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Or´dzie z 25 pa˝dziernika
2002r.
Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ wzywam was do modlitwy. Kochane
dzieci, uwierzcie, ˚e zwyk∏a modlitwa mo˚e zdzia∏aç cuda. Przez modlitw´ otwieracie swoje serca Bogu,
a to On czyni cuda w waszym ˚yciu. Oglàdajàc owoce, wasze serce
nape∏nia si´ radoÊcià i wdzi´cznoÊcià za wszystko, co Bóg czyni
w waszym ˚yciu, a przez was, równie˚ w ˚yciu innych. Módlcie si´
i wierzcie kochane dzieci. Bóg
udziela ∏ask, których wy nie widzicie. Módlcie si´, a zobaczycie je.
Niech wasz dzieƒ b´dzie wype∏niony modlitwà i dzi´kczynieniem za
wszystko, co Bóg wam daje. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie.

Droga do Boga
Nasza niebieska Matka, B∏ogos∏awiona
Dziewica Maryja przedstawi∏a si´ w Medziugorju jako Królowa Pokoju. Jedno z Jej
pierwszych or´dzi dotyczy∏o pokoju pomi´dzy lud˝mi a Bogiem, oraz pokoju pomi´dzy lud˝mi. Or´dzie wrzeÊniowe przypomina∏o Jej pierwsze or´dzia. Matka Bo˚a nie
potrzebuje si´ zmieniaç. Jej s∏owa, or´dzia,
sà do siebie podobne, niemal˚e jednakowe,
jak niezmienna jest Jej mi∏oÊç do nas. Macierzyƒska mi∏oÊç Maryi nie zmniejszy∏a si´
ani nie zwi´kszy∏a poniewa˚ nie mo˚e byç
wi´kszà ni˚ jest. To my potrzebujemy
zmian i wzrastania z Matkà Bo˚à. W Jej
sercu jest miejsce dla ka˚dego z nas. Matka
Bo˚a zaprasza nas, byÊmy poszli w stron´
˝ród∏a, z którego pochodzi Jej or´dzie, Jej
s∏owo. Tym ˝ród∏em jest Jej serce. Na przestrzeni wszystkich minionych lat mo˚emy
dostrzec silne pragnienie Maryi, abyÊmy
i my mogli wzrastaç i byç tam, gdzie Ona
jest. Maryja zosta∏a wzi´ta do Nieba, ale nie
posz∏a tam na emerytur´. Matka nie mo˚e
staç bezczynnie, kiedy widzi co robià Jej
dzieci i dokàd zmierzajà. Ona martwi si´
o nas, tak samo jak martwi∏a si´ o dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie. Lecz jest tak-
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Tajemnice Âwiat∏a
˚e szcz´Êliwa i cieszy si´ z powodu tych,
którzy obudzili si´ i starajà si´ podà˚aç drogà, prowadzàcà do Jezusa.
To or´dzie, podobnie jak niemal˚e wszystkie inne or´dzia, zaczyna si´ zach´tà do modlitwy i pragnieniem jej wys∏uchiwania.
Zdaje si´, ˚e Maryja nie ma nic wa˚niejszego do powiedzenia. Matka Bo˚a chce,
byÊmy dzieƒ po dniu stawali si´ przepe∏nieni
radoÊcià i wdzi´cznoÊcià tak jak Ona. Nawet
Maryja, która postrzega i wie wszystko lepiej
ni˚ my, nie zna lepszej drogi od tej, którà
nam doradza. Gdyby zna∏a lepszà drog´,
z pewnoÊcià nie ukrywa∏aby jej przed nami.
Ona nie mo˚e nas oszukaç ani zawieÊç, bo od
wieków nie s∏yszano, aby ktokolwiek nie by∏
wys∏uchany, jeÊli zwróci∏ si´ do Niej. Daje
nam do ràk modlitw´, która mo˚e si´ wydawaç s∏abym i prostym Êrodkiem. Trudno
uwierzyç, ˚e mo˚e ona zdzia∏aç coÊ wielkiego. Tylko ludzie proÊci i ubodzy sercem rozpoznajà w modlitwie drog´ wiodàcà do Boga. Dlatego w∏aÊnie Pan Jezus uwielbia Boga: „dzi´kuj´ Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi,
bo zakry∏eÊ te rzeczy przed màdrymi i roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom” (∑k
10,21). Doprawdy, tylko maluczcy i ubodzy
duchem rozpoznajà dzia∏anie Bo˚e i z ∏atwoÊcià rozpoznajà obecnoÊç Matki Bo˚ej, która
tu i teraz przychodzi do nas w Medziugorju.
Wiemy z Ewangelii, ˚e Pan Jezus nie móg∏
pomóc tym, którzy zbli˚ali si´ do Niego
przepe∏nieni pychà. Sam Pan Jezus nie znajdowa∏ u nich miejsca i nie móg∏ przyjÊç.
Âwi´ta Teresa z Awili mawia∏a: „Pan Bóg
czeka tylko na naszà decyzj´, aby móg∏ Sam
czyniç wszystko w naszym ˚yciu”. Pan Bóg
czeka na nas z mi∏oÊci, aby ubogaciç nas Sobà Samym. On czeka na ka˚de serce, na ka˚-
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dà rodzin´, która Go przyjmie jak najdro˚szego goÊcia i przyjaciela, kiedy tylko otworzy przed Nim drzwi swego domu, jak uczyni∏ to Zacheusz. W tym momencie ˚ycie Zacheusza mog∏o si´ odmieniç, odnowiç si´
i nabraç sensu. Wówczas Zacheusz móg∏
rozdaç swà maj´tnoÊç, móg∏ przebaczyç
i poprosiç o przebaczenie. Niewiele mo˚emy zdzia∏aç naszymi ludzkimi si∏ami.
Ludzkimi si∏ami nie sposób przebaczaç, kochaç, staç si´ Êwi´tym, poniewa˚ tego dokonaç mo˚e w nas tylko Pan Bóg, jeÊli tylko
Mu na to pozwolimy. Cz´sto problemem
w naszym ˚yciu nie jest to, czy potrafimy
przebaczaç czy te˚ nie, tylko problemem jest
nasze odrzucenie przebaczenia, a tym samym odrzucenie wolnoÊci.
Matka Teresa mówi∏a: „kochajcie modlitw´, çwiczcie wol´ w modlitwie a przezwyci´˚ycie znu˚enie modlitwà”. Modlitwa mo˚e
byç nudna i trudna, ale Pan Bóg – nigdy. JeÊli modlimy si´, cz´sto nasza modlitwa staje
si´ przez to lepsza. Modlitwa nie ma sensu
dla niej samej. JeÊli modlitwa nie zmienia
nas, to znaczy, ˚e my powinniÊmy zmieniç
modlitw´. Dlatego Matka Bo˚a mówi: „módlcie si´ sercem”, poniewa˚ organem s∏u˚àcym modlitwie jest serce. Bez wyrzeczeƒ,
bez ofiar, a nade wszystko bez dyscypliny nie
mo˚emy post´powaç na drodze ku Êwi´toÊci,
ku Bogu. Tak samo, jak nie mo˚emy odbiç
od brzegu, jeÊli ∏ódka jest do niego przycumowana. Bezskuteczne jest wios∏owanie
w ∏odzi, tak samo jak bezskuteczna jest modlitwa, jeÊli jesteÊmy zwiàzani grzechami,
nienawiÊcià, brakiem przebaczenia.
Pozwólmy Matce Bo˚ej, by prowadzi∏a nas
do Jezusa, byÊmy stali si´ lud˝mi, dostrzegajàcymi i rozpoznajàcymi Boga, który kieruje naszym ˚yciem i ca∏à historià ludzkoÊci.
B∏ogos∏awiona Dziewico Maryjo, Matko
naszego Pana i Zbawiciela, bàd˝ z nami, bàd˝
z ka˚dà rodzinà. Pomó˚ nam, Maryjo, byÊmy
mogli otworzyç przed Tobà nasze serca, byÊmy mogli przyjàç Ciebie za Matk´, towarzyszàcà nam w naszym ˚yciu. Pragniemy, o Maryjo, przyjàç Ciebie z ràk Jezusa, który
w Twoje r´ce powierzy∏ swój KoÊció∏ i ca∏y
Êwiat. Maryjo, nie zniech´caj si´ szukajàc nas
na drogach ˚ycia, przede wszystkim szukaj
zagubionych, zrozpaczonych, którzy oddalili
si´ od Twego Serca, abyÊ mog∏a prowadziç
ich do ˝ród∏a ˚ycia, które jest w Jezusie.
Za wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi
Panny, niech b∏ogos∏awi was i wasze rodziny i niech was strze˚e od wszelkiego z∏a Bóg
Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
skuteczne narz´dzie duchowe
Z ka˚dym miesiàcem papie˚ Jan Pawe∏ II zaskakuje nas coraz bardziej poprzez dokumenty i akty, które wydaje
i dokonuje. Jeszcze w sercu ˚ywo nosimy to co sta∏o si´ w ∑agiewnikach, a tu
nast´pna niespodzianka. 16 pa˝dziernika 2002r. na poczàtku 25. roku swojego
pontyfikatu Papie˚ wzywa do odmawiania ró˚aƒca, obwo∏uje Rok Ró˚aƒcowy
i daje Êwiatu nowe tajemnice do rozwa˚ania. W kolejnych numerach „Echo”
b´dziemy przedstawiaç List Apostolski
o ró˚aƒcu Êwi´tym.

Tajemnice Êwiat∏a
Przechodzàc od dzieciƒstwa i ˚ycia
w Nazarecie do ˚ycia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytu∏u nazwaç mo˚na „tajemnicami Êwiat∏a”.
W rzeczywistoÊci ca∏e misterium Chrystusa jest Êwiat∏em. On jest „Êwiat∏oÊcià
Êwiata” (J 8, 12). Jednak ten wymiar
wy∏ania si´ szczególnie w latach ˚ycia
publicznego, kiedy g∏osi On Ewangeli´
Królestwa. Pragn´ wskazaç wspólnocie
chrzeÊcijaƒskiej pi´ç znamiennych momentów – tajemnic „pe∏nych Êwiat∏oÊci”
– w ˚yciu Chrystusa.
Ka˚da z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które ju˚ nadesz∏o w samej Osobie Jezusa. Tajemnicà Êwiat∏a
jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody –
jako niewinny, który czyni siebie „grzechem” za nas (por. 2 Kor 5, 21) – otwierajà si´ niebiosa i g∏os Ojca og∏asza Go
Synem umi∏owanym (por. Mt 3, 17
i par.), a Duch Âwi´ty zst´puje na Niego,
by powo∏aç Go do przysz∏ej misji. Tajemnicà Êwiat∏a jest poczàtek znaków
w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus,
przemieniajàc wod´ w wino, dzi´ki interwencji Maryi, pierwszej z wierzàcych,
otwiera serca uczniów na wiar´. Tajemnicà Êwiat∏a jest nauczanie Jezusa,
w czasie którego g∏osi On nadejÊcie
Królestwa Bo˚ego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczajàc grzechy tym, którzy zbli˚ali si´ do Niego
z ufnoÊcià (por. Mk 2, 3- 13; ∑k 7, 4748), dajàc poczàtek tajemnicy mi∏osierdzia, którà On sam b´dzie realizowa∏ a˚
do skoƒczenia Êwiata, szczególnie po-

przez powierzony KoÊcio∏owi Sakrament Pojednania. Tajemnicà Êwiat∏a
w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu jest dalej przemienienie, które wed∏ug tradycji
mia∏o miejsce na górze Tabor. Chwa∏a
Bóstwa rozÊwietla oblicze Chrystusa,
kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Aposto∏ów, wzywa ich,
aby Go s∏uchali (por. ∑k 9, 35 i par.)
i przygotowuje do prze˚ycia z Nim bolesnego momentu m´ki, aby doszli z Nim
do radoÊci zmartwychwstania i do ˚ycia
przemienionego przez Ducha Âwi´tego.
Tajemnicà Êwiat∏a jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus
ze swym Cia∏em i Krwià pod postaciami
chleba i wina staje si´ pokarmem, dajàc
„a˚ do koƒca” Êwiadectwo swej mi∏oÊci
do ludzi (J13, 50), dla których zbawienia
z∏o˚y siebie samego w ofierze.
W tych tajemnicach, z wyjàtkiem Kany, obecnoÊç Maryi pozostaje ukryta
w tle. Ewangelie wspominajà zaledwie
kilka razy o Jej przygodnej obecnoÊci
w jednym czy drugim momencie nauczania Jezusa (por. Mk 3, 31-35; J 2, 12)
i nic nie mówià, czy by∏a w Wieczerniku
w czasie ustanowienia Eucharystii. Jednak rola, jakà pe∏ni w Kanie, widoczna
jest w jakiÊ sposób w ca∏ej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu
w Jordanie da∏ o Nim bezpoÊrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbi∏o
si´ echem, w Kanie znajdujemy na Jej
ustach i staje si´ ono wielkim macierzyƒskim napomnieniem, skierowanym przez
Nià do KoÊcio∏a wszystkich czasów:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Jest to napomnienie, które
dobrze wprowadza w s∏owa i znaki
Chrystusa w czasie Jego ˚ycia publicznego, stanowiàc maryjne t∏o dla wszystkich
„tajemnic Êwiat∏a”.
********
List Apostolski Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II do biskupów duchowieƒstwa
i wiernych o ró˚aƒcu Êwi´tym

Ró˚aniec NajÊwi´tszej
Maryi Panny
(Rosarium Virginis Mariae), który
pod tchnieniem Ducha Bo˚ego rozwinà∏
si´ stopniowo w drugim tysiàcleciu, to
modlitwa umi∏owana przez licznych
Êwi´tych, a Urzàd Nauczycielski KoÊcio∏a cz´sto do niej zach´ca. W swej
prostocie i g∏´bi pozostaje ona równie˚
w obecnym trzecim tysiàcleciu, które
dopiero co si´ zacz´∏o, modlitwà o wielkim znaczeniu, przynoszàcà owoce

Êwi´toÊci. Jest ona dobrze osadzona
w duchowoÊci chrzeÊcijaƒstwa, które –
po dwóch tysiàcach lat – nic nie straci∏o
ze swej pierwotnej Êwie˚oÊci i czuje, ˚e
Duch Bo˚y pobudza je do „wyp∏yni´cia
na g∏´bi´” (Duc in altum), by opowiadaç Êwiatu, a nawet „wo∏aç” o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako „drodze, prawdzie i ˚yciu” (J 14, 6), jako
„celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracajà si´ pragnienia historii i cywilizacji”. Ró˚aniec bowiem, choç ma
charakter maryjny, jest modlitwà o sercu
chrystologicznym. W powÊciàgliwoÊci
swych elementów skupia w sobie g∏´bi´
ca∏ego przes∏ania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim
odbija si´ echem modlitwa Maryi, Jej
nieustanne Magnificat za dzie∏o odkupieƒcze Wcielenia, rozpocz´te w Jej
dziewiczym ∏onie. Przez ró˚aniec lud
chrzeÊcijaƒski niejako wst´puje do szko∏y Maryi, dajàc si´ wprowadziç w kontemplacj´ pi´kna oblicza Chrystusa
i w doÊwiadczanie g∏´bi Jego mi∏oÊci.
Za poÊrednictwem ró˚aƒca wierzàcy
czerpie obfitoÊç ∏aski, otrzymujàc jà niejako wprost z ràk Matki Odkupiciela.

Papie˚e a ró˚aniec
Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreÊlali liczni moi Poprzednicy. Szczególne zas∏ugi mia∏ w tym wzgl´dzie Leon
XIII, który 1 wrzeÊnia 1883 roku og∏osi∏
Encyklik´ Supremi apostolatus officio; tà
uroczystà wypowiedzià zapoczàtkowa∏
seri´ wielu innych, które poÊwi´ci∏ tej
modlitwie, wskazujàc jà jako skuteczne
narz´dzie duchowe wobec bolàczek
spo∏eczeƒstwa. WÊród Papie˚y nowszych
czasów, którzy wyró˚nili si´ w promowaniu ró˚aƒca, pragn´ wspomnieç b∏. Jana
XXIII i przede wszystkim Paw∏a VI, który w Adhortacji apostolskiej Marialis
cultus podkreÊli∏, zgodnie z inspiracjà Soboru Watykaƒskiego II, ewangeliczny
charakter ró˚aƒca i jego ukierunkowanie chrystologiczne. Ja sam równie˚ nie
pomija∏em okazji, by zach´caç do cz´stego odmawiania ró˚aƒca. Od mych lat
m∏odzieƒczych modlitwa ta mia∏a wa˚ne
miejsce w moim ˚yciu duchowym. Przypomnia∏a mi o tym z mocà moja niedawna podró˚ do Polski, a przede wszystkim
odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii.
Ró˚aniec towarzyszy∏ mi w chwilach radoÊci i doÊwiadczenia. Zawierzy∏em mu
wiele trosk. Dzi´ki niemu zawsze doznawa∏em otuchy. DwadzieÊcia cztery lata
temu, 29 pa˝dziernika 1978 roku, zaled-
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wie w dwa tygodnie po wyborze na Stolic´ Piotrowà, tak mówi∏em, niejako
otwierajàc swe serce: ró˚aniec „to modlitwa, którà bardzo ukocha∏em. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i g∏´bi zarazem. [...] Mo˚na powiedzieç, ˚e ró˚aniec staje si´ jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdzia∏u Konstytucji Vaticanum II Lumen
gentium, mówiàcego o przedziwnej obecnoÊci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i KoÊcio∏a. Oto bowiem na kanwie
s∏ów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwajà si´ przed oczyma naszej
duszy g∏ówne momenty z ˚ycia Jezusa
Chrystusa. Uk∏adajà si´ one w ca∏okszta∏t
tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. JakbyÊmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – mo˚na by powiedzieç –
Serce Jego Matki. RównoczeÊnie zaÊ w te
same dziesiàtki ró˚aƒca serce nasze mo˚e
wprowadziç wszystkie sprawy, które sk∏adajà si´ na ˚ycie cz∏owieka, rodziny, narodu, KoÊcio∏a, ludzkoÊci. Sprawy osobiste, sprawy naszych bli˝nich, zw∏aszcza
tych, którzy nam sà najbli˚si, tych, o których najbardziej si´ troszczymy. W ten
sposób ta prosta modlitwa ró˚aƒcowa
pulsuje niejako ˚yciem ludzkim”. Tymi
s∏owami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadza∏em pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm ró˚aƒca. DziÊ, na
poczàtku dwudziestego piàtego roku pos∏ugi jako Nast´pca Piotra, pragn´ uczyniç to samo. Ile˚ ∏ask otrzyma∏em w tych
latach od NajÊwi´tszej Dziewicy poprzez
ró˚aniec. Magnificat anima mea Dominum! Pragn´ wznosiç dzi´kczynienie Panu s∏owami Jego NajÊwi´tszej Matki, pod
której opiek´ z∏o˚y∏em mojà pos∏ug´ Piotrowà: Totus tuus!

Pa˝dziernik 2002 – 2003
Rok Ró˚aƒca
Dlatego, po rozwa˚aniach podj´tych
w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte, w którym wezwa∏em Lud Bo˚y,
by po doÊwiadczeniach jubileuszowych
„na nowo rozpoczynaç od Chrystusa”,
odczuwam potrzeb´ rozwini´cia refleksji
o ró˚aƒcu, dajàc tamtemu Listowi apostolskiemu niejako maryjne ukoronowanie, by zach´ciç do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole
Jego NajÊwi´tszej Matki. Odmawiaç ró˚aniec bowiem to nic innego, jak kontemplowaç z Maryjà oblicze Chrystusa.
By bardziej uwydatniç t´ zach´t´, korzystajàc z okazji zbli˚ajàcej si´ sto dwu-

dziestej rocznicy og∏oszenia wspomnianej Encykliki Leona XIII, pragn´, by t´
modlitw´ przez ca∏y rok w szczególny
sposób proponowano i ukazywano jej
wartoÊç w ró˚nych wspólnotach chrzeÊcijaƒskich. Og∏aszam zatem okres od tegorocznego pa˝dziernika do pa˝dziernika roku 2003 Rokiem Ró˚aƒca. Powierzam to wskazanie duszpasterskie inicjatywie poszczególnych wspólnot koÊcielnych. Nie chc´, by by∏o ono przeszkodà
dla planów duszpasterskich KoÊcio∏ów
partykularnych, ale raczej niech s∏u˚y ich
dope∏nieniu i ugruntowaniu. Ufam, ˚e zostanie przyj´te wspania∏omyÊlnie i z gotowoÊcià. Kiedy odkrywa si´ pe∏ne znaczenie ró˚aƒca, prowadzi on do samego
serca ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego i daje powszednià a owocnà sposobnoÊç duchowà
i pedagogicznà do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bo˚ego i nowej ewangelizacji. Ch´tnie to zalecam, z radoÊcià
wspominajàc jeszcze innà rocznic´: 40 lat
od rozpocz´cia Soboru Watykaƒskiego II
(11 pa˝dziernika 1962), „wielkiej ∏aski”
jakà KoÊció∏ naszych czasów otrzyma∏ od
Ducha Bo˚ego.
cdn

Rodzina
zamys∏em Bo˚ym
Cz∏owiek jest grzesznikiem i grzeszàc, oddali∏ si´ od Boga ustanawiajàc
porzàdek inny, ni˚ Bóg stworzy∏. Dzisiejsze spo∏eczeƒstwo buduje nowy porzàdek w ma∏˚eƒstwie, nowy porzàdek
spo∏eczny, który zaczyna cieszyç si´
wiarà i poparciem. Popieraç oznacza zatwierdzaç, a zatem zatwierdzaç tak˚e nowe formy i nowe sposoby powo∏ywania
do ˚ycia. Bóg ustali∏ jeden tylko sposób,
ustali∏ drog´ mi∏oÊci, dzisiaj jednak wyznacza si´ nowe drogi... ˚ycie potrzebuje
ciep∏a, my zaÊ umieszczamy embrion
w temperaturze 60o poni˚ej zera!
Grzech ludzki zasadniczo polega nie
na czynieniu z∏a, ale na budowaniu innej drogi, innego porzàdku ni˚ ten, który ustanowi∏ Bóg. Na budowaniu odmiennego porzàdku. KoÊció∏ domaga si´
dziÊ od wszystkich chrzeÊcijan powrotu
do korzeni, do poczàtku Bo˚ego stworzenia. Pragnie tak˚e uzdrowienia w∏asnej pami´ci, gdy˚ wewnàtrz spo∏eczeƒstwa istnieje bowiem ogólnie odczuwana
potrzeba pilnego pojednania, które wyp∏ywa∏oby z samego ˝ród∏a problemów.
Ojciec Âwi´ty wskazuje KoÊcio∏owi drog´ odnowy i oczyszczenia. KoÊció∏ pragnie stawaç si´ coraz prawdziwszy, co-

raz bardziej autentyczny. Dzisiejsze spo∏eczeƒstwo potrzebuje jasnych i wiarygodnych punktów odniesienia, my sami
jednak tak˚e potrzebujemy dróg pokoju.
Mamy cz´sto do czynienia z przypadkami problemów ma∏˚eƒskich: para zamierza si´ rozwieÊç, spróbowawszy uprzednio wszelkich dróg, ∏àcznie z prawnymi... Wreszcie prosi o b∏ogos∏awieƒstwo
kap∏ana, aby przekonaç si´, czy chocia˚
ono sprawi, ˚e ich problemy zniknà. Kiedy jednak zadaj´ im pytanie, czy w przesz∏oÊci czuli si´ kochani przez w∏asnych
rodziców, najcz´Êciej odkrywam, i˚
u podstaw niezdolnoÊci do kochania si´,
do stworzenia pe∏nej mi∏oÊci wspólnoty
mi´dzy ma∏˚onkami le˚y w∏aÊnie niezdrowa przesz∏oÊç.
Z pomocà i poparciem przychodzi
nam tak˚e wspó∏czesna nauka, która
udowadnia, ˚e m´˚czyzna, pozbawiony
w dzieciƒstwie zdrowych wi´zi z ojcem
i z matkà, rzadko tworzy zdrowà wi´˝
z ˚onà i rzadko potrafi w∏aÊciwie wychowaç swe dzieci. Im bardziej staramy si´
unikaç zaznanych b∏´dów, tym ∏atwiej
w nie popadamy. Dlaczego? Takie jest
prawo Boga, który postanowi∏, ˚e ka˚da
ludzka istota osiàgnie zdrowie moralne
i duchowe, osiàgnie dojrza∏oÊç, jeÊli
otrzyma odpowiednià doz´ mi∏oÊci od
obojga rodziców.
Bóg postanowi∏ bowiem, ˚e to ojciec
nada dzieciom okreÊlone zalety. Kto
przeka˚e dzieciom wytrwa∏oÊç, charakter, stanowczoÊç, odwag´ stawiania czo∏a ˚yciu, pokonywania przeszkód, odwag´ planowania przysz∏oÊci? PomyÊlmy
o dzisiejszej m∏odzie˚y, z jakà si∏à spoglàda w przysz∏oÊç, a jak bardzo okazuje
si´ s∏aba! Skàd bierze si´ ta cecha? Z ojcowskiego udzia∏u w wychowaniu dzieci. Bóg bowiem da∏ ojcu, m´˚czy˝nie
wspomniane cechy, aby przekaza∏ dziecku zdolnoÊç pewnego stawienia czo∏a
przysz∏oÊci. Odbierzmy dziecku ojcowskà obecnoÊç, a przekonamy si´, ˚e dzieci, choçby i by∏y dobre, oka˚à si´ ma∏o
wytrwa∏e, pozbawione pewnoÊci siebie,
nieÊmia∏e. To samo odnosi si´ równie˚
do matki, która otrzyma∏a od Boga inne
b∏ogos∏awieƒstwa, aby przekazaç je
dzieciom, jak chocia˚by ch´ç do ˚ycia...
Kiedy widzimy uÊmiechajàce si´ pogodnie dziecko, zaraz mówimy, ˚e by∏o kochane przez matk´.
To, co mówi´ teraz odnoÊnie rodziny,
nale˚y przenieÊç tak˚e na plan spo∏eczny.
Spo∏eczeƒstwo w przesz∏oÊci ukszta∏towa∏y walki mi´dzy m´˚czyznà a kobietà.
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M´˚czyzna zyska∏ dominujàcà w∏adz´
nad kobietà, która zosta∏a wy∏àczona z ˚ycia spo∏ecznego. Dzisiaj, dzi´ki Bogu, zaczyna powracaç równowaga. Przenosz´ te
rozwa˚ania tak˚e na naszà formacj´ kap∏aƒskà, poniewa˚ w seminarium zabraniano nam nawet witaç si´ z kobietami.
Mawiano: „Im dalej od kobiety, tym lepiej... To nieustanne zagro˚enie...!”
Skàd wzià∏ si´ ten konflikt? Zosta∏ nawet zinstytucjonalizowany. Mówi´ to, aby
podkreÊliç, ˚e nie uÊwiadamiamy sobie nawet istnienia pewnych sprzecznoÊci, b∏´dów, które kiedyÊ zosta∏y zatwierdzone, ale
które wreszcie nale˚y podwa˚yç. Boski porzàdek odnajdziemy nie wtedy, kiedy sankcjonowali b´dziemy porzàdek, jaki panowa∏ 50 lat temu, ale kiedy powrócimy do
aktu stworzenia, bowiem Jezus Chrystus
poprzez Swoje Zmartwychwstanie da∏ poczàtek nowemu stworzeniu. Aposto∏om,
którzy Go pytali: „Panie, zostawiliÊmy
wszystko i poszliÊmy za Tobà, co wi´c
otrzymamy w zamian?”, Pan odpowiedzia∏: „Wy, którzy podà˚yliÊcie za mnà ku
nowemu stworzeniu otrzymacie stokrotnà
nagrod´ w tym ˚yciu, a tak˚e ˚ycie wieczne”. Nowe stworzenie! Chrystus umar∏
i zmartwychwsta∏ dla nas, dajàc poczàtek
nowemu rodzajowi istnienia. Doprowadzi∏ cz∏owieka do stanu pierwotnego, nie
z kulturalnego punktu widzenia, ale
z punktu widzenia stworzenia, doprowadzajàc natur´ cz∏owieka do jej poczàtków.
Mo˚emy zatem postawiç sobie pytanie: Jakà Bóg stworzy∏ par´, jakà stworzy∏ rodzin´? Odpowied˝ znajdziemy
w PiÊmie Âwi´tym: „Uczyƒmy cz∏owieka
na nasz obraz i podobieƒstwo.” Bóg wi´c
stworzy∏ cz∏owieka na swój obraz i, jak
dok∏adnie stwierdza Pismo: „m´˚czyznà
i kobietà stworzy∏ ich”. Pe∏ny obraz Boga
zawiera si´ nie w samym tylko m´˚czy˝nie lub kobiecie, ale w obojgu razem,
gdy˚ po to Bóg rozdzieli∏ Swoje przymioty, aby w jednoÊci osiàgnàç doskona∏oÊç.
Dlatego obraz Boga odnajdujemy i w kobiecie i w m´˚czy˝nie, w ich wzajemnej
akceptacji, nie w konflikcie. Ka˚de ma
swoje upodobania, swojà màdroÊç, ka˚de
ma w∏asny sposób myÊlenia, w∏asny sposób rozumowania. Kobieta zmierza prosto
do celu, m´˚czyzna nie, i w tym le˚y jedna z przyczyn, dla których m´˚czyzna
i kobieta cz´sto nie mogà si´ porozumieç
– kobieta zmierza prosto do celu, a m´˚czyzna rozumuje komplikujàc sprawy.
Dzi´ki wzajemnej akceptacji znajdujà
jednak umiar i dope∏nienie.
ks. Fulvio di Fulvio (cdn)

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Czas Mi∏osierdzia (cd)
Bóg jest moim dobrym Tatà
Pierwsze, co musimy zrobiç, to odtworzyç w naszym wn´trzu ojcowski obraz
Boga, który szatan zniekszta∏ci∏, zast´pujàc postaç najczulszego Ojca nieugi´tym
i mÊciwym s´dzià. Aby to uczyniç, musimy nawróciç si´, to znaczy, skierowaç si´
nie na zewnàtrz, ale wewnàtrz samych
siebie, do samej g∏´bi, gdzie ˚yje Ojciec.
Musimy odtworzyç w sobie piecz´ç
Trójcy Âwi´tej. Cz∏owiek jest istotà troistà: dusza jest Ojcem, cia∏o jest Synem,
a Duch jest rzeczywistoÊcià dà˚àcà do
harmonii pomi´dzy cia∏em a duszà. Tak
samo jak w Trójcy Âwi´tej, na obraz i podobieƒstwo której cz∏owiek zosta∏ stworzony, musimy odtworzyç w sobie Jej harmoni´, stawiajàc cia∏o w ca∏kowitej zale˚noÊci od duszy, poprzez pokut´, post, modlitw´. To jest pierwszy etap, oczyszczajàcy, który wyzwala nas od przywiàzania
do fa∏szywych b∏yskotek zewn´trznych
Êwiate∏ek, a pozwala nam odczuç fascynujàce Âwiat∏o, które lÊni w g∏´bi nas, pod
pow∏okà naszych ma∏ych egoizmów. Tak
zaczynamy oddychaç nowym powietrzem, prze˚ywaç chwile pokoju, które
daç mo˚e tylko Ojciec.
Kiedy nasze cia∏o podporzàdkowa∏o
si´ duszy, poczyna ona jaÊnieç w∏asnym
Âwiat∏em i uÊmiech Ojca przenika nas,
dajàc poczàtek nowemu duchowi.
Trwog´, gwa∏townà z∏oÊç, rozpacz –
zast´puje pogoda ducha, pokój, radoÊç.
Duch nasz wyra˚a si´ w uÊmiechu, który
jest najbardziej niewinnym wyrazem Boga. To drugi etap, Êwiat∏oÊç, która przygotowuje nas na wielkie spotkanie z Ojcem, ˚ycie w zjednoczeniu z Nim.
To ostateczny cel, najtrudniejszy i najbardziej wymagajàcy, jaki mo˚emy osiàgnàç tylko zobowiàzujàc si´ do ca∏kowitego przyj´cia woli Ojca. To droga, którà Abraham, nasz ojciec i wzór w wierze,
przeby∏, nieustannie odpowiadajàc „tak”
na ka˚de ˚àdanie Ojca. To wspinaczka
na wielkà Gór´, jakà wszyscy musimy
podjàç, zapierajàc si´ w∏asnego „ja” –
tego ukochanego Izaaka, którego nosi
w sobie ka˚dy z nas. To jest Êwi´toÊç.
Âwi´toÊç, to znaczy pe∏nia ˚ycia Bo˚ego w nas. Nie jest to jakiÊ wyjàtkowy

wybór dla niewielu ch´tnych, ale to obowiàzkowy cel, do którego wszyscy musimy dojÊç: „Bàd˝cie wi´c wy doskonali,
jak doskona∏y jest Ojciec wasz Niebieski!” (Mt 5, 48). Takà „doskona∏oÊç”
mo˚na osiàgnàç tylko jednoczàc si´ ca∏kowicie, a˚ do zupe∏nego zaparcia si´
w∏asnego „ja”, z wolà Ojca. Dokona∏ tego Jezus w ogrodzie oliwnym, za cen´
Êmierci swego „ja”, którà przyp∏aci∏
krwawym potem: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest mo˚liwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chc´, ale
to, co Ty, niech si´ stanie” (Mk 14, 36).
Getsemani, to znaczy decydujàce
zderzenie naszego „ja” z Bogiem, to nieunikniona droga dla ka˚dego, ktokolwiek
staje na drodze Êwi´toÊci. Po przekroczeniu tej ostatniej bariery wreszcie jesteÊmy
wolni i wówczas zmienia si´ nasze obcowanie z Bogiem: stajemy si´ Jego „przyjació∏mi”, wchodzàc w wymiar Mi∏osierdzia, które jest czystà i bezinteresownà
Mi∏oÊcià, wykraczajàcà poza wszystkie
nasze kryteria „sprawiedliwoÊci”.
Tym najwa˚niejszym „tak”, z jakim
poddajemy si´ ca∏kowicie uÊwi´cajàcemu
dzia∏aniu Ojca, przenikamy „barier´
d˝wi´ku” wszystkich rzeczy, jakie dzielà
ludzi, i wkraczamy w sam Êrodek rzeczywistoÊci Trójcy Âwi´tej. Mo˚emy „oglàdaç Boga twarzà w twarz” (1Kor 13, 12)
i z Nim decydujemy o losach Êwiata. Poniewa˚ my nie odmówiliÊmy Mu niczego
w naszej ludzkiej naturze, On nie odmówi
nam niczego ze Swej BoskoÊci, dla której
„wszystko jest mo˚liwe” (Mk 14, 36)
i u˚ycza nam wszystkiego, o co Go prosimy. A raczej, wszystkiego tego, o co prosi Duch Âwi´ty, który w nas przebywa.
Âwi´toÊç jest dziÊ w zasi´gu r´ki. Czy
trudno jest zostaç Êwi´tym? Nie∏atwo jest
zaprzeç si´ samego siebie. JeÊli zawierzymy Maryi, wszystko staje si´ ∏atwiejsze.
Dlatego Matka Bo˚a jest matkà naszà.
Ta, która odradza nas do nowego ˚ycia
i ∑aski, jest obecna poÊród nas jak nigdy
przedtem na przestrzeni dziejów. To czasy ostateczne, czasy ostatecznej walki,
czasy naglàce, czasy nieskoƒczonej ∏aski.
JeÊli tylko tego chcemy, mo˚emy dziÊ
przemierzyç bardzo szybko drog´ duchowà, jaka niegdyÊ pociàga∏a za sobà pustelnicze ˚ycie pokutnika. Taki ma byç
dziÊ nasz cel, bardziej ni˚ kiedykolwiek
naglàcy – Êwi´toÊç; ∏atwiej dziÊ jà osiàgnàç, poniewa˚ to jest czas ca∏kowitego
otwarcia si´ Niebios, które wylewajà na
ziemi´ ca∏e swe Âwiat∏o: „Przyjd˝cie,
choç nie macie pieni´dzy…” (Iz 55, 1),
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„Ja pragnàcemu dam darmo piç ze ˝ród∏a wody ˚ycia. Zwyci´zca to odziedziczy
i b´d´ Bogiem dla niego a on dla mnie
b´dzie synem” (Ap 21, 6).
W tym nowym wymiarze Êwi´toÊci, to
znaczy ca∏kowitej za˚y∏oÊci z Bogiem,
nie istnieje ju˚ iloÊciowy stosunek pomi´dzy dobrem a z∏em, poniewa˚ szczypta
Bo˚ego Mi∏osierdzia wa˚y wi´cej ani˚eli
ca∏e morze ludzkiej n´dzy. I w taki w∏aÊnie wymiar musimy wejÊç, i to jak najszybciej. Zbawienie Êwiata nie mo˚e
przyjÊç tylko przez pokut´, poniewa˚ nigdy nie mog∏aby ona zrównowa˚yç ogromu z∏a, które z ka˚dym dniem wzrasta.
Nasze wino ju˚ dawno si´ skoƒczy∏o,
musi wejÊç w Êwiat Moc nowego wina,
cudownego wina, które da poczàtek nowemu oddzia∏ywaniu ∏aski. To nowe wino da nam Ojciec i b´dzie to cud ostatniej godziny, ale my musimy prosiç Go
o ten cud, w imi´ Jezusa i Maryi, w imi´
m´czenników i Êwi´tych, w imi´ niezliczonej liczby dzieci, niewinnych m´czenników obecnych czasów. Mo˚emy
prosiç tak˚e w imi´ ka˚dego z nas bo
ka˚dego z nas Ojciec kocha. Ojciec kocha nas z nieskoƒczonà czu∏oÊcià, gdy˚
dzi´ki Jego ∏asce staliÊmy si´ Jego dzieçmi. Mo˚emy i powinniÊmy mówiç do
niego: „Tatusiu, przyjd˝!” (cdn)
o. Andrea D’Ascanio.

Co Ty na to?
Âmierç – wzniesienie
z gniazda do gwiazd
W ciàgu ostatnich dni, jak sàdz´
wszyscy odwiedziliÊmy groby swoich
najbli˚szych. UdaliÊmy si´ do miejsc,
gdzie pochowani sà nasi zmarli. Przywo∏aliÊmy wspomnienia o tych, którzy spoczywajà pod p∏ytami nagrobkowymi.
Groby sà miejscami, gdzie najbardziej
uwidacznia si´ kruchoÊç ludzkiej egzystencji. Tam odczuwamy bezpoÊrednio
zale˚noÊç od naszego Zbawiciela. Cmentarz jest miejscem, gdzie nawet osoba
niewierzàca sk∏onna jest do modlitwy.
Cmentarze to miejsca, w których grzesznik uderza si´ w piersi i prosi o przebaczenie. RzeczywistoÊç grobu jest wezwaniem dla ka˚dego cz∏owieka do nawrócenia i wiary w Ewangeli´. Wizyta
na cmentarzu sk∏ania nas, aby pomimo
ÊmiertelnoÊci zwyci´˚y∏o w nas ˚ycie,
któremu nie ma koƒca, a które daje Jezus

Chrystus. Groby szepczà do nas opowiadajàc o tym, abyÊmy nie omin´li Nieba
wiecznoÊci. Cmentarz jest miejscem
wielkich przes∏aƒ, dialogu pomi´dzy
Niebem i Ziemià, pomi´dzy wiecznym
i przemijajàcym, tym, co dziÊ i tym, co
jutro. Jest to tak˚e rozmowa pomi´dzy
tymi, którzy oddali ˚ycie za naszà wolnoÊç i nami, którzy korzystamy z owoców uÊwi´conych ich krwià.
Stanie przy grobie bez nadziei na
wiecznoÊç i powtórne ˚ycie dzi´ki Jezusowi Chrystusowi, by∏oby gorzkà m´kà,
rozpaczà, beznadziejà, b∏´dem i obcià˚eniem. Ale stanie przy grobie z chrzeÊcijaƒskim przekonaniem o nieprzemijalnoÊci dzi´ki zmartwychwstaniu Jezusa budzi nadziej´, przywraca Êwiat∏o i kieruje
myÊli na ponowne spotkanie w domu Ojca Niebieskiego, gdzie zniknie ka˚da ∏za
z zap∏akanych twarzy.
Historia ludzkoÊci do przyjÊcia Jezusa by∏a królowaniem Êmierci. Chrystus
zmienia t´ rzeczywistoÊç w królowanie
˚ycia. On przez swojà Êmierç zwyci´˚y∏
Êmierç i dlatego móg∏ powiedzieç po
zmartwychwstaniu: „Dlaczego szukacie
˚ywego pomi´dzy umar∏ymi!” Ludzie
oczywiÊcie nadal umierajà, lecz umierajà
z Chrystusem, aby ˚yç z Nim wiecznie.
Po tym jak Jezus odsunà∏ kamieƒ grobowy chrzeÊcijaƒskie cmentarze nie sà ju˚
miastami umar∏ych, miejscem Êmierci
i bólu, lecz polami, na których Bóg posia∏
ziarno pszeniczne, z którego, gdy ustanà
wiatry i skoƒczy si´ zima, wykie∏kuje nowe ˚ycie. T´ prawd´ pi´knie opisa∏ poeta
Mak Dizdar: „Âmierç nie jest koƒcem,
gdy˚ Êmierci w istocie nie ma. Nie ma
koƒca. Âmiercià jest jedynie oÊwietlona
droga wznoszàca z gniazda do gwiazd”.
Je˚eli tà Êcie˚kà przeszed∏ sam Bóg czegó˚ my si´ boimy; je˚eli Matce Bo˚ej
miecz boleÊci przebi∏ serce ze smutku za
Synem, dlaczego i my nie mielibyÊmy
oblewaç ∏zami Êcie˚ek swoich najbli˚szych, którzy nas – jak uczy wiara – opuÊcili tylko na pewien czas.
o. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Papie˚ ojcu Jozo: „B∏ogos∏awi´
Ci´...”. To by∏o wi´cej ni˚ niespodzianka
i zaskoczenie, kiedy grupa polskich pielgrzymów, na spotkaniu w Sirokim Brijegu 21 sierpnia 2002r., wr´czy∏a ojcu Jozo

b∏ogos∏awieƒstwo apostolskie Jana Paw∏a
II, w którym m. in. papie˚ „z serca b∏ogos∏awi i prosi o nowe wylanie ∏ask i darów
niebiaƒskich, i o nieustannà opiek´ NajÊwi´tszej Maryi Panny” dla niego. W∏asnor´cznie podpisane przez Ojca Âwi´tego b∏ogos∏awieƒstwo przysz∏o w momencie, w którym o. Jozo, wydawaç by si´
mog∏o, znajduje si´ w najwi´kszym ucisku w swojej misji g∏oszenia or´dzi Królowej Pokoju. Jest to gest czu∏oÊci ze strony Boga, którego nigdy nie brakuje, aby
dodaç odwagi swoim uczniom.
III mi´dzynarodowe spotkanie dla
par ma∏˚eƒskich odb´dzie si´ w Medziugorju od 13 do 16 lutego 2003 roku.
Tematem spotkania jest: „UmieÊçcie Boga na pierwszym miejscu w waszych rodzinach”. Prowadzàcy: o. Ljubo Kurtoviç OFM. Prosimy zabraç ze sobà: radio
ze s∏uchawkami i Pismo Âwi´te. Koszt =
26 Euro za jednà par´ ma∏˚eƒskà, zakwaterowanie w zakresie w∏asnym. Zg∏oszenia mo˚na dokonaç osobiÊcie w Informacji sanktuarium telefonicznie pod numer
00 387 36 651 988 lub na e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr. Liczba uczestników jest ograniczona, zg∏oszenia najpó˝niej do koƒca grudnia.
X mi´dzynarodowe spotkanie dla
osób prowadzàcych centra pokoju
i medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne zwiàzane
z Medziugorjem odb´dzie si´ w dniach
od 23 do 27 lutego 2003 r., tematem
spotkania b´dzie: „Istota Medziugorja”.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapewniamy t∏umaczenie symultaniczne. Koszt
wynosi 62 Euro za osob´: wyk∏adowcy,
t∏umaczenie tekstów, t∏umaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad w ostatni dzieƒ. Ka˚dy z uczestników otrzyma
akredytacj´, która umo˚liwi wzi´cie
udzia∏u w pracach seminarium. Zakwaterowanie w ramach w∏asnych. Nale˚y zabraç ze sobà radio ze s∏uchawkami. Wyk∏adowcami tegorocznego spotkania b´dà: o. dr Ljudevit Rupãiç, o. Petar Ljubiãiç, o. Svetozar Kraljeviç, dzieƒ skupienia poprowadzà: o. Jozo Zovko i o.
Ljubo Kurtoviç. Zg∏oszenia jak wy˚ej.

Byç Êwi´tym trzeciego
tysiàclecia
Listopad miesiàc poÊwi´cony w szczególny sposób rozwa˚aniom o Êwi´toÊci.
Ojciec Karl Walner, austriacki cysters,
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obecny na festiwalu w Medziugorju, nakreÊli∏ w sposób nieco ironiczny, lecz ∏atwy do zrozumienia, to co Papie˚ powierza dzisiaj m∏odym jako misj´.
Temat jest bardzo obszerny – zaczyna m∏ody zakonnik – niemniej jednak
spróbuj´ powiedzieç co trzeba zrobiç,
˚eby zostaç Êwi´tym! Przede wszystkim musimy wyjaÊniç znaczenie s∏owa
Êwi´ty, ˚ebyÊcie nie myÊleli, ˚e macie
staç si´ jak te gipsowe figurki, których
pe∏no w koÊcio∏ach, albo ˚e macie staç
grzecznie w kàcie, ze z∏o˚onymi r´kami i z oczami nabo˚nie utkwionymi
w niebo...
Dzisiaj wszyscy chcemy tego samego,
to znaczy chcemy byç pi´kni. Âwi´toÊç
nie jest zbyt popularna, ale za to wszyscy
chcà byç pi´kni. Pi´knoÊç cia∏a rozwin´∏a prawdziwy przemys∏ i sta∏a si´ dziÊ
wielkim idea∏em, lecz równie˚ ogromnym oszustwem. Chcia∏bym, ˚eby wszyscy stali si´ pi´kni, nie tylko na zewnàtrz,
ale i w wewnàtrz. A takie pi´kno nazywa
si´ w KoÊciele Êwi´toÊcià. Byç Êwi´tym,
to znaczy promieniowaç pi´knoÊcià wewn´trznà. Na kilka dni przed moimi
Êwi´ceniami kap∏aƒskimi spotka∏em najpi´kniejszà kobiet´ Êwiata: Matk´ Teres´
z Kalkuty. Uderzy∏a mnie przede wszystkim jej twarz, poorana g∏´bokimi
zmarszczkami, a przecie˚ promieniujàca
szczególnà si∏à, si∏à, która pochodzi∏a
z jej zjednoczenia z Bogiem.
„Salon Pi´knoÊci”. Panu Bogu
spodoba∏o si´ daç nam miejsce, w którym stajemy si´ pi´kniejsi i gdzie
oczyszczajà si´ nasze miejsca: konfesjona∏. Niech wasze grzechy nie zasmucajà was, nawet jeÊli wydaje si´ wam, ˚e
zawsze sà takie same. Znowu przynieÊcie je do konfesjona∏u, i pozwólcie, by
Pan Bóg w was dzia∏a∏. Nigdy nie istnia∏
na tym Êwiecie ˚aden Êwi´ty, który pewnego pi´knego dnia móg∏by powiedzieç:
„No prosz´, teraz to ja ju˚ jestem taki
Êwi´ty, ˚e nie musz´ si´ wi´cej spowiadaç”. Przeciwnie, im bardziej cz∏owiek
zbli˚a si´ do Boga, tym bardziej cià˚à
mu nawet najmniejsze grzechy. Zatem
jeÊli wyznamy nasze grzechy na spowiedzi, nie stanowià ju˚ one przeszkody na
drodze ku Bogu, lecz raczej Êrodek pomagajàcy nam kroczyç tà drogà.
Trzy rady, ˚eby zostaç Êwi´tym. Po
pierwsze: trzeba byç uparciuchem, nast´pnie gwa∏townikiem i wreszcie zuchwalcem... Rzecz jasna, chodzi tu
przede wszystkim o „Êwi´ty upór”. Ta
zaleta przydaje si´ równie˚ w mi∏oÊci.

Bo sàdz´, ˚e nie istnieje mi∏oÊç od pierwszego wejrzenia, istnieje jedynie zakochanie od pierwszego wejrzenia, inaczej
mówiàc rozpala si´ w sercu ogieƒ p∏onàcy entuzjazmem. Zakochaç si´, to ju˚
pi´kna rzecz, ale trzeba, ˚eby zakochanie
wzrasta∏o przemieniajàc si´ w mi∏oÊç.
Jakby nie by∏o, to wszystko wymaga du˚o czasu, wysi∏ku i codziennej walki,
krótko mówiàc: wytrwa∏oÊci.
Tak samo jest z naszà relacjà wobec
Boga. W przypowieÊci o siewcy Pan Jezus mówi, ˚e jeÊli ziarno upadnie na p∏ytkà gleb´, szybko wi´dnie. Dowiedzcie
si´ wi´c, ˚e Medziugorje zaczyna si´ po
Medziugorju. Tu jesteÊcie pe∏ni entuzjazmu, ale kiedy wrócicie do domu, trzeba
b´dzie z uporem realizowaç to, o co prosi was Matka Bo˚a.
Wszyscy Êwi´ci byli uparci. W Starym Testamencie czytamy, jak Patriarcha Jakub – ojciec Izraela – ca∏à noc walczy∏ z anio∏em Bo˚ym. O Êwicie anio∏
próbowa∏ odejÊç, ale Jakub powstrzyma∏
go mówiàc: „nie puszcz´ ci´, dopóki
mnie nie pob∏ogos∏awisz!”. Kiedy zosta∏em ksi´dzem, te s∏owa bardzo mi si´
przyda∏y, bo ˚eby zostaç ksi´dzem, naprawd´ trzeba byç upartym! Na drodze
spotyka si´ niezliczonà iloÊç krzy˚y,
wielkich i ma∏ych. Cz´sto wydaje si´
nam, ˚e Pan Bóg zupe∏nie nas opuÊci∏.
I to jest odpowiedni moment, ˚eby powiedzieç: „Nie puszcz´ ci´, dopóki mnie
nie pob∏ogos∏awisz!”.
Nie tylko odwa˚ni, ale nawet i gwa∏towni. JesteÊmy wezwani do tego, ˚eby
byç prawdziwymi entuzjastami Boga i ˚eby mieç tak wielkà si∏´ wewn´trznà, ˚e
ma byç widoczna i na zewnàtrz. Dlaczego
my, chrzeÊcijanie, prze˚ywamy coÊ w rodzaju kompleksu ni˚szoÊci? Dlaczego jesteÊmy tak tchórzliwi, kiedy mamy daç
Êwiadectwo naszej wiary? PowinniÊmy
byç wdzi´czni naszemu Papie˚owi Janowi Paw∏owi II, za to, ˚e daje KoÊcio∏owi
tak wielu Êwi´tych i b∏ogos∏awionych. Na
ich przyk∏adzie mo˚na jasno zobaczyç, ˚e
oni te˚ byli lud˝mi z krwi i koÊci, z mnóstwem grzechów i s∏aboÊci, a jednak byli
wielcy w swej odwadze Êwiadków wiary.
PowinniÊmy mieç takà samà odwag´, jak
Êw. Franciszek, który potrafi∏ zwróciç
w∏asnemu ojcu wszystko, co posiada∏.
Odwag´ Êw. Proboszcza z Ars, pokutujàcego za tych, których spowiada∏. Odwag´
Êw. Maksymiliana Kolbe, który odda∏
w∏asne ˚ycia za ojca rodziny.
Prze˚ywaç „Êwi´tà zuchwa∏oÊç”. Kiedy spotykamy ludzi, ˚yjàcych wed∏ug

wzorców proponowanych przez Êwiat,
zastanawiamy si´ czy naprawd´ jesteÊmy normalni: chodzimy do KoÊcio∏a,
kiedy ju˚ prawie nikt tam nie chodzi...
Modlimy si´, podczas gdy inni uwa˚ajà
to za zb´dne... Staramy si´ przebaczaç
i byç pokornymi, podczas gdy inni sunà
do przodu w egoistyczny sposób... Wydaje si´ nam, ˚e jesteÊmy w b∏´dzie, tylko dlatego, ˚e Êwiat pokazuje nam, jakoby ˚ycie bez Boga by∏o ca∏kiem normalnà sprawà. Ale w∏aÊnie to jest b∏àd!
Trzeba modliç si´ o otrzymanie tej ∏aski, ˚eby nie wstydziç si´ okazywania
naszej wiary. Obawiamy si´, ˚e wyjdziemy na wariatów? Ale˚ nie mo˚e nas spotkaç nic lepszego! Pan Jezus powiedzia∏
do swoich uczniów: „B∏ogos∏awieni jesteÊcie, kiedy wyÊmiewajà si´ z was, kiedy was przeÊladujà”.
W moim ˚yciu zawsze widzia∏em, ˚e
odwa˚ne wyznanie wiary ma moc przemieniania innych i burzenia tej fa∏szywej
idei, ˚e dzisiaj cz∏owiek mo˚e byç szcz´Êliwy bez Boga. Kto jest o tym przekonany, oszukuje samego siebie. I wtedy
przychodzi odpowiednia chwila na naszà
„Êwi´tà zuchwa∏oÊç”, ˚eby pokazaç mu
drog´, do osiàgni´cia prawdziwego
szcz´Êcia.
Nowe szaty króla. Wszyscy znajà
bajk´ o pewnym królu, tak pró˚nym, ˚e
zamówi∏ na szczególnà okazj´ szaty,
które mia∏y wszystkich olÊniç. Krawcy
– oszuÊci, zaproponowali mu ubranie
uszyte ze specjalnej tkaniny, niewidzialnej jakoby dla oczu g∏upców.
W rzeczywistoÊci szaty te wcale nie istnia∏y, i ∏udzàc si´, ˚e nosi na sobie nadzwyczajne szaty (i w przekonaniu, ˚e
jest naprawd´ inteligentny), król wystàpi∏ przed swymi poddanymi. Nikt nie
mia∏ odwagi nic powiedzieç, ˚eby nie
wyjÊç na g∏upka. Ka˚dy wola∏ wmówiç
sobie, ˚e król naprawd´ ma wspania∏e
szaty. Z∏udzenie trwa∏o, dopóty dopóki
jakieÊ dziecko nie krzykn´∏o, ˚e król
jest nagi, mówiàc prawd´, dodajàc
w ten sposób odwagi tak˚e i pozosta∏ym, którzy zostali oszukani.
My równie˚ ˚yjemy dziÊ w Êwiecie
genialnych oszustw. ˚ycie bez Boga,
bez modlitwy, bez sakramentów jawi si´
przed nami jako pi´kne i pon´tne, ale
w rzeczywistoÊci jest k∏amstwem. Wi´c
musimy byç wystarczajàco zuchwali,
jak to dziecko z bajki, i powiedzieç
Êwiatu: „Chodzicie nago! Chod˝cie,
uwierzcie w Jezusa i Maryj´, a znajdziecie szcz´Êcie”.
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Serwis Rodzinny
Obory 2002
Homilia – o. Piotra M´czyƒskiego

Wezwanie
do wynagrodzenia
Umi∏owani w Chrystusie Panu!
Drodzy Pielgrzymi zgromadzeni
w Imieniu Maryi, Pani Fatimskiej!
Pos∏uchajmy najpierw „Wspomnienia” siostry ∑ucji: By∏o to w roku 1916.
Pewnego dnia razem z moimi kuzynami
Franciszkiem i Hiacyntà poszliÊmy z naszymi owieczkami za pole moich rodziców, które znajduje si´ u podnó˚a góry,
zwrócone w kierunku wschodnim. Przed
po∏udniem zaczà∏ padaç drobniutki
deszcz, troch´ wi´kszy od rosy. WeszliÊmy po stoku góry, a nasze owieczki
w Êlad za nami, aby znale˝ç schronienie
w skalnej grocie. Znajduje si´ ona
w Êrodku gaju oliwnego... Nagle zerwa∏
si´ silny wiatr, potrzàsa∏ drzewami, a my
patrzyliÊmy, co si´ dzieje, bo dzieƒ by∏
pogodny. Widzimy wtedy, ˚e ponad gajem oliwkowym kieruje si´ w naszà
stron´ jakaÊ postaç. W miar´, jak si´
przybli˚a∏a, mogliÊmy rozeznaç jej rysy:
m∏odzieniec 14-15 letni, bielszy od Êniegu, przeÊwietlony promieniami s∏onecznymi, by∏ prze˝roczysty, jak kryszta∏.
A by∏ bardzo pi´kny. Zbli˚ywszy si´ do
nas powiedzia∏: ,,Nie bójcie si´, jestem
Anio∏em Pokoju, módlcie si´ razem ze
mnà” i ukl´knàwszy pochyli∏ g∏ow´ do
ziemi i kaza∏ nam powtarzaç trzy razy te
s∏owa:,, O mój Bo˚e, wierz´ w Ciebie,
uwielbiam Ci´, ufam Tobie i kocham
Ci´. Prosz´, byÊ przebaczy∏ tym, którzy
nie wierzà, Ciebie nie uwielbiajà, nie
ufajà Tobie i nie kochajà Ciebie”. Potem wstajàc rzek∏:,, Módlcie si´ tak! Serca Jezusa i Maryi s∏uchajà uwa˚nie waszych s∏ów i próÊb”. Te s∏owa wyry∏y
si´ w naszej pami´ci tak, ˚e nigdy ich
nie zapomnieliÊmy. Odtàd padaliÊmy
cz´sto na ziemi´ i modliliÊmy si´ s∏owami Anio∏a a˚ do znu˚enia. Po d∏u˚szym czasie, pewnego letniego dnia,
gdyÊmy sp´dzali w domu przerw´ obiadowà, bawiliÊmy si´ przy studni, którà
mieli moi rodzice na podwórku. Nagle
widzimy ko∏o nas t´ samà postaç Anio∏a, który przemówi∏: ,,Co robicie, módlcie si´, módlcie si´, wiele! NajÊwi´tsze
Serce Jezusa i Maryi chcà wam okazaç

Mi∏osierdzie. Ofiarujcie zawsze Bogu
Najwy˚szemu wasze modlitwy i ofiary”.
,,Jak mamy pe∏niç ofiary?”– zapyta∏am. Ze wszystkiego, co mo˚ecie sk∏adajcie Bogu ofiary, jako zadoÊçuczynienie za grzechy, którymi jest obra˚any, oraz za nawrócenie grzeszników.
Âciàgniecie w ten sposób pokój na waszà Ojczyzn´. Przede wszystkim przyjmijcie i znoÊcie z poddaniem cierpienie, które Bóg wam zeÊle”.
Na samym poczàtku or´dzia fatimskiego s∏yszymy wi´c, wezwanie anio∏a do
sk∏adania Bogu ofiar, jako akt wynagrodzenia za grzechy, którymi jest On
obra˚any. Wynagrodzenie jest formà zadoÊçuczynienia Bogu za grzechy nie tylko nasze, ale ca∏ego Êwiata. Poniewa˚
ka˚dy grzech jest wykroczeniem przeciwko Bogu, wi´c sprawiedliwoÊç i mi∏oÊç wymaga od nas aktów wynagradzajàcych. Jezus Chrystus przez swojà
Êmierç na krzy˚u raz na zawsze i bez jakichkolwiek ograniczeƒ sta∏ si´ najdoskonalszym wynagrodzeniem Bogu Ojcu za nasze wszystkie grzechy. Bóg ˚àda
jednak od cz∏owieka jego wspó∏czucia
w ofierze swojego umi∏owanego Syna.
Czynimy to przez akty skruchy, a tak˚e
przez dobre uczynki i modlitw´. I chocia˚ wszystko, cokolwiek nie jest grzechem, mo˚e byç Bogu ofiarowane
w Formie osobistego zadoÊçuczynienia,
to jednak najwy˚szà jego formà pozostaje zawsze Eucharystia – Msza Êwi´ta
i adoracja Jezusa obecnego w NajÊwi´tszym Sakramencie. W ka˚dej ofierze
Mszy Êwi´tej przez nasze osobiste
uczestnictwo i s∏owa wypowiedziane
przez kap∏ana, jednoczymy serca z Jezusem, który „z mi∏oÊci, umar∏ za nas, gdyÊmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8).
Przyjmujàc Komuni´ Êwi´tà czynimy
akt zadoÊçuczynienia za nienawiÊç
i oboj´tnoÊç okazywanà Panu Jezusowi,
a tym samym wnosimy nasz wk∏ad
w dzie∏o wynagradzania. Jako cz∏onkowie KoÊcio∏a, mo˚emy i powinniÊmy
wynagradzaç Bogu za grzechy naszych
braci. Przecie˚ jesteÊmy zobowiàzani do
wynagradzania nie tylko za swoje grzechy, ale tak˚e za przewinienia innych,
czyli grzechy ca∏ej ludzkoÊci. W ten sposób mo˚emy wyjednaç u Chrystusa wiele ∏ask dla uratowania grzesznych dusz.
Tego od nas ˚àda sam Bóg. Na Sàdzie
Ostatecznym zadziwi nas pewnie liczba
dusz przebywajàcych w niebie, które nigdy by nie zosta∏y zbawione bez naszej
modlitwy i naszych ofiar.

Powróçmy jeszcze do Êwiadectwa
˚ycia najm∏odszych b∏ogos∏awionych
w historii KoÊcio∏a. Pod koniec pa˝dziernika 1918 r. Hiacynta i Franciszek ci´˚ko zachorowali. Siostra ∑ucja w swoich,,
Wspomnieniach” pisze: „Hiacynta mówi∏a mi czasem: Czuj´ tak wielki ból
w piersiach, ale nie mówi´ nic mojej
matce, chc´ cierpieç dla Pana Jezusa na
zadoÊçuczynienie za grzechy pope∏nione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi,
za Ojca Âwi´tego, i za nawrócenie
grzeszników. Gdy któregoÊ dnia z rana
przysz∏am do niej, zapyta∏a mnie: ,,Ile
ofiar z∏o˚y∏aÊ tej nocy Panu Jezusowi?”
Trzy. Wsta∏am trzy razy odmówiç modlitw´ Anio∏a.,, Ja Mu ofiarowa∏am bardzo
du˚o, nie wiem, ile ofiar by∏o, poniewa˚
mia∏am silne bóle, ale si´ nie skar˚y∏am”. Jej matka wiedzia∏a, jak bardzo nie
lubi∏a mleka. Pewnego dnia przynios∏a
jej wraz z fili˚ankà mleka pi´knà wiàzk´
winogron.,, Hiacynto – rzek∏a – zjedz to.
Je˚eli nie mo˚esz wypiç mleka, zostaw.
A zjedz te winogrona. Nie, moja mamo,
nie chc´ winogron, zabierz je. Daj mi raczej mleka, wypij´ je”. I nie okazujàc
najmniejszej niech´ci, wypi∏a je. Moja
ciotka oddali∏a si´ zadowolona, sàdzàc,
˚e niech´ç jej córki do mleka zanik∏a.
Potem zwróci∏a si´ Hiacynta do mnie
i powiedzia∏a: „Mia∏am takà ochot´ na
te winogrona i tak mi by∏o ci´˚ko wypiç
to mleko, ale chcia∏am z∏o˚yç Panu Jezusowi t´ ofiar´”. Innego dnia z rana znalaz∏am jà bardzo zmienionà i zapyta∏am
jej, czy si´ czuje gorzej. „Tej nocy- odpowiedzia∏a -mia∏am wielkie bóle
i chcia∏am z∏o˚yç ofiar´ Panu Jezusowi
przez nieprzewracanie si´ w ∏ó˚ku i dlatego wcale nie spa∏am”. Innym razem
powiedzia∏a: „Gdy jestem sama, wychodz´ z ∏ó˚ka, aby zmówiç modlitw´ Anio∏a. Ale teraz nie jestem ju˚ w stanie chyliç g∏owy do ziemi, bo upadam. Modl´ si´
jedynie na kl´czkach”.
cdn

Witaç si´ cz´sto z Maryjà
GoÊciem tegorocznych „Strumieni
Wody ˚ywej” by∏ o. Joseph-Marie Verlinde, znany wszystkim jako „specjalista od Wschodu” (Wschodnich praktyk,
transcendencji, wierzeƒ, okultyzmu etc).
Przytaczamy jego katechez´ na temat
Ducha Âwi´tego jako odpowied˝ na powtarzajàce si´ wezwania Matki Bo˚ej,
abyÊmy prosili o Ducha Âwi´tego, gdy˚
posiadajàc Go b´dziemy posiadaç
wszystko.
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DziÊ wieczorem b´dziemy prosiç Pana, by dokonywa∏ cudów, aby na nowo
rozpoczà∏ swoje dzie∏o stworzenia. Dla
Boga ∏atwiej jest wyrwaç z nicoÊci
i stworzyç wszechÊwiat ni˚ uczyniç
Êwi´tego z ka˚dego z nas. Dlatego, ˚e nicoÊç nie jest w stanie przeciwstawiç si´
S∏owu Bo˚emu. Tymczasem my przeciwstawiamy si´. Ale dziÊ wieczorem
chcemy Jemu powierzyç wszystkie nasze przeciwstawienia i przyjàç Ducha
Âwi´tego do naszego ˚ycia. Pragniemy
staç si´ Êwiàtynià Ducha Âwi´tego i to
Êwiàtynià w pe∏ni. Chc´ szczególnie
podkreÊliç ten wymiar naszego wcielenia. Nie tylko najg∏´bsze moje wn´trze
jest stworzone dla Boga, dla Ducha
Âwi´tego, ale ca∏e moje istnienie, tak˚e
moje cia∏o. Âw. Pawe∏ mówi: moje obecne ˚ycie w ciele, prze˚ywam w wierze
w Jezusa Chrystusa, który mnie umi∏owa∏ i wyda∏ siebie za mnie. A wi´c a˚ po
swoje cia∏o Êw. Pawe∏ prze˚ywa swoje
przemienienie w Duchu Âwi´tym.
Bóg nie chcia∏ byÊmy byli czystymi
duchami, jesteÊmy duchami, które sà
wcielone. Ksi´ga Rodzaju –mówi o tym
przepi´knie: Bóg ukszta∏towa∏ nas, tak,
jak garncarz kszta∏tuje swoje naczynie.
On wzià∏ glin´, która nazywa si´ adama
i w swoich d∏oniach ukszta∏towa∏. I w ten
sposób Pismo Âwi´te, mówi mi, ˚e Bóg
niesie mnie w swoich d∏oniach. Ten
Garncarz zna dobrze swój zawód. On nie
naciska zbyt mocno, aby mnie nie zniszczyç, nie zepsuç. I nie cofa swych d∏oni,
bo wtedy bym opad∏, zniszczy∏bym si´.
Jak dobrze jest czuç si´ w d∏oniach Ojca
– Boga, który mnie niesie równie˚ w moim ciele. I Bóg uwa˚a, ˚e moje cia∏o jest
godne tego, by przyjàç Jego tchnienie.
Ju˚ od poczàtku Bóg tchnà∏ w nasze nozdrza tchnienie ˚ycia. A wi´c jesteÊmy
przez to wezwani do komunii mi∏oÊci
równie˚ w naszym ciele. Materia nie jest
porzucona, pozostawiona samej sobie.
Ale w cz∏owieku, poprzez cz∏owieka jest
wezwana do chwa∏y. I to jest w∏aÊnie
konkretna misja cz∏owieka, ˚eby
uwielbiaç Boga równie˚ w materii, poprzez materi´ i przyjàç ∏ask´ Bo˚à tak˚e
w nasze cia∏o.
To jest tak prawdziwe, ˚e w Biblii ró˚ne cz´Êci cia∏a symbolizujà rzeczy. Np.:
wn´trznoÊci oznaczajà mi∏osierdzie
i wspó∏czucie. ∑ono kobiece, to jest to
samo s∏owo, które oznacza po hebrajsku
mi∏osierdzie. To znaczy, ˚e kiedy odchodzimy od sakramentu pojednania,
przechodzimy poprzez ∑ono Bo˚e. Je-

steÊmy na nowo zrodzeni. Nerki w Biblii
oznaczajà ró˚ne pragnienia. Serce jest
tym miejscem, które rozeznaje. W ten
sposób moje cia∏o wyra˚a mojà osob´.
Cia∏o jest objawieniem mojej osoby.
W Jezusie Chrystusie mog´ widzieç
chwa∏´ cia∏a. Na górze Tabor kiedy si´
przemienia, zapowiada w ten sposób
zmartwychwstanie cia∏a. Gdzie Cia∏o
Chrystusa jest ca∏kowicie przeduchowione. To znaczy, ˚e przeszed∏ On przez
ogieƒ Ducha Âwi´tego. A wi´c ca∏y
cz∏owiek jest zaproszony do tego, by
wejÊç w Boga. JeÊli dziÊ wieczorem
o tym mówi´, to dlatego byÊmy wzywali Ducha Âwi´tego, by wstàpi∏ w ca∏à naszà osob´, równie˚ w nasze cia∏o.
W konsekwencji grzechu pierworodnego nasze cia∏o sta∏o si´ m´tne. Jest to
jeden z dramatów grzechu, ˚e nasze cia∏o stawia opór, ju˚ nie s∏ucha Ducha
Âwi´tego. Biblia mówi to w sposób delikatny: Bóg uczyni∏ dla Adama i Ewy tuniki ze skór, w które ich ubra∏. Po hebrajsku wyst´puje tu gra s∏ów, która sugeruje, ˚e cz∏owiek wczeÊniej mia∏ cia∏o
Êwietliste. A grzech sprawi∏, ˚e nasze
cia∏o jest obciàgni´te skórà. I zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa pozwala
nam przewidzieç, jakie b´dzie nasze cia∏o, równie˚ przemienione w ogniu Ducha
Âwi´tego. Poniewa˚ Bóg jest uparty
i idzie do koƒca swojego planu, chce,
aby nasze cia∏o sta∏o si´ uwielbione, abyÊmy cali byli uwielbieni, a˚ po cia∏o. Pami´tacie histori´ wysuszonych koÊci
Izraela w 37 roz. ksi´gi Ezechiela? Odpowiadajàc na s∏owo proroka te koÊci
pokry∏y si´ cia∏em i wsta∏y, jako lud, który jest gotów na uwielbianie Boga. I to
pod wp∏ywem podmuchu Ducha Âwi´tego, tego wichru, który prorok mia∏ zwo∏aç z czterech stron Êwiata. Pan obieca∏ to
tak˚e przez swego proroka Joela: „Wylej´ mego Ducha na wszelkie cia∏o”, równie˚ na twoje i na moje. A wi´c przygotujmy si´, aby równie˚ w naszym ciele
móc prze˚yç Bo˚à ∏ask´.
Czy˚ nie to zapowiada nam historia
zwiastowania? „Duch Âwi´ty zstàpi na
Ciebie i okryje Ci´ swoim cieniem”. Najpierw w ten sposób dotyczy to Maryi.
Ale Sobór mówi nam, ˚e wszystko, co
jest powiedziane o Maryi dotyczy równie˚ ca∏ego KoÊcio∏a. A KoÊció∏ to wy
i ja. A wi´c Duch Âwi´ty zstàpi tak˚e na
nas i okryje nas swoim cieniem. Âw. Ireneusz powiedzia∏ te pi´kne s∏owa: „spoczywajàc na Jezusie, Duch Âwi´ty przyzwyczai∏ si´ do mieszkania w cz∏owie-

ku”. Tak, by móc zstàpiç na Niego zgodnie z planem Ojca. I pomyÊlmy jeszcze
o skandalu, tym w prologu Êw. Jana:
„S∏owo sta∏o si´ cia∏em”, Bóg zaÊlubi∏
cz∏owieczeƒstwo, a˚ po cielesnoÊç. Jak
wielkà godnoÊç ma nasze cia∏o. Wylanie
Ducha Âwi´tego dotyczy wszystkich
wymiarów naszej osoby. Kiedy Êw. Jan
mówi, ˚e Pan Jezus pochylajàc g∏ow´
wyzionà∏ ducha – dok∏adnie – uwolni∏
ducha. Âw. Pawe∏ mówi, ˚e Jezus wyda∏
si´ za nas, natomiast Êw. Jan mówi, ˚e
Jezus wyda∏ ducha, odda∏ ducha. Tymczasem czytamy dalej w Ewangelii, ˚e
Jezus mówi: „Ojcze w Twoje r´ce powierzam mego Ducha”. JeÊli porównamy te dwa teksty, to znaczy, ˚e Pan Jezus
oddaje Ducha Âwi´tego swemu Ojcu, ale
On przyjdzie z powrotem przechodzàc
przez KoÊció∏. Poniewa˚ Pan Jezus oddaje tego Ducha na Maryj´ i Jana, którzy
reprezentujà KoÊció∏ stojàc pod krzy˚em. W ten sposób spe∏niajà si´ te s∏owa,
˚e „umi∏owawszy swoich, do koƒca ich
umi∏owa∏”. On nie tylko daje przebaczenie ludziom, nie tylko mówi, ˚e nie b´dzie si´ mÊci∏ i kara∏, ale chce si´ dzieliç
swoim w∏asnym ˚yciem. Po tych s∏owach odda∏ ducha.
Wiemy, ˚e nied∏ugo potem jeden z ˚o∏nierzy w∏ócznià przebija bok Jezusa.
I ten ˚o∏nierz nie zdawa∏ sobie sprawy
z tego, ˚e otwiera ˝ród∏o wody ˚ywej
dla ca∏ej ludzkoÊci: „JeÊli ktoÊ jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije”,
ten, który wierzy we mnie, „a strumienie
wody wyp∏ynà z Jego wn´trza”. Pan Jezus zmartwychwsta∏y przychodzi do
swoich uczniów i na nowo tchnie
w nich. Daje im pokój i Ducha Âwi´tego.
Chc´ po∏o˚yç tutaj nacisk na konkretnym
dzia∏aniu wylania Ducha Âwi´tego.
W czasie Zes∏ania mo˚na Go by∏o us∏yszeç. On ha∏asowa∏, by∏ widzialny w p∏omieniach ognia, prawie dotykalny. Duch
Âwi´ty nie jest bezosobowà energià, jest
Osobà, ma konkretnà osobowoÊç: np.:
zabrania Êw. Paw∏owi pójÊç w jakiejÊ
miejsce, przeszkadza mu, a popycha go
w innà stron´. Jest osobà tak, jak Ojciec
i Syn. Skutek Jego wylania w Pi´çdziesiàtnic´ jest bardzo konkretny: s∏owo zostaje wyg∏oszone we wszystkich j´zykach basenu Morza Âródziemnego.
Pierwszym owocem Zes∏ania jest koinonia – braterstwo, bardzo konkretne, w∏aÊciwe, które polega na tym, ˚e dzieli si´
dobrami, dzieli si´ S∏owem i ∏amie
Chleb. Owoce te˚ sà konkretne: chorzy
zdrowiejà, charyzmaty dotykajà nas
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w ciele. Âw. Pawe∏ dope∏nia tej nauki
o relacji mi´dzy cia∏em i duchem mówiàc: „JeÊli duch tego, który wzbudzi∏
z martwych Jezusa mieszka w was, to ten,
który wzbudzi∏ z martwych Jezusa Chrystusa, tak˚e ma moc wskrzesiç was
z martwych, wasze cia∏o”.
I mam nadziej´, ˚e po tym wszystkim
jesteÊcie przekonani, ˚e duchowoÊç
Ewangelii jest duchowoÊcià wcielonà. ˚ycie w duchu prze˚ywa si´ równie˚ w naszym ciele. Nasze nawrócenie dotyczy
nawrócenia wszystkich sfer naszego ˚ycia, a˚ po nasze konkretne dzia∏anie.
A konkretne dzia∏anie wymaga u˚ycia
mojego cia∏a. MyÊl´, ˚e jednym z powodów, ˚e nasze nawrócenie nie zawsze ∏àczy si´ ze zmianà naszego dzia∏ania to,
dlatego, ˚e chowamy Ducha Âwi´tego
w takim maleƒkim pokoiku, gdzieÊ tam
w kàciku naszej duszy. I Duch Âwi´ty jest
ÊciÊni´ty. Tymczasem On chcia∏by mieç
du˚o miejsca. Równie˚ w naszym ciele.
Pos∏uchajcie równie˚ tego pi´knego proroctwa z Ksi´gi Hioba: „Wiem, ˚e wybawca mój ˚yje i na koƒcu On powstanie,
i ja z moim cia∏em powstan´ i moimi oczyma cia∏a zobacz´ Boga. Sam go zobacz´
i kiedy ju˚ moje oczy b´dà patrzeç na Niego, to On ju˚ nie odejdzie, nie odwróci si´.
Cia∏o jest stworzone dla Ducha, a Duch
jest dany dla Cia∏a”.
I tu uwaga bracia i siostry. Dzisiaj du˚o
mówimy o duchach, tak, jak du˚o mówimy o ciele. Ale cz´sto one si´ z sobà nie
∏àczà. Tymczasem w chrzeÊcijaƒstwie
cia∏o i dusza sà nierozdzielne. KoÊcio∏owi zarzuca si´, ˚e nie ma doÊç szacunku
dla cia∏a. Natomiast po tym, co powiedzia∏em, widzicie, ˚e nie mo˚emy pogardzaç cia∏em, dlatego ˚e przygotowujemy
go, by by∏o przebóstwione. Nigdy wczeÊniej chyba Êwiat tak bardzo nie ubóstwia∏ cia∏a ludzkiego jak teraz. Troszczy
si´ cz∏owiek o jego pi´kno, o zdrowie,
o ró˚ne przyjemnoÊci, które przez cia∏o
mo˚emy otrzymaç, a to wszystko podobne jest do ba∏wochwalstwa. W dodatku
stara si´ ukryç cierpienie, które jest nieuniknione i degradacje, a przede wszystkim ukrywa si´ Êmierç. To, co Êwiat chce
wywy˚szaç to nie jest rzeczywiste cia∏o,
ale jakieÊ cia∏o wymyÊlone, archetyp,
którego nie ma. Cia∏o w wyobra˝ni narcystycznej, które jest poza czasem, poza
starzeniem si´, poza cierpieniem, które
jest przedmiotem, które naprawd´ nie istnieje. A mimo to jest ubóstwiane, jest ba∏wochwalczo wywy˚szane. Od niego wymaga si´ rozkoszy i najcz´Êciej w nim

chowa si´ dusza cierpiàca, nieszcz´sna.
Dusza, która boi si´ objawiç, ˚e istnieje
i która chowa si´ za fasadà cielesnà, gdzie
zmienia si´ tylko zewn´trzne maski,
z jednej strony cia∏o, które jest traktowane, jak przedmiot z drugiej strony mózg,
jak maszyna. A wszystko razem tworzy
nieszcz´Êliwego cz∏owieka, który robi
wielkie wysi∏ki, ˚eby si´ uÊmiechnàç,
a w momencie, kiedy drzwi si´ zamykajà
i ju˚ nikt go nie widzi, siada i op∏akuje
swoje nieszcz´Êcie. Bóg nie chce, ˚eby
Jego dzieci cierpia∏y takie rozdarcie wewn´trzne. To jest dzie∏em diabolos=diab∏a, a wi´c tego, który rozdziela. Diabe∏
oddziela nas od Boga, od innych i rozdziela wewn´trznie nas samych. A dzia∏aniem Ducha Âwi´tego jest zawsze zbieranie, gromadzenie. Gromadzenie cz∏owieka wewn´trznie w nim samym, wprowadzanie pokoju mi´dzy duszà i cia∏em,
wskazujàc, ˚e cia∏o i duch sà stworzone,
aby przyjàç Ducha Âwi´tego. Cz∏owiek
jest jak kielich, który jest zwrócony ku
niebu. Przeznaczony do tego, by byç
nape∏nionym Duchem Âwi´tym. Wa˚ne
jest aby s∏owa: „wy jesteÊcie Êwiàtynià
Ducha Âwi´tego”, sta∏y si´ dla was rzeczywistoÊcià. Âw. Pawe∏ mówi, „ju˚ nie
nale˚ycie sami do siebie. Poniewa˚ zostaliÊcie odkupieni, uwielbiajcie, wi´c Boga
w waszym ciele”.
Nasza wiara musi zmieniç nasz sposób
patrzenia na najdrobniejsze rzeczy w naszym ˚yciu codziennym. „Czy jecie, czy
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie
wszystko na chwa∏´ Bo˚à czyƒcie”. A to
jest mo˚liwe, tylko wtedy, gdy przyjmiemy Ducha Âwi´tego a˚ po czubki naszych palców. Pan Jezus 30 lat ˚y∏ w Nazarecie, ˚eby nauczyç nas tego, ˚e nasza
codziennoÊç, a˚ po najdrobniejsze rzeczy
jest miejscem, w którym mamy uwielbiaç
Boga. Co mówi nam Chrystus zmartwychwsta∏y przez g∏os swych anio∏ów:
„On poprzedza was do Galilei”. A Galilea to nasze ˚ycie codzienne. I w∏aÊnie
tam mamy uwielbiaç Boga a˚ po nasze
cia∏o. Aby staç si´ Êwi´tymi nowego tysiàclecia. Mówi równie˚, ˚e jesteÊmy
Êwiàtynià Ducha Âwi´tego. To nie wystarczy. Poniewa˚ Êwiàtynia jest czymÊ
statycznym. Duch Âwi´ty nie jest lokatorem, ale jest tym, który dzia∏a i chce
˚ebyÊmy wspó∏pracowali z Nim. Chce
zaÊlubiç ka˚de poruszenie naszej duszy,
chce towarzyszyç ka˚demu poruszeniu
naszego cia∏a, aby ca∏e nasze ˚ycie sta∏o
si´ liturgià. Tutaj jest taki realizm zamieszkiwania Ducha Âwi´tego, który

zrozumiemy lepiej poprzez zamieszkiwanie Chrystusa. ˚ycie chrzeÊcijaƒskie jest
˚yciem w duchu, a wi´c ˚ycie w Duchu
Chrystusowym, a wi´c ˚yciem w Chrystusie. On w nas, a my w Nim. Ale On
jest w nas poprzez swego Ducha. Dla naszej wyobra˝ni ∏atwiej jest, gdy mówimy,
˚e to Chrystus jest w nas. Z wysokoÊci
krzy˚a, kiedy Pan Jezus tchnà∏ swojego
Ducha na KoÊció∏ mo˚emy powiedzieç,
˚e Jezus nie umar∏, poniewa˚ On ˚yje
w nas poprzez swojego Ducha. Ten realizm naszej wiary, bracia i siostry, jest
podstawowy. Bóg ˚yje w was. I to ˚ycie
Bo˚e jest mocniejsze ni˚ naturalne ˚ycie,
które si´ skoƒczy w pewnym momencie,
a ˚ycie w duchu nie skoƒczy si´ nigdy.
Jak chcielibyÊcie, ˚eby chrzeÊcijanin
móg∏ uwierzyç w reinkarnacj´? Po có˚
mia∏bym wracaç na ziemi´, je˚eli moje
˚ycie jest ju˚ w Bogu. JeÊli Bóg ju˚ ˚yje
we mnie: „Ju˚ nie ja ˚yj´, lecz ˚yj´ we
mnie Chrystus” – mówi Êw. Pawe∏. I to
nie jest tylko coÊ, co nas dotyczy jutro,
czy pojutrze, ale to jest prawdziwe – teraz
i dzisiaj. Gdyby oczy naszego serca mog∏y si´ otworzyç, nie bylibyÊmy w stanie
znieÊç widoku mocy chwa∏y, która spoczywa na ka˚dym z nas. Âwiat∏o Ducha
Âwi´tego, by nas oÊlepi∏o.
A teraz wracam do zamieszkiwania
Ducha Âwi´tego i do Chrystusa. Duch
Âwi´ty objawia nam to, co przychodzi od
Jezusa. On bierze to, co jest Jezusowe
i pozwala nam poznaç. W ten sposób ˚ycie w Duchu pozwala mi wejÊç w Ewangeli´, która jest Chrystusem. Obie rzeczy
sà konieczne i Duch i S∏owo. JeÊli mam
tylko Ducha, a nie odnosz´ si´ do S∏owa
to ryzykuj´, ˚e odjad´ gdzieÊ w takà galaretowatà mistyk´, która nie ma ju˚ nic
wspólnego z chrzeÊcijaƒstwem. Uwa˚ajcie na iluminizm, bo to by∏ by charyzmatyk, który pojecha∏ z∏à drogà, który ju˚
nie odnosi si´ do S∏owa Bo˚ego. Ale
uwa˚ajmy te˚ na odwrotnà stron´. Zwracanie si´ tylko do S∏owa Bo˚ego bez ˚ycia w Duchu Âwi´tym, to ryzyko wejÊcia
w woluntaryzm, który jest sterylny. Potrzebujemy obu: S∏owa, które wskazuje
nam drog´ i Ducha, który b´dzie nas
niós∏ na tej drodze.
Nie zapominajmy, ˚e naszym wzorem jest Maryja. Maryja, która by∏a pe∏na ∏aski. Pe∏na Ducha Âwi´tego – do tego
stopnia, ˚e kiedy otwiera∏a usta to prowokowa∏a wylanie Ducha Âwi´tego. To
w∏aÊnie, dlatego powtarzamy w kó∏ko
ZdrowaÊ Maryjo. Kiedy pozdrawiam
Maryj´ odmawiajàc ró˚aniec, Ona, która
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jest bardzo dobrze wychowana, odpowiada mi – I ja ciebie pozdrawiam Józefie –
i w ten sposób prowokuje we mnie wylanie Ducha Âwi´tego. To, co mówi´ jest
w Biblii, bo to si´ zdarzy∏o w∏aÊnie
w momencie nawiedzenia El˚biety. Co
El˚bieta powiedzia∏a? „Kiedy us∏ysza∏am
Twoje pozdrowienie, poczu∏am, ˚e dzieciàtko poruszy∏o si´ z radoÊci w moim ∏onie”. Maryja powiedzia∏a tylko – witam
Ci´ kuzynko El˚bieto – i pach! wylanie
Ducha Âwi´tego na El˚biet´. I dlatego,
bardzo dobrze jest, witaç si´ cz´sto
z Maryjà, aby w ten sposób przyjmowaç Ducha Âwi´tego do naszego ˚ycia.
Jest to równie˚ wybór ca∏kowitej zale˚noÊci. Ja ju˚ nie jestem panem na moim
okr´cie, ale nie jestem niewolnikiem. Jest
KtoÊ inny, kto poÊlubia moje myÊlenie,
moje dzia∏anie, moje oceny. Mog´ odmówiç. Ale jeÊli chc´ rzeczywiÊcie ˚yç
w Duchu Âwi´tym, to szukam tego towarzystwa, poniewa˚ jest ono najcenniejsze:
Duch Âwi´ty objawia mi Syna, a Syn objawia mi Ojca. Koniecznie potrzebuj´
Ducha Âwi´tego, aby móc ˚yç zjednoczony z Jezusem, a poprzez Jezusa odnale˝ç mego Ojca. To, co narodzi∏o si´
z cia∏a jest cia∏em, ale co narodzi∏o si´
z ducha jest duchem. Nie dziw si´, ˚e mówi´ Ci, trzeba Ci si´ powtórnie narodziç.
„Wiatr wieje k´dy chce i szum jego s∏yszysz, ale nie wiesz skàd przychodzi i dokàd podà˚a”. Tak samo jest z ka˚dym,
który narodzi∏ si´ z Ducha: nie wie gdzie
pójdzie, po prostu chce iÊç za Tym, który
prowadzi jego ˚ycie.
Cz´sto mówi´ w mojej Wspólnocie, ˚e
wspó∏praca z Duchem Âwi´tym to podniesienie ˚agli i próba takiego ustawienia
∏ódki, aby pochwyciç, jak najwi´kszy
wiatr Ducha Âwi´tego w ˚agle, a Jezusowi pozwoliç usiàÊç u steru. W tej sytuacji
mo˚ecie wziàç jasiek pod g∏ow´ i spaç.
No, ostatnie zdanie nie jest ca∏kiem prawdziwe, bo szczerze mówiàc z,, Tymi Dwoma ” w ∏ódce, zbyt du˚o si´ nie naÊpi. Nawrócenie ku Chrystusowi jest nowym narodzeniem, jest zrodzeniem do nowego
˚ycia. Z zwiàzku z nowym ˚yciem jest
nowe dzia∏anie. Masmedia nic nie zrozumia∏y. Trudno mieç do nich pretensje, bo
oni nie wiedzà, co to znaczy ˚ycie w duchu. Przedstawiajà chrzeÊcijaƒstwo, jako
moralizm. Ale to jest wszystko oprócz
moralizmu. To jest onkologiczna transformacja, nowe ˚ycie, które objawia si´
w nowym dzia∏aniu. I to, co KoÊció∏ nam
mówi – narodzisz si´ z Ducha Âwi´tego –
pami´tajcie, ˚e sà takie rzeczy, których lo-

gicznie nie b´dziesz robi∏. KoÊció∏ niczego nam nie zabrania, KoÊció∏ tylko wskazuje nam drog´, którà wybraliÊmy ju˚
wczeÊniej wybierajàc Chrystusa. I to, co
wydaje si´ niemo˚liwe dla Êwiata, tym
chrzeÊcijanin mo˚e ˚yç: „Nie mocà, nie
si∏à naszà, lecz mocà Ducha Âwi´tego”.
Jestem przekonany, ˚e byliÊcie zachwyceni tym wersetem po pierwszym waszym spotkaniu z Duchem Âwi´tym. Tylko problem jest w tym, ˚e po jakimÊ czasie gubimy si´, próbujemy na nowo sami
pochwyciç ster naszego ˚ycia. I dla tych
z was, którzy przedstawiajà ten przypadek
– ja niestety te˚ nim jestem – pos∏uchajmy
wezwania Êw. Paw∏a: „O g∏upi, nierozumni, Galaci, kto was uwiód∏?, czy tak
bardzo utraciliÊcie rozum ˚e rozpoczynajàc od Ducha chcecie teraz koƒczyç cia∏em”? Duch Âwi´ty jest naszym ˚yciem,
niech On sprawia nasze dzia∏anie. Âw. Pawe∏ nas zach´ca i daje nam klucz do rozeznania (Ga 5, 16-24) kto w nas dzia∏a. Nawet, kiedy przygotowujemy coÊ dla Boga,
je˚eli mi´dzy nami b´dzie panowa∏ pokój,
radoÊç, duch s∏u˚by wzajemnej, to Duch
Âwi´ty dzia∏a i wtedy owoce b´dà pi´kne.
Je˚eli sà k∏ótnie, zazdroÊci, podzia∏y, zawiÊci to lepiej od razu si´ zatrzymaç i prosiç Pana, aby pos∏a∏ swojego Ducha Âwi´tego, bo inaczej to, co czynimy b´dzie
bezp∏odne i bez sensu. Amen.
o. Joseph-Marie Verlinde

Mój post i modlitwa
We wsi Marcinków ko∏o Skar˚yska
Kamiennej odby∏y si´ od 2 do 8 sierpnia
2002 kolejne rekolekcje „Post i modlitwa” prowadzone przez o. Rajmunda Guzika. Pierwszy raz uczestniczy∏am w takim spotkaniu, gdzie przez pi´ç dni poÊciliÊmy o chlebie i wodzie, modliliÊmy si´
i uczestniczyli w katechezie. Powszechnie
znany jest nam post w piàtki, kiedy to dla
uczczenia m´ki Pana Jezusa nie spo˚ywamy pokarmów mi´snych, a tu tylko chleb
i woda lub herbata zio∏owa.
W spotkaniu tym bra∏o udzia∏ oko∏o 40
osób w ró˚nym wieku w tym równie˚
m∏odzie˚. W programie ka˚dego dnia
by∏a zbiorowa modlitwa brewiarzowa,
katecheza, droga krzy˚owa, modlitwa
ró˚aƒcowa, Msza Êwi´ta oraz cicha ca∏onocna adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. Opraw´ muzycznà i wokalistycznà prowadzi∏a utalentowana m∏oda
dziewczyna Iwonka, która obdarza∏a nas
swojà radoÊcià i pokojem. Chlebem
i wodà raczyliÊmy si´ trzy razy dziennie

zasiadajàc wspólnie do du˚ego sto∏u nakrytego bia∏ym obrusem.
Wi´kszoÊç osób uczestniczàcych
w rekolekcjach odpowiedzia∏a na apel
Matki Bo˚ej z Medziugorja, która mówi
w swoich or´dziach, ˚e „postem i modlitwà mo˚emy powstrzymaç wojny i niszczàce dzia∏anie si∏ natury”. W Starym
Testamencie czytamy o tym jak Niniwa
zosta∏a uratowana przed zag∏adà, gdy˚
jej mieszkaƒcy pos∏uchali Boga, który
upomina∏ ich przez proroka Jonasza. Niniwici porzucili grzech – podj´li pokut´,
poÊcili i modlili si´, nawet zwierz´tom
nie dawano jeÊç.
We wspó∏czesnych czasach w Fatmie –
1917 oraz obecnie w Medziugorju, Bóg
posy∏a najwi´kszego proroka naszych
czasów, jakim jest Matka Bo˚a. Maryja
w Medziugorju w swoich objawieniach
od 21 lat apeluje o nasze nawrócenie do
Boga, prosi o codziennà modlitw´ ró˚aƒcowà i czytanie Pisma Âwi´tego. Mówi
byÊmy cz´sto uczestniczyli we Mszy
Êwi´tej, która jest najpi´kniejszà modlitwà Êwiata. Wzywa abyÊmy co miesiàc
przyst´powali do spowiedzi Êwi´tej, oraz
zachowywali post w Êrody i piàtki o chlebie i wodzie lub zdobyli si´ na inne wyrzeczenia. Na przyk∏ad: nie oglàdanie telewizji, ograniczenie gadulstwa, nie spo˚ywanie alkoholu, s∏odyczy, narkotyków
i poÊwi´cili wi´cej czasu na modlitw´.
Zalecenie postu nie jest czymÊ nowym. Sam Chrystus da∏ nam przyk∏ad
czterdziestodniowego postu (Mt 4,2; Mt
6,16). Uczniowie Jezusa gdy wrócili
z wyprawy misyjnej, której towarzyszy∏y cudowne uzdrowienia i uwolnienia od
z∏ych duchów – mocà imienia Jezus,
skar˚yli si´ do Zbawiciela, ˚e nie ka˚de
op´tanie uda∏o im si´ wyleczyç. Jezus
odpowiedzia∏ im wtedy „… Ten rodzaj
z∏ych duchów wyrzuca si´ tylko modlitwà i postem” (Mt 17,21).
Wracajàc do mojego doÊwiadczenia
postu o chlebie i wodzie, który praktykuj´ z pewnymi przerwami od dwóch lat,
jak równie˚ podczas rekolekcji z ojcem
Rajmundem, mog´ powiedzieç, ˚e bardzo wa˚ne jest wzbudzenie intencji w jakiej poÊcimy i podj´cie tego trudu z mi∏oÊci do Boga. Wtedy otrzymuj´ ∏ask´
i wyrzeczenie przychodzi mi z ∏atwoÊcià.
Ograniczenie posi∏ków po∏àczone z modlitwà jest rodzajem mojego prezentu,
który przez Maryj´ oddaj´ Bogu. Dajàc
taki prezent cz´sto czuj´ si´ lekka i radosna, odczuwam wtedy ∏atwoÊç skupienia
na modlitwie.
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Post po∏àczony z modlitwà podczas
rekolekcji dopomóg∏ mi zauwa˚yç wyra˝nie moje wady wyp∏ywajàce z mojej
natury, które dotychczas traktowa∏am jako zalety. DoÊwiadczy∏am radosnego
spotkania z Bogiem podczas Mszy Êwi´tej i adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu.
Pi´ciodniowe ˚ycie o chlebie i wodzie
dla mnie i innych uczestników rekolekcji
nie by∏o trudne do zniesienia, nikt nie
czu∏ si´ os∏abiony fizycznie, wszyscy
cieszyliÊmy si´ pogodà ducha.
Mam nadziej´, ˚e wi´cej kap∏anów
w Polsce zacznie prowadziç tygodniowe
rekolekcje „Postu i modlitwy” bo jak widaç ch´tnych na takie spotkania nie brakuje. Matka Bo˚a w swoich or´dziach
mówi, ˚e post jest doskona∏ym sposobem
skutecznej walki z szatanem i jego pokusami. Maryja powiedzia∏a do Widzàcych:
„szatan czyha, drogie dzieci na ka˚dego
cz∏owieka, pragnie wnieÊç niepokój
w ka˚dà codziennà spraw´” – 4.09.86,
„szatan jest silny i pragnie zniszczyç nie
tylko ludzkie ˚ycie ale i przyrod´ i planet´ na której ˚yjecie” – 25.01.91, „szatana
mo˚ecie ca∏kowicie rozbroiç przez post
i modlitw´” – 31.12.82.
Sà to s∏owa kierowane do nas przez
Maryj´ prosto z Nieba. ˙yjmy Jej or´dziami, aby nie musia∏a nad nami p∏akaç.
Otrzyjmy ∏zy z Jej zatroskanego oblicza.
Anna Maria

Kàcik wydawniczy
Redakcja Echa w∏oskiego wyda∏a w postaci
jednego tomu zbiór
pierwszych 100. numerów „Echa”. W Êlad za
nià równie˚ edycja polska
„przymierza” si´ do opracowania podobnego tomu, który b´dzie
zawiera∏ numery archiwalne, poczàwszy
od pierwszego. Aby podjàç si´ takiego
wydania, potrzebujemy informacji, czy
na takà pozycj´ jest zapotrzebowanie.
Dlatego wszyscy Czytelnicy, którzy
chcieliby mieç zbiór „Echa” proszeni sà
o przys∏anie zamówienia do Redakcji podajàc swoje dane z dopiskiem „Zbiór”.
********
21 listopada „Echo” obchodzi swoje 18 urodziny. Msza Êw. z tej okazji
oraz w intencji Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i samego
„Dzie∏a” sprawowana b´dzie tego dnia
o godz. 18.00 w koÊciele Niepokalane-

go Serca NMP w Kielcach – serdecznie
zapraszamy.
Z tej okazji równie˚ przedstawiamy archiwalny 1. numer „Echo”, napisany
przez don Angelo w Êwi´to ofiarowania
Matki Bo˚ej 21 listopada 1984r., który
tytu∏owa∏ po prostu:

Medjugorje
„Przez Maryj´ rozpocz´∏o si´ zbawienie Êwiata i przez Maryj´ musi si´ ono
dope∏niç” – (Monfort, Traktat, n. 49)
Drodzy bracia i siostry, wezwani
przez ∏ask´ do wspó∏udzia∏u w misji
Matki Bo˚ej w tych czasach ostatecznych, powracajàcy z Medziugorja,
z miejsca do którego przyby∏a, aby nauczyç swe dzieci post´powania drogà Jej
Syna, pragnàcy doÊwiadczyç Jej opieki!
W ostatnich dniach poruszy∏y nas wiadomoÊci dotyczàce zakazu pielgrzymowania do Medziugorja, ze strony Konferencji Episkopatu Jugos∏awii (12 pa˝dziernika), jak równie˚ komunikat Komisji z Mostaru, który negatywnie odniós∏
si´ do pielgrzymek, rozpowszechniania
or´dzi oraz rzekomych uzdrowieƒ. Komisja „dostrzeg∏a pewne trudnoÊci natury dyscyplinarnej i teologicznej w or´dziach”, lecz postanowi∏a ponownie zbadaç fakty i „poleci∏a Biskupowi rozwa˚nie wydaç definitywny osàd”. Ponadto
wiemy o powa˚nych trudnoÊciach, z jakimi borykajà si´ ojcowie franciszkanie.
Przeniesiono o. Tomislava (Vlasiçia –
przyp. red), który wiernie przekazywa∏
or´dzia i prowadzi∏ widzàcych oraz pielgrzymów, ponadto: „zewnàtrz walki, wewnàtrz obawy. Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniós∏ nas na duchu przybyciem Tytusa...” (2 Kor 7,4-6). Mamy nowego Tytusa w osobie Arcybiskupa Splitu, który oÊwiadczy∏, ˚e: „nie ma ˚adnych
wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci objawieƒ i or´dzi w Medziugorju, przynajmniej w uj´ciu ogólnym” jak równie˚, ˚e:
„uwa˚a Medziugorje za uzupe∏nienie Fatimy, bardzo wa˚ne dla ca∏ego KoÊcio∏a”
(list do Komitetu Mediolaƒskiego).
„JeÊli nie przyjmiemy Gospy (Matki
Bo˚ej) i oka˚emy, ˚e nie jesteÊmy godni
tak wielkich ∏ask i darów nieba, Gospa
odejdzie: jak wielkà ponosilibyÊmy odpowiedzialnoÊç!”
WyjaÊnia nam on równie˚ owo wyra˚enie „oficjalne pielgrzymki”, zawarte
w zakazie jugos∏owiaƒskich biskupów,
które utar∏o si´ w jugos∏owiaƒskim prawodawstwie (istniejà domys∏y, ˚e tak˚e
z obawy przed w∏adzà komunistycznà).

Uspokaja nasze sumienia, t∏umaczàc
nam, ˚e za „oficjalne” uwa˚ane sà wy∏àcznie pielgrzymki organizowane przez
Diecezje, pod przewodnictwem Biskupów i Kardyna∏ów. (Patrz list do Dyrektora dziennika „Gazetta di Mantova”).
Przychylna postawa J. E. Franjo Franicia, który jest równie˚ Przewodniczàcym
Komisji Doktryny Wiary w Konferencji
Episkopatu Jugos∏awii jak równie˚ Przewodniczàcym Zwiàzku Teologów Jugos∏awii, we W∏oszech znajduje swój odpowiednik w stanowisku Arcybiskupa
Peskary, który prosi Spó∏k´ Adriatyckà,
by nie odwo∏ywa∏a promów na czas miesi´cy zimowych, ze wzgl´du na nieustannie wzrastajàcà licz´ pielgrzymów
udajàcych si´ do Medziugorja.
Kardyna∏ Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, którego ponagla∏
do zaj´cia oficjalnego stanowiska, odpowiedzia∏, ˚e: „cierpliwoÊç jest podstawowym elementem polityki Kongregacji na
tym polu”, niemniej jednak przypomnia∏,
˚e: „Pan Bóg mo˚e przemawiaç równie˚
i w obecnym czasie za poÊrednictwem
zwyk∏ych ludzi i nadzwyczajnych znaków” (Messori, wywiad w miesi´czniku
„Jesus” listopad 1984).
Ostro˚noÊç Stolicy Apostolskiej jak
równie˚ samego Papie˚a, który niejednokrotnie oÊwiadczy∏ osobiÊcie, ˚e jest
otwarty na fakty z Medziugorja, nie nale˚y rozumieç tylko jako nadmiernej przezornoÊci, lecz tak˚e jako zach´t´ by: „nie
gasiç Ducha i nie lekcewa˚yç proroctwa,
wszystko badaç, a co szlachetne – zachowywaç” (1 Tes 5,19).
Wierni, którzy tak˚e i w Lourdes natychmiast odgadli, ˚e Pi´kna Pani by∏a
Maryjà, uprzedzajàc oficjalne uznanie
objawieƒ ze strony w∏adz, odczuwajàc
obecnoÊç Maryi, nap∏ywali ze wszystkich
stron Êwiata, t∏um nieustannie wzrasta∏.
Od koƒca pa˝dziernika po dziÊ dzieƒ,
ka˚dego dnia trzy czy cztery tysiàce gromadzà si´ na modlitwie wieczornej, która
zaczyna si´ o godzinie 17.00 dwiema
cz´Êciami ró˚aƒca, kontynuujà modlitw´
wraz z widzàcymi. O godzinie 18.00 jest
Msza Êw. i trzecia cz´Êç ró˚aƒca, ponadto adoracja, Droga Krzy˚owa i modlitwa
o uzdrowienie chorych, a˚ do godziny
20.00. Dziesiàtki kap∏anów koncelebrujà
codziennie wieczorem Msz´ Êwi´tà.
W pierwszej po∏owie pa˝dziernika przyby∏o 650 kap∏anów! W czasie Êwiàt czy
przy szczególnych okazjach, przybywajà
dziesiàtki tysi´cy wiernych: 100.000 ludzi na Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a.
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2.500 osób z Ameryki zapowiedzia∏o
swój przyjazd na lato przysz∏ego roku.
Lecz to, co jest najistotniejsze, to
fakt, ˚e Maryja naucza dzisiaj zatrwo˚ony KoÊció∏ na ca∏ym Êwiecie, który
cz´sto dostosowuje si´ do okolicznoÊci
˚ycia. Maryja uczy drogi Êwi´toÊci, nie
tylko g∏oszonej, lecz nade wszystko praktykowanej przez pierwszych chrzeÊcijan,
przez ca∏y lud wierny. Za poÊrednictwem
Maryi, doÊwiadczenie modlitwy i ˚ycia
w Chrystusie, które zdawa∏o si´ byç zarezerwowane na u˚ytek uprzywilejowanych, nielicznych grup, przybra∏o postaç
dost´pnà dla wszystkich, sta∏o si´ dziedzictwem prostaczków i ubogich.
Owo ˚ycie nawrócenia, opierajàce si´
na modlitwie, poÊcie, spowiedzi, Mszy
Êwi´tej – o ile to mo˚liwe, codziennej –
pozwala na to, by Bo˚e dzia∏anie przenika∏o nas. Przyjmowane jest ono i praktykowane w∏aÊnie w obecnym czasie, gdy
cz∏owiek, nawet chrzeÊcijanin, zadowala
si´ w∏asnym dzia∏aniem, traktuje Ewangeli´ i KoÊció∏ jak narz´dzie do w∏asnych ludzkich celów.
Nie, tutaj wszystkiego dokonuje Pan
Bóg i to my czekamy, by On zechcia∏
nas u˚yç. Maryja wskazuje nie jakiÊ ˚yciowy schemat, ale zdecydowanà drog´,
która wytrwale prowadzi ku nieustannej
modlitwie, wype∏niajàcej przysz∏e ˚ycie.
Nie jakieÊ zanurzenie si´ w rzeczach
ziemskich, aby utworzyç jakieÊ ziemskie
miasto, lecz pewnoÊç, ˚e ju˚ od teraz nale˚ymy do niebiaƒskiej spo∏ecznoÊci,
abyÊmy zyskali prawdziwe Êwita∏o tak˚e
w sprawach ziemski. K∏adàc nacisk na
modlitw´ i b∏agania zanoszone do Ducha
Âwi´tego, Maryja pragnie uzmys∏owiç
nam, ˚e Duch Âwi´ty jest przeogromnym
darem Serca Jezusowego dla ozi´b∏ych
chrzeÊcijan dnia dzisiejszego. Tylko
z Tym, Który p∏onie w naszych sercach
mo˚emy biec, iÊç do przodu, pokonywaç
trudnoÊci i zniewolenie ze strony z∏ych
mocy. Dzi´ki doÊwiadczeniu Ducha
Âwi´tego nasze s∏owa przestanà byç powtarzaniem wyuczonej lekcji, lecz stanà
si´ g∏oszeniem tego, co czyni Pan Bóg,
a co przewy˚sza wszelkà ludzkà rachub´.
Wczoraj wystarcza∏o minimum wiernoÊci tradycyjnym praktykom religijnym,
poniewa˚ ca∏e Êrodowisko by∏o przyjazne
wierze, ale dziÊ, wobec inwazji z∏a, aby
iÊç pod pràd trzeba tylko ogromnej mi∏oÊci poruszanej Duchem Âwi´tym, mi∏oÊci
przeciwstawiajàcej si´ wszelkim pokusom. Oto co pragnie daç Maryja swym
dzieciom, które jà odnajdà.

Mamy do dyspozycji kasety audio
z nagraniem rozmowy o. Tomislava i o.
Slavko z koƒca pa˝dziernika. Mo˚emy je
wypo˚yczyç. To maleƒkie narz´dzie informacji, które, jak mam nadziej´, Matka
Bo˚a zechce zaakceptowaç, mo˚na b´dzie uzyskaç w niedziel´ po po∏udniu, po
Nieszporach w Villanova.
Królowo Pokoju, módl si´ za nami!
∑àczymy si´ z braçmi i siostrami z S.
Silvestro i Montanara, którzy pokonujàc
wiele przeszkód wyruszajà czterdziestoosobowà grupà do Medziugorja pod koniec tego miesiàca. B´dziemy pami´taç
o nich wszystkich i czekamy na ich powrót. Wróciwszy w pe∏ni si∏... podzielà
si´ z nami.

Niektóre z or´dzi Matki Bo˚ej
14 sierpnia: Matka Bo˚a prosi o odmawianie codziennie ca∏ego Ró˚aƒca oraz
o dwa dni postu (Êroda i piàtek).
Koniec sierpnia: Potrzebuj´ waszych
modlitw, a jeÊli pytacie dlaczego a˚ tyle
modlitwy, obejrzyjcie si´ doko∏a a zobaczycie jak wielki grzech zaw∏adnà∏ Êwiatem. Módlcie si´ wi´c o zwyci´stwo Mego Syna.
I jeszcze: Módlcie si´ i poÊcie sercem.
Niech to nie stanie si´ dla was przyzwyczajeniem, tylko dlatego, ˚e inni tak
czynià.
Dzi´kujcie Panu za to, ˚e pozwoli∏ mi
tak d∏ugo zostaç z wami (or´dzie czwartkowe dla Parafii).
Módlcie si´ przed Krzy˚em na wzgórzu, poniewa˚ Krzy˚ by∏ wzniesiony wed∏ug Bo˚ych planów. Módlcie si´ przed
Krzy˚em o pokój.
Koniec wrzeÊnia: Dzi´kuj´ wszystkim,
poniewa˚ modlili si´ i poÊcili pomagajàc
Jej w realizacji Jej planów. Odmawiajcie
Ró˚aniec w rodzinach. Wieczorem módlcie si´ o nawrócenie grzeszników, poniewa˚ Êwiat pogrà˚y∏ si´ w wielkim
grzechu (przez Jakova).
18 pa˝dziernika: Czytajcie Bibli´
i umieÊçcie jà na honorowym miejscu
w waszych rodzinach, a Ja pobudz´ was
do jej czytania i rozwa˚ania.
25 pa˝dziernik: To jest mój miesiàc
i Pan Bóg pozwoli∏ mi daç wam wiele
∏ask, byÊcie mogli walczyç ze z∏em. Módlcie si´, a ja b´d´ modliç si´ za was.
1 listopad: dziÊ wieczorem nie by∏o
˚adnego or´dzia, bo za ma∏o si´ modliliÊcie.
Przez Jelen´: GdybyÊcie wiedzieli jak
bardzo was kocham, p∏akalibyÊcie z radoÊci. Kiedy ktoÊ przychodzi do was

i prosi o coÊ, dajecie mu to. Ja stoj´ przed
tak wieloma sercami, które pozostajà zamkni´te. Módlcie si´, aby Êwiat przyjà∏
mojà mi∏oÊç.
Do kap∏anów, 13 pa˝dziernika: Drogie
dzieci, dziÊ Pan Bóg pozwoli∏ mi zgromadziç was tutaj, aby przekazaç wam to
or´dzie, skierowane do wszystkich, którzy mnie kochajà. Kochane dzieci, zawsze si´ módlcie, proÊcie, b∏agajcie Boga, aby da∏ wam natchnienie. We wszystkim, co uczynicie, pytajcie o wol´ Bo˚à.
Kochane dzieci, dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.
Villanova, 21 listopada 1984, w Ofiarowanie NMP w Êwiàtyni.

Od Redakcji
Jan Maria Lunetti – to czwarty syn wizjonerki Marii Pavloviç – Lunetti, który przyszed∏ na Êwiat 27 wrzeÊnia 2002r.
Przypominamy o zbli˚ajàcej si´ 2. rocznicy Êmierci o. Slavko Barbaricia. Nowenn´
za jego wstawiennictwem rozpoczynamy od
15 – 23.11. Pielgrzymka na t´ okazj´ od 20
– 27.11.02 – zg∏oszenia tel. 033/877-38-24
W zwiàzku z planowanymi w przysz∏ym
roku rekolekcjami medziugorskimi w Polsce
prowadzonymi przez ojców z Medziugorja,
wszystkich Czytelników prosimy o modlitw´
w tej intencji odmawiajàc V tajemnic´ bolesnà
– Êmierç Pana Jezusa Baranka Ofiarnego.
UWAGA! ZMIANA BANKU
W zwiàzku ze zmianà Banku, ofiary za
„Echo” prosimy kierowaç na poni˚szy adres: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy
S.A. 13201856-117290-27003-23100-10-0
Prosimy o dokonywanie wp∏at na nowe
konto. JednoczeÊnie przez najbli˚szy okres
b´dzie czynne stare konto, dla osób posiadajàcych nasze (firmowe) druki wp∏at.
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
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, M. Balewiczowa
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar

