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stawaç g∏uchy, nie mo˚e nie odpowiedzieç na nasze
b∏agania, które wyp∏ywajà z g∏´bin naszego jestestwa. Jest rzeczà koniecznà otworzyç Mu drzwi naszego ˚ycia: On nie chce nas przymuszaç. Wyrzeknijmy si´ wszelkiego ch∏odu serca, wszelkiego lenistwa duchowego. A do Ciebie, o Maryjo, kierujemy
t´ oto modlitw´: „Nie zniech´caj si´ nami. Nie przestawaj niestrudzenie mówiç do nas i zapraszaç nas.
Prowad˝ nas na drogach ˚ycia z Tobà do Jezusa“.

Or´dzie, 25 maja 2001 r.
„Drogie dzieci!
W tym czasie ∏aski wzywam was
do modlitwy. Kochane dzieci,
pracujecie du˝o, ale bez Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa. B∏ogos∏awcie i szukajcie màdroÊci
Ducha Âwi´tego, aby was prowadzi∏ w tym czasie, tak abyÊcie zrozumieli i ˝yli w ∏asce tego czasu. Nawróçcie si´, drogie dzieci, i ukl´knijcie w ciszy
waszego serca. Postawcie Boga na pierwszym miejscu waszego jestestwa, tak abyÊcie
mogli Êwiadczyç w radoÊci o
pi´knie, którym was Bóg nieustannie obdarza w waszym ˝yciu. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

B∏ogos∏awcie
i bàd˝cie b∏ogos∏awieni
Równie˚ i w tym or´dziu, podobnie jak w porzednich or´dziach, Matka Bo˚a mówi nam o „czasie ∏aski”. Jej ObecnoÊç wÊród nas jest wielkà ∏askà, którà daje nam Bóg, i którà chce nam dawaç,
aby dni i lata naszego ˚ycia nie przemija∏y bez konkretnego celu, nadaremno. ˙ycie i lata p∏ynà jak
rzeka; jak powiedzia∏ ktoÊ na modlitwie: „O mój
Bo˚e, kiedy b´dziesz przechodzi∏ przed moim domem i zapukasz do mych drzwi, spraw, abym by∏
w domu, abym móg∏ us∏yszeç i otworzyç Ci drzwi”.
Cz´sto przebywamy na zewnàtrz nas samych, jesteÊmy nieobecni, nie przebywamy w domu naszego
serca. Cz´sto jesteÊmy zaj´ci przeró˚nymi pracami,
obowiàzkami, „wa˚nymi rzeczami” – jak zwykliÊmy mawiaç. Ale Bóg za poÊrednictwem Maryi
pragnie, byÊmy wyciszyli si´, skupili si´: „ukl´knijce w ciszy waszego serca”. Ka˚dy z nas boi si´
spotkaç z samym sobà. Ka˚dy cz∏owiek obawia si´
ciszy, lecz wy∏àcznie w ciszy w∏asnego serca mo˚e
spotkaç i us∏yszeç Boga.
Matka Bo˚a mówi nam, ˚e wiele pracujemy, ale
jeÊli na prac´ nie sp∏ywa Bo˚e b∏ogos∏awieƒstwo,
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Modlitwa
i b∏ogos∏awieƒstwo:

DwadzieÊcia lat jestem z wami
jest tak, jakby zabrak∏o soli w chlebie: nie da si´ go
jeÊç. B∏ogos∏awieƒstwo jest si∏à, jest Êwiat∏em dla naszych kroków. Kiedy ktoÊ zamiast blu˝niç zaczyna
b∏ogos∏awiç a zamiast przeklinaç innych, zaczyna im
dobrze ˚yczyç, staje si´ zdrowy, szcz´Êliwy. Wymawianie Imienia Boga nadaremno, albo blu˝nienie Mu
prowadzi do Êmierci, do choroby i do zatracenia. Nasze s∏owa, które wymawiamy, mówià o nas. Nasze
s∏owa mogà raniç, lecz potrafià tak˚e uzdrawiaç; mogà zabijaç, lecz tak˚e mogà dawaç ˚ycie.
Dlatego jest rzeczà wa˚nà, aby tym, co jest dobre
i pi´kne, czyste i pob∏ogos∏awione przez Boga,
zwyci´˚aç wszystko to co jest z∏em i ohydà. To w∏aÊciwoÊç ludziej natury, ˚e czasem jest si´ zawistnym,
˚e ˝le si´ mówi o innych, a tak˚e to, ˚e przeklina si´
tych, którzy majà bogactwa i ˚ycie pe∏ne sukcesów.
Ludzie stajà si´ zawistni i zaczynajà ˝le mówiç o innych i z∏orzeczyç. Je˚eli Bóg obdarzy∏ kogoÊ materialnym bogactwem, bàd˝ wielkoduszny, b∏ogos∏aw i dzi´kuj za Bo˚e dobrodziejstwo sp∏ywajàce
na twojego brata. Je˚eli widzisz kogoÊ, na kim spoczywa b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚ej Mocy, b∏ogos∏aw go
tak˚e i ty, aby b∏ogos∏awieƒstwo wesz∏o do twojego
˚ycia. Taka jest Bo˚a obietnica. B∏ogos∏aw twoje sytuacje ˚yciowe, nawet najtrudniejesze, aby Bóg móg∏
zwyci´˚yç w tym, co Tobie wydaje si´ niemo˚liwe.
W pe∏ni mi∏oÊci i b∏ogos∏awieƒstwa matczynego
serca, Matka Bo˚a ju˚ od dwudziestu lat obdarza nas
swymi ∏askami. Zbli˚my si´ sercem do naszej niebieskiej Matki, abyÊmy mogli zwyci´˚yç wszelkà nienawiÊç, zawiÊç i rozpacz. Ona uczy nas zwracaç si´
do Ducha Âwi´tego, którego Bóg pragnie daç
wszystkim, którzy go szukajà. Bóg nie mo˚e pozo-

O Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, Ty wraz
z Aposto∏ami czeka∏aÊ na Ducha Âwi´tego, którego
Jezus obieca∏ nam daç. Zosta∏aÊ nape∏niona Duchem
Âwi´tym i chcesz nam Go daç w ca∏ej pe∏ni.
Trwa nowenna do Ducha Âwi´tego, wi´c prosimy Ci´: bàd˝ z nami, módl si´ z nami i za nas, abyÊmy tak˚e i my mogli otrzymaç dary Ducha Âwi´tego. Bez Twej pomocy zniech´camy si´ i zatrzymujemy si´. Otwieraj nasze serca, aby sta∏y si´ wype∏nione, chronione i prowadzone przez Jezusa, naszego Zbawiciela.
Maryjo, pomó˚ tym wszystkim, którzy szukajà
pokoju, mi∏oÊci i bezpieczeƒstwa na niew∏aÊciwych
drogach, na których nie ma Boga. Tylko On jest jedynym ˝ród∏em i bogactwem tego wszystkiego,
czego nasze serce pragnie i poszukuje. Ty nauczy∏aÊ nas, ˚e jesteÊ pi´kna, poniewa˚ kochasz: pouczaj
nas i prowad˝ nas do Twego pi´kna, abyÊmy uczyli si´ od Ciebie przyk∏adu Twojego ˚ycia. Naucz
nas przyjmowaç wszystkie krzy˚e i wszystkie sytuacje, z którymi si´ stykamy, abyÊmy mogli zawsze
bardziej wzrastaç w mi∏oÊci do Jezusa, do bli˝niego
i do nas samych.
Dzi´kujemy Ci Maryjo, poniewa˚ przez Twoje
objawienia chcesz powiedzieç nam, ˚e nas kochasz,
poniewa˚ przynosisz nam b∏ogos∏awieƒstwa Twego
matczynego serca. Tak˚e i my chcemy przybli˚yç si´
do Twego serca, byÊmy mogli poczuç, ˚e jesteÊmy
kochani, upragnieni, chronieni. Chcemy prosiç o mi∏oÊç Ciebie, a nie ludzi, którzy nie mogà jej nam daç;
i t´ mi∏oÊç pragniemy daç wszystkim; aby przez dawanie pomna˚a∏a si´ coraz bardziej.
Dzi´kujemy Ci, Matko Bo˚a, za to, ˚e nie przysz∏aÊ nas straszyç, ale chcesz prowadziç nas do Jezusa. Polecamy Ci tych wszystkich, którzy prosili
nas o modlitw´, tych wszystkich, którzy potrzebujà
Twej pomocy i Twego b∏ogos∏awieƒstwa. A za Twoim wstawiennictwom, o Maryjo, niech nas wszystkich b∏ogos∏awi Bóg wszechmogàcy, Ojciec, i Syn
i Duch Âwi´ty. Amen. Pokój wam i dobro.

o. Ljubo Kurtovic̆
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ojciec Âwi´ty
za pokojem w BiH
Ojciec Âwi´ty w piàtek 9. lutego wstawi∏ si´ za uciekinierami i wyp´dzonymi
z BoÊni i Hercegowiny. Podczas spotkania z jednà z organizacji humanitarnych
z Sarajewa Papie˚, mówiàc po chorwacku podkreÊli∏, ˚e nie mo˚emy i nie powinniÊmy zapomnieç o tej niesprawiedliwoÊci. „Dziesiàtki tysi´cy osób z okolic Banja Luki, Bosaƒskiej Posawiny i innych cz´Êci kraju czeka na powrót do
swoich domów” – powiedzia∏ – „i oczekuje na zadowalajàce rozwiàzania
w Êwietle porozumieƒ zawartych w Waszyngtonie i Deyton. Nale˚y naprawiç
zaistnia∏e niesprawiedliwoÊci i zwróciç
uwag´ na uzasadnione oczekiwania osób
bezpoÊrednio poszkodowanych, które
domagajà si´ poszanowania swoich podstawowych praw. Jest to jedyny fundament, na którym mo˚na budowaç przysz∏oÊç w wieloetnicznym, wielokulturowym i wielonarodowym Êrodowisku, które zamieszkuje BoÊni´ i Hercegowin´”.
Papie˚ na koƒcu przypomnia∏ o bezwarunkowym prawie do wolnoÊci religijnej
dla wszystkich ludzi.

Komunikat
Konferencji Biskupów BiH
Cz∏onkowie Konferencji Biskupów
BoÊni i Hercegowiny podczas posiedzenia w Sarajewie, które odby∏o si´ 8. marca 2001 r. rozwa˚yli nowopowsta∏à sytuacj´ narodu chorwackiego w kraju
i w zwiàzku z tym wydali nast´pujàce
oÊwiadczenie:
1. Wyra˚amy g∏´bokà wdzi´cznoÊç
Ojcu Âwi´temu, który 9. lutego na spotkaniu z przedstawicielami Mi´dzynarodowej Ligi Humanistów ponownie da∏
wyraz swej ojcowskiej mi∏oÊci i troski
o narody BiH, mówiàc mi´dzy innymi:
„Potrzebujà podpory i zrozumienia, podpory by pokonaç istniejàce problemy
spo∏eczne, polityczne i gospodarcze, zrozumienia ˚eby znale˝ç jak najlepsze rozwiàzania, które odpowiadajà oczekiwaniom prawnym trzech konstytucyjnie
uprawomocnionych narodów”.
2. Kolegialnie przyjmujemy zasady,
które biskup miejsca Ratko Periç wypowiedzia∏ w swoim pozdrowieniu do

chorwackiego parlamentu w Mostarze
03.03.01 r.
3. Nie wyra˚amy zgody na sposób
w jaki przedstawiciele wspólnoty mi´dzynarodowej w BiH ignorujà wol´ politycznà narodu chorwackiego, wyra˚onà
podczas wyborów w listopadzie 2000 r.
4. Majàc na uwadze, ˚e naród chorwacki tak jak i pozosta∏e dwa narody ma
takie same prawa konstytucyjne na terenie ca∏ej BiH, uwa˚amy ˚e decyzje
wspólnoty mi´dzynarodowej dotyczàce
prawa wyborczego, sposobu wybierania
cz∏onków Rzàdu i roli Parlamentu w rzeczywistoÊci uderzajà w równoprawnoÊç
i jednakowe traktowanie narodu chorwackiego w odniesieniu do pozosta∏ych
dwóch narodów.
5. Wzywamy w∏aÊciwe organy wspólnoty mi´dzynarodowej, by poprzez dialog z przedstawicielami, którzy zostali
wybrani przez chorwackie organy wyborcze i uzyskali demokratyczne i polityczne
poparcie, poszukiwali i znale˝li odpowiednie rozwiàzanie obecnego kryzysu.
6. Wzywamy przedstawicieli politycznych, którzy zostali legalnie wybrani, by
reprezentowaç interesy polityczne narodu chorwackiego na terenie ca∏ej BiH,
aby byli otwarci na dialog ze wszystkimi,
którzy poszukujà sprawiedliwych rozwiàzaƒ spo∏eczno-politycznych dla kraju
i jego mieszkaƒców.
7. Odcinamy si´ od wszystkich, którzy
chcà wykorzystaç podstawowe interesy
narodu chorwackiego w prywatnych celach, jak i od wszystkich, którzy chcieliby sprowadziç naród chorwacki do roli
mniejszoÊci narodowej i w ten sposób,
z powodu swoich zamys∏ów, zamiast pomóc Chorwatom powróciç do ich w∏asnych domów, zmusiç ich do odejÊcia
z tego kraju.
8. Wzywamy wszystkich cz∏onków narodu chorwackiego do zachowania godnej
postawy, a wiernych katolików do modlitwy pe∏nej ufnoÊci w opatrznoÊç Bo˚à.
Sarajewo, 8. marca 2001 r.
Sekretariat
Konferencji Biskupów BiH

„Pami´ci Ojca Slavko”
„P∏odna Êmierç”
Jelena Vasilij, wybrana przez Matk´ Bo˚à, aby byç ˚ywym kana∏em Jej mi∏oÊci za
poÊrednictwem wydarzeƒ w Medziugorju

rozpoczyna wspó∏prac´
z Echem Maryi. Jelena
pomo˚e nam zastanowiç
si´ nad ró˚nymi zagadnieniami dotyczàcymi
˚ycia ludzi zdà˚ajàcych
ku Królestwu Bo˚emu.
G∏´boko zwiàzana sercem i duszà z O. Slavko, zapragn´∏a w∏aÊnie jemu zadedykowaç swà pierwszà refleksj´...
Nikt nie mo˚e mi powiedzieç, ˚e nie
zaskoczy∏a go Êmierç ojca Slavko. Z trudem przyj´liÊmy myÊl, ˚e jego Êmierç odpowiada∏a konkretnemu planowi Maryi.
S∏owa, które Matka Bo˚a skierowa∏a do
Marii Pavloviç zanurzy∏y nas w tajemnic´
Êmierci wobec, której ka˚dy z nas czuje
si´ nieco wyobcowany i zmieszany. Jest
to zagadka, której ˚adna ludzka filozofia
nie zdo∏a∏a przeniknàç, jest to ta sama tajemnica, którà odrzucili nawet uczniowie
Jezusa, s∏owami Êw. Piotra, wypierajàc si´
go. Jednak˚e nie tylko serce zwyk∏ego
cz∏owieka pragnie ˚yç: tak˚e i sam Jezus
– jak mówi Êw. Jan Aposto∏ – wzruszy∏ si´
przy grobie ∑azarza i zap∏aka∏, tak bardzo,
˚e ˚ydzi nabrali przekonania, ˚e Chrystus
go mi∏owa∏ (J 11,35).
Âmierç naszego drogiego ojca Slavko, o ile z jednej strony pozbawia nas
uczucia osoby, przez którà my wszyscy
czuliÊmy si´ kochani, to z drugiej strony,
niesie ze sobà wiele owoców, bowiem to
on sam jest tym ziarnem, które obumar∏o,
aby wydaç plon obfity (J,12). Rozmawiajàc z wieloma przyjació∏mi, którzy mocno prze˚yli jego „odejÊcie”, zrozumieliÊmy, ˚e prze˚ywamy nowe nawrócenie.
Jedna przyjació∏ka powiedzia∏a mi: „Wydaje mi si´ jakby by∏o o jednà zas∏on´
mniej”, widzimy (patrzymy) jeszcze jakby w odbiciu, ale coraz wyra˝niej.
W takim sensie zrozumieliÊmy, ˚e spotykamy si´ z misterium mortis (tajemnicà
Êmierci); prze˚ywamy „oÊwieconà
Êmierç, kogoÊ kto sta∏ si´ pos∏uszny nie
tylko do Êmierci jako swojego koƒca, ale
równie˚ jako integralnà cz´Êç planu Bo˚ego, którà Bóg mia∏ wzgl´dem niego.
Âmierç ojca Slavko przypomina nam niektóre wydarzenia ze Êmierci Chrystusa.
Tak jak jego Pan, ojciec Slavko co dopiero ukoƒczy∏ drog´ krzy˚owà i umar∏ tak
jak On, oko∏o godziny trzeciej, w godzinie
Jego mi∏osierdzia.
Tak wi´c ta Êmierç chrzeÊcijaƒska
przekszta∏ca si´ w naszym ˚yciu wewn´trznym. Prze˚yliÊmy jà jako koniecznà a nie przypadkowà. Nikt z nas nie b´dzie wyjàtkiem, aby byç jej pozbawiony
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poniewa˚ jest ona cz´Êcià integralnà sequela Cristi (naÊladowania Chrystusa).
Nale˚y podkreÊliç, ˚e nie jest to tylko
przejÊcie do nowego ˚ycia, które w pewnym sensie prze˚yliÊmy ju˚ przez nasz
chrzest i sakramenty, lecz jest dowodem
mi∏oÊci o podwójnym sensie.
Ka˚dy z nas ju˚ prze˚ywa t´ Êmierç,
powiedzia∏abym, równie˚ i w ciele; wystarczy przyjrzeç si´ naszym chorobom,
które sà swoistym rodzajem Êmierci, chocia˚ nie jest ona zupe∏na. Pan zach´ca nas
byÊmy ca∏kowicie porzucili starego cz∏owieka, i nie oszcz´dza cia∏a, do którego
jesteÊmy tak bardzo przywiàzani, byç
mo˚e dlatego, ˚e jest ono naszym mieszkaniem, naszà celà, prze˚ywamy je
w sposób tak oczywisty. Prosi nas zatem
nie tylko o to, byÊmy biernie przeszli do
nowego ˚ycia, lecz abyÊmy Jemu powierzyli wszystko, co otrzymaliÊmy, aby posiàÊç pe∏ni´ ˚ycia.
To wszystko mo˚emy ju˚ intensywnie prze˚ywaç równie˚ i w duchu, dotkni´tym oddzieleniem od cia∏a, który,
w pewnym sensie, b´dzie cierpia∏ dopóty, dopóki nie po∏àczy si´ z nim w jego formie „uwielbionej”. Jednak˚e
prze˚ywanie Êmierci Chrystusa w nas
oznacza przede wszystkim, ˚e mamy
nauczyç si´ prostoty i skierowaç si´ ku
temu, co najistotniejsze.
Nasze ˚ycie naprawd´ jest tylko
„tchnieniem”. Bóg mo˚e wezwaç nas do
siebie gdy jesteÊmy w pe∏ni si∏, tak jak
wezwa∏ ojca Slavko, do ca∏kowitego daru z siebie. Zatem nie pozwólmy naszej
duszy obcià˚aç si´ powierzchownymi
zmartwieniami; myÊlmy tylko o mi∏oÊci,
poniewa˚ jest to jedyna rzecz, która nam
pozostanie. ˙ycie doczesne jest nam
dane, byÊmy zdobyli Niebo, zatem musimy byç czujni i nie pozwoliç na to, aby
zaw∏adn´∏y nami ludzkie s∏aboÊci, ich
osàdy czy w∏adza.
Âmierç jest znakiem, ˚e ka˚dy z nas nale˚y tylko do Chrystusa i ˚e koƒcowy
osàd nale˚y tylko i wy∏àcznie do Niego.
Aby wyprzedziç ten moment i przygotowaç si´ do tego egzaminu, mo˚e nam byç
pomocny codzienny rachunek sumienia,
przed udaniem si´ na spoczynek. Rachunek sumienia jako maleƒki sàd ostateczny. W koƒcu Êmierç jest obecna w naszych domach, zawieszona na krzy˚u.
To cia∏o jest martwym cia∏em Chrystusa,
pod którym Matka Bo˚a prosi∏a nas, byÊmy rozwa˚ali tajemnice chwalebne, poniewa˚ Ewangelia mówi nam, ˚e Ojciec
uwielbi∏ Syna na krzy˚u, Êmierç zosta∏a

zwyci´˚ona. Zjednoczeni z tà tajemnicà,
która jest tak˚e naszà tajemnicà, poniewa˚ na koniec uka˚e si´ tak˚e i nasza
chwa∏a, dotychczas ukryta w Chrystusie,
czcijmy Krzy˚, tak jak prosi Matka Bo˚a
i módlmy si´ o cnot´ cierpliwoÊci, która,
jak mówi aposto∏, rodzi nadziej´, a z niej
owoc szcz´Êliwego ˚ycia. Módlmy si´ do
Matki Bo˚ej, aby wstawia∏a si´ za nami
teraz i w godzinie naszej Êmierci.
Jelena Vasilij

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
List Otwarty
z Medziugorja
Biuro Parafialne Êw. Jakuba
Medziugorje 12. kwietnia 2001 r.
Pan Wolfgang Petritschu – Wysoki
Komisarz odpowiedzialny za wykonanie
cywilnej cz´Êci porozumienia z Deyton
w BiH. Pan Jack Klein – Zast´pca Wysokiego Komisarza. Panowie dowódcy jednostek SFORU w BiH – Pan Miller ambasador USA w BiH (prosimy o dostarczenie kapelanowi Si∏ Zbrojnych w USA)
Szanowni Paƒstwo! Parafianie z Medziugorja, przebywajàcy tu obecnie liczni
pielgrzymi z ca∏ego Êwiata oraz pracownicy Biura Parafialnego w Medziugorju
sà zaskoczeni zachowaniem si´ ˚o∏nierzy
i oficerów SFOR-u:
– 10. kwietnia oko∏o 16 -tej do sanktuarium Królowej Pokoju wjecha∏o kilka
wozów bojowych z odkrytymi dzia∏kami. Przejechali przez Medziugorje z nadmiernà pr´dkoÊcià, przy czym towarzyszy∏o im kilka ci´˚arówek i jeepów wojskowych, w których znajdowali si´ ˚o∏nierze uzbrojeni po z´by. W cz´Êci sanktuarium zwanej Podbrdo natkn´li si´ na
du˚à grup´ (oko∏o tysiàca) pielgrzymów,
wywo∏ujàc ich zaskoczenie, niezadowolenie i przykroÊç przez swoje agresywne
zachowanie.
Szanowni Paƒstwo, czy˚ nie jest to
smutny widok: ˚o∏nierze w czo∏gach i na
ci´˚arówkach, z odkrytymi dzia∏kami
poÊród ludzi modlàcych si´ na ró˚aƒcu?
Komu potrzebne sà takie przyk∏ady, takie obrazy?
– 11. kwietnia ponownie pojazdy
SFOR-u, ci´˚arówki i liczne samochody
kilkakrotnie przejecha∏y przez sanktuarium, po raz kolejny powodujàc nieza-

dowolenie i przykroÊç pielgrzymom. Helikoptery si∏ SFOR-u cz´sto latajà nad
sanktuarium, a najcz´Êciej podczas celebrowania Mszy Êw. czy modlitwy ró˚aƒcowej, co równie˚ wprowadza niepokój
w serca pielgrzymów i przeszkadza im
w modlitwie.
Wiedzà Paƒstwo, ˚e Medziugorje zosta∏o przyj´te na ca∏ym Êwiecie jako
sanktuarium Maryi Królowej Pokoju.
Tutaj miliony pielgrzymów odnalaz∏o
swój pokój, a podstawowym or´dziem
p∏ynàcym z Medziugorja jest w∏aÊnie pokój! W czasie strasznych dzia∏aƒ wojennych podczas minionej wojny na terenie
BoÊni i Hercegowiny to w∏aÊnie pielgrzymi medziugorscy dawali Êwiadectwo mi∏oÊci, pojednania i pokoju.
Dlatego te˚ dziwià nas te nieprzyk∏adne i cz´ste patrole. Dziwià nas tym bardziej, i˚ w minionych latach byliÊmy
Êwiadkami licznych pielgrzymek, w których uczestniczyli ˚o∏nierze SFOR-u.
(Przypominamy, ˚e przez kilka lat
w Medziugorju stacjonowa∏ batalion
hiszpaƒski i nigdy nie odnotowano ani
jednego podobnego incydentu).
Szanowni Paƒstwo! Przypominamy raz
jeszcze, ˚e Medziugorje to sanktuarium
Królowej Pokoju i ˚e dzi´ki or´dziom
emanuje ono jedynie pokojem i pojednaniem. Dlatego prosimy, aby nie wprowadzaç niepokoju poÊród parafian i pielgrzymów, którzy poprzez modlitw´ poszukujà
tu pokoju. Je˚eli misja SFOR-u polega na
ochronie pokoju to mamy nadziej´, ˚e
nasz apel spotka si´ ze zrozumieniem.
Apel ten przesy∏amy równie˚ do
wszystkich grup modlitewnych i centrów pokoju, które powsta∏y na ca∏ym
Êwiecie jako owoce Medziugorja,
z proÊbà, by wp∏yn´∏y na opini´ publicznà i w∏adze swoich krajów, aby
powstrzymaç takie zachowanie si´ oddzia∏ów SFOR-u.
Proboszcz o. dr Ivan Sesar OFM
parafianie i pielgrzymi
WyjaÊnienie w zwiàzku z komentarzami do wydarzeƒ w Medziugorju, które
pojawiajà si´ w Êrodkach masowego
przekazu: 16.04.2001 r. – S∏yszeliÊmy, ˚e
agencje prasowe rozpowszechniajà wiadomoÊci, ˚e w BiH panujà zamieszki i ˚e
w zwiàzku z tym jest tam niebezpiecznie.
Pragniemy Paƒstwa zapewniç, ˚e Medziugorje i okolica sà bezpieczne. Incydent zwiàzany z jednostkà SFOR-u nie
wp∏ynà∏ na normalne ˚ycie i wszystko pozosta∏o tak jak przedtem. W imieniu pielgrzymów amerykaƒskich: Clare Joseph
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20 rocznica objawieƒ
Nowenna jako dar dla Maryi.
Wszystkie wielkie tajemnice zbawienia
przygotowywane sà w ciszy. Cisza daje
nam mo˚liwoÊç rozpoznania S∏owa i zostawia miejsce na dzia∏anie ∏aski.
Zakonnicy z parafii w Medziugorju
wybrali takà w∏aÊnie drog´, drog´ milczenia, modlitwy i adoracji, aby przygotowaç i obchodziç 20 rocznic´ objawieƒ
Matki Bo˚ej. W tym˚e duchu przygotowali jednak˚e coÊ szczególnego, jako dar
dla „Gospy”. Jest to coÊ, co pozwoli
zjednoczyç si´ wszystkim Jej dzieciom
rozsianym po ca∏ym Êwiecie: to modlitwa wraz z Królowà Pokoju.
Modlitwa, którà proponujà Franciszkanie, zorganizowana jest w formie Nowenny. Do ka˚dego dnia przypisana jest
szczególna intencja, w której odmawiana
b´dzie chwalebna cz´Êç ró˚aƒca Êwi´tego, wraz z rozwa˚aniem odpowiednich
tekstów: pierwszym z nich jest fragment
z Ewangelii, drugim – jedno z or´dzi Matki Bo˚ej przekazane w minionych latach,
trzecim – fragment Katechizmu KoÊcio∏a
Katolickiego. Zosta∏y wybrane tajemnice
chwalebne ró˚aƒca Êwi´tego, aby poprzez
modlitw´ mo˚na by∏o pozostawaç w ∏àcznoÊci z nabo˚eƒstwem Medziugorskim,
podczas którego tajemnice te odmawiane
sà po wieczornej mszy Êwi´tej. Intencje:
1) za widzàcych, 2) za kap∏anów pos∏ugujàcych w Sanktuarium, 3) za parafi´, 4) za
wszystkich odpowiedzialnych za KoÊció∏,
5) za wszystkich pielgrzymów, którzy byli w Medziugorju, 6) za wszystkich pielgrzymów, którzy przyb´dà do Medziugorja, 7) za wszystkie grupy modlitewne
i centra, które powsta∏y pod wp∏ywem
Medziugorja na ca∏ym Êwiecie, 8) za spe∏nienie or´dzi i za owoce Medziugorja, 9)
w intencjach Królowej Pokoju.
Tekst Nowenny mo˚na otrzymaç w
Redakcji. W szczególny sposób prosimy
Wspólnoty o odpowiedzenie na ten modlitewny Apel.

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.

Czekajàc na Zes∏anie
Ducha Âwi´tego

„Je˚eli ziarno pszenicy wpad∏szy
w ziemi´ nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale je˚eli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto kocha swoje ˚ycie, traci
je, a kto nienawidzi swego ˚ycia na tym
Êwiecie, zachowa je na ˚ycie wieczne”
(J 12,24-25).
Jest rzeczà naturalnà dla cz∏owieka
wycofywaç si´ w obliczu ˚yciowych
prób, jakiejkolwiek by∏yby one natury.
Lecz nade wszystko drobne próby codziennoÊci stanowià swoisty rodzaj paj´czyny, która zasnuwa i zaciemnia wzrok,
s∏uch, dusz´ i serce cz∏owieka, który staje si´ przez to niezdolny do postrzegania
obecnoÊci i dzia∏ania Ducha Âwi´tego.
Ta paj´czyna z czasem zwi´ksza swà
gruboÊç, tak bardzo, ˚e staje si´ rzeczà
niemal˚e normalnà, i˚ cz∏owiek przestaje ju˚ odbieraç poruszenia Ducha Âwi´tego (niektórzy dochodzà nawet do przekonania, ˚e Duch Âwi´ty nie istnieje!).
Aby ponownie otworzyç si´ na obecnoÊç Ducha Âwi´tego, nale˚y przede
wszystkim wyzbyç si´ samego siebie.
Równie˚ i w tym przypadku najwa˚niejszy jest wk∏ad Ducha Âwi´tego, poniewa˚ „wyzbycie si´”, w którym pierwsze
miejsce zajmuje dzia∏anie cz∏owieka, zawsze prowadzi do zatwardzia∏oÊci, fanatyzmu, pedanterii, b´dàcych przejawami
bardzo silnego, bàd˝ te˚ przeciwnie –
bardzo s∏abego ja. Âwi´ty Pawe∏ pisze
o tym, ˚e nawet gdybyÊmy oddali
wszystko, co posiadamy, lecz nie mielibyÊmy mi∏oÊci, nic byÊmy nie uczynili
(1Kor 13,3).
Ziarno pszenicy, które „obumiera”
realizuje jednoczeÊnie dwie równorz´dne czynnoÊci: pozbywa si´ zewn´trznej
os∏ony („wyzbywa” si´ jej) a jednoczeÊnie ukazuje nowe ˚ycie, które jest
w nim zawarte. Jest to proces harmonijny i naturalny, doskonale wpleciony

w dynamik´ stworzenia, w której uczestniczy Duch Âwi´ty. Kto prze˚ywa wyzbycie si´ siebie poprzez Ducha Âwi´tego, doÊwiadcza s∏odkiej, pi´knej rzeczywistoÊci, tak jak Jezus, który zmierzajàc
ku Êmierci zachowywa∏ spokój, ma∏o tego – pociesza∏ innych, poniewa˚ by∏ ca∏kowicie zanurzony w Duchu Âwi´tym.
Ca∏kowite wyzbycie si´ samego siebie
nale˚y do dynamiki chrztu Êwi´tego, poniewa˚ chrzest jest obumieraniem samemu
sobie, jest Êmiercià grzechu. Tak wyjaÊnia
to Êwi´ty Piotr pierwszym wiernym, po
Dniu Pi´çdziesiàtnicy: „Nawróçcie si´
i niech ka˚dy z was ochrzci si´ w imi´ Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a we˝miecie w darze Ducha Âwi´tego” (Dz 2,38). Pierwsi chrzeÊcijanie przygotowywali si´ do tego ca∏kowitego wyzbycia si´ samych siebie przez pokut´, przez katechez´ oraz mocne postanowienie ˚ycia dla Boga. Równie˚ i my dzisiaj powinniÊmy zniszczyç starego cz∏owieka, tego który mieszka w naszym umyÊle,
w sercu, w woli, aby móc pozwoliç na dzia∏anie Ducha Âwi´tego i aby byç otwartymi
na ∏ask´ Tego, który ofiarowuje si´ nam
ca∏kowicie, nic nie zatrzymujàc dla siebie.
Aby zwyci´˚yç Êmierç, ból, grzech
i szatana w nas, i aby pozwoliç Duchowi
Âwi´temu, by objawi∏ swà wszechmoc
w ka˚dym zakàtku naszej istoty, konieczne jest obna˚enie umys∏u: „Nie bierzcie
wi´c wzoru z tego Êwiata, lecz przemieniajcie si´ przez odnawianie umys∏u,
abyÊcie umieli rozpoznaç, jaka jest wola Bo˚a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona∏e” (Rz 12,2). Wyra˚ajàc zgod´ na to, by umrzeç samemu sobie, za sprawà Ducha Âwi´tego, tam,
gdzie by∏a Êmierç, rodzi si´ ˚ycie.
W przeciwnym razie, jeÊli nie nastàpi
owa zmiana, nadal pozostaniemy s∏abi,
zmienni i najmniejsze przeciwieƒstwo
b´dzie nas dotykaç i niszczyç. Wówczas
nawet najmniej znaczàce próby stanà si´
przyczynà goryczy i sprawià, ˚e b´dziemy si´ broniç. Plotki, krytyki, upokorzenia – stanà si´ bronià, po którà si´gniemy,
aby ugodziç w innych. Natomiast gdy
wzywamy Ducha Âwi´tego, to On b´dzie
nas broni∏ w sposób pokojowy i ˚yciodajny, potrafiàcy budowaç a nie niszczyç.
Wielu ludzi broni si´ czy te˚ atakuje innych kierujàc si´ zwyk∏ym strachem.
Przybierajàc postaw´ pokory otwieramy
si´ na Ducha Âwi´tego, który ma moc
oczyszczenia i uzdrowienia serca. Walczyç z nienawiÊcià przeciwko osobom,
które nas ranià jest rzeczà szkodliwà dla
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naszej duszy, poniewa˚ nienawiÊç to
otwarte drzwi dla Szatana. JeÊli natomiast
na obraz´ odpowiemy uÊmiechem, albo
dobrocià czy modlitwà, piek∏o zostanie
sparali˚owane i nie b´dzie mog∏o do nas
si´ wÊliznàç. W ten sposób wzrastamy,
stajemy si´ mocni, podczas gdy owoce
Ducha Âwi´tego przemieniajà si´ w cnoty.
Umieraç w sobie samym, otwierajàc
si´ na Ducha Âwi´tego, to w gruncie rzeczy oznacza staç si´ nowym stworzeniem. Trzeba oddaç to wszystko Duchowi Âwi´temu, aby odmieni∏ nasz umys∏,
serce, aby oczyÊci∏ dusz´. Tylko poprzez
ca∏kowite otwarcie si´ na Jego dzia∏anie
nast´puje przemiana osoby. W∏aÊnie
w tym momencie odkrywamy cnoty
g∏ówne: wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç. Jest to
˚ycie, które rozkwita, jest to dynamika
Ducha Âwi´tego w nas: wiara, która jest
nie tylko ludzkà ufnoÊcià, lecz darem, który jednoczy nas z Bogiem. Odkryjemy
wówczas, ˚e siedem darów Ducha Âwi´tego to pe∏nia dzia∏ania Boga w nas, ukryty i drogocenny skarb. Lecz to, co b´dziemy mogli odkryç jest nieskoƒczone, poniewa˚ Bóg jest nieskoƒczony. Zatem jest
rzeczà wa˚nà wychwyciç i przyjàç natchnienia Ducha Âwi´tego i czuç potrzeb´
wyruszenia w drog´ i pójÊcia naprzód, bez
przymusu, bez zb´dnych wysi∏ków, bez
˚adnych uwarunkowaƒ, lecz z naturalnà
prostotà, kierujàc si´ potrzebà ˚ycia.
O. Tomislav Vlasiç

Serwis rodzinny
„B∏ogos∏awieni ubodzy
w duchu...” c.d.
Vicka powiedzia∏a, m. in.: „W szczególny sposób Matka Bo˚a zatroskana
jest o wszystkich m∏odych w Êwiecie, poniewa˚ znajdujà si´ w bardzo, bardzo
ci´˚kiej sytuacji. A my mo˚emy pomóc im
jedynie naszà mi∏oÊcià i modlitwà sercem. I Matka Bo˚a mówi: „Drodzy m∏odzi! To, co wspó∏czesny Êwiat wam proponuje, to jest wszystko przemijajàce”.
I mo˚ecie zobaczyç, ˚e szatan wykorzystuje ka˚dà wolnà chwil´ dla siebie.
A dzisiaj, w najwi´kszy sposób, czyni to
wobec m∏odych i chce zniszczyç nasze
rodziny (...)”.
„Matka Bo˚a bardzo podkreÊla
w ostatnim czasie to, o co jest szczególnie zatroskana – o sytuacj´ m∏odzie˚y
i rodzin, która jest bardzo, bardzo trudna. Matka Bo˚a modli si´ o pokój i wzy-

wa nas, abyÊmy razem z Nià modlili si´
w tej intencji, abyÊmy pomogli Jej naszymi modlitwami”.
Te s∏owa, w sposób opatrznoÊciowy,
odnosi∏y si´ równie˚ do sytuacji m∏odych cz∏onków Wspólnoty „Cenacolo”.
Mo˚emy im pomóc jedynie naszà mi∏oÊcià i modlitwà sercem wg s∏ów Gospy.
MyÊl´, ˚e warto rozwa˚yç to, na ile okazujemy mi∏oÊç naszej m∏odzie˚y, na ile
poÊwi´camy swój czas, aby pomodliç si´
za nich sercem, z zatroskaniem. Czy myÊlimy o tym, ˚e w tych rodzinach, gdzie
nie ma miejsca i czasu na Boga – tam
podst´pnie zakrada si´ szatan chcàc niszczyç i rujnowaç nasze rodziny, rozpoczynajàc od m∏odzie˚y? JeÊli przemyÊlimy te s∏owa Maryi, to zrozumiemy, dlaczego w ka˚dym Domu Wspólnoty znajduje si´ kaplica z Panem Jezusem utajonym w NajÊwi´tszym Sakramencie.
Msz´ Êw. zakoƒczy∏ Êpiew Wspólnoty
w j. w∏oskim „Ave, Ave Maria...”.
Oko∏o godz. 13.00 ch∏opcy zaprosili
wszystkich na przygotowany, wspania∏y
pocz´stunek do swojego „refektorium”.
By∏a to prawdziwa agapa, uczta b´dàca
kontynuacjà tej, rozpocz´tej uroczystà
mszà Êwi´tà. Z wielkim apetytem spoglàda∏am na krojony przez Vick´ du˚y,
czekoladowy tort oraz inne s∏odkoÊci. Po
kilku kwadransach przy∏àczy∏am si´ do
grupki tych, którzy poprosili Jà – jednà
z widzàcych z Medziugorja – o przekazanie nam macierzyƒskiego b∏ogos∏awieƒstwa Gospy. Spe∏ni∏a nasze ˚yczenie z wielkà radoÊcià i jeszcze z wi´kszym uÊmiechem na twarzy. Zauwa˚y∏am, ˚e przez ca∏y czas, gdy Vicka trzyma∏a r´ce na mojej g∏owie nieustannie
spoglàda∏a na malutkie pude∏eczko, które potem Jej podarowa∏am. W Êrodku by∏
ma∏y srebrny medalik Matki Bo˚ej Bolesnej, wygrawerowany na specjalnà okazj´ – 25-lecie koronacji Cudownej Piety
w Sanktuarium Oborskim. PoÊwi´cony
przez o. Karmelit´ medalik – zosta∏ przez
Vick´ przyj´ty z wdzi´cznoÊcià.
By∏ to równie˚ czas odpr´˚enia, porozmawiania ze sobà, rodziców z dzieçmi
b´dàcymi w tej Wspólnocie. Ja równie˚
poprosi∏am o rozmow´ jednego z ch∏opców, Andrzeja z Warszawy, który okaza∏
si´ osobà niezwykle otwartà, bezpoÊrednià i szczerà. To, co pragnà∏ mi przekazaç, chyba najbardziej odczyta∏am z jego
twarzy i niejako „pomi´dzy wierszami”,
tj. wypowiadanymi s∏owami.
Sàdz´, ˚e z rzeczy wa˚niejszych, powiedzia∏ m. in. t´: „Na poczàtku by∏o mi
bardzo ci´˚ko, ale na tyle mi to pomog∏o,
˚e teraz otworzy∏em oczy na to, kim jestem. Zaczà∏em akceptowaç ˚ycie i sie-

bie, swojà rol´ w ˚yciu. Aby sprostaç
problemom – od których ucieka∏em do
narkotyków – zaczà∏em im po prostu wychodziç naprzeciw. Droga jest d∏uga. We
Wspólnocie chc´ jeszcze zostaç d∏ugo, bo
wiem ile rzeczy mam jeszcze do zrobienia” (...). „Nie akceptowa∏em niczego
w ˚yciu, niczego, ˚adnych wartoÊci, rodziny, nic! A teraz nauczy∏em si´ doceniaç te wartoÊci we Wspólnocie. Staram
si´ ich uczyç, jak najbardziej utrwalaç
w sobie, jak najbardziej opuszczaç siebie
i egoizm, który jest we mnie. Egoizm tak
naprawd´ powoduje, ˚e my bierzemy
narkotyki, uciekamy od ˚ycia, ˚eby tylko
czuç si´ dobrze” (...). „Wspólnota nie
jest sprawà ∏atwà, zdecydowanie si´ na
nià te˚ nie jest ∏atwe. Tutaj nie mamy
praktycznie nic, dlatego wiele osób po
prostu nie daje sobie rady na poczàtku.
Ale! Ha! Je˚eli ktoÊ naprawd´ ma ochot´ zmieniç si´ i chce tego – uda mu si´!”
Wspólnota liczy aktualnie 21 osób:
6 Polaków, 4 W∏ochów i 11 Chorwatów.
Sà to ch∏opcy majàcy ju˚ pewien sta˚ i sà
przygotowani do wprowadzania we
Wspólnot´ nowych ch∏opców. Ci, którzy
po kilku tzw. kolokwiach, wyra˚à ch´ç
na zmian´ ˚ycia i zaakceptujà statut i regu∏y, które obowiàzujà we Wspólnocie –
ci majà najwi´kszà szans´ wyjÊcia z wyniszczajàcego uzale˚nienia.
Po przerwie, oko∏o godz. 14.00, rozesz∏a si´ radosna wiadomoÊç o spotkaniu
w kr´gu rodzin, przyjació∏ i przede
wszystkim cz∏onków Wspólnoty. Du˚e
wra˚enie zrobi∏a na mnie osoba ks. Stefano z W∏och, który dwa miesiàce temu
zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana. Jako
cz∏onek Wspólnoty „Cenacolo” nie tylko
wyszed∏ z uzale˚nienia, ale równie˚ zrozumia∏, Kto jest dla niego w ˚yciu najwa˚niejszy. Stanowi przyk∏ad i oparcie
dla ch∏opców ze Wspólnoty. Jego po∏udniowy temperament i poczucie humoru
– sprawi∏y, ˚e ca∏e spotkanie przebiega∏o
w serdecznej, rodzinnej, przyjaznej atmosferze.
Na poczàtku by∏y trzy Êwiadectwa:
Andrzeja i Grzegorza z Gdaƒska oraz
Vedrano z W∏och. Ka˚dy z nich podkreÊla∏ to, co w jego konkretnym przypadku
by∏o najistotniejsze.
Rozpoczynajàcy swoje Êwiadectwo
Andrzej powiedzia∏: „Zaczà∏em powoli,
powoli rozumieç – czytajàc Pismo wi´te
i obserwujàc to, co si´ dzieje w naszej
Wspólnocie – na czym to wszystko si´
opiera. Bo wczeÊniej mog´ powiedzieç,
˚e Biblia – Pismo wi´te, to co próbuje
nam przekazaç Jezus w Ewangelii, by∏o
dla mnie jakàÊ historià. No, ale tutaj we
Wspólnocie odkry∏em, ˚e to sà S∏owa ˚y-
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we, ˚e w ka˚dym z fragmentów, który
czytamy codziennie, który czytam, mog´
odnale˝ç siebie ze swoimi s∏aboÊciami,
ze swoimi l´kami, mog´ odnale˝ç tam
wskazówki i rady”.
Grzegorz podkreÊla∏ w swojej wypowiedzi to, z czym on z kolei mia∏ najwi´kszy problem. Nigdy nie jest tak, ˚e
jedna sprawa w równym stopniu nas dotyka czy interesuje. Ka˚dy ma w∏asnà
drog´, którà musi przejÊç, a Êwiadczy to
tylko i wy∏àcznie o niezwyk∏ej oryginalnoÊci i pomys∏owoÊci naszego Stwórcy.
DoÊwiadczenie jednego ubogaca innych
i to myÊl´, jest pi´kne. Grzegorz podzieli∏ si´ z nami nast´pujàcymi w∏asnymi
odczuciami: „Wchodzimy tutaj do
Wspólnoty po to, aby nauczyç si´ nieÊç
nasz w∏asny krzy˚. I to zarówno w rodzinie, w miejscu pracy, czy w najbli˚szym
otoczeniu – trzeba uczyç si´ go nieÊç ka˚dego dnia, iÊç do przodu i ca∏y czas si´
modliç. Ja to zrozumia∏em dopiero po
bardzo d∏ugim okresie przebywania we
Wspólnocie. Na poczàtku myÊla∏em, ˚e
jest zupe∏nie inaczej. ˚e ja jestem kimÊ, ˚e
coÊ b´d´ znaczy∏. Ale tak naprawd´ rozumiem, ˚e ca∏y czas jestem bardzo s∏aby,
jestem ubogi wewn´trznie, teraz zaczà∏em to rozumieç i wiem, ˚e nie ró˚ni´ si´
w niczym od innych ch∏opaków, którzy
dopiero w tej chwili wst´pujà”.
Vedrano z W∏och, w sposób niezwykle otwarty i prosty, dawa∏ Êwiadectwo
o tym, czego doÊwiadcza przede wszystkim wewn´trznie. Poruszy∏a mnie jego
dojrza∏oÊç, bowiem weryfikacja swoich
nie tyle zewn´trznych, co wewn´trznych
postaw i zachowaƒ – wymaga du˚ego
wysi∏ku i ch´ci przemiany siebie. Oto co
powiedzia∏: „Dzisiaj to, ˚e zmieni∏em si´,
zawdzi´czam wszystkim moim przyjacio∏om i ks. Stefano, którzy otworzyli mi
oczy i pokazali, w czym tkwià moje s∏aboÊci. Zawsze jest trudnoÊç – jak zaakceptowaç to wszystko. I dzi´ki Bogu,
przez modlitw´, chc´ to zrobiç. To jest
naprawd´ wielki dar, który Wspólnota
nam daje. To, ˚e mo˚emy zaakceptowaç
nasze s∏aboÊci, to, kim jesteÊmy i zmieniç
to. Na pewno bardzo ∏atwo by∏oby zaakceptowaç to, kim jestem i nie zmieniç si´.
Ale to nie mia∏oby sensu. W sobie mam
pragnienie, aby zmieniç si´.
Wspólnota obdarza mnie te˚ prawdziwà mi∏oÊcià i prawdziwà przyja˝nià, których w sumie ca∏y czas szuka∏em i znalaz∏em je w grupie ch∏opaków bardzo prostych. RozmyÊlam o tym co pisze Elvira
albo Stefano na temat prostoty. Bo cz´sto
myÊl´ o sobie samym, ˚e jestem prosty,
ale wtedy widz´, ˚e jestem nadal cz∏owiekiem trudnym. Widz´, ˚e nadal moje re-

lacje nie sà takie same w stosunku do
wszystkich. Widz´, ˚e jeszcze mam wielkie trudnoÊci z zaakceptowaniem ka˚dego w takim samym stopniu”.
Najwa˚niejsze sprawy dla osób zainteresowanych problemem ch∏opców porusza∏ ks. Stefano. Jako cz∏onek Wspólnoty, a tak˚e jako kap∏an umia∏ w sposób
zwi´z∏y, logiczny i prosty powiàzaç sprawy doczesne z tym, co duchowe. MyÊl´,
˚e jest On wielkim darem, jaki Wspólnota otrzyma∏a od OpatrznoÊci Bo˚ej i co
wi´cej jest znakiem nadziei, dla tych,
którzy pozbawieni sà wszelkiej nadziei,
którzy trwajà w zwàtpieniu, zniech´ceniu i rozpaczy. Nie ma takiej choroby,
nie ma takiego uzale˚nienia, z którego
wspó∏pracujàc z ∏askà Bo˚à, ze sobà
wzajemnie we Wspólnocie – nie mo˚na
by by∏o wyjÊç. Ale liczy si´ to, co podkreÊla ks. Stefano: najwa˚niejsze jest
czyste serce. Mówi∏ do rodziców i przyjació∏ cz∏onków Wspólnoty o tym, co powinni zrobiç, aby pomóc i sobie i swoim
dzieciom: „To jest bardzo wa˚ne, gdy si´
otwiera nowy Dom, by rodziny wesz∏y
g∏´biej we wspó∏prac´ z nami. My powtarzamy ca∏y czas, ˚e ratunek waszych
dzieci, zale˚y od waszego nawrócenia.
JeÊli wasze dziecko bierze narkotyki, to
dlatego, ˚e w rodzinie nie znalaz∏o tego
wszystkiego czego szuka∏o” (...). „Musicie pragnàç zbli˚yç si´ bardziej do
Wspólnoty, aby wspó∏pracowaç z nami
z czystym sercem. Wtedy b´dziemy na
pewno przyjació∏mi”.
Krystyna
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Rekolekcje z o. Jozo
Tegoroczne rekolekcje z ojcem Jozo
Zovko odbywa∏y si´ po raz pierwszy
w Sirokim Brijegu, a nie jak dotychczas
w Medziugorju. By∏o to mo˚liwe ze
wzgl´du na oddanie do u˚ytku Instytutu
Âwi´tej Rodziny, który powsta∏ w tym
mieÊcie i dzia∏a w ramach Mi´dzynarodowej Fundacji „Kumstwo djeteta Herceg-Bosne” za∏o˚onej przez ojca Jozo.
Szerzej o dzia∏alnoÊci Instytutu i o Fundacji napiszemy w nast´pnych numerach
„Echa”. Dzisiaj przedstawiamy Êwiadectwo jednego z uczestników.

Otwórz si´ na bli˝niego
Mam wróciç wspomnieniem do Medziugorja, do Sirokiego Briegu i rekolekcji z o. Jozo Zovko. Wiem, ˚e rozpami´tywanie, rozkoszowanie si´ w duchu niegdyÊ doznanymi prze˚yciami, radoÊcia-

mi jest w istocie szukaniem siebie i staje
si´ ˝ród∏em wygórowanego mniemania
o sobie. Niech to radosne wspomnienie
b´dzie wi´c Êwiadectwem, modlitwà
dzi´kczynnà i uwielbieniem Ciebie,
o Panie przez Twojego Êwiadka, którego
dotknà∏eÊ leczàc serce, o˚ywiajàc ducha... Uczyni∏eÊ mnie prawdziwie wolnym w mi∏oÊci do Ciebie, da∏eÊ odwag´
by stawaç si´ otwartym na bli˝niego...
W ciàgu zaledwie kilku dni uczyni∏eÊ
mnie nowym cz∏owiekiem. Wszystko to
przy pomocy Twego wiernego s∏ugi o.
Jozo. Modl´ si´ do Ciebie Panie o takich
kap∏anów, którzy by byli nie tylko nauczycielami Twojego Prawa, ale i autentycznymi Êwiadkami, ˚e Ty jesteÊ Bogiem który prawdziwie ˚yje, ˚e JesteÊ
obecny i dzia∏asz, ˚e odczuwasz wszystko, ˚e chcesz koniecznie czuç w naszym
wzywaniu Ciebie mi∏oÊç p∏ynàcà z g∏´bi
naszej duszy, pragnàcych Ci´, starajàcych si´ przynosiç Ci radoÊç...
Panie, od dwóch lat odkàd sprawi∏eÊ,
˚e moja dusza o˚y∏a dla Ciebie, dostrzegam wyra˝nie jak karmisz mnie Swoimi
∏askami. Tym razem jednak obdarzy∏eÊ
mnie wi´cej ni˚ kiedykolwiek oczekiwa∏em. S∏ysza∏em o Twojej hojnoÊci ponad
wszelkie miary, teraz sam jej doÊwiadczy∏em. Przypominam sobie zdarzenia i moje
uczucia: dzi´ki dziwnym „zbiegom okolicznoÊci” dowiaduj´ si´ o rekolekcjach,
propozycja wyjazdu i decyzja podj´ta niemal w ostatniej chwili, zadziwienie nad
tym co si´ sta∏o, strach czy dam rad´, czy
nie zmarnuj´ tak cennego miejsca. I pojawiajàce si´ pytanie – po co jad´, co bym
chcia∏ od Ciebie uzyskaç, o co Ci´ prosiç?
Taka ∏aska Panie! Postanowi∏em umniejszaç si´, we wszystkim byç ostatnim:
w zajmowaniu miejsca w autokarze,
w pokojach noclegowych, w jadalni, koÊciele, sali gdzie odbywa∏y si´ seminaria,
w prowadzeniu modlitw ró˚aƒcowych...
chcia∏em chocia˚ raz, ale zabrak∏o czasu
dla ostatniego. Z tym zwiàzane by∏y moje
pierwsze zdziwienia, bo dawa∏eÊ mi
o wiele wi´cej ni˚ sam wybra∏em, czy
wybra∏bym. Tak si´ w tym rozp´dzi∏em,
˚e chcia∏em nawet po obiedzie umyç po
wszystkich naczynia, choç najbardziej tego nie lubi´, liczàc ˚e znów coÊ wielkiego
od Ciebie za to otrzymam. Dobrze ˚e nie
chcia∏eÊ ode mnie tej „ofiary”.
W dniach poprzedzajàcych rekolekcje, sp´dzonych w Medziugorju, da∏eÊ
mi Panie wyciszenie, b∏ogi pokój serca
i takie duchowe uniesienie, takie zapomnienie w mi∏oÊci, ˚e zapomnia∏em rów-
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nie˚, i˚ moje cia∏o tak˚e potrzebuje posi∏ku i snu. Wystarcza∏a mi tak bardzo
wyczuwalna obecnoÊç Twoja Panie Jezu
i Maryi. Teraz, po powrocie moja kochana ˚ona mówi patrzàc z litoÊcià jak schud∏em, ˚e po∏owa mnie zosta∏a w Medziugorju. Je˚eli tak jest, to mam nadziej´ ˚e
zostawi∏em tam t´ mojà bardziej samolubnà, egoistycznà cz´Êç „mojej osoby”.
Tak nadszed∏ czas rekolekcji. Zapad∏a mi w pami´ci jazda do o. Jozo do Sirokiego Briegu, podczas której oglàdaliÊmy film dokumentalny i fabularny o o.
Jozo. Zda∏em sobie wtedy spraw´ z tego,
˚e by∏em w grupie zaledwie kilkudziesi´ciu osób, wybranych spoÊród 40 milionowego narodu, którzy w tym roku mogli
uczestniczyç w rekolekcjach prowadzonych przez Êwiadka objawieƒ Królowej
Pokoju, który wytrwa∏ w wierze i prawdzie mimo przeÊladowaƒ i wi´zienia,
a teraz jest cz∏owiekiem modlitwy czyniàcym wielkie dzie∏o. Z kap∏anem, zakonnikiem, o którym czyta∏em ksià˚ki,
od którego bije Twoje Panie Êwiat∏o, moc
modlitwy, pokora..., do którego codziennie przyje˚d˚a tysiàce pielgrzymów z ca∏ego Êwiata, chcàcych choç przez chwil´ go zobaczyç, us∏yszeç i byç przez niego pob∏ogos∏awionym. Z tym cz∏owiekiem ja mia∏em mieszkaç pod jednym dachem, siedzieç naprzeciwko niego, s∏uchaç go i byç przez niego s∏uchanym, zanurzaç si´ w jego obj´ciach podczas przekazywania sobie znaku pokoju.
Uwa˚a∏em si´ za niegodnego, tylu
przecie˚ ludzi mog∏o wi´cej uzyskaç
z tych rekolekcji i w przysz∏oÊci przynosiç
obfitsze owoce dla Ciebie mój Bo˚e; czu∏em niepokój z tego powodu. W koƒcu
pierwsze s∏owa pe∏ne ducha, g∏osem ∏agodnym, niskim, twarz skupiona, powa˚na, czasem jednak wybucha∏ Êmiechem,
gdy przedstawialiÊmy mu si´, o ka˚dym
robi∏ jakieÊ notatki w swoim zeszycie.
Tak si´ zacz´∏o. Potem by∏y 3 dni od 7 rano do pó∏nocy w jego obecnoÊci: w ciszy,
na posi∏kach, katechezach, rozmowach,
a nade wszystko w Eucharystii i modlitwach ró˚aƒcowych przy wystawionym
NajÊwi´tszym Sakramencie, w których jego rozwa˚ania by∏y jednoczeÊnie modlitwà za nas, za te nasze braki, przywary
które w nas dostrzega∏, a których sami
w sobie nie zauwa˚aliÊmy. S∏uchajàc tych
pokornych, pe∏nych mi∏oÊci rozwa˚aƒ-modlitw wiedzia∏em, ˚e Ty Panie go
wys∏uchasz, dlatego ws∏uchujàc si´ w to
co mówi∏, mog∏em si´ domyÊleç co nam
dzisiaj dasz, a co odbierzesz.

Po porannej modlitwie wspólny posi∏ek, pó˝niej katecheza i pisanie listu do
Ciebie Bo˚e Ojcze. Pierwszy raz w ˚yciu
(pó˝niej widzia∏em, s∏ysza∏em i robi∏em
jeszcze wiele rzeczy „pierwszy raz w ˚yciu”) pisa∏em list do Boga, chyba wtedy
zada∏eÊ mi mój Panie pytanie: „Da∏em ci
odczuç Mojà mi∏oÊç, obdarzy∏em ci´ radoÊcià i pokojem, co ty Mi dasz?”. CoÊ
si´ we mnie wtedy prze∏ama∏o, mo˚e zobaczy∏em siebie takim, jakim Ty mnie
widzisz? Z trwogà pomyÊla∏em sobie:
có˚ ja mog∏em Ci Panie daç w mojej nicoÊci i niemocy uczynienia samemu cokolwiek dobrego? Jedynie marne s∏owa
dzi´kczynienia i oddanie Ci ca∏ego siebie,
niestety takim jakim by∏em: ukierunkowanego na siebie, ozi´b∏ego dla tych, których Ty kochasz, pe∏nego fa∏szu i zak∏amania, pysznego i zazdrosnego. Bo
czym˚e jest je˚eli nie tym – ciàg∏e udawanie, przywdziewanie przeró˚nych masek w pogoni za tym, by okazaç si´ lepszym od innych, by zyskaç jak najwi´cej
w∏aÊnie kosztem innych, czym jest ubieganie si´ bardziej o ludzkie wzgl´dy, ni˚
dbanie o Twoje dary, wi´ksze staranie, by
przypodobaç si´ ludziom ni˚ Tobie, adorujàcego swoje „ja”, nie Ciebie, a je˚eli
ju˚ Ciebie, to po to tylko, by coÊ od Ciebie uzyskaç. Tak stojàc w prawdzie
przed Tobà Bo˚e prosi∏em, byÊ mnie z tego wyzwoli∏, byÊ uczyni∏ mnie godnym
zostania choç najlichszym, ale Twoim
narz´dziem dla zbawienia tych, których
Ty kochasz, a których ja nie bardzo lubi∏em. Zaufa∏em Ci i podda∏em si´ Twojej
woli, jaka by nie by∏a. PisaliÊmy te listy
z serca, tylko do Ciebie Bo˚e, okaza∏o
si´, ˚e mamy je daç us∏yszeç cz∏owiekowi, bli˝niemu. Czegó˚ w tych listach nie
by∏o? By∏o wszystko: radoÊci, oczekiwania, smutki, cierpienia, ludzkie tragedie
i jak˚e mocno wcià˚ tkwiàce gdzieÊ we
wn´trzu cz∏owieka i odzywajàce si´ bolesne zranienia. Po odczytaniu listów ojciec
Jozo stwierdzi∏, ˚e przez ten jeden wieczór zbli˚yliÊmy si´ do siebie wi´cej, ni˚
gdybyÊmy mieszkali tak razem przez
miesiàc. To by∏a prawda. StaliÊmy si´ dla
siebie ˚yczliwsi, bardziej otwarci, ch´tni
do udzielania sobie nawzajem pomocy.
Jak˚e wielkim prze˚yciem dla
wszystkich by∏o z∏o˚enie swych darów
duchowych na o∏tarzu w czasie Mszy Êw.
Po podejÊciu do o∏tarza, k∏adliÊmy na nim
swe r´ce i sk∏adaliÊmy Tobie Bo˚e w ofierze siebie, swoje cierpienia, swoich bliskich, byÊ nas poprzez swojà ofiar´ Chryste od nich uwolni∏. Omawiajàc pó˝niej

wspólnie to wydarzenie wielu z nas
uÊwiadomi∏o sobie, ˚e nie wszystko uda∏o
si´ Tobie oddaç. O. Jozo da∏ nam jeszcze
raz t´ mo˚liwoÊç na drugi dzieƒ. Ka˚dy
z nas po kolei bra∏ w swoje r´ce kielich,
do którego móg∏ ponownie z∏o˚yç swà
ofiar´. Sk∏adaliÊmy Ci Panie ju˚ znacznie
wi´cej: nasze l´ki, trudnoÊci w ˚yciu,
upadki i powroty, prac´, radoÊci, serca
otwarte dla innych ludzi... A Ty Panie bra∏eÊ to wszystko i leczy∏eÊ nasze dusze.
Wasz brat Mariusz.
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Pod Szkaplerzem Maryi
w III Tysiàclecie
II Ogólnopolski Wieczernik
Królowej Pokoju – Obory 2001
„Drogie dzieci, wszystkich was pragn´
otuliç moim p∏aszczem i poprowadziç
drogà nawrócenia”.
Serdecznie zapraszamy na II Dzieƒ Pielgrzyma Medziugorskiego do sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej u oo. Karmelitów w Oborach – Zbójno k./Rypina, który odb´dzie si´ 14 lipca 2001 od godz. 1000.
W programie mi´dzy innymi:
1030 – przywitanie Matki Bo˚ej i pielgrzymów, Ró˚aniec Êwi´ty.
1200 – Msza Êwi´ta
1400 – 1600 – agapa
1600 – konferencja, przyj´cie Szkaplerza,
adoracja i b∏ogos∏awieƒstwo NajÊwi´tszym Sakramentem.
1900 – zakoƒczenie.
Informacje dla pielgrzymów:
1. Prosimy o zabranie prowiantu, krzese∏ek turystycznych oraz parasoli.
2. Kap∏anów prosimy o: zabranie stu∏y
i alby do koncelebry; pos∏ug´ w sakramencie pojednania od godz. 1000.
3. Istnieje mo˚liwoÊç nabycia pamiàtek,
dewocjonaliów i materia∏ów medziugorskich.
4. Dojazd: Obory znajdujà si´ ok. 20 km
od Lipna, Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Zg∏oszenia grupowe i wszelkie informacje na temat dojazdu prosimy kierowaç pod numer tel.: (054) 287 00 59,
0602/555 983, 0606/989710, klasztor oo.
Karmelitów, Obory 38, 87-645 Zbójno
k./Rypina, woj. Kujawsko-Pomorskie.
Zorganizowany wyjazd autokarowy
na w/w Dzieƒ z Krakowa odb´dzie si´
w dniach 12-15. 07. 01 r.
Szczegó∏owy program pielgrzymki
i zapisy w Redakcji „Echa”.
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Wszystkich czcicieli Królowej Pokoju,
którzy nie b´dà mogli udaç si´ do Medziugorja z okazji XX rocznicy Objawieƒ,
Wspólnota z Wieliczki zaprasza do wspólnego Êwi´towania tej okazji, w niedziel´
24.06.01 do oo. Franciszkanów w Wieliczce.
Spotkanie rozpocznie si´ o godz. 1500.
W programie m. in.; Msza Êw., koronka do
Bo˚ego Mi∏osierdzia, adoracja NajÊw.
Sak., program w Auli. Wszystkich serdecznie zapraszamy do oddania ho∏du Bogu,
wyÊpiewujàc dzi´kczynne Te Deum za 20.
lat obecnoÊci Matki Bo˚ej poÊród nas.

Echo ECHA
„Margaretka”
W zwiàzku z nadchodzàcymi listami
i pytaniami w sprawie „Margaretek” informujemy, ˚e prezentowane na ∏amach
Echo „Echa” wypowiedzi sà doÊwiadczeniem osób, które w ten Apostolat
si´ zaanga˚owa∏y i w taki, a nie w inny
sposób go prowadzà, zachowujàc przy
tym istot´ sprawy czyli modlitw´ codziennà za wybranego kap∏ana. Pozosta∏a „oprawa” zewn´trzna i inspiracje
jakie przy tej okazji powstajà, Êwiadczà
tylko o duchu kreatywnoÊci, który tym
osobom towarzyszy. Mo˚na z tych doÊwiadczeƒ korzystaç, ale si´ nie musi.
Mo˚na wytworzyç w∏asne wzorce i podzieliç si´ nimi, aby tym samym ubogaciç innych. Nale˚y jednak pami´taç
o istocie Apostolatu, ˝ródle powstania i w razie wàtpliwoÊci do tego ˝ród∏a
si´gaç. Pierwszy artyku∏ redakcyjny na
ten temat, oparty na podstawie s∏ów samego o. Jozo zawartych w dokumentalnej ksià˚ce „Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”
pojawi∏ si´ w „Echo” nr 142 i 151A.
Nast´pne artyku∏y to ju˚ Êwiadectwa.
Pragniemy przypomnieç, ˚e to ojcu Jozo objawi∏a si´ Matka Bo˚a i p∏aka∏a
przed nim mówiàc mu o kap∏anach,
a nie jak podajà niektóre czasopisma
(m. in. Vox Domini), ˚e ojciec Jozo na
podstawie rozmów z widzàcymi dowiedzia∏ si´ ect. Równie˚ inne czasopisma
o tematyce medziugorskiej wzorowa∏y
si´ na naszych artyku∏ach, chocia˚ nie
do koƒca wiernie, dlatego istniejà pewne rozbie˚noÊci w informowaniu.
Ponownie wi´c przypominamy podstawowe zasady:
• jedna osoba modli si´ w wybranym
jednym dniu tygodnia za konkretnego

kap∏ana ustalonà przez „siódemk´”
modlitwà. Ta sama osoba mo˚e modliç
si´ w tym samym dniu za wi´kszà iloÊç
ksi´˚y (lub nale˚eç do wielu „Margaretek”), ale ponawiajàc tyle samo razy
modlitw´. Nie mo˚na przyjàç zobowiàzania modlitwy np. za 5 ksi´˚y dziennie
i odmawiaç tylko jednà modlitw´. Nie
traktujemy sprawy hurtowo, ale indywidualnie.
• przyrzeczenie sk∏ada si´ dla
umocnienia tego postanowienia, sk∏ada si´ Jezusowi, a nie ludziom. Mo˚na
to uczyniç po komunii Êw., mo˚na przy
wystawionym NajÊwi´tszym Sakramencie, cicho w sercu lub na g∏os, razem lub osobno, przy proboszczu lub
bez niego, forma jest dowolna. Najwa˚niejsze, ˚eby to uczyniç w wolnoÊci
serca.
• przyrzeczenie sk∏ada si´ do koƒca
˚ycia. Je˚eli ktoÊ umiera wczeÊniej ni˚
kap∏an, a istnieje mo˚liwoÊç zastàpienia tej osoby innà to mo˚na to uczyniç.
Je˚eli nie, to przecie˚ wierzymy
w „Êwi´tych obcowanie” i ta osoba ju˚
z drugiej strony b´dzie wstawiaç si´ za
tym kap∏anem. Je˚eli ksiàdz umrze
wczeÊniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej. Bardzo cz´sto osoby znajà tylko
imi´ kap∏ana i nic o nim nie wiedzà i to
powinno wystarczyç. Reszta zawiera
si´ w mi∏osierdziu Bo˚ym i w naszym
akcie dobrej woli, aby czyniç dzisiaj,
nie myÊleç za du˚o co i jak b´dzie
w przysz∏oÊci. Szko∏a Matki Bo˚ej jest
szko∏à dnia dzisiejszego.
• ustalenie modlitwy, która b´dzie
obowiàzywa∏a ca∏à „siódemk´”.
Pozosta∏e sprawy jak: blankiety
(mo˚na zrobiç samemu), koronki lub
ró˚aƒce, sk∏adanie „Margaretek”
w Medziugorju, rejestry (które sà dobre) – sà dowolne. W razie wàtpliwoÊci
proponujemy si´gnàç do w/w nr
„Echo”, gdzie równie˚ wyjaÊnialiÊmy
spraw´ pisowni „Margaretka”.
Redakcja „Echa” tworzy „Margaretki” z osób pragnàcych si´ w∏àczyç
w ten Apostolat z ca∏ej Polski, które
w swoim Êrodowisku nie sà w stanie zebraç „siódemki”. Osoby ch´tne prosimy o przys∏anie swoich danych do Redakcji. Natomiast prosimy o nie przysy∏anie nam listy kap∏anów, których
chcielibyÊcie objàç modlitwà. Prosimy
o tworzenie „Margaretek” w swoich
Êrodowiskach, a nie „podrzucanie” ich
innym wspólnotom.

Od Redakcji
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. Zorganizowany
wyjazd dla m∏odzie˝y od 29.0-07.08.01. Zapisy
i informacje w Redakcji.
Uwaga! Ubezpieczenie dla pielgrzymów.
Informujemy organizatorów pielgrzymek, ˚e za
poÊrednictwem „Redakcji” istnieje mo˚liwoÊç
ubezpieczenia dla grup pielgrzymkowych
w specjalnej ofercie: 3$ US za 7 dni (tydzieƒ)
pobytu za granicà, za ka˚dy nast´pny dzieƒ
0,30$ US. Wszelkie informacje w Redakcji.
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju, „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; 160010132001-160883-150.
Nale˚noÊci i op∏aty za wysy∏ki: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków;
16001013-2001-160883-001.

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

