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Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was, aby w waszym ˚yciu modlitwa zaj´∏a
pierwsze miejsce. Módlcie si´
i niech modlitwa przynosi wam
radoÊç. Ja jestem z wami i wstawiam si´ za wami wszystkimi,
a wy kochane dzieci, nieÊcie
z radoÊcià moje or´dzia. Niech
wasze ˚ycie ze mnà stanie si´
radoÊcià. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Wcale nie za d∏ugo
W ka˚dym or´dziu widzimy, ˚e
Matka Bo˚a, nasza Matka Niebieska zawsze nam towarzyszy. Towarzyszy naszym krokom i czasowi,
w którym ˚yjemy. Tak, jak nie wiedzieliÊmy nic, ˚e b´dà objawienia,
tak i nie wiemy, kiedy si´ zakoƒczà. Matka Bo˚a zna powody, dla
których przychodzi na ziemi´ i dlaczego do nas mówi. Niektórym wydaje si´, ˚e objawienia trwajà za
d∏ugo. W 1986r. jedna z widzàcych
zapyta∏a Matk´ Bo˚à: dlaczego tak
d∏ugo si´ objawia?, bo to by∏o ju˚
pi´ç lat objawieƒ. Matka Bo˚a odpowiedzia∏a: czy znudziliÊcie si´
ju˚ mnà? I od tej pory nigdy wi´cej
ju˚ widzàcy o to nie zapytali. Zwykle mówià, ˚e dla nich to wcale nie
jest za d∏ugo.
W jaki sposób mo˚na d∏ugo ˚yç
i iÊç z Matkà Bo˚à? Kiedy znajdujemy si´ z osobà kochajàcà i którà
kochamy, nie m´czymy i nie nudzimy si´ z nià. Jest o wiele trudniej
przebywaç z osobami, których nie
kochamy, tak samo, jak trudno jest
nam wykonywaç prac´, której nie
lubimy. Mi∏oÊç macierzyƒska Maryi
to si∏a, którà ma wzgl´dem nas
i dzi´ki której si´ nie m´czy. Jest
tym samym o czym Êw. Pawe∏ pisa∏

S∏odka Êwi´toÊç
do Filipian: „bracia moi radujcie si´
w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie ucià˚liwe,
a dla was jest Êrodkiem niezawodnym„(3,1). Rzeczà bardziej bezpiecznà i po˚ytecznà jest ˚ycie
i wzrastanie w wierze w Jezusa,
w obecnoÊci Maryi, która dzisiaj do
nas przemawia i do nas przychodzi.
Dzisiaj przychodzi matka, dzisiaj
kocha mnie Bóg, nie wczoraj i nie
jutro. Dzisiaj, dzi´ki Matce Bo˚ej,
mog´ byç bli˚ej Boga, ale równie˚
i dzisiaj mog´ si´ od Niego oddaliç.
Je˚eli ka˚dego dnia nie wzrastam
w wierze, mój powrót do Boga staje
si´ coraz trudniejszy.
Dzisiaj wzywam was, abyÊcie postawili modlitw´ na pierwszym
miejscu w waszym ˚yciu. Znakami,
które oznaczajà, ˚e Bóg i modlitwa
nie sà na pierwszym miejscu w ˚yciu
sà: trudnoÊci w podj´ciu decyzji
o modlitwie, rozproszenia, wiele
wymówek, które ∏atwo znajduje si´,
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aby si´ nie modliç, a tym samym oddaliç spotkanie z Bogiem, ˝ród∏em
pokoju i radoÊci.
Matka Bo˚a przysz∏a, aby nas nauczyç kochaç samych siebie, tak jak
Bóg nas kocha. Na tej drodze nie jesteÊmy sami. Maryja obiecuje nam
swojà obecnoÊç. Z Nià, która jest kochana przez Boga, mo˚emy byç radoÊni na drodze wiary, a˚ do momentu, kiedy w koƒcu zrozumiemy
wszystkie nasze cierpienia, trudnoÊci, krzy˚e i radoÊci ˚ycia. Równie˚
Matka Bo˚a nie by∏a oszcz´dzona od
trosk, trudnoÊci i poszukiwania sensu planów Bo˚ych wzgl´dem siebie.
Tak jak pisze Êw. ∑ukasz: „Maryja
zachowywa∏a wszystkie te sprawy
i rozwa˚a∏a je w swoim sercu”.
Równie˚ i my powinniÊmy zachowywaç i rozwa˚aç s∏owo Boga, który do nas mówi nie tylko w Biblii,
ale równie˚ poprzez wydarzenia ˚ycia, wszystko to co si´ dzieje w nas
i wokó∏ nas. Matka Bo˚a w Êwietle
zmartwychwstania Jezusa, w pe∏ni
odkry∏a sens planów Bo˚ych wzgl´dem siebie i wzgl´dem ludzkoÊci. Ze
swojego doÊwiadczenia i z bogactwa
swego Serca, Maryja mówi do nas
pochlebnie. Tak jak mówi jedna
z modlitw: „Matko Bo˚a, ludzie mogà zapomnieç to co powiedzia∏aÊ lub
to co zrobi∏aÊ, ale nie zapomnà nigdy tego jak si´ czuli dzi´ki Twojej
obecnoÊci poÊród nas”.
˙aden argument ludzki, wàtpliwoÊci, nie mogà odebraç ci ˚ywego doÊwiadczenia spotkania z Bogiem
i z Matkà Niebieskà. Nikt nie mo˚e
wziàç lub odebraç zmian, jakie dokona∏y si´ w ˚yciu wielu osób, i wielu nawróceƒ serc, które czyni Bóg
poprzez Maryj´, która wstawia si´
i modli si´ za nami. Nasza Matka
Niebieska, Królowa Pokoju, obiecuje nam swojà obecnoÊç i mówi nam:
„nieÊcie z radoÊcià moje or´dzia”,
poniewa˚ Ona wie, ˚e tylko radoÊç
i mi∏oÊç powodujà ruch, aktywnoÊç.
o. Ljubo Kutroviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Kard. Wojty∏a i ojciec Pio
wielka przyja˝ƒ
16 czerwca Jan Pawe∏ II podczas uroczystej ceremonii w Rzymie og∏osi Êwi´tym ojca Pio – kapucyna, zmar∏ego
w San Giovanni Rotondo we wrzeÊniu
1968r., który przez pó∏ wieku nosi∏ na
swym ciele stygmaty m´ki i Êmierci
Chrystusa. W ten sposób koƒczy si´ droga ku Êwi´toÊci tego niezwyk∏ego kap∏ana. Droga, którà z ˚ywym osobistym
uczestnictwem Êledzi∏ Karol Wojty∏a.
Ojciec Pio pociàga∏ go niezwykle, odczuwa∏ szczególnà mi∏oÊç do niego.
O. Pio jest niezwyk∏ym Êwi´tym. Bardzo wielkim Êwi´tym. Jedynym kap∏anem stygmatykiem w historii KoÊcio∏a.
To w∏aÊnie dla tajemniczej obecnoÊci
stygmatów na jego ciele nazywano go
równie˚ „alter Christus” – drugim Chrystusem. Napisano: „ojciec Pio jest cz∏owiekiem specjalnie pos∏anym przez Boga w momencie zagro˚enia historii ludzkoÊci”, pos∏any, aby ponownie zwracaç
uwag´ na „rzeczywiste cia∏o, na rzeczywistoÊç Jego m´ki i Êmierci i na konsekwencje Zmartwychwstania” – fundamentalne prawdy wiary chrzeÊcijaƒskiej.
W ˚yciu o. Pio by∏ zakonnikiem
w pewnym sensie niewygodnym. Jego
koleje ˚ycia, jak wiadomo, toczy∏y si´
poÊród powa˚nych kontrowersji, gdzie
cz´sto w∏adze koÊcielne wypowiada∏y si´
przeciw niemu. Upomina∏y go, kara∏y,
ostrzega∏y, a tak˚e skazywa∏y. To wszystko nadal bardzo cià˚y∏o i równie˚ po jego
Êmierci rzutowa∏o na powa˚ne trudnoÊci
procesu beatyfikacyjnego. Karol Wojty∏a
by∏ m´˚em OpatrznoÊci, tym który rzuci∏
Êwiat∏o na wàtpliwoÊci, na niepewnoÊci,
i który nie dopuÊci∏, aby trudnoÊci biurokratyczne i stare przesàdy powstrzyma∏y
drog´ o. Pio do kanonizacji. Wiele osób
twierdzi, ˚e gdyby nie zdecydowanie wyra˝na wola tego papie˚a, proces kanonizacyjny „zakonnika ze stygmatami” mo˚e nigdy by si´ nie skoƒczy∏. Ale wszystko dobre co si´ dobrze koƒczy. Dzisiaj
KoÊció∏ Powszechny uwa˚a ojca Pio za
jednego z najwi´kszych Êwi´tych w swojej historii i ukazuje ca∏emu Êwiatu jako
przyk∏ad i symbol zaczynajàcego si´ w∏aÊnie III Tysiàclecia.
Ale dlaczego Karol Wojty∏a zawsze
okazywa∏ szczery i wielki podziw dla

ojca Pio, nawet wówczas gdy przeciw
niemu toczy∏ si´ proces Âwi´tego Officjum, i liczne autorytety koÊcielne uwa˚a∏y go za oszusta?
Prawdopodobnie dlatego, ˚e mia∏
szcz´Êcie poznaç go dog∏´bnie. Wiemy
istotnie, i˚ Karol Wojty∏a spotka∏ ojca
Pio w lecie 1947r. Nie by∏o to okolicznoÊciowe spotkanie, krótkie, poÊpieszne jak
z tyloma innymi pielgrzymami. Chodzi∏o o spotkanie trwajàce niemal ca∏y tydzieƒ, podczas którego m∏ody Karol
Wojty∏a mia∏ okazj´ do d∏ugich rozmów
z Ojcem, do oceniania jego wiedzy, a zatem do wyrobienia sobie dok∏adnego
zdania o jego duchowoÊci.
Karol Wojty∏a by∏ wówczas kap∏anem od oÊmiu miesi´cy. Studiowa∏
w Rzymie. Interesowa∏ si´ bardzo teologià mistycznà, by∏ przeto zami∏owanym
w dzie∏ach Êw. Teresy z Avila, Êw. Jana
od Krzy˚a. Tak bardzo zami∏owanym,
i˚ natychmiast po Êwi´ceniach kap∏aƒskich poprosi∏ swego biskupa o zezwolenie na wstàpienie do Karmelu. Jednak
jego biskup, którym by∏ kard. Sapieha,
pasterz surowy i charyzmatyczny nie
zgodzi∏ si´. Przeorowi karmelitów wstawiajàcemu si´ za Wojty∏à, Sapieha mia∏
proroczo odpowiedzieç: „Karol jest potrzebny KoÊcio∏owi Polskiemu, a pó˝niej KoÊcio∏owi Powszechnemu”.
Wojty∏a musia∏ pogodziç si´ z myÊlà,
i˚ b´dzie kap∏anem diecezjalnym i nigdy
nie zostanie klauzurowym zakonnikiem.
Ale nie zaniecha∏ swego zami∏owania do
mistyki. Pos∏any do Rzymu celem specjalizacji w teologii wybra∏ dla swej pracy naukowej temat, który przypomina∏
o jego zami∏owaniach: „Doktryna wiary
wg Êw. Jana od Krzy˚a”.
Podczas studiów w Wiecznym MieÊcie dowiedzia∏ si´, ˚e w Pugli, na Gargano, ˚yje zakonnik majàcy stygmaty –
typowy znak mistyczny – i postanowi∏
go odwiedziç.
Znajdujemy si´ w roku 1947. Pozycja
o. Pio w ∏onie KoÊcio∏a by∏a wówczas
doÊç spokojna. Pius XII by∏ bowiem
wielbicielem „zakonnika ze stygmatami”
i po wstàpieniu na tron Piotrowy w 1939r.
nakaza∏ Âwi´temu Officjum „zostawiç
ojca Pio w spokoju”. Ale stygmatyzowany zakonnik mia∏ ju˚ za sobà d∏ugà Kalwari´ niezrozumienia. Od maja 1923r.
Âwi´te Officjum wyda∏o 5 dekretów
przeciw niemu oraz inne dokumenty
urz´dowe, które zaprzecza∏y „nadprzyrodzonoÊci” fenomenów mistycznych jemu
przypisywanych, zw∏aszcza stygmatów.

A wi´c w 1947r. duchowieƒstwo ca∏ego
Êwiata wiedzia∏o, ˚e oficjalnie KoÊció∏
dystansowa∏ si´ od owego zakonnika
i wzywa∏ wszystkich do nieodwiedzania
go. Jednak Karol Wojty∏a chcia∏ go poznaç. Po zakoƒczonym roku akademickim pojecha∏ do S. Giovanni Rotondo
i pozosta∏ w klasztorze ojca Pio klika dni.
Kroniki mówià, i˚ miewa∏ ró˚ne spotkania ze Stygmatykiem i, ˚e naturalnie spowiada∏ si´ u niego.
Co powiedzia∏ o. Pio m∏odemu Karolowi Wojtyle?
Nie wiemy. Papie˚ nigdy otwarcie nie
porusza∏ tego tematu. Ale w dniach jego
wyboru w pa˝dzierniku 1978r. w Rzymie
krà˚y∏y ciekawe pog∏oski na temat owego
spotkania. Mówiono, ˚e o. Pio przepowiedzia∏ m∏odemu Wojtyle, i˚ zostanie papie˚em. Pami´tam, ˚e pewien starszy polski
ksiàdz opowiada∏ mi wówczas, ˚e Wojty∏a dopóki by∏ m∏ody cz´sto ˚artujàc wspomina∏ tamtà przepowiedni´. Uwa˚a∏ jà za
absolutnie nierealnà. Jednak, kiedy zosta∏
arcybiskupem Krakowa, a nast´pnie kardyna∏em, nie mówi∏ ju˚ wi´cej o tym.
Mo˚e zaczà∏ myÊleç, ˚e przepowiednia
ma szans´ si´ zrealizowaç.
W maju 1981r. by∏ s∏ynny zamach na
placu Êw. Piotra i powróci∏y pog∏oski
o proroczych przewidywaniach. Powróci∏y uzupe∏nione. Mówi∏o si´, ˚e
w 1947r. o. Pio mia∏ równie˚ przepowiedzieç Wojtyle zamach na jego ˚ycie.
„Widz´ twojà bia∏à sutann´ splamionà
krwià”. To równie˚ nigdy nie zosta∏o potwierdzone. Faktem pozostaje, ˚e K.
Wojty∏a nigdy nie zapomnia∏ spotkania
z 1947r. i okazywa∏ ojcu Pio zawsze najwy˚sze powa˚anie. Dowód wyjàtkowego
poszanowania da∏ w roku 1962; by∏ m∏odym biskupem. Przebywa∏ w Rzymie na
Soborze Watykaƒskim II. O. Pio w tym
czasie ponownie znalaz∏ si´ w oku cyklonu. Jego zajadli oszczercy znów pastwili
si´ nad nim. Sypa∏y si´ oskar˚enia i kalumnie, Ojciec sta∏ si´ przedmiotem „wizyty apostolskiej” z woli Âwi´tego Officjum. Po jej zakoƒczeniu zosta∏y wobec
niego powzi´te surowe zarzàdzenia.
Kiedy K. Wojty∏a przebywa∏ w Rzymie dosta∏ list z Krakowa informujàcy
go, i˚ jedna z jego g∏ównych wspó∏pracownic, dr Wanda Pó∏tawska, lekarz
psychiatra, z którà pracowa∏ w Komisji
Rodziny, zachorowa∏a na raka. Lekarze
zadecydowali o operacji, ale nadzieje
na ratunek by∏y prawie ˚adne. Wojty∏a
bardzo si´ zmartwi∏ nie tylko dlatego,
˚e zna∏ jà dobrze, ale równie˚ dlatego,
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˚e lekarka by∏a jeszcze m∏oda i mia∏a
czworo dzieci. PomyÊla∏ o ojcu Pio.
Napisa∏ do niego list, przedstawiajàc
mu przypadek i prosi∏ o modlitw´.
O pewnym niezwyk∏ym szczególe
zwiàzanym z tym pismem, opowiedzia∏
mi ten kto zawióz∏ list do o. Pio mianowicie Angelo Battisti. By∏ on urz´dnikiem Sekretariatu Stanu w Watykanie
i zarazem administratorem Domu Ulgi
w Cierpieniu – szpitala za∏o˚onego przez
ojca Pio. Jemu to powierzono zawiezienie listu bpa Wojty∏y do S. Giovanni Rotondo. Odjecha∏ natychmiast.
W klasztorze poszed∏ od razu do ojca
Pio, który siedzia∏ w swej celi z pochylonà na piersi g∏owà, pogrà˚ony w modlitwie. „Odda∏em mu list” – opowiada Battisti – a o. Pio mówi: „Otwórz i czytaj”.
Otworzy∏em i przeczyta∏em, by∏ po ∏acinie. Kiedy skoƒczy∏em, chwil´ trwa∏ w ciszy potem odwróci∏ si´ ku mnie i powiedzia∏: „Angelino, temu nie mo˚na odmówiç”. Battisti, który zna∏ wartoÊç proroczych s∏ów ojca Pio zdumia∏ si´ nieprawdopodobnie. Kim by∏ ów Karol Wojty∏a,
o którym o. Pio powiedzia∏: „temu nie
mo˚na odmówiç”? Po powrocie do Watykanu stara∏ si´ czegoÊ dowiedzieç, ale
nikt nie zna∏ m∏odego biskupa z Polski.
JedenaÊcie dni pó˝niej Battisti znowu jecha∏ do S. Giovanni Rotondo z nowym listem, w którym polski biskup dzi´kowa∏
ojcu Pio piszàc: „chora na raka kobieta,
zanim wesz∏a na sal´ operacyjnà zosta∏a
nieoczekiwanie uzdrowiona”.
Dialog, aczkolwiek na odleg∏oÊç,
mi´dzy ojcem Pio a Karolem Wojty∏à,
rozpocz´ty w 1947r. trwa∏ nadal. Podczas, gdy w∏adze koÊcielne zn´ca∏y si´
nad Ojcem, on wierzy∏ w jego Êwi´toÊç,
otrzyma∏ potwierdzenie w∏aÊciwego ulokowania swoich uczuç szacunku i powa˚ania. Po Êmierci ojca Pio K. Wojty∏a by∏
wÊród pierwszych, którzy przes∏ali do
Rzymu listy domagajàce si´ otwarcia
przewodu beatyfikacyjnego. Rok po
Êmierci we wrzeÊniu rozpocz´to starania
o otwarcie procesu beatyfikacyjnego.
W 1972r. kapucyni zwrócili si´ z proÊbà
do wielu biskupów o przes∏anie do Rzymu „listu postulujàcego beatyfikacj´”
(„lettera postulatoria”) celem przyspieszenia procesu. Wielu biskupów odpowiedzia∏o, ale we w∏asnym imieniu, natomiast Wojty∏a arcybiskup Krakowa,
nak∏oni∏ ca∏y Episkopat Polski wysy∏ajàc
do Rzymu oficjalne pismo Konferencji
Episkopatu Polskiego, w który czytamy
m. in.: „wszyscy podpisani biskupi, arcy-

biskupi i kardyna∏owie byli przekonani
o Êwi´toÊci i szczególnej misji ojca Pio”.
I w∏aÊnie ów list, dlatego, ˚e by∏ wyrazem ca∏ego KoÊcio∏a Polskiego mia∏ donios∏e znaczenie w otwarciu procesu,
który ze wzgl´du na dawne argumenty,
o których wspominaliÊmy, napotyka∏ na
powa˚ne przeciwnoÊci.
W 1974r. K. Wojty∏a, ju˚ jako kardyna∏, przyjecha∏ do W∏och i uda∏ si´ do
S. Giovanni Rotondo. W koÊciele kapucynów odprawi∏ Msz´ Êw., a podczas kazania powiedzia∏ m. in.: „mam jeszcze
w oczach, po tylu latach, osob´ ojca Pio,
jego wyglàd, Msz´ Êw. odprawianà przez
niego przy bocznym o∏tarzu, konfesjona∏.
S∏ysz´ jeszcze jego s∏owa”. Doda∏, ˚e jest
g∏´boko wzruszony, celebrujàc Msz´ Êw.
przy grobie czcigodnego Ojca, który zawsze przez ca∏e ˚ycie nic innego nie robi∏, poza g∏oszeniem M´ki, Âmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa.
Po wyborze na papie˚a proces beatyfikacyjny ojca Pio nie by∏ jeszcze otwarty i z ca∏à pewnoÊcià jakiegoÊ delikatnego poparcia udzieli∏ mu K. Wojty∏a.
Istotnie w 1983r. proces zosta∏ otwarty.
Ojciec Âwi´ty nadal przy ka˚dej okazji
mówi∏ o tym procesie, podtrzymujàc zainteresowanie opinii publicznej. Ojciec
Pio teraz jest Êwi´ty. Papie˚ Wojty∏a
wkrótce celebrowaç b´dzie uroczystà ceremoni´ nadania tytu∏u do Êwi´toÊci ojcu Pio. A celebrowaç jà b´dzie z najwy˚szym wysi∏kiem. Cierpienie zagnie˝dzi∏o
si´ w ka˚dym w∏óknie jego cia∏a. By∏
mocny, szybki w ruchach, obecnie z trudem si´ porusza, uwi´ziony w tysiàcu
boleÊci. Naprawd´ jest ukrzy˚owanym,
który idzie. Ale spojrzenie jego jest pogodne i jasne. Dlatego, ˚e wie, i˚ to cierpienie, tak jak cierpienie ojca Pio, jak
cierpienie Chrystusa, jest jutrzenkà, która zapowiada s∏oƒce Zmartwychwstania.
Taka jest wiara chrzeÊcijaƒska.
Renzo Allegri

KoÊció∏ – Chiny
ku zbli˚eniu
„Chiny i KoÊció∏ katolicki stanowià jedne z najstarszych instytucji ˚yjàcych i dzia∏ajàcych w Êwiecie, ka˚da z nich liczy ponad miliard synów i córek. Nic wi´c dziwnego, ˚e Stolica Âwi´ta, w imieniu ca∏ego
KoÊcio∏a katolickiego, wyra˚a pragnienie
otwarcia przestrzeni dialogu z w∏adzami
Chiƒskiej Republiki Ludowej”.
Tymi s∏owami Papie˚ ponownie zaproponowa∏ podj´cie trudnego dialogu

z Chinami, z okazji czterechsetnej rocznicy przybycia do Pekinu wielkiego misjonarza, jezuity Mateusza Ricci. Chiny
sà krajem oficjalnie ateistycznym, ale
poza buddyzmem i taoizmem ˚yje
w nich ponad 12 milionów katolików
(1% populacji) podzielonych na KoÊció∏
oficjalny („patriotyczny”) uznany przez
paƒstwo oraz KoÊció∏ podziemia; ten
ostatni p∏aci za swojà wiernoÊç Rzymowi
przeÊladowaniami, wi´zieniem, wygnaniem i krwià wielu m´czenników.
Poza kwestiami politycznymi, istniejàcymi od ponad pó∏ wieku, i poza zrozumia∏ymi trudnoÊciami w porozumieniu
mi´dzy tymi dwiema wspólnotami, które
od dziesi´cioleci nawzajem si´ odrzucajà, nie ma przeszkód doktrynalnych, które by∏yby nie do pokonania w zjednoczeniu KoÊcio∏a chiƒskiego. Rzàd Pekinu
wymaga od Stolicy Apostolskiej zerwania stosunków dyplomatycznych z Tajwanem (wyspa ex chiƒska, obecnie paƒstwo niezale˚ne, nad którym Chiny chcà
odzyskaç w∏adz´), oraz aby Watykan nie
ingerowa∏ w sprawy wewn´trzne Chin.
To ostatnie nale˚a∏oby rozumieç jako
ograniczenie w mianowaniu przez Watykan biskupów, którzy sà niemile widziani przez rzàd, i nie interweniowanie
w kwestie spo∏eczne, jak na przyk∏ad
przymusowa sterylizacja kobiet – od lat
praktykowana przez rzàd jako instrument regulowania narodzin – przeciw
czemu wielokrotnie KoÊció∏ si´ wypowiada∏. Zbli˚enie mi´dzy Stolicà Apostolskà i Chinami mog∏oby po∏o˚yç kres
ci´˚kim przeÊladowaniom katolików
chiƒskich, a tak˚e sprzyjaç ewangelizacji
tego ogromnego kraju reprezentujàcego
niemal jednà piàtà ludnoÊci.
Wielu obserwatorów traktuje Chiny jako jednà z najwi´kszych pot´g
w przysz∏oÊci, której wp∏yw w Azji – polityczny, ekonomiczny i kulturalny – b´dzie wzrasta∏. Zrozumia∏a wi´c jest rola,
jakà KoÊció∏ chiƒski móg∏by odegraç na
ca∏ym kontynencie azjatyckim, gdzie dotychczas, pomimo wielkiej wra˚liwoÊci
religijnej ludzi Wschodu, by∏ przyjmowany w stopniu znikomym. W swym
wystàpieniu wspominajàcym Mateusza
Ricci, Ojciec Âwi´ty wypowiedzia∏ tak˚e
„mea culpa” za b∏´dy przesz∏oÊci, które
spowodowa∏y nieporozumienia i zaszkodzi∏y dialogowi z ludem chiƒskim, odnoszàc si´ w ten sposób do tych dzia∏aƒ misjonarzy z prze∏omu XIX i XX w., które
szuka∏y oparcia w pot´gach europejskich. Niestety dzia∏alnoÊç misyjna

~4~
w Chinach by∏a utrudniona tak˚e przez
wewn´trzne tarcia, k∏ótnie, rywalizacje
mi´dzy zakonami, spory teologiczne.
Wszystko to utrudnia∏o proces ewangelizacji i sprawi∏o, ˚e od XVII w. chrzeÊcijaƒstwo straci∏o uznanie w Chinach.
Ojciec Âwi´ty podkreÊli∏, ˚e autentyczne g∏oszenie objawienia chrzeÊcijaƒskiego przez ojca Ricci nie tylko nie
niszczy∏o ale przeciwnie wartoÊciowa∏o
to wszystko co jako pi´kne, dobre, sprawiedliwe i Êwi´te zosta∏o rozpoznane
i przekazane przez staro˚ytnà tradycj´
chiƒskà, podobnie jak przed wiekami
uczynili to Ojcowie KoÊcio∏a w spotkaniu przes∏ania Ewangelii z kulturà grecko-rzymskà. To co wydarzy∏o si´ w Chinach, powinno byç dla nas ostrze˚eniem,
by dzisiaj nowa ewangelizacja Zachodu
nie zosta∏a zatrzymana przez mury antypatii i rywalizacji mi´dzy ruchami, wzajemne oskar˚enia KoÊcio∏ów, podzia∏y
chrzeÊcijan oraz z∏e Êwiadectwo.
Wszystko to, bardziej ni˚ przeÊladowania, potrafi unicestwiç ka˚dy wysi∏ek.
Mirco Trabuio

Zbyt wielu katolików
w wi´zieniach chiƒskich
Wzmaga si´ kampania przeÊladowaƒ skierowanych przez centralny rzàd
chiƒski przeciw wszystkim religiom „nie
zatwierdzonym” a wÊród nich przeciw
„podziemnym” KoÊcio∏om chrzeÊcijaƒskim. Jest to widoczne w siedmiu dokumentach, dotàd tajnych, ujawnionych
ostatnio przez urz´dników Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa, bliskich represjonowanym grupom religijnym. Dokumenty,
zredagowane w przedziale czasowym
1999-2001, zrodzi∏y si´ z obawy w wyniku pog∏osek o mo˚liwym dialogu ze
Stolicà Apostolskà, który móg∏by doprowadziç do normalizacji stosunków dyplomatycznych z Chinami.
I tak, w pierwszym tajnym dokumencie twierdzi si´, ˚e: „w perspektywie
mo˚liwych stosunków dyplomatycznych
musimy wzmóc kontrol´ nad wspólnotami oraz umocniç Stowarzyszenie Patriotyczne”. Nast´pnie wydano prawo, które
reguluje „kulty heretyckie” i które
umieszcza „zdrajców religijnych” poÊród zagro˚eƒ dla bezpieczeƒstwa narodowego. Na podstawie tej normy prawnej wierzàcy sà skazywani jako kryminaliÊci wywo∏ujàcy zamieszki spo∏eczne.
Przypuszczalnie na podstawie tego prawa rzàd przetrzymuje w areszcie bisku-

pów i kap∏anów KoÊcio∏a nieoficjalnego.
Wed∏ug agencji Fides aktualnie znane sà
nazwiska 33 duchownych (wielu z nich
w podesz∏ym wieku) i kleryków, wi´zionych albo pozbawionych prawa pe∏nienia pos∏ugi. Nazwiska pozosta∏ych dwudziestu nie sà znane. Przeznaczeniem ich
jest wi´zienie, obozy pracy, „sesje reedukacyjne” w celu nak∏onienia do
przejÊcia od ∏àcznoÊci z Rzymem do pos∏uszeƒstwa re˚imowi w Pekinie. „...
Watykan wcià˚ szuka wszelkich mo˚liwoÊci, by wtràcaç si´ do spraw wewn´trznych KoÊcio∏a katolickiego w naszym
Kraju. Chcà przyciàgnàç wierzàcych patriotów i sk∏oniç ich do buntu...” czytamy w jednym z dokumentów. Te niedwuznaczne stwierdzenia trafiajà do
uszu wielu spoÊród tych na Zachodzie,
którzy wolà zamknàç oczy na niesprawiedliwoÊç, byle tylko pozyskaç przyja˝ƒ kraju ze wzgl´dów komercyjnych.
Nam „katolikom na wolnoÊci” pozostaje zadanie modlitwy, by Bóg otoczy∏
opiekà aresztowanych i zablokowa∏
wzrost tej haniebnej kampanii przeciw
wolnoÊci religii.
s. Stefania

Co Ty na to?
Medziugorskie oczy
Znane jest powiedzenie, ˚e oczy sà
zwierciad∏em duszy. I rzeczywiÊcie tak
jest: oczy sà odbiciem naszej wewn´trznej rzeczywistoÊci. W oczach bez wi´kszego trudu mo˚emy odczytaç radoÊci
i smutki ˚ycia ka˚dego cz∏owieka.
W oczach brata czy siostry dostrzegamy
czy jesteÊmy akceptowani, kochani, zauwa˚ani... Wszelki fa∏sz i k∏amstwa sà
widoczne, bo oczy zawsze dajà wyraz
prawdzie.
Patrzenie w oczy pielgrzyma w Medziugorju jest szczególnym prze˚yciem.
Wierni w Medziugorju majà, jak mi si´
wydaje, oczy, które b∏yszczà inaczej.
Oczy pielgrzymów w tym sanktuarium
po spotkaniu z Bogiem stajà si´ Êwietlistym odbiciem wn´trza. W jakiÊ sposób
te oczy stajà si´ znakami nadziei, ciep∏a,
wiary... I choç ludzie najcz´Êciej przyje˚d˚ajà tu ze smutnymi oczyma, zm´czeni ˚yciem, wykorzystani przez ludzi
i Êwiadomi z∏ego wizerunku siebie samych w oczach innych, to tu wszystko
si´ zmienia. Osoba wierzàca staje si´ inna; nie tylko osoba wierzàca, ale ka˚dy
cz∏owiek, który otworzy serce, oczy

i dusz´. Pielgrzym w obj´ciach Królowej Pokoju wznosi swoje oczy w kierunku ˝ród∏a Êwiat∏a, ku Niebu, które
jest ˝ród∏em najbardziej doskona∏ego
blasku. Idàc na wzgórza medziugorskie,
przesuwajàc paciorki ró˚aƒca, szukajàc
swojej drogi na szczyt, osoba wierzàca
w miar´ pokonywania wysokoÊci zmienia si´. Do rzadkoÊci nale˚y przypadek,
by ktoÊ pozosta∏ oboj´tny.
Pielgrzymi w tym sanktuarium ju˚
przez dwadzieÊcia jeden lat twarzà
w twarz, oko w oko spotykajà si´ z Bogiem. To najbardziej osobiste, wyjàtkowe spotkanie ma miejsce w konfesjonale. Tutaj cz∏owiek ˚egna si´ z przesz∏oÊcià, odrzuca stare nawyki, zaczyna nowy rozdzia∏ swojego ˚ycia. W konfesjonale osoba wierzàca pozostawia ciemnoÊç, w której b∏àdzi∏a i wchodzi w obszar Êwiat∏a. Dlatego te˚ powsta∏o okreÊlenie, ˚e Medziugorje jest konfesjona∏em Êwiata!
I tak w Medziugorju dzieje si´ to od
dwudziestu jeden lat. Medziugorje rozwija si´ wraz ze swoimi owocami
i Êwiadkami. Wiosna ˚ycia, o której
Matka Bo˚a mówi w or´dziu z 25.
kwietnia, tu jest odczuwana jak w ˚adnym innym miejscu. Dlatego mo˚emy
powiedzieç, ˚e w Medziugorju stale
trwa jedna pora roku – wiosna. Bóg
sieje tutaj nowe ziarna, które przynoszà stokrotny plon. Niech te pe∏ne blasku o˚ywionej wiary oczy pielgrzymów i medziugorska wiosna duchowa
b´dà nadal bod˝cem do ˚ycia w pe∏ni,
do którego wzywa Matka Bo˚a. Do zobaczenia 25. czerwca, w dniu, w którym Maryja jest w szczególny sposób
razem z nami.
o. Mario Knezoviç OFM

Poznajmy
Bóg mnie pochwyci∏
Chcia∏bym si´
przedstawiç. Nazywam si´ o.
Ljubo Kurtoviç. Pochodz´
z parafii oddalonej oko∏o 50 km
od Medziugorja.
Jestem kap∏anem
od szeÊciu lat.
Przez cztery lata pracowa∏em jako wikary w parafii w pobli˚u Medziugorja.
Przyje˚d˚a∏em tutaj, aby s∏u˚yç w sa-
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kramencie pojednania. Pod koniec
sierpnia 2000r. zosta∏em przeniesiony
tutaj do pracy. Nie mog´ opowiadaç
wam o poczàtkach objawieƒ, gdy˚ mia∏em wtedy trzynaÊcie lat.
Przyby∏em tu po raz pierwszy
w 1982r., kiedy dowiedzia∏em si´ o objawieniach. Przyszed∏em pieszo razem
z moimi rówieÊnikami, poniewa˚ wszyscy
w tamtym czasie chcieli tu byç. Mnie osobiÊcie wydawa∏o si´ to dziwne, prawie
niemo˚liwe, aby Matka Bo˚a si´ ukazywa∏a. Przywiod∏a mnie ciekawoÊç: wszyscy szli wi´c poszed∏em i ja.
Po skoƒczeniu szko∏y Êredniej zapisa∏em si´ na fakultet w Mostarze myÊlàc, ˚e b´d´ kontynuowa∏ studia. Musia∏em jednak odbyç rok s∏u˚by wojskowej – bo u nas to by∏o obowiàzkowe.
Pod koniec s∏u˚by wojskowej prze˚ywa∏em kryzys egzystencjalny, bo nie wiedzia∏em, co mam dalej ze sobà robiç.
Kiedy przechodzi∏em ten okres ciemnoÊci nie rozumia∏em zbyt wiele. Dlatego
po skoƒczeniu s∏u˚by wojskowej zaczà∏em szukaç pracy. Znalaz∏em prac´ jako
motorniczy w Zagrzebiu, to jest 500km
stàd. Mia∏em nadziej´, ˚e jak b´d´ pracowaç to kryzys minie. Odczuwa∏em
w sobie pragnienie, aby ka˚dego dnia
byç na mszy Êw. i chodzi∏em na nià.
Szuka∏em wyjÊcia z tych ciemnoÊci, które mnie ogarnia∏y, nie mog∏em znale˝ç
pokoju i,... nic nie wiedzia∏em.
Po trzech miesiàcach pracy, pewnego
dnia kiedy pomaga∏em mojemu wujkowi
w winnicy, niespodziewanie us∏ysza∏em delikatny g∏os, którego jednak nie
potrafi´ opisaç, g∏os który mnie wzywa∏.
Nie sta∏o si´ to w koÊciele czy podczas
modlitwy, ale sta∏o si´ to w winnicy. Nie
rozumia∏em tego. I znowu nastàpi∏ okres,
w którym nie wiedzia∏em, do kogo mam
si´ zwróciç o pomoc, z tym co si´ sta∏o.
Zacz´∏y we mnie powstawaç pytania:
dlaczego mia∏byÊ zostaç zakonnikiem,
nie wiadomo co ci´ tam czeka, lepiej zostaƒ tutaj, tutaj jesteÊ bezpieczny? Pó˝niej nastàpi∏ okres wàtpliwoÊci, czy to
jest: jakaÊ moja sugestia, czy to jest naprawd´ wola Bo˚a? Bóg daje bardzo delikatne znaki i trzeba byç ostro˚nym
i wyczulonym w swojej duszy, w swojej
psychice, aby te znaki rozpoznaç. Wzià∏em urlop i pojecha∏em do mojego proboszcza. Powiedzia∏em mu, ˚e chcia∏bym zostaç zakonnikiem. Proboszcz by∏
zadowolony, za to moi rodzice byli zaskoczeni i przestraszeni, poniewa˚ nigdy
wczeÊniej nie mówi∏em, ˚e chcia∏bym

zostaç kap∏anem. Moja mama na to zareagowa∏a, ˚e chyba jestem pod wp∏ywem
narkotyków, ˚e coÊ si´ ze mnà z∏ego
dzieje. Napisa∏em podanie, które zostawi∏em proboszczowi. UstaliliÊmy, ˚e je˚eli zostan´ przyj´ty, proboszcz mnie
o tym powiadomi. Wróci∏em do pracy.
Wtedy zaczà∏em si´ baç i modli∏em si´:
Panie, ˚eby tylko mnie nie przyj´li, ˚eby
nie by∏o pozytywnej odpowiedzi. Z jednej
strony Bóg mnie wzywa∏, a ja czu∏em si´
s∏aby, niezdolny do bycia zakonnikiem.
Pewniejszy by∏em w mojej „∏odzi”,
z moimi planami. Po pi´tnastu dniach
otrzyma∏em list od proboszcza, w którym zawiadamia∏ mnie, ˚e moje podanie
zosta∏o przyj´te, abym zostawi∏ prac´
i przyje˚d˚a∏. Bóg mnie pochwyci∏ i teraz Mu za to dzi´kuj´, poniewa˚ On
wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie
w ˚yciu najlepsze. Teraz to widz´,
w tamtym czasie tego nie widzia∏em, nie
mog∏em tego zobaczyç. Teraz widz´, ˚e
ten kryzys Bóg sam w∏o˚y∏ w moje serce, po to, abym móg∏ dojrzeç, abym
móg∏ wybraç. Kiedy si´ prze˚ywa cierpienie, wtedy wiele rzeczy si´ nie rozumie. Teraz rozumiem równie˚ mojà prac´ w winnicy u wujka i kontekst mojego
powo∏ania. Jest to wyobra˚enie biblijne –
Pan chce, abym by∏ pracownikiem w Jego winnicy. Widz´, ˚e to Jego r´ka mnie
prowadzi∏a. Nie widzia∏em tego tak prosto, tak jasno. Opowiedzia∏em wam
o moim doÊwiadczeniu, ale wierz´, ˚e
ka˚dy z was ma swoje doÊwiadczenie
i na swój sposób je prze˚ywa. Chcia∏bym
powiedzieç, ˚e Bóg nas nigdy nie oszuka, da nam wi´cej ni˚ mo˚emy prosiç,
ni˚ mo˚emy wymodliç. Znaki, które daje, nie sà znakami materialnymi, które
mo˚na dotknàç, zobaczyç, ale jest to
pewnoÊç, na której mo˚na budowaç.
To moje doÊwiadczenie mo˚na przyrównaç do biblijnego obrazu, kiedy Jezus jest razem z uczniami na morzu
i Piotr, który zawsze by∏ pierwszy mówi;
Panie pozwól mi przyjÊç do Ciebie. Jezus
mu odpowiada: chod˝ do Mnie. Rozum
mówi∏ Piotrowi, ˚e kiedy wyjdzie z ∏odzi
zacznie tonàç, a Jezus mówi∏ do niego:
przyjd˝. Wi´c kogo mia∏ s∏uchaç? Piotr
wyszed∏ z ∏odzi, zrobi∏ kilka kroków.
Dopóki patrzy∏ na Jezusa móg∏ iÊç, ale
kiedy tylko spojrza∏ na wod´ zaczà∏ si´
topiç. Biblia jest ksi´gà duchowà, a nie
naukowà, nie jest wiedzà. Zrozumia∏em,
˚e wody oznaczajà to wszystko co doÊwiadczam negatywnego w ˚yciu: obawy, strach, l´k, grzech. Równie˚ staroÊç,

choroby, cierpienia. Z drugiej strony Jezus nam mówi: Ja zwyci´˚y∏em Êmierç,
Ja jestem Panem ˚ycia. Komu teraz wierzyç? Naszym przykrym doÊwiadczeniom czy Jezusowi? Nie jest to ∏atwe.
Wiara jest jednym, ciàg∏ym wysi∏kiem.
Bez naszego tak, bez naszego wyjÊcia
z ∏odzi, nie jesteÊmy bezpieczni. Musimy
podjàç decyzj´ – trzeba wyjÊç. Równie˚
i ja wiele razy tonà∏em, ale zrozumia∏em,
˚e ˚ycie jest chodzeniem po wodzie a˚
do momentu Êmierci. Je˚eli b´dziemy
patrzeç na Jezusa b´dziemy szli do przodu. Dzisiaj i ja id´ po wodzie i tego równie˚ ˚ycz´ wam, abyÊcie i wy po tej wodzie chodzili. Niech wasza pielgrzymka
do Medziugorja, b´dzie zapatrzeniem si´
w Jezusa, który da wam moc do zwyci´˚enia l´ku, strachu i tego wszystkiego co
was strachem i l´kiem nape∏nia.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Tradycyjne pielgrzymowanie do
Matki Bo˚ej Olovskiej w centralnej BoÊni, jednego z najstarszych sanktuariów
maryjnych w Europie mia∏o miejsce
równie˚ w tym roku, 1 maja na poczàtku
nabo˚eƒstw majowych. Wierni z parafii
Medziugorje, którzy w minionych latach
przyjmowali pielgrzymów z ca∏ego
Êwiata tym razem sami byli pielgrzymami. Do setek innych wiernych po raz
pierwszy przy∏àczyli si´ parafianie z naszej wspólnoty. Uroczystej Mszy Êw.,
koncelebrowanej przez 63 ksi´˚y, przewodniczy∏ kardyna∏ Vinko Puljiç, arcybiskup Górnej BoÊni.
Do Medziugorja cz´sto przybywajà
osoby, które w swojej dzia∏alnoÊci zawodowej osiàgn´∏y Êwiatowy sukces. I tak
1 maja do Medziugorja przyby∏ Ivo Pogoreliç, znany na ca∏ym Êwiecie chorwacki pianista. Wraz z przyjació∏mi
modli∏ si´ na Drodze Krzy˚owej na górze Kri˚evac i odmówi∏ ró˚aniec na Górze Objawieƒ. Odwiedzi∏ równie˚ wspólnot´ Cenacolo i Wiosk´ Matki. W wywiadzie dla jednego z chorwackich tygodników wypowiedzia∏ si´ na temat swoich doÊwiadczeƒ medziugorskich: „...
Droga do krzy˚a na Kri˚evacu jest d∏uga
i ci´˚ka, ale kiedy jesteÊ na górze pojmujesz, ˚e sà to fizyczne przeszkody, które
musisz pokonaç, aby osiàgnàç wewn´trznà równowag´ i pokój. To jest moja dru-
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ga wizyta w Medziugorju. Teraz wszystko by∏o podobne, ale jednak inne. Za
ka˚dym razem bez wzgl´du na to, ilu ludzi mnie otacza∏o by∏em ca∏kiem sam,
pogrà˚ony w swoich myÊlach. Choç wejÊcie na Gór´ Objawieƒ jest ∏agodniejsze
i o wiele krótsze to znowu jesteÊ w masie
– i znowu sam ze sobà...”.
Pierwsza oficjalna pielgrzymka
chorwackich studentów. 150 studentów
Uniwersytetu Zagrzebskiego odwiedzi∏o
Medziugorje w dniach 4 i 5 maja. Interesujàce by∏o to, ˚e po raz pierwszy by∏a to
pielgrzymka organizowana oficjalnie
przez Uniwersytet dla chorwackich studentów. Pielgrzymce przewodniczy∏
franciszkanin z Hercegowiny o. Miljenko
Szteko OFM, duchowny z seminarium
prowincji franciszkaƒskiej w Hercegowinie, opiekun seminarzystów, studiujàcych w Zagrzebiu. M∏odzie˚ pielgrzymowa∏a na Gór´ Objawieƒ i Kri˚evac, odwiedzi∏a wspólnot´ by∏ych, uzale˚nionych narkomanów Cenacolo oraz uczestniczy∏a w modlitwach wieczornych w koÊciele. Sami studenci powiedzieli o pielgrzymce: „...Pomys∏ zrodzi∏ si´ w sercach
samych studentów, którzy wyrazili ch´ç,
aby dano im równie˚ mo˚liwoÊç skorzystania z rekolekcji i programu rozwoju
duchowego. PomyÊleliÊmy, ˚e dobrze by∏oby pielgrzymowaç do jakiegoÊ sanktuarium maryjnego, wi´c dlaczego by nie
do Medziugorja? OtrzymaliÊmy doskona∏e wsparcie ze strony chóru studenckiego
Uniwersytetu Zagrzebskiego, a ukoronowaniem wszystkiego by∏o zaanga˚owanie
si´ zagrzebskich franciszkanów, bez pomocy których z pewnoÊcià nie uda∏oby si´
nam prze˚yç tak bogatego programu duchowego. Takie pielgrzymki stanà si´
z pewnoÊcià tradycjà wÊród chorwackich
studentów...”.
Li Shuyuan, ambasador Ludowej
Republiki Chin w BoÊni i Hercegowinie 23 kwietnia odwiedzi∏ Medziugorje.
W kancelarii parafialnej spotka∏ si´
z proboszczem, który zapozna∏ go z wydarzeniami medziugorskimi. Pó˝niej
ambasador odwiedzi∏ Wiosk´ Matki
i Wspólnot´ Cenacolo. Na koniec wyrazi∏ swe zadowolenie z prze˚ytych w Medziugorju chwil.
18 ambasadorów akredytowanych
w BiH 11 maja odwiedzi∏o Medziugorje.
Spotkanie zosta∏o zorganizowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych BiH

oraz na zaproszenie organizacji turystycznych Medziugorje – Bijakovici.
Ambasadorzy odwiedzili sanktuarium,
a o medziugorskich wydarzeniach opowiada∏ im proboszcz o. Branko Radosz
OFM. W imieniu organizacji turystycznych goÊci pozdrowi∏ ich dyrektor ˚eljko
Vasilj, który zapozna∏ ambasadorów
z trudnoÊciami zwiàzanymi z nowymi
przepisami wizowymi, na które nara˚eni
sà pielgrzymi udajàcy si´ do Medziugorja oraz poprosi∏ o pomoc w rozwiàzaniu
tego bardzo wa˚nego problemu.
XIII mi´dzynarodowe spotkanie
modlitewne m∏odzie˚y od 31 lipca do
6 sierpnia tego roku na temat: „Z Maryjà dawaç Êwiadectwo radoÊci i pokoju”.
Program i pozosta∏e wiadomoÊci zwiàzane ze spotkaniem m∏odzie˚y mo˚na znale˝ç na naszych stronach internetowych:
w rubryce spotkania mi´dzynarodowe,
MLADIFEST XIII.
Tak jak ju˚ kilkakrotnie informowaliÊmy, sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju i Centrum Informacyjne „Mir” Medziugorje sà jedynym oficjalnym ˝ród∏em autentycznych
informacji na temat Medziugorja. Prosimy, aby Paƒstwo rozpowszechniali te informacje i prosimy wszystkich przyjació∏
Medziugorja, aby pos∏ugiwali si´ materia∏ami znajdujàcymi si´ na tej stronie internetowej. Prosimy jednak, aby przy korzystaniu z powy˚szych materia∏ów (tekstów, fotografii, itd.) obowiàzkowo poinformowaç o ˝ródle informacji, tak wi´c:
© Centrum informacyjne „Mir” Medziugorje, Dzi´kujemy za wszystko, co Paƒstwo czynicie dla rozpowszechniania
or´dzia pokoju p∏ynàcego od Matki Bo˚ej z Medziugorja!

Mi∏oÊç jest ˚yciem duszy
25 lutego 1989
Matka Bo˚a poda∏a
przez Jelen´ Vasilij
wskazówki do ˚ycia
w pe∏ni.
„Drogie dzieci,
pragn´ byÊcie naÊladowali Jezusa.
Kochane
dzieci,
we˝cie Go za przyk∏ad w waszym ˚yciu.
Wiele mo˚ecie si´ nauczyç od Niego. Jego postaç bardzo cz´sto b´dzie u˚yteczna w waszym ˚yciu. Kochane dzieci,
próbujcie iÊç za Nim, bo On jest waszym
Mistrzem”.

Najdawniejszym ˝ród∏em niepokoju
cz∏owieka jest Êmierç. Ona jest równie˚
powodem przyjÊcia Boga na ziemi´, by
obdarowaç nas wodà, która daje ˚ycie
wieczne. Jezus w rozmowie z Samarytankà odkrywa zamys∏ Ojca: obdarowania swych dzieci takim ˚yciem dzi´ki
Wcieleniu. Mówi o sobie: „... woda, którà Ja mu dam, stanie si´ w nim ˝ród∏em
wody wytryskujàcej ku ˚yciu wiecznemu” (J 4, 14). ˚ycie zaczyna si´ wi´c
wraz z wiarà w Niego, która nas w∏àcza
w Jego Cia∏o Mistyczne, KoÊció∏, o˚ywiony Duchem Âwi´tym. Stàd, gdy odcinamy si´ od ˝ród∏a, popadamy tak˚e
i my w „cywilizacj´” Êmierci, atakujàcà
nasze spo∏eczeƒstwo. Ona to usprawiedliwia Êmierç tysi´cy dzieci pocz´tych;
uÊpione sumienia promujà antykoncepcj´ i eutanazj´.
Ta krótka refleksja, poza obronà
Êwi´toÊci ˚ycia, chce tak˚e zajàç si´ naturà ˚ycia. ˚ycie bowiem to nie tylko powietrze, którym oddychamy. ˚ycie jest
jakoÊcià nie tylko naturalnà, ale jest tak˚e uczestnictwem w ˚yciu samego Boga,
który sta∏ si´ jednym z nas. Poprzez
Wcielenie Bóg objawia nam prawdziwà
godnoÊç cz∏owieka jako swego dziecka,
podarowanà nam w chrzcie Êw., gdzie
otrzymujemy od Niego Jego ˚ycie, którym jest Duch Âwi´ty: „... mi∏oÊç Bo˚a
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego, który zosta∏ nam dany”
(Rz 5, 5). Stàd poznajemy, ˚e ˚yciem naszej duszy jest Mi∏oÊç – bez niej dusza
zamiera. Dzieje si´ tak gdy grzechy niszczà w nas Mi∏oÊç Bo˚à.
JeÊli w duszy ludzkiej brakuje mi∏oÊci, to z ca∏à pewnoÊcià wype∏ni jà l´k.
Przeciwnie: „... doskona∏a mi∏oÊç usuwa
l´k” (1 J 4, 18). Ten l´k nazywamy dziÊ
stresem. Gdy on si´ w nas zadomowi,
staje si´ depresjà, to jest maksymalnym
ograniczeniem ˚ycia w nas. Mo˚e to jednak byç przezwyci´˚one, z ca∏à pewnoÊcià, przez wyjÊcie z mi∏oÊcià do innych,
poprzez cnot´ wielkodusznoÊci, która
powi´ksza przestrzeƒ serca spragnionego przyj´cia drugiej osoby (por. 2 Kor. 6,
12). Uderzy∏y mnie ostatnio s∏owa pewnej kobiety, matki czworga dzieci, której
powierzono jeszcze dodatkowo opiek´
nad trudnym dzieckiem: „dla mnie ta
dziewczynka nie jest problemem, to po
prostu dziecko” co znaczy∏o „nie boj´
si´ jej cierpieƒ, bo jà kocham”.
˙ycie mi∏oÊcià jest dynamiczne. Zawsze kieruje nas ku drugiemu, ku osobie ludzkiej czy boskiej. Cia∏o tak˚e
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prze˚ywa pewne impulsy, które jednak
majà byç w harmonii z ˚yciem ducha.
To duch w nas ma zdolnoÊç rozeznawania, aby w rezultacie naprawd´ kochaç
drugiego, a nie czyniç mu krzywdy. Natomiast, jak mówi Êw. Augustyn, naszych pi´ç zmys∏ów nie kieruje nas ku
wiecznoÊci, ale tylko ku poszukiwaniu
lub unikaniu rzeczy doczesnych. Natomiast gdy intelekt (w j´zyku Êw. Augustyna „intelekt” obejmuje tak˚e mi∏oÊç)
wtajemniczony w màdroÊç, zaczyna
kierowaç duszà, to nie tylko b´dzie ona
zdolna „cieszyç si´ harmonià g∏osów
unikajàc fa∏szu...” ale ponadto b´dzie
zdolna odró˚niaç dobro od z∏a, u˚yteczne od nieu˚ytecznego, czystoÊç od bezwstydu – kochajàc t´ pierwszà, unikajàc
drugiego; odró˚niaç mi∏oÊç od nienawiÊci, aby jedno rozwijaç, drugiego unikaç
(por. kom. J15, 21)
Ze s∏ów Êw. Augustyna rozumiemy,
˚e dusza ˚ywi si´ sprawiedliwoÊcià,
czystoÊcià i dobrem; to sprawia, ˚e
ona ˚yje. SprawiedliwoÊcià, której
w sakramencie pojednania doÊwiadczamy jako Bo˚e mi∏osierdzie. Dobrem,
którym jest sam Bóg w Eucharystii
i w S∏owie. CzystoÊcià, którà jest wiara pe∏na, nadzieja trwa∏a i szczera. Módlmy si´ do Maryi, Przybytku ˚ycia
Bo˚ego (∑k 1,25) aby nas pouczy∏a
i wstawi∏a si´ za nami, by spe∏ni∏o si´
w nas to, co spe∏ni∏o si´ w Niej, jak jest
napisane: „JeÊli ktoÊ jest spragniony,
a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do
mnie i pije. Jak rzek∏o Pismo: Strumienie wody ˚ywej pop∏ynà z Jego wn´trza
(J 7, 38-39).

Modlitwa w or´dziach
Matki Bo˚ej cd.
Jakie modlitwy odmawiaç?
• Codziennie co najmniej: 7 Ojcze
Nasz, ZdrowaÊ Maryjo i Chwa∏a Ojcu.
• Msza Êwi´ta (23.08.84; 17.01.85;
07.03.85; 16.05.85; 21.11.85; 03.04.86;
25.04.88).
• Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu
(15.03.84).
• Ró˚aniec Êwi´ty (14.08.84; 27.09.84;
08.10.84; 25.06.85; 08.08.85; 12.06.86;
25.02.88; 25.01.91).
Matka Bo˚a nie u˚ywa wielu s∏ów
i nie mówi, jakie modlitwy mamy odmawiaç. Modliç si´ w ogóle, to ju˚ jest coÊ.
Nauka, jakie modlitwy mamy odmawiaç
ogranicza si´ do stwierdzenia, ˚e centralnym punktem religijnoÊci i modlitwy

jest Eucharystia. Drugim jej przejawem
ÊciÊle zwiàzanym z Eucharystià jest adoracja. Trzecim zaÊ modlitwa ró˚aƒcowa. Wskazanie tych rodzajów modlitwy
nie oznacza, ˚e dla osoby wierzàcej pozosta∏e formy modlitwy sà gorsze. Przeciwnie skarb ˚ycia modlitewnego, który
kszta∏towa∏ si´ przez dwa tysiàce lat istnienia KoÊcio∏a daje mo˚liwoÊç ka˚demu chrzeÊcijaninowi, aby wybra∏ coÊ dla
siebie i wzrasta∏ w ˚yciu duchowym
i pobo˚noÊci.
Hugo Lassalle u˚ywa bardzo interesujàcego obrazu piszàc: „Je˚eli ktoÊ was
poprosi o szklank´ czystej wody, to nie
uczyniliÊcie mu ˚adnej us∏ugi, je˚eli zaproponowaliÊcie mu fili˚ank´ kawy. Wielu jest ludzi, którzy sà otwarci na wartoÊci duchowe i religijne, ale nie na to, co
w najlepszych intencjach oferuje im KoÊció∏. To, czego szukajà jest o wiele
prostsze i mniej skomplikowane tak, ˚e
mo˚na to porównaç ze Êwie˚à wodà”.
Sposób, w jaki si´ mówi w or´dziach
o modlitwie zmierza w tym kierunku.

Kiedy si´ modliç?
Jednym z podstawowych warunków
modlitwy jest czas. Wspó∏czesny cz∏owiek ˚yje w odczuciu, ˚e czas mu ucieka, ˚e go w∏aÊciwie nie ma i ˚e ktoÊ zabiera mu czas. Mo˚e czasami cieszy si´,
˚e nie ma czasu. Bo je˚eliby go mia∏,
mog∏oby si´ wydawaç, ˚e jest zbyteczny.
Nie mia∏by co zrobiç z wolnymi chwilami i utraci∏by ˚yciowy rytm. Modlitwa
wymaga czasu, naszego czasu, mojego
czasu. Nauka w tym kontekÊcie jest krótka i wskazuje na to, co istotne: znale˝ç
czas na modlitw´ (25.04.91); modliç si´
codziennie
(14.08.84,
08.10.84,
25.06.85, 30.05.85, 03.07.86, 25.11.88,
25.09.90, 25.01.92); modliç si´ intensywniej o okreÊlonych porach roku: kiedy jest mniej pracy w polu (01.11.84),
przed i w czasie Bo˚ego Narodzenia
(05.12.85, 12.12.85, 25.12.88, 25.12.90),
w czasie Wielkiego Postu (25.03.91);
modliç si´ przed ka˚dà pracà (05.07.84).

Gdzie si´ modliç?
Istniejà miejsca modlitwy, które
wszystkim dobrze sà znane. Sà równie˚
i takie miejsca, które sà bod˝cem na
otwarcie si´ cz∏owieka na Boga podczas
modlitwy. Polecenie Mszy Êwi´tej, adoracji, modlitwy w rodzinie wyra˝nie mówi o miejscach modlitwy: Krzy˚ i Góra
Kri˚evac (30.08.84); przed krzy˚em
(06.09.84, 12.09.85, 20.02.86).

W jakiej intencji si´ modliç
i o co?
KtoÊ opisa∏ modlitw´ jako wyjÊcie
z wi´zienia w∏asnych trosk. Modliç si´
bez proÊby – Wolf Kroetke.
Kiedy czytamy wezwania Matki Bo˚ej do modlitwy, gdy widzimy jak cz´sto to czyni, to czasami mo˚emy pomyÊleç, ˚e w ˚yciu religijnym nie ma
innych tematów oprócz modlitwy. Jednak˚e, je˚eli przyjrzymy si´, tym wezwaniom bli˚ej dostrze˚emy, ˚e ka˚da
modlitwa jest dla naszego dobra,
w naszym interesie, a przez podkreÊlone wspólne dobro chrzeÊcijan i Êwiata
dostrzegamy, ˚e Matka Bo˚a przez
modlitw´ propaguje i zwraca uwag´ na
podstawowe wartoÊci Ewangelii. Sprawy, o które trzeba si´ modliç pokazujà,
do jakiego stopnia podstawowe wartoÊci sà wspólne dla wszystkich. W or´dziach nie ma partykularnych interesów. Na podstawie or´dzi nie mo˚na
odkryç, w jakich okolicznoÊciach (komunizm i pó˝niej wojna) majà miejsce
w wydarzeniach medziugorskich. Intencje modlitewne or´dzi stawiajà objawienia medziugorskie poza otoczeniem spo∏ecznym, koÊcielnym i politycznym. To nadaje im uniwersalnoÊç
i aktualnoÊç.
I tak np. or´dzia wskazujàce tylko na
modlitw´: „Módlcie si´, módlcie si´,
módlcie si´”, w których o niczym innym nie ma mowy: (19.04.84; 24.05.84;
21.06.84; 23.08.84; 15.11.84; 28.03.85;
21.08.86; 25.08.89; 25.10.89; 25.10.91;
25.09.92).
Cz´stà intencjà modlitewnà jest nawrócenie jako temat podstawowy w Biblii i w chrzeÊcijaƒstwie – (02.08.84;
18.10.84; 21.02.85; 23.01.86; 30.01.86;
24.04.86; 25.10.87; 25.01.88; 25.05.90;
25.06.90; 25.06.92; 25.10.92); pokój –
(26.06.86; 23.10.86; 25.10.90; 25.12.90;
25.01.91; 25.07.91); pojednanie –
(25.03.92); radosne spotkanie Boga na
modlitwie i w ciszy – (14.08.86;
25.12.87; 25.11.88; 25.10.89; 25.07.92);
przyj´cie woli Bo˚ej – (25.04.90,
25.06.90); doÊwiadczenie Boga Stworzyciela – (25.07.92); radowanie si´
w Bogu Stworzycielu – (25.08.88); spotkanie Boga Stworzyciela – (25.11.88);
abyÊmy mogli przyjàç chorob´ i cierpienie – (11.09.86); obrona i przeciwstawianie si´ szatanowi – (12.07.84;
25.06.85; 11.07.85; 08.08.85; 05.09.85;
09.01.86; 25.09.87; 25.05.88; 25.01.91;
25.09.91); radoÊç w sercu – (25.04.89);
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radoÊç w ˚yciu – (25. 08.88; 05.05.89);
dar Ducha Âwi´tego – (02.06.84;
09.06.84; 11.04.85; 09.05.85; 17.04.86).
Ostatnià wiadomoÊcià o Jezusie
jest informacja, ˚e si´ modli∏ (J 17,526). Ten fakt stawia modlitw´ we w∏aÊciwym Êwietle. W chwili oddzielenia
od aposto∏ów Jezus si´ modli. Jezus
z pewnoÊcià martwi∏ si´ o aposto∏ów
i dlatego modli∏ si´ za nich i nad nimi.
Nie mo˚emy zapomnieç, ˚e Jezus odchodzi∏ z aposto∏ami „na miejsce pustynne”, „osobno” (Mk 6,31-32; Mk
9,2) szczególnie wtedy, kiedy nie widzia∏ zagro˚enia, ani swojego ˚ycia,
ani ˚ycia uczniów. Modlitwa jest dla
Niego cz´Êcià Jego pos∏ania i relacji
wobec Ojca.
Dlatego jest wa˚ne, abyÊmy dla w∏aÊciwego ˚ycia modlitewnego, nie próbowali czegoÊ udowodniç albo pokazaç
przez modlitw´. Ten, kto spotka∏ Boga,
nie zwraca uwagi na to, co ktoÊ inny
myÊli na temat jego modlitwy. Modlitwa, wi´c nie mo˚e byç demonstracjà
wiary. Modlitwa jest znakiem, ˚e spotkaliÊmy Boga, wi´c nie pozostaje nam
nic innego jak tylko si´ modliç, wys∏awiaç Go, dzi´kowaç Mu i wstawiaç si´
za innymi.
Takiej modlitwy chce od nas Matka
Bo˚a i taka modlitwa wtedy „czyni nas
cichymi, ufnymi i obiektywnymi” (filozof Peter Wust).
Modlitwa, o której mówià or´dzia
jest drogà i Êrodkiem uk∏adania relacji
z Bogiem, bli˝nim i Êwiatem wokó∏ siebie. Ona jest osobistym aktem wiary.
Jest Êrodkiem pokoju: „przez modlitw´
i post mo˚ecie powstrzymaç nawet wojny” (25.04.92). Jest praktykowaniem
∏àcznoÊci z Bogiem, którà ˚yje osoba
wierzàca we wzlotach i upadkach na
swej drodze religijnej.
Modlitwa jest codziennà potrzebà,
podtrzymywaniem sta∏ej wi´zi z Bogiem. Przez nià w∏àczamy naszà ludzkà
histori´ w histori´ z Nieograniczonym.
O. Ivan Dugand˚iç w jednym ze swoich kazaƒ o pierwszych latach objawieƒ
medziugorskich, powiedzia∏ ˚e: „Medziugorje na poczàtku by∏o niczym powód˝. Woda zabiera wszystko i wylewa
si´ z koryta. Z czasem rzeka wraca na
swoje miejsce i oczyszcza si´”. Wydaje
mi si´, ˚e tak si´ dzieje w przypadku
objawieƒ medziugorskich, modlitwa
nie tylko uzyska∏a swà wyrazistoÊç,
lecz wszystkich: wizjonerów, ksi´˚y,
pielgrzymów zachowa∏a od b∏àdzenia.

Kàcik wydawniczy
UÊmiech
Ojca Pio

o. Andrea
D’Ascanio ofm capp
Przedmowa
Jako wyraz naszej mi∏oÊci do ojca
Pio, postanowiliÊmy zebraç w formie
ksià˚ki kilka z jego najbardziej charakterystycznych powiedzonek, w których
mo˚na dostrzec wielkà mi∏oÊç do ludzi
po∏àczonà z ogromnym poczuciem humoru. Ka˚dy z nas, kto by∏ blisko ojca
Pio i mia∏ ten wielki zaszczyt s∏uchania
Go, na pewno piel´gnuje ró˚ne wspomnienia wielu wydarzeƒ, które odkrywa∏y zarówno jego humor, jak i g∏´boki humanizm.
Zamiarem tej ma∏ej ksià˚eczki nie jest
biograficzny opis ˚ycia ojca Pio. Pragniemy jedynie przedstawiç Go, ukazujàc to, co – naszym zdaniem – jest najbardziej przyciàgajàcà cechà jego cz∏owieczeƒstwa – jego uÊmiech. Ten
uÊmiech zawsze skrywa∏ g∏´bokà pokor´, ∏agodnà mi∏oÊç do ka˚dego cz∏owieka, a cz´sto ponadnaturalnà interwencj´.
Je˚eli ty lub twój przyjaciel znaliÊcie ojca Pio i przypominacie sobie jakieÊ wydarzenia z jego udzia∏em, jakieÊ jego szczególne s∏owa, b´dziemy wdzi´czni za ich
opisanie i przes∏anie do nas – nie martwcie si´ o styl! Mo˚ecie nie ujawniaç swoich nazwisk, jeÊli nie chcecie. Jednak jako
potwierdzenie autentycznoÊci opisywanych wydarzeƒ, dobrze jest podawaç ˝ród∏a informacji. Wielu czytelników odpowiedzia∏o na nasz apel i otrzymaliÊmy
sporo nowych historii. Du˚o znalaz∏o si´
w dwutygodniku „Casa Sollievo della
Sofferenza” i w wielonak∏adowych publikacjach dotyczàcych ojca Pio. Z radoÊcià
publikujemy ˝ród∏a informacji i jesteÊmy
wdzi´czni wszystkim, którzy pracujà nad
tym, by ojciec Pio by∏ w Êwiecie jeszcze
bardziej znany i kochany. Dzi´kujemy
tym wszystkim, którzy wcià˚ o nim mówià, gdy˚ zawsze znajdzie si´ coÊ nowego, co mo˚na odkryç w jego wielowymiarowej osobowoÊci.
WÊród prac, które najbardziej oddajà ducha tej publikacji, nale˚y
wspomnieç: „Ojciec Pio, wspomnienia
i anegdoty” – angielskiego pisarza

John’a Mc Caffery (Wydawnictwo
Marcelliana). Autor – godny syn swego
kraju – s∏ynàcy ze szczególnego poczucia humoru, doskonale zawar∏ w nast´pujàcych s∏owach to, co pragn´liÊmy
podkreÊliç we wst´pie:
„Wydarzenia, które pami´tam zawsze
wywo∏ujà uÊmiech na mojej twarzy.
Mo˚e to si´ wydawaç dziwne, je˚eli mówi si´ o cz∏owieku, który cierpia∏ wi´cej
ni˚ inni i któremu powierzano wszystkie
smutki Êwiata. Niemniej jednak musz´
stwierdziç, ˚e – ogólnie bioràc –
wszystkie moje wspomnienia o ojcu Pio
sà zabarwione humorem.
W zasadzie nie wydaje si´ to takie
dziwne, gdy˚ szcz´Êcie i radoÊç zawsze
sà cechami prawdziwej Êwi´toÊci, która
dostrzega poprzez to krótkotrwa∏e cierpienie koƒcowy rezultat wiecznoÊci”.
Je˚eli dotrzemy do prawdziwego
zrozumienia uÊmiechu ojca Pio, pomo˚e nam to z pewnoÊcià odkryç, ˚e
Dobry Bóg nie jest surowym starcem,
zawsze gotowym ganiç nas i karaç, ale
jest uÊmiechni´tym Ojcem, który „cieszy si´ Êwiatem”, który chce bawiç si´
ze Swoimi dzieçmi, które kocha
i w których jest Jego radoÊç. Pragnijmy
byç sami oraz aby inni byli takimi jak
ojciec Pio – ˚ywymi obrazami uÊmiechu naszego Ojca Niebieskiego.
…koÊció∏ by∏ ca∏y zape∏niony i pomyÊla∏am sobie, ˚e w tym t∏umie Ojciec mnie
nawet nie zauwa˚y. Obserwowa∏am go
zamyÊlona, próbujàc dostrzec, co takiego
szczególnego jest w tym cz∏owieku, co
sprawia, ˚e tak ró˚ni si´ od innych. Wtedy wydarzy∏a si´ dziwna rzecz: spojrza∏
prosto na mnie. By∏o to spojrzenie surowe, ale równoczeÊnie pe∏ne pokory. Spojrzenie bardzo wymowne, które jakby
oskar˚a∏o mnie o myÊlenie i mówienie
wielu z∏ych rzeczy na jego temat. Poczu∏am si´ okropnie. By∏am tak zawstydzona,
˚e d∏u˚ej nie mog∏am wytrzymaç tego
spojrzenia. Odwróci∏am si´ w drugà stron´ i spuÊci∏am g∏ow´. Mia∏am ochot´
uciec stamtàd, by byç jak najdalej od tego spojrzenia. Nie wiem jak d∏ugo pozostawa∏am w tej pozycji, przepe∏niona
wstydem. Potem powoli podnios∏am oczy,
by sprawdziç, czy Ojciec nadal na mnie
patrzy, i wtedy zobaczy∏am jego uÊmiech.
Wype∏ni∏a mnie wielka radoÊç. Poczu∏am
si´ jak ktoÊ wyciàgni´ty z b∏ota, do którego wczeÊniej wpad∏. Od tego momentu
zrozumia∏am, kim jest ojciec Pio.
Bruna Migani Brandi
– „Casa Sollievo della Sofferenza”
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R´ka na jej g∏owie
Kiedy czekaliÊmy a˚ ojciec Pio wyjdzie z zakrystii, skoncentrowa∏am si´ na
modlitwie i, nic nikomu nie mówiàc, pomyÊla∏am: Gdy ojciec Pio b´dzie przechodzi∏ ko∏o mnie, poprosz´ go, ˚eby po∏o˚y∏ swà r´k´ na mojej g∏owie i pomóg∏
mi rozpoznaç, jak mam postàpiç.
Wkrótce potem pojawi∏ si´ ojciec Pio
z weso∏à minà. Kiedy podszed∏ do mnie,
uderzy∏ mnie trzy razy w g∏ow´ tak mocno, ˚e ból odczuwa∏am a˚ do wieczora.
Mój przyjaciel zapyta∏ go:
– Ojcze, czy chcesz rozbiç g∏ow´ tej
m∏odej kobiecie?
– Komu, jej? Przecie˚ ona chcia∏a, ˚ebym po∏o˚y∏ r´k´ na jej g∏owie, wi´c
uczyni∏em to, z ca∏ego serca – odpowiedzia∏ z uÊmiechem.
M. P.– „Casa Sollievo della Soferenza”

Wymkn´∏o mi si´…
Gdy zmar∏ Papie˚ Jan XXIII, kardyna∏owie spotykali si´ na konklawe, by wybraç jego nast´pc´.
Bardzo chcia∏em wczeÊniej wiedzieç,
kto b´dzie wybrany i ciàgle pyta∏em
o to ojca Pio. Pewnego dnia, gdy opuszczaliÊmy refektarz postawi∏em to samo
pytanie. By∏ z nami jeszcze jeden franciszkanin.
Z ca∏à pewnoÊcià ojciec Pio wykrzyknà∏:
– OczywiÊcie, ˚e Montini! – i szybko
doda∏ – przepraszam, wymkn´∏o mi si´…
Ojciec Eusebio z Castelpetroso
– „Casa Sollievo della Sofferenza”

Przestaƒ, prosz´
Pewnego razu ojciec Pio by∏ w zakrystii i ubierajàc si´ do Mszy Êw. modli∏
si´. Wszyscy staliÊmy wokó∏ niego. Po
cichu modli∏em si´, lub raczej przemawia∏em w duchu do ojca Pio, polecajàc
mu raz jednà osob´, raz drugà. Nagle odwróci∏ si´ do mnie i powiedzia∏:
– Przestaƒ, prosz´.
Wszyscy spojrzeli na mnie zaskoczeni.
Ja jednak nadal poleca∏em mu osoby bliskie mojemu sercu. Ojciec Pio, czytajàc
w moich myÊlach, tym razem troch´ g∏oÊniej powiedzia∏:
– Kiedy masz zamiar skoƒczyç?
Ksiàdz Nino Magnoni
– Casa Sollievo della Sofferenza

Daj spokój, generale…
Po kl´sce pod Caporetto, genera∏ Cadorna, w przyp∏ywie desperacji chcia∏

odebraç sobie ˚ycie. By∏ w namiocie
i mia∏ ju˚ przy∏o˚ony do g∏owy rewolwer, kiedy pojawi∏ si´ jakiÊ zakonnik.
Podnoszàc palec w geÊcie nagany, wykrzyknà∏ z mocà:
– Daj spokój, generale, przecie˚ nie
chcesz zrobiç takiej g∏upiej rzeczy!
Potem zniknà∏. Stra˚e nikogo nie widzia∏y.
Kiedy wojna si´ skoƒczy∏a, genera∏,
s∏yszàc o ojcu Pio, pojecha∏ do San Giovanni Rotondo. W tym czasie Ojciec na
polecenie lekarza nie móg∏ nikogo przyjmowaç. Genera∏ nie móg∏ wi´c z nim
rozmawiaç. Móg∏ jedynie zobaczyç go
przechodzàcego korytarzem z innymi zakonnikami, kiedy szli na dzi´kczynienie.
Schowany za rogiem genera∏ rozpozna∏
w ojcu Pio swojego dawnego goÊcia. Zakonnik uniós∏ palec w takim samym geÊcie jak tamtej nocy i powiedzia∏ do niego pó∏ ˚artem:
– Generale, to by∏a twoja ostatnia deska ratunku.
M. Winowska
– „Il vero volto di Padre Pio”

Pachnàcy posàg
Znajdujàc si´ na wprost posàgu stojàcego przed klasztorem, poczu∏em specyficzny zapach, nap∏ywajàcy falami, przyciàgajàcy mnie jak wabik. Nie chcia∏em w to
wierzyç. By∏em przekonany, ˚e ci podst´pni „szubrawcy”, zakonnicy, zrobili jakieÊ malutkie, dobrze ukryte kanaliki
w tym posàgu, poprzez które mogli puszczaç od czasu do czasu troch´ perfum.
Nie przysz∏o mi do g∏owy, ˚e jeÊli nawet by∏aby to prawda, to ten zapach powinni czuç wszyscy, a nie tylko ja. Uparcie trwa∏em w swoim przekonaniu.
Kiedy plac opustosza∏, podszed∏em
blisko figury ojca Pio, do miejsca,
w którym wczeÊniej poczu∏em ten
mocny zapach perfum. Chcia∏em odkryç oszustwo.
Tak jakby ˚artujàc sobie ze mnie, znowu pojawi∏ si´ ten zapach, intensywny
ale tak jak przedtem bardzo s∏odki. By∏
wsz´dzie wokó∏ mnie, obejmowa∏ mnie
jakby para niewidzialnych skrzyde∏, zbijajàc mnie z tropu i osza∏amiajàc.
Zamierzajàc odnale˝ç ukryte kanaliki, wspià∏em si´ na posàg nie zwracajàc
uwagi na nic. Zaczà∏em go obwàchiwaç
centymetr po centymetrze, do chwili,
gdy czyjÊ g∏os przywróci∏ mnie do rzeczywistoÊci.
– Co pan tam robi na górze? – pyta∏a
jakaÊ niska kobieta.

– Czy czuje pani ten zapach? – zapyta∏em.
– To zapach ojca Pio. Jaki jest pan
szcz´Êliwy! To wielka ∏aska; to ∏aska!”
Dario Amodio – „Il segreto del Re”

Ta historia pasuje do niego
By∏em wraz z ojcem Pio oraz jego duchowymi dzieçmi w ogrodzie.
Jeden z nich, Carlo Campanini – jeÊli
dobrze pami´tam
– opowiada∏ dowcip o robotniku, który
opowiada∏ swojej ˚onie, jak mu si´ uda∏o
uniknàç wypadku. W∏aÊnie schodzi∏
z rusztowania do toalety i o ma∏y w∏os,
a zosta∏by przygnieciony przez spadajàce
rusztowanie. Jego przyjaciel nie mia∏ tyle
szcz´Êcia. Jakby próbujàc si´ pocieszyç
po stracie kumpla, ocala∏y robotnik doda∏, ˚e zak∏ad ubezpieczeniowy wyp∏aci
wdowie niez∏à sumk´. Jego ˚ona s∏yszàc
to skomentowa∏a: „Zawsze to samo: za
ka˚dym razem, kiedy jest szansa zarobienia pieni´dzy, ty idziesz do toalety!”
Gdy jeszcze ÊmialiÊmy si´ z tej opowieÊci, przyby∏ z Rzymu inny duchowy syn
ojca Pio. Odwracajàc si´ w jego kierunku,
ojciec Pio rzuci∏ z gorzkim uÊmiechem:
– Ta historia pasuje do niego.
Nikt nie zrozumia∏ tych s∏ów. Dopiero
pó˝niej, kiedy gaw´dziliÊmy, wszystko
sta∏o si´ jasne, aczkolwiek w niezbyt mi∏ym kontekÊcie. Nowy przybysz mia∏
przedyskutowaç wizyt´ w San Giovanni
Rotondo z ˚onà, która wola∏a, ˚eby pozosta∏ w Rzymie i zarobi∏ troch´ dodatkowych pieni´dzy, zamiast wydawaç je
na podró˚. Ostatnie zdanie, jakie rzuci∏a
mu przed jego wyjazdem, by∏o:
– Za ka˚dym razem, kiedy jest szansa
zarobienia pieni´dzy, ty wyje˚d˚asz do
ojca Pio…
D. Nello Castello – Lendinara (RO)

Dar dla Maryi
Z okazji 20 rocznic´
objawieƒ Matki Bo˚ej,
zakonnicy z parafii
w Medziugorju przygotowali coÊ szczególnego,
jako dar dla „Gospy”,
coÊ, co pozwoli∏o zjednoczyç si´ wszystkim Jej dzieciom rozsianym po ca∏ym Êwiecie: modlitw´ wraz
z Królowà Pokoju. Propozycja „daru
dla Gospy”, nie traci na aktualnoÊci.
Wszystkie wielkie tajemnice zbawienia
przygotowywane sà w ciszy. Cisza daje
nam mo˚liwoÊç rozpoznania S∏owa i zostawia miejsce na dzia∏anie ∏aski. W tym-
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˚e duchu Modlitwa, którà proponujà
Franciszkanie, zorganizowana jest w formie Nowenny. Do ka˚dego dnia przypisana jest szczególna intencja, w której odmawiana b´dzie chwalebna cz´Êç ró˚aƒca Êwi´tego, wraz z rozwa˚aniem odpowiednich tekstów: pierwszym z nich jest
fragment z Ewangelii, drugim – jedno
z or´dzi Matki Bo˚ej przekazane w minionych latach, trzecim – fragment Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego. Zosta∏y
wybrane tajemnice chwalebne ró˚aƒca
Êwi´tego, aby poprzez modlitw´ mo˚na
by∏o pozostawaç w ∏àcznoÊci z nabo˚eƒstwem Medziugorskim, podczas którego
tajemnice te odmawiane sà po wieczornej
mszy Êwi´tej. Intencje: 1) za widzàcych,
2) za kap∏anów pos∏ugujàcych w Sanktuarium, 3) za parafi´, 4) za wszystkich odpowiedzialnych za KoÊció∏, 5) za wszystkich pielgrzymów, którzy byli w Medziugorju, 6) za wszystkich pielgrzymów,
którzy przyb´dà do Medziugorja, 7) za
wszystkie grupy modlitewne i centra,
które powsta∏y pod wp∏ywem Medziugorja na ca∏ym Êwiecie, 8) za spe∏nienie
or´dzi i za owoce Medziugorja, 9) w intencjach Królowej Pokoju.
Tekst nowenny mo˚na otrzymaç w Redakcji, zach´camy wszystkich do odprawienia jej przed 21 rocznicà objawieƒ.

Serwis Rodzinny
Króluj nam Chryste!
Zawsze i wsz´dzie!
Maryja, Królowa Pokoju przyprowadzi∏a nas do swego Syna Jezusa Mi∏osiernego na rekolekcje intronizacji Chrystusa Króla w dniach od 1-5 maja 2002r.
Rok temu wszyscy byliÊmy w Sirokim
Brijegu na rekolekcjach dla Polaków u o.
Jozo Zovko. i po powrocie postanowiliÊmy spotkaç si´ za rok w ∑agiewnickim
Sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia. Matka Bo˚a, Królowa Pokoju, wybra∏a dla
nas ojca redemptoryst´ Henryka Klimaja
i intronizacj´ Chrystusa Króla poprzez
dzie∏o osobistego poÊwi´cenia si´ NajÊwi´tszemu Sercu Jezusowemu, tu
i w tym czasie.
Intronizacja to nie tylko forma aktu
ofiarowania si´, ale odrodzenie serc, podanie ich pod s∏odkie panowanie mi∏oÊci.
Mi∏oÊç odczuwaliÊmy wsz´dzie od: Jezusa Mi∏osiernego, Êw. Faustyny, ojca
prowadzàcego, ka˚dej spotkanej osoby,
sióstr, które nas goÊci∏y, cudownej pogo-

dy i przyrody otaczajàcej Sanktuarium
(podziwialiÊmy te˚ to w budowie).
Ojciec H. Klimaj jest wielkim czcicielem NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa objawionego Êw. Ma∏gorzacie Marii Alacoque i s∏. Bo˚ej Rozalii Celakównie. Chrystus powo∏a∏ Rozali´ na ukrytà aposto∏k´
osobistego poÊwi´cenia si´ Jego NajÊwi´tszemu Sercu oraz uroczystej intronizacji, podobnie jak powo∏a∏ Êw. Ma∏gorzat´. Wybra∏ jà na narz´dzie, za poÊrednictwem którego nie tylko Polska, lecz
ca∏y KoÊció∏ na kuli ziemskiej ma si´ dowiedzieç zarówno o tym˚e osobistym poÊwi´ceniu si´, jak i o koniecznoÊci intronizacji we wszystkich narodach. Zaanga˚owanie modlitewne i ˚ycie w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej jest naszà odpowiedzià
na mi∏oÊç Chrystusa. Jest publicznym
wyzwaniem naszej mi∏oÊci Chrystusowi.
Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej
wspó∏pracy z Jego ∏askà, a zatem wzywa nas, byÊmy w s∏u˚bie Jego królestwa
wykorzystali wszystkie zasoby naszej
inteligencji i zdolnoÊci dzia∏ania. Musimy szukaç Królestwa Bo˚ego zajmujàc
si´ sprawami Êwiata i kierujàc nimi po
myÊli Bo˚ej.
Odpowiadajàc na Twojà mi∏oÊç Panie, wyznaj´:
Jezu jesteÊ Królem!, Jezu jesteÊ moim
Królem! Daj mi poznaç wol´ Twojà Panie! Oto jestem. Amen.
Janina z Bytomia

I zasiad∏ na tronie
Udajàc si´ po raz pierwszy na pielgrzymk´ do Medziugorja w 1996r. w autokarze organizatorzy rozdali nam ró˚ne
modlitwy, wÊród których by∏ Akt Osobistego PoÊwi´cenia si´ Sercu Jezusowemu
wg Êw. Ma∏gorzaty. Nie przypuszcza∏am
wtedy, ˚e ta modlitwa odegra powa˚nà
rol´ w moim ˚yciu i doprowadzi mnie do
rekolekcji na temat intronizacji Serca Jezusa. Po powrocie do domu zacz´∏am t´
modlitw´ odmawiaç codziennie i tak
z czasem nauczy∏am si´ jej na pami´ç.
W czasie rekolekcji kiedy o. Henryk
mówi∏ o dziele i warunkach osobistego
oddania si´ Sercu Jezusa, wydawa∏o mi
si´ – ˚e dla mnie nie ma w tym nic odkrywczego, ˚e wszystko to ju˚ znam.
Zrodzi∏ si´ we mnie bunt – co ja robi´ na
tych rekolekcjach? Wszystko mnie denerwowa∏o, mia∏am pokus´ zrezygnowaç
i ju˚ nie uczestniczyç w ca∏ym programie
dnia, je˚eli ju˚, to tylko wybiórczo w niektórych zaj´ciach. Przera˚enie ogarnia∏o

mnie na myÊl, ˚e mam „na si∏´” chodziç,
mówiç i „wciskaç” ludziom materia∏y na
ten temat. Podczas adoracji powierzy∏am
to wszystko Panu Jezusowi przedstawiajàc Mu mój l´k w kontaktach z innymi
osobami. Poprosi∏am Go, abym mog∏a
i w tym dziele byç Jego narz´dziem, aby
u˚y∏ mnie tak jak On chce i jak to widzi.
Na prób´ nie musia∏am d∏ugo czekaç.
Podczas rekolekcji mieszka∏am u mojej
cioci, do niej równie˚ chodzi∏am na posi∏ki. Moim zaskoczeniem by∏o, ˚e na jeden
obiad przysz∏a kuzynka, której nie widzia∏am od dzieciƒstwa. Po paru s∏owach wywiàza∏a si´ rozmowa, w której ona wprost
zada∏a mi pytanie; „a co to sà za rekolekcje?” Uwa˚a∏am, ˚e Pan sam otwiera mi
furtk´, aby spokojnie, spontanicznie
i z pe∏nym entuzjazmem opowiedzieç jej
o tym co robimy. Nie doÊç tego, si´gn´∏am zaraz do torebki i zacz´∏am wyciàgaç
ledwo co zakupionà literatur´. Pierwszà
ksià˚k´ da∏am jej o Rozalce Celakównie,
którà ch´tnie przyj´∏a. Przy nast´pnym
obiedzie powiedzia∏a mi, ˚e jest zaszokowana tym, i˚ mieszkajàc w Krakowie nic
o tym nie s∏ysza∏a, ˚e duchowoÊç Rozalki
wywar∏a na niej du˚e wra˚enie. Tym spotkaniem Pan Jezus pokaza∏ mi, naturalny
sposób w jaki b´d´ mog∏a o tym mówiç,
tym samym zabierajàc mój l´k.
Mimo poczàtkowego buntu i zniech´cenia, po doÊwiadczeniu spotkania
z mojà kuzynkà postanowi∏am wytrwaç
do koƒca czujàc, ˚e nie znalaz∏am si´
w tym miejscu przez przypadek, tylko,
˚e Jezus mnie na nie zaprosi∏. By∏a to naprawd´ trudna walka duchowa. W koƒcu
zacz´∏am dostrzegaç ciàg∏oÊç i kontynuacj´ prowadzenia mnie w tym temacie,
w∏aÊnie od zetkni´cia si´ z Medziugorjem. Ju˚ od kilku lat pragnieniem mego
serca by∏o pe∏niejsze zjednoczenie si´
z Sercem Jezusa. Dlatego podczas uroczystej Eucharystii na zakoƒczenie rekolekcji, w czasie której mieliÊmy dokonaç
aktu intronizacji Serca Jezusa doÊwiadczy∏am pe∏nej radoÊci z przypiecz´towania zjednoczenia mojego serca
z Sercem Jezusa. Odczu∏am to tak, jak
gdyby Pan Jezus zasiad∏ na tronie mojego serca. Poprosi∏am Go o ∏ask´, aby
w moim sercu zawsze by∏o Mu wygodnie, ˚eby si´ rozsiad∏ jak w dobrym fotelu i odpoczà∏, a tym samym moje serce
odpocznie w Jego Sercu. Widz´ i wierz´,
˚e nad tym wszystkim czuwa∏a i czuwa
Matka Bo˚a, ˚e to Ona przez swoje Serce przyprowadzi∏a mnie do Serca Jezusa.
Marta
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Witaj Jezu,
Synu Maryi!
By∏am letnim katolikiem, który ubezpiecza∏ si´ na ˚ycie wieczne tym, ˚e chodzi∏
w niedziel´ na Msz´
Âwi´tà, jeden – dwa razy w roku do spowiedzi Êwi´tej. Modlitwy codziennej nie
praktykowa∏am przez 20 lat.
Pan Jezus poruszy∏ moje serce doros∏ej osoby podczas Adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w ma∏ej kapliczce
w Medziugorju – w Oazie Pokoju. MieliÊmy wejÊç do tej kaplicy na 15 minut,
zwiedziç jà i wróciç do autokaru, aby realizowaç dalszy plan pielgrzymki. Za
szybà w g∏ównej nawie kapliczki by∏ wystawiony Pan Jezus w PrzenajÊwi´tszej
Hostii. Niespodziewanie odczu∏am tak
wielkà mi∏oÊç do Chrystusa, ˚e musia∏am poÊpiesznie ukl´knàç przed Nim
i wielbiç Boga w swoim sercu s∏owami
pieÊni religijnych, które jak lawina nap∏ywa∏y jedna po drugiej – wszystkie dotyczy∏y uwielbienia i czci do Pana Jezusa.
Pop∏yn´∏y strugi ∏ez i nadal wielbi∏am
w ciszy swojego serca z wielkà mi∏oÊcià
mojego Boga i Zbawiciela – czas si´ zatrzyma∏. Wysz∏am z kaplicy i uzmys∏owi∏am sobie, ˚e to Matka Bo˚a – Królowa
Pokoju przyprowadzi∏a mnie do swojego
Syna, abym zawar∏a z Nim przyja˝ƒ, a˚
do koƒca mojego ˚ycia. Przyja˝ƒ opartà
na prawdziwej Mi∏oÊci Boga do cz∏owieka i uczy∏a mnie jak mam kochaç
i wielbiç Chrystusa, który prawdziwie ˚yje w NajÊwi´tszej Hostii. Wielkie uczucie
mi∏oÊci Boga w moim sercu towarzyszy∏o mi równie˚ podczas wszystkich adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w koÊciele
Êw. Jakuba w Medziugorju. W przeciàgu
ostatnich pi´ciu lat z wielkà t´sknotà powraca∏am do Medziugorja kilkakrotnie
i za ka˚dym razem coraz bardziej zbli˚a∏am si´ przez Maryj´ do Boga.
Z inspiracji kap∏ana oraz pielgrzymów
medziugorskich powsta∏a w moim mieÊcie adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, która odbywa si´ po Mszy Âwi´tej
wieczornej. Pan Jezus daje mi odczuç,
˚e wsz´dzie jest ten sam zarówno w Medziugorju, w Cz´stochowie, w moim
mieÊcie i wsz´dzie tam gdzie odbywajà
si´ adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu.
Czas sp´dzony z Bogiem na adoracji
nie jest czasem straconym, po adoracji
wracam do domu z wielkim spokojem

i radoÊcià w sercu. Pan Jezus uczy mnie
przebaczenia i mi∏oÊci mi∏osiernej – to jest
tego co jest dla mnie najtrudniejsze! Nieraz spotkanie z Bogiem ukrytym w Âwi´tej Hostii jest tak bardzo przepe∏nione mi∏oÊcià, ˚e s∏abnà moje si∏y fizyczne i lekko jak piórko upadam przed Bogiem i doznaj´ tzw. „zaÊni´cia w Duchu Âwi´tym”.
Czas si´ wówczas zatrzymuje, czuj´ si´
bardzo bezpieczna, otoczona wielkà dobrocià, spokojem, cichà radoÊcià i Mi∏oÊcià Boga. Nie czuj´ si´ godna tak wielkich darów i ∏ask p∏ynàcych od Chrystusa
prawdziwie obecnego w NajÊwi´tszym
Sakramencie, bo przecie˚ jestem tylko
zwyk∏ym cz∏owiekiem – mam rodzin´ i
pracuj´ zawodowo. Po adoracjach NajÊwi´tszego Sakramentu odczuwam wielkà harmoni´ wewn´trznà i dystans do
spraw, którymi si´ wczeÊniej zamartwia∏am bo wszystkie zmartwienia i k∏opoty
z ufnoÊcià zostawi∏am Panu Jezusowi mówiàc Mu: Jezu Ty si´ tym zajmij.
Bàd˝ pochwalony Panie Jezu Chryste obecny we wszystkich tabernakulach Êwiata, które by∏y, sà i b´dà. Bàd˝
uwielbiony, otoczony modlitwà i mi∏oÊcià podczas adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w polskich koÊcio∏ach i na ca∏ym Êwiecie. Prosz´, aby za przyczynà
Twojej ∏aski powstawa∏y nowe godziny
Adoracji wsz´dzie tam gdzie ˚yjà ludzie, którzy jeszcze nie zaznali Mi∏oÊci
Boga, gdzie beznadzieja to constans.
Jezu Ty ˚yjesz! Nie pozostawi∏eÊ nas
samych na Ziemi. ˚yjesz w cudzie Konsekrowanej przez kap∏anów PrzenajÊwi´tszej Hostii. W Âwi´tej Hostii, Kochany Jezu ukrywasz przed nami swoje
Bóstwo, aby nie przyt∏oczyç nas ludzi
swoim Majestatem. Mówisz do nas
w Ewangelii: „Pójd˝cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˚eni jesteÊcie,
a Ja was pokrzepi´”. Twoje s∏owa Chryste sà aktualne równie˚ w XXI wieku, bo
Ty Najdro˚szy Panie jesteÊ z nami w cudzie Eucharystycznym w ka˚dym koÊciele. ProÊmy swoich kap∏anów, aby powstawa∏y w naszych parafiach jeden raz
w tygodniu godziny adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu. Dzi´kujemy Ci Bo˚e
za kap∏anów, miej ich w Swojej opiece.
Prosz´ módlmy si´ za kap∏anów w naszych parafiach. Broƒmy ich, kiedy inni
ich obmawiajà, unoÊmy kap∏anów swojà
modlitwà przed Tron Boga, aby razem
z Bogiem przemieniali ten Êwiat, który
zapomnia∏, ˚e Bóg i Jego Prawo ma byç
na pierwszym miejscu w naszym ˚yciu.
Anna Maria

Cierpiàcy Jezus
Z natchnienia Ducha Âwi´tego i dobrego serca rehabilitantki dzieci niepe∏nosprawnych pani Basi z G∏ucho∏az,
która wczeÊniej by∏a w Medziugorju i na
Podbrdo poleci∏a wszystkich swoich
podopiecznych Matce Bo˚ej, dosz∏a
w kwietniu do skutku niecodzienna pielgrzymka; pielgrzymka 13 dzieci niepe∏nosprawnych wraz z opiekunami. Wyra˚ajàc Bogu, Matce Bo˚ej i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy si´ do tego
wyjazdu przyczynili, wdzi´cznoÊç przedstawiamy jedno ze Êwiadectw.
Jak szczegó∏owy plan zbawienia ma
wobec nas Bóg! Ile troski i mi∏oÊci ofiaruje cz∏owiekowi w ka˚dej godzinie ˚ycia! Po otrzymaniu wiadomoÊci o pielgrzymce dzieci niepe∏nosprawnych do
Medziugorja wpad∏am w pop∏och. Braç
udzia∏ w pielgrzymce z chorym dzieckiem? Bi∏am si´ z myÊlami jak postàpiç?
Po ludzku bioràc nie mia∏am takiej mo˚liwoÊci. Wszyscy rodzice chorych dzieci
˚yjà przecie˚ na poziomie minimum biologicznego. Do tego obowiàzki w domu,
bo przecie˚ jestem samotnà matkà czworga dzieci. Na dodatek pilnie uczestniczy∏am w seminarium odnowy w Duchu
Âwi´tym, a modlitwa o wylanie Ducha
Âwi´tego przypada∏a dok∏adnie na czas
pielgrzymki. To nie koniec, bo przecie˚
trzeba by∏o jeszcze dojechaç do G∏ucho∏az. A wreszcie patrzeç przez okràg∏y tydzieƒ na cierpiàce dzieci, kiedy mam
doÊç swojego! Miota∏am si´ wÊród tych
myÊli, emocji, wyobra˚eƒ i nie umia∏am
podjàç decyzji. Jakie to szcz´Êcie, ˚e Bóg
kieruje naszymi drogami. Du˚ym wsparciem i podporà w trudnych chwilach okaza∏a si´ znajoma. Nie, nie podejmowa∏a
za mnie decyzji, ale czuwa∏a. JakoÊ okaza∏o si´, ˚e trudnoÊci przy jej pomocy sta∏y si´ do pokonania. Reszta zale˚a∏a od
mojego zaufania Panu Bogu.
Ka˚dy krok w ufnoÊci Bogu obfitowa∏ w Jego hojnoÊç. Ju˚ przesta∏am
uzale˚niaç wyjazd od stojàcych mi na
drodze przeszkód. Jednak upar∏am si´,
aby otrzymaç na drog´ b∏ogos∏awieƒstwo Pana Jezusa. W sobot´ przed wyjazdem wstàpi∏am do ∑agiewnik, nie
wiedzàc, ˚e akurat odbywa si´ uroczystoÊç wmurowania kamienia w´gielnego w nowej bazylice. Zgromadzonych
by∏o oko∏o 600 ksi´˚y. Z radoÊcià zobaczy∏am wspania∏ego ks. Czesia, którego Bóg ju˚ wczeÊniej postawi∏ mi na
drodze ˚ycia. Uradowana poprosi∏am
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o b∏ogos∏awieƒstwo na pielgrzymk´ do
Medziugorja. O zgrozo! Moja proÊba
zadzia∏a∏a na niego jak zimny prysznic.
Mia∏am wra˚enie, ˚e patrzàc na mnie
zobaczy∏ diab∏a. Zachowa∏ na tyle przytomnoÊci umys∏u, ˚e odwróci∏ mnie
twarzà w stron´ sanktuarium i ukrywajàc niech´ç rozkaza∏ mi iÊç tam po b∏ogos∏awieƒstwo. By∏o to tak bolesne, ˚e
nic nie rozumiejàc j´kn´∏am tylko:
„Panie Jezu jak dobrze, ˚e by∏o mi dane byç przed tà chwilà u Ciebie na adoracji”. Koszmar wdar∏ si´ do serca
i do myÊli: czy Bóg chce, abym jecha∏a? Szcz´Êcie od Boga, ˚e seminarium
wzbogaci∏o mojà dusz´. By∏o co rozwa˚aç, w dodatku czeka∏a mnie modlitwa o wylanie Ducha Âwi´tego, wi´c
ca∏e serce na nià przygotowywa∏am.
I mia∏am racj´. Mo˚na ˚ycie oddaç za
s∏owa, które otrzyma∏am: „a Pan wys∏ucha∏ ich wo∏ania i wejrza∏ na ich
udr´k´” (Jdt 4,13). Szcz´Êcie rozsadza∏o mi pierÊ. Otrzyma∏am te˚ b∏ogos∏awieƒstwo od kap∏ana, który uczestniczy∏ z nami w seminarium.
Teraz tylko problem finansowy i pakowanie. Finansowy Bóg wzià∏ w swoje r´ce, a ja w swoje – pakowanie. Niczym jest przygotowanie ubraƒ, ale ten
wózek i te kilometry do G∏ucho∏az. Do
koƒca mia∏am pewnoÊç, ˚e wózek z nami pojedzie. Tymczasem okaza∏o si´, ˚e
baga˚niki nie sà z gumy, a Ania chodzi
o w∏asnych si∏ach, wi´c z wózka zrezygnowa∏am liczàc si´ z tym, ˚e b´dzie
mnie to kosztowa∏o du˚o zdrowia i nerwów. Chodzenie Ani polega na tym, ˚e
po kilkunastu krokach jest wyczerpana,
mokra od potu i Êmiertelnie przestraszona przed ka˚dym nast´pnym krokiem.
Takie by∏y przedwyjazdowe tarapaty.
G∏ucho∏azy przywita∏y nas Mszà Êw.,
balsam dla moich rozko∏atanych myÊli.
Wszystko zostawi∏am Panu Bogu. Kiedy ju˚ byliÊmy w autobusie poczu∏am
tylko jedno: jestem wy∏àcznie z cierpiàcym Jezusem, doÊwiadczenie Boga
o jakim nie mia∏am nigdy poj´cia. Autobus mia∏ skrzyd∏a anio∏a, gdy˚ byliÊmy na miejscu w nieprawdopodobnie
krótkim czasie. Przywita∏a nas Matka
Bo˚a w Tihaljinie. Tu wys∏ucha∏am
Mszy Êw. po chorwacku powierzajàc
samà siebie, moje dzieci i „rodzeƒstwo”
z autobusu. Z Jej b∏ogos∏awieƒstwem
wjechaliÊmy do Medziugorja, do „Domus Pacis”, który emanuje duchowà
obecnoÊcià Êp. ojca Slavko.
Janina c. d. w nast´pnym numerze

Obory 38, 87 – 645 Zbójno k. Rypina, tel.
kom. 0606 989 710 lub (054) 280 11 59

Od Redakcji
25 czerwca w Jerozolimie, przy Grobie Paƒskim, o. Kazimierz Frankiewicz
sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià
naszych Czytelników, Ofiarodawców,
Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.

Odpowiedzieç
na wezwanie Matki
III Ogólnopolski Wieczernik
„Królowej Pokoju” – Obory 2002
„Drogie dzieci! Wzywam was, aby
przy waszej pomocy zrealizowaç to, co
rozpocz´∏am w Fatimie”- 25.08.91 r.
Ojcowie Karmelici z Sanktuarium
Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach serdecznie zapraszajà na III Ogólnopolski
Wieczernik „Królowej Pokoju” w dniu
13 lipca 2002 r.
Program Wieczernika
10.00 – Powitanie Matki Bo˚ej Bolesnej
10.15 – Konferencja (l)
11.00 – Cz´Êç bolesna Ró˚aƒca Êwi´tego
12.00 – Msza Êwi´ta koncelebrowana
w intencji Pielgrzymów
14.00 – 16.00 – Agapa
16.00 – Konferencja (2)
16.45 – Adoracja NajÊw. Sakramentu
17.45 – PoÊwi´cenie dewocjonalii i Ceremonia przyj´cia do Szkaplerza
Êwi´tego
18.45 – Po˚egnanie Matki Bo˚ej i zakoƒczenie
Informacje dla pielgrzymów:
1. Prosimy o zabranie prowiantu, krzese∏ek turystycznych oraz parasoli.
2. Kap∏anów prosimy o: zabranie stu∏y
i alby do koncelebry; pos∏ug´ w sakramencie pojednania
3. Istnieje mo˚liwoÊç nabycia pamiàtek, dewocjonaliów i materia∏ów medziugorskich.
4. Dojazd: Obory znajdujà si´ ok.
20 km od Lipna, Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych:
Opiekun Pielgrzymów o. Piotr M´czyƒski O. Carm., Klasztor oo. Karmelitów,

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. Nale˚y wziàç ze
sobà: alb´ i stu∏´, Pismo Âwi´te, radio ze
s∏uchawkami o wysokiej cz´stotliwoÊci
FM, aby s∏uchaç t∏umaczenia symultanicznego. Mo˚liwoÊç wyjazdu autokarem z Krakowa w dniu 30.06.02r. Informacje – tel. 018-441 52 40 (do 15.00) 018 441 13 86 (po 21.00) i 0607-594867
Pielgrzymki do Medziugorja:
• 8-16 lipiec i 23-31 sierpieƒ 2002 r.
zg∏oszenia tel. 012/658-13-88.
• 26.08-03.09.02 zg∏oszenia
tel. 0-12/281-82-70
Wyjazd na Festiwal M∏odych 29.07
– 07.08.02 zg∏oszenia: 033/8773824;
012/6498771
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç
na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju,
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Fortis Bank: 16001013-2001160883-150.
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
W. Kapica, Z. Oczkowska,
M. Balewiczowa
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Villanova Maiardina, Italia
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