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Or´dzie 25. paêdziernika 2001 r.
„Drogie dzieci!
DziÊ równie˝ wzywam was, abyÊcie modlili si´ z ca∏ego serca i mi∏owali si´ wzajemnie. Kochane dzieci,
zostaliÊcie wybrani, aby Êwiadczyç
o pokoju i radoÊci. JeÊli nie ma pokoju, módlcie si´, a pokój uzyskacie.
Pop∏ynie on, kochane dzieci, w ca∏y
Êwiat za poÊrednictwem was samych
i waszych modlitw. Dlatego, kochane
dzieci, módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´, gdy˝ modlitwa czyni cuda
w ludzkich sercach i w Êwiecie. Jestem z wami i dzi´kuj´ Bogu za ka˝dego, kto powa˝nie potraktowa∏ modlitw´ i nià ˝yje. Dzi´kuj´ ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Modlitwa
obowiàzkiem ˚ycia
Wiem, ˚e nie ma takich s∏ów, które
mog∏yby wyraziç mi∏oÊç B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi do swych dzieci. Jej
czystoÊci i ogromu mi∏oÊci nie mo˚na zamknàç w s∏owach. Ka˚de s∏owo ma moc
by zraniç lub uleczyç. Ka˚de s∏owo niesie pe∏ni´ albo pustk´. Wiemy, ˚e s∏owa
Matki Bo˚ej pochodzà z czystoÊci spokojnego serca, wype∏nionego mi∏oÊcià,
która nigdy nie jest strudzona. Dlatego
te˚ or´dzie z tego miesiàca jest dla nas
drogowskazem, bo Ona chce nam pokazaç kierunek.
Znak drogowy na ulicy nie jest niczym
istotnym jeÊli go nie zauwa˚ymy i je˚eli
b´dziemy staç obok niego, to nigdy nie
dojdziemy do celu. Znaki s∏u˚à nam po to
abyÊmy si´ nie zgubili, ale dochodzili do
celu. To te˚ chce nam przekazaç or´dzie
Matki Bo˚ej, chce nas poprowadziç, a my
mo˚emy za Nià pójÊç lub nie. Ju˚ ponad
dwadzieÊcia lat Matka Bo˚a nie tylko
mówi, ale chce wo∏aç do ka˚dego serca:
módlcie si´. Tak ∏atwo nam znale˝ç tysiàce powodów, aby si´ nie modliç, podczas gdy istnieje jedynie jeden powód,

Bàd˝cie Êwi´ci jak i Ja jestem Êwi´ta
˚eby si´ modliç, który ukaza∏a Matka Bo˚a, kiedy powiedzia∏a, „˚e modlitwa jest
radosnym spotkaniem ze Zbawicielem”.
Owocem naszej modlitwy jest mi∏oÊç,
której pragniemy i której poszukujemy,
ale mo˚e w z∏y sposób i w niew∏aÊciwych
miejscach.
Coraz mniej mi∏oÊci spotykamy w relacjach mi´dzyludzkich, a coraz to wi´cej
zawiÊci, obmowy, wykorzystywania i niezrozumienia. Dziwimy si´ temu i zadajemy pytanie czy ludzie mogà byç a˚ tak
bardzo zepsuci. Mo˚e nie dziwi nas dlaczego ludzie nie decydujà si´ na modlitw´.
Nie dziwi nas dlaczego coraz mniej rodzin
wspólnie si´ modli. Nie dziwi nas dlaczego ktoÊ gardzi Imieniem Bo˚ym, bo przyzwyczailiÊmy si´ do tego. Nie dziwi nas,
˚e w rodzinie, rodzice wstydzà si´ modliç
przed sobà, czy przed dzieçmi. Matka Bo˚a nie wskazuje palcem na nasze rany, lecz
chce je oczyÊciç czystoÊcià swej mi∏oÊci.
Zadajemy sobie pytanie, dlaczego modlitwa jest tak trudna? Mo˚e, dlatego ˚e
nie wierzymy w jej wszechmoc, czy ÊciÊlej mówiàc w wszechmoc Bo˚à, która
mo˚e nas zbawiç wyzwoliç i uzdrowiç.
Bóg mo˚e nam daç to o co Go poprosimy.
Pokój mo˚e wejÊç jedynie tam gdzie
otworzysz mu drzwi.
Mo˚e i modlimy si´ o pokój, ale tak ∏atwo przyswajamy ˝ród∏a k∏ótni: negatywne
myÊli, posàdzenia, osàdy, wàtpliwoÊci, ob-
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mowy i przeklinanie innych ludzi. Pokój
ma swà cen´, ale nie mo˚na go kupiç jak
jakàÊ rzecz. Pokój nie jest tani i wymaga
czasami nawet bohaterskiego milczenia.
Walka o pokój jest nieustannà bitwà. Kto
chce walczyç o pokój musi przygotowaç
si´ na walk´ przeciwko samemu sobie,
przeciw w∏asnym negatywnym przyzwyczajeniom, które przynoszà owoce Êmierci
i zniszczenia. Trzeba postawiç stra˚ na
swoich ustach, tak jakbyÊmy przebywali
w towarzystwie tego, który przynosi pokój.
Jedynie przez serca, które ˚yjà w pokoju
Pan Bóg mo˚e zrealizowaç królestwo pokoju najpierw w naszych rodzinach, a potem na Êwiecie. Uczyƒmy co w naszej mocy, a Bóg uczyni to co dla nas wyglàda na
niemo˚liwe. Je˚eli nie uczynimy tego, co
w naszej mocy Bóg na pewno nie wejdzie
na si∏´ do naszego ozi´b∏ego serca.
Wierz´, ˚e Jezusa najbardziej bola∏o to,
˚e ludzie nie traktowali Go powa˚nie.
Matka Bo˚a powiedzia∏a kiedyÊ: „wielu
ludzi potraktowa∏o powa˚nie moje or´dzia, ale przestali kiedy nadesz∏y trudnoÊci
i cierpienia”. Jezus traktuje nas powa˚nie,
Matka Bo˚a na nas liczy powa˚nie i dlatego tak d∏ugo pozostaje z nami. Ona jest
wdzi´cznà Matkà dla wszystkich, którzy
powa˚nie traktujà wo∏anie Matki. Niech
si´ nie utrudzi ten, kto pójdzie za Jej s∏owem. Przybli˚my si´ do Jezusa z otwartym sercem poprzez Maryj´. Niech mi∏oÊç
przyciàgnie nas do Boga, a nie strach.
Pójd˝my do Niego zanim jakiÊ problem
przyciàgnie nas do Niego. Obud˝my si´
zanim jakieÊ nieszcz´Êcie lub choroba
obudzi nas z duchowego snu.
Maryjo dzi´kujemy ci za Twoje wezwania, s∏owa i przyjÊcie. Dzi´kujemy
Ci, ˚e wyprosi∏aÊ tyle ∏ask dla wszystkich,
którzy otworzyli swe serca. Dzi´kujemy
Ci Maryjo, za tych, którzy po odwiedzeniu tego miejsca prze˚yjà nowe narodzenie w spotkaniu ze Zbawicielem. Dzi´kujemy Ci Maryjo, za rodziny, które gromadzà si´ na modlitwie i karmià si´ u ˝róde∏
˚ycia. Dzi´kujemy Ci Matko, za tyle serc
przebudzonych przez sakramenty spowiedzi Êw. i Eucharystii. Dzi´kujemy Ci Maryjo, ˚e nie zniech´casz si´ wo∏aniem nas
nawet wtedy, gdy jesteÊmy utrudzeni
i gdy oddalamy si´ od Ciebie.
o. Ljubo Kurtoviç OFM
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Kazachstan, skrzy˚owanie
dróg Europa – Azja
W homilii z 15 sierpnia 2001, wyg∏oszonej w Castel Gandolfo, Papie˚ Jan
Pawe∏ II, z myÊlà o pielgrzymce apostolskiej do Kazachstanu i Armenii, powiedzia∏: „Zawierzam Ci, Maryjo, przebieg
tego nowego etapu mojej s∏u˚by KoÊcio∏owi i Êwiatu”. Historyczna pielgrzymka, jak ta na Ukrain´, jako ˚e chodzi tu
o kraje by∏ego Zwiàzku Radzieckiego,
których ziemia zroszona jest krwià niezliczonych m´czenników.
Podró˚ do Kazachstanu ma szczególne znaczenie „geostrategiczne”. Kraj ten
– 5 razy wi´kszy od Francji a 70 od Belgii
– stanowi pomost pomi´dzy Europa
Wschodnià -wyzwolonà spod komunizmu
ideologicznego, a Chinami – jeszcze do
dziÊ ˚yjàcych w marksistowskim ucisku.
Ojciec Âwi´ty by∏ goràco oczekiwany.
O. Daniel Ange, otrzyma∏ t´ ∏ask´, ˚e
przygotowywa∏ m∏odych do spotkania,
które zapowiada si´ jako decydujàce dla
ca∏ej Azji, kontynentu trzeciego tysiàclecia KoÊcio∏a. „Po tym jak z ogromnà
radoÊcià uczestniczy∏em w XII Festiwalu M∏odych w Medziugorju – opowiada
francuski zakonnik – otrzyma∏em równie˚ ∏ask´ wyjazdu do „ma∏ego Medziugorja” w Kazachstanie, gdzie przygotowywa∏em m∏odych katolików z myÊlà
o wizycie Ojca Âwi´tego”.

Step ciàgnàcy si´ w nieskoƒczonoÊç,
pachnàcy pio∏unem, uwalniajàcym swój
aromat, kiedy si´ po nim depcze. Horyzont gubi si´ w oddali. Gdzieniegdzie

w oddali z lekka za∏amuje si´ linià rzadkich drzew. Niczym wysepka na Êrodku
oceanu, wy∏ania si´ niewielka miejscowoÊç, liczàca kilkaset domostw: Ozjornoje, zagubione w Pó∏nocnym Kazachstanie, 300 km od Omska (Syberia)
i 400 km od Astany, nowej stolicy.
Oaza ta wyros∏a z niczego, na Êrodku
pustyni, w 1936 roku, podczas pierwszej
fali masowych wywózek stalinowskich.
Dozna∏em tej ∏aski, ˚e spotka∏em kilku ludzi, którzy prze˚yli, wyrwani z w∏asnych
domów w Polsce. Drobni staruszkowie
wraz z ich ˚onami, wyraziste twarze, naznaczone nie tyle letnimi upa∏ami (+ 40°)
i bardzo surowymi zimami (- 50°), co raczej tragedià, która niczym roz˚arzone ˚elazo wycisn´∏a pi´tno na latach ich najwczeÊniejszego dzieciƒstwa.
Mieli od 5-15 lat, kiedy tu przyjechali.
Za pierwszym razem pozwalano im czasem zabraç ze sobà jednà krow´, albo nawet dwie. Druga fala wywózek (19391941), kiedy uprzedzano ich zaledwie na
dwie godziny przed wyjazdem, mog∏a zabraç zaledwie kilka walizek i mizernych
pude∏. Po tygodniu jazdy w wagonach
bydl´cych, bez jedzenia i bez picia, przyje˚d˚a∏a ci´˚arówka, która rozwozi∏a ich
po pustym stepie. Powbijane w ziemi´ ko∏ki oznacza∏y poszczególne strefy. Wyrzucono ich, po prostu, tak jak wyrzuca si´ balast z tonàcego okr´tu. I rad˝cie sobie!
Z koczownikami, kozakami, których Stalin
dopiero co pozbawi∏ namiotów i si∏à nakaza∏ im si´ osiedliç, zamieniali swój ubogi
dobytek (torebka w zamian za kilogram soli, pierÊcionek za kilogram pszenicy).
JeÊli przywo˚ono ich w ciàgu krótkiej
wiosny, jeszcze mieli czas, ˚eby cokolwiek zasiaç i wybudowaç jakàÊ lepiank´
przed nadejÊciem zimy. JeÊli przyje˚d˚ali
w pa˝dzierniku, mogli tylko wykopaç
dziur´ w ziemi i przykryç jà liÊçmi, a dach
sam tworzy∏ si´ w czasie zimy – z lodu.
Skuleni jeden obok drugiego, czekali
szeÊç miesi´cy na odwil˚, kiedy to step
pokrywa∏ si´ tysiàcami kwiatów. W czasie burzy Ênie˚nych, wielu ludzi gubi∏o si´
w tej bia∏ej pustyni...
W 1941r. Niemcy znad Wo∏gi zostali
wywiezieni najdalej, na niekoƒczàcà si´
równin´. Podejrzewano ich o nazizm,
(podczas gdy ich deportacja by∏a jedynie
jego skutkiem), zostali nieprzychylnie
przyj´ci przez innych zes∏aƒców. Pod
czujnym okiem Moskwy, te ma∏e wioski
by∏y praktycznie rzecz bioràc wi´zieniami: nie wolno odwiedzaç rodziny
w sàsiedniej wiosce. Niekiedy ktoÊ wy-

puszcza∏ si´ a˚ na granic´ ko∏chozu, by
choç z daleka popatrzeç na kuzynów...
W 1941r. wydarzy∏ si´ cud, który
wspominajà ze ∏zami w oczach. Oto panuje straszliwy g∏ód... Ludzie umierajà jeden za drugim. Ca∏a wieÊ prosi Królowà
Niebios, by przysz∏a im z pomocà. I oto...
25 marca rano, nagle przychodzi odwil˚,
której nigdy nie widziano tu tak wczeÊnie!
I pojawia si´ uformowane pod Êniegiem
jezioro, 7 km d∏ugie, o g∏´bokoÊci 70 m,
pe∏ne t∏ustych ryb. Wystarczy∏o dwukrotnie zanurzyç sieç, by nape∏ni∏ si´ rybami
ca∏y wóz, do tego stopnia, ˚e nawet z Karagandy (odleg∏ej o 650 km) przylatywa∏y
samoloty, aby wy˚ywiç wielkie miasto.
Wraz z up∏ywem lat, jezioro zacz´∏o si´
zmniejszaç, w miar´ jak polepsza∏y si´
warunki bytowe. Teraz zosta∏ po nim tylko spory staw.
Z Polski przyjecha∏ do nich ksiàdz,
rybak dusz ludzkich – to cud jeszcze
wi´kszy od tych ryb! Tomasz Peta, od
dwóch lat m∏ody biskup przeniesiony do
stolicy, ten sam, który z wielkà radoÊcià
przyjmowa∏ ukochanego Ojca Âwi´tego.
Kiedy si´ tam przyje˚d˚a, po wielogodzinnej podró˚y przez step, ogarnia nas
zachwyt, na widok tej rzeczywistoÊci...
To tylko skromny znak, podobny do
KoÊcio∏a katolickiego w Kazachstanie:
m∏odziutkiego, biednego, pe∏nego prostoty i b∏ogos∏awieƒstwa. Nast´pnie w∏adze
lokalne wreszcie ustàpi∏y presjom ze strony mieszkaƒców, wybudowano bia∏y koÊció∏ o dwóch wie˚ach, poÊwi´cony
Królowej Pokoju: jest to pierwsze sanktuarium maryjne w ca∏ym Kazachstanie.
Jak˚e wielkie by∏o zdumienie ks. Tomasza, kiedy dowiedzia∏ si´ pó˝niej
w Medziugorju, ˚e sama Matka Bo˚a u˚y∏a tego tytu∏u. Oto mija dok∏adnie 20 lat
odkàd, 6 sierpnia stanà∏ ten koÊció∏ek
dziwnie podobny do sanktuarium maryjnego w Hercegowinie. Skoro ju˚ istnieje taka zbie˚noÊç, to na wzgórzu wulkanicznym, które poÊwi´ca pami´ci m´czenników z Kazachstanu skonstruowa∏
wiernà kopi´ wielkiego krzy˚a stojàcego
na Kri˚evcu,. Ma∏e Medziugorje w Kazachstanie nazywa si´ Ozjornoje...
Od czterech lat ks. Tomasz powierzy∏
Wspólnocie B∏ogos∏awieƒstw organizacj´ i prowadzenie Narodowego Festiwalu M∏odych, dla uczczenia Êwi´ta Wniebowzi´cia Matki Bo˚ej. W tym roku zosta∏em zaproszony, by pomóc w przygotowaniach do wizyty Ojca Âwi´tego, dozna∏em równie˚ tej przeogromnej ∏aski,
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˚e prosto z Festiwalu M∏odych w Medziugorju (12.000 m∏odych z 25 krajów),
pojecha∏em na Festiwal do Kazachstanu.
Tu by∏o 300 m∏odych z Kazachstanu,
niestety, tak niewielu. Ale tylko i wy∏àcznie z powodu problemów logistycznych. Z powodu upa∏ów i absolutnego
braku cienia, jest koniecznoÊcià, ˚eby
wszyscy mogli pomieÊciç si´ w koÊciele.
Niemniej jednak, to bardzo du˚o, zwa˚ywszy na liczb´ katolików w tym kraju
i na ogromne odleg∏oÊci.
„Ma∏a trzódko, nie l´kaj si´!”... Ta
garstka m∏odych w owym maleƒkim koÊciele, tak bardzo potrzebuje otuchy, zach´ty, a przede wszystkim – mi∏oÊci!
„Tobie zosta∏o dane królestwo!”. Tak,
widzia∏em to na w∏asne oczy, królestwo
Bo˚e odbija∏o si´ na tych twarzach odmienionych pod koniec spotkaniach, po
d∏ugich godzinach przypatrywania si´
Królowi w Jego eucharystycznej pokorze.
W tej maleƒkiej miejscowoÊci, NajÊwi´tszy Sakrament jest wystawiony
dniem i nocà, przez ca∏y rok. A „operacja plastyczna”, czyli spowied˝, przywróci∏a im pi´knoÊç dzieci Bo˚ych.
Trzy mocne chwile: 14 km marszu,
z modlitwà, Êpiewem. Spowiada∏em, a˚
doszliÊmy do wielkiego krzy˚a. Patrzàc
na ich g∏owy, wy∏aniajàce si´ sponad ∏anów zbó˚, ciàgnàcych si´ jak okiem si´gnàç i czekajàcych na ˚niwa, myÊla∏em
sobie: to oni sà plonem m´czeƒstwa! Nie
wyroÊliby, gdyby ziarna – ich rodzice
i dziadkowie – nie przetrwali pod grubà
warstwà lodu niekoƒczàcej si´ zimy; zimy
przeÊladowaƒ, która zamieni∏a ca∏y blok
Europy Wschodniej w ogromnà tafl´ lodu. W rzeczy samej, wi´kszoÊç tych m∏odych, to wnuki zes∏aƒców.
W wigili´ Êwi´ta, w nocy 15 sierpnia,
jeszcze jeden marsz, tym razem do
miejsca cudu ryb. Tam ka˚dy poÊwi´ci∏ si´ Matce Bo˚ej, przy ogromnym
ognisku, przechodzàc pod zielonà bramà, symbolizujàcà Maryj´, która jest
dla nas Bramà Niebios, poniewa˚ sta∏a
si´ pierwszà Bramà przez którà Bóg
przyszed∏ na ziemi´.
Wokó∏ nich, „babcie”, wszystkie z zes∏ania! Owo ziarno, które przynosi dziÊ
tak obfite k∏osy, to nie tylko m´czennicy,
lecz tak˚e ci skromni uciekinierzy, którzy przekazali swà wiar´ w∏asnym dzieciom, podczas straszliwych lat bez kap∏anów, bez sakramentów, bez koÊcio∏a.
Wpatrywa∏em si´ niestrudzenie w czyste twarze 15-25-latków i w przedwczeÊnie postarza∏e, lecz niez∏omne twarze

starszych: wszystkie te twarze mog∏yby
pos∏u˚yç jako „wzór” do ikony! Dwa
Êwiaty, pozornie sobie obce, ale pokolenia ˚yciowo zjednoczone ze sobà. Ani
jednego z tych m∏odych nie by∏oby tu,
gdyby nie wielka cierpliwoÊç, wytrwa∏oÊç i odwaga starszych – tych, którzy
nie wyparli si´, zdradzili, nie ustàpili.
Którzy potajemnie trwali, by przekazaç m∏odemu pokoleniu sekret ich ˚ycia. Ich dziadkowie przez okràg∏y rok
s∏uchali sprzecznoÊci: w szkole agresywne zwalczanie wiary, w domu – spokojne
zanurzenie si´ w wierze. Niewielu z nich
uda∏o si´ skaziç ideologii, ca∏ymi dniami
wykrzykiwa∏a swe slogany.
Jest z nami o. Marcin Babraj, polski dominikanin, zes∏any tu w 1939 roku, jako
szeÊcioletnie dziecko: „Kiedy patrzy∏em
z oddali na wzgórze wulkaniczne, myÊla∏em, ˚e wolny kraj zaczyna si´ po tamtej
stronie. Marzy∏em, ˚eby wspiàç si´ tam
i zobaczyç ten kraj z góry, ale wychodzenie ze wsi by∏o surowo zabronione...”. Powróciwszy po tylu latach, ujrza∏ wielki
krzy˚ m´czenników, namacalny znak, ˚e
wolnoÊç nie znajduje si´ ca∏kiem po tamtej stronie, ale ˚e, jest ju˚ tu teraz”.
O. Daniel Ange

Pami´ci Ojca Slavko
W tym miesiàcu mija rok od Êmierci ojca Slavko Barbaricia. Refleksjami na temat Jego osoby dzieli si´ z nami Jego osobista sekretarka – Rita Falsetto.

Prorok naszego czasu
Co najbardziej uderzy∏o Panià w osobowoÊci Ojca Slavko?
– U o. Slavko uderza∏a jego absolutna
wiara i ufnoÊç pok∏adane w Matce NajÊwi´tszej. Od momentu, w którym powiedzia∏ Jej swoje „tak” poch∏on´∏a Ona ca∏à
jego istot´. By∏ niestrudzony, nigdy, ani
przez chwil´, nie myÊla∏ o sobie. By∏ „sta∏à” modlitwà. Kiedy w po∏udnie by∏
w biurze mówi∏ mi tylko, spoglàdajàc na
Kri˚evac: „Och, zaczyna si´ Angelus”!
Je˚eli jechaliÊmy samochodem pyta∏ mnie
„odmawia∏aÊ ju˚ dzisiaj trzy cz´Êci Ró˚aƒca?... „Wi´c odmówmy teraz, o. k.?”
Mówi∏am sobie o. Slavko jest „zakochany” w Matce Bo˚ej. Kocha∏ Jà naprawd´
bardzo. Z powodu tej mi∏oÊci ˚y∏ postem
i modlitwà, nawróceniem, Pismem Âwi´tym, sakramentami, adoracjà! By∏ prawdziwym aposto∏em i „˚yjàcym” przyk∏adem wiary, nadziei, cierpliwoÊci i pokory!

Wiele razy, kiedy obserwowa∏am, jak
z kimÊ rozmawia∏ czu∏am, ˚e On by∏ owà
matkà, owym ojcem owym bratem czy
przyjacielem, którego ta osoba najbardziej potrzebowa∏a w tamtym momencie! Kiedy przebywa∏o si´ w obecnoÊci o.
Slavko mia∏o si´ wra˚enie, i˚ jest si´ najwa˚niejszà osobà, która w danej chwili liczy si´ dla niego najbardziej.
Dusza o. Slavko akceptowa∏a ca∏e istnienie osoby i dlatego w jego obecnoÊci
odnosi∏o si´ wra˚enie bycia „poch∏oni´tym” przez samà mi∏oÊç Boga. Kiedy prowadzi∏ adoracj´ w koÊciele wydawa∏o si´,
˚e poprzez s∏owa o. Slavko sam Bóg by∏
tym, który mówi∏ bezspoÊrednio do naszego serca. Uwa˚am, ˚e by∏ to „specjalny dar” dany mu od Matki NajÊwi´tszej.
Z biegiem dni, tygodni, miesi´cy, lat,
w s∏oƒcu lub deszczu, w Êniegu lub burzy, czy by∏a zamieç, czy by∏ chory, o.
Slavko prowadzi∏ Ró˚aniec na Podbrdo,
Drog´ Krzy˚owà na Kri˚evac, adoracj´
w koÊciele. By∏ niezmordowany w swej
pracy tutaj, w Medziugorju. Kierowa∏a
nim moc i mi∏oÊç Matki Bo˚ej.
0. Slavko mia∏ du˚e poczucie humoru.
Móg∏ – bez najmniejszego wahania –
przywo∏aç uÊmiech na czyjejÊ twarzy,
mówiàc po prostu to, co dana osoba,
pragn´∏a, us∏yszeç.
Wed∏ug Pani, jak przedstawia∏o si´ zadanie, które o. Slavko odbiera∏ jako swojà prawdziwà ˚yciowà „Misj´”?
– Sadz´, ˚e jego jedynym, prawdziwym zadaniem by∏o „zbawienie dusz”.
Naturalnie obejmowa∏o to równie˚ dawanie Êwiadectwa, mówienie o Naszej
Pani, prowadzenie ró˚aƒca, adoracji,
modlitwy na górach, itd. Jego g∏ównym
celem by∏o „rozpalaç” dusze i motywowaç osoby, aby zacz´∏y si´ modliç, bowiem kiedy osoby zaczynajà si´ modliç
to znaczy, ˚e serca ich si´ otwierajà.
A skoro serca sà otwarte istnieje ju˚
przestrzeƒ, chocia˚ jeszcze ma∏a, dla
Matki Bo˚ej i mi∏oÊci Jezusa i rozpoczyna si´ proces nawrócenia.
0. Slavko by∏ „narz´dziem” Maryi,
którym pos∏ugiwa∏a si´ rozpoczynajàc
swój proces zbawiania dusz. By∏ duchowym przewodnikiem wizjonerów, jak
równie˚ Êwiadectwem mi∏oÊci dla ka˚dego, kto go spotyka∏. Mawia∏ zawsze: „JesteÊmy w szkole Matki Bo˚ej!” Jak ka˚dy
mo˚e przekonaç si´, i˚ wszystkie ksià˚ki,
które napisa∏ sà przewodnikiem wprowadzajàcym do studiowania w tej szkole
i przedstawiajà „kamienie milowe”
w osiàgni´ciu dyplomu! Tytu∏y wszyst-
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kich jego ksià˚ek zawierajà w sobie s∏owo
„serce”. Pó˝niej podró˚owa∏ po ca∏ym
Êwiecie, szerzàc or´dzie Królowej Pokoju!

Pierwsza beatyfikacja
pary ma∏˚eƒskiej
W niedziel´ 21.10.01r. papie˚ Jan Pawe∏ II na placu Âw. Piotra dokona∏ pierwszej w historii KoÊcio∏a Katolickiego beatyfikacji pary w∏oskich ma∏˚onków Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchi.
Beatyfikacja ta jest potwierdzeniem, ˚e
wspólna droga ma∏˚eƒska jest równie˚
drogà do Êwi´toÊci, jest mo˚liwa i jest
pi´kna. Na podstawie ˚ycia b∏ogos∏awionej pary mo˚na dostrzec, ˚e poÊród radoÊci i problemów ˚ycia codziennego zwyk∏ej, przeci´tnej rodziny, mo˚na realizowaç pe∏ni´ ˚ycia niezwykle bogatà duchowo. Beatyfikacja ta jest równie˚ odpowiedzià KoÊcio∏a na wspó∏czesne trendy
Êwiatowe, do legalizacji wynaturzeƒ ludzkich, do próby zrównania zboczenia z sakramentem, takich jak: ma∏˚eƒstwa homoseksualne, adopcja dzieci przez takie
ma∏˚eƒstwa, aborcja czy eutanazja.
Poni˚ej przytaczamy rozwa˚ania o. Slavko na temat rodziny.

Rodzina w or´dziach
Królowej Pokoju
Sama rodzina jest komunià ˚ycia
w wierze, w nadziei, we wzajemnym
szacunku, w okazywaniu troski jedni
drugim w sensie materialnym oraz duchowym. Cz∏owiek wychowywany jest
do ˚ycia w rodzinie, wzrasta i kszta∏tuje
si´ z rodzinà. Jest rzeczà niemo˚liwà
wyobraziç sobie normalny rozwój
cz∏owieka bez jego rodziny. Wszystko
mo˚e funkcjonowaç jedynie wówczas,
gdy serca przepe∏nione sà i nieustannie
nape∏niajà si´ darami Ducha Âwi´tego.
Nigdzie, tak jak w rodzinie nie potrzeba
daru zdrowego rozsàdku, màdroÊci, rozumu, m´stwa, pobo˚noÊci i boja˝ni Bo˚ej. Or´dzie Maryi jest tak˚e odpowiedzià dla wszystkich rodziców, którzy
zastanawiajà si´ co jeszcze mogà zrobiç
dla swoich rodzin, które prze˚ywajà kryzys. Modliç si´ do Ducha Âwi´tego to
znaczy wzywaç tego˚ Ducha, który daje
˚ycie i o˚ywia, który przemienia pustk´
i pustyni´ w pe∏ni´ i ˚ycie (Rdz 1,2).
Âwi´toÊç jest zaproszeniem do konkretnego ˚ycia w mi∏oÊci z Bogiem
i z braçmi. Sama w sobie oznacza nade
wszystko uzdrowienie relacji z Bogiem
i z innymi lud˝mi, wzrastanie w mi∏oÊci,
w wierze i w nadziei.

Pragnieniem Maryi jest to, aby rodzina
sta∏a si´ miejscem, w którym rodzi si´
Êwi´toÊç. Przyk∏ad Êwi´toÊci rodziców
i ludzi starszych b´dzie szko∏à dla Êwi´toÊci m∏odzie˚y. Aby Êwi´toÊç w rodzinie
by∏a mo˚liwa do osiàgni´cia za przyk∏adem Jezusa i Maryi, to znaczy wedlug
wskazaƒ Ewangelii, Maryja zaprasza nas
byÊmy poÊwi´cili si´ osobiÊcie, w rodzinie i w parafii Jezusowi, Jej umi∏owanemu Synowi i Jej Niepokalanemu Sercu,
które nie zna grzechu „w ten sposób
wszystko przez moje r´ce nale˚y do Boga”
(25.10.88). ∑aciƒskie wyra˚enie „poÊwi´ciç si´” to „consacrare”. W∏aÊnie ono
prowadzi nas do w∏aÊciwego znaczenia
zaproszenia Matki Bo˚ej: poÊwi´cenie
si´. PoÊwi´ciç si´, to znaczy wybraç
i wziàç sobie Maryj´ i Jezusa za przyk∏ad,
byç z Nimi, zaprzyja˝niç si´ z Nimi i staç
si´ jak Oni, w myÊl starego porzekad∏a:
„kto z kim przestaje, takim si´ staje”! Ten,
kto zawiera przyja˝ƒ z Maryjà i Jezusem
poprzez codziennà modlitw´, zw∏aszcza
zaÊ przez odmawianie ró˚aƒca, znajduje
si´ na drodze Êwi´toÊci i zrozumie w jaki
sposób mo˚e prze˚ywaç smutki i radoÊci
dla chwa∏y niebios, która nastàpi na koƒcu. PoÊwi´cajàc si´, cz∏owiek Êwiadomie
wyrusza w drog´ z Maryjà i z Jezusem,
w ten sposób pokonujàc owà samotnoÊç,
która rodzi si´ na skutek grzechu i urzeczywistnia nowe zjednoczenie mi∏oÊci
i ˚ycia wiedzàc, ˚e b´dzie móg∏ przezwyci´˚yç grzech i Êmierç.
P. S. Polecamy równie˚ przemyÊlenia
na ten temat Vicki, zawarte w ksià˚ce:
„Vicka mówi do m∏odych i do rodzin”.

Owoce Medziugorja
21 listopada, w Êwi´to Ofiarowania
Matki Bo˚ej, minie 17 rocznica powstania
„Echa”. Dzi´kujàc Bogu za to dzie∏o, za
don Angelo i za Czesi´ Mirkiewicz przedstawiamy krótkà histori´ „Echa” w formie
wywiadu udzielonego w 1995r. przez don
Angelo.

Echo Medziugorja
Osiem stron formatu A-4, 800 000 egzemplarzy t∏umaczonych na 16 j´zyków,
wydawanych wpierw co miesiàc (obecnie
dwumiesi´cznik) i rozprowadzanych po
ca∏ym Êwiecie.
Echo Medziugorja – Echo Maryi
Królowej Pokoju, powsta∏o w parafii
w Villanowa Maiardina, frakcji San Giorgio, miejscowoÊci, która liczy zaledwie

130 mieszkaƒców, dzi´ki zaanga˚owaniu
don Angelo Mutti, który w ca∏oÊci go redagowa∏ i wielu wolontariuszy, którzy
z nim wspó∏pracowali.
„Wszystko zacz´∏o si´ w 1984 roku –
opowiada don Angelo, 74 letni kap∏an
urodzony w Castiglione delle Stiviere –
od paru kartek odbitych na ksero, przeznaczonych dla pielgrzymów, którzy interesowali si´ wydarzeniami w Medziugorju. „Kartki” wzbudza∏y coraz wi´ksze zainteresowanie, a˚ osiàgn´∏y w ciàgu trzech lat obecnà postaç. Wtedy jedna z Drukarni – Grafiche Dipro di Roncade z Treviso – zaoferowa∏a druk gratisowy, a nast´pnie wraz ze wzrostem nak∏adu, przyst´pnà cen´. IloÊç egzemplarzy ciàgle wzrasta∏a osiàgajàc w 1994
roku wielkoÊç 385 tys. sztuk”.
W ostatnich latach „Echo” osiàgn´∏o
rozg∏os Êwiatowy docierajàc do milionów
Czytelników i wzros∏o do 800 tys. egzemplarzy nak∏adu. 500 tys. to nak∏ad w j´zykach podstawowych: w∏oskim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpaƒskim, który jest redagowany i wydawany
w Villanowej Maiardina. Pozosta∏e redakcje zagraniczne zajmujà si´ t∏umaczeniem, redagowaniem i drukiem na miejscu we w∏asnym kraju w: Albanii, Australii, Brazylii, Grecji, Holandii, Polsce, Rumuni, Rosji, Szwecji, na W´grzech, USA.
Jest to fenomen w swych proporcjach
nie do uwierzenia, jak równie˚ nie do
uwierzenia jest fakt, ˚e to wszystko istnieje i rozwija si´ tylko i wy∏àcznie dzi´ki ofiarnoÊci wiernych.
„Ka˚dy numer kosztuje 85 milionów lirów – wyjaÊnia don Angelo – roczny koszt
dochodzi prawie do miliarda. Z ofiar jednak jesteÊmy w stanie jeszcze czyniç wiele
dzie∏ mi∏osierdzia. Wierz´, ˚e nad tym
wszystkim istnieje coÊ ponad ludzkiego,
jakaÊ si∏a wy˚sza”.
A KoÊció∏ co o tym myÊli?
„Nie wypowiedzia∏ si´ jeszcze oficjalnie na temat objawieƒ Matki Bo˚ej
w Medziugorju – t∏umaczy don Angelo –
a nasz biskup jest bardzo dobry i pozwala nam to robiç. Wiemy równie˚ o tym, ˚e
i Ojciec Âwi´ty czyta naszà gazetk´, dlatego, ˚e naszym celem nie jest „obrona”
Medziugorja, ale prowadzenie pielgrzymów w wizji ewangelicznej i koÊcielnej
spraw, jak równie˚ powa˚na formacja
sumieƒ, tych osób, które zosta∏y dotkni´te dzi´ki or´dziom Matki Bo˚ej”.
Wieczorem 3 marca 2000r, w pierwszy
piàtek, don Angelo Mutti opuÊci∏ nas po
d∏ugiej i ci´˚kiej chorobie, po wykonaniu
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bardzo wielu rzeczy dla Medziugorja;
zmar∏ Êwi´cie i pozostawi∏ nam przyk∏ad
rzadkiego i ca∏kowitego oddania si´ dla
Królestwa Niebieskiego.

Echa XX rocznicy
objawieƒ
Widzia∏am swojà
zmar∏à mam´
Wiedza o Êmierci i doÊwiadczenie
zwiàzanie z umieraniem jest udzia∏em
ka˚dego, kto ˚yje na tej ziemi. To prawda, ˚e wspó∏czesne zlaicyzowane spo∏eczeƒstwa starajà si´ Êmierç odsunàç na
jak najdalszy plan, albo w ogóle o niej
nie mówiç. Dla ludzi niewierzàcych
Êmierç jest katastrofà, dla wierzàcych
zaÊ, powinna byç radoÊnie wyczekiwanym momentem, który prowadzi do ˚ycia wiecznego. Powinna, ale czy naprawd´ tak jest? Marzenia o nieÊmiertelnoÊci
w wymiarze ziemskim towarzyszy∏y
ludzkoÊci od zarania dziejów. Zachowa∏o si´ wiele mitów i legend Êwiadczàcych
o tym, ˚e t´sknota za nieÊmiertelnoÊcià
istnia∏a w ka˚dej epoce i pewnie w ka˚dym cz∏owieku. Wiemy te˚, ˚e w rzeczywistoÊci ziemskiej, w której ˚yjemy, tej
t´sknoty nie mo˚emy zaspokoiç. To jest
fakt, co do którego, nikt kto rozumny,
spieraç si´ nie powinien. Nawet najwi´ksze wspó∏czesne osiàgni´cia w dziedzinie medycyny dotyczà zaledwie poprawienia, na jakiÊ czas, stanu zdrowia lub
przed∏u˚enia ˚ycia. Medycyna nie wypowiada si´ na temat nieÊmiertelnoÊci. To
jest domena wiary i teologii.
Ka˚de, nawet najd∏u˚sze ˚ycie, musi
si´ zakoƒczyç Êmiercià. ∑azarz wskrzeszony z martwych do ˚ycia przez samego Jezusa, te˚ musia∏ przecie˚ umrzeç.
Nikt rozsàdny nie obiecuje ˚ycia wiecznego na tej ziemi. Pomimo jednak
wszystkich znanych i oczywistych faktów, nawet ludziom wierzàcym trudno
jest do koƒca uwierzyç w ˚ycie wieczne.
Ci najbardziej sceptyczni powiadajà: no
tak, ale przecie˚ nikt stamtàd nie wróci∏
i nie potwierdzi∏, ˚e ono naprawd´ istnieje. W takich przypadkach cz´sto zdarza mi si´ opowiadaç o zjawieniach si´
Matki Bo˚ej w Medziugorju oraz o doÊwiadczeniach wizjonerów, ludzi tak samo Êmiertelnych jak ka˚dy z nas, którzy
spotykali si´ i nadal si´ spotykajà z osobami ˚yjàcymi w wymiarze wiecznoÊci.

Nale˚y do nich Ivanka Ivankoviç- Elez,
jedna z szeÊciorga widzàcych, która
twierdzi, ˚e ju˚ trzykrotnie widzia∏a swojà zmar∏à Mam´, a co wa˚niejsze, za
ka˚dym spotkaniem jej Mama jest
m∏odsza i pi´kniejsza.
Pami´tam, jak podczas jednej z konferencji dla polskich pielgrzymów o. Slavko sam skomentowa∏ te zwierzenia wizjonerki, w sobie w∏aÊciwy sposób: „To
wa˚na informacja dla dziewczàt, które
zamartwiajà si´ przemijaniem urody
i wydajà wielkie sumy na kosmetyki. Mo˚e lepiej by∏oby wydaç te pieniàdze na
pomoc dla potrzebujàcych, bo korzyÊç
z tego podwójna, radoÊç ju˚ tu na ziemi
i gwarancja urody w Niebie”. PodkreÊli∏
przy tym, ˚e Matka Ivanki by∏a zwyczajnà, prostà wiejska gospodynià domowà
i niczym nadzwyczajnym nie wyró˚nia∏a si´ za ˚ycia w swoim otoczeniu. By∏a
po prostu dobrà chrzeÊcijankà, dobrà ˚onà i dobrà matkà, która w cichoÊci i pokorze wype∏nia∏a wol´ Bo˚à. Zmar∏a
m∏odo, w wieku 38. lat.
Z okazji XX rocznicy objawieƒ
Ivanka Ivankoviç-Elez potwierdzi∏a fakt
spotkania si´ ze swojà zmar∏à Matkà.
Materia∏, który przytaczam zosta∏ opublikowany w specjalnym wydaniu tygodnika „Večernji list”.
„Wieczorem dnia 6.05.85 r. moje spotkanie z Matkà Bo˚à trwa∏o d∏u˚ej ni˚
z pozosta∏ymi widzàcymi. Wtedy w∏aÊnie
Matka Bo˚a powierzy∏a mi dziesiàtà tajemnic´, dotyczàcà przysz∏oÊci Êwiata
i zapowiedzia∏a, ˚e nazajutrz spotka si´
tylko ze mnà, bez obecnoÊci pozosta∏ych
widzàcych. RzeczywiÊcie, na drugi dzieƒ
rano po widzeniu z Matkà Bo˚à, które
mia∏o miejsce w moim domu, przekaza∏am o. Slavko notatk´, w której napisa∏am:
B∏ogos∏awiona Dziewica Maryja by∏a
pi´kna i bardzo czu∏a. Nigdy wczeÊniej te˚
nie widzia∏am Jej w tak Êlicznej, mieniàcej
si´ srebrem i z∏otem, sukni. Tak samo
b∏yszcza∏ welon i korona nad Jej g∏owà.
Towarzyszy∏y Jej dwa anio∏y w równie
lÊniàcych szatach. Gospa i anio∏owie byli
tak pi´kni, ˚e nie umiem tego wyraziç s∏owami. To mo˚na by∏o tylko prze˚yç. Gospa zapyta∏a mnie czy mam jakieÊ ˚yczenie, na co ja odpowiedzia∏am, ˚e pragn´∏abym zobaczyç mojà zmar∏à Mam´. Gospa uÊmiechn´∏a si´, skin´∏a g∏owà
i natychmiast pojawi∏a si´ moja Mama.
By∏a uÊmiechni´ta. Przytuli∏a mnie do siebie, poca∏owa∏a i powiedzia∏a: „moje
dziecko, jestem z ciebie taka dumna!”
Jeszcze raz mnie poca∏owa∏a i znikn´∏a.

Potem B∏ogos∏awiona Dziewica Maryja powiedzia∏a do mnie: „Moje kochane
dziecko, to ju˚ jest nasze ostatnie spotkanie. Nie bàd˝ roz˚alona, bo ja nadal b´d´
si´ z Tobà spotykaç, tyle ˚e w ka˚dà rocznic´ objawieƒ, oprócz tego roku. Moje
dziecko, nie myÊl, ˚e mo˚e pope∏ni∏aÊ jakiÊ
b∏àd i dlatego nie b´d´ do ciebie przychodziç. Nie, to nie jest tak! Wszystkie plany
jakie mój Syn i ja mieliÊmy wobec ciebie,
przyj´∏aÊ otwartym sercem i wype∏ni∏aÊ
je. Bàd˝ szcz´Êliwa, bo ja jestem twojà
Matkà, która kocha ci´ z ca∏ego serca.
Ivanko, dzi´kuj´ ci, ˚e odpowiedzia∏aÊ na
wezwanie mojego Syna, ˚e by∏aÊ wytrwa∏a i zawsze pozostawa∏aÊ przy Nim, kiedy
by∏a taka potrzeba. Moje dziecko, powiedz swoim przyjacio∏om, ˚e mój Syn i ja
zawsze jesteÊmy z nimi, kiedy tylko nas
szukajà i przyzywajà do siebie. O naszych
rozmowach z ostatnich lat i o tajemnicach
nie mów nikomu, dopóki ci nie powiem.
Ivanko, tych ∏ask, które otrzymaliÊcie ty
i twoi bracia, nikt na tej ziemi do tej pory
nie otrzyma∏”. Po tych s∏owach zapyta∏am Gosp´ czy mog´ jà poca∏owaç. Skin´∏a g∏owà. Poca∏owa∏am jà. Poprosi∏am
Jà o b∏ogos∏awieƒstwo. Pob∏ogos∏awi∏a
mnie, uÊmiechn´∏a si´ i rzek∏a: „Id˝ w pokoju Bo˚ym!” Odesz∏a powoli, a wraz
z Nià dwóch anio∏ów. B∏ogos∏awiona
Dziewica Maryja by∏a bardzo radosna.
Sp´dzi∏a ze mnà ca∏à godzin´”.
To prawda, ˚e nie ka˚dy z nas mo˚e widzieç swojà zmar∏à mam´, ale gdzie˚ wtedy by∏yby zas∏ugi z wiary p∏ynàce? ProÊmy zatem: Panie, przymnó˚ nam wiary,
abyÊmy mogli radowaç si´ ka˚dym dniem,
który przybli˚a nas do Ciebie! Ojcze Slavko, wstawiaj si´ za nami!
Zofia Oczkowska

Co Ty na to?
PrzejÊcie do ˚ycia
Znany autor religijny Phil Bosmans
napisa∏: „Niektóre sprawy wyglàdajà
jak katastrofa a jednak sà ∏askà”. Piszàc
te s∏owa wyrazi∏ myÊlenie ludzi, którzy
uwa˚ajà Êmierç za koniec ˚ycia. Wydaje mi si´, ˚e i wÊród chrzeÊcijan umieranie w swej istocie nie jest pojmowane
jako rodzenie si´ do nowego ˚ycia,
o którym mówi∏ nam Jezus.
Jako Êmiertelni ludzie na temat Êmierci myÊlimy najwi´cej na poczàtku listopada. Wtedy przypominamy sobie
o zmar∏ych. Wtedy dekorujemy groby.
Za nied∏ugo, ˚ywi i umarli, znajdà si´
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w tym samym miejscu. Okrutny los oddziela ˚ywych od umar∏ych. Poszukujà
jedni drugich, ale nie mogà si´ dosi´gnàç. ˙ywi op∏akujà zmar∏ych, z pewnoÊcià umarli jeszcze bardziej op∏akujà ˚ywych, którzy nie ˚yjà pe∏nià ˚ycia chocia˚ oddychajà, jedzà, chodzà.
Jest dobrze je˚eli ˚ywi rozwa˚ajà swój
czas umierania. Ale je˚eli ta chwila zaskoczy ich niczym z∏odziej w po∏udnie –
to jest katastrofa. Zapomnieli o s∏owach,
abyÊmy czuwali i nie spali. Niesieni s∏odyczà tego ˚ycia w istocie tracà ˚ycie.
Âmierç jak powiedzia∏ jeden z teologów
jest: „wszechmocnym intrygantem”. Tak.
W∏aÊnie tak jest. Âmierç zakrada si´ do
wszelkich przyjemnoÊci i mówi – wystarczy! Podkopuje ka˚dà pewnoÊç, która nie
jest zbudowana na Bogu.
W istocie – wyobra˚ajàc sobie Êmierç
– myÊl´ ˚e, nie op∏aci∏oby si´ ˚yç gdyby, nie by∏o Êmierci. Nie warto by by∏o,
przezwyci´˚aç kuszenia i krzy˚y ˚ycia,
gdyby nie by∏o umierania. Ale Êmierç
jako stan nie ma ostatecznego charakteru. Jako chrzeÊcijanie musimy na
nià patrzeç jako na rodzenie, jako nowy
poczàtek. Ona jest przejÊciem z walki
o przetrwanie w stan gdzie smutek zniknie z naszego oblicza. Dlatego mo˚emy
zrozumieç Êw. Paw∏a kiedy wo∏a∏, ˚e
dla niego Êmierç to nagroda. I tym ∏atwiej b´dzie nam zrozumieç sen Êw.
Franciszka, w którym Êmierç nazywa
swojà siostrzyczkà.
o. Mario Kurtoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Odwiedziny biskupów:
J. E. Irynei Bilyk, OSBM, bp Ukrainy, przebywa∏ na prywatnej pielgrzymce w po∏owie wrzeÊnia. Po raz pierwszy
by∏ tu w 1989 r. jeszcze jako ksiàdz,
bezpoÊrednio przed wyjazdem do Rzymu, kiedy to, z powodu komunistycznego re˚imu, potajemnie zosta∏ mianowany biskupem. Obecna pielgrzymka by∏a
dzi´kczynnà za wszelkà pomocà otrzymanà od Matki Bo˚ej.
J. E. Matthias Ssekamanya, bp
z Ugandy przebywa∏ z prywatnà wizytà
od 27.09 – 4.10.01 r. Na temat swoich
prze˚yç powiedzia∏:
„Jest to moja pierwsza wizyta w Medziugorju, ale pierwszy raz o Medziugor-

ju s∏ysza∏em szeÊç lat temu. MyÊl´, ˚e powinno to byç centrum pobo˚noÊci Maryjnej. Na ile widz´ jest to miejsce bardzo
wiarygodne i w duchu katolickim. Ludzie mogà tu odnowiç swoje ˚ycie chrzeÊcijaƒskie i myÊl´, ˚e powinno si´ to motywowaç. Odprawi∏em drog´ krzy˚owà
i modli∏em si´ na ró˚aƒcu na medziugorskich wzgórzach. Matka Bo˚a przysz∏a do
dzieci. W Lourdes objawi∏a si´ dzieciom,
w Fatimie objawi∏a si´ dzieciom i tu równie˚. Jest to miejsce pielgrzymkowe. Na
temat tego, ˚e KoÊció∏ nie wyjaÊni∏ oficjalnie sprawy Medziugorja nie mog´ nic
powiedzieç, bo nie s∏ysza∏em zbyt wiele
g∏osów przeciw. U nas nie ma zbyt wiele
informacji na temat tutejszych wydarzeƒ.
Nie mog´ osàdzaç, ale moje osobiste stanowisko jest takie, ˚e t´ pobo˚noÊç nale˚a∏oby popieraç. Mam wielkà pobo˚noÊç
Maryjnà. Dla mnie jest to szczególna okazja by jà g∏osiç. Tu jest ona szczególnie
podkreÊlona mi∏oÊç Maryi do pokoju. Ja
spróbuj´ uÊwiadomiç wiernym, ˚e Maryja pragnie by Jej dzieci, Jej lud ˚y∏ w pokoju, a droga pokoju musi byç przygotowana poprzez modlitw´, pojednanie i dobre uczynki. MyÊl´, ˚e to wszystko nale˚y
rozpoczàç w rodzinie”.
W czasie uroczystej mszy Êw. w dniu
23. wrzeÊnia o. Branko Radosz oficjalnie przejà∏ s∏u˚b´ proboszcza medziugorskiego. Msza Êw. by∏a koncelebrowana przez Wikariusza Generalnego diecezji mostarskiej bp Luka Pavlovicia,
dziekana diecezji Brotno o. Mika Stojicia
OFM, i miejscowych kap∏anów. Bp Luka Pavloviç podkreÊli∏, ˚e s∏u˚bà proboszcza jest kierowanie duchowymi
i materialnymi dobrami w imieniu KoÊcio∏a, który powierza mu t´ s∏u˚b´ oraz
wezwa∏ parafian, by pomagali w tym
dziele nowemu proboszczowi. O. Branko podzi´kowa∏ wys∏annikowi biskupa
i przed zgromadzonymi wiernymi wypowiedzia∏ wyznanie wiary w znaku wiernoÊci KoÊcio∏owi Katolickiemu.
2. pa˝dziernika w Êwi´to Anio∏ów
Stró˚ów, pod koniec modlitw wieczornych w koÊciele parafialnym, dyrektor
niezale˚nej katolickiej telewizji Redevita
z Brazylii J. M. de Barros wspólnie z grupà dziennikarzy i operatorów poÊwi´cili
medziugorskiej Pani ten program telewizji
katolickiej. J. E. Antonio Maria Mucciolo arcybiskup Botucatu przewodniczàcy
Rady Generalnej Instytutu ChrzeÊcijaƒskiej Komunikacji w Brazylii duchowo

po∏àczy∏ si´ na modlitwie piszàc: „Pani
medziugorska, Ty która dajesz natchnienie
i jesteÊ jedynà w∏aÊcicielkà stacji telewizyjnej Redevita wyproÊ, aby ta Stacja Rodzinna by∏a telewizyjnym instrumentem
komunikacji zgodnym z moralnymi, etycznymi i spo∏ecznymi, ludzkimi i chrzeÊcijaƒskimi wartoÊciami w s∏u˚bie narodu brazylijskiego. Niech Twój Syn a nasz Pan Jezus Chrystus, b∏ogos∏awi i na zawsze chroni Redevit´ w dà˚eniach zrealizowania
idei: Telewizja Maryi w Brazylii”.
3. pa˝dziernika w wigili´ Êwi´ta Êw.
Franciszka, po mszy Êw. o. Danko Perutina prowadzi∏ obrz´d Transitus –
„Êmierci Êw. Franciszka”. Franciszkanie i franciszkanki, cz∏onkowie m∏odzie˚y franciszkaƒskiej, oraz cz∏onkowie
trzeciego zakonu z Medziugorja z zapalonymi Êwiecami przeszli w procesji
wokó∏ koÊcio∏a i zatrzymali si´ przed o∏tarzem polowym gdzie dokonano obrz´du Êmierci serafiƒskiego Ojca Franciszka. Liturgia ta przypomina ostatnie
chwile ˚ycia cz∏owieka, który szczególnie umi∏owa∏ Boga i który nawet Êmierç
nazywa∏ swojà siostrà, i by∏ jej wdzi´czny, ˚e prowadzi go do Stworzyciela
15 pa˝dziernika przedstawiciele ró˚nych urz´dów Federacji BiH odwiedzili
Medziugorje. Rozmawiali z przedstawicielami Towarzystwa Turystycznego Medziugorja i Bijakoviçi oraz z proboszczem
w zwiàzku z wizami wjazdowymi do BoÊni i Hercegowiny. Proboszcz zapozna∏
ich z pracà duszpasterskà parafii Êw. Jakuba. Zwróci∏ uwag´ na to, ˚e niektórym
pielgrzymom zagranicznym (równie˚ Polakom) potrzebna jest wiza, by przyjechaç
do Medziugorja skierowa∏ proÊb´ do odpowiednich w∏adz, aby wedle mo˚liwoÊci
u∏atwiç pielgrzymom nabywanie wiz.
Jelena Vasilij na Festiwalu M∏odych opowiedzia∏a o swojej drodze wiary i modlitwy
w szkole Maryi. Wraz
z nià obecna by∏a równie˚ Marijana, aby zaÊwiadczyç, ˚e Matka
Bo˚a wybra∏a je razem, dla podkreÊlenia
faktu dope∏niania si´ darów i komunii
dusz. Matka Bo˚a powiedzia∏a ca∏ej grupie: „Bardzo kocham t´ grup´ modlitewnà, pragn´ jedynie, by otworzy∏a swe serce i by zawierzy∏a mi, by modli∏a si´ i walczy∏a z Szatanem”.
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„W dzieciƒstwie bardzo
du˚o si´ modli∏am...”
Mia∏am dziesi´ç lat, kiedy zacz´∏o
si´ we mnie coÊ nowego, jakiÊ Bo˚y
dar, który sprawia∏, ˚e mog∏am wewn´trznie widzieç Matk´ Jezusa i rozmawiaç z Nià. Byç mo˚e nie wszyscy
wiedzà, ˚e nasza dusza jest obdarzona
wzrokiem i s∏uchem, i ˚e Bóg dzia∏a
w duszy w∏aÊnie przez owe wewn´trzne
zmys∏y. Jest On tajemnicà dla naszych
zmys∏ów fizycznych, lecz ods∏ania si´
przed tymi wszystkimi, którzy modlà si´
i wierzà. W dzieciƒstwie bardzo du˚o si´
modli∏am; dziÊ moja matka mówi mi, ˚e
by∏am lepsza, gdy by∏am ma∏a, to znaczy, ˚e równie˚ i dziÊ musz´ poszukiwaç
Boga z takà samà ˚arliwoÊcià, w przeciwnym wypadku nara˚am si´ na niebezpieczeƒstwo zapomnienia o Nim.
Dar, który otrzyma∏am, nie by∏ niczym
nowym ani dziwnym; jest wiele osób
„duchowych”, starych i m∏odych, którzy
mieli taki dar na przestrzeni dziejów.
Przypomnijmy Êw. Teres´ z Avili czy Êw.
Jana od Krzy˚a, który wspaniale interpretuje to definiujàc ten dar jako „teologi´
natchnionà”. Fakt, ˚e ja sama otrzyma∏am ten dar nie stawia mnie w jakiejÊ
szczególnej kategorii, przeciwnie, to chorzy potrzebujà lekarza, ale muszà te˚ go
szukaç, muszà wiedzieç, ˚e go potrzebujà.
Jak ju˚ powiedzia∏am, to doÊwiadczenie nie by∏o przeznaczone wy∏àcznie
dla mnie, lecz skierowane by∏o do ca∏ej
grupy modlitewnej, którà Matka Bo˚a
prowadzi∏a w Medziugorju. NajÊwi´tsza
Panienka pragn´∏a, aby m∏odzi ludzie
z parafii gromadzili si´ wspólnie i by na
4 lata oddali si´ ca∏kowicie do Jej dyspozycji. Musz´ powiedzieç, ˚e Matka Bo˚a by∏a bardzo wymagajàca: dyktowa∏a
nam precyzyjne warunki naszego wzrastania we wspólnocie. Âw. Augustyn mówi: „daj mi cz∏owieka, który kocha, a on
mnie zrozumie”... A my naprawd´ kochaliÊmy Matk´ Bo˚à, dlatego ufaliÊmy Jej,
chocia˚ prosi∏a nas naprawd´ o wszystko:
byÊmy nie marnowali czasu przed telewizorem, byÊmy wyrzekli si´ ró˚nych przyjemnoÊci... Pami´tam nawet, kiedy powiedzia∏a nam: nie troszczcie si´ o ubrania, to zostanie wam dane.
Wtedy za˚àda∏a od nas wewn´trznej
wolnoÊci, powiedzia∏a nam, ˚e najwa˚niejszà przyczynà naszego zamkni´cia si´,
naszej skrytoÊci, sà nasze Êwiatowe zmartwienia, Jezus równie˚ nam to mówi: „sà
tacy, którzy przyjmujà ziarno z radoÊcià,

ale potem doczesne troski zag∏uszajà ziarno”, poniewa˚ ziarno zosta∏o ju˚ zasiane
i jeÊli nie umiemy zamknàç naszego serca w obliczu ataków z∏a i zazdroÊnie
strzec czystoÊci i pokoju, bardzo szybko
nadlecà ptaki i wydziobià ziarno. Mo˚emy
myÊleç o sobie jako o glebie, którà p∏ug
otwiera, aby wpad∏o weƒ ziarno, o glebie,
która w podobny sposób zasklepia si´, aby
ziarno mog∏o wydaç owoc. To znaczy, ˚e
powinniÊmy otwieraç si´ na Boga, s∏uchaç
Jego s∏owa, ale gdy atakujà nas s∏owa samolubstwa, musimy zatkaç uszy.
W ten sposób sp´dziliÊmy wiele godzin
na modlitwie, wspólnie uczestniczyliÊmy
w Eucharystii, chodziliÊmy na czuwania,
wspinaliÊmy si´ na Kri˚evac. Matka Bo˚a
poprosi∏a nas, byÊmy ka˚dego dnia poÊwi´cali na wspólnà modlitw´ trzy godziny czasu, a oprócz tego jeszcze trzy godziny na modlitw´ z rodzinà. Matka Bo˚a
codziennie nas prowadzi∏a. Marijana
modli∏a si´ sama i otrzymywa∏a or´dzie
dla grupy modlitewnej, ja cz´sto s∏ysza∏am wewn´trzny g∏os podczas modlitwy
wspólnotowej. Czego Ona nas nauczy∏a?
Nauczy∏a nas modliç si´ sercem. Modliç
si´ szczerze i nieustannie. Nauczy∏a nas,
˚e modlitwa jest pragnieniem Boga, poniewa˚ Bóg jest naszà pe∏nià. Nie da∏a
nam ˚adnych nowych form modlitwy, to
jasne, ˚e to modlitwa nas odnawia.
Nie nauczy∏a nas modliç si´, byÊmy
mogli uzyskaç pokój ani po to, byÊmy
rozwiàzywali nasze problemy, nauczy∏a
nas raczej zmieniaç samych siebie. Dlatego modlitwa nie jest jedynie doÊwiadczeniem, które si´ koƒczy, kiedy zabraknie
s∏odyczy i pociech podczas modlitwy.
Modlitwa jest drogà i bardzo cz´sto jest
to droga bardzo trudna i m´czàca. Pierwszy krok polega zawsze na naszej szczeroÊci wobec Boga, powiedzia∏a nam nawet, ˚e to, czy nasza modlitwa zostanie
wys∏uchana zale˚y od naszej szczeroÊci.
Kiedy zag∏´biamy si´ w modlitw´, a czynimy to na poczàtku ka˚dej mszy Êwi´tej,
powinniÊmy przyznaç si´ przed Bogiem
do naszej s∏aboÊci. Zwracamy si´ do Boga, gdy˚ jesteÊmy Êwiadomi w∏asnej znikomoÊci, lecz tak˚e Jego wielkoÊci. Naturalnie, nie wystarczy tylko patrzeç na nasze s∏aboÊci, Bóg jest o wiele wi´kszy od
naszych s∏aboÊci i nie mo˚emy pozwoliç,
aby nasza ma∏ostkowoÊç i nasze s∏aboÊci
zakrywa∏y przed nami wielkoÊç Boga.
Wtedy Pan opatruje nasze rany, Swoim
S∏owem i Swoim Cia∏em.
S∏owo Bo˚e jest skarbem, który powinniÊmy nosiç w sobie, to S∏owo ˚ywi

nas i stwarza nas od wewnàtrz. Winno
wype∏niç naszà dusz´, nasze zmys∏y, naszà pami´ç, winno staç si´ naszym. Cz´sto powinniÊmy zastanawiaç si´ nad s∏owami, które mieszkajà w nas, cz´sto chodzi tu tylko o nasze s∏owa. Czy potrafimy
powiedzieç < nie > z∏ym myÊlom i z∏u,
czy te˚ zamykamy si´ w jakimÊ niekoƒczàcym si´ monologu? Czy pozostajemy
w jednoÊci z Panem Jezusem w naszych
myÊlach, czy mo˚e nieustannie wybieramy nasze myÊli, które w koƒcowym rozrachunku sà samymi zmartwieniami? Bóg
przebywa w naszym wn´trzu, lecz tylko
S∏owo Bo˚e mo˚e nas nauczyç ws∏uchiwania si´ w Jego g∏os. Zaraz po tym, jak
Matka Bo˚a nauczy∏a nas s∏uchaç, nauczy∏a nas równie˚ jak mamy prosiç,
naprawd´ powinniÊmy nauczyç si´ prosiç,
Pismo Âwi´te uczy nas prosiç, to znaczy
szukaç przede wszystkim woli Bo˚ej.
Na koƒcu, co najistotniejsze, nauczy∏a nas dzi´kowaç, ka˚de nasze spotkanie
z Bogiem winno zamieniç si´ w nieustanne dzi´kczynienie. Dzi´kczynienie,
które naprawd´ jest znakiem dojrza∏oÊci
duchowej, znakiem, ˚e nasze ˚ycie duchowe zostaje uzdrowione, ˚e Ewangelia
zakorzeni∏a si´ ju˚ w nas, znakiem dajàcym nam zrozumieç, ˚e s∏oƒce wcale nie
musi jutro wzejÊç, tylko dlatego, ˚e dzisiaj wzesz∏o, ale ˚e ono Êwieci tylko dlatego, ˚e On tego chce i pozwala mu Êwieciç. Dlatego Matka Bo˚a nauczy∏a nas
b∏ogos∏awiç Pana, nigdy nie zapominaç,
˚e Jego dzie∏a sà dobre i wi´ksze ni˚ z∏o,
z którym mo˚emy si´ zetknàç.
Jak widzicie, dziÊ ju˚ nie mówi´ i nie
rozumuj´ jak ma∏a dziewczynka, widz´
jasno, skarb, który Maryja nam da∏a i którym tak samo nadal nas obdarza tak˚e
i dziÊ, teraz, w tym momencie obdarza nas
i was wszystkich. Wraz z tà ÊwiadomoÊcià
budzi si´ nasza wdzi´cznoÊç i wewn´trzna pewnoÊç, poniewa˚ wiemy, ˚e odnale˝liÊmy Królestwo Bo˚e i ˚e naprawd´
warto wszystko sprzedaç i kupiç owà drogocennà per∏´ i w ten sposób staç si´
prawdziwie màdrymi. Doprawdy, nie
trzeba doczekaç pó˝nej staroÊci, by wejÊç
w tajemnic´ ˚ycia Bo˚ego, wr´cz przeciwnie, czas m∏odoÊci jest czasem najbardziej odpowiednim, by oddaç si´ Panu Jezusowi. Potwierdza to sama Matka Bo˚a,
Ona wybiera m∏odych ludzi i dzieci.
Zwyk∏o si´ u nas mawiaç „zapytaj staroÊci o to, co czyni∏a m∏odoÊç”, mog´ dodaç,
˚e to dotyczy nie tylko staroÊci, ale
i wiecznoÊci. W∏aÊnie dlatego, nie mo˚emy sobie pozwoliç na to, ˚eby myÊleç jak
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ludzie, którzy sami borykajà si´ z ˚yciowymi trudnoÊciami, a powinniÊmy wzrokiem si´gaç dalej, powinniÊmy ˚yç tà rzeczywistoÊcià, ˚e nie ma tutaj pe∏ni i nigdy
jej tu nie b´dzie, nawet jeÊli ˚yjemy w b∏´dzie i wydaje si´ nam, ˚e ona tu jest. Ona
tu si´ zaczyna, ale nie tutaj si´ urzeczywistnia. Dlatego te˚ dobrze jest, je˚eli czujemy si´ teraz rozczarowani, je˚eli odkryliÊmy wreszcie, ˚e nie mo˚emy tylko liczyç
na innych i na nas samych, równie˚ i to jest
znakiem, ˚e jesteÊmy na dobrej drodze.
Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym i szuka
miejsca dla Siebie w naszej istocie i nic tego nie mo˚e zmieniç, bez wzgl´du na to,
jak wielka jest nasza zatwardzia∏oÊç. Ufamy Panu Bogu i z pokorà zaczynamy rozumieç, ˚e prowadzi nas Jego OpatrznoÊç.
JesteÊmy radoÊni, gdy˚ On jest wi´kszy od
nas i poniewa˚ Jego màdroÊç przewy˚sza
naszà màdroÊç, radujmy si´, poniewa˚ jesteÊmy naczyniami glinianymi, a Jego czu∏oÊç zna nas bardzo dobrze.
Matka Bo˚a cz´sto mówi nam o czasie
∏aski i myÊl´, ˚e nasza m∏odoÊç jest takim czasem ∏aski, poniewa˚ Bóg obdarzy∏ nas wieloma darami, a nade wszystko
darem mi∏oÊci. Mi∏oÊç jest tym, czego
m∏ody cz∏owiek pragnie i tym, co poznaje. Przyjaciele sà dla niego wszystkim, jest
ca∏kowicie otwarty na mi∏oÊç: dlatego
pi´knie jest byç m∏odym, ale m∏odoÊç jest
równie˚ niebezpieczna, poniewa˚ Êwiat
odmienia m∏ode serce, skutkiem czego
serce mo˚e zostaç zranione, lecz mo˚e
tak˚e byç uzdrowione. Âw. Augustyn mówi: „powiedz mi co kochasz, a powiem ci
kim jesteÊ”. PowinniÊmy powa˚nie zastanowiç si´ nad tà sprawà: gdzie jest nasza
mi∏oÊç. Czy zawsze wybieramy drog´,
która oszcz´dza nam problemów, na której b´dziemy mieç mniej trudnoÊci? Tym
sposobem starzejemy si´ przed czasem,
ale wierzàc w Jezusa trzeba mieç odwag´,
by wznieÊç si´ ponad wszystko.
My, m∏odzi, mo˚emy temu podo∏aç,
nie zostaliÊmy stworzeni po to, by zadowalaç si´ okruszkami tych czasów, tylko
zostaliÊmy stworzeni do heroizmu. Nie
mo˚emy pozwoliç na to, by przyt∏oczy∏
nas ci´˚ar czasu. Naturalnie, samotnoÊç
i cierpienie stanowià tylko cz´Êç drogi. Jezus daje nam tak˚e pokarm, byÊmy mogli
iÊç tà drogà, to znaczy Swoje Cia∏o, lekarstwo przydatne gdy zatrzymujemy si´
w drodze; to znaczy spowied˝ i komuni´
Êw., która rodzi si´, gdy wszyscy jesteÊmy
w Nim, bàd˝ te˚ podczas modlitwy rodzinnej czy wspólnotowej. Lecz Jezus
zawsze musi byç w centrum, w przeciw-

nym wypadku, wszystkie nasze wysi∏ki
pójdà na marne.

Podró˚ w zaÊwiaty
wraz z cia∏em
W zwiàzku z listopadem, miesiàcem refleksji nad rzeczami ostatecznymi, przedstawiamy wywiad Vicki na temat podró˚y
wraz z Matkà Bo˚à do nieba, piek∏a
i czyÊçca, którego udzieli∏a dyr. Radia
Maryja ojcu Livio, zamieszczonego
w ksià˚ce jego autorstwa pt.: „Vicka mówi do m∏odych i do rodzin”. Powy˚szy
opis z wywiadu Vicki mo˚na nabyç równie˚ na kasecie audio.
O. L: Spróbujmy zrozumieç jedno
z najwa˚niejszych przes∏aƒ Medziugorja,
a mianowicie to, które dotyczy wiecznoÊci. Cz´sto wyjaÊniam na antenie Radia
Maryja, ˚e w ciàgu dwóch tysi´cy lat
chrzeÊcijaƒstwa nigdy nie wydarzy∏o si´,
˚eby Matka Bo˚a zabra∏a w zaÊwiaty
równoczeÊnie dwie osoby wraz z cia∏em.
Osoby te znik∏y z ziemi zosta∏y przeniesione na tamten Êwiat, ˚eby zobaczyç raj,
czyÊciec i piek∏o, a nast´pnie z powrotem
znalaz∏y si´ na ziemi. Chodzi tu o coÊ zupe∏nie wyjàtkowego i jedynego w swoim
rodzaju. Jest to nadzwyczajne or´dzie
dla wspó∏czesnych ludzi, którzy myÊlà,
˚e wraz ze Êmiercià wszystko si´ koƒczy. Opowiedz nam bardziej szczegó∏owo o tym prze˚yciu.
V: Zdarzy∏o si´ to na poczàtku objawieƒ, wydaje mi si´, pod koniec 1982 r. Ja
i Jakov naprawd´ mieliÊmy wiele szcz´Êcia, ˚e zosta∏o nam dane to doÊwiadczenie; dzi´ki niemu mo˚emy pomagaç innym. Matka Bo˚a nigdy nie zabrania∏a
nam mówiç o tym co tam widzieliÊmy.
Powiedzia∏a nam: „Idziecie we dwoje ze
mnà, ˚eby zobaczyç raj, czyÊciec i piek∏o,
po to, ˚ebyÊcie mogli opowiedzieç o tym
innym”. Matka Bo˚a mówi, ˚e tu, na ziemi, jest bardzo du˚o ludzi, którzy myÊlà,
˚e na Êmierci wszystko si´ koƒczy. „To
wielki b∏àd – mówi Matka Bo˚a. Tu jesteÊcie tylko przechodniami. Po Êmierci jest
ca∏a wiecznoÊç”. Matka Bo˚a zabra∏a nas
w zaÊwiaty, ˚ebyÊmy opowiedzieli innym
o tym co widzieliÊmy.
O. L: Powiedz mi, gdzie byliÊcie i która
to by∏a godzina.
V: Kiedy przysz∏a Matka Bo˚a byliÊmy w domu Jakova. By∏o popo∏udnie,
oko∏o 15.20. W∏aÊnie wróci∏am z Jakovem z åitluka i poszliÊmy do niego do
domu gdzie zastaliÊmy jego mam´.
W domu Jakova by∏a jedna izba i kuchnia. Mama Jakova posz∏a, ˚eby przy-

nieÊç nam coÊ i przygotowaç jakiÊ posi∏ek, bo zaraz mieliÊmy iÊç do koÊcio∏a.
Czekajàc na nià zacz´liÊmy oglàdaç album ze zdj´ciami. Nagle, w mojej obecnoÊci, Jakov zsunà∏ si´ z kanapy na ziemi´ i zrozumia∏am, ˚e przysz∏a Matka
Bo˚a. Od razu powiedzia∏a nam: „Vicko
i Jakovie, chod˝cie ze mnà zobaczyç
raj, czyÊciec i piek∏o”. PomyÊla∏am sobie: „Dobrze, skoro tak chce Matka Bo˚a”. Ale Jakov powiedzia∏: „We˝ Vick´,
bo u nich jest du˚o rodzeƒstwa. Nie zabieraj mnie, bo jestem jedynakiem”.
Mówi∏ tak, bo nie chcia∏ tam pójÊç.
O. L: Widocznie myÊla∏, ˚e ju˚ stamtàd
nie wrócicie!
V: Tak, myÊla∏, ˚e wi´cej nie wrócimy,
˚e pójdziemy tam na zawsze. A ja tymczasem zastanawia∏am si´, ile na to trzeba
b´dzie godzin czy dni, i zastanawia∏am
si´, czy pójdziemy do góry czy na dó∏…
Ale w jednej chwili Matka Bo˚a wzi´∏a
mnie za prawà r´k´, Jakova za lewà
i otworzy∏ si´ nad nami dach domu, na tyle ˚ebyÊmy mogli przejÊç. W kilka chwil
potem byliÊmy w raju. Kiedy unosiliÊmy
si´ w gór´, widzieliÊmy w dole maleƒkie
domy, mniejsze ni˚ widzi si´ z samolotu.
O. L: Wi´c patrzy∏aÊ na dó∏, na ziemi´,
kiedy byliÊcie niesieni do góry?
V: Kiedy byliÊmy niesieni do góry patrzyliÊmy na dó∏. Wszystko by∏o bardzo
ma∏e, mniejsze ni˚ widzi si´ z samolotu.
W mi´dzyczasie myÊla∏am, ˚e kto wie, ile
godzin czy dni to b´dzie trwa∏o!”. Ale
znale˝liÊmy si´ tam w jednej chwili. Zobaczy∏am ogromnà przestrzeƒ…
O. L: S∏uchaj, czyta∏em gdzieÊ, nie
wiem czy to prawda, ˚e sà tam drzwi,
a obok stoi jakaÊ osoba, raczej w starszym
wieku.
V: Tak, tak. Sà drzwi. Drewniane. Du˚e.
O. L: To wa˚ne. To znaczy, ˚e wchodzi
tam du˚o ludzi. Te drzwi by∏y otwarte,
czy zamkni´te?
V: By∏y zamkni´te, ale Matka Bo˚a
otworzy∏a je i weszliÊmy.
O. L: A w jaki sposób otworzy∏a je?
V: Po prostu podeszliÊmy do drzwi,
a one same otworzy∏y si´.
O. L: Chyba zrozumia∏em, ˚e Matka
Bo˚a naprawd´ jest „Bramà Niebieskà”!
V: Po prawej stronie drzwi sta∏ Âwi´ty
Piotr. Od razu zrozumia∏am, ˚e to by∏ on.
Mia∏ klucz, by∏ raczej niskiego wzrostu,
z brodà, troch´ przysadzisty, mia∏ g´ste
w∏osy. Nic si´ nie zmieni∏. Sta∏ przy
drzwiach. Kiedy tylko weszliÊmy, poszliÊmy naprzód mo˚e trzy, cztery metry.
Nie widzieliÊmy ca∏ego raju, ale Matka
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Bo˚a wszystko nam wyjaÊni∏a. WidzieliÊmy ogromnà przestrzeƒ zalanà Êwiat∏em, które nie istnieje tu na ziemi. WidzieliÊmy jakieÊ osoby, ani za grube, ani
za chude, wszystkie jednakowe, mia∏y
szaty w trzech kolorach: szare, ˚ó∏te
i czerwone. Ludzie ci chodzili, Êpiewali,
modlili si´. Sà tak˚e ma∏e Anio∏ki, które
latajà. Matka Bo˚a powiedzia∏a do nas:
„Spójrzcie, jak szcz´Êliwi zadowoleni sà
ludzie, którzy znale˝li si´ tu w raju”. Jest
to radoÊç, której nie sposób opisaç i która nie istnieje na ziemi.
O. L: Matka Bo˚a da∏a wam zrozumieç istot´ raju, a jest nià nie koƒczàce
si´ szcz´Êcie. „W raju jest radoÊç”, powiedzia∏a w jednym ze swych or´dzi.
Potem pokaza∏a wam doskona∏ych ludzi, bez jakichkolwiek fizycznych przypad∏oÊci, abyÊmy zrozumieli, ˚e gdy nastàpi wskrzeszenie umar∏ych, b´dziemy
mieli uwielbione cia∏o, podobne do cia∏a
Zmartwychwsta∏ego Jezusa. Chcia∏bym
jednak wiedzieç jakie mieli na sobie szaty. JakieÊ tuniki?
V: Tak, tuniki, które by∏y d∏ugie i zakrywa∏y stopy w kolorze szarym, ˚ó∏tym i czerwonym.
O. L: Jakie sà Anio∏y?
V: Anio∏y sà jak ma∏e dzieci. Majà ca∏e cia∏o i majà na sobie tuniki ale krótkie. Majà skrzyd∏a i unoszà si´ ponad
lud˝mi, którzy sà w raju.
O. L: KiedyÊ Matka Bo˚a mówi∏a
o aborcji. Powiedzia∏a, ˚e to bardzo powa˚ny grzech, i ˚e b´dà musieli za niego odpowiedzieç ci, którzy si´ go dopuszczajà. Natomiast dzieci sà bez winy
i sà jak Anio∏ki w niebie. Czy twoim
zdaniem, Anio∏ki które widzia∏aÊ w Raju to te nienarodzone dzieci?
V: Matka Bo˚a nie powiedzia∏a, ˚e te
Anio∏ki to dzieci nienarodzone. Powiedzia∏a, ˚e aborcja jest grzechem Êmiertelnym i ˚e odpowiadajà zaƒ te osoby,
które to robià, a nie dzieci.
O. L: Potem udaliÊcie si´ do czyÊçca.
Czy to by∏o daleko? SzliÊcie, czy unosiliÊcie si´ w powietrzu?
V: Nie, czyÊciec nie jest daleko. UnosiliÊmy si´ w powietrzu. Jest ogromnà przestrzenià, tylko ˚e w tam nie widaç osób,
tylko g´stà mg∏´ i czuje si´, ˚e ludzie tam
cierpià. Wiesz, s∏ychaç odg∏osy. Tam nie
widaç ludzi; jest inaczej ni˚ w raju. S∏ychaç, ˚e cierpià. Ale to cierpienie innego
rodzaju. S∏ychaç g∏osy ludzkie i jakieÊ
d˝wi´ki, jakby ktoÊ si´ bi∏. S∏ychaç takie
d˝wi´ki, ale nie mog∏am nic zobaczyç.
Trudno jest, Ojcze, wyjaÊniç coÊ, czego

si´ nie widzi. Co innego us∏yszeç, a co innego zobaczyç. W raju widaç jak chodzà,
Êpiewajà, modlà si´, zatem mo˚na dok∏adnie o tym opowiedzieç. W czyÊçcu widaç
tylko g´stà mg∏´. Ludzie, którzy tam sà,
czekajà na nasze modlitwy, ˚eby jak
najpr´dzej pójÊç do raju.
O. L: Kto powiedzia∏, ˚e czekajà na
nasze modlitwy?
V: Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e ludzie, którzy sà w czyÊçcu oczekujà naszych modlitw, ˚eby jak najpr´dzej
pójÊç do Nieba.
O. L: Pos∏uchaj, Vicko: czy to Êwiat∏o
w raju mo˚na, by by∏o zinterpretowaç
jako obecnoÊç Bo˚à, w której zanurzone
sà osoby znajdujàce si´ w tym miejscu
wiecznej szcz´ÊliwoÊci? Natomiast ta
mg∏a w czyÊçcu, co ona, twoim zdaniem, oznacza?
V: Dla mnie ta mg∏a jest z pewnoÊcià
znakiem nadziei. Oni cierpià, lecz majà
pewnoÊç i nadziej´, ˚e pójdà do Nieba.
O. L: Uderza mnie fakt, ˚e Matka Bo˚a tak nalega, byÊmy modlili si´ za dusze czyÊçcowe.
V: Tak, Matka Bo˚a mówi, ˚e one potrzebujà naszych modlitw, aby jak najpr´dzej znale˝ç si´ w raju.
O. L: Teraz powiedz nam o piekle.
Ciekawi mnie jedna rzecz: czy by∏o
wam goràco?
V: Tak, by∏o nam goràco. Najpierw zobaczyliÊmy ogromny ogieƒ. ByliÊmy doÊç
blisko i przed nami by∏ ogieƒ.
O. L: Rozumiem. Zresztà, Jezus mówi o „ogniu wiecznym”.
V: Wiesz, myÊmy tam byli z Matkà
Bo˚à. Dla nas to by∏o coÊ zupe∏nie innego. Rozumiesz?
O. L: Tak, oczywiÊcie! OczywiÊcie!
ByliÊcie tam tylko widzami, a nie aktorami tego straszliwego dramatu.
O. L: Ten ogieƒ by∏ du˚y czy ma∏y?
V: Ogromny. To by∏ ogromny ogieƒ.
WidzieliÊmy ludzi, którzy przed wejÊciem w ogieƒ wyglàdali normalnie,
a potem, kiedy rzucili si´ w ogieƒ, zamieniali si´ w odra˚ajàce zwierz´ta.
S∏ychaç tam same blu˝nierstwa ludzi,
którzy krzyczà i wyjà.
O. L: Ta przemiana ludzi w straszliwe
zwierz´ta oznacza dla mnie stan wynaturzenia pot´pieƒców, którzy p∏onà
w ogniu nienawiÊci do Boga. Czy te
osoby zamienione w potworne bestie
majà rogi?
V: Tak. To tak jakbyÊ widzia∏ jakàÊ osob´, na przyk∏ad jakàÊ blondynk´, która
przed wejÊciem w ogieƒ wyglàda normal-

nie. Ale kiedy rzuci si´ w ogieƒ wraca
zmieniona w potwora. Wyglàda jakby nigdy nie by∏a cz∏owiekiem.
O. L: Fakt, ˚e ci ludzie zamienieni
w potwory majà rogi i ogony, dla mnie
oznacza, ˚e stali si´ jak demony.
V: Tak, w ten sposób upodabniajà si´
do demonów. Jest to przemiana, która
dokonuje si´ bardzo szybko. Zanim
wpadnà w ten ogieƒ, sà normalni, a kiedy wracajà sà przemienieni. Matka Bo˚a
powiedzia∏a nam, ˚e ludzie, którzy
znajdujà si´ w piekle, trafili tu z w∏asnej woli, gdy˚ sami chcieli tu iÊç. Sà tu
te osoby, które na ziemi sprzeciwiajà
si´ Bogu, i ju˚ na ziemi zaczynajà prze˚ywaç piek∏o, a potem tylko trwajà
w tym nadal.
O. L: Zatem Matka Bo˚a powiedzia∏a,
mo˚e nie takimi samymi s∏owami, ale wyra˚ajàc t´ myÊl, ˚e do piek∏a idà ci, którzy chcà tam pójÊç, upierajàc si´ przy
walce z Bogiem a˚ do koƒca?
V: Idzie tam ten, kto sam tego chce,
oczywiÊcie. Idzie ten, kto sprzeciwia si´
woli Bo˚ej. Kto chce, ten idzie. Bóg tam
nikogo nie wysy∏a. Wszyscy mamy
mo˚liwoÊç zbawienia.
O. L: Zatem, Matka Bo˚a powiedzia∏a,
˚e Bóg tam nikogo nie wysy∏a?
V: Tak, powiedzia∏a, ˚e Bóg nikomu
tam nie ka˚e iÊç. To my sami chcemy
tam iÊç, z w∏asnego wyboru.
O. L: Obi∏o mi si´ o uszy, a mo˚e gdzieÊ
przeczyta∏em, ˚e Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e nie trzeba si´ modliç za dusze pot´pione. Zresztà, ci pot´pieƒcy z piek∏a rodem wcale nie chcà naszych modlitw.
V: Za dusze pot´pione, nie. Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚eby modliç si´ za dusze
czyÊçcowe a nie za te, które sà w piekle,
bo one ich nie chcà i na nic by si´ te modlitwy nie przyda∏y.
O. L: Matka Bo˚a poleci∏a ci Êwiadczyç o tym wobec innych. Czy du˚o ci´
to kosztuje, albo czy wstydzisz si´ mówiç o tych rzeczach, które ludziom
wspó∏czesnym wydajà si´ niemal˚e niewiarygodne? Czasem nawet kap∏ani pomijajà rzeczywistoÊç piek∏a.
V: Ale skàd˚e znowu! Jestem bardzo
zadowolona! JeÊli kochasz Matk´ Bo˚à,
kiedy Ona ci mówi, co masz robiç, robisz to z ca∏ego serca. Zapewniam ci´,
˚e bardzo ciesz´ si´ z tego, ˚e ktoÊ mo˚e s∏uchaç, przejàç si´ tym i przemyÊleç. To wielka radoÊç, ˚e jest nam dana
mo˚liwoÊç us∏yszenia tych prawd i ˚e
Matka Bo˚a mówi do nas dla naszego
zbawienia.
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Serwis Rodzinny
Mo˚e moja Êmierç
ma byç znakiem
30 stycznia 1996r. przeczyta∏em w testamencie swojego 21 letniego Syna
sporzàdzonym na 45 dni, przed zejÊciem z tego Êwiata, s∏owa:
„Mo˚e moja Êmierç ma byç znakiem
od Boga jak mamy ˚yç. Tato prosz´ ciebie o jedno, przestaƒ wreszcie piç, szanuj
mam´ jak ˚on´ i przyjaciela. Nic nie
mam, nic nie mog´ wam daç, ale pami´tajcie, ˚e was bardzo kocha∏em”.
Te s∏owa przeczyta∏em w par´ godzin
po Jego Êmierci, one mnà wstrzàsn´∏y,
powodujàc moje otrze˝wienie. Duch
Âwi´ty poprzez Syna do mnie wyra˝nie
przemówi∏.
By∏em daleko od Boga, od czasu do
czasu udawa∏em jakiegoÊ katolika,
a mo˚e nawet by∏em wspó∏czesnym Judaszem. Cia∏o powinno byç Êwiàtynià
Boga, a moje sta∏o si´ wi´zieniem, w którym Bóg zosta∏ skazany na cierpienie.
Zniewolony na∏ogami, sta∏em si´ karykaturà stworzenia Bo˚ego. Uczestniczenie
we mszy Êw. by∏o nudà i stratà czasu, bo
przecie˚ mówià tam o rzeczach dziwnych, nieuchwytnych. Bóg zabiera∏ mi
czas potrzebny na spotkania z przyjació∏mi, których widz´ i nie musz´ si´ domyÊlaç ich obecnoÊci, a mo˚na by nawet
powiedzieç, ˚e mi przeszkadza∏.
Kupowa∏o si´ „coÊ na rozwiàzanie j´zyków”, i to „coÊ” choç na chwil´ sprawia∏o ten jazgot, poÊród trudnych problemów. Mowa by∏a coraz g∏oÊniejsza, bo
jeden przez drugiego, stara∏ si´ byç najmàdrzejszym i jego zdanie musia∏o byç
jedynie s∏uszne. Sakramenty mnie nie interesowa∏y. Spowied˝ u kap∏ana, który
jest takim samym cz∏owiekiem jak ja,
by∏a bez sensu. Komunia Êw. to jakiÊ wymys∏. Bóg ˚ywy to jakiÊ absurd. Sta∏em
si´ grzesznikiem, stajàc si´ bogiem dla
mojej rodziny. Wszystko to co nie by∏o
po mojej myÊli, by∏o jakàÊ utopià. Wszyscy, którzy mówili inaczej stawali si´
g∏upcami. Najbli˚sza rodzina najmniej
mia∏a do powiedzenia, bo ja by∏em mocarzem w planowaniu, ju˚ pi´ç lat naprzód. Widzia∏em bogactwo, które mia∏o
zapewniç mnie i mojej rodzinie dostatnie
˚ycie. W samotnoÊci próbowa∏em rozwiàzaç swoje problemy.
Marzenie jednak nie spe∏ni∏o si´. Najpierw upad∏a firma, której by∏em wspólni-

kiem, potem praktycznie nasta∏a moja niemoc. Straci∏em wszystkich przyszywanych przyjació∏, zostajàc samotny ze
wszystkimi swoimi problemami. Ró˚ne
myÊli przychodzi∏y mi do g∏owy, nawet te
najgorsze, aby ju˚ nie oglàdaç tej ponurej
rzeczywistoÊci. Ma∏˚onka i dwoje dorastajàcych dzieci niech radzà sobie sami –
tak myÊla∏a moja przemàdrza∏a màdroÊç.
Rodzina mojej ma∏˚onki oraz Pan Profesor, który bardzo nas lubi∏, starali si´ nam
pomóc i zaczà∏em od zera odbudowywaç
zaufanie. Wiedzia∏em, ˚e nie mog´ sprzeniewierzyç pok∏adanych we mnie nadziei.
Zaczà∏em z ˚onà prowadziç swój interes, wtedy koledzy znowu dojrzeli swojà szans´, Mia∏em pewne zobowiàzania
wzgl´dem nich, wi´c nie pozwolili,
abym o nich zapomnia∏. ∑agodzi∏em ich
nastroje, siadajàc znowu do wspólnego,
zastawionego sto∏u. Niby ∏agodnieli, ale
po otrze˝wieniu znowu dawali znaç
o sobie. Szuka∏em innych towarzyszy,
aby z nimi „topiç” swoje zmartwienia.
Pieniàdze jakie, takie mia∏em, o przyjació∏ nie by∏o trudno, a dawna sprawa
ciàgle wraca∏a. Nie mog∏em poradziç sobie z tym problemem.
Znowu niemoc mojej n´dzy. Ca∏y
czas niepokój o los rodziny. Ma∏o czasu
poÊwi´ca∏em dla rodziny, mo˚na powiedzieç, ˚e dom stawa∏ si´ tylko hotelem.
„Jestem zm´czony, nie mam czasu” – to
s∏owa jakimi zbywa∏em swoich najbli˚szych. Wiosnà i latem w 1994r. zaczà∏em
wraz ze swoimi synami, handlowaç meblami ogrodowymi na gie∏dzie, która
funkcjonowa∏a w niedziel´. Dwa samochody mebli sprzedawaliÊmy. Dzieci mia∏y z tego konkretne profity a ja „uczy∏em
ich przedsi´biorczoÊci”. Ja i oni mieliÊmy
pieniàdze. Choç um´czeni, bo trzeba by∏o
wczeÊnie wstawaç, byli jednak zadowoleni, bo zarobili swoje pieniàdze.
Ma∏˚onka z dzieçmi co niedziel´ chodzi∏a do koÊcio∏a, ale od czasu gie∏dy
zm´czenie i ch´ç wyspania si´ powodowa∏o, ˚e odbywa∏o si´ to kosztem Boga.
Przysz∏a wreszcie fatalna dla mnie niedziela. Starszy syn, Tomasz, by∏ dziwnie
˚ó∏ty wi´c nast´pnego dnia poszed∏ do
lekarza i wylàdowa∏ w szpitalu. Okaza∏o
si´, ˚e jest chory na trzustk´. Lekarze
ca∏y czas nas zwodzili. W pó˝niejszym
czasie okaza∏o si´, ˚e operacja jakà powinien przejÊç mój syn, by∏a ponad ich
mo˚liwoÊci. Nie zdawa∏em sobie sprawy, jak gro˝na jest to choroba i uwa˚a∏em, ˚e jest to jakiÊ wymys∏ mojej ma∏˚onki. Nie mia∏em zielonego poj´cia na

temat prostych chorób, a co dopiero takiej. Bagatelizowa∏em jej konsekwencje,
nie dociera∏o do mnie, ˚e mog´ prze˚yç
osobisty dramat. Ca∏y czas szuka∏em pociechy wÊród kolegów. Syn przeszed∏
bardzo ci´˚kà operacj´, ale by∏a nadzieja, ˚e wszystko zakoƒczy si´ pomyÊlnie.
Niestety czas zweryfikowa∏ te prognozy i od tej pory zaczà∏em poczuwaç
si´ do ojcowskiego obowiàzku wzgl´dem swego dziecka. Tysiàce kilometrów, wiele nadziei i radoÊci, wiele niepokojów i ∏ez. W chwilach trudnych szuka∏em nadal kolegów, tych na których
ju˚ si´ zawiod∏em. Ca∏y czas by∏em przewrotny, wyst´powa∏em wbrew sobie.
W tym czasie by∏em w szczególnoÊci potrzebny mojemu synowi, jak równie˚
i ˚onie, niestety by∏o jednak inaczej.
Bóg powo∏a∏ mego Syna do siebie na
wy∏àcznà s∏u˚b´ 30 stycznia 1996r.
o godzinie 4,25. Tego samego dnia przeczyta∏em testament oraz pami´tnik.
Zrozumia∏em swojà nikczemnoÊç, zaczà∏em odgadywaç sens ojcostwa, ale do
pe∏ni zrozumienia by∏o jeszcze daleko.
Przyszed∏ czas, ˚e zrozumia∏em Boga.
Bóg etapami odkrywa przede mnà swoje tajemnice i daje mi zrozumieç sens
mojego tutaj przebywania. Dzisiaj dla
Boga mam jedno imi´ – syn marnotrawny. Jestem dzisiaj bardzo szcz´Êliwy,
pomimo tych doÊwiadczeƒ, które mnie
dotkn´∏y. Pragn´ spotkaç swojego pierworodnego Syna, który przebywa pod
nieznanym dla mnie adresem. Chc´ podzi´kowaç Mu, ˚e powiedzia∏ Bogu –
swoje fiat. Obym wytrwa∏ i doszed∏ do
tej krainy, w której on teraz si´ raduje.
Wierz´, ˚e przygotowa∏ dla nas tam
mieszkanie. Marzeniem ma∏˚onki i moim jest, abyÊmy tam zamieszkali ju˚ razem, w domu Ojca Niebieskiego.
Syn wiedzia∏ czego chce od ˚ycia, ale
nie mia∏ wsparcia, w swoim ojcu który
wolà Ojca Przedwiecznego da∏ mu ˚ycie. Powinienem byç prawdziwym Józefem dla swojej rodziny, a by∏em przeciwieƒstwem. Dzisiaj radosnym sercem
mog´ ju˚ powiedzieç, ˚e zmartwychwsta∏em do prawdziwej wiary, a swojemu Ojcu, który jest w Niebie – mówi´
Abba Ojcze. To jest nasienie, które wolà
Ducha Âwi´tego zasia∏ mój Syn. Ono na
szcz´Êcie obumar∏o. Zrozumia∏em sens
mi∏osierdzia Bo˚ego i pragn´ je przybli˚yç tym, którzy wàtpià.
W 1997r. by∏em pierwszy raz w Medziugorju i tam wyla∏em wiadro ∏ez na
d˝wi´k s∏ów pieÊni: „Oto jest dzieƒ, który
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da∏ nam Pan”. Wtedy zrozumia∏em, ˚e ten
dzieƒ jest równie˚ dla mnie. W 1998r. byliÊmy tam po raz drugi i odby∏em spowied˝
generalnà z ca∏ego ˚ycia w 50 rocznic´
moich urodzin. Kap∏an skierowa∏ do mnie
takie oto s∏owa: „Nie przyjecha∏eÊ tutaj
przypadkowo. Nie wiem dok∏adnie co b´dziesz robi∏, ale w swojej pracy b´dziesz
s∏u˚y∏ Maryi”. W 1999r. przeczyta∏em
w Echu Medziugorja apel o. Jozo Zovko,
aby pielgrzymi nawiedzali to Êwi´te miejsce. Szatan w swojej przebieg∏oÊci chcia∏
odstraszyç pielgrzymów, wykorzystujàc
do tego celu wojn´ w Kosowie. Odebra∏em
t´ wiadomoÊç jak gdyby by∏a skierowana
do nas i razem z ma∏˚onkà pojechaliÊmy
z grupà z Krakowa. Ten wyjazd wniós∏
wiele radoÊci. By∏o to we wrzeÊniu na Podwy˚szenie Krzy˚a Âwi´tego.
8 lipca 2000r. w wigili´ pierwszego
Wieczernika Królowej Pokoju zawozi∏em
hostie do konsekracji do nowej monstrancji w Oborach. Wtedy poznaliÊmy o. Piotra, który jest dla nas wszystkich jakàÊ nadziejà. Przepi´knie s∏u˚y Bogu i Maryi
obdarzony niebywa∏ymi charyzmatami.
W 2000r. byliÊmy tam po raz czwarty.
Rozprowadzam Echo Medziugorja,
przybli˚am Szkaplerz, w mojej parafii
powsta∏o Bractwo Szkaplerzne. Raduje
si´ moja dusza, ˚e zbuntowane zmys∏y
i cz∏onki zacz´∏y prawdziwie s∏u˚yç
swemu Stwórcy. Nie wolno mi milczeç
i dlatego wsz´dzie, gdzie tylko b´dzie
potrzeba b´d´ Êwiadczy∏ s∏owem. Dla
Boga i Maryi zawsze znajd´ czas, bo
mam za co dzi´kowaç. Totus Tuus Maryjo, Matko moja.
Tadeusz Rutkowski – Konin

Kàcik wydawniczy
Wayne Weible „Medziugorje Misja”
fragment z ksià˚ki

Jak si´ czu∏eÊ noszàc
dzisiaj Mój krzy˚?
Do Medziugorja jecha∏em za ka˚dym
razem z wielkà radoÊcià i wraca∏em z ˚alem, ˚e by∏em za krótko. Natomiast ten
wyjazd mia∏ zupe∏nie inny charakter. Mia∏em jechaç do strefy, gdzie toczy∏y si´
dzia∏ania wojenne. Agresorzy nie zwracali wielkiej uwagi na przynale˚noÊç narodowà osób, które stawa∏y im na drodze do
zdobycia celu. Odczuwa∏em pewien l´k.
Z drugiej strony, w g∏´bi duszy, cieszy∏em si´ ˚e tam jad´. Ojciec Svetozar namawia∏ mnie do przyjazdu i osobistej ob-

serwacji zmian, które nastàpi∏y..... Prosi∏
mnie abym przyjecha∏ w∏aÊnie teraz, podczas wojny. Na medziugorskiej konferencji jeszcze raz podjà∏ ten temat.
– Ale dlaczego, ojcze? Przecie˚ by∏em
tam tyle razy. Poza tym, ja wiem co mo˚e si´ dziaç podczas wojny? No i mój rozk∏ad zaj´ç – oponowa∏em.
Mój zaprzyja˝niony zakonnik cierpliwie
udowadnia∏ mi, ˚e nie znam Medziugorja
po dwóch latach wojny, nic nie wiem
o cierpieniach ludzi. To by∏a prawda.
Ostatni raz by∏em tam w sierpniu 1991 r.
– Przyjed˝ i zobacz – odpowiedzia∏. Po
chwili powtórzy∏ z naciskiem – ty tylko
przyjed˝ i zobacz sam.
– Dobrze, ojcze – odpowiedzia∏em
z ociàganiem – b´d´ si´ modli∏ w tej intencji, ale jedyny mój wolny termin przypada na tydzieƒ po Bo˚ym Narodzeniu,
który zazwyczaj poÊwi´cam rodzinie.
Terri b´dzie si´ denerwowaç jeÊli nie b´d´ wtedy z nià i z dzieçmi.
O. Svet w odpowiedzi uÊcisnà∏ mnie
i po chwili, uÊmiechajàc si´ ∏agodnie,
powiedzia∏:
– Módl si´, zobaczymy co z tego wyjdzie!
Nie tracàc czasu, poszed∏em do maleƒkiej kapliczki, znajdujàcej si´ obok holu
i modlàc si´, poprosi∏em o znak dla siebie. Ten rodzaj modlitwy wykorzystywa∏em tylko na specjalne okazje. By∏ to rezultat moich licznych doÊwiadczeƒ duchowych. A wi´c, jeÊli mam jechaç do
Medziugorja, to niech dostan´ albo zobacz´ czerwonà ró˚´. Prawdziwà czerwonà ró˚´. Wróci∏em do sali.
Otrzyma∏em b∏yskawicznà odpowied˝. Za nieca∏à godzin´, do sali wesz∏a wolontariuszka obs∏ugujàca konferencj´. Podesz∏a do mnie i powiedzia∏a:
– Mam dla pana prezent i… wr´czy∏a
mi czerwonà ró˚´ na d∏ugiej ∏odydze!
– Dzi´kuj´! – zaÊmia∏em si´ – w∏aÊnie
na nià czeka∏em!
Kobieta patrzy∏a na mnie zmieszana.
– KtoÊ z obecnych na konferencji prosi∏
mnie, aby panu przekazaç t´ ró˚´ z wyrazami podzi´kowania za dobro, które pan czyni – wyjaÊnia∏a przepraszajàcym tonem.
Podzi´kowa∏em kobiecie raz jeszcze
i pomyÊla∏em sobie: w porzàdku, to jest
znak. Mam prawo przypuszczaç, ˚e jednak powróc´ do Medziugorja, oczywiÊcie, jeÊli uda mi si´ przekonaç do tego
pomys∏u mojà ˚on´.... Dostrzeg∏em ojca
Sveta na sali i opowiedzia∏em mu o tym
co si´ wydarzy∏o.
– Pozostaje ci jeszcze przekonaç Terri –
skomentowa∏ krótko.

Zapewnia∏ mnie równie˚, ˚e sam z nià
te˚ o tym porozmawia....
Ojciec Svet rozmawia∏ z Terri, podajàc
jej wszystkie powody, dla których chcia∏
abym tam pojecha∏. Terri zgodzi∏a si´, ale
w jej oczach dostrzeg∏em rozczarowanie
z powodu utracenia szansy na wspólne
prze˚ycie tygodnia w rodzinnym gronie.
Pó˝niej dzi´kowa∏em ojcu Sveto za to,
˚e przekona∏ Terri.
– O nie, nie musisz mi dzi´kowaç – powiedzia∏, jak zwykle uÊmiechajàc si´ ∏agodnie. – Mam jeszcze ma∏à proÊb´ – doda∏ – chcia∏bym ci´ poprosiç abyÊ cz´Êç
moich rzeczy zabra∏ kiedy przyjedziesz.
– OczywiÊcie. Co mam zabraç? –
Chod˝ ze mnà, poka˚´ ci.
W rogu pokoju le˚a∏ pakunek, zawini´ty
w bràzowy, pomi´ty papier. Odpakowa∏ go
ostro˚nie i moim oczom ukaza∏ si´ krucyfiks, uszkodzony w kilku miejscach.
Chrystusowi brakowa∏o r´ki i stopy.
– Czy pami´tasz ten krzy˚? – zapyta∏,
przybli˚ajàc go abym obejrza∏ dok∏adnie.
– Tak, to jest ten krzy˚, który mia∏eÊ ze
sobà na konferencji w Denver.
– No w∏aÊnie. Ten krzy˚ pochodzi
z naszego koÊcio∏a w Mostarze. Przywioz∏em go tu do Stanów, aby pokazaç
ludziom, co dzieje si´ z KoÊcio∏em
w Chorwacji i BoÊni. KoÊció∏ cierpi, jest
ukrzy˚owany, jak Jezus. Czy zabra∏byÊ
ten krzy˚ ze sobà. Ja nie mam miejsca
w moim ma∏ym baga˚u, poza tym obawiam si´, ˚e móg∏by ulec kompletnemu
zniszczeniu podczas podró˚y, gdyby lecia∏ w luku baga˚owym.
Krzy˚ mia∏ co najmniej trzy stopy
wysokoÊci i tyle˚ szerokoÊci. Waha∏em si´ z odpowiedzià, majàc na uwadze niewygod´ przy noszeniu go w czasie podró˚y, zw∏aszcza na lotniskach.
– No dobrze, zrobi´ to dla ciebie – odpowiedzia∏em po chwili. – JesteÊ tego pewny? – Ojciec Svet wyczu∏ moje wahanie. –
OczywiÊcie. To nie jest problem. Terri zapakuje go dobrze, ˚eby zabezpieczyç
przed uszkodzeniem. PomyÊla∏em natychmiast, ˚e przez odpowiednie opakowanie
nikt nie pozna, ˚e wioz´ krzy˚....
Problemy zacz´∏y si´ ju˚ na samym poczàtku. Wk∏adajàc pakunek do kabiny
przeÊwietlajàcej, cz∏owiek z obs∏ugi spojrza∏ na mnie dziwnie i zapyta∏: – Czy to
jest krzy˚? Musia∏em potwierdziç, i to
w∏aÊnie w sytuacji, kiedy otacza∏ mnie
t∏um ludzi czekajàcych na kontrol´. A tak
bardzo zale˚a∏o mi na tym, ˚eby zachowaç w dyskrecji fakt, ˚e przewo˚´
krzy˚! Zaczà∏em mieç poczucie winy, ˚e
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nie mia∏em na tyle odwagi aby nieÊç go
publicznie. Majàc tak wiele duchowych
doÊwiadczeƒ przez ostatnie szeÊç lat, by∏em przera˚ony, ˚e ciàgle jeszcze jestem
cz∏owiekiem tego Êwiata, ˚e wprawia
mnie w zak∏opotanie noszenie zewn´trznego znaku duchowoÊci.
Ma∏y problem na lotnisku w Myrtle
Beach urós∏ do wielkiego na lotnisku
w Charlotte. Dowiedzia∏em si´, ˚e z powodu z∏ych warunków atmosferycznych i nat´˚enia ruchu z okazji Êwiàt,
mój lot do Nowego Jorku opó˝ni∏ si´
o 45 minut. Straci∏em po∏àczenie mi´dzynarodowe, zabrak∏o mi dwadzieÊcia
minut! Dobrze – powiedzia∏em, zdegustowany informacjà, ˚e mój samolot
w∏aÊnie odlecia∏ – prosz´ wi´c rezerwacj´ na nast´pny lot, ja musz´ si´ dostaç
do BoÊni-Hercegowiny. Nie by∏em
w najlepszym nastroju. ˚eby dotrzeç do
mi´dzynarodowego portu lotniczego,
musia∏em przedzieraç si´ przez t∏um
i to do tego w deszczu. Papier, którym
by∏ owini´ty krzy˚, zamók∏ i zaczà∏
przedzieraç si´ na rogach.
– Przykro mi, ale najbli˚szy lot mamy
dopiero jutro, a poza tym nie mog´ panu
zapewniç rezerwacji w Croation Airlines,
z powodu braku miejsc do koƒca tygodnia. To okres Êwiàteczny – powiedzia∏
facet z obs∏ugi, wlepiajàc swój wzrok
w postrz´piony pakunek, który trzyma∏em kurczowo pod pachà.
– Czy to jest krzy˚ – zapyta∏ – czy pan
jest misjonarzem?
– Tak, to jest krzy˚! A ja nie jestem misjonarzem, lecz dziennikarzem. Stara∏em si´ nie straciç zimnej krwi. Ju˚ prawie
zdesperowany zaczà∏em b∏agaç tego cz∏owieka, ˚eby sprawdzi∏ wszystkie mo˚liwoÊci po∏àczeƒ, które da∏yby mi szans´ na
dotarcie do BoÊni-Hercegowiny. Po dziesi´ciu minutach pracowitego wystukiwania po klawiaturze komputera, odezwa∏ si´ do mnie przepraszajàcym tonem.
– Jest mi naprawd´ bardzo przykro, ale
absolutnie nic nie da si´ zrobiç. Po chwili
zaÊ z kpiàcym uÊmiechem doda∏ tam chyba jest wojna? Po co pan jedzie w takie
niebezpieczne miejsce?
Wszystko na co by∏o mnie staç w tej
chwili, to udawanie spokoju.
– Powiedzia∏em ju˚ panu, ˚e jestem
dziennikarzem – bo co mia∏em mu powiedzieç? Nie mog∏em przecie˚ mówiç,
˚e Matka Bo˚a da∏a mi pewny znak, na
potwierdzenie, ˚e mam tam powróciç...
wi´c w deszczu ruszy∏em z powrotem na
lotnisko krajowe, z którego dopiero co

przyszed∏em. Teraz mój krzy˚ wyra˝nie
ju˚ wyziera∏ spod resztek opakowania.
Czu∏em si´ sfrustrowany. Czy˚ Matka
Bo˚a nie da∏a mi wyra˝nego znaku, ˚e
mam jechaç do Medziugorja? Jak to si´
mog∏o staç, ˚e zrobi∏em taki szmat drogi, aby dotrzeç do Nowego Jorku, a teraz
wracam do domu?
Lecàc do Charlotte, gdzie musia∏em
przenocowaç, by nast´pnego dnia wróciç
do domu, nagle „odczu∏em” wyra˝nie
znaczenie wydarzeƒ jakie mia∏y miejsce
dzisiejszego dnia. Tak, mia∏em pojechaç
do Medziugorja, ale nie w tym czasie!...
Us∏ysza∏em te˚ g∏os mówiàcy do mnie:
– Jak si´ czu∏eÊ noszàc dzisiaj Mój
krzy˚?
Ca∏e wyczerpanie i frustracja spowodowane bieganinà po lotniskach i utratà po∏àczenia nagle gdzieÊ znikn´∏y. Zamknà∏em oczy i wyszepta∏em:
– Jezu, wybacz mi, ˚e… – nawet nie
umia∏em znale˝ç odpowiednich s∏ów.
Dlaczego wcià˚ na nowo musz´ braç
lekcje, ˚e Bogu nale˚y pozwoliç na kierowanie wszystkim?

Od Redakcji
Organizacja pobytu grupy na terenie Sanktuarium w Medziugorju
W zwiàzku z zapytaniami organizatorów grup
pielgrzymkowych, na temat organizacji spotkaƒ
i pobytu grup na terenie Sanktuarium, Stowarzyszenie Przewodników Medziugorskich przy parafii Êw. Jakuba przes∏a∏o na ∏amy „Echa”, „Znaku
Pokoju” i Biuletynu (inf. w nr 168) nast´pujàce
wyjaÊnienia:
– wynaj´cie przewodnika dla opieki nad grupà wynosi:
1) 50 USD lub 100 DM na ca∏y dzieƒ na terenie ca∏ego Sanktuarium (wzgórza, okolice
koÊcio∏a) wraz z ewentualnymi w tym dniu
spotkaniami,
2) 40 USD lub 80 DM za jednà godzin´,
3) 20 USD lub 40 DM za _ godziny.
Op∏at´ t´ uiszcza si´ w Biurze Informacji,
a nie u wynajmowanego przewodnika!
Ró˚nica cenowa jest powodowana tym, aby
zach´ciç organizatorów do wynajmowania
przewodnika na ca∏y dzieƒ dla dobra duchowego
pielgrzymów.
– je˚eli grupa pragnie zorganizowaç spotkanie z którymÊ z ojców z terenu Sanktuarium (równie˚ z o. Jozo) lub widzàcymi, przewodnik jest zobowiàzany takie spotkanie umówiç w Biurze Informacji. W tym przypadku przewodnik = t∏umacz
jest op∏acany, za poÊrednictwem Biura Informacji,
przez grup´ która go wynaj´∏a. Je˚eli przewodnik
zosta∏ wynaj´ty na ca∏y dzieƒ, wtedy jego wynagrodzenie za spotkanie (lub spotkania) wchodzi
w sk∏ad wynagrodzenia dziennego. W przypadku uczestniczenia wi´cej ni˚ jednej grupy na spotkaniu, organizatorzy pozosta∏ych grup winni si´
skontaktowaç z organizatorem grupy, która najmowa∏a przewodnika w celu uiszczenia odpowiedniej

cz´Êci kosztów, przypadajàcej proporcjonalnie na
ka˚dà grup´ (za grup´ uwa˚a si´ 1 autokar).
– podajemy do wiadomoÊci, ˚e p. Agnieszka
Soldo uzyska∏a odpowiednie uprawnienia i jest
przewodnikiem po Sanktuarium. Kontakt tel. 00
387 36 644 111.
– inne praktyki, ni˚ wy˚ej wymienione, nie powinny mieç miejsca na terenie Sanktuarium, aby
nie by∏y zgorszeniem dla pielgrzymów, dlatego
uprasza si´ organizatorów do podporzàdkowania
si´ w/w wymogom.
IX Mi´dzynarodowe spotkanie dla osób
prowadzàcych Centra Pokoju, grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne od 17-21 lutego 2002r. w Medziugorju. Temat: „Módlcie si´,
módlcie si´, módlcie si´...”. Zg∏oszenia na adres
e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr lub
tel/fax 00 387 36 651300; 00 387 36 651988.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko dla Polaków odb´dà si´ w Sirokim Brijegu od 3 – 7 marca 2002r.
Ze wzgl´du na ograniczonà iloÊç miejsc i majàc na uwadze dobro duchowe cz∏onków grup
Królowej Pokoju, prosimy, aby na powy˚sze rekolekcje wys∏a∏y swoich kap∏anów, aby pó˚niej
mogli korzystaç z tego bogactwa duchowego,
które oni nab´dà. Wspólnoty w miar´ mo˚liwoÊci powinny czuç si´ odpowiedzialne za udzia∏ finansowy kap∏ana w takich rekolekcjach, je˚eli go
nie b´dzie na to staç. Informacje i kwestionariusz
zg∏oszeniowy mo˚na otrzymaç w Redakcji.
NowoÊç wydawnicza Or´dzia Królowej Pokoju na dyskietkach w cenie 3z∏.
21 listopada sprawowana b´dzie ofiara Mszy
Êw. w intencji o b∏ogoslawieƒstwo dla Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa”
jak i samego Dzie∏a.
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 z powy˚szym mogà nastàpiç trudnoÊci z zakwalifikowaniem wp∏at-ofiar.
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju, „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; 160010132001-160883-150.
Nale˚noÊci i op∏aty za zamówione ksià˚ki
i kasety prosimy kierowaç na konto: 160010132001-160883-001.
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:

„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: M. Balewiczowa,
W. Kapica, Z. Oczkowska
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
isnieje z ofiar

