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„Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was do zjednoczenia si´ z Jezusem na modlitwie.
Otwórzcie Mu swoje serce i oddajcie Mu wszystko co je przepe∏nia: radoÊci, smutki i choroby.
Niech to b´dzie dla was czas ∏aski. Módlcie si´, kochane dzieci,
i ka˚dà chwil´ oddjcie Jezusowi.
Jestem z wami i or´duj´ za wami. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Drogie dzieci!
Jako Matka prosz´ was, otwórzcie swoje serce, oddajcie mi je
i nie bójcie si´ niczego. B´d´
z wami i naucz´ was co czyniç,
aby Jezus by∏ na pierwszym miejscu. Naucz´ was kochaç Go i ca∏kowicie do Niego nale˚eç. Zrozumcie, drogie dzieci, ˚e bez mojego Syna nie ma zbawienia. Musicie sobie uÊwiadomiç, ˚e On
jest waszym poczàtkiem i waszym koƒcem. Tylko z takà ÊwiadomoÊcià mo˚ecie byç szcz´Êliwi
i osiàgniecie ˚ycie wieczne. Ja, jako wasza Matka, pragn´ tego dla
was. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Otwórzcie serce
W tym or´dziu b∏ogos∏awiona Dziewica Maryja, Królowa Pokoju, wzywa nas, byÊmy zjednoczyli si´ „z Jezusem na modlitwie”. Ârodek,
który wk∏ada w nasze r´ce, to modlitwa. NauczyliÊmy si´, ˚e modlitwa to rozmowa z Bogiem. JeÊli chcesz prowadziç dialog, potrzebna jest druga
osoba. Istniejà te˚ rozmowy, s∏owa, które m´czà,
które stajà si´ ci´˚arem dla duszy; s∏owa, które
pozostajà na powierzchni ˚ycia; s∏owa, które nie
pozwalajà ci ruszyç z miejsca. Lecz istniejà rozmowy, które uzdrawiajà i dodajà otuchy. Modlitwa jest rozmowà, która uzdrawia, to nie byle
jaka rozmowa z kimkolwiek, to rozmowa z Bogiem wszechmogàcym. Cz∏owiek jest zdolny
prowadziç rozmow´ z Bogiem, poniewa˚ ma ducha, podobnie jak Bóg jest Duchem; a poniewa˚
Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem w Jezusie, z Nim mo˚emy rozmawiaç s∏owami ludzkimi.
Mamy Ducha Âwi´tego, jesteÊmy ochrzczeni
i bierzmowani; wszyscy otrzymaliÊmy dary
i zdolnoÊci dzi´ki, którym mo˚emy zbli˚yç si´
ku Bogu. Czasami zastanawiamy si´ gdzie jest
Bóg? A powinniÊmy zastanowiç si´ nad tym,
gdzie Go nie ma? Gdziekolwiek byÊ nie spojrza∏,
wsz´dzie mo˚esz Go spotkaç. Jego spojrzenie
spoczywa na tobie, na ka˚dym z nas. Jest rzeczà
wa˚nà zachowaç ÊwiadomoÊç tej rzeczywistoÊci,
byÊmy mogli wyruszyç w drog´ ku Niemu, On
jest zawsze z nami. Modlitwa prowadzi do tego,
abyÊmy równie˚ i my byli z Nim.
„Otwórzcie Mu swoje serce i oddajcie Mu
wszystko co je wype∏nia: radoÊci, smutki i choroby” – mówi Maryja. By∏oby niesprawiedliwoÊcià, gdybyÊmy oddawali Jezusowi tylko smutki
i choroby; trzeba oddawaç Mu równie˚ i dobro,
które w nas jest. O wiele ∏atwiej jest dzieliç si´
z kimÊ chlebem, w∏asnymi dobrami, nawet pie-
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Posy∏am Ci´ z Moim Mi∏osierdziem
do Êwiata ca∏ego
ni´dzmi i czasem, ni˚ przyjàç go pod swój dach,
do w∏asnego domu, otworzyç mu nasze serce.
Trudniej jest pozwoliç komuÊ wejÊç w najskrytsze zakamarki naszej duszy i naszego serca.
Trudniej jest dzieliç si´ najg∏´bszymi radoÊciami, cierpieniami i krzy˚ami. Byç mo˚e potrafimy to zrobiç z najbli˚szymi nam osobami, ale
nie tak do samego koƒca.
JesteÊmy tajemnicà nawet dla samych siebie: my nie znamy samych siebie tak jak zna nas
Bóg. Tylko On, mo˚e uzdrowiç i nape∏niç nasze
puste, zrozpaczone serca. ∑atwiej jest odmawiaç
modlitwy, ni˚ otworzyç w∏asne serce. Pobo˚noÊç mo˚e byç tak˚e zewn´trznà maskà, za którà chowamy si´ przed Bogiem, poniewa˚ Bóg
jest wymagajàcy, ˚àda wysi∏ku i trudów. Dlatego te˚ modlitwa odmawiana bez udzia∏u serca
w niczym nam nie pomo˚e. Tylko Bóg mo˚e
nam pomóc, lecz Bóg nie mo˚e wejÊç do modlitwy odmawianej bez udzia∏u serca, podobnie jak
nie mo˚emy wejÊç do zaryglowanego domu.
Najwi´ksze cierpienie cz∏owieka polega na
nieufnoÊci wobec Boga. NieufnoÊç stwarza we
mnie l´k, rozpacz. JeÊli obawiam si´, ˚e ktoÊ
mnie porwie, ˚e mnie zabije, wówczas b´d´ baç
si´, pozamykam wszystkie drzwi. Tak samo jest
w moich relacjach z Bogiem: jeÊli Mu ufam, je-

Êli wierz´, ˚e moje ˚ycie z Jezusem b´dzie
szcz´Êliwe, jeÊli bior´ Jego s∏owa jako s∏owa Bo˚e a nie s∏owa ludzkie, jeÊli w Jego s∏owach odkryj´ s∏owa ˚ycia wiecznego, wówczas otworz´
Mu drzwi mego domu, mego serca; pozwol´ Mu
wejÊç do najbardziej skrytych i mrocznych zakàtków mej istoty.
Maryja mówi nam o „czasie ∏aski”. Ponagla
nas, by nasze dni nie mija∏y nadaremno bez Jezusa. Z Jezusem wszystko si´ urzeczywistnia.
Podstawowy problem cz∏owieka polega na tym,
˚e cz∏owiek jest daleko od Boga, ˚e pracuje bez
Boga, bez kontaktu z Nim. Cz´sto zdarza si´, ˚e
zapominamy o Nim, odsuwamy Go na bok,
a mo˚e nawet traktujemy Go jak „pogotowie ratunkowe”, kiedy coÊ nam si´ nie uk∏ada. Byç
mo˚e modlimy si´ przez pi´ç minut czy przez
pó∏ godziny, a potem zapominamy o Nim, zamiast ˚ywiç si´ Nim w ka˚dym momencie ˚ycia:
„ka˚dà chwil´ oddajcie Jezusowi” – mówi nam
Maryja. Nie id˝ tam, gdzie nie mo˚esz zabraç ze
sobà Jezusa. Pan Jezus nie chce byç stra˚akiem,
lecz naszym przyjacielem, towarzyszem drogi
i Zbawicielem. Potraktujmy powa˚nie s∏owa,
które zrodzi∏y si´ w sercu naszej Matki, byÊmy
mogli spotkaç Jezusa i ˚yç pe∏nià ˚ycia. Pozwólmy, by Jezus zmartwychwsta∏ w nas tak˚e i podczas tych Âwiàt Wielkanocnych.

o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Wojsko pokoju
„B∏ogos∏awieni mi∏osierni, albowiem
oni mi∏osierdzia dostàpià” (Mt 5, 7)
Wiara w mi∏osierdzie Bo˚e nale˚y do
podstawowych prawd chrzeÊcijaƒskiego
Credo. O jej potrzebie przypomnia∏ Jezus
ludzkoÊci w XX wieku, pos∏ugujàc si´
siostrà Faustynà Kowalskà, której kanonizacji dokona∏ Jan Pawe∏ II w Roku Jubileuszowym 2000 – 30 kwietnia. Tego
dnia ustanowi∏ Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego dla ca∏ego KoÊcio∏a. KoÊció∏ g∏osi
prawd´ o mi∏osierdziu Boga objawionà
najpe∏niej w Ukrzy˚owanym i Zmartwychwsta∏ym Chrystusie, czyli w tajemnicy paschalnej, i wyznaje jà na rozmaite
sposoby. Chrystus nauczy∏ nas, ˚e cz∏owiek nie tylko doÊwiadcza i dost´puje
mi∏osierdzia Boga samego, ale tak˚e jest
powo∏any do tego, aby samemu czyniç
mi∏osierdzie. Mi∏oÊç Boga i mi∏oÊç cz∏owieka sà bowiem nieroz∏àczne.
Do Êw. Faustyny Chrystus skierowa∏
zadziwiajàce s∏owa: „W starym zakonie
wysy∏a∏em proroków do ludu swego
z gromami. DziÊ wysy∏am ciebie do ca∏ej
ludzkoÊci z Moim mi∏osierdziem. Nie
chc´ karaç zbola∏ej ludzkoÊci, ale pragn´ jà uleczyç, przytulajàc do Swego mi∏osiernego Serca” (Dzienniczek 1588).
„Córko Moja, nie ustawaj w g∏oszeniu
mi∏osierdzia Mojego” (Dz. 1521).
„Mów Êwiatu ca∏emu o Moim mi∏osierdziu” (Dz. 1190).
Sekretarka Bo˚ego mi∏osierdzia, doskonale spe∏ni∏a swoje pos∏annictwo.
DziÊ kult Mi∏osierdzia Bo˚ego znany
jest na wszystkich kontynentach. Âwi´ta
Faustyna podaje nam trzy sposoby pe∏nienia mi∏osierdzia wzgl´dem bli˝nich:
czyn, s∏owo, modlitwa.
Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego sk∏ania
mnie do refleksji nad podejmowaniem
dzie∏ mi∏osierdzia w naszej wspólnocie
parafialnej, nad mo˚liwoÊciami w∏àczenia si´ do pos∏ugi mi∏osiernej poprzez
wolontariat w Archidiecezji Krakowskiej, a tak˚e nad sposobami wspierania
pracy misjonarzy wÊród ubogich poza
granicami naszego kraju.
Ojciec Âwi´ty w or´dziu z okazji Mi´dzynarodowego Roku Wolontariatu
2001 nazwa∏ wolontariuszy „wojskiem
pokoju” w ka˚dym zakàtku Ziemi oraz
„znakiem nadziei” dla naszych czasów.
˙yczy∏ te˚ wolontariuszom, aby Chry-

stus – Dobry Samarytanin (∑k 10, 3037) by∏ wspania∏ym wzorem dla ka˚dego wolontariusza. Jan Pawe∏ II wezwa∏
te˚ do naÊladowania Maryi, by ta nauczy∏a pokornej i czynnej mi∏oÊci i uprosi∏a u Pana ∏ask´ rozpoznawania Go
w ludziach ubogich i cierpiàcych. PodkreÊli∏ te˚, i˚ mi∏oÊç czynna (bezinteresowny dar z samego siebie) stanowi najwymowniejszà form´ ewangelizacji,
gdy˚ objawia ludziom mi∏oÊç Boga, który jest OpatrznoÊcià i Ojcem troszczàcym si´ o ka˚dego z nas.
Wolontariusz, odwiedzajàc np. cz∏owieka starego i opuszczonego – niezale˚nie od tego czy pracuje pojedynczo, czy
dzia∏a w stowarzyszeniu – poprzez rozmow´, krzepiàce s∏owo, niesie promieƒ
nadziei, który przenika mroki samotnoÊci.
W Archidiecezji Krakowskiej istnieje
wiele mo˚liwoÊci w∏àczenia si´ w prac´
stowarzyszeƒ wolontaryjnych, np. Towarzystwa Przyjació∏ Chorych Hospicjum im. Êw. ∑azarza. Sta∏y wolontariat
zajmuje si´ opiekà nad nieuleczalnie
chorymi w domu Hospicjum. Poza tà
pos∏ugà, ca∏a rzesza wolontariuszy dociera do domów, spieszàc z pomocà chorym na raka oraz ich rodzinom.
Wolontariusze to ludzie w ró˚nym
wieku, choç przewa˚ajà m∏odzi. Po
uprzednim przeszkoleniu na specjalistycznych kursach, podejmujà oni opiek´ piel´gnacyjnà przy ci´˚ko chorych,
nierzadko umierajàcych na nowotwory
osobach. Kursy organizowane sà co roku jesienià a szkolenie przebiega w systemie dwustopniowym.
Stopieƒ pierwszy przeznaczony jest
dla wszystkich ch´tnych, w tym równie˚
dla parafialnych grup charytatywnych
i swoim zakresem obejmuje piel´gnacj´
chorych w domu. Natomiast stopieƒ drugi przygotowuje wolontariuszy do pracy
w Hospicjum, czyli do opieki nad osobami chorymi na nowotwory. W przygotowaniu k∏adzie si´ nacisk nie tylko na piel´gnacj´ osoby chorej, ale tak˚e na obj´cie jej opiekà psychologicznà i duchowà.
Mo˚na te˚ uczestniczyç w akcji zbierania funduszy na potrzeby Hospicjum jako wolontariusz w kampanii Pola Nadziei, która odbywa si´ co roku wiosnà,
a nad którà patronat honorowy sprawuje
ks. kard. F. Macharski.
Kolejnà formà pe∏nienia mi∏osierdzia we wspó∏czesnym Êwiecie jest Adopcja Serca. Grupa modlitewna podj´∏a
Adopcj´ Serca, czyli postanowi∏a pomagaç materialnie i duchowo dziecku

z Rwandy, kraju le˚àcego w centrum
Afryki, nale˚àcego do 25 najbiedniejszych krajów Êwiata. Paƒstwo to,
w 1990 r. pogrà˚y∏o si´ w wojnie, która
w 1994 r. przerodzi∏a si´ w krwawà rze˝.
W wyniku tych masowych mordów
osierocono kilkaset tysi´cy dzieci,
a oko∏o 60 tys. z nich nie ma na Êwiecie
nikogo – ani bli˚szej, ani dalszej rodziny. Wed∏ug badaƒ UNICEF, 95% dzieci
by∏o Êwiadkami przemocy i gwa∏tu,
58% jest sierotami, co drugie nie ma
matki, a 39% obydwojga rodziców.
Przed wojnà oko∏o 60% mieszkaƒców
Rwandy stanowili analfabeci. W wieku
9 lat do szko∏y ucz´szcza∏o 60% dzieci,
w wieku 15 lat co siódme, do szko∏y
Êredniej zaÊ tylko minimalny procent.
Wojna t´ sytuacj´ znacznie pogorszy∏a.
W Rwandzie od stu lat prowadzona
jest ewangelizacja. Rwandyjczycy wierzà w przyjÊcie Boga oraz w to, ˚e Bóg
upodoba∏ sobie ich kraj. Jedno z ich
przys∏ów g∏osi: „Bóg przebywa wsz´dzie, ale na noc wraca do Rwandy”.
Mia∏y tu tak˚e miejsce objawienia Maryi, o których pisano w „Echo” nr 168.
Program pomocy dla sierot z Rwandy w formie indywidualnego lub zbiorowego patronatu w ramach struktur organizacyjnych powsta∏ w Polsce w 1995r.
Adopcja Serca jest to patronat nad konkretnym, wytypowanym przez misjonarzy dzieckiem. Adopcja obejmuje comiesi´czne utrzymanie (równowartoÊç
15 dolarów), pokrycie kosztów leczenia
i ewentualnie nauk´ (dodatkowa op∏ata)
oraz symboliczne przyj´cie dziecka do
polskiej rodziny, choç nadal mieszka
ono w Afryce. Powy˚szy program opiera si´ równie˚ na pracy wolontariuszy.
Misjonarze oraz siostry z ró˚nych
zgromadzeƒ zakonnych, chcà zapewniç
dzieciom nie tylko wy˚ywienie i leczenie, ale te˚ nauk´. Ukoƒczenie jakiejkolwiek szko∏y lub zdobycie zawodu, np.
krawiectwa, daje szans´ na godniejsze
˚ycie. Jezus powiedzia∏: „Kto by przyjà∏ jedno takie dziecko w imi´ Moje,
Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5), „Wszystko,
cokolwiek uczyniliÊcie jednemu z tych
braci Moich najmniejszych, MnieÊcie
uczynili” (Mt 25, 40). Zach´cona tymi
s∏owami ewangelicznymi, aby nieÊç Dobrà Nowin´ poprzez czynnà mi∏oÊç a˚
po kraƒce Ziemi, grupa osób – która pod
wp∏ywem or´dzia z 25.09.95 r. podj´∏a
ca∏odziennà pierwszo-piàtkowà adoracj´
NajÊwi´tszego Sakramentu – podj´∏a
równie˚ rok temu, przed Âwi´tem Bo˚e-
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go Mi∏osierdzia, dzie∏o Adopcji Serca.
Ten czyn mi∏osierny wobec sieroty –
ch∏opca o imieniu Hussein – grupa ofiarowa∏a w intencji kap∏anów z naszej parafii, by równie˚ w ten sposób wspieraç
ich prac´ duszpasterskà.
Hussein jest sierotà – ojciec zaginà∏ na
wojnie w 1994r. i w tym samym roku
zmar∏a jego matka. Ch∏opiec cierpia∏ na
chorob´ g∏odowà, ale dzi´ki interwencji
sióstr zakonnych zaczà∏ bardzo powoli
powracaç do ˚ycia i obecnie ucz´szcza
do piàtej klasy szko∏y podstawowej.
Nasz podopieczny ma trzy siostry i jednego brata – najstarsza siostra w bie˚àcym roku wysz∏a za mà˚, i t´ wiadomoÊç
otrzyma∏yÊmy w pierwszym liÊcie od
Husseina. Wymiana korespondencji jest
jednym z elementów Adopcji Serca.
Dzieci piszà w swoim j´zyku Kinyarwanda, listy zaÊ t∏umaczone sà najpierw
na j´zyk francuski, a nast´pnie na polski.
Listy od dzieci sà bardzo wzruszajàce –
rozpoczynajà si´ np. tak: „Mój drogi rodzicu, którego bardzo kocham! Dzi´kuj´, ˚e przyj´liÊcie mnie za swoje dziecko”. W Polsce poprzez misje – Adopcjà
Serca obj´tych jest ponad dwa tysiàce
dzieci, a bardzo du˚o sierot czeka na rodziców zast´pczych. Adopcja polega na
materialnej i duchowej pomocy do
ukoƒczenia przez dziecko 18 roku ˚ycia.
Byç mo˚e ktoÊ zapyta: „Dlaczego
dzieci z Afryki? Przecie˚ w Polsce obszar ubóstwa i biedy poszerza si´”. Otó˚
te dzieci poza pomocà przez misje
chrzeÊcijaƒskie nie majà ˚adnych szans
na przetrwanie – po prostu umierajà
z g∏odu. W naszym kraju jest du˚o stowarzyszeƒ i fundacji (w KoÊciele jest to
Caritas) niosàcych pomoc we wszelakich potrzebach bli˝nich. Wszyscy pami´tamy akcj´ pomocy powodzianom
w 1997r. oraz w innych latach, gdy pieniàdze z∏o˚one przez ka˚dego z nas do
puszki, umo˚liwi∏y wielu naszym rodakom przetrwanie w trudnym czasie po
kataklizmie. Zapewne te˚ wielu wiernych wspiera potrzebujàcych w swoich
parafiach na miar´ mo˚liwoÊci.
„Zróbmy razem coÊ pi´knego dla Boga” – mawia∏a Matka Teresa z Kalkuty.
Niech te s∏owa zach´cà Czytelników do
refleksji nad istotà pomocy. PowinniÊmy bowiem pami´taç, ˚e ka˚dy, nawet
najmniejszy gest mi∏osierdzia zostawia
Êlad w duszy zarówno cierpiàcego, jak
równie˚ niosàcego pomoc. Wszak czyny
mi∏oÊci nie przemijajà.
Zofia Karpiƒska

ks. Micha∏ Sopoçko
Dzi´ki Bogu coraz wi´cej osób na
Êwiecie poznaje kult Mi∏osierdzia
Bo˚ego i jego formy. Tymczasem bardzo ma∏o znana jest postaç S∏ugi Bo˚ego ks. Micha∏a Sopoçki, spowiednika
i kierownika duchowego Êw. Faustyny,
dzi´ki któremu kult Bo˚ego Mi∏osierdzia móg∏ w ogóle zaistnieç. S∏uga Bo˚y ks. Micha∏ Sopoçko odegra∏ szczególnà rol´ w ˚yciu i pos∏annictwie Êw.
Siostry Faustyny, w jej misji przypomnienia Êwiatu tajemnicy Bo˚ego Mi∏osierdzia. To on poleci∏ s. Faustynie
spisywaç swoje prze˚ycia, a szczególnie s∏owa Pana Jezusa – w ten sposób
powsta∏ jej „Dzienniczek”. To on podjà∏ si´ spe∏nienia poleceƒ Pana Jezusa
przekazanych s. Faustynie. To on zatroszczy∏ si´ o namalowanie obrazu Jezusa Mi∏osiernego. To dzi´ki niemu
ukaza∏y si´ drukiem obrazki i koronka.
To on zabiega∏ o ustanowienie Êwi´ta
Mi∏osierdzia Bo˚ego i do∏o˚y∏ wszelkich staraƒ, by powsta∏o nowe Zgromadzenie, zgodnie z ˚yczeniem Pana
Jezusa („Bóg ˚àda, aby by∏o Zgromadzenie takie, aby g∏osi∏o mi∏osierdzie
Boga Êwiatu i wyprasza∏o je dla Êwiata” Dz. 436).
Warto zatem zapoznaç si´ z postacià kap∏ana, o którym Pan Jezus powiedzia∏ do s. Faustyny: „I˚eÊ prosi∏a
o pomoc widzialnà, da∏em ci i wybra∏em go wpierw Sam, ni˚eli ˚eÊ mnie
prosi∏a, bo tego wymaga sprawa Moja” (Dz. 362); „Jest to kap∏an wed∏ug
Serca Mojego, mi∏e Mi sà wysi∏ki jego.(...) przez niego upodoba∏o mi si´
rozg∏aszaç czeÊç do Mi∏osierdzia Mojego, a przez to dzie∏o mi∏osierdzia wi´cej dusz do Mnie si´ zbli˚y, ani˚eliby on
dzieƒ i noc rozgrzesza∏ a˚ do koƒca ˚ycia swego, bo tak, pracowa∏by tylko do
koƒca ˚ycia, a przez dzie∏o to pracowa∏
b´dzie do koƒca Êwiata” (Dz. 1256).
Micha∏ Sopoçko – syn ziemi wileƒskiej, kap∏an archidiecezji wileƒskiej,
by∏ docentem Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, profesorem Seminarium Duchownego w Wilnie a potem w Bia∏ymstoku. By∏ specjalistà
z dziedziny pedagogiki, p∏odnym pisarzem, duszpasterzem walczàcym
o abstynencj´ w narodzie polskim, za∏o˚ycielem ˚eƒskiego zgromadzenia
zakonnego Sióstr Jezusa Mi∏osiernego,
a nade wszystko niestrudzonym krzewicielem kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego.
Ks. Sopoçko nadawa∏ uzasadnienie

teologiczne treÊciom przekazywanym
przez s. Faustyn´ w jej objawieniach
prywatnych. Zg∏´bia∏ prawd´ o Mi∏osierdziu Bo˚ym zawartà w PiÊmie Êw.,
w ksi´gach liturgicznych, opublikowa∏
oko∏o 50 dzie∏, m. in. czterotomowà
prac´ „Mi∏osierdzie Bo˚e w dzie∏ach
Jego”. Po przejÊciu na emerytur´ kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç duszpasterskà.
Na drog´ szczególnego apostolstwa
Mi∏osierdzia wprowadzi∏ go sam Jezus Chrystus. W maju 1933 roku ks.
Sopoçko zosta∏ mianowany spowiednikiem domu zakonnego Sióstr Matki
Bo˚ej Mi∏osierdzia w Wilnie. Prawie
w tym samym czasie, po z∏o˚eniu wieczystych Êlubów zakonnych, przyby∏a
z Krakowa do Wilna siostra Faustyna.
Siostra Faustyna broni∏a si´ przed
podj´ciem zadania, które stawia∏
przed nià Pan Jezus: „W Starym Zakonie wysy∏a∏em proroków do ludu
z gromami. DziÊ wysy∏am Ciebie do
ca∏ej ludzkoÊci z moim Mi∏osierdziem” (Dz 1588). Obawia∏a si´, ˚e
przerasta ono jej si∏y. Wówczas otrzyma∏a zapewnienie o pomocy Bo˚ej
i ludzkiej. Pan Jezus obieca∏, ˚e da jej
pomoc widzialnà na ziemi w osobie
spowiednika (Dz. 362). Zanim dosz∏o
do ich spotkania, s. Faustyna widzia∏a
ks. Sopoçk´ w swej wizji: „Nim przyjecha∏am do Wilna, zna∏am go przez
wewn´trzne widzenie. W pewnym dniu
widzia∏am go w kaplicy naszej pomi´dzy o∏tarzem a konfesjona∏em. Wtem
us∏ysza∏am g∏os w duszy: oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On
ci dopomo˚e spe∏niç wol´ Mojà na
ziemi” (D. 53). Pan Jezus poleci∏ s.
Faustynie ods∏oniç przed nim ca∏à swà
dusz´, swe ˚ycie wewn´trzne, objawienia, pos∏annictwo.
Poczàtkowo ks. Sopoçko odniós∏ si´
bardzo nieufnie do wyznaƒ s. Faustyny, mówiàcej o widzeniach i poleceniach otrzymanych od Jezusa. Nawet
nosi∏ si´ z zamiarem rezygnacji z obowiàzków spowiednika, aby pozbyç si´
k∏opotliwej penitentki. Chcàc jednak
mieç pewnoÊç, poleci∏ przeprowadziç
badania psychiatryczne, oraz dyskretnie zasi´gnà∏ opinii o niej u prze∏o˚onych. Poniewa˚ spowiedzi by∏y d∏ugie, poleci∏ s. Faustynie zapisywaç
wszystko, co dotyczy∏o jej duchowych
prze˚yç i wizji. Z biegiem czasu spowiednik nabra∏ pewnoÊci ˚e s. Faustyna jest rzeczywiÊcie narz´dziem w r´ku Boga. Zrozumia∏, ˚e on, jako jej
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kierownik duchowy, winien realizowaç polecenia Jezusa. I poÊwi´ci∏ temu ca∏e swe ˚ycie.
Przekonawszy si´ o prawdziwoÊci
objawieƒ s. Faustyny, z ca∏à charakterystycznà dla siebie energià i konsekwencjà, nie zra˚ajàc si´ trudnoÊciami, jakie poczàtkowo stwarza∏y w∏adze koÊcielne, ks. Sopoçko przystàpi∏
do rozpowszechniania nowych form
kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego. Wszystkie
pi´trzàce si´ trudnoÊci przyjmowa∏ jako normalnà prób´, przez którà musi
przejÊç ka˚de dzie∏o Bo˚e. O zwiàzanych z trudnoÊciami cierpieniach S∏ugi Bo˚ego s. Faustyna pisze w wielu
miejscach „Dzienniczka”. „Za jego
staraniem nowe Êwiat∏o zajaÊnieje
w KoÊciele Bo˚ym dla pociechy dusz.
Choç na razie dusza jego jest przepe∏niona goryczà...” (Dz. 1390). S. Faustyna wiedzia∏a, z jak wielkimi cierpieniami i przeciwnoÊciami boryka∏
si´ ks. Sopoçko g∏oszàc Bo˚e mi∏osierdzie i by∏a Êwiadoma tego, ˚e szatan nieustannie b´dzie sprzeciwia∏ si´
temu dzie∏u: „Ujrza∏am spowiednika
swego wewn´trznie, jak wiele cierpieç
b´dzie. Przyjaciele opuszczà ci´,
a wszyscy sprzeciwiaç si´ b´dà i si∏y
fizyczne zmniejszà si´. Widzia∏am ci´,
jak grono winne, wybrane przez Pana
i rzucone w pras´ cierpieƒ. (...) I widzia∏am, jakoby ci si´ sam Bóg sprzeciwia∏ i zapyta∏am si´ Pana, czemu tak
z nim post´puje, ˚e niejako by mu
utrudnia∏, to co nakazuje. I powiedzia∏
Pan: tak post´puj´ z nim, na Êwiadectwo, ˚e dzie∏o to Moim jest.(...) Tyle
koron b´dzie w koronie jego, ile dusz
si´ zbawi przez dzie∏o to. Nie za pomyÊlnoÊç w pracy, ale za cierpienie
nagradzam” (Dz. 90).
Po Êmierci s. Faustyny ks. M. Sopoçko nadal niestrudzenie szerzy∏ kult
Bo˚ego Mi∏osierdzia. By∏ przygotowany przez s. Faustyn´ na ró˚ne trudnoÊci, jak równie˚ na to, ˚e dzie∏o to
b´dzie jakby ca∏kowicie zniszczone.
RzeczywiÊcie, tak si´ sta∏o. Notyfikacjà z 6 III 1959, Kongregacja Doktryny Wiary zakaza∏a rozpowszechniania kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego w formach przekazanych przez s. Faustyn´.
Chocia˚ zakaz ten niweczy∏ praktycznie dzie∏o jego ˚ycia, niemniej
jednak ks. Sopoçko uwa˚a∏, ˚e decyzja
taka przyczyni∏a si´ do oczyszczenia
zewn´trznych form kultu Mi∏osierdzia
Bo˚ego, czego on sam nie móg∏by do-

konaç, oraz ˚e zmusi∏a teologów do
opracowania podstaw teologicznych
tego nabo˚eƒstwa.
Ks. Sopoçko zmar∏ w dniu imienin
s. Faustyny Kowalskiej, 15 II 1975
roku, nie doczekawszy si´ nowej notyfikacji z 1978, która odwo∏a∏a zakaz
z 1959 r. Proces beatyfikacyjny jest
w toku. Grób S∏ugi Bo˚ego znajduje
si´ w koÊciele pod wezwaniem Mi∏osierdzia Bo˚ego w Bia∏ymstoku. Przy
ul. Poleskiej 42 w Bia∏ymstoku znajduje si´ dom, w którym sp´dzi∏ ostatnie lata i zmar∏ ks. Micha∏, a obecnie
mieÊci si´ Zgromadzenie Sióstr Jezusa
Mi∏osiernego. Prosimy czcicieli Mi∏osierdzia Bo˚ego o modlitw´ w intencji
rych∏ej beatyfikacji S∏ugi Bo˚ego ks.
Micha∏a Sopoçki.

Akt poÊwi´cenia Polski
Mi∏osierdziu Bo˚emu
Bo˚e Mi∏osierny – Stwórco
WszechÊwiata – Bo˚e Ojców naszych
– Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem
Mi∏osiernej OpatrznoÊci Twej na wyciàgni´te b∏agalnym gestem r´ce
Twojego ludu polskiego. W poczuciu
naszej n´dzy – z nieograniczonà ufnoÊcià uciekamy si´ do Twego Mi∏osierdzia i prosimy o ∏ask´ przebaczenia za
grzechy naszego narodu. W tej chwili
wpatrzeni oczyma dusz naszych
w Twój Êwi´ty Majestat, padamy na
kolana, wyznajàc w pokorze, ˚eÊmy
prochem i nicoÊcià, a grzechy nasze
bez liczby.
Za wszystkie ∏aski i dary Twoje, Bo˚e Mi∏osierny, myÊmy Ci zap∏acili
zdradà Twych Êwi´tych przykazaƒ,
zdeptaniem PrzenajÊwi´tszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliÊmy
i zawiniliÊmy! Ale poniewa˚ objawi∏eÊ nam, o Bo˚e, ˚e Mi∏osierdzie
Twoje nie zna granic, przeto wo∏amy
z ufnoÊcià: Jezu Mi∏osierny, Zbawicielu nasz, Mi∏osierdzia... Mi∏osierdzia... Mi∏osierdzia, Mi∏osierdzia nad
narodem naszym! W pokorze serca
naszego Twemu sercu oddajemy na
zawsze wszystkie polskie rodziny –
m∏odzie˚ polskà – naszà ukochanà
Ojczyzn´. O dobry Panie Bo˚e, Ojcze
nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Mi∏osierdzie nad naszà
Ojczyznà, naszà n´dzà. Twego Mi∏osierdzia wzywamy, bo ono jest jedynà nadziejà naszà. Twemu mi∏osierdziu polecamy i poÊwi´camy nasz

biedny naród, sk∏ócony nienawiÊcià
Kaina i pychà szatana. Daj nam proszàcym ∏ask´, byÊmy zrozumieli swe
pos∏annictwo w dziejach, byÊmy poprawili si´ z grzechów, byÊmy z ca∏ym przekonaniem i w duchu szczeroÊci praktykowali Twoje i KoÊcio∏a
Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom
w misji rodzicielskiej i wychowawczej.
Daj m∏odzie˚y polskiej ca∏à g∏´bi´ wiary naszych praojców. Dokonujàc tego
aktu poÊwi´cenia i oddania Twemu Mi∏osierdziu, wo∏am: Bo˚e, daj Ojczy˝nie
naszej i Êwiatu ca∏emu tak upragniony
pokój – pokój w duszy i sercach – pokój mi´dzy wszystkimi narodami.
O Jezu, w dzieƒ przyjÊcia Twego
nie bàd˝ nam s´dzià, ale Ojcem Mi∏osierdzia. (3 razy). Mi∏osierdzie Bo˚e,
ufamy Tobie! (3 razy) Jezu, ufam Tobie! (3 razy).
U∏o˚ony przez siebie tekst Aktu poÊwi´cenia Polski Mi∏osierdziu Bo˚emu
ks. Micha∏ Sopoçko osobiÊcie darowa∏
tu˚ przed Êmiercià swej bratanicy,
s. Bernadecie Sopoçko, podczas jej
odwiedzin w Bia∏ymstoku.
Wanda

Masmedia i magia
Ârodki masowego przekazu,
tak zwane „media”, narodzi∏y
si´ by pozostawaç w s∏u˚bie informacji, kultury,
rozrywki... Niestety, coraz cz´Êciej stajà si´ kana∏ami, z których wyp∏ywajà
przes∏ania niebezpieczne i zatruwajàce dusz´, psychik´ i sumienie tych, którzy mniej lub bardziej Êwiadomie, stajà si´ odbiorcami tych przes∏aƒ.
Ksiàdz Gabriele Amorth opisuje
przyczyny i skutki tego zjawiska, aby
ukierunkowaç nas w stron´ s∏usznego
rozeznania w wierze.
We W∏oszech 12 milionów osób
ucz´szcza do magów. Ostatnio wybuch∏ skandal w zwiàzku z aresztowaniem Wanna Marchi, której udawa∏o si´ (za pomocà w∏asnej, prywatnej stacji telewizyjnej), wy∏udzaç nawet setki milionów za sprzedawane
przez nià oszustwa. Wiadomo, ˚e najch´tniej czyta si´ w gazetach rubryk´
z horoskopem, ˚e wielu ludzi, zbyt
wielu, próbuje szcz´Êcia w totolotku,
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w innych quizach, do tego stopnia, ˚e
ludzie ci przestajà pracowaç, w oczekiwaniu na uÊmiech losu.
Co le˚y u podstaw tego zjawiska?
O ile pewne formy tego zjawiska spowodowane sà pragnieniem ∏atwego
zarobku, w innych formach pragnienia
dotyczà czego innego: chce si´ poznaç
przysz∏oÊç i wp∏ywaç na wol´ i los innych ludzi; cz´sto wybiera si´ drog´
okultyzmu, ˚eby mówiç ze zmar∏ymi,
z ciekawoÊci, z zabobonu. A masmedia zawsze rozpowszechnia∏y tego typu dociekania, uzale˚nione od przesàdów, które przeradzajà si´ w manie.
Lecz jeÊli chcemy si´ w to zag∏´biaç, zw∏aszcza jeÊli chodzi o wszelkie formy magii i okultyzmu, prawdziwà przyczynà jest brak wiary:
cz∏owiek nie zwraca si´ ju˚ do Boga
ani do tego, co go do Boga przybli˚a
(modlitwa, sakramenty, kap∏ani), lecz
zapatrzony jest w Êwiat ezoteryki.
A przecie˚ Pismo Âwi´te: ponad
trzydzieÊci razy pot´pia magów i zaklinaczy. Jeden z najbardziej wymownych tekstów znajdujemy
w Ksi´dze Powtórzonego Prawa:
„Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan Bóg twój, (innymi s∏owy na terytorium pogaƒskie, wÊród ludzi
o mentalnoÊci pogaƒskiej), nie ucz si´
pope∏niania tych samych obrzydliwoÊci jak tamte narody. Nie znajdzie si´
poÊród ciebie nikt, kto by przeprowadza∏ przez ogieƒ swego syna lub córk´, uprawia∏ wró˚by, gus∏a, przepowiednie i czary, nikt, kto by uprawia∏
zakl´cia, pyta∏ duchów i widma,
zwraca∏ si´ do umar∏ych. Obrzydliwy
jest bowiem dla Pana ka˚dy, kto to
czyni “ (18, 9-12).
Zbyt wielu W∏ochów sàdzi, ˚e dobrze sobie poradzà, jak na ludzi
wspó∏czesnych i poinformowanych
na bie˚àco przysta∏o, mówiàc: “Jestem wierzàcy ale nie praktykujàcy”.
Albo depczàc przykazania Bo˚e.
Ewangelia jest jasna: “Nie ten, kto
mówi mi” Panie, Panie, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spe∏nia wol´ mojego Ojca, który jest
w niebie” (Mt 7,21). A masmedia,
które mog∏yby mieç zdecydowanie
pozytywny wp∏yw jeÊli chodzi o wyjaÊnienie prawdziwych wartoÊci, a
tak˚e jeÊli chodzi o obyczaje, w wi´kszoÊci stajà po stronie oddzia∏ywania
negatywnego, na szkod´ cz∏owieka.
Ks. Gabriele Amorth

Co Ty na to?
Dzi´kujemy,
Jezu Zwyci´zco
Drodzy przyjaciele, czciciele Matki
Bo˚ej! Zadaj´ sobie pytanie czy ktoÊ
mo˚e staç niemy przed faktem zmartwychwstania Jezusa? Czy ktoÊ mo˚e
opanowaç swoje uczucia, by nie wykrzyknàç: „Dzi´kujemy Ci, zwyci´zco!
JesteÊ naszym zbawieniem! W Tobie jest
˝ród∏o ˚ycia, dzi´ki Twej Êwiat∏oÊci mo˚emy widzieç Êwiat∏o!?”.
Jak w dzieƒ Wielkanocy czuli si´
oprawcy Chrystusa? Co odczuwali? Czy
byli w stanie chodziç po ziemi nie chowajàc si´ ze wstydu?
Przeciwnicy Jezusa bardzo si´ pomylili. Chcieli go zabiç, a On w istocie
sta∏ si´ wiecznie ˚ywy. Chcieli Go usunàç ze sceny, a w rzeczywistoÊci On nadal odgrywa g∏ównà rol´ w ˚yciu ludzi
na Êwiecie. Chcieli Go wyÊmiaç i wykpiç
jako króla ˚ydowskiego, a naprawd´ wywo∏ali ∏zy w swoich oczach, a Jezus sta∏
si´ Królem królestwa, które nie ma koƒca. Przeciwnicy chcieli przykuç r´ce Jezusa, aby ju˚ nikomu wi´cej nie móg∏
pomóc. Ale przeliczyli si´ – Jezus zmartwychwsta∏ i od tego czasu Jego r´ce
si´gajà do wielu chorych i grzesznych,
którym daje przebaczenie, Jego r´koma
dzieli si´ Krew i Cia∏o zbawienia. Jego
r´ce od tego czasu wyciàgni´te sà do
ubogich cierpiàcych i niewolników.
Przeciwnicy chcieli przykuç nogi Jezusa,
aby nie chodzi∏ ju˚ po ziemi. Ponownie
si´ przeliczyli. Od tego czasu Jezus sta∏
si´ pielgrzymem nawet w najbardziej odleg∏ych krajach, puka do drzwi i odwiedza rodziny i kraje... Âwiat jest pe∏en Jego obecnoÊci. On jest we wszystkich koÊcio∏ach, sumieniach, ludzkich sercach.
Chodzi po Êwiecie dzi´ki swoim aposto∏om i ich nast´pcom jest obecny w Komunii Êw. i sakramentach.
Co wi´cej przeciwnicy chcieli przebiç
serce Jezusa myÊlàc, w nadziei, ˚e przestanie biç. Znowu pomy∏ka. Serce Jezusa od tego czasu bije w milionach ludzi,
w niezliczonej liczbie ochrzczonych. Od
tego czasu ka˚dy grzesznik mo˚e oprzeç
swojà g∏ow´ na sercu Jezusa i s∏uchaç
jego uderzeƒ mówiàcych o mi∏oÊci i akceptacji. Przeciwnicy Jezusa chcieli zamknàç spragnione Jego usta pojàc Go
goryczà ˚ó∏ciowà. Ponownie im si´ nie
uda∏o. Dzisiaj dla ludzkoÊci z tych ust

p∏ynie zbawienne ˝ród∏o s∏ów o pokoju,
˚yciu, przebaczeniu, mi∏oÊci, zbawieniu.
Do s∏uchania tych s∏ów wzywa nas równie˚ Matka Bo˚a w Medziugorju.
Na koniec oprawcy Zbawiciela, po∏o˚yli Go w grobie myÊlàc, ˚e to zakoƒczy
Jego histori´. Ale tu zrodzi∏a si´ historia
nowego cz∏owieka i odnowionego Êwiata. W grobie pozosta∏a Êmierç, nieprzyjacielska nienawiÊç, a Jezus powsta∏ do ˚ycia. Kamieƒ zosta∏ odsuni´ty, a wrota
grobu sta∏y si´ wrotami ˚ycia. Jaki˚ paradoks. Dotychczas niepoj´te staje si´ rzeczywistoÊcià. Dlatego znany franciszkanin o. Rufin Sziliç wo∏a: „Grób Chrystusa przemieni∏ si´ w ∏ono matki, z którego
rodzà si´ dzieci Bo˚e”. Dla naÊladowców
Chrystusa grób nie jest koƒcem, ale poczàtkiem ˚ycia. Krzy˚ nie jest drzewem
Êmierci, ale drzewem ˚ycia.

Owoce Medziugorja
Wspólnota „Wieczernik”
Dzi´ki OpatrznoÊci Bo˚ej 25 marca
2002 r. minà∏ rok od otwarcia w Giezkowie k. Koszalina pierwszego w Polsce Domu Wspólnoty „Wieczernik”Domu Niepokalanej. Dzisiaj mo˚emy
dzi´kowaç Bogu za przej´cie od 18
marca drugiego Domu w okolicach Jastrz´bia. Oficjalne otwarcie Domu nastàpi w czerwcu. Na temat powstania
Wspólnoty, jej za∏o˚eƒ, oraz mo˚liwoÊci i warunków wstàpienia do niej, pisaliÊmy w numerach 158-160 „Echa”.
Osoby zainteresowane odsy∏amy do
powy˚szych numerów. dzisiaj w Serwisie Rodzinnym przedstawiamy wypowied˝ s. Elwiry.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Komunikat z IX spotkania przewodników z 21.02.02 r. W ramionach Królowej Pokoju w Medziugorju na poczàtku Wielkiego Postu, czasu ∏aski, modlitwy, pokuty, postu i nawrócenia odby∏o
si´ IX mi´dzynarodowe spotkanie dla
przewodników, osób prowadzàcych
centra pokoju, grupy modlitewne pielgrzymkowe i charytatywne. Na spotkaniu, którego tematem by∏o: „Módlcie
si´, módlcie si´, módlcie si´...” zebra∏o
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si´ 170 uczestników z 15 krajów Êwiata.
Âwiadomi, ˚e jako chrzeÊcijanie jesteÊmy wezwani, aby w pe∏ni naÊladowaç
Chrystusa (∑k 5, 1-11) rozumiemy odpowiedzialnoÊç wzgl´dem zadaƒ we
wspó∏czesnym, niekiedy bezbo˚nym
Êwiecie, które daje nam nasz Zbawiciel.
Ludzie – ka˚dy z nas – przez modlitw´
mogà otwieraç si´ na ∏ask´ Bo˚à i w ten
sposób nawiàzaç dialog ze Stwórcà
Êwiata (Mt 6, 7-15). W∏aÊnie w Medziugorju ruch modlitewny jest swego rodzaju odnowà KoÊcio∏a i odpowiedzià
na Bo˚e oddanie.
Matka Bo˚a wytrwale wzywa nas
do modlitwy sercem w intencji tego
niespokojnego Êwiata (or´dzie 25 wrzeÊnia 2001), który niszczony jest przez
nienawiÊç i egoizm. Dlatego my, uczestnicy tych rekolekcji wzywamy do oddania si´ w modlitwie, gdy˚ jest to droga,
która ludzi i ka˚dego cz∏owieka mo˚e
doprowadziç do Chrystusa, który jest
naszym pokojem. Odwa˚niej, ze wzgl´du na obecnoÊç Matki Bo˚ej w sanktuarium, Jej matczynà cierpliwoÊç i mi∏oÊç
do nas, wzywamy ka˚de ludzkie serce,
aby rozpozna∏o g∏os Matki Bo˚ej, który
wzywa nas do modlitwy i nawrócenia.
W czasie Wielkiego Postu szczególnie
wzywamy do oddania, wyrzeczenia
i postu jako formy spotkania Chrystusa
w g∏odnych, spragnionych i cierpiàcych
w wi´zieniu...(Mt 25, 31-46).
Z tego spotkania, które odby∏o si´
w duchu modlitwy, i z miejsca, które
sta∏o si´ znakiem spotkania i modlitwy
ca∏ego Êwiata wzywamy do modlitwy
o jednoÊç KoÊcio∏a, pokój na Êwiecie
i nawrócenie grzeszników. Pos∏uszni
or´dziom Matki Bo˚ej pragniemy, aby
Jej g∏os zamieszka∏ w ka˚dym sercu
i spróbujemy przenieÊç Jej szko∏´ modlitwy do naszych wspólnot parafialnych
i rodzin. Choç zgromadziliÊmy si´ tu
przybywajàc z ró˚nych krajów Êwiata,
modlitwa po∏àczy∏a nas w jednà rodzin´.
Niech te owocne znaki b´dà odpowiedzià
dla wspó∏czesnej, podzielonej ludzkoÊci.
Uczestnicy
II mi´dzynarodowe rekolekcje dla
par ma∏˚eƒskich na temat: „Obud˝cie
mi∏oÊç w waszych rodzinach” odby∏y si´
w dniach od 28.02 – 03.03.02r. Na spotkaniu zebra∏o si´ 40 par ma∏˚eƒskich
z 9 krajów.
Uczestników powita∏ proboszcz
o. Branko Radosz OFM, rekolekcje prowadzi∏ o. Ljubo Kurtoviç OFM, a wy-

k∏adowcami byli o. Jozo Zovko OFM,
o. Mate Dragiçeviç OFM, o. Milan Lonczar OFM i o. Branimir Musa OFM,
którzy mówili na temat modlitwy, wiary, dialogu i wiernoÊci. Âwiadectwo
o or´dziach Matki Bo˚ej dla rodziny da∏a wizjonerka Mirjana Dragiçeviç-Soldo. Pary ma∏˚eƒskie uczestniczy∏y
w modlitwach wieczornych w koÊciele
oraz wspólnie pielgrzymowa∏y na Gór´
Objawieƒ i KriÏevac. Odby∏y si´ równie˚ dwa szczególne spotkania z ojcem
prowadzàcym rekolekcje, podczas których wspó∏ma∏˚onkowie mogli wyraziç
swoje trudnoÊci, radoÊci, pragnienia, potrzeby, jak i podzi´kowaç za otrzymane
∏aski. W ostatnim dniu rekolekcji podczas adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu
odnowili swojà przysi´g´ ma∏˚eƒskà
i powierzyli swojà wspólnot´ Jezusowi.
Coroczne objawienie Mirjany Soldo
– 18. marca 2002 r. Kilka tysi´cy wiernych zgromadzi∏o si´ na modlitwie ró˚aƒcowej, która rozpocz´∏a si´ o 8.45 we
Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zacz´∏o si´ o 9: 27 i trwa∏o do 9: 34. Matka
Bo˚a przekaza∏a or´dzie podane na str. 1.

Kiedy widzisz Matk´ Bo˚à
widzisz raj
„Tamtego popo∏udnia 24 czerwca
1981r. by∏am pierwszà, razem z mojà
przyjació∏kà Ivankà, która zobaczy∏a na
górze Matk´ Bo˚à. Do tego czasu nigdy
nie s∏ysza∏am o objawieniach maryjnych na ziemi”.

Jest to wielka i g∏´boka historia, którà
widzàca Mirjana Dragiceviç- Soldo,
prze˚ywa ju˚ ponad 20 lat, to jest od
kiedy Niepokalana Maryja wybra∏a jà
na Êwiadka swej mi∏oÊci i swojej obec-

noÊci poÊród ludzi. W wywiadzie dla
dziennika „Glas Mira” Mirjana opowiada nie tylko o faktach, ale te˚
o uczuciach, jakie towarzyszy∏y jej podczas tych lat ˚ycia z Maryjà.
Poczàtek. Kiedy Ivanka powiedzia∏a
mi, ˚e to Gospa by∏a na Podbrdo nawet
nie spojrza∏am. PomyÊla∏am, ˚e to absolutnie niemo˚liwe. Odpowiedzia∏am
tylko ironicznie: „tak, Matka Bo˚a nie
ma nic lepszego do roboty, tylko przychodziç do mnie i do Ciebie!” Zesz∏am
z góry, ale potem coÊ mi mówi∏o, ˚ebym wróci∏a do Ivanki. Znalaz∏am jà
na tym samym miejscu, co przedtem.
„Popatrz, prosz´ ci´!” – poprosi∏a
Ivanka. Kiedy obróci∏am si´ ujrza∏am
Niewiast´ ubranà w szarà sukni´
z Dzieckiem w ramionach. Nie potrafi´
okreÊliç tego co odczu∏am: szcz´Êcie,
radoÊç, albo te˚ strach. Nie wiedzia∏am
czy ˚yj´, czy umar∏am, czy po prostu
jestem przera˚ona. Wszystkiego tego
po trochu. Nie mog∏am nic innego zrobiç, tylko patrzeç.
Wówczas doszed∏ do nas Ivan, pó˝niej
Vicka. Kiedy wróci∏am do domu zaraz
powiedzia∏am mojej babci, ˚e widzia∏am Matk´ Bo˚à, ale naturalnie odpowied˝ by∏a sceptyczna: „we˝ koronk´
i odmów ró˚aniec i zostaw Matk´ Bo˚à
w niebie, gdzie jest Jej miejsce!” Nie
mog∏am spaç tamtej nocy, próbowa∏am
uspokoiç si´ odmawiajàc ró˚aniec.
Nast´pnego dnia „poczu∏am”, ˚e musz´ znów udaç si´ na to samo miejsce
i zasta∏am tam równie˚ innych. By∏ 25.
Kiedy zobaczyliÊmy Niepokalanà zbli˚yliÊmy si´ do Niej pierwszy raz.
W ten sposób zacz´∏y si´ nasze
codzienne objawienia.
RadoÊç z ka˚dego spotkania.
Nie mieliÊmy ˚adnej wàtpliwoÊci;
ta Pani by∏a prawdziwà Dziewicà
Maryjà, bowiem, gdy widzisz
NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´ widzisz raj! Nie tylko Jà widzisz, ale
czujesz w sercu. Czujesz, ˚e twoja Matka jest z tobà.
By∏o tak jakby si´ ˚y∏o w innym Êwiecie. Nie obchodzi∏o
mnie czy inni uwierzyli nam, czy
nie. ˙y∏am jedynie oczekiwaniem
chwili, w której Jà zobacz´. Dlaczego mia∏abym k∏amaç? Z drugiej strony w owym czasie bynajmniej
nie by∏o przyjemnie byç widzàcà!
Podczas tych wszystkich lat Matka
Bo˚a pozostawa∏a zawsze taka sama, ale
pi´knoÊci jakà promieniuje nie sposób
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opisaç. Kilka sekund przed Jej przybyciem odczuwam mi∏oÊç i pi´kno tak intensywnie, ˚e p´ka mi serce.
Ja jednak nigdy nie czu∏am si´ lepsza
od innych jedynie z powodu widzenia
Matki Bo˚ej. Dla Niej nie istniejà dzieci
uprzywilejowane, wszyscy jesteÊmy tacy sami. To jest to czego mnie nauczy∏a.
Pos∏u˚y∏a si´ tylko mnà, abym przekaza∏a Jej or´dzia. Nigdy nie prosi∏am Jej
o nic dla siebie, nawet wówczas, kiedy
pragn´∏am czegoÊ w ˚yciu; rzeczywiÊcie
wiedzia∏am, ˚e odpowiedzia∏aby mi jak
wszystkim innym: „ukl´knij, módl si´,
poÊç, a to otrzymasz”.
Misja. Ka˚dy z nas widzàcych otrzyma∏ specjalnà misj´. Z przekazaniem 10.
tajemnicy skoƒczy∏y si´ moje codzienne
objawienia. Przyjmuj´ jednak „oficjalnie” wizyt´ Gospy 18 marca. Jest to
dzieƒ moich urodzin, ale nie dlatego Gospa wybra∏a go jako dzieƒ spotkania si´
ze mnà. Powód tego wyboru zrozumie
si´ w przysz∏oÊci (cz´sto wspominajàc
˚artuj´, ˚e w tym dniu Matka NajÊwi´tsza nigdy nie z∏o˚y∏a mi ˚yczeƒ!).
Poza tym Matka Bo˚a objawia mi si´
ka˚dego 2. dnia miesiàca, jest to dzieƒ,
w którym wype∏niam razem z Nià mojà
misj´: modlitw´ za tych, którzy nie wierzà. Z∏o, które zdarza si´ na Êwiecie jest
konsekwencjà tej niewiary. Modliç si´
za niewierzàcych znaczy zatem modliç
si´ o naszà przysz∏oÊç.
NajÊwi´tsza Dziewica wiele razy zapewnia∏a, ˚e kto wchodzi w komuni´
z Nià mo˚e zmieniç „niewierzàcych”
(chocia˚ Matka Bo˚a nigdy nie u˚ywa
tego okreÊlenia, mówi natomiast za tych
„którzy nie poznali jeszcze mi∏oÊci Boga”). Mo˚emy to realizowaç nie tylko
przez modlitw´, równie˚ przyk∏adem.
Maryja pragnie byÊmy mówili naszym
˚yciem w taki sposób, aby inni zobaczyli w nas Boga.
Cz´sto Matka NajÊwi´tsza objawia
mi si´ smutna, zmartwiona w∏aÊnie
z powodu tych dzieci, które nie zazna∏y
jeszcze mi∏oÊci Ojca. Ona naprawd´
jest naszà Matkà i jako Matka chcia∏aby, aby wszystkie Jej dzieci znalaz∏y
szcz´Êcie w ˚yciu. Pozostaje nam tylko
modliç si´ w Jej intencjach. Jednak
przedtem powinniÊmy odczuwaç mi∏oÊç ku naszym braciom dalekim od
wiary, unikajàc jakiejkolwiek krytyki
i sàdu. W ten sposób b´dziemy si´ modliç tak˚e za nas i osuszymy ∏zy, które
Maryja wylewa z powodu tych swoich
oddalonych dzieci.

Pokój owocem mi∏oÊci
i modlitwy
By∏o to 31 stycznia 1989r. – mówi Jelena Vasilij, kiedy Matka Bo˚a zwracajàc si´ do grupy modlitewnej powiedzia∏a:
„Drogie dzieci
moje, pragn´, aby
ka˚dy wasz nowy
krok ku Bogu by∏
mi∏oÊcià, modlitwà
i pokojem. Kochane
dzieci, je˚eli nie b´dziecie si´ modliç
nie b´dziecie mogli
znale˝ç mi∏oÊci i pokoju, i wszystkiego
tego, co Bóg pragnie wam daç...”.
Jest to proste or´dzie, pozornie jasne,
a jednak wyra˚a podstawowe zasady naszej drogi ku Bogu.
Od naszej odpowiedzi zale˚eç b´dzie
pokój na Êwiecie.
Kiedy ktoÊ zapyta∏ Êw. Ignacego jakby
zareagowa∏, gdyby jego zakon zosta∏
skasowany, odpowiedzia∏, ˚e aby przezwyci´˚yç taki stres „wystarczy∏aby mu
jedna godzina modlitwy”. Nie tylko on,
ale ka˚dy kto si´ modli, ma swój sposób
na doÊwiadczanie pokoju jako owocu
modlitwy.
W modlitwie, albo lepiej w spotkaniu
z Bogiem, kiedy cz∏owiek ponownie nape∏nia si´ Bogiem jego niespokojne serce znajduje odpoczynek. Cz∏owiek niespokojny przeciwnie, jest cz∏owiekiem
rozproszonym we w∏asnej uczuciowoÊci.
Ogieƒ z natury p∏onie ku górze. W analogiczny sposób równie˚ pragnienie cz∏owieka zmierza ku górze. Jedynie zachowujàc t´ regu∏´ (dà˚enia ku górze) do czego cz∏owiek zosta∏ przeznaczony przez
wi´˝ Mi∏oÊci, znajdzie on swój pokój.
Cz∏owiek niespokojny jest natomiast
cz∏owiekiem rozczepionym we w∏asnej
uczuciowoÊci, niezdolnym do uporzàdkowania w∏asnych uczuç, które zamiast
zmierzaç ku górze spadajà w dó∏. Chodzi
o osob´ niedojrza∏à duchowo, której cz´sto brak pokoju; jak ∏ód˝ stale tonàca, zagro˚ona wiatrami, przyp∏ywami i odp∏ywami morza, które nieustannie nià miotajà. ∑ód˝, w której mo˚na, by powiedzieç,
˚e Chrystus jeszcze Êpi. Nie chcia∏abym,
aby takie rozumowanie spowodowa∏o
b∏´dne wyobra˚enia i pozwoli∏o mniemaç, i˚ chce si´ pot´piç jakikolwiek typ
ziemskiego uczucia, usprawiedliwiajàc
tylko ów zwrot ku Bogu. Musimy trzymaç si´ z dala od takiego myÊlenia, bo-

wiem sam Pan nakazuje nam kochaç bli˝niego – jest to przykazanie a nie wybór,
ale zawsze w kontekÊcie Bo˚ej mi∏oÊci,
pozwalajàcej sàdziç, ˚e ludzkie szcz´Êcie
jest niedoskona∏e, a wi´c niezdolne do
ca∏kowitego zaspokojenia serca cz∏owieka. Z tej perspektywy mo˚emy wi´c
wnioskowaç, ˚e niespokojne serce znajduje odpoczynek jedynie w Bogu.
W naszym poszukiwaniu pokoju spotykamy inny typ b∏´du, którego nale˚y
absolutnie unikaç. Dzieje si´ to wtedy,
gdy z pokoju robimy „absolut”. W przesz∏oÊci funkcjonowa∏a powszechna mistyka zwana kwietyzmem, w której cz∏owiek w poszukiwaniu pokoju u˚ywa∏
wszystkich si∏ i, w pewnym sensie stawia∏ Boga na drugim miejscu. Pan stawa∏
si´ narz´dziem do osiàgni´cia pokoju.
A tymczasem Jezus mówi nam: „Przyszed∏em przynieÊç wojn´, nie pokój”.
Pokój, do którego Jezus si´ odnosi jest
fa∏szywym typem pokoju; pokojem, który pragnie si´ osiàgnàç bez cierpienia,
bez umierania samemu sobie. Pokój,
który sprawia, ˚e popadamy w pe∏ni´
naszego egoizmu i naszych l´ków, które
z kolei mogà wywo∏aç w nas rodzaj duchowej ucieczki, zamaskowanej pozornym stanem pokoju.
Pokój jest zawsze owocem czegoÊ:
owocem obecnoÊci Ducha Âwi´tego, ale
równie˚ owocem naszych dobrych
uczynków. Zwykle mówi si´, i˚ ma si´
spokojne sumienie po spe∏nieniu dobrych
uczynków. Mówiàc mistycznie chodzi
o odpoczynek duszy, owoc dokonania
dobra. Bywa dusza, która opiera si´ z∏ym
uczynkom, a wi´c jest wolna od grzechu.
W czynieniu dobra naÊladuje swego
Stwórc´, który po dokonaniu dzie∏a stworzenia – rzeczy dobrej w Jego oczach –
siódmego dnia odpoczywa. Konkludujàc
mo˚emy przeto powiedzieç, ˚e pokój bez
realizacji dobra staje si´ rodzajem pozornego pokoju, ale jest równie˚ prawdà, i˚
chrzeÊcijanin w poszukiwaniu pokoju
prze˚ywa rodzaj paradoksu, poniewa˚
musi spoglàdaç na swój krzy˚, z którego
nadejdzie dla niego pokój.
Mi∏osierdzie Bo˚e jest ˝ród∏em
wszelkiego naszego pokoju. Cz∏owiek
wraz ze swoim upadkiem traci poczucie
sprawiedliwoÊci i zdolnoÊç ustanowienia
pokoju na ziemi. Jedynie dzi´ki interwencji ∑aski, która jest nowym porzàdkiem
stworzenia, mo˚liwy jest pokój na ziemi.
Ufni, powinniÊmy szukaç pokoju w przebaczeniu Ojca, to znaczy w sakramencie
pojednania, najwi´kszym ˝ródle pokoju.
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O t´ ∏ask´ prosimy Królowà Pokoju,
która ju˚ od ponad dwudziestu lat uczy
nas, ˚e pokój jest wydarzeniem osobistym majàcym miejsce mi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem. Jest faktem „najbardziej osobistym”, dlatego powinien
wyp∏ywaç z serca cz∏owieka, który z kolei przeleje go na rodzin´. Z rodziny rozejdzie si´ na ca∏y Êwiat.

S∏aba wiara czyni
nas s∏abymi
W Êwiecie, w którym, jak si´ wydaje,
zachwiana zosta∏a jego równowaga
naturalna, w którym przygniata nas
ci´˚ar hedonistycznej i egoistycznej
mentalnoÊci, opierajàcej si´ na pozorach i na handlu, nietrudno poczuç si´
zagubionym i doÊwiadczyç, ˚e nasze
punkty odniesienia tak naprawd´ przesta∏y nimi byç, poczynajàc od wiary.
O. Tomislav Vlasiç pomaga nam zastanowiç si´ nad odpowiedzià, której
powinniÊmy udzieliç jako chrzeÊcijanie.
Jest to czas, w którym doÊwiadczamy ca∏ej naszej kruchoÊci, ca∏ej
naszej s∏aboÊci. Cz´sto odczuwamy,
˚e zwyci´˚ajà silniejsi od nas, wydaje
si´ nam, ˚e wpadliÊmy w sieç, z której
nie potrafimy si´ wyplàtaç. A jednak
modlimy si´... Masze modlitwy mogà
byç wo∏aniem: Bo˚e, gdzie jesteÊ?
Dlaczego nie spieszysz nam z pomocà? Dlaczego nas nie wys∏uchujesz?
Aposto∏owie, kiedy by∏o im trudno,
powiedzieli do Jezusa: “Panie, przymnó˚ nam wiary!” Ale nauczyciel nie
spe∏ni∏ ich proÊby: “GdybyÊcie mieli
wiar´ jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyÊcie tej morwie: wyrwij si´ z
korzeniem i przesad˝ si´ w morze, a
by∏aby wam pos∏uszna” (∑k 17, 6).
Jak brzmi w naszym sercu ta odpowied˝ Jezusa? Sàdz´, ˚e wszyscy
chcieliby mieç wiar´ tak mocnà, która góry przenosi, która ka˚e przesadziç si´ morwie: wiar´, która mog∏aby
przenosiç góry naszych problemów.
W tym miejscu mo˚emy zrozumieç g∏´boki sens odpowiedzi Jezusa. Cz∏owiek egoistyczny chcia∏by
wiary natychmiastowej, w pewnym
sensie, wiary posiadajàcej magicznà
moc: chcia∏by u˚ywaç wiary dla swoich “rytua∏ów”, zmieniajàc modlitw´
w formu∏k´ magicznà, o takiej mocy,
która pozwoli∏aby mu samemu rzàdziç
Êwiatem, ustalaç porzàdek Êwiata wed∏ug jego upodobaƒ. Ale co by si´ sta∏o, gdyby Bóg ka˚demu cz∏owiekowi

da∏ si∏´, o którà cz∏owiek prosi? Nasta∏by straszliwy chaos, rozp´ta∏aby si´
niekoƒczàca si´ wojna, ma∏o tego, by∏aby to natychmiastowa wojna, która
zniszczy∏aby wszystko i wszystkich.
“Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy ˚yç b´dzie dzi´ki
swej wiernoÊci” (Ha 2,4). Jaka jest dusza cz∏owieka sprawiedliwego? Jest to
dusza, która pragnie wejÊç w harmoni´
z Bogiem, jest to dusza, która nie przywiàzuje si´ do niczego, do niczego poza Bogiem. Przywiàzanie do czegoÊ,
co nam si´ podoba, do sympatycznej
osoby, do kogoÊ kto ma w∏adz´, poza
Bogiem – to ba∏wochwalstwo (idolatria). Lecz ba∏wochwalstwo w naszym
wn´trzu pokazuje upadek i chaos, które przychodzà po tym jak pok∏onimy
si´ z∏u, jakiemuÊ bo˚kowi...
A sprawiedliwy ˚yç b´dzie dzi´ki
swej wiernoÊci... Wiara to g∏´boka
wi´˝ z Bogiem. Wiara to wiernoÊç mi∏oÊci Bo˚ej. Wiara to uwielbienie Boga, a nie bo˚ka. Wiara jest Êwiat∏em,
które pozwala nam zrozumieç, ˚e
wszystko jest w r´kach Boga. Wiara
jest owym Êwiat∏em, które pozwala
nam powierzyç Bogu równie˚ naszà
g∏´bi´, tajemnicze sprawy naszego ˚ycia jak równie˚ wszystko co nas otacza. Wiara daje nam Êwiat∏o pozwalajàce zawierzyç Bogu mo˚nych tego
Êwiata i oddaç pod Jego panowanie
wszystko co jest na ziemi.
W tej wierze odradza si´ nasza
dusza i wznosi si´ ku Bogu. Bóg nie
daje nam swej odpowiedzi, dopóty dopóki dusza nie zakwitnie, nie wniesie
si´ ku Bogu i nie spe∏nia Bo˚ego planu. Czasami prorocy cierpieli, gdy˚
czuli si´ opuszczeni przez Boga. Jezus
równie˚ cierpia∏: “Bo˚e mój, Bo˚e
mój, czemuÊ mnie opuÊci∏?” zawo∏a∏ z
krzy˚a. Ale dlaczego tak si´ dzieje?
Tylko dla naszego dobra, aby nasza
wiara mog∏a wyjÊç poza naszà logik´,
nasze przewidywania, nasze ograniczenia, tak˚e fizyczne. Aby mog∏a
przekroczyç nawet granic´ ˚ycia i
Êmierci, aby wejÊç w harmoni´ z Bogiem, tak aby nie by∏o ˚adnej bariery
pomi´dzy naszà duszà a Bogiem.
Dopóki nie wzniesiemy si´ ca∏kowicie ku Bogu, w naszym wn´trzu pozostaje miejsce na niepokój i zmartwienie. W naszym wn´trzu wre wojna,
oskar˚anie siebie samego, oskar˚anie
innych, sk∏onnoÊç wiàzania si´ z lud˝mi wp∏ywowymi nawet jeÊli sà fa∏szy-

wi, do wiàzania si´ z innymi osobami,
po to tylko, aby przez krótkà chwil´ doznawaç radoÊci, aby coÊ uzyskaç... A to
zawsze prowadzi nas do kl´ski.
Dlaczego w osobie, która si´ modli,
nawet od d∏u˚szego czasu, tkwi jeszcze tyle negatywnych uczuç? Z pewnoÊcià dlatego, ˚e jeszcze nie wznios∏a
si´ ku Bogu, poniewa˚ szuka czegoÊ dla
siebie samej; poniewa˚ szuka nieodpowiednich sojuszników, poniewa˚ nosi
w sobie zemst´, bunt. JesteÊmy wys∏uchiwani kiedy wznosimy si´ ku Bogu,
gdzie osiàgamy pe∏ni´, a jednoczeÊnie,
stajemy si´ doskona∏ymi narz´dziami
dzia∏ania Bo˚ego. A im wi´cej jest sprawiedliwych, im wi´cej osób, które dochowujà wiernoÊci Bogu, otwartych w
swym wn´trzu na Jego ∑ask´, która
o˚ywia dusz´, tym bardziej rozprzestrzenia si´ pokój na Êwiecie.
Nasza s∏aba wiara sprawia, ˚e jesteÊmy lud˝mi s∏abego charakteru.
Czyni nas kruchymi, bezsilnymi, bez
odwagi, przygniecionymi, dlatego nasza modlitwa jest s∏aba. Âw. Pawe∏ pisze w liÊcie do Tymoteusza: “Przypominam ci, abyÊ rozpali∏ na nowo charyzmat Bo˚y, który jest w tobie od na∏o˚enia moich ràk” (2 Tm 1,6). Jaki
dar Bo˚y mamy w sobie? Zwyci´stwo
nad z∏em, nad Êmiercià, dzia∏a w nas
Duch Âwi´ty, który wskrzesi∏ z martwych Jezusa! Czy jesteÊmy Êwiadomi
ogromu tych ∏ask? Kiedy si´ modlimy,
czy jesteÊmy w stanie dostrzec owà
moc? Po ka˚dej modlitwie powinniÊmy byç pogodni, nosiç w sobie uczucie przebaczenia, wewn´trznie wolni.
JeÊli tak si´ nie dzieje, nie otworzyliÊmy si´, nadal jesteÊmy przywiàzani
do pewnych rzeczy, do pewnych obrazów, do pewnych osób, jak do o∏owianego ci´˚aru, który nas przygniata.
“Albowiem nie da∏ nam Bóg ducha boja˝ni, ale mocy i mi∏oÊci oraz trze˝wego myÊlenia” (2 Tm 1,7).
Âw. Pawe∏ posy∏a swego ucznia z
misjà: “Nie wstyd˝ si´ zatem Êwiadectwa Pana naszego ani mnie, Jego
wi´˝nia, lecz we˝ udzia∏ w trudach i
przeciwnoÊciach znoszonych dla
Ewangelii mocà Bo˚à!” (2 Tm 1, 8).
We˝ udzia∏ w trudach i przeciwnoÊciach. Co to znaczy? To znaczy, ˚e
nie nale˚y baç si´ cierpienia! Niech
nie z∏amie ci´ cierpienie! Trzeba stawiç czo∏a prowokacjom, próbom ˚ycia... Ty masz w sobie moc pozwalajàcà przeciwstawiç si´ próbom, prze-
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zwyci´˚yç z∏o, dlaczego si´ zamknà∏eÊ? Dlaczego jesteÊ oci´˚a∏y? Dlaczego powala ci´ zmartwienie, wstyd, napi´cie? Oka˚ moc Bo˚à, która jest
w tobie obecna!
Kiedy Pan Jezus poucza aposto∏ów
proszàcych Go o wiar´, nie daje im
odpowiedzi przy u˚yciu czarodziejskiej ró˚d˚ki, nie daje im wiary, lecz
zaprasza ich do wzrastania, by wznieÊli si´ ku Bogu, by odrzucili z∏o, by
rozbudzili si´ od Êrodka i by weszli
w harmoni´ z Bogiem. Nasze czasy
pe∏ne g∏´bokich pytaƒ wa˚nych dla ca∏ej ludzkoÊci nie znajdà rozwiàzania
przy u˚yciu si∏y, broni, polityki czy jakichÊ ludzkich Êrodków, lecz tylko i
wy∏àcznie dzi´ki naszej odpowiedzi
na Bo˚e wezwanie. Niechaj ten czas
wielkich prowokacji stanie si´ pobudkà do dzia∏ania dla nas wszystkich, zaproszeniem do modlitwy, a
przez modlitw´ do wzniesienia si´ ku
Bogu, z wiarà, abyÊmy mogli osiàgnàç
pokój w nas samych a nast´pnie obdarzaç Êwiat pokojem, pokojem Bo˚ym.

Serwis Rodzinny
Z okazji otwarcia Domu Niepokalanej
s. Elvira Petrozzi, za∏o˚ycielka Wspólnoty „Wieczernik”, goÊci∏a równie˚
w Krakowie. Oto fragmenty jej wystàpienia u oo. Franciszkanów.

˙yç mi∏oÊcià
Bardzo ch´tnie przyj´∏am to zaproszenie – zrobi∏am to ze wzgl´du na odpowiedzialnoÊç, którà ka˚dy z nas powinien czuç w stosunku do m∏odzie˚y.
Problemy m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata
mówià nam o z∏ej kondycji rodziny.
Fakt, ˚e na ulicach grasujà przest´pcy
i z∏odzieje, ˚e ciàgle s∏yszy si´ o strzelaninach, prowokuje spo∏eczeƒstwo do
dyskusji na ten temat. To w∏aÊnie narkomani zostajà uznani za niewygodnych,
za tych, którzy przeszkadzajà i zagra˚ajà spo∏eczeƒstwu. Musimy jednak zapami´taç coÊ bardzo wa˚nego. Nikt nie rodzi si´ narkomanem! Kiedy przychodzimy na Êwiat, wszyscy jesteÊmy tak samo niewinni i czyÊci. Cz∏owiek dopiero
pó˝niej mo˚e staç si´ narkomanem,
a staje si´ nim w okreÊlonych warunkach, w konkretnej rodzinie, w konkretnej spo∏ecznoÊci. Z ca∏à odpowiedzialnoÊcià mog´ powiedzieç, ˚e to my jeste-

Êmy wspó∏odpowiedzialni za obecnà sytuacj´. Musimy przyznaç si´ do pope∏nionych b∏´dów. Kto mówi, ˚e jest bez
winy, ok∏amuje samego siebie.
Wszyscy potrzebujemy mi∏oÊci; jej
brak rodzi ogromnà pustk´, którà obecnie najmocniej odczuwajà m∏odzi ludzie.
Sà oni zagubieni i po omacku szukajà
sposobu na ˚ycie. My odkryliÊmy prawd´, która mówi, ˚e podstawà ˚ycia jest
mi∏oÊç – mi∏oÊç wymagajàca, trudna, ale
prawdziwa. ˙ycie mi∏oÊcià – to nasza
terapia! Nie jest ona przeznaczona jedynie dla narkomanów, ale dla nas wszystkich, gdy˚ nasza terapia jest sposobem
na ˚ycie. ˙ycie jest bezcenne, dlatego
ogromnie wa˚ne jest zaanga˚owanie
w jego ochron´. Ono zawsze powinno
byç stawiane ponad rzeczy materialne –
w centrum osoby ludzkiej. M∏odzi poszukujà smaku ˚ycia, którego trudno teraz doÊwiadczyç. PowinniÊmy zainteresowaç si´ ˚yciem, lud˝mi, którzy sà
obok nas: dzieçmi i starszymi, dobrymi
i z∏ymi, inteligentnymi i mniej zdolnymi,
biednymi i bogatymi. ˙ycie potrzebuje
komunikacji – komunikujemy si´ poprzez dialog, zaufanie, szacunek dla drugiej osoby, poprzez to, ˚e przestajemy
myÊleç wy∏àcznie o sobie i zaczynamy
zauwa˚aç wokó∏ siebie innych.
W obecnych czasach m∏odzi nie znajà swoich korzeni. Dzieci dorastajà, nie
znajàc ˚ycia i korzeni rodzinnych. Dzisiejsza m∏odzie˚ nie wie czym jest rodzina! Jest to jeden z powodów si´gania po
narkotyki. Tak rodzi si´ uzale˚nienie.
Jednak nie chodzi wy∏àcznie o sam proszek, lecz o coÊ, co si´ga g∏´bi istoty
ludzkiej; chodzi o smutek, samotnoÊç,
pustk´. Bo to sà g∏ówne przyczyny narkomanii i wszelkich uzale˚nieƒ. PowinniÊmy raczej tym stanom zapobiegaç ni˚
leczyç ich skutki. Jest rzeczà niezb´dnà,
aby m∏odzi mogli widzieç kochajàcych
i szanujàcych si´ wzajemnie rodziców.
Rodzice powinni wychowywaç dzieci
do mi∏oÊci, bezinteresownoÊci, przebaczenia, dobra – jednym s∏owem – do ˚ycia. Narkoman nigdy nie rodzi si´ narkomanem, ale staje si´ nim dopiero
pó˝niej. Narkomani to nie tylko ch∏opcy
z ulicy. Nie! To cz´sto dzieci wa˚nych
osobistoÊci, które wstydzà si´ swoich
dzieci – narkomanów i za wszelkà cen´
starajà si´ ukryç ten fakt, w obawie
przed utratà stanowiska czy statusu spo∏ecznego. Narkomania jest jeszcze tajemnicà. Jest to tajemnica samotnoÊci,
tajemnica g∏´bokiej pustki. Nikt z nas

nie móg∏ powstrzymaç lawiny z∏a, która
prowadzi do narkomanii. M∏odzie˚ tak˚e upad∏a pod ci´˚arem tego zniewolenia. PowinniÊmy byç przynajmniej na
tyle uczciwi, by zastanowiç si´ nad tym
dramatem. Ze wszystkich stron Êwiata
m∏odzie˚ krzyczy, ˚e ca∏e wspó∏czesne
spo∏eczeƒstwo jest zatrute. DziÊ odczytujemy to jako proroctwo, znak naszych
czasów. M∏odzi wskazali nam te problemy, dzi´ki m∏odym ujrza∏y one Êwiat∏o
dzienne. Co to sà za problemy? Narkomani kradnà, napadajà, w∏amujà si´,
a wi´c jednym s∏owem, przeszkadzajà!
Wyobra˝cie sobie, ˚e we W∏oszech
i w wielu innych krajach sà ludzie, którzy chcà zalegalizowaç narkotyki. Niektórzy rzàdzàcy twierdzà, ˚e dzi´ki temu
uda im si´ ochroniç wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa przed narkomanià. Mówi´
wam, ˚e to absurd, by spo∏eczeƒstwo
g∏osi∏o i opowiada∏o si´ za Êmiercià,
schizofrenià, chorobà psychicznà swoich dzieci. Musimy uÊwiadomiç sobie,
˚e narkotyki to potworne z∏o. Pojawiajà
si´ ju˚ jednak m∏odzi, którzy zaczynajà
przeciw temu protestowaç, którzy nie
chcà narkotyków. Spo∏eczeƒstwo, które umo˚liwia ∏atwy dost´p do narkotyków, samo skazuje si´ na Êmierç.
Idea za∏o˚enia naszej Wspólnoty narodzi∏a si´ w obliczu z∏ego, pe∏nego przemocy, poranionego spo∏eczeƒstwa. Ka˚dy z nas reaguje w okreÊlony sposób
i ró˚nie radzi sobie z pojawiajàcymi si´
trudnoÊciami. Czasami udaje nam si´ je
rozwiàzaç, jednak zdarza si´, ˚e uciekamy od problemu w ró˚nego rodzaju
u˚ywki. M∏oda osoba jest naiwna, wstydliwa. M∏odzi prze˚ywajà rozmaite stany, z którymi nie dajà sobie rady. Jest to
m∏odzie˚ z naszych rodzin. Jak mamy
zareagowaç? Przede wszystkim powinniÊmy przyznaç, ˚e to my narodziliÊmy
si´ pierwsi, ˚e to my mamy wi´ksze doÊwiadczenie i powinniÊmy przeprosiç,
˚e nie potrafimy zrozumieç m∏odych ani
im pomóc. DziÊ, niestety, nie ma oÊwieconych, wiarygodnych autorytetów.
Brakuje nam wzorów do naÊladowania,
powa˚nych przyk∏adów propozycji na
˚ycie. DziÊ doroÊli sà niezale˚ni, wyzwoleni, cz´sto bez kultury, ∏atwo zarabiajà pieniàdze. Brakuje im jednego:
prawdziwej wolnoÊci!
Naszà dzia∏alnoÊç zacz´liÊmy we
W∏oszech od jednego domu – sàdzi∏am
˚e przyjm´ 50 osób i na tym si´ skoƒczy.
Zda∏am sobie spraw´, ˚e nasza Wspólnota jest najbardziej wymagajàca na Êwie-

~ 10 ~
cie – gdy ktoÊ do niej wst´puje, musi byç
gotowy na wiele wyrzeczeƒ. Tymczasem
otworzyliÊmy ju˚ 34 domy na ca∏ym
Êwiecie, teraz – tak˚e i w Polsce! Ponad
50 m∏odych Polaków przebywa w takich
domach we W∏oszech i w Chorwacji.
W naszych Wspólnotach mamy przedstawicieli ok. 16. narodowoÊci. ∑àczy
ich jedno: wspólne cierpienie – piek∏o,
jakie prze˚yli, bioràc narkotyki. ˙eby
utrzymaç tak wielkà rodzin´, która wcià˚
si´ rozrasta, potrzebne sà si∏y nadprzyrodzone. Nasza terapia to uzdrowienie,
które mo˚e przyjÊç tylko poprzez osobiste spotkanie z Jezusem, jedynym Zbawicielem ka˚dego cz∏owieka. Ja proponuj´, by ˚yç chrzeÊcijaƒskim ˚yciem –
prosto, bo w ˚yciu chrzeÊcijaƒskim ˚yje
si´ krzy˚em. Nasza m∏odzie˚ powinna
nauczyç si´ cierpieç uczciwie i z mi∏oÊcià. Jedynym skutecznym Êrodkiem, by
temu wszystkiemu podo∏aç, jest modlitwa, ˚ycie S∏owem Bo˚ym.
Dzisiaj m∏ody cz∏owiek ju˚ nie wie,
kim jest – dlaczego ma si´ uczyç, pracowaç, dobrze post´powaç. Gdy widzi, ˚e
ojciec jest uzale˚niony (narkotykiem ojca
jest praca), a mama jest ciàgle smutna, bo
musi pe∏niç funkcj´ ojca i matki – pyta
dlaczego tak si´ dzieje? M∏odzi nie
chcà, by ich przysz∏oÊç wyglàda∏a tak, jak
˚ycie ich rodziców. Musimy pami´taç, ˚e
oni nie sà tacy jak my. Sà zupe∏nie innym
pokoleniem. M∏odzie˚ powie nam dziÊ,
˚e bardzo wa˚ne jest, by si´ rozwijaç, by
budowaç swoje wn´trze. We Wspólnocie
uczymy ch∏opców, jak nale˚y pracowaç,
uczyç si´, modliç, w jaki sposób rozmawiaç i prze˚ywaç przyja˝ƒ. Dzisiejsza
m∏odzie˚ jest znudzona, pusta, nie ma
idea∏ów, gubi si´. Dlatego rola rodziców
jest tak bardzo wa˚na. ˚adna instytucja
ich nie zastàpi. Rodzice nie sà tylko po to,
by daç dzieciom jeÊç, piç czy zapewniç
im dach nad g∏owà. Dzieci potrzebujà
czegoÊ znacznie wi´cej – wychowania
do odpowiedzialnoÊci.
˙ycie pochodzi od Boga, a nie tylko
od rodziców. JeÊli chcemy ratowaç ˚ycie
innych, musimy poÊwi´ciç swoje. Kiedy
rozmawiamy z rodzicami, w pierwszej
kolejnoÊci prosimy ich o wspó∏prac´.
Rodzina musi dowiedzieç si´, jak powinny wyglàdaç prawid∏owe relacje z dzieçmi, dlatego tak bardzo zale˚y nam na zaanga˚owaniu rodziców. JeÊli oni zrozumiejà, ˚e pope∏niali b∏´dy w wychowaniu i b´dà pragn´li je naprawiç, jeÊli zaakceptujà ca∏à drog´, jakà ich dziecko
ma przejÊç, wraz z wszystkimi wyrze-

czeniami i zakazami, to ju˚ osiàgn´liÊmy
sukces. Mo˚na zaryzykowaç stwierdzenie, ˚e ich dziecko jest ju˚ w po∏owie
ocalone. To poczàtek powolnej, trudnej,
wyboistej, ale pewnej drogi!

OdejÊç w pokoju
Trzecie rekolekcje dla dzieci Królowej
Pokoju z Polski z o. Jozo Zovko!
Zebra∏a nas, z ca∏ej Polski, nasza
Matka. Autokar wype∏niony do ostatniego miejsca, razem 49 osób, wyruszy∏
z Krakowa. Od momentu pierwszego
spotkania atmosfera ˚yczliwoÊci, pokoju
i radoÊci. Mojà uwag´ zwróci∏ niezwykle
uporzàdkowany j´zyk w naszych rozmowach. Po prostu nie rozmawiamy ju˚
o sprawach nijakich. A to oznacza, ˚e
wyrastamy z naszych ma∏oÊci a roÊniemy
i przemieniamy si´ dzi´ki kroczeniu drogà wskazanà nam przez Matk´. To wspania∏e! Przypomnia∏am sobie atmosfer´
w poprzednich wyjazdach, a tak˚e siebie
jadàcà pierwszy raz do Medziugorja. Jak
wielkie rzeczy uczyni∏a ze mnà i ca∏à mojà rodzinà nasza Matka. Powinnam tu
przykl´knàç w akcie wdzi´cznoÊci.
Zwyczajem grup prowadzonych przez
Ew´ (jecha∏am z nià pierwszy raz) jest
przedstawianie si´, aby patrzeç na siebie
pe∏niej. Uda∏o si´ to wszystkim doskonale. Zr´cznoÊç s∏ów i ich iloÊç by∏y nast´pnym dowodem mówiàcym o g∏´bokiej przemianie. Zwracanie si´ do siebie
po imieniu lub s∏owem siostro, bracie
czyni∏o z nas w bardzo prosty sposób
dzieci Królowej Pokoju. Najbardziej
zdumiona by∏am iloÊcià odbytych pielgrzymek. Sama pielgrzymowa∏am po
raz szósty. I co s∏ysz´: 14,12,10 itd. Zdumienie i radoÊç, ˚e inwestujemy w dusz´
swà, ˚e zaczynamy wychodziç z osamotnienia w prze˚ywaniu wiary, ˚e tak
bardzo potrzebujemy Boga!
Medziugorje! Zawsze odczuwam, ˚e
jest mi tu bardzo dobrze. Nocne przejazdy da∏y nam mo˚liwoÊç d∏u˚szego tu
przebywania. W piàtek spotkanie
z Vickà i Droga Krzy˚owa, w sobot´
obecnoÊç w czasie objawienia Matki
Bo˚ej Mirjanie oraz modlitwa ró˚aƒcowa na Podbrdo. Po raz pierwszy uczestniczy∏am w spotkaniu w czasie objawienia Matki Bo˚ej. To tylko w takim
miejscu bardzo mocny Êpiew ptaków
s∏yszalny jest ponad gwarem ludzi. One
tam wr´cz wrzeszczà z radoÊci a cichnà, gdy mówi Królowa Pokoju. Kocham t´ g∏´bi´ ciszy, bardzo g∏´bokà
g∏´bi´. Kocham pokój i to ten, który

jest darem Boga i niesamowity zapach,
który czuj´ w sposób szczególny w tym
miejscu.
Kiedy wyje˚d˚a∏am z Medziugorja
pierwszy raz (a by∏o to w 1995r.), poprosi∏am Królowà Pokoju, aby zechcia∏a tu przyciàgnàç ca∏à mojà rodzin´.
Sta∏o si´ tak i to ju˚ w nast´pnym roku.
Ka˚dy z moich domowników pielgrzymowa∏ tam kilkakrotnie. Poprzez dawanie Êwiadectwa na katechezach przed
m∏odzie˚à byliÊmy Êwiadkami cudów
Maryi, Êwiadczàcych o Jej prawdziwej
mi∏oÊci. Dzi´ki temu pielgrzymowa∏o
do Królowej Pokoju wielu mieszkaƒców mojego miasta. Opuszczajàc to
miejsce wiem, ˚e tu wróc´.
W niedzielne popo∏udnie jesteÊmy ju˚
z ojcem Jozo. Pytanie pierwsze dotyczy
mnie samej. Po co tu jestem? Wiem, po
co. Ojciec t∏umaczy na podstawie spotkania Jezusa z bogatym m∏odzieƒcem. On
do koƒca nie przyjà∏ rady danej mu przez
Jezusa. A czy ja jà przyjm´? Chcàc przyjàç musz´ s∏uchaç, s∏uchajàc s∏yszeç, s∏yszàc przyjàç, aby odejÊç stàd w radoÊci.
Odmawiamy modlitw´ do Ducha Âwi´tego. JesteÊmy ciàgle w Jego mocy. Ta modlitwa daje mi poczucie bezpieczeƒstwa,
˚e nie przegapi´ czasu ∏aski.
Od osoby ojca Jozo bije g∏´boki pokój, mi∏oÊç, opanowanie, cierpliwoÊç,
subtelnoÊç i troska o mnie, o ka˚dego,
kogo stawia na Jego drodze Pan, aby
nie zginà∏, ale odszed∏ w pokoju. Bo tego pokoju nam brak. W ciszy i pokoju
serca mo˚e zasiane ziarno S∏owa Bo˚ego wzrastaç, aby wydaç plon. Wzrusza
mnie tak˚e skrupulatnoÊç, dok∏adnoÊç
tego kap∏ana. Ka˚demu z nas daje siebie, ka˚dego obdarza zainteresowaniem
i opiekà.
Trwamy na modlitwie od godziny
siódmej rano do pó∏nocy. Nasza najbardziej niezastàpiona siostra Zosia
Oczkowska jest naszym j´zykiem. Jej
praca t∏umaczenia nas Ojcu i Ojca nam,
budzi mój podziw. Tak pracowaç, w takim miejscu i w sprawach tak wielkich,
mo˚e tylko cz∏owiek wielki, który zarazem jest ma∏ym. Spotkania takich ludzi
budujà mojà wiar´. Jestem szcz´Êliwa,
˚e nale˚´ do tej wielkiej wspólnoty dzieci Królowej Pokoju.
Przyjecha∏am tu z sercem poranionym. Intencjà mojà by∏o odbudowaç
serce i pog∏´biç modlitw´. Kiedy przechodzi∏am modlitw´ przebaczenia, danà nam przez o. R. de Grandis (w czasie Forum Charyzmatycznego w ∑o-
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dzi), na mojej liÊcie osób, z którymi
zwiàza∏y mnie bolesne doÊwiadczenia
z mojego 50-cio letniego ˚ycia znalaz∏o
si´ oko∏o 100 osób. Wra˚liwoÊç naszych serc zna tylko nasz Pan i nie nam
jest o tym toczyç dysputy. Przebaczenie
nie stanowi∏o mojego problemu. Problemem sta∏y si´ ciernie w sercu,
z którymi sama poradziç sobie nie mog∏am. A kiedy tych cierni jest zbyt du˚o stajemy si´ nieufni, podejrzliwi, co
jest naszà samoobronà. Ale tak ˚yç nie
mo˚na. I oto wszystko, co dla nas jest
niemo˚liwe, zostaje nam dane i to tak
po prostu. Przysz∏a taka godzina,
w której dozna∏am mi∏oÊci Boga Ojca. W tym czasie nie czu∏am w ogóle
mojego cia∏a, lecz tylko moje serce.
Bardzo subtelnie, ∏agodnie, b´dàc uko∏ysana, utulona, uspokojona odczuwa∏am jak mi∏oÊç Bo˚a wlana w moje serce te wszystkie ciernie wypala a przestrzeƒ mojego serca od jego Êrodka jest
poszerzana, napi´cie i ci´˚ar w klatce
piersiowej odchodzi.
I bardzo oczywista sta∏a si´ tak˚e
druga intencja, dotyczàca pog∏´bienia
modlitwy. Otó˚ odrodzenie naszego narodu mo˚e staç si´ jedynie poprzez
Êwi´toÊç polskich rodzin, uÊwi´cenie
∏ona polskich ma∏˚eƒstw. One wydadzà
Êwi´tych kap∏anów, poprzez których
nastàpi odrodzenie wiary w naszym koÊciele, w ca∏ym narodzie. Innej drogi
nie ma. KoÊció∏, rodzina i naród to jedno. Jakie to wszystko jasne i proste,
kiedy mówi do nas Bóg.
Ojciec Jozo uczy nas s∏uchaç Boga,
który mówi w PiÊmie Âwi´tym. Co
wi´c mówi Pan do mnie? Psalm 109 Biada przewrotnemu nieprzyjacielowi;
Mdr 17,15-24 Boski S´dzia; Tyt 3,1-8.
Tak – Pan odebra∏ moje ci´˚ary, uleczy∏ serce i odes∏a∏ do domu z nowym.
To by∏ czas Êwi´ty. Otrzyma∏am
wi´cej ni˚ wypowiedzia∏am. Taki jest
nasz Bóg. Wiem, ˚e KoÊció∏ jest miejscem na ziemi, w którym bije Serce Boga, za który mog´ poÊwi´ciç ˚ycie. Bóg
Ojciec by∏ daleki a sta∏ si´ bardzo bliski, wszystkie cienie wybiela∏y, ci´˚ary
gdzieÊ odesz∏y a dla smutku ju˚ nie ma
miejsca. Zrodzona jestem na nowo.
Rozstanie z ojcem Jozo nie jest ∏atwe,
bo ˚al od Niego odje˚d˚aç. ˙egnamy
Go bukietem ró˚, a On zapewnia nas,
˚e zostajemy w Jego Sercu. Utrwalamy
si´ na grupowym zdj´ciu oraz na osobistych z Ojcem w obj´ciach. Tyle radoÊci! A˚ chce si´ ˚yç i to ca∏à piersià.

Ostatniego dnia spotkanie w KoÊciele wraz z grupà naszych rodaków.
Nasze siostry i bracia rekolekcyjni
sk∏adajà Êwiadectwa. Pozwólcie, ˚e do∏àcz´ swoje, którego wtedy nie wypowiedzia∏am z braku czasu. Dyskutujemy na temat komunii Êwi´tej podawanej na r´k´. Nie czuj´ si´ w mocy podwa˚aç to, co jest dopuszczane w moim
KoÊciele a decyzje w tych sprawach nale˚à do Ojca Âwi´tego. MyÊl´, ˚e Królowa Pokoju, która tak hojnie obdarza
nas ∏askami za∏atwi∏aby ten problem
ju˚ dawno, jeÊli to by∏oby z∏e. Kiedy
sama otrzyma∏am komuni´ Êwi´tà w taki sposób nie by∏am zgorszona, lecz
bardzo wzruszona. Kiedy ojciec Jozo
mówi o Bogu, to ze sposobu Jego przekazu wiemy, ˚e On Go zna i bardzo kocha. ˚yjàc tà Êwi´tà mi∏oÊcià pragnie,
aby w naszych sercach ona tak˚e p∏on´∏a. Ta mi∏oÊç sprawia, ˚e dotykajàc
Krzy˚a, figurki Matki Bo˚ej czy przytulajàc si´ do Tabernakulum, my patrzàc jak On to czyni, przebudzamy si´.
Kiedy Ojciec odszed∏ Tabernakulum
zosta∏o oblepione lud˝mi, bo trudno by∏o odejÊç nie czyniàc tego, co uczyni∏
Ojciec Jozo. I ta Jego Mi∏oÊç do Boga
i Matki Bo˚ej, szczera a˚ do pewnoÊci,
tak nas do Niego przyciàga.
Dzi´kuj´ naszym polskim kap∏anom, b´dàcym z nami. Dzi´kuj´, ˚e
dzielàc si´ swoimi problemami we
wspólnocie rekolekcyjnej nie stawali ponad nami. Dzi´kuj´ Wam za skromnoÊç,
cichoÊç i màdroÊç Waszych pouczeƒ.
Dzi´kuj´ Ewie i Zosi za ich prac´
ci´˚kà i doskonale zorganizowanà.
Dzi´kuj´ Wam za Waszà zwyczajnoÊç
w tym co robicie.
Dzi´kuj´ siostrze zakonnej Ignis za
Jej obecnoÊç z nami, za serdeczny
Êmiech, który p∏ynà∏ wcià˚ mino ci´˚aru w sercu. Dzi´kuj´ za Jej Êwiadectwo,
szczere dzielenie si´ sobà z nami, g∏´bokà radoÊç Dziecka Bo˚ego, którà
chcia∏a nas obdarzyç. Dzi´kuj´ ka˚demu uczestnikowi tych trzecich z kolei
rekolekcji za wszystko co wniós∏ w naszà wspólnot´.
Piszàc to Êwiadectwo zdaj´ sobie
spraw´, ˚e nie sposób jest przekazaç
ca∏ego bogactwa prze˚yç. Ale niech to
skromne opowiadanie b´dzie jednoczeÊnie dzi´kczynieniem z∏o˚onym naszej
Êwi´tej Matce dla budowania Jej dzieci
i zach´tà, aby nie ustawa∏y w drodze.
Uwierzcie, ˚e warto iÊç dalej!
Irena z Ostro∏´ki

Echo „Echa”
Prowad˝ mnie dalej
Niech b´dzie pochwalony Jezus
Chrystus ! By∏em dopiero trzy razy w
Medziugorju, na wezwanie Królowej
Pokoju. Dzi´kuj´ Maryi za Jej Matczyne wezwanie, wcià˚ odczuwam niepokój i wewn´trzny g∏os aby tam pojechaç.
Nie wiem jakie plany ma wobec mnie
Mi∏osierny Ojciec, czego oczekuje Matka NajÊwi´tsza, jedno mam pragnienie,
by tam byç, jak najszybciej z powrotem.
Pierwszy raz jecha∏em na to miejsce, jako sceptyk, teraz jad´ jako kap∏an Maryjny. To Ona da∏a mi 8 margaretek - 56
osób nieustannie modlàcych si´ o Êwi´toÊç mojà i mojego kap∏aƒstwa. Jak
mam za to nie dzi´kowaç?!.
Gdybym sam tego nie widzia∏, pewnie faworyzowa∏bym opinie, takie jakie
powszechnie krà˚à wÊród wielu sceptycznie nastawionych do tego miejsca.
By∏em, widzia∏em - a Bóg ukaza∏ mi
ogromne dzia∏anie swojej ∏aski na tym
miejscu. To bardzo umocni∏o moje kap∏aƒstwo. W tym roku b´d´ prze˚ywa∏
10. lecie moich Êwi´ceƒ kap∏aƒskich,
wielka wdzi´cznoÊç wobec Boga, który
przez wszystkie te lata pokazywa∏ mi
jak nieustannie mnie kocha.
Ja mo˚e wiele razy zawiod∏em - On
nigdy. Wiem jak prowadzi mnie przez
˚ycie Maryja - Gospa, poÊwi´ci∏em Jej
moje kap∏aƒstwo. Ona jako Matka daje
mi Bo˚y pokój, mimo wielu doÊwiadczeƒ jakie przez te lata prze˚ywa∏em.
Dlaczego to pisz´? Chc´, aby by∏o to
moim Êwiadectwem. To jestem winien mojej Matce. Gdyby tego za˚àda∏a, odda∏bym ˚ycie, aby tylko przyj´to Jej or´dzia i wezwania kierowane
do nas z mi∏oÊci. Ojciec Slavko, którego obserwowa∏em da∏ mi przyk∏ad tej
ca∏opalnej ofiary. Modl´ si´ przez Jego
wstawiennictwo o ofiarne kap∏aƒstwo .
Maryjo, moja Matko bàd˝ pozdrowiona, spe∏niam tylko d∏ug jaki zaciàgnà∏em u Ciebie. B∏ogos∏aw tym, którzy modlà si´ za mnie w dziele Margaretki. Ty jesteÊ mojà Matkà, Ty jesteÊ
mà mi∏oÊcià – prowad˝ mnie dalej!
ks. Robert Pytel

Ono chce i próbuje
Minà∏ Wielki Czwartek, dzieƒ
szczególnych modlitw za kap∏anów.
Wielu wiernych w zwiàzku z tym
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Dniem za∏o˚y∏o nowe Margaretki.
By∏oby ich o wiele wi´cej gdyby przykro mi, ˚e musz´ u˚yç niestety
tego s∏owa - nie kap∏aƒskie zniech´canie wiernych do modlitwy. Jak ju˚
pisa∏am w nr 169, jednà z g∏ównych
obaw przed decyzjà przystàpienia do
tej modlitwy jest problem: „a jak sobie zapomn´, czy mam grzech i czy
musz´ si´ z tego spowiadaç”. Kiedy
odpowied˝ ksi´dza brzmi tak – to jest
grzech, no to po co si´ anga˚owaç, po
co grzeszyç (abyÊmy mieli takie poczucie grzechu we wszystkich sprawach) lepiej si´ nie modliç i si´ nie
modlà. Drugi koniec tego kija mo˚e
wyglàdaç w ten sposób: nawet je˚eli
jest to grzech w rzeczy lekkiej (do
czego mam osobiÊcie wàtpliwoÊç, bo
zapomnienie jest aktem nieÊwiadomym; zapomnia∏em, a nie Êwiadomie
nie odmówi∏em modlitwy, kiedy
przypominam sobie modl´ si´ – taki
stan mo˚e trwaç na poczàtku zanim
nam to wejdzie w krew), to spowiadam si´ z tego. Mo˚e si´ to przytrafiç
raz, drugi, trzeci, ale za czwartym zaczynam si´ nad tym zastanawiaç, bo
mi wstyd spowiadaç si´ z tego samego i zaczynam systematycznie modliç
si´, co jak wy˚ej napisa∏am - zaczyna
wchodziç w krew. Trudno si´ dziwiç,
kiedy modlitwa by∏a zarzucona, teraz
si´ do niej powraca, ˚eby by∏o od razu wszystko w porzàdku. Gdyby tak
by∏o Matka Bo˚a przez 21. lat nie powtarza∏a by nam o potrzebie modlitwy i o wytrwaniu w niej. Ale je˚eli
nie podejmiemy decyzji o modlitwie,
np. tej w Margaretce, co stanowi
10.min modlitwy na tydzieƒ, to kiedy
„wyrobimy” w sobie nawyk i pragnienie modlitwy je˚eli nie b´dzie
systematycznoÊci?
O. Slavko w swojej ksià˚ce o spowiedzi poda∏ taki przyk∏ad: „Gdyby
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, aby nie upaÊç. Je˚eli ktoÊ upiera∏by si´, ˚e nogi sà po to tylko, 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 chodziç, 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”. Najlepiej to
widaç na przyk∏adzie raczkujàcego
dziecka – ono chce i próbuje – dlatego módlmy si´, ˚eby nam si´ chcia∏o chcieç: czyniç dobrze, modliç si´,
mi∏owaç – a wszystko inne samo si´
pouk∏ada. I proÊba do kap∏anów – zach´cajcie wiernych do modlitwy.
Ewa

Od Redakcji
Letni porzàdek nabo˚eƒstw w parafii
Medziugorje w tym roku jest wprowadzony
od 1 maja. Modlitwa ró˚aƒcowa zaczyna si´
o 18.00, Msza Êw. 19.00, po niej nast´pujà
modlitwy o b∏ogos∏awieƒstwo i trzecia cz´Êç
ró˚aƒca. Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu w Êrody i soboty od 22.00 do 23.00,
a w czwartki bezpoÊrednio po wieczornej
Mszy Êw. Adoracja Krzy˚a Paƒskiego odbywa si´ w ka˚dy piàtek po wieczornej Mszy
Êw. W ka˚dà niedziel´ o 16.00 na Podbrdo
odmawiany jest ró˚aniec, a Droga Krzy˚owa
odprawiana jest na Krizevacu w ka˚dy piàtek.
W kwietniu nabo˚eƒstwo rozpocznie si´ o
17.00, objawienia b´dà o godz. 17.40.
Przypominamy o zasadach organizacji pobytu grup na terenie Sanktuarium:
– wynaj´cie przewodnika dla opieki
nad grupà wynosi:
1) 50 USD lub 100 KM 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 KM za jednà godzin´,
3) 20 USD lub 40 KM 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.
– 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.
8 kwietnia u oo. Kapucynów w Kielcach
sprawowana b´dzie ofiara mszy Êw. w intencji
o b∏ogos∏awieƒstwo dla Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa” jak i samego Dzie∏a.
VII mi´dzynarodowe rekolekcje dla kap∏anów: „Kap∏an w s∏u˚bie uzdrawiania
i uwalniania” odb´dà si´ od 01.07. (rano) do
06.07. (w po∏udnie) 2002 r. Prowadzàcy: don
G. Amorth, P. Madre, D. Hession, J. Zovko.
Zg∏oszenia: e-mail: lidija.paris@medjugorje.hr, tel/fax +387-36-651-988 lub do Redakcji. Koszt = odprawienie pi´ciu intencji
mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian w domach.
NowoÊci wydawnicze:
– plakaty Matki Bo˚ej z Tihaljiny wielkoÊci A-3, – obrazki z modlitwami,
– Album o. Jozo Zovko „Tak jak Ona prosi”
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju, „Echo”
ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Fortis Bank:
16001013-2001-160883-150.

Uwaga! – Wszystkie zamówienia prosimy zg∏aszaç telefonicznie lub pocztà, a nie
dopisywaç na przelewach bankowych, gdy˚
w zwiàzku z elektronicznà obs∏ugà bankowà
powy˚sze informacje do nas nie docierajà.

Wszystkim naszym drogim
Czytelnikom
dzi´kujemy za nades∏ane
˝yczenia Êwiàteczne
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:
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