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Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2001
„Drogie dzieci!
Drogie dzieci! Dzisiaj równie˝
wzywam was do modlitwy, szczególnie dziÊ, gdy Szatan chce
wojny i nienawiÊci. Ponownie
was wzywam, drogie dzieci, módlcie si´ i poÊçcie, by Bóg da∏
wam pokój. Dawajcie Êwiadectwo pokoju wobec ka˝dego serca i nieÊcie pokój temu niespokojnemu Êwiatu. Jestem z wami
i or´duj´ za ka˝dym z was
przed Bogiem. A wy nie bójcie
si´, bo kto si´ modli nie boi si´
z∏a i nie ma nienawiÊci w sercu.
Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.

Nie dajcie miejsca
nienawiÊci
W swoim or´dziu Matka Bo˚a
mówi nam o rzeczach istotnych
i wa˚nych dla Êwiata w tym momencie, dlatego, poniewa˚ wydaje si´, ˚e Êwiat si´ wali z powodu
nienawiÊci, która jest wsz´dzie.
Je˚eli mia∏aby byç wielka wojna, nienawiÊç mo˚e zniszczyç
nie tylko tych, którzy sà w nià
„odziani”, ale równie˚ wszystkich niewinnych, tak jak to si´
zdarzy∏o w tych dniach w Ameryce. Z tego powodu Matka Bo˚a
wzywa nas, abyÊmy byli tymi,
którzy si´ modlà, ale modlà si´
naprawd´, nie tylko ustami ale
równie˚ i sercem.
Szatan chce, aby nasze serce
by∏o daleko od Boga, a Matka
Bo˚a ciàgle nam powtarza, ˚e

Codziennie odmawiajcie ró˚aniec

modlitwa mo˚e przezwyci´˚yç
to wszystko co jest w nas niedobre, mo˚e pokonaç szatana i nienawiÊç, która chce nas wszystkich zniszczyç. Dla pokonania
szatana i nienawiÊci Matka Bo˚a
poleca nam równie˚ post. Wydaje mi si´, ˚e mog´ stwierdziç, ˚e
wspó∏czesny Êwiat nie umie poÊciç. Dzisiejszy Êwiat bardzo
cz´sto myÊli, ˚e dobro to posiadanie wielu rzeczy materialnych,
a post i modlitwa nie stanowià
dla niego dobra. Jednak ci
wszyscy, którzy poÊcili i modlili
si´, mogli zobaczyç jak zmienia
si´ Êwiat, zmniejsza si´ to
wszystko co dobrem nie jest.
Matka Bo˚a pragnie, abyÊmy
codziennie Êwiadczyli w tych
miejscach, w których przychodzi
nam ˚yç, o tym wszystkim czego
doÊwiadczyliÊmy podczas modlitwy i postu. Jest wiele ludzi, którzy pragnà pokoju, którzy pragnà
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dobra i my którzy staramy si´
byç wierni, którzy si´ modlimy
i poÊcimy, my prawdziwie musimy byç dla nich Êwiadkami pokoju, dlatego, ˚e tylko przemieniony Êwiat mo˚e byç Êwiatem,
w którym mo˚na i chce si´ ˚yç.
Matka Bo˚a nie pozostawia nas
samych w tej – mo˚na by tak
rzec – wojnie przeciwko nienawiÊci. Jest zawsze z nami i modli si´ za nami przed Bo˚ym
tronem. Dlatego ci wszyscy,
którzy wierzà Bogu nie majà si´
czego baç. Boi si´ tylko ten, kto
si´ nie modli, ten kto nie ufa
w pe∏ni Bogu, kto si´ do Niego
nie zwraca ze wszystkimi sprawami z pe∏nym zaufaniem. Mam
nadziej´, ˚e my, nie tylko dzisiejszego wieczoru, ale zawsze b´dziemy lud˝mi ufajàcymi, tymi,
którzy Êwiadczà o Jezusie
w swoim ˚yciu. W ten sposób ci,
którzy siejà nienawiÊç zobaczà,
˚e to nie ma ˚adnego sensu, ˚e
sens istnieje tylko w mi∏oÊci
i czynieniu dobra.

Modlitwa i b∏ogos∏awieƒstwo
Niech Maryja, Królowa Pokoju
dzisiejszego wieczora pob∏ogos∏awi nie tylko nas, ale równie˚
i tych którzy w tych dniach ziejà
nienawiÊcià. Pomó˚ nam Matko,
abyÊmy mogli modliç si´ za nimi. Pomó˚ nam, abyÊmy mogli
wyrzuciç nienawiÊç z naszego
˚ycia, z naszego serca, aby nasze
˚ycie i ˚ycie wszystkich ludzi
by∏o pi´kne. Dzi´kujemy Ci za to
wszystko co zrobi∏aÊ i co jeszcze
uczynisz dla nas. Amen
o Miljenko Stojiç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Historia powstania
ró˚aƒca
Przez d∏ugi czas powstanie ró˚aƒca
kojarzono z postacià Êw. Dominika, który
mia∏ go „otrzymaç” od Matki Bo˚ej (jak
przedstawia to obraz na str. 1) podczas objawienia. Ró˚aniec powstawa∏ przez wieki
i nie mo˚na go przypisaç jednej osobie.
Âw. Dominik i jego bracia, którzy jako
w´drowni kaznodzieje przemierzali
Êwiat, przyczynili si´ do jego rozpowszechnienia. W 1569 r. papie˚ Pius V,
dominikanin, specjalnym dokumentem
nada∏ Ró˚aƒcowi dzisiejszà form´.
W odpowiedzi na wezwanie Êw. Paw∏a „Nieustannie si´ módlcie” (1Tes
5,17), pustelnicy i zakonnicy powtarzali
krótkie i zwarte formu∏y modlitwy np.
„Ojcze nasz”. W IX wieku notuje si´
pierwsze Êwiadectwo u˚ycia formu∏y
pozdrowienia anielskiego „ZdrowaÊ
Maryjo”, które wraz ze wzrostem kultu
Matki Bo˚ej przerodzi∏o si´ w „Psa∏terz
Maryi”, czyli odmówienie 150 razy
„ZdrowaÊ”. By∏o to inspirowane psa∏terzem, który sk∏ada si´ ze 150 psalmów.
Od XII w. zacz´to przeplataç modlitwy
„ZdrowaÊ Maryjo” i „Ojcze nasz”.
W Êredniowieczu w czasie epidemii
d˚umy dodano: „Âwi´ta Maryjo, Matko
Bo˚a, módl si´ za nami grzesznymi teraz
i w godzin´ Êmierci naszej”. W XV w.
odmawianie ró˚aƒca powiàzano z rozwa˚aniem ˚ycia Jezusa i Maryi. Wyodr´bniono 15 istotnych momentów z Ich
˚ycia i powiàzano je z dziesiàtkami
„ZdrowaÊ”. Tajemnice podzielono na
trzy cz´Êci: radosnà, bolesnà i chwalebnà, i pod takà postacià jest znany.

Ró˚aniec
Moja ulubiona modlitwa
Z or´dzi Królowej Pokoju:
„DziÊ wzywam was w szczególny
sposób, do walki przeciw szatanowi
poprzez modlitw´. Teraz kiedy szatan
wie, ˚e jesteÊcie Êwiadomi jego dzia∏ania, chce silniej oddzia∏ywaç na was.
Drogie dzieci, obleczcie si´ w zbroj´
i z ró˚aƒcem w r´ku zwyci´˚ycie go”.
„Wzywam was, byÊcie wszystkich
zach´cali do odmawiania ró˚aƒca. Ró˚aƒcem pokonacie wszelkie z∏o, jakim
szatan ma teraz zamiar przeÊladowaç

KoÊció∏ katolicki. Wszyscy ksi´˚a odmawiajcie ró˚aniec! PoÊwi´çcie czas
na modlitw´ ró˚aƒcowà”.
„Codziennie odmawiajcie ró˚aniec,
módlcie si´ razem... Razem z twà ma∏˚onkà, z twym m´˚em, z twymi dzieçmi,
od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa, odkàd zaczynajà u˚ywaç rozumu, wraz
z rodzicami i rodzeƒstwem, w twoim
domu, o okreÊlonej godzinie, niech modlitwa b´dzie przerwà poÊród codziennych problemów i obowiàzków”.
„Ludzie modlà si´ w niew∏aÊciwy
sposób, proszà o ∏aski materialne. Niewielu prosi o dary Ducha Âwi´tego.
Ale ci, którzy otrzymujà Ducha Âwi´tego, otrzymujà wszystko”.
Pragn´ dzisiaj raz jeszcze zaleciç
wszystkim chrzeÊcijaƒskim rodzinom modlitw´ ró˚aƒcowà, aby mog∏y zaznaç pi´kna wspólnego rozwa˚ania – razem z Maryjà – radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnic naszego odkupienia, a przez to uÊwi´caç pogodne i trudne chwile codziennego ˚ycia. Dzi´ki wspólnej modlitwie rodzina jest bardziej zjednoczona, bezpieczna i wierna Ewangelii. Maryja, Królowa Ró˚aƒca Âwi´tego, niech b´dzie
dla ka˚dej rodziny Nauczycielkà
i Przewodniczkà w tej modlitwie,
szczególnie bliskiej memu sercu.
Odmawiaç ró˚aniec to znaczy byç
w szkole Maryi i uczyç si´ od Niej,
Matki i Aposto∏ki Chrystusa, jak ˚yç
ca∏kowicie zgodnie z wymaganiami
wiary chrzeÊcijaƒskiej. Ona pierwsza
uwierzy∏a, a w KoÊciele, w Wieczerniku, jednoczy∏a w mi∏oÊci pierwszych
uczniów swego Syna.
Przy odmawianiu ró˚aƒca, nie chodzi o powtarzanie formu∏ek, lecz raczej o nawiàzanie intymnego dialogu
z Maryjà, o okazanie Jej zaufania, powierzenie troski, otwarcie przed Nià
serca, ukazanie w∏asnej gotowoÊci na
przyj´cie planów Bo˚ych i obiecanie
wytrwania w wiernoÊci dla Niej we
wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, b´dàc pewnym Jej
pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawienia ∏ask
od Jej Syna. Podczas modlitwy ró˚aƒcowej kontemplujàc Chrystusa, patrzàc na Niego uprzywilejowanym
wzrokiem Jego Matki Maryi; rozwa˚amy tajemnice ˚ycia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem
Tej, która by∏a Mu najbli˚sza.

Bàd˝my wytrwali i gorliwi w odmawianiu ró˚aƒca, zarówno we wspólnocie eklezjalnej, jak i w zaciszu naszych
rodzin: on to, Êladami powtarzajàcych
si´ wezwaƒ, zjednoczy serca, rozpali na
powrót ognisko domowe, umocni naszà nadziej´ i wszystkim uprosi pokój
i chwa∏´ Chrystusa, który narodzi∏ si´,
umar∏ i zmartwychwsta∏ dla nas.
Jan Pawe∏ II Anio∏ Paƒski
26.10.1997
To wezwanie jest bardzo naglàce,
poniewa˚ odkàd NajÊwi´tsza Maryja
Panna nada∏a ró˚aƒcowi Êwi´temu tak
wielkà skutecznoÊç. Nie ma ˚adnego
problemu materialnego, ani duchowego, narodowego czy mi´dzynarodowego, którego nie da∏oby si´ rozwiàzaç
za pomocà ró˚aƒca Êwi´tego i naszych
wyrzeczeƒ. Odmawiany z mi∏oÊcià i pobo˚noÊcià pocieszy Maryj´, ocierajàc
wiele ∏ez z Jej Niepokalanego Serca.
∑ucja z Fatimy
To jest mój testament i moje dziedzictwo: kochajcie Matk´ Bo˚à i sprawiajcie, by by∏a kochana. Odmawiajcie i zach´cajcie do odmawiania ró˚aƒca Êwi´tego.
B∏. o. Pio
˙adna modlitwa nie ma tylu zas∏ug dla duszy i nie jest tak chwalebna
dla Jezusa i Maryi, jak dobrze odmówiony ró˚aniec; lecz tak˚e ˚adna modlitwa nie jest tak trudna do odmówienia we w∏aÊciwy sposób, która kosztuje tyle wytrwa∏oÊci i to szczególnie
z powodu roztargnieƒ, jakie powstajà
prawie naturalnie przy ciàg∏ym powtarzaniu tych samych s∏ów. W ró˚aƒcu
z powodu monotonnego powtarzania
Ojcze nasz i ZdrowaÊ Maryjo oraz tej
samej zawsze metody odmawiania, ∏atwiej jest o nud´ i sen, co koƒczy si´
wyborem innych modlitw, bardziej interesujàcych i mniej nu˚àcych.
W tym celu stawcie si´ w obecnoÊci
Bo˚ej; wierzcie, i˚ Bóg i Jego NajÊwi´tsza Matka patrzà na was, ˚e wasz dobry
Anio∏ Stró˚, który stoi po prawej waszej
stronie, zbiera wasze ZdrowaÊ Maryjo
niby ró˚e, je˚eli odmówione sà w taki
sposób, ˚e splatajà koron´ Jezusowi
i Maryi, podczas gdy po lewej stronie
szatan krà˚y wokó∏ was, aby po˚reç wasze ZdrowaÊ Maryjo i zaznaczyç je, gdy
sà odmówione bez uwagi, pobo˚noÊci
i skromnoÊci. Nade wszystko potem nie
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zaniedbujcie ofiarowania dziesiàtek ku
czci tajemnic i przedstawienia sobie
w wyobra˝ni Pana Naszego i Jego NajÊwi´tszej Matki w tajemnicy, którà rozwa˚acie. Do zwi´kszenia trudnoÊci
w koncentracji, przyczynia si´ tak bardzo nasza wyobra˝nia tak ruchliwa, ˚e
nie jest nawet przez moment spokojna,
jak i z∏oÊliwoÊç szatana tak niestrudzona
w podawaniu roztargnieƒ i przeszkadzaniu nam w modlitwie. Czegó˚ nie uczyni szatan przeciw nam, widzàc nas gotowymi odmawiaç ró˚aniec, aby zwyci´stwo odnios∏y jego pokusy? Powi´ksza nasze lenistwo i naszà naturalnà
niedba∏oÊç wpierw zanim zaczniemy si´
modliç; zwi´ksza naszà nud´, nasze roztargnienia, nasze zm´czenie.
Podczas modlitwy, jednym s∏owem,
napada na nas we wszelaki sposób, aby
móc potem, kiedy po wielu wysi∏kach
i roztargnieniach skoƒczymy go odmawiaç, Êmiaç si´ z nas, mówiàc nam:
„nie odmówi∏eÊ ani jednego ZdrowaÊ
Maryjo, które by mia∏o znaczenie: ró˚aniec, który zmówi∏eÊ, nie ma ˚adnej
wartoÊci, by∏byÊ zrobi∏ lepiej, gdybyÊ
poszed∏ pracowaç, za∏atwiç swoje interesy. Tracisz czas na odmawianie tylu
modlitw ustami, bez uwagi, podczas
gdy by∏oby lepiej, gdybyÊ poÊwi´ci∏ pó∏
godziny na rozmyÊlanie lub na dobrà
lektur´... jutro, kiedy b´dziesz mniej
sennym, b´dziesz modli∏ si´ z wi´kszà
uwagà... od∏ó˚, od∏ó˚ na jutro reszt´
twego ró˚aƒca”. W ten sposób diabe∏
w swej przebieg∏oÊci zdo∏a cz´sto
sprawiç, ˚e zostawia si´ ca∏y ró˚aniec
lub jego cz´Êç, albo pod najpi´kniejszymi pretekstami sprawia, ˚e odk∏ada
si´ jego odmawianie.
ChoçbyÊ mia∏ walczyç z roztargnieniami przez ca∏y ró˚aniec, walcz
odwa˚nie, z bronià w r´ku, to znaczy
kontynuujàc modlitw´, b´dzie to
straszna walka, lecz tak bardzo zbawienna dla duszy wiernej!
Ró˚aniec trzeba odmawiaç z wiarà, pami´tajàc na s∏owa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, o co w modlitwie
prosicie, stanie si´ wam, tylko wierzcie, a otrzymacie” (Mk 11,24). Chrystus powie ci: „Niech ci si´ stanie, jak
uwierzy∏eÊ” (Mt 8,13). Je˚eli wÊród
was jest ktoÊ, kto potrzebuje màdroÊci,
niech prosi o nià Boga... niech prosi
jednak z wiarà, bez ˚adnej wàtpliwoÊci
(Jk 1,5-6). Kto odmawia ró˚aniec, zostanie mu udzielone to o co prosi.
Âw. L. M. Grignon de Montfort

We wszystkich swych objawieniach Matka Bo˚a okaza∏a jak bardzo
ceni sobie modlitw´ ró˚aƒcowà. Moim zdaniem, ró˚aniec jest Êwi´tem.
Wielu katolików przesta∏o go odmawiaç, uwa˚ajàc go za modlitw´ godnà
papugi. Ja równie˚, na poczàtku, ogranicza∏em si´ do odliczania niekoƒczàcych si´ Zdrowasiek, odmawianych
w poÊpiechu; najbardziej liczy∏o si´ to,
˚eby by∏o ich jak najwi´cej. MyÊla∏em, ˚e Maryja patrzy∏a na wielkoÊç
bukietu kwiatów, podczas gdy to ich
Êwie˚oÊç wywo∏uje Jej uÊmiech. Ró˚aniec nie jest modlitwà dziecinnà,
lecz bardzo z∏o˚onà formà modlitwy.
Kojarzy mi si´ z komputerem; wszystko zale˚y od tego, jaki program si´
doƒ wprowadzi. Nie mo˚na spodziewaç si´ niczego poza zm´czeniem
i niech´cià od ró˚aƒca klepanego
w sposób mechaniczny, w którym jedyny wysi∏ek umys∏owy polega na odliczaniu paciorków: jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeden. O! Nareszcie!...
Jak˚e odmienny jest ró˚aniec rozwa˚any, w którym osoba modlàca si´
przebiega myÊlà ró˚e tajemnic Maryi.
To jest ró˚aniec odmawiany sercem.
Mo˚e przerodziç si´ w kontemplacj´.
Mo˚e nie zawsze, lub raczej – nader
rzadko; lecz wystarczy choçby jeden
raz, aby zrozumieç jego nieocenionà
wartoÊç.
Didier Decoin

Odmawiajmy wiele razy
i cz´sto ró˚aniec
W Fuldzie w 1980 r. Jan Pawe∏ II,
wypowiadajàc si´ na temat III Tajemnicy Fatimskiej powiedzia∏: (por.
„Niedziela” z 3.08.98 s. 14 oraz „Mi∏ujcie si´” nr 3/4 1996 s. 3): „Ze
wzgl´du na powag´ jej treÊci moi poprzednicy nie opublikowali jej.
Zresztà ka˚demu powinno wystarczyç to, co powiem: je˚eli czyta si´
tam, ˚e oceany zalejà znaczny obszar
ziemi, a miliony ludzi b´dà umieraç
z minuty na minut´ – wówczas rzeczywiÊcie nie powinno si´ pragnàç
opublikowania Tajemnicy. Wielu
pragnie jà znaç tylko z ciekawoÊci,
dla sensacji, zapominajàc, ˚e znajomoÊç oznacza tak˚e odpowiedzialnoÊç. Chcà tylko zaspokoiç ciekawoÊç, lecz jest to niebezpieczne, jeÊli
równoczeÊnie nie usi∏uje si´ przeciwstawiç z∏u”.

I pokazujàc ró˚aniec powiedzia∏:
„To jest Êrodek zaradczy przeciw
temu z∏u. Módlcie si´, módlcie si´
i nie pytajcie o wi´cej. Wszystko inne powierzcie Matce Bo˚ej”.
Na pytanie: co b´dzie dzia∏o si´
w KoÊciele? – Jan Pawe∏ II odpowiedzia∏: „B´dziemy si´ musieli wkrótce
przygotowaç na wielkie doÊwiadczenia, które mogà nawet domagaç si´ nara˚enia naszego ˚ycia oraz poÊwi´cenia si´ bez reszty Chrystusowi i dla
Chrystusa. Mo˚e to byç z∏agodzone
dzi´ki naszej modlitwie, ale nie mo˚e
byç ju˚ odwrócone, poniewa˚ tylko
w ten sposób mo˚e nastàpiç prawdziwe odnowienie KoÊcio∏a. Jak˚e cz´sto
KoÊció∏ odnawia∏ si´ przez krew. Nie
inaczej dokona si´ to tak˚e i tym razem. ObyÊmy byli silni, przygotowani
i pe∏ni ufnoÊci pok∏adanej w Chrystusie i w Jego Êwi´tej Matce. Odmawiajmy wiele razy i cz´sto ró˚aniec”.
Znany jest nam ju˚ tekst III Tajemnicy. Nie ma w nim obrazów, które
przedstawia Papie˚. Najprawdopodobniej chodzi tu o nieznane listy i spotkania z siostrà ∑ucjà. Siostra ∑ucja poprosi∏a Stolic´ Âwi´tà o pozwolenie,
które zosta∏o jej faktycznie udzielone,
na sporzàdzenie pisma, w którym mog∏aby daç odpowied˝, w formie ogólnej, na niezliczone listy i pytania kierowane do niej, na które nie by∏a w stanie odpowiadaç. Tak powsta∏o dzie∏o:
„Os apelos da Mensagem de Fatima”.
Czytelnikom zainteresowanym zg∏´bieniem tego tematu polecamy polskà
wersj´ tej ksià˚ki „Apele Or´dzia Fatimskiego” wydanej w 2001r. przez
Pallottinum oraz „Z b∏ogos∏awionymi
Hiacyntà i Franciszkiem w XXI wiek”
ks. A. Skwarczyƒskiego wydanej
w 2000r. przez Michalineum. Obydwie pozycje posiadajà imprimatur.
(Polecamy równie˚, jak˚e teraz aktualnà po katastrofie w Stanach, „Bram´
Niebieskà i poczàtek lepszego Êwiata”). W nr 122 „Echa” w 1995r. by∏
drukowany jeden z takich listów. Ze
wzgl´du na powag´ obecnej sytuacji
na Êwiecie pragniemy go przypomnieç.

Ostatnie znaki mi∏osierdzia
List s. ∑ucji do o. Augustyna Fuentes z 22 maja 1958r.
„Ojcze, Matka Bo˚a jest bardzo
niezadowolona, poniewa˚ ludzie nie
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wzi´li sobie do serca Jej or´dzia
z 1917 roku. Nie przej´li si´ nim ani
ludzie dobrzy, ani ˝li. Dobrzy post´pujà tak jak dotychczas i nie przestrzegajà norm niebieskich, ˝li, idàc
szerokà drogà zatracenia, nie zwracajà ˚adnej uwagi na gro˚àce im kary.
Prosz´ mi wierzyç, Ojcze, ˚e Pan
Bóg bardzo szybko ukarze Êwiat. B´dzie to wielka kara! Niech sobie Ojciec wyobrazi, ile dusz poch∏onie
piek∏o, jeÊli ludzie nie b´dà si´ modliç i pokutowaç. To w∏aÊnie jest
przyczynà smutku Matki Bo˚ej.
Ojcze, prosz´ to wszystkim powtórzyç, ˚e Matka Bo˚a mówi∏a mi wielokrotnie: „wiele narodów zniknie
z oblicza ziemi. Narody bez Boga b´dà wybranym przez Boga biczem, którym ukarze On ludzkoÊç, jeÊli my, za
sprawà modlitwy i Sakramentów, nie
otrzymamy ∏aski ich nawrócenia”.
Cierpienie sprawia te˚ Niepokalanemu Sercu Maryi oraz NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa odchodzenie od Boga zakonników i kap∏anów. Z∏y duch
wie, ˚e zakonnicy i kap∏ani, zaniedbujàc swoje wspania∏e powo∏anie,
pociàgajà wiele dusz do piek∏a. To
ju˚ ostatnia chwila, by uniknàç kary
Nieba. Do dyspozycji mamy dwa
ogromne skuteczne Êrodki: modlitw´ i ofiar´. Z∏y duch robi wszystko,
co w jego mocy, ˚eby wytràciç nas ze
skupienia i zniech´ciç do modlitwy.
Albo si´ zbawimy, albo pot´pimy.
Jednak, Ojcze, trzeba powiedzieç ludziom, by nie czekali na wezwanie do
modlitwy ze strony Papie˚a, ani biskupów, ani proboszczów, ani prze∏o˚onych. Najwy˚szy czas, ˚eby ka˚dy,
z w∏asnej inicjatywy, zaczà∏ spe∏niaç
pobo˚ne uczynki oraz odmieni∏ swoje
˚ycie wed∏ug wskazówek Matki Bo˚ej. Z∏y duch chce zaw∏adnàç duszami
poÊwi´conymi, stara si´ je zdemoralizowaç. Próbuje sk∏oniç ludzi, by stali
si´ zatwardziali. Ucieka si´ do wszelkich mo˚liwych podst´pów, sugerujàc
nawet unowoczeÊnienie ˚ycia religijnego. On sprawia, ˚e ˚ycie wewn´trzne staje si´ ja∏owe, a ludzie Êwieccy
nie chcà wyrzec si´ przyjemnoÊci i poÊwi´ciç si´ ca∏kowicie Bogu.
Prosz´ pami´taç, Ojcze, ˚e dwie
rzeczy przyczyni∏y si´ do uÊwi´cenia
Hiacynty i Franciszka: smutek Matki
Bo˚ej i wizja piek∏a. Matka Bo˚a znajduje si´ jakby mi´dzy dwoma mieczami: z jednaj strony widzi ludzkoÊç

upartà i oboj´tnà na gro˚àce jej kary,
z drugiej – nas, depczàcych sakramenty Êwi´te i lekcewa˚àcych zbli˚ajàcà
si´ kar´, wàtpiàcych, ulegajàcych
zmys∏om i zmaterializowaniu.
Matka Bo˚a powiedzia∏a wyra˝nie:
„Zbli˚amy si´ do kresu dni”. Powtórzy∏a mi to trzykrotnie. Za pierwszym
razem powiedzia∏a, ˚e z∏y duch rozpoczà∏ decydujàcà walk´, po której b´dzie
jeden zwyci´zca i jeden pokonany. Albo staniemy po stronie Boga albo po
stronie szatana. Za drugim razem powiedzia∏a mi, ˚e najwa˚niejsze Êrodki
zaradcze dane Êwiatu to ró˚aniec
i czeÊç oddawana Jej Niepokalanemu
Sercu. Za trzecim razem stwierdzi∏a, ˚e
– skoro ludzie wzgardzili wszystkim, co
do tej pory nam ofiarowa∏a – wskazuje
nam, pe∏na obaw, ostatnià kotwic´ ratunku: jest nià Ona sama, Jej ostatnie
liczne objawienia, Jej ∏zy, or´dzia dane
widzàcym na ca∏ym Êwiecie. Matka Bo˚a doda∏a jeszcze, ˚e jeÊli nie pos∏uchany Jej i nadal b´dziemy Jà obra˚aç, nie
uzyskamy wi´cej przebaczenia.
Musimy konieczne jak najszybciej
zdaç sobie spraw´ z tej strasznej rzeczywistoÊci. Tu nie chodzi o to, by
ludzie si´ bali, ale z tym wezwaniem
nie mo˚na czekaç, gdy˚ odkàd Maryja sprawi∏a, ˚e ró˚aniec sta∏ si´ tak
bardzo skuteczny, nie istnieje taki
problem materialny czy duchowy,
paƒstwowy czy mi´dzynarodowy,
którego nie da∏oby si´ rozwiàzaç przy
pomocy naszych ofiar i ró˚aƒca. Odmawiany z mi∏oÊcià i oddaniem pocieszy Maryj´, ocierajàc ∏zy p∏ynàce
z Jej Niepokalanego Serca”.

Owoce Medziugorja
Wioska Matki
Medziugorska Fundacja na rzecz
sierot wojennych „Wioska Matki”
powsta∏a z inicjatywy ojca Slavko
Barbaricia i artystów dla przyjmowania i niesienia pomocy przede wszystkim dzieciom – ofiarom wojny. Pomys∏ ten to samo ˚ycie. Wszystkie
dzieci przyjmowane sà bez wzgl´du na
ras´, wiek, wiar´, kolor skóry czy wyznawanà religi´.
Celem „wioski” jest troska o dzieci, sieroty i ofiary wojny, zagwarantowanie bezpiecznego miejsca, gdzie

mogà spokojnie oddychaç atmosferà
mi∏oÊci, szacunku i wiary. Ich rodziny
zosta∏y unicestwione podczas wojny,
dlatego te˚ celem jest troska o to, aby
dzieci te ˚y∏y w atmosferze „normalnoÊci”, tak jak w rodzinie.
Realizacja pierwszego etapu projektu „wioski” rozpocz´∏a si´ 11 stycznia
1995 roku. Powsta∏o 5 domków, ka˚dy
o powierzchni 200m2. W ka˚dym domu jest sypialnia, ∏azienka, salon,
kuchnia, pralnia i pomieszczenie wielofunkcyjne. Ka˚dy dom mo˚e pomieÊciç oÊmioro dzieci, jednà siostr´ Franciszkank´ i pomoc – osob´ Êwieckà.
Na terenie „Wioski” znajduje si´
przedszkole dzieci´ce, imienia Ma∏ej
Êwi´tej Tereski, przyjmuje i troszczy
si´ o 170 dzieci z ca∏ej okolicy oraz
o dzieci z „Wioski”. Jest to dla nich
mo˚liwoÊç integracji z dzieçmi pochodzàcymi z zewnàtrz. Ostatnio ukoƒczona zosta∏a budowa nast´pujàcych
budynków: 1) ambulatorium dentystyczne dla dzieci; 2) nast´pny dom; 3)
oÊrodek specjalnej opieki dla dzieci
upoÊledzonych.
Parafia zakupi∏a skalisty teren
o powierzchni 41.000 m2, otoczony
licznymi drzewami. Koszt zosta∏ obliczony dla ca∏oÊci projektu na
4.200.000 USD. Domy budujà mieszkaƒcy parafii i wszystkie materia∏y
kupowane sà w Medziugorju i okolicach. W koszt wyceny nie jest wliczone urzàdzenie wn´trz. Ca∏y projekt
zosta∏ ufundowany dzi´ki ofiarnoÊci
organizacji i indywidualnych sk∏adek.
Koszt globalny: 25.000 USD. Suma
obejmuje tak˚e koszty energii elektrycznej, wody, itd., oraz codziennà
opiek´ nad dzieçmi (ubrania, ˚ywnoÊç, itd.).
Projekt ten powinien byç realizowany zgodnie z duchem NajÊwi´tszej
Dziewicy. Jej macierzyƒski duch, duch
mi∏oÊci, mi∏osierdzia, pokory, prostoty
i pomocy potrzebujàcym. Jej mi∏oÊç
jest macierzyƒska i stwarza warunki
dla istnienia ˚ycia, walczàc ze zniszczeniem i Êmiercià.
Ona poszukuje wspó∏pracowników,
którzy b´dà pracowaç i myÊleç w tym
duchu, którzy b´dà decydowaç i troszczyç si´ o innych ludzi, o warunki godne cz∏owieka.
Kochajcie tych, którzy nie sà kochani, pomagajcie tym, którzy znikàd nie
majà pomocy, ratujcie tych, którzy
znajdujà si´ w niebezpieczeƒstwie,

~5~
staƒcie si´ rodzinà dla tych, którzy ju˚
nie majà rodziny; to w∏aÊnie do tego
zaprasza Jej mi∏oÊç i Jej duch. Podobnie jak Jezus zosta∏ wychowany w Nazarecie w màdroÊci i wiedzy, poniewa˚
„∑aska Paƒska spoczywa∏a na Nim”.
Tak samo dzisiaj Matka Bo˚a ma nadziej´, ˚e b´dzie was prowadziç, chroniç i troszczyç si´ o wasz wzrost.
Niechaj Duch Âwi´ty oraz Jego mi∏oÊç prowadzà was w tej dzia∏alnoÊci,
abyÊmy mogli rozpoznaç w dzieciach
tych, którym mo˚emy dopomóc w ten
w∏aÊnie sposób.
Jestem wam bardzo wdzi´czny i pragn´ zapewniç was o mojej modlitwie.
Szczerze was pozdrawiam i pragn´
zwyci´stwa ˚ycia i mi∏oÊci.
Ojciec Slavko Barbariç

Echa XX rocznicy
objawieƒ
O. Petar Ljubičiç og∏osi
Êwiatu tajemnice
Pragniemy przedstawiç cykl wypowiedzi z okazji 20 rocznicy objawieƒ
zamieszczonych w specjalnym numerze dziennika „Večernji list” z Zagrzebia. Rozpoczniemy od wywiadu
z o. Petarem Ljubičiciem.
Nieod∏àcznà cz´Êcià fenomenu medziugorskiego, jak zresztà prawie
wszystkich objawieƒ maryjnych, sà tajemnice, które Matka Bo˚a powierzy∏a
szeÊciorgu widzàcym. Troje z nich
otrzyma∏o ju˚ po dziesi´ç tajemnic
(Ivanka, Mirjana Jakov). Dla nich skoƒczy∏y si´ codzienne widzenia Matki Bo˚ej, natomiast pozosta∏a trójka (Maria,
Vicka i Ivan) nadal widzi Matk´ Bo˚à
ka˚dego dnia. Im jak dotàd Gospa powierzy∏a po dziewi´ç tajemnic.
Najwi´kszà ciekawoÊç jednak˚e budzi wieÊç o niezwyk∏ym „przedmiocie”, który jest w posiadaniu widzàcej
Mirjany Dragiçeviç. Mówi si´ o tym,
˚e ten „przedmiot” z wyglàdu przypomina kartk´ papieru formatu A4 i zosta∏ on podarowany Mirjanie osobiÊcie przez B∏ogos∏awionà Dziewic´
Maryj´. Mówi si´, ˚e obecnie nie ma
na nim ˚adnych znaków ani liter, lecz
kiedy nadejdzie czas na og∏oszenie ta-

jemnicy, pojawi si´ po prostu odpowiedni tekst. Zajmujàcà sprawà jest
równie˚ i to, ˚e nikt nie jest w stanie
powiedzieç z jakiego materia∏u zosta∏
ten „przedmiot” wykonany – nie jest
on bowiem ani pergaminem, ani papierem ani tkaninà. Osoby, które ponoç go widzia∏y, stwierdzi∏y, ˚e nie
jest to materia∏ pochodzenia ziemskiego. T´ informacj´ potwierdzi∏
franciszkanin, o. Petar Ljubičiç, kap∏an, którego widzàca Mirjana wybra∏a, aby og∏osi∏ kolejne tajemnice ca∏emu Êwiatu, na trzy dni przed ich realizacjà. On to w∏aÊnie twierdzi, ˚e tekst
tajemnicy w j´zyku chorwackim „wyp∏ynie” na powierzchni´ w ÊciÊle
okreÊlonym czasie. Wtedy b´dzie
móg∏ go rozszyfrowaç, aby og∏osiç t´
tajemnic´ Êwiatu.
Sami widzàcy mówià: „nie zdradzimy treÊci tajemnic, dopóki Matka Bo˚a nam na to nie da swojego przyzwolenia”. PodkreÊlajà, ˚e sami na ten temat nie rozmawiajà mi´dzy sobà. Wed∏ug tego co mówià widzàcy, mo˚na
wysnuç wniosek, ˚e ka˚de z nich ma
otrzymaç po dziesi´ç tajemnic. Trzy
z nich otrzymali wspólnie, a wydaje
si´, ˚e pozosta∏e ka˚dy otrzyma∏ oddzielnie i sà one zró˚nicowane. Dotyczà przysz∏oÊci ludzkoÊci, KoÊcio∏a
i Medziugorja oraz nich samych.
Wszystkie te tajemnice wype∏nià si´
w dok∏adnie okreÊlonym czasie i nie
ma od tego odwo∏ania. Mogà byç tylko
z∏agodzone. Vicka Ivankoviç twierdzi,
˚e sta∏o si´ tak z siódmà tajemnicà,
która zosta∏a z∏agodzona przez modlitw´. Mówi si´ równie˚, ˚e dziesiàta tajemnica jest szczególnie niepokojàca,
a niektórzy z widzàcych p∏akali, kiedy
jà przyjmowali. Kiedy zapytano Mirjan´, czy dziesiàta tajemnica oznacza coÊ
strasznego dla ludzkoÊci, odpowiedzia∏a: „nie wiem co to znaczy coÊ
strasznego. JeÊli wierzysz w Boga
i przyjmujesz Go jako swego Ojca, to
co mo˚e byç dla ciebie straszne? Ja
osobiÊcie uwa˚am, ˚e Bóg jako Ojciec
nie mo˚e mi nic z∏ego uczyniç. Dlatego
dla mnie, nic nie jest straszne. Radz´,
aby ludzie si´ tym nie obcià˚ali. Jak sami widzicie, ja za∏o˚y∏am rodzin´, ˚yj´
normalnie, tak jak wszyscy, ciesz´ si´
ka˚dym dniem i nigdy o tym nie rozmyÊlam. B´dzie to, co Bóg zechce”.
ZapytaliÊmy jà dlaczego wybra∏a
o. Petara Ljubičiç do og∏oszenia
powierzonych jej tajemnic? Ojciec

Petar by∏ dla mnie wzorem kap∏ana
i zawsze podziwia∏am go za to,
w jaki sposób traktuje najubo˚szych. On zawsze im pomaga∏ i zawsze by∏ do ich dyspozycji. Cz´sto
z nim rozmawia∏am, wi´c zapyta∏am
go czy nie zechcia∏by mi pomóc,
a on przyjà∏ t´ propozycj´ ca∏ym
sercem i odtàd jest za ca∏à t´ spraw´ odpowiedzialny.
O. Petar Ljubičiç, urodzony
w 1946 roku w Hercegowinie, Êledzi∏
wydarzenia w Medziugorju od samego poczàtku, a ponad 10 lat pracowa∏
w parafii Medziugorje, otaczajàc
duszpasterskà opiekà wielu pielgrzymów, w tym równie˚ Polaków. W roku 1995 zosta∏ wys∏any jako misjonarz do Szwajcarii, a obecnie pracuje
w jednej z niemieckich parafii.
Ojcze, jak przyjà∏eÊ wieÊç o tym, ˚e
zosta∏eÊ wybrany do og∏oszenia tajemnic? Czy czu∏eÊ si´ wyró˚niony
czy mo˚e raczej przestraszony?
Kiedy pewnego wieczoru w 1982
roku, kilka kolejnych osób z Medziugorja powiadomi∏o mnie o tym, ˚e
Mirjana podj´∏a takà decyzj´, pomyÊla∏em, ˚e ze mnie ˚artujà. Przyznaj´,
˚e kilka dni rozmyÊla∏em o tym – a co
wtedy, jeÊli to oka˚e si´ prawdà?
Nie by∏o to dla mnie przecie˚ oboj´tne. I dzisiaj nawet ten wybór stanowi
dla mnie pewnego rodzaju ma∏à tajemnic´. To jest niewàtpliwie dla
mnie wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialnoÊç. Nie czu∏em wtedy
˚adnego l´ku. Kiedy ostatecznie Mirjana osobiÊcie potwierdzi∏a, ˚e to jest
prawda, prze˚y∏em radoÊç nie do opisania i odczu∏em pewnoÊç, ˚e podo∏am temu zadaniu.
Co Ojciec mo˚e powiedzieç o tajemnicach, o ich treÊci? Kiedy nadejdzie czas ich wype∏nienia?
Tajemnice, jak sama nazwa wskazuje, pozostajà tajemnicami. Nie znamy ich treÊci. Mo˚na tylko przypuszczaç, ˚e dotyczyç b´dà nadzwyczajnych wydarzeƒ, które nadejdà w okreÊlonym czasie i w okreÊlonym miejscu. Kiedy to si´ stanie – nie wiemy.
Przypuszczamy, ˚e z ka˚dym dniem
jesteÊmy bli˚ej ich wype∏nienia.
DziÊ nikt nie mo˚e zaprzeczyç, ˚e ca∏y Êwiat prze˚ywa kryzys i to w ka˚dej dziedzinie ˚ycia. Jest coraz wi´cej
nierozwiàzywalnych problemów i coraz wi´cej niezadowolenia w Êwiecie.
Ludzie nie wiedzà gdzie nale˚y szu-
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kaç prawdziwej pomocy. Przes∏anie
ka˚dej tajemnicy, wed∏ug mnie, mówi: czasy sà powa˚ne, popracujcie
nad swoim zbawieniem. Bàd˝cie gotowi w ka˚dym momencie na spotkanie
z osobowym i ˚ywym Bogiem.
Ojcze, w jaki sposób og∏osisz tych
dziesi´ç tajemnic?
Kiedy przyjdzie czas na objawienie
pierwszej tajemnicy, Mirjana dziesi´ç
dni wczeÊniej wr´czy mi pergamin,
przypominajàcy wielkoÊcià kartk´ papieru formatu A4. T´ kartk´ ofiarowa∏a jej sama Gospa, aby Mirjana wiedzia∏a kiedy i w jaki sposób b´dà nast´powaç kolejne wydarzenia, zakryte
jak dotàd tajemnicà. Ja b´d´ móg∏ odszyfrowaç tylko pierwszà tajemnic´.
B´d´ poÊci∏ i modli∏ si´ przez siedem
dni. Trzy dni przed wydarzeniami, b´d´ móg∏ powiedzieç gdzie i co si´ wydarzy, dok∏adnie co do minuty i jak
d∏ugo b´dzie to trwa∏o. Mirjana powiedzia∏a mi, ˚e dwie pierwsze tajemnice majà zwiàzek z Medziugorjem i b´dzie to ostrze˚enie oraz wielkie upomnienie. Matka Bo˚a przychodzi do parafii Medziugorje ju˚ ponad
20 lat. Wydarzenia z dwu pierwszych
tajemnic majà wszystkich przekonaç,
˚e widzàcy mówili prawd´, i ˚e sà to
autentyczne objawienia. Trzecia tajemnica dotyczy znaku, który pojawi
si´ na Wzgórzu Objawieƒ, na Podbrdo. To b´dzie powód do wielkiej radoÊci dla wszystkich, którzy te objawienia przyj´li jako dar Nieba.
Ojcze, jak myÊlisz, co si´ stanie po
ujawnieniu pierwszej tajemnicy?
Matka Bo˚a tyle razy powtarza∏a, ˚e
to jest czas ∏aski dany nam jako dar.
Z tym wià˚e si´ oczywiÊcie dar modlitwy i nawrócenia. Jest to równie˚ czas
naszego duchowego oczyszczenia i radosnego zwrócenia si´ ku Bogu. MyÊl´, ˚e ujawnienie tajemnicy b´dzie
pomocà dla nas wszystkich, abyÊmy
stali si´ w pe∏ni odpowiedzialni za dary, o których wczeÊniej mówi∏em. Na
pewno b´dzie wiele cudownych znaków i wiele te˚ b´dzie nawróceƒ. Ju˚
teraz przecie˚ poprzez znaki i cudowne nawrócenia i uzdrowienia, mamy
dowód, ˚e nad Medziugorjem Niebo
rzeczywiÊcie si´ otworzy∏o, a Królowa
Pokoju jest wcià˚ tutaj obecna.
Czy Ojciec uwa˚a, ˚e ujawnienie
tajemnic wp∏ynie na urz´dowe
uznanie Medziugorja ze strony
KoÊcio∏a?

Ja jestem g∏´boko przekonany, ˚e
ju˚ dzisiaj objawienia w Medziugorju
majà wystarczajàco du˚o dowodów
na to, aby mówiç o tym, ˚e sà autentyczne. Nale˚à do nich wstrzàsajàce
nawrócenia i cudowne uzdrowienia.
Co najmniej dwa z nich, sà udokumentowane w sensie medycznym
i nie budzà ˚adnych wàtpliwoÊci.
Tak, sàdz´, ˚e ujawnienie tajemnic
b´dà mia∏y decydujàcy wp∏yw na
uznanie objawieƒ przez KoÊció∏.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Na obchody Êwi´ta Wniebowzi´cia
NMP przyby∏o kilka tysi´cy wiernych
z kraju i zza granicy. Przed po∏udniem
msze Êw. odprawiane by∏y w kilkunastu j´zykach, a wieczornà msz´ Êw.,
koncelebrowa∏o 65 kap∏anów.
W Êwi´to Narodzenia NMP 8.
wrzeÊnia po modlitwie ró˚aƒcowej na
Górze Objawieƒ zosta∏a poÊwi´cona
bia∏a, marmurowa, figura Królowej
Pokoju, o wys. 1.60 m. Wykona∏ jà, tak
samo jak figur´, która znajduje si´
przed koÊcio∏em, Dino Felici z W∏och.
Jest to dar pielgrzymów z Korei Po∏udniowej, którzy w ten sposób pragn´li
wyraziç swojà wdzi´cznoÊç za wszystkie ∏aski otrzymane za wstawiennictwem Królowej Pokoju. Prace przygotowawcze przed postawieniem figury
wykonali mieszkaƒcy Bijakoviçi.
9. wrzeÊnia obchodzono Êwi´to
Podwy˚szenia Krzy˚a Paƒskiego. Jako widoczny znak wiecznej Êwiat∏oÊci,
która p∏ynie z krzy˚a, równie˚ w tym
roku, krzy˚ by∏ oÊwietlony przez 7 nocy poprzedzajàcych Êwi´to, przypominajàc o jego znaczeniu i przygotowujàc parafian i pielgrzymów do obchodów. W uroczystej mszy Êw. na Górze
uczestniczy∏o 50. kap∏anów.
W sierpniu Medziugorje goÊci∏o
z prywatnymi wizytami nast´pujàcych biskupów: A. H. Mourani –
emerytowany arcybp Maronitów
z Damaszku (Syria),
J. C. Rembanga – bp Barbari w Republice Ârodkowej Afryki, M. Cecchini – bp Fano we W∏oszech, profesor
Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie
w Rzymie oraz opat zakonu benedyktynów z Holandii – o. Nicolas Wolf.

Zmiany personalne w parafii.
Proboszcz o. dr Ivan Sesar zosta∏ wybrany na wikariusza prowincji franciszkaƒskiej w Hercegowinie. Nowym proboszczem zosta∏ o. Branko
Radosz – ur. 28. marca 1967 r.
w Crvenici niedaleko Tomislavgradu
a wikariuszem o. Drago Vujeviç.
Dyrektor Centrum Informacyjnego
„Mir” Medziugorje o. Miljenko Stojiç zosta∏ sekretarzem Prowincji. Jego
miejsce zajà∏ o. Mario Knezoviç.
W piàtek 7/9 podczas wieczornego
spotkania dla grupy Ivana, Matka Bo˚à ukazujàc si´ Ivanovi modli∏a si´
o pokój i prosi∏a o modliw´ o pokój
na Êwiecie a˚ trzy razy. We wtorek
wieczorem 11/9, Ivan mia∏ objawienie sam w domu. Matka Bo˚a p∏aczàc
powiedzia∏a: „Drogie dziecko. Trzeba modliç si´ o pokój”. W piàtek
14/9 Ivan mia∏ objawienie podczas
spotkania z grupà i pielgrzymami.
Matka Bo˚a by∏a bardzo smutna i powtórzy∏a: „Pokój! Pokój! Pokój!
Módlcie si´ o pokój!”. Ivan wyjecha∏
do Stanów, gdzie w mi´dzyczasie narodzi∏ mu si´ syn – Daniel.
Ojciec Ljubo Kurtoviç wyjecha∏
do Angli na spotkania medziugorskie.
Ojciec Jozo Zovko na spotkaniu
z grupami amerykaƒskimi w Êrod´ 12
wrzeÊnia w Sirokim Brijegu, p∏aka∏
mówiàc o wtorkowych wydarzeniach.
Wystosowa∏ list do wszystkich centrów
medziugorskich, grup modlitewnych,
pielgrzymów, przyjació∏, ofiarodawców oraz ca∏ego narodu amerykaƒskiego, który w ca∏oÊci podajemy.

Moi drodzy przyjaciele,
bracia i siostry
Jestem g∏´boko wstrzàÊni´ty wydarzeniami i obrazami bezprecedensowej przemocy skierowanej przeciwko
niewinnym ludziom, które ostatnio
mia∏y miejsce. Przepe∏nia mnie niewymowny ˚al z powodu niezliczonej rzeszy ofiar i cierpienia niewinnych.
Ca∏e to z∏o obudzi∏o we mnie wspomnienia tragicznych dni naszej wojny
i przemocy skierowanej wobec niewinnych ofiar. Wy byliÊcie tak blisko
nas w naszej tragedii. OkazaliÊcie wyjàtkowà przyja˝ƒ i wspó∏czucie dla naszych sierot wojennych przyjmujàc jako rodzice chrzestni w USA ponad
1500 z nich.
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Dzisiaj spieszymy aby byç blisko
was. Pragniemy ∏àczyç si´ z wami
w bólu i cierpieniu poprzez nasze p∏ynàce z serca modlitwy o si∏´ i pocieszenie dla rodziców, którzy stracili swoje
dzieci. W naszych modlitwach oraz
g∏´bokim wspó∏czuciu pragniemy byç
z dzieçmi pogrà˚onymi w ˚a∏obie po
stracie rodziców oraz ukochanych
osób. Nasza Pani, Królowa Pokoju,
mówi, ˚e musimy i mo˚emy poprzez
modlitw´ i post zatrzymaç z∏o, które
jest obecne na ca∏ym Êwiecie. Nawet
wasz Prezydent wzywa i zach´ca was
do modlitwy o prze˚ycie, oraz przetrwanie tej okropnej tragedii.
Nasze modlitwy i wspó∏czucie ∏àczymy z waszym bólem i cierpieniem
w tej trudnej próbie. JesteÊmy z wami
padajàc na kolana na modlitwie i czuwaniu w intencji pokoju i si∏y, o Êwiat∏o w ciemnoÊci. Nasza ogromna
wspólnota modlitewna modli si´ i odprawia msze Êwi´te za wszystkich, którzy zgin´li, za rannych oraz wszystkich
pozostajàcych w ˚a∏obie.
Panie Bo˚e pob∏ogos∏aw wszystkich cierpiàcych tego wielkiego Narodu oraz jego mieszkaƒców w tym czasie próby, pob∏ogos∏aw im oraz zachowaj Ameryk´ w pokoju. Królowo
Pokoju, umieszczamy pod Twoim
p∏aszczem macierzyƒskiej mi∏oÊci
wszystkich, którzy ucierpieli oraz sà
pogrà˚eni w cierpieniu. Ochraniaj
wszystkich oraz przywróç im utracony pokój i nadziej´.
Drodzy przyjaciele, niech nasze modlitwy oraz z serca p∏ynàce wspó∏czucie
b´dà chusteczkà ocierajàca ∏zy i ulgà
w bólu, który dzielimy wraz z wami.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, przepe∏niony ˚alem i smutkiem,
pozostaj´ zawsze z wami.
Jozo Zovko O. F. M.

W jaki sposób mo˚emy
odnale˝ç Boga w naszym
szalonym tempie ˚ycia?
Ze wzgl´du na wag´ problemu modlitwy, jej skutecznoÊci przypominany konferencj´ ojca Tomislava Vlasicia, którà
podawaliÊmy ju˚ w „Echu” 141
I. Nale˚y uznaç Boga za najwi´kszà
wartoÊç.
1. Wiele osób modli si´, ale nie szuka
Boga. Szukaç Boga to znaczy pragnàç
tego, czego Bóg chce, realizowaç to, cze-

go On pragnie. Szukaç Boga to znaczy
przede wszystkim poÊwi´ciç czas na modlitw´. Je˚eli mówi´: „Nie mam czasu
na modlitw´”, to tak jakbym powiedzia∏:
„nie mam czasu dla Boga”, ˚e „Bóg nie
jest wartoÊcià, której nale˚y szukaç”. To
tak jakbym powiedzia∏: ˚e „mo˚na Go
lekcewa˚yç”. Je˚eli Bóg jest traktowany jako ostatnia wartoÊç w ˚yciu, oznacza to, ˚e jesteÊmy ateistami.
2. Musimy poÊwi´ciç du˚o z naszego
˚ycia, aby osiàgnàç zdolnoÊç modlitwy.
Spróbujcie zaczàç dzisiaj, jutro, pojutrze
modliç si´ przez ca∏y dzieƒ. Otrzymacie
w ten sposób dar wewn´trzny. Modliç si´
uczymy modlàc si´, poszczàc i kochajàc.
3. Nie mo˚emy oczekiwaç pokoju, je˚eli Boga nie postawimy na pierwszym
miejscu, w centrum naszego ˚ycia. Je˚eli
nie liczymy na Boga, nie modlimy si´ do
Niego, nie adorujemy Go, nie dzi´kujemy
Mu, to stawiamy Go w kàcie. Nie mo˚emy
zadawalaç si´ modlitwà tylko pi´ç minut
dziennie, lub spowiadajàc si´ raz do roku.
4. W jaki sposób Jezus móg∏ modliç
si´ przez ca∏à noc bez zm´czenia? Jakà
mia∏ metod´? „Mia∏ wielkie pragnienie
Boga i zbawienia dusz”.
5. Podstawowym przykazaniem
chrzeÊcijaƒskim jest zakochanie si´
w Bogu, kochanie Boga z ca∏ych si∏
a bli˝niego jak siebie samego. Zakochani poszukujà si´ nieustannie. Boga znajduje si´ w modlitwie.
II. PoÊwi´ciç czas Bogu
1. Je˚eli chcemy spotkaç Boga, musimy zmieniç nasz harmonogram, musimy
poÊwi´ciç czas dla Boga i nie pozwoliç,
aby ten czas by∏ kradziony.
Jest b∏´dem powiedzenie, ˚e: „Wszystko co czyni´ jest modlitwà”. Tak mo˚e
powiedzieç tylko ten, kto modli∏ si´ bardzo du˚o w ciàgu dnia. Nie mog´ prze˚yç dobrze mojego dnia, je˚eli rano nie
modl´ si´ przez godzin´; w ciàgu dnia na
nowo nie pobiegn´ do Boga; wieczorem
przez godzin´ nie zrzucam ci´˚aru dnia,
aby odnale˝ç pokój.
2. Na poczàtku objawieƒ Matka Bo˚a
prosi∏a, aby modliç si´ przynajmniej 7x
Ojcze Nasz, ZdrowaÊ Maryjo, Chwa∏a
Ojcu, gdy˚: „chrzeÊcijanie, którzy si´ nie
modlà nie sà ju˚ wierzàcymi”.
„B´d´ szcz´Êliwa kiedy rodziny zacznà
modliç si´ rano i wieczorem przez pó∏
godziny”. Pó˝niej Matka Bo˚a poprosi∏a
grup´ modlitewnà o 3 godziny modlitwy
dziennie. W jednym or´dziu powiedzia∏a:
„Wszystkie rodziny w parafii mog∏yby

modliç si´ przez 4 godziny dziennie”.
Mia∏em obiekcje, ˚e jak powiem o tym ludziom to si´ wycofajà. Matka Bo˚a poprzez Jelen´ powiedzia∏a mi: „Nawet ty
tego nie mo˚esz zrozumieç: to jest zaledwie szósta cz´Êç dnia. Wy myÊlicie o ˚yciu
tylko z waszej pracy”. „Nie ˚yje si´ tylko
z pracy, ale tak˚e z modlitwy”. Odpowiedzia∏em wi´c: „Zrozumia∏em, ˚e pragniesz modlitwy nieustajàcej”. Jest zadowolona kiedy modlimy si´ nieustannie.
3. Je˚eli poÊwi´cicie czas Bogu, Bóg
poÊwi´ci czas wam i wiele problemów
zniknie. Nie b´dziecie przychodziç prosiç o ∏aski, ale ∏aski wejdà w wasze domy. Je˚eli ograniczycie modlitw´ do minimum, minimum otrzymacie. B´dzie
wam odmierzone wed∏ug waszej miary.
III. Stworzyç przestrzeƒ dla Boga
w domu.
1. Bogu równie˚ musimy poÊwi´ciç
miejsce w naszym domu. Postawmy
Boga w miejsce naszego telewizora,
a telewizor przesuƒmy do kàta. Rzeczà
najgorszà jest to, ˚e telewizja – królowa
naszych wieczorów – zaj´∏a miejsce
Boga w naszych rodzinach. Ona wyznacza rytm ˚ycia codziennego, uk∏ada harmonogram, uczy zachowaƒ niechrzeÊcijaƒskich, w∏asnego u˚ycia czasu. Bóg
w ten sposób jest oddalony, nie ma ju˚
wi´cej prawa w naszych domach. Rzeczy sà poprzestawiane. Telewizj´ mo˚na
oglàdaç tylko wtedy kiedy Bóg tego
chce. Je˚eli telewizja jest w centrum naszego dnia, wtedy Bóg nie mo˚e w nim
byç. W ten sposób, je˚eli równie˚: inne
rzeczy, przyzwyczajenia, problemy stajà
si´ centrum w naszych domach, to Bóg
nie mo˚e ju˚ byç pierwszy. „Za wiele
zajmujecie si´ sobà, a za ma∏o Bogiem”.
Stwórzcie sobie prosty dom a zobaczycie jak blisko was b´dzie Bóg. Jest bardzo wa˚ne dla dzieci i dla wszystkich
domowników, aby mieç miejsce, w którym b´dzie zaznaczona obecnoÊç Boga:
krzy˚, figurka, obraz – gdzie mo˚na Go
adorowaç, modliç si´.
IV. WejÊcie w modlitw´ w pokoju.
1. Nasza modlitwa musi rodziç si´
w pokoju i prowadziç nas do pokoju.
Kiedy zaczynacie si´ modliç stwórzcie
warunki, aby wasze cia∏o mog∏o odpoczàç: usiàd˝cie lub ukl´knijcie spokojnie.
Wytwórzcie stan ca∏kowitego oddania si´
Bogu, tak jak dziecko w ramionach matki. Oddajcie Bogu wszystkie wasze problemy, wszystko to co wam cià˚y.
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Aby wytworzyç nastrój duchowy
przeczytajcie krótki urywek z Ewangelii.
Przeczytajcie go dwa, trzy razy i z oczami zamkni´tymi przyswajajcie go dobrze. W ten sposób zrozumiecie czego
Bóg od was chce i zobaczycie, ˚e wasz
ró˚aniec stanie si´ zupe∏nie innà modlitwà. Potrzebujecie odmawiaç ZdrowaÊ
Maryjo z czu∏oÊcià, bez poÊpiechu. Spokój jest bardzo wa˚ny podczas modlitwy.
2. Matka Bo˚a o medytacjach wschodnich powiedzia∏a: „Dlaczego to nazywacie
medytacjami, kiedy jest to dzie∏o ludzi?
Prawdziwa medytacja jest spotkaniem
z Jezusem. Przebywajàc z Nim odkryjecie
radoÊç, pokój”. „Istnieje tylko jeden Bóg
i jedyny PoÊrednik, Jezus Chrystus”.
3. „Módlcie si´ do Ducha Âwi´tego.
Wielu prosi o liczne ∏aski a tak niewielu
o Ducha Âwi´tego. Ci, którzy otrzymujà
dar Ducha Âwi´tego otrzymali ju˚
wszystko”.
V. Wprowadzajcie modlitw´ w ˚ycie.
1. „Je˚eli chcecie byç silniejsi od z∏a
miejcie sumiennie aktywne, to znaczy
módlcie si´ wystarczajàco du˚o rano,
czytajcie urywek Pisma Âwi´tego i piel´gnujcie to w waszych sercach, pó˝niej
starajcie si´ ˚yç tym w ciàgu dnia,
a w sposób szczególny w czasie próby”.
To wyra˚enie „sumienie aktywne”
s∏ysza∏em po raz pierwszy w moim ˚yciu
od 11. letniej dziewczynki, która przekaza∏a or´dzie Matki Bo˚ej.
To sumienie aktywne prowadzi mnie
ciàgle do wzrostu. Nasze modlitwy nie
upadajà w zamkni´tym kó∏ku, modlitwy dla modlitwy, bez ˚adnej przemiany, modlitwy tylko i pozostawania takimi jak wczeÊniej. Je˚eli pó˝niej ca∏y
czas czynimy wysi∏ki, aby spotkaç si´
z Bogiem, nasza si∏a wewn´trzna
wzrasta oÊwiecona Êwiat∏em wewn´trznym i w ten sposób ciàgle wzrastamy.
2. „Wielu chrzeÊcijan zgubi∏o wiar´
poniewa˚ si´ nie modli. ZapomnieliÊcie,
˚e modlitwà i postem mo˚ecie osiàgnàç
wszystko, mo˚ecie zatrzymaç prawa naturalne i oddaliç wojny. Jest wielu chrzeÊcijan, którzy nie sà ju˚ wierni, bo si´ nie
modlà. Dlatego zacznijcie si´ modliç”.
3. Gdy Matka Bo˚a prosi∏a o utworzenie grupy modlitewnej w parafii dajàc
takie or´dzie, chcia∏a nas prowadziç do
g∏´bi modlitwy. „Pragn´ prowadziç t´
grup´ wed∏ug zasad duchowych, i by
opierajàc si´ na tym doÊwiadczeniu ka˚da osoba i ka˚da grupa na Êwiecie mo-

g∏a poÊwi´ciç si´ Bogu”. Zasady podane
mo˚emy wykorzystaç do indywidualnej
modlitwy.
Oto podstawy:
1. Odrzuçcie wszelkie pasje.
2. Ca∏kowicie oddajcie si´ Bogu.
3. Wyzwólcie si´ raz na zawsze od
wszelkiego l´ku. Ludzie, którzy ca∏kowicie zawierzajà si´ Bogu, nie majà
ju˚ w swoich sercach miejsca na l´k.
TrudnoÊci jakich doÊwiadczacie b´dà na
chwa∏´ Boga lub dla waszego osobistego
wzrostu.
4. Kochajcie swych nieprzyjació∏. Nie
przechowujcie uraz lub z∏orzeczeƒ w waszym sercu, ale jedynie b∏ogos∏awieƒstwo, uÊmiech i pogod´ ducha. Módlcie
si´ za waszych nieprzyjació∏ przynajmniej pi´ç minut dziennie, a z Serca Jezusa i z Mojego Serca otrzymacie boskà
mi∏oÊç, dzi´ki której b´dziecie w stanie
kochaç waszych nieprzyjació∏.
5. Pragn´, aby grupa poÊci∏a dwa razy
w tygodniu. Mo˚ecie wybraç dni, w których b´dzie wam ∏atwiej: inne ni˚ piàtki,
wtorki lub Êrody. Czasami poprosz´
o nast´pny post dla potrzeb KoÊcio∏a.
6. Pragn´, abyÊcie si´ modlili przez co
najmniej trzy godziny w ciàgu dnia. JesteÊcie s∏abi, gdy˚ za ma∏o si´ modlicie.
JeÊli mo˚ecie módlcie si´ przez godzin´
rano i przez godzin´ wieczorem i w ciàgu dnia. Uczestniczcie we mszy Êw. i komunii Êw. ka˚dego dnia. Szukajcie czasu
na modlitw´ i na msz´ Êw.
7. Nie gaÊcie w sobie ducha modlitwy.
Przynajmniej w czasie szkolnej przerwy
bàd˝cie sami, by doznaç kontaktu z Jezusem. Czyƒcie to tak˚e w autobusie – modlàc si´ sercem do Jezusa.

„Prawdziwa istota
mi∏oÊci”
Kontynuujemy nasze spotkania z Jelenà.
Sà to refleksje, które dojrza∏y na przestrzeni minionych lat w jej sercu i stanowià
owoc ziarna, które Maryja w niej zasia∏a.
27 lutego 1988 –„Moje drogie dzieci!
Rozpoznajcie Jezusa cierpiàcego w ka˚dej osobie. On potrzebuje waszej mi∏oÊci.
Kochajcie waszych braci i siostry z mi∏oÊci, nie na si∏´. Prawdziwie szukajcie,
aby znale˚ç w nich Jezusa...”.
Mi∏oÊç jest niczym Êwiat∏o – za
ka˚dym razem, gdy próbujemy pochwyciç jà w nasze r´ce, ona si´ nam
wymyka. Jest to s∏owo, które cz´sto
jest na naszych ustach, które jednak

cz´sto sprawia, ˚e stajemy si´ niemi.
Wydaje nam si´ tak swojskie, ale zniech´ceni, na co dzieƒ nie rozpoznajemy
jej oblicza.
Mo˚emy zauwa˚yç, ˚e nasze czasy
cz´sto przedstawiajà nam pewien rodzaj
mi∏oÊci, która koniecznie musi byç bogata w uczucia, musi koncentrowaç si´
wokó∏ licznych silnych wra˚eƒ, które –
kiedy ju˚ si´ skoƒczà – powalajà nas na
ziemi´ i pozostawiajà po sobie jeszcze
wi´kszà pustk´. Jednak˚e ktoÊ móg∏by
powiedzieç: „Ale przecie˚ lepiej jest kochaç ni˚ nie kochaç w ogóle”. Tego typu doÊwiadczenia, zwa˚ywszy na to, ˚e
nasze nami´tnoÊci bywajà nader natr´tne, zazwyczaj pomijajà ów plan, który
powsta∏ jeszcze wówczas, gdy nie istnia∏
czas, kiedy Ojciec zrodzi∏ Syna w swym
odwiecznym planie mi∏oÊci, jakim jest
Duch Âwi´ty. Ojciec dawa∏ natchnienie
mi∏oÊci do Syna, a Syn do Ojca, i w ten
sposób stworzyli Êwiat, w odwiecznym
taƒcu mi∏oÊci.
Kiedy mówimy o mi∏oÊci, albo gdy
kochamy, czerpiemy ze ˝ród∏a, które
jest samym obrazem Trójcy PrzenajÊwi´tszej, wyciÊni´tym w sercu cz∏owieka od momentu stworzenia. Jakakolwiek
inna mi∏oÊç, jeÊli nie b´dzie opieraç si´
na tym obrazie, bardzo ∏atwo degeneruje
si´ i przeradza w ba∏wochwalstwo wobec innych albo wobec samego siebie.
Bowiem pierwszà cechà mi∏oÊci jest
zdolnoÊç do wykraczania nie tylko poza
samego siebie, lecz tak˚e omnia facta
(poza wszystkie stworzenia), a to jest
czysty dar wiary.
U∏omne ludzkie serce nieustannie
podlega wzrastaniu, cz´sto obcià˚one
jest mi∏oÊcià w∏asnà, zatem boryka si´
i walczy aby nie pochyliç si´ ponownie
nad samym sobà. Tylko cz∏owiek czystego serca oglàda Boga. DziÊ cnota czystoÊci zdaje si´ sprzeciwiaç mi∏oÊci;
mówi si´ o niej jako o nast´pstwie „os∏awionych” inhibicji, jakichÊ blokad, od
których nale˚y si´ uwolniç. Lecz bardzo
cz´sto tak˚e i wÊród chrzeÊcijan czystoÊç
interpretuje si´ jako swego rodzaju
opcj´, tak jakby nasze cia∏o nie by∏o
Êwiàtynià, w której mieszkamy, albo lepiej domem, w którym nie mia∏by panowaç porzàdek.
Tym pierwszym powiedzia∏abym, ˚e
prawdziwà blokadà, która ciàgnie si´ za
nami, jest historyczny grzech naszych
pierwszych rodziców, który oni nam
przekazywali dopóty dopóki Jezus
z Nazaretu nie wzià∏ go na swe ramio-

~9~
na. On to spali∏ w ogniu swej mi∏oÊci,
rozpalonym drzewem krzy˚a, ów
grzech, którego skutki zadajà nam jednak cierpienie. To my mamy powiedzieç nasze fiat, tu, podczas naszego
˚ycia w czasie, aby radowaç si´ nagrodà w niebie.
Tym drugim powiedzia∏bym ponadto, ˚e tylko cnoty oczyszczajà nasze
serce i ˚e my, chrzeÊcijanie, nie mo˚emy ˚yç jakimÊ podwójnym ˚yciem
wiary, tak jakby cia∏o nale˚a∏o do jednej rzeczywistoÊci, a dusza do drugiej.
Zatem jest rzeczà jasnà, ˚e mi∏oÊç zasadza si´ na odwiecznej prawdzie, a jest
oszukaƒcza i zwodnicza, kiedy sprowadza si´ do mrocznego labiryntu ludzkich uczuç.
Nie pomniejsza si´ znaczenia uczuç
w chrzeÊcijaƒskiej koncepcji mi∏oÊci.
Albowiem prawdà jest, ˚e najwi´kszym,
znanym cz∏owiekowi gestem mi∏oÊci,
jest m´ka Jezusa. PowinniÊmy jedynie
zastanowiç si´ nad intensywnoÊcià naszego wyzucia si´ z siebie; je˚eli potrafimy ofiarowaç Bogu nasze pierwociny,
mo˚emy powiedzieç, ˚e jesteÊmy dzieçmi Abrahama w wierze.
Pragnienie mi∏oÊci obecne jest
w ka˚dym cz∏owieku, w ka˚dym chrzeÊcijaninie i w ka˚dym niechrzeÊcijaninie.
Âwi´ty Augustyn powiedzia∏: „Pragnà∏em tylko kochaç i byç kochanym”. Naturalnie, jest to pragnienie odnoszàce si´
nie do byle kogo, ale do osoby, która b´dzie umia∏a nas kochaç zgodnie z oczekiwaniami naszego serca. T´sknota, którà
odczuwamy w sercu tak˚e i po osiàgni´ciu wszystkiego, co wydawa∏o si´ zaspokajaç nasze „pragnienia”, wskazuje na
to, i˚ problemem wspó∏czesnego cz∏owieka nie jest to, ˚e nie chce on kochaç,
ale to, ˚e nie wie kogo kochaç, ani gdzie
jego serce mo˚e doznaç „odpoczynku”.
W tej sytuacji cz∏owiek jest bez „ojczyzny” i skazany jest na b∏àdzenie od jednego doÊwiadczenia do drugiego.
Byç mo˚e my, chrzeÊcijanie, moglibyÊmy byç znakiem nadziei dla Êwiata, który nie zna celu! Matka Bo˚a w Medziugorju mówi, ˚e lud˝mi niewierzàcymi,
sà ci, którzy nie znajà mi∏oÊci Bo˚ej,
która w rzeczywistoÊci jest prawdziwym
przedmiotem ich pragnieƒ. Naszym zadaniem jest byç takimi jak Maryja,
czystymi i prze˝roczystymi z mi∏oÊci
Bo˚ej: Ona jest ksi´˚ycem, który pobiera
ca∏à swojà Êwiat∏oÊç od s∏oƒca, którym
jest Chrystus.
Jelena Vasilij

Serwis Rodzinny
Lot numer 005
Kilka miesi´cy temu przysz∏o do
Redakcji zaproszenie od przyjació∏
medziugorskich zza oceanu. Wyjazd
do nich ciàgle si´ przesuwa∏, a˚ stan´∏o na wtorku 11 wrzeÊnia. Pogoda od
samego rana by∏a niezbyt zach´cajàca:
zimno, deszcz, ale dzi´ki Bogu usta∏
straszliwy wiatr, który wia∏ przez trzy
ostatnie dni. „Dzi´ki Bogu, ˚e nie wieje, przynajmniej warunki atmosferyczne b´dà odpowiednie do lotu” – myÊla∏am. Po odprawie pasa˚erów, oczekujemy w sali na „przejazd” do samolotu, który dziwnie si´ opó˝nia.
W koƒcu przechodzimy ostatnie bramki i jesteÊmy w samolocie.
Pierwszà osob´, która si´ ju˚ wygodnie usadowi∏a pytam o numer
miejsca. Kobieta patrzy na mnie i szeroko otwiera oczy. Zamiast powiedzieç jaki ma numer zaczyna chwaliç
Boga i wys∏awiaç Jego wielkoÊç
i wspania∏omyÊlnoÊç. Podchodz´ bli˚ej i mówi´: KaÊka? Tak! I znowu
dzi´kczynne mod∏y p∏ynà do Boga za
opiek´ nad nià. Kasia, ze Szko∏y Nowej Ewangelizacji, bardzo ba∏a si´ lotu, ciàgle si´ modli∏a i dosta∏a swego
towarzysza podró˚y. Od razu nasunà∏
nam si´ fragment Ewangelii, kiedy
Jezus wysy∏a∏ uczniów- po dwóch.
Po tej wst´pnej radoÊci i usadowieniu si´ ju˚ na miejscach, samolot zaczyna startowaç. Stewardesa przeprasza, za opó˝nienie lotu (40 min), informuje o u˚yciu kamizelek, posi∏kach
i filmie, ale nas to nie interesuje.
W tym w∏aÊnie momencie by∏yÊmy
pogrà˚one we wspólnej modlitwie oddajàcej nasz lot i wszystkich podró˚ujàcych Bogu. Samolot wzbija∏ si´
w gór´ nabierajàc odpowiedniej wysokoÊci i pr´dkoÊci. Gdy osiàgnà∏ wysokoÊç 12 000 km byliÊmy ponad chmurami, przywita∏o nas pi´kne s∏oƒce
i cudowny b∏´kit nieba, jakie˚ przeciwieƒstwo do tego co zosta∏o na ziemi.
Na oknie pojawi∏ si´ szron, który
zmrozi∏ krople padajàcego na ziemi
deszczu. Dalsza cz´Êç lotu przebiega∏a
normalnie; posi∏ek, który dosta∏yÊmy
bardzo pó˝no (spojrza∏am na zegarek
by∏a dok∏adnie 14.45) wype∏nianie
deklaracji wjazdowych, zakupy, no

i zapowiedziany film. Aby by∏a „lepsza widocznoÊç” na ekranie stewardesy pozas∏ania∏y wszystkie okienka.
W samolocie zrobi∏o si´ ciemno,
w przeciwieƒstwie do innych mnie to
nie przeszkadza∏o, gdy˚ chcia∏am
spaç. Obudzi∏am si´ po 19.00. Wzi´∏am si´ za ró˚aniec – zosta∏y jeszcze
cztery godziny lotu. W czasie ró˚aƒca
ca∏y czas patrzy∏am przez okienko,
dziwi∏ mnie pi´kny zachód s∏oƒca, po
którym w szybkim tempie zapad∏a
noc. Bez ˚adnych emocji i obaw powiedzia∏am do KaÊki, ˚e na pewno nie
lecimy na zachód, ˚e s∏oƒce powinno
ca∏y czas Êwieciç, przy tym coraz wyra˝niej by∏o widaç ziemi´, jakieÊ miasto i czu∏o si´ schodzenie do làdowania. CoÊ si´ musia∏o staç? Przecie˚ samolot by∏ opó˝niony z przyczyn technicznych! Najwa˚niejsze, aby wylàdowaç na lotnisku a nie w lesie. Samolot
dotyka ziemi i jesteÊmy... z powrotem
w Balicach. Dopiero teraz rozlega si´
g∏os stewardesy informujàcej o przyczynie làdowania – zamachach terrorystycznych w Stanach?
„Co ona za g∏upoty mówi- mówi´ do
KaÊki- czy˚ to tylko jedno lotnisko jest
w Stanach. Na pewno nasz samolot si´
zepsu∏”. Równie˚ wÊród pasa˚erów
wzniós∏ si´ gwar niedowierzania:
„ataki terrorystyczne w Stanach?, takie abyÊmy nie mogli wylàdowaç?”
Szybko w∏àczy∏am komórk´ i przeczyta∏am sms-a: „czy znacie ostatnie wiadomoÊci?” I jak grom z jasnego nieba
dowiadujemy si´ o tym co si´ dzieje.
Informacje niepe∏ne ale jak˚e przera˚ajàce i trudne do uwierzenia dla
wszystkich. I znowu tylko dzi´kczynna myÊl wznosi si´ ku Bogu, ˚e jesteÊmy w kraju i ˚e przez ca∏y czas podró˚y byliÊmy nieÊwiadomi wydarzeƒ.
Po raz kolejny odczu∏am otulenie
p∏aszczem Maryi, przez który niepokój
nie mia∏ do nas dost´pu. Nast´pne wypadki na ziemi potoczy∏y si´ bardzo
szybko i sà wszystkim znane.
W goràczce pierwszych ocen sytuacji, wywiadów dolecia∏ mnie urywek rozmowy w radio: „a gdzie by∏
Pan Bóg?” „No w∏aÊnie – pomyÊla∏am sobie – takie pytanie nale˚y zadaç osobie pytajàcej jak równie˚ wielu osobom na ziemi – „a gdzie jest
Pan Bóg?” Tam gdzie Go postawiliÊmy, tam gdzie zostawiliÊmy Mu
miejsce w naszym ˚yciu osobistym,
spo∏ecznym, narodowym – brzmi od-
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powied˝. Jak powszechnie wynika
jest to ostatnie miejsce, jakiÊ kàt.
Sied˝ sobie Panie Bo˚e w nim, Twoje miejsce w ˚yciu na razie zajmie
ktoÊ lub coÊ innego. Jak b´d´ Ci´ potrzebowaç to mo˚e kiedyÊ pozwol´
Ci z tego kàta wyjÊç. A Matka Bo˚a
tyle razy w swoich or´dziach powtarza, aby postawiç Boga na pierwszym miejscu w naszym ˚yciu i dopóki tego nie uczynimy, nie uczynià tego narody i kraje, a paƒstwa nie zacznà na nowo respektowaç praw
i przykazaƒ Bo˚ych, to nie miejmy
z∏udzeƒ na popraw´ naszego ˚ycia.
„Czarny wtorek” by∏ dla wszystkich
wstrzàsem, masakrà, bestialstwem dlatego, ˚e zobaczyliÊmy to na w∏asne
oczy. Nadal jest zaginionych oko∏o
5000 osób. Podobno tyle samo aborcji
dokonuje si´ w ciàgu dnia. Tego nikt
nie widzi, bo nie ma wybuchu, krzyku
– to czyni si´ w bia∏ych r´kawiczkach,
dlatego nie ma takich emocji, nie ma
kto ujàç si´ za niewinnymi.
Âwiat sam dà˚y do samozag∏ady.
Ile˚ razy Matka Bo˚a powtarza w or´dziach proÊb´ o modlitw´, gdy˚ szatan
chce nas zniszczyç jako ludzi, ziemi´
jako planet´. Jezus czeka i puka do
drzwi naszych serc, czy si´ jednak doczeka otwarcia? Czy nie b´dzie dla
niektórych za pó˝no.

Obraz, ten powsta∏ w Stanach, nie
wiem dok∏adnie kiedy, ale ksià˚ka,
której ok∏adk´ stanowi wydana by∏a

w 1976 r. Widaç problem zamkni´cia
si´ na Boga w swoim spo∏eczeƒstwie
wierzàcy Amerykanie ju˚ prze˚ywali.
Jezus stoi, puka i czeka. Tylko w Jego NajÊwi´tszym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi mamy pewne schronienie. Tylko ofiarowanie si´ tym
Dwóm Sercom w tych nadchodzàcych
czasach, mo˚e zapewniç nam pokój
i si∏´ do umacniania innych. Czy odda∏eÊ si´ ju˚ Sercu Maryi i Sercu Jezusa tak jak o to prosi Maryja w Medziugorju? Je˚eli nie – to na co czekasz?
Aby i dla Ciebie nie by∏o za pó˝no.
Jakov podczas ostatniej wizyty
w Polsce na pytanie odnoÊnie tajemnic
powiedzia∏: „o tajemnicach nie mog´
nic powiedzieç poniewa˚ sà tajemnicami. Jedno tylko mog´ powiedzieç: abyÊcie byli przygotowani na Êmierç
w ka˚dej chwili”.
Ewa

Obory 2001
Szkaplerz Olesi
Maryja przysy∏a mi ró˚nych ludzi.
M∏ode osoby, które si´ deklarujà, ˚e sà
niedosz∏ymi samobójcami, osoby uwik∏ane w ró˚ne na∏ogi, m∏ode dziewcz´ta pragnàce swoje ˚ycie i m∏odoÊç poÊwi´ciç Jezusowi, a tak˚e m∏ode osoby
ró˚nych narodowoÊci.
Takà m∏odà dziewczynà podarowanà przez Gosp´ jest Olesia, która
pochodzi z Wierszyny na Syberii (ok.
150 km od Irkucka). Tylko dzi´ki ludziom o dobrym sercu Olesia mo˚e
ucz´szczaç w Koninie do szko∏y zawodowej.
Olesia jest bardzo zadowolona z tego, ˚e mo˚e uczyç si´ w Polsce, dlatego ka˚dà chwil´ wykorzystuje na nauk´ j´zyka polskiego, by przyswoiç sobie materia∏ programowy. Pod wzgl´dem ocen w klasie jest na drugim miejscu. Matka Bo˚a wiedzia∏a najlepiej,
˚e mimo sukcesów w nauce i dobrych
warunków bytowych, Olesia w Polsce
czuje si´ troch´ osamotniona, t´skni za
rodzinà. ˙ycie w internacie nie dawa∏o
jej mo˚liwoÊci systematycznego pog∏´biania wiary, którego potrzebowa∏a,
gdy˚ przed szeÊcioma laty Olesia zosta∏a ochrzczona. Potrzebowa∏a równie˚ wsparcia duchowego, dlatego
Matka Bo˚a tak wszystkim pokierowa∏a i „podrzuci∏a” nam Olesi´, która
kiedy tylko mia∏a ochot´ i wolny czas
przebywa∏a razem z nami.

Na poczàtku maja, miesiàca szczególnej czci Maryi, Olesia by∏a w naszej
wspólnocie. Chcia∏am, aby w czasie tego pobytu, Olesia zbli˚y∏a si´ szczególnie do Matki Bo˚ej. Zaproponowa∏am
jej wyjazd do Lichenia do Matki Bo˚ej
Bolesnej. Okaza∏o si´, ˚e Olesia ju˚ tam
by∏a, tak wi´c Matka Bo˚a sama wybra∏a swoje spotkanie z Olesià w Oborach.
W tym miejscu przystàpi∏yÊmy do spowiedzi Êw. i uczestniczy∏yÊmy we mszy
Êw., po której o. Piotr zapozna∏ nas z historià Sanktuarium, Szkaplerza Êw. i jego przywilejami. Olesia zosta∏a przyj´ta
do Bractwa Szkaplerza Êw.
Kiedy wraca∏yÊmy do domu Olesia
ciàgle mi powtarza∏a, ˚e jest bardzo
szcz´Êliwa z tego, ˚e mog∏a przyjàç
Szkaplerz Êw., ˚e czuje si´ tak jak
podczas Chrztu Êw. który przyj´∏a
w wieku 11 lat. (Po chrzcie Olesia pragn´∏a bardzo aby jej najbli˚si poznali
i zbli˚yli si´ do Jezusa. Zacz´∏a od swoich rodziców, którzy jako pierwsi
w swojej miejscowoÊci w 1996 r. przyj´li sakrament ma∏˚eƒstwa. To by∏o
niezwyk∏e wydarzenie dla ca∏ej rodziny
i parafii. W nied∏ugim czasie po tej radoÊci przyszed∏ czas próby. Trójka ich
dzieci uleg∏a wypadkowi w wyniku,
którego jedna córka zmar∏a, Olesia i jej
brat w ci´˚kim stanie zostali odwiezieni do szpitala. Ludzie wyÊmiewali si´
z nich, ˚e jaki to jest ich Bóg, ze ich tak
doÊwiadcza i cierpienie zadaje. Rodzina umocniona Bo˚à mocà dzi´kowa∏a
Bogu za wszystko. Wkrótce urodzi∏a
im si´ córeczka). Podczas drogi ca∏owa∏a Szkaplerz, Êpiewa∏a i powtarza∏a,
˚e jest bardzo szcz´Êliwa.
Czas szybko nam up∏ynà∏, wi´c rano 4 maja (pierwszy piàtek miesiàca
i pierwszy dzieƒ nowenny do Matki Bo˚ej Fatimskiej), odwioz∏am Olesi´ na
praktyk´. Nadal by∏a bardzo szcz´Êliwa,
ciàgle mówi∏a o Szkaplerzu i ca∏owa∏a
go. Wróci∏am do domu, a Olesia posz∏a
na praktyk´. Oko∏o pó∏nocy obudzi∏
mnie telefon od opiekunów prawnych
Olesi, ˚e jest w szpitalu i nie wiadomo
czy do˚yje do rana. Zadzwoni∏am do
lekarza dy˚urnego, by dowiedzieç si´
o stan zdrowia Olesi i oto co us∏ysza∏am: „niech si´ siostra dobrze modli,
aby do˚y∏a do rana, poniewa˚ jest bardzo pot´˚ny wstrzàs mózgu”. Zadzwoni∏am zaraz do Obór z proÊbà o modlitw´ za Olesi´. Nie mog∏am ju˚ spaç.
Rano pojecha∏am do szpitala do Konina, Olesia by∏a nieprzytomna, Szka-
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plerz pokrwawiony, g∏owa zszyta.
Gdy wraca∏a z praktyki potràci∏ jà samochód. Modli∏am si´ w duchu, aby
Maryja wstawi∏a si´ za Olesià u swego
Syna. O godz. 12.00 duchowo po∏àczy∏am si´ z Sanktuarium w Oborach. Wiedzia∏am, ˚e w tym czasie jest msza Êw.,
podczas Wieczernika Królowej Pokoju
i ˚e o. Piotr b´dzie b∏ogos∏awi∏ NajÊwi´tszym Sakramentem wszystkich
zgromadzonych. Poprosi∏am Jezusa, by
wyciàgnà∏ Swà uzdrawiajàcà r´k´ Dobrego Pasterza i dotknà∏ nià Olesi´.
Jezus rzeczywiÊcie dotknà∏ Olesi´,
gdy˚ w tym momencie odzyska∏a przytomnoÊç i z dnia na dzieƒ coraz lepiej
si´ czu∏a. Bardzo pragn´∏a, aby o. Piotr
jà odwiedzi∏. Jej pragnienie si´ spe∏ni∏o.
Ojciec przyjecha∏, do szpitala, modli∏
si´ z nià i za nià oraz odprawi∏ w naszej
kaplicy msz´ Êw.. Od tego momentu
stan zdrowia szybko poprawia∏ si´,
chocia˚ badania wykaza∏y, ˚e oprócz
silnego wstrzàsu mózgu, p´kni´tego
obojczyka, by∏ wielki krwiak, nadajàcy
si´ do operacji. Lekarze czekali w pogotowiu na operacj´. Dzi´ki Bogu
i Maryi Olesia bez operacji i jakichkolwiek zaburzeƒ wysz∏a po miesiàcu
ze szpitala. To ˚e ˚yje jak sama mówi,
zawdzi´cza Bogu i Matce Bo˚ej, która
w czasie tego wypadku okry∏a jà swoim p∏aszczem. P∏aszcz Maryi ocali∏ ˚ycie 17 letniej dziewczynie. Tydzieƒ po
wyjÊciu ze szpitala, Olesia pojecha∏a do
Obór, by osobiÊcie podzi´kowaç Matce
Bo˚ej za to, ˚e ocali∏a jej ˚ycie. Zabra∏a równie˚ szkaplerze, aby na∏o˚yç je
rodzinie, gdy˚ bardzo chcia∏a, aby Maryja okry∏a jej rodzin´ swoim p∏aszczem. Chwa∏a Panu i Maryi za wielkie rzeczy, które dla nas czynià.
S. Klaudia (Orionistka)

Kàcik wydawniczy
„Brama
Niebieska
i poczàtek
lepszego Êwiata”
fragment z ksià˚ki

Czy jest wyjÊcie?
Ludzie trwajà w czasie i przestrzeni.
Tera˝niejszoÊç to kategoria umar∏a.
Z ka˚dà sekundà zamienia si´ w przy-

sz∏oÊç, nieuchronnie nadciàgajàcà.
Przysz∏oÊç jest niepewna, ale nas nie
minie. Trzeba si´ odwa˚yç na pytanie:
jak si´ do niej przygotowaç? Z Bo˚à
pomocà mo˚na jà oswoiç, uczyniç bardziej przyjaznà ludziom. Zdecyduje
o tym Bóg i ludzka aktywnoÊç. Nie
czekajàc na to niewiadome jutro, cz∏owiek musi si´ spotkaç z Bogiem w tera˝niejszoÊci. Bez Boga, a zw∏aszcza
w opozycji wobec Niego, nie mo˚e zrobiç nic innego, jak tylko powróciç do
˝róde∏ swojej nicoÊci.
Obecna kondycja cz∏owiecza jest
rzeczywiÊcie godna po˚a∏owania.
Cz∏owiek, co prawda nie zawsze kwestionuje istnienia Boga, za to cz´sto
odrzuca Boga jako najwi´kszà wartoÊç. Wiedziony pychà, na podobieƒstwo pierwszych rodziców w Raju,
ulega pokusie odrzucenia Boga, by
samemu staç si´ bogiem. Wierzy ˚e
jest kreatorem rzeczywistoÊci, a to
zmienia jego samego i optyk´ postrzegania Êwiata. Detronizujàc Boga staje
si´ grzesznikiem, jego dzie∏a sà grzeszne, a zap∏atà za nie jest kara. Âwiat staje d´ba, wszystko si´ sprzeciwia cz∏owiekowi, który raz po raz popada
w z∏o, od bratobójstwa biegnie ku wie˚y Babel, a po jej zburzeniu, p´dzi ku
Potopowi. Kresem tego biegu przez
wieki jest nieunikniona katastrofa.
Historia ludzkoÊci wskazuje, ˚e ludzie zawsze ˚yli w cieniu jakiegoÊ bóstwa. Je˚eli odrzucali prawdziwego
Boga, zawsze na to miejsce ustawiali
w∏asnego boga. W ka˚dym bàd˝ razie,
dzia∏o si´ to z wyboru cz∏owieka, który
dysponuje wolnà wolà. Skàd si´ to bierze? Cz∏owiek obserwuje i dostrzega,
˚e on sam i wszystko wokó∏ niego przemija.... Budowa i zburzenie Wie˚y Babel sta∏o si´ archetypem ludzkiej próby radykalnego oderwania si´ od Boga i innych ludzi. Próby cz∏owieka, aby
wype∏niç swojà nicoÊç, poprzez stworzenie samego siebie, aby byç jako
Bóg, sà ca∏kowicie ja∏owe.... Kryzys
cz∏owieczeƒstwa ma charakter trwa∏y,
dlatego ˚e cz∏owiek utraci∏ coÊ szalenie
istotnego. Rozwiàzania polityczne i gospodarcze nie mogà go w pe∏ni satysfakcjonowaç, gdy˚ nie wyjaÊniajà problemu ludzkiej egzystencji. Cz∏owiek
XXI wieku obawia si´ zagro˚eƒ, jakie
niesie przysz∏oÊç. Bo czym˚e innym
mo˚e byç „przysz∏oÊç pewnej iluzji”
(Freud), jeÊli nie zniszczeniem i katastrofà? Uporczywie próbuje znale˝ç

w sobie to, co mo˚e znale˝ç tylko
w Bogu i to jest jego fundamentalny
b∏àd. Wszystkie reformy i propozycje,
które nie sà z Boga i nie dajà Boga, prowadzà do rozczarowaƒ i do katastrofy.
OdejÊcie cz∏owieka od Boga, nie
wynika z jego pierwotnego stanu, lecz
jest czynem z ludzkiego, wolnego wyboru. Cz∏owiek zatruty przez grzech,
powraca do prochu ziemi. Poddany jej
prawom nie jest zdolny samodzielnie
powróciç do pierwotnego stanu ∏aski,
nie mo˚e na niego zas∏u˚yç, mo˚e jedynie go przyjàç jako dar....
Nadszed∏ czas, aby zadaç to pytanie:
Czy Êwiat mo˚e mieç nadziej´ na lepszà przysz∏oÊç? Tak, ale tylko pod jednym warunkiem: je˚eli ponownie powróci do Boga. Je˚eli to nie nastàpi,
cz∏owiek b´dzie si´ coraz bardziej od
Niego oddala∏ i coraz g∏´biej b´dzie
wchodzi∏ w mrok, w gàszcz nienawiÊci,
bezsilnoÊci, osamotnienia i coraz szybciej, ale i bardziej komfortowo, b´dzie
si´ zbli˚a∏ do zniszczenia i zag∏ady....
Przede wszystkim trzeba diametralnie
zmieniç sposób bycia, który doprowadzi∏ do takiego stanu.... Cz∏owiek bez
Boga, nie potrafi niczego, ale i Bóg nie
uczyni nic dla cz∏owieka, wbrew niemu
samemu, poniewa˚ stworzy∏ go wolnym. Dlatego ludzka przysz∏oÊç b´dzie
takà, jakiej chce Bóg, a cz∏owiek albo
jà zaakceptuje, albo odrzuci....
Nader skomplikowana, trudna
i zawi∏a sytuacja w Êwiecie, powinna
spowodowaç szybki powrót cz∏owieka
do Boga. To jest najpilniejsze przes∏anie Matki Bo˚ej w Medziugorju. Nawrócenie oznacza ca∏kowite oddanie
si´ cz∏owieka Bogu, jego umys∏u, serca, woli, ca∏ego ˚ycia. Oznacza to radykalny zwrot w ˚yciu cz∏owieka: ca∏kowità zmian´ jego wczeÊniejszych poglàdów, celów, sposobu zachowania
oraz przyj´cie postawy pe∏nego zawierzenia Bogu. Dla cz∏owieka obcià˚onego grzechem, jedynà drogà jest zwrócenia si´ do Boga, który jest Pokojem.
Dlatego jest zupe∏nie zrozumia∏e, ˚e
Matka Bo˚a tak bardzo podkreÊla, i˚
nawrócenie jest sprawà pilnà: „Drogie
dzieci, dziÊ wzywam was do ca∏kowitego nawrócenia. Oddajcie swoje ˚ycie
w r´ce Boga!” (25.1.1988).
Cz∏owiek i naród ˚yjàcy bez Boga,
jest skazany na kl´sk´. Przysz∏oÊç cz∏owieka pe∏nego pychy, odwróconego plecami do Boga, jako konsekwencja jego
grzesznej przesz∏oÊci, mo˚e tylko prze-
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ra˚aç. Taka wi´c przysz∏oÊç, która nie
jest wyzwoleniem ani zbawieniem, nie
jest ˚adnà przysz∏oÊcià, lecz piek∏em....
Na horyzoncie wcià˚ gromadzà si´
czarne i coraz gro˝niejsze chmury.
Âwiat zaczyna cuchnàç, poniewa˚ rozk∏ada si´. Bóg straci∏ na wartoÊci
i wraz z innymi zasadniczymi wartoÊciami, zosta∏ odrzucony. Co wi´cej,
nawet tak zwani uczniowie Jezusa,
równie˚ kwestionujà BoskoÊç Chrystusa. Pró˚ne obawy, ˚e KoÊció∏ stanie
si´ pogaƒski, gdy˚ cz´Êciowo on ju˚
si´ sta∏. Jeden, jedyny cz∏owiek, Pawe∏
z Tarsu, uczyni∏ Europ´ chrzeÊcijaƒskà, a dziÊ tysiàce biskupów i ksi´˚y
w tej samej Europie nie sà w stanie lub
mo˚e nie potrafià jej ustrzec, aby znów
nie sta∏a si´ pogaƒska....
Nale˚y zwróciç uwag´ na sposób,
w jaki Matka Bo˚a myÊli rozpoczàç reform´ KoÊcio∏a: z Jezusem Chrystusem
na r´ku i radykalnymi ewangelicznymi
wymaganiami co do wiary, nawrócenia,
modlitwy, postu i pokoju. Jej pierwszymi s∏uchaczami, wspó∏pracownikami
i Êwiadkami sta∏y si´ dzieci. Powiedzia∏a im: „Mój Syn, Jezus Chrystus, pragnie udzieliç wam szczególnych ∏ask za
moim poÊrednictwem” (17.5.1984). Pokora jest pierwszym z warunków do
przyj´cia Boga. Jest to szczególnie
czytelne w ˚yciu Maryi. Przed Bogiem
bowiem w ogóle nie ma wielkich
i pysznych.... Dlatego Matka Bo˚a rozpoczyna swoje zadanie ratowania Êwiata z dzieçmi, ma∏ymi i du˚ymi....
Matka Bo˚a przekazuje or´dzie Pokoju, który obejmuje i przewy˚sza
wszystko, o czym cz∏owiek marzy i czego pragnie. S∏owo POKÓJ ma wielorakie znaczenie: pokój to przeciwieƒstwo
wojny; ∏ad i uspokojenie jakie nast´puje
po okresie zam´tu i zawieruchy, czas
wzrostu i dzia∏ania, a nie niewolniczej
wiernoÊci. Na pewno nie jest to stan
pró˚ni, a tym bardziej grobowej ciszy.
Cz∏owiek sam z siebie nie jest w stanie
osiàgnàç Pokoju. Mo˚e go tylko przyjàç jako dar, gdy˚ Pokój to sam Bóg,
który w Chrystusie sta∏ si´ „naszym Pokojem” (Ef 2,14). To jest egzystencjalna
potrzeba cz∏owieka, a nie ludzkie dzie∏o
czy zas∏uga. Jest darem od Boga, który
czeka, aby cz∏owiek go przyjà∏. Natura
ludzka ∏aknie Pokoju, ale bez Boga
w sobie, cz∏owiek nie jest w pe∏ni cz∏owiekiem i nie mo˚e dzia∏aç po ludzku....
Stan wiecznego nienasycenia cz∏owieka narusza w Êwiecie Bo˚y ∏ad,

uzewn´trznia si´ jako chaos, jest znakiem Bo˚ej nieobecnoÊci w ludzkim
sercu i znakiem braku nadziei. Cz∏owiek mo˚e znale˝ç Pokój tylko w Bogu
przebywajàcym w sercu cz∏owieka,
inaczej pró˚no popatruje w niebo lub
chroni si´ w murach koÊcio∏a.
NieobecnoÊç Boga w sercu cz∏owieka czyni z niego jaskini´ zbójeckà,
w której l´gnà si´ nienawiÊç, zawiÊç,
niepokój, wojny i ka˚dy rodzaj z∏a....
NieobecnoÊç Boga we wspó∏czesnym
Êwiecie trwo˚y wielu ludzi. Fakty mówià same za siebie: dewastacja przyrody, dezintegracja osoby ludzkiej, alienacje cz∏owieka, rozwody, k∏ótnie i waÊnie rodzinne, spory mi´dzynarodowe.
Miliony skrzywdzonych, bezrobotnych, g∏odnych, umierajàcych w n´dzy, schorowanych i uciemi´˚onych.
Skryta i jawna wojna przeciw ˚yciu,
aborcja i eutanazja. Cz∏owiek opuÊci∏
Boga, serce ma puste, o ile nie wype∏niajà go obsesje i l´ki. „To brak Boga –
jak mówi Balthasar Stahlin – jest przyczynà wspó∏czesnych chorób takich jak
neurastenia, psychozy, l´k i depresje”.
Ludzie KoÊcio∏a bardzo zawiedli
i wszyscy, jak mówi Matka Bo˚a, muszà si´ nawróciç, bo nie ma innego wyjÊcia. W przeciwnym razie tragedia odrzucenia Boga doprowadzi do apokaliptycznego fina∏u Êwiata.
Wspó∏czesny cz∏owiek odrzucajàc
Boga, stworzy∏ dla siebie Êmiertelne zagro˚enie; uczyni∏ z siebie, Jego ˚ywego
wizerunku, karykatur´, a ze swojej przysz∏oÊci zatracenie na raty. Dlatego tym
bardziej wzrasta potrzeba Boga oraz
pragnienie spe∏nienia. Odwrócony od
Boga, cz∏owiek popad∏ w mroczne rejony i ruszy∏ zaminowanà drogà w przysz∏oÊç. Im dalej kroczy, tym ciemnoÊç
g´stnieje, przepaÊç coraz bli˚sza, a przysz∏oÊç staje si´ coraz bardziej nieludzka.
Liczàcy wy∏àcznie na siebie, sam sta∏ si´
dla siebie nieprzyjacielem. I cokolwiek
przedsi´we˝mie, wszystko obraca si´
przeciwko niemu.... Matka Bo˚a przychodzi do Medziugorja na spotkanie
wszystkich ludzi, aby powstrzymaç ich
p´d ku zatraceniu, zastopowaç w´drówk´ ludów ku nicoÊci i wszystkim
wskazaç drog´ ku przysz∏oÊci w Jezusie
Chrystusie. Cz∏owiek, w którym nie
ma Boga, nie jest pe∏nym cz∏owiekiem.
Dlatego bez Boga nie b´dzie ludzkiej
przysz∏oÊci, ani szansy na to, aby jà osiàgnàç. Mo˚e byç w nià jedynie wtràcony
i odnale˝ç tam swojà nicoÊç.
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wysy∏aç b´dziemy 1 egz.
Wszystkich Czytelników prosimy
o wype∏nianie przekazów czytelnie
i DRUKOWANYMI LITERAMI.
Nieczytelne wype∏nienie druków wià˚e
si´ ze zwrotem wp∏at i brakiem identyfikacji osób wp∏acajàcych. W zwiàzku
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