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Ze wstępu 
Ten zeszyt i kolejny kończą opis poliwalentnej (mającej wiele różnych znaczeń, 

wartości, zalet, zastosowań…) postaci O. Lombardiego. Mieliśmy sposobność poznać go 

akceptując jego tezy lub nie zgadzając się z nimi, poszerzając nasze horyzonty do wymiarów 

Kościoła   i świata. Jeśli rzeczywiście poznaliśmy go, nie pozostaliśmy tacy sami; coś się w 

nas dokonało i może dokonywać się w naszym środowisku. 

W pełnym cyklu tych zeszytów odkryliśmy człowieka „zdobytego przez Boga”. Entuzjastę 

Królestwa Bożego, który nieustannie dąży do reformy Kościoła. Jako kaznodzieja i pisarz 

pozostaje w specjalnej relacji z trzema Papieżami. Z każdym z nich w inny sposób. Ten 

człowiek, który przemierza świat we wszystkich kierunkach, wszędzie przybywa jako Boży 

posłaniec. Gromadzi grupę kościelną, w której zespalają się różne powołania i angażuje ją do 

pracy nad tworzeniem lepszego świata. Lombardi jest marzycielem, który przedstawia 

projekty odnowy Kościoła i bardzo jasne wytyczne dla przemiany świata. 

 

Jak każdy śmiertelnik, miał on wady i sprzeczności. Dźwigał je i inni je widzieli. Niektórzy 

jego przyjaciele cierpieli z tego powodu i mówili mu o tym; starał się poprawić ale musiał 

walczyć a walczyć, kontrolować się, upokorzyć i modlić… Jego złożona psychika, trudności 

we współżyciu, jego mocny temperament, trudności w zmianie stanowiska w trakcie zebrań, 

zdolność dialektyczna… to są punkty, odnośnie których – jak mówił – często prosił Pana, by 

mógł poprawić się i uwolnić. 

„Abym nie pysznił się z powodu wielkości objawień, wbity mi został oścień w ciało, 

wysłannik szatana, posłany, aby mnie policzkować, abym nie stał się pysznym. Z tego 

powodu przynajmniej trzy razy  prosiłem Pana, aby go ode mnie oddalił”. 

 A On mi rzekł: - Wystarczy ci moja łaska; moja moc objawia się właśnie w pełni słabości - 

„Będę więc chętnie chlubił się z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” 

( Kor 12, 7- 10); 

Lombardi, który zawsze myślał o rzeczach wielkich, był doprowadzony przez Boga do 

ekstremalnej małości. On, „mikrofon Boga”, który proponował plany  reformy Kościoła          

i świata, zmaga się także ze swoją małością, swoją słabością swoim „nic”. „Abym nie pysznił 

się… aby nikt nie uważał mnie za coś więcej, niż to, co widzi i słyszy ode mnie (por.2 Kor 

1,6 -7); 

Pedagogika Boża wobec Pawła jest wspólną dla wszystkich chrześcijan zdążających ku 

świętości w procesie ich wzrastania, dlatego odnosiła się także do O. Lombardiego. 

To jest klucz do odczytania tego zeszytu i całego życia Riccardo. Lecz ukazujemy też inny 

klucz, ściśle związany z poprzednim; klucz misji. Dopomaga nam w tym zasada 

sformułowana przez św. Jana od Krzyża. 

 

Stan zdrowia bardzo słaby 

To pierwsza słabość w życiu O. Lombardiego. Tak to opisuje: „Stałym tłem we mnie 

był bardzo słaby stan mojego zdrowia, który ujawnił się już w nowicjacie i który mnie nigdy 

nie opuścił. Muszę przyznać, że Pan wykorzystał w moim życiu bodziec zdrowia w sposób 

cudowny, za który nie zdołam nigdy dostatecznie podziękować! Ten stan niemocy narzucił mi 

na całe życie pozycję „odosobnienia”( zmuszony byłem pozostawać w domu przez długie 

okresy, spacerować samotnie, jeść samotnie przez wiele lat, „izolować się”, zawsze zmęczony 

podczas przemówień, przygotowania do wystąpień w ciszy modlitwy, bez rozmowy z nikim, 

spędzanie godziny za godzinami bezsennie w nocy (…). Niemal z konieczności były to i są 

momenty Boże. Nie cierpiałem wiele fizycznie, ale musiałem bardzo wiele czasu pozostawać 

sam na sam z Nim. To była wielka łaska”.(Wspomnienie, nr 17; Zdrowie,29/4/73). 
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„Niektóre miesiące roku 71 wywołują dreszcze, gdy o nich pomyślę; o wielu dniach 

całkowitej bezsenności, w listopadzie, byłem doprowadzony do absolutnej niemocy. Byłoby 

to niewiele - przynajmniej tak mi się wydaje – gdyby ocalała osobowość, która  deklarowała 

się dyspozycyjnie po stronie Pana, ale i ona była zniszczona. Nie mogłem myśleć, nie 

mogłem odpoczywać, nie mogłem być z innymi, prawie nie mogłem się modlić, wydawało mi 

się, że nie mogę nawet chcieć. Gdzie byłeś Panie? Mówili mi, że jesteś blisko, może blisko 

jak nigdy, ale ja nic nie czułem, co gorsza, nie mogłem zrozumieć, nie miałem wrażenia, że 

jestem sobą. Nie umiem tego opisać. W moim życiu nastąpiła noc ducha, ta była najgłębsza” 

(Wspomnienie nr 17: Zdrowie 29/4/73). 

 

Jego cierpienia fizyczne i temperament odbijały się na relacjach z innymi.  

 Mówiliśmy już o prof. Medi, pierwszym świeckim w GP i o upomnieniu braterskim, 

jakiego udzielił mu O.L. (zob. z.10; GP i jej początki).Tego samego doświadczył Juan Pedro 

prowadząc z nim kursy:    „Przeżyłem to faktycznie jako upokorzenie”  

W Dzienniku 7/10/55  O.L. pisze: „ Z największą delikatnością mówi mi, że powinienem być 

bardziej miły dla moich towarzyszy, którzy porzucili wszystko, by pójść za mną i powierzyli 

mi swoje życie. Nie powinienem nigdy nie ganić ich wobec innych, ale sam na sam. Oni czują 

się upokorzeni i cierpią z powodu całkowitego oddania sprawie. Nie oznacza to wcale 

ograniczenia mocy wytycznych, bo ruch nasz potrzebuje, by ktoś nim kierował… Mamo, 

chciałbym dosłownie przyjąć tę radę dla Twego Jezusa! Zgadza się to idealnie ze światłem, 

jakie miałem w czasie ostatnich ćwiczeń. Jestem w pełni fazy „fundatora” i trzeba, by pokój    

i miłość napełniły nas wszystkich. Ja powinienem być pierwszym przykładem. Mamo, Mamo, 

pomóż mi: sam z siebie jestem niezdolny. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze 

według serca Twego. Pomóż mi Mamo: chciałbym być bardzo, bardzo dobry dla moich, 

zwłaszcza dla nich, zwłaszcza publicznie”. 

 

Zarówno w „Dzienniku”, jak i w „Zapiskach duchowych” O.L. mówi, że zdaje sobie sprawę 

ze swoich psychicznych ograniczeń. To go w końcu doprowadziło do rezygnacji z kierowania 

z GP dla jej dobra. 

„Zobaczyłem moje ograniczenia, moją nieumiejętność postępowania z osobami, wiązania 

księży z Dziełem; jestem kaznodzieją, ideologiem, nie jestem stworzony do zwykłego 

zarządzania… Kto wie, czy nie byłoby dobrze, gdybym się wycofał od początku. 

Pozostałbym tu, w Dziele, aby dać wszystko, co mogę; wpływ międzynarodowy pozostałby, a 

tymczasem ruch by się rozwijał pod kierownictwem kogoś innego… Będzie to przykład 

ascezy i przykład dla naszych… Kto wie… Jeśli Jezus tego chce dla Dzieła! 

Mamo, jestem gotowy. I widzę wiele korzyści, Rotondi na czele zyskałby wiele sympatii                  

i osób, zwłaszcza młodych. Albo Bellido i byłaby ta korzyść, że dzieło nie jest ani jezuitów, 

ani włoskie” (Dziennik 15/3/59). 

O.L. czyni to z własnej inicjatywy, pomimo przeciwnego zdania prawie wszystkich tych, do 

których zwrócił się o radę. 

 

O.L. był stale świadomy dysproporcji pomiędzy misją a własnymi ograniczeniami. Na 

przykład opisuje w New Delhi (2 i pół miliona mieszkańców i zaledwie 10 tysięcy katolików) 

„ Czy trzeba komunizmu, by zbliżyć nas do niezmierzonej masy biedaków? Ja oczywiście 

czuję się coraz bardziej bezsilny także fizycznie i wydaje mi się już niemożliwym krzyczeć 

całemu światu o Jezusie i Jego braterstwie, tak, jak bym chciał… Mamo, gwałtownie opadam 

z sił i wydaje mi się, że naprawdę nie dam już rady. Chciałem krzyczeć o Jezusie w obliczu 

światowego kryzysu i osiągnąć przebudzenie katolickie, które by przezwyciężyło i zapobiegło 

komunizmowi. Mamo!” (Dziennik,31/1/65). 
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  Rok 1966 był bardzo trudny dla O.L. zarówno pod względem fizycznym, jak i 

psychicznym. Pod koniec roku musiał przebywać w klinice na terapii „ogólnego 

odmłodzenia” tak naprawdę z przymusu. „Jest to miejsce, gdzie doznałem drugiego 

nawrócenia w moim życiu, bardzo wyraźnego (pierwszym było spotkanie z Gildą w 1946). 

Teraz Jezus wkracza, gdy chciałem wycofać się z ruchu, zostać pustelnikiem lub wrócić 

pokornie do Towarzystwa Jezusowego... Panie, Ty tego nie chciałeś i sprawiasz, że wycofuję 

się po trochu, podczas, gdy GP funkcjonuje beze mnie. Z pewnością przez rok grupa dojrzała 

więcej i gdybym teraz umarł, działałaby bez wątpienia nadal.” 

  

Kilka świadectw ludzi, którzy znali OL najbardziej: 

 

Brat Antonio Buttarelli, TJ 

 Przełożeni przeznaczyli go do O.L., aby mu we wszystkim pomagał i aby z nim i O. 

Rotondim tworzyli mała wspólnotę jezuicką w Międzynarodowym Centrum. Rzeczywiście 

robił po trochu wszystko. (mechanik, szofer, sekretarz, pielęgniarz …itp.) i niewątpliwie był 

tym, który więcej niż wszyscy przeżywał, cierpiał i radował się wszechstronną osobowością 

O.L. w ciągu 16 lat, które spędzili razem. Zapytany o bezpośrednie świadectwo o O.L. brat 

Buttarelli odpowiedział, że „nie czuje się gotowy, by uczynić to, o co go poproszono”. Jednak 

napisał mi ten bilecik: 

„Miałem do niego zawsze wielki szacunek i powiedziałbym, że wzrastał on w miarę upływu 

czasu. Całe życie żył dla Pana, dla Kościoła ,dla dusz. Nieść Jezusa światu, a świat do Jezusa 

– to było jego życie, jego troska, jego apostolski niepokój. Czuję, że nie podziękuję nigdy 

dość Panu za to, że żyłem obok świętego (Rzym,10/5/95). Nigdy nie miał wakacji. Apostoł 24 

godziny na dobę, nawet w samochodzie zawsze pisał, albo odmawiał różaniec. Nigdy nie 

spojrzał przez okno. W nocy mało spał. Zawsze w napięciu. Jadł zbyt wolno, że jedzenie 

stygło. Napięcie było takie, że cierpiał stale na ból głowy. Jego bogactwem i siłą była jego 

idea. Jego ubóstwem i słabością było, że nie miał innych. Wydawało mu się, że poddać się, 

zostać zakonnikiem, pucować sandały braci, albo być ojcem duchowym seminarzystów 

znaczyłoby zdradzić Wolę Bożą. Święty pewnie. Ale co to za udręka”(„Mikrofon Boga”, 

str.534). 

 

O. Paludet pisze rodzaj kroniki o tym, jak postrzegał i przeżywał z O.L. tamte czasy 

(pontyfikat Piusa XII i Jana XXIII): „Jego personalistyczny indywidualizm był wrodzony, nie 

do przezwyciężenia… Jeśli sobie coś wyobrażał lub przewidywał, że nie uzyska aprobaty, 

odseperował się i robił sam (…) Nie  umiał postępować z ludźmi. W końcu sam sobie z tego 

zdał sprawę. Usiłował robić wszystko sam, z pewnymi zapędami dyktatorskimi, znanymi jego 

bliskim. (…) Wprawdzie może się wydawać, że to drobiazgi, ale przeżywane dzień po dniu 

powodowały stan duszy trudny do zniesienia. Od początku pragnęliśmy, aby stało się to, co 

nastąpiło znacznie później: aby Lombardi został jako „honorowy Dyrektor” i aby jego funkcję 

przyjęła inna, zdolna osoba, wraz z organem centralnym, w taki sposób, aby stosunki były 

bardziej rozsądne i ludzkie”. 

Dopiero czytając książkę Zizoli dowiedziałem się, jaką doniosłość miały dla O. L. proroctwa  

i rady duchowe otrzymywane od niektórych „wizjonerek”. Wiedziałem tylko o Łucji              

z Fatimy. Chciał utrzymać te sprawy w tajemnicy, tylko dla siebie”.(Świadectwo, O. Paludet, 

S. Michele - Wenecja,15/5/95). 

 

O. Albert Kammermayer – ks. diecezjalny z Regensburga (Niemcy) 

 Był członkiem GP od 1961 do 1980 i Dyrektorem Międzynarodowego Centrum. Byli 

więc ze sobą blisko przez wiele lat. Po wyrażeniu swojego uznania dla fundatora tak 

wyjątkowego Dzieła (MMM) mówi o nim w następujących słowach: 
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„Od początku czułem szacunek i podziw dla tego człowieka, hojnie obdarzonego łaskami 

przez Pana i dla jego przymiotów ludzkich: wielkiej odpowiedzialności, dokładności, 

ludzkiego ciepła, umiejętności syntezy, pogodnego ducha.  Mimo swego charyzmatu  O.L. 

był prawdziwym człowiekiem uwarunkowanym przez ograniczenia i wady, jak każdy z nas.   

I to niewątpliwie sprawia, że osoba bardzo wyróżniająca się i wyjątkowa po ludzku miła         

i godna miłości, staje się bardziej dostępna dla każdego mężczyzny  i kobiety każdego dnia, 

jako  stworzenie tej ziemi z pyłem na twarzy i brudnymi butami, bez ryzyka pozostanie na 

zewnątrz, daleko, nieosiągalna, w chmurach (…) Nie miał czasu dla rzeczy tego świata, jak 

koncerty, teatry, kina, TV… nawet dla swej rodziny, którą widywał rzadko! Zwłaszcza ze 

swych długich podróży powracał pełny nowych idei i wyjaśniał nam, jak zorganizować 

odnowę całego świata. Miał zawsze przed oczyma świat, myślał i pracował według kategorii 

światowych; podzielił globus na strefy i podstrefy wpływów (jako strategię), aby zaznaczyć 

procesy odnowy w toku. W takich chwilach wydawało się nam, że widzimy lwa na pustyni, 

który spojrzeniem panuje nad całym otoczeniem i spod władzy którego nic się nie wymknie. 

 Pomimo swoich wszystkich wad i błędów O.L. był z pewnością jedną z najbardziej 

charyzmatycznych osobowości stulecia, może najbardziej charyzmatyczną, której wielkość 

odkryta zostanie w przyszłości. Największą pokusą dla wielkich proroków Kościoła jest 

wierzyć, że własny charyzmat – zawsze bardzo specyficzny – jest w rzeczywistości ogólny, 

obejmujący wszystkie dziedziny ludzkiego życia: ekonomię, administrację, programowanie, 

technikę… Jedno jest pewne: swymi ideami i swoją osobowością wpłynął on w sposób 

decydujący na moje życie, jak nie uczynił tego nikt inny!”(O. Alberto Kammermayer, Rzym, 

25/5/1995). 

 

Prał. Genaro Alamilla – emerytowany biskup pomocniczy Meksyku 

 Był jednym z pierwszych członków GP, uczestnikiem pierwszego Wieczernika          

w 1959 roku i założycielem razem z O. Hermandezem i Zavala – grupę MMM Meksyku. 

Pisze 20 maja 1995 roku: 

„Opatrzność skontaktowała mnie z O. Lombardi, gdy najbardziej potrzebowałem pomocy, 

bodźca, oparcia, ponieważ załamywałem się jako ksiądz, czy to przez moje usposobienie, czy 

okoliczności zewnętrzne. Decydująca była jego pomoc jako świętego. Ale mając dziś okazję, 

oświadczam, to, że jeżeli jestem tym, kim jestem, i jeśli uczyniłem i czynię coś dla Kościoła, 

który kocham całym swym wnętrzem, to zawdzięczam jemu!” 

 

Juan Pedro Cubero 

 „Towarzysze z komisji publikującej te zeszyty poprosili mnie, abym i ja napisał 

świadectwo o niektórych aspektach słabości i siły O.L., o jego światłocieniach, o tym, jak 

przeżyłem moje doświadczenie z nim. Jest mi bardzo trudno odczytać to tak, by oddzielić 

pierwiastek ludzki i boski w życiu O.L. Więc powiem razem o obu aspektach, ponieważ są 

nierozdzielne. 

Poznałem O.L. w 1961 r., kiedy za pozwoleniem i zachętą mojego biskupa zostałem 

członkiem GP i MMM. Przez 11 lat żyłem i pracowałem w bardzo bliskim kontakcie z O.L.   

(jako sekretarz generalny MMM, później członek dyrekcji generalnej, wreszcie jego 

następca). Od początku byłem przytłoczony przez siłę przesłania, które głosił. Jednocześnie 

zadziwiała mnie zawsze ludzka kruchość posłańca. 

W O.L. widziałem wcielone, jak w nikim innym, Słowo Boże, które zostało wybrane jako 

tytuł tego zeszytu „ ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”(2 Kor 10 -12). Co do jego 

słabego zdrowia widzieliśmy już, jak sam siebie osądzał. Była to niewątpliwie ważna część 

„ościenia tkwiącego w jego ciele, wysłannika szatana, aby go policzkował, żeby się nie unosił 

pychą” (zob. 2 Kor.12.12, 7 -10). 
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Lecz tym, co z pewnością go policzkowało i o uwolnienie od czego stale błagał Pana (…) 

była jego słabość psychologiczna: sprzeczności jego temperamentu i słabe strony we 

współżyciu” 

 

O. Rotondi, pierwszy towarzysz i powiernik O.L. wiele razy mi mówił, że „po ostatnich 3 

latach wcale nie zawahałby się zaświadczyć pod przysięgą, w perspektywie możliwej 

beatyfikacji, że O.L. był na pewno święty”. (Juan Pedro Cubero, Rzym,16/5/95). 

 

„Mam upodobanie w moich słabościach, niedostatkach, prześladowaniach, w uciskach z 

powodu Chrystusa” (2 Kor12,10). To zdanie św. Pawła umieściliśmy we wstępie, bo nadaje 

sens temu całemu zeszytowi. Zresztą jesteśmy przekonani, że jest to Słowo, które może 

oświetlić wszystkie słabości O.L. Tu jednak zamierzamy wspomnieć szczególny okres jego 

życia, gdy „przeżywał noc ciemną” (zwłaszcza w roku 1967), jak również szereg trudności 

wewnątrz i na zewnątrz Kościoła i Dzieła. 

 

Niektóre przykłady sprzeciwu  a nawet prześladowania              

 

Ks. Calabria 

„Ja także odczuwam, jak Ojciec cierpi… Ale nie powinien lękać się niczego, ponieważ to 

Dzieło nie jest jego, jest Jezusa. Dlatego nie dziwią mnie próby, które napotyka; Są one 

właśnie pieczęcią, dowodem autentyczności całego jego dzieła. Z pewnością wojna wywołana 

przez tych, co najmniej powinni, powoduje jego cierpienie; ale niech będzie pewny, że Pan 

nie pozostawi nigdy rzeczy w połowie i sprawi, że te próby przyczynią się do większego 

tryumfu. Znajdujemy się w doniosłym momencie zmian, a niestety, nikt nie zdaje sobie z tego 

sprawy; Ojciec ma za zadanie uświadomić to, nim będzie za późno” ( List ks. Calabria do 

O.L.1/1/49). 

 

Spotkanie z O. Jules Lebreton 

 „ Największą łaską, jaką może wyświadczyć Bóg jest krzyż – zapewnia go sędziwy francuski 

jezuita, dowiadując się o przeszkodach, na jakie napotykają odnowicielskie projekty O.L. w 

Rzymie - jego misja ma już jasne znaki; na przykład przyciąganie tłumów a teraz możliwość 

skutecznego przemawiania w językach, których nie znał i nie mówił nimi dobrze… Może go 

nie wyrzucą z Towarzystwa, ale może doświadczyć sprzeciwu. Niech błogosławi Pana. Być 

może, pewnego dnia uciszą go; powinien błogosławić jeszcze więcej. Co do problemu 

odnowy Kościoła, niech idzie naprzód. Istotnym jest nie stracić z oczu zjednoczenia z 

Jezusem, który jest najbliżej nas i jak najbardziej ludzki. Drogi Boże są nieskończone w 

zjednoczeniu mistycznym aż do jego pełni. Może użyć nas jako narzędzi i później 

natychmiast porzucić. Następnie, jeśli chce, powraca, by nas wziąć…” (Zapiski duchowe 11-

19/6/49). 

 

O tym wydarzeniu już mówiliśmy w zeszycie 14: „Marzenia i projekty O.L.”, teraz 

podejmujemy temat na nowo odkrywając jego szczególne aspekty. O.L. głosił Krucjatę 

Dobroci. Równocześnie z sukcesami kazań dla niezmierzonych tłumów na placach i na 

stadionach nie były mu oszczędzone polemiki, sprzeciwy, prześladowania, groźby, a także 

usiłowanie zabójstwa (12/11/48). 

„Zawsze jest ze mną asysta policji w samochodzie… TU (w Genui) dowiaduję się, że na jutro 

jest zwołana wielka manifestacja komunistyczna ze zgromadzeniem końcowym na placu 

Corvetto. I wyraźnie jest zapowiedziane, że kończącym okrzykiem będzie „Precz z O. 

Lombardi z Genui”. Mamo, pomóż mi.”Arcybiskup spontanicznie telefonuje do mnie, aby 
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winszować tej wrogości: to znak, że umierają ze strachu. Niech Ojciec idzie naprzód Niech 

mówi jasno. Raduję się z Ojcem, że piekło się trzęsie”. 

 

„ Ktoś oburzył się  w antykamerze papieskiej, że Lombardi podburza lud. O to właśnie 

oskarżano Jezusa” (Zapiski duchowe 10/12/49). 

 

O.L. przewidywał, że w jego życie i jego nauczanie spowoduje w końcu problemy także 

pośród jego współbraci i we wspólnocie. 

„Wczoraj na konsulcie pisarzy „Civilta Cattolica” wysłuchałem protokółu z poprzedniego 

zebrania, na którym byłem nieobecny, jak się zdarza prawie zawsze. Nikt nie pomyślał, że 

przyjdę tym razem. Postawili wyraźnie sprawę mojego pozostania w tym domu i wielu 

wypowiedziało się przeciw. Ojciec Rektor będzie musiał to powiedzieć Generałowi. Jezu, 

niech będzie jak Ty chcesz, nawet przez wydalenie” 

 

Najtrudniejszy dla Lombardiego był rok 1967, gdy choroba osiągała punkt kulminacyjny:  

„Od 1943 roku żyłem tylko kontaktem z Bogiem i przesłaniem dla świata,  a teraz, gdy nie 

mogę głosić przesłania a kontakt z Bogiem wydaje mi się całkowicie zaciemniony, pozostaje 

straszna pustka… Cała natura buntuje się przeciw niej, lecz nic nie może jej wypełnić. Jezu, 

to Ty uczyniłeś mnie tak biednym w ciągu 25 lat. Panie, teraz Ty weź tę agonię! Panie, Panie, 

opuściłeś mnie?... Ciągle jestem rozbity na ciele i duszy. Jezus mną potrząsnął i ze wszystkich 

stron opadły liście. To, co pozostaje, jest takie biedne… jest niczym… i takim się czuję. Tym 

razem zdrowie zdaje się poprawiać. Nachodzą mnie najpaskudniejsze myśli i najsilniejsze 

pokusy. Przychodzi mi natarczywie myśl, by zostawić wszystko; nawet odebrać sobie życie. 

Jezu, ufam, że Ty widzisz, że wola ani na chwili nie chwieje się w stosunku do Ciebie, ani nie 

prosi o zmniejszenie cierpień. Lecz biedna głowa, na wpół otępiała, jest widownią tych 

myśli… Mam na sobie jakby lód śmierci. Do niczego się już nie nadaję. 

Książka o Ćwiczeniach („Aby żyć Soborem”) jest zablokowana; spędzam całe popołudnia, by 

napisać tylko kilka linijek, tak, jakby chodziło o wdrapanie się na najwyższy mur. 

Funkcjonuję dzięki tabletkom nasennym. Wyczuwam brak równowagi psychicznej… Jezu, 

dotknij dna mojej udręczonej istoty!” ( Dziennik 8-16/5/67) 

 

W 1973 r. , gdy OL odbywa kolejne Ćwiczenia, pisze: 

„Miałem długą przerwę, którą narzucił mi mój stan zdrowia i mówią mi, żebym odprawił te 

ćwiczenia w odprężeniu. Trzeba zachować spokój za wszelką cenę. Jestem słomką, 

szkieletem, nieboszczykiem: potrzebuję absolutnie wszystkiego, nawet w sprawach 

najbardziej upokarzających. Mamo, chyba nigdy nie byłem tak biedny…” 

 

W 1974 r. O.L. musiał przerwać kurs, który prowadził w Nowym Jorku i został umieszczony 

w klinice Columbus. Po powrocie do Włoch udał się na dwumiesięczny wypoczynek do 

domu O. Jezuitów w Galloro.. Mówi o tym jak o czasie rekolekcji: 

„Od 48 lat miałem i zachowałem powołanie jezuity; od wielu lat miałem także powołanie, by 

ofiarować się całkowicie Jezusowi jako ofiara za zbawienie świata, prosząc go, aby moje 

życie było spożytkowane dla Niego we wszystkich aspektach aż do głębi, jak świeca, tak, aby 

śmierć nie znalazła prawie nic we mnie… W tym miesiącu ogarnęła mnie wielka wątpliwość, 

czy to, co teraz przeżywam, powinno być początkiem ostatecznego dopełnienia ofiary, czy 

przeciwnie, jest to zobowiązanie do kontynuowania walki i pracy dla Jezusa. Wydaje mi się, 

że wątpliwość zakończyła się słowem akceptacji, by zawsze walczyć z pozytywnym 

zaangażowaniem się w życie i być nieustannie przygotowanym na całkowity upadek, który 

zawsze wydaje się bardzo bliski…” 
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A oto ostateczna synteza życia O.L 

„Chcąc zatrzymać się na  jakimś bardziej konkretnym szczególe, myślę, że w toku naszej 

historii można wyraźnie uchwycić pewne szczególnie trudne okresy. Pamiętam np. opór 

Rzymu wobec odnowy, której zażądał Papież w 1952 roku.(…) Epizod książki „O Soborze”   

i jego konsekwencje w czasie pontyfikatu Jana XIII (…) Okres, gdy moje zdrowie zostało 

naruszone do samej głębi aż do pobytu w klinikach psychiatrycznych, zbliżając się do stanu 

miny psychologicznej (…) Sprzeciw przede wszystkim niektórych, co do samej natury GP 

jako takiej i jak wydawało mi się,  że Bóg chce. (…) Pełna rezerwy postawa  jednego z moich 

Ojców Generałów, tak, że w końcu zacząłem się niepokoić, że w jakiś sposób mógłbym być 

usunięty z Towarzystwa (…) Uporządkowanie prawne, bardzo gwałtowne, narzucone przez  

Kardynała Antoniutti, które umieszczało MMM prawie całkowicie w rękach Towarzystwa 

Jezusowego. Itd., itd. itd… 

 

Ale na koniec zatryumfowało we mnie miłosierdzie Boże w taki sposób, który mnie zadziwia; 

tak w zarysach ogólnych, jak i w szczegółach. 

 

Jestem już stary i czuję się zobowiązany śpiewać z głębi serca: Jakże mogę opiewać Boże 

wszystkie Twoje Zmiłowania?.Wydaje mi się, że wydobyłeś mnie z łona mej matki i każdego 

dnia strzegłeś mnie jak źrenicy oka. Wieczność nie wystarczy, by zliczyć wszystkie twoje 

cuda wobec mnie nieszczęsnego i biednego grzesznika” (MF, rozdz. XXII, str.175 - 177). 

 

 

 


