  odnowie  Kościoła,  nuncjaturom,  unii  biskupów, 
uczestnictwu świeckich, Grupie Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, przedsięwzięciom, o 
których  marzyłem  (apostołowie  soboru,  apostołowie  apostołów,  wybieraniu  i  formowaniu 
wszystkiego typu powołań naszego pokolenia.)

Szczególnie zapamiętał audiencję w Castel Gandolfo (04.09.1969), w czasie której papież 
zapytał: „Więc wy, ojcze, chcecie stworzyć szkołę proroków?” Odpowiedział: 

„Tak Wasza Świątobliwość, tak właśnie. Zapewniam Was, że nikt, nigdy, nie potrafi le-
piej wyrazić marzenia, które od lat noszę w sercu. Tak, to zupełnie to, szkoła proroków. Chodzi-
łoby o niewielką liczbę osób, ale które byłyby rzeczywiście głosem Bożym...

W dalszym ciągu mówiliśmy o pracy z jezuitami... o działalności Duchowego Centrum 
Posoborowego ...o służbie, którą ofiarujemy, która – chociaż mała – mogła być wykorzystana i 
bardziej wzmocniona, by służyć Kościołowi... Papież był wzruszony, przygnębiony również, ale 
pokorny, otwarty na wszystko... Mówił mi o osobach, którym chciał okazać szacunek, objawić 
swoją myśl, prosić o pomoc, a które piszą teraz przeciwko władzy... Był zaskoczony, że mogłem 
jeszcze napisać inną książkę (Trzęsienie ziemi w Kościele)”.

Pod koniec życia Lombardi napisał: 
„Z odległości tylu lat i przy pontyfikacie w dużej części już przeżytym, czuję, że mogę 

powiedzieć z głębi serca: to był człowiek przysłany przez Opatrzność. Pius XII też był taki, na 
swój sposób, przygotowujący sobór jak wielki mistrz. I papież Jan był taki, zwołując go z odwa-
gą swej prostoty. Paweł VI był nim w nie mniejszym stopniu, może z powodu największych 
trudności jego misji podczas zakończenia soboru i natychmiastowego wprowadzenia go w życie 
Kościoła...

Z cierpliwością, modląc się, znosząc sprzeciwy, ustępując, opierając się interweniując, 
czasem twardo, nade wszystko cierpiąc w milczeniu – dryfował między wzburzonym morzem i 
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rzadkimi momentami słońca. Barka Piotrowa kierowana przez tego człowieka płynie jeszcze i 
myślę, że nowy papież będzie mógł o wiele łatwiej nadać spójność i ciągłość odnowie soboro-
wej: znajdzie się daleko od pewnych skał podwodnych, na morzu bardziej otwartym, z doświad-
czeniem  wielu lat przeżytych po soborze... Paweł VI miał misję straszną. Był sam.  Był ofiarą, 
aby Kościół nie podzielił się. Wielu będzie go krytykowało, tak jak już to robili.” 

Papież wysoko cenił o. Lombardiego. Przytoczę jego słowa na zakończenie trzytygodnio-
wych rekolekcji dla „apostołów posoborowych”:

„Oto bardzo czcigodny o. Lombardi promotor, założyciel, prorok odnowy, któremu chce-
my podziękować (publicznie) za jego posługiwanie. Pielgrzym świata, bo podróżuje do wszyst-
kich krajów i narodów, głosząc chrześcijańskie przepowiadanie. Prekursor – chcemy w to wie-
rzyć – lepszego świata”.

Rozdział 2 Obecność o. Lombardiego na Soborze – z zewnątrz auli soborowej. Posłuchaj-
my jak Lombardi opowiada i interpretuje działalność prowadzoną przez cały czas trwania róż-
nych sesji soboru. 

„Zaczynamy proponować rekolekcje Ojcom Soborowym, według naszej metody trady-
cyjnej, naturalnie z przystosowaniami, które narzuca treść. Wzruszającym było widzieć tych kar-
dynałów i biskupów uczestniczących w nich. Korzystaliśmy z dni wolnych: końców tygodnia, 
świąt; dwóch lub trzech, lub także sześciu czy siedmiu dni kolejnych. Czasem były prowadzone 
w Rzymie, częściej w Rocca di Papa. Zapraszaliśmy oddzielnie episkopaty narodowe, w pew-
nych przypadkach razem. Oczywiście z tą działalnością mieszały się niezliczone rozmowy oso-
biste, w czasie rekolekcji i poza nimi. W ten sposób Jezus pozwolił mi uczestniczyć w pewien 
sposób w Zgromadzeniu Soborowym i jego problemach. Działanie Boże było jak w czasie Pięć-
dziesiątnicy, przez niepewności i rozbieżności ludzkie. Były to  fale na powierzchni, obok tego, 
co działo się w głębi z korzyścią wieczną dla historii. Myślę, że wywierały również wpływ pro-
memoria, które przedstawiałem w każdej fazie soboru i które krążyły wśród Ojców, w podstawo-
wych  językach. W tym wszystkim, zawsze obecny był projekt utworzenia grupy promotorów 
ogólnej odnowy Kościoła i świata, której główne kierunki były codziennie opracowywane w do-
kumentach soboru”.

Równocześnie animuje spotkania z biskupami Ameryki Łacińskiej, biskupami azjatycki-
mi,  biskupami  mówiącymi  po  hiszpańsku,  angielsku,  portugalsku,  z  kardynałami  mającymi 
wpływ na uczestników soboru. Druga i trzecia sesja podejmowała tematy omawiane poprzednio. 
Na zakończenie soboru napisał książkę Dla skutecznego okresu posoborowego przetłumaczoną 
natychmiast na koreański, japoński, angielski, malajski, portugalski, hiszpański, niemiecki”.

Rozdział 3 Dla wydajnego okresu posoborowego. W pełnym przebiegu soboru, o. Lom-
bardi zajmuje się jedyną rzeczą: prowokować i promować wśród całego Ludu Bożego ruch prze-
miany, aby dokumenty soborowe przeniknęły w życie Kościoła. Dlatego organizuje sesję poso-
borową w Międzynarodowym Centrum z opracowaniem przesłania do wszystkich Ojców Sobo-
rowych. Potem tygodniowe  rekolekcje dla nich (około 300 osób) i... najdłuższa podróż jego ży-
cia na kontynent azjatycki, by z kolei przygotować plan stosowania postanowień soboru.

Rozdział 4 Aby żyć naprawdę, najpierw konieczne było umrzeć. Za Piusa XII krzyż bar-
dzo ciążył na ramionach o. Lombardiego przez cztery długie lata, kiedy nie był przyjmowany 
przez papieża, pomimo „stosunku synowskiego i całkowitego zaufania”, jaki zachowali. Za Jana 
XXIII największe cierpienie na niego spadło z powodu cenzurowanej książki – o soborze. Za 
Pawła VI  – „paradoks misterium paschalnego” dosięgnął go przez podporządkowanie Grupy 
Promotorów  Jezuitom, czego nie mógł i nie chciał zaakceptować. Ale decyzja papieża była osta-
teczna. O.Lombardi czuł, że grupa umiera. To był dla niego  rok cierpień duchowych i fizycz-
nych.

Rozdział 5 Paweł VI i Ruchu dla Lepszego Świata. Papież zaakceptował o. Lombardiego 
i jego ruch od samego początku i tak było przez cały pontyfikat. Bardzo serdecznie zwrócił się 
do niego na trzy tygodnie przed śmiercią. O. Lombardi przebywał wtedy w szpitalu. Był ciężko 
chory. Nie był w stanie sam zapisać wspomnień. Podyktował je:
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„Przyszedł mnie odwiedzić – w imieniu papieża Pawła VI – o. Dezza, jego spowiednik. 
Przesłanie, które mi przekazał brzmiało, również w uszach tych, którzy znajdowali się w moim 
pokoju:  Drogi Ojcze, przychodzę w imieniu Papieża, który interesuje się bardzo waszym zdro-
wiem. Papież polecił przekazać wam swoje najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia poprawy.  
Ojciec Święty przesyła wam swoje błogosławieństwo Apostolskie, dziękuje wam za wszystko, co  
zrobiliście dla Kościoła i co zrobicie jeszcze przez swe Dzieło Lepszego Świata. Ojciec Święty 
przeprasza was, jeżeli  – na skutek mimowolnie zaistniałych okoliczności – nie mógł dopomóc  
waszemu dziełu tak, jakby tego chciał. Drogi o. Lombardi, Ojciec Święty błogosławi was i modli  
się za was”. (Dziennik, 17/7/78)

10. Założyciel wyjątkowej grupy w Kościele – początki

Ze wstępu:
„Ta grupa –  powstała z życia i doświadczenia samego o. Lombardiego, ale również, we-

dług niego, pod wyraźnym natchnieniem Ducha Świętego. Tym, co dało sens jego życiu, jak wi-
dzieliśmy,  była  reforma  Kościoła,  reforma  wspólnotowa,  ciągła  i  całkowita,  której  punktem 
zbieżnym był wielki dar Soboru Watykańskiego II. O. Lombardi był jedynym z protagonistów 
jego przygotowania i  zastosowania, chociaż czasem w sposób ukryty i krytykowany. Reformy 
tego rodzaju, dla której tak bardzo wojował i której poświęcił swoje życie, jeden człowiek nie 
mógł podjąć samotnie, ani jakakolwiek jedna grupa, niezależnie od jej kwalifikacji. Porzeba – 
według o. Lombardiego – grupy, która łączyłaby, w możliwie jak największej ilości, wszystkie 
powołania kościelne.”

O. Lombardi od początku był świadomy, że jest i będzie zwykłym instrumentem: 
„Bóg chce naszej grupy. Była ona przez niego utworzona, jest przez Niego prowadzona, 

by służyć Kościołowi. Kiedy skończę, a tyle, o ile to możliwe w pokoju, to, czego Pan zdaje się, 
że chce ode mnie, powinienem być pewny, że to, co spotka GP będzie według Jego woli”. (Ćwi-
czenia Duchowe, 8-17/6/68) 

Początki. Przystępując do historii Ruchu dla Lepszego Świata i jego GP uwzględnimy to, 
co nam powiedział o. Lombardi:

„Ruch dla Lepszego Świata ma historię do tego stopnia zjednoczoną, że z trudem można 
sobie wyobrazić bardziej „jedną”. Jest to siew rzucony przez Boga, w ziemię Kościoła, który sta-
le rozwijał się w swych poglądach i realizacjach. Niech ten wzrost witalny nigdy nie słabnie, aby 
wszystko streszczało się w Chrystusie i przez Chrystusa szło do Boga. Rozumieć Ruchu dla Lep-
szego Świata to schwycić tę dynamikę. Wejść w nią, to także się zdynamizować. Będzie tylko je-
den dzień wypoczynku, długi dzień, bardzo długi, dzień wieczności, przedtem nie”. (Wspomnie-
nia nr 34, Okrzyk mobilizujący 28/7/74)

Oryginalność GP.  W oryginalności  GP istnieją  dwa aspekty:  różnorodność powołań i 
tymczasowa przynależność jej członków. 

„Wydaje mi się, że miałem szczególny sen, w którym widziałem NMP uśmiechającą się 
do mnie... Musisz rozpocząć przyprowadzać do Jezusa i do mnie (...) wielu mężczyzn i kobiet, 
zdecydowanych do realizowania odnowy świata w duchu Jezusa. Nie jako nowe zgromadzenie, 
ale wszystkie rozmaite rodzaje powołań istniejące w Kościele:  księża,  zakonnicy,  zakonnice, 
świeccy, politycy, biskupi... Może jeden z nich będzie nawet papieżem... Przyciągnij ich do nas, 
a my ich poprowadzimy do nowego świata. To zadanie dla ciebie. I wydawało mi się, że widzę te 
osoby, tyle różnych typów, klęczących przed Jezusem i NMP i że słucham głosu, który mówi: 
«Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie»”.

W późniejszych wypowiedziach o. Lombardi zastanawia się, czy sen ten miał oznaczać 
GP, czy raczej ludzi w różnych krajach i na różnych kontynentach, którzy mieliby prowadzić 
dzieło odnowy. Ostatecznie stwierdził we Wspomnieniach nr 9, 20/4/73: „Te klęczące osoby to 
my – GP”.

Rozdział 2  Pierwsi w GP. Do pierwszych współpracowników o. Lombardiego należeli 
księża: Don Giuseppe Casali, o. Virgino Rotondi, o. Angelo Sapa, Enriko Medi – prof. fizyk ato-
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mowy – świecki,  o.  Romano – kapucyn,  o.  Glikozo – jezuita.  Pierwszym nie Włochem był 
ksiądz z Costa Rica – o. Carlos Umbert Rodrigez. W dwójkę najczęściej, czasem w troje, odby-
wali podróże po świecie nauczając i zwołując.

Prof. Medi był bardzo cennym współpracownikiem. To on z innymi świeckimi ofiarował 
się, by wynająć pierwszy dom Ruchu dla Lepszego Świata w Rzymie, to oni zorganizowani we 
Włoskiej Akcji Katolickiej dali papieżowi – dla Ruchu dla Lepszego Świata – Międzynarodowe 
Centrum Piusa XII. Ten uczony o światowej sławie, nieposzlakowany polityk, człowiek święty, 
miał przeprowadzony proces beatyfikacyjny przez biskupa Senigali (L. Avverire, 28/5/95)

„Ale przyczyną ponad wszystkie przyczyny, by dać świeckim miejsce w działalności GP 
jest to, że jesteśmy ruchem, który chce uczynić świat lepszym, a to jest w wielkiej części ich 
dziełem. Należy pracować dla świeckich, ale trzeba też gromadzić świeckich w GP, by wpływać 
z nimi na innych. Laikat jest gałęzią, którą musimy u nas wzmocnić... Nie tylko świeckich jako 
przedmiot apostolstwa, lecz jako podmiot. I nie, po prostu, by pomagali księżom zaabsorbowa-
nym całkowicie w problematykę kościelną, ale, by pomagali świeckim, rzeczywistym świeckim 
w tej masie aspektów, które im bezpośrednio przypadają w budowie i animacji lepszego świata, 
bardziej wiernego sercu Boga”. (Wspomnienia, nr 10, GP dla świeckich i włączająca świeckich, 
27/4/74)

Potem doszedł problem udziału kobiet w grupie, one nie mogły prowadzić pracy apostol-
skiej. Papież wyraził zgodę na przyjęcie zakonnic. Z początku były trzy. Sypiały w swoich klasz-
torach, przynosiły swoje jedzenie, pracowały np. przy segregowaniu listów. Mijały lata. O. Lom-
bardi mówi:

„Przyzwyczailiśmy się do obecności zakonnic w GP. Potem przyszły świeckie kobiety, 
które także mówią na sesjach, pierwszorzędne kobiety. Pan Jezus wie, dokąd chce je doprowa-
dzić w służbie Swego Kościoła, ze wszystkimi ich talentami. Jesteśmy wszyscy między sobą 
braćmi i siostrami... Kobiety w GP były i są bardzo cenne. Początkowo nie używano ich do apo-
stolstwa słowa, ale wiele poświęcenia wniosły w całej organizacji Międzynarodowego Centrum. 
Z nimi dom był domem nas wszystkich”.

Pierwsi biskupi weszli do GP w czasie czwartej sesji Soboru. O. Lombardi odbył z nimi 
szereg oddzielnych spotkań i faktycznie byli oni „promotorami” serii inicjatyw w czasie soboru i 
po jego zakończeniu. Byli to: David Picao – Brazylijczyk, Luiz Gonzaga  Miele – Brazylia, Al-
fonso Sanchez Tinoco – Meksykanin, Biskup Papantla – od 11/11/63, Fidel Cortes Perez – Mek-
sykanin, Constantino Cristiano Luna – włoski franciszkanin, Biskup Zacapa – Gwatemala, Luis 
Manresa Formosa, jezuita z Gwatemali.

Zeszyt informuje o pierwszych domach Ruchu dla Lepszego Świata, pierwszych sesjach, 
pierwszym kamieniu pod Międzynarodowe Centrum, jego inaugurację, pierwszych domach poza 
Italią, pierwszych rekolekcjach dla pierwszych członków. 

Rozdział 3  Godzina mojej „fundacji” wybiła.  O. Lombardi  był wierny swoim  Ćwicze-
niom Duchowym.  Tytuł tego rozdziału pochodzi z ćwiczeń przeprowadzonych przez niego w 
dniach 17-24 lipca 1954 r. w Mondragone: 

„O Jezu, wydaje mi się, że te ćwiczenia zaczynają etap decydujący, jeden z najważniej-
szych w moim biednym życiu. Jeżeli się nie mylę, rozpoczyna się w ten sposób prawdziwa fun-
dacja Instytucji Papieskiej, o której marzyłem od lat i która powinna trwać po Lepszy Świat. Bę-
dzie przeznaczona do promowania na całej ziemi powszechnej rodziny dzieci Bożych”. 

O. Lombardi rozpracowuje kierunki działalności, mówi o programie ćwiczeń, sprawach 
ekonomicznych, zasadach życia wspólnotowego, wreszcie o strukturze GP, stopniach przynależ-
ności.

Rozdział 4 Pierwsza myśl o. Lombardiego o strukturze. Pierwszy dokument na ten temat 
nosi tytuł Uwagi o pierwszej organizacji Ruchu dla Lepszego Świata. „Dzieło to ma na celu pro-
mowanie  wszystkimi  możliwymi  środkami  stałego  zbiorowego  postępu  świata  katolickiego, 
przemawianie do sumienia bez narzucania niczego autorytatywnie, w celu budowania coraz lep-
szego świata. To dzieło pragnie:
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- wzbudzić u wszystkich katolików typowe życie duchowe, które odpowiadałoby jedno-
ści Ciała Mistycznego, z całkowitym poświęceniem każdego dla dobra swoich braci i całego Ko-
ścioła oraz natchnąć grupy chęcią włączenia się strukturalnie do całości i dobra ogólnego Ko-
ścioła

- podejmować stale jako dyrektywy tej działalności nauki Stolicy Świętej i miejscowych 
autorytetów kościelnych.

- móc służyć jako miejsce spotkań najlepszych doświadczeń duszpasterskich Kościoła i 
przyczyniać się do ich promowania, możliwości ofiarowania wybranym osobom doskonalenia 
ascetycznego i duszpasterskiego w perspektywie powszechnej.”

W dalszej części tego punktu autorzy podają wiadomości o I Wieczerniku (1/12 1959 – 
25/03/1960) – tematach, ćwiczeniach, promotorach świeckich i duchownych, środkach stosowa-
nych przez Ruch dla Lepszego Świata.

Rozdział 5 Przeszkody, jakie napotkała GP przy swoim powstaniu. O. Lombardi zalicza 
do nich blokowanie postanowień papieża przez Kurię Rzymską, spory w samej grupie, niepew-
ność jutra, jeżeli wszyscy członkowie będą „na czas określony”, powierzenie grupy jezuitom, 
przeżywanie poczucia niemocy i chęci ustąpienia. W Dodatku autorzy podają stan grupy przy za-
kończeniu I Wieczernika  w 1960 r.: 68 członków, w tym 64 pracujących w pełnym wymiarze 
czasu, 9 świeckich, 20 zakonnic, 39 księży diecezjalnych.

11. Założyciel wyjątkowej grupy w Kościele – rozwój

Ze wstępu: 
„Wiemy, że każda grupa apostolska zna proces dojrzewania, który obejmuje, między in-

nymi, stopniowe oczyszczanie swego istnienia i działania, swego życia i swej misji. To właśnie 
przeżyła grupa początkowa.”

Jest rzeczą uderzającą stwierdzenie, z jednej strony, czystości intuicji o. Lombardiego, z 
drugiej zaś strony postępujących sformułowań coraz bardziej jasnych i kompletnych, które on 
sam czynił. Jest prawdą, że wobec ogromnych trudności, na które natrafiał, aby zdobyć uznanie i 
zatwierdzenie przez Kościół „grupy początkowej, nowej", tej, której chciał. Ojciec Lombardi, 
czasami sprawia wrażenie, że odstępuje od niektórych punktów i wymagań.

Wyrażanie niektórych aspektów jest już dojrzałe, a jeśli chodzi o inne - są w zarodku. 
Dokładne  określenie,  ze swej  strony,  w pewnych przypadkach pozostaje  aktualne,  w innych 
przeciwnie, język nie koresponduje z aktualną wrażliwością i czasami nawet może szokować.

Wstęp kończy się słowami: 
„Zapraszamy was wszystkich do uświadomienia sobie: ta grupa musi przyjąć rytm Lom-

bardiego, żyć, analizując to, czym ona jest i nieustannie myśleć, czym musi być, wykorzystując 
odpowiednie strategie dla reformy Kościoła. Grupa złożona z osób tymczasowych musi być nie-
ustannie  „u  podstaw":  jednocześnie  wszyscy  jesteśmy  założycielami  i  tymi,  którzy  są 
„zakładani'' Niektórzy byli budowniczymi pierwszego pokolenia, inni drugiego, trzeciego bądź 
czwartego. I przychodzą ci z dziesiątego pokolenia, którzy również muszą być założycielami, bo 
inaczej zostaną odseparowani od grupy. Ta grupa dojrzewała w refleksji, doświadczeniu i odpo-
wiedzi właściwej dla każdego pokolenia, które ją tworzyło.”

Rozdział 1 przedstawia ewolucję poglądów o. Lombardiego, pozycje nazw grupy począt-
kowej – od np.  Kapłani Papieża przez Misjonarze Papieża,  Dwunastu Apostołów, Apostołowie 
Nowego Świata, Krzyżowcy dla Lepszego Świata – aż do Grupy Początkowej i wreszcie Grupy 
Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata.

Rozdział 2 Wielkie dzieło Maryi. O. Lombardi nie przestawał zastanawiać się nad możli-
wościami stworzenia „wielkiego dzieła Maryi”, które, jak sądził, pochodzi od Boga dla dobra 
Kościoła. On rozumiał to dzieło jako „wielki wieczernik ludzi apostolskich, dzieło na wzór Try-
nitarny (Trójcy Świętej), noszące na sobie piętno szczególnej uniwersalności i paktu wzajemnej 
miłości”.  Byłoby ono rezultatem jedności  trzech rzeczywistości.  Dzieło dla Lepszego Świata 
nadawałoby wartość „boską” każdej z tych trzech rzeczywistości i zapobiegałoby im właściwym 
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słabościom. Ten projekt nie spotkał się już z aprobatą Stolicy Apostolskiej – jak inne – powrócił 
do nas.

Rozdział 3 Papieskie dzieło jedności. Chodzi o inny projekt pozostający w związku z Ru-
chem dla Lepszego Świata. O. Lombardi podkreśla, że jest to owoc „historii piętnastu lat, pod-
czas których ręka Opatrzności wydaje się być objawiona w sposób niezwykły wokół skromnej 
inicjatywy będącej w nieustannym rozwoju”.

O. Lombardi umieszcza nową propozycję wewnątrz procesu rozwoju przeżytego do tego 
czasu: okres powszechnego głoszenia, proklamacja dla Lepszego Świata (10/2/52), list aprobują-
cy i dodający odwagi od Piusa XII (26/8/58), praca nieprzerwana dla episkopatu, list własnoręcz-
nie napisany z błogosławieństwem i zachętą Jana XXIII (3/6/59)

„Rezultaty takiej inspiracji ukazują się jako nadzwyczaj płodne… Rzecz symptomatycz-
na: episkopaty z różnych krajów przywiązują dużą uwagę do tej służby. Biskupi ośmiu krajów 
poprosili o stałą komórkę tej grupy u nich… Umocniony tymi zachętami Wikariusza Chrystusa – 
papieża, rosnącym naciskiem tylu następców apostołów, popychany przez tempo czasów, przez 
które ludzkość przechodzi i z wewnętrznym uczuciem, które sprawia wrażenie jakby Bóg wła-
śnie nadchodził, przedstawiamy Ojcu Świętemu ten właśnie projekt.”

Był w nim Szkic statutów z podaniem celu głównego, wyjaśnienie organizacji Centrów, 
określenie zasady przynależności do grupy. O. Lombardi  omawia szczegółowo integrację, za-
stępstwo i prowizoryczny charakter członków każdej grupy lokalnej i sposób wyboru Dyrektora 
Generalnego i jego Rady „którzy mieliby odpowiadać okresowo za funkcjonowanie dzieła przed 
komisją trzech kardynałów, wyznaczonych przez Stolicę Apostolską”. (Statuty – szkic Papieskie-
go Dzieła Jedności, 29/6/59) 

Rozdział 4 Nowy projekt dla Jana XXIII. To jeden z dokumentów o największej dojrzało-
ści na temat Grupy Początkowej. Był tematem audiencji o. Lombardiego u papieża. W swoim 
Dzienniku o. Lombardi napisał: 

„Wydaje mi się, że zobaczył on główną myśl w moich planach, od tej chwili będziemy 
nadal o tym mówić. Powiedziałem mu, że jedynie on mógłby przemienić tę ideę w rzeczywi-
stość… Nocą wiele myślałem o expose, które przygotowuję dla papieża. Myślę, że całkowicie 
otworzę przed nim swe serce w kwestii grupy, o której marzę, a która byłaby narzędziem papie-
ża. W grupie tej byliby mężczyźni i kobiety, którzy pochodziliby z całego Kościoła. Chcę mu 
przedstawić ideę „czystą”, autentyczną i fundamentalną, która została zbyt „oswojona” poprzez 
statuty.  Matko!  To  będzie  moje  Boże  Narodzenie,  zamknięte  we  mnie  jak  w  grocie  z 
Betlejem…”

Rozdział 5 GP jako stowarzyszenie lub pobożny związek – przedstawia trud o. Lombar-
diego, by jego dzieło zostało zarejestrowane prawnie, mimo tylu sprzeciwów kurii i kongregacji. 

„Jestem otoczony gęstymi ciemnościami. Być może jest to dzieło złego. Przypominam 
sobie o. Calabria i jego słowa na temat cierpienia i krzyża… Wszystko wydaje mi się łatwiejsze 
niż dążenie do założenia tej grupy: byłoby rzeczą łatwą oderwać się od tego i żyć jako normalny 
jezuita. Matko! Zmiłuj się, pomóż mi!” (Dziennik 16/5/63) 

„Czuję się skończony, zniszczony jak robak, a nie jak człowiek. Następnie… jestem na-
gle z ogromną energią, aby prosić o odnowę Kościoła i z ogromnym zaufaniem do nowej pu-
bliczności, która jest przede mną. I powtarza się zawsze straszliwa powolność w przyjęciu prze-
kazu. Jezu, dokąd tak się będzie działo? Wydaje mi się, że zrozumiałem ostatecznie, że nie wróci 
do mnie ani do nas realizacja prawna projektu, to jest sprawa przełożonych. Matko, uczyń mnie 
wiernym aż do śmierci! Zachowaj w wierności również Grupę Początkową w Kościele dla Jezu-
sa.

Jak wiele razy dziękuję Ci Jezu za misję, którą mi dałeś! Ani profesora, ani przełożonego, 
ani organizatora, ale misję tego, kto niesie ducha Kościołowi   i to ducha, który precyzyjnie dąży 
do dobra ogólnego, nawiedzając nieustannie   i wszędzie Twój Kościół. Jak mogę Cię nieustan-
nie błogosławić? A moim marzeniem jest to, aby czynić to cały czas w historii i uniwersalnie w 
przestrzeni. Wielu ludziom to wydawać się będzie zbyt nieokreślonym, prawie niczym, ale Ty 
wiesz, że Twój Duch działa i będzie działać nieustannie…!” (Dziennik, 4/7/63)
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Rozdział 6 Dzieło dla Lepszego Świata w służbie duchowości wspólnotowej i soboru. To 
tytuł pisma o. Lombardiego do Pawła VI, w wyniku treści papieskiego przemówienia w Medio-
lanie o konieczności wspólnot diecezjalnych. O. Lombardi pisze: 

„Aby otrzymać Lepszy Świat, trzeba Kościoła zawsze kwitnącego, a aby otrzymać Ko-
ściół kwitnący – to tym, co liczy się najbardziej, jest jego wewnętrzna jedność w miłości; żeby 
otrzymać taką jedność, koniecznym jest  głoszenie duchowości wspólnoty chrześcijańskiej  we 
wszystkich jej wymiarach. Taka jest funkcja tej grupy w Kościele”.

To jest cel – mówi o. Lombardi – Centrum Międzynarodowego i Centrów lub Domów 
Kościelnych, które otwierają się w każdym kraju na służbę lokalnego Episkopatu… Wielkim 
problemem Kościoła Katolickiego obecnie – według o. Lombardiego – jest zastosowanie Soboru 
Ekumenicznego  i jego ducha do wszystkich kategorii Ludu Bożego. 

O. Lombardi wyjaśnia, że ten projekt dojrzewał przez cztery lata sesji soborowych, w 
dialogu z wieloma biskupami, których spotkał. Pobudziwszy odpowiedzialnych, profesorów i or-
ganizatorów w Kościele do wypełnienia ich zadań w duchu soboru, wyjaśnia on naturę tego pro-
jektu: 

„Chodzi o formowanie apostołów Soboru Watykańskiego II…Księży, zakonników i za-
konnic, świeckich, mężczyzn i kobiet, małżonków i celibatariuszy. Chodzi o zaangażowanie każ-
dego w życie apostolskie. Ale trzeba respektować w każdym fundamentalne wymagania osoby, 
jej powołania i każdego zaangażować we wspólne przedsięwzięcie; to znaczy w komunikowanie 
życia soboru wszystkim (osobom, grupom, instytucjom) tak, żeby sobór stał się życiem Kościo-
ła, 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 Ko-
ścioła 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.”

Rozdział 7 Służba animacji wspólnotowej omawia znaczenie ruchu, jego cele, charakter, 
główną troskę, główną wadę, istotę, sposób funkcjonowania. Istotę ruchu wyjaśnia tak: 

„Oto Ruch dla Lepszego Świata w swoim aspekcie reformatorskim: duży ruch miłości w 
Kościele wraz z różnego rodzaju zastosowaniami: jedność serc i ducha w klimacie dobra i zaufa-
nia (między przełożonymi i podwładnymi, między równymi sobie). Ruch kierowany z energią w 
stronę nieustannego przeglądu działania katolików we wszystkich głównych sektorach współist-
nienia ludzkiego, od intymności domowej aż do wspólnoty międzynarodowej, dla powszechnego 
zbawienia i triumfu panowania Jezusa Chrystusa”.

Rozdział 8 Grupa Promotorska jako biskupia. „W praktyce to jest tak prawdziwe, że wy-
daje się niepotrzebnym mówić, że Grupa Promotorska niesie troskę w planie ascezy o wspólno-
towy rozwój Kościoła Powszechnego. W rzeczywistości Grupa Promotorska promuje ten rozwój 
zwykle w diecezji, w Kościołach partykularnych lub czasami w grupach diecezji. Więc cała jej 
praca realizuje się w taki bądź inny sposób, ale konkretnie w zależności od biskupa. Władza bi-
skupów jest tak duża w jej oczach, że Grupa Promotorska, bez ich zgody nie może nawet spra-
wować prawnie swej działalności… W konsekwencji normalną drogą jest to, aby biskup diece-
zjalny wezwał Grupę Promotorską do działania na swym terytorium. Bez żadnej wątpliwości 
może on w każdym razie, odrzucić ją, jeśli tego chce”.

Rozdział 9 Przystąpienie instytutów zakonnych do GP. Przekonany o ważności i koniecz-
ności służby Grupy Promotorskiej w Kościele, o. Lombardi zawsze się troszczył o integrację i 
trwałość w Grupie Promotorskiej różnych powołań kościelnych. Myślał on o grupie, ale jedno-
cześnie również o zainteresowanych, o jednostkach, ale również o diecezjach i wspólnotach reli-
gijnych, o których sądził, że będą pierwszymi, którzy będą korzystać z tak wielu bogactw i do-
świadczeń.

Podaje możliwości współpracy według 7 wzorców: 
Pierwszy wzorzec: Instytuty wewnętrznie spokrewnione z Grupą Promotorską.
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Drugi wzorzec: Afiliacja – przyłączenie się.
Trzeci wzorzec: Opieka nad instytutem bez wewnętrznego spokrewnienia.
Czwarty wzorzec: Przyjęcie komórki instytutu do Grupy Promotorskiej.
Piąty wzorzec: Instytuty, które się przyłączają do Grupy Promotorskiej. 
Szósty wzorzec: Instytuty całkowicie zaangażowane w dawanie powołań indywidualnych 

Grupie Promotorskiej.
Siódmy wzorzec: Proste zaangażowanie dawania powołań Grupie Promotorskiej.
Rozdział 10 Dzieło dla Lepszego Świata jest streszczeniem książki - rękopisu o. Lombar-

diego do użytku prywatnego GP. (1964)

12. Założyciel wyjątkowej grupy w Kościele – wybór myśli

Z wprowadzenia Komisji Publikacji:
„Ten zeszyt  uzupełnia poprzednie,  gromadząc porozrzucane teksty ojca  Lombardiego, 

które umożliwią nam lepsze zrozumienie i uzasadnienie powołania tej specyficznej grupy, jako 
narzędzia Pana w Kościele.

W rzeczywistości nie chodzi tutaj tylko o myśli o. Lombardiego, lecz raczej o odczucia 
związane z „dziełem”, które zrodziło się i zaczęło wzrastać w jego sercu, pod wpływem Ducha. 
Zazwyczaj są to krótkie myśli, lecz udało nam się także odnaleźć całe strony dotyczące jednego 
tematu. Kierując się motywami pedagogicznymi, zebraliśmy cały materiał wokół określonych te-
matów, według porządku chronologicznego.
- Teksty odnoszą się do takiego lub innego sposobu funkcjonowania Grupy Promotorów. Sam o. 

Lombardi był świadom tego, że często powtarzał te same myśli, lecz zawsze z nowymi, subtel-
nymi różnicami. Biorąc to pod uwagę, zrobiliśmy pewną selekcję tekstów.

- W swoich zapiskach, a zwłaszcza w Dzienniku i Notatkach Duchowych o. Lombardi stale pod-
kreśla obecność i działania Pana w całym jego życiu, a konkretnie w narodzinach i wzroście 
Grupy Promotorów. Chcieliśmy właśnie to podkreślić poprzez krótkie cytaty.

- O. Lombardi miał szczególny problem z wyjaśnieniem i przekazaniem tego, co było autentycz-
nym zamysłem GP. Na ten temat jest wiele tekstów, z których wybraliśmy najbardziej znaczą-
ce.”

Rozdział 1  Wokół szczególnej funkcji Grupy Promotorskiej. O. Lombardi dużo mówił i 
pisał na temat racji bytu Grupy Promotorów w Kościele, dla świata. Wiemy, że O. Lombardi 
ustanowił Grupę Promotorów Ruchu ku Lepszemu Światu przez proklamację Piusa XII, 10 lute-
go 1952 roku. Narodziła się wtedy, gdy cały świat katolicki został wezwany do powszechnej mo-
bilizacji w służbie przemian rodzaju ludzkiego.

W Rzymie, na oczach papieża, wyłoniła się mała grupka osób, która spontanicznie posta-
nowiła rozpowszechniać proklamację w jak najszerszym zasięgu na całej ziemi. Grupę tę stano-
wiły osoby różnych profesji, prawnie zatwierdzonych w Kościele, które pragnęły zamanifesto-
wać powszechną współpracę sił katolickich. Jest niemożliwe dokonać odnowy i ulepszenia świa-
ta, jeśli ci, którzy pragną to uczynić, nie będą stanowili zwartego bloku różnych sił Kościoła. 
Dlatego też, w tej grupie znajdują się duchowni świeccy, zakonnicy z zakonów i zgromadzeń, a 
także osoby świeckie (Notatki na temat „Ruch Ku Lepszemu Światu”,  lipiec 1954 rok).

Teoria dzieci Bożych zawiera w sobie pojęcie ludzkiego braterstwa. Jest ona usytuowana 
pomiędzy Zachodem, który bazuje  na autonomicznej  jednostce ludzkiej,  a  Wschodem, gdzie 
masa istot ludzkich jest pozbawiona prywatności, całkowicie ze sobą zrośnięta. Kto ośmieli się 
ogłosić w tym totalnym zamknięciu myśl, że mężczyźni i kobiety są dziećmi Boga, a jeden z ich 
braci to ten, który będzie pokazywał im drogę wyjścia z dramatu, w jakim wydawałoby się, jest 
nam przeznaczone umrzeć.

W jakim celu powstała GP Ruchu dla Lepszego świata? Lombardi odpowiada:  
„Właśnie w celu promowania tego ruchu, który powinien promieniować nową ascezą, 

przemieniając w możliwy sposób apostolski rytm Kościoła, z łaski Bożej. Jest to wspólnota ka-
płanów, zakonników, zakonnic i ludzi świeckich, którzy czują się odpowiedzialni za to, żeby we-
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zwanie papieża nie padło w próżnię i starają się, aby cały odnowiony żywy Kościół stale praco-
wał dla lepszego świata.” („Ameryka – Lepszy Świat”. Kronika o. Lombardiego, grudzień 1960)

„Funkcją Dzieła dla Lepszego Świata jest promowanie powszechnie w Kościele wielkiej 
jedności, bez uwzględniania zasług czy rekomendacji zainteresowanych osób. Tak więc, miłość 
Boża w relacjach pomiędzy poszczególnymi jednostkami, niech będzie naszą główną i specy-
ficzną misją”. (Dziennik, 20/2/60)

Na spotkaniach mówił do pierwszych uczestników: 
„Wszyscy musimy mieć dobrą wolę; kto nie będzie jej miał, ten nie otrzyma. Musimy 

jednak starać się lepiej siebie wzajemnie rozumieć. Zawsze musimy doskonalić się, aby widzieć 
Jezusa w naszych braciach i siostrach, we wszystkich ludziach. Mało istotne jest to, że różnimy 
się i mamy wady. Wszyscy mamy wiele wad, pozwólmy więc Bogu przemieniać nas. Musimy 
mieć do siebie wzajemny szacunek, bez względu na to, co się zdarzy. To Bóg uczynił taką wielo-
rakość powołań. Od początku tej grupy wszyscy jesteśmy jej założycielami. Niech Bóg Wam 
błogosławi. Pragnąłem to powiedzieć od ołtarza, aby każdy odczuł, że moje pragnienie pochodzi 
od Boga. Umrzemy śpiewając Te Deum za działanie łaski, mając głębokie przekonanie, że żyli-
śmy dla Kościoła”.

Rozdział 2 Jesteśmy pewnego rodzaju eksperymentem laboratoryjnym, jako  nowe dzieło 
w służbie Kościoła powszechnego w świetle soboru. Grupa powinna być świadectwem i do-
świadczeniem tego, czym wszyscy powinniśmy być w Kościele”. (Dziennik, 24/9/64)

- Charyzmat leży w nawróceniu, nie w nauczaniu, czy konferencjach, a nawrócenie po-
chodzi od Boga

- Modlitwa to nie tylko bycie z Bogiem. Jest to też zaparcie się samego siebie, odrzucenie 
dumy, próżności.

- Jeśli stracimy ducha modlitwy, GP umrze. (Jesteśmy słabsi od innych dzieł w Kościele, 
bo nie mamy osobowości prawnej).

Zadaniem naszym jest: pobudzać duchowo cały Kościół do odnowy soborowej używając 
pewnej strategii, by pomnożyć w Kościele stałą misję nawrócenia powszechnego.

Rozdział 3 Jaka jest główna myśl Ruchu? 
„Zrodziliśmy się dla powszechnej odnowy Kościoła, którą dziś stanowi życie wspólnoto-

we.” (notatka w rękopisie, marzec 1968).
Nasza misja stawia nam wymóg, abyśmy byli:
- osobami pokornymi, biorąc pod uwagę pewne ograniczenia, jak i wielkość misji (służy-

my Kościołowi, pozostawiając wszystko na swoim miejscu, anonsujemy tylko reformę)
- osobami szanującymi cały nagromadzony dorobek Kościoła, do którego musimy dorzu-

cić jedynie nowy, skromny, lecz specyficzny wkład
-  osobami „miłosiernymi” (16/12/59)
Nasze relacje ludzkie są relacjami z Bogiem. 
O. Lombardi poruszał te tematy podczas rekolekcji dla wspólnoty Międzynarodowego 

Centrum. (9/2/62): „W inny sposób Bóg chce przyjść do nas, wchodząc we wszystkie stosunki 
ludzkie. Oto typowa asceza ruchu: żyć i nauczać, że za każdym razem wchodząc w kontakt z 
drugim człowiekiem, wchodzimy w bezpośredni kontakt z Bogiem. Nasze relacje ludzkie są re-
lacjami z Bogiem – na tym będzie oparty sąd ostateczny. A więc, zrobić przyjemność jakiejś oso-
bie, poddać się innej, być cierpliwym dla kogoś, wysłuchać go... to oznacza ustąpić Bogu, dać 
Mu się zawładnąć. Naturalnie, trzeba zawsze zachować umiar, aby nie popaść w bierność czy fa-
talizm. Jeśli rozumiem, że w danym momencie Bóg chce, abym przerwał tę rozmowę, ponieważ 
jest to dla mnie strata czasu, wówczas muszę powiedzieć „dość”, nawet jeśli to nie jest po myśli 
mojego rozmówcy. Jest to pewna uległość wewnętrzna, która pozwoli mi rozróżnić, kiedy powi-
nienem ustąpić danej osobie, a kiedy nie. Chrześcijaństwo jest pewną równowagą, ale jest też 
pewną walką; nie istnieje równowaga stabilna (cieszą się nią jedynie kamienie i zwierzęta). Bóg 
chce, aby relacje ludzkie miały wyjątkową giętkość…”

Rozdział 4 Inne aspekty GP. Autorytet GP. 
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„Autorytet musi być bardzo giętki, aby tworzyć tradycję pokory i wyrzeczenia. Któż z 
nas może dorównać sercu Boga? Różnorodność bez jedności i miłosierdzia byłaby klęską. Musi-
my być skierowani na przyjęcie planu Bożego. Musimy mieć głębokie uczucie do Jezusa. Mieć 
za wzór dla tej grupy jakąś tradycyjną jedność – znaczyłoby zatracić sedno. Jestem przekonany, 
że idziemy drogą Bożą. Jest to jedna z najtrudniejszych harmonii. Bóg pozostawia człowieka tak 
wolnym, że jeżeli zechce, to może dojść do piekła. Pragnąłbym obarczyć was wszelkimi wysił-
kami odnowy i adaptacji. (na temat istoty GP, bez daty)

Oczy i serce otwarte na cały świat: 
„W tym roku odbyłem prawie trzymiesięczną podróż do krajów Ameryki, a następnie do 

Niemiec i mam serce wypełnione wrażeniami. Przestrzenie i miasta, ludzie i instytucje, kościoły 
i dialogi... Z pewnością jest nadzieja na lepszy świat. Kim byłby chrześcijanin nie odczuwający 
gotowości poniesienia ofiary, gdyby nie miał oczu otwartych na to, co się dzieje i serca gotowe-
go cierpieć z tymi, którzy cierpią. Mówię o tym, co trzeba widzieć w duszach i w tym, co trzeba 
wycierpieć, widząc je w niebezpieczeństwie.” (Ruch ku Lepszemu Światu, „Orizonti” 1959)

Dynamiczne sekretariaty. „Dla większej dojrzałości GP wydaje mi się, że trzeba utwo-
rzyć prężny sekretariat w centrum Kościoła, a następnie na prowincji (o podobnym działaniu): 
więcej kontaktu z tym, co się dzieje w Kościele w celu lepszego poznania, przyjęcia i ogłaszania, 
jednocześnie, żebyśmy się mogli poznać w tej specyficznej służbie, jaką oferujemy, w szczegól-
ności poznanie poprzez kontakt wszystkiego, co się dzieje w naszym zakresie – zaawansowanie 
wspólnotowe u katolików we wszystkich dziedzinach (kongresy, federacje, ruchy rodzinne itp.).

Celem jest organizowanie spotkań dla różnych osób odpowiedzialnych, zawsze w klima-
cie życzliwości i wzajemnej jasności, aby badać i organizować to, co buduje powszechne dobro 
Kościoła.” (Ćwiczenia duchowe, nr 3 – 10/3/62)

Reforma Kościoła z nastawieniem na wspólnotowość.
„Zawsze trzeba było popychać i zachęcać do osobistej przemiany i do świętości, jednak 

obecnie należy to czynić o wiele bardziej niż kiedykolwiek; należy dążyć do tego poprzez silną 
wspólnotowość, otwartą na dobro powszechne, w jedności serc i w zgodności planów przyśpie-
szać podbój świata dla Jezusa. Narzuca się tutaj ciągłe nauczanie podstawowych aspektów na-
szego życia wspólnotowego. Niech w konsekwencji zjednoczą się wszystkie głosy Kościoła, aby 
rzucić wzbogacone wezwanie,  które dotrze wszędzie.” (Dzieło dla Lepszego Świata, rękopis, 
1964)

Św. Paweł szczególnym opiekunem GP. Jest to normalne, że każda grupa w Kościele ma 
swojego szczególnego opiekuna. O. Lombardi otrzymał takiego opiekuna z Miejsca Świętego, a 
jest nim św. Paweł. Argumentacja:

- Paweł wyjeżdża na podbój nowych Kościołów (jest nowoczesny, postępowy w dobrym 
znaczeniu tego słowa)

- Paweł, apostoł Ciała Mistycznego Kościoła
- Paweł, apostoł wszechstronny
- Paweł, apostoł prześladowań, walk, przeciwności
- Paweł, apostoł podróży ewangelicznych
- Paweł, święty odnowiciel
- Paweł, imię papieża Pawła VI, który nadał nam osobowość prawną w Kościele
(Notatka z rękopisu, 25/1/65)
Zeszyt zawiera: nowe doświadczenia w Kościele; inne pojęcie wspólnoty, kolegialny sys-

tem zarządzania, rozróżnienie pomiędzy życiem wspólnotowym, a życiem Kościoła w jedności, 
promowanie lepszego świata poprzez lepszy Kościół.

13. Instytut nawrócenia – ćwiczenia dla lepszego świata

Z wprowadzenia do zeszytu: 
„Komisja Publikacji Lombardiego uważa, że ćwiczenia jako narzędzie, które powstało 

pod wpływem pedagogii św. Ignacego Loyoli, przeniesione do podręcznika praktycznego „dla 
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wspólnoty chrześcijańskiej” przez o. Lombardiego i przekazane Kościołowi XX wieku, jako ele-
ment typowy dla promowania świętości wspólnotowej – są bez żadnej wątpliwości największym 
darem, jaki o. Lombardi pozostawił dla Kościoła. Ścisła relacja między GP i ćwiczeniami jest 
bardzo widoczna. Nie można zrozumieć GP bez ćwiczeń, ani ćwiczeń bez GP.”

Rozdział 1 Powstanie Ćwiczeń (zarys historyczny do roku 1953). Ćwiczenia dla Lepszego 
Świata powstały z doświadczenia życiowego, później zostały obszernie opracowane jako Książ-
ka do zastosowania praktycznego – to pierwszy tytuł, jaki nadał im o. Lombardi.

„Ćwiczenia były pierwszym objawem naszego charyzmatu. Powstawały stopniowo z ka-
zań wygłaszanych na podstawie faktów, uporządkowanych następnie jako dialog z grupą dzien-
nikarzy w 1951 roku. W rzeczywistości historycznie powstaliśmy w Ruchu przez ćwiczenia i to 
one uformowały nas we wspólnym duchu". (Ręcznie pisane notatki o. Lombardiego – Kilka my-
śli na temat ćwiczeń, Wieczernik, 12/4/69) 

Pierwsza intuicja jest związana z  Ćwiczeniami Duchowymi, które o. Lombardi przepro-
wadził dla studentów w łacińsko - amerykańskim Kolegium Piusa w Montenen (północna Italia). 
Pisał wtedy: 

„Pragnę zatracić się, utonąć w wypływie pokoju... pragnę żyć w pokoju, nie zmieniają-
cym się, cokolwiek by się działo: nie ma znaczenia nagromadzenie się pracy, wobec pewności, 
że uda mi się zrobić na czas to, czego Jezus chce ode mnie”. (Dziennik, 23/8/51) 

O. Lombardi wspomina pierwsze doświadczenie Ćwiczeń: 
„Gdybym miał nakreślić historię Ćwiczeń od początku, cofnąłbym się do miesiąca lipca 

1951 roku.W małej szwajcarskiej wiosce, nazywającej się Buril. To tam po raz pierwszy zastana-
wialiśmy się z grupą dziennikarzy z różnych krajów Europy środkowej nad programem przygo-
towania „ludzi nowego świata”. Było to spotkanie braterskie, jakby samo z siebie zasugerowało 
nam, z dnia na dzień, właściwe reguły konwiwencji i tematy do przestudiowania”.(Podręcznik  
Podstawowy, r. 2, 1958) 

„Zaraz potem przeprowadzono inne doświadczenia,  już bardziej  usystematyzowane,  z 
uczniami łacińsko - amerykańskiego Kolegium Piusa w Rzymie, następnie w San Paulo (Brazy-
lia) i pod koniec tego samego roku – w Bogocie. Ta ostatnia była „w rzeczywistości pierwszą se-
sją  Ćwiczeń dla Nowego Świata, jak ją wówczas nazywaliśmy, zarezerwowaną wyłącznie dla 
księży z uczestnictwem nuncjusza, Monsignora Samore”. (Pierwsze wydanie MF, r. 2) 

Od początku o. Lombardi wprowadził jako metodę dialog, konfrontację i wezwanie do 
przemiany, a także przywiązywał wielką wagę do okresów wspólnego odprężenia (spacery, re-
kreację). Tworzył cały scenariusz konwiwencji z podaniem tematyki i konkretnej godziny rozpo-
częcia każdego zajęcia.

Rozdział 2 Ćwiczenia: duch, nazwa, apostołowie, książka, dom. Duch wcielony w struk-
turę. 

„Struktura wewnętrzna Ćwiczeń dla Lepszego Świata – pisze o. Lombardi – składa się z 
trzech głównych części: 

a) Plan Boży odnośnie ludzkości, ze stwierdzeniem ogólnego nieporządku świata współ-
czesnego. Jako owoc tej pierwszej części, decyzja zbiorowa, by realizować ogólne podjęcie od-
nowy. Proklamacja papieża z 10 lutego 1952 roku stanowi oficjalne wezwanie do rewolucyjnych 
świętych, którzy proponują wprowadzenie dzisiaj, na ziemi planu Bożego. 

b) Druga część rekolekcji jest poświęcona formacji tych „odnowicieli”. Kładzie się spe-
cjalny nacisk na absolutną  potrzebę wzmocnienia i  udoskonalenia,  zjednoczenia z  Bogiem i 
wzrastania w miłości dla Chrystusa. (Z przełożonymi – równymi i z niżej postawionymi). Ten 
drugi okres kończy się kilkoma godzinami całkowitej ciszy, w czasie której każdy wyznaje i 
konkretyzuje własną reformę. 

c) Z sercem oczyszczonym i rozpalonym miłością i wzajemną jednością, podejmuje się 
trzecią część rekolekcji, w której patrzy się krótko na zasadnicze problemy, najpilniejsze w no-
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woczesnym świecie, mówi się więc o kilku problemach światowych... narodowych, diecezjal-
nych, parafialnych. 

Metoda, poprzez którą posuwa się sesja, polega na łączeniu medytacji, refleksji i dialo-
gów. Lecz można powiedzieć, że wszystko razem jest ciągłym rozmyślaniem, które przebiega 
wspólnie. Z łaską Bożą tworzy się taka atmosfera, że wszystko, co się mówi, dotyczy dobra du-
chowego i dobra wspólnego Kościoła.” (Memorandum o Ćwiczeniach, 20/11/57) 

Nazwa: Ćwiczenia.
„Po orędziu papieskim z 10/2/52 wszystkie te usiłowania skonkretyzowały się w charak-

terystycznej metodzie, która stopniowo została określona. Wtedy zastosowano nazwę Ćwiczenia 
dla Lepszego Świata. 

Znaczenie nazwy. W krótkiej syntezie: 
„ćwiczenia uczą przeżywać życie duchowe razem, wspólnie, w zjednoczeniu otwartym 

na powszechność... To są rekolekcje pomyślane bezpośrednio dla wspólnoty chrześcijańskiej.” 
(Ćwiczenia dla Lepszego Świata, 1957, nr 2 i 24) 

Apostołowie. „Apostołami Nowego Świata powinny być osoby bardzo uległe, jako na-
rzędzia”.

Książka  Ćwiczenia dla Lepszego Świata – reforma wspólnotowa. Pierwsze wydanie – 
1958. Oto notatka ogłoszona przez Centrum Dokumentacji Ruchu dla Lepszego Świata podpisa-
na przez o. Lombardiego, jako reklama książki: 

„Praca trwała pięć długich lat. Wreszcie została skończona... Lata, w czasie których me-
toda była przeżywana, udoskonalana, zapisywana i potem eksperymentowana... praktyka i teoria, 
teoria  i  praktyka,  magisterium i  reforma...  Jest  to  koniec  doświadczenia,  przeprowadzonego 
przez dziesiątki tysięcy osób, które przebiegały tą drogą odnowy, rozpoczęcie zmiany, którą Bóg 
może jedynie zmierzyć.”

Natura książki. „Tylko po odbyciu Ćwiczeń, książka może być dobrze zrozumiana”. 
Struktura książki. Zakończenie notatki odnoszącej się do struktury książki brzmi następu-

jąco: 
„Treść książki podzielona jest na trzy okresy, które biorący udział w rekolekcjach dobrze 

znają. Pierwszy okres wyjaśnia charakter sesji i wykazuje konieczność przedsięwzięcia katolic-
kiego, absolutnie zjednoczonego, dla zbawienia ludzkości i na chwałę Bożą. Społeczeństwo po-
winno być ubóstwione. Zjednoczeni uzyskamy to. Godzina obecna jest nadzwyczajnie sprzyjają-
ca. Naprzód! 

Drugi okres pogłębia studiowanie reformy osobistej, koniecznej do wielkiego przedsię-
wzięcia i chce, by każdy z obecnych zastosował ją odważnie do siebie. Potrzeba mężczyzn i ko-
biet nowych, ściśle złączonych z Bogiem, ze światem i specjalnie między sobą; miłość, miłość, 
miłość aż do zjednoczenia. Przy takiej reformie zapewnia się zbiorowości katolickiej specjalną 
pomoc Jezusa, według Jego obietnicy (Mt 18,20). 

Trzeci okres studiuje badanie, jakie ma być przeprowadzone na naszym terenie, rozpatry-
wanym jako zbiorowość. Chodzi o zbadanie całego frontu działalności, w jego punktach najbar-
dziej interesujących i najbardziej delikatnych, o wyobrażenie sobie planów działania jak najbar-
dziej skutecznych, o zdecydowanie się i ich zrealizowanie z mocnym darem samego siebie. 

Medytacje poranne stanowią zalążek duchowości osobistej, nie wyłączającej duchowości 
wspólnotowej, lecz łączącej obydwie w duchu zrozumienia i szczerego uzupełniania się. 

Najświętsza  Dziewica  wie,  że  wszystko  zostało  napisane  –  a  najpierw przeżyte  –  na 
chwałę Jej Syna. Niech pobłogosławi tę książkę, którą w pokorze i miłości braterskiej ofiarowuje 
się tym wszystkim, którzy będą chcieli ją przyjąć, niech naprawi jej braki i błędy niech udzieli 
łaski tym, którzy będą mieli cierpliwość ją przeczytać i jeszcze więcej, którzy będą mieli siłę, by 
wprowadzić ją w życie”.

Domy do Ćwiczeń – to przegląd kolejnych domów, w których odbywano rekolekcje we 
Włoszech i w Fatimie.

Rozdział 5 Relacje pomiędzy Ćwiczeniami a GP. 
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„Jeżeli zachowamy Ćwiczenia, zachowamy na zawsze naszego ducha, jeżeli nie, to nie: 
przedstawiają jeden z momentów najbardziej decydujących naszej historii z konsekwencjami, 
które nie zatrzymają się lub nie ustaną, aż kiedy, ewentualnie przestaniemy istnieć jako grupa i 
nawet wtedy, prawdopodobnie, pozostaniemy w Kościele, po nas lub bez nas”. (Kilka myśli na 
temat Znaków Czasu i „Ćwiczeń”, notatki ręczne pisane na Wieczerniku 1969). 

„Ćwiczenia nie wyczerpują całej działalności Ruchu, chociaż są źródłem, z którego try-
ska jego duchowość i są punktem odniesienia całej jego działalności apostolskiej”. (Wieczernik 
1969, dok.2)

15. Projekt odnowy diecezji 

Z wprowadzenia: 
„Już  w  projekcie  z  1948  roku,  przedstawionym  Piusowi  XII,  o  odnowie  Kościoła, 

o. Lombardi mówi i odnowie biskupów i ich diecezji. Odtąd nie przestał nalegać na odnowę die-
cezji na różne sposoby. Jego strategia polegała na kontaktowaniu się wszędzie z biskupami i pro-
ponowaniu im podążania drogą odnowy ich diecezji. W sposób szczególny z okazji celebrowa-
nia Soboru Watykańskiego II. Owocem tych kontaktów była propozycja, a w niektórych przy-
padkach realizacja tego, co najpierw było nazywane „planem pracy diecezjalnej dla lepszego 
świata”, a później „praprojektem” do zastosowania soboru w diecezji”.

Rozdział Plan pracy diecezjalnej dla Lepszego Świata. O. Lombardi widział jasno od po-
czątku, że roklamacja dla Lepszego Świata rodzi Ruch dla Lepszego Świata, że Ruch rodzi się z 
charakterem „diecezjalnym” i że przez odnowę diecezji można osiągnąć zmianę całego Kościo-
ła. Widząc, że Pius XII wzywa do odnowy świata, zwracając się do jedynej diecezji, własnej, o. 
Lombardi zastanawia się:  

„Więc Ruch dla Lepszego Świata powinien rodzić się z charakterem diecezjalnym […] - i 
wyciąga wniosek -  Rozpoczynając od odnowy diecezji, opanujemy całą ziemię”. (Kilka punk-
tów o Ruchu dla Lepszego Świata, lipiec 1954) 

Zatrzymajmy się przy jego pierwszym planie dla diecezji. Został on wysłany do wielu bi-
skupów włoskich i przekazany arcybiskupowi Bogoty. (29/12/52) Do realizacji projektu propo-
nuje się następujące kroki: 

- Uroczysty dokument biskupa, w którym wyraża się wolę uruchomienia wszystkich sił 
na swoim terytorium; proklamacja papieża dla Ruchu dla Lepszego Świata z 10/2/52, 

- Seria sesji czy rekolekcji dla uformowania apostołów ad hoc (księży, zakonnic, świec-
kich). Nowa forma ćwiczeń duchowych przeznaczonych do uzyskania zbiorowej reformy poza 
reformą indywidualną. (Co najmniej trzy dni lub sześć popołudni po 2 godziny dziennie),

- Seria inicjatyw dla wszystkich razem w celu całkowitej odnowy życia chrześcijańskie-
go, z jego wcieleniem do wszystkich, najbardziej palących problemów naszych czasów,

- Faza bardziej konstruktywna: zgromadzenie plenarne wszystkich sił.
Temat centralny: „Zobaczcie, jak się kochają” i „Abyśmy byli jedno” – miłość miłosierna 

i jedność. Troska specjalna o tych, którzy są daleko. Tworzenie atmosfery do przyjmowania w 
naszych domach. 

Rozdział Rozpracowanie strategiczne całości. Chodzi o propozycję: poważną, organicz-
ną, autentycznie chrześcijańską, ortodoksyjną i pełną szacunku, wzmacniającą hierarchię anty-
konformistyczną.

Rozdział Co GP ofiarowała biskupom? 
a) Sesje pierwszego stopnia lub ćwiczenia dla wszystkich księży diecezjalnych i zakon-

nych, wszystkich seminarzystów i teologów, wszystkich zakonnic, kierowników świeckich para-
fialnych i diecezjalnych, jednostek uprawnionych (stowarzyszeń, klubów itp.).

b) Sesje drugiego stopnia – inne sesje specjalistyczne, pogłębienia dla proboszczów i wi-
karych, przełożonych seminariów, przełożonych zakonnych... przełożonych i odpowiedzialnych 
(wychowawczynie i pracownicy hospicjów, przytułków itd.), kierowników świeckich i diecezjal-
nych, parafialnych, robotniczych, uniwersyteckich.
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c) Sesje otwarte dla wszystkich kategorii: małżeństwa, młodzież, itd.
d) Nowenna o zjednoczeniu na poziomie diecezji.
e) Konferencje oddzielnie dla różnych grup, orędzia i artykuły w prasie, rozmowy w ra-

dio, w telewizji i inne sposoby rozpowszechniania. 
Rozdział Konieczność strategii. 
„Nie można wywrzeć skutecznego wpływu na historię Kościoła i świata, nawet w skrom-

nym zakresie, bez określenia w pewien sposób punktów, na których należy skupić działalność w 
sposób użyteczny. Realizując strategię, starajmy się nade wszystko, by prowadził nas bardziej 
Duch Święty niż przezorność ludzka, co więcej, bądźmy otwarci na zmienianie się razem z Nim. 
On tchnie tak, jak chce i On tylko wie, dokąd idzie". (MF, rozdział VI, str. 106, wyd. hiszpań-
skie).

Rozdział Biskupi i GP. Co należy do biskupów w GP? „Rozważając ich rolę pod tym ką-
tem, można stwierdzić, że mogą być najdroższymi braćmi, zjednoczonymi jak jedno serce z in-
nymi członkami, by studiować i realizować razem różne inicjatywy, takie, które przyzwyczaili-
śmy się uważać za specyficzne. Na przykład, będą mogli opracowywać z nami projekty, rozwi-
jać pewne tematy na sesjach, szukać powołań dla GP... Jeżeli będą mogli i będą chcieli, przyjdą 
spędzić pierwsze okresy w naszych „domach kościelnych” ku naszej wielkiej radości i wielkiej 
korzyści. Gdy będziemy ich uważali za równych, w tym sensie innym, będą przez swój charakter 
braćmi szczególnie czczonymi i  kochanymi.  Można im również wyznaczyć  specjalny rodzaj 
działalności: przekonywać innych biskupów, by przyjęli w swych diecezjach Ruch dla Lepszego 
Świata”. 

W zamian GP oczekuje od biskupów: 
- Przyznawania specjalnych zezwoleń dla księży diecezjalnych, którzy pragną  przyłą-

czyć się do Ruchu 
- Zyskania pozwolenia dla księży z innych diecezji u odnośnych ordynariuszy – wstawie-

nia się za zakonnikami chcącymi prowadzić odnowę u ich przełożonych (Udział biskupów w 
Dziele dla Ruchu dla Lepszego Świata, 15/10/64) 

„Bez tego minimum, cieszenie się obecną pracą Ruchu dla Lepszego Świata i jego GP, 
byłoby jakby zjadaniem owoców, nie martwiąc się o utożsamianie i zachowanie rośliny”. (GP 
powinna istnieć jako jednostka odrębna od biskupów, 31/10/63). 

18. Portret duchowy ojca Lombardiego

Ze wstępu:
„W tym zeszycie wgłębiamy się ponownie w niektóre płaszczyzny jego duchowości, wy-

rażającej się przede wszystkim życiem w pełni uległym Duchowi Świętemu. Popatrzymy na du-
chowość o. Lombardiego poprzez skupienie uwagi na czterech doświadczeniach, które ukształto-
wały jego życie: doświadczenie Boga, świata, Kościoła i Królestwa Bożego. Są to również  te 
cechy, które powinny charakteryzować każdego członka Grupy Promotorów.”

Rozdział  1  Cztery  znaczące  doświadczenia  w  życiu  o.  Lombardiego.  Doświadczenie 
Boga. Zaczęło się od uświadomienia sobie, że jako student epoki rodzącego się faszyzmu nasiąk-
nięty był ideami nacjonalizmu – „bezustannej gloryfikacji ojczyzny z poniżaniem wartości in-
nych narodów”. 

Przypomina okoliczności nawrócenia, czyli niewiarygodne spotkanie młodego człowieka 
z Bogiem na wystawie misyjnej zorganizowanej przez Piusa XI. To tutaj, według jego słów, zja-
wiło się nagle jego powołanie religijne i misyjne. Z Zapisów duchowych o. Lombardiego, doty-
czących tej epoki życia, wynika, że stało się ono jego obsesją.

Doświadczenie świata. O. Lombardi mówi: 
„Doświadczenie Boga bardzo szybko (kwestia kilku dni) otworzyło mi horyzonty, o któ-

rych nigdy nie pomyślałem i zainteresowało mnie kontaktem... z czym? Ze światem! Tak, ze 
światem. Od tej chwili... Bóg, który jak sądzę, łącznie z łaską Maryi, ... rzucił mnie do pracy dla 
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całego świata. Zaczęło się od kazań dla tłumów ludzi na placach, teatrach, ulicach. Najpierw we 
Włoszech, potem w Europie, wreszcie na innych kontynentach.

Doświadczenie Kościoła. 
Uzewnętrzniło się szczególnie w kontaktach z papieżami oraz w miłości do Kościoła, 

którą przeżywał najczęściej w postawie krytycznej. Przez około 15 lat prowadził prawdziwą ba-
talię o to, by przekonać papieża Piusa XII oraz Kongregacje Rzymskie, kardynałów Kurii, bisku-
pów świata, kapłanów, że Bóg oczekuje od Kościoła wewnętrznej odnowy, generalnej przemia-
ny. Dokonało się to dzięki Soborowi Watykańskiemu II. Było to dzieło Ducha Świętego” – jak 
pisze Lombardi.

Doświadczenie Królestwa Bożego. 
„Główne zaangażowanie o. Lombardiego u schyłku życia ma na celu przypomnienie, że 

Kościół nie jest celem samym w sobie i że cała racja tkwi w jego orientacji ku Królestwu Boże-
mu,  wedle rozmiarów i  perspektyw wychodzących poza Kościół”.  (Komentarz D.  Juana)  O. 
Lombardi martwi się o ludzi nie należących do Kościoła, o katolików przychodzących na Msze 
św., ale nie kochających nikogo, o ludzi nie znających Boga. Czy będą zbawieni wyznawcy in-
nych religii? Przecież oni też kochają swojego Boga. Bóg jest jeden, a my jesteśmy jego dzieć-
mi. Bóg jest Królem i wezwie nas do swojego Królestwa. Czy wezwie?

Przepowiadanie o Królestwie może doprowadzić do przemiany wielu katolików, którzy 
poczują się powołani do zmienienia się, do przejścia z osób i grup, którymi rządzi pieniądz i 
władza do stania się innymi i budowania nowego, lepszego świata, którym rządzą: miłość, spra-
wiedliwość, prawda, pokój. 

„Mówię to ze szczerością umierającego, który stanie przed Bogiem, świadomy, że On bę-
dzie sądził te słowa. Myślę, że można stwierdzić z mocą: są w Kościele ludzie, którzy nie prze-
bywają w Królestwie i są w Królestwie ludzie, którzy nie należą do Kościoła. Jeżeli chrześcija-
nin czyta Ewangelię i przyjmuje sakramenty, pozostając niezmienionym, to znaczy, że Królestwo 
nie przyszło jeszcze do niego”.

Rozdział 2 Dynamizacja całego życia o. Lombardiego przez Chrystusa i Maryję. Autorzy 
podali wiele cytatów wyrażających uczucia o. Lombardiego do Jezusa i Jego Matki, począwszy 
od jego pobytu w nowicjacie, aż do ostatnich chwil jego życia. Ja przytoczę fragment jego wypo-
wiedzi odnośnie GP:

„Grupa powinna być w pełni z Jezusem, z Jezusem historycznym jako kontynuacja tego, 
co Maryja zrobiła dla swojego Jezusa: nie dowodzić, nie organizować, nie nauczać, lecz służyć i 
pomagać «rozgrzewając»”.

Rozdział 3  Kilka charakterystycznych rysów duchowości o. Lombardiego. Zaliczono do 
nich trzy: O. Lombardi był człowiekiem kontemplacji, człowiekiem nadziei i człowiekiem odda-
nym Kościołowi.

Kontemplator  historii.  To jeden z  różnorodnych rysów ojca  Lombardiego,  najbardziej 
wyrazisty. 

„Teraz w podeszłym już wieku, mam głębokie przekonanie, że to przede wszystkim kon-
templacja dała mi siłę życia – o ile była to siła. Rozmyślając o minionych latach, widzę oczywi-
ście dużo aktywności, a jednak, szczerze mówiąc, mogę je streścić jako byt bardziej kontempla-
cyjny aniżeli aktywny. Można sądzić, że osoby poświęcone życiu kontemplacyjnemu, które mia-
ły kontakt z Bogiem tak gorliwy jak ja, nie są liczne – przepraszam za te słowa. Dar często dar-
mowy – ja wiem – ale z niego wyrosła Grupa Promotorów – stąd jej siła, stąd jej charakter.” 
(MF. rozdział XI str.166).

„Bardzo dużo pracowałem. Myślę, że to moje życie było jedno z najaktywniejszych, któ-
re można sobie wyobrazić w Kościele. A jednak, chcąc streścić moje życie jednym słowem uwa-
żam, że jego głębia była bardziej kontemplacyj- na aniżeli aktywna. Gdybym musiał streścić w 
dwóch słowach tylko, powiedziałbym, że było kontemplacyjne jak również bardzo aktywne”. 
(Wspomnienia, nr 3, Życie kontemplacyjne, na przestrzeni tych 50-ciu lat 14/4/73). 

Kontemplować Boga w historii. Ojciec Lombardi powtarzał:
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„Zdaję sobie sprawę teraz bardziej niż na początku, bo z większym doświadczeniem, że 
kontemplować Boga, w moim przypadku polegało na codziennym rozmyślaniu o znakach Jego 
obecności w historii. Widać je w trudnościach, na jakie napotkał Sobór Ekumeniczny i następnie 
w oporach, które on prowokował w łonie Kościoła, w ślepej nieugiętości niektórych, łącznie w 
nieopanowanym marszu świata bez Boga i w obliczu pozornej niemocy tych, którzy mają z nim 
niewiele wspólnego. Ich kontemplacja rozważała Boga jako światło w historii, a ja odczytywa-
łem znaki czasów Jezus jako Zbawca świata” (MP rozdział XII, str. 179-180).

„Wieczność w modlitwie – wieczność w życiu. „Przez wizyty Najświętszego Sakramentu 
coraz częstszych i coraz bardziej przedłużanych, czasami godzinami, przez czas poświęcony lek-
turze duchownej,  przez przygotowanie wieczorem rannych punktów medytacyjnych. Już jako 
kapłan – przez wierne odczytywanie godzin brewiarzowych. Następnie te odstępy modlitewne 
wypełniały cały dzień, o ile inne obowiązki nie zajmowały mojej uwagi bezpośrednio, godziny 
bezsenności, sprawy, jako niezbędne odprężenie" (MF s.170-171). 

W syntezie zapytajmy się samych siebie o doświadczenie przekazane nam przez ojca 
Lombardiego w historii Ruchu dla Lepszego Świata, jakie miejsce zajęło działanie, a jakie kon-
templacja? Co mówiono o tym, co uprzednio lub równocześnie nie było modlitwą? Co wysłu-
chano w modlitwie co następnie nie było powiedziane? Na górze, na dole, u podstawy, wewnątrz 
Kościoła, poza Kościołem, aż do granic świata?" (MF s.182). 

Będąc człowiekiem kontemplacji i nadziei ojciec Lombardi był zawsze skłonny do nara-
żania swego życia, do podporządkowania wszystkiego: ludzi i  rzeczy,  również i  tych, którzy 
przebywali w jego otoczeniu, do tego, co dyktowało jego sumienie „tutaj i teraz jako to najlep-
sze”. Porywczy w słowach i gestach. Wiecznie skłonny do narażania się, do podejmowania od-
powiedzialności za swoje kazania i osiągnięcia. Spirytualista dla jednych, realista dla innych, 
oskarżony o komunizm, zagrożony śmiercią przez komunistów, gdzie indziej.

Siewca nadziei. To jeszcze inna płaszczyzna fundamentalna duchowości o. Lombardiego. 
Wszędzie, gdzie był, umiał wykrzesać najlepsze siły żywotne u swoich słuchaczy, ludzi i grup: 
był naprawdę siewcą nadziei! 

Nawet u schyłku życia, w ciągu kilku lat, skierowywał swoje kazania ku nadziei. Było to 
w momencie,  gdy na skutek reakcji  wahadłowej,  spowodowanej  początkowym entuzjazmem 
soboru,  nastąpił  okres  zamieszania,  który  nawet  wniósł  niepokojący  pesymizm  u  osób 
odpowiedzialnych za Kościół.

Ojciec  Lombardi  odpowiedział  na tę  chwilę  „proroctwem nadziei”  –  zbiorem swoich 
myśli (uczuć) na ten temat i opracował sesję ad hoc. Mówi do słuchaczy:

„Bóg jest zawsze nowy, młody. Nie męczy się, nie starzeje się nigdy ... W swojej potędze 
i  dobroci  odnawia  nieustannie  wszystkie  rzeczy.  Jest  zawsze  z  nami.  Jest  nieodgadnięty  w 
swoich rozwiązaniach w sytuacji zagmatwanej. Zawsze stoi z bardzo szczególnym nasileniem 
blisko Kościoła, głównej osi zarządzania kosmicznego, gdzie osobiście zbliżył się przez swego 
Syna, który stał się jednym z nas… Bóg nas wybrał, wytyczył nam cel i powierzył nam misję, 
która oczekuje odpowiedzi w pełni nasyconej nadzieją… nowe bogactwo doświadczeń i pojęć 
twórczych wchodzi do Kościoła przez okna szeroko otwarte. Łączność z Bogiem i wzajemna 
między nami rozwija się cudownie… 

To tutaj może pojawia się największe źródło nadziei, gdy porównuje się Kościół odnowy 
z  Kościołem przedsoborowym.  To jest  coś,  co  łączy to,  co  mówimy,  z  tym,  co  mówiliśmy 
niegdyś i co mówimy nadal. 

Apel do wszystkich chrześcijan, by czuli się współodpowiedzialni za całą organizację 
kościelną. 

Rysuje  się  nowy Kościół  nadziei.  Odczuwa się  wiosenny wzrost  schodzący z  wyżyn 
Bożych...  Wiosna,  która  nie  jest  spokojem,  lecz  pracą  i  wysiłkiem  przede  wszystkim 
pozytywnym.  Powodujemy  fermentację  naszej  historii,  gdzie  działa  Opatrzność.  Są  to 
perspektywy, które w nadziei otwierają się na historię jutra. Trzeba będzie nam więcej czujności 
poświęcić znakom czasu, aby je zidentyfikować i pogłębiać. Więcej ufności dla historii, jako 
głównego  i  stałego  dzieła  Opatrzności,  pomimo  naszych  upadków.  Trzeba  nam  się  będzie 
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dostosować do myśli, że w historii przypada nam rola fermentu, bez absenteizmu ani obaw, bez 
nieuzasadnionych słabości.  Rozwijać twórczość w większym stopniu niż czyniliśmy obecnie. 
Należy  podjąć  pełną  kolektywną  odpowiedzialność  za  robienie  projektów  oraz  za  nową  – 
historię w Jezusie”. 

Istnieją więc podstawy nadziei. 
„Wszędzie,  gdzie  sięga  wzrok,  nawet  bezwzględnie  realistyczny,  znajdujemy 

uzasadnienia wielkiej nadziei i  jest rzeczą pilną, by Grupa Promotorów nie dała się zwodzić 
przez strach. Kościół ucierpiałby i ludzkość również. Trzeba nam iść naprzód nowej historii z 
Chrystusem  Zmartwychwstałym,  który  przez  Ducha  Świętego  ofiarował  nam  Synod  i  nas 
prowadzi w chrześcijańskim męstwie na nas zesłanym”. (Proroctwo nadziei, 1972)

W Ćwiczeniach dla Lepszego Świata ojciec Lombardi dotyka często tematu nadziei. Oto 
jedna z syntez, która z pewnością odzwierciedla nadzieję, jaka zdynamizowała jego życie: 

„Nadzieja powinna nas fundamentalnie odróżniać od „tych, którzy tej nadziei nie mają” 
(Tes 13), sprawia, że ufamy Bogu, który jest wieczny i dotrzyma swoich obietnic (l Kor 1,9-10). 
Nadzieja jest radosna (por. Rz 12,12), nawet w cierpieniu (l P 4,16), ponieważ szczęście, którego 
się spodziewamy, jest tak rozległe, że odbicie jego już jest widoczne dzisiaj (l P l, 8-9). Nadzieja 
ta wzbudza modlitwę i miłość braterską (Jc 8-9), wywołuje wstrzemięźliwość i oderwanie się od 
wszystkiego,  „gdyż  postać  tego  świata  mija”  (l  Kor  7,  29  nn),  ona  dodaje  odwagi  życiu 
chrześcijańskiemu i  zatrzymuje  nasz  wzrok  na  świat  jutra… (Hbr  6,18-19).  (Ćwiczenia dla 
wspólnoty  chrześcijańskiej,  nr  142).  Dynamizm nadziei  dopinguje  nasz  bieg  (Fil  3,  13  nn), 
więcej nawet, dodaje również odwagi do walki, którą każdy chrześcijanin powinien stoczyć, by 
spełnić swoją misję bez dyskwalifikowania go (l Kor 9, 26-27).

20. Człowiek zjednoczony

Z wprowadzenia: 
„W tym zeszycie pragniemy opowiedzieć, jak o. Lombardi przeżył ostatnie lata swego 

życia. Zarówno dla niego, jak i dla tych, którzy byli mu bliscy, te trzy lata to okres bardzo szcze-
gólny  w  jego  życiu:  punkt  kulminacyjny  syntezy  śmierci,  psychologicznych  i  nieustannych 
zmartwychwstań, uwieńczenie i najwyższy wyraz „pochmurnej nocy” jego życia, stwierdzenie – 
najbardziej oczywiste – obecności i działania Ducha Bożego, który realizuje, na końcu, arcydzie-
ło uwolnienia i zjednoczenia życia.

Zeszyt  przedstawi także jego testament.  Bo w ten sposób postrzegamy przemówienia 
otwarcia i zamknięcia Wieczernika z 1979. Następnie znajdziemy świadectwa, które powiedzą 
nam, jak GP widziała i przeżyła ostatnie lata życia ojca Lombardiego: ‘On nam zostawił świa-
dectwo jedności, która przenikała jego życie.’ (Juan Alfonso Vega)

Dyrekcja Generalna Ruchu dla Lepszego Świata przekazała całej grupie pogodę ducha i 
pokój, które emanowały od ojca Lombardiego w ostatnich dniach jego życia. Ojciec Arcype po-
wie: ‘Duch Ojca Lombardiego żyje w jego grupie.’ Jednak wewnątrz i głębiej…’

Rozdział 1 Jak ojciec Lombardi widział i przeżył ostatni etap swojego życia. W oparciu o 
Dziennik przedstawia ostatni etap życia o. Lombardiego, konkretnie, jego długą i bolesną choro-
bę, która trwała trzy lata.

„Sen mojego lichego życia”. 
„O Jezu! Zaczynając to, co być może stanie się nową fazą, bardzo delikatną, pracy apo-

stolskiej, chciałbym spróbować opisać ‘sen mojego lichego życia’ tak, jak go po trosze tworzy-
łem od lat, w każdej chwili mojej modlitwy i tak jak go powtarzam jak syntezę, prawie bez prze-
rwy w moim sercu. …Wydaje mi się, że już od nowicjatu, przygotowujesz mnie, od 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, 
kiedy Ty chcesz, by czynić to, co Ty chcesz, do Ciebie Panie należy mnie prowadzić, gdzie Ty 
chcesz iść: do tych odległych krain, miast, miasteczek, miejsc, kościołów, osób żyjących... tam, 
gdzie Ty zdecydujesz pójść, według planów utworzonych przez Ciebie i tak często ignorowa-
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nych przeze mnie. Jezu! Niech moje ciało będzie jak Twoje, moja dusza będzie do Twojej całko-
witej dyspozycji tak, jakbyś odradzał się w nich...

Chciałem też, byś mnie użył jako przedłużenie Twej PASJI.  Jezu! Żeby wszyscy czuli 
Ciebie bezpośrednio przeze mnie. By wszyscy Ciebie czuli... By wszyscy ciebie czuli i dostrze-
gali, że to Ty jesteś Tym, który ich wzywa. Spraw, by uczucia przywiązania, pochwały, oznaki 
podziwu czasem wywołane... spraw, by wszystko i wszyscy przychodzili bezpośrednio do Cie-
bie. Będę szczęśliwy, bardzo szczęśliwy, że oni Ciebie słuchają, by tak Cię błogosławili”.

Druga część tego „snu”: 
„Więc, mógłbym Ciebie poprosić o realizację również drugiej części snu. Panie, niech to, 

co Ty mi ofiarowałeś będzie tam, gdzie ja będę. Chcę, by wszyscy zostali zbawieni; chcę ich 
znaleźć wszystkich w niebie: to, co mi powierzyłeś i tych, którzy mnie słuchali, chociażby raz 
jeden, zarówno publicznie jak i osobiście. To nie ja błagam, to Jezus modli się przeze mnie i 
wiem, że modlitwa Jezusa jest zawsze wysłuchana… O Maryjo, Matko ma! Napisałem mój po-
dwójny sen. Ty wiesz, że od lat żyję tylko tymi pragnieniami. Spraw bym został wysłuchany! Ty, 
która pewnego dnia położyłaś Jezusa do żłobu, połóż Go teraz w moim sercu i spraw bym był 
pełen  Jego.  Bym  był  „zdobyty  przez  Chrystusa  Jezusa… Panie,  niech  Twe  Królestwo 
przyjdzie… Niech nastanie era Jezusa. Maryjo, Matko ma, Ty nam pomóż”. (Ćwiczenia ducho-
we, przypis, 8-15/8/1950)

Fundamentalna postawa całego życia. 
„W mym życiu zauważyłem, że najlepiej z dnia na dzień naśladować Boga, próbując jed-

nocześnie być maksymalnie wiernym każdej jego decyzji, jednak bez zbędnego udawania, że On 
odkrył całkowicie swe plany już na samym początku. Ta niepewność co do przyszłości, pozwala 
Opatrzności działać nieskończenie lepiej niż my ze zbyt wielką pewnością moglibyśmy działać.” 
(Zapiski ręczne o. Lombardiego, bez daty).

Ku „wierzchołkowi”.
„W drodze na szczyt, niespodziewanie znajdujemy się w scenerii typowej dla wysokich 

partii gór. Nagle niebo pokrywa się czarnymi chmurami. Zimno, wiatr, mrok, grzmoty, potem 
śnieg, błyskawice, pioruny i tuż obok burza (...). Ten obraz przedstawia charakterystyczny etap 
życia duchowego. Spodziewają się tego dusze najbardziej żarliwe: Wszyscy,  którzy chcą żyć 
zbożnie w Jezusie Chrystusie, będą prześladowani (2 Tym 3,12). Doskonale wiemy, że życie 
człowieka na ziemi jest „życiem najemnika” (Hi 7,1); cierpienie jest częścią spadku po pierw-
szym grzechu, nikt nie jest od niego wolny. Dla dusz szlachetnych, bardzo szlachetnych, jest 
dawka specjalna: wierność”.

Noc. Zjawisko powszechnie znane, wydarzywszy się na szczycie góry, zyskało swą spe-
cyficzną nazwę: noc (...). 

„Bóg w swej codziennej pedagogii przedstawia nowe, bardziej wyraźne i poważniejsze 
wymagania, by zobaczyć, czy zostaliśmy wierni; daje możliwość zamanifestowania wierności 
bardziej chwalebnej. Łatwo jest okazywać ją, gdy czas jest spokojny, a szczyt zaprasza do boha-
terskich czynów; trudniej jest pozostać twardym w czasie burzy.

„Nie lękaj się biedna, ukochana duszo! Teraz Bóg pokaże ci swój obraz srogi i wydawać 
się będzie, że cię odrzuci. Zapukasz do jego drzwi; jest ciemno, zimno, nikt się tobą nie opieku-
je, podczas gdy wewnątrz jest święto, kochanie, błogość. Upadniesz na śnieg i zapłaczesz; zapła-
czesz z powodu wielkiego pragnienia skruchy, z powodu snu, który się rozprasza, z powodu tej 
złośliwości wybranego życia i nikt nie odpowie! Nie, nie, to nieprawda! Właśnie teraz, gdy upa-
dłeś, gdy czujesz się niegodny tej miłości, niezdolny jej osiągnąć, lichy, znienawidzony grzesz-
nik. Dokładnie w tej chwili, za drzwiami czeka serce, które bije dla ciebie i które tobie się otwie-
ra”.

Od tej pory Jezus będzie twoim życiem. „Zyskałeś miłość opierając się rozpaczliwemu, 
pozornemu chłodowi. Zasłużyłeś na nią, ponieważ jesteś mały i wiesz o tym, dziecinnie mały, je-
steś o tym przekonany, szalony z miłości bez roszczeń i Pan, w swej wielkości, kocha osoby do 
tego stopnia ograniczone, by móc je wypełnić Sobą... Bóg chce cię wprowadzić do tajemniczego 
pokoju. Teraz, gdy wiesz, że nie możesz nic uczynić, że nie jesteś godzien niczego, i gdy widzisz 
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się słabym, godnym pogardy przed majestatem Pana..., wejdź, biedna duszo; czeka cię niewy-
obrażalne; od tej pory Jezus będzie twoim życiem… Będzie ci zawsze towarzyszyć w twoich po-
dróżach.”

Początek końca. 15 listopada o. Lombardi wrócił do Rzymu po ostatniej swej podróży. W 
Meksyku zauważył symptomy szczególnego zmęczenia. Jednak to w Międzynarodowym Cen-
trum poczuł, jak jego życie zanika. To był początek „Kalwarii”, która ciągnęła się jeszcze trzy 
lata, aż do śmierci.

„Bardzo źle zniosłem cały dzień. Nie spałem i nie mogłem pozbierać myśli. Byłem bar-
dzo roztargniony po ostatnim środku nasennym. Nie potrzebuję już pracować, działać, cokolwiek 
to by nie było.” (Dziennik, 20/11/76)

„Widzę  siebie  w  ramionach  Pana  ogromnie  kochającego  i  uprzejmego  mimo  tych 
krzywd. Pan zaopiekował się każdym najdrobniejszym szczegółem mego życia i niech tak trwa, 
cóż, więc, mam mu ufać w pełnej pogodzie ducha? Lękam się przyszłości, od niedawna także 
śmierci. Po kolacji czuję się szczególnie samotny, bardzo samotny i smutny. Czego oczekuję, 
czego chcę? Matko! Jezu! Oddaję się Wam jak dziecko i jeszcze bardziej. Wy jesteście Miło-
ścią.” (Dziennik, 22-26/11/76)

Piękna modlitwa do Jezusa i Maryi:
„O Jezu, w pustce, jaką odczuwam, w zwątpieniu w tyle spraw z przeszłości, zdaje mi 

się, że oddając Tobie wszystko z absolutną wolnością i hojnością, doświadczam łaski uwolnie-
nia. Oddaję najdoskonalsze ślubowanie, obserwację wszelkich reguł, gruntowne zwątpienie w 
egoizmie… zachowaj, co było szczere w mym życiu i te odrobiny dobra, które, być może, były. 
Prosząc Cię o oczyszczenie z całego zła, jakie było w moim życiu. Maryjo, Matko ma, bądź Ty 
wykonawczynią mego największego pragnienia: oto,  zebrana w tym właśnie momencie, cała 
moja dusza.”

Zostawiam Ci mój Dziennik, moje mowy, wygłoszone sesje, rekolekcje, misje, sny zbyt 
śmiałe. Wszystko jest Twoje. Uczyń z tego cokolwiek chcesz i… jeśli zostawisz mi coś, podzię-
kuję Ci za to, jak za prezent. Ty, Boże, jeden jesteś moim życiem i do tej studni uciekają się moje 
pragnienia, moje sny, moje marzenia, iluzje, błędy, a zwłaszcza ma nieograniczona marność. 

Jezus jest moim jedynym przyjacielem. On wie, że przez 40 lat szukałem tylko Jego. Ta 
przyjaźń nie musi być nigdy większa lub nie musi się kończyć”. (Dziennik, 10/5/77) 

Rozdział 2 Testament ojca Lombardiego. 
„Orędzie o. Lombardiego na otwarcie i zamknięcie Wieczernika w 1979 roku, wydaje mi 

się duchowym testamentem dla GP i znaczeniem wszystkiego, co przeżył. To słowo wszystkich 
nas zadziwiło swą jasnością, pogodą, harmonią tego, który znajduje się ponad zmiennością ludz-
ką, robi syntezę oraz ukazuje ostatni kierunek całego swojego życia. Moim zdaniem powinien 
być opublikowany jako jego testament: to klucz do zrozumienia jego życia i jego dzieła.” (Juan 
Bautista Cappellaro: Ostatnie lata życia o. Lombardiego, maj 1995).

O. Lombardi nie mógł śledzić rozwinięcia Wieczernika z 1979 r. W ciągu dnia cały czas 
siedział w swym pokoju, przyjmując wszystkich z uśmiechem oraz pokojem wywołującym wra-
żenie.

Pożegnanie o. Lombardiego na koniec Wieczernika 1979. Lombardi wymawiał  słowa 
ostatkiem sił (z trudem mógł mówić), ale zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. 

„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 języ-
kiem 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 tyl-
ko 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.”

Tydzień po Wieczerniku. O. Lombardi bez wątpienia zdawał sobie sprawę, że już nie zo-
baczy większości z 50 uczestników Wieczernika, reprezentantów prawie tylu państw, ile odwie-

30



dził 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 powie-
dział: 

„Czuję  się  bardzo bliski  końca.  Mam wrażenie uczestniczenia w mej  ostatniej  Mszy. 
Kontynuujcie w dobrym towarzystwie i dobrze prowadzeni przez O. Cubero… Niech Bóg bę-
dzie waszą radością… Niech tak się stanie. Do zobaczenia!” (3/7/79)

Zeszyt kończy się wypowiedziami wielu osób o Lombardim. Nie będę ich przytaczać – 
zainteresowani wiedzą, gdzie ich poszukać.
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