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Po rozpowszechnieniu orę-
dzia Prawdziwego Życia w 
Bogu otrzymanego w ubiegłym 
tygodniu przez Vassulę o. Ia-
nuzzi przesłał następujący list 
do licznych osób, z którymi ko-
responduje:

Ostatnio otrzymywałem  
emaile od osób z różnych kra-
jów z zapytaniem, czy prywatne 
objawienie otrzymane 13 lute-
go 2016 r. przez Vassulę Ryden 
jest rzeczywiście autentyczne.

Jako teolog specjalizujący 
się w teologii dogmatycznej i 
mistycznej, zaznajomiony z kry-
teriami, w świetle których bada 
się wiarygodność bądź jej brak 
w odniesieniu do rzekomych 
osób widzących, wystrzegam 
się popierania kogokolwiek, kto 
twierdzi, że otrzymuje orędzia, 
które okazują się sprzeczne z 
Bożym lub kościelnym naucza-
niem. Otaczam zaś wsparciem 
te orędzia, których treść pozo-
staje w zgodności z prawdami 
objawionymi w sposób nadprzy-
rodzony zawartymi w Depozy-
cie Wiary.

W odniesieniu do opubliko-
wanych objawień prywatnych 
Vassuli Ryden, których stronice 
skrzętnie wertowałem przez 25 
lat, mogę szczęśliwie potwier-
dzić, że nie zawierają one ni-
czego, co stałoby w sprzeczności 
względem wiary i obyczajów Ko-
ścioła – nie przeczą one Pismu 
świętemu, Świętej Tradycji czy 
nauczaniu Urzędu Nauczyciel-
skiego. Owszem, dołączone do 
nich znaki uznania przez hie-
rarchię Kościoła, tj. imprimatur 
oraz nihil obstat, przemawiają 
na ich korzyść. 

Ponadto ich treść odsłania 
jedno z najbardziej przepełnio-
nych miłością i pilnych wezwań 
skierowanych do Kościoła oraz 
do ludzkości w tym rozstrzy-
gającym momencie historii, w 
którym wielu stanie się świad-
kami wypełnienia biblijnych 
proroctw.

Przypomnijmy, że kiedy 
Matka Boża w Fatimie zapo-
wiedziała, że wiele narodów na 

ziemi zostanie unicestwionych, 
jeżeli ludzkość się nie nawróci, 
uczyniła to po tym, jak skiero-
wała wezwanie do Kościoła oraz 
do ludzkości w kluczowym mo-
mencie historii. 

Dostrzegam porównywalne 
wezwanie do Kościoła oraz do 
ludzkości dzisiaj w potwierdzo-
nych przez władze kościelne 
objawieniach prywatnych Vas-
suli Ryden. Co ważniejsze, na-
stępstwa tego wezwania, jeśli 
zostanie ono zignorowane, będą 
globalne.

Co się tyczy hierarchii Ko-
ścioła, w roku 2005 watykań-
ski teolog oraz biskup, Joseph 
Grech został wyznaczony przez 
kardynała Josepha Ratzingera 
do zadania Vassuli – w imie-
niu Kongregacji Nauki Wiary 
– pytań odnoszących się do jej 
pism. Ten sam biskup P. Grech 
został wyniesiony do godności 
kardynalskiej w 2012 roku i był 
autorem medytacji otwierającej 
konklawe w 2013 r., na którym 
wybrano papieża Franciszka. 

W ostatnim czasie kard. Pro-
sper Grech napisał w stosow-
nym momencie recenzję ostat-
niej książki Vassuli, „Heaven is 
Real but so is Hell”, która uka-
zała się w czasopiśmie „Inside 
the Vatican” (wydanie ze stycz-
nia 2014). 

Jest rzeczą godną uwagi, że 
zyski ze sprzedaży pism Vassuli 
idą na utrzymanie sierot, bied-
nych i głodnych, do pomocy któ-
rym została zainspirowana w 
1998 roku przez założenie mię-
dzynarodowych domów Beth 
My riam.

Osobom, które patrzyły nie-
ufnie na zatwierdzone pisma 
Vassuli z powodu watykańskiej 
Noty sprzed 20 laty czy z racji 
listu Prefekta Kongregacji Na-
uki Wiary z 2007 r., chcę w tym 
miejscu przypomnieć niektó-
re pisma Antonio Rosminiego, 
Faustyny Kowalskiej i Luizy 
Piccarrety, które początkowo 
by ły umieszczone na Indeksie 
Zakazanych Ksiąg, a dopiero 
później zostały dokładnie zba-

Wybitny teolog i autor 
książek na temat objawień i 
proroctw (http://www.ltdw.
org/about-fr-joe.html). 
Studia doktoranckie ukoń-
czył na Papieskim Uniwersy-
tecie Gregorianum. 
Jest członkiem Zgroma-
dzenia Oblatów św. Józefa 
w Rzymie. Współpracował 
z egzorcystą o. Gabrielem 
Amorthem (głównym egzor-
cystą Rzymu). 
Gościł w telewizji EWTN 
oraz w wielu programach 
telewizyjnych i radiowych. 
Obecnie pełni posługę  w 
Rzymie.
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Wezwanie do Kościoła i do ludzkości
dane przez kompetentnych teo-
logów i zrehabilitowane w całej 
rozciągłości. W przeciwieństwie 
do pism A. Rosminiego, F. Ko-
walskiej i L. Piccarrety, pisma 
Vassuli Ryden nie zostały nigdy 
potępione, a w ostatnim czasie 
dziesiątki kardynałów, bisku-
pów i kapłanów wyraziło na pi-
śmie swoje poparcie i uznanie 
dla niej za orędzia oraz za za-
łożenie wspomnianych domów 
Beth Myriam.

„Każde drzewo poznaje się po 
owocu” (Łk 6,44).
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