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„Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ
wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, otwórzcie wasze serce
Bogu poprzez spowied˝ Êwi´tà
i przygotujcie dusz´, aby w waszym sercu ponownie mog∏o narodziç si´ Dzieci´ Jezus. Pozwólcie
Mu, by was przemieni∏ i wprowadzi∏ na drog´ pokoju i radoÊci. Kochane dzieci, zdecydujcie si´ na
modlitw´. Niech wasze serce pragnie modlitwy szczególnie teraz
w tym czasie ∏aski. Jestem blisko
was i or´duj´ za wami u Boga.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Aby Bóg móg∏ ˚yç
Tak jak w ka˚dym or´dziu, równie˚
i w pa˝dziernikowym Matka Bo˚a wzywa∏a nas do modlitwy. Mówi o modlitwie jako
mocnym narz´dziu, dzi´ki któremu Bóg,
w ˚yciu ka˚dego kto si´ Mu powierza i wierzy, mo˚e zdzia∏aç cuda. Modlitwa otwiera
nam oczy, abyÊmy mogli lepiej widzieç,
otwiera oczy serca, którymi mamy patrzeç
na ˚ycie i na innych.
W tym or´dziu natomiast pierwsze wezwanie jakie Matka Bo˚a do nas kieruje jest
wezwaniem do nawrócenia. Jej s∏owa sà
skierowane do ka˚dego cz∏owieka, do ka˚dego serca, które chce us∏yszeç i s∏uchaç tego, co mówi Matka. Wzywa nas do nawrócenia dzisiaj, tak, jak wzywa∏a nas do nawrócenia poprzednio, w ciàgu tych dwudziestu jeden lat objawieƒ. W Jej s∏owach
odbijajà si´ echem s∏owa Êw. Jana Chrzciciela: „Nawróçcie si´ poniewa˚ bliskie jest
królestwo niebieskie, przygotujcie Êcie˚ki
dla Pana” (por. Mt 3,2-3). Równie˚ i dla
nas dzisiaj, poprzez Maryj´, przychodzi
czas ∏aski, w którym królestwo Bo˚e pragnie zamieszkaç w ka˚dym sercu.
Przez Maryj´ przyszed∏ nasz Zbawiciel
Jezus Chrystus, który i w tym roku pragnie
narodziç si´ w naszych sercach. Nawrócenie oznacza zmian´: drogi, myÊlenia, przyzwyczajeƒ, zachowaƒ nieprawid∏owych

B∏ogos∏awiony,
który przychodzi
w Imi´ Paƒskie
i grzesznych. Wszyscy wiemy, ˚e zmiana
jest trudna ale mo˚liwa. Wymaga to od nas
nieustannego czuwania, wytrwa∏oÊci, walki,
upadków ale równie˚ drobnych, codziennych zwyci´stw nad samym sobà.
Jezus mówi nam o drodze wàskiej i trudnej, która prowadzi do ˚ycia i ˚e wybiera jà
niewielu. Jezus pragnie nam powiedzieç, ˚e
na tej drodze b´dziemy upadaç, powstawaç,
pociç si´, m´czyç, ale równie˚ i to, ˚e: b∏ogos∏awieni ci, którzy wytrwajà do koƒca.
˚ycie jest walkà. Przys∏owie mówi: „kto nie
chce walczyç, lepiej aby nie ˚y∏”. Równie˚
Hiob ze Starego Testamentu mówi, ˚e ˚ycie
cz∏owieka jest walkà.
Nasza Matka Maryja przesz∏a t´ samà
drog´, którà my idziemy, ˚y∏a na tym „∏ez
padole”, zna dobrze wszystkie nasze pytania, problemy, cierpienia. Ona umia∏a umieraç dla samej siebie, wyrzekaç si´ samej siebie, aby Bóg móg∏ w Niej ˚yç. Jej wywy˚szenie w Niebie mówi nam, ˚e nie pomyli∏a
drogi, ˚e wybra∏a drog´ w∏aÊciwà. Kiedy
Matka Bo˚a spotka∏a Boga poprzez archanio∏a Gabriela, nie powiedzia∏a mu: zrozu-
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mia∏am co mówisz, ale odpowiedzia∏a: „oto
ja s∏u˚ebnica Paƒska, niech mi si´ stanie
wed∏ug twego s∏owa”. Nie mo˚emy i nie
musimy rozumieç wszystkiego. To co jest
wa˚ne to nasze zaufanie Bogu, taka wiara
jak Maryi, wiara która mog∏a odpowiedzieç:
„oto ja s∏u˚ebnica Paƒska”.
Nawrócenie jest dzie∏em Boga w cz∏owieku, które On czyni wtedy, gdy cz∏owiek
Mu na to pozwoli i otworzy swoje serce.
Nie mog´ sam si´ nawróciç, a tym bardziej
nie mog´ nawróciç innej osoby. To co mog´ zrobiç to pragnàç, szukaç, ze wszystkich si∏ i zdolnoÊci, którymi mnie Bóg obdarzy∏. Problemem nie jest nasze oddalenie si´
od Boga, ale nasza letnioÊç, oboj´tnoÊç
i brak dobrej woli, aby do Boga si´ zbli˚yç,
kochaç i poznawaç Go. Bóg daje si´ tym,
którzy szukajà Go ca∏ym sercem.
Matka Bo˚a wk∏ada nam do serca spowied˝, sakrament pojednania, poprzez który
otwieramy i przygotowujemy serce i dusz´,
aby Jezus móg∏ si´ w nas narodziç. Jezus
równie˚ i dzisiaj pragnie si´ w nas narodziç.
Równie˚ i dziÊ Jezus jest spragniony naszego czasu, modlitwy i serc, które Mu pozwolà w sobie zamieszkaç. Kiedy Jezus wchodzi w ˚ycie cz∏owieka, to ˚ycie to, nie mo˚e
pozostaç i nie jest ju˚ takie same. Nie bójmy
si´ przemiany, zmiany i odrodzenia w Nim
i przez Niego. Przed nami czas Adwentu,
czas w którym oczekujemy na przyjÊcie
Zbawiciela. Pozwólmy Jezusowi na wejÊcie
do naszych domów, rodzin i serc. Niech
drzwi naszych rodzin i serc otworzà si´ na
Bo˚e Narodzenie po wszystkie dni.
Matko nasza, dzi´kujemy Ci, ˚e pokazujesz nam drog´ powrotu do domu, abyÊmy spotkali Boga, którego b´dziemy mogli
nieÊç innym, tak jak Ty Go nios∏aÊ. Dzi´kujemy Ci Matko, ˚e jesteÊ blisko nas i ˚e nie
ustajesz modliç za nami i z nami. Przedstawiam Ci Matko, tych wszystkich, którzy
oddalili si´ od Boga, którzy si´ zagubili na
drogach ˚ycia. Przede wszystkim Matko
powierzam Ci rodziny, w których nie ma
miejsca dla Ciebie i Jezusa. Nie ustawaj, nie
zniech´caj si´ w nawo∏ywaniu i pukaniu do
drzwi naszych serc.
Przez wstawiennictwo 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
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym cd.

Zastrze˚enia wysuwane
wzgl´dem ró˚aƒca
Na celowoÊç takiej inicjatywy wskazujà ró˚norakie refleksje. Pierwsza dotyczy
pilnej potrzeby stawienia czo∏a pewnemu
kryzysowi tej modlitwy, której w obecnym kontekÊcie historycznym i teologicznym zagra˚a nies∏uszne pomniejszanie jej wartoÊci i dlatego rzadko si´ jà
proponuje m∏odym pokoleniom. Niektórzy sàdzà, ˚e nieuniknionà konsekwencjà
centralnego miejsca liturgii, s∏usznie podkreÊlonego przez Sobór Watykaƒski II,
jest zmniejszenie znaczenia ró˚aƒca.
W rzeczywistoÊci, jak wyjaÊni∏ Pawe∏ VI,
modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia
si´ liturgii, ale jest dla niej oparciem,
gdy˚ dobrze do niej wprowadza i stanowi
jej echo, pozwalajàc prze˚ywaç jà w pe∏ni wewn´trznego uczestnictwa i zbieraç
jej owoce w ˚yciu codziennym. Byç mo˚e sà jeszcze tacy, którzy ˚ywià obaw´,
˚e ró˚aniec mo˚e okazaç si´ ma∏o ekumeniczny ze wzgl´du na swój wyra˝nie
maryjny charakter. W rzeczywistoÊci
przynale˚y on do najczystszej perspektywy kultu Matki Bo˚ej, wskazanej przez
Sobór: kultu skierowanego ku chrystologicznemu centrum wiary chrzeÊcijaƒskiej, tak „˚e gdy czci doznaje Matka, to
i Syn [...] zostaje poznany, ukochany
i wielbiony w sposób nale˚yty”. Ró˚aniec na nowo odkryty we w∏aÊciwy sposób jest pomocà, a bynajmniej nie
przeszkodà dla ekumenizmu!

˙ycie kontemplacyjne
Jednak najwa˚niejszym motywem, by
zach´ciç z mocà do odmawiania ró˚aƒca, jest fakt, ˚e stanowi on bardzo wartoÊciowy Êrodek, sprzyjajàcy podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysi∏ku kontemplacji chrzeÊcijaƒskiego misterium, który wskaza∏em w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte jako
prawdziwà „pedagogik´ Êwi´toÊci”, której pod∏o˚em powinno byç „ChrzeÊcijaƒstwo wyró˚niajàce si´ przede wszystkim sztukà modlitwy”. Kiedy we wspó∏czesnej kulturze, mimo tak licznych
sprzecznoÊci, pojawia si´ nowa potrzeba
duchowoÊci, pobudzana równie˚ przez

wp∏yw innych religii, bardziej ni˚ kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze
wspólnoty chrzeÊcijaƒskie sta∏y si´
„prawdziwymi szko∏ami modlitwy”. Ró˚aniec nale˚y do najlepszej i najbardziej
wypróbowanej tradycji kontemplacji
chrzeÊcijaƒskiej. Rozwini´ty na Zachodzie, jest modlitwà typowo medytacyjnà
i odpowiada poniekàd „modlitwie serca” czy „modlitwie Jezusowej”, która
wyros∏a na glebie chrzeÊcijaƒskiego
Wschodu.
(cdn)

Rodzina
zamys∏em Bo˚ym cd
„Bóg stworzy∏ cz∏owieka na swój obraz
i podobieƒstwo”. Ma∏˚eƒstwo rzàdzi si´
jednak wedle ÊciÊle okreÊlonych regu∏.
Kobieta powsta∏a z ˚ebra m´˚czyzny, jest
wi´c cz´Êcià niego samego i dlatego m´˚czyzna powinien kochaç swojà ˚on´ jako
b´dàcà cz´Êcià jego w∏asnego cia∏a. Pismo Âwi´te dodaje: „Dlatego m´˚czyzna
opuÊci swego ojca i swà matk´ i z∏àczy si´
ze swojà ˚onà. I nie b´dà ju˚ dwojgiem,
ale jednym cia∏em”. Jezus objaÊniajàc te
s∏owa dodaje: „Niech cz∏owiek nie rozdziela tego, co Bóg z∏àczy∏”.
Równowaga dzieci zale˚y od mi∏oÊci
panujàcej mi´dzy rodzicami. Dlatego
˚ona powinna przede wszystkim kochaç
m´˚a, a dopiero potem dzieci. Dzieci powinny byç kochane razem, inaczej tworzy si´ odmienny porzàdek. Po to Jezus
mówi w Ewangelii: „Niech cz∏owiek nie
rozdziela tego, co Bóg z∏àczy∏”. Sà to
podstawowe regu∏y, jakie Pan da∏ rodzinie ludzkiej. Nasza wewn´trzna równowaga w du˚ym stopniu zale˚y od mi∏oÊci rodziców. Kiedy widzimy rzadko
uÊmiechajàcego si´ m∏odego cz∏owieka,
zapytajcie jego mam´, czy go chcia∏a...
Odpowied˝ cz´sto jest ciekawa i bardzo
pouczajàca, przede wszystkim zaÊ ujawnia wewn´trzne rysy dziecka, jego osobistà przesz∏oÊç i postaw´. Kiedy mamy
do czynienia z parami przechodzàcymi
kryzys, tak˚e nale˚y si´ dowiedzieç, jakim uczuciem obdarzali ich rodzice.
Wszyscy jesteÊmy owocem tej samej
historii, nie spadliÊmy, ot tak, z nieba...
Sam Jezus te˚ pragnà∏ mieç przesz∏oÊç,
chcia∏ przyjÊç na Êwiat poprzez ˚ycie
pewnej kobiety, NajÊwi´tszej Maryi
Panny, ale pragnà∏ te˚, aby u boku tej
kobiety sta∏ m´˚czyzna, który by∏by Mu
ojcem; chcia∏ pe∏nej przesz∏oÊci, poniewa˚ do zdrowego wychowania dziecka
potrzeba ojca i matki.

Cz´sto odnajdujemy w Jezusie delikatnoÊç Maryi (wystarczy sobie przypomnieç, w jaki sposób przemawia On do
cudzo∏o˚nicy: nawet na nià nie patrzy,
by jej nie zawstydzaç). W Jego zachowaniu nieraz ujawnia si´ ca∏a Matka Bo˚a, ca∏y charakter matki, która ukszta∏towa∏a ludzkà natur´ Jezusa; ale odnajdujemy równie˚ charakter Józefa w stanowczoÊci i zdecydowaniu, z jakimi Jezus Chrystus stawia czo∏a wydarzeniom.
Nikt na tym Êwiecie nie jest doskona∏y, nikt nie by∏ i nie b´dzie. Wszyscy
mamy jakàÊ spuÊcizn´; spuÊcizn´ pozytywnà, ubogacajàcà, ale zaznaliÊmy tak˚e braków, które odcisn´∏y si´ na naszym charakterze i ˚yciu. Zdarza mi si´
cz´sto, ˚e spotykam pary z problemami,
które zaczynajà si´ szanowaç i kochaç
ca∏ym sercem dopiero wtedy, kiedy uda
im si´ znale˝ç w sobie przebaczenie dla
w∏asnego ojca, w∏asnej matki i pogodziç
si´ z nimi. Dlaczego tak si´ dzieje? Dlatego ˚e Pan, w swej nieskoƒczonej wielkoÊci, uczyni∏ cz∏owieka wy˚szym ponad wszelkie inne stworzenie; obdarzy∏
go wymiarem Ducha, dzi´ki czemu
przebaczajàc i proszàc o przebaczenie
mo˚emy zyskaç dobro, którego sami nie
zaznaliÊmy.
PowinniÊmy zaczàç obdarzaç naszych rodziców mi∏oÊcià, której od
nich nie zaznaliÊmy, przebaczajàc
w imi´ Pana. Bóg da∏ cz∏owiekowi drog´ przebaczenia oraz pojednania, abyÊmy zyskali dobro, którego albo nie zaznaliÊmy, albo które utraciliÊmy na skutek w∏asnych lub cudzych b∏´dów. Takà
drog´ powinniÊmy obraç w naszych rodzinach. Niestety, w naszych domach
jest coraz mniej miejsca na cnot´ uczciwoÊci. SzczeroÊç traci racj´ bytu. WiernoÊç tak˚e staje si´ dzisiaj czymÊ, czego
nale˚y si´ wstydziç. Chcàc nie chcàc,
pewne b∏´dy tak˚e w naszych domach sà
ju˚ „usankcjonowane i uÊwi´cone”.
Pan domaga si´ od KoÊcio∏a, aby odkry∏ na nowo przepi´knà rzeczywistoÊç
ma∏˚eƒstwa i rodziny, które sà miejscem, gdzie mieszka Trójca Âwi´ta. Ojciec, matka i dziecko sà razem odbiciem
Trójcy. Sam Bóg objawia si´ we wspólnocie rodzinnej, na którà, o ile panuje
w niej harmonia, sp∏ywa zdrój ∏ask i b∏ogos∏awieƒstwa.
Pan domaga si´ dziÊ przede wszystkim nawrócenia i powrotu do Jego S∏owa, które „jest lampà dla naszych kroków, Êwiat∏em na naszej drodze”. Niesnaski w ma∏˚eƒstwie sà przyczynà jego
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rozpadu. Mi∏oÊç, która pochodzi od Boga, ∏àczy i prowadzi do wspólnoty. Dzieci sà owocem takiej wspólnoty. Musi
byç ona jednak pe∏na i Êwi´ta, jak
wspólnota Chrystusa i Jego KoÊcio∏a.
don Fulvio di Fulvio

Ciche, ukryte wzrastanie
pod sercem niewiasty
Wkrótce ponownie prze˚ywaç b´dziemy cudownà tajemnic´
Bo˚ego
Narodzenia. Oto
Syn Bo˚y staje si´
cz∏owiekiem, aby
dzieliç wraz z nami
swe ziemskie ˚ycie.
Donios∏e wydarzenie, które wstrzàsn´∏o
ówczesnà
ludzkoÊcià, a którego wspomnienie po
dziÊ dzieƒ pozwala
nam podziwiaç samego Boga, który
przyjà∏ postaç cz∏owieka, aby ludzie mogli Go zobaczyç i dotknàç, aby ˚yç tak
samo jak oni i wreszcie umrzeç za nich.
O. Daniel Ange w swej ksià˚ce „M∏ody jak ty” nakreÊla niezwyk∏y portret
Chrystusa, wyobra˚ajàc sobie w jaki
sposób kszta∏towa∏ si´ On pod sercem
Maryi. Z ogromnà, w∏aÊciwà sobie
„przenikliwoÊcià duchowà”, francuski
kap∏an w realistyczny sposób przekazuje
nam obrazy o wielkiej poetyckiej g∏´bi.
Chod˝ i zobacz naszego Pana Jezusa,
jeszcze pod sercem Maryi. Stopniowo nabiera kszta∏tów cz∏owieka. Dzieƒ po dniu,
z godziny na godzin´, jego dziedzictwo
genetyczne zaczyna si´ rozwijaç.
Oto twarzyczka dziecka, ca∏a „na
podobieƒstwo” oblicza matki. Oto nakreÊlajà si´ rysy twarzy. Od czasów
Adama ka˚dy cz∏owiek pragnie ujrzeç t´
twarz, lecz na razie jeszcze nikt jej nie
mo˚e zobaczyç, nawet Maryja. Oblicze
dziecka stanowi jeszcze najwi´kszà tajemnic´ Ojca. On jeden spoglàda na nie,
On, który widzi w tajemnicy, On, który
bada nerki i serca, On, dla którego ciemnoÊç nie jest ciemna, a noc panujàca
w ∏onie matki jaÊnieje dla Niego Êwiat∏em (Ps 138,11; Jr 1,5).
Lecz dwa tysiàce lat pó˝niej mog´ ujrzeç coÊ, czego nie mog∏a zobaczyç nawet Maryja. CoÊ, czego przez ca∏e tysiàclecia ˚adna matka nie mog∏a zobaczyç.
Teraz dane mi jest, dzi´ki zdj´ciom ultra-

sonograficznym, kontemplowaç t´ tajemnic´ do woli: twarzyczka dziecka w trzecim, czwartym, piàtym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiàtym miesiàcu.
DziÊ mog´ odgadywaç i wyobra˚aç sobie, jak wyglàda∏o na poczàtku oblicze
Boga na naszej ziemi. Za ka˚dym razem,
gdy moje spojrzenie spoczywa na jednym
z tych zdj´ç, wpadam w zachwyt. Mój
Stwórca zechcia∏ takim si´ staç! Patrz´ na
twarzyczk´ tego
nieznanego
mi
dziecka i dostrzegam w niej obecnoÊç mojego Boga
na naszej ziemi.
Tak oto, wraz
z up∏ywem dni, tygodni i miesi´cy,
Maryja kszta∏tuje
Jego cia∏o. Wszystko
przechodzi
przez p´powin´, to
bardzo delikatne ∏àcze prowadzi do ˚ycia! Skoro Pan Bóg potrzebowa∏ go, byç
mo˚e sta∏o si´ tak dlatego, abyÊmy i my
pewnego dnia mogli po∏àczyç si´ z Nim
poprzez p´powin´ Jego ∏aski, w Jego
KoÊciele?
Maryja kszta∏tuje rysy swego dziecka
na podobieƒstwo swoich w∏asnych rysów. Poniewa˚ otrzymuje On wszystko
z Jej cz∏owieczeƒstwa, tylko i wy∏àcznie
od Niej, nigdy ˚adne dziecko nie by∏o
tak bardzo podobne fizycznie do swojej matki jak nasz Bóg! To genialne! To
wszystko, co Ojciec daje swemu Synowi
w Jego nowej ludzkiej postaci, przechodzi przez Nià. Czy˚ Ojciec nie chcia∏ podzieliç si´ z Nià swym Jednorodzonym
Synem? W pewnym sensie pozwalajà
Mu wzrastaç obydwoje razem: przez
Maryj´ Ojciec sprawia, ˚e Jego Boski
Syn wzrasta w swym cz∏owieczeƒstwie.
DziÊ lepiej znamy niewyobra˚alny
wp∏yw matki na kszta∏towanie si´ jej
dziecka. Daleko posuni´te nowoczesne
badania naukowe zg∏´bi∏y wszystko, co
dzieje si´ w tym okresie naszego ˚ycia.
By∏oby koniecznym, aby wszystkie
matki o tym wiedzia∏y; ale w momencie,
kiedy sà prawdziwie „matkami” i tak po
prostu „kobietami”, intuicyjnie czujà –
zawsze intuicyjnie wyczuwa∏y – to, co
potwierdzajà wspó∏czeÊni uczeni.
Dziecko jest nadzwyczaj wra˚liwe na
wszelkie stany ducha, na wszystkie
uczucia matki. To wszystko, co ona
prze˚ywa, myÊli i odczuwa, w jakiÊ spo-

sób zostaje przekazane dziecku. Zarówno jej niepokoje, jak i radoÊci, jej obawy,
jak równie˚ jej spokój. A skoro wszystko jest przekazywane do tego stopnia,
jak gdyby przez osmoz´ – tym bardziej
dziecko stanowi jedno ze swojà matkà,
im bardziej przekazywane jest mu jej ˚ycie duchowe!
Mo˚emy zatem domyÊlaç si´ wszystkiego, co Jezus otrzyma∏ od Maryi. Ona
w∏àczy∏a Go do swej modlitwy córki
Izraela. Nigdy ˚adna z matek nie mog∏a
przekazaç swemu dziecku a˚ tak wiele
ze swego ˚ycia duchowego. (Jak˚e niezb´dne i naglàce jest prze˚ywanie liturgii i b∏ogos∏awieƒstwa dziecka w ∏onie
matki! W wielu krajach ju˚ zosta∏a na
powrót odkryta owa przepi´kna tradycja KoÊcio∏a.)
A ty? Mo˚e twoja mama nie mia∏a ˚ycia duchowego; byç mo˚e, nawet jeÊli si´
modli∏a, nie w∏àcza∏a ci´ w swojà modlitw´. Mo˚e w tym etapie twego istnienia
zosta∏eÊ pozbawiony najwa˚niejszej rzeczy, którà mog∏a ci daç: jej ˚ycia, nie tylko ˚ycia cielesnego, lecz ˚ycia jej duszy.
Jednak dziÊ, prze˚ywajàc wewn´trznie doÊwiadczenie twego ponownego
stworzenia i pocz´cie, mo˚esz narodziç
si´ ponownie wraz z Jezusem w ∏onie
Maryi i otrzymaç od Niej wszystko, czego nie otrzyma∏eÊ wówczas od twojej
mamy. Mo˚esz zjednoczyç si´ z samym
˚yciem mistycznym Dziewicy Maryi.
Czy wierzysz w to?

... i oto jest Bóg!
Spojrzenie wstecz: chronologiczne i...
chromosomowe. Teraz przeÊled˝my naszego Boga na owej zachwycajàcej drodze, którà przebywa niczym maleƒki kosmonauta, aby przeniknàç do serca naszego kosmosu. (Obieram za punkt wyjÊcia
tradycyjnà dat´ 25. marca, chocia˚ wiem,
˚e jest to data fikcyjna, ustalona w odniesieniu do 25. grudnia. Bowiem ta ostatnia
data zosta∏a wybrana przez chrzeÊcijan III
stulecia, aby uczyniç chrzeÊcijaƒskim
Êwi´tem dzieƒ niezwyci´˚onego S∏oƒca).
13. kwietnia: w osiemnastym dniu
˚ycia mierzy dwa milimetry d∏ugoÊci:
wielkoÊç... ziarenka pszenicy! I oto, Jego serce, serce Boga, zaczyna biç.
Pierwszy organ, który pojawia si´
przed naszymi oczyma podczas badania ultrasonograficznego, to w∏aÊnie ów
miniaturowy mi´sieƒ, jeszcze otwarty.
Ju˚ mo˚na dostrzec, jak pulsuje. ˙ycie
Boga na ziemi zaczyna si´ z tym ma∏ym, otwartym sercem i zakoƒczy si´
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sercem otwartym na nowo: otwartym
na zawsze (por. J 19,34).
21. kwietnia: ju˚ mo˚na odró˚niç Jego
ramiona, ramiona, które pewnego dnia,
rozpostarte, u∏o˚à si´ pomi´dzy niebem
a ziemià w znak Przymierza.
23. kwietnia: pojawiajà si´ nogi, którymi b´dzie przemierza∏ najpierw ca∏à
Galile´ a potem Jude´.
25. kwietnia: trzydziestego dnia, ten
maleƒki zarodek Bo˚y, owa miniaturowa istotka mierzàca zaledwie jeden centymetr wielkoÊci (dziesi´ç tysi´cy wi´cej ni˚ zap∏odniona komórka jajowa),
spoczywa spokojnie w swoim bezpiecznym Êwiecie... i oto jest Bóg!
Poczàtek maja: zarysowujà si´ na Jego twarzy oczy i usta. Te oczy, w których wkrótce odbijaç si´ b´dzie Êwiat∏o
niebios, te usta, które b´dà g∏osi∏y prawd´ (Mt 5)... i oto jest Bóg!
15. maja: w pi´çdziesiàtym dniu ˚ycia Jego r´ce sà jak dwa maleƒkie kwiatuszki; mo˚na ju˚ odró˚niç na nich odciski palców, jedyne w Êwiecie. Te same r´ce, które kiedyÊ b´dà obrabia∏y
drewno, które b´dà dotykaç chorych
i dzieci... i oto jest Bóg!
31. maja: dzi´ki ultrad˝wi´kom mo˚na
by∏oby us∏yszeç regularne bicie Jego maleƒkiego serduszka, pulsujàcego w rytmie
szeÊçdziesi´ciu pi´ciu uderzeƒ na minut´.
To serce nigdy, nawet przez krótkà chwil´ nie przestanie kochaç, a˚ pewnego dnia
zostanie przebite... i oto jest Bóg!
Poczàtek czerwca: zaczyna si´ kszta∏towanie szkieletu kostnego i powstawanie mi´Êni. Bezpieczny w swoim
gniazdku, po∏àczony z „oficynà” ∏o˚yska przy pomocy p´powiny, wyglàda
jakby sta∏. Mierzy trzy centymetry i wa˚y jedenaÊcie gram: mniej ni˚ dwie stronice ksià˚ki!... i oto jest Bóg!
W ciàgu dwóch miesi´cy miniaturowa istotka wykona∏a przeogromnà prac´, kszta∏tujàc wszystkie swe organy.
Pozostaje jeszcze wykoƒczenie...
10. czerwca: niczym maleƒkie punkciki, o delikatnym zarysie, kszta∏tujà si´
teraz maleƒkie paluszki u stóp... i oto
jest Bóg!
Po∏owa czerwca: jeÊli czuje pieszczotliwy dotyk na czole, zaczyna odwracaç g∏ówk´ i poruszaç ràczkami...
i oto jest Bóg!
Koniec czerwca: dziesi´ç centymetrów i czterdzieÊci pi´ç gramów: ma
ràczki i struny g∏osowe ju˚ ca∏kowicie
uformowane, podobnie jak maleƒkie powieki, które jednak pozostanà zamkni´-

te jeszcze przez szeÊç miesi´cy. Mo˚na
rozpoznaç p∏eç dziecka: to b´dzie ch∏opczyk!... i oto jest Bóg!
Koniec lipca: ka˚dy szczegó∏ jest dopracowany: palce u ràk i u stóp, paznokcie, oczy, powieki, w∏osy, uszy.
Poczàtek sierpnia: s∏yszy d˝wi´ki dochodzàce z zewnàtrz. Zaczynajà rosnàç
w∏osy. Zaczyna poruszaç si´, najpierw
tylko nieznacznie. Serce bije bardzo
szybko. Pod skórà maleƒkie naczyƒka
krwionoÊne szybko i rytmicznie przepompowujà krew... i oto jest Bóg!
Koniec sierpnia: wreszcie Maryja
czuje ruchy swojego dziecka. On zaÊ
wprawia si´ w prze∏ykaniu. Mierzy dwadzieÊcia pi´ç centymetrów i wa˚y pó∏
kilograma... i oto jest Bóg!
Koniec wrzeÊnia: zawini´ty w swe
przejrzyste zas∏ony, Êpi od szesnastu do
dwudziestu godzin na dob´; albo ssie
kciuki. Zdaje si´, ˚e p∏ywa wewnàtrz
p´cherzyka... i oto jest Bóg! Tak, Bóg
ukryty w ∏onie kobiety, który ssie palec!
Koniec pa˝dziernika: mierzy trzydzieÊci jeden centymetrów i wa˚y jeden
kilogram. Prze˚ywa przebudzenie pi´ciu zmys∏ów.
Listopad: zamienia si´ w maleƒki cud
pi´knoÊci. Zmarszczki znik∏y, skóra
przybiera odcieƒ jasnoró˚owy, cienka
b∏onka, która jà pokrywa∏a, stopniowo
znika. Doskonalà si´ p∏uca, lecz czaszka
nie jest jeszcze ca∏kowicie ukszta∏towana... i oto jest Bóg!
Po∏owa grudnia: g∏owa kieruje si´
w dó∏, ràczki i nó˚ki za∏o˚one na brzuchu. Bóg przygotowuje si´ do opuszczenia ∏ona matki.
Nareszcie, nareszcie nadszed∏ ju˚
czas, po miesiàcach, które tak szybko
min´∏y, a jednoczeÊnie wydawa∏y si´ tak
d∏ugie! (T´ d∏ugoÊç ich trwania byç mo˚e oddajà w sposób symboliczny te linijki, które zdawa∏y si´ nie koƒczyç... Ale
trzeba by∏o zatrzymaç si´ nieco nad owà
tajemnicà, tak ma∏o rozwa˚anà i uwielbianà, a przecie˚ tak bardzo aktualnà).
Lecz zanim dotrzemy do Betlejem, zanim nastàpi noc Bo˚ego Narodzenia, powiedz mi: czy naprawd´ chcia∏byÊ mieç
jakiegoÊ innego Boga? Czy nie jesteÊ zadowolony, dumny, szcz´Êliwy, majàc
w∏aÊnie takiego Boga?

Jego narodziny w ciele, twoje
narodziny w Âwiat∏oÊci
Noc, najpi´kniejsza spoÊród wszystkich nocy. W koƒcu nadesz∏a godzina

Jego przyjÊcia na Êwiat. W tym momencie przyda∏yby si´ talenty wszystkich poetów, wszystkich muzyków i wszystkich
artystów, aby spróbowaç nakreÊliç opis
wydarzenia, które nale˚a∏oby jedynie
wielbiç pieÊniami. Przyda∏yby si´
zw∏aszcza g∏osy i spojrzenia wszystkich
Êwi´tych, aby móc oÊmieliç si´ mówiç
cokolwiek o tajemnicy, którà nale˚a∏oby
jedynie uwielbiaç.
Na drodze, w Êrodku nocy – to zadziwiajàce, ale jest w drodze, w drodze
si´ urodzi. Maryja i Józef sà zmuszeni
do nag∏ego opuszczenia Nazeretu, do
pozostawienia tego wszystkiego, co kochajà, tych wszystkich prostych rodzinnych rzeczy, które dajà zabezpieczenie
i komfort.
Pozostawiwszy wszystkie swe zabezpieczenia, swe punkty odniesienia, przyjmujà t´ nowà sytuacj´ braku stabilnoÊci,
niepewnoÊci, bez buntu, bez ˚adnych
obiekcji, bez najmniejszej skargi. Ufajà.
Wyruszajà w drog´ jak Abraham, nie
wiedzàc zbyt dobrze, dokàd ich zaprowadzi (Rdz 12,1). Wiedzà, ˚e miejscem
przeznaczenia jest Betlejem... ale co jest
za Betlejem? Któ˚ to mo˚e wiedzieç?
Wyruszajà w drog´, nie wiedzàc dok∏adnie czy i kiedy wrócà: Bóg to wie!
Chod˝ i zobacz! Popatrz na t´ dwójk´
m∏odych ludzi, nieco zagubionych
w sporym t∏umie, w d∏ugich karawanach, które zagradzajà drogi wiodàce
ku Judei, jak w wielkim exodusie. To
masowe przemieszczanie si´ ludzi, ten
t∏ok, ten gwar, podczas gdy oni tak bardzo pragn´liby spokoju, skupienia,
podczas tych ostatnich tygodni, ostatnich dni oczekiwania.
Maryja przemierza wzgórza. Któ˚,
patrzàc na t´ m∏odà dziewczyn´, móg∏by przypuszczaç, ˚e to w∏aÊnie Ona jest
prawdziwà Êwiàtynià jerozolimskà? ˙e
to Ona jest prawdziwà arkà przymierza?
˙e to Ona jest przybytkiem Boga
z lud˝mi, Jego pierwszym domem? Jedynie Józef mo˚e zrozumieç cokolwiek
z tej tajemnicy.
Pan Bóg narodzi si´ w drodze, poniewa˚ szuka tych, którzy b∏àdzà bez drogi.
Ciàgle poszukuje zagubionej owcy (por.
∑k 15,4). Bóg narodzi si´ w Êrodku nocy, poniewa˚ to On jest Êwiat∏oÊcià, która przychodzi do tych, którzy w mroku
i cieniu Êmierci mieszkajà. Do wszystkich naszych mroków i ciemnoÊci, On
przychodzi, aby jaÊnieç swà Êwiat∏oÊcià
(J 1,5). Bóg narodzi si´ ubogi, w absolutnym ubóstwie, aby dotrzeç do naj-
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ubo˚szego spoÊród ubogich. Nie ma ju˚
˚adnego ubóstwa, do którego On nie
móg∏by przybyç, aby w nim zamieszkaç; nie ma ju˚ ˚adnej n´dzy, której nie
mog∏oby przemieniç Jego Êwiat∏o!
Maryja i Józef rozpaczliwie szukajà
domu, jakiegoÊ schronienia, aby przynajmniej troch´ ochroniç Maryj´ przed
tumultem i gwarem, kiedy b´dzie rodziç. Pukajà do wielu drzwi. ˙adne si´
przed nimi nie otwierajà. Jest miejsce na
wszystko, tylko nie ma dla Boga! Niemniej jednak, sà i tacy, którzy przyjmujà Go z wielkà czu∏oÊcià i radoÊcià, których gdzie indziej Mu odmówiono. Królestwo minera∏ów ofiarowuje Mu grot´,
firmament – gwiazd´, królestwo roÊlinnoÊci – nieco s∏omy, królestwo zwierzàt
– wo∏a i osio∏ka. A my? My... ofiarowujemy Mu nasze grzechy – poniewa˚ po
to przyszed∏ na Êwiat: aby ich szukaç,
wziàç je na siebie, zmazaç. A Jego Matka? M∏oda dziewczyna, jedna z nas, daliÊmy Mu Jà, aby sta∏a si´ Jego matkà!
On zaÊ oddaje si´ Jej, aby staç si´ naszym bratem.
Powiedz mi: czy naprawd´ chcia∏byÊ
mieç jakiegoÊ innego Boga? Czy nie jesteÊ zadowolony, dumny, szcz´Êliwy,
majàc w∏aÊnie takiego Boga?
o. Daniel Ange

W Niepokalanym
Sercu Maryi
W 1983 r. s∏awny teolog von Balthassar powiedzia∏: „Wkraczamy
w czasy, gdy Maryja
zajmie nale˚ne Jej
miejsce w ca∏ym KoÊciele. Maryja nie jest
jednà ze Âwi´tych,
jest Matkà Boga, jest
Matkà KoÊcio∏a, jest
nowym stworzeniem,
które w KoÊciele musi
ukazaç ca∏à swà wspania∏oÊç. Musi staç si´ dla
nas punktem odniesienia, tak
jak przewidzia∏ to Bóg”.
By wejÊç w ˚ywà wi´˝ z Maryjà, by
przeniknàç Jej Niepokalane Serce,
które wedle fatimskiej przepowiedni
pewnego dnia zwyci´˚y, trzeba przede
wszystkim przyjàç czynnà, aktywnà
postaw´. Jak pisa∏ Êw. Augustyn: „Bóg
stworzy∏ nas bez nas, ale nie zbawi nas
bez naszego wspó∏udzia∏u”. Ca∏e pi´kno cz∏owieka polega na jego wolnoÊci

i na wolnym uczestniczeniu w Bo˚ej
dynamice we wszechÊwiecie, które odpowiada powierzonemu mu przez Pana
zadaniu panowania nad stworzeniem,
to zaÊ dokonuje si´ poprzez naszà odpowied˝ Bogu.
Istnieje te˚ postawa bierna, statyczna,
która nie ma nic wspólnego ze zwyci´stwem Niepokalanego Serca Maryi.
Cz∏owiek mo˚e pozostawaç bierny wewn´trznie na wiele sposobów. BiernoÊç
wywo∏ana jest najcz´Êciej l´kiem ukrytym na dnie duszy, który prowadzi nawet do tego, ˚e zaczynamy baç si´ Boga.
Tak nie mo˚na zwyci´˚yç! Innà cechà
wewn´trznej biernoÊci jest oboj´tnoÊç:
w podejÊciu do bli˝niego, w przekazywaniu pokoju... Czy ktoÊ mo˚e przebaczyç drugiemu, jeÊli sam jest zimny
w Êrodku?
Do zwyci´stwa Niepokalanego Serca
Maryi przyczynia si´ natomiast postawa
aktywna, sprzyjajàca wewn´trznemu
otwarciu, jakie odnajdujemy w Maryi
w chwili pocz´cia Jezusa. Dla wspólnot,
sanktuariów, czy ruchów duchowych
gro˝ne jest ryzyko zastoju. Kiedy w duszy nast´puje zastój, wówczas zatrzymuje si´ te˚ wszystko inne.
Czym nie jest zwyci´stwo Niepokalanego Serca Maryi? Z pewnoÊcià nie sà
nim fantazje, proroctwa, fanatyzm, wywieranie nacisku oraz ludzkie schematy ograniczajàce Bo˚e dzia∏anie. Co natomiast stanowi o jego zwyci´stwie? Po
prostu rzeczywistoÊç.
Âw. Pawe∏ w LiÊcie do
Efezjan pisze, ˚e wszyscy jesteÊmy niepokalani, albo lepiej, Êwi´ci
i niepokalani. Taka
w∏aÊnie jest rzeczywistoÊç. Dzi´ki ∏asce
chrztu Êwi´tego otrzymaliÊmy dar niepokalanoÊci. Zwyci´stwo Maryi dokona si´ wówczas,
gdy zdo∏amy w pe∏ni odpowiedzieç na ∏ask´, która czyni
nas niepokalanymi.
Jan Pawe∏ II, poÊwi´cajàc w Fatimie
Êwiat Matce Bo˚ej, okreÊli∏ ów akt „zawierzeniem Maryi”. To sformu∏owanie
jednak nie wystarcza. Nale˚a∏oby dodaç
jeszcze jeden termin: „oddanie si´ Maryi”, by Ona z kolei da∏a wszystko Bogu. Zawierzajàc si´ Maryi nie nale˚ymy
ju˚ do siebie; nasze ˚ycie nale˚y do Boga za poÊrednictwem Maryi.

Bóg da∏ nam Maryj´ za Matk´; Jej
serce jest „nowym ogrodem”, w którym
mo˚emy odzyskaç naszà pierwotnà natur´. W zale˚noÊci od tego, jaka b´dzie nasza odpowied˝, Jej Niepokalane Serce
odniesie zwyci´stwo. Choç wydaje si´ to
dziwne, bez nas Jej zwyci´stwo nie jest
mo˚liwe. Dlatego w Medziugorju Matka
Bo˚a powiedzia∏a: „bez was, bez waszych modlitw nie mog´ wam pomóc”. To
wspania∏e! JesteÊmy powo∏ani, by wraz
z Niepokalanà budowaç nowy Êwiat; jesteÊmy powo∏ani, by uczestniczyç w cudownym planie zbawienia ludzkoÊci!
Droga do zwyci´stwa Niepokalanego
Serca Maryi prowadzi poprzez nasze
serce. Musimy byç Êwiadomi, ˚e posiadamy czystoÊç Niepokalanej. Bardzo cz´sto
czujemy si´ ukarani, porzuceni przez Boga; wiara wydaje si´ nam niemal iluzjà,
nie majàcà nic wspólnego z rzeczywistoÊcià. Tymczasem ju˚ poprzez sam chrzest
otrzymujemy czystoÊç Niepokalanej, ale
z∏y duch próbuje zaçmiç w nas t´ ÊwiadomoÊç, by pozbawiç nas nadziei. Jak z nim
walczyç? Wierzàc, ˚e zawsze otrzymujemy wszystko od Boga za darmo.
Ma∏o kto w to wierzy... Wi´kszoÊç jest
przekonana, ˚e Bogu trzeba p∏aciç c∏o;
odmawiajà wi´c po tysiàc razy ró˚aniec,
odprawiajà heroicznà pokut´, mno˚à
„praktyki religijne”... Skutkiem takiego
post´powania staje si´ handel z Bogiem.
Bóg jednak jest dobry, kocha dobrych
i z∏ych! Dlaczego wi´c tak cz´sto nie pozwalamy Mu nas kochaç, kiedy pope∏niamy b∏´dy, kiedy upadamy, kiedy jesteÊmy s∏abi? Dlaczego nie pozwalamy, by
Jego darmowa dobroç udziela∏a si´ innym tak˚e poprzez nasze serce? Wszystkie nasze modlitwy, posty, ofiary majà
nam pomóc otworzyç si´, prze∏amaç istniejàce w nas bariery i z∏àczyç si´ z nieskoƒczonà dobrocià Boga. W przeciwnym razie pozostaniemy faryzeuszami,
pobielonymi grobami, a wewnàtrz nas
zwyci´˚y Êmierç. Pytamy ze zdziwieniem samych siebie: jak to si´ dzieje, ˚e
po tylu latach pokuty nie zmieni∏em si´?
Odpowied˝ brzmi: dlatego ˚e sàdzimy, i˚
mo˚na zmieniç si´ w∏asnymi Êrodkami.
JeÊli pragniemy znale˝ç si´ w Niepokalanym Sercu Maryi, musimy Jà prosiç, by
pomog∏a nam przyjàç darmowà dobroç
Boga, gdy˚ z niej biorà poczàtek wszelkie cnoty. JeÊli Niepokalana zamieszka
w naszym sercu, zrodzi w nas Boga. Staniemy si´ wówczas narz´dziami zwyci´stwa Jej Niepokalanego Serca.
s. Sefania
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Rodzice Maryi
JOACHIM i ANNA sà patronami
wszystkich: rodziny i KoÊcio∏a,
wszystkich odkupionych, poniewa˚
z nich, jako z b∏ogos∏awionego szczepu,
rozkwit∏a cudowna istota, NajÊwi´tsza
Maryja Panna, z Niej
narodzi∏ si´ Jezus,
a z Jezusa my wszyscy.
Nie jesteÊmy pewni
imion tych Êwi´tych.
Jako Joachim i Anna
pojawiajà si´ w Protoewangelii Jakuba, która, choç uwa˚ana za
apokryficznà, bywa
cz´sto
przytaczana
przez egzegetów, poniewa˚ przynosi zapowied˝
Objawienia.
Prawdziwe imiona Joachima i Anny równie
dobrze mogà byç inne
– przecie˚ wszyscy nosimy jakieÊ imi´.
Wa˚ne jest zatem, by zwracaç si´ ku
Âwi´tym Opiekunom, których poleca
nam Matka Bo˚a, gdy˚ to oznacza ˚yç
tutaj na ziemi ze wzrokiem skierowanym
ku niebu, z nadziejà na ˚ycie wieczne. Na
czym polega zas∏uga Joachima i Anny?
Na tym, ˚e zrodzili oni Maryj´, lub raczej, jak mówi msza∏, mieli „przywilej
pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny”.
Przywilejem zaÊ jeszcze wi´kszym NajÊwi´tszej Maryi Panny by∏o to, ˚e pocz´∏a Jezusa, ale nie tylko: równie˚ ˚e Go
zrodzi∏a, wychowa∏a, wykarmi∏a. W ˚yciu duchowym ten ostatni termin ma zasadnicze znaczenie, poniewa˚ poczàtek
na fali entuzjazmu mo˚e byç ∏atwy, ale
wa˚ne jest, by potem stale dostarczaç pokarmu: na poczàtku ogieƒ mo˚na zapaliç,
ale trzeba go podsycaç, by nie zgas∏.
Chcia∏bym podkreÊliç, ˚e jak Joachim
i Anna zrodzili, wykarmili i wychowali
Maryj´, tak Ona zrodzi∏a, wykarmi∏a
i wychowa∏a Jezusa. Ci Âwi´ci Patronowie otrzymali od Pana zadanie powo∏ania i rozwini´cia w nas obecnoÊci Jezusa,
by jak z dobrej ziemi wykie∏kowa∏ z nas
Chrystus. Czym zaÊ jest ów pokarm,
owo wzrastanie, na czym polega jego dynamika? Dynamik´ wzrastania w nas Jezusa wyjaÊnia Êw. Jan Chrzciciel, kiedy
mówi do uczniów: „Trzeba, bym ja si´
umniejsza∏, a On wzrasta∏”.
Âwi´ci Patronowie, którzy zrodzili,
wykarmili, wychowali Maryj´, sà naszymi Âwi´tymi Opiekunami, którzy ma-

jà nam pomóc wzrastaç w Bogu, w wierze w Boga, co oznacza: pójÊç w Êlady Jana Chrzciciela i umniejszaç si´ samemu
pog∏´biajàc w sobie obecnoÊç Jezusa.
W ten sposób zmniejsza si´ w nas czysto
ludzkie podejÊcie do rzeczy, do osób, do
nas samych, wzrasta zaÊ mi∏oÊç Bo˚a;
zmniejsza si´ nasza troska o siebie, o w∏asnà
przysz∏oÊç, a wzrasta
troska i staranie, jakie
Chrystus ma dla naszego ˚ycia.
O takà w∏aÊnie ∏ask´
powinniÊmy prosiç
Pana: umniejszyç si´
samemu, by zrodziç,
wykarmiç i wychowaç
Jezusa, jak rodzice
Maryi, jak Maryja
uczyni∏a z Jezusem,
jak Jezus chce uczyniç
dziÊ z nami.
don Nicolino Mori

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Czas Mi∏osierdzia (cd)
„Tatusiu, przyjd˝!”
Za sprawà Chrztu Âwi´tego jesteÊmy
wi´ksi ni˚ Abraham. A jeÊli pozwolimy,
aby ∑aska ca∏kowicie nami zaw∏adn´∏a,
zawierzajàc Maryi i Ojcu, nasza si∏a
wstawiennicza staje si´ nieograniczona
– nie mo˚emy pope∏niç tego b∏´du
i oglàdaç si´ na smutne ograniczenia naszej ska˚onej ludzkiej natury, lecz powinniÊmy spoglàdaç na nieskoƒczonà
Moc ∑aski, jaka jest nam dana.
Ojciec nasz jest nieskoƒczony w Mi∏oÊci, a my jesteÊmy bardzo mali. My, ludzie, po pewnej iloÊci zer, potykamy si´
o przecinki, rachunki, proporcje. On
przewraca jednà ósemk´ (nieskoƒczonoÊç = ∞) i wszystko jest rozwiàzane –
wobec nieskoƒczonoÊci wszystkie liczby tego Êwiata nie majà ju˚ znaczenia.
Szatan zamknà∏ nas w klatce i ciàgle
przera˚a nas, gdy˚ pos∏uguje si´ naszym
brakiem wiary i naszà s∏aboÊcià. Dr˚ymy ze strachu przed nim, bo wyczuwamy naszà bezsi∏´ i niemo˚noÊç wyzwolenia w∏asnymi si∏ami.
Ale gdybyÊmy wezwali imienia Ojca,
bylibyÊmy ocaleni, poniewa˚ On przyby∏by natychmiast, aby skruszyç

wszystkie nasze ∏aƒcuchy, bylebyÊmy
tylko powiedzieli „Tato!”.
Ojciec mówi o tym w Or´dziu podyktowanym Matce Eugenii – El˚biecie Ravasio, uznanym przez KoÊció∏ za autentyczne, po dziesi´ciu latach uwa˚nych
i dog∏´bnych badaƒ:
„Wszyscy ci, którzy wezwà mnie
imieniem Ojca – choçby tylko jeden
raz – nie zginà, ale pewni b´dà ˚ycia
wiecznego razem z wybranymi”
(z: „Ojciec mówi do swoich dzieci”).
Jedynie Ojciec, przychodzàc ze swym
Mi∏osierdziem, mo˚e nas wybawiç. Szatan wie o tym i dlatego nie chce, byÊmy
odkryli owo nieskoƒczone ˝ród∏o Mi∏oÊci, i nadal zastrasza nas obrazem gro˝nej „sprawiedliwoÊci”.
Ojciec przychodzi z Mi∏oÊcià i Âwiat∏em, ale piek∏o nie przestaje zawieszaç
mglistej zas∏ony, która wykrzywia w nas
obraz Ojca i nie pozwala nam zawo∏aç:
„Tato, przyjd˝!”.
Musimy byç prorokami Mi∏osierdzia
„Im bardziej ÊwiadomoÊç ludzka, ulegajàc sekularyzacji, traci poczucie sensu
samego s∏owa „mi∏osierdzie”, im bardziej, oddalajàc si´ od Boga, oddala si´
od tajemnicy mi∏osierdzia – tym bardziej
KoÊció∏ ma prawo i obowiàzek odwo∏ywaç si´ do Boga mi∏osierdzia „wo∏aniem wielkim” (Jan Pawe∏ II, Dives in
Misericordia, VIII 15).
DziÊ odczuwamy ci´˚ar piekie∏, coraz
bardziej przygniatajàcy, ale nie prosimy
Ojca, by uwolni∏ nas z tego jarzma. Pragniemy uwolnienia od z∏a, ale zapominamy, ˚e tylko On mo˚e i chce nas od
z∏a uwolniç. Dlaczego Go nie wzywamy? Dlaczego nie mówimy Mu z ca∏ego
serca „Ojcze, przybàd˝ aby wyzwoliç
nas ode z∏ego?” JeÊli Go wzywamy, On
przybywa i z∏o ucieka, poniewa˚ nie
mo˚e wspó∏istnieç z Jego Mi∏oÊcià.
Abraham, nasz wielki ojciec w wierze,
musi byç dla nas wzorem i powinniÊmy
rozwa˚aç jego ˚ycie, aby do g∏´bi zrozumieç Serce Boga przychodzàcego na ziemi´, nie tyle po to, ˚eby „iÊç i zobaczyç
czy w Sodomie i Gomorze ludzie post´pujà tak jak g∏osi oskar˚enie, które do
Niego dosz∏o” (Rdz, 18,21) – doskonale
wiedzia∏ jak tam by∏o! – ale po to, by
szukaç sprzymierzeƒca w swym przyjacielu Abrahamie, aby daç poczàtek dzia∏aniu Mi∏osierdzia, które wybacza,
w miejsce karzàcej „sprawiedliwoÊci”.
Wiemy jaki by∏ rozwój wypadków:
Abraham, który odgad∏ pragnienie Boga, prosi o zbawienie 50 sprawiedliwych
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i stopniowo dochodzi a˚ do 10, a Bóg
ciàgle odpowiada „tak” na jego proÊby.
Abraham zatrzymuje si´ na 10 sprawiedliwych, których nie by∏o, a Sodoma
i Gomora zostajà zniszczone.
Gdyby Abraham dalej targowa∏ si´
o cen´, posuwajàc si´ a˚ do tego, by prosiç: „Panie, ocal te miasta ze wzgl´du
na mojà mi∏oÊç!” Ojciec nadal odpowiada∏by „tak”, poniewa˚ On zawsze odpowiada „tak” Mi∏oÊci.
Sodoma i Gomora nie zosta∏y ocalone
przez niedoskona∏à ufnoÊç Abrahama
i poniewa˚ Ojcu zabrak∏o Êrodków,
gdy˚ Jego Serce jest zawsze gotowe
przebaczyç, czego najwy˚szym przejawem jest Mi∏osierdzie.
Nasza powinnoÊç to, w obecnych czasach, ca∏kowite poddanie si´ Mi∏oÊci Ojca, musimy staç si´ Jego Êwiadkami, prorokami Jego mi∏oÊci dla wszystkich naszych braci pogrà˚onych w rozpaczy, których uwolniç mo˚e jedynie Mi∏osierdzie.
Mi∏osierdzie: Misericordia „Miseris
cor dare”, oddaç swe serce n´dzarzom,
to znaczy biednym synom i braciom
„wi´˝niom z∏ego”.

Wszyscy ludzie sà moimi
„uwi´zionymi” braçmi
Czy pami´tacie epizod, kiedy to Moj˚esz „walczy” z Bogiem, po tym jak
lud, uczyniwszy sobie z∏otego cielca,
„wsta∏, ˚eby si´ bawiç”? (Wj 32,6)
Przeczytajmy wspólnie ten fragment:
„Pan rzek∏ wówczas do Moj˚esza:
„Zstàp na dó∏, bo sprzeniewierzy∏ si´
lud twój, który wyprowadzi∏eÊ z ziemi
egipskiej. Bardzo szybko odwrócili si´
od drogi, którà im nakaza∏em, i utworzyli sobie posàg cielca ulanego z metalu, i oddali mu pok∏on, i z∏o˚yli mu ofiary mówiàc: „Izraelu, oto twój bóg, który ci´ wyprowadzi∏ z ziemi egipskiej”.
I jeszcze powiedzia∏ Pan do Moj˚esza:
„Widz´, ˚e lud ten jest ludem o twardym
karku. Zostaw mnie przeto w spokoju,
aby rozpali∏ si´ gniew mój na nich.
Chc´ ich wyniszczyç, a ciebie uczyniç
wielkim ludem”.
Moj˚esz jednak zaczà∏ usilnie b∏agaç
Pana, Boga swego i mówiç: „Dlaczego,
Panie, p∏onie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadzi∏eÊ z ziemi
egipskiej wielkà mocà i silnà r´kà? Czemu to majà mówiç Egipcjanie: W z∏ym
zamiarze wyprowadzi∏ ich, chcàc ich
wygubiç w górach i zg∏adziç z powierzchni ziemi? Odwróç zapalczywoÊç

Twego gniewu i zaniechaj z∏a, jakie
chcesz zes∏aç na Twój lud. Wspomnij na
Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje s∏ugi,
którym przysiàg∏eÊ na samego siebie,
mówiàc do nich: „Uczyni´ potomstwo
wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie,
i ca∏à ziemi´, o której mówi∏em, dam waszym potomkom, i posiàdà jà na wieki.
Wówczas to Pan zaniecha∏ z∏a, jakie zamierza∏ zes∏aç na swój lud”.
Jak niegdyÊ, za czasów Sodomy i Gomory, tak˚e i teraz Pan Bóg musi zainterweniowaç, aby zatrzymaç nadu˚ycia
nie do zniesienia, od których zale˚à losy
ca∏ej ludzkoÊci. Jak wówczas uczyni∏ to
z Abrahamem, teraz idzie do Moj˚esza,
swego „przyjaciela” na ziemi, i przedstawia mu ca∏y dramatyzm sytuacji, wyjawiajàc mu zamiar oczyszczajàcego
zniszczenia.
W rzeczywistoÊci Pan wystawia Moj˚esza na prób´, pozostawiajàc w jego r´ku ca∏à odpowiedzialnoÊç („twój naród,
który wyprowadzi∏eÊ…”) i obiecujàc
mu, jakkolwiek by by∏o, honory i s∏aw´
(„Ciebie chc´ uczyniç wielkim ludem”).
Moj˚esz zrozumia∏ to i odpiera cios
w ten sam sposób („Twój lud, który
wyprowadzi∏eÊ”) i u˚ywa powierzonego mu autorytetu, wstawiajàc si´ za ludem i przypominajàc Bogu o jego odpowiedzialnoÊci i o obietnicach danych
praojcom.
Ojciec w∏aÊnie na to czeka∏, i – znalaz∏szy nareszcie w sercu Moj˚esza odbicie Swego Serca – „zaniecha∏ z∏a, jakie
zamierza∏ zes∏aç na swój lud”.
Tak naprawd´ Bóg nigdy nie mia∏
„zamiaru” niszczenia. Takiego wymierzenia „sprawiedliwoÊci” domaga∏ si´
wielki „oskar˚yciel braci naszych, ten
co dniem i nocà oskar˚a ich przed Bogiem naszym” (Ap 12,10)
Dlatego te˚ to zdanie „zaniecha∏ z∏a,
jakie zamierza∏ zes∏aç na swój lud” nale˚a∏oby rozumieç w sposób nast´pujàcy:
„Bóg, dzi´ki Moj˚eszowi, móg∏ usprawiedliwiç lud ze s∏usznych zarzutów
oskar˚yciela, który wezwa∏ lud na sàd”.
JeÊli otrzymaliÊmy dar wiary; jeÊli
oddaliÊmy nas samych Ojcu, przez r´ce
Maryi, w akcie ca∏kowitego poÊwi´cenia; jeÊli posiedliÊmy ∏ask´ uwierzenia
w to, co Ojciec pisze w owym wspania∏ym liÊcie, jakim jest Pismo Âwi´te,
mamy obowiàzek wstawiania si´ za naszymi braçmi, jak Abraham (mo˚e
z nieco wi´kszym zaufaniem…), jak
Moj˚esz.
(cdn)
o. Andrea D’Ascanio.

Co Ty na to?
Czy b´dzie
Bo˚e Narodzenie?
Przed kilkoma laty w Luttich urodzi∏o si´ dziecko bez ràk. Osiem dni pó˝niej niemowl´ otrzyma∏o Êrodek nasenny, lecz dawka by∏a zbyt du˚a i dziecko
umar∏o. Du˚o pisano i mówiono o jego
matce, rodzinie i odpowiedzialnoÊci lekarzy. Niewiele mówiono o niewinnej
ofierze. Pisz´ o tym wydarzeniu, gdy˚
mo˚e nam pomóc w nadchodzàcym
czasie – okresie Adwentu. Przygotowujemy si´, by us∏yszeç najbardziej radosnà nowin´, która nadesz∏a ze wschodu
– narodzi∏ si´ Zbawiciel Êwiata Jezus
Chrystus. Jako chrzeÊcijanie wydarzenie to Êwi´tujemy w Bo˚e Narodzenie.
Lecz Êwi´to to wymaga g∏´bokiego
przygotowania. Do Bo˚ego Narodzenia
musimy byç przygotowani.
Dlatego Bóg poprzez KoÊció∏ daje
nam czas na przygotowanie i uporzàdkowanie wn´trza. Ten czas nale˚y wykorzystaç. Ka˚dy czas jest darem i okazjà do rozwoju w wymiarze duchowym
i ludzkim. Je˚eli przegapimy czas przygotowania, czas Êwi´towania nie wyda
owoców, nie odbije si´ na nas. Je˚eli
w ka˚dej chwili nie ˚yjemy zgodnie
z tym, do czego wzywa nas Ewangelia,
jak mo˚emy byç Êwiadkami czasu i wydarzeƒ. Dlatego czas Adwentu prze˚ywajmy Êwiadomie i z duchem otwartym
na Bo˚e natchnienie, dopiero wtedy b´dziemy mieli prawo pójÊç na spotkanie
Bo˚ego Narodzenia z nadziejà, ˚e Jezus
narodzi si´ równie˚ w naszym sercu.
I na koƒcu wracam do obrazu z poczàtku. Dziecko urodzi∏o si´ i umar∏o. To jest
prawda, która niestety ma miejsce równie˚ w naszym ˚yciu duchowym. Jezus
rodzi si´ na Bo˚e Narodzenie, ale zadajmy sobie pytanie, czy pozostaje ˚ywy?
Wydaje si´, ˚e w wielu ludziach nieustannie Êpi albo umiera. W wielu ludziach Jezus chce ˚yç, ale zbyt wielka
dawka z∏a, uzale˚nienia, przekleƒstw,
nieczystoÊci nie pozwala mu na to.
Jeszcze jedno jest pewne równie˚
w tym roku Jezus chce zapukaç do
drzwi naszego serca. Czy b´dzie w nas
˚y∏ czy umrze zale˚y tylko od nas. Czy
w tym roku b´dzie Bo˚e Narodzenie dla
nas samych, tylko my mo˚emy daç odpowied˝.
o. Mario Knezoviç OFM
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WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Pobratymstwo
˙yczenia ojca Jozo Zovko dla grupy
modlitewnej „Nawiedzenie”
Umi∏owani Bracia i Siostry!
Odczuwam w sercu wielkà potrzeb´
podzielenia si´ z wami moimi refleksjami
na temat modlitewnej rodziny „Nawiedzenie”, która istnieje ju˚ 10 lat i która
wcià˚ roÊnie pod wzgl´dem liczebnym
i wzrasta w wymiarze duchowym. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˚e zostaliÊmy wybrani
i powo∏ani do wielkiego dzie∏a. W swoim
wzrastaniu w s∏u˚bie Panu nasza rodzina
idzie drogà wskazanà w Medziugorju
i podziela los Medziugorja. Ci, którzy
znajà Medziugorje i akceptujà je ca∏ym
sercem, a jednoczeÊnie w∏àczajà si´
w apostolat modlitwy – przynoszà wielkie
owoce. W Sanktuarium w Szirokim Brijegu, podobnie jak w wielu innych krajach,
w ka˚dy czwartek, w koÊcio∏ach spotykajà si´ rzesze ludzi na modlitwie. Wiem, ˚e
ich rozmi∏owane serca otwarte sà na ka˚de nowe or´dzie i gotowe sà odpowiedzieç na najwa˚niejsze z nich: „Uczyƒcie
wszystko, cokolwiek wam powie”.
Or´dzia Maryi, przyj´te sercem,
prze∏amujà lody, otwierajà oczy duszy
i kruszà zatwardzia∏e serca. Nasze braterstwo wzrasta, stajàc si´ znakiem zarówno
dla nas samych jak i tych, którzy obserwujàc nas, polecajà si´ naszym modlitwom.
Wspó∏czesny cz∏owiek ˚yje w nieustannym l´ku i w wielkim zatroskaniu.
Ka˚dy zapewne mia∏ ju˚ okazj´ poznaç
propozycje mo˚nych tego Êwiata. Proponujà oni pokój oparty na sile or´˚a,
oferujà niszczàcà moc, zabijanie, przeÊladowania; przemoc, która przyj´∏a postaç terroryzmu oraz fanatyzm, który ka˚e l´kaç si´ o naszà przysz∏oÊç na ziemi.
Tymczasem Matka Bo˚a uczy nas w jaki sposób ograniczyç i powstrzymaç
moc szatana – naszego nieprzyjaciela.
Ojciec Âwi´ty podczas uroczystoÊci
na Placu Êwi´tego Piotra z okazji rozpocz´cia 25 Jubileuszowego Roku Pontyfikatu w s∏u˚bie KoÊcio∏owi i Êwiatu, czyni milowy krok naprzód, czego KoÊció∏
nigdy Mu nie zapomni. On sam, taki kruchy, uginajàcy si´ pod ci´˚arem choroby
i cierpienia, czyni ogromy krok naprzód.
On, jak biblijny Dawid, staje wobec ca∏ego Êwiata i daje odpowied˝ na pytanie

w jaki sposób osiàgnàç pokój. W sercu
KoÊcio∏a umieszcza Ró˚aniec, wzywajàc
chrzeÊcijan do codziennej modlitwy,
a czas od pa˝dziernika 2002 roku do pa˝dziernika 2003 roku og∏asza Rokiem Ró˚aƒca. On, podobnie jak Jego poprzednik,
Êwi´ty Pius V wzywa Êwiat do modlitwy,
aby uchroniç go przed wojnà, uchroniç
rodziny przed rozpadem, m∏odzie˚ –
przed narkotykami, bezbo˚nictwem, i daje KoÊcio∏owi czwartà cz´Êç Ró˚aƒca:
Tajemnice Êwiat∏a. Nieustraszony, w odró˚nieniu od tych, dla których moc stanowià broƒ i pieniàdze – On, Ojciec w bieli, proroczym g∏osem wskazuje naszemu
pokoleniu wyjÊcie-exodus do lepszego
i pewniejszego Êwiata.
S∏owa, które od dwudziestu jeden lat
powtarza Matka i Królowa Pokoju, nasz
Papie˚ przekazuje KoÊcio∏owi jako or´dzie, podkreÊlajàc to samo: jedynie modlitwa mo˚e uratowaç od katastrofy
dzisiejszy Êwiat i wspó∏czesne pokolenie. S∏uchajàc s∏ów Ojca Âwi´tego, które tak doskonale wspó∏brzmià z treÊcià
przes∏aƒ naszej Królowej Pokoju, odczuwamy w duszy wielkà radoÊç. Nasza
Rodzina „Nawiedzenie” jest szcz´Êliwa,
˚e odpowiedzia∏a na wezwanie Matki,
a obecnie entuzjastycznie odpowiada na
wezwanie Papie˚a, odmawiajàc codziennie Ró˚aniec. Tak, to sà wielkie
znaki na drodze naszego wybrania.
Przyjmujemy je jako pocieszenie i zach´t´ aby z nowà mocà wytrwaç w modlitwie. Czy˚ mo˚e byç bardziej wznios∏a misja do wype∏nienia? Modlitwà
mo˚na wstrzymaç wojn´, przez Ró˚aniec mo˚na nawróciç i oÊwieciç serca
wszystkich odpowiedzialnych za pokój
i wzrost mi∏oÊci w Êwiecie. Moi drodzy,
jestem szcz´Êliwy i wdzi´czny Bogu za
to, ˚e wybra∏ was na swoich wspó∏pracowników, przez których chce czyniç,
i czyni wielkie dzie∏a. Pochylajàc si´
nad Tajemnicà Bo˚ego Narodzenia
i Wcielenia oddaj´ was wszystkich Synowi i Matce, modlàc si´ za was i wasze
rodziny. Szcz´Êliwych i b∏ogos∏awionych Âwiàt Bo˚ego Narodzenia oraz obfitoÊci ∏ask w Nowym 2003 Roku – ˚yczy wszystkim – wasz ojciec Jozo.

Rozwa˚ania Adwentowe
Umi∏owani! Podobnie jak w latach
ubieg∏ych i w tym roku b´dziemy si´ modliç we wspólnej intencji. W celu wi´kszego zjednoczenia, przesy∏am wam tematy kolejnych katechez, które b´dziemy
rozwa˚aç w czasie Adwentu.

28.11.02 – Jezus – stwórcze S∏owo
Ojca. Celem tej katechezy jest rozmyÊlanie o stwórczym dziele, w którym
odbija si´ ca∏a Trójca Âwi´ta; Bóg jako
Ojciec, Syn jako S∏owo i Duch Âwi´ty
jako O˚ywiciel. To S∏owo – „I rzek∏
Bóg!” stanowi pe∏ni´ Mi∏oÊci Bo˚ej, na
obraz której zostaliÊmy stworzeni.
05.12.02 – zapowied˝ proroków Starego Testamentu o przyjÊciu Jezusa
jako Mesjasza. To S∏owo (Jezus), które
wszystko nape∏nia i b∏ogos∏awi, swojà
mi∏oÊcià przenikn´∏o serca proroków
przynaglajàc ich do z∏o˚enia Êwiadectwa. W ten sposób powsta∏y teksty Starego Testamentu, które zapowiada∏y nadejÊcie Zbawiciela – Mesjasza.
12. 12. 02 – Jezus S∏owo Wcielone
zamieszka∏ poÊród nas. W pewnym
momencie historii S∏owo Bo˚e zosta∏o
wcielone i zamieszka∏o mi´dzy nami.
Oczekiwanie i nadzieja zostajà spe∏nione. Bóg przyjmuje ludzkie cia∏o, aby
nam pokazaç jak mo˚na mi∏owaç Boga
ponad wszystko, a bli˝niego swego jak
siebie samego!
19.12.02 – nasze wo∏anie –„Przyjd˝,
Panie Jezu!”, s∏owa koƒczàce Pismo
Âwi´te. Nasze ˚ycie, chcemy, czy nie
chcemy, przenika g∏´bokie pragnienie
przyjÊcia Jezusa – do naszego serca, do
naszego ˚ycia, do Êwiata... Albowiem
tylko w Nim jest nasz pokój, nasze
szcz´Êcie, mi∏oÊç i ca∏a radoÊç ˚ycia.
Intencja modlitewna na czas Adwentu: Odmawiajcie codziennie Trzecià
Tajemnic´ Radosnà w intencji narodzenia si´ Jezusa w sercach m∏odych ludzi!

Serwis Rodzinny
Obory 2002
Homilia – o. Piotra M´czyƒskiego – cd.

Wezwanie do wynagrodzenia
Biskup Rendeiro z Coimbry w Portugalii mówi:,, Szczególnie charakterystyczna dla duchowoÊci Franciszka by∏a
troska o pocieszanie Pana Jezusa.... Pocieszaç Pana! Czy to jakaÊ dzieci´ca dewocja? Teologia duchowoÊci bez trudu
potrafi wyjaÊniç to mistyczne zjawisko.
Jest to jedna z najpi´kniejszych postaw
ludzi o wielkich duszach, odznaczajà-
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cych si´ intuicjà ∏aski. Problem grzechu,
konkretnie przedstawiony w przypowieÊci o synu marnotrawnym, to nie tylko
tragedia syna oddalajàcego si´ od ojcowskiego domu, lecz tak˚e bolesna tragedia ojca cierpiàcego z powodu odejÊcia syna... Ludzie wielcy duchem odczuwajà wspó∏czucie z powodu losu grzeszników i czynià wszystko, aby ratowaç
swych braci, którzy nara˚ajà si´ na ryzyko pot´pienia. Jednak˚e dusze, które
istotnie naznaczone sà ∏askà Mi∏oÊci Bo˚ej, wznoszà si´ jeszcze wy˚ej – ból zadany Bo˚emu Sercu przez grzeszników stanowi wielkà trosk´ tych dusz i dlatego
próbujà one pocieszaç Pana. Wydaje si´,
i˚ to w∏aÊnie Franciszek odznacza∏ si´
tym charyzmatem, bardziej widocznym
w∏aÊnie u niego, ni˚ u jego towarzyszek”.
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II w dniu beatyfikacji dwojga ma∏ych pastuszków
fatimskich powiedzia∏:,, Franciszek znosi∏ wielkie cierpienia spowodowane chorobà, na skutek której potem umar∏, nigdy si´ nie skar˚àc. W tym maluczkim
wielkie by∏o pragnienie wynagradzania
Bogu za obraz´ ze strony grzeszników
przez ofiarowanie w tym celu wysi∏ku, by
byç dobrym, w∏asnych ofiar i modlitwy.
Równie˚ Hiacynta, siostra prawie dwa
lata od niego m∏odsza, ˚y∏a kierujàc si´
tymi samymi uczuciami”.
Drodzy Bracia i Siostry!
Stajemy dzisiaj przy o∏tarzu Chrystusowej Ofiary, razem z Matkà Bolesnà, która ca∏kowicie poÊwi´ci∏a si´ osobie i dzie∏u Boskiego Odkupiciela. Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II kl´czàc u stóp figury Pani
Fatimskiej na placu Âw. Piotra w Rzymie
w dniu 25. marca 1984 roku, wo∏a∏:,, Pragniemy zjednoczyç si´ z naszym Odkupicielem w tym poÊwi´ceniu si´ za Êwiat
i ludzi, które tylko w Jego Boskim Sercu
ma moc wyjednaç przebaczenie i staç si´
zadoÊçuczynieniem.(..) O, jak g∏´boko odczuwamy potrzeb´ ofiarowania si´ za
ludzkoÊç i Êwiat, za Êwiat naszych czasów, w zjednoczeniu z samym Chrystusem! Âwiat bowiem musi mieç udzia∏
w odkupieƒczej ofierze Chrystusa za poÊrednictwem KoÊcio∏a... O, jak˚e nas
przeto boli wszystko, co w KoÊciele,
w ka˚dym z nas, jest przeciwne Êwi´toÊci
i poÊwi´ceniu! Jak˚e nas boli to, ˚e wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy
nie spotka∏o si´ i nie spotyka z takim przyj´ciem, jak powinno. Jak˚e nas boli, ˚e
tak ozi´ble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! ˚e tak niewystarczajàco dope∏niamy w swym ciele to, cze-

go „nie dostaje cierpieniom Chrystusa”
(Kol 1,24). Niech˚e wi´c b´dà b∏ogos∏awione wszystkie dusze, które sà pos∏uszne
wezwaniu odwiecznej mi∏oÊci”.
Drodzy Bracia i Siostry! Zgromadzeni na oborskiej Kalwarii!
Przez Matk´ swojà, wiernà a˚ do krzy˚a, przekaza∏ Jezus trojgu dzieciom
z Fatimy i nam wszystkim przes∏anie
w formie zapytania: „Czy chcecie ofiarowaç si´ Bogu na przyj´cie ochotnym
sercem wszystkich doÊwiadczeƒ, jakie
spodoba si´ Bogu na was zes∏aç, jako
wynagrodzenie za grzechy, jakimi Go ludzie obra˚ajà i na uproszenie nawrócenia grzeszników? Tak chcemy – odpowiedzia∏y dzieci. B´dziecie, wi´c musieli
wiele cierpieç, ale ∏aska Bo˚a b´dzie
waszà si∏à”. I jak mogliÊmy zobaczyç,
ich krótkie ˚ycie, ofiarowane ca∏kowicie
Bogu, sta∏o si´ jakby Mszà Êwi´tà, ciàg∏ym i sta∏ym aktem wynagradzania
Ukrzy˚owanej Mi∏oÊci.
(cdn)

Trwajà w pokoju
Gdy trzymam w r´kach zaproszenie
na ods∏oni´cie pomnika ku czci ofiar naszego tragicznego wypadku na W´grzech, pojawiajà si´ pytania – jechaç?
Czy damy rad´ wróciç na to miejsce?
Katastrofa, Êmierç, ból,
cierpienie – a z drugiej strony dobro, mi∏oÊç i troska
nieznanych dotàd, obcych
W´grów. Nale˚y im si´
wdzi´cznoÊç i podzi´kowania. Jedziemy! JeÊli Matka
Bo˚a tego chce, to ufamy,
˚e nam pomo˚e.
Ju˚ wyruszajàc w drog´
o 5.00 rano czuliÊmy Bo˚à
opiek´. Przez ca∏à drog´ towarzyszy nam pi´kna pogoda. S∏oƒce ogrzewa swoimi
promieniami k∏´bowisko
myÊli krà˚àcych wokó∏ tego
tragicznego wypadku. Te
Êmierci w planie Bo˚ym na
pewno majà swój sens. Mo˚e w∏aÊnie w tym miejscu
stanà si´ zasiewem, który
wyda stokrotny owoc – czy
ten pomnik nie jest ju˚ jednym z tych owoców? Na zamówionym wieƒcu bia∏ych
ró˚ widnieje napis: „Dla
tych, którzy sà u Pana, od
tych, którzy prze˚yli”. Znajoma kwiaciarka nie wzi´∏a za

niego ani grosza. Na granicy, podczas rutynowej kontroli, kierownik zmiany dostrzega kwiaty, kiedy dowiaduje si´, dokàd jedziemy, wspomina dzieƒ, kiedy odprawia∏ 19 trumien, by∏o to dla niego
ogromnym prze˚yciem, mówi, ˚e nie zapomni tego do koƒca ˚ycia.
Wdzi´czni Panu Bogu wieczorem dotarliÊmy szcz´Êliwie do ambasady RP
w Budapeszcie. Dowiadujemy si´, ˚e za
nami idzie Ênieg i go∏oled˝. W apartamentach ambasady mamy nocleg. Nie mo˚emy zasnàç, wspominajàc ciep∏e, wr´cz
goràce powitanie nas przez panià konsul
Teres´ Notz. Rozmowa trwa∏a bardzo
d∏ugo. Bolesne wspomnienia wyciska∏y
∏zy. Pani konsul do dziÊ pami´ta wszystkie 51 nazwisk osób poszkodowanych
w tym wypadku, pami´ta te˚ ich rodziny
i serdecznie wszystkich pozdrawia.
Wdzi´cznoÊci za to, czego doÊwiadczyliÊmy na W´grzech wtedy i teraz – wspó∏czucie, serdecznoÊç, dobroç, ofiarnoÊç,
pomoc – nie sposób wyraziç s∏owami.
Pomnik zosta∏ ufundowany przez
w´gierskie Ministerstwo Gospodarki
i Transportu, a jego autorem jest artysta z Kaposvar. Jest pi´kny, wysoki na
12 m, pieƒ drzewa rozwidla si´ u góry
w trzy uci´te konary zwieƒczone kopu∏kà z krzy˚em, a pod nià dwadzieÊcia
dzwoneczków symbolizujàcych dwadzieÊcia dusz.
Wyryto na nim napis –
oczywiÊcie w j´zyku polskim i w´gierskim – wybrany przez ks. biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z Ksi´gi MàdroÊci (3,2): „Zda∏o si´
oczom g∏upich, ˚e pomarli,
zejÊcie ich poczytano za nieszcz´Êcie i odejÊcie od nas
za unicestwienie, a oni
trwajà w pokoju”.
Drugiego dnia naszej wizyty, 8. listopada wraz z naszà t∏umaczkà Jadwigà Varosi wyruszamy w dalszà
drog´. Odwiedzamy szpitale w Budapeszcie i w Kaposvar. Wzruszajà nas serdeczne uÊciski, radoÊç i ∏zy
w´gierskich lekarzy i piel´gniarek. Sà zaskoczeni, ˚e
jesteÊmy, ˚e dzi´kujemy.
Jadàc na uroczystoÊci
obejmujemy modlitwà ró˚aƒcowà wszystkich W´grów i Polaków, którzy
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trwali przy nas w tych trudnych dla nas
chwilach. Zbli˚a si´ godzina 15 – godzina mi∏osierdzia – a my zbli˚amy si´ do
ronda, do miejsca naszego cierpienia. Tu
w∏aÊnie, w tym miejscu, gdzie spotka∏a
si´ modlitwa z dobrem, mi∏oÊcià i troskà
stanà∏ pomnik. Dla nas jest to Êwi´te
miejsce. Mi∏ym zaskoczeniem jest widok
tylu ludzi przyby∏ych na t´ uroczystoÊç.
Widok wozów stra˚ackich, karetek, policji – Êciska za gard∏o, trudno nam oddychaç. Przedstawiciele w∏adz i wiele innych prywatnych osób – Przyjació∏ W´gierskich – to ci, którzy brali udzia∏ w akcji ratunkowej naszej przedwczeÊnie zakoƒczonej pielgrzymki. PoÊwi´cenie pomnika poprzedzajà wiersze recytowane
przez m∏odzie˚ i wyst´p chóru w´gierskiego. Jak pi´knie przygotowano to
wszystko. Ambasador RP pan Robert
WiÊniewski w swoim przemówieniu powiedzia∏ m. in.: „To, co si´ sta∏o w tym
miejscu cztery miesiàce temu, nie mieÊci
si´ w ˚adnych kategoriach. Dwudziestu
ludzi straci∏o ˚ycie; w takich okolicznoÊciach i zmierzajàc do takiego celu. Trzeba wiele silnej woli i g∏´bokiej wiary, by
ten wyrok losu przyjàç z pokorà. By∏ to
wstrzàs nie tylko dla rodzin, tragedià ˚y∏a ca∏a Polska i W´gry”. Nast´pnie z∏o˚ono wieƒce i kwiaty. Mnóstwo tego. Zapalono znicze i lampki. Wieƒce pi´kne,
ale kwiaty z ogródka jeszcze pi´kniejsze,
mówiàce o wielkim darze serca W´grów.
MyÊl´, ˚e ten pomnik b´dzie jakby
mostem ∏àczàcym W´grów i Polaków,
przesz∏oÊç z przysz∏oÊcià, ból i smutek ze
wspania∏ym darem serca. Ten dar jest te˚
dla nas zadaniem i tego Bo˚ego Daru nie
mo˚emy zmarnowaç. MyÊli o pomna˚aniu w sobie bogactwa Bo˚ych Darów towarzyszy∏y nam, gdy udawaliÊmy si´ na
posi∏ek do hotelu. Rozmowy z ratownikami, którzy dok∏adnie pami´tajà wszystko pomimo up∏ywu czasu. Jeden z nich
mówi, i˚ pracujàc 26 lat w pogotowiu nigdy nie prze˚y∏ czegoÊ takiego. Zaduma.
O godzinie 18.00 J. E. ks. bp. Henryk
Tomasik w asyÊcie ks. Mieczys∏awa
Lipniackiego i proboszcza parafii Âwi´tego Krzy˚a Paƒskiego odprawi∏ Msz´
Êwi´tà w intencji tych wszystkich, którzy spieszyli z pomocà poszkodowanym
pielgrzymom.
Po˚egnaliÊmy si´ z gospodarzami uroczystoÊci. Brat Stefan Banaszczuk – organizator pielgrzymki zaproponowa∏ powrót na uÊwi´cone miejsce. Jeszcze raz
poleciliÊmy Bo˚emu Mi∏osierdziu tych,
którzy stracili ˚ycie. Wierzymy, ˚e ich

Êmierç by∏a przejÊciem do Pana. Wracajàc do domu dzi´kowaliÊmy Bogu i Matce Bo˚ej za prze˚yte chwile wzruszeƒ,
za okazanà serdecznoÊç i ˚yczliwoÊç.
Niech Maryja Królowa Pokoju ma nas
wszystkich zjednoczonych w cierpieniu
w swojej opiece.
Irena Konstantynowicz

Echo Echa
Moje Niepokalane
Serce zwyci´˚y!
Medziugorje, Sziroki Brijeg – fenomen, ko∏o którego nie mo˚na przejÊç
oboj´tnie. Od dawna dociera∏y do mnie
wiadomoÊci z Medziugorja. Dopiero jednak 7 lat temu uda∏em si´ na pielgrzymk´
do tego sanktuarium. Od tego czasu by∏em ju˚ kilkanaÊcie razy. Podczas pierwszej pielgrzymki, zorganizowanej w Kielcach przez panià Krystyn´ Gregorczyk,
przekona∏em si´, ˚e tu jest prawda.
Wszystko tu tchnie nadprzyrodzonoÊcià,
wszystko sk∏ania do modlitwy i przemiany ˚ycia. Prostota faktu. Czysta nauka od
strony doktrynalnej. Eksponowanie tego,
co w ˚yciu chrzeÊcijanina najwa˚niejsze
– Bóg na pierwszym miejscu. Or´dzia
Maryi wprowadzone w czyn. Maryja
wzywa do modlitwy i ludzie to robià,
wzywa do pokuty i nawrócenia i to wprowadzajà w ˚ycie. ˙yczy sobie comiesi´cznej spowiedzi i konfesjona∏y sà obl´˚one! Medziugorje nazywa si´ dziÊ
konfesjona∏em Êwiata! Maryja zach´ca,
aby odmawiano codziennie ca∏y ró˚aniec. Nie ma dyskusji. Wsz´dzie widaç
ludzi z ró˚aƒcem w r´ku i przesuwane paciorki. Codziennie koÊció∏ Êw. Jakuba,
w porze wieczornej modlitwy, wype∏niony po brzegi.
Nikt tu nie ma wàtpliwoÊci, ˚e Matka
Bo˚a przemawia do m∏odych ludzi, których obdarzy∏a zaufaniem 24. czerwca
1981 r. Przedstawi∏a si´ jako Królowa Pokoju dok∏adnie 10 lat przed okrutnà wojnà
w by∏ej Jugos∏awii. Wzywa do pojednania
z Bogiem i do pojednania mi´dzy lud˝mi.
Có˚ mo˚e byç pilniejszego w obecnym
czasie. Tylko w ten sposób Êwiat mo˚e
byç uratowany. Matka Bo˚a zwraca uwag´ na moc modlitwy. Nawet wojn´ mo˚na za˚egnaç modlitwà! Dzia∏ania wojenne w pobli˚u Medziugorja zostajà przerwane na skutek ˚arliwej modlitwy zgromadzonych w Êwiàtyni medziugorskiej

wiernych. Modlitwa ratuje to szczególnie
umi∏owane przez Maryj´ miejsce od wojny i zniszczenia. Post i modlitwa to dwa
filary nawrócenia cz∏owieka. Maryja proponuje post w Êrody i piàtki i praktyka ta
rozszerza si´ na ca∏y Êwiat. Z najdalszych
zakàtków Êwiata przybywajà pielgrzymi
i powracajà do swoich domów odmienieni i pe∏ni szcz´Êcia. Zostawiajà baga˚
trudnoÊci ˚yciowych po to, ˚eby na nowo
rozpoczàç swojà w´drówk´ do nieba.
Niebo jest w zasi´gu r´ki. O. Jozo Zovko w Szirokim Brijegu przemawia tak,
jakby mia∏ bezpoÊredni kontakt z niebem.
Za ka˚dym razem, gdy by∏em w Medziugorju, s∏ucha∏em go z najwi´kszym zainteresowaniem i uwagà. Podczas ostatniej
pielgrzymki z Kielc w dniach 9. – 16.
wrzeÊnia by∏em wzruszony, bo przemawia∏ do nas jak nigdy dotàd, z takim uczuciem mi∏oÊci i takà ˚arliwoÊcià ducha, ˚e
tego si´ nigdy nie zapomni. Byç mo˚e
przyczyni∏a si´ do tego p. K. Gregorczyk,
której uda∏o si´ wczeÊniej wr´czyç ojcu
Jozo Zovko b∏ogos∏awieƒstwo papieskie
podpisane w∏asnor´cznie przez Ojca
Âwi´tego. Mo˚na si´ tylko domyÊleç
czym dla o. Jozo jest ten gest Papie˚a, którego on darzy uczuciem synowskiej mi∏oÊci. DomyÊlam si´, jak ci dwaj wielcy ludzie rozumiejà si´. Ojciec Âwi´ty – Namiestnik Chrystusa – cz∏owiek nieustannej modlitwy i o. Jozo Zovko – m´czennik Medziugorja, Êwiadek dzia∏ania Bo˚ego poprzez Maryj´ Królowà Pokoju i Jej
Or´dzia do ca∏ego Êwiata, który jest
przedmiotem Jej macierzyƒskiej troski.
˙yczliwy gest Ojca Âwi´tego i ˚ywa reakcja o. Jozo na b∏ogos∏awieƒstwo papieskie
pozostanà os∏oni´te tajemnicà kontaktu
duchowego dwóch Êwi´tych. Trzeba to po
prostu uszanowaç i dzi´kowaç Panu Bogu
za wielkie dobro, które z tego faktu mo˚e
wyniknàç dla pos∏annictwa wielkiego fenomenu Medziugorja, obejmujàcego swà
˚ywotnoÊcià niemal ca∏y Êwiat.
Parafia Niepokalanego Serca NajÊwi´tszej Maryi Panny w Kielcach pragnie, choç w skromnej mierze, przyczyniç
si´ do rozszerzania tego pos∏annictwa. Zacz´∏o si´ bardzo niepozornie. Podczas
pierwszego pobytu w Medziugorju zakupi∏em 20 du˚ych obrazów Gospy, ró˚aƒce
i ksià˚ki o objawieniach. PoÊwi´ci∏em
jednà niedziel´ na przybli˚enie parafianom fenomenu Medziugorja i poprosi∏em, aby zabrali do swoich rodzin te obrazy, ró˚aƒce i ksià˚ki i modlili si´ wspólnie
przez wstawiennictwo Matki Bo˚ej Królowej Pokoju przez miesiàc, a potem prze-
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kazali ten obraz nast´pnym rodzinom.
Tak zacz´∏a si´ w´drówka tych obrazów
w naszej parafii, a nawet poza nià. Jeden
z tych obrazów zaw´drowa∏ nawet na
Ukrain´. Podczas nast´pnej pielgrzymki
przywioz∏em jeszcze wi´cej obrazów,
które wierni zabierali do domu, aby modliç si´ przez wstawiennictwo Matki Bo˚ej Królowej Pokoju.
Ta obecnoÊç Matki Bo˚ej w domach
naszych parafian o˚ywia∏a wspólnà modlitw´ w rodzinach, by∏a znakiem pojednania i pokoju oraz pomaga∏a wypraszaç
wiele ∏ask przez Jej wstawiennictwo.
Przywiàzanie i kult do Matki Bo˚ej zaowocowa∏ wprowadzeniem nabo˚eƒstwa
medziugorskiego ka˚dego 25. dnia miesiàca i od kilku lat jest ono regularnie odprawiane o godz. 17.00. Przylgni´cie do
Matki Bo˚ej widaç szczególnie 25. grudnia w Bo˚e Narodzenie, gdy pomimo ˚e
sà Âwi´ta nabo˚eƒstwo medziugorskie
gromadzi wielu Jej wiernych czcicieli.
Przez kilka lat w naszej parafii by∏a prowadzona Szko∏a Modlitwy. Ci sami ludzie, którzy uczestniczyli w tej Szkole,
dziÊ stanowià silnà grup´ modlitewnà.
Do∏àczajà inni. Grupa ta przygotowuje
nabo˚eƒstwa, prowadzi w I piàtki miesiàca po Mszy Êw. o godz. 18.00 adoracje
NajÊwi´tszego Sakramentu na wzór adoracji medziugorskich, a w miesiàcu pa˝dzierniku prowadzi we czwartki nabo˚eƒstwa ró˚aƒcowe. Czciciele Matki Bo˚ej
Królowej Pokoju otaczajà tak˚e nas, kap∏anów, nieustannà modlitwà zak∏adajàc
„margaretki” i modlàc si´ za poszczególnych ksi´˚y.
Dzi´ki temu ˚arliwemu kultowi Matki Bo˚ej parafia o˚ywi∏a si´ w praktykach
religijnych i modlitwie. Obecnie rozpocz´liÊmy budow´ nowej Êwiàtyni w naszej parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Od kilkunastu lat czyniliÊmy starania o t´ Êwiàtyni´, ale graniczàce z cudem by∏o rozwiàzanie spraw w∏asnoÊciowych gruntów pod budow´. Pomog∏a Matka Bo˚a Medziugorska, do
której modliliÊmy si´ goràco w tej sprawie, a nawet – zwyczajem wielu uczestników pielgrzymek – napisa∏em list do Matki Bo˚ej. ProÊba zosta∏a wys∏uchana!
W obecnych warunkach jest to bardzo
trudne zadanie, ale ufamy, ˚e Matka Bo˚a
Medziugorska zatroszczy si´, aby ta Êwiàtynia zosta∏a jak najszybciej wybudowana
i przyczynia∏a si´ do upowszechnienia Jej
or´dzi. Tworzy si´ sprzyjajàcy klimat do
powstania prawdziwego Sanktuarium

Królowej Pokoju. Na frontonie Êwiàtyni
mamy zamiar umieÊciç du˚à figur´ Maryi
Królowej Pokoju i napis: „Moje Niepokalane Serce zwyci´˚y”. Modlimy si´ nieustannie, aby b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e
spocz´∏o na tym miejscu i na tej Êwiàtyni,
której budowa zosta∏a rozpocz´ta. Niepokalane Serce Matki Bo˚ej Królowej Pokoju chroni to dzie∏o mimo podst´pnych
zakusów z∏ego ducha. Mam nadziej´, ˚e
zwyci´˚ymy wszystkie trudnoÊci i ˚e w to
wielkie dzie∏o w∏àczy si´ liczne grono
Przyjació∏, prawdziwych Czcicieli Maryi.
Wszystkim, którzy nam pomogà zrealizowaç to pi´kne dzie∏o na chwa∏´ Boga
i Maryi Królowej Pokoju, pragniemy za
dar serca odp∏aciç goràcà modlitwà.
W ka˚dy 25. dzieƒ miesiàca, podczas nabo˚eƒstwa w naszej parafii, na które zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bo˚ej Królowej Pokoju, b´dziemy odprawiaç Msz´ Êw. za naszych dobroczyƒców
i ofiarodawców. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy i budowania Sanktuarium Królowej Pokoju.
Ks. Pra∏at Edward Skotnicki
Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul.
Urz´dnicza 3; 25–729 Kielce,
tel. (41) 345 23 35 fax. (41) 345 77 87,
nr konta BPH – PBK SA o/ II Kielce
10601305-320000164415
P. S. W zwiàzku z powy˚szà informacjà
o budowie w Polsce pierwszego Sanktuarium MB Królowej Pokoju, za∏àczyliÊmy
do „Echa” przekazy pocztowe otrzymane
od ks. pra∏ata E. Skotnickiego, dla wygody tych Czytelników, którzy swojà ofiarà
b´dà chcieli wesprzeç to dzie∏o. Bóg zap∏aç – Redakcja.

Echo – Archiwum
W tym dziale przedstawimy poczàtkowe numery „Echa”. Tym razem

„Echo” nr 2
O pielgrzymkach do Medziugorja
29.11.84
Szanowny Panie Dyrektorze Naczelny!
W numerach z 11. i 19. listopada br.
„Gazzetta” zaj´∏a si´ wydarzeniami
w Medziugorju, wspominajàc w pierwszym z nich o wystàpieniu biskupów jugos∏awiaƒskich, zaÊ w drugim o odd˝wi´ku, jaki wystàpienie to wywo∏a∏o w tamtejszej prasie. Temat wzbudzi∏ znaczne
zainteresowanie oraz wiele pytaƒ, chcia∏bym wi´c dokonaç pewnych uzupe∏nieƒ,
o które prosi wielu czytelników.

W komunikacie z 12. pa˝dziernika,
przytoczonym 11. listopada przez Osservatore Romano, Konferencja Episkopatu
Jugos∏awii po stwierdzeniu, ˚e ocena znaczenia wypadków na podstawie szczegó∏owych badaƒ ekspertów przys∏uguje wy∏àcznie kompetentnym w∏adzom koÊcielnym, podsumowuje:
„Nie nale˚y zatem organizowaç oficjalnych pielgrzymek do Medziugorja; nie
nale˚y wp∏ywaç na opinie tych, na których spoczywa odpowiedzialnoÊç za ˚ycie KoÊcio∏a”.
Co to jednak znaczy: „oficjalne” pielgrzymki? Dok∏adniejszej odpowiedzi
udzieli∏ arcybiskup metropolita Splitu,
b´dàcy tak˚e przewodniczàcym Komisji
do spraw doktryny wiary w ∏onie Konferencji Episkopatu Jugos∏awii. W liÊcie
skierowanym do czynników odpowiedzialnych w komitetach z Neapolu i Mediolanu, które Êledzà wydarzenia w Medziugorju i poprosi∏y go o wyjaÊnienia,
pisze on: „W nawiàzaniu do Dokumentu
Konferencji Episkopatu Jugos∏awii, sàdz´, ˚e nale˚y po∏o˚yç nacisk na s∏owa
<<oficjalne pielgrzymki>>. Za takie
uwa˚a si´ pielgrzymki organizowane
przez diecezje i prowadzone przez biskupów albo przez ich eminencje kardyna∏ów. Oznacza∏yby one oficjalne wyznanie wiary, co przy obecnym stanie
rzeczy by∏oby przedwczesne. Pozostajà
pielgrzymki czysto religijne, o˚ywione
doÊwiadczeniem wiary, którym towarzyszà kap∏ani, sami jako pielgrzymi
i pe∏niàcy rol´ przewodników duchowych”. Podpisano: Franjo Franiç, arcybiskup. Split, 12.11.1984.
Wspomnieç trzeba te˚ o zabarwionym
przezornoÊcià „˚àdaniu” Komisji powo∏anej przez biskupa Mostaru. W dwóch
kolejnych komunikatach (25. maja i 12.
pa˝dziernika br.) wzywa ona mi´dzy innymi kap∏anów i osoby Êwieckie, by
„nie organizowa∏y pielgrzymek do Medziugorja”, jest to jednak wy∏àcznie rada, nie zaÊ wyra˝ne polecenie. Kompetencja dyscyplinarna w takich przypadkach nale˚y wy∏àcznie do biskupów.
Z kolei ze strony biskupów w∏oskich,
od jurysdykcji których zale˚ymy, oraz ze
strony Watykanu nie wysz∏a ˚adna wypowied˝ lub zakaz w tym wzgl´dzie. Organ
prasowy Watykanu opublikowa∏ jedynie
dwa wspomniane powy˚ej komunikaty.
Uprzejmie prosz´ o zamieszczenie niniejszego uzupe∏nienia na zawsze goÊcinnych ∏amach Waszego dziennika. (cdn)
don Angelo Muti
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Od Redakcji
Szlakiem Êw. Józefa
Taki tytu∏ mo˚na by nadaç ostatniej
podró˚y Jakova Czolo i o. Pietro Zorza
do Polski.
Cz´sto w swych wystàpieniach o.
Pietro powo∏uje si´ na s∏owa wypowiedziane przez cz∏onka grupy modlitewnej Jeleny, którà Matka Bo˚a prowadzi∏a w sumie przez 8 lat, ˚e: ka˚de spotkanie sprawowane w Jej imi´ Bóg Ojciec przygotowa∏ przed wiekami, podczas tej podró˚y mieliÊmy konkretne
dowody na sprawdzenie prawdziwoÊç
powy˚szych s∏ów.
Decyzja o przyje˝dzie do Polski zapad∏a pod koniec wrzeÊnia. Na kilka dni
przed rozpocz´ciem podró˚y okaza∏o si´,
˚e Jakov ma k∏opoty z paszportem i chce
odwo∏aç przyjazd, a tutaj ju˚ wszystko
jest przygotowane. Pozosta∏a tylko modlitwa i wspomnienie wy˚ej przytoczonych s∏ów.
Termin 4-6 listopada, w pierwszym
odczuciu niezbyt fortunny, bo zaraz po
Wszystkich Âwi´tych, kiedy jeszcze zaj´ci jesteÊmy odwiedzaniem grobów,
nadzwyczaj krótki, w sumie okaza∏ si´
opatrznoÊciowy. By∏a to: oktawa
Wszystkich Âwi´tych – czas szczególnie
poÊwi´cony zmar∏ym; trasa wiod∏a przez
Stoczek i Siedlce – parafi´ Êp. ks. Jerzego Górskiego, który zginà∏ w wypadku
na W´grzech; a Jakov jest jednà z dwóch
osób, które w historii KoÊcio∏a mia∏y ten
przywilej, ˚e w sposób fizyczny zosta∏y
zabrane przez Matk´ Bo˚à do nieba,
czyÊçca i piek∏a. Zbie˚noÊç tych faktów
odkryliÊmy dopiero podczas podró˚y.
Trasa wiod∏a przez trzy parafie poÊwi´cone Êw. Józefowi: w Zielonej Górze, w Warszawie, i w Siedlcach.
W Warszawie równie˚ wystàpiliÊmy
w Radio Józef. Tak, ˚e w szczególny
sposób dzi´kujemy Êw. Józefowi za
opiek´ podczas tej podró˚y, a by∏o za co.
Wsz´dzie gromadzi∏y si´ t∏umy wiernych a aura od kilku dni nie by∏a sprzyjajàca. W Zielonej Górze z rana zaczà∏
padaç drobny Ênieg, na co wskazywa∏y
równie˚ przewidywania pogody, których skrz´tnie s∏uchaliÊmy. Ale dzi´ki
interwencji ca∏ego Nieba i Êw. Scholastyki (tym razem odsuwajàcej opady)
w promieniu 15 km wokó∏ Zielonej Góry nie by∏o Êniegu, nawet w ciàgu dnia
zaÊwieci∏o s∏oƒce. ByliÊmy wielce za-

skoczeni gdy na trasie do ˙ar, gdzie wyjechaliÊmy po naszych GoÊci zobaczyliÊmy le˚àcà 5 cm warstw´ Êniegu. Dni
nast´pne równie˚ by∏y s∏oneczne, bez
opadów, chocia˚ zimne. DowiadywaliÊmy si´, ˚e dzieƒ wczeÊniej (przed naszym przybyciem) by∏y opady, przymrozki, a w czasie naszego pobytu Êwieci∏o s∏oƒce. Na wszystkich spotkaniach
koÊcio∏y wype∏nione by∏y po brzegi. DoÊwiadczyliÊmy wielkiego zaanga˚owania Wspólnot Królowej Pokoju i gospodarzy xx. Proboszczów, w przygotowaniu nabo˚eƒstwa i przyj´cia pielgrzymów, którzy z odleg∏ych zakàtków Polski dotarli na spotkania – dzi´kujemy.
Najwi´kszà ofiar´ wydaje mi si´ z∏o˚yli pielgrzymi, którzy dotarli do Stoczka, gdy˚ dla nich ca∏y program nabo˚eƒstwa i msza Êw. sprawowana w intencji
poszkodowanych w wypadku na W´grzech i ich rodzin pod przewodnictwem
ks. S. Dele˚ucha, który jako jedyny kap∏an ocala∏ z wypadku, odbywa∏a si´ na
wolnym powietrzu.
Dzi´kujemy wszystkim organizatorom
za ciep∏e przyj´cie. Ufamy, ˚e wszyscy
zebrani na spotkaniach najwi´cej radoÊci
sprawiliÊmy Matce NajÊwi´tszej naszà
modlitwà i Êpiewem, a Ona jak zawsze
„dzi´kuje, ˚e odpowiedzieliÊmy na Jej
wezwanie”.
Ewa
P. S. Odpowiadajàc na pytania dotyczàce zaproszeƒ GoÊci z Medziugorja do
danej miejscowoÊci, informujemy, ˚e zaproszenie podpisane przez x. proboszcza
nale˚y przes∏aç do Redakcji.
25 grudnia 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.
Przepraszamy – zasz∏a zmiana
w zwiàzku z planowanymi w przysz∏ym roku rekolekcjami medziugorskimi w Polsce. Rekolekcje, te – dla Polaków – poprowadzi o. Tomislav Vlasiç
w Medziugorju.
Osoby zainteresowane udzia∏em, proszone sà o przes∏anie do Redakcji koperty z adresem zwrotnym, na przes∏anie informacji i formularza zg∏oszeniowego. Prosimy o modlitw´ w tej intencji odmawiajàc V tajemnic´ bolesnà –
Êmierç Pana Jezusa Baranka Ofiarnego.

W tym
wspania∏ym dniu
Narodzenia Pana pragniemy,
aby malutki Jezus obdarzy∏ Was
Bo˝ym B∏ogos∏awieƒstwem,
si∏à i wytrwa∏oÊcià w nieustannym
rodzeniu si´ Mi∏oÊci, z której
wszystko bierze swój poczàtek.
Niechaj Wszechpot´˝ny
obdarzy wszystkie Rodziny
szcz´Êciem, radoÊcià i pokojem
˚yczy Redakcja
Dziekujàc Bogu za dar Wspólnoty
„Cenacolo” w dwóch Domach w Polsce,
nie zapomnijmy o „Ch∏opcach s. Elviry”
i z okazji Êw. Miko∏aja i Âwiàt Bo˚ego
Narodzenia wspomó˚my ich naszym Darem Serca – paczkà ˚ywnoÊciowà lub ze
Êrodkami czystoÊci. „Radosnego dawc´
Bóg mi∏uje”- Bóg zap∏aç za okazane serce. Adresy Domów: Dom Maryi Niepokalanej – Wspólnota Cenacolo, Giezkowo 1, 76-024 Âwieszyno tel. 094/318-3938, Dom Jana Paw∏a II – Wspólnota Cenacolo, ul. gen. Bema 110, 44-268 Jastrz´bie Zdrój, tel. 032/472-36-64.
UWAGA! ZMIANA BANKU
W zwiàzku ze zmianà Banku, ofiary
za „Echo” prosimy kierowaç tylko na
poni˚szy adres: Królowa Pokoju –
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419
Kraków; Bank Pocztowy S.A.
13201856-117290-27003-23100-10-0
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

