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Or´dzie, 25 czerwca 2001 r.

Or´dzie dla Iwanki

„Drogie dzieci!
Jestem z wami i b∏ogos∏awi´
was moim macierzyƒsakim b∏ogos∏awieƒstwem. Módlcie si´
i szukajcie Boga za moim poÊrednictwem, szczególnie dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitoÊç ∏ask. Wykorzystajcie, kochane dzieci, ten czas ∏aski
i zbli˝cie si´ do mojego serca,
abym mog∏a doprowadziç was
do mojego syna Jezusa. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie.”

„Drogie Anio∏y!
Dzi´kuj´ za wasze modlitwy,
dzi´ki którym wype∏nia si´
mój plan. Dlatego Anio∏y módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´, aby wype∏nij si´ mój
plan. Przyjmijcie moje macierzyƒskie b∏ogos∏awieƒstwo”.

Szukajcie Boga
za moim poÊrednictwem
Matka Bo˚a w tych latach dawa∏a i daje nam nie tylko swoje or´dzia, ale tak˚e
swojà skutecznà obecnoÊç poÊród nas.
Od 20. lat ka˚dego dnia przychodzi do
nas. Jej macierzyƒskie serce jest otwarte
i wszyscy mogà z niego czerpaç ∏aski.
Poprzez ca∏à histori´ ludzkoÊci mo˚emy zobaczyç, ˚e Matka jest zaniepokojona o swoje dzieci. Wszystkie Jej objawienia Êwiadczà o tym, ˚e kiedy zagra˚a niebezpieczeƒstwo, wzmaga si´
grzech, kiedy wzrasta zagro˚enie utraty
wiary, oddalenie od Boga – pojawia si´
Matka, która przemawia intensywnie
i wzywa do modlitwy. W jednym or´dziu powiedzia∏a: „Pytacie si´: dlaczego
a˚ tyle modlitwy? Rozejrzyjcie si´, drogie
dzieci, a zobaczycie jak wielki grzech zaw∏adnà∏ Êwiatem. Módlcie si´, wi´c
o zwyci´stwo Jezusa. Nie jesteÊcie Êwiadomi wielkoÊci or´dzi, które Bóg wam
daje poprzez mnie. GdybyÊcie wiedzieli
jak wielkich ∏ask Bóg chce wam udzieliç,
modlilibyÊcie si´ nieustannie”.
Problem z modlitwà polega na tym,
˚e mo˚emy na modlitwie szukaç wype∏nienia si´ woli naszej a nie Bo˚ej. Bóg

Dzisiaj Was wszystkich pragn´ otuliç moim
p∏aszczem i poprowadziç drogà nawrócenia

wie dobrze co jest lepsze dla naszego
dobra. To nie my znamy siebie samych.
Tylko Bóg nas zna. Tylko On wie, co jest
dobrem dla nas, równie˚ i wtedy, gdy
w ˚yciu przychodzi cierpienie. Wtedy
wa˚ne jest, abyÊmy ˚yli w jednoÊci
z Nim. W tej jednoÊci z Bogiem nie mo˚emy ˚yç bez pomocy Matki Bo˚ej.
W ˚yciu potrzebujemy drugiej osoby.
Na pewno nie ˚ylibyÊmy, gdybyÊmy nie
zostali przyj´ci i kochani. W ˚yciu potrzebujemy innych. Tak samo w ˚yciu
wiary potrzebujemy drugiej osoby, która
nam pomo˚e, doda odwagi, podniesie na
duchu. Matka Bo˚a czyni to od 20. lat.
W sposób szczególny zach´ca nas w tym
or´dziu do szukania Boga poprzez Nià,
dlatego, ˚e tylko poprzez Nià nasza
droga jest pewna. Zna jà najlepiej, gdy˚
ju˚ jà przeby∏a. Wie co to jest sprzeciw,
odrzucenie, strach, choroby, cierpienie.
Ona ˚yje rzeczywistoÊcià niebiaƒskà,
skàd si´ lepiej widzi. Dlatego mo˚e nam
pomóc, gdy˚ jest wype∏niona darami Bo˚ymi. W Maryi oblicze Boga jest najjaÊniejsze i najczystsze. W Jej sercu mo˚emy zobaczyç nasze oblicze, takie jakie
widzi w nas Bóg. Kochajmy siebie samych, tak jak kocha nas Bóg poprzez
serce Maryi.
Celem Jej or´dzi jest ˚ywe spotkanie,
˚ywe doÊwiadczenie z mi∏oÊcià Bo˚à.
Bóg poprzez Maryj´ przybli˚y∏ si´ do

cz∏owieka. My natomiast jesteÊmy kuszeni, aby owe cuda przekszta∏ciç w rzeczy
codzienne, powszednie. Dlatego zwraca
nam na to uwag´ w jednym z or´dzi:
„Latami wzywam was i zach´cam do g∏´bokiego ˚ycia duchowego w prostocie,
a wy jesteÊcie tacy zimni. Dlatego, moje
drogie dzieci, przyjmijcie z powagà or´dzia i ˚yjcie nimi, aby wasza dusza nie by∏a smutna, kiedy nie b´d´ ju˚ d∏u˚ej z wami, i kiedy nie b´d´ was mog∏a prowadziç
tak jak dzieci niepewnie stawiajàce
pierwsze kroki. Dlatego, drogie dzieci,
czytajcie ka˚dego dnia or´dzia, które
wam da∏am i wprowadzajcie je w ˚ycie.”
Niczego w ˚yciu nie uzyskaliÊmy sami ani sobie nie wys∏u˚yliÊmy. Wszystko zosta∏o nam dane. Nie wys∏u˚yliÊmy
ani nie wyprosiliÊmy zjawienia si´
i przyjÊç Maryi do nas. PrzyjÊcia Maryi
sà darem. Sà darem dla ka˚dego serca,
które je rozpozna i przyjmie. Dopiero
wtedy gdy tracimy coÊ cennego, potrafimy sobie zdaç spraw´ jakà wartoÊç
i wielkoÊç to posiada∏o. Post´pujmy za
s∏owami Matki Niebieskiej i niech Jej
serce prowadzi nas do Jezusa.

Modlitwa i b∏ogos∏awieƒstwo
Dzi´ki Ci, Panie, ˚e pos∏a∏eÊ do nas
Królowà Pokoju, Matk´ która przez te
wszystkie lata uczy nas jak Êwiadczyç
o Twojej mi∏oÊci i w∏asnym ˚yciem pomagaç w zachowaniu pokoju. Dzi´ki Ci,
Matko, ˚e przez te 20. lat nas uczy∏aÊ.
Dzi´ki Matko, za Twojà obecnoÊç po-
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Êród nas. Dzi´ki Ci, ˚e przez Twoje wyciàgni´te r´ce i otwarte serce prowadzisz
ka˚de Twoje dziecko. Dzi´ki Ci, ˚e równie˚ i dzisiaj niezmordowanie wskazujesz nam drog´ do Boga i do Êwi´toÊci.
Dzi´ki tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tym
wszystkim, którzy starajà si´ ˚yç jak dzieci Êwiat∏oÊci, uczestniczàc w ten sposób
w zbawczym planie Boga. Jako Twoja
wielka rodzina prosimy Ci´ o Twoje wstawiennictwo i b∏ogos∏awieƒstwo. Dzi´ki Ci
Maryjo, ˚e nie zapomnia∏aÊ o nas, ˚e jesteÊ
ciàgle i zawsze z nami i dla nasi.
Prosimy Ci´, abyÊ nie ustawa∏a
w wzywaniu nas i mówieniu do nas.
Szczególnie w tej modlitwie polecamy Ci
te wszystkie serca, które nie doÊwiadczy∏y mi∏oÊci Twojego Niepokalanego Serca. Pob∏ogos∏aw te serca, które walczà
z depresjà, desperacjà, odrzuceniem.
Przedstawiamy Ci te serca, które sà skamienia∏e ze strachu, nienawiÊci, izolacji
ludzkiej. Spójrz na tych którzy cierpià
z powodu ludzkiej niesprawiedliwoÊci.
Spójrz na m∏odych zafascynowanych
sprawami tego Êwiata, który ich wch∏ania. Rozciàg nad nami Twój macierzyƒski p∏aszcz, abyÊmy mogli si´ schroniç w Twym sercu. Przez wstawiennictwo Matki Bo˚ej Królowej Pokoju, niech
nas b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen
o. Ljubo Kurtovic̆

Z ˚ycia KoÊcio∏a
Kwiat Karmelu,
Matka i Przewodniczka
List Ojca Âwi´tego z okazji 750.
rocznicy objawienia Szkaplerza
Do Przewielebnych Ojców
J. Chelmers i K. Maccise
Przeora i Prepozyta Generalnego
Zakonów Braci NMP z Góry Karmel.

1. OpatrznoÊciowe wydarzenie ∏aski, jakim by∏ dla KoÊcio∏a Rok Jubileuszowy, sk∏ania go do patrzenia z ufnoÊcià i nadziejà na co dopiero rozpocz´tà
drog´ w nowym tysiàcleciu. „Przemierzajàc drogi Êwiata na poczàtku nowego
stulecia – napisa∏em w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineuente – musimy przyspieszyç kroku... W tej drodze
towarzyszy nam NajÊwi´tsza Maryja

Panna, której... zawierzy∏em trzecie tysiàclecie” (nr 58).
Dlatego z wielkà radoÊcià dowiedzia∏em si´, ˚e Zakon Karmelitaƒski, w swoich obydwu ga∏´ziach, dawnej i reformowanej, zamierza wyraziç synowskà mi∏oÊç wzgl´dem swojej Patronki, poÊwi´cajàc Jej rok 2001, wzywanej jako Kwiat
Karmelu, Matka i Przewodniczka na drodze do Êwi´toÊci. W zwiàzku z tym nie
mog´ nie podkreÊliç szcz´Êliwej zbie˚noÊci, ˚e obchód tego maryjnego roku,
jak przekazuje czcigodna tradycja Zakonu, dla ca∏ego Karmelu przypada w 750tà rocznic´ otrzymania Szkaplerza.
Jest to wi´c obchód, który dla ca∏ej Rodziny karmelitaƒskiej stanowi niezwyk∏à
okazj´ do pog∏´biania nie tylko jej duchowoÊci maryjnej, ale sk∏ania do prze˚ywania jej coraz bardziej w Êwietle
miejsca, jakie Dziewicza Matka Boga
i ludzi zajmuje w tajemnicy Chrystusa
i KoÊcio∏a, i stàd by kroczyç za Nià, która jest „Gwiazdà Nowej Ewangelizacji”.
2. Wiele pokoleƒ Karmelu, od poczàtku a˚ do dzisiaj, w swej w´drówce ku
„Êwi´tej górze, Jezusowi Chrystusowi,
naszemu Panu”, stara∏o si´ kszta∏towaç
swoje ˚ycie w oparciu o przyk∏ad Maryi.
Dlatego w Karmelu, a tak˚e w ka˚dej duszy poruszanej czu∏à mi∏oÊcià ku NajÊwi´tszej Dziewicy i Matce, rozkwita
kontemplacja Tej, która od samego poczàtku umia∏a byç otwarta na s∏uchanie
S∏owa Bo˚ego i pos∏uszna Jego woli
(∑k 2, 9; 51). Maryja bowiem wychowana i ukszta∏towana przez Ducha (por.
∑k 1, 46-55), i uleg∏a natchnieniom Bo˚ym, „sz∏a naprzód w pielgrzymce wiary
i utrzyma∏a wiernie swe zjednoczenie
z Synem a˚ do krzy˚a, przy którym nie bez
postanowienia Bo˚ego stan´∏a (por. J 19,

25), najg∏´biej ze swym Jednorodzonym
wspó∏cierpia∏a z ofiarà Jego z∏àczy∏a si´
matczynym duchem”.
3. Kontemplacja NajÊwi´tszej Dziewicy ukazuje nam Jà jako zatroskanà
Matk´, gdy widzi, jak Jej Syn wzrasta
w Nazarecie (por. ∑k 2, 40. 52), kroczy za
Nim po drogach Palestyny, towarzyszy
Mu na godach w Kanie (por. J 2, 5),
a u stóp Krzy˚a staje si´ Matkà, towarzyszkà Jego ofierze i oddanà wszystkim
ludziom, na mocy daru, jakiego dokonuje
z Niej sam Jezus swemu umi∏owanemu
uczniowi (por. J 19, 26). Jako Matka KoÊcio∏a NajÊwi´tsza Dziewica trwa z∏àczona z uczniami „w ustawicznej modlitwie”
(Dz 1, 14), a jako nowa Niewiasta, która
uprzedza w sobie to, co si´ kiedyÊ dokona
dla nas wszystkich w pe∏nym prze˚ywaniu trynitarnego ˚ycia, zosta∏a wzi´ta do
Nieba, skàd roztacza Êwi´ty p∏aszcz opieki swego mi∏osierdzia na swoje dzieci,
pielgrzymujàce ku Êwi´tej górze chwa∏y.
Tego rodzaju kontemplacyjna postawa umys∏u i serca prowadzi do podziwiania doÊwiadczenia wiary i mi∏oÊci
NajÊwi´tszej Dziewicy, która w sobie
prze˚ywa ju˚ to, co ka˚dy wierzàcy
pragnie i ma nadziej´ prze˚ywaç w tajemnicy Chrystusa i KoÊcio∏a. Dlatego
s∏usznie karmelici i karmelitanki obrali
sobie Maryj´ za Patronk´ i Matk´ duchowà, majà zawsze przed oczyma serca NajÊwi´tszà Dziewic´, która prowadzi wszystkich do doskona∏ego poznania i naÊladowania Chrystusa.
W ten sposób rozkwita za˚y∏oÊç duchowych relacji, jakie coraz bardziej
nasilajà komuni´ z Chrystusem i z Maryjà. Dla Cz∏onków Rodziny karmelitaƒskiej Maryja, Dziewicza Matka Boga i ludzi, nie tylko jest wzorem do naÊladowania, ale równie˚ jest s∏odkà
obecnoÊcià Matki i Siostry, w której
majà pok∏adaç nadziej´. Stàd s∏usznie
Êwi´ta Teresa od Jezusa zach´ca∏a:
„NaÊladujcie Maryj´ i rozwa˚ajcie to,
jaka musi byç wielkoÊç tej Pani i jaka to
korzyÊç mieç jà za Patronk´”.
4. To pr´˚ne ˚ycie maryjne, które
wyra˚a si´ w ufnej modlitwie, w pe∏nym zachwytu uwielbieniu i pilnym naÊladowaniu, prowadzi do zrozumienia
najbardziej autentycznej formy nabo˚eƒstwa do NajÊwi´tszej Dziewicy, wyra˚onej w skromnym znaku Szkaplerza, jakim jest poÊwi´cenie si´ Jej Niepokalanemu Sercu. W ten sposób
w sercu dokonuje si´ coraz wi´ksza komunia i za˚y∏oÊç z NajÊwi´tszà Dziewi-
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cà, „jako nowy sposób ˚ycia dla Boga
i przed∏u˚enia na ziemi mi∏oÊci Syna
Jezusa do Jego Matki”. W taki sposób,
wed∏ug wyra˚enia si´ B∏ogos∏awionego
m´czennika karmelitaƒskiego, Tytusa
Brandsmy, ustawiamy w g∏´bokiej syntonii z Maryjà Theotokos, stajàc si´ tak
jak Ona przekazicielami ˚ycia Bo˚ego:
„Równie˚ do nas Pan posy∏a swego
anio∏a..., tak˚e my powinniÊmy przyjàç
Boga do naszych serc, nosiç Go w naszych sercach, karmiç Go i pomagaç
Mu wzrastaç w nas w taki sposób, jakby On z nas si´ narodzi∏ i ˚y∏ z nami jako Bóg-z-nami Emanuel”.
To bogate dziedzictwo maryjne
Karmelu z biegiem czasu, poprzez rozszerzanie si´ nabo˚eƒstwa Szkaplerza
Âwi´tego, sta∏o si´ skarbem dla ca∏ego
KoÊcio∏a. Dzi´ki swej prostocie, dzi´ki
antropologicznej wartoÊci oraz dzi´ki
podniesieniu do roli Maryi stosunku do
KoÊcio∏a i ludzkoÊci, to nabo˚eƒstwo
zosta∏o g∏´boko i szeroko przyj´te
przez lud Bo˚y, tak ˚e w obecnym Kalendarzu liturgicznym KoÊcio∏a powszechnego znalaz∏o swój wyraz we
wspomnieniu 16 lipca.
5. W znaku Szkaplerza uwidacznia
si´ skuteczna synteza maryjnej duchowoÊci, która zasila pobo˚noÊç ludzi
wierzàcych, uczulajàc ich na mi∏osna
obecnoÊç Dziewicy Matki w ich ˚yciu.
Szkaplerz w istocie swojej jest „habitem”. Ten, kto go przyjmuje zostaje
w∏àczony lub stowarzyszony w mniej
lub wi´cej Êcis∏ym stopniu z Zakonem
Karmelu, poÊwi´conym s∏u˚bie Matki
NajÊwi´tszej dla dobra ca∏ego KoÊcio∏a.
Kto wi´c przywdziewa Szkaplerz, zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu,
aby „spo˚ywa∏ jej owoce i jej zasoby”
(por. Jr 2, 7) oraz doÊwiadcza s∏odkiej
i macierzyƒskiej obecnoÊci Maryi w codziennym usi∏owaniu, by wewn´trznie
si´ przyoblekaç w Jezusa Chrystusa
i okazywaç Go ˚yjàcego w sobie dla dobra KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci.
Zatem znak Szkaplerza przywo∏uje
dwie prawdy: z jednej strony ustawicznà opiek´ NajÊwi´tszej Dziewicy,
i to nie tylko w czasie drogi ˚ycia, ale
tak˚e w chwili przejÊcia ku pe∏ni wiecznej chwa∏y; z drugiej zaÊ ÊwiadomoÊç,
˚e nabo˚eƒstwo do Niej nie mo˚e ograniczaç si´ tylko do modlitw i ho∏dów
sk∏adanych Jej w pewnych okolicznoÊciach, ale powinna stanowiç „habu”,
to jest sta∏e ukierunkowanie swego
chrzeÊcijaƒskiego post´powania, z∏o˚o-

nego z modlitwy i ˚ycia wewn´trznego,
za poÊrednictwem praktyki Sakramentów i konkretnego pe∏nienia uczynków
mi∏osierdzia duchowego i fizycznego.
W ten sposób Szkaplerz staje si´ znakiem „przymierza” i wzajemnej komunii pomi´dzy Maryjà i wiernymi: on
bowiem w sposób konkretny t∏umaczy
to przekazanie, jakiego na krzy˚u Jezus
dokona∏ Janowi, a w nim nam wszystkim, swojej Matki, oraz powierzenie
umi∏owanego aposto∏a i nas Jej, którà
ustanowi∏ nasza Matkà duchowà.
6. Tej maryjnej duchowoÊci, która
wewn´trznie kszta∏tuje osoby i upodabnia je do Chrystusa, pierworodnego
wÊród wielu braci, wspania∏ym przyk∏adem Êwiadectwa Êwi´toÊci i màdroÊci
jest bardzo wielu Âwi´tych m´˚czyzn
i niewiast Karmelu, którzy wszyscy wyroÊli w cieniu i pod opiekà Matki.
Równie˚ i ja od bardzo d∏ugiego czasu nosz´ na moim sercu Szkaplerz Karmelitaƒski! Z mi∏oÊci, jakà ˚ywi´ wobec wspólnej Matki niebieskiej, której
opieki doÊwiadczam ustawicznie, ˚ycz´, aby ten rok maryjny dopomóg∏
wszystkim zakonnikom i zakonnicom
Karmelu oraz pobo˚nym wiernym, którzy Jà czczà jako Jej dzieci, ˚eby wzrastali w Jej mi∏oÊci i promieniowali
w Êwiecie obecnoÊcià tej Niewiasty milczenia i modlitwy, wzywanej jako Matka mi∏osierdzia, Matka nadziei i ∏aski.
Z tymi ˚yczeniami ch´tnie udzielam
Apostolskiego B∏ogos∏awieƒstwa wszystkim zakonnikom, mniszkom, siostrom
i wiernym Êwieckim z Rodziny karmelitaƒskiej, którzy tak wiele czynià dla szerzenia wÊród ludu Bo˚ego prawdziwego
nabo˚eƒstwa do Maryi, Gwiazdy Morza
i Kwiatu Karmelu!
Z Watykanu, 25 marca 2001 r.
Jan Pawe∏ II

Regu∏a Szkaplerza
Przywileje Szkaplerza
karmelitaƒskiego
o Kto umrze odziany Szkaplerzem
Êwi´tym, nie zostanie pot´piony.
o Noszàcy Szkaplerz Êwi´ty zapewnia
sobie opiek´ Matki Bo˚ej w tym ˚yciu, a w szczególnoÊci w godzin´
Êmierci.
o Ka˚dy, kto pobo˚nie nosi Szkaplerz
i naÊladuje cnoty Maryi, zostanie wybawiony z czyÊçca w pierwszà sobot´
po swojej Êmierci.

o Ci, którzy nale˚à do Bractwa Szkaplerznego sà duchowo z∏àczeni z Zakonem Karmelitaƒskim i majà udzia∏
w jego duchowych dobrach za ˚ycia
i po Êmierci, a wi´c: we Mszach Êw.,
Komuniach Êw., umartwieniach, modlitwach, postach, itp.

Obowiàzki nale˚àcych
do Bractwa Szkaplerznego
o Przyjàç Szkaplerz karmelitaƒski z ràk
kap∏ana.
o Wpisaç si´ do Ksi´gi Bractwa Szkaplerznego.
o W dzieƒ i w nocy nosiç na sobie Szkaplerz.
o Odmawiaç codziennie modlitw´ naznaczonà w dniu przyj´cia do Bractwa
(zwykle „ZdrowaÊ Maryjo” lub „Pod
Twojà obron´”...)
o NaÊladowaç cnoty Matki NajÊwi´tszej
i szerzyç Jej czeÊç.
Dzi´kujàc Bogu Ojcu za ∏ask´ Dwudziestu Lat obecnoÊci poÊród nas Matki
Bo˚ej, pragniemy przedstawiaç dzie∏a,
które powsta∏y pod wp∏ywem or´dzi p∏ynàcych z Medziugorja.
Rozpoczniemy od dzie∏a ojca Jozo Zovko, o którym ju˚ wspomnieliÊmy w poprzednim numerze.

Owoce objawieƒ
Medunarodno Kumstvo
Djetetu Herceg-Bosne
(Mi´dzynarodowa Fundacja
Rodziców Chrzestnych
dla dzieci z BoÊni-Hercegowiny)
„I kto by przyjà∏ jedno takie dziecko
w imi´ moje, Mnie przyjmuje” Mt 18,5
Fundacja „Medunarodno Kumstvo
Djetetu Herceg-Bosne (Mi´dzynarodowa Fundacja Rodziców Chrzestnych
dla dzieci z BoÊni-Hercegowiny) powsta∏a w grudniu 1992 roku, aby nieÊç
pomoc materialnà i duchowà dzieciom,
które w czasie wojny straci∏y jedno, albo obydwoje rodziców. Idea za∏o˚enia
tej Fundacji dojrza∏a w sercu ojca Jozo
w chwili najwi´kszego bólu i cierpienia
narodów w BoÊni – Hercegowinie oraz
w Chorwacji.
Owa szlachetna intencja, która odzwierciedla or´dzia Matki Bo˚ej z Medziugorja, dotar∏a do wielu serc na ca∏ym Êwiecie. Za jej natchnieniem wielu
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ludzi sta∏o si´ ojcami i matkami
chrzestnymi dzieci, które zosta∏y pozbawione mi∏oÊci rodziców i ciep∏a domowego ogniska przez wojn´ nap´dzanà si∏ami z∏a; wojna uczyni∏a z nich
wygnaƒców i uciekinierów wojennych.
Od samego poczàtku, celem naszej
Fundacji by∏o nie tyle gromadzenie
i przechowywanie informacji i statystyk, co przywrócenie tym dzieciom
uÊmiechu, a sercom wdów nadziei, by
przekonaç niewinne ofiary wojny, ˚e
zawsze sà ludzie, którzy kochajà.

Dzisiaj nasza Fundacja troszczy si´
o ponad 4000 dzieci:
• poprzez program rodziców chrzestnych („kumów”),
• za poÊrednictwem odnowy duchowej i wakacji letnich na wyspie Jakljan,
• poprzez prac´ Instytutu Âwi´tej Rodziny.
Pod macierzyƒskim p∏aszczem Królowej Pokoju, Fundacja Me_unarodno
Kumstvo Djetetu Herceg-Bosne
sta∏a si´ wielkà rodzinà, nape∏niajàcà
mi∏oÊcià i dobrocià wszystkie serca jej
cz∏onków i sympatyków, zarówno tych,
którzy obdarowujà jak i tych, którzy
otrzymujà dary.
Program Rodziców Chrzestnych
Poprzez program rodziców chrzestnych, ojcowie i matki chrzestne w wi´kszoÊci potrafili znale˝ç sposób na to, by
towarzyszyç tym dzieciom, idàc za natchnieniem Ewangelii: w modlitwie
i przyja˝ni, oprócz pomocy finansowej.
Ojciec czy matka chrzestna zobowiàzuje si´ pomagaç swemu chrzeÊniakowi
czy chrzeÊniaczce do ukoƒczenia 18.
lat, albo do ukoƒczenia studiów. Za poÊrednictwem swych koordynatorów nasza Fundacja Rodziców Chrzestnych
dzia∏a w 11 krajach Êwiata.
Na przestrzeni szeÊciu lat istnienia
i pracy, zorganizowaliÊmy setki spo-

tkaƒ ojców i matek chrzestnych z dzieçmi w Medziugorju, Sirokim Brijegu
i na wyspie Jakljan. Ka˚de z tych spotkaƒ Êwiadczy o owocach bezwarunkowej mi∏oÊci, o zapomnianych ju˚ ∏zach
i o odradzajàcej si´ nadziei.
„... Przypominam sobie nasze pierwsze spotkanie w Medziugorju – Twojà
serdecznà twarz i to, jak mnie do siebie
przytuli∏eÊ. Wreszcie pogodzi∏am si´
z tym, ˚e utraci∏am mojego ukochanego
tatusia, ale dopóki Ty jesteÊ, dopóty jest
moja rodzina, zawsze b´d´ si´ czu∏a
szcz´Êliwa i bezpieczna...” – Vanja
„Wraz z up∏ywem czasu, mój ojciec
chrzestny i ja bardzo si´ zaprzyja˝niliÊmy. RzeczywiÊcie, sta∏ si´ dla mnie
jakby drugim ojcem. Nawet jeÊli on ma
swà w∏asnà rodzin´, zawsze o mnie pami´ta...” – Ljubica
„... Zanim wsiad∏am do autobusu,
pad∏yÊmy sobie w ramiona. Tak jak
przy naszym pierwszym spotkaniu nie
chcia∏a mnie puÊciç. Tym razem szlocha∏a, trwa∏o to kilka minut gdy tuli∏am
jà do siebie. I znów, wzruszona jej rozbrajajàcà mi∏oÊcià i szczeroÊcià, czu∏am jak rozp∏ywa si´ we mnie serce,
z wielkim trudem powstrzymywa∏am
∏zy. Macha∏yÊmy sobie r´kà na po˚egnanie, a˚ zupe∏nie straci∏am jà z oczu
i zrozumia∏am, ˚e jakaÊ czàstka mego
serca zosta∏a tam, z Tanià”- Chris
Wilson, USA
Wyspa Jakljan
Podczas naszych licznych spotkaƒ
z dzieçmi, zrozumieliÊmy ˚e zarówno
dzieciom jak i rodzinom potrzebna jest
pomoc duchowa. Zatem opracowaliÊmy program odnowy duchowej oraz
wakacji letnich.
Latem oko∏o 2000 dzieci wraz z matkami czy opiekunami, podzielonych
jest na dziewi´ç grup i ka˚da sp´dza
dziewi´ç dni na wyspie Jakljan.
Wszystkie koszta pokrywa wk∏ad finansowy i materialny naszych przyjació∏ i dobroczyƒców, uczestnicy nie
majà ˚adnych wydatków.
Otoczone mi∏oÊcià i troskà kap∏anów, sióstr zakonnych, lekarzy, wolontariuszy i personelu na wyspie Jakljan,
ocala∏e dzieci i ich rodzice, znale˝li si∏´, by otworzyç swe serca i po raz
pierwszy powiedzieç o swym bólu
i cierpieniu. Odkryli balsam kojàcy rany uczestniczàc w naszym programie.
„... Ka˚de poranne spotkanie sprawia∏o, ˚e stawa∏am si´ coraz bardziej

szcz´Êliwa, jako ˚e, pomimo faktu, i˚
byliÊmy tak ró˚ni, jest coÊ co nas
wszystkich ∏àczy – utrata tych, którzy
byli nam najdro˚si. Czuj´ tu, ˚e jestem
wÊród swoich, czuj´ ˚e przyjmujà mnie
z mi∏oÊcià” – Branka, 14 l.
„Poprzez dzielenie si´ Êwiadectwem,
zrozumia∏am, ˚e nie jestem jedynà osobà, która cierpi i ˚e mój ból wcale nie
jest najtrudniejszy do uniesienia.
Strach i uczucie odrzucenia, które
przedtem nigdy mnie nie opuszcza∏y, teraz znik∏y bez Êladu” – Marija, jedna
z Matek
„Otrzyma∏am kojàcy balsam na rany
mojej duszy. Moje serce by∏o przepe∏nione Mi∏oÊcià do Boga i do ca∏ej ludzkoÊci. Teraz b´d´ si´ modliç o to, bym
potrafi∏a przekazywaç to wszystko, co
tutaj otrzyma∏am, tym wszystkim, z którymi ˚yj´” – Matka
Instytut Swi´tej Rodziny
Poprzez projekt wybudowania „Instytutu Âwi´tej Rodziny” pragniemy
przynieÊç opiek´ i bezpieczeƒstwo
tym wszystkim, którzy sà najbardziej
zranieni – dziewcz´tom w wieku szkolnym, osieroconym przez obydwoje rodziców w czasie wojny.
W pierwszej fazie budowy, przygotowano dla dziewczàt pomieszczenia
z mo˚liwoÊcià mieszkania i nauki.
Opieka nad dziewcz´tami i ich wychowanie powierzone zosta∏o Siostrom
Franciszkankom.
W drugiej fazie, przewidziane jest
wybudowanie wielofunkcyjnej sali
oraz koÊcio∏a.
Instytut Âwi´tej Rodziny da ka˚dej
z dziewczàt szans´ na dzieciƒstwo otoczone troskà, szans´ na otrzymanie wykszta∏cenia, na duchowe wzrastanie,
poniewa˚ wojna pozbawi∏a je tego
wszystkiego.
Sytuacja powojenna w BoÊni – Hercegowinie, kraju do dziÊ pe∏nym napi´ç
i niepewnoÊci, nie pozwala zapomnieç
i przebaczyç. Je˚eli chcemy, aby te
dziewczynki sta∏y si´ pokoleniem Nadziei, naszym obowiàzkiem jest pomóc
im przezwyci´˚yç ból i nienawiÊç, tak
aby u∏o˚y∏y sobie ˚ycie, na jakie zas∏uguje ka˚da ludzka istota.
W kraju zdewastowanym i zniszczonym przez wojn´, ten budynek, wznoszony dzi´ki szczodrobliwym darom
„ma∏ych ludzi o wielkim sercu”, stanie
si´ Êwiat∏em nadziei prawdziwym pomnikiem mi∏oÊci.
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WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Tegoroczne przygotowania do rocznicy objawieƒ min´∏y w duchu modlitwy i pracy.
Dzia∏ania modlitewe opiera∏y si´ na
odprawianiu nowenny. Codziennie
o 16.00 odmawiano ca∏y ró˚aniec na
Podbrdo, po mszy Êw. specjalne rozwa˚ania, i adoracja od 22.00-23.00. Kazania podczas wieczornych mszy Êw. poÊwi´cone by∏y roli Maryi w Êwietle
Ewangelii i or´dzi.
Marsz pokoju 9. ju˚ z kolei odby∏ si´
w niedziel´. Uczestniczy∏o w nim wraz
z Vickà i Jakovem ponad 12.000 osób.
Homili´ w wigili´ objawieƒ wyg∏osi∏
o. Miron Simriç, który m. in. powiedzia∏: „Wielka liczba pielgrzymów, oraz
j´zyków, w których czytano Ewangeli´
(17) Êwiadczy o tym, ˚e lud Bo˚y odpowiedzia∏ na ten nadprzyrodzony znak
i ofert´ jakà daje nam Niebo ju˚ od 20.
lat. Na poczàtku tej mszy Êw. wezwa∏em
was, abyÊcie weszli w cisz´ w∏asnego
serca i tam spróbowali us∏yszeç g∏os
Boga, bowiem Bóg daje si´ us∏yszeç tylko w ciszy. Niech wi´c dzisiejsze zgromadzenie stanie si´ wielkà modlitwà,
w prawdziwej ciszy ducha, serca t´skniàcego za skupieniem i pokojem. Niebo
zaoferowa∏o nam tutaj prawdziwie irracjonalne zjawisko, na które mo˚emy odpowiedzieç jedynie wiarà i postawà pe∏nego zawierzenia, co dla niektórych wydaje si´ byç szaleƒstwem. W próbach
znalezienia dowodów na istnienie Êwiata nadprzyrodzonego, ludzie zapominajà o prawdzie, ˚e ca∏a nasza wiara stanowi nadprzyrodzonà tajemnic´.
DziÊ zebraliÊmy si´ na modlitwie jako
jeden lud Bo˚y. PrzyszliÊmy tutaj, aby szukaç przebaczenia nie tylko osobistych
grzechów, ale grzechów narodu, z którego
pochodzimy. Zbyt wiele nagromadzi∏o si´
krzywd, dlatego powinniÊmy szukaç przebaczenia dla siebie i dla w∏asnego narodu. Mamy okazj´ wyrzec si´ wszystkiego,
aby nape∏niç si´ ∏askà, obecnà tutaj ju˚ od
20. lat. Mamy okazj´, by ponownie spotkaç si´ z Bogiem, wielbiç Go czystym sercem uwolnionym od grzechów. Nie poddajcie si´ pokusie, ˚e potraficie si´ zmieniç sami bez pomocy Boga!

Czy wiecie co znaczy zawierzyç ∏asce? To taki stan kiedy tracisz grunt
pod nogami, nie mo˚esz na nich ustaç.
To oznacza, ˚e umiesz robiç coÊ co si´
sprzeciwia logice tego Êwiata. To jest
ÊwiadomoÊç tego, ˚e wiesz na pewno,
˚e Bóg jest wi´kszy od ka˚dej naszej
ludzkiej n´dzy. Toczymy obecnie wielkà bitw´ na Golgocie, a jej celem jest
uzyskanie przebaczenia, bo tylko
z niego rodzi si´ pokój. Bez przebaczenia nie ma modlitwy, a bez modlitwy nie ma wiary. Piek∏o to stan,
w którym nie ma przebaczenia. Niech
b´dà wi´c b∏ogos∏awieni ci, którzy
czynià pokój, albowiem oni zostanà
nazwani synami Bo˚ymi. Oby nasz akt
wybaczenia sta∏ si´ cz´Êcià dope∏niajàcà M´k´ Chrystusa i boleÊç Jego
Matki. ZebraliÊmy si´ dzisiaj, aby
wpatrywaç si´ w Maryj´ i razem z Nià
nieÊç swój krzy˚. Anem”.
Proboszcz o. I. Sesar w wywiadach
dla prasy podkreÊli∏: „Medziugorje jest
darem Nieba, darem od Boga dla
wszystkich ludzi na Êwiecie. Pielgrzymi
oczekujà od nas mieszkaƒców parafii,
byÊmy ˚yli wg or´dzi i dawali Êwiadectwo w∏asnym ˚yciem, a nie tylko s∏owami, albowiem jak mówi Êw. Jakub
„wiara bez uczynków jest martwa”.
Na pytanie czym jest obecnie Medziugorje odpowiedzia∏: „Medziugorje
jest rozpoznawalne dzisiaj w ca∏ym
Êwiecie, gdy˚ chyba nie ma kraju, z którego by tutaj nie przybyli pielgrzymi.
Przybywajà do miejsca modlitwy, poniewa˚ wspó∏czesny cz∏owiek tak dalece odszed∏ od Boga, ˚e zatraci∏ sens ˚ycia i próbuje go ponownie odnalezç.
Cz∏owiek wspó∏czesny poszukuje Boga
na ró˚ne sposoby i w ró˚nych formach.
Matka Bo˚a i KoÊció∏ w Medziugorju
odpowiadajà na te potrzeby poprzez
odnowienie modlitwy i o˚ywienie ˚ycia
sakramentalnego”.
W celu umo˚liwienia lepszego dojazdu odnowiono szos´ na odcinku 600 m
prowadzàcà do g∏ównego skrzy˚owania. Ukoƒczono remont wokó∏ koÊcio∏a
i wykonano ogrodzenie przy o∏tarzu
polowym.
Objawienie Iwance jak co roku odby∏a si´ 25 czerwca w obecnoÊci jej rodziny. Matka Bo˚a by∏a radosna, rozmawia∏a z Iwankà o przysz∏oÊci KoÊcio∏a i da∏a or´dzie – patrz str. 1.

Serwis rodzinny
Otwórz si´ na bli˝niego!
c.d.
Najwi´kszym jednak wydarzeniem,
niespodziankà, ogromnà ∏askà by∏o dla
mnie to, ˚e mog∏em w tym „dziwnym”
stanie ducha przez kilka minut trzymaç
Ciebie Bo˚e w swoich r´kach i rozmawiaç z Tobà. W tak bezpoÊredniej bliskoÊci mówiç do Ciebie Panie w taki
sposób jakbyÊ sta∏ przede mnà w ca∏ej
Swej okaza∏oÊci i pot´dze. Czu∏em
Twoje Tchnienie Panie przy mnie, da∏eÊ
mi ∏ask´ doÊwiadczenia Twojej niepoj´tej wielkoÊci i ∏askawoÊci. Jak˚e strasznie si´ ba∏em tej odpowiedzialnoÊci jakà
mia∏em. Trzyma∏em w r´kach Ciebie,
który stworzy∏eÊ i przenikasz ca∏y
wszechÊwiat. WszechÊwiat, który swym
niepoj´tym dla nas ludzi ogromem nieustannie wychwala Ciebie ukazujàc
nam Twojà wspania∏oÊç i hojnoÊç zawartà w milionach stworzeƒ, od najwi´kszych a˚ do mikroorganizmów
z takà precyzjà i z takim pi´knem
ukszta∏towanych, jak i Twà wielkoÊç,
moc i pot´g´, którà wyra˚ajà i wychwalajà stwarzane i gaszone przez Ciebie
gwiazdozbiory w niepoj´tej przez nas
przestrzeni i czasie. Trzyma∏em w moich r´kach Ciebie, tak pot´˚nego Boga,
KtóryÊ tak mnie ukocha∏, ˚e zni˚y∏eÊ si´
do tak ma∏ej postaci, bym móg∏ Ci´ doÊwiadczyç moimi zmys∏ami, KtóryÊ tak
mi zaufa∏, ˚e mia∏em Ci´ w swoim r´ku,
by potem daç mi si´ spo˚yç, byÊ ˚y∏ we
mnie, a ja w Tobie. By∏a chwila zwàtpienia: czy to jest mo˚liwe? Ale zaraz
zabrzmia∏y mi w uszach s∏owa o. Jozo:
„To co martwe nie mo˚e dawaç ˚ycia,
˚ycie mo˚e dawaç tylko ten co ˚yje”.
DoÊwiadczenie ∏aski i zrozumienie,
˚e nie mog´ mieç Ci´ dla siebie samego, ale musz´ zapominajàc o sobie
nieÊç Ci´ tym braciom i siostrom, którzy nie znajà Twej mi∏osiernej mi∏oÊci,
którzy nie pojmujà tego, ˚e Ty nie tyle
nas kochasz, ale JesteÊ samà Mi∏oÊcià,
˚e chcesz nas tà mi∏oÊcià obdarowaç,
byÊmy mieli radoÊç i szcz´Êcie ju˚ tu na
ziemi, choç mo˚e nie takie jak my sobie
to wyobra˚amy. I ˚e naprawd´ kto raz
Ci´ choç przez chwil´ doÊwiadczy takim jakim JesteÊ, pragnie tylko Ciebie,
a kto trwa w Tobie, a Ty w nim nie ma
ju˚ pragnienia, bo jest u ˝ród∏a, sta∏ si´
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˝ród∏em, by poiç spragnionych. Uderzy∏a mnie modlitwa o. Jozo za nas: „Spraw
Panie aby Twoje oblicze by∏o rozpoznawalne w nich”.
W kaplicy siada∏em sobie z boku i lubi∏em przyglàdaç si´ waszym bracia
i siostry zmienionym obliczom. Dzi´ki
Twojej ∏asce Panie i ja mog∏em tak modliç si´ z nieznanà mi dotàd mocà i skupieniem. Jak˚e wiara moja wzrasta∏a,
gdy za te „moje” modlitwy otrzymywa∏em podzi´kowania od braci i sióstr, gdy
otrzymywa∏em natychmiastowà pomoc,
odpowied˝ lub potwierdzenie od osób
przys∏anych mi przez Ciebie Panie. Skàd
raptem taka moc modlitwy? I znów s∏ysz´ s∏owa o. Jozo „... aby wejÊç w kontakt z Bogiem trzeba bardzo piel´gnowaç
dar wiary” i jeszcze: „wiar´ trzeba ukierunkowywaç jak anten´ telewizyjnà, trzeba jà ukierunkowaç na Jezusa i daç jej
moc poprzez modlitw´”.
Przypominam sobie inne pouczenia:
„wiara nas uzdrawia”, i rodzàcà si´ wàtpliwoÊç: czy mo˚na byç uzdrowionym
z tak wielu wewn´trznych zranieƒ, czy
Bogu uda si´ zerwaç z nas te wszystkie
maski, uleczyç przerost ambicji, zarozumia∏oÊci, zatwardzia∏oÊci, zniszczyç t´
skorup´ okalajàcà nasze serca z obaw, l´ków przed sobà nawzajem i przed samym Bogiem? A o. Jozo mówi: „Nasz
Bóg nigdy si´ nie l´ka, nie upada, kocha
ka˚dego z nas i zale˚y Mu ˚eby nikt nie
zginà∏”. Zrozumia∏em, ˚e od nas wiele
zale˚y, ˚e mamy wolnà wol´, mo˚emy
wybraç: Bóg albo Êwiat. Gdy nie potrafimy czuwaç nad wiarà, gdy os∏abnie jej
moc – modlitwa i gdy zmienimy ukierunkowanie tej anteny z Jezusa na siebie
samego, na ten Êwiat, wówczas wkradajà
si´ najpierw wàtpliwoÊci, a pó˝niej stopniowo tracimy wiar´.
Ostatni dzieƒ – jego modlitwa i b∏ogos∏awieƒstwo nad ka˚dym z nas. Pó˝niej
zapyta∏em jednà siostr´ czy coÊ czu∏a
gdy o. Jozo dotknà∏ jà, modli∏ si´ i b∏ogos∏awi∏. Odpowiedzia∏a mi: „To nie o. Jozo mnie dotknà∏, to dotknà∏ mnie Jezus”.
Dzi´kuj´ Ci Panie za t´ siostr´. Tak i ja
odczuwa∏em najwyra˝niej, ˚e to Ty Panie dotyka∏eÊ nas i chcia∏eÊ uleczyç nasze
zranione, pe∏ne ozi´b∏oÊci serca r´kami
o. Jozo. I znów us∏ysza∏em w sercu s∏owa o. Jozo z pierwszego dnia: „czy Jezusowi uda si´ z tobà?”. Uda∏o Mu si´ ze
mnà, czy te˚ odjad´ stàd zasmucony, jak
bogaty m∏odzieniec z Ewangelii Êw. Mateusza? A gdyby Mu si´ jednak nie uda∏o, to co b´dzie dalej? I ju˚ s∏ysz´ s∏owa

o. Jozo: „Wszyscy majà ziarno wiary,
tylko niektórzy zbyt g∏´boko je zakopali”.
Pozostaje wi´c zawsze nadzieja jak ta
por´cz zabezpieczajàca nas wspinajàcych si´ po schodach wiary na same
szczyty mi∏oÊci.
By∏y to rekolekcje niepowtarzalne,
jedyne w ˚yciu, dzi´kuj´ Panie w imieniu wszystkich za wsparcie i si∏y bo bez
Twojej pomocy, któ˚ by wytrwa∏ w te
dni, tak intensywnie prze˚ywane, po 1617 godzin dziennie. Tobie Panie wszelka
czeÊç, chwa∏a i uwielbienie.
Tyle potrafi∏em wyraziç s∏owami,
czego nie mo˚na tak naprawd´ wyraziç.
Trzeba to prze˚yç. Próbowa∏em kiedyÊ
˚ycia bez Boga, teraz skosztowa∏em ˚ycia z Bogiem w sercu i wiem jedno. Rozmowy z Nim, modlitwy, poznawanie
Go, odkrywanie i wykonywanie Jego
woli nie ma nic wspólnego z nudà. Jest
wielkà radoÊcià i najwi´kszà przygodà
w ˚yciu. Bezgranicznie warto dla Niego
poÊwi´ciç tu na ziemi wszystko. Pokrywam milczeniem, ten ca∏y czas, gdy doÊwiadczalnie odczuwa∏em Twojà Panie
oblubieƒczà mi∏oÊç, bo od s∏ów wdzi´cznoÊci i uwielbienia Ciebie Bo˚e dochodz´ ju˚ tylko do adoracyjnej ciszy...
Któ˚ jak BÓG!
Jako wynagrodzenie za to wspomnienie, (choç wiem, ˚e sam bez ∏aski Bo˚ej
bym tego nie napisa∏), niech wolno mi
b´dzie na ∏amach „Echa” powiedzieç
jeszcze s∏owo od siebie.
Na pewno ucieszycie si´ te˚ bracia
i siostry, gdy w swoim i waszym imieniu
jeszcze raz goràco podzi´kuj´ ojcu Jozo
oraz duchowemu opiekunowi naszej
pielgrzymki ksi´dzu Józefowi, siostrze
Ewie, która wszystko zorganizowa∏a
i wyjàtkowej t∏umaczce siostrze Zofii, za
którà mog´ ju˚ te˚ powiedzieç: ciesz´ si´
˚e ˚yj´ i ciesz´ si´ ˚e umr´. Wszystkim
dedykuj´ s∏owa jednego z najwi´kszych
autorytetów moralnych XX w. Alberta
Schweitzera: „Âwiat jest pe∏en ozi´b∏oÊci, poniewa˚ ludzie nie majà odwagi,
byç tak serdeczni, jakimi sà naprawd´”.
My doÊwiadczyliÊmy, ˚e mo˚emy mieç
t´ odwag´. ˚ycz´ wam i sobie, by jeszcze
bardziej ona wzrasta∏a, byÊmy pozostawali jednà rodzinà wzrastajàcà na ca∏à
Polsk´ i poza jej granice. Jezus potrzebuje naszej mi∏oÊci!!! Pozdrawiam wszystkich uczestników tej pielgrzymki- rekolekcji. O wszystkich pami´tam w modlitwach i prosz´ o wasze modlitwy.
Wasz brat Mariusz.

„B∏ogos∏awieni ubodzy
w duchu...” c.d.
W tym momencie, oko∏o godziny
15.10, wesz∏a Vicka i po˚egna∏a si´
z ka˚dym cz∏onkiem Wspólnoty, poprzez serdeczny uÊcisk d∏oni. Natomiast
ze wszystkimi – jednym radosnym
„Ciao!” Po˚egnaliÊmy Vick´ bardzo
spontanicznie oklaskami, w nadziei na
kolejne spotkanie...
Ks. Stefano kontynuowa∏... „Wa˚ne
jest, abyÊcie równie˚ zaufali” (...).
„Prosz´ was jeszcze, nie przywo˝cie
s∏odyczy. W Chorwacji, jak rodzice
przyje˚d˚ali, to wtedy spi˚arnia by∏a pe∏na s∏odyczy. S∏odycze na pewno nie sà
niczym dobrym na naszà wàtrob´. Wszyscy ch∏opcy od narkotyków majà problemy z wàtrobà. To nie jest nic dobrego.
Przywie˝cie lepiej jakiÊ m∏otek, ∏opat´,
taczki. Od tego przechodzi ból wàtroby.
Poza tym te rzeczy dajà wi´cej ch´ci do
˚ycia. ˚artuj´ oczywiÊcie” (...).
„Pierwszà rzecz, którà musicie zrobiç,
to pozbyç si´ wstydu i strachu, by nie
kryç, ˚e wasze dziecko jest narkomanem
i jest we Wspólnocie. Bardzo cz´sto
wstydzimy si´ tego. Ch∏opak, który by∏
we W∏oszech po 2. latach pojecha∏ do
swego domu. Przechodzàc przez miasto
spotka∏ kilku przyjació∏ swego ojca.
Wszyscy mówili mu: „S∏yszeliÊmy, ˚e by∏eÊ w Ameryce na studiach!” On odpowiada∏: „O..., tak!”. Rodzina boi si´,
wstydzi, chowa” (...). „My rozumiemy
to, co prze˚ywaliÊcie. Teraz jest moment
dojrza∏oÊci, aby zaakceptowaç t´ sytuacj´, przyjàç jà. Trzeba mówiç prawd´
wszystkim tym, którzy pytajà o to, gdy˚
nie musicie si´ ju˚ wi´cej wstydziç”.
Don Stefano bardzo nas wszystkich
wzmocni∏ i dowartoÊciowa∏ stwierdzajàc, m. in.: „Bardzo ma∏o Domów otworzyliÊmy takich w∏aÊnie jak tutaj, gdzie
tak wiele osób zaanga˚owa∏o si´ w pomoc od samego poczàtku, gdzie warunki
sà bardzo, bardzo ubogie. Musimy powiedzieç Bogu i wam „dzi´kuj´”.
Wszystko to, co dzisiaj znajdujemy tutaj
jest do naszej dyspozycji. Z pewnoÊcià
dlatego, ˚e Bóg wie, jak wielkie potrzeby
tutaj istniejà, jak wiele ch∏opców czeka,
aby ich przyjàç. Dlatego jeszcze raz
wam „dzi´kuj´”.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ oko∏o godziny 1600. Jeden z cz∏onków Wspólnoty
zaprosi∏ nas wszystkich do pamiàtkowego zdj´cia przed Domem. Rozstajàc si´
z ch∏opcami ze Wspólnoty zakr´ci∏a si´
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w oku ∏za. Bo oto ci, skazani przez wielu „mo˚nych tego Êwiata” na Êmierç, na
samozag∏ad´, w trudzie i cierpieniu
wznoszà mozolnie swój Dom, ten,
w którym chcà pomagaç równie˚ innym,
ale przede wszystkim czeka ich ci´˚sza
i nieporównywalnie trudniejsza praca
nad sobà i przezwyci´˚eniem swych
z∏ych sk∏onnoÊci.
˙egnajàc goÊcinne progi Wspólnoty
„Cenacolo” wyruszyliÊmy do swoich domów i swoich dalszych, ˚yciowych obowiàzków. Jednak˚e, ta Wspólnota ciàgle
˚yje w sercach tych osób, które czujà
i rozumiejà problem „Pere∏ o zranionych
sercach”. To inspiruje do podejmowania
nie tylko modlitwy czy postu w ich intencji, ale równie˚ do podejmowania
dzia∏aƒ na rzecz wspierania Wspólnoty
zw∏aszcza teraz, w tych poczàtkach, które zwykle bywajà trudne. Pami´tajmy
wi´c o „Per∏ach”, które w Domu Maryi
Niepokalanej pragnà przezwyci´˚aç
ciemnoÊci swojego dawnego ˚ycia, aby
w pe∏ni prze˚yç „zmartwychwstanie” do
radoÊci i g∏´bokiej wewn´trznej wolnoÊci. Tego im ˚ycz´ z ca∏ego serca!
Krystyna
Dzi´kujàc Bogu za dar Pierwszego Domu Wspólnoty w Polsce nie zapominajmy
w duchu chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci o pomocy w rozwoju Wspólnoty. Pomoc materialnà (paczki z ˚ywnoÊcià przes∏ane
pocztà) lub finansowà mo˚na kierowaç na
konto i adres Domu: Powszechny Bank
Kredytowy SA o/Ko∏obrzeg 11101327411320001837. Wspólnota Cenacolo –
Fundacja bpa Cz. Domina w Ko∏obrzegu.
Informacje zwiàzane z przyj´ciami
do Wspólnoty: Na poczàtku prosimy
wszystkich, którzy chcà przy∏àczyç si´ do
nas o przybycie ich rodziców na trzy kolokwia do Warszawy: w ka˚dà sobot´ od
1600 do 1800 w parafii Âw. Józefa, ul. Deotymy 41, Warszawa, tel. 022-6104908
Dla wszyskich ch∏opców, których rodzice ju˚ byli na trzech kolokwiach, lub
dla tych którzy nie maja˛ nikogo, prowadzimy kolokwia w ka˚dà sobot´ o 820
i o 1030 w domu parafialnym przy Katedrze w Koszalinie.
Kolokwia dla dziewczàt prowadzone sà
w Medziugorju i prosimy wszystkie osoby zainteresowane o kontakt ze wpólnotà
w Medziugorju.
Wspólnota Cenacolo
Dom Maryi Niepokalanej
Giezkowo 1, 76-024 Âwieszyno

Szcz´Êliwy mà˚
Szcz´Êç Bo˚e
Mam na imi´ Mieczys∏aw. Jestem w∏aÊcicielem firmy handlowej, która zajmuje
si´ elektronikà samochodowà i benzynowymi uk∏adami zasilania do wszystkich
marek europejskich i japoƒskich. Jest to
bardzo trudny dzia∏ techniki samochodowej. Towar importuj´ g∏ównie z Turynu.
Ca∏e swoje ˚ycie bardzo ci´˚ko pracowa∏em – codziennie po kilkanaÊcie godzin na
dob´ przez prawie trzydzieÊci lat. Dorobi∏em si´ pi´knego domu, ∏adnej firmy.
Mam dwoje dzieci ju˚ doros∏ych, które
wychowywa∏a przede wszystkim moja
˚ona. Cz∏owiek móg∏by powiedzieç, ˚e
osiàgnà∏ ju˚ wszystko i jest w pe∏ni szcz´Êcia. Nie, im wi´cej cz∏owiek posiada tym
wi´cej potrzebuje, ˚eby rozwijaç, pomna˚aç, by nie byç w tyle za innymi. To walka o pozycj´, o byt, o przetrwanie. Jednym s∏owem mamona.
Jako szanujàcy si´ obywatel i przedsi´biorca zosta∏em wybrany do Stowarzyszenia Prywatnych Przedsi´biorców, reprezentujàc ponad trzy tysiàce podmiotów gospodarczych w moim mieÊcie, pod Warszawà. W kwietniu 2000 roku przysz∏a do
mnie córka i powiedzia∏a: „Tata za∏atwi∏am ci wycieczk´ do by∏ej Jugos∏awii do
Medziugorja”. Nie wiedzia∏em nawet jak
to si´ wymawia i gdzie ta miejscowoÊç si´
znajduje. Powiedzia∏a: „wypoczniesz sobie, odpr´˚ysz si´ od pracy, od dnia codziennego”. Zgodzi∏em si´ i 28 kwietnia
wyjecha∏em. Chcia∏bym zaznaczyç, ˚e do
koÊcio∏a chodzi∏em przedtem raz, na dwa
lub trzy lata, gdy by∏ pogrzeb, albo Êlub.
Spowiada∏em si´ jeszcze rzadziej.
Tam w Medziugorju ju˚ pierwszego
dnia b´dàc w koÊciele podczas adoracji
bardzo zapragnà∏em spowiedzi Êwi´tej.
Tego samego dnia poszed∏em do przewodnika naszej grupy o. Piotra paulina rezydujàcego w Pradze czeskiej. By∏ to
wspania∏y kap∏an znajàcy kilka j´zyków.
Szed∏ na Gór´ Kri˚evac boso. Tego dnia
s∏oƒce grza∏o niemi∏osiernie. Ja tak˚e szed∏em boso i bez nakrycia g∏owy. Wzià∏em
ze sobà butelk´ wody mineralnej. Doszed∏em do IV Stacji M´ki Paƒskiej. Mia∏em
ogromne pragnienie napiç si´. Zapytywa∏em sam siebie: po co idziesz g∏upcze?
Dla przygody, dla rozrywki? MyÊla∏em w
tym czasie o ró˚nych sprawach mojego
˚ycia, a przede wszystkim o Jezusie Chrystusie, który szed∏ podobnà drogà, Który
na poranionych plecach niós∏ krzy˚. Poniewierany, popychany upada∏ pod ci´˚a-

rem Krzy˚a i pragnienia. Wtedy tam na
górze Kri˚evac zrozumia∏em wiele spraw
oraz sens ˚ycia. Postanowi∏em odmówiç
sobie kropli wody. Po wejÊciu na Gór´
Krzy˚a wod´ tà rozda∏em innym. By∏em
bardzo szcz´Êliwy, ˚e doszed∏em na t´
Gór´, ˚e choç w bardzo niewielkim stopniu zjednoczy∏em si´ z Jezusem, to tak jak
bym w bardzo ma∏ym stopniu pomaga∏
Jezusowi nieÊç krzy˚.
Podczas powrotu, jako pierwszy da∏em Êwiadectwo. Czu∏em si´ bardzo, bardzo szc´Êliwy, ˚e mam opuchni´te nogi,
˚e coÊ zostawi∏em w tej ma∏ej wiosce po∏o˚onej w górach, ale wioz´ ze sobà wiar´, modlitw´ i post. Po powrocie do domu moje ˚ycie zmieni∏o si´ nie do poznania. Modl´ sie codziennie na ró˚aƒcu odmawiajàc tajemnice: radosne, bolesne i
chwalebne. Dwa razy w tygodniu poszcz´
o chlebie i wodzie. Robi´ to o co prosi
Matka Bo˚a w ka˚dym or´dziu.
08.07.2000 r. zosta∏em zaproszony
przez dwie moje przyjació∏ki do Obór do
Sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ ok. godz. 9.00.
Tam bardzo d∏ugo si´ modli∏em przedewszystkim na swoich chorych kolanach. W
tym czasie by∏o bardzo du˚o wiernych z
ca∏ego kraju. Górny i dolny dziedziniec
by∏ zat∏oczony. Ja zajà∏em miejsce blisko
o∏tarza. Przedtem mia∏em kilka snów o
gro˚àcym mi niebezpieczeƒstwie. Pragnà∏em przyjàç Szkaplerz Karmelitaƒski.
Nabycie Szkaplerza równa∏o si´ z cudem,
poniewa˚ trzeba by∏o staç w kolejce w
sklepiku ok. 2-ch godzin. Ok. godz. 14.00
mieliÊmy przerw´ na posi∏ek. Po cichu narzeka∏em sobie, ˚e przyjà∏bym Szkaplerz,
a jestem ju˚ tak zm´czony, ˚e nie wystoj´
w kolejce. Usiad∏em w rowie przy autobusie. Nagle ni stàd ni zowàd podesz∏a do
mnie nieznajoma kobieta – wr´czy∏a mi
ksià˚eczk´ a w niej starannie z∏o˚ony
upragniony Szkaplerz, mówiàc: „to jest
prezent od nieznajomej dla nieznajomego”. Bardzo si´ zdziwi∏em, poniewa˚ nie
wyglàda∏o to na zbieg okolicznoÊci.
Wszed∏em do koÊcio∏a i Ojcowie na∏o˚yli
mi Szkaplerz.
Tego dnia podczas adoracji g∏´boko prze˚ywa∏em M´k´ Paƒskà. Ja twardy facet p∏aka∏em jak dziecko, kl´czàc na kolanach czu∏em ogromny ból, ale zarazem ogrommne
szcz´Êcie z pokory jakà odczu∏em. Na zakoƒczenie adoracji o. Piotr wzià∏ do ràk Hosti´ i
b∏ogos∏awi∏ Nià wiernych. Obszed∏ dziedziniec górny, potem dolny, nast´pnie znów
górny, ja ciàgle kl´cza∏em. Podszed∏ do
mnie, jakby os∏oni∏ a raczej okry∏ mnie swo-
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jà osobà i pob∏ogos∏awi∏ mnie Hostià. Czu∏em bicie serca o. Piotra. Czu∏em si´ tak, jakby ktoÊ dotyka∏ mnie pràdem i razi∏ mnie. To
sam Bóg podszed∏ do mnie i pob∏ogos∏awi∏
mnie. Dlaczego mnie takiego grzesznika?
Po powrocie do domu zdrzemnà∏em si´ 2
godz., po czym uda∏em si´ na gie∏d´ samochodowà, z której wróci∏em przed 16.00.
Przyjecha∏ do mnie znajomy dostawca z towarem z ∑odzi. Powiedzia∏em mu, aby poczeka∏ na mnie ok. 1.5 godziny poniewa˚
mam ogromne pragnienie pójÊç do koÊcio∏a.
Poszed∏em ze swojà znajomà na adoracj´.
Pyta∏em Pana Boga: dlaczego, dlaczego,
dlaczego?
Jak wspomnia∏em na wst´pie jestem w zarzàdzie Stow. Pryw. Przeds. By∏o kiedyÊ
spotkanie w Êrod´, ja pi∏em wod´ koledzy
zaÊ alkohol. Omawiano brudne sprawy z
dziedziny polityki. By∏y rozdzielane ju˚ stanowiska. Bardzo mi si´ to nie podoba∏o, poniewa˚ mam reprezentowaç przedsi´biorców w sprawach gospodarczych, a nie zajmowaç si´ brudnà politykà. Po powrocie z
tego spotkania by∏em chory i zadawa∏em sobie pytania: z kim ja si´ spotykam i co ja tam
robi´? Te w∏aÊnie i inne pytania zadawa∏em
Panu Bogu, na adoracjach.
Pewnego razu mia∏em widzenie jak Pan
Bóg zrzuca pi´knego, m∏odego m´˚czyzn´ z
góry, ubranego w pi´kne futro a˚ do kostek.
Bardzo si´ przestraszy∏em i mówi´: „Panie,
to Ty mnie wyrzuci∏eÊ, czy jestem tak pyszny,
tak bogaty?”. OczywiÊcie nie dosta∏em odpowiedzi. Przy wyjÊciu jedna z sióstr – Ma∏gorzata, da∏a mi ksià˚eczk´ pt.: ’KoÊció∏
wszystkich narodów’. Tematem tej broszurki
by∏a budowa koÊcio∏a na granicy Mongolii,
Chin i Rosji, rysowana przez Matk´ Bo˚à r´kà turystki austryjackiej. Po powrocie do domu przejrza∏em t´ ksià˚eczk´ i przeczyta∏em
s∏owa jakby specjalnie w∏o˚one dla mnie, a
nie pasujàce do treÊci ksià˚eczki: „Szcz´Êliwy mà˚, który nie idzie za radà wyst´pnych,
ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie
zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo Jego rozwa˚a
dniem i nocà” (Ps 1,1-2) Do tego nie mo˚na
ju˚ nic dodaç. Najpierw Medziugorje, potem
Obory ca∏kowicie zmieni∏y moje ˚ycie. Po
Oborach zosta∏em animatorem Wspólnoty
Królowej Pokoju. Moim pragnieniem jest to,
aby w czasie mszy Êw. lub innych uroczystoÊci by∏o tylu wiernych, by nie mogli si´ pomieÊciç w koÊciele, by stali wokó∏ koÊcio∏a.
Chwa∏a Panu
PS. Powoli pragnienie Mieczys∏awa zaczna si´ wype∏niaç. Od 25.05.01 w jego rodzinnej miejscowoÊci zosta∏y wprowadzone
nabo˚eƒstwa medziugorskie.

Pod Szkaplerzem Maryi
w III Tysiàclecie

Od Redakcji

II Ogólnopolski Wieczernik
Królowej Pokoju – Obory 2001

14 lipca 2001r. w Oborach sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji
o b∏ogos∏awieƒstwo dla wszystkich Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa” jak i samego Dzie∏a.

„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:
1000 – przywitanie Matki Bo˚ej
i pielgrzymów
1030 – konferencja o. Pietro Zorza
1100 – Ró˚aniec Âwi´ty
1200 – Msza Êwi´ta
1400 – 1600 – agapa
1600 – konferencja o. Pietro Zorza, 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) 280-11-59, 0602/555 983,
0606/989710, klasztor oo. Karmelitów, Obory 38, 87-645 Zbójno k./Rypina, woj. Kujawsko-Pomorskie.
Wizyta o. Pietro Zorza w Polsce
– lipiec 2001:
13.07.01 – prywatne zwiedzanie Gniezna,
Torunia i okolic
14.07.01 – udzia∏ w II Dniu Pielgrzyma Medziugorskiego w Oborach
15.07. 01– 1215 – Brodnica, parafia Êw. Katarzyny; 1800 – W∏oc∏awek – oo. Franciszkanie
– 0604-33026
17.07-19.07.01 – Wilno – par. Êw. Ducha
Dodatkowe spotkania w okolicy Bia∏egostoku (16.07.01) i Wyszkowa lub Stoczka
Lubelskiego (19.07.01). Informacje o tych
spotkaniach uzyskasz w redakcji.

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
29.07 – 07.08.01. Koszt 570 z∏. 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; 16001013-2001-160883-150.
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

