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Or´dzie 25. stycznia 2001 r.
„Drogie dzieci!
Teraz, kiedy wcià˝ jeszcze
oglàdacie si´ wstecz na ubieg∏y rok, wzywam was kochane
dzieci, abyÊcie wejrzeli g∏´boko w swoje serca i zdecydowali si´ byç bli˝ej Boga i modlitwy. Kochane dzieci, wcià˝
jeszcze jesteÊcie przywiàzani
do ziemskich rzeczy, a ma∏o do
˝ycia duchowego. Niech wi´c
moje dzisiejsze wezwanie stanie si´ zach´tà, do opowiedzenia si´ za Bogiem i do codziennego nawracania si´. Kochane dzieci, nie mo˝ecie si´
nawróciç, jeÊli nie porzucicie
grzechu i nie zdecydujecie si´
mi∏owaç Boga i bliêniego. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie.

Porzuçcie grzech
W ostatnim or´dziu Matka Bo˚a wzywa∏a
nas do modlitwy w intencji pokoju; pokoju we
w∏asnym sercu i w tym niespokojnym Êwiecie.
Nie mog´ szukaç pokoju i modliç si´ o pokój,
kiedy moje serce jest niespokojne, niepojednane, kiedy w moim domu nie ma harmonii. Sercem, które nie poszukuje Boga, od którego pochodzi ka˚dy pokój, nie mog´ modliç si´ o pokój na Êwiecie. Bez Jezusa, do którego prowadzi nas Maryja nie mo˚na osiàgnàç ˚adnego pokoju. Ludzkie wysi∏ki w tym kierunku sà
dobre, konieczne, ale nie przyniosà prawdziwego pokoju serca.
Tak jak mówi Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II:
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwoÊci, nie ma
sprawiedliwoÊci bez przebaczenia”. SprawiedliwoÊç i przebaczenie sà podstawà pokoju. Serce,
które nie jest z∏àczone z Jezusem, nie mo˚e byç
sercem sprawiedliwym, i to powoduje, ˚e cz∏o-
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Do koƒca umi∏owali

wiek w∏asnymi si∏ami nie mo˚e przebaczyç. Jest
niemo˚liwe aby w ˚yciu nie ubrudziç ràk; jest
niemo˚liwe aby nie grzeszyç, tak jak jest niemo˚liwe, ˚eby nie doÊwiadczaç cierpienia, dni
ciemnoÊci, pomy∏ki s∏ownej. Prawdziwy problem powstaje wtedy, gdy nie umyjemy ràk, je˚eli si´ nie oczyszczamy, nie spowiadamy, je˚eli pozwalamy, aby ogarn´∏a nas desperacja. Nie
ma takich upadków, z których nie moglibyÊmy
si´ podnieÊç i powróciç na dobrà drog´. To
prawda, ˚e Bóg dopuszcza kuszenie (próby),
aby w ten sposób przyciàgnàç nas bardziej do
samego Siebie, aby nas przygotowaç na wi´ksze
∏aski, którymi nas pragnie ubogaciç.
Kiedy zanurzamy si´ w grzechu, w niepowodzeniach, cz´sto o taki stan oskar˚amy innych; dlatego w ten sposób bardzo ∏atwo wymykajà si´ nam argumenty do powrotu na dobrà drog´, która prowadzi do Boga i do Êwiat∏a. Wtedy równie˚ ∏atwo popadamy w lenistwo, agresj´ lub desperacj´ i sami siebie zabijamy. Widzimy, ˚e ta droga nie jest dobra, ale
nie mamy si∏y do zawrócenia z niej. Dok∏adnie
tak jak mówi Êw. Pawe∏: „∏atwo przychodzi mi
chcieç tego, co dobre, ale wykonaç – nie. Nie
czyni´ bowiem dobra, którego chc´, ale czyni´
to z∏o, którego nie chc´. Nieszcz´sny ja cz∏owiek!” Pó˝niej dodaje: „Któ˚ mnie wyzwoli
z cia∏a, co wiedzie ku tej Êmierci? Dzi´ki niech
b´dà Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 7,18.24). Tylko Bóg mo˚e przemieniç z∏o w mi∏oÊç, ufnoÊç, przebaczenie. Jedynym przyjacielem, który ci pozostaje jest
Jezus. To On przeszed∏ przez Êwiat dobrze
czyniàc. To On by∏ otoczony grzesznikami,
których uwolni∏ od z∏a. On nie przyszed∏, aby
pot´piaç, ale aby kochaç, przebaczaç i prowadziç do Êwiat∏a. Lekarz nam pomaga, gdy jesteÊmy chorzy fizycznie, psychiatra gdy cierpimy psychicznie, a Jezus pomaga nam, gdy jesteÊmy przywiàzani do z∏a, s∏aboÊci, uzale˚-
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nieƒ, depresji, zranieƒ, niesprawiedliwoÊci,
z∏ych s∏ów, czynów i myÊli.
Aby prowadziç nas do Jezusa Maryja ju˚
od 20. lat przychodzi i do nas mówi. Mówi
nam, abyÊmy nie patrzyli w przesz∏oÊç, w miniony rok, ale abyÊmy patrzyli w g∏´bi´ naszego serca, w którym mieszka Bóg. Przesz∏oÊç
jest czymÊ co ju˚ si´ wydarzy∏o; przysz∏oÊç jest
czymÊ, czego jeszcze nie ma; to co jest najwa˚niejsze to jest nasze dzisiaj, ten moment, który
si´ nie powtórzy. Od naszego dzisiaj zale˚y nasze jutro, nasza przysz∏oÊç. Dzisiaj, teraz decyduj´ si´ na Boga lub nie. Teraz decyduj´ si´ na
modlitw´. Teraz mog´ otworzyç moje serce lub
nie. Matka Bo˚a w swoich or´dziach cz´sto
mówi o sercu: „Módlcie si´ sercem”, „PoÊcie
sercem”, „NaÊladujcie mnie sercem”, „Adorujcie mego Syna sercem”. Jako ludzie mamy
wiele organów, które s∏u˚à nam do ˚ycia: mamy oczy aby widzieç, uszy aby s∏yszeç, serce
aby si´ modliç. Mo˚emy wykonywaç równie˚
wiele czynnoÊci bez serca. Mo˚emy wymawiaç modlitwy bez serca. Mo˚na gotowaç,
uczyç bez serca, lekarze mogà leczyç bez serca.
Ale to wszystko przypomina potraw´ bez soli.
Maryja pragnie obudziç nasze serca. Sercem
przybli˚amy si´ do Boga, a nie tylko poprzez
rozum. Tak jak mawia∏ „Ma∏y Ksià˚e”: „Tylko
sercem widzimy dobro”. I to jest wa˚ne poniewa˚ pewne horyzonty sà ukrte dla wzroku.
Czasami trzeba przymknàç oczy, aby zobaczyç
lepiej. Kiedy Biblia i Matka Bo˚a mówià o sercu, nie majà na myÊli serca jako organu fizycznego, który rejestruje emocje radoÊci lub smutku. Serce naszego wn´trza, jest rzeczywistoÊcià o wiele g∏´bszà, jest obszarem, w którym
rodzi si´ modlitwa, jest spotkaniem z Bogiem.
Duch Bo˚y, który w nas mieszka jest jak korzeƒ drzewa, którego nie widzimy, a dzi´ki
któremu drzewo ˚yje. Nasze ˚ycie czasami
przypomina tonàcego, któremu zosta∏o rzucone ko∏o ratunkowe. To on decyduje czy si´ go
uchwyci czy nie. Maryja wk∏ada Êrodki w nasze r´ce. Od nas zale˚y czy pos∏uchamy Jej
matczynego g∏osu, czy nie. Jej r´ce sà wyciàgni´te do nas. Mówi nam: „Kochane dzieci,
nie mo˚ecie si´ nawróciç, jeÊli nie porzucicie
grzechu i nie zdecydujecie si´ mi∏owaç Boga
i bli˝niego”. To tak jak lina, która trzyma przycumowanà ∏ód˝ sprawia, ˚e ∏ód˝ nie mo˚e si´
ruszyç. Tak samo i moja modlitwa, nie prowadzi do mojego wzrostu na drodze wiary i nawrócenia, je˚eli wià˚e mnie nienawiÊç, brak
przebaczenia, je˚eli zabijam ˚ycie s∏owem
i czynem, egoizmem, je˚eli nie przerywam
ka˚dego zwiàzku ze z∏em. Potrzebujemy uwolniç si´ od wszystkiego co nas zniewala i wi´zi,
aby modlitwa jako Êrodek prowadzi∏a nas drogà do Boga. Dzi´kujemy Ci Matko, ˚e nie zra˚asz si´ naszymi niepowodzeniami.

O. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Pokój, pokój, pokój,
„Pokój, pokój, pokój, pojednajcie si´
z Bogiem i ze sobà nawzajem”.
Tak brzmi podstawowe or´dzie, które
Matka Bo˚a da∏a w Medziugorju w trzecim dniu objawieƒ. „Wo∏anie o pokój”
dochodzi obecnie prawie z ka˚dego zakàtka ziemi i ze wszystkich ust. Z jednych o ten prawdziwy, Bo˚y pokój, którym nas mo˚e jedynie obdarzyç Bóg poprzez dar powrotu do Niego, z innych ust
dochodzi wo∏anie przynajmniej o ten pokój ziemski, ale jak˚e nietrwa∏y. Fakt pozostaje jeden wszyscy pragnà pokoju
i mówià o nim. Nie wszyscy natomiast
wiedzà jak go osiàgnàç i jakie warunki
trzeba dope∏niç, aby go posiàÊç. Matka
Bo˚a niestrudzenie przez ponad dwadzieÊcia lat, w swych or´dziach, przypomina nam i wskazuje drog´ do uzyskania pokoju, ale ile osób wzi´∏o sobie to
matczyne wo∏anie do serca?
Kiedy wybuch∏a wojna i rozpoczà∏ si´
rozpad by∏ej Jugos∏awii, mogliÊmy zobaczyç znaczenie tego nawo∏ywania Maryi
przez pierwsze 10 lat objawieƒ. Teraz po
wydarzeniach z wrzeÊnia 2001 roku widzimy zagro˚enie dla ca∏ego Êwiata.
I co? I praktycznie nic si´ nie zmienia na
lepsze. Âwiat dalej robi swoje, mo˚e nawet bardziej – w sposób lepiej widoczny
– dà˚y do samozag∏ady ni˚ wczeÊniej.
Mo˚na by tu Êmia∏o przywo∏aç scen´
z ˚ycia Êw. Franciszka.
„Kiedy Franciszek przyszed∏ do Arezzo, ca∏e miasto wstrzàÊni´te by∏o wojnà
domowà i zagro˚one ca∏kowitym samozniszczeniem. Zatrzymawszy si´ na
przedmieÊciu, zobaczy∏ radoÊnie unoszàcych si´ ponad miastem szatanów i sk∏óconych mieszkaƒców zmierzajàcych do
wzajemnego wymordowania si´”.
Z ca∏ego serca powinniÊmy dzi´kowaç Bogu za dar Matki NajÊwi´tszej i Jej
objawieƒ w Medziugorju, jak równie˚
i za wspó∏czesnego nam Êw. Franciszka –
papie˚a Jana Paw∏a II – który tak samo
niestrudzenie jak Matka Bo˚a, nawo∏uje
wszystkich i wsz´dzie do prawdziwego
pokoju z Bogiem i w Bogu. Nie sposób
teraz przywo∏ywaç ich synchronizowanego nawo∏ywania do nawracania si´ i do
powrotu do Boga: jedynego i prawdziwego pokoju. Wiele natomiast mówi sama
postawa Ojca Âwi´tego i jego dzia∏ania

poczynione w tym kierunku. Jego or´dzia
na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju oraz zaanga˚owanie w czynne akty wezwaƒ do modlitwy i postu w intencji pokoju, sà ju˚
odpowiedzià, na nieustanne wo∏anie p∏ynàce od Królowej Pokoju. W ostatnim
swoim noworocznym or´dziu Papie˚ powiedzia∏: „... doszed∏em do przekonania,
˚e pogwa∏cony porzàdek mo˚na przywróciç w pe∏ni jedynie wtedy, gdy z∏àczymy
ze sobà sprawiedliwoÊç i przebaczenie.
Filarami prawdziwego pokoju sà sprawiedliwoÊç i ten szczególny rodzaj mi∏oÊci, jakim jest przebaczenie. Przebaczenie
przeciwne jest ˚ywieniu uraz i ch´ci zemsty, nie sprzeciwia si´ jednak sprawiedliwoÊci. Przebaczenie w rzeczywistoÊci
jest przede wszystkim decyzjà osobistà,
wyborem serca, które sprzeciwia si´
spontanicznemu instynktowi, by za z∏o
odp∏acaç z∏em. Najwi´kszà zach´tà do takiego wyboru jest mi∏oÊç Boga, który nas
przygarnia mimo naszego grzechu. Cz∏owiek, który przebacza lub prosi o wybaczenie, rozumie, ˚e istnieje Prawda wi´ksza od niego, a przyjmujàc jà, mo˚e wyrastaç ponad samego siebie. Modliç si´
o pokój znaczy: otworzyç ludzkie serce,
by mog∏a je nape∏niç o˚ywcza moc Boga;
prosiç o sprawiedliwoÊç i zapanowanie
odpowiedniego porzàdku; prosiç o wolnoÊç; b∏agaç o ∏ask´ przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla ka˚dego, kto ze swej strony pragnie wybaczyç
zniewagi, jakich dozna∏. Nie ma pokoju
bez sprawiedliwoÊci, nie ma sprawiedliwoÊci bez przebaczenia – nie przestan´
powtarzaç tego upomnienia wszystkim,
którzy z tego czy innego powodu ˚ywià
w sobie nienawiÊç, pragnienie zemsty, ˚àdz´ zniszczenia. Oby w tych burzliwych
czasach ca∏a rodzina ludzka odnalaz∏a
prawdziwy i trwa∏y pokój, taki, który mo˚e si´ zrodziç wy∏àcznie ze spotkania
sprawiedliwoÊci z mi∏osierdziem!”
Ws∏uchujàc si´ w or´dzia Matki Bo˚ej
i Ojca Âwi´tego staƒmy si´ nosicielami
pokoju. Amen
Ewa

Bramy
piekielne
go nie
przemogà!
Wielokrotnie s∏yszeliÊmy jak mówi∏:
„G∏ównym celem demona jest doprowadziç do tego, ˚ebyÊmy uwierzyli, ˚e on nie

istnieje!”. Ojciec Gabriel Amorth jest
najbardziej znanym egzorcystà na Êwiecie,
za∏o˚ycielem i przewodniczàcym ad honorem Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Egzorcystów. Ksiàdz Amorth posiada
wieloletnie doÊwiadczenie w walce ze
z∏ym oraz czu∏à i goràcà mi∏oÊç do Matki
Bo˚ej („to Jej zawierzy∏em, gdy zosta∏em
mianowany egzorcystà, proszàc Jà, aby
otoczy∏a mnie swym p∏aszczem. By∏em
przekonany, ˚e tam odnajd´ odpowiednie
schronienie – stwierdza o. Amorth – potem posypa∏y si´ pogró˚ki ze strony demona, ale nigdy nic mi si´ nie sta∏o!”).
Od czasu do czasu o. Amorth b´dzie
nam towarzyszy∏ na ∏amach Echa swymi refleksjami, abyÊmy mogli g∏´biej
zrozumieç owà nadprzyrodzonà rzeczywistoÊç, która dzia∏a w ˚yciu ka˚dego
z nas w sposób ukryty, niejednokrotnie
b´dàc przyczynà straszliwych cierpieƒ
i trudnoÊci ludzi nara˚onych na jej dzia∏anie. Celem tego stwierdzenia nie jest
jakiÊ alarm na wyrost, ani tym bardziej
„demonizowanie” z∏a wszelkiego rodzaju. Ma ono raczej wychowaç nas do
zdrowego ˚ycia duchowego, z zachowaniem równowagi, zawierzeniem Bogu
a nade wszystko Maryi, która – wyst´pujàc w Apokalipsie – jest symbolem KoÊcio∏a, który definitywnie zetrze g∏ow´
w´˚a. „Duch Âwi´ty wspiera KoÊció∏ –
mówi ks. Amorth – bramy piekielne go
nie przemogà, ale prawdà jest równie˚
i to, ˚e KoÊció∏ powinien zdawaç sobie
spraw´ z faktu, ˚e piek∏o jest rzeczywistoÊcià, która zagra˚a ˚yciu wiernych, a zatem winien przedsi´wziàç odpowiednie
dzia∏ania, aby chroniç swoje dzieci”.
Niestety, nie zawsze tak jest. Liczba
oficjalnie mianowanych egzorcystów
jest nieznaczna, co oznacza, ˚e duchowieƒstwo i episkopat nie wierzà w demona, ani nawet we w∏adz´ wyp´dzania go,
którà da∏ nam Jezus: „Od trzech stuleci
KoÊció∏ ∏aciƒski, w przeciwieƒstwie do
KoÊcio∏a prawos∏awnego oraz do wielu
wyznaƒ protestanckich – niemal˚e ca∏kowicie zaprzesta∏ wykonywania pos∏ugi
egzorcyzmów. Istnieje wiele episkopatów, które sà przeciwne egzorcyzmom,
jak równie˚ ca∏e narody pozbawione egzorcystów, jak na przyk∏ad Austria,
Szwecja, Hiszpania i Portugalia. Sà to
przera˚ajàce braki. Kiedy jakiÊ kap∏an
zostaje mianowany biskupem, staje wobec pewnego artyku∏u Kodeksu Prawa
Kanonicznego, który daje mu wy∏àczne
prawo do mianowania egzorcystów. Od
ka˚dego biskupa mo˚na wymagaç owego
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minimum, jakim jest asystowanie przy
egzorcyzmie, przynajmniej jednym –
zwa˚ywszy na to, ˚e ma podjàç tak wa˚nà decyzj´. Niestety, prawie nigdy to si´
nie zdarza”. Jest to przepe∏niony bólem,
lecz nader realistyczny komentarz ks.
Amortha. WiadomoÊç o tak wielkim niedowiarstwie poÊród biskupów dotar∏a
pewnego dnia do Jana Paw∏a II, który odpar∏ krótko i w´z∏owato: „Kto nie wierzy
w demona, nie wierzy w Ewangeli´!”.
Ten rodzaj ignorancji w ∏onie samego
KoÊcio∏a os∏abia skutecznoÊç walki ze
z∏ym, a czasami wr´cz „wyszczerbia”
broƒ, którà KoÊció∏ posiada ju˚ od wieków. Tak jest w przypadku „Rytua∏u”
egzorcyzmów, który niedawno zosta∏
przedstawiony przez Konferencj´ Episkopatu W∏oskiego w nowym wydaniu.
„Sobór Watykaƒski II domaga∏ si´
przejrzenia niektórych tekstów. Zatem
potrzebne by∏y poprawki, a nie robienie
wszystkiego od nowa” – wyjaÊnia ks.
Amorth. W poprzednim Rytuale by∏y
modlitwy, które majà za sobà dwanaÊcie
wieków praktycznego doÊwiadczenia.
My wszyscy, egzorcyÊci, stosujàc na
prób´ modlitw´ z Nowego Rytua∏u ad interim, przekonaliÊmy si´, ˚e jest absolutnie nieskuteczna”.
Prosimy eksperta, by wyjaÊni∏ nam
na kilku przyk∏adach, jakie braki wyst´pujà w Nowym Rytuale: „W punkcie
15 jest mowa o meleficium (klàtwa,
przekleƒstwo, ˚yczenie ˝le drugiemu –
przyp. Red.) oraz o tym, jak nale˚y si´
zachowywaç w takim przypadku. Maleficium jest to z∏o, które mo˚na wyrzàdziç jakiejÊ osobie za poÊrednictwem
diab∏a. Mo˚e wyst´powaç w najrozmaitszej postaci, jak z∏o uroku (fatture),
przekleƒstwa, z∏e oko, woodoo, makumba. Rytua∏ rzymski wyjaÊnia∏, jak nale˚y stawiaç mu czo∏a. Nowy Rytua∏ natomiast stwierdza, ˚e obowiàzuje ca∏kowity zakaz odprawiania egzorcyzmów
w tego typu przypadkach. To absurd!
Albowiem maleficium stanowi podstawowà i najcz´Êciej spotykanà przyczyn´ op´taƒ diabelskich oraz chorób spowodowanych przez demona: nie mniej
ni˚ w dziewi´çdziesi´ciu%. I jak tu
mo˚na powiedzieç egzorcystom, ˚eby
wi´cej nie sprawowali swej pos∏ugi!
W innym punkcie, dok∏adnie mówiàc
pod numerem 16, stwierdza si´, ˚e nie
nale˚y sprawowaç egzorcyzmów, jeÊli
nie jest si´ pewnym obecnoÊci diabelskiej. Ale przecie˚ t´ pewnoÊç czy demon jest obecny w jakiejÊ osobie czy te˚

nie, mo˚na mieç tylko i wy∏àcznie odprawiajàc egzorcyzm!”.
Niestety, punkty te sà dowodem
braku doÊwiadczenia i mogà wr´cz
przynieÊç szkod´, a w ka˚dym bàd˝ razie nie rozwià˚à problemów spowodowanych przez szatana. Wobec tego nale˚a∏oby w tym miejscu zastanowiç si´,
czy w komisjach, które opracowywa∏y
Nowy Rytua∏ zasiadali eksperci egzorcyÊci – gwoli precyzji. Wszystko wskazuje na to, ˚e nie. Niemniej jednak sam
KoÊció∏ zatroszczy∏ si´ o rozwiàzanie tego „wypadku z przypadku”, postanawiajàc, ˚e Nowy Rytua∏ nie b´dzie narzucony z góry i pozwalajàc na u˚ywanie starego Rytua∏u, poprzez skierowanie zapytania do biskupa miejsca, który ch´tnie
go przeka˚e. Jest to sposób, aby wyjÊç
naprzeciw wszystkim potrzebom tych
osób, które troszczà si´ o oczyszczenie
naszych dusz z wp∏ywów z∏a. „Wszystko
si´ Êwi´ci i chroni – koƒczy ks. Amorth
– domy, szko∏y, Êrodki komunikacji….
Ale dzisiaj ochrona przed z∏ym ju˚ nie
istnieje. Nie istnieje ju˚ obrona, jak równie˚ modlitwy przeciwko niemu. Sam Jezus w „Ojcze nasz” nauczy∏ nas modlitwy o uwolnienie: „Ale nas zbaw ode
z∏ego. Zbaw nas od osoby szatana”. Po
w∏osku ta modlitwa zosta∏a przet∏umaczona w nieprawid∏owy sposób i teraz
modlimy si´; zbaw nas od z∏a. W ten
sposób mówi si´ o z∏u ogólnie, w którego g∏´bi nie poznaje si´ korzenia; tymczasem z∏o, o którym naucza∏ nasz Pan
Jezus Chrystus, przeciwko któremu mamy walczyç jest osobà konkretnà, rzeczywistà; jest nià szatan”.
Równie˚ Matka Bo˚a w swoich or´dziach wiele razy wzywa∏a nas do zdecydowanej walki przeciwko szatanowi,
abyÊmy czynili to z pe∏nà ÊwiadomoÊcià: „Drogie dzieci. Dzisiaj jak nigdy
dotàd wzywam was do modlitwy… Szatan jest silny i pragnie nie tylko zniszczyç ˚ycie ludzkie, ale równie˚ natur´
i planet´, na której ˚yjecie (25.01.91),
Tylko poprzez modlitw´ zwyci´˚ycie
wp∏yw szatana, gdziekolwiek b´dziecie
(07.08.86), Módlcie si´ nieustannie.
Módlcie si´ wi´cej. Tylko w ten sposób
szatan si´ stàd oddali (05.09.85), Je˚eli si´ modlicie, szatan nic wam nie mo˚e zrobiç, dlatego, ˚e nale˚ycie do Boga
i On patrzy na was. Odmawiajcie nieustannie ró˚aniec, niech on b´dzie zawsze w waszych r´kach, jako znak dla
szatana, ˚e nale˚ycie do mnie
(25.02.88)”.

Sà to s∏owa, które wzywajà nas do
czujnoÊci i do aktywnoÊci w walce przeciwko z∏u, ale sà to równoczeÊnie s∏owa
pe∏ne komfortu, dlatego, ˚e Matka Bo˚a
zapewnia nas, ˚e dzi´ki modlitwie, mi∏oÊci i sakramentom jesteÊmy ochronieni
i mo˚emy równie˚ mieç swój udzia∏
w oddaleniu nieprzyjaciela z naszego ˚ycia i ˚ycia naszych braci.
„KoÊció∏ doÊwiadcza w swojej drodze
ciàg∏ych s∏aboÊci. Znajduje si´ u stóp
Ducha Âwi´tego – kontynuuje nasz egzorcysta – dlatego, wszystkie walki szatana mogà mieç rezultaty tylko cz´Êciowe.
OczywiÊcie, szatan mo˚e wygraç walk´,
nawet wa˚nà, ale nigdy wojn´”.
s. Stefania

Pami´ci Ojca Slavko
Przeglàdajàc „Biuletyny Prasowe”
napisane jeszcze za ˚ycia ojca Slavko,
natkn´∏am si´ na poni˚szy komentarz by∏ego proboszcza o. Ivana Landeki, który
z okazji Âwiàt Wielkanocnych przedstawi∏ nowy ruch modlitewny istniejàcy we
W∏oszech. Obecnie z perspektywy czasu
i wydarzeƒ, które wszyscy znamy – okolicznoÊci Êmierci ojca Slavko – jak˚e aktualny wydaje si´ ten komentarz.

Droga Âwiat∏a – Via Lucis
W okresie Wielkiego Postu szczególnego znaczenia nabiera odprawianie
Drogi Krzy˚owej (Via crucis). Znajdujemy si´ obecnie w okresie bezpoÊrednio
poprzedzajàcym dzieƒ zmartwychwstania, kiedy to droga krzy˚owa Jezusa
Chrystusa i chrzeÊcijan przemienia si´
w via lucis – drog´ Êwiat∏a. NamacalnoÊç cierpienia i bólu w niewielkim
stopniu zbli˚a nas do cierpienia i bólu
Jezusa. RzeczywistoÊç zmartwychwstania jest o wiele bardziej odleg∏a dla naszych myÊli i odczuç. W ostatnich latach
we W∏oszech roÊnie interesujàcy ruch
modlitewny lub lepiej – nowa forma pobo˚noÊci. W czasie Drogi Krzy˚owej
rozwa˚a si´ 14 stacji m´ki i Êmierci Jezusa, natomiast we wspomnianym wy˚ej nowym ruchu modlitewnym, rozwa˚a si´ 14 stacji o zmartwychwstaniu
i wydarzeniach nast´pujàcych po nim.
W ten sposób uwag´ ludu Bo˚ego kieruje si´ na Jezusa Zmartwychwsta∏ego –
otoczonego chwa∏à. Niech dla wszystkich zarówno w ˚yciu prywatnym jak
i w ˚yciu KoÊcio∏a via crucis przemieni
si´ w via lucis.
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Nadchodzi czas „Wielkiego Postu”,
czas w którym dobrze by∏oby si´ zastanowiç nad istotà postu i w tym celu go wykorzystaç. Dzielimy si´ refleksjami o. Slavko na ten temat przedstawione podczas
rekolekcji „Post i modlitwa”.

Kulejàcy ChrzeÊcijanie
Post i modlitwa, wspólnie praktykowane sà podstawà ˚ycia duchowego, sà jak
dwie nogi.. Modlitwa jest pierwszà nogà
a post drugà. Wcale si´ nie zdziwi´, ˚e
tak wielu chrzeÊcijan dzisiaj kuleje. Nie
jest ∏atwo chodziç ciàgle na jednej nodze.
Chcia∏abym, abyÊmy w tych dniach
odkryli or´dzia dotyczàce postu i nimi
˚yli, poniewa˚ to po∏àczenie – modlitwa
i post – sà bardzo wa˚ne. Wiem, ˚e wiele osób rozpocz´∏o post i poszczà, poniewa˚ Maryja ich do tego wezwa∏a, ale widz´ w doÊwiadczeniach wielu osób, ˚e
nie tylko zagubiliÊmy praktyk´ postu,
ale równie˚ sens postu i to jest gorsze
ni˚ zatracenie praktyki postu.
Dlaczego? podam przyk∏ad: pewnego
dnia mo˚esz poczuç si´ ˝le i nie b´dziesz
poÊci∏, albo wyniknà inne przeszkody,
byç mo˚e jakieÊ Êwi´to. Kiedy przeszkody zniknà powrócisz do praktyki postu.
Inaczej si´ rzecz ma kiedy zatraca si´
sens postu – to jest powa˚nym problemem. Wiele osób, które zacz´∏y poÊciç,
spotkajà si´ z osobami, którzy sà przeciwni postowi. Mà˚ nie pozwoli ˚onie
poÊciç, rodzice nie pozwolà dzieciom
poÊciç. Ja znam wspólnoty zakonne,
w których mówià, ˚e prze∏o˚eni nie pozwalajà im poÊciç. Równie˚ we wspólnotach m´skich nie tylko ˚eƒskich. I pytajà mnie co majà wtedy czyniç?
Czy ja mam powiedzieç: nie bàd˝ pos∏uszny swoim prze∏o˚onym, albo nie
bàd˝ pos∏uszny m´˚owi, albo nie bàd˝cie
pos∏uszni rodzicom.
Ja w∏aÊnie si´ pytam: jak ktoÊ mo˚e
komuÊ zabroniç poÊciç?. A to si´ zdarza
dlatego, ˚e zagubiliÊmy sens postu.
Je˚eli znalibyÊmy sens postu, wtedy
gdy sami nie poÊcimy, widzàc ˚e ktoÊ inny poÊci, powiedzielibyÊmy mu: dobrze,
przynajmniej ty to robisz.
Kiedy ktoÊ mówi: nie wolno poÊciç,
nie pozwalam ci – to tak jakby ktoÊ zabroni∏ ci si´ modliç. Je˚eli ktoÊ mo˚e zabroniç ci modliç, si´ wtedy mo˚e ci równie˚ zabroniç poÊciç.
Okazuje si´, ˚e modliç si´ nikt nikomu nie mo˚e zabroniç. To jak ci mo˚e
zabroniç poÊciç? Podaj´ te wszystkie
fakty, abyÊcie zobaczyli jak bardzo

zagubiliÊmy sens postu. Dlatego trzeba si´ modliç o ∏ask´ postu. Je˚eli odkryjecie post razem z modlitwà, to
Êwiadczcie o tym, a to wystarczy, nie
dyskutujcie z lud˝mi.
Jest jeszcze jedna rzecz, którà chcia∏em jeszcze powiedzieç, a w której odkrywam wp∏yw szatana. MyÊl´ o doÊwiadczeniu osób, które chcia∏y poÊciç,
a ktoÊ kto si´ o tym dowiaduje, zaczyna
wyciàgaç wszystkie argumenty przeciwko: to jest niebezpieczne, jest niezdrowe. Te same osoby, kiedy widzà, ˚e
ktoÊ si´ upija, nic nie mówià. Zas∏aniajà
si´ wtedy, ˚e nie mogà zwracaç uwagi,
bo ktoÊ korzysta ze swojej wolnoÊci.
Kiedy widzà kogoÊ kto je za du˚o, te˚
nic nie mówià. Ale kiedy widzà, ˚e ktoÊ
poÊci to sà wtedy bardzo mocni w mowie i majà ca∏e mnóstwo argumentów.
Bardziej niebezpieczne jest za du˚o piç
ni˚ dwa dni poÊciç jak równie˚ za du˚o
jeÊç ni˚ poÊciç.
Je˚eli chodzi o ˚ycie duchowe, wewn´trzne to b´d´ mówi∏ o duchu, duszy
i ciele. Jezus poÊci∏ i powiedzia∏, ˚e Jego
uczniowie b´dà poÊciç. Pewnego razu
wys∏a∏ swoich Aposto∏ów z czterema
mocami, aby g∏osili Ewangeli´. Mieli
g∏osiç Ewangeli´, uzdrawiaç chorych,
przebaczaç grzechy i wyrzucaç z∏e duchy. Dzisiaj w Ewangelii równie˚ powtarzajà si´ te rzeczy. Pewnego dnia Aposto∏owie powracajà bardzo zadowoleni,
˚e uda∏o im si´ zdzia∏aç wiele rzeczy
w imi´ Jezusa. Uzdrawiali chorych, wyrzucali z∏e duchy, ale mieli problem,
z jednym przypadkiem i nie potrafili tego z∏ego ducha wyrzuciç. I zapytali si´
Jezusa, dlaczego w tym przypadku nie
potrafili nic uczyniç. Jezus im odpowiedzia∏: ten rodzaj duchów wyrzuca si´ tylko poprzez post i modlitw´. Dlaczego
w∏aÊnie ta kombinacja jest najsilniejsza?
Aposto∏owie nie zapytali o to, ale to
przyj´li. Jezus powiedzia∏: post i modlitwa. W tych rzeczach musimy naprawd´
potraktowaç Jezusa powa˚nie.
PoÊpiech ˚ycia, w którym ˚yjemy, jest
niebezpieczny dla ˚ycia duchowego
i dla organizmu. Wiele osób, które odczuwajà smutek, zaraz si´ga po jakieÊ
tabletki. Ile osób bierze Êrodki na uspokojenie, ile osób bierze tabletki nasenne? Dlatego spróbuj zobaczyç w jakim
jesteÊ stanie, jak si´ czujesz. Post w tym
momencie nic nowego nie b´dzie stwarza∏, tylko pozwoli ci zrozumieç to, co
jest w twoim sercu. Wiele osób, które
poszczà mówi, ˚e w tych dniach sà znie-

cierpliwieni, zez∏oszczeni. Ja jestem pewien, ˚e nie post powoduje to uczucie.
Te uczucia sà w nas. A post pomaga
nam tylko je sobie uÊwiadomiç, pokazuje je. Tutaj weszliÊmy na poziom psychiczny, umys∏owy. Te problemy, ta
z∏oÊç, nie sà spowodowane przez nasz
organizm. Nasz organizm jest zdrowy,
ma pewne rezerwy. Je˚eli nie b´dziesz
jad∏ przez jeden dzieƒ to organizm ci nawet podzi´kuje, ˚e zostawi∏eÊ go w spokoju. A problemy pochodzà z naszej
duszy, poniewa˚ jesteÊmy uzale˚nieni
od wielu rzeczy i nawet nie jesteÊmy tego Êwiadomi. Rozpoczàç post oznacza
dotknàç tych rzeczy. Je˚eli ktoÊ dotyka
rzeczy, od których jesteÊmy uzale˚nieni
powstajà konflikty. Spójrz na swojego
syna lub córk´ kiedy oglàdajà telewizj´
a ty przychodzisz i go gasisz. Przypomnij sobie ich reakcj´. Ile razy byliÊmy
niezadowoleni, ˝li, ˚e obiad nie by∏ gotowy wtedy kiedy myÊmy chcieli. Nie
umieraliÊmy z g∏odu, ale byliÊmy ˝li na
mam´, ˚on´ lub innà osob´, która mia∏a
to przygotowaç. Byç mo˚e to co przygotowali nie smakowa∏o nam, byliÊmy ˝li,
mo˚e nawet przeklinaliÊmy, ale nie potrafiliÊmy podzi´kowaç. To sà uzale˚nienia, które powodujà w nas podwójne
cierpienia i cierpienia innych osób. Z tego bardzo cz´sto rodzà si´ negatywne
uczucia. Je˚eli na Êwiecie zdenerwowani byliby tylko ci, którzy poszczà, to nie
by∏o by zbyt wielu ludzi nerwowych,
poniewa˚ sà równie˚ inni, którzy sà zdenerwowani. Niektórzy jedzà, i to nawet
za du˚o i te˚ sà zdenerwowani. To wam
mówi´, poniewa˚ to sà rzeczy praktyczne, codzienne, ale równie˚ po to, aby
postawiç dobrà diagnoz´.
Wyobra˚am sobie ojca, matk´ prze∏o˚onego, prze∏o˚onà, którzy zabraniajà innym poÊciç, poniewa˚ chcà dobrze
dla swoich sióstr, dla swoich dzieci, ale
majà fa∏szywà diagnoz´, myÊlàc, ˚e
post jest niebezpieczny. Bardziej niebezpieczne jest, karmienie dziecka wi´cej ni˚ potrzebuje, albo gdy mówisz
swojemu przyjacielowi: pocz´stuj si´
jeszcze. Je˚eli nie b´dziemy mieç odpowiedniej relacji z pokarmem, z rzeczami materialnymi, powstaje nieporzàdek, konfuzja. A wi´c pierwszym
krokiem w zwiàzku z postem jest walka o wolnoÊç wewn´trznà. Dzieci od
najm∏odszych trzeba uczyç ˚yç z rzeczami bez zach∏annoÊci. My podczas
komunizmu byç mo˚e ˚yliÊmy w biedzie, ale mia∏o to swojà pozytywnà
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stron´, trudno by∏o wówczas popaÊç
w uwielbienie rzeczy materialnych.
Wielkie niebezpieczeƒstwo kryje si´
w Êwiecie dóbr materialnych. Nie chc´
nic powiedzieç czegoÊ z∏ego przeciwko
rzeczom materialnym, ale zach∏annoÊç
i materializm niszczà cz∏owieka, osob´.
W Ameryce i w paƒstwach zachodnich
notuje si´ wielkà liczb´ samobójstw
miedzy 10 a 15 rokiem ˚ycia. Dlaczego? ˚ycie jest nudne, nic nie daje.
Oznacza to, ˚e dusze m∏odzie˚y sà ju˚
tak pe∏ne, ˚e nie ma w nich miejsca ju˚
na nic innego. Trzeba nauczyç si´ ˚yç
z rzeczami bez zach∏annoÊci, trzeba nauczyç si´ wzrastaç, oczekiwaç. Dzisiaj
dzieci niczego nie oczekujà, nie sà do
tego zdolne, gdy˚ wszystko majà podane. Tak rodzi si´ narkomania, alkohol
i wszelkie pozosta∏e z∏o.
Mówiàc dalej, o tym co dzieje si´
w duszy cz∏owieka podczas postu, pos∏u˚´ si´ przyk∏adem: je˚eli widzisz
pi´kny, du˚y obraz, je˚eli jesteÊ bardzo
blisko, byç mo˚e widzisz tylko jeden
czarny punkt. I nie wiesz dlaczego on
tam jest. A mo˚e widzisz cieƒ, ∏adny
kwiatek, ∏adnà twarz, ale widzisz tylko
to, bo jesteÊ za blisko. Aby zobaczyç
wszystko trzeba si´ troch´ oddaliç,
i wtedy zobaczysz dlaczego czarne,
dlaczego cieƒ, dlaczego twarz, dlaczego kwiatek. Je˚eli jesteÊmy bardzo
przywiàzani do rzeczy, albo do osób,
albo do nas samych, nie widzimy wi´cej ˚ycia. Wiele osób teraz upada, traci
sens ˚ycia, popada w depresj´, pope∏nia
samobójstwo, poniewa˚ widzà tylko
ten czarny punkt, albo tylko ten cieƒ.
Trzeba uwolniç si´, oddaliç si´, mieç
dystans i zobaczyç wszystko, ca∏y obraz. Kiedy ktoÊ jest chory, bardzo niebezpieczne jest, ˚e zapomina wszystkie
te dni kiedy by∏ zdrowy, kiedy nigdy
nie podzi´kowa∏ Panu za dzieƒ, który
dobrze prze˚y∏. Widzi tylko ten problem, traci wiar´, zaufanie, staje si´
nerwowy, nie do wytrzymania dla innych osób. Dlatego na tym poziomie
duszy potrzebujemy wewn´trznej
wolnoÊci. Staje si´ to wtedy, kiedy modlimy si´ i poÊcimy. To sà warunki,
aby mieç pokój, poniewa˚ na nowo jesteÊmy w niebezpieczeƒstwie ˚e nie b´dziemy widzieç tego co mamy, a b´dziemy tylko widzieç to czego nie mamy. Jest to równie˚ niebezpieczeƒstwo
dla rodziców, którzy si´ nie modlà ze
swoimi dzieçmi, nie chodzà razem na
msz´ Êw. Traktujà oni swoje dzieci jak

zwierz´ta. Dla swojego psa chcà, aby
mia∏ co jeÊç, miejsce do spania i dbajà
o jego higien´. A co robià ze swoimi
dzieçmi? Starajà si´, ˚eby mia∏y jak
najszybciej wszystko: swój dom, swój
samochód, telewizor. A dla ˚ycia duchowego nic. Jaka wi´c jest ró˚nica?
Tylko ta, ˚e pó˝niej muszà ˚yç z konsekwencjami tego. Pies zawsze b´dzie
szcz´Êliwy i radosny kiedy b´dziecie
wracaç z pracy, b´dzie was wita∏.
A dzieci nie powiedzà wam nawet dzi´kuj´. B´dà coraz mniej zadowolone
z bycia z wami, poniewa˚ nigdy nie b´dziecie zdolni, aby zadowoliç wszystkie ich pragnienia, je˚eli nie otworzyliÊcie dla nich drogi duchowej.
Post jest modlitwà. Wielu mówi: ja
nie poszcz´, ale czyni´ dobrze. Dobrze
jest czyniç dobro, ale trzeba poÊciç.
Czynienie dobra nie zast´puje postu
i modlitwy. Wiele osób mówi: ja uczyni´ jakàÊ ofiar´ i to b´dzie post. KtoÊ
mówi: w Êrod´ nie b´d´ pali∏ papierosów, nie b´d´ oglàda∏ telewizji i to b´dzie mój post. To nie jest post. Trzeba
poÊciç nawet wtedy kiedy nie patrzysz
na telewizj´. Je˚eli nie oglàdanie telewizji by∏oby postem wszystkie pokolenia
przed nami mog∏yby powiedzieç: myÊmy poÊcili, bo nie oglàdaliÊmy telewizji.
Je˚eli nie palenie oznacza post wszyscy,
którzy nie palà mogli by powiedzieç, ˚e
poszczà. Nie wa˚ne jest czy jesteÊ bogaty, biedny, zdrowy czy chory, Êwi´ty czy
nie Êwi´ty, wszyscy jesteÊmy wezwani
do postu i do modlitwy. Bogaty mo˚e
odkryje, ˚e mo˚e daç biednym. Jemu
wystarczy i jeszcze mu zostanie. Nawet
biedny musi poÊciç. Ale dla niego nie
oznacza to, ˚e ma dawaç, ale byç mo˚e,
˚e z mi∏oÊcià i cierpliwoÊcià poniesie
swojà bied´. Czyli modlitwy i postu nie
mo˚na niczym innym zamieniç. Kiedy
to odkryjemy zobaczymy konsekwencje
w naszym ˚yciu.

Echa XX rocznicy
objawieƒ
Kontynuujàc cykl „Prasowe odg∏osy
z okazji 20-tej rocznicy objawieƒ Matki
Bo˚ej w Medziugorju”, w tym numerze
pragniemy przedstawiç fragmenty wywiadu z o. Jozo Zovko, opublikowanego
w specjalnym wydaniu czasopisma
„Vec̆ernji list”.

By∏em niedowiarkiem
W czerwcu 1981 roku, kiedy zacz´∏y
si´ objawienia Matki Bo˚ej, o. Jozo Zovko by∏ proboszczem w parafii Medziugorje. Z poczàtku nieufnie przyjmowa∏
relacje dzieci, potem zaczà∏ je broniç
przed atakami w∏adz komunistycznych
i przeciwnikami fenomenu medziugorskiego Zap∏aci∏ za to przeÊladowaniem
i wi´zieniem. Sta∏ si´ pierwszym Êwiadkiem Medziugorja. Dzisiaj, ten kap∏an
i zakonnik, uwa˚any powszechnie za
charyzmatyka, jest cz∏owiekiem, który
zyska∏ wielki szacunek w Êwiecie, zarówno wÊród wierzàcych jak i niewierzàcych. W czasie ostatniej wojny stara∏ si´
dotrzeç do mo˚nych tego Êwiata z or´dziem pokoju. Przemawia∏ równie˚ na
forum ONZ. Na zaproszenie medziugorskich grup modlitewnych oraz centrów
pokoju g∏osi∏ or´dzie pokoju i mi∏oÊci
w wielu krajach, na wszystkich kontynentach. Obecnie ˚yje i pracuje w klasztorze franciszkanów w Szirokim Brijegu.
Jednà z jego form dzia∏alnoÊci duszpasterskiej jest g∏oszenie konferencji
i wspólne modlitwy z licznie odwiedzajàcymi go pielgrzymami. Od kilku lat
prowadzi równie˚ rekolekcje zamkni´te
dla osób z ró˚nych krajów, pragnàcych
pog∏´biç swojà wiar´ i ˚ycie duchowe..
W ramach akcji charytatywnej „Medjunarodno kumstvo djetetu” zapewni∏
opiek´ duchowà i materialnà tysiàcom
sierot wojennych z BoÊni i Hercegowiny.
Z jego inicjatywy kilka tysi´cy osób z zamo˚nych krajów wspiera regularnie modlitwà i niewielkimi sumami dzieci, które utraci∏y jedno lub oboje rodziców na
wojnie. W Szirokim Brijegu powsta∏ Instytut Âwi´tej Rodziny, w którym przebywa m∏odzie˚ wymagajàca dora˝nej pomocy i wsparcia. Dla nich o. Jozo Zovko
jest troskliwym i kochajàcym ojcem.
Tam te˚ od dwóch lat odbywajà si´ rekolekcje zamkni´te dla osób z ró˚nych narodowoÊci, w tym równie˚ dla Polaków.
Powróçmy do poczàtków objawieƒ.
Jednà z pierwszych osób, która uwierzy∏a dzieciom by∏ ówczesny biskup
Pavao ˙aniç. Czy to prawda, ˚e on
w∏aÊnie namawia∏ Ojca aby zjawienie
si´ dzieciom Matki Bo˚ej uznaç jako
nadprzyrodzone dzia∏anie Bo˚e, natomiast Ojciec sugerowa∏, aby jednak
z uznaniem jakiÊ czas poczekaç?
Tak, zach´ca∏em go nie tylko do
ostro˚noÊci w tym wzgl´dzie, ale podkreÊla∏em koniecznoÊç uzyskania solidnych
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argumentów na poparcie takiego twierdzenia. Biskup by∏ wtedy zachwycony
Medziugorjem, a ja zada∏em mu pytanie
czy jest pewny tego, ˚e dzieci nie k∏amià
i na czym opiera takie twierdzenie. Obruszy∏ si´ na mnie i powiedzia∏: „A co ty
byÊ chcia∏? Matk´ Bo˚à zobaczyç?”. Na
poczàtku mia∏em wàtpliwoÊci.
Czy te wàtpliwoÊci zosta∏y rozwiane
z chwilà gdy Ojcu równie˚ objawi∏a si´
Matka Bo˚a?
Ja o tym mówi∏em tylko niektórym kap∏anom i przed komisjà. Moje wàtpliwoÊci usta∏y wczeÊniej, z powodu wielu
∏ask, których dozna∏em. Ja wtedy musia∏em otwarcie daç Êwiadectwo wobec ludzi – tu jest Matka Bo˚a, która mówi to
i to. Zaraz potem zacz´to mnie szpiegowaç i wkrótce zosta∏em zaaresztowany.
Rozmawia∏em wiele z widzàcymi
i z osobami, które jako pierwsze zosta∏y
uzdrowione By∏em otwarty, choç podchodzi∏em do wydarzeƒ z pewnà rezerwà. Chcia∏em uzyskaç obiektywny
sàd o ca∏ym zjawisku. Nagrywa∏em rozmowy z dzieçmi i ca∏ymi nocami je przes∏uchiwa∏em. Ivan by∏ zamkni´ty, Vicka
odwa˚na, Mirjana zaÊ elokwentna... Potrafi∏a przekazaç swoje odczucia i prze˚ycia. Jakov by∏ chyba najmniej skomplikowany, by∏ wtedy jeszcze ma∏ym
dzieckiem. By∏y jeszcze i inne okolicznoÊci. Ivance, jednej z widzàcych miesiàc wczeÊniej zmar∏a matka. Mia∏a na
imi´ Jagoda. Wtedy jeszcze na Êwie˚o
mia∏em w pami´ci dramatyczne sceny
z jej pogrzebu. Pami´ta∏em dziecko, które z rozpaczy chcia∏o wskoczyç do grobu
za swojà matkà. W ostatniej chwili niemal w locie jà pochwycono. Dziecko kocha∏o swojà matk´ i utrata jej by∏a dla
niego prawdziwym dramatem. Tamto
wydarzenie mocno utkwi∏o w moim sercu, wi´c kiedy znów zobaczy∏em t´ samà
dziewczynk´, rozmyÊla∏em nad tym czy
to dziecko nie jest nadal w szoku po stracie matki, a byç mo˚e w wizji ponownie
prze˚ywa swój ból. Kiedy na czwarty
dzieƒ zapyta∏em jà: „Czy zapyta∏aÊ Matk´ Bo˚à o mam´, czy obieca∏a ci, ˚e jà
zobaczysz?”, odpowiedzia∏a, ˚e Matka
Bo˚a przyrzek∏a jej widzenie mamy.
Rozwa˚a∏em t´ odpowied˝ i sàdzi∏em, ˚e
jest to projekcja jej podÊwiadomoÊci,
wynikajàca z g∏´bokiego pragnienia i t´sknoty za matkà. Nast´pnie, przychodzi∏y mi do g∏owy myÊli, ˚e w gr´ mogà
wchodziç jeszcze narkotyki, a mo˚e czyjaÊ manipulacja. MyÊla∏em nawet, ˚e byç
mo˚e uczynili to sami komuniÊci, aby

skompromitowaç naszà wiar´. Tymczasem komuniÊci w tym samym czasie byli przekonani, ˚e to w∏aÊnie ja manipuluj´ dzieçmi. Krótko mówiàc, wchodzi∏em
w te wydarzenia powoli, ale z coraz
wi´kszà wiarà.
Czy pomog∏oby coÊ Medziugorju,
gdyby biskup ˙aniç pozosta∏ przy swoim pierwotnym stanowisku, kiedy ˚arliwie akceptowa∏ objawienia, od którego równie ˚arliwie potem odstàpi∏?
Nie mog´ powiedzieç, ˚e on odwróci∏
si´ od Medziugorja bez bólu. Kiedy wyszed∏em z wi´zienia i z∏o˚y∏em mu wizyt´ w siedzibie biskupów, z p∏aczem wyjaÊni∏ mi, dlaczego zmieni∏ swoje stanowisko. Ja o tym publicznie jeszcze nie
mówi∏em, ale chyba b´d´ musia∏ to
uczyniç. Generalnie chodzi∏o o to, ˚e
wywierano na niego presj´, zarówno
„z zewnàtrz”, jak i „od wewnàtrz”.
Po wyg∏oszeniu s∏ynnego kazania,
zosta∏ Ojciec przetransportowany do
wi´zienia w Foczy. Czy by∏ tam Ojciec
bity, maltretowany?
Przede wszystkim nie pozwolono mi
za∏o˚yç habitu, natomiast podczas aresztowania nie zakuto mnie w kajdanki.
Prawdopodobnie liczono na to, ˚e wyskocz´ z samochodu i spróbuj´ zbiec. Liczono wyra˝nie na t´ ludzkà s∏aboÊç.
W lasach, wzd∏u˚ drogi sta∏o wielu ˚o∏nierzy, którzy mieli mnie zlikwidowaç
podczas ucieczki. OczywiÊcie, ten plan
im si´ nie powiód∏.
Czy podczas wyg∏aszania tego s∏awetnego kazania by∏ Ojciec Êwiadom niebezpieczeƒstwa, na jakie si´ wystawia?
OczywiÊcie, by∏em tego Êwiadomy!
Wiem, ˚e osoby, które Ojca sàdzi∏y
oraz Êwiadkowie sk∏adajàcy przeciw
Ojcu fa∏szywe zeznania, próbowa∏y si´
przed Ojcem wyt∏umaczyç ze swojego
post´powania. Czy przyjà∏ Ojciec ich
usprawiedliwienie?
Kiedy przebywa∏em w wi´zieniu
w Mostarze, przyszed∏ po mnie mój
oskar˚yciel Marko Martinoviç, zaprowadzi∏ mnie do swojego gabinetu i oÊwiadczy∏, ˚e on musia∏ to uczyniç. Tego nie
mog∏em zaakceptowaç. Przychodzili
równie˚ inni, ale nie mog∏em przyjàç ich
tchórzliwych wyjaÊnieƒ. Byli Êwiadkowie, którzy na przyk∏ad. twierdzili, ˚e
pochodz´ z najbogatszej rodziny i wyra˚ali zdumienie ˚e mi komunizm nie odpowiada. Podczas tego typu zeznaƒ zdarza∏o mi si´ zaÊmiaç, wi´c cz´sto by∏em
upominany przez s´dziego: „niech
oskar˚ony przestanie si´ Êmiaç”.

A jakie doÊwiadczenia wyniós∏ Ojciec z wi´zienia?
Zanim przywieziono mnie do Foczy,
tamtejsi wi´˝niowie zostali dok∏adnie
przygotowani na moje przyjÊcie. Wszyscy wiedzieli, ˚e przyb´dzie najwi´kszy
nieprzyjaciel muzu∏manów i Serbów.
Przedstawiono mnie jako osobnika
wielce niebezpiecznego pod wzgl´dem
fizycznym i moralnym. WÊród wi´˝niów by∏o wielu pospolitych kryminalistów, ale byli te˚ wybitni intelektualiÊci,
skazani za sprawy polityczne. Nakazano mi prac´ przy obróbce drewna, przy
której wielu ludzi traci∏o palce a nawet
ca∏e d∏onie. Postanowi∏em nie ryzykowaç utraty swoich namaszczonych, kap∏aƒskich ràk i... zastrajkowa∏em.
Czy móg∏ Ojciec strajkowaç jako
wi´zieƒ polityczny, czy by∏y wtedy jakieÊ mo˚liwoÊci negocjacji?
Mój wspó∏brat franciszkanin, Ferdo
Vla‰iç, który równie˚ przebywa∏
w tamtejszym wi´zieniu, skomentowa∏:
„oni ci´ za to zabijà”. A ja na to odpowiedzia∏em, ˚e oni nie majà prawa do
pozbawienia mnie r´ki i zrobienia ze
mnie inwalidy. Nie wiedzieliÊmy wtedy, ˚e ludzie zacz´li wysy∏aç w mojej
sprawie, na r´ce Sergeja Kraighera,
ówczesnego szefa rzàdu Jugos∏awii, listy protestacyjne z tysiàcami podpisów. Za˚àda∏em badania lekarskiego.
Zaprowadzono mnie do lekarza w asyÊcie oÊmiu stra˚ników. Lekarz wpierw
zapyta∏ mnie czy jestem tym ksi´dzem,
o którym pisze si´ w gazetach. Kiedy
potwierdzi∏em, on z wielkim trudem
usunà∏ policjantów z gabinetu na korytarz i wtedy us∏ysza∏em: Ja nie jestem
katolikiem, jestem ˚ydem Jak mog´ ci
pomóc? Poprosi∏em, aby zbada∏ mi
uszy. Po tych badaniach wyda∏ opini´,
˚e nie mog´ pracowaç na dotychczasowym miejscu i przeniesiono mnie do
fabryki mebli. Wyszed∏em z wi´zienia
po pó∏tora roku.
Podczas licznych
podró˚y by∏ Ojciec
równie˚ dwukrotnie
w Rzymie u Ojca
Âwi´tego. Co Ojciec
Âwi´ty powiedzia∏
o Medziugorju?
Podczas pierwszego spotkania, Ojciec Âwi´ty podszed∏
do mnie z szerokim uÊmiechem i uÊcisnà∏ mi mocno r´k´. Poinformowa∏em
go o mojej podró˚y do przywódców
politycznych w wielu krajach Êwiata
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i moich staraniach o powstrzymanie
wojny w naszym kraju. On tego wys∏ucha∏, po czym powiedzia∏: „Pilnujcie
mi Medziugorja”. Wiem, ˚e Ojciec
Âwi´ty kilkakrotnie potwierdzi∏ pragnienie odwiedzenia Medziugorja, ale
z oczywistych powodów nie móg∏ tego
uczyniç. Nie móg∏ tu przybyç bez zaproszenia KoÊcio∏a lokalnego.
Czy to znaczy, ˚e Ojciec Âwi´ty
musi otrzymaç specjalne zaproszenie
od biskupa Ratka Pericia?
Musi otrzymaç zaproszenie nie od
jednego biskupa lecz od Konferencji
Episkopatu BoÊni i Hercegowiny, bo
tak to jest przyj´te. Przed jego wizytà
w Sarajewie nie zosta∏ osiàgni´ty konsensus w sprawie wizyty w Medziugorju, zabrak∏o trzech g∏osów. Wiadomo, ˚e BoÊnia i Hercegowina jest Republikà wielonarodowoÊciowà i wielowyznaniowà, wi´c musi byç równie˚
uzyskany konsensus ze strony g∏ów innych KoÊcio∏ów. Papie˚ nie mo˚e
przyjechaç do Medziugorja jako prywatna osoba. Wiem z wiarygodnego
˝ród∏a, ˚e Ojciec Âwi´ty powiedzia∏:
„Gdybym nie by∏ papie˚em, ju˚ dawno
by∏bym w Medziugorju aby s∏uchaç
spowiedzi”. To dla pielgrzymów bardzo zach´cajàce s∏owa.
KoÊció∏ Katolicki nie uzna∏ oficjalnie dotychczas fenomenu, choç sam
Ojciec Âwi´ty przejawia wiele ˚yczliwoÊci wobec Medziugorja.
To jest ∏aska i dar dla Medziugorja,
ale równie˚ i znak jakimi drogami jest
rozpoznawane Medziugorje. Dlatego
biskupi przestali si´ obawiaç Medziugorja i przybywajà tu jawnie, bioràc
udzia∏ we wszystkich nabo˚eƒstwach.
W ten sposób zach´cajà wiernych ze
swoich diecezji do pielgrzymowania.
Czy nadal obowiàzujà ustalenia
Konferencji Episkopatu by∏ej Jugos∏awii z roku 1991 zawarte w „OÊwiadczeniu z Zadaru”?
Najkrócej mówiàc, wed∏ug tego dokumentu sprawa Medziugorja wraz
z jego licznymi aspektami, pozostaje
otwarta, wydarzenia sà Êledzone i nadal
trwajà badania.
Ojciec Jozo Zovko nigdy jeszcze nie
by∏ w Polsce, choç marzy o tym, aby
pok∏oniç si´ Jasnogórskie Pani w Cz´stochowie, którà cz´sto w swoich katechezach do Polaków przywo∏uje. Miejmy nadziej´, ˚e pewnego dnia jego marzenia stanà si´ faktem.
Zofia Oczkowska

Owoce Medziugorja
Radio Mir
Wiadomo jak bardzo wa˚na jest rola Êrodków masowego przekazu we
wspó∏czesnym Êwiecie. JesteÊmy Êwiadomi, ˚e po upadku komizmu w Sankt.
Królowej Pokoju w próbowaliÊmy znale˝ç ró˚ne formy kontaktu z pielgrzymami z ca∏ego Êwiata.
Jednym z nowszych projektów jest
g∏oszenie wartoÊci chrzeÊcijaƒskich
i or´dzi Matki Bo˚ej poprzez Radio Mir
Medziugorje, które dzia∏a ju˚ od czterech lat. Dzi´ki temu projektowi pragniemy dotrzeç do domów narodu chorwackiego, które w czasach komunistycznych
i wojny nie mia∏o dost´pu do wiadomoÊci o Medziugorju i do informacji o treÊci
religijnej. Z czytelnikami z ca∏ego Êwiata
∏àczymy si´ poprzez Biuletyn i strony internetowe, które dla ludnoÊci lokalnej
z regu∏y sà niedost´pne.
Program naszego radia mo˚na s∏uchaç
w po∏udniowej Chorwacji, a od 7. listopada od czasu uruchomienia nowego
przeka˝nika w pozosta∏ej cz´Êci BiH,
która dotychczas nie mia∏a ∏àcznoÊci
z Medziugorjem. Dzi´ki temu s∏uchacze
mogà codziennie byç w ∏àcznoÊci z Medziugorjem, poprzez ró˚aniec i msz´ Êw..
Znajàc wielkodusznoÊç ludzi dobrej
woli, którzy udzielali nam pomocy
w trudnych chwilach wojny, chcemy poinformowaç Paƒstwa, ˚e dla kontynuowania dzia∏alnoÊci potrzebujemy duchowego i materialnego wsparcia. By∏o
to powodem za∏o˚enia Towarzystwa
Wspierajàcych Centrum Informacyjne „Mir” Medziugorje. Mo˚na do niego zg∏osiç swój akces na dwa sposoby.
Prosimy wybraç ten, który bardziej Paƒstwu odpowiada:
– Wsparcie duchowe. Centrum modli
si´ i pracuje, by jak najlepiej g∏osiç or´dzia Królowej Pokoju na ca∏ym Êwiecie. Przy∏àczcie si´ do nas przez swà
modlitw´.
– Wsparcie duchowe i materialne. Je˚eli ktoÊ oprócz wsparcia duchowego
chce udzieliç wsparcia materialnego dla
Centrum, to mo˚e z∏o˚yç dobrowolny
datek przynajmniej raz w roku w miar´
swoich mo˚liwoÊci. Po przyje˝dzie do
Medziugorja mo˚na z∏o˚yç osobiÊcie lub
przez zaufanà osob´ ofiar´ w Urz´dzie
Parafialnym. Parafia wyda stosowne potwierdzenie przyj´cia datku. Dobrowol-

ne datki nale˚y oznaczyç dla „Informativni Centar „Mir” Medjugorje”.
O przyj´ciu do grona cz∏onków Towarzystwa Wspierajàcych Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje decyduje
Zarzàd Centrum.
Niech b∏ogos∏awi was i wasze rodziny
Królowa Pokoju!
Redaktor Naczelny radia „Mir” Medziugorje, Ljubica Lukiç, zmar∏a 19
grudnia 2001r. Urodzi∏a si´ w 1959 roku
w Konjicach w rodzinie katolickiej.
Szko∏´ podstawowà oraz gimnazjum
ukoƒczy∏a w rodzinnym mieÊcie. Studia
defektologiczne ukoƒczy∏a na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Jako defektolog pracowa∏a z dzieçmi w Zagrzebiu, Splicie
i Mostarze. W czasie wojny w∏àczy∏a si´
w dzia∏anie policji wojskowej i redagowa∏a czasopismo wojskowe „Sokó∏”.
W lutym 1998 r. podj´∏a prac´ w radio
„Mir” Medziugorje, którego Redaktorem Naczelnym by∏a przez dwa lata. Ljubica pisa∏a poezj´ oraz pomaga∏a w leczeniu alkoholików i osób z wadami s∏uchu. Pracowa∏a w Êredniej szkole turystycznej w Mostarze.
Ljubica Lukiç zosta∏a pochowana 22
grudnia na rzymsko-katolickim cmentarzu w Konjicach. Pogrzeb prowadzi∏ o.
Ante Kurtowiç wikariusz z Konjic przy
koncelebracji czterech ksi´˚y. Msza Êw.
˚a∏obna zosta∏a odprawiona w koÊciele
klasztornym, a przewodniczy∏ jej o. Mario Knezoviç OFM dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje. Pracownicy radia „Mir” Medziugorje pami´tajà Ljubic´ jako pracowità i oddanà
Bogu osob´. Niech Pan wynagrodzi jej
wszystkie dzie∏a mi∏oÊci, które uczyni∏a
pracujàc z nami.

Co Ty na to?
Na kolanach
naprzód
Szeregi otwartych dusz. Skruszone
serca. Wszyscy wierzàcy wi´ksi
i mniejsi grzesznicy wspólnie czekajà
na swojà chwil´ – spotkanie z mi∏osiernym Ojcem. W taki sposób, na zgi´tych
kolanach z proÊbà o przebaczenie,
Êwi´toÊç i grzesznoÊç spotyka si´ przed
konfesjona∏em – miejscem pojednania
Boga i cz∏owieka. Wielu ludzi w∏aÊnie
tu w Medziugorju us∏ysza∏o Jezusa
i Maryj´. Matka nieustannie wzywa nas
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do wybaczenia, nawrócenia, odnowy
mi∏oÊci. Spe∏nienie tych warunków mo˚e byç nowym poczàtkiem dla ka˚dego.
Matka Bo˚a wie o tym i dlatego b∏aga
nas, abyÊmy kroczyli po tej drodze.
Samo przebaczenie umo˚liwia gruntownà przemian´ w ludzkim zachowaniu. Przebaczenie i proszenie o przebaczenie jest najlepszà i najbardziej skutecznà strategià dla cz∏owieka, narodu
i Êwiata. Dlatego ka˚da spowied˝ jest nowym poczàtkiem, nowym wyzwaniem,
otwarciem zamkni´tych drzwi. W ten
sposób ludzie w pozycji kl´czàcej, która
jest symbolem wzrastania a nie upadku,
przechodzà w nowy czas.
Nowy Rok oznajmia nowy poczàtek.
Dobrze, je˚eli zaczynamy go przez pojednanie. Pojednani i odnowieni lepiej
skorzystamy z owoców czasu, które
stojà na naszej drodze. A czas jest zawsze darem naszego Stwórcy. Dary
i talenty musimy przyjàç i wykorzystaç.
Dar czasu jest wyzwaniem dla ka˚dego,
kto patrzy w przód. A my, chrzeÊcijanie
przysz∏oÊç zawsze widzimy w oczekiwaniu przysz∏ej chwa∏y w domu Ojca
Niebieskiego.
Pytamy jak tam dojÊç? Spieszàc si´,
∏apiàc czas? Nie. Jezus mówi, ˚e wielu
ludzi biegnie, a tylko niektórzy otrzymujà wieniec chwa∏y. Mo˚emy iÊç naprzód
pokornie na kolanach, polewajàc drog´
deszczem przebaczenia. Cz∏owiekowi,
który nie potrafi si´ zatrzymaç i spojrzeç
na siebie, zdobyç si´ na refleksj´ wobec
Boga, brata i cz∏owieka, przyrody, z powodu nadmiernego tempa ˚ycia trudno
jest ruszyç do przodu. Dlatego s∏uchajàc
g∏osu Matki Bo˚ej wyruszmy w drog´
skromnie ubrani, nie zapominajàc strzàsnàç prochu naszego grzechu.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Vicka
& Mario
26 stycznia
2002 r. o godz.
14.00 odby∏ si´
w koÊciele w
Medziugorju, Êlub Vicki Ivankoviç
z Mario Mitajoviç. Mszy Êw. przewodniczy∏, homili´ wyg∏osi∏ i b∏ogos∏awieƒstwa nowo˚eƒcom udzieli∏

o. Branko Rodosz. Ewangeli´ Êw. czyta∏ o. Jozo Zovko.
21 stycznia w szpitalu w Zagrzebiu
zmar∏ o, Leonard Oreç, który w latach
1988-1991 by∏ proboszczem w Medziugorju. Póêniej zajmowa∏ si´ humanitarnà akcjà pomocy dla ofiar wojny.
Na Êwi´to Niepokalanego Pocz´cia
przyby∏ jeden pielgrzym na rowerze –
Danko Vrancziç z Krapinskich Toplic.
Na pielgrzymk´ wyruszy∏ 5 listopada
z chorwackiego Sankt. w Mariji Bistricy. Przejecha∏ tras´ poprzez Slavoni´,
przez zniszczone ca∏kowicie miasto
Vukovar, i przez dalmatyƒskie wybrze˚e. Przeby∏ 1900 km po górach i po
przyje˝dzie powiedzia∏: „Nie by∏o mi
ci´˚ko. Ufa∏em Bo˚ej OpatrznoÊci, by∏em dobrze przyjmowany na wszystkich
probostwach, gdzie nocowa∏em albo
czeka∏em a˚ przestanie padaç deszcz
lub Ênieg”. Ten niezwyk∏y pielgrzym
zosta∏ w Medziugorju przez trzy dni.
W roku 2001 do Medziugorja przybywali pielgrzymi z wszystkich kontynentów, o czym informowaliÊmy w comiesi´cznych biuletynach. Przyby∏ jeden kardyna∏, 14 biskupów i arcybiskupów. Msze Êw. koncelebrowane by∏y
przez 27 322 kap∏anów, rozdano 1 164
000 komunii Êw.
Niespotykana na co dzieƒ grupa austriackich gospodyƒ domowych, odby∏a
w grudniu 2001r., rekolekcje „Postu i modlitwy, które w ten sposób chcia∏y przygotowaç si´ do Bo˚ego Narodzenia zamiast
oddaç si´ przedÊwiàtecznej bieganinie.
Na czuwaniu modlitewnym Noworocznym w Medziugorju zebra∏o si´ kilka tysi´cy pielgrzymów z wielu krajów
Êwiata. Jak co roku najwi´cej by∏o m∏odzie˚y. Czuwanie modlitewne prowadzili proboszcz o. Branko Radosz OFM
i o. Ljubo Kurtoviç OFM, a do koncelebry przy∏àczy∏o si´ 108 ksi´˚y. Poniewa˚ w koÊciele by∏o zbyt ma∏o miejsca
pielgrzymi znajdowali si´ równie˚ w budynku i w namiocie poza koÊcio∏em,
gdzie zainstalowano telebimy. Czuwanie i msza Êw. trwa∏y od 22: 00 do 1: 00.
W krótkiej homilii proboszcz powiedzia∏: „... Cz∏owiek jest wielki jedynie
wtedy, gdy si´ za takiego nie uwa˚a, wtedy, gdy jest zdolny przyznaç si´ do swojej ma∏oÊci... Bóg – W∏adca czasu i ˚ycia

podarowa∏ ci ˚ycie i czas. W swojej mi∏oÊci myÊli o tobie. Jego wolà jest ˚ebyÊ
dziÊ by∏ tutaj taki, jaki jesteÊ. Darowa∏ ci
to, czego nikt inny daç nie mo˚e: pozwoli∏ ci ˚yç, kochaç, przebaczaç, pomagaç... byç szcz´Êliwym. Nie zapominaj
o tym, ˚e Bóg chce abyÊ by∏ szcz´Êliwy,
abyÊ si´ zrealizowa∏ i jako Bo˚a istota
i jako dziecko Bo˚e. RównoczeÊnie to
jest i twoja wola... Moje noworoczne ˚yczenia dla was, drodzy parafianie, drodzy pielgrzymi i czciciele Królowej Pokoju brzmià: Bàd˝cie szcz´Êliwi, bàd˝cie
Bo˚ymi lud˝mi! Bàd˝cie bardziej Bo˚ymi
lud˝mi ni˚ byliÊcie wczoraj. Bàd˝cie
bardziej szcz´Êliwsi w 2002 roku, ani˚eli byliÊcie w 2001. Niech Chrystus w Nowym Roku b´dzie waszym przywódcà
i nauczycielem, a Królowa Pokoju or´downiczkà i pocieszycielkà”.
W naszym niespokojnym Êwiecie,
który cz´sto wyglàda beznadziejnie ta
wielka grupa pielgrzymów, a szczególnie m∏odzie˚y, której najwi´cej przyje˚d˚a do Medziugorja na Nowy Rok sà
znakiem nadziei na lepszà przysz∏oÊç.
W Nowy Rok o 22.30 na Podbrdo,
Matka Bo˚a objawi∏a si´ Marii Pavloviç, modli∏a sie nad zebranymi, pob∏ogos∏awi∏a wszystkich i powiedzia∏a:
„Drogie dzieci, nie zapominajcie: jestem waszà matkà i kocham was”.
Film dokumentalny: „Kiedy objawi
si´ Matka Bo˚a” pokazano 3 stycznia we
francusko-niemieckiej telewizji ARTE.
Re˚yserem filmu jest Patrick Benquet.
Film trwa 60 minut i zaprezentowany zosta∏ w ramach programu o cudach. Wychodzàc od Medziugorja i Fatimy film
analizuje jak KoÊció∏ katolicki, a szczególnie Watykan post´puje z objawieniami Maryjnymi. Z filmu wynika, ˚e pomimo licznych polemik toczàcych si´ wokó∏ objawieƒ medziugorskich w KoÊciele, papie˚ nieoficjalnie jest za uznaniem
tych objawieƒ. Badanie objawieƒ fatimskich i ujawnienie trzeciej tajemnicy 13
maja 2000 r. sà poparciem tej analizy.
Aby uniknàç nieporozumieƒ pragniemy podkreÊliç, ˚e Sanktuarium
nie udzieli∏o misji ˚adnej osobie prywatnej ani wspólnocie na terenie Medziugorja czy poza Medziugorjem, do
wypowiadania si´ w imieniu Medziugorja lub aby g∏osi∏y, czy komentowa∏y or´dzia Matki Bo˚ej. Wszystkie inicjatywy sà prywatnà i spontanicznà reakcjà wiernych.
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Serwis Rodzinny
Nie bójmy si´ mówiç
chorym o sakramencie
pojednania
Tobie Mi∏osierny Bo˚e sk∏adam ho∏d
i uwielbienie za ∏ask´ pojednania si´
z Tobà na ∏o˚u Êmierci Ewy, mojej przyjació∏ki, którà to ∏ask´ wyprosi∏a jej Matka Bo˚a Nieustajàcej Pomocy, Patronka
Dobrej Âmierci, Królowa niosàca pokój
i pojednanie. Maryjo, Matko or´dujàca
nieustannie za nami u swego Syna – Królowo Pokoju sk∏adajàc to Êwiadectwo
wype∏niam przyrzeczenie publicznego
oddania ho∏du i podzi´kowania za Twà
ingerencj´ i pomoc. Dzi´kuj´ za uratowanie jeszcze jednej duszy i przyprowadzenie jej do owczarni Twojego Syna.
Pewnego dnia dowiedzia∏am si´, ˚e
moja przyjació∏ka, z którà straci∏am
kontakt rok wczeÊniej, jest w szpitalu
w stanie umierajàcym – rak z przerzutami na wszystkie organa. WiadomoÊç ta
by∏a dla mnie wstrzàsem. Dlaczego nikt
mnie o tym nie powiadomi∏ wczeÊniej,
zna∏yÊmy si´ od 20 lat? Le˚a∏a od
3 miesi´cy w szpitalu o 300 metrów od
mojego domu. Wiedzia∏am, ˚e jest bardzo prawym cz∏owiekiem – by∏a s´dzià
– chocia˚ od wielu lat nie uczestniczy∏a
w ˚yciu KoÊcio∏a, nie odczuwa∏a takiej
potrzeby. Zaniepokoi∏am si´ o stan jej
duszy. Pobieg∏am na msz´ Êw. i w czasie nowenny do MB Nieustajàcej Pomocy, z ca∏ym ˚arem, na jaki by∏o mnie
staç, b∏aga∏am Matk´ Bo˚à, by wyprosi∏a Ewie nawrócenie, by przygotowa∏a
jej serce, by Duch Âwi´ty zstàpi∏ na
mnie i wybra∏ czas i miejsce, w którym
mam do niej pójÊç, by Ewa pojedna∏a
si´ z Bogiem, by umia∏a przyjàç cierpienie. Modlitwa moja by∏a ˚arliwa i pe∏na
ufnoÊci. Ufa∏am, ˚e Bóg nie chce Êmierci grzesznika. Odmówi∏am te˚ trzy cz´Êci ró˚aƒca proszàc Królowà Pokoju
o pokój dla konajàcej.
Nast´pnego dnia po godzinnej adoracji
NajÊwi´tszego Sakramentu i po mszy
Êw. ofiarowanej w intencji chorej posz∏am do szpitala. Idàc prowadzi∏am
pe∏nà ufnoÊci rozmow´ z Panem Jezusem, starajàc si´ przedstawiç Mu wszystkie wiadome mi dobra, jakie ona w tamtym komunistycznym okresie Êwiadczy∏a ludziom, i stara∏am si´ usprawiedliwiç
jej odejÊcie od KoÊcio∏a.

Ba∏am si´ tego spotkania, bo wiedzia∏am, ˚e Ewa bardzo cierpi, a pami´ta∏am
jà, jako osob´ bardzo aktywnà, pe∏nà ˚ycia. Piel´gniarka uprzedzi∏a mnie, ˚e
chora ma dni policzone, ˚e mo˚e mnie
nie poznaç, bo cz´sto traci ÊwiadomoÊç
oraz kontrol´ nad myÊlami i wypowiadanymi s∏owami, od pasa w dó∏ by∏a sparali˚owana. Kiedy wesz∏am do izolatki
o 18.30 Ewa by∏a przytomna. „Dlaczego
do mnie nie przychodzi∏aÊ- zawo∏a∏a –
czeka∏am na Ciebie”. Niestety, co chwila umyka∏a jej myÊl, z ust sypa∏y si´
prawnicze formu∏y, ale rozumia∏am, co
chcia∏a mi powiedzieç. Czu∏am wielkie
pragnienie ul˚enia jej w cierpieniu, którego nie da∏o si´ ukryç. „Co z ksià˚kà?”
„(Miejsce Mojego Mi∏osierdzia i Odpoczynku – przyp. Red.)” – zapyta∏a nagle.
Ucieszy∏am si´, ˚e pami´ta o tym, co by∏o od kilku lat, pasjà mojego ˚ycia.
Kiedy patrzy∏a na mnie przytomnie
opowiedzia∏am jej o pielgrzymce do
Medziugorja, o tysiàcach pielgrzymów,
o widzàcych i Matce Bo˚ej Królowej
Pokoju. Czu∏am wewn´trzny nakaz
i przynaglenie, by mówiç o Bo˚ej Mi∏oÊci do cz∏owieka. W koƒcu powiedzia∏am cicho: „czy mog´ jutro przyjÊç do
ciebie z kap∏anem, by si´ pomodli∏ przy
Tobie”. „Czy on mo˚e mi pomóc? Bardzo cierpi´” – wyszepta∏a. „Umocni
Ci´, b´dziesz mieç si∏´ do zniesienia
cierpieƒ” – zapewnia∏am. I nagle zapyta∏am wprost: „Ewa mo˚e chcia∏abyÊ
si´ wyspowiadaç? B´dzie Ci l˚ej. Tak
dawno nie mia∏aÊ kontaktu z kap∏anem.
Wierz mi to wielka ulga, uzyskasz pokój,
˚aden lek nie przyniesie Ci takiego Pokoju”. I ku mojemu radosnemu zaskoczeniu odpowiedzia∏a: – „tak. Przyprowad˝ mi kap∏ana, chc´ si´ wyspowiadaç, id˝ natychmiast”.
Nie zwlekajàc pobieg∏am po ksi´dza,
wyjaÊniajàc mu po drodze, ˚e mo˚e to
byç inna spowied˝ ni˚by oczekiwa∏.
Oko∏o 22,00 byliÊmy w szpitalu. Siedzia∏am na korytarzu odmawiajàc Koronk´
do Bo˚ego Mi∏osierdzia. Po spowiedzi,
martwi∏a si´, czy jej spowied˝ by∏a dobra, bo tak trudno by∏o jej zebraç myÊli,
traci∏a ÊwiadomoÊç. Zapewnia∏am jà
o Bo˚ym Mi∏osierdziu, o niepoj´tej dobroci Boga. Poda∏am jej kilka cytatów
z w/w ksià˚ki o znaczeniu cierpienia po∏àczonego z cierpieniem Zbawiciela. Zapyta∏am czy nie zechcia∏aby swojego
cierpienia przyjàç i ofiarowaç go Jezusowi za grzechy swoje i innych. Wyrazi∏a zgod´ proszàc bym pomog∏a jej sfor-

mu∏owaç taki akt ofiarowania. Wewn´trznie wezwa∏am pomocy Ducha
Âwi´tego. Po chwili razem mówi∏yÊmy:
„Panie Jezu przyjmuj´ swoje cierpienie,
godz´ si´ na nie i dzi´kuj´ Ci za nie.
∑àcz´ je z Twoim cierpieniem, jakie za
mnie ponios∏eÊ cierpiàc i umierajàc na
Krzy˚u dla mojego zbawienia, ofiaruj´ je
za moje i innych grzechy. Ufam Twojemu
Mi∏osierdziu. Ufam i wierz´, ˚e mnie kochasz! Jezu przebacz mi! Jezu kocham
Ciebie”. W pewnej chwili powiedzia∏a:
„Ja myÊla∏am, ˚e moje cierpienia to kara
Boska za moje grzechy. Tyle lat zna∏yÊmy
si´, o tylu rzeczach rozmawia∏yÊmy,
a dlaczego nigdy nie rozmawia∏yÊmy
o najwa˚niejszym (i znów myÊl uciek∏a).
O czym?- zapyta∏am. O Bogu? No w∏aÊnie o Bogu”!
Mówi∏a równie˚, ˚e si´ boi, ˚e jakieÊ
ciemne postacie widzi nocami stojàce
w drzwiach. Wyciàgn´∏am ró˚aniec
przywieziony z Medziugorja i okr´ci∏am
jej nadgarstek, zapewniajàc, ˚e od tej
chwili nikt jej nie b´dzie n´ka∏, bo ma
czyste sumienie, a Pan Jezus i Matka Bo˚a sà przy niej. Pokaza∏am jej obrazek
Królowej Pokoju oraz Oblicze Pana Jezusa z Ca∏unu Turyƒskiego. Powiesi∏am
je na Êcianie, tak by jej wzrok zatrzymywa∏ si´ ciàgle na nich. Wpatrywa∏a si´
w obrazki z nadziejà. „Popatrz ile mi∏oÊci i dobroci widaç w tych twarzach. Oni
na nas czekajà w niebie. I Ty i ja tam b´dziemy. Matka Bo˚a przyprowadzi nas
do Jezusa. Patrz cz´sto na te wizerunki
i odmawiaj akty, które wczoraj odmawia∏yÊmy” – poprosi∏am. Kiedy odchodzi∏am, poprosi∏a bym przysz∏a jeszcze
wieczorem, bo kiedy mówi´ o Bogu, to
ona doznaje ulgi w cierpieniu. Wzruszy∏o mnie to bardzo. Zrozumia∏am, ˚e
Bóg jà bardzo mi∏uje, skoro daje jej ∏ask´
odczucia Swej ObecnoÊci.
2 sierpnia – w pierwszà sobot´ wieczorem, Ewa by∏a cicha i spokojna, zupe∏nie przytomna, nie majaczy∏a. Rano
ksiàdz przyszed∏ z Panem Jezusem,
wszystkie l´ki ustàpi∏y, znik∏y te˚ „tamte ciemne postacie”. Kl´cza∏am przy
∏ó˚ku i nuci∏am Magnificat. Zapyta∏a,
co to za melodia. WyjaÊni∏am, co to za
pieÊƒ i przytoczy∏am ca∏y fragment
z Ewangelii Êw. ∑ukasza, mówiàc
o wielkiej radoÊci Êw. El˚biety z odwiedzin i uniesieniu Matki NajÊwi´tszej.
Poprosi∏abym zaÊpiewa∏a Magnificat.
MyÊl´, ˚e nic bardziej wymownego nie
mog∏yÊmy Bogu ofiarowaç, ponad ten
hymn uwielbienia. O jak˚e by∏am Bo-
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gu i Matce Bo˚ej wdzi´czna! Od tej
chwili ka˚de moje odwiedziny by∏y wype∏nione opowieÊciami o Bo˚ej mi∏oÊci. T∏umaczy∏am, czym sà cierpienia.
Zach´ca∏am by w okresie, kiedy si´ nasilajà, ofiarowa∏a je Bogu, bo teraz, kiedy odda∏a si´ Bogu, jej cierpienia sà
wrzucone do morza cierpieƒ Zbawiciela i majà wymiar nadprzyrodzony.
Pomaga w ten sposób Jezusowi ratowaç, nawracaç dusze. Bóg jest mi∏oÊcià
i dobrocià. Na ka˚dà dusz´ oczekuje
z ut´sknieniem i czu∏oÊcià. Jeden akt ˚alu i ufnoÊci wypowiedziany z wiarà
otwiera na oÊcie˚ Bo˚e Mi∏osierdzie –
napisa∏a s. Faustyna. Ewa chcia∏a s∏uchaç takich rozmów, zadawa∏a pytania,
mówi∏a, ˚e jej ˚ycie by∏o puste, bo ˚y∏a
bez Boga, ˚e by∏a nerwowa, niespokojna, prze˚ywa∏a l´ki. MyÊla∏a, ˚e jej choroba to kara za grzechy. Teraz wierz´,
˚e Bóg mnie kocha, ˚e mi przebaczy∏.
Minà∏ tydzieƒ. Ewa prawie ca∏y czas
by∏a nieprzytomna. Gdy na moment
otworzy∏a oczy, cieszy∏a si´ z mojej
obecnoÊci, dzi´kowa∏a, ˚e jestem, przeprasza∏a za wszystko. By∏o to ˚egnanie
si´ ze Êwiatem. W po∏udnie z wielkim
trudem zjad∏a par´ k´sów. Powiedzia∏a,
˚e to jest jej ostatni posi∏ek i ˚e w sobot´ umrze. Potraktowano jej s∏owa jak
kolejny atak nieprzytomnej mowy.
9 sierpnia o 19,00 wbieg∏am na szpitalne schody. Z góry schodzi∏a piel´gniarka. „Pani Ewa umar∏a” – powiedzia∏a.
Zabrak∏o mi tchu, opar∏am si´ o Êcian´.
„O której? – zapyta∏am. O 18,45- odpar∏a i posz∏a. Wolno wchodzi∏am po schodach. Ona wiedzia∏a, ˚e w sobot´ odejdzie. Maryjo to Ty zabra∏aÊ jà i oddasz jà
Synowi. Wesz∏am do izolatki, Ewa le˚a∏a tak, jakby spa∏a. Cichutko, twarz spokojna, dooko∏a r´ki obwini´ty ró˚aniec
z Medziugorja. Uca∏owa∏am jà i podzi´kowa∏am za d∏ugoletnià przyja˝ƒ, proszàc by ona zacz´∏a mnie przygotowywaç do spotkania z Bogiem. Kl´czàc odmówi∏am za jej dusz´ Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Dzi´kowa∏am te˚ Matce Bo˚ej za to wszystko, co przez te dziesi´ç dni wydarzy∏o si´, prosi∏am by wyprosi∏a Ewie szybkie przejÊcie do Nieba.
By∏am szcz´Êliwa i spokojna. Ufa∏am
Bo˚emu Mi∏osierdziu. By∏a szlachetnym
cz∏owiekiem i prawym s´dzià. Zaufa∏a
Bogu, oddala mu swoje, przyj´te dobrowolnie, cierpienie i swoje zawierzenie
dziecka, które na koƒcu swojej drogi
znalaz∏o Tego, którego ca∏e ˚ycie szuka∏o. Szuka∏a mi∏oÊci nie wiedzàc, ˚e tylko

Bóg jest Mi∏oÊcià. Kiedy przekona∏a si´,
˚e Ten, do którego idzie jest Mi∏oÊcià,
przesta∏a si´ l´kaç Êmierci. Zasn´∏a, by
zbudziç si´ dla Nieba.
Dzi´kuj´ Ci, Królowo Pokoju za t´
wielkà ∏ask´ spokojnej Êmierci w Twojej
i Twojego Syna obecnoÊci. Moje serce
b´dzie wcià˚ Êpiewa∏o Bogu Magnificat,
bo wielkie rzeczy uczyni∏ mi Wszechmocny, a Jego Imi´ jest Âwi´te. Amen.
Faustyna

Modlitwa za chorego
Podajemy modlitw´ podyktowanà
przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij w Medziugorju. Jest to najpi´kniejsza modlitwa, jakà mo˚na odmówiç za chorego.
Przed tà modlitwà odmówiç trzy razy
Chwa∏a Ojcu.
O mój Bo˚e, oto przed Tobà ten chory: przyszed∏ Ci´ prosiç o to, czego pragnie i o to, co uwa˚a za najwa˚niejsze
dla siebie. Ty, o Bo˚e, wprowad˝ w jego serce te s∏owa: „Najwa˚niejsze jest
zdrowie duszy!” Panie, niech si´ w nim
wype∏ni ca∏a Twoja wola: jeÊli chcesz
by wyzdrowia∏, by zosta∏o mu dane
zdrowie; jeÊli jednak inna jest Twoja
wola, niech dalej niesie swój krzy˚.
Prosz´ Ci´, tak˚e za nas, którzy si´ za
nim wstawiamy; oczyÊç nasze serca,
abyÊmy byli godni przekazaç Twoje
Êwi´te mi∏osierdzie. Strze˚ go i ul˚yj
mu w cierpieniu, niech si´ w nim wype∏ni Twoja Êwi´ta wola, niech przez
niego zostanie objawione Twoje Êwi´te
Imi´; pomó˚ mu odwa˚nie d˝wigaç
krzy˚. Amen.

Kàcik wydawniczy
W jednym or´dziu Matka Bo˚a poprosi∏a o odmawianie nowenn. Ojciec
Jozo Zovko pos∏uszny Jej g∏osowi, jak
równie˚ dla uczczenia pami´ci 30.
Wspó∏braci w bestialski sposób zamordowanych w klasztorze, u∏o˚y∏ Nowenn´ za ich poÊrednictwem. Poleçmy nasze intencje i proÊby, szczególnie zaÊ
wszystkie pielgrzymki, które przygotowujemy do Medziugorja, ich pot´˚nemu wstawiennictwu.
Nowenna
do M´czenników
z Sirokiego Brijegu
o. Jozo Zovko

fragmenty z ksià˚ki

Wracam,
aby dzieliç ten sam los
Wszystkim pielgrzymom, którzy udajà
si´ do Medziugorja i odwiedzajà Sanktuarium w Sirokim Brijegu i wszystkim
wierzàcym chrzeÊcijanom, ojciec Jozo
Zovko proponuje „Nowenn´ do M´czenników z Sirokiego Brijegu”, dla uczczenia pami´ci trzydziestu franciszkanów
z Hercegowiny zamordowanych przez
komunistycznych partyzantów 7 lutego
1945 roku.
Podczas dominacji tureckiej w BoÊni
i Hercegowinie, dwunastu franciszkanów
pochodzàcych z Hercegowiny a przyby∏ych z Kreseva w BoÊni, pragn´∏o jako
wyraz wiary wybudowaç na swojej ojczystej ziemi klasztor; jako lokalizacj´ wybrali Siroki Brijeg. W pobli˚u wybudowali koÊció∏ poÊwi´cajàc go Matce Bo˚ej
Wniebowzi´tej, seminarium, kompleks
szkolny, który mieÊci∏ równie˚ gimnazjum z internatem, w którym zakonnicy
nauczali m∏ode pokolenia ludzi z BoÊni
i Hercegowiny. W ten sposób miejsce to
sta∏o si´ chrzeÊcijaƒskim centrum kulturalnym, a sanktuarium przekszta∏ci∏o
si´ w symbol dla Hercegowiny. Dok∏adnie w sto lat pó˝niej klasztor zosta∏ zniszczony i zdewastowany. A sta∏o si´ to tak:
7 lutego 1945 roku, partyzanci komunistyczni zdecydowali si´ zniszczyç od
fundamentów hercegowiƒski symbol
chrzeÊcijaƒstwa i wykorzeniç z ludzkich
serc wiar´ katolickà, przychylnoÊç i dobroç okazywanà franciszkanom.
Przyjechali do Sirokiego Brijegu o trzeciej po po∏udniu. W klasztorze zastali
trzydziestu zakonników; wielu z nich by∏o profesorami uczàcymi w gimnazjum,
które znajdowa∏o si´ tu˚ obok klasztoru.
KomuniÊci powiedzieli: „Bóg nie ˚yje,
Boga nie ma, nie ma papie˚a, nie ma
KoÊcio∏a, was nie potrzeba, id˝cie równie˚ i wy w Êwiat pracowaç”. Gro˝bami
i przekleƒstwami próbowano nak∏oniç
zakonników do zrzucenia habitów. Oni
odpowiedzieli: „JesteÊmy wyÊwi´conymi
zakonnikami, nie mo˚emy zrzuciç naszych habitów”. Wtedy jeden rozwÊcieczony ˚o∏nierz wzià∏ Krzy˚ i rzuci∏ Nim
o pod∏og´. „Oto teraz – powiedzia∏ –
mo˚ecie wybraç: ˚ycie albo Êmierç”.
Ka˚dy z zakonników uklàk∏, objà∏
i poca∏owa∏ Jezusa; przyciskajàc Krzy˚
do piersi ka˚dy z nich powiedzia∏ tak jak
Êw. Franciszek: „Ty jesteÊ moim Bogiem, moim wszystkim”.
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Jak ju˚ wczeÊniej wspomnia∏em, niektórzy z ojców byli bardzo znanymi profesorami, napisali wiele ksià˚ek i podr´czników szkolnych. Ale ˚aden z nich
nie objà∏ swoich ksià˚ek i nie powiedzia∏: „wy jesteÊcie wszystkim dla mnie”.
Nie! Obj´li Jezusa, Mistrza!
Pe∏ni nienawiÊci i zawiÊci oprawcy,
brali zakonników jednego po drugim
i wyprowadzali na zewnàtrz klasztoru
i tam zabijali; pó˝niej polali ich cia∏a
benzynà i podpalili.
Zakonnicy szli na spotkanie ze Êmiercià modlàc si´ i Êpiewajàc litani´ loretaƒskà. O tych rzeczach zaÊwiadczyli ˚o∏nierze, którzy byli cz∏onkami plutonu egzekucyjnego.
Jeden z ˚o∏nierzy prze˚y∏ szok widzàc tak heroiczne zachowanie zakonników. Nawróci∏ si´ wówczas i dzisiaj ma
syna kap∏ana i córk´ zakonnic´. …
KomuniÊci myÊleli, ˚e gdy zniszczà
ten „znak” skoƒczy si´ wiara. Tymczasem wiara ludzi wzros∏a i rozwin´∏a si´
pod obronnym p∏aszczem Maryi. Tak
jak wczeÊniej wzrastali i ˚yli okryci
p∏aszczem Matki Bo˚ej m´czennicy
franciszkaƒscy.
W czasie, kiedy si´ to sta∏o, mia∏em
cztery lata i pami´tam jak moi rodzice
opowiadali to, co przydarzy∏o si´ zakonnikom. Tak dzia∏o si´ w wielu rodzinach
w moim sàsiedztwie. W naszych sercach
wzrasta∏o coraz bardziej pragnienie naÊladowania naszych m´czenników i bycia takimi, jakimi oni byli.
Trzydziestu m´czenników franciszkaƒskich nie zosta∏o m´czennikami
przez przypadek; oni Êwiadomie
i z wielkà radoÊcià oddali ˚ycie i wyrazili swoje Credo.
Tydzieƒ pó˝niej po masakrze w Sirokim Brijegu, komuniÊci udali si´ do
klasztoru w Mostarze, w którym znale˝li siedmiu zakonników. Mimo, ˚e
wiedzieli oni o tym, co wydarzy∏o si´
w Sirokim Brijegu nie uciekali, ale postanowili pozostaç w klasztorze. Jednym z nich by∏ ojciec Leon-Grgo Petroviç doktor teologii, urodzony w 1883
roku w Klobuku.
Jako Prowincja∏ franciszkanów, na poczàtku wojny, w sercu odczu∏ potrzeb´
ofiarowania Matce Bo˚ej wszystkich
swoich wspó∏braci, którym – jak uwa˚a∏
– grozi∏o niebezpieczeƒstwo. DziÊ mo˚emy oglàdaç owoce tego Ofiarowania.
Nabo˚eƒstwo do Matki NajÊwi´tszej,
ten pi´kny kwiat ofiarowany Maryi zakwit∏ w dniu masakry 7 lutego 1945 roku.

Tak jak Bóg Ojciec pos∏a∏ Swego Syna, aby przez Êmierç zbawi∏ Êwiat i Jezus by∏ pos∏uszny akceptujàc cierpienie,
tak te˚ i nasi m´czennicy ofiarowali ˚ycie i w∏asnà krew na ratunek dla ludzi,
za pokój i za nasze nawrócenie. PoÊwi´cili siebie za pokój i za dobro dla ca∏ego
KoÊcio∏a.
Z mi∏oÊcià i ze czcià przedstawiam
Wam ich imiona i nazwiska, ich oblicza,
a tak˚e opowiem jakiÊ epizod z ˚ycia
niektórych. Dzi´ki temu b´dziecie mogli
przemyÊleç, w jaki sposób ka˚dy cz∏owiek, majàcy swoje imi´ i w∏asne ˚ycie
mo˚e dzisiaj s∏u˚yç Bogu i mo˚e odpowiedzieç na Jego wezwanie.
Zakonnicy z Sirokiego Brijegu wiedzieli od dawna, ˚e gdy przyjdà komuniÊci wszyscy zginà. Pewnego dnia zebrali si´ w klasztorze, aby rozmawiaç na temat zachowania si´ w przypadku ewentualnego wtargni´cia komunistów. Na
koniec wszyscy zdecydowali si´ na pozostanie w klasztorze. Nikt z nich nie
chcia∏ uciekaç. Rektor zasugerowa∏ jednak, ˚e najm∏odsi powinni wróciç do rodzin i ukryç si´ tam. W ten sposób piàtka kleryków, przez wzglàd na nale˚ne
pos∏uszeƒstwo wobec prze∏o˚onych, musia∏a opuÊciç klasztor. WÊród nich znajdowa∏ si´ mi´dzy innymi brat Viktor Kosir. Jego rodzinny dom w Uzariçi znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci siedmiu kilometrów
od Sirokiego Brijegu.
WÊród rodziny pozosta∏ tylko kilka godzin. Pó˝niej powiedzia∏ swoim domownikom: „Nie mog´ zostaç tutaj w domu,
musz´ wróciç do moich wspó∏braci”.
Rodzice mówili mu: „Zostaƒ, przecie˚
s∏ychaç huk samolotów, bombardujà”.
Brat Viktor odpowiedzia∏: „Niewa˚ne,
wracam, aby dzieliç ten sam los, gdy˚
jest to moja wspólnota”.
W ten sposób wróci∏ do klasztoru i nast´pnego dnia zosta∏ m´czennikiem razem z innymi.
Matka tego zakonnika urodzi∏a pó˝niej
kolejnego syna, którego nazwano tym
samym imieniem. Wzrastajàc ch∏opiec
widzia∏ cz´sto matk´ op∏akujàcà zamordowanego syna.
Aby jà pocieszyç szepta∏ jej tak: „Mamo nie p∏acz, zobaczysz, ja te˚ zostan´
zakonnikiem”.
Dzisiaj mo˚emy spotkaç ojca Viktora
w Medziugorju, gdzie od lat gorliwie
wykonuje swà pos∏ug´ kap∏aƒskà szczególnie s∏u˚àc w konfesjonale.
Zakonnicy b´dàc otwartymi na Ducha
Bo˚ego, nie mogli nie powróciç do

klasztoru. I myÊl´ równie˚, ˚e je˚eli pozostaliby ˚ywi, nigdy nie mogliby podzi´kowaç Bogu mówiàc: „Dzi´kuj´ Ci
Panie, za to, ˚e ja zosta∏em ˚ywy!” Nie!
Sàdz´, ˚e byliby nieszcz´Êliwi do koƒca
swojego ˚ycia.
Drogi Bracie i Siostro, drogi Pielgrzymie!
Przez t´ Nowenn´ pragniemy modliç
si´ i uczciç naszych m´czenników franciszkaƒskich. Pragniemy uczciç wszystkich m´czenników KoÊcio∏a; przesz∏ych,
obecnych i przysz∏ych. Módl si´ otwartym i szczerym sercem, aby Duch Âwi´ty natchnà∏ ci´ pragnieniem czynienia
jeszcze wi´cej i abyÊ uÊwiadomi∏ sobie,
˚e jesteÊ dojrza∏y do ofiarowania swojego ˚ycia dla KoÊcio∏a i dla bli˝niego.
Medytujàc i modlàc si´ nad grobem M´czenników mo˚na uzyskaç szczególne
∏aski. Wielu tutaj zosta∏o wys∏uchanych,
wielu pocieszonych, wielu na grobie naszych M´czenników znalaz∏o Êwiat∏o,
pokój i ∏aski. Ufamy, ˚e Pan b´dzie równie˚ blisko Ciebie.

Echo „Echa”
Poni˚szy list sióstr z Ukrainy, przes∏any
na r´ce Redakcji, niech b´dzie wyrazem
podzi´kowania wszystkim Ofiarodawcom
i Dobroczyƒcom, za nadsy∏ane ofiary materialne, jak równie˚ i te w wymiarze duchowym; modlitwy i ofiarowane cierpienia w naszej intencji. Niech radoÊç ludzi
rozsianych po Êwiecie, których ∏àczy ze
sobà mowa polska, b´dzie dla Was nagrodà. Serdeczne Bóg zap∏aç za wszystko.
Charków 6.12.01r.
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy pracownicy redakcji „Echo”.
Jestem bardzo wdzi´czna Wam, którzy systematycznie i bezp∏atnie przysy∏acie nam drogocenne wiadomoÊci o naszej Kochanej Matce Królowej Pokoju.
Gdy widz´ w skrzynce pocztowej pismo
z Krakowa jestem szcz´Êliwa. Szybko
rozpiecz´towuj´ i jednym tchem czytam,
a˚ wszystko przeczytam, czasami do
pó˝na wieczorem. Potem daj´ drugiej
Siostrze i wspólnie dzielimy si´ tym, co
Matka Bo˚a mówi. Tym, co przeczytam
dziel´ si´ na spotkaniu modlitewnym t∏umaczàc na rosyjski. Wszyscy uwa˚nie
s∏uchajà i przezywajà. Jedna z osób – inwalida – poÊci w ka˚dà Êrod´ i powiada,
˚e si´ bardzo dobrze czuje. Pomimo swego kalectwa, o kulach przychodzi do koÊcio∏a na msz´ Êw. w ka˚dà niedziel´

~ 12 ~
i w ka˚dy piàtek na katechizacj´ przygotowujàcà do pierwszej spowiedzi i komunii Êw. Tutaj ulice okràg∏y rok sà nieoÊwietlone, wi´c dla Niego jest to bardzo
ci´˚kie, szczególnie jesienià i teraz w zimie. Nauczy∏ si´ modliç na ró˚aƒcu,
gdy˚ u Niego odbywa si´ nasze spotkanie. Zawsze odmawiamy jednà cz´Êç ró˚aƒca, a potem czytamy Ewangeli´
z dnia i dzielimy si´ s∏owem Bo˚ym.
Drodzy moi Dobroczyƒcy, czytajàc
treÊç „Echa” staram si´ wype∏niaç or´dzia Matki Bo˚ej i mówiç o tym wszystkim gdzie si´ da, aby Ona by∏a czczona,
znana i kochana przez wszystkie swoje
dzieci. Tak, wi´c dzi´kuj´ Wam za to
wielkie dobrodziejstwo, które Êwiadczycie dla Ukrainy. Sk∏adam ca∏ej Redakcji
„Echa” najlepsze ˚yczenia p∏ynàce od
serca. ˚ycz´ zdrowia, radoÊci i Pokoju,
Êwiat∏a i mocy Ducha Âwi´tego w redagowaniu tego pisma, a tak˚e opieki Matki Bo˚ej. Niech te˚ nie zabraknie ludzi
dobrej woli, którzy sk∏adajà ofiary na ten
cel. Szcz´Êç Bo˚e na 2002 rok ˚yczy s.
Stanis∏awa Wultaƒska i s. Anna Matejuk.

Do koƒca ich umi∏owa∏
W Ewangelii Êw. Jana (13,1) czytamy:
„Umi∏owawszy swoich na Êwiecie, do koƒca
ich umi∏owa∏”. Taka by∏a misja Pana naszego
Jezusa Chrystusa, aby poprzez swojà mi∏oÊç do
koƒca, która przywiod∏a Go do Êmierci na
krzy˚u dla naszego zbawienia, przywróciç nas
Ojcu Niebieskiemu, przywróciç nam godnoÊç
dzieci Bo˚ych. I nale˚y Bogu dzi´kowaç, za ten
akt mi∏osierdzia, ˚e Jezus si´ nie wycofa∏, ˚e
nie zszed∏ z krzy˚a jak Mu proponowali ˚ydzi,
˚e si´ nie zatrzyma∏ w pó∏ drogi, nie znosi∏ cierpienia „tymczasowo” – przez chwil´, ale ˚e
wytrwa∏ do koƒca.
Przez ten mo˚e przyd∏ugawy wst´p chcia∏abym zwróciç uwag´ na postaw´ trwania i wytrwania. Do napisania tych s∏ów sk∏oni∏y mnie
listy Czytelników, telefony i pytania o jedno
zdanie w Apostolacie „Margaretka”: modlitwy
za kap∏anów „do koƒca ˚ycia”.
Dla wielu osób, które si´ modlà i mo˚na by
powiedzieç, ˚e ˚yjà ˚yciem religijnym rozbudzonym, bardziej Êwiadomym, ni˚ reszta spo∏eczeƒstwa, to zdanie sprawia zak∏opotanie. No,
bo jak to, tak deklarowaç si´ na modlitw´ do
koƒca ˚ycia. A czy ja dam rad´, a czy ja to....,
a czy ja tamto...... A przecie˚ kap∏an jest kap∏anem do koƒca swojego ˚ycia, nie tylko na
chwil´, bo gdy mu si´ znudzi, zm´czy si´, to ot
tak sobie przestanie nim byç. Wydaje mi si´, ˚e
pomimo, i˚ jesteÊmy krajem katolickim, nie jesteÊmy Êwiadomi odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z „bycia katolikiem” (potrzebujemy katechezy dla doros∏ych). Niestety widaç to w ˚yciu
codziennym ca∏ych spo∏eczeƒstw, i dlatego te˚
jest to troskà Matki Bo˚ej, którà wyra˚a w swoich or´dziach. Modlàc si´ w intencji kap∏anów,
modlimy si´ za samych siebie, modlimy si´
dla naszego dobra. Wypraszajàc ∏aski dla ka-

p∏ana, poprzez niego, wypraszamy je dla siebie
samych. Im wi´cej b´dzie pobo˚nych, gorliwych kap∏anów, tym lepszà i wi´kszà korzyÊç
odniosà nasze dusze. A to wszystko zale˚y od
mojego „tak”, od mojego poÊwi´cenia 10 minut czasu raz w tygodniu (w przypadku „Margaretki”) i ewentualnie innych ofiar, cierpieƒ,
w intencji kap∏ana. Czy to naprawd´ jest a˚ tak
du˚o w porównaniu z m´kà i cierpieniem Pana
Jezusa, z poÊwi´ceniem ˚ycia przez duchownych dla naszej s∏u˚by, ˚e nas na to nie staç?
Jakie obawy kierujà wierzàcymi, ˚e si´ tak
bojà owego wyra˚enia: do koƒca ˚ycia? Je˚eli
dziÊ jestem przy zdrowych zmys∏ach i codziennie si´ modl´, to b´d´ modliç si´ nadal. Mam to
pragnienie, chc´ tego. Kto mo˚e powiedzieç co
jutro przyniesie? Nikt! Dzisiaj chc´ si´ modliç
– tu musi byç decyzja. Ojciec Slavko mawia∏,
˚e modlitwa sercem to podj´cie decyzji o modlitwie = chc´ si´ modliç. Dlaczego wybiegamy myÊlà do ostatnich dni tej modlitwy, gdy jej
w ogóle nie podj´liÊmy? Je˚eli chcemy przejechaç odcinek drogi, który ma kilometr, 2, 5 czy
100, niewa˚ne ile, nigdy nie widzimy koƒca tej
drogi i nie zobaczymy go, je˚eli nie zaczniemy
podró˚y, a podczas jazdy zobaczymy tylko tyle, na ile pozwala prosty odcinek drogi. Za zakr´tem nic nie widaç, a˚ go nie pokonamy.
Wiele osób pyta o mo˚liwoÊç modlitwy
„tymczasowej”, gdy kap∏an jest z nimi – a jak
odejdzie, to czy on nadal nie potrzebuje modlitwy? MyÊlenie „tymczasowe” doprowadza do
tego co obecnie dzieje si´ na Êwiecie: rozwody,
aborcja etc. KtoÊ mi jest ju˚ niepotrzebny –
tymczasowoÊç si´ skoƒczy∏a – wi´c do widzenia z nim. A my zostaliÊmy stworzeni na wiecznoÊç nie na chwil´.
Apostolat zrodzi∏ si´ w sercu za∏o˚ycielki jako czynna mi∏oÊç wobec kap∏anów i ma takie
za∏o˚enia. Je˚eli ktoÊ proponuje co innego,
niech nada temu swój kszta∏t i nazw´. „Margaretki” nie sà jedynà znanà formà modlitwy za
kap∏anów, mogà powstawaç równie˚ i inne.
Najwa˚niejsze, ˚e byç goràcym a nie letnim
w swoim dzia∏aniu. W or´dziu z 25.11.89r.
Matka Bo˚a powiedzia∏a: „pragn´, by wasze
decyzje przed Bogiem by∏y wolne, poniewa˚ On
da∏ nam wolnoÊç”.
Prosi∏abym proboszczów, aby na ∏amach
„Echo” przypomnieli nam o obowiàzkach duchowych wzgl´dem kap∏anów.
Ewa

Od Redakcji
2 lutego w Piszu i 19 marca w koÊciele Êw.
Stanis∏awa Bpa w Baranówce (Ukraina) sprawowana b´dzie ofiara mszy Êw. w intencji o b∏ogoslawieƒstwo dla Czytelników, Ofiarodawców,
Wspó∏pracowników „Echa” jak i samego Dzie∏a.
Rekolekcje „Post i modlitwa” dla Polaków
w 2002 roku:
26-31 stycznia, 25-30 czerwca, 10-16 sierpnia
– zg∏oszenia: 012/ 647-86-23,
03-08 czerwca – zg∏oszenia: 058/ 34-64-500,
14-19 wrzeÊnia – zg∏oszenia 061/ 862-31-96.
Pielgrzymka do Medziugorja – 16-24 luty
2002 r., zg∏oszenia tel. 022/837-22-89

NowoÊci wydawnicze:
Filmy video:
„Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia”- polska wersja najnowszego filmu o Medziugorju produkcji kanadyjskiej.
„Wszystko przemieniç w dobro” – wywiad
z o. Slavko Barbariciem podczas pobytu w Polsce w 1998 r.
„Post i modlitwa” – komplet kaset audio
z rekolekcji z o. Slavko Barbariciem – wznowienie.
Komplet 5 kaset audio z rekolekcji z
s. Emmanuel
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju, „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków, Fortis Bank:
16001013-2001-160883-150
Uwaga! Ofiary sk∏adane na „Echo” nie podlegajà odpisom podatkowym. Redakcja nie wystawia zaÊwiadczeƒ do Urz´dów Skarbowych.
Odcinki wp∏at nie sà dokumentem do odliczeƒ.
Nale˚noÊci i op∏aty za zamówione ksià˚ki
i kasety prosimy kierowaç na konto: Królowa
Pokoju, ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków,
Fortis Bank: 16001013-2001-160883-001
Prosimy o uczciwoÊç i o uregulowanie zaleg∏ych nale˚noÊci. Brak zap∏aty to kradzie˚,
a przykazanie siódme mówi – Nie kradnij!
Z tym numerem „Echo” przesy∏amy informacje o ofiarach, które wp∏yn´∏y do nas w ciàgu 2001 roku do 31 grudnia. Ofiary, które zosta∏y wp∏acone jeszcze w grudniu, ale na koncie
„Echa” zosta∏y zaksi´gowane przez Bank
w styczniu 2002 roku, sà traktowane jako
ofiary na 2002 rok.
W zwiàzku z powsta∏ymi wymogami Biura
Ochrony Danych Osobowych z Ustawy z dnia
29.08.1997r. uprzejmie prosimy naszych Czytelników o podpisanie i odes∏anie do Redakcji
za∏àczonego do „Echo” tekstu na wyra˚enie
zgody na wprowadzenie danych osobowych do
bazy danych „Echo Maryi Królowej Pokoju”.
Odes∏anie powy˚szego tekstu traktowaç b´dziemy równie˚ jako potwierdzenie prenumeraty „Echo”, natomiast jego brak jako rezygnacj´.
3 marca o godz. 10.00 w drugà rocznic´
Êmierci don Angelo i w piàtà rocznic´ Êmierci
Czesi Mirkiewicz, sprawowana b´dzie ofiara
mszy Êwi´tej, w koÊciele Êw. Andrzeja przy
ul. Grodzkiej 54 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy.
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”
istnieje z ofiar

