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Na XII Festiwal M∏odych przyby∏o
ponad 10.000 m∏odych ludzi i ponad
300 kap∏anów z ca∏ego Êwiata. Parafia
Êw. Jakuba zorganizowa∏a t∏umaczenie
symultaniczne konferencji i homilii na 15
j´zyków (wg internetowej strony parafii,
wokó∏ o∏tarza polowego rozbrzmiewa∏y
22 j´zyki!). Wyk∏adowcy i wizjonerzy
wezwali m∏odych, aby wrastali z Maryjà w màdroÊci i mi∏oÊci, tak aby staç si´
Êwiat∏oÊcià Êwiata i solà ziemi, do czego
tak cz´sto wzywa Ojciec Âwi´ty.
O. Rainer van Carnap z Niemiec i o.
Stefan Reufurth z Austrii, mówili o swoim duchowym poszukiwaniu, który doprowadzi∏ ich do kap∏aƒstwa w KoÊciele
Katolickim. O. Kike Cordero z Puerto
Rico porusza∏ m∏odych ludzi swojà radoÊcià i entuzjazmem. Ks. Bennet Tierney,
z Irlandii, cz∏onek Legionów Chrystusa,
rzuci∏ m∏odym wyzwanie: zmieniç spo∏eczeƒstwo... O. Silouane, z Afryki, cz∏onek Wspólnoty B∏ogos∏awieƒstw, zach´ci∏
wszystkich obecnych, by wybrali czystoÊç, by z∏o˚yli Êlub ˚ycia w czystoÊci na
jeden rok, respektujàc swoje cia∏o i cia∏o
osoby, którà kochajà. I wielu z nich powiedzia∏o „tak”!. O. Silouane przywióz∏
ze sobà zespó∏ grajacy regge, który wyst´puje w wielu krajach. Wystàpili wszyscy
wizjonerzy w∏àcznie z Jelenà i Marijanà.
Zwróci∏ si´ do m∏odych równie˚ o. Jozo Zovko, zobowiàzujàc ich do przemiany Êwiata przez modlitw´, nadziej´ i czynnà mi∏oÊç. Siostra Elvira Petrozzi, za∏o˚ycielka Wspólnoty „Wieczernik”, wezwa∏a wszystkich, aby nawzajem uczono
si´ co znaczy prawdziwa, ofiarna mi∏oÊç.
Wezwa∏a dziewcz´ta, aby wybra∏y mi´dzy ˚yciem jak Ewa lub jak Maryja, t∏umaczàc im, ˚e od ich wyboru zale˚y oblicze przysz∏ego Êwiata, który b´dà tworzy∏y. Wieczorem cz∏onkowie Wspólnoty
przedstawili wspania∏y spektakl o mi∏osiernym ojcu, który czeka na swojego
marnotrawnego, zagubionego syna. Podaje si´, ˚e spektakl oglàda∏o 30.000 osób.
O. Daniel Ange powiedzia∏ do nas:
„Matka Bo˚a nie ukazuje si´, ona otwiera oczy widzàcym na krótki moment,
aby mogli jà zobaczyç. Ale przecie˚ zawsze jest obecna!” Mówi∏ do nas o licznych m´czennikach, którzy cierpieli w krajach Europy Wschodniej w czasie re˚imu
komunistycznego i zach´ci∏ m∏odych ludzi
z tych krajów, by przyje˚d˚ali ewangelizowaç kraje Zachodnie. Jest rzeczà zadziwiajàcà, kiedy widzi si´, ˚e Medziugorje sta∏o
si´ miejscem jednoÊci dla cz∏onków KoÊcio∏a, którzy inaczej nie mogliby si´ spo-

tkaç i wspólnie w taki sposób sp´dziç ca∏y
tydzieƒ! Rzec by mo˚na, ˚e stajemy si´
Êwiadkami „nowej wiosny KoÊcio∏a”
o której Ojciec Âwi´ty mówi tak cz´sto
z wielkà radoÊcià.
O. Drago Vujeviç, nowo wyÊwi´cony
franciszkanin z Hercegowiny, mówi∏
o swoim pragnieniu naÊladowania Êw.
Franciszka, który zaprowadzi∏ go do „Zakonu Franciszkanów” po tym jak chcia∏
zostaç dentystà i agronomem. Siostra
Ana Mariç, franciszkanka opowiedzia∏a
o tym jak przywdzia∏a habit po tym jak
by∏a koszykarkà. Milona von Habsburg (z prawdziwych naszych Habsburgów) – de Rambure dawa∏a Êwiadectwo o tym jak przez 10 lat by∏a sekretarkà
o. Slavko, a Cathleen ze Stanów o swojej
pomocy dla Medziugorja.
Muzykujàca rodzina „The Kelly Family” Êpiewali i grali pobo˚ne pieÊni, które
sami komponujà, po swoim nawróceniu
do Boga i do KoÊcio∏a, pod wp∏ywem dotkni´cia Królowej Pokoju. Jak zwykle
konferencjà i modlitwà towarzyszy∏a
mi´dzynarodowa orkiestra i chór z∏o˚ony
z m∏odzie˚y ze wszystkich krajów, pod
dyrekcjà Pero Boras i Slavko Boras.
W piàtek wieczorem, 3 sierpnia, podczas spotkania modlitewnego na Podbrdo,
na które przyby∏y tysiàce m∏odych, Matka
Bo˚a ukaza∏a si´ widzàcemu Iwanowi,
w towarzystwie trzech anio∏ów. By∏a bardzo radosna i powiedzia∏a: „DziÊ jak nigdy
dotàd raduj´ si´ wraz z wami! Drogie dzieci, jako Matka modl´ si´ o pokój w rodzinach i za dzieci”. Podczas gdy wielkie tytu∏y na pierwszych stronach gazet ka˚à
nam wierzyç, ˚e z∏o roÊnie i tryumfuje,
Matka Bo˚a mówi nam, ˚e raduje si´ wraz
z nami jak nigdy dotàd! Nasza Matka
z pewnoÊcià ma ku temu powody! Mo˚emy jedynie pozostawaç przy Niej. „Wykorzystajcie ten czas odpoczynku i pozwólcie
waszej duszy i waszym oczom odpoczàç
w Bogu” (25 lipca 2001).
W nocy z soboty na niedziel´ (4/5) przypad∏y kolejne urodziny Matki Bo˚ej. M∏odzie˚ zebrana o godzinie 0.00 przy figurce
przed koÊcio∏em wyÊpiewywa∏a „Happy
birthday” jak równie˚ i „Magnificat” Matce Bo˚ej. Znalaz∏ si´ równie˚ kap∏an, który
w tym tak szczególnym momencie udzieli∏
zebranym b∏ogos∏awieƒstwa.
W ciàgu tych szeÊciu dni mo˚na by∏o
doÊwiadczyç wielkiej ∏aski. Tysiàce m∏odych ludzi czekajàcych w kolejce do konfesjona∏ów. Kulminacyjnym punktem by∏a jak zwykle, msza Êwi´ta odprawiona na
szczycie Kri˚evaca w Êwi´to Przemienie-
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nia Paƒskiego. Âwiat odmieni si´ za sprawà m∏odych, którzy zostali przemienieni
i zawiozà do swych domów pokój Matki
Bo˚ej. ∑aski nie skoƒczy∏y si´ wraz z Festiwalem. S∏ysza∏em o pielgrzymie, który
w drodze powrotnej czu∏ nieodpartà potrzeb´ podzielenia si´ swym doÊwiadczeniem z towarzyszkà podró˚y w samolocie. Zanim samolot wylàdowa∏ w Stanach
Zjednoczonych, ta kobieta postanowi∏a
przyjàç wiar´ katolickà!
Podczas ca∏ego Festiwalu wszyscy ojcowie i siostry franciszkanki, cz∏onkowie
Framy, Maltaƒczycy, wielu wolontariuszy i parafian, ofiarnie s∏uzy∏o swojà pomocà w utrzymaniu porzàdki i zapobieganiu potrzeb pielgrzymów. O. Branko Radoš, by∏ tegorocznym koordynatorem Festiwalu w miejsce,, które przez 11lat zajmowa∏ niezapomniany o. Slavko.
Co mo˚na powiedzieç o tym Spotkaniu?
Jest to bardzo trudne do opisania – dlatego
zapraszamy was do osobistego udzia∏u
w tych niezapomnianych i nie do opisania
chwilach. W przysz∏ym roku wielu m∏odych ludzi zgromadzi si´ wokó∏ Ojca Âwi´tego w Toronto, ale jeszcze wi´cej nie b´dzie mog∏o tam pojechaç, dlatego przyjed˝cie do Medziugorja. O. Daniel Ange poprosi∏, by ka˚dy przywióz∏ ze sobà dwóch lub
trzech niewierzàcych przyjació∏ na nast´pny Festiwal, który zapowiada si´ nadzwyczajnie! I nie zapomnijcie zabraç ze sobà
ró˚aƒca, Bibli, radio, parasola, aby was
chroni∏ od hercegowiƒskiego s∏oƒca
i otwartego serca na Bo˚à radoÊç i mi∏oÊç.

Pami´ci Ojca Slavko
Przedstawiamy krótkie refleksje o. Slavko na temat rodziny.
„Przysz∏am wam powiedzieç, ˚e Bóg
istnieje”, tak brzmia∏o jedno z pierwszych or´dzi, przekazanych Êwiatu przez
osoby, które widzia∏y Matk´ Bo˚à. Pó˝niej Matka Bo˚a w wielu or´dziach zaprasza∏a ludzi i rodziny, aby wybra∏y Boga i postawily Go na pierwszym miejscu.
Z pewnoÊcià tak by∏o w Jej w∏asnym ˚yciu. Ona sama nazwa∏a si´ S∏u˚ebnicà
Paƒskà i we wszystkim spelnia∏a wol´
Boga. Bóg by∏ na pierwszym miejscu
w Jej myÊlach, w Jej s∏owach i we
wszystkim co robi∏a. Wszystko, co do nas
mówi, mówi w imieniu Boga. Maryja jest
prorokinià i królowà proroków, a prorok
to ten, kto przemawia w imi´ Bo˚e. Dla-

tego te˚ s∏owa prorokow nie dotyczà
przede wszystkim wydarzeƒ przysz∏ych,
lecz „przemawiajà” w imieniu Boga.
Dlatego ka˚da matka i ka˚dy ojciec to
przede wszystkim prorocy, którzy objawiajà w∏asnym dzieciom wol´ Bo˚à, mi∏oÊç Bo˚à, mi∏osierdzie, plany Bo˚e oraz
Êrodki, za pomocà których owe plany mogà si´ urzeczywistniç. W∏aÊnie Jej Pan
Bóg powierzy∏ plany, które urzeczywistnià si´ jedynie przy naszej wspó∏pracy.
„PomogliÊcie mi swojà modlitwà w urzeczywistnieniu si´ moich planów. Módlcie
si´ nadal, aby urzeczywistni∏y si´ one ca∏kowicie” (or´dzie z 27 wrzeÊnia 1984).

Serwis Rodzinny
Pod Szkaplerzem Maryi
w III Tysiàclecie
Homilia ojca prowincja∏a Leszka Pawlaka wyg∏oszona podczas Wieczernika
Królowej Pokoju – Obory 2001

Szkaplerz – pomoc z Nieba
Drodzy w Chrystusie Panu.
Ile˚ w tym 2001 roku dla nas, dla Karmelitów i dla wszystkich, którzy ˚yjà naszà
duchowoÊcià, jest wa˚nych dat, jubileuszów, obchodów. A wszystkie one wià˚à
si´ ÊciÊle z sercem naszej duchowoÊci,
z Maryjà, Matkà Jezusa, która prowadzi
nas za r´k´ do swojego Syna. Dzisiaj tak˚e zgromadziliÊmy si´ tutaj na wzgórzu
oborskim, aby Maryja wzi´∏a nas za r´k´
i poprowadzi∏a drogà pewnà i prostà do Jezusa naszego Pana i Boga. Jak bardzo, potrzebujemy tej pomocy Maryi, jak bardzo
potrzebujemy tego, aby Maryja okry∏a nas
swoim p∏aszczem, swoim Szkaplerzem.
Mo˚emy nawet powiedzieç, ˚e potrzebujemy koniecznie tego okrycia Maryi. Koniecznie potrzebowa∏ opieki Maryi nasz
Zakon osiem wieków temu, kiedy to zmuszony przeÊladowaniami w Ziemi Âwi´tej
zaczà∏ swojà egzystencj´ w Europie.
Kwiecie Karmelu, Wonna Winnico,
wo∏a∏ wtedy w modlitwie do Matki Bo˚ej
Êw. Szymon. I otrzyma∏ pomoc bardzo
konkretnà, bo w postaci znaku Szkaplerza.
Byç mo˚e spodziewa∏ si´ czegoÊ innego,
bo przecie˚ wstawia∏ si´ za Karmelitami
u w∏adz Êwieckich i koÊcielnych. Byç mo˚e spodziewa∏ si´, ˚e Maryja wp∏ynie na
zmian´ stosunku ówczesnych w∏adz do
nowo przyby∏ego Zakonu. A Ona daje mu

Szkaplerz i mówi: to dla ciebie b´dzie
obronà, to dla ciebie b´dzie znakiem zbawienia. Pomoc zadziwiajàca i niespodziewana, ale z drugiej strony prosta i jasna,
jednym s∏owem pomoc z Nieba. Kto
umrze odziany Szkaplerzem nie zazna
ognia piekielnego, mówi do Êw. Szymona
Maryja. Tak wi´c Szkaplerz jawi nam
si´ przede wszystkim jako znak zbawienia. Opieka Maryi, okrycie Jej szatà prowadzi nas niezawodnie do nieba. Widzimy, jakà pomoc dosta∏ Êw. Szymon od
Matki Bo˚ej, t´ najwa˚niejszà, bo prowadzàcà niezawodnie do zbawienia, do Nieba. Kto jest odziany Szkaplerzem musi sobie z tego zdawaç spraw´. Szkaplerz prowadzi nas nie gdzie indziej ale do Nieba.
I mamy tutaj ca∏à Ewangeli´, wszystkie
wymagania Jezusa, które prowadzà nas
dok∏adnie w tym samym kierunku.
Wiemy wszyscy bardzo dobrze o tym,
˚e nie wystarczy tylko nosiç Szkaplerz,
ale trzeba przede wszystkim czyniç to, co
mówi Syn Tej, która odziewa nas swoim
p∏aszczem. Ale przecie˚ ka˚dy z nas
przychodzi do Matki Bo˚ej w konkretnej sprawie, tak jak kiedyÊ Êw. Szymon
prosi∏ o pomoc Maryj´, tak i my dzisiaj
przychodzimy z naszymi boleÊciami i prosimy Matk´ Bo˚à o pomoc, o pocieszenie.
Maryja chce nam daç w znaku Szkaplerza
takà samà pomoc, jakà kiedyÊ przed wiekami da∏a Êw. Szymonowi, pomoc zwiàzanà bezpoÊrednio z naszym zbawieniem.
Przypomnijmy sobie teraz 13. maja
1981, plac Êw. Piotra. Maryja przysz∏a
wtedy z pomocà temu, który si´ Jej ca∏kowicie odda∏. Totus Tuus, ca∏y dla Niej,
ca∏y maryjny. Ona uchroni∏a go od Êmierci. Ale zauwa˚my, ˚e cierpienie Papie˚a,
tak˚e to fizyczne nie znikn´∏o i trwa do
dzisiaj. Widzimy to tak wyra˝nie w aposto∏owaniu naszego Papie˚a-Polaka. Inna
postaç maryjna, te˚ Polak, ojciec Kolbe,
tak jak Karol Wojty∏a, ca∏y maryjny, nie
uniknà∏ straszliwej Êmierci g∏odowej
w bunkrze oÊwi´cimskim. Zapytajmy,
có˚ takiego sta∏o si´ w ich ˚yciu, mimo,
˚e cierpienie nie znikn´∏o, a w przypadku
ojca Kolbe jakby si´ jeszcze spot´gowa∏o.
Papie˚-Polak, ojciec Kolbe i wielu, wielu
innych, którzy zaufali ca∏kowicie Maryi
umieli patrzeç na cierpienie innymi oczyma! Patrzyli na to cierpienie oczami samego Boga. Inaczej nie mo˚na tego wyt∏umaczyç. Papie˚ przebaczy∏ tureckiemu
mordercy, a przez to i tym, którzy go wys∏ali, tylko dlatego, ˚e patrzy∏ na cierpienie oczami Boga. Tak samo ojciec Kolbe,
poszed∏ dobrowolnie na Êmierç g∏odowà

do bunkra, bo postrzega∏ ca∏e z∏o OÊwi´cimia innymi oczami, oczami Boga.
Drodzy, Maryja uczy nas patrzeç na
otaczajàcà rzeczywistoÊç oczami swojego Syna, Jezusa, oczami Boga. Cz´sto
i w naszym ˚yciu, pomimo próÊb i modlitw, cierpienie nie znika, a w niektórych
sytuacjach i dla niektórych z nas, jest ono
jeszcze wi´ksze. Jak bardzo potrzebny jest
nam wtedy p∏aszcz Maryi, Szkaplerz, abyÊmy mogli widzieç to cierpienie oczami
samego Boga. Inaczej cierpienie nas
zgniecie, zabije, i nie b´dziemy mogli
nieÊç owocnie naszego ˚yciowego krzy˚a.
Ka˚dy cz∏owiek niesie krzy˚, czy chce
tego czy nie chce. Ka˚dy cz∏owiek, bez
wyjàtku, czy to wierzàcy czy niewierzàcy,
ateista, komunista, agnostyk czy Buddysta, bogaty czy biedny, zdrowy czy chory.
Ka˚dy cz∏owiek niesie krzy˚. Ilu˚ ludzi
oskar˚a Boga za to, ˚e dotkn´∏o ich takie
czy inne cierpienie. Jedni wtedy zamykajà
si´ na Boga, drudzy stajà si´ zgorzkniali
i wprost nie do zniesienia dla swoich najbli˚szych. Inni jeszcze szukajà wyjÊcia
w modnych tak bardzo teraz sektach religijnych, które albo obiecujà raj na ziemi
albo wr´cz zach´cajà do samobójstwa.
Drodzy w Chrystusie bracia i siostry,
my, którzy odziani jesteÊmy p∏aszczem
Maryi, patrzymy na cierpienie i na krzy˚
w inny sposób. Zostawiamy zawsze Bogu ostatnie s∏owo. Bo tak jak uczy nas ta,
która odziewa nas swoim p∏aszczem, dla
Boga nie ma nic niemo˚liwego. W obliczu choroby, tragedii ˚yciowej, niepowodzenia, tzw. sytuacji bez wyjÊcia, lub
w obliczu Êmierci, Szkaplerz uzdalnia
nas do mówienia i patrzenia tak jak Maryja. Oto ja S∏u˚ebnica Paƒska, oto ja
S∏uga Paƒski, niech mi si´ stanie wed∏ug
s∏owa Twego. Co wi´cej, ze Szkaplerzem Maryi na ramionach, mo˚emy zawsze nasze cierpienie ofiarowaç. A ka˚de cierpienie ofiarowane z mi∏oÊci do
Boga i do drugiego cz∏owieka, ma wartoÊç zbawczà. Karmelitanka i filozof,
Edyta Stein, pochodzenia ˚ydowskiego,
ca∏e swoje cierpienie i Êmierç w obozie
zag∏ady, ofiarowa∏a w intencji narodu
˚ydowskiego. By∏a odziana Szkaplerzem, p∏aszczem Maryi. Ojciec Hilary
Januszewski, karmelita, by∏y przeor
naszego klasztoru w Krakowie, odwa˚nie wszed∏ do baraku zara˚onego tyfusem, aby opiekowaç si´ wi´˝niami radzieckimi. Mo˚na by mno˚yç przyk∏ady
tych, którzy odziani Szkaplerzem, umieli ofiarowaç swoje cierpienie, uczyniç je
zbawczym dla siebie i dla innych.
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Drodzy, my tak˚e nosimy lub b´dziemy nosiç na sobie Szkaplerz. Byç mo˚e
wielu z nas przyjmie go w∏aÊnie dzisiaj,
tutaj w Oborach. Kochani, pami´tajmy,
co kryje si´ w znaku Szkaplerza, jakie
treÊci on ze sobà niesie. To nie jest amulet ani talizman, ale szata Maryi, Matki
Jezusa. Niech nie b´dzie to kolejny bezwartoÊciowy przedmiot zawieszony na
naszej szyi. Matka Bo˚a, ofiarujàc Szkaplerz ka˚demu z nas, tak jak to uczyni∏a
kiedyÊ w Aylesford dla ówczesnego Genera∏a Karmelitów, chce tak˚e dzisiaj,
ka˚demu przyjmujàcemu Szkaplerz, pomóc w sposób pewny i konkretny. Chce
nam Maryja daç pomoc z Nieba. Okrywa
nas swoim p∏aszczem i chce nas prowadziç nie gdzie indziej, ale prosto do Nieba. Kochani starajmy si´ prze˚yç to na∏o˚enie Szkaplerza w sposób ca∏kowity, nie
po∏owicznie. KiedyÊ Papie˚ Pawe∏ VI
powiedzia∏, ˚e celibat osoby konsekrowanej czyni cz∏owieka szcz´Êliwym,
pod warunkiem, ˚e nie jest on prze˚ywany po∏owicznie.
Drodzy, tak jest ze wszystkimi sakramentami, a szczególnie z sakramentem
pojednania i z Eucharystià, tà papieskà
màdroÊç mo˚na zastosowaç do Szkaplerza. Szkaplerz czyni cz∏owieka radosnym i szcz´Êliwym, pod jednym warunkiem, ˚e nie jest on prze˚ywany po∏owicznie. Jak ju˚ wszyscy wiecie przyjecha∏ tutaj do Obór ks. Pietro Zorza
z W∏och. Po po∏udniu b´dzie on celebrowa∏ razem z nami akt zawierzenia Maryi,
ca∏kowitego oddania si´ Jej. Kochani,
po∏àczcie na∏o˚enie Szkaplerza z ca∏kowitym oddaniem si´ Maryi! Niech uczynià to nie tylko Ci, którzy w∏aÊnie dzisiaj
przyjmà Szkaplerz, ale tak˚e ci, którzy
ju˚ go noszà. Oddaç si´ ca∏kowicie i bez
reszty Maryi, aby móc powiedzieç z Papie˚em Polakiem – Totus Tuus – ca∏y
twój. Spójrzmy na Jana Paw∏a II, jaki˚ to
radosny i szcz´Êliwy cz∏owiek, pomimo
cierpienia i ci´˚aru, jaki d˝wiga na swoich barkach. Pami´tamy jeszcze tak niedawne jego spotkanie z m∏odzie˚à Ukrainy we Lwowie, kiedy to w czasie lejàcego deszczu wyÊpiewywa∏ na góralskà
nut´. By∏ to tego zdolny, bo zawierzy∏
Bogu poprzez Maryj´. Odziany Jej
p∏aszczem, pod Jej opiekà odda∏ si´ Bogu ca∏kowicie, bez reszty.
Drodzy, inaczej nie mo˚na przyjàç
Szkaplerza. Trzeba rzuciç si´ w r´ce Maryi, ufnie i odwa˚nie, a Ona we˝mie nas
za r´k´ i poprowadzi przez ˚ycie tak cz´sto zawik∏ane i pogmatwane. Przyjmu-

jàc Szkaplerz, musimy Jej zaufaç ca∏kowicie i bez reszty, inaczej zostaniemy na poziomie tych zawsze narzekajàcych zgorzknia∏ych i tak naprawd´
to niewierzàcych w obecnoÊç Boga
i pomoc Maryi w ich ˚yciu. DuchowoÊç
szkaplerzna, prze˚ywana ca∏kowicie,
a nie po∏owicznie, pozwala nam uwierzyç, ˚e Jezus i Jego Matka sà z nami
w ka˚dej sytuacji naszego ˚ycia. Nie tylko dzisiaj w czasie tych uroczystoÊci, nie
tylko od Êwi´ta, ale zawsze i wsz´dzie,
zw∏aszcza wtedy, kiedy mog∏oby si´ wydawaç, ˚e Pan Bóg o nas zapomnia∏, lub
wtedy, kiedy wydaje si´, ˚e szatan jest
górà i ˚e ju˚ nie ma ratunku, nie ma wyjÊcia. Szkaplerz mówi nam wtedy zupe∏nie co innego, zostawia Bogu ostatnie
s∏owo, pozwala uwierzyç, ˚e dla Boga
nie ma nic niemo˚liwego, pozwala uwierzyç, ˚e Bóg jest z nami w ka˚dej sytuacji
naszego ˚ycia, w ka˚dej, bez wyjàtku.
Nawet wtedy, gdy grzeszymy i sprzeciwiamy si´ woli naszego Stwórcy, Szkaplerz przypomina nam o mi∏osiernym
i przebaczajàcym Bogu.
Oby Szkaplerz by∏ dla nas wezwaniem do czerpania z niewyczerpanych
˝róde∏ Bo˚ego mi∏osierdzia. Oby by∏
wezwaniem do Apostolstwa, do g∏oszenia
mi∏oÊci Mi∏osiernej Chrystusa i Jego Matki. DziÊ Êwiat potrzebuje tej mi∏oÊci. Potrzebuje jej jak chleba i powietrza. Niech
Szkaplerz prowadzi nas tak˚e do tych potrzebujàcych Bo˚ego mi∏osierdzia, do
grzeszników, ale równie˚ do biednych,
samotnych i opuszczonych.
Maryjo, stajemy dzisiaj w Oborach
przed Twoim cierpiàcym obliczem. Prowad˝ nas drogà pe∏nienia woli Bo˚ej.
Niech nam o tym zawsze przypomina
Szkaplerz. JeÊli pójdziemy tà drogà, to
tak˚e i w naszym ˚yciu, w naszych rodzinach uczyni Bóg wielkie rzeczy. Si∏à
na tej drodze niech b´dzie dla nas NajÊwi´tsza Eucharystia. Jezus Chrystus,
wczoraj i dziÊ ten sam, na zawsze i na
wieki. Amen.

Okultyzm i polityka
W obliczu zbli˚ajàcych si´ wyborów
w Polsce, pragn´ podzieliç si´ pewnymi
spostrze˚eniami, jakie poczyni∏am na
podstawie analizy pewnych tekstów, które wydajà mi si´ bardzo istotne w naszej
rzeczywistoÊci.
W listopadzie 2000 by∏ w Polsce prof.
Nelson Fragelli, który mówi∏ na antenie
Radio Maryja o zagro˚eniach cywiliza-
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cji chrzeÊcijaƒskiej ze strony Unii Europejskiej oraz o sposobach jej obrony.
Prof. Nelson Fragelli z pochodzenia
Brazylijczyk od 20 lat mieszka we Francji. Wspó∏pracuje z kilkoma organizacjami o charakterze chrzeÊcijaƒskim.
Kilka razy by∏ w Polsce. W czasie jednego ze spotkaƒ pad∏o pytanie: „jak to
jest mo˚liwe, ˚e wybory wygrywajà
w wi´kszoÊci krajów Êwiata ugrupowania lewicowe, podczas gdy wi´kszoÊç ludzi nie ma poglàdów lewicowych”?
Prof. Fragelli odpowiedzia∏ wówczas:
„My, jako katolicy, musimy liczyç si´
z tym, ˚e ju˚ na d∏ugo przed wyborami
odprawiane sà rytua∏y magiczne”. Zapytano co mo˚emy zrobiç. Odpowiedzia∏: „aby temu przeciwdzia∏aç, nale˚y
organizowaç nieustajàcà modlitw´ ró˚aƒcowà i adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu. To jest jedyny skuteczny
sposób walki ze z∏em”.
Co ciekawe, podobne stwierdzenie
znale˝ç mo˚na w ksià˚ce o. Andrea
D’Ascanio ofm. capp. „Cywilizacja
Êmierci – dzia∏anie szatana dzisiaj”,
(IEN, Lublin 2000). Na str. 84 znajduje
si´ taki oto tekst: „Rzym – tradycyjne
Êwi´to pisma „Cuore” – w tym roku byç
mo˚e b´dzie równie˚ rozmowa Massimo
D’Alemy z magiem Otelmà. Zapowiedzia∏ to sam Otelma, który informuje, ˚e
w swej nieskoƒczonej wspania∏omyÊlnoÊci zaszczyci wielkim przywilejem swej
obecnoÊci Êwi´to czasopisma „Cuore”,
gdzie swymi uskrzydlonymi s∏owami doda otuchy doktorowi D’Alemie. Mag zapewni∏ organizatorów spotkania, ˚e odprawi obrz´dy przynoszàce pomyÊlnoÊç,
mi´dzy innymi o uzdrowienie chorych,
eliminacj´ z∏ego spojrzenia, a przede
wszystkim o zwyci´stwo swej ulubionej
formacji politycznej w zbli˚ajàcych si´
wyborach politycznych”...
Skoro mag Otelma zaszczyca organizatorów spotkania „wielkim przywilejem swej obecnoÊci”, to oczywiste, ˚e
zosta∏ oficjalnie zaproszony. A to oznacza, ˚e polityczne losy naszej coraz to
bardziej nieszcz´snej Italii powierzone
sà „nieskoƒczonej wspania∏omyÊlnoÊci”
maga Otelmy i jego „obrz´dom sprowadzajàcym pomyÊlnoÊç”.
Byç mo˚e niektórzy poczujà si´ nieomal oburzeni z powodu tego co napisa∏em. Ja natomiast prosz´ was usilnie, byÊcie bardziej uwa˚ali na wasze dzieci,
które w dyskotekach ˚ywià si´ piek∏em.
Miejcie odwag´ powiedzieç im, by si´
modli∏y, by przyst´powa∏y do Sakra-

go, a ka˚dy dzieƒ przynosi∏ nowe rany.
Kiedy odwiedza∏y mnie moje kole˚anki,
nie bawi∏yÊmy si´ ju˚ jak dawniej, bo
ka˚da z nas straci∏a kogoÊ bliskiego i tylko o tym rozmawia∏yÊmy. Wydawa∏o mi
si´, ˚e wokó∏ mnie jest tylko Êmierç,
Êmierç i jeszcze raz Êmierç. Na w∏asne
oczy widzia∏am przez okno moment, kiedy od pocisku zgin´∏a ca∏a rodzina, rodzice z dwójkà ma∏ych dzieci. Dzi´ki Bogu,
wojna usta∏a. Wszystkie obrazy tej przeokropnej wojny nosz´ nadal w sobie,
choç rany powoli si´ zabli˝niajà.
Od czasu kiedy znalaz∏am si´ w tym
Domu, ucz´ si´ przebaczaç i nie nosiç
w sobie nienawiÊci. Pragn´∏abym wykrzyczeç na g∏os ca∏emu Êwiatu, aby ludzie nie prowadzili wojen, bo one krzywdzà przede wszystkim dzieci, które przecie˚ nic nie zawini∏y. Dzisiaj odnajduj´
swojà si∏´ w Bogu. Ojciec Jozo Zovko
jest dla mnie jak prawdziwy ojciec, który
prowadzi mnie ku lepszej przysz∏oÊci
i wskazuje na sens ˚ycia. Wdzi´czna b´d´
ka˚demu, kto chocia˚ spróbuje zrozumieç
moje cierpienie i moje zmagania w walce
o tryumf mi∏oÊci.
Dijana Suönja

Co Ty na to?
Osamotnienie w wierze
W 1950 roku Romano Guardini w sposób iÊcie proroczy zapowiada osamotnienie wierzàcych. Pisze dos∏ownie: „osamotnienie w wierze b´dzie zastraszajàce”. Guardini, mówiàc o osamotnieniu
wierzàcych nie mówi o osamotnieniu
w sensie negatywnym. Co wi´cej utrzymuje, ˚e osamotnienie w wierze jest warunkiem wst´pnym dla dojrza∏ego ˚ycia
chrzeÊcijaƒskiego i wspólnoty, która jest
condito sine qua non istnienia KoÊcio∏a.
Druga po∏owa minionego stulecia potwierdzi∏a zapowiedzi Guardiniego i osamotnienie w wierze sta∏o si´ coraz to bardziej widoczne, a wspólnota, którà osamotnienie mia∏o motywowaç coraz bardziej zanika∏a. Tak, wi´c dominujàcym
obrazem KoÊcio∏a naszych czasów sta∏
si´ obraz osamotnienia. W ma∏ych grupach mówi si´ o chrzeÊcijaƒstwie, w wàskich kr´gach si´ modli, wierzàcy chrzeÊcijanie stajà si´ w spo∏eczeƒstwie nieznaczàcà mniejszoÊcià. Okazje, by swoje
pozytywne osamotnienie mogli przemieniç we wspólnot´ sà coraz to rzadsze.

Dlatego te˚ z takim entuzjazmem ludzie
uczestniczà w zgromadzeniach, by ich
osamotnienie ujrza∏o Êwiat∏o dzienne
w grupie, która czuje to samo.
Medziugorje staje si´ w coraz to wi´kszym stopniu miejscem gromadzenia si´
osamotnionych w wierze, którzy w medziugorskiej duchowoÊci znajdujà mo˚liwoÊç, aby publicznie powiedzieç
o swym osamotnieniu. I z drugiej strony
nape∏niajà si´ wspólnotà, bez której ich
sytuacja jako ludzi wierzàcych by∏aby naprawd´ przera˚ajàca.
o. Ivan Landeka

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Mi´dzynarodowa internetowa grupa
modlitewna „Królowa Pokoju”, którà
w dniu swojej Êmierci 4. lipca 1999 r. za∏o˚y∏ Nedjeljko Brecziç – by∏y cz∏onek grupy
modlitewnej Ivana, a szwagier Vicki,
w dniu dzisiejszym liczy 860 cz∏onków ze
wszystkich krajów Êwiata, a ich pos∏aniem
jest g∏oszenie i ˚ycie or´dziami medziugorskimi. Cz∏onkowie grupy pomagajà sobie
nawzajem, wspólnie si´ modlà i dodajà sobie odwagi w ˚yciu codziennym i w ˚yciu
zgodnie z or´dziami Matki Bo˚ej. Po
Êmierci Nedzia grup´ prowadzi Ana Shawl
– Chorwatka mieszkajàca w USA. Raz do
roku cz∏onkowie grupy modlitewnej pielgrzymujà do Medziugorja. Ich adres internetowy to: www.iipg-queenofpeace.org
J. E. Leonard Hsu OFM, emerytowany arcybiskup Taipei z Tajwanu przyby∏
pod koniec lipca z prywatnà wizytà do
Medziugorja. GoÊci∏ wraz z grupà pielgrzymów, która zarazem by∏a pierwszà
grupà pielgrzymujàcà z Tajwanu. Podczas rozmowy powiedzia∏: „... ludzie sà
bardzo mili, wszyscy nas pozdrawiajà,
a to jest znak chrzeÊcijaƒstwa. WidzieliÊmy ludzi ze wszystkich stron Êwiata. Sà
szczerzy i przyja˝ni. ReligijnoÊç jest tu
wzruszajàca: wsz´dzie widaç ludzi modlàcych si´ na ró˚aƒcu, medytujàcych,
modlàcych si´ w pozycji kl´czàcej... Ludzie pozostajà na modlitwie po wieczornej mszy Êw. Pielgrzymi z mojej grupy powiedzieli: musimy coÊ zrobiç, aby Medziugorje sta∏o si´ lepiej znane w Tajwanie. Sam sobie zadaj´ pytanie jak organizowaç pielgrzymki z Tajwanu do Medziugorja i jak przywie˝ç tu m∏odzie˚? Pry-

watnie chcia∏bym na d∏u˚ej zatrzymaç si´
w Medziugorju, by lepiej je poznaç...”
Ju˚ po raz trzeci od 19 do 23 lipca
w Medziugorju odby∏y si´ rekolekcje
o uzdrowienie wewn´trzne, które prowadzi∏ o. James Manjackal, misjonarz Êw.
F. Salezego z Indii. Udzia∏ wzi´∏o oko∏o
5000 wiernych z Chorwacji i BiH, które
przychodzi∏y na spotkania prowadzone
w hali w Ljubuszkach (15 km od Medziugorja). Natomiast na wieczorne nabo˚eƒstwo przybywa∏y dziesiàtki tysi´cy wiernych. Rekolekcje przeznaczone by∏y dla
osób, które majà problemy rodzinne.
Wra˚enia wyniesione z rekolekcji sà bardzo mocne. Wierzymy wi´c, ˚e podobne
rekolekcje zostanà zorganizowane w Medziugorju równie˚ w przysz∏ym roku.
25 lipca uroczyÊcie obchodzono Êwi´to Êw. Jakuba – patrona parafii Medziugorje. Procesja z figurà Âwi´tego przy
licznym udziale wiernych wyruszy∏a
z koÊcio∏a parafialnego w kierunku parku.
Tam uroczystà msz´ Êw. odprawi∏ o. Miro Szego OFM, pochodzàcy z parafii Medziugorje. Do parafian i ich rodzin, przybywajàcych licznie na uroczystoÊci odpustowe przy∏àczy∏o si´ wielu pielgrzymów, bo i oni czczà jako swego patrona
Êw. Jakuba – patrona wszystkich pielgrzymów. Przypomnijmy, ˚e parafia Medziugorje zosta∏a za∏o˚ona w 1892 r. Ju˚
wtedy parafianie zdecydowali si´ obraç
za swego patrona Êw. Jakuba.
9. sierpnia z wizytà przyby∏ Dharma
Master Hsin Tao Shih, nauczyciel buddyjski, za∏o˚yciel muzeum religii Êwiatowych, które zostanie otwarte jesienià
w Taipei w Tajwanie. Towarzyszy∏ mu
Bawa Jain – sekretarz generalny Âwiatowego Spotkania Pokojowego, które pod
patronatem Narodów Zjednoczonych
zgromadzi religijnych i duchowych przywódców z ca∏ego Êwiata. Wraz z nimi
przyby∏o równie˚ kilka mniszek buddyjskich. Medziugorje jest jednym z miejsc
ich pielgrzymowania w czasie, którego
pragnà poznaç Êwi´te miejsca ró˚nych religii. Podczas pobytu w Medziugorju pielgrzymowali na Gór´ Objawieƒ, pó˝niej
zaÊ w biurze parafialnym rozmawiali z o.
Svetozarem, który mówi∏ im o wydarzeniach medziugorskich. Podczas rozmowy
na temat or´dzi, które Matka Bo˚a skierowa∏a stàd do Êwiata mówili o modlitwie,
pokoju i poszukiwaniu prawdy, które ∏àczà i jednoczà wszystkie religie Êwiata.
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lowej Polski i do Mi∏osierdzia Bo˚ego
w intencji Ojczyzny, indywidualnie,
w parafiach, w rodzinach, w grupach
modlitewnych. PoÊwi´çmy si´ NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. O ile to mo˚liwe, przeprowad˝my uroczystà Intronizacj´ NajÊwi´tszego Serca Jezusa w rodzinie, zapraszajàc do domu kap∏ana. Odmawiajmy ró˚aniec, adorujmy Pana Jezusa
w NajÊwi´tszym Sakramencie. Potrzeba
wielkiej modlitwy, w ca∏ej Polsce...
Zw∏aszcza modlitwy dzieci.
Nie zapominajmy, ˚e modlitwa pastuszków z Fatimy uchroni∏a Portugali´ od II wojny Êwiatowej. Matka Bo˚a
poprosi∏a dzieci, aby „ofiarowa∏y si´
Bogu”, aby „umartwia∏y si´” i „odmawia∏y codziennie Ró˚aniec za nawrócenie grzeszników i za pokój na Êwiecie”.
Dzieci przyj´∏y to zaproszenie wypowiadajàc bezwarunkowe „tak”. Anio∏,
kilka miesi´cy wczeÊniej, przygotowa∏
ich do tej ogromnej misji udzielajàc im
Pierwszej Komunii. Dzi´ki tej trójce
dzieci Maryja mog∏a wybawiç Portugali´ przed drugà wojnà Êwiatowà i obieca∏a im, ˚e naród ten nigdy nie utraci daru wiary.
W Gietrzwa∏dzie na wszystkie pytania
dzieci, czy ludzie si´ nawrócà, czy chorzy odzyskajà zdrowie, czy Polska odzyska niepodleg∏oÊç Matka Bo˚a odpowiada∏a s∏owami: „Tak, tylko odmawiajcie
ró˚aniec”. Maryja jest naszà Matkà
i Królowà. Jako Królowa otacza nas
wszystkich swà opiekà i ma prawo stawiaç nam wymagania. O co prosi nas
nasza Matka i Królowa? Prosi byÊmy
odmawiali ró˚aniec. Pami´tajmy o tym
i odpowiedzmy na Jej wezwanie.
Wanda
P. S Apel szczególnie dla Czytelników z Warszawy.
Jest w Warszawie maleƒki koÊció∏ek
pod wezwaniem Êw. Stanis∏awa BM, przy
ul. Bema 73/75 tel. O22/6323800. W nim
znajduje si´ obecnie tak wa˚ny niegdyÊ
dla Narodu Polskiego, wizerunek Matki
Bo˚ej Elekcyjnej. W czasach elekcji przenoszony by∏ do specjalnego namiotu na
pola elekcyjne i tam podczas zbierania
si´ szlachty odprawiano przed nim nowenn´ (obecnie kopia tego obrazu znajduje si´ w Senacie). W tych dniach, w tym
koÊciele gromadzà si´ wieni na modlitwie
w intencji nadchodzàcych wyborów.
W∏àczmy si´ i my w modlitw´ do MB
Elekcyjnej, w tej tak wa˚nej dla naszej
Ojczyzny chwili.

Od Redakcji
8 wrzeÊnia i 7 pa˝dziernika sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji
o b∏ogoslawieƒstwo dla Czytelników,
Ofiarodawców, Wspó∏pracowników
„Echa” jak i samego Dzie∏a.
Dzi´kujàc Bogu za dar Pierwszego
Domu Wspólnoty Wieczernik w Polsce
nie zapominajmy w duchu chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci o pomocy w rozwoju
Wspólnoty. Pomoc materialnà (paczki z ˚ywnoÊcià przesy∏ane pocztà) mo˚na kierowaç na adres Domu: Wspólnota Cenacolo, Dom Maryi Niepokalanej, Giezkowo 1, 76-024 Âwieszyno; lub finansowà
na konto: Powszechny Bank Kredytowy S.
A. o/Ko∏obrzeg 11101327-411320001837,
Wspólnota Cenacolo-Fundacja bpa Cz.
Domina w Ko∏obrzegu. Obecnie najpilniejszà potrzebà w Domu jest zmiana
dachu. Prosimy pielgrzymów medziugorskich o pomoc w realizacji tego zadania. Przypominamy, ˚e istnieje mo˚liwoÊç odpisów podatkowych od ofiar z∏o˚onych na ten cel. Szczegó∏owe informacje
udzielamy w Redakcji.
Drodzy bracia i siostry,
Z radoÊcià informujemy was, ˚e
w Medziugorju powsta∏ dom o nazwie
„Dom OpatrznoÊci Bo˚ej”, który mo˚e przyjàç pielgrzymów indywidualnych, rodziny oraz grupy pielgrzymkowe liczàce do 50 osób. Dom nie ma na
celu zarobkowania, jego celem jest
pomagaç pielgrzymom, którzy nie sà
w stanie pokryç kosztów pobytu w hotelu czy na kwaterze prywatnej. Dom
ten znajduje si´ w odleg∏oÊci 800 metrów od wzgórza KriÏevac, w miejscowoÊci Miletina i jest przystosowany
szczególnie dla potrzeb pielgrzymów,
rodzin i kap∏anów, którzy pragnà
w spokoju sp´dziç kilka dni w odosobnieniu. W domu jest kaplica, gdzie goÊcie mogà skupiç si´ na modlitwie.
Dom mo˚e pomieÊciç 35 osób, liczba
goÊci mo˚e byç zwi´kszona do 50,
dzi´ki wspó∏pracy sàsiada, z którym
Dom OpatrznoÊci Bo˚ej dzieli swój budynek. (Dom OpatrznoÊci Bo˚ej znajduje si´ na parterze i na pierwszym pi´trze, sàsiad zajmuje drugie i trzecie pi´tro). Na parterze znajduje si´ kuchnia,
gdzie grupy czy te˚ pielgrzymi indywidualni mogà przygotowywaç w∏asne
posi∏ki, oraz du˚a jadalnia, która mo˚e

pomieÊciç oko∏o 70 osób. Na pierwszym pi´trze znajduje si´ kaplica i pokoje (dwu, trzy i czteroosobowe) z ∏azienkà, jak równie˚ prysznice dla goÊci
mieszkajàcych na pierwszym pi´trze.
Ceny:
Dla pielgrzymów indywidualnych,
rodzin i grup liczàcych do 30 osób: DM
5/nocleg.
Dla grup od 30 do 50 osób: DM
8/nocleg.
Kontakt: Guido Villa – Marina Cagnoni, tel.: 0039/035/712769;
komórka: 0039/329/8131467;
0039/329/7440206;
e-mail: guivi@galactica.it
Pielgrzymka do Medziugoria w
dniach od 26.09-03.10.01. Zapisy i informacje (012) 281-82-70.
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.
Uwaga prenumeratorzy
„Boga Ojca”!
Informujemy, ˚e do odwo∏ania nie b´dzie wydawany powy˚szy periodyk.
W zwiàzku z tym prosimy o nie dokonywanie wp∏at na prenumerat´. Redakcja.
NowoÊç wydawnicza
„Brama Niebieska
i poczàtek lepszego
Êwiata”!
o. L. Rupcic
ju˚ do nabycia
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:
Ju˚ dzia∏a strona
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Or´dzie z 25 sierpnia 2001
„Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was wszystkich do
podj´cia decyzji o Êwi´toÊci. Niechaj Êwi´toÊç, kochane dzieci, zawsze i w ka˝dej sytuacji b´dzie na
pierwszym miejscu w waszych myÊlach, w pracy i w mowie. Praktykujcie Êwi´toÊç, a powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o Êwi´toÊci
wniknie do waszych rodzin. Bàdêcie
realistami w stosunku do siebie samych i nie przywiàzujcie si´ do rzeczy materialnych, lecz do Boga. Nie
zapominajcie równie˝, kochane dzieci, ˝e wasze ˝ycie przemija jako ten
kwiat. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Bàd˝cie w ˚yciu
realistami
Z or´dzi Matki Bo˚ej, naszej Matki, widaç, ˚e chce
towarzyszyç nam na naszej drodze ˚ycia, widaç, ˚e ˚yje,
oddycha i idzie wraz z nami. W poprzednim or´dziu zach´ca∏a nas, byÊmy odpocz´li w Bogu, gdy˚ odpoczynek
jest tylko w Bogu. To nie modlitwa daje nam wytchnienie, lecz Bóg. Modlitwa nie jest celem samym w sobie,
ale jedynie Êrodkiem, który Matka Bo˚a wk∏ada w nasze
r´ce i zach´ca nas, byÊmy zechcieli si´ nim pos∏u˚yç. Istnieje modlitwa, do której Bóg nie mo˚e wejÊç, gdy˚ zamykamy przed Nim drzwi; sà one zamkni´te, poniewa˚
nasze serce nie chce si´ otworzyç. Modlitwa odmówiona w sposób formalny i powierzchowny, m´czy nas
i nudzi, jako ˚e nie ma w niej Boga; dlatego Matka Bo˚a zach´ca nas zawsze do modlitwy sercem, z mi∏oÊcià,
z pragnieniem spotkania si´ z Bogiem, aby On uczyni∏
nas coraz zdrowszymi, czystszymi i silniejszymi, do niesienia ci´˚aru naszego codziennego trudu. Wszyscy szukamy i pragniemy prawdziwego odpoczynku od obowiàzków, od trudów i codziennych prac, lecz niestety,
chcemy sobie odpoczàç równie˚ od Boga. Ale jeÊli ktoÊ
zasmakuje w Jego mi∏oÊci, pragnie jej coraz bardziej,
poniewa˚ ta mi∏oÊç przyciàga nas i nape∏nia nasze serce,
którego nie da si´ oszukaç w ˚aden inny sposób. Nikt
z nas nie chce byç oszukiwany.
Wszyscy poszukujemy prawdy i pokoju, lecz aby to
osiàgnàç, trzeba byç wymagajàcym, tak jak wymagajàca jest Matka Bo˚a wobec nas, w swoich powtarzajàcych si´ or´dziach. Prawdziwi chrzeÊcijanie uciekajà od

Sursum Corda – w gór´ serca
chrzeÊcijaƒstwa przeci´tnego, od chrzeÊcijaƒstwa, które
nic nie wymaga. Problemem nie jest or´dzie chrzeÊcijaƒskie ani nauczanie KoÊcio∏a, tylko problemem sà ludzie, którzy w nieprawdziwym Êwietle to or´dzie ukazujà. Matka Bo˚a ukazuje nam chrzeÊcijaƒstwo wymagajàce, zdyscyplinowane i trudne, którego zwieƒczeniem
jest prawdziwy pokój, którym jest Jezus. Dlatego w∏aÊnie moja wiara kosztuje, nie mo˚na jej tanio sprzedaç.
Tak˚e Papie˚ Jan Pawe∏ II powiedzia∏ do m∏odych: „Nie
wierzcie tym, którzy proponujà wam ∏atwe rozwiàzania
waszych ˚yciowych problemów”. Ka˚da rzecz wielka
wymaga trudu, lecz jeszcze bardziej ani˚eli trudu, wymaga wiele mi∏oÊci. Tak jak m∏ody cz∏owiek, nie potrafi doceniç prezentów, które dostaje od rodziców, gdy˚
nic go nie kosztowa∏y.
Wiemy dziÊ, ˚e jeÊli zadajemy sobie trud, by wytrwaç na drodze, na którà zaprasza nas Matka Bo˚a, to
Ona jest z nami, jest ze swymi dzieçmi, jest obecna.
Ona równie˚ trudzi si´ wraz z nami, modli si´ wraz
z nami, tak jak modli∏a si´ z aposto∏ami, cierpi
wraz z nami tak samo jak cierpia∏a ze swym Synem
Jezusem. Odkàd istnieje KoÊció∏, a˚ po dziÊ dzieƒ,
Matka Bo˚a jest obecna, zach´ca nas, byÊmy dochowali wiernoÊci Jej Synowi, Jezusowi i pomaga nam
wzrastaç w Êwi´toÊci. JesteÊmy zaproszeni, by uczyç
si´ od Maryi, by patrzeç na Nià, kontemplowaç Jà,
wejÊç w Nià, do Jej serca i pozwoliç by nas przemienia∏a. Ona nas kocha, zna nas i chce, byÊmy stali si´
tym, czym jesteÊmy w sercu Boga, prowadzàc nas do
Serca Jezusowego. Maryja nosi∏a Jezusa w swoim ∏onie. W Jej ∏onie ukszta∏towa∏ si´ Jezus i my równie˚
musimy powróciç pod serce Maryi, by wzrasta∏ w nas
Chrystus. W Maryi mo˚emy powróciç do ∏ona naszej
matki, aby Ona ponownie wyda∏a nas na Êwiat, aby
Jezus zajà∏ ca∏à przestrzeƒ w nas, tak byÊmy mogli ˚yç
owà rzeczywistoÊcià, o której mówi Êw. Pawe∏: „˚yj´
ju˚ nie ja, lecz ˚yje we mnie Chrystus” (Gal 2,20).
W innym miejscu Êw. Pawe∏ mówi, ˚e my wszyscy
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„W nim ˚yjemy, poruszamy si´ i jesteÊmy” (Dz 17,28).
Istniej´ dlatego, ˚e On mnie chce, kocha mnie i stwarza mnie ka˚dego dnia. Do cz∏owieka mog´ powiedzieç: „jestem z tobà i dla ciebie”, ale nie „w tobie”.
Do cz∏owieka mog´ powiedzieç: „wierz´ ci”, ale nie
mog´ powiedzieç: „wierz´ w ciebie”, to znaczy nie
mog´ wierzyç cz∏owiekowi po wszystkie czasy, bezgranicznie, nieustannie. Âw. Augustyn mówi: „Bóg
jest mi bli˚szy ni˚ ja sam jestem bliski sobie samemu”.
Tylko Jemu mog´ powiedzieç za Êw. Piotrem: „Ty
wiesz, ˚e Ci´ kocham” (J. 21,17).
Matka Bo˚a w swych or´dziach prosi, byÊmy odmawiali ró˚aniec i rozwa˚ali go; Ona chce, byÊmy
mogli prze˚ywaç Jej bliskoÊç rozwa˚ajàc tajemnice
ró˚aƒca, które sà tajemnicami ˚ycia Maryi. Trzeba
˚yç tak, jak gdybyÊmy widzieli to co niewidzialne: to
w∏aÊnie znaczy ˚yç wiarà. Przebywamy blisko NajÊwi´tszej Rodziny, w bliskoÊci z Jezusem, z Maryjà
i Êwi´tym Józefem, ˚yjemy z Niebem. Sprawiamy, ˚e
przychodzi do nas Królestwo Bo˚e pozostaje wÊród
nas, poniewa˚ „Królestwo niebieskie doznaje gwa∏tu,
a zdobywajà je ludzie gwa∏towni” (Mt. 11,12), tak oto
wszystko stanie si´ jasne.
Matka Bo˚a mówi prosto i jasno: „DziÊ zapraszam
was wszystkich, byÊcie zdecydowali si´ na Êwi´toÊç”.
Zazwyczaj mamy niew∏aÊciwe wyobra˚enie o Êwi´toÊci, ale przecie˚ Êwi´ci byli lud˝mi najzupe∏niej normalnymi i zdrowymi; ludzie biegali za nim, szukali ich
wsz´dzie. DziÊ równie˚ ludzie potrzebujà tych, którzy
rozjaÊniajà oblicze Boga, potrzebujà tych, którzy
Êwiadczà, ˚e Bóg dba o swój lud, ˚e tylko Bóg jest
Êwi´ty, po trzykroç Êwi´ty. Naszym zadaniem jest zdecydowaç si´ na Êwi´toÊç. My sami nie mo˚emy uczyniç siebie Êwi´tymi, tylko Bóg nas uÊwi´ca, ale nie
mo˚e tego dokonaç, jeÊli my nie podejmniemy decyzji. Dlatego miej odwag´, by zdecydowaç si´ na Êwi´toÊç, miej odwag´, by byç nienormalnym dla Êwiata,
gdy˚ ten sam Êwiat b´dzie ci´ pó˝niej szuka∏, by odnale˝ç w Tobie Boga. Matka Bo˚a mówi nam, ˚e Êwi´toÊci nie zdobywa si´ natychmiast, lecz dochodzi si´ do
niej „krok po kroku”, dzieƒ po dniu. Trzeba wytrwaç.
Jak kwiat potrzebuje wody, s∏oƒca i czasu, ˚eby si´
rozwinàç, tak samo nasze serce domaga si´ wody
i s∏oƒca od Boga, domaga si´ równie˚ czasu; trzeba jedynie pozwoliç Mu, by dokona∏ w nas tego, czego my
sami nie potrafimy uczyniç. Miej odwag´ wierzyç,
wbrew wszelkiemu niedowiarstwu, ˚ywiç nadziej´,
wbrew wszelkiej nadziei. Bóg mo˚e dokonaç w tobie
wszystkiego, na co Mu tylko pozwolisz. A Jezus pyta
Ci´ tak samo jak zapyta∏ Êlepca w Ewangelii: „Co
chcesz byç ci uczyni∏?” Jezus pragnie s∏uchaç naszego
serca, pragnie s∏uchaç wo∏ania naszej duszy. Matka
Bo˚a przypomina nam równie˚: „Nie przywiàzujcie
si´ do rzeczy materialnych, lecz do Boga”. Pozwólmy,
by Bóg strzeg∏ naszego ˚ycia na ca∏à wiecznoÊç. Ale
w tym celu trzeba je rozdawaç, poniewa˚ sens naszego
ziemskiego ˚ycia polega na rozdawaniu go innym, byÊmy mogli mieç ˚ycie w Bogu.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
„Sursum Corda”
14 wrzeÊnia przypada Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a. Wiele osób w tym dniu
modli si´ na Kri˚evacu, ale sà równie˚
i tacy, którzy w tym dniu gromadzà si´ na
rodzimej ziemi w Tatrach. W tym roku
b´dzie to Êwi´to mia∏o szczególny charakter, gdy˚ rozpocznie drugie stulecie
istnienia krzy˚a na Giewoncie.
W tym roku 19. sierpnia obchodziliÊmy jubileusz 100-lecia postawienia
krzy˚a na Giewoncie. Idea budowy krzy˚a zrodzi∏a si´ w 1900 r. podczas Roku
Âwi´tego rozpoczynajàcego – dla nas ju˚
minione – stulecie. Krzy˚, postawiono na
szczycie o wysokoÊci 1900 m npm. Wybór Giewontu by∏ oczywisty. W Tatrach
wczeÊniej w 1809 r. ustawiono ju˚ dwa
krzy˚e, jednak siedemnastometrowy, ˚elazny krzy˚ postawiony na Giewoncie
przerós∏ wszystkie inne swoimi rozmiarami i sta∏ si´ z biegiem czasu symbolem
Zakopanego i widzialnym znakiem wiary
góralskiego ludu.
Krzy˚, w krakowskim zak∏adzie Êlusarskim, na proÊb´ najpowa˚niejszych górali zamówi∏ drugi proboszcz Zakopanego –
ks. Kazimierz Kaszelewski. 400 pojedynczych kawa∏ków krzy˚a przes∏ano kolejà
do Zakopanego, pó˝niej 18 wozów przewioz∏o je do Piekie∏ka, a dalej na szczyt
wynios∏o 250 osób. Trzeba by∏o jeszcze
oprócz ˚elaza wynieÊç cement (400 kg)
i wod´ do betonowej zaprawy. Ka˚dy
mia∏ co d˝wigaç. Krzy˚ na Giewoncie
przetrwa∏ szcz´Êliwie I i II wojn´ Êwiatowà, okupacj´ hitlerowskà i lata „w∏adzy
ludowej”.
Ojciec Âwi´ty podczas spotkania
z pielgrzymami z Zakopanego w Rzymie
w 1980 r., przypomnia∏ sens i znaczenie
krzy˚a: „kiedy patrz´ na Was, widz´ w∏aÊciwie jeden wielki Przybytek Paƒski,
jednà wielkà Âwiàtyni´ Bo˚à, na której
szczycie stoi krzy˚, umieszczony na Giewoncie. To na Rok Âwi´ty rozpoczynajàcy
nasze stulecie Wasi przodkowie tam go
umieÊcili, a niedawno jeszcze temu, do tego Krzy˚a na Giewoncie w 1975 roku
pielgrzymowaliÊcie. Ten krzy˚ na Giewoncie jest jakby zwieƒczeniem wielkiej
Êwiàtyni Tatr, Êwiàtyni Podhala, a poniekàd to i Êwiàtyni ca∏ej naszej Ojczyzny.
Ten krzy˚ i te Êwiàtynie ja nosz´ w pami´ci i w sercu. Nigdy ich ju˚ z pami´ci i ser-

ca nie strac´, bom tak bardzo wrós∏ w t´
ziemi´, w te góry i w tych ludzi...”
Podczas spotkania w Zakopanem
6 czerwca 1997 r. powiedzia∏: „b´dà patrzeç na Tego, którego przebodli – te s∏owa kierujà nasz wzrok ku krzy˚owi Êwi´temu, ku drzewu krzy˚a, na którym zawis∏o Zbawienie Êwiata. Nauka bowiem
krzy˚a, która jest g∏upstwem dla Êwiata,
dla nas jest mocà Bo˚à. Rozumieli to dobrze mieszkaƒcy Podhala. I gdy koƒczy∏
si´ wiek XIX, a rozpoczyna∏ si´ wspó∏czesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu
ustawili krzy˚. Ten krzy˚ tam stoi i trwa.
Jest niemym, ale wymownym Êwiadkiem
naszych czasów. Rzec mo˚na, ˚e ten jubileuszowy krzy˚ patrzy w stron´ Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdaƒska. Ogarnia ca∏a naszà ziemi´ od Tatr po Ba∏tyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzy˚ królowa∏
w szczególny sposób w tym pi´knym zakàtku Polski. I tak si´ te˚ sta∏o. To wasze
miasto roz∏o˚y∏o si´, rzec mo˚na, u stóp
krzy˚a, ˚yje i rozwija si´ w jego zasi´gu”.
Te ostatnie s∏owa Ojca Âwi´tego niech
nie odnoszà si´ tylko do miasta, ale do
ka˚dego cz∏owieka, który niech stoi u stóp
krzy˚a, ˚yje i rozwija si´ w jego zasi´gu,
pami´tajàc o s∏owach Matki Bo˚ej, która
mówi, ˚e z Krzy˚a p∏ynà wielkie ∏aski.
Dla ludzi wierzàcych jubileusz krzy˚a
to przede wszystkim radoÊç modlitwy.
Wykorzystajmy nadchodzàce Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a do uczczenia go w nale˚yty i godny sposób.
Nawiàzujàc do s∏ów Papie˚a, mieszkaƒcy Podhala ufundowali bli˝niaczy
krzy˚, który stanie na drugim koƒcu Polski, w Sopocie, nad brzegiem Ba∏tyku.

Owoce objawieƒ
W numerze „Echa” 162 rozpocz´liÊmy
rubryk´ „Owoce Objawieƒ”, w której
przedstawiliÊmy Fundacj´ za∏o˚onà
przez ojca Jozo Zovko. DziÊ prezentujemy Êwiadectwo Diany, którà poznaliÊmy
podczas naszych rekolekcji w Sirokim
Brijegu. Diana jest jednà z dziewczyn,
sierot czy pó∏sierot, które przebywajà
w Instytucie Âwi´tej Rodziny, uczàc si´
i pomagajàc w prowadzeniu Instytutu.
Jak same twierdzà jest to dla nich szansa
powrotu do normalnego ˚ycia
„Bardzo trudno jest mi znale˝ç w∏aÊciwe s∏owa, aby opisaç moje ˚ycie. Najm∏odsze lata sp´dzi∏am w rodzinie, w któ-
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rej by∏ tata, mama, brat i ja. Wszystko
dzia∏o si´ normalnie, a˚ pewnego dnia zacz´∏o si´ dziaç coÊ niedobrego. Wyczuwa∏am niepokój, a na twarzach ludzi, którzy
mnie otaczali, dostrzega∏am zatroskanie
i smutek. Wszyscy powtarzali z∏owieszcze s∏owo: „wojna”, a ja myÊla∏am, ˚e to
szybko minie, jak burza, której zawsze si´
ba∏am. Tymczasem z biegiem dni by∏o coraz gorzej. Zauwa˚y∏am, ˚e rodzice kupujà jakieÊ wielkie iloÊci ˚ywnoÊci, co wydawa∏o mi si´ zupe∏nie niepotrzebne. Niektórzy znajomi dokàdÊ wyje˚d˚ali, a inni
przywdziewali dziwne ubrania w kolorowe plamy. W telewizji zacz´∏am oglàdaç
okropne rzeczy, których dotàd nigdy nie
widzia∏am. I wreszczie przyszed∏ dzieƒ,
kiedy zobaczy∏am mojego tat´ w takim samym plamistym uniformie, który powiedzia∏ mi, ˚e on te˚ musi iÊç na wojn´. P∏aka∏am, modli∏am si´ i b∏aga∏am mojego
tat´, aby nas nie opuszcza∏. Wszystko
nadaremno, bo on jednak odszed∏. Po ja-

kim czasie i my musieliÊmy opuÊciç nasz
rodzinny dom. W obawie przed ostrza∏em
artyleryjskim, przez d∏ugi czas przebywaliÊmy w schronach. Pami´tam dzieƒ, kiedy w dzienniku telewizyjnym pad∏y s∏owa: „dziÊ dokonano masakry w Dusime”.
Tam mieszka∏y moje dwie ciocie z dzieçmi. Wiedzia∏am, ˚e wi´cej ich ju˚ nie zobacz´. Nie mog∏am sobie znale˝ç miejsca.
Bardzo to prze˚ywa∏am. Tata czasami
wpada∏ do nas na krótko i zawsze mówi∏
„do zobaczenia”, ale tamtego ranka w lutym 1993 roku, po˚egna∏ si´ z nami jakoÊ
niezwykle czule i d∏ugo tuli∏ mnie w ramionach. Na odchodne powiedzia∏ „uwa˚ajcie na siebie!” To by∏y jego ostatnie
s∏owa. Tego samego dnia ˝li ludzie zabili
mojego tat´. Co wtedy czu∏am? Z∏oÊç,
nienawiÊç, rozgoryczenie, poczucie osamotnienia i strach, okropny strach... Wtedy us∏ysza∏am g∏os gdzieÊ w Êrodku mnie
samej: „Diano, twój tata wcale ci´ nie
opuÊci∏”.
Niestety, wojna nie usta∏a wraz ze
Êmiercià mojego taty. Trwa∏a jeszcze d∏u-

mentów Âwi´tych, stanowiàcych jedyne antidotum na t´ piekielnà d˚um´,
która, jeÊli nie b´dziemy szukaç schronienia, wejdzie do naszych domów,
w nasze dzieci, do naszej duszy. Jedynym antidotum jest ∑aska Boga, który jest ˚yciem, Âwiat∏oÊcià, Nadziejà,
RadoÊcià”.
Gwoli wyjaÊnienia czasopismo „Cuore” jest w∏oskim odpowiednikiem ukazujàcego si´ w naszym kraju tygodnika
„Nie” i tym podobnych. Massimo
D’Alema, jeden z liderów Komunistycznej Partii W∏oskiej od lat jest cz∏onkiem
w∏oskiego parlamentu. Mag Otelma
(czytajàc wspak – Amleto, czyli Hamlet), jest jednym z najpopularniejszych
magów w ca∏ych W∏oszech. Ciàgle odwiedza najrozmaitsze programy telewizyjne i talk show-y, zw∏aszcza jeÊli chodzi o prywatne kana∏y S. Berlusconiego.
Ciàgle zamieszcza wywiady we wszelkich ˚urnalach, przepowiada przysz∏oÊç,
itd, itp. Wyglàda jak stworzenie nie z tej
ziemi, zawsze nosi z∏ote szaty i nakrycia
g∏owy podobne krojem do asyryjskich
i egipskich – jak mag, to mag... ca∏à g´bà. Nie jest to zwyk∏a b∏azenada, sprawy
okultyzmu i magii traktowane sà we
W∏oszech z najwy˚szà powagà, o czym
Êwiadczy chocia˚by fakt, ˚e ponad 12
milionów W∏ochów korzysta z us∏ug
magów, astrologów i wró˚bitów, których jest oko∏o 150 tys., gdy tymczasem
kap∏anów i zakonników w ca∏ych W∏oszech jest 45 tys. Nikt tam nie wàtpi
w realnà skutecznoÊç magii, a i w Polsce, niestety, coraz wi´cej jest ludzi,
którzy mniej lub bardziej Êwiadomie –
bàd˝ te˚ ze zwyk∏ej niewiedzy, z ciekawoÊci czy g∏upoty – wchodzà w sfer´
dzia∏ania szatana.
S. Berlusconi, medialny potentat, w∏aÊciciel trzech kana∏ów telewizyjnych typu naszego rodzimego „Polsatu” wykreowany zosta∏ przez socjalistów takich jak B. Craxi. Teraz Berlusconi jest
premierem W∏och. Kto wie, czy nie za
sprawà owych „obrz´dów sprowadzajàcych pomyÊlnoÊç”, gdy˚ kilka lat temu,
w czasie skandalu „mani pulite” (czyste
r´ce) grozi∏o mu wi´zienie.
Jeszcze raz powróçmy do tego, co
by∏o powiedziane o prof. Fragellim
i o powadze „rytua∏ów sprowadzajàcych pomyÊlnoÊç”! Ks. A. Zwoliƒski
napisa∏ ksià˚k´ pt. „Tajemne niemoce”
(Wyd. SS. Loretanek, W-wa 2000).
W rozdziale o okultyzmie, str. 57, ks.
Zwoliƒski cytuje inne ksià˚ki: A. Allaud

„Poczàtki tajemne nazizmu” i G. Galli
„Hitler i nazizm magiczny”. Autorzy ci
„twierdzili, ˚e zjawisko hitleryzmu nale˚y t∏umaczyç g∏´bokim wp∏ywem
swoistej doktryny ezoterycznej, a nie
szaleƒstwem Hitlera”. Na procesie
przywódców nazistowskich w Norymberdze A. Rosenberg, czo∏owy ideolog
hitlerowski zeznawa∏: „Thule? Ale˚
wszystko wysz∏o stamtàd! Pouczenie
tajne, któreÊmy mogli stamtàd zaczerpnàç, pomog∏o nam wi´cej w dojÊciu do w∏adzy ni˚ dywizje SA i SS.
Ludzie, którzy za∏o˚yli to stowarzyszenie byli prawdziwymi magami”.
Stowarzyszenie Thule to jedno z niezliczonych rozga∏´zieƒ masonerii. Jak
twierdzi G. Galli: znajdowa∏o si´ tam po
trosze wszystko: gnoza rasistowska,
snobizm kierowniczych klas europejskich oddanych kultom ezoterycznym,
obecnoÊç s∏u˚b tajnych i pot´˚nych lobby finansowych, ∏ajdacy i prawdziwi
magowie okultystyczni. Stowarzyszenie
Thule powsta∏o w 1918 r, jako filia masonerii staropruskiej, w szczególnoÊci
Zakonu Germanów. Przyj´∏o za symbol
swastyk´. WÊród 1500. cz∏onków Thule
znajdowali si´ m. in. Hitler, Hess, Himmler, Rosenberg, Frank, Bormann,
a wi´c przywódcy re˚imu nazistowskiego. Cz∏onkowie Thule za∏o˚yli w 1919
r. Parti´ Robotników, która w rok pó˝niej sta∏a si´ nazistowskà partià Hitlera.
Wielki wp∏yw na dostojników III Rzeszy mieli nieliczni filozofowie i okultyÊci, a wÊród nich D. Eckart i Gwido von
List (zm. 1919 r)”.
Dalej jest mowa o tym, ˚e R. Hess
wierzy∏ w przeró˚ne przepowiednie
i horoskopy dotyczàce jego samego,
a tak˚e losów jego rodziny i Niemiec. ˚e
Himmler by∏ nekromantà „niejednokrotnie przy podejmowaniu decyzji radzi∏
si´ duchów zmar∏ych szlachciców niemieckich. Sam uwa˚a∏ si´ za wcielenie
Êredniowiecznego króla Henryka
I (Ptasznika) (...) Himmler zach´ca∏ esesmanów do p∏odzenia dzieci na p∏ytach
nagrobnych, przekonany, ˚e w ten sposób duchy zmar∏ych pokierujà w przysz∏oÊci esesmaƒskimi dzieçmi (...) Hitler
pod wp∏ywem Eckarta wierzy∏ w tajemny spisek ˚ydowski. (...) Ludobójstwo
˚ydów – jak twierdzà niektórzy badacze – mia∏o charakter ofiary rytualnej, jakiej domaga∏a si´ doktryna ezoteryczna wyznawana m. in. przez Hitlera. Wed∏ug H. Rauscheninga, wysokiego urz´dnika hitlerowskiego, przez

pewien czas Hitler wierzy∏, ˚e kontaktuje si´ z demonami. Lekarz Hitlera, E.
Schenck mówi∏ o nim jako o „˚ywym
trupie, umar∏ej duszy” (...) Wi´kszoÊç
autorów choç nie zaprzecza wp∏ywom
okultyzmu na Hitlera i jego najbli˚sze
otoczenie, to jednak najcz´Êciej je lekcewa˚y. Trudno dzisiaj oceniç stopieƒ
zale˚noÊci, jaki istnia∏ mi´dzy zag∏adà
milionów ludzi i niemal ca∏kowitym
zniszczeniem Europy a okultyzmem.
Pewne jest natomiast, ˚e w porzàdek
Êwiata na pewien czas wprowadzona zosta∏a bezsprzecznie demoniczna si∏a”.
Na zakoƒczenie przytaczam dos∏ownie fragment konferencji francuskiego
egzorcysty, ks. Chenesseau, autora wielu ksià˚ek o dzia∏aniu szatana: „Chc´
wi´c powiedzieç, ˚e jest mo˚liwe uwolnienie osób, które zawar∏y pakt z szatanem, chocia˚ to nadzwyczaj trudne.
Przytocz´ pewien przyk∏ad, aby uzmys∏owiç wam jak wielki jest zasi´g tego
zjawiska, jak ogromne mo˚e mieç nast´pstwa dla ca∏ego Êwiata. Cytuj´ s∏owa Marty Robin. Marta Robin mówi,
˚e: Hitler zawar∏ pakt z szatanem
w 1932 roku. „Daj mi naród ˚ydowski,
a ja dam ci w∏adz´”. Dlatego Hitler ze
szczególnà zaciek∏oÊcià atakowa∏ ˚ydów, aby dotrzymaç umowy i uzyskaç
w∏adz´ od demona. Marta Robin powiedzia∏a tak˚e, ˚e: ten pakt Hitlera
z szatanem zosta∏ zerwany przez Piusa
XII 8.12. 1942. Co ciekawe, 8.12.1942
r. nastàpi∏ odwrót wojsk hitlerowskich
podczas bitwy pod Stalingradem. Ciekawa jest ta zgodnoÊç s∏ów Marty Robin z faktami historycznymi”.
Wydaje mi si´, ˚e nie mo˚emy tego
zlekcewa˚yç. Polska znów znalaz∏a si´
w obliczu zatrwa˚ajàcej pot´gi, choç na
zewnàtrz pozornie nie dzieje si´ nic z∏ego. Musimy modliç si´ o nowy „Cud
nad Wis∏à”.
Byç mo˚e ogarnie was poczucie bezradnoÊci, ale zaufajmy Bogu i Jego Mi∏osierdziu. Tylko pozornie nie mamy
wp∏ywu na wielkie wydarzenia. Naszà
si∏à jest modlitwa. Tylko cz∏owiek, który si´ modli – tak mówi o. Jozo – jest
wa˚ny dla swojego kraju. ProÊmy
o wstawiennictwo S∏ug´ Bo˚ego kard.
S. Wyszyƒskiego, Êw. siostr´ Faustyn´,
Êw. Stanis∏awa, Êw. Wojciecha –
wszystkich patronów Polski i jej Anio∏a
Stró˚a, wszystkich naszych patronów
i Anio∏ów Stró˚ów. Odmawiajmy modlitw´ – egzorcyzm do Êw. Micha∏a Archanio∏a. Odprawmy nowenn´ do Kró-

