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Or´dzie 25. listopada 2001 r.
„Drogie dzieci!
W tym czasie ∏aski ponownie
wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie si´ i przygotowujcie wasze serca na przyj´cie
Króla Pokoju, by On udzieli∏ ca∏emu Êwiatu b∏ogos∏awieƒstwa pokoju. Niepokój zaw∏adnà∏ sercami,
a w Êwiecie panuje nienawiÊç.
Dlatego wy, ktorzy ˝yjecie moimi
or´dziami, bàdêcie Êwiat∏em i wyciàgni´tymi r´koma dla tego wiaro∏omnego Êwiata aby wszyscy
poznali Boga mi∏oÊci. Nie zapominajcie, kochane dzieci, ˝e jestem
z wami i b∏ogos∏awi´ was wszystkich. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Dajcie poznaç
Boga Mi∏oÊci
W pa˝dziernikowym or´dziu Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Drogie dzieci,
zostaliÊcie wybrani, aby Êwiadczyç
o pokoju i o radoÊci”, a w tym or´dziu mówi nam, ˚e „niepokój zaw∏adnà∏ sercami, a nienawiÊç rzàdzi Êwiatem”. Ka˚dy cz∏owiek szuka
radoÊci. Ca∏y Êwiat pragnie byç
szcz´Êliwym, ka˚dym cz∏owiek chce
byç szcz´Êliwym. Jak mówi∏ Êw. Augustyn: „ledwie us∏yszà, ˚e jesteÊ radosny, wszyscy podnoszà g∏ow´ i patrzà na r´ce, czy jesteÊ zdolny daç im
to czego potrzebujà”.
I dobrzy i ˝li sà tacy sami, poniewa˚ obydwoje pragnà byç szcz´Êliwymi. Ten, kto jest z∏y, nie by∏by
z∏ym, gdyby nie mia∏ nadziei, ˚e
w ten sposób b´dzie szcz´Êliwy.
Szczególnie m∏odzie˚ szuka radoÊci
i szcz´Êcia. Nie widzimy, ˚e dzisiejszy Êwiat jest smutny. Smutek Êciska
nas za gard∏o i pragnie nas udusiç.
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Oto przychodzi Bóg mi∏oÊci
Ciàgle jest mniej chrzeÊcijan, którzy sà szcz´Êliwi. Smutek chodzi naszymi drogami i po naszych domach,
wszed∏ w nasze rodziny. Równie˚
dzieci sà wychowywane w poszukiwaniu radoÊci w rzeczach, w zabawkach. RadoÊç nie pochodzi z rzeczy,
z jedzenia, z pieni´dzy, z przyjemnoÊci. Dusza szuka prawdziwego pokarmu i je˚eli jej nie nakarmimy, to si´
buntuje i obraca przeciwko nam. Musimy na nowo nauczyç si´ radowaç
drobnymi rzeczami i rozpoznawaç
wiele rzeczy, które otrzymaliÊmy jako dar, uznawaç, ˚e na nic nie zas∏u˚yliÊmy ani nic sami nie zyskaliÊmy.
Âw. Pawe∏ w liÊcie do Filipian
mówi: „Radujcie si´ zawsze, powtarzam Wam radujcie si´”. Tylko ten,
kto czuje si´ kochany przez Boga
mo˚e kochaç innych, mo˚e przekazaç
pokój i radoÊç. Jezus powiedzia∏:
„Dlaczego si´ boicie; Jam zwyci´˚y∏
Êwiat”. „Nasz Bóg ˚yje, nasz Pan wie
wszystko – a to nam wystarczy” –
mawia∏ Jan XXIII.
Równie˚ dzisiejsze s∏owa Matki
Bo˚ej brzmià jak proroctwo na obecne nasze dni na naszej ziemi. Matka
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Bo˚a idzie z nami ju˚ ponad 20 lat.
I w tym or´dziu równie˚ wzywa nas
do przygotowania si´ do Adwentu.
Stawia nam przed oczyma Króla
Pokoju – Jezusa. NienawiÊç i niepokój królujà w naszych sercach, w naszych relacjach ludzkich, w naszych
rodzinach.
Nie wystarczy zadowoliç si´ stanem w∏asnego serca, rodziny. Nie
wystarczy poznaç tego wszystkiego,
co jest w nas i na zewnàtrz nas.
Trzeba zaczàç, zdecydowaç si´ na
u˚ycie Êrodków, które Matka Boska nam daje. Potrzebujemy spotkania, które nas o˚ywi i uzdrowi.
Nie narzekajmy na ciemnoÊci. Niekiedy wystarczy zapaliç lampk´, aby
ciemnoÊci ustàpi∏y. Niekiedy wystarczy podnieÊç lekko g∏ow´ do góry, ponad b∏oto tego Êwiata, aby oddychaç czystym, zdrowym i Êwie˚ym powietrzem. Koniecznie muszà zostaç uzdrowione nasze negatywne, chore i tragiczne myÊli. Muszà byç g∏oszone zdrowe i czyste
s∏owa, aby zbawienie Bo˚e wychodzi∏o z nas. Nie wystarczy mówiç, ˚e
w Twojej rodzinie nie ma modlitwy,
˚e nikt si´ nie chce modliç. Wa˚ne
jest, abyÊ ty zaczà∏ si´ modliç, abyÊ
postawi∏ nowy krok, aby przez Ciebie rozb∏ys∏o Êwiat∏o na wszystkich,
którzy sà wokó∏.
Dzi´ki objawieniom Matki Bo˚ej bardzo wiele serc otworzy∏o si´
i realizuje s∏owa Maryi, przyjmujàc
sercem Jej or´dzia. To nie jest to samo przyjàç or´dzia i nie przyjàç ich,
poniewa˚ ten, kto je przyjmuje doÊwiadcza si∏y, bod˝ca, odwagi do
pójÊcia drogà, którà wyznacza Maryja. Nasza Matka Niebieska liczy na
nas, na nasze modlitwy, które mogà
pomóc naszemu niewierzàcemu i oddalonemu od Boga Êwiatu. Jej s∏owa:
„Jestem z wami” dajà nam pewnoÊç.
Pozostaƒmy równie˚ i my z naszà
Matkà. Amen
o. Ljubo Kurtoviç OFM
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Zawierzam was
Maryi Królowej Pokoju
Rozwa˚anie Ojca Âwi´tego przed
„Anio∏ Paƒski” na zakoƒczenie mszy
Êw. w Astanie 23.09.01 r.
Na zakoƒczenie tej uroczystej liturgii
odmówimy tradycyjnà modlitw´ maryjnà, zwracajàc si´ z ufnoÊcià do „Matki
Bo˚ej Nieustajàcej Pomocy”. To Ona
jest Partonkà katedry w Astanie, którà
mo˚emy dostrzec tak˚e z tego placu. Jutro rano – jeÊli Bóg pozwoli – tam w∏aÊnie odprawi´ msz´ Êw. dla kap∏anów,
zakonników i seminarzystów.
W tym momencie pragn´ udaç si´
z duchowà pielgrzymkà tak˚e do waszego narodowego sanktuarium maryjnego w pobli˚u Ozjornoje. W nim,
drodzy bracia i siostry, czcicie Maryj´
Pann´ jako „Królowà Pokoju”. Kl´kajàc u Jej stóp, modl´ si´ za ca∏y naród Kazachstanu: za jego w∏adze i obywateli, za rodziny, m∏odzie˚, dzieci i ludzi starszych, za cierpiàcych i potrzebujàcych.
Maryi zawierzam wszystkich:
chrzeÊcijan i niechrzeÊcijan, wierzàcych i niewierzàcych. Ona wszak jest
Matkà wszystkich, bo Zbawicielem
wszystkich jest Jej Syn, Chrystus.
Niech Maryja pomaga wam, drodzy
bracia i siostry, wype∏niç w codziennym ˚yciu przykazanie Chrystusa:
„Mi∏ujcie si´ wzajemnie”, które jest
has∏em przewodnim mojej pasterskiej
wizyty.
Nieustajàcej Pomocy Królowej
Pokoju zawierzam tak˚e kraje sàsiadujàce z Kazachstanem, kierujàc
szczególne pozdrowienie do pielgrzymów, którzy zechcieli dziÊ przybyç
stamtàd, aby daç Êwiadectwo swej
wiary i mi∏oÊci.
Razem zwracajmy si´ z ufnoÊcià do
S∏u˚ebnicy Paƒskiej: „Anio∏ Paƒski...”.

G∏osicielka ∏aski
S∏owaczka z pochodzenia, drugie
dziecko rodziny, w której trzeba nieustannie pracowaç, by wychowaç pi´cioro dzieci. Rodziców podtrzymuje mocna
wiara, którà przekazujà dzieciom, pomimo ˚e konsumpcjonizm dyktuje zupe∏nie
inne, ateistyczne regu∏y, obce Bogu. Te-

resa Gaziova, wzrasta∏a w takim w∏aÊnie Êrodowisku i studiowa∏a, by zostaç
akuszerkà. Jest to praca, którà b´dzie
bardzo kocha∏a, gdy˚ Teresa kocha ˚ycie, ale t´ prac´ wkrótce porzuci, z tego
samego powodu: nie chce pomagaç
przy dokonywaniu aborcji.
Latami poÊwi´ca si´ pacjentom poddanym dializie, u ich boku ma mo˚noÊç zastanowienia si´ nad sensem i ulotnoÊcià
egzystencji. Ta refleksja stopniowo
zmienia plany Teresy, która przez siedem d∏ugich lat pyta Boga jakie jest
miejsce, które On przewidzia∏ dla niej.
W koƒcu, pewnego dnia przychodzi odpowied˝. Nie ma najmniejszej wàtpliwoÊci: ma jechaç do Medziugorja i tam zajmowaç si´ pielgrzymami, przybywajàcymi ze Wschodu, których dusze przez
tak d∏ugi czas n´ka∏ g∏ód wiary w czasie panowania komunistycznej ideologii.
Ona mog∏a im pomóc, wi´c zgodzi∏a si´.
TrzydzieÊci dwa lata, s∏odka, ∏agodna,
zawsze pogodna, Teresa wszystkich
przyciàga swym uÊmiechem, który dodaje innym otuchy, uÊmiechem, kogoÊ, kto
znalaz∏ ju˚ swe miejsce na ziemi. Od
czterech lat mieszka w Medziugorju
i s∏u˚y pielgrzymom z by∏ego ZSRR, by
umo˚liwiç im spotkanie z Królowà Pokoju (mówi biegle po rosyjsku i w innych j´zykach s∏owiaƒskich). „Nie majà
ani pieni´dzy, ani innych Êrodków, ˚eby
przyjechaç tu, do Medziugorja” – mówi
Teresa – ale ja si´ modl´ i o wszystko
prosz´ Boga, a OpatrznoÊç Bo˚a sprawia, ˚e dostaj´ pieniàdze na ich podró˚,
znajduj´ mi mieszkanie i potrzebne po˚ywienie. To prawdziwa radoÊç patrzeç
na ich twarze, tak otwarte na ∏ask´ i tak
szcz´Êliwe z tego, ˚e mogà tutaj byç”.
Ale nie wszyscy mogà przyjechaç do
dalekiej Hercegowiny, wi´c Teresa
przynosi im ∏ask´ Medziugorja, podczas swych zimowych podró˚y. Spotkania pe∏ne prostoty, „serce do serca”, ta
m∏oda kobieta opowiada o swych doÊwiadczeniach, przekazuje or´dzia Matki
Bo˚ej, mówi o Bogu wielu ludziom, którzy jeszcze nigdy w ˚yciu o Nim nie s∏yszeli. Jej radoÊç jest przekonywujàca
i odbija si´ na twarzach ludzi, którzy jej
s∏uchajà: „Czuj´, ˚e Maryja mnie prowadzi” – dodaje Teresa – to Ona mnie prowadzi, a kiedy mówi´, czuj´ ˚e Ona jest
przy mnie”.
Jesienià ubieg∏ego roku pojecha∏a do
Kazachstanu, gdzie przez pi´ç tygodni
by∏a goÊciem o. Tomasza, biskupa diecezji, w której znajduje si´ „ma∏e Me-

dziugorje”. „Wielkie wra˚enie zrobi∏a na
mnie ta ma∏a wioska, po∏o˚ona tak daleko od Êwiata, a tak bliska Bo˚emu Sercu.
Czu∏am si´ jak u siebie w domu: koÊció∏
taki sam jak w Medziugorju, figura Królowej Pokoju, wzgórze krzy˚a, nabo˚eƒstwo wieczorne, wieczysta adoracja...
Wszystko o Niej mówi, w tej maleƒkiej
wiosce, wszystko poÊwi´cone jest Królowej Pokoju. Powoli sanktuarium staje
si´ s∏awne tak˚e i w innych krajach by∏ego Zwiàzku Radzieckiego i wielu ludzi przyje˚d˚a tu z pielgrzymkà, by zaczerpnàç Bo˚ych ∏ask. Niebo jest otwarte
nad „maleƒkim Medziugorjem”, ale
i wszystkie serca sà tu otwarte. Jednak˚e
oni sà bardzo biedni i potrzebujà naszej pomocy” – mówi na zakoƒczenie
Teresa. „Potrzebujà ksià˚ek dla swej formacji, ponadto t∏umaczenia or´dzi... Jest
wiele osób poszukujàcych. To bardzo
wa˚ne, byÊmy byli obecni, dlatego ˚e
sekty sà tu nadzwyczaj aktywne i ˚erujà
na duchowej pustce dla w∏asnych celów”.
Teresa sta∏a si´ „G∏osicielkà ∏aski”,
lecz oczekuje tak˚e i naszej pomocy, naszego wspó∏udzia∏u. Dopomó˚my jej.
s. Stefania

Globalizacja
i proroctwo ubóstwa
W ubieg∏ym roku w Tor Vergata
podczas Êwiatowego dnia m∏odzie˚y,
wys∏uchaliÊmy s∏ów Papie˚a: „Drodzy
przyjaciele, wy nie zgodzicie si´ na
Êwiat, w którym inni ludzie umierajà
z g∏odu; pozostajà analfabetami, nie
majà pracy. Wy b´dziecie broniç ˚ycia
w ka˚dym momencie jego ziemskiego
rozwoju, ze wszystkich si∏ b´dziecie si´
starali uczyniç t´ ziemi´ coraz bardziej
goÊcinnà dla wszystkich”. Refleksja ta
– niestety – nadal jest aktualna i domaga si´ konkretnych odpowiedzi, tak˚e
w Êwietle gwa∏townych kontestacji politycznych, które towarzyszy∏y ostatnim wa˚nym mi´dzynarodowym spotkaniom na szczycie.
Ju˚ od lat ma miejsce globalizacja
rynków, to znaczy rozwój gospodarczy, który na bazie wynalazków technicznych (informatyka, internet) oraz
innowacji finansowych (gie∏dy papierów wartoÊciowych, wspólna moneta),
sprawi∏, ˚e gospodarka ró˚nych krjaów
sta∏a si´ wspó∏zale˚na, dlatego te˚ decyzje gospodarcze jednego z krajów,
czy jednego z wielkich przedsi´biorstw mi´dzynarodowych odbijajà
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si´ (w tym co dobre i w tym co z∏e), na
gospodarce Êwiatowej.
Globalizacja sama w sobie nie jest
ani dobra ani z∏a, jako ˚e mo˚e mieç
zarówne pozytywne jak i negatywne
skutki. Obydwa te apekty sà obecne
i splatajà si´ ze sobà w sposób bardzo
z∏o˚ony. W sensie pozytywnym, mo˚e
ona spowodowaç otwarcie si´ mentalnoÊci, rozprzestrzenianie si´ wartoÊci demokratycznych, mo˚liwoÊç dobrobytu dla wszystkich, rozwój krajów
najbiedniejszych, ukszta∏towanie si´
spo∏eczeƒstwa wielokulturowego i tolerancyjnego, koniec re˚imów dyktatorskich. W sensie negatywnym natomiast – a sà to skutki najbardziej oczywiste – mo˚e spowodowaç koncentracj´ pot´gi gospodarczej w r´kach
nielicznych, wp∏ywowych spó∏ek mi´dzynarodowych.
Zwi´kszenie si´ przepaÊci pomi´dzy
krajami bogatymi (kraje Pó∏kuli Pó∏nocnej), a krajami ubogimi (Pó∏kula
Po∏udniowa): bogaci bogacà si´ coraz
bardziej, a biedni coraz bardziej biedniejà, jako ˚e bogatwo coraz bardziej
opiera si´ na finansach (to znaczy na
inwesteycjach pieni´˚nych), a coraz
mniej na sile roboczej. To zjawisko ju˚
wyst´puje w ∏onie krajów bogatych,
wystarczy pomyÊleç o wielkich ró˚nicach pomi´dzy zarobkami: nauczyciela a notariusza, opiekuna spo∏ecznego
a analityka gie∏dowego, robotnika
a pi∏karza. WartoÊci pracy nie mierzy
si´ ju˚ jego u˚ytecznoÊcià spo∏ecznà,
lecz tym, jaka jest jej zdolnoÊç produkowania innego bogactwa, (cz´sto, jak
w przypadku Gie∏dy, bogactwa wirtualnego, czyli fikcyjnego), czy te˚ jej
widowiskowoÊç. Jeszcze innym aspektem negatywnym jest prymat ekonomii nad politykà (to znaczy nad interesem wspólnym): to interesy gospodarcze determinujà decyzje polityczne,
a co za tym idzie, nie liczà si´ w nale˚ytym stopniu z potrzebami wspólnoty
(nie tylko ekonomicznymi).
Globalizacja rynków zbytu jest faktem dokonamym. Przynajmniej po
ludzku rzecz bioràc – nie sposób jej
powstrzymaç. Zatem nie ma sensu
ograniczanie si´ do zwyk∏ej krytyki,
nie myÊlàc o konkretnych rozwiàzaniach, mogàcych poprawiç sytuacj´,
które nie b´dà jedynie czczym idealizmem. Tote˚ my, chrzeÊcijanie, odczuwamy potrzeb´ zastanowienia si´ nad
tym, co Papie˚ okreÊla mianem globa-

lizacji solidarnoÊci. Nade wszystko
nie trzeba odcinaç si´ od od rzeczywistoÊci i zrozumieç, zastanowiç si´ nad
znakami czasu.
Wobec n´dzy milionów biedaków,
bez wzgl´du na to, czy ˚yjà oni w krajach Trzeciego Âwiata czy w naszych
miastach, powinniÊmy ˚àdaç od instytucji politycznych i mechanizmów gospodarczych, w których ˚yjemy, by
dzia∏a∏y w sposób odpowiedzialny, solidarny, umo˚liwiajàc rozwój gospodarczy, pozwalajàcy rozwijaç si´ tak˚e
ludzkiej godnoÊci, szanujàcy Êrodowisko naturalne.
Ponadto ka˚dy z nas powinien zastanowiç si´ co mo˚e uczyniç jako
jednostka i jako rodzina: oprócz koniecznoÊci zmian w skali makro (to
znaczy w instytucjach politycznych
oraz w systemach gospodarczych),
niezb´dna jest równie˚ rewizja w skali
mikro, innymi s∏owy, zmiana naszych
codziennych zachowaƒ, które czynià
z nas maleƒkie trybiki w z∏o˚onym
mechani˝mie, w którym wszyscy stajemy si´ nieÊwiadomie ofiarami i katami zarazem.
W obliczu konsumpcjonizmu i wynikajàcego zeƒ og∏upienia, trzeba na
nowo odkryç ewangeliczne ubóstwo,
rozumiane jako wra˚liwoÊç na potrzeby ubogich, prostota ˚ycia. Jest to dziÊ
ubóstwo prorocze, które coÊ mo˚e powiedzieç temu Êwiatu, które mo˚e byç
konkretnie prze˚ywane przez ka˚dego,
które przyczynia si´ do wspólnego dobra, które nie tylko demaskuje niesprawiedliwoÊç innych, lecz proponuje
konstruktywny styl ˚ycia. Dziesi´ciny
(to znaczy przeznaczanie cz´Êci w∏asnych zarobków na cele dobroczynne),
adopcja „na odleg∏oÊç”, uczciwy handel, bojkot firm opierajàcyych swà
produkcj´ na wyzysku, styl ˚ycia
umiejàcy odró˚niç rzeczy potrzebne od
rzeczy zbytecznych: to sà w∏aÊnie nieliczne proste inicjatywy, które ju˚ od
lat obecne sà w Êrodowiskach katolickich i przyczyniajà si´ do tworzenia
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.
Mirco Trabuio

Bóg sam
sprawi∏ odzienie
W ostatnim czasie byliÊmy Êwiadkami, pojawiajàcych si´ prawie równoczeÊnie, dwóch blu˝nierczych skandali
uràgajàcych Bogu, Matce Bo˚ej, Jezu-

sowi. Szok jest tym wi´kszy, ˚e twórcami tych skandali sà Polacy, dzieci umi∏owanego przez Maryj´, kraju, którego
jest Królowà. Do tego, jak gdyby Papie˚ mia∏ ma∏o trosk i zmartwieƒ, z tym
co si´ dzieje na Êwiecie, to dostaje jeszcze dawk´ od swoich rodaków. Wydaje
si´, ˚e piek∏o skomasowa∏o swój atak na
niego i na ca∏y Êwiat (por. or´dzia).
Ucisk na Êwiecie wydaje si´ nie do zniesienia, niczym opis z Ksi´gi Machabejskiej: „Wszyscy majà byç jednym narodem i niech ka˚dy zarzuci swoje obyczaje„(1,41), „Teraz jest czas, w którym
pycha jest górà, czas kiedy panuje ˚àdza zniszczenia i straszliwy gniew”
(2, 49). Pozostaje tylko nadzieja sta∏oÊci
i wiernoÊci Boga.
Skandal zwiàzany z wystawà mody
w Londynie i malarstwa w Brukseli, odbi∏ si´ s∏abym echem krytyki i protestów osób odpowiedzialnych w naszym
kraju za takie poczynania. JesteÊmy krajem wierzàcym tylko pytanie w kogo
co?, jak równie˚ gdzie jest nasza wiara
i ÊwiadomoÊç religijna na podstawowe
sprawy np. takie jak ubieranie si´ i dlaczego jest nam to oboj´tne?
Odpowied˝ na te pytania bardzo
dobrze wyjaÊnia s. ∑ucja, we wspominanej ju˚ ksià˚ce: „Apele or´dzia fatimskiego”, które tutaj przytaczamy
jak równie˚ list m∏odego cz∏owieka –
Jasia – do „Mi∏ujcie si´” (5-8/2001)
Dlaczego sam Bóg sprawi∏ odzienie
dla dwóch pierwszych istot ludzkich,
które przedtem by∏y nagie?
Ksi´ga Rodzaju 3,21 ukazuje nam,
jak Bóg okry∏ cia∏a, które na skutek
grzechu pozbawi∏y si´ szaty ∏aski.
I dlatego wszyscy powinniÊmy si´
ubieraç przyzwoicie, z umiarem i godnoÊcià. Ludzie, którzy pojawiajà si´ na
ulicach niew∏aÊciwie lub nieprzyzwoicie ubrani, stajà si´ zach´tà do grzechu dla innych i sà odpowiedzialni nie
tylko za grzechy w∏asne, osobiste, ale
tak˚e za grzechy, jakie inni pope∏niajà
z ich powodu. Sàdz´, ˚e moda, je˚eli
jest nieprzyzwoita – a widzimy, jak
Êwiat podà˚a, niestety, za modà, jak
gdyby stanowi∏a ona jakieÊ zobowiàzujàce prawo – stanowi podst´p diabelski, sprytnie pomyÊlanà pu∏apk´,
w którà diabe∏ chwyta dusze, podobnie
jak myÊliwi, którzy zastawiajà pu∏apki
na zwierzyn´ na polach czy w lasach.
Ubranie nie zosta∏o nam dane
przez Boga jako ozdoba, by s∏u˚y∏o
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jedynie pró˚noÊci i lekkomyÊlnoÊci
ludzkiej, ale jako ochrona przed
grzechem, jako znak pokuty za grzech
pope∏niony i kary za niego, a tak˚e po
to, by nam przypomina∏o Bo˚e prawa,
które zobowiàzani jesteÊmy wszyscy
wype∏niaç. Zobaczmy najpierw, w jakim sensie jest ono znakiem kary i pokuty za grzech, w jakim zaÊ stanowi
obron´ przed pokusami. Tekst Êwi´ty
mówi, ˚e po grzechu Adam i Ewa
okryli si´ ga∏àzkami figowymi; Bóg
nie uzna∏ jednak tego odzienia za
wystarczajàce, gdy˚ – jak mówi Pismo Âwi´te – „sporzàdzi∏ dla m´˚czyzny i dla jego ˚ony odzienie ze skór
i przyodzia∏ ich” (Rdz 3, 21). Nast´pnie pojawia si´ opowieÊç o karze i pokucie na∏o˚onej za grzech: „Pan Bóg
wydali∏ go z ogrodu Eden, aby uprawia∏ t´ ziemi´, z której zosta∏ wzi´ty”
(Rdz 3, 23). I tak b´dzie „póki nie wrócisz do ziemi, z której zosta∏eÊ wzi´ty;
bo prochem jesteÊ i w proch si´ obrócisz!” (Rdz 3, 19). A zatem po ubraniu
pierwszych rodziców Bóg wygania ich
z raju, nak∏adajàc im wczeÊniej pokut´
pracy, aby uprawiali w pocie czo∏a ziemi´ a˚ do momentu, gdy sami stanà si´
prochem, z którego powstali, czyli a˚
do swej Êmierci....
Zauwa˚my przy tym, ˚e Bóg nie da∏
nam ubrania tylko w tych dwóch celach: wymierzenia kary i pokuty za nasze grzechy, ale z innych jeszcze
wzgl´dów. Poza tym bowiem, ˚e ma
byç ono ochronà przed grzechem,
skromne ubranie, jakim powinniÊmy
si´ okrywaç, stanowi jakby wyró˚nik
wyodr´bniajàcy nas poÊród lawiny
niemoralnoÊci, dzi´ki któremu dajemy
Êwiatu prawdziwe Êwiadectwo o Chrystusie. S∏u˚y nam ono tak˚e jako przypomnienie praw Bo˚ych i powa˚nego
obowiàzku ich przestrzegania. Swemu
ludowi Pan poleci umieÊciç na szatach
konkretne znaki, które b´dà mu przypomina∏y Êwi´te przykazania: „Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobià
fr´dzle na krajach swoich szat, oni i ich
potomstwo, i do ka˚dej fr´dzli u˚yjà
sznurka z fioletowej purpury. Dla was
b´dà te fr´dzle, a gdy na nie spojrzycie,
przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wype∏niç – a nie pójdziecie za ˚àdzami swego serca i oczu,
przez które plamiliÊcie si´ niewiernoÊcià” (Lb 15, 38-39).
Zwróçmy bacznà uwag´ na to, co
Bóg chce nam przez to powiedzieç:

Fr´dzle waszych szat majà wam przypominaç przykazania Paƒskie, abyÊcie
je wype∏niali, a nie dali si´ ponosiç ˚àdzom waszych serc i oczu, które prowadzà was do niewiernoÊci. Nasze
ubrania powinny byç zatem ochronà
dla oczu i serca, abyÊmy nie ulegali
pokusom cia∏a, demona i Êwiata.
Fr´dzle, o jakich mówi ten tekst, sugerujà niewàtpliwie ozdoby naszych szat;
trzeba jednak dbaç o to, by nie narusza∏y one w niczym umiaru, skromnoÊci i godnoÊci ludzkiej, krótko mówiàc:
moralnoÊci, a s∏u˚y∏y nam jedynie jako
bodziec do przestrzegania przykazaƒ
Prawa Bo˚ego.
Rozwa˚my w koƒcu wyra˚enie, jakim Bóg si´ pos∏uguje: „oni i ich potomstwo”. Podsuwa nam ono myÊl, ˚e
Bóg nie mówi∏ tylko o Izraelitach i do
nich, ale poleci∏ przekazaç to tak˚e
nam, ˚yjàcym obecnie na Êwiecie, oraz
przysz∏ym pokoleniom: nie w zewn´trznej formie wybranego znaku,
który oczywiÊcie si´ zmienia, lecz
w sensie w∏aÊciwym i obiektywnym,
którego nie mo˚emy straciç z pola widzenia, jeÊli chcemy uszanowaç ten
porzàdek rzeczy, jaki Bóg ustanowi∏.
Albowiem Prawo pochodzi od Boga
i si´ nie zmienia: trwa niezmienne, jak
On sam. Pan mówi nam o tym
w Ewangelii: „Nie sàd˝cie, ˚e przyszed∏em znieÊç Prawo albo Proroków. Nie
przyszed∏em znieÊç, ale wype∏niç. Zaprawd´ bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminà, ani
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
si´ w Prawie, a˚ si´ wszystko spe∏ni”
(Mt 5, 17-18). Kto je zachowuje, ten
si´ zbawi; kto go nie zachowuje, b´dzie pot´piony!
WstydliwoÊç chroni godnoÊç kobiety.
Zrobi∏o si´ ciep∏o. No, i jak co roku,
obserwujemy to samo zjawisko. Cz´Êç
dziewczàt, zach´conych jeszcze przez
„dyktatorów mody”, zacz´∏a si´ publicznie rozbieraç. Dumne ze swych
go∏ych brzuchów, przezroczystych sukienek, super mini spódniczek, paradujà po ulicach. Jak˚e bardzo ˚a∏uj´, ˚e
niektóre ubierajà si´ nawet tak jak –
przepraszam za skojarzenie – te panie
stojàce przy drogach szybkiego ruchu.
Nie by∏bym zdziwiony, gdyby ktoÊ si´
kiedyÊ pomyli∏... Wy, na pewno, nie
p∏yniecie z tym pràdem mody.
Nie myÊlcie, ˚e wszyscy ch∏opcy
przepadajà za takimi bardzo modny-

mi czyli bardziej rozebranymi ni˚
ubranymi dziewczynami. Sà tacy, którzy powa˚nie biorà s∏owa Chrystusa:
„... kto po˚àdliwie patrzy na kobiet´,
ju˚ si´ w swoim sercu dopuÊci∏ z nià
cudzo∏óstwa” (Mt 5,28). Nie wszyscy
p∏ynà z pràdem! Sà ch∏opcy, który
pragnà zachowaç czystoÊç a wiadomo, ˚e od myÊli i wyobra˚eƒ rozpoczyna si´ o nià walka. Nie domyÊlacie
si´, jakie czasami staczajà batalie,
a dziewczyny, które wzbudzajà w nich
te walki, odbierajà nie jako przyjazne,
ale agresywne.
Mo˚esz pomagaç swoim kolegom
w ich walkach, albo utrudniaç je. Mo˚esz nawet mieç udzia∏ w czyichÊ
grzechach. OczywiÊcie bez paniki, nie
za wszystko odpowiadasz, ale jak przesadzisz, odpowiadasz. To, ˚e go∏e uda
Twoich kolegów nie wzbudzajà w Tobie ˚adnych emocji, nie znaczy, ˚e
Twoja mini spódniczka nie wzbudza
w nich ˚adnych emocji. Nie znaczy,
prawda? I nie mówcie, prosz´ Was
bardzo: „Co mnie to obchodzi, to ich
sprawa, ubieram si´, jak mi wygodnie”. MyÊlenie wy∏àcznie o sobie, bez
oglàdania si´ na innych, to przecie˚
egoizm. Ch∏opcy te˚ czasami podobnie mówià swoim dziewczynom: „O,
jesteÊ w cià˚y! To twoja sprawa”. I tu
egoizm, i tam.
Warto ubieraç si´ skromnie tak˚e ze
wzgl´du na swoje w∏asne dobro. Bo
chcecie byç przecie˚ szanowane, kochane, a nie po˚àdane i traktowane instrumentalnie. WstydliwoÊç chroni
godnoÊç kobiety.
Przypomina mi si´ pewien plakat,
który rozwieszano na wielkich billboardach w grudniu ubieg∏ego roku.
Przedstawia∏ dziewczyn´ na czworakach, rozebranà mniej wi´cej w 97%,
z koronà na g∏owie i kieliszkiem w r´ku. Pami´tasz? By∏a to – jak g∏osi∏ napis – dziewczyna roku 2000 „Playboya”. Jakie symboliczne! M´˚czy˝ni:
nowoczeÊni, post´powi, „Europejczycy” og∏aszali ca∏ej Polsce, jaki jest ich
idea∏ dziewczyny: na czworakach, troch´ pijana, naga, gotowa by jej „u˚ywaç”. Taki jest ich idea∏ kobiety! Sami
by o niej powiedzieli: bez pruderii, nowoczesna, wyzwolona, Êmia∏a. We
mnie wzbudza∏a uczucia odwrotne do
zamierzonych, g∏ównie wspó∏czucie.
To by∏a kobieta, uprzedmiotowiona,
sponiewierana, u˚ywana... Nie myÊlisz
chyba, ˚e jest dziewicà?... Publicznie
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obna˚ajàca si´ kobieta jest ∏atwa. Takie sà skojarzenia i mo˚e nie zupe∏nie
bez podstaw. Mnóstwo jest przyk∏adów na to, ˚e tak rzeczywiÊcie jest.
WstydliwoÊç chroni czystoÊç. Gubi si´
wstydliwoÊç, gubi si´ i czystoÊç i godnoÊç, wczeÊniej, czy pó˝niej.
A wszystko dzieje si´ powolutku, krok
po kroczku.
Mo˚e o to w∏aÊnie chodzi „dyktatorom mody”. Majà przecie˚ swój idea∏
kobiety. Na pewno jest bezpruderyjna
i nowoczesna. Sprzyjajcie ch∏opakom, którzy walczà o czystoÊç. Niech
Pan Wam b∏ogos∏awi.

Pami´ci Ojca Slavko

Ostatnia droga krzy˚owa z o. Slavko

Obchody rocznicy Êmierci o. Slavko rozpocz´to w sobot´ o godz. 11.00,
poÊwi´ceniem jego pomnika w Wiosce
Matki. Pomnik z bràzu wykona∏ Carmello Puzzolo, autor Drogi Krzy˚owej
na Kri˚evac i tablic ró˚aƒcowych na
Podbrdo. PoÊwi´cania dokona∏ o. Svetozar Kraljewiç, który obecnie jest odpowiedzialny za Wiosk´. Scena poÊwi´cenia pomnika przypomina∏a obraz biblijny Golgoty, gdzie „pod Krzy˚em Matka sta∏a”. Tym razem nie pod
krzy˚em, ale u stóp pomnika sta∏a bolejàca staruszka, matka ojca Slavko.
Obecna by∏a równie˚ jego rodzina, widzàcy, przyjaciele i pielgrzymi. Ojciec
Slavko przedstawiony zosta∏ tak, jak go
najcz´Êciej widzieliÊmy: z zamkni´tymi oczami, z krzy˚em w r´ce, skupiony
na wyra˚aniu modlitwy.
O godz, 14.00 rozpocz´∏a si´ droga
krzy˚owa, którà prowadzi∏ proboszcz
o. Branko. Uczestniczy∏ w niej, jak
równie˚ we mszy Êwi´tej wieczornej
w intencji o. Slavko, bardzo wielki
t∏um wiernych. W miejscu Êmierci postawiono marmurowy kamieƒ z twarzà
o. Slavko. Kamieƒ wa˚àcy 1100 kg
wnieÊli w ciàgu 9 godzin ch∏opcy z „Cenacolo”. Mszy Êwi´tej przewodniczy∏
prowincja∏ o. S. Soldo, koncelebrowa∏o ok. 40 kap∏anów.

Nikt tak jak On
24 listopada 2001 roku mija pierwsza rocznica od Êmierci nieod˚a∏owanego ojca Slavko Barbaricia. Wielu ludzi,
którzy znali Go i cenili za jego niestrudzone pos∏ugiwanie w dziele szerzenia
Ewangelii poprzez or´dzia Matki Bo˚ej
przekazywane przez wizjonerów, cz´sto obecnie zadaje pytanie: „Kto go teraz zast´puje w Medziugorju?”
Drugiego ojca Slavko nie ma i nie
b´dzie, to prawda, za to liczne dzie∏a,
które on sam rozpoczà∏, kontynuujà jego wspó∏bracia franciszkanie. Jak dotàd
˚adne z nich nie zosta∏o zaniechane.
Dotyczy to zarówno opieki nad sierotami w Wiosce Matczynej, jak i opieki
nad utalentowanà m∏odzie˚à z Hercegowiny. W tym roku jak zwykle mia∏
miejsce Marsz Pokoju oraz Modlitewny
Festiwal M∏odzie˚y. Nadal odbywajà
si´ seminaria „Post i Modlitwa” oraz rekolekcje dla kap∏anów. Zgodnie
z wczeÊniej ustalonym rytmem trzy razy w tygodniu pielgrzymi i parafianie
modlà si´ po mszy Êw. przed NajÊwi´tszym Sakramentem, a w piàtki pod
Krzy˚em. Mo˚na by wi´c rzec, ˚e nic
si´ nie zmieni∏o, a jednak... Nikt tak
jak On nie potrafi zwyczajnie, a jednoczeÊnie tak pi´knie mówiç o Matce Bo˚ej. Nikt tak jak On nie analizuje z takà
mi∏oÊcià i tak wnikliwie or´dzi. Nikt tak
jak On nie nawiàzuje bardzo osobistego
kontaktu ze s∏uchaczami. I wreszcie
nikt tak jak On nie ma takiego poczucia
humoru, kiedy mowa o powa˚nych
i mniej powa˚nych Boskich i ludzkich
sprawach. I na to nie ma rady! W tym o.
Slavko by∏ niezastàpiony. Dobrze wi´c,
˚e pozostawi∏ po sobie kilkanaÊcie ksià˚ek i niezliczonà iloÊç artyku∏ów, które
dla wielu pozostanà wskazówkà jak ˚yç
w obecnym Êwiecie, aby nie straciç w∏aÊciwej orientacji i aby si´ nie zagubiç.
Pozwólcie wi´c, ˚e tym razem przypomn´ wam Jego w∏asne s∏owa, z nie
znanej jeszcze polskim czytelnikom
ksià˚ki pod tytu∏em: „Szko∏a mi∏oÊci”.
„Ta ksià˚ka powsta∏a z mi∏oÊci, aby
zaÊwiadczyç o mi∏oÊci Matki, która kocha i pragnie do nas mówiç. Ka˚de Jej
or´dzie zaczyna si´ od s∏ów „drogie
dzieci!”. Te s∏owa pochodzà z niewyczerpanej skarbnicy Bo˚ego S∏owa,
które stanowi dla nas pokarm duchowy,
niebiaƒski chleb dajàcy ˚ycie, niosàcy
uzdrowienie i zapewniajàcy zbawienie.
Te delikatne, wprost pieszczotliwe s∏o-

wa, zach´cajà do odwagi i sà wyrazem
Jej mi∏oÊci do ka˚dego z nas. Ona bowiem pragnie, abyÊmy do Niej ca∏kowicie nale˚eli i stali si´ lud˝mi pe∏nymi
wiary, nadziei i mi∏oÊci. Pragnie pomóc
wyrwaç si´ nam z wy∏àcznie ziemskiego kr´gu egzystencji, by wznieÊç si´
ku wy˚ynom ˚yciodajnej mi∏oÊci i nieprzemijajàcego pi´kna.
Nasza obecna sytuacja jest bez wàtpienia bardzo trudna. Twarze mamy
zeszpecone, serca zranione, rodziny
rozbite, powietrze zanieczyszczone,
a wi´zi przyja˝ni mocno zachwiane.
Jest nam zdecydowanie ˝le. Na ka˚dym kroku grozi nam Êmierç, a mi∏oÊç
mi´dzy lud˝mi ostyg∏a. Tymczasem
nasza Matka obiecuje, ˚e przez mi∏oÊç
znów staniemy si´ pi´kni. Szpetota nasza zniknie, a Êmierç przestanie nas
straszyç. Jedynym warunkiem do spe∏nienia tej zapowiedzi jest MI∑OÂå!
PodnieÊcie wi´c wzrok ku górze i zachwyçcie si´ Bo˚ym pi´knem, aby ∏atwiej by∏o wam przebyç drog´ przez
dolin´ Êmierci i zdà˚aç wytrwale ku
prawdziwemu ˚yciu!
Nie mo˚e byç lepszej szko∏y od tej,
w której najwa˚niejszym przedmiotem
nauczania jest mi∏oÊç. T´ szko∏´ prowadzi Matka Chrystusa, a wi´c Matka
KoÊcio∏a, która jest Matkà wszystkich
matek, wszystkich ojców i wszystkich
dzieci. Ucz´szczajà do niej ci, którzy
chcà byç z Matkà, a wi´c widzàcy,
wspólnota parafialna Medziugorje,
pielgrzymi ze wszystkich zakàtków
Êwiata, grupy modlitewne, osoby indywidualne i ca∏y KoÊció∏. Jej macierzyƒstwo wobec wszystkich ludzi, wszystkich ras i pokoleƒ, a˚ do koƒca Êwiata,
jest owocem odkupieƒczej Êmierci
Jej Jedynego Syna. Tym razem Êmierç
nie zniszczy∏a ˚ycia, nie umniejszy∏a
ani synostwa ani macierzyƒstwa, lecz
rozszerzy∏a je do nieskoƒczonoÊci.
Tylko taka mi∏oÊç mo˚e zrodziç ˚ycie w chwili Êmierci, chwile ˚a∏oby
przemieniç w radoÊç, to co przemijajàce przemieniç w nieskoƒczonoÊç, a samotnoÊç przetworzyç we wspólnot´
niezliczonych zast´pów. Dla mi∏oÊci
nie ma ograniczeƒ. Ona w ka˚dym
rozpoznaje umi∏owanà osob´ i wszystko przemienia w dobro.
Bycie uczniem tej Matki i szansa ˚ycia dla Niej z pe∏nym poÊwi´ceniem
i oddaniem, to wielki dar i wielka ∏aska.
Maryja jest Matkà i Nauczycielkà Chrystusa i takà chce byç równie˚ dla nas
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wszystkich. Ona pierwsza napi∏a si´ ze
˝ród∏a Bo˚ej Mi∏oÊci i sta∏a si´ Matkà
Mi∏oÊci. Ona pragnie ka˚de swoje
dziecko prowadziç przez mi∏oÊç do tego
samego ˝ród∏a mi∏oÊci, która jest nieodzownym warunkiem do ˚ycia. Tak
jak nasza egzystencja w wymiarze fizycznym zale˚y od S∏oƒca, tak nasza
duchowa egzystencja zale˚y od Wiecznej Mi∏oÊci. Gdyby zabrak∏o s∏oƒca,
wszystko co istnieje pogrà˚y∏oby si´
w ciemnoÊci, pokry∏oby si´ lodem i zamar∏oby na zawsze. Tak samo oddalenie si´ od ˝ród∏a Mi∏oÊci grozi Êwiatu
ca∏kowitym unicestwieniem. Maryja
jest matkà mi∏oÊci i ˚ycia. Ona zna drog´ i wszelkie uwarunkowania. Ona jest
obecna i dzia∏a. Wszystkich chce doprowadziç do prawdziwego ˚ycia!”
Ojciec Slavko ˚y∏ w prawdzie, zgodnie ze s∏owami, które wypowiada∏. Tysiàce ludzi, którzy pos∏uchali jego nauk,
˚yje dziÊ bez l´ku, z pokojem w sercu
i z pewnoÊcià, ˚e idà w∏aÊciwà drogà.
Dzi´kujemy Ci ojcze Slavko za konsekwentne i niestrudzone wskazywanie
nam tej jedynej Drogi. Wstawiaj si´ za
nami u Boga, abyÊmy na niej nie ustali!
Zofia Oczkowska
Wszyscy oczekujemy Bo˚ego Narodzenia, czy oczekujemy go czystym sercem? A mo˚e mamy trudnoÊci z sakramentem pojednania? Na pewno je˚eli
nie my sami, to zawsze znajdzie si´ ktoÊ
obok nas, kto ma z tym problemy. Na
czas przygotowania serca, aby Jezus
móg∏ si´ w nas narodziç wspomnijmy co
ojciec Slavko mówi∏: spowied˝ – dlaczego i jak? Mo˚e tym zach´ceni nasi bliscy „oporni” zdecydujà si´ na Jezusa.

Daj mi swoje
zranione serce
Widzàca Maria Pavloviç powiedzia∏a: „Podczas modlitwy mia∏am trzykrotnà wizj´ kwiatu. Za pierwszym razem by∏ przepi´kny, Êwie˚y, o intensywnej barwie. Cieszy∏am si´ nim. Nast´pnie widzia∏am jak ten kwiat zamyka si´, wi´dnie i traci urod´. By∏o mi
smutno. Wtedy zobaczy∏am kropl´ wody padajàcà na wi´dnàcy kwiat, który
ponownie o˚y∏. Zobaczy∏am go znowu
w jego pierwotnej Êwie˚oÊci i urodzie.
Próbowa∏am zrozumieç co ta wizja
mia∏a dla mnie znaczyç, ale nie potrafi∏am. Postanowi∏am o to zapytaç Matk´ Bo˚à podczas objawienia. Powie-

dzia∏am: „Matko Bo˚a, co oznacza to,
co widzia∏am podczas modlitwy? Co
oznacza ten kwiat?” Matka Bo˚a
uÊmiechn´∏a si´ i powiedzia∏a: „Wasze
serce jest jak kwiat. Ka˚de serce jest
wspania∏e i pi´kne. Ale gdy przychodzi
grzech, kwiat wi´dnie, a pi´kno znika.
Ta kropla padajàca na kwiat i o˚ywiajàca go to znak spowiedzi. Kiedy jesteÊcie w stanie grzechu, nie mo˚ecie sami sobie pomóc, ta pomoc musi
przyjÊç z zewnàtrz”.
Kiedy dotyka si´ najg∏´bszych korzeni z∏a, to nie po to, ˚eby ci´ ktoÊ
osàdza∏ lub straszy∏, lecz by wzbudzi∏
w tobie zachwyt nad nowym ˚yciem.
Wed∏ug przekonania milionów ludzi
Matka Bo˚a wychowuje nas w duchu
nowych czasów. Dlatego pozostaje z nami tak d∏ugo, jak powiedzia∏a w jednym
z or´dzi: „Jestem z wami tak d∏ugo, gdy˚
pragn´ was nauczyç mi∏oÊci”.
JeÊli moje rozmyÊlania sà rzeczywistym owocem szko∏y Matki Bo˚ej, nikt
nie b´dzie si´ czu∏ osàdzony, lecz zdo∏a odnale˝ç si∏´, aby ponownie pokochaç Boga, który wybacza i jest mi∏osierny. Nigdy jeszcze nie s∏ysza∏em, ˚eby ktoÊ wróci∏ z Medziugorja z poczuciem strachu przed Bogiem. Natomiast wielu mówi∏o: „Zrozumia∏em, ˚e
Bóg jest mi∏oÊcià, mi∏osierdziem i wybaczeniem”. Wielu ponownie pokocha∏o Boga, który jest Ojcem, któremu
zale˚y na dobru swoich dzieci, który
czeka z radoÊcià i wychodzi naprzeciw.
Cz´sto s∏ychaç pytanie: Dlaczego
Matka Bo˚a nie karci bardziej? Dlaczego nie wskazuje na grzechy w Êwiecie,
z których rodzà si´ wszystkie problemy?
Odpowied˝ jest jasna: Matka Bo˚a jest
naszà Matkà. Ma zaufanie do swoich
dzieci. Wie, ˚e Jej dzieci wiedzà, co jest
z∏e i co nie jest w porzàdku. Ale wie te˚,
˚e cz´sto ∏atwiej jest zrozumieç coÊ czego nie wolno, ni˚ co mo˚na i co nale˚y
czyniç. Dlatego jest nieustannie nastawiona pozytywnie, nieustannie zach´ca,
dodaje odwagi, prowadzi, nie zniech´ca
si´. Kiedy cz∏owiek zacznie kroczyç dobrà drogà za Matkà Bo˚à, ods∏ania mu
si´ brzydota grzechu i ∏atwiej mu jest
wtedy zdecydowaç si´ na walk´ przeciw
grzechowi, przeciw spustoszeniu, który
ten grzech czyni. Jestem przekonany, ˚e
ka˚dy mo˚e doÊwiadczyç tego, o czym
powiedzia∏a: „Czyƒcie co wam mówi´,
a nie po˚a∏ujecie!”
Wierz´, ˚e ka˚dy z nas spotka∏ si´
z jednym pytaniem, które go trapi∏o al-

bo mo˚e trapi do dzisiaj: Dlaczego istnieje grzech? Dlaczego coÊ jest zabronione i dlaczego coÊ jest uwa˚ane za
grzech? Mo˚e b´d´ bardziej zrozumia∏y przytaczajàc w∏asne doÊwiadczenie,
które nosz´ w duszy. Ju˚ w czasach nauki w seminarium m´czy∏o mnie pytanie: dlaczego coÊ jest grzechem? Nie
zdecydowa∏em si´ nigdy zadaç tego
pytania g∏oÊno, bo wydawa∏o mi si´, ˚e
wzi´to by mnie, jeÊli nie za g∏upca, to
na pewno za bezbo˚nika. To pytanie
towarzyszy∏o mi jak ponury cieƒ i dr´czy∏o mnie przez ca∏y czas odbywania
nauki. Kiedy zosta∏em kap∏anem, stara∏em si´ zawsze powa˚nie traktowaç
spowied˝ Êwi´tà. Ale to pytanie ros∏o.
S∏uchajàc wielorakich doÊwiadczeƒ ludzi, czu∏em w g∏´bi duszy, ˚e wielu
z nich nie zrozumia∏o naprawd´ na
czym polega grzech. Kiedy ktoÊ spowiada si´ ∏atwo, traktujàc spowied˝ rutynowo, nigdy nie ma pewnoÊci, ˚e naprawd´ ˚a∏uje za grzechy.
Jako m∏ody kap∏an prze˚ywa∏em
g∏´boki kryzys. Zadawa∏em sobie pytanie: po co spowied˝? Od O∏tarza
g∏osimy Dobrà Nowin´. Mówimy
o grzechu i wzywamy do zerwania
z grzesznymi nawykami. Rzadko jednak kiedy s∏ysza∏em spowied˝, w której ktoÊ by si´ powo∏ywa∏ na s∏owa
Chrystusa lub kazania w przekonaniu,
˚e musi zerwaç z grzechem. Zadawa∏em sobie pytanie w g∏´bi duszy: po
co w ogóle g∏osiç kazania? Po co
w ogóle spowiadaç? Pami´tam dobrze jednà z wiernych, która poprosi∏a mnie o rozmow´ o spowiedzi. PodkreÊli∏a wyra˝nie, ˚e nie chce si´ spowiadaç. Jej pierwsze pytanie brzmia∏o: dlaczego musz´ si´ spowiadaç
przed kap∏anem, który jest takim samym cz∏owiekiem jak ja? Ja to czyni´
bezpoÊrednio przed Bogiem. Zatrzyma∏em si´ na chwil´. Poczu∏em si´
jakby pochwycony w kleszcze. To by∏o i moje pytanie. Nie wiedzia∏em co
mam odpowiedzieç. I wtedy odpowiedzia∏em: ja mam ten sam problem
ze spowiedzià.
Dlaczego ludzie muszà si´ spowiadaç przed kap∏anem, który jest tylko
cz∏owiekiem? Chyba nie dzieje si´ tak
z powodu ciekawoÊci duchownych
odnoÊnie uczynków wiernych! Jestem
przekonany, ˚e nikt z ludzi nie mówi
nic nowego. Kap∏an zna wszystkie
grzechy, wszystkie ludzkie uczynki.
To jest i mój problem. Wtedy ona si´
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zatrzyma∏a. ZrozumieliÊmy, ˚e tu chodzi o coÊ innego. Nie tylko o to, dlaczego si´ spowiadaç, lecz o coÊ g∏´bszego. Tu chodzi o spotkanie zranionego z lekarzem, grzesznika ze Âwi´tym, zniewa˚onego z Pocieszycielem,
poni˚onego z tym, który wywy˚sza
pokornych, g∏odnego z tym, który syci g∏ód, zagubionego z tym, który zostawia 99 owiec, aby odnale˝ç t´ jednà zagubionà. Tego, który jest w ciemnoÊci z tym, który mówi, ˚e jest jasnoÊcià. Tego, który jest na bezdro˚u
z tym, który mówi, ˚e jest Drogà. Obumar∏ego z tym, który mówi, ˚e jest
˚yciem, samotnego z tym, który pragnie byç w towarzystwie synów cz∏owieczych.
W poszukiwaniu pierwszej odpowiedzi na pytanie o spowied˝ i spowiadanie mia∏em okazj´ spotkaç si´
z najbardziej znanym teologiem stulecia: Hansem Ursem von Balthazarem.
Powiedzia∏em mu: „Od kiedy jestem
w Medziugorju, a i wczeÊniej, spotyka∏em ludzi, którzy przychodzili do spowiedzi tylko dlatego, ˚e chcieli odpowiedzieç na wezwanie o comiesi´cznà
spowied˝ i cz´sto mówili: „nie mam
nic, ale przyszed∏em do spowiedzi. Co
powinienem wtedy powiedzieç?” On
uÊmiechnà∏ si´ ∏agodnie i rzek∏: „Nie
martw si´ ojcze! JeÊli mówià, ˚e nie
majà nic do wyznania, to trzeba wspólnie podzi´kowaç Bogu, ˚e nie majà
grzechu! Ale trzeba zapytaç: Czy
w ka˚dej sytuacji mi∏owa∏eÊ Boga ponad wszystko, a bli˝niego swego jak
siebie samego? Zapytaj i pos∏uchaj odpowiedzi! Bo kto mo˚e powiedzieç, ˚e
kocha∏ doskonale? A dopóki tego nie
mo˚e powiedzieç, ma co wyznaç i ma
powód, by prosiç o odpuszczenie”.
Dlatego szkoda, jeÊli chrzeÊcijanin
pojmuje swoje chrzeÊcijaƒstwo jako
walk´ przeciwko grzechowi. Zm´czy
si´, stanie si´ strachliwy, zniech´cony,
bezwolny albo w ogóle utraci sens
chrzeÊcijaƒskiego pos∏ania. B´dzie ˚y∏
w Êwiecie, ale poza Êwiatem. I jego ˚ycie nie b´dzie si´ ró˚niç niczym od ˚ycia tych, którzy nie znajà Chrystusa.
Pojmowanie chrzeÊcijaƒstwa tylko
jako walki z grzechem doprowadzi∏oby nas do sytuacji ogrodnika, który
nieustannie oczyszcza swój ogród
z chwastów, a nie udaje mu si´ zasadziç ani jednego szlachetnego drzewka. Taki ogrodnik musia∏by sobie zadaç pytanie: „dlaczego nic si´ nie

zmieni∏o, mimo, i˚ ca∏e ˚ycie oczyszczam swój ogród? Ciàgle na nowo te
same chwasty. Czy staç si´ bezwolnym
i ca∏e ˚ycie wegetowaç, czy te˚ pozostawiç t´ prac´ i rzuciç wszystko”. Jednak kiedy posadzi w dobrze przygotowanej glebie dobrà sadzonk´ i sadzonka zacznie wzrastaç, nie b´dzie si´ czu∏
znu˚ony oczyszczajàc ogród i stwarzajàc warunki do wzrostu szlachetnej odmiany. ChrzeÊcijaƒstwo wi´c nie jest
walkà przeciw grzechowi, lecz walkà
o pozytywne wartoÊci. Ta walka trwa
do koƒca ˚ycia i w jej trakcie mogà od
nas za˚àdaç ofiary z w∏asnego ˚ycia za
drugiego cz∏owieka. Na tym polega
pi´kno chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania,
chrzeÊcijaƒskich praktyk, modlitwy,
postu, spowiedzi, wezwania do heroicznych czynów mi∏oÊci.
Albo inny obraz. Gdy wam ktoÊ powiedzia∏: „Pan Bóg da∏ mi nogi,
abym nie upad∏”– na pewno nie zgodzilibyÊcie si´ z tym twierdzeniem.
StaralibyÊcie si´ dowieÊç, ˚e nogi s∏u˚à do chodzenia, a nie tylko po to, by
chroniç przed upadkiem, musia∏by
przez ca∏e ˚ycie siedzieç, bo gdyby
wsta∏, móg∏by upaÊç. I wi´kszych problemów przysparza∏by ten, który stale
siedzi i nie chce si´ poruszaç, ni˚ ten,
który chodzàc czasami upadnie. Przenoszàc to na teren chrzeÊcijaƒskiego
rozumienia, mo˚emy powiedzieç:
wi´kszà szkod´ wyrzàdza sobie ten,
kto ze strachu przed upadkiem nie
wstaje ni˚ ten, kto wstaje i chodzi,
chocia˚ nieraz upadnie.
Cz´sto gn´bi∏o mnie pytanie: Jaki
grzech jest najwi´kszy? Pyta∏em innych. Szuka∏em odpowiedzi w PiÊmie
Âwi´tym. W ró˚nych okresach czasu
znajdowa∏em ró˚ne odpowiedzi. Teraz
wydaje mi si´, ˚e znalaz∏em prawdziwà odpowied˝, a mianowicie, ˚e
wszystkie uczynki ciemnoÊci sà tylko
skutkiem, a przyczyna jest zawsze
trudniejsza i bardziej niebezpieczna
ni˚ sam skutek. I nigdy nie usuniemy
skutku, jeÊli nie usuniemy przyczyny.
Oto co chc´ powiedzieç: wszystkie
mo˚liwe grzechy sà skutkiem braku
mi∏oÊci. I wszystkie problemy, z którymi si´ spotykamy, sà wynikiem braku
mi∏oÊci. I wszystkie problemy, z którymi si´ spotykamy, sà wynikiem braku
mi∏oÊci. Kiedy nie ma mi∏oÊci, otwierajà si´ wszystkie drzwi na oÊcie˚ dla
wszelkiego z∏a i wszelkich grzechów.
Wszystkie wojny, wszystkie konflikty

w rodzinach i konflikty jednostek, n´dza, niesprawiedliwoÊç, morderstwa,
przerywanie cià˚y – wszystko to jest
skutkiem braku mi∏oÊci wobec ˚ycia
i Dawcy ˚ycia, Stwórcy wszystkiego,
oznacza to, ˚e brak mi∏oÊci jest najwi´kszym grzechem.
Spowied˝ dla wielu jest tylko przykrym momentem, w którym nale˚y
innej osobie przedstawiç swoje w∏asne
grzechy, przewinienia i niedoskona∏oÊci i czekaç na s∏owa nagany, zakazu,
gró˝b i wreszcie kar´; cz´sto jest to tylko oskar˚anie siebie samego przed kap∏anem, którego si´ nie zna, a jeÊli si´
go zna, to ze wstydu mówi si´ coÊ, nie
wspominajàc cz´sto nawet o tym co
najwa˚niejsze i jakoÊ to „dobrze przechodzi”. W miar´ jak spowied˝ staje
si´ w coraz wi´kszym stopniu zagro˚ona kryzysem i to zarówno wÊród kap∏anów jak i wiernych, tym usilniej poszukiwani sà ludzie, z którymi mo˚na
rozmawiaç o sprawach duchowych,
problemach, grzechach i ranach, zadanych przez innych. Osoby indywidualne, a czasem ca∏e rodziny, szukajà psychoterapeutów i doradców, oczekujàc
od nich pomocy w sprawach duchowych. I kiedy ju˚ znajdzie si´ odpowiedni doradca lub psychoterapeuta,
otwierajà przed nim dusz´ i serce
i cz∏owiek od cz∏owieka uzyskuje potrzebnà pomoc w rozwiàzaniu swoich
problemów. Ludzkie doÊwiadczenie
potwierdza, ˚e cz∏owiek zawsze szuka∏ cz∏owieka i momentu, w którym
móg∏by si´ zwierzyç, aby wyleczyç
dusz´ i serce. Im wi´cej nieporzàdku
w ˚yciu istoty ludzkiej, im wi´cej ran
i cierpieƒ, tym bardziej potrzebny jest
drugi cz∏owiek, który by go wys∏ucha∏
i s∏uchajàc ju˚ tylko uspokaja∏, pociesza∏, pomaga∏.
W spowiedzi chrzeÊcijaƒskiej odnajdujemy ten w∏aÊnie g∏´boko ludzki
moment. Cz∏owiek – kap∏an jest do
dyspozycji drugiego cz∏owieka i w pe∏nej dyskrecji wys∏uchuje jego problemów i grzechów. Ale spowied˝ z woli
Chrystusa przekracza wymiar ludzkiego spotkania, prowadzàc do spotkania
cz∏owieka z Bogiem, Ojcem mi∏osiernym, który czeka z radoÊcià, aby przytuliç, daje nowe ubranie i zaprasza do
sto∏u, by wspólnie Êwi´towaç w radoÊci i pokoju. Dlatego spowied˝ jest
spotkaniem tego, co ludzkie z tym, co
Boskie, za poÊrednictwem ludzkiego
czynnika – zaufania i rozmowy.
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Âwi´tych Obcowanie
Carmen, meksykanka przyjecha∏a do
Medziugorja na 20 rocznic´ objawieƒ.
Swoimi prze˚yciami, wprost niewiarygodnymi, podzieli∏a si´ z przewodnikiem grupy.
„Opiera∏am si´, nie mia∏am ochoty
jechaç do Medziugorja, ale moja siostra
nalega∏a. Jak wiesz, przez ponad 20 lat
˚y∏am ze wspania∏ym cz∏owiekiem. To
by∏o moje pierwsze ma∏˚eƒstwo, dla
niego zaÊ – to by∏ drugi zwiàzek. (Rozwiód∏ si´ ze swojà pierwszà ˚onà). Od
dnia naszego Êlubu, obydwoje musieliÊmy bardzo wiele wycierpieç. Nasze rodziny wyrzek∏y si´ nas. W naszej ma∏ej
miejscowoÊci, ksiàdz mówi∏, ˚e ˚yjemy
w grzechu. By∏o mi trudno to zrozumieç, poniewa˚ mój mà˚ by∏ cz∏owiekiem wspania∏ym i wiernym – pod ka˚dym wzgl´dem. Dwa lata temu zmar∏.
Zosta∏am naprawd´ sama. Moja siostra
zach´ca∏a mnie, ˚ebym wróci∏a do KoÊcio∏a, ale za ka˚dym razem, gdy próbowa∏am to uczyniç, czu∏am w sobie coÊ,
co mnie powstrzymywa∏o. Wstydzi∏am
si´, by∏am tak˚e zraniona przez tych
wszystkich, którzy odepchn´li mnie
mówiàc, ˚e kochajà Boga. Wi´c nadal
by∏am daleko od KoÊcio∏a. Kiedy moja
siostra poprosi∏a mnie, bym pojecha∏a
z nià do Medziugorja, nie wzbudzi∏o to
we mnie entuzjazmu, ale przyj´∏am t´
propozycj´ jako okazj´, ˚eby nieco
wyjÊç poza rutyn´ codziennoÊci.
Z pewnoÊcià pan pami´ta, ˚e najmniejsza wzmianka o „modlitwie”
przyprawia∏a mnie o ból g∏owy. Chcia∏am podró˚owaç, a nie jechaç z pielgrzymkà. Ale znalaz∏am si´ w Medziugorju w 20 rocznic´ objawieƒ – w które wcale nie wierzy∏am! Zawsze usi∏owa∏am wymigaç si´ od tego, co proponowano nam na miejscu, a ju˚ zw∏aszcza od mszy Êw. i od adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu, ale bez przerwy mnie pan wo∏a∏, ˚e jeÊli chc´ abym
do∏àczy∏a do grupy. Nie podoba∏y mi
si´ paƒskie s∏owa, ale pomimo wszystko – przychodzi∏am, bo z takim przekonaniem mówi∏ pan o Matce Bo˚ej!
Po raz pierwszy s∏ysza∏am kogoÊ, kto
nie rozwleka∏ si´ na temat cudów
w Medziugorju, ale skupia∏ si´ raczej
na or´dziach Gospy, na Jej mi∏oÊci do
ka˚dego z nas. Dzi´ki temu czu∏am si´
swobodnie. Wysiadajàc ze statku
w Splicie, mia∏am morskà chorob´
i czu∏am niech´ç do samej siebie i do

mojej siostry, która mnie tu przywioz∏a. Ale kiedy przyjechaliÊmy do Medziugorja, poczu∏am szczególne wzruszenie w sercu. Po naszej rozmowie
w autobusie, coÊ w g∏´bi serca mówi∏o
mi, ˚ebym spróbowa∏a. Powiedzia∏
pan, ˚e Matka Bo˚a przychodzi troszczyç si´ o swe chore dzieci, w sposób
szczególny, i powiedzia∏ pan o swoim
nawróceniu. Powiedzia∏ mi pan równie˚, bym nie szuka∏a znaków na niebie, ani w przyrodzie, ale ˚ebym wpatrywa∏a si´ w swoje wn´trze, bym
otworzy∏a serce przez te cztery dni pobytu. Naprawd´ chcia∏am tak zrobiç.
Kiedy mówi∏ pan o Wzgórzu Objawieƒ (Podbrdo), poczu∏am w sobie coÊ,
co zach´ca∏o mnie, bym tam posz∏a.
Prawd´ mówiàc, nie znosz´ chodzenia
po górach, ale posz∏am tam z ca∏à grupà, modlàc si´ na ró˚aƒcu, którego
uczy∏am si´ od nowa! Kiedy dotar∏am
na samà gór´, zapragn´∏am byç sama,
wi´c podesz∏am do drewnianego krzy˚a, na uboczu, z dala od grupy, i tam
zosta∏am. Dozna∏am g∏´bokiego pokoju i skupienia. Mia∏am nadziej´, ˚e
dowiem si´ czy mój mà˚ jest w Niebie.
By∏ dobrym cz∏owiekiem i modli∏am
si´ za niego. Kiedy by∏am gotowa do
powrotu, spojrza∏am w stron´ grupy,
ale wszyscy ju˚ poszli. Tak wi´c, zmieszana, zacz´∏am si´ rozglàdaç, szukajàc
kogoÊ, kto móg∏by mi wskazaç drog´
powrotnà. W∏aÊnie wtedy zauwa˚y∏am
jakiegoÊ ksi´dza. Zapyta∏am go, czy
mówi po hiszpaƒsku. Ku memu wielkiemu zaskoczeniu, odpowiedzia∏, ˚e
tak. Wtedy zapyta∏am go, czy wie, któr´dy si´ schodzi. Zapyta∏ mnie czemu
chc´ ju˚ odejÊç. Odpar∏am, ˚e zobaczy∏am ju˚ wszystko, co by∏o do zobaczenia. On zaÊ powiedzia∏ mi, ˚e nie przysz∏am tu po to, ˚eby cokolwiek oglàdaç, tylko po to, ˚eby si´ modliç, poniewa˚ to jedyny sposób, ˚eby naprawd´
zobaczyç coÊ oczyma serca. Czu∏am si´
z nim bardzo dobrze i odpowiedzia∏am
mu, ˚e ju˚ si´ modli∏am. Ale on powiedzia∏ mi, ˚e potrzebuj´ wi´cej modlitwy. Dopiero wtedy dotar∏o do mnie, ˚e
rozmawiam z tym ksi´dzem po hiszpaƒsku! Cieszy∏am si´, ˚e mog´ porozmawiaç z innym ksi´dzem, nie tylko
z tym, który by∏ w naszej grupie. Przed
nim wstydzi∏am si´ wyraziç moje myÊli. Przypomnia∏am sobie równie˚, ˚e
poradzi∏ mi pan, bym pomodli∏a si´
do Gospy, by przys∏a∏a mi Êwi´tego
kap∏ana, który pomo˚e mi wyraziç mo-

je uczucia i otworzyç moje serce. Wi´c
pomyÊla∏am sobie: „Ona to zrobi∏a, ˚eby spe∏niç mojà proÊb´!”
Zapyta∏am tego ksi´dza, czy mog´
opowiedzieç mu o sobie, i wówczas zacz´∏am opowiadaç mu o moich wàtpliwoÊciach, o moim ˚yciu, o moim m´˚u,
moich dzieciach, o mojej podró˚y do
Medziugorja. Opisa∏am moje g∏´bokie
pragnienie, by zbli˚yç si´ do Eucharystii i podzieli∏am si´ z nim moimi obawami. Ba∏am si´, ˚e to b´dzie grzechem, gdy˚ ˚y∏am w niesakrametnalnym zwiàzku z rozwiedzionym m´˚czyznà. WyjaÊni∏am mu, ˚e bardzo kocha∏am m´˚a. To by∏o dziwne, bo nie
przestawa∏am mówiç, a on ca∏y czas
s∏ucha∏ z niewiarygodnà wr´cz uwagà,
nigdy mi nie przerywa∏. Kiedy ju˚ skoƒczy∏am, popatrzy∏ mi prosto w oczy,
spojrzeniem którego nigdy nie zapomn´, spojrzeniem g∏´bokim, pe∏nym
wspó∏czucia i mi∏oÊci, mi∏oÊci kogoÊ,
kto pragnie jedynie pomagaç. Wtedy
powiedzia∏ mi, jak wa˚ny jest sakrament Pojednania, ˚e jest to wspania∏y
dar dla nas, ˚e Jezus rozpostar∏ swe ramiona, by objàç nimi wszystkie nasze
grzechy i by uzdrowiç nasze serca.
Przypomnia∏ mi kilka przypowieÊci
z Ewangelii, takich jak uzdrowienie paralityka i przebaczenie Marii Magdalenie. Zapyta∏am go, czy wierzy w objawienia Matki Bo˚ej. Odpowiedzia∏ mi,
˚e matka zawsze wychodzi na spotkanie swych dzieci, zw∏aszcza jeÊli sà chore, ˚e ludzkoÊç jest teraz chora, utraciwszy wiar´, lecz jeÊli modlimy si´ i poÊcimy, jeÊli ˚yjemy zgodnie z Ewangelià,
wejdziemy do wspania∏ego Êwiata. Powiedzia∏ mi, ˚e potrzebujemy wiary,
i ˚e dzi´ki modlitwie nasza wiara stanie si´ mocna.
Zacz´liÊmy schodziç ze wzgórza,
zda∏am sobie spraw´ z tego, ˚e opowiedzia∏am mu ca∏e swoje ˚ycie i ˚e potrzebowa∏am jego b∏ogos∏awieƒstwa i rozgrzeszenia. Popatrzy∏ na mnie, po∏o˚y∏
mi r´k´ na g∏owie. Powiedzia∏, ˚ebym
poszuka∏a ksi´dza i wyspowiada∏a si´,
aby by∏a to spowied˝ sakramentalna.
Zapyta∏am go, czy on sam nie móg∏by
mnie wyspowiadaç. Odpowiedzia∏ mi,
˚e porozmawialiÊmy sobie, ale ˚e powinnam si´ wyspowiadaç przed mszà
Êw., w czasie odmawiania ró˚aƒca, ˚ebym posz∏a do ksi´dza w drugim konfesjonale na zewnàtrz koÊcio∏a.
Tego wieczoru wzi´∏am ró˚aniec,
który dosta∏am od pana i posz∏am pro-
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sto do konfesjona∏u, który mi wskaza∏, w nadziei, ˚e go tam zastan´. Ku
mojemu zaskoczeniu, by∏ tam jakiÊ
ksiàdz z Argentyny (tak sàdz´). Przystàpi∏am do sakramentu Pojednania.
To by∏o dla mojego serca jak balsam! Naprawd´ czu∏am si´ uzdrowiona z wszystkich ran. Czu∏am, ˚e nale˚´
do Boga i do Jezusa i zacz´∏am p∏akaç
nieutulonym p∏aczem. Kiedy przesta∏am p∏akaç, by∏ ju˚ czas komunii Êwi´tej i po raz pierwszy od dwudziestu lat,
przyj´∏am Eucharysti´, b∏ogos∏awiony pokarm. Przypominam sobie histori´ manny z Nieba oraz to, ˚e niestety,
przez ca∏y ten czas sz∏am przez pustyni´ nie mogàc spo˚ywaç tego cudownego pokarmu.
Tego wieczoru szliÊmy razem, pan
i ja, opowiada∏am panu o tym cudownym prze˚yciu, gdy nagle zobaczy∏am
w ramce zdj´cie tego ksi´dza, z którym
rozmawia∏am na wzgórzu. Pokaza∏am
je panu, mówiàc, ˚e to jest w∏aÊnie ten
ksiàdz, którego spotka∏am. Pami´tam, ˚e przez krótkà chwil´ przez paƒskà twarz przebieg∏ jakiÊ dziwny cieƒ,
i nie mówiàc ani s∏owa, odszed∏ pan,
pod pretekstem, ˚e chce pan obejrzeç
medaliki w jakimÊ sklepie. Widzia∏am
∏zy w paƒskich oczach.
Teraz ju˚ rozumiem, ˚e nie chcia∏ mi
pan powiedzieç kim by∏ ten ksiàdz. Ale
moja siostra powiedzia∏a mi, ˚e to o. Slavko, Êwi´ty kap∏an, który zmar∏ w listopadzie ubieg∏ego roku. Pragn´ podzi´kowaç panu, za to, ˚e w tym momencie nie powiedzia∏ mi pan tego, wówczas nie zrozumia∏abym. Teraz mog´
przemierzyç ca∏y Êwiat, by dzieliç z innymi t´ niewiarygodnà mi∏oÊç, którà
otrzyma∏am od mojego Pana Jezusa i ten
niesamowity dar, który nasza Matka
ofiarowa∏a mi w dniu swej Rocznicy!
Teraz modl´ si´, poszcz´ i codziennie
chodz´ na msz´ Êw. Za nic w Êwiecie
nie opuÊci∏abym codziennej Eucharystii, po tym jak przez tyle lat w ogóle
nie chodzi∏am do koÊcio∏a! Pragn´ nadrobiç te wszystkie stracone lata. Modl´
si´, by nadal przywozi∏ pan do Medziugorja i do Matki NajÊwi´tszej wiele
osób takich jak ja, które b∏àdzà w ciemnoÊci. Modl´ si´ za mojà matk´, która
umar∏a 10 lat temu. To by∏a bardzo pobo˚na kobieta, a kiedy pyta∏am jà, dlaczego tak du˚o si´ modli, odpowiada∏a mi po prostu, ˚e kiedyÊ to zrozumiem. I oto – rozumiem – jej modlitwy
przynios∏y mi Êwiat∏o po 10 latach. Te-

raz mog´ dostrzec wartoÊç moich w∏asnych modlitw. 2 ka˚dego miesiàca,
o godzinie 4 rano, wstaj´, by modliç si´
za niewierzàcych razem z Gospà i Mirjanà. Modl´ si´ za tych wszystkich,
którzy majà zn´kane serca, a zw∏aszcza
za tych, którzy teraz sà na wojnie. Jestem pewna, ˚e jeÊli b´dziemy poÊciç
i modliç si´, oni si´ nawrócà, ˚e NajÊwi´tsze Serce Jezusa i Niepokalane
Serce Maryi zatryumfuje. Zgadzam si´
na opublikowanie mojego Êwiadectwa,
jeÊli tylko mog∏oby to przynieÊç komuÊ
jakàÊ korzyÊç, i – dzi´kuj´”.

Co Ty na to?
Przygotuj miejsce
dla Najwi´kszego daru
Przed nami jest czas Adwentu,
czas oczekiwania i przygotowania.
Jest to czas czekania i przygotowania ducha do najwi´kszej radoÊci, która wydarzy∏a si´ w historii – przyjÊcie
M∏odego S∏oƒca z wysokoÊci – Jezusa
Chrystusa. W codziennym ˚yciu czekamy na wydarzenia, które radujà nas
w mniejszym lub wi´kszym stopniu.
Czekamy na koniec szko∏y, na Êlub, na
drogà osob´, na ∏adnà pogod´, prac´...
Czasami czekanie nas m´czy i tracimy
cierpliwoÊç oraz nadziej´. Trzeba
umieç czekaç. Czekanie powinno byç
przygotowaniem, a nie siedzeniem
z za∏o˚onymi r´koma. W∏aÊnie takiego
czekania po∏àczonego z wyczekiwaniem wymaga od nas czas Adwentu.
tak jak Matka Bo˚a pe∏na pokory przygotowywa∏a si´ na narodziny Jezusa,
tak i my powinniÊmy czekaç na Bo˚e
Narodzenie. Potrzebna jest nam
skromnoÊç i pokora Maryi, je˚eli chcemy zebraç owoce Bo˚ego Narodzenia.
Na Jezusa musimy czekaç tam
gdzie si´ narodzi∏. Gdzie si´ Jezus narodzi∏? Narodzi∏ si´ w stajence, gdy˚ tylko
tam by∏o dla niego miejsce. Równie˚
i w to Bo˚e Narodzenie narodzi si´ tam
gdzie b´dzie dla niego miejsce, gdzie
przygotowane b´dà dla niego drogi. Bo˚e Narodzenie wydarzy si´ tam gdzie
Jezus znajdzie przygotowany ˚∏óbek.
Dlatego przygotowujemy si´ przez cztery tygodnie, bo jedynie ci, którzy b´dà
przygotowani duchem us∏yszà radosny
p∏acz Zbawiciela Âwiata.
Dzieciàtko Jezus przynosi przes∏anie, które zmusza nas, aby tworzyç lep-

szy Êwiat, przes∏anie, które wype∏nia
nasze serce mi∏oÊcià do ubogich, maluczkich, odrzuconych. Je˚eli chcemy
przyjàç to przes∏anie, przygotujmy
swoje serce, aby mog∏o przyjàç ten dar.
Odrzuçmy serce z kamienia i we˝my serce z cia∏a. Matka Bo˚a w or´dziach ca∏y czas kieruje nas na swego
Syna. Dlatego nie Êpijmy i poszukajmy
drogi do Tajemnicy, która si´ ukrywa
w stajence, tak abyÊmy mogli wejÊç
w tajemnic´ nadziei, wiary i mi∏oÊci,
które Jezus przynosi wszystkim, którzy chcà Go przyjàç.
o. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Z powodu nieprawdziwych informacji na temat Medziugorja, które
rozpowszechniane sà na Êwiecie proboszcz o. B. Radosz wyda∏ nast´pujàce
oÊwiadczenie:
„Nie jest niczym nowym, ˚e istniejà
ludzie którzy dzia∏ajà przeciwko prawdzie, tacy którzy celowo jà przekr´cajà.
Gdy mówimy o Medziugorju to
w ostatnim czasie pojawi∏y si´ nieprawdziwe informacje. Wielu czcicieli Królowej Pokoju zaskoczy∏ rzekomy komunikat kard. Vinka Puljicia z Sarajewa
na Synodzie Biskupów w Rzymie, mówiàcy ˚e: „Medziugorje jest ˝ród∏em
niepokoju i niepos∏uszeƒstwa w KoÊciele Hercegowiny oraz, ˚e w Medziugorju
pracujà niepos∏uszni franciszkanie”.
Aby byç w zgodzie z prawdà musz´
powiedzieç, ˚e kard. Vinko Puljiç podczas przemowy wyg∏oszonej na Synodzie w pa˝dzierniku 2001 r. w Rzymie
ani jednym s∏owem nie wspomnia∏
o Medziugorju. Wszyscy mogà przeczytaç oryginalny tekst przemówienia.
Przy okazji przypominam, ˚e kap∏ani –
franciszkanie sprawujàcy s∏u˚b´ w parafii Medziugorje majà misj´ od biskupa miejsca. Wszystkich czcicieli Królowej Pokoju wzywam do modlitwy
o pokój, a prawda Pana Chrystusa zapanuje nad Êwiatem”.
Na rowerze z Francji – Grenoble –
do Medziugorja w wigili´ Êwi´ta
Wniebowzi´cia NMP, po przebyciu
blisko 1600 km w ciàgu 15 dni przyjecha∏a F. Stefani. Po dwudniowym odpoczynku i pielgrzymowaniu na Gór´
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Objawieƒ i Kri˚evac Florence wyruszy∏a do Ziemi Âwi´tej.
Piechotà, po 2 tyg. pielgrzymowania pod koniec sierpnia przyszed∏ do
Medziugorja z Zagrzebia, ˚o∏nierz
w stanie spoczynku ˙eljko Miliç.
„Pragnà∏em podzi´kowaç Matce Bo˚ej
i Panu Bogu za wszystkie dary i ∏aski,
które otrzyma∏em w ˚yciu”.
Jozo Szarac z Duvna (BiH) pieszo
pielgrzymowa∏ do trzech najwi´kszych
sanktuariów Europy: Medziugorja, Lourdes i Fatimy. Pielgrzymka by∏a wyrazem wdzi´cznoÊci dla Matki Bo˚ej
i wype∏nieniem wczeÊniej z∏o˚onych
Êlubów. Od 24 czerwca do 15 sierpnia
przeszed∏ modlàc si´ 3 300 km.
Cz∏onkowie klubu pi∏ki no˚nej
„Napoli” z Neapolu we W∏oszech
wraz z trenerem odwiedzili Medziugorje na poczàtku wrzeÊnia. M∏odzi
sportowcy pielgrzymowali na Gór´
Objawieƒ i spotkali si´ z Jakovem
Czolo, który mówi∏ im o or´dziach
Matki Bo˚ej.
J. E. Hermann Reich, bp Papui
Nowej Gwinei, z pochodzenia Austriak, w dniach 21 do 26 wrzeÊnia
przebywa∏ z prywatnà wizytà w Medziugorju. Oto jego wypowied˝:
„Pierwszy raz o Medziugorju s∏ysza∏em ju˚ dawno, ale po raz pierwszy zainteresowa∏em si´ tym co si´ tu dzieje
dopiero 1990 r. Le˚a∏em wtedy w szpitalu i przyniesiono mi gazetki, które wydaje „Gebetsaction” z Wiednia. Wtedy
po raz pierwszy przeczyta∏em te czasopisma i zwróci∏em uwag´ na or´dzia.
Na miejscu ujà∏ mnie przede wszystkim zewn´trzny wyglàd Medziugorja:
kamienie, kamienie, kamienie. To mnie
naprawd´ uj´∏o! Zadawa∏em sobie pytanie: „Bo˚e mój z czego ˚yjà ci ludzie”? Drugà rzeczà, która mnie uj´∏a
by∏a modlitwa. Tyle ludzi modlàcych
si´, z ró˚aƒcem w r´ku! Naprawd´ jest
tu wiele modlitwy. Liturgia jest bardzo
dobra. KoÊció∏ zawsze jest pe∏ny, co
nie jest normalne w innych koÊcio∏ach
na zachodzie, szczególnie w czasie letnim. KoÊció∏ tu zawsze wype∏niony jest
modlitwà i jest KoÊcio∏em w miniaturze: tyle ró˚nych j´zyków, a wszyscy
si´ rozumiejà. Zadziwiajàce jest to, ˚e
ka˚dy czuje, ˚e nie jest tu obcy, oraz ˚e
mo˚e uczestniczyç w modlitwie, nawet
ten kto przybywa z daleka.

Spowied˝ Êw. w Medziugorju jest
czymÊ szczególnym, czymÊ czego nie
mo˚na dotknàç r´koma i to jest wielka
rzecz. Na zachodzie ludzie inaczej pojmujà wiar´. Wszyscy chcà wspólnej
spowiedzi. Osobista spowied˝ jest
rzadko praktykowana. A tu tyle ludzi
si´ spowiada. To jest bardzo wa˚ne.
Oprócz tego spotka∏em pielgrzymów
i troch´ rozmawialiÊmy. Sà zachwyceni tym co si´ tu dzieje. W tych niespokojnych czasach myÊl´, ˚e Bóg i Matka Bo˚a dajà nam pokój, ale od nas
zale˚y czy go przyjmiemy. Je˚eli tego
nie chcemy, wtedy Matka Bo˚a i Niebo
muszà si´ pogodziç z naszà wolnà wolà – wtedy nie mogà nic zrobiç, a naprawd´ szkoda. Wierz´, ˚e Bóg mo˚e
pisaç prosto nawet w krzywych linijkach i to On w∏àczy do swych planów.
Od kiedy mia∏y miejsce zamachy
w USA s∏ysza∏em, ˚e wielu ludzi ponownie zacz´∏o si´ modliç. Przebudzili
si´. Pokój jest tak bardzo wa˚ny i mam
nadziej´, ˚e pokój naprawd´ zapanuje.
To co uj´∏o mnie w or´dziach, to
g∏ówny temat, który porusza Matka Bo˚a – pokój. A dalej ciàgle powtarzajàce
si´ or´dzia: nawrócenie i spowiedzi.
Matka Bo˚a zawsze wraca do modlitwy: nie m´czcie si´, módlcie si´, módlcie si´, zdecydujcie si´ na modlitw´,
módlcie si´ lepiej... MyÊl´, ˚e mo˚na
modliç si´ du˚o, ale nie prawid∏owo.
Wiele osób si´ modli du˚o, istnieje
iloÊç, ale nie jakoÊç. Wydaje mi si´, ˚e
zgodnie z pragnieniem Matki Bo˚ej,
mamy nie zmniejszyç iloÊci ale polepszyç jakoÊç. Trzeba modliç si´ lepiej.
Na zakoƒczenie chc´ powiedzieç, ˚e
by∏em tu przez kilka dni, i jestem zachwycony s∏u˚bà i odwagà franciszkanów w pracy z takimi masami ludzi. Ta
logistyka jest problemem, z którym ja
osobiÊcie nie chcia∏bym si´ spotkaç!
Wszystkich was podziwiam za wasze
zaanga˚owanie i dzia∏anie. Pracujcie
dalej i id˝cie w tym samym kierunku.
Zawsze nowi ludzie przybywajà do Medziugorja i pragnà zaznaç tego klimatu,
pokoju, ducha Medziugorskiego. Je˚eli
franciszkanie sà zdolni, aby im go daç,
to wielu ludzi zabierze ze sobà coÊ dobrego, coÊ co dalej b´dzie wzrastaç, gdy
powrócà do domów. Mo˚e to byç zak∏adanie grup modlitewnych, ale niech
wpierw wzroÊnie jakoÊç modlitwy. Nie
wystarczy bowiem, by ludzie wiele si´
modlili. Cz´stym niebezpieczeƒstwem
jest to, ˚e modlitwa pozostaje jedynie na

ustach, a nie ma modlitwy sercem. Naprawd´ wa˚na jest jakoÊç modlitwy: by
˚ycie sta∏o si´ modlitwà.
Jestem ca∏kowicie przekonany,
o obecnoÊci Matki Bo˚ej w Medziugorju. Gdyby Jej tu nie by∏o, to to
wszystko by∏oby niemo˚liwe, nie by∏oby owoców. Przekonany jestem, ˚e to
jest Jej dzie∏o. Wspó∏czesnym chrzeÊcijanom chc´ poleciç: módlcie si´ i nie
przestawajcie si´ modliç. Nawet je˚eli
nie widzicie skutku, którego oczekujecie módlcie si´ dalej, trud˝cie si´, by
wasze ˚ycie modlitewne by∏o dobre.
Potraktujecie powa˚nie or´dzia Matki
Bo˚ej i módlcie si´ w ich duchu. Tego
bym radzi∏ ka˚dej napotkanej osobie”.
Pielgrzymi z Korei Po∏udniowej,
którzy podarowali marmurowà figur´
Matki Bo˚ej Królowej Pokoju, która
zosta∏a poÊwi´cona na miejscu pierwszych objawieƒ Matki Bo˚ej, w dniu 20
wrzeÊnia z okazji Êwi´ta narodowego
Korei zebrali si´ na Górze Objawieƒ.
W czasie modlitwy zwrócili si´ do Królowej Pokoju proszàc o Jej wstawiennictwo za ich podzielonym krajem. Na
ich proÊb´ o. Svetozar Kraljeviç OFM,
który prowadzi∏ modlitw´ na Górze
Objawieƒ og∏osi∏ dzieƒ 20 wrzeÊnia
Dniem Korei w Medziugorju.
Znana zakonnica s. Briege McKenna, która jest jednà z wiodàcych osób
w ruchu charyzmatycznym wraz z o.
Kevinem Scale i cz∏onkami jego rodziny sp´dzi∏a tydzieƒ w Medziugorju od
15 do 20 wrzeÊnia 2001 r. Podczas
swego pobytu modli∏a si´ w samotnoÊci na Górze Objawieƒ, na Kri˚evacu
i w koÊciele.

Kàcik wydawniczy
W mi∏osierdziu swoim Bóg obdarza
nas niezwyk∏ymi darami. Nie ma nic
straconego i wszystko mo˚na osiàgnàç
dzi´ki modlitwie i postowi, jak nas
o tym zapewnia Gospa. I dzisiejsza sytuacja Êwiata i jego przysz∏oÊç, nie jest
pod banderà przemocy stron politycznych, które uwa˚ajà, ˚e majà racj´,
lecz pod znakiem mi∏osierdzia Bo˚ego,
które powinniÊmy przyzywaç tak jak to
objawi∏ Pan Jezus Êw. Faustynie. 18 listopada okno papieskie na Watykanie,
sta∏o si´ echem wzgórza Objawieƒ,
skàd przez tyle lat, a szczególnie
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w ostatnich miesiàcach, p∏ynie goràca
proÊba Matki NajÊwi´tszej o pokój. Ojciec Âwi´ty przed modlitwà „Anio∏
Paƒski” powiedzia∏, ˚e „pokój wymaga nie tylko modlitwy, ale postu i ja∏mu˚ny” i wezwa∏ wszystkich, aby piàtek 14 grudnia sta∏ si´ dniem modlitwy
i postu w intencji pokoju na Êwiecie.
Zapowiedzia∏ równie˚ spotkanie modlitewne przedstawicieli ró˚nych religii w Asy˚u na 24.01.02 r. i poleci∏
wszystkich Królowej Pokoju.
Przyk∏adem na przytoczone s∏owa
niech b´dzie fragment Êwiadectwa by∏ego terrorysty zamieszczonego w ksià˚ce:
„Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie” –
ks. Pietro Zorza.

Od terrorysty
do misjonarza pokoju
Nazywam si´ Mark Lenaghan. Mam
28 lat. Mojà opowieÊç mog´ zaczàç od
dnia 24.06.81 r., kiedy Matka Bo˚a objawi∏a si´ w Medziugorju, ja zaÊ by∏em
na ostatnim roku na Uniwersytecie
w BelfaÊcie. Studiowa∏em polityk´
ZSRR i histori´ Rosji. By∏em zafascynowany marksizmem, natomiast stanowczo przeciwny Bogu, wierze i KoÊcio∏owi. Studiowa∏em filozofi´ marksistowskà. By∏em przeciwko wszystkiemu, co nie uwzgl´dnia∏o marksistowskiej polityki. To w∏aÊnie wtedy zosta∏em ochotnikiem IRA. W 1973 r., jeszcze jako ch∏opiec zapisa∏em si´ do IRA.
Roznosi∏em ulotki i temu podobne rzeczy, ale trzyma∏em si´ zawsze z boku.
Dopiero w 1979 r., kiedy mia∏em 18 lat,
postanowi∏em
zaanga˚owaç
si´
w prawdziwà dzia∏alnoÊç organizacji.
Zdawa∏em sobie spraw´ z tego co robi´.
By∏em zimny i wyrachowany w swym
zamiarze pe∏nego przystàpienia do IRA.
Pewnie nie s∏yszeliÊcie nigdy o zasadach moralnych jakie obowiàzujà w Irlandzkiej Armii Republikaƒskiej.
Trzeba byç naprawd´ twardym, by
walczyç o wolnoÊç, braterstwo, pokój
i te sprawy. Ale kiedy dziÊ patrz´
wstecz, widz´ wÊciek∏oÊç, mÊciwoÊç,
agresj´ i okrucieƒstwo. Gdy by∏em na
przeszkoleniu, znalaz∏em te cechy
w ludziach z oddzia∏ów IRA. Przeszed∏em z kompanii karnej (w tamtym
okresie zrani∏em ksi´dza, który by∏ antykomunistà) do tzw. armii. Tam szko-

lili nas w pos∏ugiwaniu si´ bronià maszynowà, granatami, materia∏ami wybuchowymi, abyÊmy mogli zabijaç
wszystkich naszych wrogów i ludzi
z Brytyjskich Si∏ Bezpieczeƒstwa.
Jednà z fundamentalnych zasad
IRA by∏o, ˚e gdy zabijasz, musisz to
robiç nie karabinem lecz sercem.
Musisz u˚ywaç broni, anga˚ujàc w to
ca∏à energi´, wszystkie uczucia. I tak
by∏o. Bra∏em udzia∏ w okrutnych, niszczycielskich atakach, jak ten w… To
by∏a rzeê. Mnóstwo rannych ludzi. By∏em Êlepy i bez serca! UpadliÊmy tak
nisko, ˚e masakry nie robi∏y na nas
˚adnego wra˚enia. Nam wystarcza∏o,
gdy byliÊmy zranieni. Wtedy wydawa∏o nam si´, ˚e umieramy! Taki by∏ nasz
brak uczuç, serca i tego wszystkiego,
o czym tutaj mówi Matka Bo˚a – pokoju, radoÊci i mi∏oÊci!
15.02.82 r. przeprowadzi∏em udanà
akcj´ na Falls Road w BelfaÊcie. Zaatakowa∏em ˚o∏nierza i uciekaliÊmy na
motocyklu. Siedzia∏em z ty∏u i trzyma∏em w r´ce broƒ, z której strzela∏em. Za
rogiem wpadliÊmy na blokad´ wojskowà. Nie wiem jakim cudem jeszcze ˚yj´. Tylko Bóg to wie, poniewa˚ ˚o∏nierz, widzàc mnie z bronià natychmiast
otworzy∏ ogieƒ. Nie dosta∏em, bo przewróciliÊmy si´ razem z motocyklem.
Na rozprawie ˚o∏nierz przyzna∏, ˚e trafi∏by mnie, gdybym nie upad∏. DziÊ rozumiem, ˚e by∏a to jedna z tych chwil,
kiedy w moim ˚yciu interweniowa∏
Bóg. Przyjaciel pomóg∏ mi, ale ˚o∏nierze zabrali nas do wi´zienia w BelfaÊcie. Przes∏uchano nas i skazano na
dwanaÊcie lat w blokach. W wi´zieniu
zaanga˚owa∏em si´ czynnie w dzia∏alnoÊç szpiegowskà na rzecz IRA.
Moje pierwsze zetkni´cie si´ z rzeczywistoÊcià Medziugorja nastàpi∏o
w wi´zieniu i wywar∏o na mnie rewolucyjny wp∏yw. Sta∏o si´ to za sprawà
mszy Êw. Wielkanocnej. Trzeba przy
tym zaznaczyç, ˚e msza Êw. w wi´zieniu by∏a idealnà okazjà do spotkaƒ dla
wszystkich cz∏onków IRA, podczas
której przekazywano sobie informacje,
uk∏adano plany itp. Paradoksem jest, ˚e
IRA w∏aÊnie do takich celów wykorzystywa∏a msz´ Êw., Eucharysti´! Tamtego dnia równie˚ ja czeka∏em na okazj´,
˚eby przekazaç i otrzymaç wiadomoÊç;
mszà Êw. zupe∏nie si´ nie interesowa∏em. W∏aÊnie wtedy ojciec Kelly, kapelan wi´zienny, zaczà∏ mówiç o szeÊcior-

gu m∏odych ludziach, którzy spotykajà
si´ z Maryjà w Medziugorju. Mówi∏ do
nas o odkupieniu ludzi upad∏ych, moralnie zagubionych, grzesznikach. Naszà
reakcjà by∏ Êmiech. By∏o to dla mnie,
w tym momencie, trudne, bardzo trudne
wyzwanie. Jednak w tamtej chwili
czu∏em, ˚e stoj´ w obliczu prawdy. Po
mszy Êw. zatrzyma∏em ksi´dza i poprosi∏em o wi´cej informacji na ten temat.
Wàtpi∏em, ˚e mi wierzy. Tak czy owak
powiedzia∏ mi: „Je˚eli chcesz wiedzieç
wi´cej, skontaktuj´ ci´ z tymi ludêmi.
WyÊlà ci ksià˚ki i broszury”. To by∏ decydujàcy moment mojej przemiany!
Jakby powoli, lecz coraz szerzej otwiera∏y si´ jakieÊ drzwi. By∏em zmieszany
w∏asnà proÊbà. Ca∏y dr˚a∏em.
Tak wi´c przys∏ano mi do wi´zienia
ksià˚ki i broszury. Zaczà∏em je przeglàdaç. Pami´tam zdj´cie Vicki. Spojrza∏em na jej twarz i poczu∏em, ˚e ta twarz
mówi prawd´. Ta twarz nie mog∏a k∏amaç! Czu∏em, ˚e cierpi, ˚e naprawd´ ujrza∏a Matk´ Bo˚à! Powoli zaczyna∏em
si´ otwieraç. Wiedzia∏em, ˚e przede
mnà jest nie∏atwa droga. Ci z IRA nie
pozwalali mi zapomnieç, kim by∏em.
Zaczà∏em uÊwiadamiaç sobie ile z∏a
moralnego i nieszcz´Êç wyrzàdzi∏em
jako terrorysta. Rozwa˚a∏em rzeczywistoÊç tajemnic, myÊla∏em o Bogu,
Mi∏oÊci i Dobroci. RozmyÊla∏em o tym,
jak ktoÊ, kto podk∏ada∏ bomby mo˚e
uznaç dobroç Bo˚à, Mi∏oÊç, pojednanie
i przebaczenie – oto przeszkody jakie
wy∏ania∏y si´ na mej drodze. Ale powoli, stopniowo umacnia∏em si´ i wszelkie
trudnoÊci zacz´∏y znikaç. Najbardziej
cià˚y∏a mi myÊl o moich ci´˚kich przewinieniach. Jestem przekonany, ˚e dobroci Bo˚ej i Maryi zawdzi´czam, i˚ nie
zatrzyma∏em si´ na tej drodze. Zrozumia∏em, ˚e stoj´ w obliczu prawdy
i mog´ jà tylko przyjàç lub odrzuciç.
Musia∏em wreszcie wybraç! Musia∏em wypowiedzieç s∏u˚b´ w IRA
w wi´zieniu, co nastr´cza∏o mi wiele
trudnoÊci. Zaczà∏em si´ modliç i rozpowszechniaç w wi´zieniu or´dzia, rozdawa∏em broszury. Niektórzy z moich
eks-towarzyszy przyjmowali je, niektórzy zacz´li mi pomagaç w rozpowszechnianiu materia∏ów. I wiem, ˚e
kontynuujà t´ prac´ poza wi´zieniem.
Jeszcze inni sà nadal w wi´zieniu i pracujà dla Medziugorja, poniewa˚ spotkali si´ z Mi∏oÊcià. Znam prawdziwe nawrócenia, które mia∏y miejsce w wi´zieniu. Odkry∏em Pismo Âwi´te. Otrzy-
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ma∏em dar zrozumienia co si´ dzieje
podczas Eucharystii. Zaczà∏em czytaç
Bibli´ w wi´zieniu wraz z innymi ludêmi. Na poczàtku obawia∏em si´, ale zaczà∏em czytaç histori´ Dawida, jego doÊwiadczenie grzechu, jako mordercy
i cudzo∏o˚nika. Zrozumia∏em, ˚e Bóg
kocha wszystkie swoje dzieci, nawet te,
które sà daleko od Niego. DoÊwiadczy∏em pot´gi modlitwy. Kiedy wsadzono
mnie do wi´zienia, moja rodzina – jest
w niej wiele zakonnic – modli∏a si´
o moje nawrócenie. Poprzez modlitw´
przejawia si´ pot´ga Bo˚ej Mi∏oÊci.
Zwolniono mnie na Wielkanoc po
oÊmiu latach. W sierpniu przyjecha∏em
do Medziugorja. By∏o to jakby przybycie do domu. Tyle czyta∏em i tyle dozna∏em w swym sercu. Poszed∏em odwiedziç widzàcych: Vick´ i Mari´.
Dzi´ki Eucharystii zaczà∏em rozumieç wielkoÊç Chrystusa i pokocha∏em msz´ Êw. Rozmawia∏em o tym
w wi´zieniu z ojcem Kelly. UÊwiadomi∏ mi obowiàzki wobec wiernych
i koniecznoÊç zachowania pokory
przed Bogiem, bowiem dar ów nie jest
udzielany ka˚demu. Trzeba go przyjàç
z pokorà. Ojciec Kelly odkry∏ w mojej
przesz∏oÊci ten dar, pomimo tego, kim
by∏em, iloma nieszcz´Êciami moja
przesz∏oÊç by∏a naznaczona. Zaufa∏ mi
i tak zacz´∏a si´ moja droga do stanu
duchownego. Odby∏em roczne przygotowanie duchowne i trzyletni kurs filozofii, bo wczeÊniej studiowa∏em tylko
marksizm. Zaczà∏em nauk´ w wi´zieniu. Teraz, gdy wróc´ b´d´ studiowa∏
teologi´ w seminarium Towarzystwa
Misjonarzy Êw. Józefa w Dublinie.
Pragn´ zostaç ksi´dzem.
Dzi´ki Medziugorju zrozumia∏em,
˚e ludzie tacy jak ja – terroryÊci, ˚o∏nierze brytyjscy, prostytutki – sà ofiarami samych siebie, w∏asnej psychiki,
sytuacji spo∏ecznej, ekonomicznej
i politycznej. Bóg darzy nas wszystkich wspó∏czuciem. Chce nam pomóc,
podnieÊç si´ z upadku, byÊmy do Niego wrócili i robi to, tak jak uczyni∏
w moim przypadku.
Na Wielkanoc 1989 r. siedzia∏em
pod krzy˚em obok koÊcio∏a w Medziugorju, gdy podesz∏a do mnie jakaÊ
dziewczyna i oÊwiadczy∏a, ˚e pewien
Anglik, który zna mnie ze s∏yszenia
chcia∏by ze mnà porozmawiaç. By∏
˚o∏nierzem w BelfaÊcie. Zaczà∏ opowiadaç mi o swych religijnych prze˚y-

ciach, podobnych do moich, jakich dozna∏ po odbyciu s∏u˚by w BelfaÊcie par´ lat temu. Gdy opowiada∏, uÊwiadomi∏em sobie, ˚e ten cz∏owiek by∏ na
posterunku na Fall Road dok∏adnie
podczas strzelaniny, po której trafi∏em
do wi´zienia. Trudno to pojàç ludziom,
lecz w Medziugorju nie jest to nic niezwyk∏ego, ˚e ja – bojownik IRA i on –
˚o∏nierz brytyjski, ró˚ni moralnoÊcià,
kulturà tradycjami, uczuciami, strzelajàcy kiedyÊ do siebie w BelfaÊcie –
spotykamy si´ tutaj znowu, ˚eby podaç sobie r´ce.

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 1/2 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, 642-542
– 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 2002 r. w Medziugorju. Temat: „Módlcie si´,
módlcie si´, módlcie si´...” oraz II mi´dzynarodowe rekolekcje dla par ma∏˚eƒskich:
„obud˝cie mi∏oÊç w rodzinach”, odb´dà si´ od
28.02 do 03.03.02 r. w sali za koÊcio∏em. Op∏ata na pokrycie kosztów rekolekcji: 50 DM od
pary ma∏˚eƒskiej, zakwaterowanie w∏asne.

Zg∏oszenia na w/w spotkania kierowaç 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 2002 r.
Informacje i kwestionariusz zg∏oszeniowy
mo˚na otrzymaç w Redakcji. Zg∏oszenia do 15
grudnia 2001 r.
Rekolekcje „post i modlitwa” dla polaków
odb´dà si´ w Medziugorju od 26.01. do
01.02.2002 r. Informacje i zapisy 0 (xxxx) 12
647-86-23
8 grudnia 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: Królowa
Pokoju, ul. Kwartowa 24/3 31-419 Kraków,
16001013-2001-160883-001.
W noc sylwestrowà medziugorski koÊció∏
jest miejscem, gdzie gromadzi si´ m∏odzie˚ z ca∏ego Êwiata. Czuwanie – ró˚aniec i adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu – rozpocznie si´ o 22:
00, a zakoƒczy si´ mszà Êw. o pó∏nocy. Równie˚
w tym roku w ˚ó∏tym budynku umieszczone b´dzie telebim i namiot dla wszystkich, którzy nie
zmieszczà si´ w koÊciele. Przyjed˝ do Medziugorja i powitaj Nowy Rok na modlitwie z Jezusem i Maryjà! Wyjazd noworoczny od 29.12
– 05.01.02, informacje w Redakcji lub 0 (xxxx)
33 8773824.
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
W. Kapica, Z. Oczkowska
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
isnieje z ofiar
Wszystkim naszym czytelnikom,
przyjacio∏om i wspó∏pracownikom
sk∏adamy najlepsze ˝yczenia radosnych
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Oby Królowa Pokoju sprawi∏a
aby nasza wspólna radoÊç
z narodzenia Dzieciàtka Jezus
obfitowa∏a w Pokój w naszych
sercach, w naszych rodzinach
i we wszystkich narodach Êwiata.
Redakcja

