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Bogiem. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na
w∏aÊciwym miejscu i uk∏ada si´ samo. Równie˚ i my tego doÊwiadczamy: kiedy wszystko wydaje si´ puste
i bez sensu, kiedy nikt i nic nas nie
cieszy. Sà to znaki, które wysy∏a nam
nasza dusza, która spragniona jest
modlitwy. To jest droga do osiàgni´cia celu. Tak jak w tym or´dziu mówi
nam co jest naszym celem: radosne
spotkanie z naszym Zbawicielem.

Or´dzie, 25 kwietnia 2001 r.
„Drogie dzieci!
DziÊ równie˝ wzywam was do
modlitwy. Drogie dzieci, modlitwa czyni cuda. Wtedy gdy jesteÊcie zm´czeni, chorzy i nie
widzicie sensu ˝ycia, weêcie
ró˝aniec i módlcie si´, dopóki
modlitwa nie stanie si´ dla was
radosnym spotkaniem z waszym
Zbawicielem. Jestem z wami
i modl´ si´ za was drogie dzieci. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Spotkanie
ze Zbawicielem
Tak jak Maryja ma powody, aby
do nas mówiç, tak samo my powinniÊmy je znale˝ç w naszym ˚yciu i wokó∏ nas. Matka Bo˚a nie m´czy si´
i nie zniech´ca si´ mówiàc do nas.
Matka Bo˚a nie mo˚e si´ zm´czyç
widzàc opozycj´ swoich dzieci poniewa˚ je kocha. Ju˚ od dwudziestu
lat powtarza nam t´ samà lekcj´ i te
same s∏owa. Prawdziwa matka nie
przestaje kochaç swego dziecka mimo, ˚e jest leniwe, niepos∏uszne,
uparte i niezmienne. Matka Bo˚a
znajduje si´ u ˝ród∏a mi∏oÊci i pragnie
nas do tego ˝ród∏a zaprowadziç.
TreÊç Jej or´dzi jest zawsze taka
sama, a nowoÊcià w nich jest to, ˚e do
nas mówi dzisiaj, teraz, w obecnym
czasie. Nie mo˚emy zatrzymywaç si´
tylko na s∏owach, ale potrzeba abyÊmy weszli w g∏´bi´ tych s∏ów, a˚ do
rdzenia macierzyƒskiego serca, z których one pochodzà. Nie zatrzymujmy
si´ przy drogowskazie, ale id˝my tam
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Gdy nie widzicie sensu ˚ycia
we˝cie ró˝aniec
gdzie wskazuje nam drog´. Maryja
pragnie, abyÊmy szli, abyÊmy ruszyli
w odpowiednià stron´. Pragnie mówiç do wszystkich: do tych, którzy
jeszcze nie zacz´li iÊç, do tych, którzy zm´czyli si´ po drodze i do tych,
którzy idà, aby doszli do celu i nie zatrzymali si´.
Cuda, które si´ wydarzajà dzi´ki
modlitwie nie znajdujà si´ poza nami.
Wprost przeciwnie sà w nas, tak samo jak Bóg, który nie znajduje si´ daleko od nas i poza nami, lecz jest
w nas. Wiele przeszkód nale˚y przezwyci´˚yç: te które sà w nas i wokó∏
nas. JesteÊmy zniewoleni przez strach
i l´ki. L´k o przysz∏oÊç, l´k o rodzin´,
o naszych bliskich – bo si´ zagubili,
l´k o nasze ˚ycie. JesteÊmy zastraszeni i interesuje nas to co mówià i myÊlà o nas inni, a nie interesuje nas to
co myÊli i czego od nas chce Bóg. Nie
pozwólmy, aby rzeczy zaj´∏y pierwsze miejsce w naszym ˚yciu przed

Niestety z trudem decydujemy si´
na modlitw´. Kiedy jednak ju˚ si´ na
nià zdecydujemy doÊwiadczamy jak
pi´knie jest ofiarowaç i poÊwi´ciç
Bogu czas. Pi´kniej jest jeszcze ofiarowaç Bogu samych siebie. Wierz´,
˚e tylko czas sp´dzony z Bogiem b´dzie i jest naszym bogactwem tutaj na
ziemi. ˚yjemy tylko jeden raz; kiedyÊ
nadejdzie dzieƒ naszego odejÊcia z tej
ziemi i byç mo˚e dalej nie b´dziemy
wiedzieç po co ˚yliÊmy. Trzeba b´dzie odejÊç, po˚egnaç si´ z najbli˚szymi, z tym wszystkim co nagromadziliÊmy, co zrobiliÊmy, co wytworzyliÊmy. Znikajàc stàd, nie wiedzàc
gdzie idziemy i co nas czeka. Dlatego potrzebujemy modlitwy, mszy
Êwi´tych, spowiedzi, które sà Êrodkami aby stanàç na spotkanie ze zbawicielem, który nas oczekuje. Tutaj i teraz decyduje si´ wszystko, nie po
Êmierci. Tutaj mówimy Bogu „Tak”
lub „Nie”.
Nasza wiara i nasze nawrócenie posiadajà nie byle jakà wartoÊç, anga˚ujà wszystkie moje si∏y psychiczne
i fizyczne, ale wiem, ze cenà tego
wysi∏ku jest ˚ycie, do którego pragnie
mnie prowadziç i doprowadziç Maryja. „Prosz´ Ci´ Maryjo, nie zniech´caj si´ nami”.
o. Ljubo Kurtovic̆
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Tajemnica Fatimy
c.d. komentarza Kard Ratzingera
Zakoƒczenie „tajemnicy” przywodzi na myÊl obrazy, które ∑ucja mog∏a
widzieç w ksià˚kach do nabo˚eƒstwa,
a których treÊç nawiàzuje do odwiecznych intuicji wiary. Jest to wizja krzepiàca, w której historia pe∏na krwi i ∏ez
zostaje jak gdyby poddana uzdrawiajàcej mocy Boga. Anio∏owie stojàcy pod
ramionami krzy˚a gromadzà krew m´czenników i „skrapiajà” nià dusze, które zbli˚ajà si´ do Boga, Krew Chrystusa i krew m´czenników sà tu ukazane
razem: krew m´czenników wyp∏ywa
z ramion krzy˚a. Ich m´czeƒstwo po∏àczone jest wi´zià solidarnoÊci z m´kà
Chrystusa, stanowi z nià jedno. M´czennicy dope∏niajà braki udr´k
Chrystusa dla dobra Jego Cia∏a (por.
Kol 1,24). Samo ich ˚ycie sta∏o si´ Eucharystià, wpisanà w tajemnic´ ziarna,
które obumiera i przynosi owoc. Tertulian powiedzia∏, ˚e krew m´czenników
jest zasiewem chrzeÊcijan. Podobnie
jak ze Êmierci Chrystusa, z jego otwartego boku narodzi∏ si´ KoÊció∏, tak te˚
Êmierç Êwiadków wydaje owoce dla
przysz∏ego ˚ycia KoÊcio∏a. Wizja
z trzeciej cz´Êci „tajemnicy”, na poczàtku tak wstrzàsajàca, koƒczy si´ zatem obrazem pe∏nym nadziei: ˚adne
cierpienie nie jest daremne i w∏aÊnie
KoÊció∏ cierpiàcy, KoÊció∏ m´czenników staje si´ drogowskazem dla cz∏owieka poszukujàcego Boga, Mi∏oÊciwe
d∏onie Boga przyjmujà nie tylko cierpiàcych takich jak ∑azarz, który dostàpi∏ wielkiego pocieszenia i jest tajemniczym obrazem Chrystusa, który dla nas
zechcia∏ si´ staç ubogim ∑azarzem;
chodzi tu o coÊ wi´cej: z cierpienia
Êwiadków wyp∏ywa moc oczyszczajàca
i odnawiajàca, poniewa˚ ponawia ono
w tera˝niejszoÊci cierpienie samego
Chrystusa i wnosi w obecnà rzeczywistoÊç jego zbawczà skutecznoÊç.
Dochodzimy w ten sposób do ostatniego pytania: co oznacza „tajemnica” fatimska jako ca∏oÊç z∏o˚ona
z trzech cz´Êci? Co ma nam powiedzieç? Przede wszystkim musimy
stwierdziç za kardyna∏em Sodano, ˚e
„wydarzenia, do których odnosi si´
trzecia cz´Êç „tajemnicy” fatimskiej,

zdajà si´ ju˚ nale˚eç do przesz∏oÊci”.
Je˚eli by∏y tu przedstawione konkretne
wydarzenia, to nale˚à ju˚ one do przesz∏oÊci. Kto si´ spodziewa∏ sensacyjnych przepowiedni apokaliptycznych
o koƒcu Êwiata lub o przysz∏ych wydarzeniach historycznych, z pewnoÊcià
dozna zawodu. Fatima nie pozwala
nam zaspokoiç tego rodzaju ciekawoÊci, podobnie zresztà jak ca∏a wiara
chrzeÊcijaƒska nie chce i nie mo˚e byç
po˚ywkà dla naszej ciekawoÊci. To, co
pozostaje, mogliÊmy dostrzec od razu
na poczàtku naszych rozwa˚aƒ nad zapisem „tajemnicy”: jest to zach´ta do
modlitwy, ukazanej jako droga do
„zbawienia dusz”, a zarazem wezwanie
do pokuty i nawrócenia.
Chcia∏bym na koniec powróciç jeszcze do kluczowych s∏ów „tajemnicy”
fatimskiej, które s∏usznie zyska∏y wielki rozg∏os: Moje Niepokalane Serce
zwyci´˚y. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplacj´ Boga jest silniejsze ni˚ karabiny i or´˚ wszelkiego rodzaju. Fiat
wypowiedziane przez Maryj´, to s∏owo
Jej serca, zmieni∏o bieg dziejów Êwiata,
poniewa˚ Ona wyda∏a na ten Êwiat Zbawiciela – poniewa˚ dzi´ki Jej „Tak”
Bóg móg∏ si´ staç cz∏owiekiem w naszym Êwiecie i pozostaje nim na zawsze. Szatan ma moc nad tym Êwiatem,
widzimy to i nieustannie tego doÊwiadczamy; ma moc, bo nasza wolnoÊç pozwala si´ wcià˚ odwodziç od Boga. Od
kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce
i dzi´ki temu skierowa∏ wolnoÊç cz∏owieka ku dobru, ku Bogu, wolnoÊç do
czynienia z∏a nie ma ju˚ ostatniego s∏owa. Od tamtej pory nabiera mocy s∏owo: „Na Êwiecie doznacie ucisku, ale
miejcie odwag´: Jam zwyci´˚y∏ Êwiat”
(J 16,33). Or´dzie z Fatimy wzywa nas,
byÊmy zaufali tej obietnicy.

WieÊci z Syberii c.d.
Wracajàc do Kemerowa, zabra∏em
po drodze przygodnego pasa˚era. Okaza∏o si´, ˚e wraca∏ z wi´zienia po 14 latach odsiadki. Trafi∏ tam za zabójstwo 8
osób. WczeÊniej jednak by∏ na wojnie
w Afganistanie, gdzie „zajmowa∏ si´
zabijaniem”. Powiedzia∏, ˚e ma na sumieniu 8.500 ludzi. W wi´zieniu wiele
spraw przemyÊla∏ i w∏aÊciwie nie wiedzia∏, po co dalej ˚yç. Nie wiem, na ile
pomog∏y mu moje s∏owa, ale takie spotkania uÊwiadamiajà mi ogromne spu-

stoszenia, jakie si´ dokona∏y w sercach
wielu ludzi. Tak wielu ˚yje w l´ku,
w bezsensie, w zniewoleniu. MyÊlàc
o tym, tym bardziej dzi´kuj´ Bogu za
to, ˚e w∏aÊnie tutaj mog´ realizowaç
kap∏aƒskie i redemptorystowskie powo∏anie. Wcià˚ aktualne sà s∏owa Jezusa, powtórzone przez Êw. Alfonsa Liguori, ˚e Pan pos∏a∏ go, by „opatrywaç
rany serc z∏amanych i uwi´zionym g∏osiç wolnoÊç”. Praca w Syberii jest naprawd´ pi´kna i przynosi wiele radoÊci.
Gdy wróci∏em z Rzymu, zajmowa∏em si´ przygotowaniami do Jubileuszowego spotkania m∏odzie˚y z naszej
Administratury, które by∏o przygotowaniem do ogólnorosyjskiego i Êwiatowego Dnia M∏odzie˚y. Powo∏ano komitet organizacyjny, który kilkakrotnie
spotyka∏ si´ w Nowosybirsku, opracowujàc szczegó∏y spotkania, które odbywa∏o si´ od 11-13 lutego w nowosybirskiej katedrze. Uczestniczy∏o w nim ok.
150 m∏odych ludzi z ca∏ej Zachodniej
Syberii, poczàwszy do Uralu, a˚ do Kemerowskiego okr´gu. W czasie spotkania rozwa˚aliÊmy s∏owa listu Ojca Âw.
do m∏odzie˚y z 1985 r., a tak˚e sceny
biblijne, które by∏y inspiracjà listu oraz
potwierdzeniem wielu jego sformu∏owaƒ. M∏odzie˚ przedstawia∏a pantomimy, dawa∏a Êwiadectwa o swym ˚yciu
z Bogiem.
W konferencjach stara∏em si´ porównywaç nasze ˚ycie do biznesu, który dzisiaj pociàga tak wielu ludzi. Szukajàc jednak komfortu i szcz´Êcia, tak
cz´sto prze˚ywajà oni rozczarowania
i nieszcz´Êcie, ˚yjàc w napi´ciu i strachu. Prawdziwy biznes to ten, który daje prawdziwà radoÊç i pokój serca. Ten
biznes, podobnie jak i materialny, ma
jednak swe warunki, a jest to wype∏nianie Bo˚ych przykazaƒ i przyj´cie Bo˚ej
mi∏oÊci. To spotkanie by∏o ogólnà radoÊcià organizatorów i uczestników, na
proÊb´ których Ks.Biskup og∏osi∏ nast´pne spotkanie m∏odzie˚y w przysz∏ym roku. Dla mnie osobiÊcie by∏ to
wielki znak Bo˚ego dzia∏ania, poniewa˚ w tym czasie prze˚ywa∏em jakàÊ
duchowà s∏aboÊç, o czym wspomina∏em ju˚ wczeÊniej. Ufa∏em jednak, ˚e
Bóg b´dzie dzia∏a∏ pomimo mej s∏aboÊci, tym bardziej okazujàc swojà moc.
I tak si´ sta∏o, za co ca∏ym sercem Mu
dzi´kuj´.
Ostatnio ponownie mia∏em mo˚liwoÊç dzielenia si´ Bo˚ym s∏owem
w Nowosybirsku. Przez 4 dni g∏osi∏em
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rekolekcje wielkopostne w parafii
OO.Franciszkanów. Jest tam koÊció∏
wybudowany jeszcze w latach osiemdziesiàtych, gdy oficjalnie wiara katolicka by∏a zabroniona. O.Józef Âwidnicki uczestniczàcy w budowie tego
koÊcio∏a znalaz∏ si´ nawet z tego powodu w wi´zieniu. Czas rekolekcji by∏ dla
mnie wielkà radoÊcià. Przekonuj´ si´,
jak bardzo ludzie potrzebujà przekonania o Bo˚ej mi∏oÊci, która jest silniejsza
od grzechu.
Goràco prosz´ Was wszystkich o modlitw´, aby we wszystkim tym wype∏nia∏a si´ Bo˚a wola.
Ze swej strony pragn´ równie˚ zapewniç o modlitewnej pami´ci. Niech
Bóg przez pe∏ne mi∏oÊci d∏onie Maryi
udziela Wam swego hojnego b∏ogos∏awieƒstwa.
Z modlitwà
o. Dariusz ∑ysakowski CSsR

„Pami´ci Ojca Slavko”
S∏owo o. Ivana Landeki OFM w imieniu
braci franciszkanów z Medziugorja
W piàtek, po tym jak z parafianami i pielgrzymami modli∏ si´ na Drodze Krzy˚owej
na Kri˚evcu, ta jedna z wielu setek Dróg
Krzy˚owych dla o. Slavko przemieni∏a si´
„Via crucis” w „Via lucis”, a dla nas
wszystkich najpierw w niedowierzanie,
a potem szok. O. Slavko odszed∏ spokojnie
w swoim miejscu pracy na Kri˚evcu.
Tak, dok∏adnie w swoim „gabinecie”
pracy na Kri˚evcu. Cz´sto mówiliÊmy
w jego obecnoÊci, ˚e Êmierç zastanie go
na Podbrdo (miejscu objawieƒ) albo na
Kri˚evcu. JeÊli móg∏by wybraç miejsce
Êmierci z pewnoÊcià wybra∏by za swoje
∏o˚e Êmierci Podbrdo i Kri˚evac. I tak Pan
Bóg udzieli∏ mu w chwili Êmierci odrobin´ ziemskiej sprawiedliwoÊci, którà my
mo˚emy zrozumieç. Te dwa wzgórza by∏y jego gabinetem pracy, jego biurkiem,
jego wn´trzem, jego ulubionym miejscem
modlitwy, jego czystymi szczytami gór.
Tu Pan i Matka Bo˚a byli mu bliscy, jak
˚ywi, ludzcy i do koƒca Boscy.
Mog´ jedynie Ci podzi´kowaç.
Dzi´kujemy ci:
– ˚e torowa∏eÊ Êcie˚ki dla Królowej Pokoju, która pragnie prowadziç nas do
swego Syna,
– ˚e uczy∏eÊ postu i modlitwy, i to
w wymiarze Êwiatowym, ale i sam modli∏eÊ si´ i poÊci∏eÊ, nawet wi´cej,

– ˚e uczy∏eÊ dobroczynnoÊci i umi∏owania cz∏owieka i nie pozwala∏eÊ na jakiekolwiek uniki,
– ˚e porzàdek rzeczy w twoim ˚yciu
by∏ oczywisty: Bóg i to co Bo˚e, Maryja
i to co maryjne w tej parafii, patriotyczne,
chorwackie. A to co prywatne: jak si´
zdà˚y, jeÊli si´ zdà˚y,
– ˚e by∏eÊ przyjacielem sierot wojennych i wdów, wi´˝niów, obroƒcà odrzuconych i zagubionych, tych przed którymi
my najch´tniej si´ odsuwamy (grupa tych
ludzi przynios∏a ci´ dziÊ przed o∏tarz), lekarzem dla tych, od których inni ludzie
i fachowcy si´ od˚egnali. Ty przywraca∏eÊ nadziej´ i dawa∏eÊ ˚yciowà szans´
tym, którym zwykle jej si´ nie daje.
I spójrz, cud! Zwykle mia∏eÊ racj´,
– ˚e dla nich nigdy nie ba∏eÊ si´ zapukaç do czyichÊ drzwi, które si´ otwiera∏y,
– ˚e w czasie jedynie pi´çdziesi´ciu lat
˚ycia prze˚y∏eÊ kilka dobrze wype∏nionych ˚ywotów.
Drogi ojcze Slavko twoje ˚ycie to nie
tylko pasmo sukcesów, przyjmowa∏eÊ
i ciosy. Wiem, ˚e spad∏o na ciebie wiele
ciosów w czasie ostatnich lat, szczególnie
w ostatnim okresie. Ciosy zadawali ludzie
z bliska i z daleka. Wiem, ˚e to bola∏o, ale
znosi∏eÊ je wszystkie. Czasami si´ troch´
odsuwa∏eÊ. Ale oprócz krótkich komentarzy wszystko oddawa∏eÊ czasowi i S´dziemu sprawiedliwemu.
Wybacz, ˚e nie zawsze mogliÊmy dotrzymaç ci kroku, a to nie zawsze by∏o dla
nas mi∏e. Nierzadko by∏eÊ szybki w ideach i planach. Ty by∏eÊ ju˚ w po∏owie
drogi zanim my pomyÊleliÊmy, ˚e mo˚na.
Zawsze by∏eÊ przynajmniej o krok do
przodu. Tak ci´˚ko nam, ˚e odszed∏eÊ od
nas i narodzi∏eÊ si´ w niebie. Ale dzi´kujemy ci, ˚e odpowiedzia∏eÊ na wezwanie
Pana i Matki Bo˚ej. Wola Pana jest ostatnim s∏owem. Przyjmujemy jà.
Drodzy parafianie i pielgrzymi. Przez
nast´pne miesiàce ludzie b´dà przychodziç
i pytaç; „Gdzie jest o. Slavko? Czy jest
w domu?” powiedzcie: „Tak, jest w domu!” Pokój wieczny racz mu daç Panie!
o. Ivan Landeka OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
10 kwietnia 2001 – we wtorek Wielkiego Tygodnia oko∏o 1600 ˚o∏nierze
SFOR-u przejechali wozami bojowymi
przez Medziugorje. Przestraszyli miesz-

kaƒców i grup´ oko∏o 1000 pielgrzymów, która sz∏a drogà przez Bijakoviçi,
kierujàc si´ na Podbrdo. W celu utorowania przejazdu dla konwoju pojazdów
wojskowych w pe∏nym oporzàdzeniu
bojowym ˚o∏nierze wyszli z wozów
skierowali broƒ w kierunku zaskoczonych i przera˚onych pielgrzymów, po
czym pojechali dalej.
JesteÊmy zaskoczeni i pragniemy
wyraziç g∏´bokie niezadowolenie z powodu takiego niezrozumia∏ego zachowania. Mamy nadziej´, ˚e takie niepotrzebne poni˚anie i zastraszanie mieszkaƒców i pielgrzymów z ca∏ego Êwiata,
którzy si´ tu modlà nigdy wi´cej si´ nie
powtórzy.
Uprzejmie prosimy, aby nikt nie odwiedza∏ tego miejsca uzbrojony w jakikolwiek rodzaj broni, bowiem wszystkie problemy i nieporozumienia mo˚na
rozwiàzaç na drodze rozmów pokojowych. Parafia Medziugorje jest znana
ca∏emu Êwiatu jako miejsce modlitwy,
pokoju i pojednania. Miejsce to równie˚ odwiedza∏o wielu ˚o∏nierzy i oficerów UN proszàc o or´downictwo
Matk´ Bo˚à i pomoc Bo˚à. ˚o∏nierze
jak i wszyscy ludzie dobrej woli sà zawsze mile widziani w Medziugorju jako pielgrzymi. Prosimy o dary Ducha
Âwi´tego dla nich i prosimy by nie
wprowadzali niepokoju do tego miejsca
modlitwy i pokoju.
Prosimy w∏adze odpowiedzialne za
s∏u˚by wojskowe i cywilne by oszcz´dzi∏y nam takich czy podobnych ataków
i poni˚ania, które mogà byç odczytane
przez wielu ludzi jako prowokacja.
W imieniu Biura Parafialnego
o. dr Ivan Sesar OFM, proboszcz
VI mi´dzynarodowe rekolekcje kap∏anów rozpocznà si´ od 2 – 7.07.01 r.
Temat spotkania to: „Kap∏an – s∏uga
mi∏osierdzia Bo˚ego!” Koszt 5 intencji
mszalnych. Wspólnota parafialna zapewnia bezp∏atne zakwaterowanie i wy˚ywienie dla ksi´˚y uczestników rekolekcji. Nale˚y zg∏osiç si´ do Urz´du Parafialnego, gdzie czekaç b´dzie rodzina
kwaterujàca kap∏ana.
Zg∏oszenia faks: 00 387 36 651 888
lub e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr, tel. 00 387 36 651 988. Ksi´˚a
proszeni sà o zabranie ze sobà: radia ze
s∏uchawkami (wysoka cz´stotliwoÊç
UKF), Pisma Âwi´tego i brewiarza, (je˚eli to mo˚liwe w j. ∏aciƒskim) oraz alby i stu∏y.
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Serwis rodzinny
„B∏ogos∏awieni
ubodzy w duchu...”
25 marca 2001 r. w UroczystoÊç
Zwiastowania Paƒskiego, nastàpi∏o oficjalne otwarcie Pierwszego w Polsce
Domu Wspólnoty „Cenacolo”. Mia∏o to
miejsce w niewielkiej wiosce o nazwie
Giezkowo, kilka kilometrów od Koszalina, na terenie diecezji koszaliƒsko –
ko∏obrzeskiej.
Tu˚ po wejÊciu, na teren nale˚àcy do
Wspólnoty, powita∏ mnie du˚y, kolorowy transparent z napisem: <Comunita
„Cenacolo” wita goÊci w Domu Maryi
Niepokalanej!>. Mi∏e wra˚enie zrobi∏a
na mnie, stojàca na murowanym postumencie, bia∏a figurka Niepokalanej,
umieszczona w centralnym miejscu na
placu przed Domem. Pó˝niej dowiedzia∏am si´, ˚e w trakcie budowy
w Êcian´ Domu wmurowano Cudowny
Medalik, aby Matka Bo˚a zawsze opiekowa∏a si´ tymi, którzy b´dà w nim
przebywaç. Nic pi´kniejszego nie mog∏o mnie spotkaç, poniewa˚ Niepokalana i Cudowny Medalik sà dla mnie namacalnym dowodem na to, ˚e Maryja
przemienia dok∏adnie nasze ˚ycie, a je˚eli oddamy si´ Jej ca∏kowicie do dyspozycji, tak, jak to uczyni∏ Êwi´ty Maksymilian, to Ona pos∏u˚y si´ nami zawsze w dobrych celach.
Wracajàc do Giezkowa, mojà uwag´
przyku∏ Dom Wspólnoty, który swoim
wyglàdem przypomina∏ stary dworek.
Zauwa˚y∏am, jak wiele pracy, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni,
Wspólnota w∏o˚y∏a w ten Dom. W dalszym ciàgu wymaga On gruntownych
robót, zarówno murarskich, jak stolarskich i wielu, wielu innych. Dom jest
w stanie surowym, jedynie kaplica zosta∏a w pierwszej kolejnoÊci odremontowana i odnowiona.
W holu wejÊciowym, ju˚ o godz. 9.00
rano, zebra∏a si´ poka˝na grupka osób.
Wszyscy oczekiwali na rozpocz´cie
UroczystoÊci. Ch∏opcy ze Wspólnoty
z wielkà radoÊcià wnosili dary przywiezione przez rodziny, przyjació∏ i sympatyków Wspólnoty. W tym czasie
oczekiwania z zainteresowaniem podesz∏am do stoiska, na którym sprzedawano dewocjonalia, ikony, ksià˚ki, kasety, ró˚aƒce, obrazki. Zwróci∏am uwag´

na trzy pozycje: „Per∏y o zranionym
sercu” o. S. Barbaricia, „Ponad AIDS –
Dziennik Nicoli” N. Incorvaia (cz∏onka
Wspólnoty zmar∏ego na AIDS) oraz
najnowsza pozycja „Siostra Elvira i jej
ch∏opcy” P. Redi i M. Parodi. Sà to
ksià˚ki niezwykle bogate, a dla osób
zainteresowanych problemem narkomani i wyjÊciem z tego uzale˚nienia,
stanowià cenne ˝ród∏o informacji,
Êwiadectw i porad.
Oko∏o godz. 10.00 rozpocz´liÊmy odmawianie ró˚aƒca Êwi´tego. Dwóch kap∏anów prowadzi∏o rozwa˚ania i Êpiew
do kolejnych cz´Êci ró˚aƒca – radosnej
i bolesnej. Przed mszà Êw., którà odprawiano w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu, pojawili si´ z gitarami
ch∏opcy, którzy swoim entuzjastycznym Êpiewem w j. w∏oskim wprowadzili nas w radosny i podnios∏y nastrój.
To oni przygotowali opraw´ muzycznà
do mszy Êw. O godz. 11.00 rozpocz´∏a
si´ uroczysta msza Êw. koncelebrowana, której przewodniczy∏ J. E. ks. bp
Senior Ignacy Je˚. O∏tarz otaczali liczni alumni, przybyli specjalnie na t´ uroczystoÊç, z WSD w Koszalinie. MyÊl´,
˚e jednym z goÊci honorowych i bardzo
oczekiwanych by∏a – Vicka. Stan´∏a
blisko o∏tarza, obok swoich braci ze
Wspólnoty. Czu∏o si´ niezwyk∏à wi´˝
pomi´dzy Nià a ch∏opcami.
Po rozpocz´ciu mszy Êw. s∏owo powitania wyg∏osi∏ Opiekun Wspólnoty
i Gospodarz Domu – Ks. Wac∏aw Gràdalski z Podczela. Potem by∏ historyczny i niezapomniany moment poÊwi´cenia Domu oraz odnowionej kaplicy,
w której od tego dnia „Pan zamieszka∏
prawdziwie poÊród swoich uczniów”.
Homili´ wyg∏osi∏ ksiàdz biskup,
w której nawiàza∏ do swoich bolesnych
prze˚yç obozowych z Dachau, gdzie
przebywa∏ od roku 1942 do 1945. S∏owa, które mnie poruszy∏y i sk∏oni∏y do
refleksji to: „Wspania∏e sà s∏owa ojca
mi∏osiernego: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteÊ przy mnie, a ten
brat twój by∏ umar∏y
a znów o˚y∏, zaginà∏
a odnalaz∏ si´ i dlatego trzeba si´ z tego
faktu cieszyç i radowaç”. Tak patrzymy
na powroty nieraz
m∏odych ludzi, którzy
zeszli na bezdro˚a
a potem jednak wra-

cajà. I cieszymy si´ z tego. JeÊli dziÊ oddajemy ten Dom w r´ce tej Wspólnoty
„Cenaculum”, to w tej nadziei, ˚e b´dà
tu prze˚ywali powroty m∏odzi ludzie,
którzy schodzà na bezdro˚a” (...) „Zapominamy o tych, którzy wrócili.
O nich trzeba by mówiç, o nich powinno byç jak najwi´cej audycji telewizyjnych, w wiadomoÊciach, w gazecie, ˚eby nas podnieÊç na duchu i utwierdziç,
˚e jest to mo˚liwe. ˚eby cz∏owiek zab∏àkany, ten marnotrawny syn wróci∏ z powrotem do Domu Ojca i cieszy∏ si´ razem z nami. O to si´ modlimy, by jak
najwi´cej takich by∏o”.
Msza Êw. by∏a przeplatana s∏owami
wdzi´cznoÊci i podzi´kowaƒ, kierowanych do Tych, którzy mieli najwi´kszy
udzia∏ w otwarciu tej, jak˚e potrzebnej
m∏odym ludziom Wspólnoty i tego Domu. Na zakoƒczenie s∏owo do wszystkich zgromadzonych na Eucharystii,
powiedzia∏a Vicka. To, co najbardziej
uderza∏o, to ogromna radoÊç i g∏´boki
wewn´trzny pokój, jakimi emanowa∏a
na nas. Jej s∏owa dotyczy∏y przede
wszystkim potrzeby nawrócenia si´
oraz wyra˚a∏y ogromnà trosk´ Matki
Bo˚ej o sytuacj´ m∏odych ludzi.
Krystyna
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Wspólnota „Wieczernik”
c.d.
Nasz dzieƒ pracy zaczyna si´ o 6.00
od pierwszego wa˚nego spotkania
w kaplicy, gdzie odmawiamy pierwszà
cz´Êç ró˚aƒca Êw. potem jeden z nas
czyta fragment Biblii i komentujàc go
mo˚e opowiedzieç o tym, co prze˚ywa
dzielàc si´ swymi problemami i trudnoÊciami. W ten sposób pokonuje milczenie i strach, ˚e inni poznajà jakim jest
w istocie. W takiej chwili mo˚emy prosiç o wybaczenie naszych negatywnych
reakcji, uwolniç si´ od kompromisów,
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które mogà zepsuç dzieƒ oraz poprosiç
o pomoc pozosta∏ych braci. Prac´ zaczynamy po Êniadaniu. Ka˚dy odpowiedzialnie wykonuje swoje zadania,
nie ma tu pracowników spoza Wspólnoty. Wszystko robimy sami: pieczemy chleb, sprzàtamy dom, wykonujemy prace murarskie, ogrodnicze, stolarskie. Najwa˚niejszà pracà jest budowanie naszego wn´trza i dlatego nie jest
wa˚ne co robimy, ale jak robimy. Praca
sprzyja równie˚ lepszemu wzajemnemu poznaniu si´, u∏atwia zawieranie
przyja˝ni, dlatego pracujemy wspólnie.
012.00 jest obiad i do 13.30 czas wolny. Sp´dzamy go na rozmowach lub
choçby na praniu. Po po∏udniu w czasie
pracy odmawiamy drugà cz´Êç ró˚aƒca.
Prac´ przeci´tnie koƒczymy oko∏o
18.00, potem jest podwieczorek, kàpiel
i zmiana ubrania, bo ponownie spotykamy si´ w kaplicy i odmawiamy trzecià cz´Êç ró˚aƒca. Rozmawiamy o swoich prze˚yciach i wra˚eniach, jakie nam
si´ nasuwajà po przeczytanej Ewangelii. Oko∏o 20.00 jest kolacja i znowu par´ chwil wolnego czasu. Po wyczerpujàcym dniu o 22.00 gasimy Êwiat∏a
i idziemy spaç.
W naszej Wspólnocie nie korzysta
si´ ze Êrodków farmakologicznych ani
Êrodków zast´pujàcych narkotyki,
w których sk∏ad wchodzà leki u˚ywane
w psychiatrii; leki nie sà podawane nawet podczas odwyku. Nasz lek to
„Anio∏ Stró˚” – ch∏opak, który co najmniej kilka miesi´cy przebywa we
Wspólnocie. On troszczy si´ o swego
podopiecznego, Êwie˚o przyby∏ego do
Wspólnoty. Jego zadaniem jest przekazaç nowemu ch∏opakowi styl ˚ycia we
wspólnocie. Musi przebywaç z nim
dwadzieÊcia cztery godziny na dob´, na
poczàtku pracowaç zamiast niego, bo
nowicjusz nie ma ani si∏y, ani woli, by
pracowaç, cierpieç. Razem z nim walczy z ch´cià çpania i z∏a, które na poczàtku sà bardzo silne. Dla obydwu jest
to bardzo korzystne; dla „Anio∏a Stró˚a”, bo w cierpieniu uczy si´ kochaç,
a dla nowo przyby∏ego ch∏opaka, bo
mo˚e po raz pierwszy znalaz∏ prawdziwego przyjaciela i kogoÊ, kto bezinteresownie troszczy si´ o niego.
Wspólnota uczy nas poprzez podstawowe rzeczy, przez te, których nigdy
wczeÊniej nie chcieliÊmy si´ nauczyç
i poprzez te, których nikt nas nie nauczy∏. By∏o dla nas normalne mylenie
u˚ywania z radoÊcià. Zawsze szukali-

Êmy zadowolenia i podà˚aliÊmy drogà
∏atwej zabawy i u˚ycia, nie wiedzàc, ˚e
szcz´Êcie rodzi si´ w cierpieniu, które
dla nas by∏o znakiem s∏aboÊci, chwiejnoÊci i podrz´dnoÊci. Tylko ten, kto
cierpia∏, potrafi rozumieç, kochaç i pomagaç cierpiàcej osobie. Nasza droga
trwa mniej wi´cej trzy, cztery lata, choç
nie istnieje okreÊlony czas pobytu. Siostra Elwira mówi, ˚e wtedy jesteÊmy
gotowi do samodzielnoÊç, gdy wybierzemy modlitw´ na ca∏e swe ˚ycie.
˙ycie we Wspólnocie jest naprawd´
proste i równoczeÊnie bardzo bogate.
˙yje si´ konkretnà modlitwà, ugruntowanà w szczerej przyja˝ni. Rzeczy materialne nie majà na nie wielkiego
wp∏ywu, wa˚niejsze sà osoby ni˚ rzeczy, pieniàdze czy kariera. Stajemy oko
w oko z naszymi s∏aboÊciami, proszàc
o pomoc Jezusa, obecnego w otaczajàcych nas braciach. W wielkiej szkole
Wieczernika uczymy si´ kochaç ˚ycie
i ˚yç ˚yciem. Pod koniec pobytu we
Wspólnocie w sercach wi´kszoÊci ch∏opaków rodzi si´ pragnienie za∏o˚enia
w∏asnej rodziny. Ch∏opakom, którzy
pragnà wypróbowaç najwi´ksze doÊwiadczenie mi∏oÊci i darowania siebie
innym, Wspólnota proponuje wyjazd
na pewien czas do któregoÊ z jej domów w Ameryce Po∏udniowej, w Brazylii, Meksyku, Republice Dominikany. Te domy Wspólnoty zosta∏y otwarte, by przyjmowaç „dzieci ulicy” –
ogromny problem Ameryki Po∏udniowej. Dzi´ki codziennym kontaktom
z dzieçmi nasi ch∏opcy majà mo˚liwoÊç
rozwijania najwy˚szych wartoÊci, takich jak: cierpliwoÊç, bezgraniczna mi∏oÊç, zrozumienie, dobroç, czyli podstawowych wartoÊci, by potem mogli byç
dobrymi ojcami i m´˚ami w rodzinie.
Oddanie w∏asnego ˚ycia, by s∏u˚yç
˚yciu najs∏abszych i najbardziej zranionych jest aktem odwagi i prawdziwej
Wiary, na którà Bo˚a dobroç odpowiada RadoÊcià i Pokojem.

Czynna mi∏oÊç
wobec kap∏anów
Zasady tworzenia
Apostolatu „Margaretka” c.d.
Istota Apostolatu to modlitwa za
Kap∏anów, jako odpowied˝ na proÊb´
Maryi Królowej Pokoju. Osoba, która
pragnie utworzyç „Margaretk´” dobiera grup´ siedmiu osób, jako symbolicz-

ny kwiat wokó∏ Kap∏ana obj´tego modlitwà. Wskazane jest, by zaprosiç Maryj´ do pokierowania doborem osób,
wszak jest to Jej Dzie∏o. 2. Zasady modlitwy. Ka˚da z siedmiu osób wybiera
jeden dzieƒ w tygodniu i do koƒca ˚ycia ofiaruje ten dzieƒ za Kap∏ana obj´tego Apostolatem. W tym dniu odmawia modlitwy podane na kolorowym
blankiecie. Poszczególne dni tygodnia
wià˚emy z siedmioma Darami Ducha
Âwi´tego. Osoba wybierajàca jeden
z siedmiu dni, wybiera jednoczeÊnie jeden z siedmiu Darów Ducha Âwi´tego,
który to Dar uprasza dla Kap∏ana. I tak:
niedziela – Dar MàdroÊci, poniedzia∏ek
– Dar Rozumu, wtorek – Dar Rady, Êroda – Dar M´stwa, czwartek – Dar
Umiej´tnoÊci, piàtek – Dar Pobo˚noÊci,
sobota – Dar Boja˝ni Bo˚ej. 3. Obrz´d
przyrzeczeƒ. W wybranym dniu, najlepiej w Âwi´to grupa siedmiu osób
uczestniczy we Mszy Âwi´tej i po Komunii Âwi´tej sk∏ada przyrzeczenia
wieczystej modlitwy za Kap∏ana obj´tego „Margaretkà”. Msz´ Âwi´tà mo˚e
odprawiç Ks. Proboszcz lub inny Kap∏an, np. Kap∏an (je˚eli jest o tym poinformowany), którego dotyczy podejmowana modlitwa. Formu∏a przyrzeczenia, którà my stosujemy jest nast´pujàca: Bo˚e w Trójcy Jedyny i Maryjo
Królowo Pokoju, w ramach powsta∏ego
w Medziugorju Apostolatu „Margaretka” przyrzekam wieczystà modlitw´ za
Ksi´dza........... Moje przyrzeczenie zanurzam w Chwalebnym Krzy˚u Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi.
Amen. 4. Przyrzeczenia indywidualne. W niektórych sytuacjach nie mo˚na
zorganizowaç wspólnej liturgii obrz´du
przyrzeczeƒ np. grupa rozproszona jest
w ró˚nych rejonach Polski czy Êwiata.
W takim wypadku osoby z „Margaretki” w wybrane Âwi´to uczestniczà we
Mszy Âwi´tej w miejscu przebywania.
Po przyj´ciu Komunii Âwi´tej, indywidualnie sk∏adajà przyrzeczenie w swoim sercu – Bogu i Maryi (formu∏a przyrzeczeƒ jak wy˚ej). W tym samym dniu
Kap∏an (uwaga jak wy˚ej) obj´ty modlitwà w∏àcza z∏o˚one przyrzeczenia
w Ofiar´ Mszy Âwi´tej. Przyrzeczenia
te mo˚na ponowiç we wspólnym obrz´dzie w innym dogodnym czasie. 5.
Blankiety. Zewn´trznym znakiem
przynale˚noÊci do Apostolatu sà blankiety z tekstem modlitw za Kap∏ana.
Komplet blankietów to osiem egzemplarzy (dla grupy i dla Kap∏ana mo˚na
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zastàpiç formà bardziej ozdobnà samodzielnie wykonanà). Komplety te zamawiamy w Redakcji „Echo”. Osoba
odpowiedzialna wype∏nia blankiety dla
ca∏ej grupy. Po z∏o˚eniu przyrzeczeƒ
wykonuje kserokopi´ blankietu i przesy∏a okazjà do Medziugorja, by na
miejscu Objawieƒ Maryja pob∏ogos∏awi∏a podj´te zobowiàzania.
s. Anna P. i Agata D.

B∏ogos∏awione
niech b´dà... c.d.
Kolejnym wielkim moim prze˚yciem
duchowym by∏a modlitwa o. Piotra nade
mnà. Kl´kajàc do b∏ogos∏awieƒstwa odda∏am Jezusowi osoby mi bliskie, proszàc
o ich ca∏oÊciowe uzdrowienie, natomiast
dla siebie prosi∏am o dar autentycznej
wewn´trznej radoÊci z ka˚dego doÊwiadczenia, którym zechce mnie Pan obdarowaç. Prosi∏am równie˚ o dar wielkiej hojnoÊci serca, potrzebnej do przyj´cia tej ∏aski. HojnoÊç Boga zawsze przewy˚sza
oczekiwania cz∏owieka. Przez r´ce kap∏ana sp∏yn´∏a na mnie taka „Niagara” pokoju, wewn´trznego wyciszenia, równowagi, by nie rzec harmonii i... ogromnej radoÊci z jednej strony z „przerwy” w moich wewn´trznych doÊwiadczeniach
(czu∏am si´ tak jak ktoÊ, kto cierpi na silnà migren´ i nagle ze zdziwieniem
stwierdza, ˚e go nic nie boli).
Z drugiej – ze ÊwiadomoÊci, ˚e otrzymuj´ od Jezusa kolejny pi´kny dar przysposobienia duchowego do nast´pnej
porcji tego cierpienia, które za moim
przyzwoleniem, danym Mu w ca∏kowitej
wolnoÊci, zechce na mnie dopuÊciç. Poczu∏am si´ umocniona, podniesiona na
duchu, a co najwa˚niejsze – przytulona
do serca ca∏ej Trójcy Âwi´tej z tak wielkà serdecznoÊcià i dobrocià, ˚e serce moje topnia∏o jak wosk... Poczu∏am si´ tak
bardzo kochana, co wi´cej odczu∏am kolejny ju˚ raz, ˚e jestem ukochanym
dzieckiem Boga, bo w∏aÊnie s∏abym, cz´sto bezradnym wobec trudnoÊci w dotrzymaniu w∏asnych przyrzeczeƒ, nie zawsze umiejàcym daç sobie rad´ ze Êwiatem i... z sobà.
Ale to jeszcze nie wszystko. Patrzàc
bowiem na o. Piotra pochylajàcego si´
nad kolejnà osobà z jak˚e wielkà mi∏oÊcià i w geÊcie pokornego s∏u˚enia (i tak
pi´ç godzin bez przerwy!) odkry∏am, ˚e
widz´ w nim samego Chrystusa. Zrozumia∏am co to znaczy naprawd´ s∏u˚yç.
UÊwiadomi∏am sobie z ca∏à wyrazisto-

Êcià jak wielkim darem jest dla nas ka˚dy kap∏an i jak b∏ogos∏awione sà jego r´ce, b´dàce przecie˚ przed∏u˚eniem ràk
samego Chrystusa. Jak wielkà moc ma
w zwiàzku z tym kap∏aƒskie b∏ogos∏awieƒstwo. Zrozumia∏am jeszcze jedno –
˚e taka w∏aÊnie postawa pe∏na autentycznej mi∏oÊci i autentycznej pokory, z ca∏kowitym zapomnieniem o sobie, to przecie˚ ˚ywy wzór dla mnie przy pos∏udze
modlitwà wstawienniczà.
PomyÊla∏am sobie – to ja tak w∏aÊnie
musz´ pos∏ugiwaç – z takà mi∏oÊcià,
cierpliwoÊcià, ca∏kowitym pomini´ciem
siebie, z takim totalnym oddaniem w∏asnego czasu, cierpienia, pragnieƒ, odczuç... RównoczeÊnie, zatrzymujàc
wzrok kolejno na ka˚dej osobie z grupy,
poj´∏am jak bardzo ich wszystkich kocham (mi∏oÊç jest – ja widaç – zara˝liwa!) i jak bardzo czuj´ si´ z nimi zwiàzana wi´zami, jakie wytwarza wspólnota
serc. Wówczas mi przysz∏o na myÊl jedno z or´dzi Matki Bo˚ej z 27.03.86r.;
„Pragn´ wam podzi´kowaç za wszystkie
ofiary i wzywam was do najwi´kszej ofiary, ofiary mi∏oÊci. Bez mi∏oÊci nie mo˚ecie przyjàç ani mnie, ani mojego Syna.
Bez mi∏oÊci nie mo˚ecie innym przekazywaç waszych doÊwiadczeƒ. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, byÊcie zacz´li
prze˚ywaç w sobie mi∏oÊç”. I znowu
wielka radoÊç i wdzi´cznoÊç do Pana zala∏a moje serce. Modli∏am si´: B∏ogos∏awione niech b´dà r´ce kap∏ana – to przecie˚ Jezu Twoje r´ce... B∏ogos∏awione
niech b´dà jego s∏owa – to przecie˚ Jezu
Twoje s∏owa... B∏ogos∏awione niech b´dà sp∏ywajàce na nas strumienie ∏aski –
to przecie˚ Jezu strumienie ˚ywej wody,
która wyp∏yn´∏a z Twego wn´trza.
Chwa∏a Tobie Panie!
Jolanta

Mi∏osierni bàd˝cie
Nawiàzujàc do art. „B∏ogos∏awione
niech b´dà...” z nr 159, przedstawiamy
relacj´ z rekolekcji w ∑agiewnikach.
Program ramowy rekolekcji stanowi∏y: Eucharystia, trzy cz´Êci ró˚aƒca Êw.
i konferencje, a wype∏nienie (przez kolejne dni) – spowied˝, droga krzy˚owa prowadzona przez uczestników, adoracja
krzy˚a, przyj´cie do szkaplerza karmelitaƒskiego i b∏ogos∏awieƒstwo kap∏aƒskie.
Konferencje g∏osi∏a sama... Matka
Bo˚a poprzez swoje or´dzia, pos∏ugujàc
si´ ca∏kowicie Jej oddanym aposto∏em –

o. Piotrem. Przez ca∏y czas towarzyszy∏
nam równie˚ o. Slavko nie tylko poprzez
umieszczonà na honorowym miejscu fotografi´, ale i przez wyra˝nie odczuwalnà wÊród nas jego obecnoÊç.
Ju˚ od samego poczàtku wytworzy∏a
si´ atmosfera radoÊci i jednoÊci. Oczyszczeni w sakramencie pojednania, do czego tak serdecznie nas zach´ca∏ o. Piotr,
przytaczajàc stosowne or´dzia Królowej
Pokoju, czuliÊmy, ˚e tworzymy autentycznà wspólnot´, do której ka˚dy z nas
wnosi coÊ niepowtarzalnego. CzuliÊmy
si´ prawdziwymi braçmi i siostrami po∏àczonymi wi´zami mi∏oÊci, o˚ywia∏o
nas pragnienie bycia aposto∏ami Maryi
i to nie tylko od „ wielkiego dzwonu”,
ale te˚ w szarzy˝nie codziennoÊci. O naszym powo∏aniu do bycia radosnymi
nosicielami pokoju w tym niespokojnym Êwiecie przypomina∏y nam, przytaczane przez o. Piotra w czasie konferencji, or´dzia wskazujàce, i˚ pokój przychodzi g∏ównie poprzez krzy˚ - b´dàcy
najlepszym drogowskazem do mi∏oÊci...a doÊwiadczenie Bo˚ej mi∏oÊci ma
w∏aÊnie na imi´ Mi∏osierdzie.
„To ma∏o wiedzieç - mówi∏ o. Piotr- ˚e
Bóg nas kocha, trzeba Go jeszcze przyjàç jako osobistego Pana i Zbawiciela,
co bez modlitwy jest praktycznie niemo˚liwe... . Ten, który wie, ˚e Bóg jest, ale
nie ˚yje wed∏ug Jego s∏owa, bo brakuje
mu doÊwiadczenia Bo˚ej mi∏oÊci, ten który si´ nie modli choç wie, ˚e trzeba si´
modliç, nie ró˚ni si´ od tego, kto nie wierzy w Boga i nie wie, ˚e trzeba si´ modliç. Wszyscy Ci to niewierzàcy. A Królowa Pokoju wzywa nas w∏aÊnie, byÊmy
modlili si´ za niewierzàcych o to doÊwiadczenie Bo˚ej mi∏oÊci, bez której nie
ma ani prawdziwego pokoju, ani dog∏´bnego przebaczenia”.
Musimy pami´taç, co mocno podkreÊla∏ o. Piotr, przypominajàc s∏owa o. Slavko, ˚e:
• Matka Bo˚a modli si´ za nas, bo tak
naprawd´ to my jesteÊmy tymi niewierzàcymi, gdy˚ istnieje wielka ró˚nica
miedzy tym co wiemy, ˚e mamy czyniç,
a tym co naprawd´ czynimy,
• Matka Bo˚a modli si´ z nami, za tych,
za których my si´ modlimy. Musimy byç
cierpliwi i wytrwali, pe∏ni zaufania do Boga, majàc to na uwadze, ˚e niejednokrotnie
Bóg nie nawraca od razu i wed∏ug naszego
projektu, bo na przyk∏ad chce, byÊmy:
i oni i my - zostali Êwi´tymi. Gdyby Augustyn nawróci∏ si´ od razu byç mo˚e ani
on ani jego matka nie zostaliby Êwi´tymi,
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a przecie˚ my mamy Augustynów wokó∏
siebie albo i sami nimi jesteÊmy.
• Matka Bo˚a prosi, byÊmy modlili si´
z Nià za tych, za których Ona si´ modli,
czyli tych, co nie poznali Bo˚ej mi∏oÊci,
byÊmy w ten sposób mogli si´ staç narz´dziami w Jej r´ku dla zbawienia Êwiata.
Ojciec Piotr przypomnia∏ jeszcze, ˚e ró˚aniec w naszej d∏oni- to nic innego jak
nasza r´ka w r´ce Maryi.
W kolejnej konferencji o. Piotr przytoczy∏ okolicznoÊci, w jakich Matka Bo˚a
p∏aka∏a, tak˚e w Medziugorju, nad niewierzàcymi, nad kap∏anami, z powodu
lekcewa˚enia Biblii czy niedoceniania
Eucharystii... ale te˚ z radoÊci, gdy du˚o
ludzi si´ nawróci∏o i prosi∏a „czyƒcie tak
dalej i uszcz´Êliwiajcie Mnie ka˚dego
dnia”. Ojciec podkreÊli∏, ˚e to jest nasze
zadanie i ka˚dy z nas powinien rozwa˚yç
w sercu co nale˚a∏oby czyniç, by pocieszyç Matk´ Bo˚à, by otrzeç ∏zy z Jej oblicza. Niewàtpliwà pomocà na tej drodze
mo˚e byç „ metoda czterech kroków”:
• pierwszy krok – to ukazanie macierzyƒskiej mi∏oÊci Królowej Pokoju w
celu podprowadzenia do aktu osobistego
przyj´cia Maryi jako Matki i oddania si´
pod Jej opiek´. Zewn´trznym znakiem
tego aktu mo˚e byç szkaplerz karmelitaƒski rozumiany jako macierzyƒski
p∏aszcz Maryi.
• drugi krok- to przyj´cie g∏ównych
or´dzi ze ÊwiadomoÊcià, ˚e warunkiem
pokoju w Êwiecie jest pokój serca, który
mo˚na osiàgnàç na drodze wiary i nawrócenia za pomocà takich niezawodnych Êrodków jak ró˚aniec, Pismo Êw.,
msza Êw., post spowied˝.
• trzeci krok – to wprowadzanie or´dzi w codzienne ˚ycie osobiste, rodzinne i spo∏eczne. Du˚à pomocà w realizacji
tego celu mogà byç spotkania medziugorskich grup modlitewnych.
• czwarty krok- to apostolat maryjny, indywidualny i grupowy, rozumiany
przede wszystkim jako Êwiadectwo w∏asnego ˚ycia oddanego ca∏kowicie Matce
i Królowej Pokoju.
Na zakoƒczenie, w sobot´ wieczór, o.
Piotr po wczeÊniejszym wprowadzeniu
i wyt∏umaczeniu od strony liturgicznej
znaczenia b∏ogos∏awieƒstwa udzieli∏ go
ka˚demu z uczestników. Razem z kap∏anem trwaliÊmy na modlitwie do pó˝nych
godzin nocnych, a Duch Âwi´ty, cementujàc t´ wspólnot´ czyni∏ w sercach naszych wielkie rzeczy... .W niedziel´
w po∏udnie, po uroczystej mszy Êw. w kaplicy Jezusa Mi∏osiernego i po wspól-

nym obiedzie, po˚egnaliÊmy si´ z ˚alem,
ale i zarazem pokrzepieni wa˚noÊcià zleconej nam przez Matk´ Bo˚à misji bycia
Jej aposto∏ami, ze ÊwiadomoÊcià - co
szczególnie podkreÊla∏ o. Piotr- ˚e Maryja bardzo nas kocha, ˚e zale˚y Jej na naszej wspólnocie i ˚e bardzo nas potrzebuje w Polsce. RozstaliÊmy si´ z mocnym
postanowieniem spotykania si´ co roku a jeÊli Bóg da to mo˚e nast´pne spotkanie
odb´dzie si´ w Ziemi Âwi´tej... Chwa∏a
Tobie Panie za te rekolekcje.
Jolanta

Ogólnopolski „Wieczernik”
Królowej Pokoju
II Dzieƒ
Pielgrzyma Medziugorskiego
W tym roku, podobnie jak w ubieg∏ym, 14 lipca b´dziemy Êwi´towaç drugi ju˚ w Polsce „Dzieƒ Pielgrzyma Medziugorskiego” w sanktuarium Matki
Bo˚ej Bolesnej w Oborach. Kto prze˚y∏
taki dzieƒ w tym w∏aÊnie cudownym i cichym miejscu, na pewno zapragnie
uczestniczyç w nim ponownie. Dla tych,
którzy wybiorà si´ po raz pierwszy, publikujemy krótkà informacj´ o dziejach i
charyzmacie tego sanktuarium. Wszelkie
dane organizacyjne dotyczàce tej pielgrzymki znajdà si´ w nast´pnym numerze „Echa”. Zastanówmy si´ jednak, dlaczego pielgrzymujemy?
Pielgrzymowanie, pradawna forma
˚ycia religijnego, w ostatnich dziesi´cioleciach na nowo si´ upowszechni∏a i odrodzi∏a. ¸le by∏oby, gdyby pielgrzymowanie zbytnio upodobni∏o si´ do turystyki. Sens jego i cel jest znacznie powa˚niejszy. Na pewien czas porzucamy
wszystko, zostawiamy swoje codzienne
sprawy by szukaç Boga. Czy˚by On nie
by∏ blisko nas i to zawsze? OczywiÊcie,
˚e jest ale my nie potrafimy w naszej codziennoÊci byç tak bardzo blisko z Nim
jak tego pragn´libyÊmy, dopóki nie
uczynimy wysi∏ku oderwania si´ od
otoczenia i od nas samych, w nadziei, ˚e
On nam pomo˚e w prze˚yciu prawdziwego spotkania. Dobrym miejscem na
takie spotkanie sà sanktuaria maryjne,
gdzie Matka Bo˚a czeka na wszystkich,
by serca, myÊli i nadzieje nasze skierowaç ku Jezusowi. W ka˚dym z miejsc,
gdzie Maryja da∏a si´ poznaç ludziom jako PoÊredniczka, Or´downiczka i Królowa przygotowuje i dziÊ swoim dzieciom
szczególne dary. ChcielibyÊmy wracaç

do miejsc, w których doznaliÊmy ukojenia, obdarowania i wzrostu naszej wiary.
Je˚eli nie mo˚emy zawsze wracaç tam fizycznie, pragniemy wracaç duchowo. Temu s∏u˚à wszelkie wi´ksze i mniejsze
spotkania medziugorskie. Dobrze jest
prze˚yç taki dzieƒ w gronie tych, z którymi zwiàzani jesteÊmy nie tylko wspomnieniami ale tak˚e pe∏nym i ∏atwym porozumieniem, co do zasadniczego celu
wyruszenia w drog´.

Sanktuarium
Matki Bo˚ej Bolesnej
– Obory –
Ziemia Dobrzyƒska
Tym wszystkim, którzy nie znajà
krajobrazu Ziemi Dobrzyƒskiej, mo˚e
ona kojarzyç si´ jedynie z XIII-to wiecznà historià Polski i oczywiÊcie z Krzy˚akami, w których w∏adaniu Ziemia Dobrzyƒska pozostawa∏a od 1235 do 1411
roku. Na stwierdzeniu powy˚szych faktów koƒczy si´ popularna wiedza na temat tych terenów. Wi´cej informacji majà tylko ci, którzy zaw´drowali tu podczas wakacyjnej w∏ócz´gi.
W samym centrum prastarej Ziemi
Dobrzyƒskiej osadowiony jest kompleks
architektoniczno–sakralny: KoÊció∏ i
Klasztor Ojców Karmelitów Trzewiczkowych w Oborach. Historyk tego
obiektu napisa∏: „Pog∏´biona analiza
dziejów Dobrzyƒskiej Ziemi pozwala wyra˝nie dostrzec, ˚e przesz∏oÊç tego obiektu niezwykle mocno zwiàzana jest z historià tej ziemi. Dotyczy to zarówno burzliwych wydarzeƒ Rzeczypospolitej, Polski
rozbiorowej a tak˚e bie˚àcego stulecia.
˙adne bowiem wydarzenie spo∏eczno –
polityczne, ˚adna wojna nie omin´∏a
Obór. ˙yjàcy w tych murach Karmelici
przez stulecia zapisywali si´ w codziennej rzeczywistoÊci okolicy. Kiedy trzeba
by∏o walczyç z wrogiem i naje˝d˝cà, stawali si´ oni organizatorami patriotycznych dokonaƒ. Ten dom zakonny wielokroç dawa∏ schronienie polskim patriotom. Wiele razy za takà postaw´ Oborscy
Karmelici p∏acili kontrybucjami, utratà
wolnoÊci, wreszcie - razem z milionami
Polaków - oddawali ˚ycie za cen´ umi∏owania Ojczyzny i KoÊcio∏a. Dwukrotnie
Klasztor Oborski by∏ miejscem uwi´zienia przedstawicieli polskiego duchowieƒstwa za patriotycznà, godnà dumy
narodowej postaw´ przeciwko wrogom
Ojczyzny”.
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Akt erekcyjny, który zapoczàtkowa∏
budow´ koÊcio∏a klasztornego nosi dat´
1605. Wtedy to ∑ukasz z Murzynowa
Rudzowski, dziedzic na Oborach, zobowiàza∏ si´ wznieÊç koÊció∏ jak zapisano:
„aby w nim osiedlili si´ i s∏u˚b´ Bo˚à
wiecznymi czasy sprawowali ksi´˚a Karmelici”. Zakonnicy przybyli tu z Bydgoszczy, a fundator Rudzowski przekaza∏ im po∏ow´ swych dóbr: lasy, ogrody,
drogi, budynki. Âmierç ofiarodawcy prawie zbieg∏a si´ w czasie z ogromnym po˚arem, w którym sp∏on´∏a skromna pierwotna budowla. Wtedy to wykaza∏a si´
ogromnym sercem ˚ona fundatora, która
wzi´∏a zakonników w opiek´ i ofiarowa∏a im swojà po∏ow´ dóbr oborskich. W
kilka lat po Êmierci fundatorki zakonnicy
rozpocz´li budow´ obecnego murowanego koÊcio∏a. By∏ to rok 1627.
Dzisiejszy wyglàd klasztornego kompleksu to efekt wielu przebudów. Na
przyk∏ad zwieƒczona wolutowym szczytem brama powsta∏a dopiero w po∏owie
wieku XVIII. Po bokach kopii rze˝by
oborskiej Piety stró˚ujà nieporadne w
formie figurki: Niepokalanej i Êw. Jana
Nepomucena, które jednak zgodnie z
klasyfikacjà godzi si´ nazwaç barokowo
– ludowymi.
Wn´trze karmelitaƒskiej Êwiàtyni w
Oborach, urzekajàce linià barokowych
kolumn, kwietnych girland i z∏oceƒ, nakryte jest kolebkowym sklepieniem. Instrument oborski wymieniany jest w
podr´cznikach tak unikatowej sztuki, jakà jest organistrzostwo. Wie˚e konspektu zdobi grupka koncertowa na czele z
królem Dawidem, grajàcym na harfie. Po
bokach muzykujàcy anio∏owie, poni˚ej
herb Karmelitów. Organy te sà przyk∏adem barokowo - klasycystycznego schematu kompozycyjnego, do którego
wprowadzono nowà charakterystycznà
falistà lini´ rokoka. W oborskim koÊciele uda∏o si´ zachowaç w niezmienionym
stanie wiele zabytkowych o∏tarzy. Przy
lewej Êcianie nawy oryginalny rokokowy
o∏tarzyk Êwi´tego utopionego w rzece w
Eutawiu, który nawet na torturach nie
zdradzi∏ tajemnicy spowiedzi. Kolejne
o∏tarze nawy g∏ównej poÊwi´cone sà
Êwi´tym: Antoniemu Padewskiemu i Józefowi. Pó˝nobarokowe dzie∏o snycerza
pochodzi z XVII stulecia, a postaç opiekuna Chrystusa, patrona dobrej Êmierci,
Êwi´tego Józefa przykrywa srebrna sukienka, która wysz∏a z toruƒskiego
warsztatu z∏otniczego. Naro˚ny o∏tarz
kryje w swym wn´trzu kopi´ neapolitaƒ-

skiej Madonny del Carmine zwanej Matkà Boskà Szkaplerznà.
Szkaplerz jest dla zakonników karmelitaƒskich znakiem o najg∏´bszej wymowie. Historia szkaplerza Êwi´tego rozpoczyna si´ od wizji, jakà prze˚y∏ Genera∏
Zakonu Karmelitów Szymon Stock
(czyt. Sztok). Zobaczy∏ on Matk´ Boskà
podajàcà mu szkaplerz w ciemnobràzowym kolorze i us∏ysza∏ s∏owa: „Przyjmij
najmilszy synu szkaplerz twego zakonu
jako znak mego braterstwa, przywilej dla
ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w
nim umrze nie zazna ognia piekielnego.
Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeƒstwach, przymierze pokoju i
wiecznego zobowiàzania”. Szkaplerz
mogà nosiç duchowni i Êwieccy.

P∏ócienny Szkaplerz Karmelitaƒski
Juliusz Dziewanowski, dziedzic okolicznych dóbr kaza∏ wznieÊç kaplic´ dla
bractwa OpatrznoÊci Bo˚ej, a tak˚e jako
miejsce pochówku. O∏tarz w stylu regencyjnym wzniesiono w po∏owie wieku
XVIII. Ozdobi∏ go herb fundatora. Obie
strony prezbiterium karmelitaƒskiego
koÊcio∏a wype∏niajà pó˝nobarokowe
stalle z po∏owy XVIII w.
Centralne miejsce Êwiàtyni zajmuje
o∏tarz g∏ówny datowany na 1696 rok. U
stóp o∏tarza modlà si´ od setek lat rzesze pielgrzymów, które przyciàga cudowna Pieta (str.1) pojawiajàca si´ po
odsuni´ciu zas∏ony. Rze˝ba Matki Boskiej z Chrystusem z∏o˚onym na kolanach powsta∏a w ostatnich latach XIV
lub w pierwszej po∏owie XV wieku.
Wykonana jest z politurowanego drewna lipowego. Pierwotnie Pieta czczona
by∏a w klasztornym koÊciele Karmelitów w Bydgoszczy, skàd przywie˝li jà
zakonnicy udajàcy si´ do Obór. Rze˝b´
umieszczono w niszy poÊród bogactwa
barokowej ornamentyki. Jak to dobrze,
˚e jeszcze dziÊ, gdy dooko∏a up∏ywa
˚ycie pe∏ne niepokoju i relatywizmu
wszelkich wartoÊci istniejà takie miejsca, które sà ostojà tradycji, w których
jest jeszcze coÊ sta∏ego, niezmiennego
od stuleci.

Od Redakcji
23 maja i 13 czerwca 2001r. sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji o b∏ogos∏awieƒstwo dla
wszystkich Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa” jak
i samego Dzie∏a.
Rekolekcje „Modlitwa i post” w
czasie wakacji w Marcinkowie.
Dojazd PKP i PKS ze Skar˚yska
Kamiennej lub ze Starachowic. Terminy: 02-08.07.01 i 30.07-05.08.01
r. Rozpocz´cie pierwszego dnia o
godz. 17.00, zakoƒczenie ostatniego
ok. godz. 16.00. Koszty 150 z∏oty je˚eli ktoÊ tyle ma.
Niech Pan b∏ogos∏awi
O. Rajmund Guzik O.Cist.
ul. KoÊcielna 1, 27-215 Wàchock,
tel. 041 2715066, 0603 306567
XII mi´dzynarodowe spotkanie
m∏odzie˚y ob´dzie si´ w terminie od
31. lipca do 6. sierpnia 2001 r. Wyk∏adowcami b´dà: o. Daniel Ange, o.
Ranier van Carnap OFM, ks. Stefan
Reuffurth, s. Elvira Petrozzi, o. Ljubo
Kurtoviç OFM i o. Branimir Musa
OFM. Temat spotkania: „Z Maryjà
wzrastaç w màdroÊci i mi∏oÊci”.
Prosimy zabraç ze sobà: radio ze
s∏uchawkami (cz. FM), Pismo Âwi´te, parasol, kapelusz, okulary s∏oneczne i krem z filtrem.
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze subkonto: Królowa
Pokoju, „Echo” ul. Kwartowa 24/3,
31-419 Kraków; 16001013-2001160883-150.
Nale˚noÊci i op∏aty za wysy∏ki:
Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/3,
31-419 Kraków; 16001013-2001160883-001.
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
T∏umaczenie: W. Kapica
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
Echo Maryi Królowej pokoju
isnieje z ofiar

