
Jezu, ty się tym zajmij 

Zamknijcie oczy i popłyńcie  z prądem mojej łaski; zamknijcie  oczy i myślcie  jedynie o chwili
obecnej, odwracając myśli od przeszłości jako od pokusy; odpocznijcie we Mnie, wierząc w moją dobroć,
a przysięgam wam na moją Miłość, że kiedy zwrócicie się do mnie z takim nastawieniem:  Ty się tym
zajmij,  zajmę się tym w pełni,  pocieszę was,  uwolnię  i  poprowadzę. Powyższy fragment  jest  częścią
modlitwy, którą Jezus podyktował ojcu Dolindo Routolo w roku 1940. 

O. Dolindo - podobnie jak o. Pio - jest niezwykłym włoskim zakonnikiem i mistykiem, niestety,
mało  znanym  w  Polsce.  Obecnie  trwa  jego  proces  beatyfikacyjny.  Warto  poznać  więc  jego  losy,
duchowość  oraz  poglądy  na  temat  zmian  w  Kościele,  z  powodu  których  przez  30  lat  był  ciężko
prześladowany.

Droga  życiowa  o.  Dolindo  Ruotolo  była  naznaczona  krzyżem  i  cierpieniem.  Już  samo  imię
Dolindo  oznacza  cierpienie.  Nadał  mu  je  ojciec  Rafael  Ruotolo,  człowiek  surowy  i  despotyczny,
traktujący  syna  najgorzej  ze  swoich  10 dzieci.  Przeczucia  ojca  okazały  się  prorocze.  Dolindo  wiele
przecierpiał  w swoim życiu.  W dzieciństwie  przeszedł  dwie  operacje  (obie  bez  znieczulenia);  jedna
polegała  na  rozcięciu  rączki,  druga  na  usunięciu  guza  z  policzka.  Chłopiec  z  powodu  bólu  stracił
przytomność.  Rany na rękach pozostały,  były bolesne,  ale  niewidoczne.  Dolindo wychowywał się  w
dużej  rodzinie.  Ojciec,  profesor  matematyki  nieźle  zarabiał,  ale  inwestował  pieniądze  w  kupno
nieruchomości.  W  rodzinie  Routolów  żyło  się  więc  skromnie  i  biednie.  Matka  zajmowała  się
wychowywaniem  dzieci;  była  osobą  głęboko  wierzącą,  codziennie  uczestniczyła  we  Mszy  Świętej,
czasami zabierała do kościoła małego synka. W domu panowała surowa dyscyplina. Ojciec wobec dzieci
był okrutny. Bił Dolindo za drobne przewinienia, nawet kiedy rany po przebytych operacjach jeszcze się
nie zagoiły. Być może to spowodowało, że chłopiec później nie mógł się uczyć. Zresztą ojcu nie zależało
na edukacji dzieci. Pokazał synowi litery i kazał samemu uczyć się czytać. W swej autobiografii Dolido
napisał później: ,,Moje dzieciństwo było surowe. Nie byłem dzieckiem, a troglodytą”.

Dolindo już w wieku kilku lat pragnie poświęcić się Bogu: ,,Mamo, będę księdzem”- powtarza.
Edukację szkolną rozpoczyna w wieku 11 lat. Nauka w gimnazjum jest dla niego pasmem udręk między
innymi z powodu ubrania. W poplamionej starej marynarce i spodnich o kilka numerów za dużych (po
ojcu) wygląda okropnie; staje się więc obiektem drwin ze strony kolegów. Ponadto ojciec zabrania mu
przyjaźnić  się  z  kolegami.  Mimo  wielu  starań  Dolindo  osiąga  słabe  postępy  w  nauce  i  trzykrotnie
powtarza I klasę. Marzy jednak o tym, by ukończyć szkołę i zostać kapłanem. 

Tymczasem w życiu rodziny Ruotolich następują ogromne zmiany. Matka zabiera dziesięcioro
dzieci i w tajemnicy przed mężem przeprowadza się do swojego brata na przedmieście Neapolu. Nie
mogła dłużej znieść zachowania męża, który źle traktował swoją rodzinę, a ponadto przyjął do domu
służącą,  co  było  dla  niej  powodem  wielu  upokorzeń.  W  domu  nareszcie  zapanował  spokój,  ale
pogorszyły się warunki życia. Po przeprowadzce Dolindo i jego starszy brat Elia przenieśli się do Szkoły
Apostolskiej  Księży  Misjonarzy.  Niestety,  ma poważne problemy w nauce.  Jest  mało  zdolny.  Nadal
pragnie  zostać  kapłanem,  dlatego  podczas  odmawiania  Różańca  prosi  Matkę  Bożą,  by  mu pomogła
zrealizować to marzenie. Nagle zrywa się wiatr, którego podmuch spowodował, że obrazek Matki Bożej
oparty o książkę przylepia się do jego czoła. Ten drobny incydent zaważy na dalszym jego życiu. Odtąd
aktywnie  będzie  uczestniczyć  w  lekcjach  i  ku  zdziwieniu  nauczycieli  pisze  …rozprawy  z  filozofii,
poematy, dramat o Bożym Narodzeniu. To ,,cudowne” oświecenie umysłu wywołuje zazdrość kolegów,
którzy mu dokuczają i skarżą. Dolindo - zgodnie z tym, co mu kiedyś powiedział ojciec - nigdy się nie
tłumaczy, nie osądza i nie usprawiedliwia.

1 czerwca 1901 roku Dolindo składa śluby we Wspólnocie Misjonarzy – ślub ubóstwa, czystości,
posłuszeństwa i wytrwałości w zgromadzeniu z obowiązkiem ewangelizowania ubogich na misjach. Na
misje jednak nigdy nie pojedzie, bo nie otrzyma zgody przełożonego. Tymczasem jego ojciec jest ciężko
chory i sparaliżowany. Dolindo prosi matkę, by wybaczyła ojcu wszystkie krzywdy i zaopiekowała się
nim. Dochodzi do pojednania rodziców. Silvia opiekuje się chorym mężem aż do momentu jego śmierci. 



Tymczasem Dolindo rozpoczyna studia. Nareszcie czuje się wolny. Dużo czasu spędza w kaplicy
przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o pomoc z góry. Wstaje o 3 nad ranem, by się uczyć. Tylko z
teologią nie ma kłopotów. Po ukończeniu studiów 24 czerwca 1905 otrzymuje święcenia kapłańskie. Jest
bardzo szczęśliwy z tego powodu i prosi wszystkich o modlitwę. Następnego dnia odprawia Mszę Świętą
prymicyjną w kościele Santa Maria dei Vergini w Neapolu. Matka z powodu wypadku powozu przybywa
w ostatniej chwili, kiedy jej syn udziela Komunii świętej. Potem Dolindo zostaje wykładowcą śpiewu
gregoriańskiego oraz opiekunem kleryków w Szkole Apostolskiej. On, który miał ogromne problemy w
szkole, teraz uczy geografii, historii, greki i arytmetyki. Jest lubiany, błyskotliwy i energiczny, ma nawet
szansę zostać biskupem. Komponuje również utwory muzyczne. Jednak, wszystko odwraca się w jednej
chwili.  Koledzy kapłani z zazdrością patrzą na jego sukcesy i oskarżają go, że bardziej  poświęca się
muzyce niż kapłaństwu. O. Dolindo otrzymuje zakaz pisania nut i i nakaz opuszczenia Neapolu. Wraz z
ks. Andrea Volpe wyjeżdża na północ Włoch i zostaje opiekunem kleryków w seminarium duchownym.
Tu także przeżywa nowe kłopoty. Jest poniżany przez swojego przełożonego ks. Andrea, który m. in.
zakazuje mu wygłaszania słynnych kazań o raju, uważając że nie nadają się do publicznych wystąpień,
zaleca mu absolutne milczenie w czasie rekreacji,  zabrania mu modlić się dłużej niż 10 minut przed
Najświętszym Sakramentem.  Przydziela  mu obowiązek  mycia  podłóg,  toalet  i  korytarzy.  Dolindo  z
pokorą znosi te przykrości, cały czas modli się za ks. Andrea. Pojawiają się też problemy z klerykami;
jeden  z  nich  rzuca  się  na  niego  z  pięściami.  Zdenerwowany  o.  Ruotolo  pisze  i  wygłasza  odważne
przemówienie,  z  powodu którego rektor  przenosi  go do innego seminarium.  Tam zostaje  przyjęty  z
otwartymi rękoma. Dokonuje reformy seminarium, z czego cieszą się przełożeni. Ponadto o. Dolindo
odwiedza  więźniów,  głosi  piękne  kazania,  które  przyciągają  do  kościoła  rzesze  wiernych.  W czasie
wakacji  przyjeżdża  do  rodzinnego  Neapolu  i  tu  przez  o.  Andrea  Volpe  zostaje  uwikłany  w sprawę
Serafiny, czyli pielęgniarki z Sycylii, która twierdzi, że rozmawia ze świętymi, odczuwa obecność Pana
Jezusa, który objawia się jej w postaci woni kwiatów. Sprawą ,,widzącej” zajmą się media. Artykuł o
wcieleniu Ducha Świętego w małego chłopca wzbudzi sensację i narazi również o. Dolindo na kłopoty.
Wprawdzie w wywiadzie udzielonym jednemu z dziennikarzy wyjaśni wątpliwości, sprostuje wszystkie
pomówienia, ale to nie podoba się władzom kościelnym. Sprawę Serafiny bada Święte Oficjum, które po
przesłuchaniu kobiety stwierdza, że jej widzenia nie mają charakteru nadprzyrodzonego. Jej spowiednik -
o.  Dolindo  -  zostaje  oskarżony  o  to,  że  wspiera  ,,widzącą”  w  głoszeniu  herezji.  Za  karę  zostaje
zawieszony  w  obowiązku  odprawiania  Mszy  Świętych,  co  przyjmuje  z  wielkim  bólem.  Ponadto
otrzymuje  nakaz  wstawienia  się  przed  Święte  Oficjum  w  Rzymie.  Tam  po  długich  i  uciążliwych
przesłuchaniach ma podpisać dokument stwierdzający,  że ,,Serafina jest kobietą złą i przewrotną”. O.
Ruotolo odmawia złożenia podpisu, gdyż jest to niezgodne z prawdą. Wtedy komisarz utrzymuje w mocy
zakaz odprawiana Mszy Świętych i odcina o. Dolindo od sprawowania sakramentów. Co więcej, Święte
Oficjum nakazuje wydalić go ze Wspólnoty Misjonarzy.

Halina Bartosiak
 cdn.

Akt zawierzenia

Dlaczego  wpadacie  w  zamęt,  niepokojąc  się?  Pozostawcie  Mnie  troskę  o  wasze  sprawy,  a
wszystko się uspokoi. Powiadam wam, że naprawdę każdy akt zawierzenia się Mnie sprawia to, czego
pragniecie i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje (…).

Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od zmartwienia i zdanie
się na Mnie, abym to Ja sam działał, słysząc jak mi mówicie: Ty się tym zajmij. Przeciwne zawierzeniu
jest zwłaszcza zamartwianie się, niepokój, chęć rozpamiętywania konsekwencji jakiegoś zdarzenia (…).

Ilu rzeczy dokonuję, gdy dusza tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych zwraca się do
Mnie, i mówiąc Ty się tym zajmij zamyka oczy i odpoczywa. Dostajecie mało łask, gdy męczycie się
sami, aby je wyprodukować, natomiast kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem się Mnie, dostajecie
ich bardzo wiele. W cierpieniu módlcie się, abym to Ja działał według waszej wiary (…).



Módlcie się, jak was nauczyłem w Ojcze nasz: 
- święć się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie;
-  przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko współpracuje dla Twojego Królestwa w nas i na
świecie;
- Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to znaczy : Ty decyduj w tej potrzebie tak jak według
ciebie będzie lepiej dla naszego życia wiecznego i doczesnego.

Jeśli mówicie Mi naprawdę: bądź wola Twoja, to znaczy to samo co: Ty się tym zajmij, działam
z całą wszechmocą i rozwiązuję najtrudniejsze sytuacje (…). Powiadam ci, że zajmę się tym jak lekarz, a
nawet uczynię cud, jeśli będzie trzeba.

Widzisz, że stan chorego się pogarsza? Nie wpadaj we wzburzenie, ale zamknij oczy i powiedz:
Ty się tym zajmij. Powiadam ci, że się tym zajmę i nie ma silniejszego lekarstwa od Mojej Miłości(…).
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij. 
I  oderwij  się  od  siebie,  ponieważ  twój  umysł  jest  napięty  …i  jest  ci  trudno  jednocześnie  widzieć
zagrożenie i ufać Mi, nie odrywając się od siebie (…). Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i
powiedz z całej duszy: Jezu, Ty się tym zajmij. 
Nie bój się, zajmę się tym i będziesz z uniżeniem błogosławić Moje Imię. Tysiąc modlitw nie znaczy
tyle, co jeden akt zawierzenia: zapamiętajcie to dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny niż ta: 
O Jezu, zawierzam się Tobie, Ty się tym zajmij!


