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Or´dzie z 25.04.02r.
Drogie dzieci!
Radujcie si´ wraz ze mnà czasem wiosny, kiedy ca∏a przyroda budzi si´, a wasze serca ∏aknà przemiany. Otwórzcie si´
dzieci i módlcie si´. Nie zapominajcie, ˚e jestem z wami i pragn´ wszystkich poprowadziç do
mojego Syna, aby On obdarzy∏
was szczerà mi∏oÊcià do Boga
i wszystkiego co od Niego pochodzi. Otwórzcie si´ na modlitw´ i proÊcie Boga o nawrócenie
waszych serc, bo wszystko inne
On widzi i ma w swojej OpatrznoÊci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Bóg wszystko wie
Matka Bo˚a, Królowa Pokoju nadal podà˚a wraz z nami drogami naszego ˚ycia.
Idzie z okresem liturgicznym KoÊcio∏a oraz
z czasem trwajàcej obecnie wiosny. W poprzednim or´dziu zaprasza∏a nas do zjednoczenia z Panem Jezusem, tak abyÊmy stanowili z Nim jedno. To niema∏o, taka proÊba Matki Bo˚ej skierowana do nas, tak samo jak Jej
mi∏oÊç do nas te˚ nie jest ma∏a. Ona prosi nas
o wiele w∏aÊnie dlatego, ˚e bardzo nas kocha.
Tak˚e i dziÊ nadal nam towarzyszy swymi
prostymi i zwi´z∏ymi s∏owami. W s∏owie nie
pomieÊci si´ Jej mi∏oÊç, której nie mo˚na
zmierzyç. Nie istnieje ˚aden aparat, który zdo∏a∏by t´ mi∏oÊç zmierzyç i udowodniç. Tylko
sercem mo˚na zrozumieç serce drugiej osoby.
Przed nami miesiàc maj, poÊwi´cony Matce
Bo˚ej. Mówi si´, ˚e to miesiàc najpi´kniejszy.
Ca∏a natura budzi si´, rozkwita, odradza si´.
Wszystko roÊnie, rozkwita na nowo i jest pi´kne. Wszystkie kwiaty, liÊcie, ró˚e, które rozkwitajà, znamy je, sà nowe i Êwierze a nie
ubieg∏oroczne. Matka Bo˚a równie˚ pragnie, byÊmy odnowili si´, byÊmy stali si´
Êwie˚ymi, pi´knymi, jak natura. KiedyÊ powiedzia∏a nam: wasza dusza jest jak kwiat.
Ka˚dy grzech sprawia, ˚e wi´dnie pi´knoÊç
duszy. Ka˚dy grzech porywa wasz uÊmiech,
przywo∏uje czarne i z∏e myÊli, zabija w was
mi∏oÊç, zatruwa wasze relacje z innymi lud˝-
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B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy
niewiastami
mi, tak ˚e nie mo˚ecie si´ porozumieç, nie macie si∏y, by przebaczyç. Grzech jest jak cia∏o
obce, które wdar∏o si´ do duszy, jest jak intruz, który wtargnà∏ do naszego wn´trza. Dusza cierpi, kiedy zraniona jest grzechem. Podobnie i przyroda nie znosi, kiedy cz∏owiek
chce zmieniç prawa natury, stworzonej przez
Boga. Natura mÊci si´ i dziÊ widzimy, ˚e pojawiajà si´ nagle nieznane przedtem choroby,
nieuleczalne dla cz∏owieka. Mo˚emy uczyç
si´ od natury i goràco pragnàç naszego ponownego, duchowego przebudzenia, poniewa˚ potrzebujemy tego ka˚dego dnia i w ka˚dym momencie. Kiedy nasze cia∏o jest chore,
pragnie zdrowia i cz∏owiek pomaga swemu
cia∏u przyjmujàc lekarstwa.
To samo dzieje si´ w naszym sercu. Bóg
wla∏ do naszych serc pragnienie pokoju i mi∏oÊci. Naturà cz∏owieka jest mi∏oÊç. JeÊli nie
kochamy, je˚eli jesteÊmy niespokojni, nie
mo˚emy cieszyç si´ ˚yciem. Mo˚emy posiadaç wszystkie bogactwa tego Êwiata, wszystko, co jest potrzebne do ˚ycia, lecz jeÊli nie
mamy Boga, nie mo˚emy ˚yç pe∏nià ˚ycia.
Nikt za nas nie wymyÊli∏ mi∏oÊci. Mi∏oÊç odkrywamy jako potrzeb´ pozwalajàcà nam
przetrwaç. Âwi´ty Jan mówi: Bóg jest mi∏oÊcià. Tej˚e mi∏oÊci cz∏owiek mo˚e szukaç
w niew∏aÊciwy sposób i na niew∏aÊciwych
drogach, lecz tylko Ten, który go stworzy∏
mo˚e nape∏niç go pokojem i radoÊcià.
Wszystkie wielkie rzeczy sà bardzo proste,
trudne wprost do uwierzenia. Jezus urodzi∏ si´
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w prostocie i wzrasta∏ w ukryciu a˚ do 30 roku ˚ycia. Potem wybra∏ aposto∏ów, którzy byli lud˝mi bardzo prostymi, nie mieli w sobie
nic niezwyk∏ego. Wszystko co czyni∏ Jezus
dla wielu ludzi by∏o zakryte, nie mogli tego
zobaczyç, pomimo ˚e mieli oczy szeroko
otwarte. Tak˚e i Matka Bo˚a, tutaj, tak samo
jak w innych miejscach na Êwiecie, gdzie by∏y Jej objawienia, przychodzi w sposób bardzo
prosty, pos∏uguje si´ s∏owami, które wszyscy
jesteÊmy w stanie zrozumieç. Ona nie robi ha∏asu, nie wzbudza sensacji. Tylko zaprasza
z mi∏oÊcià. Ewangelia jest bardzo prosta, lecz
trudna do zrozumienia, lub raczej – trudna do
przyj´cia. Podobnie jak natura; jest tak pi´kna
i dostojna, a jednoczeÊnie bardzo prosta. Nie
istnieje nigdzie ˚adna fabryka, która produkowa∏aby kwiaty, góry, rzeki i wszystkie pi´kne
rzeczy uczynione r´kà Stwórcy. Tak samo
i Maryja jest prosta, nie uczyni∏a nic nadzwyczajnego ludzkimi si∏ami. Ona jest dzie∏em
Stwórcy, poniewa˚ mówi: „Wielkie rzeczy
uczyni∏ mi Wszechmocny”, dlatego: uwielbia
dusza moja Pana.
Tylko dlatego, ˚e uwierzy∏a S∏owu Bo˚emu i zaufa∏a Mu, mo˚emy byç z Nià pewni,
mo˚emy mieç pewnoÊç, ˚e nas b´dzie prowadziç do Jezusa jedynego naszego zbawienia
i pokoju. Dlatego równie˚ mo˚e nauczaç nas
rzeczy podstawowej dla naszego ˚ycia – to
jest nawrócenia serca, tak jak Jezus mówi
nam w Ewangelii Êw. ∑ukasza: „szukajcie
wpierw Królestwa Bo˚ego a wszystko inne
b´dzie wam przydane”. Bóg wie wszystko
i wie dobrze czego nam potrzeba, ale rzeczà
najwa˚niejszà, tà która daje ˚ycie jest S∏owo
Bo˚e. „Nie samym chlebem ˚yje cz∏owiek, ale
ka˚dym s∏owem, które wychodzi z ust Jego”.
Równie˚ s∏owa Maryi sà s∏owami boskimi,
poniewa˚ Maryja by∏a Matkà Boga, ale równie˚ i Jego uczennicà. Nie powinniÊmy si´
baç przyjàç Maryi i Jej matczynych s∏ów, które nas prowadzà i dajà pewnoÊç. Ona jest zawsze razem z nami i z naszymi rodzinami.
Maryjo, Matko nasza i Królowo Pokoju.
Dzi´kujemy Ci, za s∏owa otuchy. Dzi´kujemy
Ci, za wszystko, co dla nas czynisz. Dzi´kujemy, poniewa˚ nie chcesz zostawiç nas w naszym b∏ogim pokoju, lecz chcesz prowadziç
nas do pokoju Twego serca. Przed Tobà, Maryjo, stawiam w tej chwili wszystkich ludzi
i ich rodziny. Pob∏ogos∏aw ich, Matko nasza.
Przemów do ich serc, aby poczuli, ˚e Ty jesteÊ
blisko ka˚dego serca i ka˚dej rodziny. Przede
wszystkim, o Maryjo, prosz´ Ci´ w intencji
chorych, w intencji tych, którzy czujà si´
opuszczeni i samotni. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
„Pokusy i burze, które krà˚à nad naszymi g∏owami sà oczywistymi znakami
Bo˚ej mi∏oÊci. A gdy boicie si´ obraziç
Boga, jest to najszczerszy dowód na to,
˚e Go nie obra˚acie” – Ojciec Pio

Âw. Leopold Mandiç
Aposto∏ spowiedzi: Âwi´ty, którego
wizerunek widzimy w posàgu z bràzu
przy konfesjona∏ach Medziugorskiego
Sanktuarium, zdaje si´, ˚e jest tam, aby
strzec spowiedników i aby dawaç im natchnienie w ich pos∏udze mi∏osierdzia.
Ten kapucyn by∏ ˚ywym wcieleniem
przypowieÊci o mi∏osiernym Ojcu
oczekujàcym „marnotrawnego syna”.
Dlatego wezwanie do spowiedzi, w nim
znajduje wyjàtkowy wzór pos∏ugi,
w której Bóg Ojciec pragnie daç poznaç
grzesznym dzieciom swoje Serce.
Urodzi∏ si´ w Hercegovi k/Kataru
w Chorwacji, 12 maja 1866 r. Niskiej
postury, zaledwie 1,35 m. wzrostu, s∏aby, kulejàcy z powodu artretyzmu zniekszta∏cajàcego stopy, mia∏ wad´ wymowy, która uniemo˚liwia∏a mu g∏oszenie
kazaƒ i dlatego nieustannie przydzielano mu spowied˝. W jego celi-konfesjonale zakonu kapucynów w Padwie,
gdzie wierni przybywajà dzisiaj, by zobaczyç jego nienaruszone rozk∏adem
cia∏o, spowiada∏ przez 30 lat od 10 do
15 godzin dziennie. Ale Padwa nie od
razu zauwa˚y∏a ˚e goÊci ma∏ego – wielkiego Êwi´tego.
O sobie samym ojciec Leopold mówi∏: „Jestem naprawd´ do niczego, jestem wr´cz Êmieszny”. I za takiego uwa˚ali go zakonnicy i ludzie. Nawet dzieci
wyÊmiewa∏y go na ulicy i wk∏ada∏y mu

kamienie do kaptura… Mówiono ˚e:
„by∏ niewykszta∏conym spowiednikiem,
nazbyt wyrozumia∏ym, który rozgrzesza∏
wszystkich wbrew zdrowemu rozsàdkowi”. Potem stopniowo ca∏e miasto zacz´∏o chodziç do tego konfesjona∏u, niektórzy wys∏ani przez ojca Pio, który
zwyk∏ by∏ mawiaç: „Macie Âwi´tego, to
po co do mnie przychodzicie?!”
Na krótko przed Êmiercià w 1942 r.,
o. Leopold wypowiedzia∏ nast´pujàce
proroctwo: „Miasto b´dzie wielokrotnie
bombardowane, ten klasztor zostanie
powa˚nie zniszczony, ale ta cela nie. Tu
Pan Bóg okaza∏ duszom wiele mi∏osierdzia: musi pozostaç jako pomnik Jego
dobroci”. W rzeczy samej, bombardowania w 1944 r. zniszczy∏y klasztor, ale
ta cela zosta∏a nietkni´ta… Lecz có˚ takiego dzia∏o si´ w tej celi? JeÊli ten, kto
tam wchodzi∏ okazywa∏ wahanie czy
zmieszanie, o. Leopold szybko wstawa∏
i wychodzi∏ mu naprzeciw otwierajàc
szeroko ramiona: „Prosz´, niech pan
usiàdzie… Prosz´ si´ nie obawiaç, prosz´ si´ nie kr´powaç… Widzi pan, ja te˚,
choç jestem zakonnikiem i kap∏anem, jestem tak n´dzny. Gdyby mnie Pan Bóg
nie trzyma∏ za cugle, by∏bym gorszy od
wielu innych…”.
Niemniej jednak o. Leopold nie skraca∏ spowiedzi do kilku minut. Czasami
zatrzymywa∏ bardzo d∏ugo i nie by∏ ∏agodny, kiedy ktoÊ próbowa∏ usprawiedliwiç z∏o albo je bagatelizowaç. A odznacza∏ si´ nieskoƒczonà s∏odyczà, gdy
wyznawano wszystko z pokorà. Niech
wystarczy nam taki oto epizod.
Pewnego dnia jakiÊ m´˚czyzna, który
przyszed∏ do jego celi upiera∏ si´ przy
obronie swych licznych grzechów za
pomocà subtelnych wywodów. Ojciec
Leopold wszystkiego próbowa∏, ale
w koƒcu, wobec wyrafinowanego szyderstwa tego pana, podniós∏ si´ i krzyknà∏: „Prosz´ odejÊç! Prosz´ odejÊç!
Pan staje po stronie przekl´tych przez
Boga!” M´˚czyzna omal nie zemdla∏
ze strachu i rzuci∏ si´ na ziemi´, p∏aczàc; wówczas o. Leopold podniós∏ go,
objà∏ i powiedzia∏: „Widzisz, teraz
znów jesteÊ moim bratem”.
Czasem spowiada∏ pomimo goràczki
i rezygnowa∏ z posi∏ków widzàc czekajàcych w kolejce penitentów. Nierzadko, po skoƒczonej spowiedzi, d∏ugo si´
modli∏ w nocy. Wielu penitentom obiecywa∏: „Ja za ciebie b´d´ pokutowa∏, ja
za ciebie b´d´ si´ modli∏”. KiedyÊ powiedzia∏: „Gdyby Ukrzy˚owany zarzu-

ca∏ mi zbytnià pob∏a˚liwoÊç, odpowiedzia∏bym Mu: To z∏y przyk∏ad, B∏ogos∏awiony mój Panie. Ty mi go da∏eÊ! Ja
jeszcze nie doszed∏em do szaleƒstwa,
˚eby umrzeç za dusze!”…
Aposto∏ jednoÊci – za tym powo∏aniem kryje si´ jednak pewien sekret.
„Kiedy mia∏em 22 lata – mówi on sam
– us∏ysza∏em g∏os Boga, który wzywa∏
mnie do modlitwy i rozwa˚ania, w intencji powrotu prawos∏awnych do jednoÊci z katolikami”. Z∏o˚y∏ Êlub. By∏o
to jego „Êwi´te szaleƒstwo”, jak mówili jego wspó∏bracia; rozmawia∏ o tym
ze wszystkimi i mia∏ nadziej´, ˚e uda
mu si´ zrealizowaç to wezwanie, konkretnie, wracajàc do Chorwacji. Wydawa∏o si´, ˚e to si´ spe∏ni∏o, kiedy miasto Rjeka zosta∏o przy∏àczone do
W∏och a jego pos∏ano do tego klasztoru. Ale biskup Padwy zrobi∏ wszystko
i uda∏o mu si´ uprosiç Prowincja∏a, aby
sprowadziç Ojca do swojego miasta,
gdzie wszyscy domagali si´ jego powrotu. Wydawa∏o si´, ˚e wszystko
stracone. Ale tak nie by∏o. Jeden ze
wspó∏braci, który dziwi∏ si´ z powodu
tej odmiany, zapyta∏ go o przyczyn´,
a o. Leopold tak mu odpowiedzia∏:
„Dawno temu mia∏em okazj´ spotkaç
pewnà Êwi´tà osob´, która po przyj´ciu
komunii Êw. powiedzia∏a mi: „Ojcze,
Jezus kaza∏ mi powiedzieç ci, ˚e ka˚da
dusza, którà ojciec prowadzi tu przy
spowiedzi jest jego Wschodem”. I od
tej chwili tak w∏aÊnie post´powa∏.
Traktowa∏ ka˚dego penitenta tak, jakby nawrócenie do jednoÊci jego narodu
zale˚a∏o od nawrócenia grzesznika,
którego mia∏ przed sobà.
I tak równie˚ we Mszy Âwi´tej którà
zawsze ofiarowywa∏, jeÊli móg∏, w tej
intencji – odczuwa∏ fizyczne cierpienie z powodu z∏amania jednoÊci i, jednoczàc si´ z Chrystusem, p∏aka∏ czasami tak bardzo, ˚e obrus na o∏tarzu stawa∏ si´ mokry.
Bóg da∏ mu ∏ask´ czynienia cudów
jeszcze za ˚ycia; ale on uwa˚a∏, ˚e to nie
jego zas∏uga. „A czy to moja wina? –
mawia∏ – jeÊli przychodzà tu z tak wielkà wiarà, i jeÊli, dla ich wiary, Pan Bóg
ich wys∏uchuje?” Potrafi∏ czytaç w duszach. Pewien pan, który od lat nie spowiada∏ si´, zosta∏ tam zaprowadzony si∏à przez przyjació∏ i myÊla∏ w duchu:
„Stan´ w kolejce, a potem, jak ju˚ wszyscy sobie pójdà, ja te˚ sobie pójd´ zanim
przyjdzie kolej na mnie”. Ale ni z tego ni
z owego wyszed∏ z celi o. Leopold i idàc
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prosto do niego, powiedzia∏: „Prosz´
przejÊç do przodu, prosz´ pana. Czeka∏em na pana, tak, czeka∏em na pana…”
A potem, kiedy ju˚ byli w Êrodku: „Pan
nie chcia∏ przyjÊç… ale prosz´ si´ nie
martwiç… ja sam panu powiem co pan
zrobi∏… Zrobi∏ pan to, prawda? A teraz
˚a∏uje pan, prawda? Zatem Bóg wszystko panu wybacza. Dzi´kuj´, ˚e pan przyszed∏ przynieÊç mi tak wiele radoÊci, ale
b´d´ jeszcze na pana czeka∏, wie pan…
Prosz´ przyjÊç i zostaniemy dobrymi
przyjació∏mi…”. Otó˚ to, miejmy nadziej´, ˚e w osobie dobrego spowiednika b´dziemy mogli spotkaç si´ z naszym
Ojcem niebieskim…
O. Leopold wróci∏ do domu Ojca
30 lipca 1942 r., wypowiadajàc ostatnie
s∏owa „Salve Regina – Witaj Królowo”, do Tej, którà zawsze nazywa∏
„B∏ogos∏awionà Panià” …
W 41 roku po jego Êmierci – 16. 10.
1983 r. – Jan Pawe∏ II og∏osi∏ go Êwi´tym KoÊcio∏a katolickiego
Nicola

Âwi´ci i diab∏y
Cz´sto pytano
mnie – mówi don
Gabriele Amorth
– podczas wywiadów telewizyjnych czy te˚ prasowych,
jakie
szczególne dary
powinien posiadaç egzorcysta, do jakich
Êrodków si´ ucieka, aby uwalniaç op´tanych przez z∏e duchy. I byç mo˚e rozczarowa∏em tych dziennikarzy odpowiadajàc, ˚e egzorcysta nie ma ˚adnych
szczególnych przymiotów, ˚adnych
nadzwyczajnych Êrodków; ca∏a jego si∏a p∏ynie z Imienia Jezus. Jak˚e pi´kne
sà s∏owa, które Piotr wypowiada wobec
Sanhedrynu! Aresztowano Piotra, poniewa˚ – zauwa˚cie jak wielkiej dopuÊci∏ si´ zbrodni! – uzdrowi∏ chromego.
Jakiej u˚y∏ si∏y? Jaka by∏a jego tajemnicza moc? Piotr oÊwiadcza na ca∏y g∏os:
„w Imi´ Jezusa Chrystusa Nazarejczyka
ten cz∏owiek stanà∏ przed wami zdrowy.
I nie ma w ˚adnym innym zbawienia,
gdy˚ nie dano ludziom pod niebem ˚adnego innego imienia, przez które moglibyÊmy byç zbawieni” (Dz 4, 10-12).
„W imi´ moje b´dziecie wyp´dzaç z∏e
duchy”
My egzorcyÊci, wszyscy widzimy
moc przyzywania tych aspektów m´ki

Chrystusa, których zbawczà wartoÊç
podkreÊla Biblia. Tote˚ dostrzegamy
skutecznoÊç wezwaƒ do Krwi Chrystusa, Jego Ran, Jego Krzy˚a, Jego Êmierci
i Zmartwychwstania, otwartej Rany Jego przebitego boku.
Przede wszystkim, wzywamy Ducha Âwi´tego, poniewa˚ nie dzieje si´
nic, co nie by∏oby dzie∏em Ducha Âwi´tego. Przyzywamy NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´, t´, która mia˚d˚y g∏ow´ szatana i wyprasza wszelkie ∏aski. JeÊli
znajdzie si´ jeszcze jakiÊ teolog, który
nie wierzy w uniwersalne poÊrednictwo
Maryi, to znaczy, ˚e nie wierzy, ˚e w∏aÊnie Ona jest poÊredniczkà wszelkich
∏ask, to niech si´ we˝mie do roboty
i niech zacznie sprawowaç egzorcyzmy,
a dotknie tej prawdy w∏asnymi r´koma.
Mamy pomoc anio∏ów i archanio∏ów,
szczególnie Âw. Micha∏a, ksi´cia legionów niebieskich. Cz´sto nieoczekiwanie przychodzà nam z pomocà Âwi´ci.
Wielokrotnie zdarza∏o mi si´, ˚e niektóre przypadki op´taƒ diabelskich znajdowa∏y rozwiàzanie dzi´ki wstawiennictwu jakiegoÊ Êwi´tego, który nigdy nie
by∏ wzywany, do którego nikt z obecnych nie ˚ywi∏ ˚adnego szczególnego
nabo˚eƒstwa. Ale w pewnym momencie, w trakcie egzorcyzmu, da∏o si´ odczuç obecnoÊç tego Êwi´tego; i od tego
momentu wzywa∏o si´ jego pomocy.
Istnieje jeszcze jeden aspekt, jeÊli
chodzi o Êwi´tych, i zale˚y mi na tym,
by zosta∏ ukazany. Byç mo˚e ∏udz´ si´,
ale bardzo chcia∏bym przyczyniç si´ do
podj´cia studiów historycznych, które
jeszcze nie zosta∏y przeprowadzone.
Chcia∏bym, aby zosta∏a napisana historia: Êwi´ci i diab∏y, czyli nieustanna
walka mi´dzy nimi, która poruszy∏aby
dwa aspekty bardzo interesujàce. Z jednej strony cierpienia, którymi demony
dr´czy∏y Êwi´tych, przeÊladowania,
a cz´sto nawet tortury a˚ do krwi. Z drugiej zaÊ strony zwyci´stwa Êwi´tych;
a wÊród tych zwyci´stw, jest rzeczà logicznà, ˚e jako egzorcyst´ najbardziej
uderzy∏o mnie to, jak cz´sto i z jakà ∏atwoÊcià Êwi´ci uwalniali osoby op´tane.
Przypadki takie zdarza∏y si´ bardzo cz´sto, sà historycznie udowodnione, co
zresztà mo˚na przeczytaç w ˚ywotach
Êwi´tych wszystkich epok.
Tak˚e na przestrzeni trzech stuleci,
w których KoÊció∏ Katolicki niemal˚e
zaprzesta∏ egzorcyzmów – z której to
przyczyny dziÊ znale˝liÊmy si´ w takiej sytuacji, ˚e brakuje egzorcystów

i odpowiedniego przygotowania do ich
pos∏ugi – zawsze byli Êwi´ci, którzy
uwalniali osoby op´tane. Oglàdajàc
si´ wstecz, z radoÊcià wspominam Êw.
Benedykta, który wprawdzie nie by∏
egzorcystà, mo˚e nawet nie by∏ kap∏anem, ale jego skutecznoÊç w walce
z demonem by∏a tak wielka, ˚e Honoriusz III og∏osi∏ go patronem egzorcystów. Po dziÊ dzieƒ rozpowszechniony
jest jego medalik, chroniàcy przed atakami z∏ego. Kiedy myÊl´ o niedalekiej
przesz∏oÊci, lubi´ przypominaç postaç
Êw. Jana Bosko, zarówno z powodu
straszliwych ataków demona, które musia∏ znosiç, jak i ze wzgl´du na wyjàtkowà skutecznoÊç uwalniania ludzi,
czasami wystarcza∏a sama jego obecnoÊç. Natomiast wracajàc do moich
osobistych doÊwiadczeƒ, nie mog´
przemilczeç osoby ojca Pio.
Ojciec Pio, wielki wojownik
Ojciec Pio pomaga mi nieustannie
w trudnej pos∏udze egzorcysty, dotrzymujàc wiernie obietnicy sprzed ponad
czterdziestu lat.
Kto zna ˚ycie Ojca Pio, wie jak wiele
walk z demonem musia∏ nieustannie staczaç; wie równie˚ jak wiele cierpieƒ
i zemst diabelskich musia∏ znieÊç, z powodu swej pos∏ugi, której celem by∏o
wyrywaç diab∏u dusze, aby przywróciç
je Panu. By∏a to nieustanna walka. Mo˚emy ustaliç niektóre jej podstawowe
etapy. O. Pio wyzna∏ swemu kierownikowi duchowemu, o. Augustynowi z s.
Marco in Lamis, ˚e „wizje diabelskie zacz´∏y si´ oko∏o piàtego roku ˚ycia, i przez
prawie dwadzieÊcia lat zawsze przybiera∏y najohydniejsze kszta∏ty, ludzkie – ale
przede wszystkim zwierz´ce”.
Pierwsza walka zosta∏a opowiedziana
w wizji, która mia∏a miejsce gdy o. Pio
mia∏ oko∏o pi´ciu lat. Data tego widzenia jest niepewna, ale by∏o to mniej
wi´cej w tym czasie. Us∏ysza∏ wówczas, ˚e zosta∏ pos∏any by walczyç
przeciwko olbrzymowi o odra˚ajàcym
wyglàdzie, który by∏ „tak wysoki, ˚e
czo∏em dotyka∏ chmur”.
Âwietlista postaç, stojàca obok niego
(byç mo˚e Êw. Micha∏) kaza∏a mu stanàç do walki z tym strasznym olbrzymem, zapewniajàc o swej pomocy.
Zderzenie by∏o straszliwe, lecz ma∏y
Franciszek (tak mia∏ na imi´ ojciec Pio)
odniós∏ zwyci´stwo, dzi´ki pomocy
owej tajemniczej postaci, która dodawa∏a mu odwagi; by∏ to majestatyczny
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m´˚czyzna rzadkiej pi´knoÊci, promieniujàcy jak s∏oƒce. Opis tego wydarzenia, które o. Pio zawsze uwa˚a∏ za bardzo wymowne, koƒczy si´ s∏owami
owej Êwietlistej postaci: „Ten olbrzym
b´dzie powraca∏ nieustannie do ataku.
Walcz dzielnie i nie wàtp w mojà pomoc. Nie obawiaj si´ jego ataków czy
strasznego wyglàdu. Ja b´d´ zawsze
obok ciebie i b´d´ ci zawsze pomaga∏,
abyÊ zawsze zdo∏a∏ go pokonaç”.
„Moje dzieci duchowe b´dà i twoje”
Kiedy po raz pierwszy pojecha∏em do
ojca Pio, w 1942 roku, nie przypuszcza∏em, ˚e b´d´ do niego wraca∏ przez
dwadzieÊcia szeÊç lat. By∏em licealistà,
skoƒczy∏em studia prawnicze, a potem
wstàpi∏em do Towarzystwa Âwi´tego
Paw∏a. B´dàc kap∏anem, gdy sam zaczà∏em mieç coraz wi´cej duchowych
dzieci, nie wystarcza∏o mi tylko to, ˚e
by∏em duchowym dzieckiem ojca Pio,
ale chcia∏em moje dzieci przyprowadziç
do niego i w mi´dzyczasie poleca∏em
ich jego modlitwie. W ten sposób
otrzyma∏em od niego przyrzeczenie.
Pewnego dnia powiedzia∏em mu: „Drogi Ojcze, chcia∏bym Ojca prosiç o wielkà przys∏ug´”. On zach´ci∏ mnie do mówienia, pochyli∏ si´ nade mnà i szeroko
si´ uÊmiechnà∏. I wtedy zdoby∏em si´ na
odwag´: „Ojcze, chcia∏bym aby wszystkie moje duchowe dzieci, obecne i przysz∏e, sta∏y si´ automatycznie i twoimi
dzieçmi duchowymi. JeÊli Ojciec je
przyjmie jako swoje, mog´ byç spokojny”. UÊmiechnà∏ si´ jeszcze bardziej,
przymknà∏ oczy i zastanowi∏ si´ przez
chwil´. A potem mi odpowiedzia∏:
„Dobrze, synku, zgadzam si´”. A ja na
to: „To w takim razie oni wszyscy nie
b´dà ju˚ Ojca nazywaç Ojcem, tylko
Dziadkiem Pio”. To go bardzo rozbawi∏o i rozeÊmia∏ si´ serdecznie.
Ja ze swej strony ca∏y czas liczy∏em
na jego pomoc i nieustannie odczuwa∏em jego bliskoÊç i pomoc w licznych,
spe∏nianych przeze mnie funkcjach
i obowiàzkach. A teraz, odkàd jestem
egzorcystà, nie mam cienia wàtpliwoÊci, ˚e o. Pio otacza swà opiekà wszystkie osoby bez ich wiedzy, które proszà
mnie o modlitw´. Niejednokrotnie
obecnoÊç ojca Pio by∏a odczuwalna.
Czasami Êni∏ si´ moim podopiecznym,
niektórzy widzieli go przy sobie, jak
podtrzymywa∏ ich w cierpieniu. Wiele
razy, podczas egzorcyzmów, przera˚ony
demon wrzeszcza∏: „Precz z tym zakonnikiem! Nie chc´ tu tego zakonnika”.

A potem, odpowiadajàc pod przymusem na moje pytania, mówi∏ ˚e by∏ tam
obecny o. Pio.

Co Ty na to?
Medziugorskie Emaus
Jezus zmartwychwsta∏! Wielkanoc –
najwi´ksze Êwi´to chrzeÊcijaƒskie ka˚dy
obchodzi∏ na swój sposób. Ale czy spotkaliÊmy zmartwychwsta∏ego Jezusa?
Czy mogliÊmy spojrzeç Mu w twarz, czy
te˚ wàtpliwoÊci i materializm przes∏oni∏y
nasze oczy? Zapytajmy, co mamy wspólnego z tymi dwoma uczniami, którzy
w drodze do Emaus nie poznali Jezusa,
choç szed∏ razem z nimi? Czy i do nas Jezus powiedzia∏by tak jak do tych
uczniów: „O nierozumni, jak nieskore
sà wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!” (∑k 24, 25).
Kiedy myÊl´ o tym wydarzeniu, które mia∏o miejsce na drodze do Emaus
chcia∏bym si´ postawiç na miejscu jednego z uczniów. Prze˚yli ukrzy˚owanie Nauczyciela, który w sromocie, bez
sàdu i winy zosta∏ osàdzony i zabity.
Praktycznie uczniowie opuÊcili Jezusa
jeszcze przed Jego Êmiercià na krzy˚u.
Mo˚emy powiedzieç, ˚e Jezus dla swoich aposto∏ów by∏ naprawd´ martwy.
Nie mogli uwierzyç, ˚e Jezus jako Bóg
mo˚e naprawd´ umrzeç. Patrzàc z ich
perspektywy byli zagubieni i prawie
oszukani w swoich oczekiwaniach.
Dlatego wytykajà: „A myÊmy si´ spodziewali, ˚e On w∏aÊnie mia∏ wyzwoliç
Izraela” (∑k 24, 21).
Uczniowie mieli swoje plany, ale Jezus mia∏ w∏asny sposób realizacji tych
planów, który dla nich by∏ niezrozumia∏y. Uczniowie chcieli demonstracji Jezusowego bóstwa w konkretnym ˚yciu
ka˚dego z nich. Jest pewne, ˚e przyjaciele Jezusa byli ciàgle niewolnikami
swoich czasów, w których nie interesowano si´ tym co niebieskie, ale wy∏àcznie tym co ziemskie. Dlatego prawie nie
dziwi fakt, ˚e nie rozpoznali Zmartwychwsta∏ego. Przecie˚ nie mogà
ziemskimi oczyma zobaczyç tego, co
boskie. Dla nich Jezus by∏ jednym
z nich i postrzegali Go jako wspó∏czesnego im cz∏owieka, który jedynie wyró˚nia∏ si´ szczególnymi dzie∏ami.
Uczniowie ponownie rozpoznali Jezusa po Jego s∏owie i ∏amaniu chleba. Przez
takà interwencj´ musia∏ ponownie zwró-

ciç na siebie uwag´ i ponownie si´
przedstawiç. To czyni Jezus i dzisiaj
w stosunku do ka˚dego z nas. Codziennie si´ przedstawia i daruje si´ we Mszy
Êw., w swoim s∏owie, w braciach i siostrach, w szumie morza i ciszy przyrody.
W Medziugorju Bóg przedstawia si´
w szczególny sposób. Przez Matk´ Maryj´ wzywa nas w drog´ do Emaus – na
drog´ do Boga. Maryja wskazuje nam
swego Syna i wzywa do naÊladowania
Go i pielgrzymowania do Medziugorskiego Emaus. W tym Emaus, które rozgrywa si´ w drodze na Kri˚evac czy Gór´ Objawieƒ, gdzie ludzie niczym
uczniowie Jezusa idà zm´czeni i rozczarowani, ale po spotkaniu z Chrystusem
wypowiadajà s∏owa podobnie jak oni:
„Zostaƒ z nami, gdy˚ ma si´ ku wieczorowi i dzieƒ si´ ju˚ nachyli∏” (∑k 24, 29).
Tak si´ dzieje, kiedy spotkasz Jezusa
na swojej drodze ˚ycia. Po tym spotkaniu nic ju˚ nie jest takie samo, cz∏owiek
poruszony od Êrodka musi zmieniç ˚ycie.
Dlatego te˚ pielgrzymi medziugorscy
podj´li w´drówk´ z Maryjà do Jezusa.
W tym kontekÊcie skierowanie si´ do
Medziugorskiego Emaus oznacza opowiedzenie si´ po tej samej stronie ˚ycia,
po której sta∏o dwóch uczniów Jezusa,
o których rozwa˚amy w tych s∏owach.
o. Mario Knezoviç OFM

Owoce Medziugorja
Modlitewne Pobratymstwo
„Nawiedzenie”
Ten ruch modlitewny zosta∏ powo∏any do ˚ycia 31.05.1993 r., dok∏adnie
w Âwi´to Nawiedzenia Êw. El˚biety, jako odpowied˝ na or´dzia Królowej Pokoju, tj. na Jej wezwanie g∏oszàce, ˚e
modlitwà i postem mo˚emy powstrzymaç wojny i ka˚de inne z∏o! Pierwsze
Wspólnoty zosta∏y za∏o˚one w BoÊni
i Hercegowinie oraz w USA, a wkrótce
potem w Chorwacji, Irlandii, we W∏oszech, w Anglii, Austrii, Niemczech,
Hiszpanii i obecnie, równie˚ w Polsce.
Jak dotàd Wspólnota liczy ponad 4000
cz∏onków. Ka˚dy z cz∏onków Wspólnoty zobowiàzuje si´ do codziennej
modlitwy drugà tajemnicà radosnà
„Nawiedzenie Êw. El˚biety” za swojego modlitewnego pobratymca.
Nasz Apostolat, jak sama nazwa
wskazuje, realizuje si´ poprzez duchowà krucjat´ modlitwy, postu i innych
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rodzajów pobo˚noÊci. Pragniemy poprzez modlitw´ i Êwiadectwo w∏asnego
˚ycia „przynosiç” Jezusa wielu tak bardzo strapionym sercom ludzkim oraz
docieraç z Dobrà Nowinà w najbardziej
mroczne rejony tego Êwiata. Pragniemy
uczyniç wszystko co w naszej mocy,
aby na podobieƒstwo El˚biety i oni rozpoznali w Maryi Matk´ swego Boga.
OczywiÊcie, dla spe∏nienia tego wielkiego pos∏annictwa, potrzeba samemu
wieÊç ˚ycie prawdziwie chrzeÊcijaƒskie, pog∏´bione duchowo.
B´dàc Êwiadomymi w∏asnej niedoskona∏oÊci, zainicjowaliÊmy dla wszystkich grup modlitewnych tzw. czwartkowe spotkania, na które sk∏adajà si´:
• wspólna modlitwa i rozwa˚ania sercem s∏ów ostatniego or´dzia Maryi, aby
w∏aÊciwie móc rozpoznaç w jaki sposób
mo˚emy na nie odpowiedzieç naszym
codziennym ˚yciem, zarówno indywidualnie jak i w wymiarze wspólnoty.
• po godzinnym spotkaniu proponujemy modlitw´ Ró˚aƒcowà w koÊciele
i rozwa˚anie tajemnic, aby coraz g∏´biej poznawaç ˚ycie Jezusa i Maryi,
aby naÊladowaç ich w swoim ˚yciu.
• uczestnictwo w Eucharystii, oraz
adoracja Boga w NajÊwi´tszym Sakramencie O∏tarza.
Setki osób mogà zaÊwiadczyç, ˚e ta
droga prowadzi do duchowego wzrastania, gdy˚ jest ono wspomagane modlitwà, opiekà i wstawiennictwem Maryi Matki.
Cotygodniowe spotkania oraz codzienna modlitwa – II Tajemnica Radosna – za swojego modlitewnego pobratymca, przez wszystkie te lata pomog∏y
nam otworzyç swoje serca na wielu zagubionych, zrozpaczonych i um´czonych ˚yciem ludzi, którzy codziennie
zwracajà si´ do nas z proÊbà o modlitw´ w ich intencjach. I zaiste nie ma nic
pi´kniejszego nad uczucie spe∏nienia
jakie cz∏owiek odczuwa w sercu, z jednej strony z powodu zaufania jakim obdarzajà ci´ bli˝ni powierzajàcy swój
ból, a z drugiej strony ze wzgl´du na
wdzi´cznoÊç dla Pana Boga za to, ˚e
pozwala ci stawaç przed Nim, i na podobieƒstwo Abrahama modliç si´ do
Niego za innych!
Aby pozostawaç w zjednoczeniu
w tym Apostolacie, bez wzgl´du na odleg∏oÊç jaka nas dzieli, postanowiliÊmy
do ka˚dego or´dzia Maryi do∏àczyç
okreÊlonà intencj´ modlitewnà, aby
móc z dnia na dzieƒ wzrastaç poprzez

s∏owo, którym Bóg nas nawiedza, za
Jej poÊrednictwem!
Równie˚ w ciàgu roku, w okreÊlonym czasie, a wi´c podczas Adwentu,
Wielkiego Postu, w maju i pa˝dzierniku modlimy si´ we wspólnych intencjach oraz przeprowadzamy tematyczne katechezy, aby wzrastaç w wierze
zarówno pod wzgl´dem duchowym jak
te˚ intelektualnym.
W Szirokim Brijegu wydawany jest
biuletyn „Pozvani ljubiti” (Wezwani
do mi∏oÊci), w którym publikujemy informacje, Êwiadectwa, zdj´cia, w celu
przedstawienia innym, czym jest nasza
Wspólnota i jakim celom s∏u˚y. Ka˚dy
z cz∏onków Wspólnoty ma mo˚liwoÊç
wypowiedzenia si´ na ∏amach biuletynu w takiej formie, jakà uzna za stosownà. Oczekujemy równie˚ na materia∏y z Polski.
Od samego poczàtku istnienia, ka˚dego roku organizujemy w Szirokim Brijegu i Medziugorju Zgromadzenie Modlitewnego Pobratymstwa „Nawiedzenie”, które ma miejsce najcz´Êciej
w weekend przed, lub tu˚ po Âwi´cie
Nawiedzenia. Z tej okazji zbierajà si´
przedstawiciele wszystkich narodowych
Wspólnot (oczywiÊcie w miar´ swoich
mo˚liwoÊci) na dwudniowym czuwaniu
modlitewnym. W tym roku w dniach
01.06 – 02.06. odb´dzie si´ ju˚ IX z kolei Zgromadzenie pod has∏em: „Wy, którzy ˚yjecie moimi or´dziami staƒcie si´
Êwiat∏em i wyciàgni´tymi r´koma wobec
tego wiaro∏omnego Êwiata, aby wszyscy
mogli poznaç Boga mi∏oÊci” (25.02.02).
Wspólnota jest otwarta na ka˚dego,
kto potrzebuje naszych modlitw, mi∏oÊci
i mi∏osierdzia. JeÊli chcecie ˚yç wed∏ug
or´dzi Maryi i czyniç „wszystko cokolwiek Jej Syn wam powie”, jeÊli pragniecie byç zwiastunami nowej nadziei, mi∏oÊci i pokoju, przy∏àczcie si´ do naszej
wspólnoty, bowiem: „˙niwo wprawdzie
wielkie, ale robotników ma∏o” ∑k 10, 2.
Sanijela
Formularz zg∏oszeniowy (wzór poni˚ej), wype∏niony na osobnej kartce zawierajàce poni˚sze dane, prosimy dostarczyç na adres Redakcji. O imieniu swojego modlitewnego pobratymca, ka˚dy
zostanie poinformowany osobiÊcie!
Imi´ i nazwisko:..............................
Adres:...............................................
Numer telefonu:..............................
Data urodzenia:..............................
Koordynator:...................................

Poznajmy
Przedstawiamy Wam drodzy Czytelnicy nowà rubryk´, w której prezentowaç b´dziemy osoby zwiàzane z pracà
w Medziugorju. Pierwszà osobà jest
obecny proboszcz o. Branko Radosz.

Od pielgrzyma
do proboszcza
w Medziugorju
o. Branko Radosz
Praca proboszcza parafii Êw.
Jakuba w Medziugorju ró˚ni
si´ od pracy
w innych parafiach. Oprócz
wielu zwyk∏ych
obowiàzków spoczywa na nim równie˚
tak delikatne zadanie, jakim jest przyj´cie milionów pielgrzymów przybywajàcych z ca∏ego Êwiata do Sanktuarium.
Przed podobnym wyzwaniem cofnà∏by
si´ nawet niejeden stary i doÊwiadczony
proboszcz. Ojciec Branko Rados, pomimo m∏odego wieku (urodzi∏ si´ w Crvenicama, w 1967), jednak potrafi stawiç
czo∏a wszystkiemu, „w duchu radoÊci”,
który z franciszkaƒskà prostotà przekazuje spotykanym przez siebie osobom.
W wywiadzie dla czasopisma Glas
Mira Medjugorje m∏ody proboszcz opowiada, jak Bóg przywiód∏ go do Medziugorja i jak dzisiaj ciàgle towarzyszy
mu w pos∏udze Królowej Pokoju.
Skoƒczy∏em w∏aÊnie siódmà klas´ –
mówi – kiedy dosz∏y mnie s∏uchy –
(akurat gdy zwozi∏em siano), ˚e w Medziugorju objawia si´ Matka Bo˚a. Nie
mia∏em poj´cia, gdzie to jest, wi´c po
powrocie do domu sprawdzi∏em na mapie. Moja rodzina mia∏a zwyczaj modliç si´ wspólnie ka˚dego wieczora,
jednak w tych dniach nasz stan ducha
by∏ odmienny i prze˚ywaliÊmy modlitw´ w g∏´bokim skupieniu.
Jesienià 1981 postanowiliÊmy wyruszyç w pieszà pielgrzymk´ do miejsca objawieƒ: 20 godzin marszu. Przybywszy na
miejsce ujrzeliÊmy rzek´ ludzi powracajàcych z wieczornego nabo˚eƒstwa ze Êpiewem i modlitwà – by∏ to niezwyk∏y znak.
To spotkanie z Medziugorjem zadecydowa∏o o moim powo∏aniu do ka-
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p∏aƒstwa i ˚ycia konsekrowanego.
„Pójd˝ za mnà!” – us∏ysza∏em g∏os – tak
jak wszystkie dusze powo∏ane do s∏u˚by
kap∏aƒskiej, i ju˚ samo to jest wielkim
b∏ogos∏awieƒstwem. Tak w∏aÊnie postrzegam prac´ na wielkim Bo˚ym polu,
jakim jest Medziugorje: jest ona absorbujàca, ale jednoczeÊnie to wielkie b∏ogos∏awieƒstwo. Nie patrz´ na siebie i na
moich towarzyszy w jakimÊ szczególnym Êwietle, jestem pewien, ˚e Bóg nie
wybra∏ nas, bo jesteÊmy szczególnie màdrzy lub zdolniejsi od innych. Wys∏a∏ nas
z misjà takimi, jakimi jesteÊmy, mówiàc
nam, tak jak kiedyÊ powiedzia∏ Aposto∏om:”Id˝cie i nie martwcie si´ o to, co
macie mówiç, gdy˚ zostanie wam to objawione w odpowiednim czasie”. Chrystus i Maryja prowadzà nas, dodajà nam
odwagi, wspomagajà, poprawiajà i podnoszà, kiedy upadamy.
Medziugorje to ofiara, ale równie˚
wyzwanie. MyÊl´, ˚e Bóg daje nam wiele, ale te˚ wiele od nas ˚àda. Podobnie jak
wszyscy przybywajàcy pielgrzymi, tak˚e
i my tutaj uczymy si´ modliç, s∏u˚yç, akceptowaç ludzi i próbowaç ich zrozumieç.
Mamy sposobnoÊç dojrzewaç duchowo
u samego ˝ród∏a wiary i modlitwy, a przy
tym wzbogacaç drugich. Ka˚da msza Êw.,
spowied˝, adoracja czy ró˚aniec odnawia
nas oraz daje nam mo˚noÊç zbli˚enia si´
do Chrystusa i przyprowadzenia do Niego
dusz, jako ˚e to Jego w∏aÊnie potrzebujà
ludzie. Dzisiejszy cz∏owiek pragnie pokoju, szcz´Êcia, mi∏oÊci i prawdy, a tylko Jezus jest tym wszystkim:”On jest naszà
Drogà, Prawdà, ˚yciem”.
JesteÊmy tutaj w ciàg∏ym kontakcie
z lud˝mi rozmaitych ras, pochodzenia,
kultury i zwyczajów. JesteÊmy tak ró˚ni,
a przecie˚ jednacy przed Bogiem. Wszyscy chwalimy Boga w ojczystym j´zyku
i rozbrzmiewa to cudownà harmonià.
Mamy sposobnoÊç wys∏uchiwania cierpieƒ drugich i wielu historii ludzkiego
˚ycia. Jako kap∏ani jesteÊmy potrzebni
ludziom 24 godziny na dob´. Dlatego
te˚ nie zawsze jest nam ∏atwo byç cierpliwym, grzecznym, sympatycznym.
Czasami, mo˚e nawet nieÊwiadomie,
gorszymy ludzi. Âwiadczy to jednak
o tym, ˚e sami te˚ jesteÊmy lud˝mi –
grzesznymi i s∏abymi – i ˚e to nie my
sprawiamy uzdrowienie. Chrystus jest
lekarzem duszy i cia∏a, zaÊ my, kap∏ani
jedynie przyprowadzamy do Niego ludzi. Ka˚dy z nas doÊwiadczy∏ g∏´bokiego duchowego zadowolenia czujàc, jak
uzdrawiajàce i zbawcze sà s∏owa, które

Jezus wypowiada za poÊrednictwem
nas, kap∏anów: „Twoje grzechy sà ci odpuszczone, id˝ i nie grzesz wi´cej”.
Prawd´ mówiàc, w Medziugorju nie
ma nic interesujàcego. Przybywajàc tutaj ludzie wiedzà, ˚e nie zobaczà niczego szczególnego, ani nadzwyczajnie
pi´knych krajobrazów, ani kto wie jakich atrakcji kulturalnych. Tutaj bowiem patrzy si´ nie tyle oczami, co
sercem. Kiedy zaÊ cz∏owiek patrzy na
coÊ sercem, kiedy sercem zaczyna to
kochaç, kiedy raz przyjdzie do ˝ród∏a
i ugasi pragnienie, wówczas b´dzie do
tego ˝ród∏a stale powraca∏.
Ludzie odkryli, ˚e Bóg jest tutaj „bli˚szy”, ni˚ gdzie indziej; odczuli si∏´ Ojcowskiego uÊcisku, gdy˚ powracajà do
Niego jak syn marnotrawny. Poczuli, ˚e
na nowo stali si´ dla kogoÊ wa˚ni, ˚e pomimo wszystko Bóg niezmiernie ich kocha... dlatego cz´sto powracajà. Jednym
z najpi´kniejszych uczuç jest moment,
kiedy cz∏owiek pojmuje, ˚e przywrócona
zosta∏a mu jego ludzka godnoÊç. Wielu
ludziom Bóg wyra˝nie tu powiedzia∏, ˚e
sà Jego dzieçmi, ˚e wyry∏ ich w Swoim
sercu i ˚e nikt nie zdo∏a ich z niego wymazaç. Wydaje mi si´, ˚e tego w∏aÊnie
ludzie tutaj szukajà i to w∏aÊnie znajdujà.
W Medziugorju ludzie zrozumieli
s∏owa Jezusa: „Oto Matka twoja”.
Dlatego tak ogromna rzesza dusz ludzkich na ca∏ym Êwiecie odpowiedzia∏a na
wezwanie, które Bóg skierowa∏ poprzez
Matk´ Bo˚à. Przez Nià Bóg otworzy∏
mnóstwo stwardnia∏ych serc, zmieni∏
przysz∏oÊç wielu osób, rozradowa∏
ogromnà liczb´ nieszcz´Êliwych i przywróci∏ pokój tym, którzy go nie mieli.
Nie zdajemy sobie nawet w pe∏ni
sprawy, jak bardzo Medziugorje – czyli
pojawienie si´ Matki Boskiej – przekszta∏ci∏o Êwiat. Jak w ilu rodzinach nie
dosz∏o dzi´ki Niej do konfliktów. Miliony ludzi sà Jej wdzi´czne: dlatego
w∏aÊnie na ca∏ym Êwiecie rodzà si´ grupy modlitewne, a w bardzo wielu parafiach odbywajà si´ takie same nabo˚eƒstwa wieczorne, jak u nas.
Medziugorje to nadzieja i przysz∏oÊç, jednak przede wszystkim propozycja dla Êwiata. Maryja, jako dobra
i wierna matka, zach´ca nas do pokoju.
Dzisiaj o pokoju mówi si´ bardzo wiele.
Dlaczego? ˚yjemy w epoce, w której
króluje duch ekonomii i handlu.
Wszystko mo˚na kupiç i wielu myÊli, ˚e
tak˚e pokój da si´ nabyç. Zapominajà,
˚e pokój jest wytworem naszych serc,

˚e pokój znajduje si´ w Bogu – w Jezusie Chrystusie, Ksi´ciu Pokoju. Zapominajà, ˚e Bóg mo˚e zmieniç w ich ˚yciu wszystko oprócz jednej rzeczy: nie
mo˚e zmusiç nas do modlitwy, poniewa˚ szanuje naszà wolnoÊç.
Chcàc wejÊç do pomieszczenia, trzeba
otworzyç drzwi. Aby Bóg wszed∏ do naszych serc, nale˚y otworzyç Mu drzwi:
a tym jest nasza modlitwa”.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Ankieta: Ruch Duchowy Królowej
Pokoju na Êwiecie.
Ruch religijny Królowej Pokoju jest
w KoÊciele zjawiskiem, które jest motywowane duchem modlitwy, a nie inicjatywà ludzkà. Ruch ten powsta∏ dzi´ki
or´dziom Królowej Pokoju i jest jednym z najwi´kszych ruchów modlitewnych w XX wieku. Jest to ruch ˚yjàcy
w KoÊciele i dla KoÊcio∏a, poniewa˚
obejmuje Êwieckich, zakonników, kap∏anów i biskupów, którzy na wiele
sposobów wyra˚ajà swoje Êwiadectwo
o wielu dobrach duchowych, które
uczyni∏o Medziugorje w ˚yciu wiernych, spoÊród których z pewnoÊcià najwa˚niejszy jest powrót do modlitwy.
Pragn´libyÊmy lepiej przeanalizowaç
Êwiatowy wymiar tego˚ ruchu, w którego sk∏ad wchodzi pielgrzymowanie do
Medziugorja, zak∏adanie centrów pokoju i grup modlitewnych na ca∏ym Êwiecie oraz prac´ duszpasterskà, wydawniczà i dzia∏alnoÊç humanitarnà... Dlatego
prosimy wszystkie wspólnoty, które
prowadzà spotkania modlitewne, osoby
indywidualne zwiàzane z Medziugorjem w w/w dzia∏alnoÊci o wype∏nienie
ankiety, którà mo˚na otrzymaç w Redakcji lub znale˝ç na medziugorskich
stronach www i odes∏anie jej e-mailem
albo faksem, lub podaç przez pielgrzymów do sanktuarium Królowej Pokoju
w Medziugorju.
Wietnamski biskup Bac Ninh-a,
J. E. N. Q. Tuyen, który przebywa∏
z prywatnà wizytà od 16-18 marca, powiedzia∏:”... ChcieliÊmy przyjechaç do
tego miejsca, w którym Matka Bo˚a
wzywa do nawrócenia, a szczególnie do
czczenia NajÊwi´tszego Sakramentu
i modlitwy o pokój. Prosz´, abyÊcie si´
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modlili w intencji katolików w Wietnamie, aby mogli wzrastaç w wierze, màdroÊci i pokoju”.
Centrum Informacyjne „Mir” Medziugorje i Radio „Mir” Medziugorje
zorganizowa∏y rekolekcje dla pracowników mediów w dniu 23 marca. W rekolekcjach udzia∏ wzi´∏o czterdziestu pracowników Êrodków masowego przekazu
i Internetu z BiH. W imieniu gospodarzy
wszystkich obecnych powita∏ o. Mario
Knezoviç OFM, dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje. Wyk∏ad na temat: „Etyczno-chrzeÊcijaƒskie
wyzwania globalizacji” wyg∏osi∏ o. dr
Luka Tomas^eviç OFM, profesor Wydzia∏u Teologicznego ze Splitu. Po wyk∏adzie i rozmowie, uczestnicy rekolekcji zgromadzili si´ na modlitwach wieczornych w koÊciele. Po ró˚aƒcu i Mszy
Êw. odby∏o si´ spotkanie, które umo˚liwi∏o lepsze poznanie si´ goÊci i wymian´ doÊwiadczeƒ. Celem takich spotkaƒ
jest dodawanie odwagi pracownikom
mediów, aby dok∏adali wszelkich staraƒ,
by poprzez media, w których pracujà,
g∏osiç prawd´ i dobro. Mamy nadziej´,
˚e spotkania te stanà si´ tradycjà.
W czasie Mszy Êw. dla pielgrzymów niemieckich 27 marca o. Christian Oppitz z Austrii poÊwi´ci∏ dzwon
z wizerunkiem Królowej Pokoju przeznaczony dla kaplicy w Austrii. Dzwon
jest darem jednego z pielgrzymów medziugorskich. W czasie kazania o. Christian przypomnia∏: „... ˚e Matka Bo˚a
nieustannie wzywa nas do modlitwy.
Kiedy ten dzwon b´dzie dzwoni∏, to trzy
razy dziennie b´dzie nas wzywa∏ do modlitwy Anio∏ Paƒski...”.
W czasie Wielkiego Tygodnia do
Medziugorja nieustannie przybywa∏y
grupy pielgrzymów, którzy chcieli si´
tu przygotowaç i równoczeÊnie prze˚yç to najwi´ksze Êwi´to chrzeÊcijaƒskie. Wielkanoc w Medziugorju obchodzi∏o oko∏o tysiàca pielgrzymów ze
wszystkich stron Êwiata, a najliczniejszà grup´ stanowili pielgrzymi z Austrii. W wielkiej liczbie przybyli pielgrzymi z wszystkich zakàtków Chorwacji, jak i z okolicznych parafii, którzy przyjechali do Medziugorja na spowied˝ wielkanocnà. O liczbie przyby∏ych pielgrzymów Êwiadczy fakt, ˚e
ka˚dego wieczoru podczas trzygodzinnych modlitw wieczornych spowiada∏o

dwudziestu ksi´˚y. Triduum paschalnemu w Medziugorju towarzyszy∏a atmosfera skupienia i modlitwy licznie
zebranych pielgrzymów. Z powodu du˚ej liczby pielgrzymów zagranicznych,
Msza Êw. w Wielki Czwartek, obrz´dy
Wielkiego Piàtku, droga Krzy˚owa na
Kri˚evacu oraz obrz´dy czuwania
Wielkanocnego Wielkiej Soboty prowadzono w 14 j´zykach.
W Wielkanoc do KoÊcio∏a zosta∏o
uroczyÊcie przyj´tych dwóch ch∏opców
i dwie dziewczynki, którzy ju˚ ponad
trzy lata mieszkajà w Wiosce Matki.
Ich przyj´cie do KoÊcio∏a uÊwietnili
muzykà cz∏onkowie grupy The Kelly
Family oraz ich przyjaciele.
W Medziugorju w czasie Wielkanocy
przebywa∏a równie˚ grupa pielgrzymów z Wietnamu. Podczas uroczystej
procesji ze Êpiewem w j´zyku wietnamskim w trakcie modlitw wieczornych
grupa 34 pielgrzymów wietnamskich
wraz z trzema kap∏anami odda∏a swojà
ojczyzn´ w opiek´ Królowej Pokoju
w Medziugorju.
Ukoƒczone zosta∏y pierwsze prace,
majàce na celu przygotowanie miejsca
modlitewnego wokó∏ figury „Zmartwychwstanie”. Rze˝ba jest darem s∏oweƒskiego artysty rze˝biarza Andreja
Ajdic^a. Usytuowana zosta∏a za koÊcio∏em medziugorskim w 1998 r. Miniatur´ tej samej rze˝by podarowano papie˚owi Janowi Paw∏owi II podczas jego
wizyty w S∏owenii. W ciàgu minionych
lat dojrzewa∏a idea stworzenia tu miejsca na modlitw´. W tym roku na Wielkanoc projekt ten w du˚ej mierze urzeczywistniono ku radoÊci osób szukajàcych spokojnego miejsca na modlitw´
w skupieniu. Druga cz´Êç projektu obejmuje postawienie stacji Drogi Krzy˚owej w tym samym miejscu, co ma
szczególne znaczenie dla tych pielgrzymów, którzy nie sà w stanie wspiàç si´
na Kri˚evac. Korzystajàc z okazji pragniemy podzi´kowaç wszystkim, którzy
uczestniczyli w realizacji tego projektu.
W niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˚ego –
7 kwietnia – konsekrowano nowy koÊció∏ filialny Jezusa Mi∏osiernego we
wsi S^urmanci, która jest jednà z 5 wiosek, sk∏adajàcych si´ na parafi´ Medziugorje. Znajduje si´ po wschodniej stronie Góry Objawieƒ. Budow´ rozpocz´to
w 1998 r. KoÊció∏ zosta∏ poÊwi´cony
przez wikariusza generalnego ks. Luk´

Pavlovicia b´dàcego wys∏annikiem biskupa naszej diecezji. W uroczystej
Mszy Êw., która by∏a koncelebrowana
przez 8 ksi´˚y uczestniczy∏o wielu miejscowych wiernych, jak i grupa pielgrzymów w∏oskich, którzy pomogli w budowie koÊcio∏a i przede wszystkim podarowali obraz Jezusa Mi∏osiernego. Obraz
ten w ciàgu minionych lat zdobi∏ miejscowà kaplic´ cmentarnà, teraz ma swoje miejsce w nowym koÊciele.
XIII mi´dzynarodowe spotkanie
m∏odzie˚y odb´dzie si´ w terminie od
31 lipca do 6 sierpnia. Sta∏o si´ zwyczajem, ˚e spotkanie ma swojà opraw´ muzycznà. Dlatego prosimy m∏odych muzyków, którzy pragnà uczestniczyç
i swoimi umiej´tnoÊciami wzbogaciç
spotkanie m∏odych, aby swoje zg∏oszenia przes∏ali do Komitetu Organizacyjnego na numer faksu + 387 36 651
988 lub e-mailem na adres: informacije@medjugorje.hr Nale˚y podaç: imi´
i nazwisko, wiek, adres (faks, e-mail),
instrument, na którym si´ gra oraz sta˚
muzyczny. Z osobami zakwalifikowanymi Komitet skontaktuje si´ osobiÊcie.

B∏ogos∏awieni smutni
Jest to b∏ogos∏awieƒstwo trudne do
zrozumienia, albowiem
cz∏owiek,
z natury stara si´
unikaç cierpienia.
Âwiadoma tego naszego ograniczenia,
Matka Bo˚a cz´sto
podkreÊla∏a jego wartoÊç, wzywajàc
nas do przyj´cia go z mi∏oÊcià, aby sta∏o si´ narz´dziem zbawienia dla nas
i dla innych.
We wrzeÊniu 1988 r. Matka Bo˚a powierzy∏a Jelenie nast´pujàce s∏owa, celem przekazania ich grupie modlitewnej, którà sama prowadzi∏a swoimi
or´dziami:
„Raduj´ si´ drogie dzieci, ˚e pragniecie iÊç ku Jezusowi niosàc codziennie swój krzy˚. Przyjmijcie go odwa˚nie. Dzieci moje, ta droga jest ciernista
i trudna, ale wiedzcie, ˚e Ja jestem przy
was i ˚e nie opuszcz´ was w ˚adnej sytuacji waszego ˚ycia. Pragn´, byÊcie
radoÊni szli drogà krzy˚a. Pomnijcie, ˚e
Jezus nie skar˚y∏ si´, ˚e niesie za was
krzy˚. Zatem i wy cieszcie si´, kiedy niesiecie go z mi∏oÊci do Jezusa”.
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Kiedy rozmyÊlamy o ludzkim cierpieniu powinniÊmy zawsze wychodziç
z za∏o˚enia, i˚ znajdujemy si´ przed
ogromnà tajemnicà. Istotnie cierpienie
jest cz´Êcià cz∏owieka, który jest tajemnicà dla siebie samego i dog∏´bnie zna
go jedynie jego Stwórca. ˚ycie cz∏owieka, jak mówi Êw. Pawe∏, jest ukryte i objawi si´ w chwale z przyjÊciem Chrystusa (por. Kol 3, 3-4).
Cierpienie jest najdobitniejszym
Êwiadectwem, ˚e cz∏owiek nie jest
sam, ˚e gdzie indziej jest jego poczàtek, a mianowicie w Bogu. Cz∏owieka
omami∏a idea posiadania w∏asnego ˚ycia od poczàtku, kiedy jeszcze znajdowa∏ si´ w ogrodzie Edenu przyw∏aszczajàc sobie przywileje, które ˚ycie
niesie w sobie. I nie tylko jego ˚ycie,
ale równie˚ i innych. Bóg jednak da∏
mu szybko do zrozumienia, ˚e taka decyzja mia∏aby powa˚ne konsekwencje,
tak wielkie, ˚e doprowadzi∏yby go do
poznania Êmierci (Rdz 2, 17).
Z grzechem cz∏owiek rzeczywiÊcie
sta∏ si´ podleg∏ym Êmierci i, wraz z nià
cierpieniu, które uwa˚a si´ za rodzaj
Êmierci, lub brak tego dobra, którym
cz∏owiek cieszy∏ si´ na poczàtku stworzenia. Trzeba podkreÊliç, ˚e cz∏owiek
ju˚ wówczas by∏ nara˚ony na prac´
i dzia∏anie i b∏´dnym jest mniemanie,
˚e jego jedynym zaj´ciem by∏o zjadanie
owoców Edenu! Wiadomo jednak, ˚e
cz∏owiek nie zna∏ jeszcze zm´czenia towarzyszàcego pracy, bowiem ono sta∏o
si´ przekleƒstwem wynikajàcym z grzechu. Dlatego Bóg mu powiedzia∏: „przekl´ta niech b´dzie ziemia z twego powodu: w trudzie b´dziesz zdobywa∏ od niej
po˚ywienie dla siebie po wszystkie dni
twego ˚ycia” (Rdz 3,17).
Aby zaradziç tej nieobecnoÊci dobra,
cz∏owiek musi byç przyprowadzony
z powrotem do Boga. I to w∏aÊnie cierpienie ma mu przypomnieç, i˚ powinien powierzyç w∏asne ˚ycie komuÊ innemu; ˚e nie jest samo wystarczalny,
˚e im bardziej oddala si´ od Boga i innych, tym bardziej wzrasta jego wewn´trzna pustka.
Grzech naszego przodka sprawi∏, ˚e
dziedziczymy u∏omnà natur´ podlegajàcà materialnym i moralnym cierpieniom. Prawdziwa dojrza∏oÊç nie polega
na umiej´tnoÊci kontrolowania swego
˚ycia, bo pope∏niamy dawny b∏àd, ale
na zorientowaniu si´, ˚e rana, która
krwawi potrzebuje Lekarza. Lekarza,
który przyszed∏by leczyç chorych i,

który tak jak mówi∏ do Aposto∏ów, mówi równie˚ do nas: „czemu boja˝liwi
jesteÊcie, ma∏ej wiary” (Mt 8,26),...
moglibyÊmy dodaç – czemu boicie si´
waszego cierpienia!
Pok∏adaç ufnoÊç w Jezusie i iÊç za
Jego przyk∏adem sà to dwie fundamentalne postawy, które cz∏owiek powinien
zajàç kiedy staje wobec cierpienia.
Wiara jest konieczna, gdy˚ Krzy˚
Chrystusa stanowi wi´˝ nowego przymierza, przez niego jesteÊmy ponownie
po∏àczeni z BoskoÊcià, we krwi Chrystusa. NaÊladujàc natomiast sposób,
w jaki zachowywa∏ si´ sam Chrystus
ukazuje si´ nam Jego eucharystyczna
wola: „moim pokarmem jest wype∏niç
wol´ Tego, który mnie pos∏a∏ i wykonaç
Jego dzie∏o” (J 4,43).
Równie˚ i my w Eucharystii karmimy si´ tà wolà, ale cz´sto zapominamy, ˚e w niej dana nam jest ca∏a osoba
Chrystusa. W cierpieniu przeto koniecznà rzeczà jest ∏àczyç naszà wol´
dzi´kczynienia i ofiary z wolà Trójcy
PrzenajÊwi´tszej i ˚yç z pe∏nà ÊwiadomoÊcià, ˚e stale otulajà nas obj´cia
Âwi´tej Rodziny. Mo˚emy wywnioskowaç, ˚e g∏´bszego cierpienia doÊwiadcza si´, kiedy nie jest si´ w ciàg∏ej obecnoÊci Boga. Jak dziecko choç
cierpiàce, w obecnoÊci mamy odnajduje spokój, tak i my w Sercu Ojca znajdujemy nasz odpoczynek.
Nie powinniÊmy nigdy od∏àczaç si´
od Chrystusa, którego jesteÊmy cia∏em. W∏aÊnie jako takim, w swoim
Wniebowstàpieniu, ju˚ daje nam odpoczàç w niebie. W ten sposób, z tego
samego powodu, Chrystus cierpi z tà
cz´Êcià swego cia∏a, która jest jeszcze
na ziemi.
PowinniÊmy modliç si´ do Ducha
Âwi´tego, Pocieszyciela smutnych tego, który jest ˚yciem i mocà Boga. Jednak˚e takie pocieszenie rodzi si´ jedynie z nadziei, która zrodzona jest
z cnoty cierpliwoÊci, a która z kolei
jest owocem cierpienia (por. 2 Kor
1,6). Powierzmy si´ Jego Oblubienicy
Maryi, Pocieszycielce smutnych, aby
Jej przebite Serce mog∏o byç dla nas
˝ród∏em pociechy.

Modlitwa w or´dziach
Matki Bo˚ej
Tematem tegorocznego spotkania dla
osób prowadzàcych Centra pokoju, pielgrzymki do Medziugorja, dzia∏alnoÊç

charytatywnà, by∏a modlitwa. Poni˚ej
przedstawiamy wyk∏ad o. Ivana Landeki.
W zsekularyzowanym Êwiecie, który
nie neguje potrzeby religijnoÊci, lecz
równoczeÊnie si´ nie modli, nie jest ∏atwo wyjaÊniç ani uzasadniç, dlaczego
tak wa˚na jest modlitwa. Czasami modlitw´ wyjaÊnia si´ jako zrzucanie odpowiedzialnoÊci na kogoÊ innego, na Boga
za coÊ, za co sami jesteÊmy odpowiedzialni. Niekiedy uwa˚a si´ jà za oznak´
s∏aboÊci i niemo˚noÊci zapanowania nad
swoim ˚yciem.
W jakiej mierze nasza praktyka modlitewna przyczyni∏a si´ do tego, ˚e w taki
sposób patrzy si´ na modlitw´?
Na ile zubo˚ona praktyka modlitewna
doprowadzi∏a do z∏ej modlitwy lub rezygnacji z modlitwy? Cz´Êç winy za taki
stan rzeczy spoczywa na wspó∏czesnej
religijnoÊci.
Dlatego poczàtek objawieƒ w Medziugorju w aspekcie zach´ty do modlitwy
jest prawdziwà niespodziankà, szczególnie, je˚eli we˝miemy pod uwag´ ich
czas, okolicznoÊci spo∏eczne i religijne.
Or´dzia Matki Bo˚ej i wezwanie do modlitwy zaniepokoi∏y tych, którzy si´ modlili i nie modlili z parafii i z okolicy,
z czasem zataczajàc szersze kr´gi. Odpowied˝ parafii i pielgrzymów by∏a swego
rodzaju niespodziankà, np.: ludzie w parafii szli do koÊcio∏a modlàc si´ i Êpiewajàc i wracali z modlitwà na ustach.
Po powrocie do swoich miejscowoÊci
pielgrzymi kontynuowali modlitwy w taki sposób w jaki modlili si´ w Medziugorju. Tak powsta∏y tysiàce wi´kszych
i mniejszych grup, które raz w tygodniu
lub raz w miesiàcu spotykajà si´ na modlitwie. Modlitwa powróci∏a do serc wielu wiernych, którzy d∏ugo ju˚ si´ nie modlili. ˙ar modlitewny wÊród parafian
i pielgrzymów stopniowo przemienia∏
si´ w zaczyn, który objà∏ KoÊció∏. Objawienia maryjne i przekazywane or´dzia
sà rzeczywistym powodem tych zmian.
Od piàtego dnia objawieƒ Królowa Pokoju zaczyna polecaç nam modlitw´
i nieustajàco wzywa nas do modlitwy.
Jest to zgodne z tym czego wymaga Jezus (Mk 9,29; Mt 9,38; ∑k 11,5-13). Wezwanie do modlitwy powtarza w wielu
or´dziach, chcàc nam uÊwiadomiç jak
wa˚na jest nauka o modlitwie dana przez
Jezusa. Wymóg Jezusa, abyÊmy nie ustawali na modlitwie znajduje swojà aktualizacj´ w fakcie, ˚e prawie za ka˚dym
razem, kiedy Matka Bo˚a przekazuje
or´dzie m. in. wzywa do modlitwy.
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Modlitwa, którà wypowiada wierny,
sposób, w jaki to czyni, nastawienie, z jakim si´ modli to wszystko sk∏ada si´ na
jego obraz (wyobra˚enie) Boga. Dlatego
gdy mówimy o Medziugorju jako
o szkole Modlitwy Matki Bo˚ej nie mo˚emy zapomnieç, ˚e jest to szko∏a,
w której oczyszcza si´ nasze wyobra˚enie i myÊlenie o Bogu. W ten sposób Bóg
mo˚e zajàç w∏aÊciwe – pierwsze – miejsce w ˚yciu osoby wierzàcej.
Przygotowujàc ten wyk∏ad skorzysta∏em jedynie z or´dzi z lat 1984 – 1992.
Sà to lata poczàtków objawieƒ, czas,
w którym wiele zmienia∏o si´ w ˚yciu
pielgrzymów. Sà to lata wielkich przemian spo∏ecznych w Europie Wschodniej oraz wojny, która dotkn´∏a równie˚
Medziugorje. Analizujàc ˚ycie modlitewne i rol´ modlitwy w or´dziach Matki Bo˚ej bior´ tych osiem pierwszych lat,
które sà dobrà podstawà, aby spróbowaç
rozpoznaç najwa˚niejsze aspekty. Poniewa˚ or´dzia sà krótkie i proste, a zamiary Matki Bo˚ej wyra˝ne, ograniczy∏em
si´ do kilku pytaƒ, które w duchowoÊci
KoÊcio∏a sà istotne, a znajdujemy je
w or´dziach z Medziugorja.

Jak si´ modliç
W wezwaniu Matki Bo˚ej do modlitwy z pierwszych dni objawieƒ znajdujemy jednà bardzo praktycznà rzecz.
Wedle Êwiadectwa wizjonerów Matka
Bo˚a najpierw odmawia∏a z nimi Wierz´ w Boga i 7 Ojcze nasz. Potem poleci∏a, aby odmawiaç Wierz´ w Boga
i 7 Ojcze nasz w intencji pokoju. Pragnàc w∏àczyç jak najwi´kszà liczb´
wiernych do modlitwy poleca, aby odmawiaç takie modlitwy, które wszyscy
znajà. Drugim krokiem by∏o nakierowanie na czytanie Biblii, na krzy˚, na ˚ycie
sakramentami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sakrament pojednania
i Eucharystii. Przez to w or´dziach od
poczàtku zosta∏ stworzony zarys teologiczny, duszpasterski i liturgiczny. Na
tych podstawach Matka Bo˚a kontynuuje nauk´ jak mo˚na na drodze modlitewnej szukaç i odnajdywaç Boga.
W or´dziach na temat modlitwy wyra˝nie podkreÊlone sà dwa nastawienia praktyki modlitewnej: modliç si´ radoÊnie
(4.10.84; 28.03.85; 30.05.85; 20.03.86;
12.06.86; 19.06.86; 14.08.86; 25.08.89;
25.07.92), i modliç si´ sercem (11.08.84;
18.04.85; 02.05.85; 30.05.85; 06.02.86;
28.08.86; 13.11.86; 25. 04.87; 25.12.87;
25.02.89; 25.10.89; 25.09.90; 25.04.91).

W or´dziach zwraca uwag´ na podstawowe braki w ˚yciu modlitewnym.
M. in. podkreÊla: abyÊmy nie patrzyli na
innych (25.04.88), abyÊmy nie modlili
si´ z przyzwyczajenia (02.05.85), byÊmy
modlili si´ Êwiadomie (28.11.85), byÊmy
nie mówili, ale si´ modlili (25.04.91),
byÊmy modlili si´ wi´cej (13.06.85).
Zgodnie z tym czego chcia∏ Jezus (Mk
9,29; Mt 9,38; ∑k 11,5-13) w or´dziach
wzywa do modlitwy codziennej
(25.09.90), nieustannej (15.03.84;
08.11.84; 14.01.85; 19.06.86; 16.10.86;
6.11.86; 01.01.87; 25.05.88)
Or´dzia, które mówià jak si´ modliç
zawierajà wa˚ne wskazówki i nauk´ modlitwy, którà poleca Pismo Âwi´te, Katechizm, doÊwiadczenie KoÊcio∏a i osób
o wielkim doÊwiadczeniu modlitewnym.
Dla poprawnego ˚ycia modlitewnego
nieodzowne jest spe∏nienie nast´pujàcych warunków:
– by modliç si´: z mi∏oÊci (29.11.84);
z oddaniem (25.03.88); wytrwale
(25.10.88); cierpliwie (14.01.85); przed
krzy˚em (30.08.84, 06.09.84, 12.09.85,
20.02.86, 11.09.86); w najmniejszych
modlitwach (25.02.89); w pokoju i pokorze (25.11.88); z ˚ywà wiarà (12.06.86);
w rodzinie (we wspólnocie (14.02.85);
– by: dzi´kowaç przez modlitw´
(03.01.85, 03.10.85, 25.01.89, 25.09.89,
25.08.88, 25.04.91); wychwalaç Jezusa
(12.12.85); czytaç Bibli´ (18.10.84,
14.02.85, 25.06.91).
(C. d. w nast´pnym numerze)

JednoÊç
w Duchu Âwi´tym
„Jeden duch i jedno serce o˚ywia∏y
tych, którzy uwierzyli. ˙aden nie nazywa∏
swoim tego, co posiada∏, ale wszystko
mieli wspólne...” (Dz 4,32).
Cz∏owiek ma naturalnà sk∏onnoÊç do
˚ycia w zbiorowoÊci i doÊwiadcza
w swoim ˚yciu wielu najró˚niejszych sytuacji, w których wezwany zostaje do
utrzymywania relacji z innymi lud˝mi.
Dzieje si´ to na ró˚ny sposób i z ró˚nym
nasileniem, a zale˚y od okolicznoÊci.
Niemniej jednak istnieje ogromna ró˚nica pomi´dzy prze˚ywaniem jednoÊci
w sercu i duszy a prze˚ywaniem jednoÊci
w Duchu Âwi´tym.
To Duch Âwi´ty przekazuje nam tajemnice Króla. To On uzdalnia nas do
ich rozumienia, do ich prze˚ywania, do
g∏oszenia ich innym; w Nim nasza komunia zatraca wszelkie uwarunkowania

ludzkie i wprowadza nas do Królestwa
Bo˚ego, w którym obowiàzuje jedno jedyne prawo – Mi∏oÊç. Sam Duch Âwi´ty jest mi∏oÊcià Ojca i Syna, dobrem,
które Oni „wymieniajà” pomi´dzy sobà
nawzajem.
Ca∏e ˚ycie w Duchu Âwi´tym jest
wymianà wzajemnà. Podobnie jak dary, które Duch Âwi´ty z∏o˚y∏ w naszym
wn´trzu nie mogà wzrastaç, jeÊli nie
b´dà „wymieniane”, jeÊli nie b´dziemy
dzieliç si´ nimi z innymi. Samo ˚ycie
Bo˚e nie ma mo˚liwoÊci, by p∏ynàç
w nas bez owej wymiany w Duchu
Âwi´tym: to mi∏oÊç przep∏ywa pomi´dzy lud˝mi.
MyÊli, uczucia, muszà byç zatem ukierunkowane poprzez Ducha Âwi´tego,
dopiero wówczas nasze porozumienie
staje si´ czyste, wolne, autentyczne, mogàce nasyciç tych, którzy kontaktujà si´
z nami, gdy˚ nie b´dziemy wi´cej dawaç
innym nas samych, ale mi∏oÊç Bo˚à.
W ten sposób nasze relacje z innymi
oczyszczajà si´, a˚ osiàgniemy rzeczywistà wolnoÊç wewn´trznà, gdzie Duch
Âwi´ty dzia∏a wed∏ug swego zamys∏u
a nie tak, jak nam si´ podoba.
Trzeba nauczyç si´ poznawaç ludzi
przez Ducha Âwi´tego, nauczyç si´ rozumienia darów, które Bóg w∏o˚y∏ w innych ludzi, nauczyç si´ przyjmowaç je
i doceniaç, aby mog∏y byç wykorzystywane dla dobra wszystkich. W ten sposób b´dziemy mieç wyra˝ny obraz, ca∏oÊciowà wizj´ osoby, i b´dziemy mogli
odnosiç si´ do niej we w∏aÊciwy sposób,
obejmujàcy ca∏y jej Êwiat wewn´trzny,
tak jak to zosta∏o przewidziane przez
Boga. Nie b´dziemy kierowaç si´ ˚adnymi uwarunkowaniami takimi jak
ograniczenia tej osoby, jej wady, grzechy – poniewa˚ b´dziemy na nià spoglàdaç wy∏àcznie oczyma Ducha, który
wznosi si´ w sposób transcendentny ponad nasze schematy, idee, ponad naszà
kultur´, a nawet ponad nasze koncepcje
duchowoÊci.
Poznanie w Duchu Âwi´tym czyni
nas wolnymi na wszystkich poziomach
naszej istoty, co pomaga nam wyzwoliç
si´ od naszych obaw, b´dàcych owocem
braku umiej´tnoÊci porozumiewania si´
z innymi: boimy si´, dlatego ˚e w g∏´bi
duszy nie umiemy przyjmowaç i dawaç
mi∏oÊci. Z takiego wyzwolenia w porozumiewaniu si´ z innymi rodzi si´ mo˚liwoÊç dzielenia ˚ycia z innymi, bycia
„jednym sercem i jednym duchem”. Ale
nie doszliÊmy jeszcze do naszego celu,
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najpierw trzeba zdobyç si´ na jeden zasadniczy krok: obumrzeç samemu sobie,
naszym racjom, naszym myÊlowym
i uczuciowym „szufladkom” i z ca∏à pokorà wyrzec si´ wszystkiego, co oddziela nas od innych.
Niezb´dna jest gotowoÊç przebaczenia tym, którzy nas ranià, gdy˚ w przeciwnym wypadku, kiedy zamykamy si´
w sobie, w naszej obra˝liwoÊci, w naszej
zranionej dumie, nie pozwalamy Duchowi Âwi´temu swobodnie dzia∏aç. Nie
mo˚e On wówczas uzdrawiaç nas
z wszelkiego z∏a. Lecz równie˚ ci, którzy
barykadujà si´ w postawie krytyki, w∏adzy, fa∏szywej pewnoÊci, muszà wiedzieç, ˚e ich zamkni´cie stanowi olbrzymià przeszkod´ dla dzia∏ania Ducha jednoÊci. PowinniÊmy wi´c, w ka˚dym momencie, ˚yç tak, jak gdybyÊmy zaczynali od poczàtku, jak gdyby Êwiat mia∏ zaczàç si´ od poczàtku w naszych duszach,
poÊwi´cajàc wszystko, co prze˚yliÊmy,
nawet jeÊli uwa˚amy, ˚e jest to dobre.
Wobec braci powinniÊmy przyjmowaç postaw´ pogodnej „nicoÊci”,
a w ten sposób zrobimy miejsce Duchowi Âwi´temu, by móg∏ dzia∏aç na ró˚nych poziomach naszej istoty oraz eliminowaç bariery, które odgradzajà nas
od innych. A wtedy b´dziemy gotowi do
przyj´cia mi∏oÊci Boga, który nas jednoczy i czyni braçmi.
S∏owo Bo˚e, które zamieszkuje
w g∏´bi nas, powinno byç podstawowà
i g∏ównà zasadà naszego myÊlenia, ka˚dego naszego uczucia, ka˚dego naszego
zachowania i bez Niego nic nie mo˚e
si´ w nas dokonaç. Sam Jezus wielokrotnie mówi∏ do Aposto∏ów: „Nie l´kajcie si´!”. Strach rodzi si´ w naszych
relacjach z lud˝mi, poniewa˚ cz´sto
ulegamy osàdom innych. Nie trzeba na
si∏´ zwalczaç obawy przed osàdem innych, bo inaczej nie mo˚emy przeglàdaç si´ w innych, w odmiennoÊci, którà
w∏o˚y∏ w nich Bóg.
Pokonaç obaw´ przed osàdem innych, to znaczy otworzyç drzwi Duchowi Âwi´temu. Wielu ludzi odczuwa
strach s∏yszàc o „sàdzie Bo˚ym”; ale
sàd Bo˚y nie ma nic wspólnego z sàdem
ludzkim, to strach który jest w naszej
duszy blokuje nas w obliczu myÊli o Sàdzie Bo˚ym. JeÊli nie wyrzucimy z siebie tego strachu, nigdy nie b´dziemy
mogli ujrzeç Boga w Jego odmiennoÊci,
w Jego wielkoÊci. Zamkni´ci w naszym
ciasnym Êwiecie, nigdy nie odkryjemy
ogromu Jego dobroci, która nigdy nas

nie osàdza. Przeciwnie, to my osàdzamy
siebie samych, kiedy odrzucamy Jego
mi∏osierdzie, Jego Ducha Âwi´tego –
i oskar˚amy si´ poprzez nasze w∏asne
ograniczenia.
PowinniÊmy nauczyç si´ zwracaç do
Boga i prosiç o przebaczenie, powinniÊmy nauczyç si´ tego, by pójÊç do brata
i powiedzieç: „Przebacz mi!”, innymi
s∏owy: „Zachowajmy spokój, pozwólmy
dzia∏aç Bogu, zobaczymy z czasem jak
wszystko si´ pouk∏ada...”. W ten sposób
wszelkie bariery szybko zostanà pokonane. Nawet dusza k∏ótliwa i buƒczuczna, zamkni´ta w ró˚norakich osàdach,
znajdzie w sobie jakieÊ miejsce, gdzie
b´dzie móg∏ zadzia∏aç Duch mi∏oÊci,
który uzdrawia i koi wszelkie rany
i wszelkie relacje.
Zosta∏a nam dana ∏aska, byÊmy ˚yli
w harmonii ze sobà. Wystarczy podjàç
decyzj´, ˚e jedyne serce, z którym chcemy si´ po∏àczyç to serce Jezusa, a On
nieustannym tchnieniem b´dzie nas obdarza∏ Duchem JednoÊci.
O. Tomislav Vlasiç

Kàcik wydawniczy
„Tak jak Ona prosi”

o. Jozo Zovko
Szanowny Czytelniku!
Ksià˚ka, którà trzymasz w r´ce jest tylko echem wezwaƒ, które rozbrzmiewajà
z Medziugorja od 24 czerwca 1981 roku.
Jest jak gdyby otwartym sercem, z którego mo˚esz us∏yszeç ciep∏e s∏owa Twojej
Matki – Królowej Pokoju. Wydajàc ten
album, chcieliÊmy pomóc Ci – jak przyjacielowi – w poszukiwaniu w∏aÊciwej
drogi. Drogi, na której b´dziesz móg∏
spotkaç si´ z Nim, „który jest najpi´kniejszym spoÊród synów ludzkich”.
Jezus jest Twoim jedynym Nauczycielem i Zbawicielem; na koniec zostawi∏
Ci swojà Matk´ – mówiàc: „Oto Matka
Twoja” (J 19, 26). Niech ta ksià˚ka b´dzie ma∏ym znakiem na drodze, którà b´dziesz szed∏; przez Maryj´ do Jezusa.
Modl´ si´ za Ciebie.
Twój ojciec Jozo

Przede wszystkim album ten ma wyjàtkowego autora. Ojciec Jozo Zovko
jest pokornym 58 letnim franciszkaninem. Zosta∏ „dotkni´ty” przez nadzwyczajne doÊwiadczenie, które wstrzàsn´∏o
jego ˚yciem. Sta∏o si´ to kiedy by∏ proboszczem w Medziugorju (w 1981 r.),
gdy zacz´∏y si´ objawienia Maryjne,
znane obecnie na ca∏ym Êwiecie. Zawsze
by∏ sceptyczny i ostro˚ny, i byç mo˚e
w∏aÊnie dla tego z poczàtku, mia∏ szcz´Êcie sam „zobaczyç” Matk´ NajÊwi´tszà.
Po tym wydarzeniu sta∏ si´ niez∏omnym
Êwiadkiem tego, co niewidzialne.
Mówià o nim „naznaczony” kap∏an.
Jego s∏owa nie sà owocem refleksji, ale
sà „podpowiedziane” przez Ducha
Âwi´tego – sà prorocze. Ksià˚ka ta nie
jest dzie∏em poszukujàcego sukcesu literata, ale tchnieniem które ma ˝ród∏o
w Absolucie. Nie ma tu miejsca na
p∏ytki dowcip, „handlowanie” uczuciami, czy manipulacj´ lud˝mi majàcà
na celu zwi´kszenie nak∏adu ksià˚ki.
Tutaj mówi si´ coÊ, co pochodzi z nieskoƒczonoÊci.
Ksià˚ka ma prosty uk∏ad. Na kolejnych stronach ojciec Jozo rozwa˚a 7 najwa˚niejszych problemów jakie Matka
Bo˚a zawar∏a w or´dziach dla Êwiata. Sà
nimi: modlitwa, Msza Êwi´ta, Biblia,
spowied˝, post, nawrócenie, Êwi´toÊç. Te
wartoÊci stanowià podstaw´ ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego.
Rozwa˚ania ojca nie sà nafaszerowane
licznymi cytatami biblijnymi i filozoficznymi, czy te˚ zawi∏à argumentacjà. Sà
napisane w formie prostego a zarazem
wznios∏ego dialogu, który przybiera niekiedy postaç delikatnych sugestii czy te˚
propozycji. Na prawych stronach znajdujà si´ symboliczne zdj´cia wraz z fragmentem or´dzia Matki Bo˚ej, który stanowi podpis do nich. Na przeciwnych
stronach umieszczono poetyckie refleksje inspirowane or´dziem Matki Bo˚ej
i zdj´ciem. Ka˚de kolejne dwie strony
stanowià esencj´ rozwa˚anego w rozdziale tematu. Ksià˚ki tej nie mo˚na czytaç, tak jak to si´ zwyk∏o czyniç – w poÊpiechu. Ta ksià˚ka musi byç medytowana; jeden „obraz” na dzieƒ.
Ojca Jozo Zovko nie znam osobiÊcie.
Jako dziennikarz interesowa∏em si´
przede wszystkim wydarzeniami
w Medziugorju. To Êwi´te miejsce odwiedzi∏em wielokrotnie; spotyka∏em
widzàcych, przeprowadza∏em z nimi
wywiady, ale nigdy nie mia∏em mo˚liwoÊci rozmawiania z ojcem Jozo. Wie-
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le o nim czyta∏em; natomiast czytajàc
jego ksià˚k´, odnosz´ nieodparte wra˚enie ˚e zosta∏a ona napisana „pod dyktando” Ducha Âwi´tego. Zresztà ˚ycie
Ojca jest najlepszym Êwiadectwem na
to, jak bardzo jest zaanga˚owany
w dzie∏o g∏oszenia or´dzi Matki Bo˚ej
z Medziugorja. Ta ksià˚ka jest wi´c darem. Renzo Allegri.
Fragmenty z albumu
Nie pozwólcie zwieÊç si´ szatanowi,
wierzàc, ˚e mo˚ecie niepotrzebnie
powtórzyç modlitw´.
Modlitwa nie mo˚e byç powtórzona.
Matka nie mo˚e powtórzyç swojego
dziecka.
¸ród∏o nie mo˚e powtórzyç w∏asnej wody.
S∏oƒce nie mo˚e powtórzyç swoich
promieni i serce ludzkie nie mo˚e
powtórzyç modlitwy.
To Duch Âwi´ty modli si´ w nas
i ka˚de ZdrowaÊ Maryjo zawsze jest
nowà ∏askà, nowym darem
i nowa si∏à.
O∏tarz jest uÊciskiem mi´dzy Bogiem
a cz∏owiekiem. Jest Górà Tabor,
z której oglàdamy niebiosa otwarte
i s∏uchamy g∏osu Ojca:
„To jest mój Syn umi∏owany,
w którym mam upodobanie”.
Nie pozwól aby coÊ Ci´ oddzieli∏o
od O∏tarza Jezusa, od Eucharystii.
Ten, kto jest w stanie oddzieliç Ci´
od O∏tarza, jest twoim prawdziwym
nieprzyjacielem.
Telewizja zajmuje wa˚ne miejsce
w twoim domu i oglàdasz jà.
Maryja, p∏aczàc, b∏aga ci´
abyÊ znalaz∏ twojà rodzinnà Bibli´
i po∏o˚y∏ jà w specjalnym miejscu,
dobrze widocznym w twoim domu.
Tym specjalnym miejscem
widz´, ˚e jest twój rodzinny o∏tarz
Jezus w czasie spowiedzi
jest pi´kniejszy,
ni˚ kiedy pisa∏ na ziemi
podczas procesu kobiety,
która mia∏a zostaç ukamienowana
za cudzo∏óstwo.
Jezus podczas spowiedzi nie pisze.
Wymazuje!
Post otwiera nasze oczy,
uwalnia nas od naszych idoli.
Post daje nam si∏´,
aby si´ podnieÊç i iÊç do Ojca,
aby zobaczyç i spotkaç naszego Boga.

Serwis Rodzinny
Posprzàtaç dusz´

Dzi´kuj´ Ojcom Franciszkanom
z Medziugorja za to co robià dla pielgrzymów, a zw∏aszcza za ich prac´
duszpasterskà wobec przybywajàcych
tam Polaków. Jest to prawdziwa s∏u˚ba
Bogu i ludziom zawsze podejmowana
z entuzjazmem w najlepiej rozumianym
odnowionym duchu katolickim. W Medziugorju – jak na placu Êw. Piotra
w Rzymie – ma si´ poczucie, ˚e przynale˚y si´ do KoÊcio∏a Katolickiego, który
czci Boga, Maryj´, modli si´, nawraca,
i odnawia postaw´ obejmujàcej wszystkich i wszystko mi∏oÊci. Kto chce doÊwiadczyç tej atmosfery, przyje˚d˚a
z najdalszych zakàtków Êwiata, a kto ju˚
by∏ w Medziugorju, ch´tnie wraca do tego miejsca ∏ask.
W swojej znakomitej wi´kszoÊci takimi pielgrzymami byli uczestnicy wielkopostnych rekolekcji prowadzonych
przez o. Jozo Zovko dla 50 osobowej
grupy Polaków w Szirokim Brijegu,
w marcu tego roku. W tamtejszym
klasztorze mieszka i duszpasterzuje proboszcz parafii Medziugorskiej z lat –
gdy wg relacji szeÊciorga dzieci – objawi∏a im si´ Matka Bo˚a niosàc przes∏anie dla ca∏ego KoÊcio∏a.
ByliÊmy zakwaterowani w nowym,
przystosowanym do tego domu rekolekcyjnym. Ka˚dy mia∏ w∏asny pokój.
W domu panowa∏a atmosfera ciszy, pokoju i uprzejmoÊci. Ukoronowaniem religijnego i gustownego wystroju wn´trz
by∏a przepi´kna kaplica. W kaplicy sp´dzaliÊmy w sumie codziennie pi´ç godzin na wspólnej modlitwie ró˚aƒcowej,
adoracyjnej i Mszy Êw. Rekolekcje trwa∏y trzy pe∏ne dni, z dojazdem i dniem wyjazdu prawie cztery.
Spotkania rekolekcyjne odbywa∏y si´
w sali konferencyjnej, gdzie mo˚na by∏o si´ wypowiedzieç, wejÊç we w∏asne
wn´trze, napisaç list do Boga Ojca

i Matki NajÊwi´tszej, czy ws∏uchiwaç
si´ w d˝wi´ki sprzyjajàcej kontemplacji
muzyki.
Z relacji uczestników i z w∏asnego
prze˚ycia wiem, ˚e by∏y to dni wyjàtkowej ∏aski. Odnowienia za˚y∏ej wi´zi
z Panem Bogiem, posprzàtania swojej
duszy, umocnienia, otwarcia jej na Boga i bli˝nich. Wszyscy wiedzieli, ˚e ∏ask´ otrzymujà z serca Maryi, ale tak˚e
przez pe∏nà mi∏oÊci i duchowej g∏´bi
pos∏ug´ o. Jozo Zovko. Chce si´ uca∏owaç r´ce tego kap∏ana, który od tylu lat
wiernie s∏u˚y Panu Bogu w KoÊciele
Jego Syna przynaglany przez Maryj´,
Matk´ KoÊcio∏a. Ciàgle te˚ przyzywaliÊmy Maryj´: Matk´ KoÊcio∏a, pokoju,
rodzin i ka˚dego z nas. Nieustannie wo∏aliÊmy równie˚ o dary Ducha Âwi´tego, pewni wys∏uchania naszych modlitw ze wzgl´du na wstawiennictwo
Jego Oblubienicy.
Wszyscy wyje˚d˚ali bardzo radoÊni
i pe∏ni zapa∏u do ˚ycia oddanego na
s∏u˚b´ Panu Bogu wed∏ug swojego powo∏ania oraz Êwiadczenia o wielkiej
Bo˚ej ∏askawoÊci. Pragnà∏bym, aby
powy˚sza relacja by∏a jednym z promyków tego Êwiadectwa i mam nadziej´, ˚e zach´ci czytajàcych do starania si´ o wzi´cie udzia∏u w rekolekcjach podobnego typu organizowanych w Polsce, a mo˚e tak˚e w ziemi
b∏ogos∏awionej.
Ks. dr Ryszard Âwider –
proboszcz parafii P∏oki k. Trzebini

Od Redakcji
Szcz´Êç Bo˚e!
Mam na imi´ J´drzej i mam 26 lat. Od kilku lat jestem zwiàzany duchowo i poprzez
pielgrzymowanie równie˚ i fizycznie z Medziugorjem. W pa˝dzierniku 2001r. po Êmierci mojej ziemskiej matki, a sta∏o si´ to dok∏adnie 25., obra∏em sobie Maryj´ za szczególnà
mi Matk´ mówiàc: „Ty Maryja zosta∏aÊ mi
szczególnà Matkà, bo mojà zabra∏aÊ do siebie,
dlatego bàd˝ mi teraz szczególnie Matkà”. Po
wypowiedzeniu tych s∏ów poczu∏em pragnienie ofiarowania daru modlitwy w dniu, w którym Maryja przekazuje or´dzie Êwiatu. Od 25.
stycznia rozpocz´liÊmy comiesi´cznà modlitw´ ró˚aƒcowà w duchu medziugorskim,
a w ka˚dà czwartà niedziel´ modlimy si´ w intencji pokoju. W ten sposób odpowiadamy na
wezwanie Jana Paw∏a II i Królowej Pokoju.
Tak wi´c 25. w piàtek i w nast´pujàcà po nim
niedziel´ zgromadziliÊmy si´ na wspólnej modlitwie w koÊciele Trójcy Âwi´tej w Rydzewie, który jest koÊcio∏em filialnym parafii Êw.
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Stanis∏awa BM w Zaroƒsku. By∏ to czas ∏aski,
Êpiewu kol´d, rozwa˚ania or´dzi Matki Bo˚ej.
By∏o to spotkanie pe∏ne wzruszeƒ, radoÊci
i panujàcego pokoju. Jeszcze w naszym koÊciele nie prze˚yliÊmy takiego spotkania modlitewnego. Niech to Êwiadectwo pos∏u˚y
wielu ludziom od us∏uchania naszej Niebieskiej Matki i odpowiedzenia na Jej wezwanie,
tak jak to czyni w ka˚dym or´dziu.
Szcz´Êç Bo˚e J´drzej
P.S. Podczas Mszy Êw., jako symbol pokoju, w procesji z darami, niesiony by∏ bia∏y go∏àbek. Po ofiarowaniu ksiàdz Proboszcz wypuÊci∏ go przez okno mówiàc –
leç! taki symboliczny akcent wzbudzi∏ wiele radoÊci, zaciekawienia i uÊmiechu.

Centra modlitw w intencjach
Królowej Pokoju
1. Augustów – poniedzia∏ek (pierwszy pon. 20.45), godz. 19.45 par. NS Pana Jezusa,
ul. ks. Skorupki.
2. Bia∏o∏´ka k/G∏ogowa – 2-gi, godz. 16.00
(od maja 17.00) par. MB Bolesnej,
tel; 076/731 71 24
3. Bia∏ystok – 13-go, godz. 16.30,
par. Êw. Wojciecha.
4. Bielsko – Bia∏a (Aleksandrowice)
– ost. sobota, godz. 15.00, par. Êw. M. Kolbe.
5. Borek Stary k/Rzeszowa – pierwsza sobota,
godz. 17.00, sank. MB Borkowskiej,
tel; 017/856 58 64.
6. Borek Stary k/Rzeszowa – co drugi wtorek,
godz. 17.00, par. Êw. Piotra i Paw∏a,
tel; 017/229 80 97
7. Brodnica 25-ty, godz. 17.30,
oo. Franciszkanie, ul. Sadowa 5a.
8. Gdaƒsk – Nowy Port – ka˚da Êroda i sobota,
i 25-ty, godz. 17.00; ul. Oliwska 2.
9. Gdaƒsk-Wrzeszcz – ostatnia sobota,
godz. 17.00, par. Âwi´tego Krzy˚a,
ul. Mickiewicza.
10. Gliwice – 25-ty, godz. 18.00
(niedziela i Êwi´ta 17.00), par. Êw. Antoniego.
11. Gliwice – 3-ci poniedzia∏ek, godz. 16.30,
par. Podwy˚szenia Krzy˚a Âw.,
ul. Daszyƒskiego 2,
12. Janów Lubelski – ost. piàtek, godz. 16.00,
sank. J. Chrzciciela.
13. Jastarnia – 2-gi, godz. 18.30 (19.30 – lato),
par. Nawiedzenia NMP.
14. Jelenia Góra – 3-cia sobota, godz. 17.00,
koÊció∏ek Êw. Anny (k/Bramy).
15. K´dzierzyn-Ko˝le – 25-ty, godz. 17.30,
par. Êw. Floriana, ul. Chemików 3,
tel; 077/481 36 70.
16. Kielce – 25-ty, godz. 17.00,
par. Niepokalanego Serca NMP,
ul. Urz´dnicza 3, tel; 041/ 3452335.
17. Komorowice – 25-ty, godz. 18.00,
par. Êw. J. Chrzciciela.
18. Kraków, 16-ty, godz. 17.00 i 25-ty,
godz. 18.00, oo. Pijarzy, ul. Pijarska.
19. Kraków-Pràdnik Bia∏y – 2-gi piàtek,
godz. 17.30 (zakoƒczenie adoracjà
Krzy˚a Âw.), par. NMP Matki KoÊcio∏a.
20. Kraków – Wola Justowska,
al. Panieƒskich Ska∏ 18, 25-ty, godz. 17.00,
par. NMP Królowej Polski.
21. L´bork – 25-ty, godz. 17.00,
par. MB Królowej Polski.

22. Maków Podhalaƒski – 25-ty, godz. 17.00,
par. Przemienienia Paƒskiego, ul. KoÊcielna.
23. M∏awa – Êroda przed 25-tym, godz. 17,
par. Êw. Stanis∏awa BM, ul. Stary Rynek.
24. Obory k/Rypina – ka˚da sobota,
godz. 11.00, sank. MB Bolesnej,
tel; 054/2801159.
25. Olecko – 2-gi i 25-ty, godz. 17.30,
par. Podwy˚szenia Krzy˚a Âw.,
ul. Zamkowa.
26. Opole – 25-ty, godz. 17.00,
oo. Franciszkanie, pl. WolnoÊci 2.
27. P∏oki k/Trzebini – niedziela po 25-tym, godz.
15.00,sanki. MB Patronki Polskich Rodzin
Robotniczych, tel. (032) 137163
28. P∏oƒsk – 1-szy i 3-ci czwartek miesiàca,
godz. 18.00, par. Âw. M. Kolbe.
29. Police – 25-ty, godz. 17.00, schronisko
„Oaza Franciszkaƒska”, ul. Fabryczna 8a,
tel.: 091/31 75 953; (mo˚liwoÊç noclegu
i przyj´cia i wi´kszych grup).
30. Poznaƒ – 1-sza sobota, godz. 17.00,
oo. Dominikanie.
31. Racibórz – Ocice, ost. niedziela,
godz. 14.30, par. Êw. Józefa.
32. Rumia – 25-ty, godz. 16.30, par. NMP
Wspomo˚enia Wiernych,
ul. Âwi´tojaƒska 1, tel; 058/ 710111.
33. Rydzewo – 4 niedziela i 25-ty,
godz. 17, koÊció∏ Trójcy Âwi´tej.
34. Stoczek k/Czemiernik – 3-cia sobota,
godz. 17.00, kaplica Êw. Antoniego.
tel; 083/3515022
35. Szczawnica – 25-ty, godz. 19.00,
par. Êw. Wojciecha, ul. Jana Wiktora 1a,
tel; 018/26 225 75.
36. Tarnobrzeg – 25-ty, godz. 17.00,
par. Êw. Barbary.
37. Tomis∏aw k/Boles∏awca – 2-gi, godz. 17.00
(18.00), par. Stygmatów Êw. Franciszka
z Asy˚u.
38. Warszawa – 2-gi, 16-ty, 25-ty, godz. 18.00,
par. Trójcy Âwi´tej, ul. Solec 61.
39. Warszawa 25-ty, godz. 18.00,
par. MB Mi∏osierdzia,ul. Âw. Bonifacego 9.
40. Wieliczka – 3-cia niedziela, godz. 15.00,
oo. Franciszkanie, ul. Br. A. Kosiby 31.
41. W∏oc∏awek – pierwsza sobota, godz. 9.00,
oo. Franciszkanie.
42. Wysoka G∏ogowska – 2-gi, godz. 16.00,
par. MB Ró˚aƒcowej.
43. ZamoÊç 25-ty, godz. 17.00,
koÊció∏ Êw. Katarzyny.
44. Zbàszynek – 25-ty, godz. 18.00, ka˚dy wtorek
17.30 (18.30), par. Macierzyƒstwa NMP.
45. Zielona Góra – 25-ty, godz. 18.00,
konkatedra Êw. Jadwigi.
46. ˙ywiec – 25-ty, godz. 17.00, par. Chrystusa
Króla -Sporysz; Narodzenia NMP
– Konkatedra, Rynek; Êw. Floriana
– Zab∏ocie; co miesiàc zamiennie
w innej parafii.
47. Kalisz – 25-ty, godz. 17.00 (nd), 18.00
(dzieƒ powsz.), par. NMP Królowej
Polski, ul. ˙eromskiego
48. Olsztyn-Likusach – poniedzia∏ki, 25-ty,
godz. 18.00, par. MB Wspomo˚ycielki
Wiernych
49. Rzeszów – 3 -ci piàtek, godz. 18.00,
par. Âw. Rodziny ul. Solarza 14.
50. Rzeszów – 3-ci piàtek, godz. 17.00, sank.
MB Saletyƒskiej, ul. Dàbrowskiego.

Uwaga! Pobratymstwo
Intencja modlitewna na maj:
Módlcie si´ codziennie 5-tà Tajemnicà Chwalebnà za m∏odzie˚ Êwiata, aby B∏ogos∏awiona
Dziewica Maryja otoczy∏a ich p∏aszczem swojej
matczynej Mi∏oÊci i aby sta∏a si´ dla m∏odych ludzi wzorcem do naÊladowania. Módlcie si´ by
wybrali Maryj´ na Królowà swego serca i ˚ycia.

Ogólnopolski Wieczernik „Królowej
Pokoju” – Obory 2002
Ju˚ po raz trzeci pragniemy spotkaç si´ we
wspólnym gronie pielgrzymów medziugorskich w sobot´ 13 lipca 2002 r. u oo. Karmelitów w Oborach. Szczegó∏y spotkania
w nast´pnym numerze.
20 maja w Êwi´to MB Matki KoÊcio∏a
w Choroniu 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. Mo˚liwoÊç wyjazdu autokarem z Krakowa w dniu 30.06.02r. Informacje – tel. 018/441 13 65, 0607-594867 po
21.00 lub 018/442 70 53, 0600-299135.
Pielgrzymka do Medziugorja 8-16 lipiec
i 23-31 sierpieƒ 2002 r. Zg∏oszenia tel.
012/658-13-88.
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.
Aby zaprenumerowaç „Echo” nale˚y
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
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