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PRVÁ FILIPÍNSKA RUŽENCOVÁ REVOLÚCIA R. 1986
V roku 1972 sa Filipíny stali totalitnou krajinou. Prezident
Ferdinand Edralin Marcos, ktorý už nemohol kandidovať, lebo
úrad zastával už dve trojročné obdobia, vo svojej túžbe po
moci zlikvidoval slobodu tlače, odstránil opozíciu a s ňou
sedemtisíc dôstojníkov a vojakov, rozpustil parlament a dal
zatvoriť člena parlamentu Benigna Aquina, ktorý vo väzení
ochorel na srdcovú chorobu, ktorá vyžadovala operáciu.
Diktátor Marcos mu dovolil odísť do USA s tým, že sa už nikdy
nevráti. Silnou osobnosťou na filipínach bol kardilnál Jaime L.
Sin. Všetci ho poslúchali, dokonca aj prezident Marcos, ktorý
na kardinálovo naliehanie v roku 1974 prepustil na slobodu
niekoľko sto väzňou. Preto bolo len pochopiteľné, že Marcos
chcel zaútočiť aj na Cirkev, ale pre silný odpor kardinála Sina
ustúpil so slovami: "Mám dosť svojich problémov. Prečo by
som vstupovať do konfliktu s Cirkvou?" Situácia v krajine sa
stávala veľmi napätou. Najmä potom, čo sa do krajiny v r. 1983
z USA vrátil Benigno Aquino, ktorého zastrelili pri vystupovaní
z lietadla ešte skôr, ako sa jeho noha dotkla zeme. Jeho smrť
prebudlila Filipíncov z apatie. Na čelo odporu sa postavila
vdova po Benignovi Aquinovi, Corazon Aquinová. Dňa
22.februára 1986 sa v kasárňach obrnili minister obrany Juan
Enrilo a generál Fidel Ramos, zástupca veliteľa ozbrojených síl
s tristo vojakmi proti diktátorovi Marcosovi. Ten na nich poslal

tanky. U kardinála zazvonil telefón:"Eminencia, musíte nám
pomôcť. Ak nám nepomôžete, tak za niekoľko hodín už
nebudeme živí." Kardinál odišiel do svojej kaplnky. Keď sa o
pol druha hodiny vrátil, vedel, čo má robiť. Katolíckeho
rozhlasu Veritas vyzval všetkých, aby išli do Aleje zjavenia
svätých brániť vzbúrencov. Medzi tanky a kasárne sa na
kardinálovu výzvu dostavil dvojmiliónový dav ľudí s ružencom
v rukách. Prišli celé rodiny, kňazi, rehoľné sestry, aby štyri dni
a štyri noci stáli na stráži. Okrem toho kardinál vyzval na
modlitbu aj rehoľné sestry v troch kontemplatívnych
kláštoroch, ktoré sa so zdvihnutými rukami modlili na
kardinálov úmysel. Nepadol ani jeden výstrel. Tanky sa
zastavili a velitelia, ktorí mali dať povel na paľbu, volali:
"Modlite sa hlasnejšie, nech aj moji vojaci v tanku počujú vašu
modlitbu!" Potom špeciálne jednotky pustili na ľudí plyn, ale
vietor sa obrátil a všetok plyn šiel späť na vojakov. Medzi dav
pristáli aj vrtuľníky, ale nikto už neútočil, lebo vojakov sa
dotkla Božia milosť. Nakoniec Marcos z krajiny utiekol a
Corazon Aquinová bola zvolená za prezidentku. Kardinál Sin,
ale aj ostatní účastníci týchto udalostí, to považovali za zázrak
na príhovor Panny Márie.
DRUHÁ FILIPÍNSKA RUŽENCOVÁ REVOLÚCIA R. 2001
Niečo podobné sa stalo počas „Druhej modlitbovej revolúcie".
Na búrlivom zasadnutí filipínskeho senátu, ktorý bol v
priamom prenose vysielaný v televízii, vyšlo najavo, že
prezident Josef Estráda, bývalý filmový herec a playboy, ktorý
bol zamotaný do kadejakých čiernych obchodov, nemôže byť
zbavený svojho úradu zákonnou cestou. Väčšina senátorov,
pravdepodobne podplatená prezidentom, sa totiž v procese za
jeho zosadenie z úradu postavila na prezidentovu stranu a
hlasovala za neho.

Nato arcibiskup Manily kardinál Sin vyzval ešte v ten večer
veriacich - bolo to v utorok 16. januára 2001 o 23.00 - aby
prišli do Svätyne Kráľovnej pokoja a modlili sa tak dlho, kým
nebude prezident zosadený. On sám slávil už krátko po
polnoci prvú svätú omšu. Tisíce veriacich prúdili do svätyne,
ktorá je postavená na tom mieste, kde v roku 1986 porazili
Filipínci s ružencom v ruke Marcosom poslané tanky. Zo dňa
na deň prichádzalo stále viac ľudí a v piatok večer dosiahli
hranicu dvoch miliónov. Mnohí kňazi, seminaristi, rehoľníci a
študenti Univerzity sv. Tomáša v putovali k svätyni so
zázračným obrazom Ružencovej Panny Márie, kde sme
zotrvávali v modlitbe. Keď potom hučali nad hlavami vojenské
vrtuľníky, ľudia sa modlili ešte hlasnejšie. V piatok popoludní,
19.1.2001 v hodine smrti nášho Pána, pristál jeden z
vrtuľníkov neďaleko svätyne a po desiatich minútach zaznelo
úplne prekvapujúce hlásenie, že väčšina generálov odstúpila
od prezidenta Estrádu a postavila sa na stranu ľudu. Krátko
nato sa na plošine pod veľkou sochou Panny Márie , Kráľovnej
pokoja' ukázal najvyšší veliteľ armády spolu s vedúcimi
generálmi a vyhlásil, že prezidentovi vypovedali svoju lojalitu
a akceptujú vôľu ľudu.
Radosť ľudí bola neopísateľná. O piatej slávil kardinál Sin s
nespočetným množstvom veriacich ďakovnú svätú omšu.
Vo svojom pastierskom liste z 24. januára 2001 kardinál
napísal: „Ako došlo k druhej mierovej revolúcii? Mám na to len
jednu odpoveď: vďaka Božej milosti. Obe mierové revolúcie
nás učia, že Pán vyslyší naše modlitby, opäť nám prinavráti
ľudskú dôstojnosť a vylieči našu krajinu, keď sa my, Boží ľud,
k nemu obrátime s modlitbou a pokáním. Mocnejšia ako
zbrane je dôveryplná modlitba. Účinnejšie než strategické
plánovanie sú pôst a obety. Mocnejšia ako vojenská sila je
tichá moc národa, ktorý bdie v modlitbe."

