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Or´dzie 25 grudnia 2002r.
„Drogie dzieci! To jest czas wielkich ∏ask ale i wielkich prób dla
ka˚dego, kto chce kroczyç drogà
pokoju. Ponawiam wi´c wezwanie,
drogie dzieci: módlcie si´, módlcie
si´, módlcie si´ sercem, nie s∏owami. ˙yjcie wed∏ug moich or´dzi
i nawracajcie si´. Bàd˝cie Êwiadomi daru od Boga, który pozwoli∏ mi
byç z wami zw∏aszcza dziÊ, gdy
trzymam w ramionach Dzieciàtko
Jezus – Króla Pokoju. Pragn´ wam
przekazaç pokój, a wy niosàc go
w sercu obdarowujcie nim innych,
dopóki Bo˚y pokój nie zapanuje
w Êwiecie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Czas wielkich ∏ask i prób
B∏ogos∏awiona Dziewica Maryja
zrodzi∏a dla nas Jezusa. Prowadzi nas
do Niego. Jego nam daruje z pragnieniem i z proÊbà byÊmy przyj´li Go tak
jak Ona. Gdy nadesz∏a pe∏nia czasu,
Bóg Ojciec w swej odwiecznej mi∏oÊci
i màdroÊci zbli˚y∏ si´ do Maryi przez
archanio∏a Gabriela, proszàc Jà aby zechcia∏a byç Matkà Jego Syna Jezusa.
Bóg nie zmusza Jej lecz zach´ca, oferuje zbawienie nie narzucajàc go. Maryja
powiedzia∏a „Tak” w imieniu ludzkoÊci, w imieniu wszystkich pokoleƒ,
w imieniu ka˚dego z nas. Jej „Tak” niczym echo s∏ychaç do dziÊ. W sercu
i w ∏onie Maryi by∏o miejsce dla Boga.
Bóg zni˚y∏ si´ ku swojemu stworzeniu
– Maryi oczekujàc od Niej wspó∏pracy
w swoim planie zbawienia cz∏owieka.
Bóg nie chcia∏ pozostaç jedynie Bogiem. Sta∏ si´ równie˚ cz∏owiekiem.
Stwórca zapragnà∏ staç si´ swoim stworzeniem. W ten sposób pokaza∏ wartoÊç
cz∏owieka i jego gotowoÊç przyj´cia
Zbawiciela. Nieznane i niezbadane sà
drogi Bo˚ej mi∏oÊci dla cz∏owieka. Bóg
pozostaje maluczki, nieznaczny odda-
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Oto Syn Mój Umi∏owany

Or´dzie dla Jakova Čolo
25 grudnia 2002r.
„Drogie dzieci! DziÊ, w dniu mi∏oÊci i pokoju, z Jezusem w ramionach wzywam was do modlitwy
o pokój. Kochane dzieci, bez Boga
i modlitwy nie mo˚ecie mieç pokoju. Dlatego, drogie dzieci, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju narodzi∏ si´ w waszym sercu.
Jedynie w ten sposób mo˚ecie dawaç Êwiadectwo i nieÊç pokój Bo˚y
temu niespokojnemu Êwiatu. Jestem z wami i b∏ogos∏awi´ was moim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem”.

jàc si´ ludziom. Bóg wie, ˚e cz∏owiek
mo˚e Go przyjàç do swego ˚ycia dlatego do niego przychodzi.
Maryja w tym or´dziu ponownie k∏adzie nam na sercu s∏owa: „Jest to czas
wielkich ∏ask, ale i czas wielkich
prób”. Âw. Jakub w swoim liÊcie mówi o korzyÊciach p∏ynàcych z prób:
„Za pe∏nà radoÊç poczytujcie to sobie,
bracia moi, ilekroç spadajà na was ró˚ne doÊwiadczenia. Wiedzcie, ˚e to, co
wystawia waszà wiar´ na prób´, rodzi
wytrwa∏oÊç” (Jk 1, 2-3). DoÊwiadczenie ˚yciowe mówi nam, ˚e z ∏askami
idà w parze próby. Potwierdza to równie˚ ˚ycie Maryi, które by∏o pe∏ne
prób, m´ki i ci´˚aru ˚ycia. Ale pomimo
tego Maryja wyÊpiewa∏a Magnificat
gdy˚ odkry∏a Boga, który by∏ dla Niej
jedynym skarbem. Matka Maryja jest
najczystszà realizacjà wiary. Jej wiara
nie zachwia∏a si´ podczas ca∏ego ˚ycia,
nawet w czasie ostatniej próby, którà
zapowiedzia∏ Jej starzec Symeon
w czasie ofiarowania w Êwiàtyni, mówiàc, ˚e miecz boleÊci przeszyje Jej
dusz´. Nie przesta∏a wierzyç, ˚e wype∏ni si´ S∏owo Bo˚e.
Wiara mo˚e byç wystawiona na
wielkie próby. Âwiat, w którym ˚yjemy, sytuacje, wydarzenia, niesprawie-

dliwoÊç, doÊwiadczenie z∏a i cierpienia
wydajà si´ zaprzeczaç Radosnej Nowinie i faktowi Bo˚ego Narodzenia –
Wcielenia Boga. Ciàgle od nowa musimy szukaç Êwiadków wiary. Jednym
z najczystszych, najÊwi´tszych Êwiadków, wzorców, który stoi przed nami
jest Maryja, którà Bóg teraz nam daje.
Nie przychodzi z pustymi r´kami,
z pustym sercem. Na r´ku trzyma
Zbawiciela Êwiata, Króla Pokoju.
Tak samo jak podczas pierwszego objawienia. W tym zawarty jest ca∏y program or´dzi i objawieƒ: przynieÊç nam
Jezusa, doprowadziç nas do Jezusa.
Matka nie przestaje pukaç do drzwi
naszych serc tak, samo jak puka∏a do
drzwi mieszkaƒców Betlejem, aby
przyj´li Jà i Jezusa, którego nosi∏a pod
sercem. W czasie tej nocy Bo˚ego Narodzenia przychodzi do nas z Jezusem.
Nie pozostaƒmy g∏usi i Êlepi na dar
z Nieba, które si´ otwar∏o, aby nas
ogrzaç. Niech inni nie pozostanà przy
nas zmarzni´ci z powodu naszego egoizmu i zamkni´cia.
Dzi´kuj´ Ci Matko Maryjo za Zbawiciela, którego nam przynios∏aÊ, którego
dla nas zrodzi∏aÊ.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym c.d.

Modlitwa o pokój i za rodzin´
Pewne okolicznoÊci historyczne sprawiajà, ˚e to przypomnienie o modlitwie
ró˚aƒcowej nabiera szczególnej aktualnoÊci. Pierwszà z nich jest pilna potrzeba
wo∏ania do Boga o dar pokoju. Ró˚aniec
nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja
sam jako modlitw´ o pokój. Na poczàtku
tysiàclecia, które rozpocz´∏o si´ przejmujàcymi grozà scenami zamachu z 11.
wrzeÊnia i w którym pojawiajà si´ codziennie w tylu cz´Êciach Êwiata nowe
obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie ró˚aƒca oznacza zag∏´bienie si´
w kontemplowanie tajemnicy Tego, który „jest naszym pokojem” gdy˚ „obie
cz´Êci ludzkoÊci uczyni∏ jednoÊcià, bo
zburzy∏ rozdzielajàcy je mur – wrogoÊç”
(Ef 2, 14). Odmawiajàc zatem ró˚aniec,
nie mo˚na nie czuç si´ wyra˝nie zobowiàzanym do s∏u˚by sprawie pokoju,
ze szczególnym odniesieniem do ziemi
Jezusa, nadal tak doÊwiadczanej, a tak
bardzo drogiej sercu chrzeÊcijan.

„Oto Matka twoja!” (J 19, 27)
Wiele oznak wskazuje, jak bardzo NajÊwi´tsza Maryja Panna, której umierajàcy
Odkupiciel powierzy∏ w osobie umi∏owanego ucznia wszystkie dzieci KoÊcio∏a –
„Niewiasto, oto syn Twój!” (J 19, 26) –
chce równie˚ dzisiaj, w∏aÊnie przez t´ modlitw´, daç wyraz swej macierzyƒskiej
trosce. W dziewi´tnastym i dwudziestym
stuleciu Matka Chrystusowa w ró˚norakich okolicznoÊciach dawa∏a odczuç w jakiÊ sposób swojà obecnoÊç i us∏yszeç
swój g∏os, by zach´ciç Lud Bo˚y do tej
formy modlitwy kontemplacyjnej.
W szczególnoÊci, ze wzgl´du na g∏´boki
wp∏yw, jaki wywierajà one na ˚ycie
chrzeÊcijan, i na autorytatywne uznanie
przez KoÊció∏, pragn´ przypomnieç objawienia z Lourdes i z Fatimy; zwiàzane
z nimi sanktuaria sà celem licznych pielgrzymów, szukajàcych pociechy i nadziei.

Âladami Êwiadków
Nie sposób wymieniç niezliczonà
rzesz´ Êwi´tych, którzy znale˝li w ró-

˚aƒcu autentycznà drog´ uÊwi´cenia.
Wystarczy wspomnieç Êw. Ludwika
Mari´ Grignion de Montforta, autora
cennego dzie∏a o ró˚aƒcu, a bli˚ej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny,
którego dane mi by∏o niedawno kanonizowaç. Szczególny zaÊ charyzmat, jako
prawdziwy aposto∏ ró˚aƒca, mia∏ b∏.
Bart∏omiej Longo. Jego droga Êwi´toÊci
oparta by∏a na natchnieniu, jakie us∏ysza∏ w g∏´bi serca: „Kto szerzy ró˚aniec, ten jest ocalony!”. Na tej podstawie czu∏ si´ powo∏any do zbudowania
w Pompei Êwiàtyni pod wezwaniem
Matki Bo˚ej Ró˚aƒcowej na tle ruin
staro˚ytnego miasta, do którego zaledwie zdà˚y∏a dotrzeç nauka chrzeÊcijaƒska, zanim zosta∏o poch∏oni´te w 79 roku przez erupcj´ Wezuwiusza, a które
po wiekach wy∏oni∏o si´ ze swych prochów, dajàc Êwiadectwo o Êwiat∏ach
i cieniach cywilizacji klasycznej.
Przez ca∏e swoje dzie∏o, a zw∏aszcza
przez „Pi´tnaÊcie Sobót”, b∏. Bart∏omiej Longo rozwinà∏ chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha ró˚aƒca,
znajdujàc mocnà zach´t´ i oparcie
u Leona XIII, „Papie˚a ró˚aƒca”. (cdn)

Papieskie Or´dzie
na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju
„Encyklika Pacem in Terris nieustannym zobowiàzaniem” – taki tytu∏ nosi Papieskie or´dzie na 36. Âwiatowy Dzieƒ Pokoju.
W Watykanie abp Martino przypomnia∏ kontekst historyczny, w jakim
czterdzieÊci lat temu powsta∏a encyklika
Pacem in terris Jana XXIII, do której
nawiàzuje dokument Jana Paw∏a II:
wzniesienie dwa lata wczeÊniej Muru
Berliƒskiego, kryzys w Zatoce Âwiƒ na
Kubie, który o ma∏o co nie zakoƒczy∏ si´
rozp´taniem wojny atomowej. Przy okazji abp Martino podkreÊli∏, ˚e w∏aÊnie
Kuba, jako 188 paƒstwo, przystàpi∏a
niedawno do traktatu o nie rozprzestrzenianiu broni jàdrowej; nie uczyni∏y tego
dotàd jeszcze Izrael, Indie i Pakistan.
Mówiàc o papieskim or´dziu arcybiskup podkreÊli∏, ˚e jego przes∏anie –
w wielkim skrócie – mo˚na okreÊliç
nast´pujàco: „autentyczna jest ka˚da
rewolucja, którà rodzi „rewolucja duchowa”, oparta na przekonaniu, ˚e pokój jest mo˚liwy, jeÊli buduje si´ go
na przeÊwiadczeniu o godnoÊci ka˚dej
istoty ludzkiej i wartoÊciach praw
cz∏owieka”.

Nawiàzujàc do analizy i oceny przez
Jana Paw∏a II sytuacji na Bliskich
Wschodzie i w Ziemi Âwi´tej, abp Martino stwierdzi∏: „Mamy nadziej´, ˚e
„or´dzie-apel Ojca Âwi´tego do ludzi
dobrej woli poruszy serca tych wszystkich, którzy powo∏ani zostali do tego,
a˚eby budowaç pokój, by krzewili
i umacniali pokój w tym nowym tysiàcleciu w oparciu o poszanowanie ˚ycia,
o prawa ludzkie i podstawowe swobody i o zaprzestanie wszelkiego rodzaju
przemocy i terroru oraz o zobowiàzanie
si´ na nowo do pokojowego rozwiàzywania konfliktów”.
Arcybiskup Martino stwierdzi∏, ˚e
„jeÊli nowym imieniem pokoju ma byç
rozwój, to rozbrojenie na rzecz rozwoju
powinno staç si´ nakazem ka˚dego
dnia. Wystarczy przypomnieç, ˚e ka˚dego dnia na Êwiecie wydaje si´ na
zbrojenia ponad 800 miliardów dolarów”. Po czym doda∏: „Po 11 wrzeÊnia
pokój zagro˚ony jest tak˚e przez „nowotwór” mi´dzynarodowego terroryzmu, który zagra˚a w sposób nieprzewidywalny stabilnoÊci i bezpieczeƒstwu
na szczeblu krajów, regionów i ca∏ego
Êwiata. Walka z terroryzmem nie mo˚e
si´ jednak nigdy odbywaç kosztem
praw cz∏owieka. Niedawno, podczas
audiencji dla siedmiu nowych ambasadorów, Jan Pawe∏ II rzuci∏ podyktowany zaniepokojeniem apel: „Odpowiedzià na terroryzm i przemoc nie mo˚e
byç nigdy nowa przemoc. Pokój nie jest
oznakà s∏aboÊci, lecz si∏y „”.
Odpowiadajàc potem na pytania dziennikarzy o stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec ewentualnej wojny w Iraku,
abp Martino przypomnia∏, ˚e mi´dzy
tzw. wojnà sprawiedliwà a wojnà prewencyjnà istnieje zasadnicza ró˚nica, ta
pierwsza bowiem jest zawsze wojnà
obronnà, druga oznacza atak na inny
kraj, a tego KoÊció∏ nie mo˚e pochwalaç.
Jan Pawe∏ II przypomina, ˚e warunkiem pokoju jest ∏ad, o czym pisa∏
ju˚ Êw. Augustyn. Papie˚ podkreÊla te˚
kategorycznie, ˚e nie wolno wy∏àczaç
moralnoÊci ze strefy polityki i ˚e szczególnie dotyczy to spraw Bliskiego
Wschodu. Ojciec Âwi´ty wylicza przes∏anki trwa∏ego pokoju – respektowanie
praw cz∏owieka i realizacj´ zobowiàzaƒ
przyj´tych wobec ubogich. Papie˚ pisze te˚ o gestach pokoju, które tworzà
kultur´ pokoju, otwierajà na Boga nauczajà duchowoÊci powszechnego braterstwa i kultury solidarnoÊci.
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Rola Jana Paw∏a II w utrwaleniu pokoju: obrona praw cz∏owieka to serce
tego pontyfikatu, zarówno dzia∏aƒ, jak
i wydawanych przez Papie˚a dokumentów. Dzi´ki Janowi Paw∏owi II
utrwali∏o si´ antropologiczne spojrzenie, które podkreÊla, ˚e ka˚dy cz∏owiek
zas∏uguje na szacunek i mi∏oÊç ze
wzgl´du na swà niepowtarzalnà godnoÊç i ˚e z tego p∏ynà jego niezbywalne prawa, tak˚e prawo do ˚ycia w pokoju. Papie˚ nieraz podejmowa∏ ryzyko, apelujàc o branie pod uwag´
wszystkich, a nie tylko jednej ze stron
konfliktów, jak np. konflikt w Zatoce
Perskiej. Prawdziwà rewolucjà by∏o
uznanie prawa do humanitarnej ingerencji paƒstw w wypadku niebezpiecznych konfliktów mi´dzynarodowych.
Wyst´pujàc w obronie i praw cz∏owieka Jan Pawe∏ II wykazywa∏, mo˚e
jako jedyny, wiar´ w znaczenie i sens
dzia∏aƒ instytucji mi´dzynarodowych.
Charakteryzuje przy tym Papie˚a màdry
optymizm, ÊwiadomoÊç, ˚e nigdy nie zostanie idealna organizacja spo∏eczeƒstwa. Organizowa∏ przy tym niezliczone
inicjatywy, s∏u˚àce jednoÊci – dialog
ekumeniczny, mediacje pokojowe, modlitwy o pokój w Asy˚u. Dzi´ki temu
w ciàgu çwierçwiecza pontyfikatu Jana
Paw∏a II niezwykle wzrós∏ autorytet papiestwa na arenie mi´dzynarodowej. KAI

Rodzina zamys∏em Bo˚ym
Katecheza z rekolekcji dla ma∏˚eƒstw
Rodzina stanowi obraz Boga w Trójcy Jedynego. Bóg bowiem nie jest samotny, lecz jest wspólnotà osób: Ojca,
Syna i Ducha Âwi´tego. Dlatego rodzina jest odbiciem Trójjedynego Boga:
ojciec, matka i dzieci. Rodzina stanowi
KoÊció∏ domowy. W nim rodzà si´
dzieci nie tylko cieleÊnie, lecz nade
wszystko duchowo.
Ze wzgl´du na duchowà Êlepot´ i ignorancj´ co do natury cz∏owieka, niezliczone iloÊci dusz cierpià obecnie z powodu
zranieƒ w samym ma∏˚eƒstwie i skutków
tych˚e zranieƒ dla innych. Ma∏˚eƒstwo
jest jak drogocenna per∏a, którà starajà si´ wykraÊç wszystkie si∏y z∏a. ˙ycie
w zwiàzku ma∏˚eƒskim jest cenniejsze
ni˚ ˚ycie pojedynczych osób. Ono stanowi ˝ród∏o b∏ogos∏awionego ˚ycia. W nim
równie˚ cierpienie i Êmierç jest naznaczone godnoÊcià mi∏oÊci. Cz∏owiek rodzàc
si´ dla tego Êwiata, umiera dla tego Êwiata, powracajàc do macierzyƒskiego ∏ona

ziemi, na której ˚y∏. Nie ma narodzin bez
Êmierci poprzedniego stanu. WejÊcie
w stan ma∏˚eƒski jest jak nowa Êmierç
i nowe narodziny. Musi umrzeç ˚ycie samotnej osoby i narodziç si´ ˚ycie we
dwoje. Na wyrzeczeniu mo˚na tylko zyskaç. Z ziarna pszenicy rzuconego w gleb´ wyrasta ∏an zbo˚a. Kto nie wrzuci ziarna, umrze w swoim skàpstwie. Kto domaga si´ swoich praw w ma∏˚eƒstwie,
utraci ma∏˚eƒstwo, utraci wszystko. Cz∏owiek nie ma ˚adnych praw ani do siebie
ani do bli˝nich. Nie jest prawdà, ˚e ma∏˚eƒstwo zasadza si´ na prawie, na równouprawnieniu. Fundamentem ma∏˚eƒstwa
jest Mi∏oÊç, której nie nale˚y mierzyç iloÊcià i jakoÊcià darów, lecz przeÊcigaç si´
w hojnoÊci. Bo w tym przypadku, strata
staje si´ zyskiem. Zapytaj drzewa d´bu
czy traci na tym, ˚e opadajà z niego
wszystkie ˚o∏´dzie. Ono zyskuje, gdy˚
zamiast pustkowia, otacza go m∏ody las
d´bowy. I warto na to poczekaç... Jezus
powiedzia∏: „JeÊli si´ nie zaprzesz samego siebie i nie we˝miesz swojego krzy˚a
ka˚dego dnia, nie mo˚esz...”.
Celem ma∏˚eƒstwa jest zrodzenie
cz∏owieka. Nie mo˚e tego uczyniç pojedyncza osoba. Nie w ka˚dym jednak
ma∏˚eƒstwie rodzà si´ dzieci. To te˚ jest
normalne. Ma∏˚eƒstwo z dzieçmi czy
bezdzietne, zawsze pozostaje ma∏˚eƒstwem. I jeden i drugi zwiàzek mo˚e
byç dobry. Trzeba si´ jedynie wyzwoliç
z ludzkich przesàdów, z wszelkich zniewoleƒ i w pe∏nej wolnoÊci zbli˚yç si´ do
Boga. Ludzkie ˚ycie, ˚ycie w ma∏˚eƒstwie nie jest zdeterminowane wy∏àcznie rodzeniem potomstwa. Cz∏owiek nie
jest niewolnikiem rodzenia. Rodzenie
jest darem Mi∏oÊci, darem Boga. Ka˚de
dziecko jest dla rodziców wielkà szko∏à
˚ycia. Nie tylko rodzice rodzà dzieci,
lecz w duchu, dzieci równie˚ rodzà rodziców. Cz∏owiek nie jest maszynà do
rodzenia, lecz ma∏˚eƒstwo jest tym
miejscem gdzie cz∏owiek rodzi si´ do
˚ycia widzialnego i niewidzialnego.
Mà˚ i ˚ona sà jak kaplica, od których zale˚y czy b´dà do niej wchodziç,
aby adorowaç Jezusa, czy pozwolà, aby
On ich oczyszcza∏ i uzdalnia∏ do zwyci´stwa nad z∏em, egoizmem i niewiernoÊcià. Je˚eli ma∏˚onkowie wspólnie si´
modlà, wchodzà do kaplicy, a tym samym mogà byç uzdrowieni i zbawieni.
Trzeba jednak otworzyç drzwi tej kaplicy. W wielu ma∏˚eƒstwach te drzwi sà
zamurowane na sta∏e i nigdy nie by∏y
otwarte. W innych nie ma klucza do

zamka. W innych jeszcze zapomniano
o istnieniu kaplicy. Istnieje potrzeba, aby
w Êwietle s∏ów Bo˚ych, ma∏˚onkowie
wpatrywali si´ w siebie nawzajem
i otworzyli te drzwi. Potem trzeba, by
rozpocz´li w niej wielkie sprzàtanie, wynoszàc stamtàd wszelki brud i Êmieci. To
wymaga przede wszystkim oczyszczenia
wzajemnych relacji z wymówek, niewiernoÊci, grubiaƒstwa i wszystkiego, co
blokuje i przeszkadza we wzajemnym
porozumieniu si´ i w okazywaniu wzajemnej czu∏oÊci. Bez modlitwy i bez bliskoÊci Chrystusa, w ma∏˚eƒstwie wszystko usycha, kamienieje i lodowacieje.
Bóg jest ˝ród∏em ˚ycia. „Ja jestem ˚yciem” – mówi Chrystus. Cudowna i boska jednoÊç ma∏˚eƒstwa mo˚e byç na
ziemi zachwiana, zraniona lub ca∏kowicie rozbita. Grzech najbardziej dotknà∏
cz∏owieka w takiej w∏aÊnie wspólnocie.
Ewa nie pos∏ucha∏a Boga i nie mog∏a nadal kochaç Adama. Adam ch´tniej s∏ucha∏ Ewy ni˚ Bo˚ego g∏osu w sobie,
wi´c Ew´ odrzuci∏, potem jà oskar˚y∏
i oboje stali si´ dla siebie wrogami.
Od tamtego czasu trudno jest ˚yç
w ma∏˚eƒstwie. Od tamtego czasu m´˚czyzna i kobieta majà problemy ze
wzajemnym porozumieniem si´. Jedno
drugie zniewa˚a, wykorzystuje na ró˚ne sposoby, nadu˚ywa i maltretuje.
Dlatego ma∏˚eƒstwo rozpaczliwie
potrzebuje Boga. Ma∏˚eƒstwo wymaga
uzdrowienia. Trzeba je wyzwoliç z zagubienia si´ i z mi∏oÊci do egoizmu. Do
ma∏˚eƒstwa trzeba na nowo wprowadziç mi∏oÊç. A mi∏oÊcià jest sam Bóg.
Dlatego Jezus ustanowi∏ sakrament
ma∏˚eƒstwa, co oznacza Jego obecnoÊç
pomi´dzy ma∏˚onkami. Ka˚de sakramentalne ma∏˚eƒstwo jest jak kaplica,
do której trzeba wejÊç, aby znale˝ç si∏y
do pokonania wszystkich trudnoÊci i pomno˚yç radoÊç wspólnego ˚ycia. Módlmy si´, aby Bo˚a mi∏oÊç zapanowa∏a we
wszystkich ma∏˚eƒstwach i rodzinach.
o. Ljubo Kurtoviç

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Czas Mi∏osierdzia (c.d.)
„O cokolwiek poprosicie…”
Ciàgle tkwimy w przekonaniu, ˚e
Bóg jest daleko od nas i ˚e sprawuje

~4~
w∏adz´ nad Êwiatem w stylu starego Jowisza, który, jako gwa∏towny pan
i w∏adca, wydawa∏ rozkazy i ciska∏ pioruny, jeÊli ludzie natychmiast nie okazywali pos∏uszeƒstwa jego wyrokom.
A z przytoczonych przyk∏adów wynika jasno, ˚e jest zupe∏nie inaczej: Bóg
to nieskoƒczenie delikatny Ojciec, który próbuje za wszelkà cen´ wybawiç
swe dzieci od nast´pstw ich w∏asnych,
ogromnych win.
Ale Jego Mi∏osierdzie, aby mog∏o
dzia∏aç, potrzebuje kogoÊ, kto tu, na
ziemi, nosiç b´dzie uderzenia Jego Ojcowskiego Serca, i kto b´dzie wstawiaç
si´ za „uwi´zionymi” braçmi.
JeÊli by∏o tak w Starym Testamencie,
tym bardziej jest tak teraz, po przyjÊciu
Syna, który ukaza∏ nam w pe∏ni Serce
Ojca, chocia˚ myÊmy jeszcze tego nie
zrozumieli. Klasycznym tego przyk∏adem jest liturgiczna modlitwa wprowadzajàca do „Ojcze Nasz”: „Preceptis
salutaribus moniti … audemus dicere:
Pater Noster”. Co w wolnym t∏umaczeniu znaczy: „OÊmielamy si´ nazywaç Ci´ Ojcem tylko dlatego, ˚e Jezus
tak nas nauczy∏”. Na szcz´Êcie, Bo˚e
poczucie humoru, podobnie jak wszystkie Jego atrybuty, jest nieskoƒczone.
Ojciec jest po naszej stronie
Biedny Jezu, jak˚e ˝le zrozumiano
Twe or´dzie! Nieszcz´sny nasz Ojcze,
który odda∏eÊ w ofierze Twego Jednorodzonego Syna, aby na powrót przygarnàç wszystkie Twoje dzieci, aby
wszyscy mogli nazywaç Ci´ Ojcem!
Jak ˝le przyj´liÊmy Mi∏oÊç, którà przyszliÊcie nam daç, Mi∏oÊç, która oddaje
si´ ca∏kowicie na s∏u˚b´ dzieciom, by
umo˚liwiç im wzrastanie w Mi∏oÊci!
To jest Cia∏o moje, to jest moja Krew
Przymierza, która za wielu b´dzie wylana” (Mt 26,26-28).
Cokolwiek zwià˚esz na ziemi, b´dzie
zwiàzane w niebie, a co rozwià˚esz na
ziemi, b´dzie rozwiàzane w niebie (Mt
16,19).
Aby wszystko da∏ wam Ojciec, ocokolwiek Go poprosicie w imi´ moje!
(J 15,16).
JeÊli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coÊ prosiç b´dà, to wszystkiego u˚yczy im mój Ojciec, który jest w niebie
(Mt 18,19).
Z przytoczonych s∏ów – a w PiÊmie
Âwi´tym jest wiele innych podobnych
zdaƒ – wynika niezwykle jasno, ˚e Bóg
jest przychylny cz∏owiekowi, jeÊli ten
prosi z mi∏oÊcià o wszystko, cokolwiek

jest dla nas dobre. Poniewa˚ On jest naszym Tatà, i jeÊli prosimy Go o rzeczy
dobre, z radoÊcià ich nam udziela,
a w∏aÊciwie, prosi o nie Jego w∏asny
Duch, który w nas przebywa (Rz 8,26).
Nadesz∏a godzina Mi∏osierdzia
W biografii Proboszcza z Ars czytamy, ˚e pewnego dnia pokaza∏ mu si´
diabe∏ i z wÊciek∏oÊcià krzyknà∏: Wydar∏eÊ mi ju˚ 70.000 dusz! By∏ to owoc
˚ywota sp´dzonego w konfesjonale, na
ciàg∏ej modlitwie i ˚ywieniu si´ jedynie
gotowanymi ziemniakami.
W biografii siostry Faustyny Kowalskiej czytamy, ˚e kiedyÊ, wyszywajàc,
poprosi∏a Jezusa: Czy mog´ prosiç Ci´
o dar? Zbawisz tych wszystkich, którzy
dziÊ umrà? Kiedy Jezus da∏ jej do zrozumienia, ˚e to, o co prosi∏a, by∏o bardzo wielkà rzeczà, siostra odpar∏a:
Czy˚by istnia∏y granice dla pot´gi
Twojej Mi∏oÊci? A Jezus wyrzek∏ swoje „tak”. Odpowiedzia∏ „tak” w∏asnemu Duchowi, który modli∏ si´ w ma∏ej
Faustynie.
Spróbujmy przeprowadziç „rozumowe” porównanie: istnieje proporcja pomi´dzy 70.000 dusz uratowanych przez
Proboszcza z Ars ˚yciem pokuty posuni´tej do granic mo˚liwoÊci a oko∏o
300.000 dusz uratowanych przez s.
Faustyn´ jednà krótkà rozmowà?
Ró˚nica jest taka, jaka istnieje pomi´dzy duchowoÊcià pokuty a duchowoÊcià Mi∏osierdzia.
„Zemsta” Ojca
DziÊ ˚yjemy w czasach ekstremalnego grzechu. PowiedzieliÊmy ju˚ na poczàtku, ˚e nawet gdyby by∏o bardzo
wielu ludzi pokutujàcych, nigdy nie
wystarczy∏oby ich, aby zatrzymaç pot´g´ szerzàcego si´ z∏a. Odpowiedzià Boga na rozprzestrzenianie si´ z∏a jest
kraƒcowa manifestacja Jego Mi∏oÊci.
„Zemstà” Ojca jest Mi∏osierdzie, a objawi si´ ono w∏aÊnie w okresie najwi´kszych duchowych ciemnoÊci, w∏aÊnie
podczas dni ciemnoÊci opisanych przez
tylu dzisiejszych z∏owieszczych proroków, a których to tak si´ obawiamy:
Ju˚ s∏oƒca mieç nie b´dziesz w dzieƒ
jako Êwiat∏a, ani jasnoÊç ksi´˚yca nie
zaÊwieci tobie...
Duch Pana Boga nade mnà, bo Pan
mnie namaÊci∏. Pos∏a∏ mnie, by g∏osiç
dobra nowin´ ubogim, by opatrywaç
rany serc z∏amanych, by zapowiadaç
wyzwolenie jeƒcom i wi´˝niom swobod´: aby obwieszczaç rok ∏aski Paƒskiej
i dzieƒ pomsty naszego Boga, aby po-

cieszaç wszystkich zasmuconych, aby
rozweseliç p∏aczàcych na Syjonie, aby
im wieniec daç zamiast popio∏u, olejek
radoÊci zamiast szaty smutku, pieÊƒ
chwa∏y zamiast zgn´bienia na duchu”
(Iz 60,19; 61,1-3).
Jezus, Maryja, kocham Was!
Wszyscy znamy wspania∏y akt strzelisty podyktowany przez Jezusa siostrze kapucynce Marii Konsolacie Betrone: „Jezus, Maryja, kocham Was.
Ratujcie dusze”.
Z tym aktem strzelistym wià˚e si´
obietnica, ˚e za ka˚dym razem, gdy zostanie wypowiedziany, zostanie zbawiona jedna dusza. Wydawa∏o si´, ˚e to
obietnica nie do pokonania w swej hojnoÊci, jeÊli pomyÊlimy o „trzydziestu
dniach odpustu”, jakich zazwyczaj KoÊció∏ udziela∏ za podobne akty strzeliste. DziÊ, za poÊrednictwem pewnej pokornej, Êwi´tej mistyczki niemieckiej,
obietnica Jezusa zosta∏a „zaktualizowana” przez Ducha na miar´ czasów,
w jakich ˚yjemy: Jezus zach´ci∏ Justyn´ Koltz, aby za ka˚dym razem prosi∏a
o zbawienie nie jednej duszy, lecz
o zbawienie tysiàca dusz ka˚dym
tchnieniem: Jezus, Maryja, kocham
was! Ratujcie kap∏aƒskie dusze, ratujcie dusze – kochajàc goràco prosz´,
oby ten Akt Mi∏oÊci, ka˚dym tchnieniem, ka˚dym uderzeniem serca wolno
mi by∏o powtórzyç!
Musimy wybaczyç Êwiatu
W jednym z pism s∏u˚ebnicy Bo˚ej
Luizy Piccarreta, „Âwi´tej Luizy”, ma∏ej prorokini o najdoskonalszej duchowoÊci, jakà jest „Fiat” wypowiedziane
wobec Woli Ojca, czytamy o interesujàcym wydarzeniu, szczególnie wià˚àcym si´ z tematem naszych rozwa˚aƒ.
Pewnego dnia Jezus pokaza∏ jej z∏o
tego Êwiata i mogàce nastàpiç negatywne skutki; Luiza zacz´∏a prób´ si∏
z Jezusem, na wzór Abrahama w przypadku Sodomy i Gomory, a Jezus ust´puje jej ˚àdaniom. W innym momencie scena ta powtarza si´ w sytuacji
znacznie gorszej. Luiza powraca do
„natarcia” i zwyci´˚a tak˚e t´ potyczk´. Za trzecim razem Jezus ponownie
pokazuje jej z∏o, ale w tak przeogromnym wymiarze, ˚e ma∏a Luiza nie czuje si´ na si∏ach, aby nalegaç, i ustaje
w walce. Jezus odchodzi ze s∏owami:
Widzia∏aÊ, jak bardzo przewrotny jest
Êwiat: sama to powiedzia∏aÊ… Luiza
os∏upia∏a i nie mog∏a darowaç sobie tego, ˚e zamiast usprawiedliwiç Êwiat,
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przyczyni∏a si´ do tego, ˚e Jezus poczu∏ gniew do Êwiata.
Moi drodzy bracia, kiedy˚ zrozumiemy, ˚e Ojciec kocha nas o wiele bardziej
ni˚ mo˚emy to sobie wyobraziç i ˚e chce
naszego wspó∏udzia∏u, aby pokonaç z∏o
Mocà swej Mi∏oÊci? Kiedy˚ zrozumiemy, ˚e nas potrzebuje, ˚e potrzebuje naszego poÊrednictwa, aby mog∏o dzia∏aç
Jego Mi∏osierdzie, które jest pot´˚niejsze ni˚ z∏o, ni˚ wszelkie z∏o; które jest
pot´˚niejsze ni˚ grzech, ni˚ wszystkie
grzechy; które jest pot´˚niejsze ni˚
Êmierç, ka˚dy rodzaj Êmierci?
cdn
o. Andrea D’Ascanio.

Co Ty na to?
Nowy Czas
Rozpocz´liÊmy kolejny Nowy Rok.
Przed nami nowe minuty, nowe godziny,
dni… Z okazji Nowego Roku posy∏aliÊmy sobie kartki z ˚yczeniami. Czy pami´tamy o tym co ˚yczyliÊmy innym ludziom? Jakie by∏y nasze pragnienia? Czy
˚yczenia by∏y wypowiedziane od serca
czy tylko wypowiadaliÊmy s∏owa dla zachowania pozorów? W mediach cz´sto
widzimy ˚yczenia sk∏adane przez ró˚ne
firmy i organizacje. Z regu∏y sà tam ˚yczenia wielu sukcesów. Ale czy ktoÊ kiedyÊ zapyta∏ czym w istocie jest sukces?
Kto go odnosi i w jaki sposób?!
Czasy, w których ˚yjemy ˚àdne sà
sukcesu. Post´p i sukces w pracy to
dwie myÊli przewodnie panujàce na
Êwiecie, w którym wedle tej˚e samej logiki Bóg nie powinien mieç nic do roboty i byç pozbawiony wszelkiej inicjatywy. Rynkowy Êwiat rozumie jedynie j´zyk profitu i sukcesu za wszelkà cen´.
W tym Êwiecie cz∏owiek pragnie nad
wszystkim sprawowaç kontrol´. Tak samo chce panowaç nad swoim czasem.
Zapomina, ˚e wszystko zosta∏o nam
dane. A jednym z najpi´kniejszych darów jest w∏aÊnie czas. Bóg da∏ nam
czas, abyÊmy szli do Niego.
Nikt nie ma prawa do czasu oprócz
Boga. Lecz wszyscy mamy prawo, aby
wykorzystaç czas, który darowa∏ nam
Bóg. Czas Bo˚y to kairos – sprzyjajàca
chwila na dobro i rozwój duchowy. Cz´sto czytamy w czasopismach o ró˚nych
ideach, o jakimÊ nowym czasie tak jakby
czas, który jest nie by∏ korzystny dla
cz∏owieka. Co wi´cej jest to czas ∏aski

dla ka˚dego cz∏owieka. Matka Bo˚a wie
o tym. Dlatego w∏aÊnie teraz w Medziugorju wzywa nas aby nasza droga mia∏a
sens. A sensownie mo˚na przejÊç jedynie
z Jezusem, który jest naszà drogà.
Przed nami jest nowy czas. Lecz jest
to okazja tylko w takim stopniu w jakim
zdo∏aliÊmy si´ rozliczyç ze starym czasem i starym, grzesznym cz∏owiekiem.
Okazj´ do prawdziwej pe∏ni ˚ycia
w nadchodzàcym czasie daje nam jedynie Jezus przez KoÊció∏ i sakramenty.
Dlatego w tym roku powinniÊmy znale˝ç czas na si∏´ chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia
– sakramenty. Nie dysponujmy czasem,
ale ˚yjmy nim i darujmy go. Je˚eli jako
chrzeÊcijanie nie znajdziemy czasu dla
KogoÊ kto da∏ nam ka˚dà chwil´ jest to
znakiem, ˚e sami wst´pujemy w szeregi
ludzi, którzy na nadchodzàcy rok b´dà
˚yczyli jedynie sukcesów, a nie ˚ycie
w czasie po Bo˚emu. Czas wykorzystany jedynie na sukces i profit jest drogà
prowadzàcà do Êmierci. A myÊl´, ˚e
ka˚dy z nas pragnie ˚yç.
Wiemy, ˚e ˚ycie jest w Jezusie, ale na
ile nale˚ymy do Jezusa? Je˚eli nie wkroczyliÊmy jeszcze w nadchodzàcy czas
opowiedzmy si´ jedynie za Nim.
o. Mario Knezoviç ofm

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W uroczystoÊç Chrystusa Króla 24 listopada 2002r. obchodzono drugà rocznic´ Êmierci o. Slavko Barbaricia. Tego
dnia wielu pielgrzymów odmawia∏o ró˚aniec na Górze Objawieƒ i uczestniczy∏o w wieczornej Mszy Êw. w koÊciele parafialnym.
O. Slavko od samego poczàtku Êledzi∏
objawienia Matki Bo˚ej w Medziugorju
i dzi´ki darom otrzymanym od Pana
bardzo szybko sta∏ si´ jednym z g∏ównych aposto∏ów or´dzi Matki Bo˚ej.
Ca∏e ˚ycie po∏àczy∏ z Medziugorjem, tu
zosta∏ pochowany i tu pozostanie na
zawsze obecny. Umia∏ unaoczniç duchowoÊç or´dzi Matki Bo˚ej przez modlitw´ i uczynki. By∏ cz∏owiekiem
Chrystusowym, Chrystusowym kap∏anem, cz∏owiekiem KoÊcio∏a. Dzi´kujemy mu za wszystko co uczyni∏, modlimy si´ z nim i za niego, aby w Medziugorju i poprzez Medziugorje urzeczywistni∏y si´ plany Bo˚e!

Ksi´˚a biskupi, którzy w ostatnim
czasie przebywali w Medziugorju:
J. E. Jean-Vincent Ondo, bp diecezji Ovam z Gabonu, w Afryce przebywa∏ w Medziugorju w czasie XIII Festiwalu M∏odzie˚y. Podczas wywiadu powiedzia∏:
„Gdy po raz pierwszy przyjecha∏em
do Medziugorja, nie by∏em jeszcze biskupem i przyjecha∏em wraz z pewnà
rodzinà. DziÊ ponownie jestem tu
z pewnà rodzinà. Jest to wizyta o charakterze wy∏àcznie prywatnym. PrzyjechaliÊmy tu, poniewa˚ pragniemy si´
modliç i ˚yç tym, co mówi nam Matka
Bo˚a. To, co si´ tu dzieje, dzieje si´
równie˚ w naszych diecezjach: ró˚aniec, adoracja, modlitwa... To, co najpi´kniejsze, to mnóstwo ludzi, którzy
tu przybywajà, bo w naszych diecezjach ludzi jest znacznie mniej.
Je˚eli chodzi o objawienia i obecnoÊç Matki Bo˚ej, powiedzia∏bym, ˚e
trudno mieç jakiÊ precyzyjny poglàd po
kilku dniach pobytu tutaj. Nie mam
wszystkich elementów potrzebnych do
podj´cia decyzji. Mog´ jednak powiedzieç, ˚e naprawd´ coÊ si´ tu dzieje.
Mia∏em szcz´Êcie i widzia∏em wizjonerk´ Mari´ i by∏em obecny podczas jej
modlitwy. CoÊ si´ dzieje, co wykracza
poza ramy mojego rozumu. Rozum
analityczny zawsze chce wszystko wyjaÊniç, ale ja myÊl´, ˚e tu po prostu nale˚y si´ zachwycaç wszystkim, co si´ tu
dzieje. Matka Bo˚a stawia tu przed nami wyzwanie. Tym, którzy wàtpià, mo˚e z czasem da troch´ wi´cej Êwiat∏a...
Nasz przyjazd jest ukierunkowany na
to, by ˚yç zgodnie z naszà wiarà, a nie,
aby poszukiwaç czegoÊ niezwyk∏ego. Jestem zachwycony, gdy widz´ chrzeÊcijan, którzy przybywajà ze wszystkich
stron Êwiata i mówià tym samym j´zykiem – j´zykiem modlitwy. Duch Âwi´ty
jest nad nami. JesteÊmy lud˝mi i mamy
ograniczone mo˚liwoÊci poznania. To
tak samo, jak mówiç o cz∏owieku, który
chce opró˚niç morze i przelaç je do ma∏ego do∏ka. To nie jest nowoÊç na Êwiecie. Objawienia by∏y w Lourdes i w Fatimie. Teraz mówi si´ o Medziugorju. Je˚eli dawniej coÊ si´ dzia∏o, to mo˚e si´
dziaç i teraz, i mo˚e w przysz∏oÊci.
Maryja objawia si´ tu jako Królowa
Pokoju. Sam Bóg wie, ile jest niespokojnych serc. Pragniemy pokoju, który
pochodzi od Boga. Mia∏em okazj´ spotkaç wielu pielgrzymów. Odczu∏em,
jak wielkie rany sà w ich sercach. Przy-
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szli, aby powierzyç swoje cierpienie
Maryi w nadziei odnalezienia wewn´trznego spokoju. Wierz´, ˚e ludzie
tu przybywajàcy, to nie turyÊci, ˚e
przyje˚d˚ajà w nadziei znalezienia pokoju w Maryi.
Tu nie ma nic innego od tego, co mo˚emy zobaczyç i prze˚yç w naszych
diecezjach. Mog´ jedynie powiedzieç,
˚e m∏odzie˚ w swoich parafiach nie
czuje ˚adnego zaanga˚owania. Gdy
przybywajà na podobne spotkania, odkrywajà ˚ywy, czuwajàcy KoÊció∏, sà
szcz´Êliwi, ˚e si´ tu razem znale˝li.
Wierz´, ˚e nale˚y uwa˚aç na to, aby naprawd´ przyjàç t´ m∏odzie˚, te dzieci
tak, aby to, co tu prze˚yli, nie pozosta∏o jedynie na poziomie odczuç, lecz aby
by∏o to mocne doÊwiadczenie wiary,
które pomo˚e im dalej wzrastaç w wierze, gdy odjadà z Medziugorja”.
J. E. Ricardo Guerra, wikariusz
prawny archidiecezji Walencja
w Wenezueli, na znak wdzi´cznoÊci za
dwadzieÊcia pi´ç lat kap∏aƒstwa przebywa∏ pod koniec wrzeÊnia w Medziugorju. Trzytygodniowa pielgrzymka
maryjna, na którà uda∏ si´ z grupà szesnastu wiernych, obejmowa∏a Fatim´,
Santiago de Compstella, Lourdes, Medziugorje, Mediolan, Rzym i Pary˚.
J. E. Guerra by∏ ju˚ w Medziugorju.
Prze˚ycia stàd wyniesione by∏y dla niego motywacjà do za∏o˚enia grupy modlitewnej dla m∏odzie˚y, która pragnie
˚yç or´dziami Królowej Pokoju. Na pytanie, dlaczego ponownie przyjecha∏ do
Medziugorja i co wiernych przyciàga
do tego miejsca, JE Guerra powiedzia∏:
„Zakocha∏em si´ w Medziugorju. G∏os
Matki, pe∏en delikatnoÊci brzmi w or´dziach Matki Bo˚ej prowadzàc wiernych w kierunku modlitwy i w kierunku
Chrystusa. Matka Bo˚a zwraca si´ do
nas „moje kochane dzieci”, a to s∏owo
dotyka g∏´bi serca ka˚dego cz∏owieka.
Biskupi w Wenezueli zachowujà rezerw´ wobec objawieƒ medziugorskich,
lecz wierni czujà, ˚e to wezwanie jest
wiarygodne i odpowiadajà na nie”.
Pi´çdziesi´ciu polskich ˚o∏nierzy si∏
UN w BoÊni i Hercegowinie zakwaterowanych z Doboju 27 pa˝dziernika
pielgrzymowa∏o do sanktuarium Królowej Pokoju. Wraz ze swoim kapelanem
modlili si´ na Górze Objawieƒ i na Kri˚evacu oraz uczestniczyli we Mszy Êw.
w kaplicy adoracji.

Nowopowsta∏e ambulatorium „The
donum Dei” 12 listopada poÊwi´ci∏
o. Branko Radosz OFM, który powiedzia∏, ˚e ju˚ od d∏u˚szego czasu istnia∏a potrzeba, by w pobli˚u koÊcio∏a powsta∏ taki obiekt. Podczas ceremonii
poÊwi´cenia obecny by∏ Joseph Canizaro przewodniczàcy organizacji humanitarnej „The donum Dei” z USA, który
bardzo pomóg∏ w budowie obiektu.
Radio „Mir” Medziugorje otrzyma∏o d∏ugoterminowà koncesj´ na emitowanie programu w kolejnych regionach
BoÊni i Hercegowiny i przez to poszerzy∏o kràg swoich s∏uchaczy. Du˚o wysi∏ku
i pracy w zdobycie koncesji w∏o˚yli:
wieloletni dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje, w którego ramach dzia∏a radio „Mir” Medziugorje,
o. Miljenko Stojiç OFM i dyrektor techniczny Nikica Dragoje. Radio „Mir” Medziugorje zacz´∏o dzia∏aç przed pi´cioma
laty. Program jest ró˚norodny, i ka˚dego
dnia lepszy pod wzgl´dem treÊci i jakoÊci. Obecny dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje i redaktor
naczelny radia „Mir” Medziugorje,
o. Mario Knezoviç OFM zapowiedzia∏
rozszerzenie programu od 1 stycznia
2003 roku. Radio „Mir” Medziugorje
jest pierwszym radiem w BiH emitujàcym program na ˚ywo przez Internet.

Cor Iesu – Serce Jezusa
Pragnàc mówiç
o Sercu Jezusa, Jelena Vasilij, wybra∏a
s∏owa
encykliki
„Haurietis Aquas”,
w której wyra˚one sà
w sposób szczególnie
odpowiedni przymioty i w∏aÊciwoÊci Serca naszego Zbawiciela. Sà to s∏owa papie˚a, s∏owa KoÊcio∏a, pomagajàce zrozumieç jakà mi∏oÊcià umi∏owa∏ nas sam
Jezus. Matka Bo˚a podczas tych 21 lat
objawieƒ wspiera∏a KoÊció∏, wyjaÊniajàc
w s∏owach prostych i dost´pnych dla
wszystkich g∏´bokie prawdy teologiczne.
29.12.88r. przez m∏odziutkà Jelen´ NajÊwi´tsza Dziewica powiedzia∏a: „Drogie
dzieci. Pragn´ byÊcie zrozumieli, ˚e Jezus
bardzo potrzebuje waszych serc. Ale, aby
by∏y pe∏ne mi∏oÊci i pokoju...”. Wiele razy w or´dziach dla grupy modlitewnej,
Matka Bo˚a podkreÊla∏a donios∏oÊç
otwarcia i ofiarowania Bogu naszego ser-

ca, aby mog∏o byç oczyszczone przez
zjednoczenie z sercem Boga, tronem czystej mi∏oÊci. „Pragn´, byÊcie byli coraz
bli˚si mojemu Sercu i Sercu Jezusa –
20.08.88”. „Drogie dzieci, nie obawiajcie
si´ iÊç za mnà i za Jezusem; nie zatrzymujcie si´ przed naszymi sercami, ale wejd˝cie, sà one bowiem otwarte dla was na
oÊcie˚. Przychod˝cie, gdy˚ wiem, ˚e pragniecie byç szcz´Êliwi – 03.12.87”.
Papie˚ Pius XII w 1956r. z okazji
100-ej rocznicy Êwi´ta NajÊwi´tszego
Serca Jezusa, ustanowionego przez Piusa IX, napisa∏ cudownà w/w encyklik´
o kulcie Serca Jezusa. Tytu∏ tej encykliki
pochodzi z ksi´gi proroka Izajasza, gdzie
Êwi´ty prorok przepowiada, i˚ Serce Jezusa stanie si´ zdrojem mi∏oÊci: „Wy zaÊ
z weselem wod´ czerpaç b´dziecie ze
zdrojów zbawienia” (Iz 12,3).
Tutaj u˚yta przez proroka metafora
wody jest symbolem Ducha Âwi´tego
czyli mi∏oÊci Chrystusa, którà On – jako Bóg – mi∏uje we wn´trzu Trójcy
PrzenajÊwi´tszej. W tym samym czasie
mi∏oÊç wylewa si´ na ca∏à ludzkoÊç – to
znaczy, ˚e Jego Duch Âwi´ty dany zostaje KoÊcio∏owi, tak jak mówi Êw. Pawe∏ w liÊcie do Rzymian: „... poniewa˚
mi∏oÊç Bo˚a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego, który zosta∏ nam dany” (Rz 5,5). Zatem z podwójnej natury Chrystusa wynika, i˚
Jego mi∏oÊç jest jednoczeÊnie ludzka
i boska i stanowi fundament Êwi´ta
NajÊwi´tszego Serca Jezusa.
Encyklika podkreÊla, ˚e Boska mi∏oÊç
jest mi∏oÊcià konkretnà, która zawsze
towarzyszy∏a historii narodu wybranego, w którego sercu Bóg wypisa∏ swoje
prawo. Z tym samym narodem Bóg zawar∏ liczne przymierza mi∏oÊci, które
cz´sto jednak narusza∏a niewiernoÊç narodu. Pomimo tego kiedy naród okazywa∏ skruch´ Bóg odnawia∏ przymierze
jeszcze mocniejszym w´z∏em mi∏oÊci,
jak mo˚emy przeczytaç w najczulszych
s∏owach proroka Ozeasza, którymi Bóg
wyra˚a swà mi∏oÊç do Izraela: „mi∏owa∏em Izraela, gdy jeszcze by∏ dzieckiem
i syna swego wezwa∏em z Egiptu.
A przecie˚ ja uczy∏em chodziç Efraima,
na swe ramiona ich bra∏em, oni zaÊ nie
rozumieli, ˚e troszczy∏em si´ o nich. Pociàgnà∏em ich ludzkimi wi´zami, a by∏y
to wi´zy mi∏oÊci. Ulecz´ ich niewiernoÊç
i umi∏uj´ ich serca. Stan´ si´ jakby rosà
dla Izraela, tak, ˚e rozkwitnie jak lilia
i zapuÊci swe korzenie jak latoroÊl Libanu” (Oz 11, 1.3-4; 14, 5-6).
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Maksymalnym wyrazem Bo˚ej mi∏oÊci jest mi∏osne wcielenie i m´ka Syna Bo˚ego, które czynià jà mi∏oÊcià doskonale ludzkà, to jest obdarzonà wszystkimi ludzkimi uczuciami. W taki sposób
Serce Jezusa staje si´ wielkim przyk∏adem mi∏oÊci i pociechy dla nas ludzi, jak
zapewnia Êw. Augustyn: „Teraz Pan Jezus przyjmuje na siebie owe uczucia kruchej natury ludzkiej w celu ofiarowania
w sobie samym, Swemu Cia∏u, którym
jest KoÊció∏, wzoru do naÊladowania. Ta
czu∏a mi∏oÊç osiàga swój szczyt na krzy˚u, gdzie Serce Jezusa w∏ócznià przebite,
sta∏o si´ wielkim Êwiadectwem Jego niewidzialnej rany mi∏oÊci” (1081).
Papie˚ mówi o trzecim aspekcie mi∏oÊci „którà Chrystus mi∏uje Ojca i ludzkoÊç, która jest goràcà mi∏oÊcià wrodzonà Jego duszy i stanowi najdrogocenniejszy dar Jego woli, i oÊwieca Jego
przejawy dwojakiej wiedzy: b∏ogos∏awionej i wrodzonej, jako ˝ród∏a wszystkich skarbów màdroÊci i wiedzy (por.
Kol. 2,3). Serce Jezusa jest dla nas ˝ród∏em wszelkiej màdroÊci, bàd˝ te˚ owà
mistycznà drabinà pozwalajàcà wspiàç
si´ ku zjednoczeniu z Bogiem. Serce
bogate darami takimi jak Eucharystia,
m´ka i Êmierç, Jego NajÊwi´tsza Matka,
Kap∏aƒstwo, za∏o˚enie KoÊcio∏a, zes∏anie Ducha Âwi´tego na aposto∏ów i wierzàcych. We wszystkich tych dzie∏ach –
mówi Papie˚ – winniÊmy rozwa˚aç
z duszà przepe∏nionà mi∏oÊcià, uderzenia Jego Serca, którymi zdawa∏ si´ odmierzaç czas swego ziemskiego pielgrzymowania, a˚ do owej najbardziej
wznios∏ej chwili, kiedy rzek∏: Wykona∏o
si´. (J 19,30). Wówczas bicie Jego Serca zatrzyma∏o si´, a Jego odczuwalna
mi∏oÊç zosta∏a jakby zawieszona, a˚ do
momentu chwalebnego zmartwychwstania. Zatem gdy dusza Zbawiciela,
zwyci´zcy Êmierci, ponownie zjednoczy∏a si´ z Jego chwalebnym cia∏em,
ponownie zacz´∏y pulsowaç regularne
uderzenia NajÊwi´tszego Serca, które
od tamtej pory nigdy nie przesta∏o
i nie przestanie znaczyç rytmem, ju˚ na
zawsze spokojnym i nieprzerwanym,
trojakiej mi∏oÊci ∏àczàcej Syna Bo˚ego
z Jego Niebieskim Ojcem oraz ca∏à
wspólnotà ludzkà, której jest pe∏noprawnym, Mistycznym przywódcà”.
Zawierzmy przeto Niepokalanemu
Sercu Maryi, które bije synchronicznie
z Sercem Jezusa w Jej ∏onie, byÊmy
równie˚ i my zharmonizowani z jego
rytmem mogli nieustannie uczestniczyç

w tym wiekuistym tchnieniu Ducha
Âwi´tego, wraz z Nim mi∏ujàc w Trójcy PrzenajÊwi´tszej.

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

Wezwanie do wynagrodzenia
Drodzy Pielgrzymi zgromadzeni na
wzgórzu Matki Bolesnej!
B∏ogos∏awione sà te wszystkie dusze,
które tak, jak dwoje ma∏ych pastuszków fatimskich, wielkodusznym sercem ofiarujà si´ Bogu i w swoim ciele
z mi∏oÊcià dope∏niajà braki udr´k Chrystusowych dla dobra Jego Cia∏a, którym jest KoÊció∏. Niech Êwiadectwo,
które us∏yszymy, poruszy nasze serca
i umocni do wielkodusznego ofiarowania si´ Bogu w mi∏oÊci.
W niewielkim pokoju w Pary˚u umiera na nowotwór kilkuletni Piotrek. Matka
nie mo˚e pogodziç si´ z nadchodzàcà
Êmiercià syna. Popada w rozpacz. Piotr
zdaje sobie spraw´ z tego, jak trudno b´dzie powiedzieç matce, ˚e jego odejÊcie
do wiecznoÊci jest ju˚ bliskie. Zaniepokojony o nià prosi, by usiad∏a obok niego
na ∏ó˚ku. Bierze jà za r´k´, a drugà d∏onià pokazuje na Êcian´, na której wisi du˚y krzy˚ z rozpi´tym Chrystusem i mówi: Mamusiu popatrz tam. Matka przez
za∏zawione oczy patrzy na konajàcego
Jezusa. Piotrek prosi: Mamusiu, a teraz
powiedz Panu Jezusowi,, tak”. Matka
szlochajàc i zdajàc sobie spraw´, o co synowi chodzi, odpowiada:, Tak, tak, Jezu.
Zgadzam si´ na wszystko. Wtedy Piotr,
uÊmiechajàc si´, mówi: Mamo, jak si´
ciesz´, mog´ ju˚ spokojnie umieraç.
Drodzy Czciciele Pani Fatimskiej!
Jak bardzo Matka Bo˚a liczy na naszà
wielkodusznà odpowied˝! To pytanie Jasnej Pani – Czy chcecie ofiarowaç si´ Bogu, jako wynagrodzenie za grzechy, jakimi Go ludzie obra˚ajà, i na uproszenie
nawrócenia grzeszników? – jest pytaniem
o mi∏oÊç. Niech ka˚dy z nas poszuka dzisiaj odpowiedzi w swoim sercu... i niech
z∏o˚y jà na tym o∏tarzu ofiarnym, na patenie, obok chleba, który stanie si´ prawdziwym Cia∏em Chrystusa, naszego Pana. Zjednoczmy si´ z Jego doskona∏à
Ofiarà wynagrodzenia, uobecnianà sakramentalnie na o∏tarzu. Zgodnie z obietnicà

Maryi, ∏aska Bo˚a b´dzie naszà si∏à w codziennym trudzie kroczenia drogà ofiarnej mi∏oÊci. Na t´ drog´ doskona∏ej mi∏oÊci wezwa∏ nas Zbawiciel, mówiàc: Kto
chce iÊç za Mnà, niech si´ zaprze samego
siebie, niech we˝mie krzy˚ swój i niech
Mnie naÊladuje. Niech na tej drodze
wspiera nas Êwiadectwo i or´downictwo
b∏ogos∏awionych dzieci fatimskich.
Drodzy Bracia i Siostry!
Maryja bolesna, stojàca obok krzy˚a
Jezusowego na Kalwarii, najdoskonalej
zjednoczy∏a si´ z Jego Ofiarà Mi∏oÊci
i Wynagrodzenia Ojcu Niebieskiemu.
Maryja ca∏kowicie odda∏a i poÊwi´ci∏a si´
osobie i dzie∏u Syna, Boskiego Odkupiciela. Chrystus z wysokoÊci krzy˚a przekaza∏ nam w testamencie swój najbardziej osobisty dar: Oto Matka twoja. Oto
Matka sercem przybita do krzy˚a na Golgocie! Oto Serce, które tak bardzo nas kocha! Dlatego, najmilsi Bracia i Siostry,
ka˚dy grzech, który obra˚a Boga, który
zasmuca naszego Pana, rani jednoczeÊnie
Jej Niepokalane Serce. Rani to Macierzyƒskie Serce, które nieustannie ogarnia
nas swojà mi∏oÊcià i wstawiennictwem.
Siostra ∑ucja wspomina: Krótko przed
pójÊciem do szpitala mówi∏a mi Hiacynta: „Ju˚ nied∏ugo pójd´ do nieba, Ty tu
zostaniesz, aby ludziom powiedzieç, ˚e
Bóg chce zaprowadziç na Êwiecie nabo˚eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Mów wszystkim ludziom, ˚e Bóg nam daje ∏aski za poÊrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, ˚e ludzie muszà je uprosiç przez to Serce, ˚e Serce Jezusa chce,
aby obok Niego wielbiono Niepokalane
Serce Maryi. Niech proszà o pokój Niepokalane Serce Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzy∏ pokój na Êwiecie. Gdybym
mog∏a w∏o˚yç w serca wszystkich ludzi
ogieƒ, który p∏onie w g∏´bi serca mego
i który sprawia, ˚e kocham tak bardzo
Serce Jezusa i Maryi”.
Najmilsi Bracia i Siostry!
Zgromadzeni przy Niepokalanym Sercu Maryi, módlmy si´ o ten ogieƒ mi∏oÊci Bo˚ej, o ten ogieƒ Ducha Âwi´tego,
Pocieszyciela, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczy˝nie i na
ca∏ym Êwiecie. W 1917 r. ∑ucja prosi∏a,
aby zosta∏a zabrana do nieba. NajÊwi´tsza Panna odpowiedzia∏a: Tak, Hiacynt´
i Franciszka wkrótce zabior´ do siebie.
Ty jednak musisz tu na ziemi jeszcze d∏u˚ej pozostaç. Chc´ si´ tobà pos∏u˚yç,
bym by∏a bardziej znana i mi∏owana.
Bóg chce wprowadziç na Êwiecie czeÊç
Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy
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przyjmà to nabo˚eƒstwo, obiecuje zbawienie. Te dusze b´dà przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione
dla ozdoby Jego tronu. Wi´c ja tu sama
zostan´ – zapyta∏a smutna ∑ucja. Nie,
córko, ja ci´ nigdy nie opuszcz´. Moje
Niepokalane Serce b´dzie twojà ucieczkà
i drogà, która ci´ zaprowadzi do nieba.
10 grudnia 1925r. zjawi∏a si´ ∑ucji NajÊwi´tsza Panna w Pontevedra, a z boku
w jasnoÊci Dzieciàtko. NajÊwi´tsza Dziewica po∏o˚y∏a ∑ucji r´k´ na ramieniu i pokaza∏a cierniami otoczone serca, które
trzyma∏a w drugiej r´ce. Dzieciàtko powiedzia∏o: Miej wspó∏czucie z sercem
twojej NajÊwi´tszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdzi´czni ludzie je
wcià˚ na nowo ranià, a nie ma nikogo, kto
by przez akt wynagradzania te ciernie powyciàga∏. Potem powiedzia∏a NajÊwi´tsza
Panna: Córko moja, spójrz, Serce moje
otoczone cierniami, którymi niewdzi´czni
ludzie przez blu˝nierstwa i niewdzi´cznoÊç stale ranià. Przynajmniej ty staraj
si´ mnie pocieszaç...
Najmilsi Bracia i Siostry!
Pragniemy, naÊladujàc dzieci fatimskie, pocieszaç dzisiaj naszà niebieskà
Matk´ i wyciàgaç bolesne ciernie raniàce
Jej Niepokalane Serce. Chcemy okazaç
Jej naszà mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç za to
wszystko, co dla nas uczyni∏a. Chcemy
podziwiaç Jej pi´kno i dobroç, Jej Êwi´toÊç i doskona∏oÊç zjednoczenia z Bogiem. Przede wszystkim zaÊ chcemy wynagradzaç Jej za blu˝nierstwa i niewdzi´cznoÊç ludzi, którzy sprzeciwiajà
si´ Bogu i gardzà Jego wielkim darem,
jaki Chrystus da∏ im z wysokoÊci krzy˚a:
gardzà swà niebieskà Matkà. W pierwszà
sobot´ pa˝dziernika ubieg∏ego roku ma∏y
ch∏opiec z naszej parafii, w wieku Franciszka z Fatimy, podszed∏ do mnie przy
bramie koÊcielnej. By∏ wczesny ranek
i nie by∏o jeszcze pielgrzymów. Ch∏opiec
podszed∏ do mnie trzymajàc w r´ku t´
p∏askorze˝b´. Tato wyrze˝bi∏ i prosi∏, ˚eby to Ojcu przekazaç – powiedzia∏ ch∏opiec i odszed∏. P∏askorze˝ba przedstawia
Serce Maryi otoczone cierniami i przebite mieczami. Drogi Bracie! Droga Siostro! Spójrz na to Serce, które mówi dzisiaj do ciebie: Czy ty przynajmniej spróbujesz pocieszyç Mnie? To serce zranione i przebite wo∏a do ka˚dego z nas.
Najmilsi! Wdzi´cznoÊç Matki NajÊwi´tszej za okazane wspó∏czucie i pragnienie zadoÊçuczynienia b´dzie wielka.
Wszak powiedzia∏a wizjonerce: Przeka˚
wszystkim, ˚e w godzin´ Êmierci obiecuj´

przyjÊç na pomoc ze wszystkimi ∏askami
tym, którzy przez 5 miesi´cy w pierwsze
soboty odprawià spowied˝, przyjmà komuni´ Êwi´tà, odmówià jeden ró˚aniec
i przez 15 minut rozmyÊlaniami nad pi´tnastu tajemnicami ró˚aƒcowymi towarzyszyç Mi b´dà w intencji zadoÊçuczynienia.
T´ p∏askorze˝b´ przedstawiajàcà Niepokalane Serce Maryi sk∏adam teraz na
o∏tarzu i wszystkie nasze dzisiejsze akty
mi∏oÊci i wynagrodzenia. Amen

Szlakiem Êw. Józefa
Przedstawiamy konferencj´ o. Pietro
Zorza wyg∏oszonà podczas ostatniej
swojej wizyty w Polsce
Widz´, ˚e wielu z was by∏o ju˚ w Medziugorju, wi´c bardzo dobrze znacie
wszystkie wypadki zwiàzane z objawieniami? Dlatego mo˚emy teraz spokojnie
rozwa˚aç, dlaczego Bóg posy∏a Matk´
Bo˚à do nas? Poniewa˚ sà to obiekcje
(zarzuty), które stawia bardzo wielu kap∏anów, biskupów, oraz wiele chrzeÊcijan
intelektualistów. Czy to jest mo˚liwe, aby
Matka Bo˚a przez 21 lat i pó∏ roku mog∏a
do nas przychodziç i ciàgle mówiç? A je˚eli Bóg zdecydowa∏ obdarzyç nas takà
∏askà – to, dlaczego mamy jà odrzucaç?
Mo˚emy si´ zapytaç, dlaczego Bóg jest
tak hojny i obdarza nas tà ∏askà – ∏askà
˚ywej obecnoÊci Maryi? Dlaczego? Kiedy dobrze zanalizujemy or´dzia Matki
Bo˚ej, to zobaczymy, dlaczego Bóg posy∏a Jà do nas. Wtedy b´dziemy mogli
zrozumieç, dlaczego to trwa tak d∏ugo.
W trzecim dniu objawieƒ Matka Bo˚a
da∏a nam podstawowe or´dzie. Wszyscy
Ci, którzy byli w Medziugorju znajà to
or´dzie. Kiedy skoƒczy∏o si´ normalne
objawienie za dwadzieÊcia szósta, wszyscy schodzili z góry swoimi Êcie˚kami do
domów. Równie˚ widzàca – Maria Pawloviç, która do∏àczy∏a z Jakovem do grupy drugiego dnia, schodzi∏a sama do domu. Po kilku minutach w po∏owie góry
spotka∏a znowu Matk´ Bo˚à. Tym razem
Matka Bo˚a p∏aka∏a i objawi∏a si´ na tle
du˚ego, ciemnego krzy˚a. Matka Bo˚a
p∏aczàc da∏a podstawowe or´dzie: „Pokój, pokój, pokój, pojednajcie si´ z Bogiem i pojednajcie si´ mi´dzy sobà”.
Co oznacza pojednaç si´ z Bogiem?
˚yç w pokoju z Bogiem? Dlaczego Matka Bo˚a 26 czerwca 1981 roku p∏aka∏a?
Mo˚emy to zrozumieç z wypadków, które odby∏y si´ kilka miesi´cy pó˝niej.
Kiedy policja próbowa∏a zablokowaç
wejÊcie na Gór´ Objawieƒ, Matka Bo˚a

powiedzia∏a do dzieci: „mo˚ecie zostaç
w waszych domach, Ja do was przyjd´”.
Pewnego dnia Jakov by∏ w swoim domu.
Opowiada∏ mi, ˚e razem z Vickà oglàda∏
swoje zdj´cia rodzinne. W pewnym momencie Vicka zobaczy∏a, ˚e Jakov kl´ka,
podnios∏a wzrok i zobaczy∏a Matk´ Bo˚à. Matka Bo˚a objawi∏a si´ im w domu
Jakova. Zwracajàc si´ do Jakova powiedzia∏a mu: „teraz zabior´ Ci´ do raju”.
Jakov mia∏ prawie 11 lat, by∏ dzieckiem
bardzo inteligentnym i natychmiast sobie
pomyÊla∏: <Je˚eli mam iÊç do raju, to
znaczy, ˚e musz´ umrzeç> – zaczà∏, wi´c
p∏akaç. Zwracajàc si´ do Matki Bo˚ej
powiedzia∏: „Matko Bo˚a nie zabieraj
mnie do raju, przecie˚ wiesz, ˚e jestem
jedynakiem i moja matka zostanie sama.
We˝ Vick´, ich jest ósemka rodzeƒstwa,
to jej matka nie b´dzie tak p∏aka∏a”.
Matka Bo˚a uÊmiechn´∏a si´ w taki sam
sposób, jak wy teraz i powiedzia∏a: „nie
bójcie si´, dajcie mi wasze r´ce”. Vicka
opisuje dok∏adnie jak wyglàda∏ ten dzieƒ.
Matka Jakova by∏a wtedy w domu, ale
w innym pomieszczeniu. I nie widzia∏a
tego momentu, kiedy dach domu si´
otworzy∏ i dwójka dzieci razem z Matkà
Bo˚à przez sufit wyfrun´li do nieba.
Matka Jakova wesz∏a do pokoju i zobaczy∏a, ˚e nie ma dzieci. Zaskoczona, wysz∏a na zewnàtrz ˚eby ich szukaç. A oni
w tym czasie byli w niebie.
Opisujàc raj Vicka mówi: „widzieliÊmy
osoby znajdujàce si´ w raju, nie widzieliÊmy Boga. Ale, kiedy zobaczyliÊmy radoÊç
tych osób, które znajdujà si´ w raju dla
nas to ju˚ by∏o samym rajem. ChcieliÊmy
równie˚ i my tam pozostaç. Poniewa˚ to
ju˚ by∏a wielka radoÊç byç z tymi osobami, które sà tak szcz´Êliwe. Vicka opowiada wiele szczegó∏ów na ten temat, ale ja
o tym teraz nie b´d´ mówi∏. Matka Bo˚a
powiedzia∏a im: „teraz chc´ ˚ebyÊcie zobaczyli czyÊciec”. I zaprowadzi∏a ich do
czyÊçca. CzyÊciec wyglàda∏, jak wielka
przestrzeƒ, którà przykrywa∏a mg∏a. Nie
widaç by∏o osób, wyczuwa∏o si´, ˚e ktoÊ
si´ pod tà mg∏à porusza i wzdycha. Matka
Bo˚a powiedzia∏a im: „tu sà osoby, które
w ciàgu ˚ycia troch´ Bogu wierzy∏y, troch´ nie. Sà tutaj, dlatego, aby przygotowaç si´ na wejÊcie do raju. Wy mo˚ecie im
pomóc, aby jak najszybciej znalaz∏y si´
w niebie, poprzez wys∏uchanie w ich intencji Mszy Êwi´tej albo ofiarowujàc za
nich Msz´ Êwi´tà”. Po czyÊçcu Matka Bo˚a powiedzia∏a: „teraz musz´ pokazaç
wam piek∏o”. I zabra∏a ich, aby pokazaç
im piek∏o. Jakov, który zobaczy∏ to morze
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ognia i wszystkie straszne rzeczy, które
tam by∏y, (nawet dzisiaj na ten temat podczas podró˚y rozmawialiÊmy, mia∏ wtedy
11 lat) zastanawia si´ w jaki sposób móg∏
to wytrzymaç, w jaki sposób móg∏ to
prze˚yç? Odwróci∏ si´ natychmiast, nie
chcia∏ na to patrzeç. Ale Vicka patrzy∏a.
Widzia∏a, ˚e w tym morzu ognia jest wiele rzeczy, które sà duszami. W pewnym
momencie zobaczy∏a pi´knà blondynk´,
która zanurza si´ w ten ogieƒ. Kiedy fala
ognia wyrzuci∏a ja ze Êrodka, ta pi´kna
dziewczyna sta∏a si´ zwierz´ciem, takim
mostrum. Matka Bo˚a powiedzia∏a im
wtedy: „Bóg uczyni∏ wszystko, aby tà
dziewczyn´ uratowaç, ale ona wola∏a iÊç
na zatracenie, ni˚ upokorzyç si´ przed Bogiem i prosiç Boga o przebaczenie, Bóg
by jej wszystko wybaczy∏”.
Dlatego wam to wszystko opowiedzia∏em, abyÊcie mogli zrozumieç, dlaczego
Matka Bo˚a tak d∏ugo z nami przebywa,
dlaczego objawienia sà tak d∏ugo? Ona
wszystkich nas nazywa „Drogie dzieci”.
Równie˚ swoimi dzieçmi nazywa, tych
wszystkich, którzy idà na zatracenie, do
piek∏a. Matka Bo˚a zleci∏a Jakovovi
i Mirjanie modlitw´ w intencji osób, które wybierajà zatracenie. Nie za te osoby,
które ju˚ znajdujà si´ w piekle, bo tam
modlitwa nic ju˚ nie pomo˚e, ale za osoby, które sà zagro˚one pójÊciem do piek∏a. Matka Bo˚a nie nazywa ich grzesznikami, ale mówi o nich: „moje ukochane
dzieci, które nie doÊwiadczy∏y jeszcze mi∏oÊci Boga”. Od 1987r. Matka Bo˚a ka˚dego 2-go dnia miesiàca prosi pielgrzymów poprzez Mirjan´, aby w tej intencji
modlili si´. Poniewa˚ ci, którzy nie poznali jeszcze mi∏oÊci Bo˚ej majà szans´,
aby tego doÊwiadczyç, nie pójÊç na zatracenie, wybraç Boga. Dlatego teraz mo˚na
zrozumieç, dlaczego Matka Bo˚a tak d∏ugo si´ objawia. Powiedzia∏a, ˚e nasze pokolenie jest najbardziej grzesznym pokoleniem, które istnia∏o na powierzchni Ziemi od stworzenia Êwiata. Od stworzenia
Adama i Ewy do tego czasu, nasze pokolenie jest najbardziej grzesznym, jakie istnia∏o na powierzchni Ziemi. Powiedzia∏a,
˚e: „bardzo du˚o osób idzie na zatracenie, prosto do piek∏a, bardzo ma∏o idzie
bezpoÊrednio do nieba, a wielu do czyÊçca. Przysz∏am po to, aby prosiç was o pomoc, abyÊcie mi pomogli, by ci, którzy ryzykujà pójÊciem na zatracenie nie zrobili
tego kroku. Ja was potrzebuj´”! Szóstce
widzàcych powiedzia∏a: „Poprzez was
chc´ ca∏emu Êwiatu objawiç moje ∏aski.
Wy jesteÊcie bardzo wa˚ni”.

Przypominam sobie ten fakt, kiedy Jakov jako 10-letnie dziecko, by∏ zabrany
na komend´ milicji, to zdarzy∏o si´
w pierwszych dniach objawieƒ, milicja
zacz´∏a obra˚aç jego i jego matk´, aby
zatrzymaç go i pozosta∏ych widzàcych,
aby nie twierdzili, ˚e widzà Matk´ Bo˚à.
Milicjant powiedzia∏ do Jakova: „Ty nic
nie znaczysz”. Jakov – 10 letnie dziecko
odpowiada policjantowi: „to nieprawda!
Ja jestem wa˚ny”! Zdenerwowany policjant pyta: „Któ˚ ci powiedzia∏, ˚e jesteÊ
wa˚ny”? Jakov odpowiedzia∏: „Matka
Bo˚a”!
Teraz po 21. latach mo˚ecie zobaczyç,
jak wa˚na jest ta 6-tka dzieci. Sà to osoby normalne, takie jak my. Ale przez
nich, przez or´dzia, które przekazujà
Êwiatu zdo∏a∏y poruszyç ca∏y Êwiat. Wy,
którzy byliÊcie w Medziugorju, s∏yszeliÊcie w ilu j´zykach czyta si´ Ewangeli´
na Mszy Êwi´tej. Dzi´ki Bogu ju˚
wszystkie narody na Êwiecie wiedzà, ˚e
Matka Bo˚a objawia si´ w Medziugorju.
Wa˚noÊç Jakova i pozosta∏ych widzàcych jest taka, ˚e zdo∏ali przekazaç te
or´dzia i poruszyç ca∏y Êwiat. Gdziekolwiek si´ udajà spotykajà koÊcio∏y tak
pe∏ne, jak dzisiejszego wieczoru. Spotykajà te wszystkie osoby, które pragnà
us∏yszeç to, co Matka Bo˚a mówi.
Wszystkie osoby, które wracajà z Medziugorja rozje˚d˚ajà si´ po ca∏ym Êwiecie, chcà i próbujà ˚yç tym, co Matka
Bo˚a mówi. W ciàgu 21. lat na ca∏ym
Êwiecie powsta∏y grupy modlitewne
Królowej Pokoju. Matka Bo˚a powiedzia∏a równie˚, ˚e biskupi, kap∏ani mogliby byç bardziej otwarci i wierzyç wi´cej. Jezus powiedzia∏ jak mo˚na rozeznaç, czy rzeczy pochodzà z nieba, czy
sà fa∏szywe. Je˚eli drzewo wydaje dobre
owoce jest drzewem dobrym, je˚eli wydaje z∏e owoce jest z∏ym. We wszystkich
krajach, jest bardzo wiele osób, które zaczyna spowiadaç si´ przynajmniej raz
w miesiàcu tak, jak Matka Bo˚a o to poprosi∏a. Chodzà na Msz´ Êwi´tà, równie˚
w dni powszednie. Zakupili sobie Bibli´
i czytajà ka˚dego dnia fragment i rozwa˚ajà go w ciàgu dnia. Bardzo wielu próbuje ofiarowaç Matce Bo˚ej to wyrzeczenie, które jednak jest trudne aby poÊciç o chlebie i wodzie w piàtek, by wynagrodziç Jezusowi za Jego Êmierç dla
nas, a w Êrody, aby wynagrodziç to, co
Judasz i wspó∏czeÊni Judasze czynià Jezusowi. Wielu rozpocz´∏o codziennà
modlitw´ ró˚aƒcowà. Wiele osób zmieni∏o swoje ˚ycie na lepsze. Wielu bisku-

pów pyta∏o Ojca Âwi´tego podczas swoich obowiàzkowych wizyt w Watykanie:
„Ojcze Âwi´ty jest wielu wiernych, którzy
je˚d˚à do Medziugorja, czy mamy im tego zabroniç? A Ojciec Âwi´ty, który bardzo dobrze zna wydarzenia w Medziugorju pyta∏ tych biskupów: „Ci, którzy
jadà do Medziugorja po powrocie do domu, co robià”? Biskupi musieli odpowiedzieç: „modlà si´ wi´cej, cz´Êciej si´
spowiadajà, nawracajà si´, ˚yjà lepiej,
wielu m∏odych idzie do seminarium- sà
powo∏ania, wiele rodzin zaczyna si´ modliç wspólnie”. Wtedy Ojciec Âwi´ty odpowiedzia∏: „A wi´c czego jeszcze chcecie, co chcecie wi´cej? Pozwólcie ludziom je˝dziç do Medziugorja”!
Ilu z was by∏o w Medziugorju wi´cej
ni˚ 2 razy – prosz´ podnieÊç r´ce. Czy
pami´tacie przypowieÊç o uzdrowieniu
10 tr´dowatych? Jeden wróci∏, ˚eby podzi´kowaç, ˚e zosta∏ uzdrowiony. A ja
odkry∏em, ˚e ci wszyscy, którzy jadà do
Medziugorja po raz 2, 3, 4 jadà, aby dzi´kowaç. Niech podniosà r´ce ci, którzy
poprzez pobyt w Medziugorju poprawili
swoje ˚ycie. Popatrzcie si´ na siebie –
oklaski dla tych, którzy zmienili swoje
˚ycie na lepsze. A teraz oklaski dla Matki Bo˚ej, która zmieni∏a nasze ˚ycie!
Czy teraz zrozumieliÊcie, dlaczego
Bóg posy∏a najwi´kszego proroka, najlepszego proroka w tych najgorszych
czasach, w których ˚yjemy na Êwiecie?!
AbyÊmy mogli pojednaç si´ z Bogiem
i nawróciç si´, zmieniç w∏asne ˚ycie na
lepsze. A teraz prosz´ o brawa dla Trójcy
PrzenajÊwi´tszej – Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Âwi´tego za to, ˚e wys∏ali
Matk´ Bo˚à do nas. (cdn)
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.

Kàcik wydawniczy
„Medziugorje:
Misja”
Wayne Weible
fragmenty z ksià˚ki

JesteÊ moim synem
„…daj´ wam mojà mi∏oÊç, abyÊcie obdarzali nià innych…”
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...... – No, sam przecie˚ wiesz, ˚e musimy byç w szkole punktualnie o ósmej
– rzuci∏ Ronald, pospiesznie zbiegajàc
po schodach. Przygotowywa∏ si´ do kolejnego dnia. Zaczà∏em si´ ubieraç,
choç czyni∏em to bez entuzjazmu.
W koƒcu przecie˚, w tym szalonym
tempie, wykonaliÊmy o wiele wi´cej
ni˚ spodziewaliÊmy si´ na poczàtku.
Wydarzenia mno˚y∏y si´ z uwagi na
wyra˝ne zainteresowanie tym co mówi∏em jako protestant i luteranin, na
temat objawieƒ NajÊwi´tszej Maryi
Panny. Fakt, ˚e by∏em dziennikarzem,
tylko podsyca∏ t´ goràcà atmosfer´. Dla
mieszkaƒców tej wyspy, w wi´kszoÊci
katolików, przedstawicieli wielu ras,
moje s∏owa brzmia∏y niepowtarzalnie
i zachwycajàco. Na Trynidadzie ˚yli
równie˚ protestanci, co w sumie dawa∏o podstawy do nazwania Trynidadu
„Ziemià Kolorów T´czy”....
– PomyÊl tylko, jak wiele zrobiliÊmy
w ciàgu tych siedmiu dni – powiedzia∏
Ronald.
– Masz racj´ – odpar∏em – to by∏a
ogromna liczba, ale ja mam nadziej´, ˚e
najpierw pójdziemy gdzieÊ na msz´
Êw., jeÊli mamy zrobiç coÊ dobrego
przez nast´pne trzy dni. Dobrze by∏oby
usiàÊç w koÊciele i sp´dziç w ciszy
choç godzin´.
Ronald spojrza∏ na mnie i uÊmiechnà∏
si´, kr´càc g∏owà.
– No, no, nie pomyÊla∏bym nigdy, ˚e
doczekam dnia, w którym ujrz´ protestanta, który ukocha katolickà msz´
Êw. i modlitw´ ró˚aƒcowà.
Przerwa∏ na chwil´, rzucajàc b∏yskawiczne spojrzenie na tarcz´ zegarka.
Ronald mia∏ racj´. Kocha∏em katolickà msz´ Êw. ale równie˚ nadal lubi∏em ucz´szczaç do mojego luteraƒskiego koÊcio∏a w czasie weekendu,
kiedy przebywa∏em w domu. Niestety,
z uwagi na cz´ste podró˚e, zw∏aszcza
w weekendy bywa∏em w nim bardzo
nieregularnie. Na tym w∏aÊnie polega∏a ró˚nica. Na msz´ Êw. mog∏em
ucz´szczaç codziennie, podczas gdy
koÊció∏ luteraƒski by∏ otwarty tylko
w niedziel´. Jak na ironi´, przed Medziugorjem, nie mog∏em wytrzymaç
w koÊciele d∏u˚ej ni˚ godzin´. Teraz
uwa˚am, ˚e to najpi´kniejszy sposób
na rozpocz´cie dnia.
Najwi´kszà trudnoÊcià jakà prze˚ywa∏em chodzàc na msz´ Êw. stanowi∏
fakt, ˚e nie mog∏em w pe∏ni uczestniczyç w Eucharystii. Jako protestant,

w poczuciu szacunku i w duchu pos∏uszeƒstwa wobec doktryny katolickiej,
nie mog∏em przyjmowaç komunii Êw.
Ten sakrament jest Êwi´toÊcià dla katolików, poniewa˚ wierzà oni, ˚e Jezus
Chrystus jest obecny w Eucharystii, ˚ywy i prawdziwy, pod postaciami chleba
i wina. Ja te˚ w to wierzy∏em i w∏aÊnie
ta wiara, wzbudza∏a we mnie teraz pragnienie, aby staç si´ cz∏onkiem KoÊcio∏a Katolickiego.
Ciàgle jeszcze by∏em luteraninem,
jakkolwiek w∏aÊnie w koÊciele luteraƒskim us∏ysza∏em po raz pierwszy o objawieniach w Medziugorju. Or´dzia
przekazywane przez Matk´ Bo˚à kierowane sà do ludzi wszystkich wyznaƒ,
jak równie˚ do ludzi niewierzàcych.
Ona prosi, aby kochaç i szanowaç osoby, które szczerze poszukujà Boga. To
nie oznacza, ˚e wszystkie wyznania sà
sobie równe i sà do przyj´cia przez Boga, co nieraz by∏o mylnie interpretowane przez pewnych krytyków Medziugorja, lecz jest to proÊba skierowana do
nas, by szanowaç i tolerowaç ludzi, bez
wzgl´du na ich wiar´ lub styl ˚ycia. ...
Nigdy nie planuj´ wczeÊniej swoich
wystàpieƒ. Nie robi´ te˚ ˚adnych notatek. Po prostu zaczynam mówiç i czuj´,
˚e cokolwiek przychodzi mi do g∏owy,
jest przeznaczone dla tych osób, w tym
w∏aÊnie czasie i w tym miejscu. Jestem
przekonany, ˚e to jest prawdziwe dzia∏anie Ducha Âwi´tego, a ja jestem tylko
Jego narz´dziem. Jestem mikrofonem,
za pomocà którego or´dzie od Matki
Jezusa, zostaje przekazane bezpoÊrednio ka˚demu, kto mnie s∏ucha.
Tamtego dnia porówna∏em wizjonerów do uczniów w szkole. PodkreÊli∏em, ˚e zarówno w Medziugorju, jak
i w wielu innych miejscach objawieƒ,
Matka NajÊwi´tsza nie objawia si´ kap∏anom, ani burmistrzom miast, lecz
w∏aÊnie m∏odym ludziom. Wybra∏a
m∏odych wiekiem i duchem, aby przekazaç im najwa˚niejsze przes∏anie dla
ludzkoÊci.
– Któ˚ móg∏by wczeÊniej pomyÊleç –
zapyta∏em – ˚e tych szeÊcioro nastolatków, mieszkajàcych w maleƒkiej wiosce, zostanie wybranych przez Niebo po
to, by przekazywaç or´dzia, które wywierajà tak ogromny wp∏yw na miliony
ludzi, na wszystkich kontynentach?
S∏uchali moich s∏ów, w wielkim napi´ciu, przez ponad godzin´. Koƒczàc, opowiedzia∏em im jeszcze histori´ Tani, 16letniej dziewczyny z Australii, którà spo-

tka∏em w Medziugorju, podczas mojej
drugiej pielgrzymki. Opowiedzia∏em im
o tym, jak Tania, w wieku 13 lat, zacz´∏a
braç narkotyki i o tym, ˚e ona sama, s∏yszàc gdzieÊ o Medziugorju, poprosi∏a
swojà matk´, aby wys∏a∏a jà raczej tam,
ni˚ na ósme z kolei leczenie do szpitala,
po kolejnym przedawkowaniu.
W tym momencie zapad∏a imponujàca
cisza – 1600 uczennic s∏ucha∏o o historii
˚ycia ich rówieÊnicy. Kontynuowa∏em,
opowiadajàc jak Tania i wielu innych
m∏odych ludzi borykajàcych si´ z problemem narkomanii, którzy przyje˚d˚ajà do
Medziugorja, spotykajà si´ ze szczególnym zainteresowaniem miejscowych kap∏anów. Majà te˚ mo˚liwoÊç poznania
i zawarcia przyja˝ni z wizjonerami. Mogà byç te˚ obecni podczas niezwyk∏ych
mistycznych spotkaƒ Matki Bo˚ej z wizjonerami. Ta dziewczyna nie zosta∏a
jeszcze uzdrowiona, wkrótce po moim
wyje˝dzie z Medziugorja wyjecha∏a do
W∏och ze swoimi przyjació∏mi i niestety
powróci∏a do na∏ogu.
– A wi´c ani pobyt w Medziugorju, ani spotkania z wizjonerami, ani
uczestniczenie w ekstazie, ˚aden
z tych wspania∏ych darów nie doprowadzi∏ Tani, jak równie˚ nie doprowadzi was do wkroczenia na drog´
Bo˚à, jeÊli wy sami jej nie zaakceptujecie – tu zrobi∏em pauz´ dla wi´kszego efektu. JeÊli nie powiecie „tak”
Jezusowi podobnie jak Maryja, która
wypowiedzia∏a swoje „tak” Bogu!
Podczas gdy dziewcz´ta trwa∏y
w kompletnej ciszy, uczyni∏em coÊ, co
ju˚ dwa miesiàce wczeÊniej zrobi∏em
na m∏odzie˚owym spotkaniu w Irlandii.
T´ inspiracj´ odczu∏em jako specjalnà
proÊb´ Matki Bo˚ej. Wyjà∏em z kieszeni pi´ç medalików pob∏ogos∏awionych
w Medziugorju, podczas objawienia,
przez Maryj´ i trzymajàc je w podniesionej r´ce powiedzia∏em, ˚e teraz wr´cz´ je pi´ciu dziewcz´tom.
Zanim ruszy∏em w t∏um, powiedzia∏em, ˚e wybór osoby która otrzyma
medalik, jest wyborem Maryi, nie moim. Przechodzi∏em wÊród podekscytowanych dziewczàt, zaskoczony bardzo
˚ywà reakcjà osób, które otrzyma∏y
medalik. Mówi∏em im przy tym, ˚e to
nie oznacza, ˚e te osoby sà dobre lub
z∏e, ale zobowiàzane do modlitwy za
ca∏à szko∏´.
Ostatni z medalików wr´czy∏em
dziewczynce, która trzyma∏a si´ z dala
od zgromadzonego t∏umu, po czym
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skierowa∏em swoje kroki z powrotem
na podwy˚szenie. Po chwili zatrzyma∏a
mnie jedna z dziewczàt, wykrzykujàc
w podnieceniu:
– Pan da∏ medalik dziewczynie, która
nale˚y do ZielonoÊwiàtkowców! Ona nie
b´dzie wiedzia∏a, co z nim zrobiç!
– Przepraszam, ale to by∏ wybór Matki
Bo˚ej, nie mój – odpowiedzia∏em.
To nie by∏o jedyne szcz´Êliwe wydarzenie tego ranka. Kiedy przybyliÊmy do OÊrodka Wspólnoty Emmanuel, która jest wspólnotà charyzmatycznà, zostaliÊmy mile zaskoczeni informacjà, ˚e msza Êw. odb´dzie si´ przed
moim wystàpieniem! Przez pó∏tora
godziny uczestniczyliÊmy we wspania∏ej uczcie mi∏oÊci, modlàc si´
i Êpiewajàc wspólnie z wiernymi, którzy wype∏nili koÊció∏. Potem, kiedy
zaczà∏em przemawiaç, zupe∏nie zapomnia∏em o zm´czeniu, które odczuwa∏em na poczàtku dnia. ...
W pewnym momencie Violet podnios∏a r´k´ i pieÊƒ ucich∏a. Wszyscy
obecni pozostali w milczeniu. Ona natomiast przymkn´∏a oczy i ciep∏ym,
mi´kkim g∏osem zacz´∏a wypowiadaç
s∏owa proroctwa – to by∏o przes∏anie od
Matki Bo˚ej dla mnie! Siedzia∏em jak
skamienia∏y, bojàc si´ nawet oddychaç,
a z jej ust wolno i wyra˝nie p∏yn´∏y s∏owa pe∏ne mocy:
„A ty, mój synku, którego podnios∏am
jak ma∏e ziarnko, rozkwitnà∏eÊ pod
tchnieniem Ducha Âwi´tego. Powiedzia∏am ci, ˚e b´d´ przemawiaç przez
ciebie. A teraz mówi´ ci: twoje ˚ycie zostanie namaszczone na nowo. Kroczy∏eÊ
drogà, na której oglàda∏eÊ si´ wstecz
i niepokoi∏eÊ si´, teraz b´dzie otwarta
dla ciebie nowa droga. Twoja rodzina
b´dzie zjednoczona z tobà w dziele, którego si´ podjà∏eÊ. Powiadam ci mój synu, b´dziesz chodzi∏ z miejsca na miejsce i kiedy b´dziesz przemawia∏, nowy
dar s∏u˚enia w mi∏oÊci rozleje si´ na
mój lud przez ciebie. To b´dzie specjalny i niepowtarzalny dar, wi´kszy ni˚ ten
który wczeÊniej otrzyma∏eÊ. Mówi´ tobie, mój synu, bàd˝ gotów, bàd˝ gotów!
Tchnienie Ducha Âwi´tego zstàpi na
wielkie pa∏ace i na ma∏e chatki. Mówi´
tobie, bàd˝ gotowy, poniewa˚ jesteÊ dopiero na poczàtku dzie∏a, które mi ofiarujesz. Przyj´∏am to, ˚e odda∏eÊ mi swoje ma∏e serce, które umieÊci∏am w moim
sercu. Teraz mówi´ do ciebie, jak powiedziane jest w PiÊmie Âwi´tym, ujrzysz, ˚e b´dziesz czyniç wi´ksze rzeczy

ni˚ Jezus czyni∏. I oto dzisiaj, za pomocà mediów i sposobu w jaki b´dziesz
g∏osi∏ or´dzia, dotkniesz miliony ludzi.
Ta nowa pos∏uga mi∏oÊci, uzdrawiajàcej mi∏oÊci, mi∏oÊci odnawiajàcej, mi∏oÊci, która b´dzie dotykaç zatwardzia∏e
serca grzeszników spowoduje, ˚e padnà
oni na kolana w∏aÊnie tu i teraz. Idàc,
zauwa˚ysz, jak mi∏oÊç ogarniaç b´dzie
ka˚dà ludzkà istot´, do której b´dziesz
przemawia∏. Id˝ teraz z nowym namaszczeniem, id˝ teraz z nowym zadaniem,
moje ziarenko. Zaprawd´, zosta∏eÊ posiany. I choç by∏eÊ jak ziarnko gorczycy,
które wyros∏o w krzew, teraz uczyni´,
abyÊ sta∏ si´ ˚o∏´dziem, z którego wyroÊnie pot´˚ny dàb. Nie l´kaj si´, jesteÊ
mojà radoÊcià. JesteÊ moim synem!”
Ostatnie s∏owa Violet wypowiedzia∏a
bardzo powoli. Nastàpi∏a cisza, jaka istnieje chyba tylko w wiecznoÊci. Po
krótkiej chwili kilka osób cichutko zacz´∏o Êpiewaç t´ samà pieÊƒ, która zosta∏a przerwana kilka minut temu.
Przez kilka minut siedzia∏em bez ruchu,
próbujàc pozbieraç w myÊlach to, co si´
wydarzy∏o, stara∏em si´ zapami´taç s∏owa, które zosta∏y wypowiedziane. Jedna rzecz by∏a dla mnie ca∏kowicie jasna: moja misja zosta∏a skierowana
na nowe tory.

Echo – Archiwum
„Echo” nr 2 cd
O pielgrzymkach do Medziugorja
29.11.84
Medziugorje pod znakiem sprzecznoÊci
Szanowny Panie Redaktorze Naczelny!
W numerach z 8 i 10 grudnia Paƒski
dziennik, podobnie jak wi´kszoÊç prasy
(lecz nie Osservatore Romano) przytoczy∏ najwa˚niejsze treÊci d∏ugiego raportu, jaki dnia 30 pa˝dziernika biskup
Mostaru skierowa∏ do Stolicy Apostolskiej oraz do biskupów na temat zdarzeƒ w Medziugorju. Biskup, który poczàtkowo przychylnie odniós∏ si´ do
objawieƒ i podjà∏ si´ obrony dzieci
oÊwiadczajàc, ˚e mówià prawd´, zmieni∏ nast´pnie front, wysuwajàc coraz to
nowe zarzuty, wàtpliwoÊci i oskar˚enia, ostatnio zaÊ przypisujàc wypadki
w Medziugorju zbiorowej halucynacji
„widzàcych, manipulowanych przez o.
Tomislava”. Halucynacja, czyli wytwór

chorego umys∏u stoi jednak w sprzecznoÊci z wielokrotnymi poÊwiadczeniami lekarzy i psychiatrów, tak˚e rzàdowych, o pe∏nym zdrowiu psychicznym
i fizycznym dzieci. Sam o. Tomislav
tak˚e nie mo˚e byç pomys∏odawcà
„zmowy”, poniewa˚ przyby∏ do Medziugorja dwa miesiàce po tym, jak si´
ona zacz´∏a! Obecnie zaÊ, w pe∏ni pos∏uszny odgórnym zarzàdzeniom, przebywa w Vitina, dokàd zosta∏ przeniesiony w sierpniu i gdzie prowadzi pos∏ug´ duszpasterskà w parafii oraz
w pobliskich mniejszych wspólnotach,
co poch∏ania go bez reszty. „Je˚eli wypadki w Medziugorju sà dzie∏em Boga,
mówi∏ biskup, nie przeszkodzi im nawet usuni´cie g∏ównego odpowiedzialnego”. Po jego usuni´ciu nic si´ jednak
nie zmieni∏o. Wierni i widzàcy z Medziugorja tak˚e si´ podporzàdkowali
i nie protestujà, zaj´ci zupe∏ni innà
sprawà i pewni, ˚e majà zupe∏nie innego obroƒc´.
Doniesienie to, nie b´dàce oficjalnym
ani ostatecznym dokumentem, t∏umaczy si´ jedynie rozdra˚nieniem pra∏ata
widzàcego, jak rozwiewa si´ jego plan
wprowadzenia kleru Êwieckiego na
miejsce zakonników, którzy obecnie
cieszà si´ poparciem ludnoÊci,
a w dwóch s∏ynnych przypadkach niesubordynacji wydajà si´ znajdowaç pod
szczególnà opiekà Medziugorja. Trudno wyt∏umaczyç inaczej tak ostre wystàpienie, które wzburzy∏o sumienia
i zmyli∏o nawet ustanowionà przez niego komisj´. W ostatnim komunikacie
(12 pa˝dziernika br.) oÊwiadcza∏a ona
przecie˚, ˚e pragnie dog∏´bnie przeanalizowaç wszystkie zdarzenia, zalecajàc
biskupowi, by „nie spieszy∏ si´ z wydawaniem sàdu”. Wydaje si´ jednak, ˚e
nie wzià∏ on pod uwag´ ani tymczasowego komunikatu biskupów, ani p∏ynàcej jeszcze bardziej z góry rady, by
„post´powaç z nadzwyczajnà ostro˚noÊcià”, z czym sam biskup zgadza si´
w swoim raporcie. Tym bardziej, ˚e
wielu biskupów jugos∏awiaƒskich,
z kardyna∏em prymasem Zagrzebia i arcybiskupem Splitu na czele, sà pozytywnego zdania, nie dlatego, ˚e uznajà
objawienia, gdy˚ w tym przypadku nigdy nie doÊç ostro˚noÊci, ale jako
Êwiadkowie nadzwyczajnej odnowy zapoczàtkowanej na ich ziemiach przez
or´dzie z Medziugorja. Arcybiskup
Franiç powiedzia∏ nawet: „Medziugorje
uczyni∏o wi´cej w trzy lata, ni˚ nasze
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nauczanie duszpasterskie przez lat
czterdzieÊci”.
Or´dzie zaÊ, i jest to wa˚niejsze ni˚
wszystkie ja∏owe dyskusje, mówi
o tym, czego pragnà wszyscy, ale co jedynie Bóg mo˚e daç: o pokoju, „nie na
papierze, lecz w sercach”. Tylko dzi´ki
niemu mo˚na uniknàç niewyobra˚alnych zniszczeƒ, ku jakim zmierza
Êwiat. „Âwiat zyska pokój, jeÊli wróci
do Boga. Pokój osiàga si´ poprzez nawrócenie serc, nawrócenie nie cierpiàce
zw∏oki, drogà ku któremu jest modlitwa
i post, powrót do Mszy Êw., tak˚e codziennej, i do comiesi´cznej spowiedzi
oraz przebaczenia uraz”: praktyk starych jak sam koÊció∏, ale których nie
przestrzega ju˚ dzisiaj wi´kszoÊç
chrzeÊcijan, gdy˚ nie posiadajà wewn´trznej si∏y potrzebnej do dawania
Êwiadectwa.
T∏umy nap∏ywajàce do Medziugorja
ze wszystkich stron Êwiata odetchn´∏y
religijnym doÊwiadczeniem miejscowej
ludnoÊci, którà przemieni∏o to or´dzie,
i powróci∏y do domu zbudowane, g∏´boko nawrócone. W ludziach tych jest
wiara i mi∏oÊç, o których my, w naszych wspólnotach nie mamy nawet
poj´cia. JeÊli roÊlin´ poznaje si´ po jej
owocach, oni w∏aÊnie sà oznakà wiarygodnoÊci. Tak ˚arliwa modlitwa i powrót na drog´ ku Bogu kosztem wielkich poÊwi´ceƒ nie mogà byç owocem
oszustwa albo diabelskiego dzia∏ania.
Tak bogaty plon dobra, w dzisiejszych
czasach, powinien nape∏niaç nas niezmiernà radoÊcià: tymczasem my kwestionujemy go i poddajemy w wàtpliwoÊç. Na ziemi zap∏onà∏ ogieƒ? Zamiast iÊç i si´ przy nim ogrzaç, próbujemy go zgasiç. Zapewne, ktoÊ, kto tam
nie by∏, nie jest w stanie pojàç moich
s∏ów. Rozumiejà je jednak ci, którzy
stamtàd wracajà, jak choçby autokar
z mantuaƒczykami, którzy po powrocie
opowiedzieli o swoich doÊwiadczeniach i dali przyk∏ad ˚arliwej modlitwy.
Pójd˝cie, a zobaczycie.
„Kiedy w sprawie Medziugorja nale˚y si´ spodziewaç oficjalnego zaj´cia
stanowiska przez KoÊció∏?” zapytano
kard. Ratzingera, prefekta Kongregacji
Doktryny Wiary, dawnego Âwi´tego
Oficjum. Odpowiedzia∏: „W tej materii
cierpliwoÊç jest podstawowym elementem post´powania naszej Kongregacji... Nie mo˚emy jednak oczywiÊcie
przeszkodziç Bogu, jeÊli chce On przemawiaç w naszych czasach poprzez

proste osoby, a tak˚e za poÊrednictwem niezwyk∏ych znaków, które ods∏aniajà niedoskona∏oÊç naszej kultury,
naznaczonej racjonalizmem” – wywiad
V. Messoriego w „Jesus” z listopada
1984 r., o szczególnym znaczeniu koÊcielnym.
„Ogó∏em mówiàc, nie mam ju˚ ˚adnych wàtpliwoÊci co do nadprzyrodzonej natury religijnych zjawisk w Medziugorju” – pisze arcybiskup Splitu.
„Bóg poprzez Swego Ducha jest obecny w tym miejscu. Nale˚y jednak unikaç fanatyzmu i zbyt dos∏ownego t∏umaczenia or´dzi oraz zdarzeƒ; a równoczeÊnie unikaç te˚ racjonalizmu, który
mówi, ˚e nie ma ˚adnych nadprzyrodzonych zdarzeƒ ani or´dzi i ˚e wszystko mo˚na wyt∏umaczyç pychà dzieci
oraz materialnym wyrachowaniem zakonników, a tak˚e stojàcym za tym
z∏ym duchem. Moim zdaniem, które
podporzàdkowuj´ osàdowi Âwi´tej
Matki KoÊcio∏a... trzeba zaczekaç i nie
spieszyç si´ z negatywnymi a ostatecznymi sàdami. Przypadek dwóch braci
wydalonych z zakonu pozostawiam na
boku, niech sprawiedliwie zajmà si´
nim osoby do tego powo∏ane. W or´dziach nie dostrzeg∏em niczego, co k∏óci∏oby si´ z ewangelicznà i tradycyjnà
doktrynà KoÊcio∏a. Jak drogi ojciec
wie, jestem przewodniczàcym Komisji
do spraw doktryny wiary przy Konferencji Episkopatu Jugos∏awii i pisz´ ten
list Êwiadomy odpowiedzialnoÊci, jakà
obarcza mnie ta funkcja. Podpisano:
Frane Franiç, abp Splitu-Makarska.”
(list do o. Restrelli, jezuity, z 14 listopada, a wi´c pó˝niejszy od wspominanego raportu biskupa Mostaru). W Medziugorju ˚ycie toczy si´ nadal we
wzmo˚onym rytmie. Dla Niepokalanej
przyby∏o pi´çdziesiàt autokarów oraz,
jak si´ oblicza, dwudziestotysi´czny
t∏um pielgrzymów. Nikt nie zakazywa∏
przyje˚d˚aç, by si´ modliç. Wszystkich
przepe∏nia∏a radoÊç, pogoda ducha
i spokój. W swojej szczeroÊci biskup
powiedzia∏, ˚e gotów jest zmieniç zdanie, jeÊli zobaczy przyrzeczony znak.
B´d´ wdzi´czny szanownemu Panu
redaktorowi, jeÊli zechce opublikowaç
moje s∏owa, które mogà si´ przyczyniç
do lepszego wyjaÊnienia kwestii budzàcej dziÊ tak wiele emocji. Dzi´kuj´ z serca i ˚ycz´ wszelkiego dobra.
don Angelo Mutti
(Villanova Maiardina)
12.12.84

Od Redakcji
Rekolekcje „Post i modlitwa” dla Polaków w 2003 r. w Medziugorju:
26.01 – 03.02 – zg∏oszenia: 012/ 647-86-23,
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”.
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”.
VIII mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów odb´dà si´ w dniach od 30
czerwca do 5 lipca 2003r. Tematem spotkania b´dzie: „S∏uga Bo˚y”.
25 stycznia w Jerozolimie, przy Grobie
Paƒskim, o. K. 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.
Uwaga! Centra Pokoju.
Prosimy wszystkie oÊrodki prowadzàce
modlitw´ w intencji pokoju o potwierdzenie
lub zg∏oszenie (je˚eli tego jeszcze nie zrobi∏y) swoich spotkaƒ do wykazu, który przedstawimy w nast´pnym numerze.
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. 13201856-117290-2700323100-10-0
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
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