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Or´dzie z 25 lutego 2003r.
Drogie dzieci! DziÊ równie˚ wzywam was do modlitwy i postu w intencji pokoju. Kochane dzieci, jak
ju˚ mówi∏am i powtarzam obecnie,
tylko modlitwà i postem mo˚na powstrzymaç wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. ProÊcie,
módlcie si´, a otrzymacie pokój.
G∏oÊcie pokój i miejcie pokój w sercach waszych. Piel´gnujcie go jak
kwiat, który potrzebuje wody, delikatnoÊci i Êwiat∏a. Bàd˝cie tymi,
którzy niosà pokój innym. Jestem
z wami i or´duj´ za wami. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie

Zacznij pierwszy
W or´dziu z 25 stycznia, podobnie jak
i dziÊ, Matka Bo˚a zaprasza nas do modlitwy o pokój, który jest zagro˚ony. S∏owa
Matki Bo˚ej, jak równie˚ Jej mi∏oÊç do
nas, nie zmieni∏y si´ od pierwszego dnia
objawieƒ. Z takà samà wytrwa∏oÊcià i mi∏oÊcià przemawia do nas, zaprasza i nazywa wszystkich swoimi dzieçmi. Ona
przedstawi∏a si´ tutaj jako Królowa Pokoju. Wielu ludzi owego pokoju doÊwiadczy∏o i zanios∏o ów pokój serca do w∏asnych
rodzin. Jedynie to, czego doÊwiadczymy,
czego mo˚emy jakby spróbowaç, pozostawia w nas trwa∏y Êlad na ca∏e ˚ycie i nikt
nie mo˚e nas z tego ograbiç.
Matka Bo˚a nie prowadzi nas do samej siebie, ale do Jezusa. Jezus Chrystus
zajmuje centralne miejsce we wszystkich
Jej objawieniach i or´dziach. DziÊ or´dzia
nie stanowià problemu, problem istnia∏by,
gdyby nie by∏o zaproszeƒ z Nieba i tej drogi, którà wskazuje nam Matka Bo˚a. Do
wiary nie dochodzi si´ przez dyskusj´, ale
otwierajàc swe serce na serce Matki. Powiedzia∏bym, ˚e tu, w Medziugorju nie or´dzia sà najwa˚niejsze, ani objawienia, ani
widzàcy, ani kap∏ani – lecz owoce: nawrócenia, przemiana ˚ycia i odnowa rodzin.
Mo˚emy sto lat dyskutowaç o objawieniach, czy one sà czy ich nie ma, ale i tak
nigdzie nas to nie doprowadzi. Równie˚
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Ramiona Chrystusa
rozpi´te na krzy˚u
sà skrzyd∏ami, na których Bóg Ojciec
zsy∏a ludziom pokój.
i w Ewangelii Êw. Jana, w rozdziale dziewiàtym, kiedy Jezus uzdrawia Êlepego od
urodzenia, faryzeusze zacz´li dyskutowaç
na temat jego uzdrowienia, poniewa˚ Jezus nie mia∏ prawa uzdrawiaç w szabat.
Âlepiec odpowiada na pytanie faryzeuszy
dotyczàce Jezusa: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, by∏em
niewidomy, a teraz widz´”. Wielu ludzi,
którzy byli w Medziugorju mo˚e powiedzieç: by∏em Êlepy na wiar´, a teraz widz´.
By∏em zagubiony a teraz Matka Maryja
odnalaz∏a mnie, by∏em letni, martwy duchowo, a teraz moja wiara jest ˚ywa. Bóg
jest Tym, który zaistnia∏ w moim ˚yciu,
nie jest dla mnie kimÊ obcym. Matka Bo˚a powiedzia∏a nam kiedyÊ: przysz∏am
wam powiedzieç, ˚e Bóg istnieje.
B∏ogos∏awiona Dziewica Maryja nazywa nas swymi kochanymi dzieçmi, ale
przede wszystkim zwraca si´ do ka˚dego
z nas, do ka˚dego serca. Ka˚da osoba, ka˚dy cz∏owiek jest wa˚ny, poniewa˚ od pojedynczych ludzi zaczyna si´ pokój. To wa˚ne, ˚e ja, jako jednostka odpowiadam na
wezwanie mojej Niebieskiej Matki. To
w∏aÊnie od jednostek wszystko si´ zaczyna. Nie trzeba czekaç, a˚ inni si´ nawrócà,
a˚ inni zacznà si´ modliç, a˚ inni stanà si´
lepsi. To ja mam zaczàç jako pierwszy.
Maryja daje nam równie˚ i Êrodki, lekarstwa dla ludzkich serc. Ona tu, w Medziugorju nie odkry∏a nic nowego i nie przynios∏a nic nieznanego. To, co nam daje, to moce, które pozostawi∏ nam Jezus, istniejàce
w KoÊciele przez wszystkie stulecia. Problemem jest jedynie to, byÊmy „u˚ywali”
tych Êrodków. Tak samo jest z jakimÊ urzàdzeniem, którego nie u˚ywamy. Mo˚emy
je posiadaç, ale na nic nam si´ nie przyda.
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Matka Bo˚a zaprasza nas do tych samych rzeczy, do których zapraszali nas ju˚
starotestamentalni prorocy: do nawrócenia
serca, wiary, postu i modlitwy. Wed∏ug Êwiadectwa widzàcych, Matka Bo˚a zaprosi∏a nas
do pokoju, postu, nawrócenia i silnej wiary.
Wiele jest or´dzi, w których Matka Bo˚a zaprasza nas do postu. Oto 25 lipca 1991 roku
powiedzia∏a do nas: „Drogie dzieci, dzisiaj
wzywam was, abyÊcie modlili si´ o pokój.
W tym czasie pokój jest w szczególny sposób
zagro˚ony i ja ˚àdam od was, abyÊcie odnowili post i modlitw´ w waszych rodzinach.
Pragn´, ˚ebyÊcie zrozumieli powag´ sytuacji
i to, ˚e wiele z tego co si´ stanie zale˚y od waszej modlitwy, a wy ma∏o si´ modlicie. Drogie
dzieci, jestem z wami i wzywam was, abyÊcie
z powagà zacz´li si´ modliç i poÊciç, tak jak
w pierwszych dniach mojego przyjÊcia”.
W or´dziu z 25 kwietnia 1992, podobnie
jak w dzisiejszym or´dziu, powiedzia∏a:
„Drogie dzieci. Tylko modlitwà i postem
mo˚na wstrzymaç wojn´. Wzywam wszystkich, którzy mi powiedzieli „tak”, aby odnowili akt poÊwi´cenia si´ mojemu Synowi
Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyÊmy mogli was jeszcze intensywniej u˚yç jako narz´dzi pokoju w tym niespokojnym Êwiecie.
Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz prze˚ywania dni ∏aski, które Bóg wam daje. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagà
wezwanie do modlitwy. Jestem z wami
i wasze cierpienie jest równie˚ moim”.
Zawsze jest pi´knà rzeczà przypominaç
sobie s∏owa Matki Bo˚ej, aby wzmacnia∏y
nas na naszej drodze ˚ycia. Âwiat potrzebuje bardziej tych, którzy si´ modlà ni˚
tych, którzy walczà. JeÊli na Êwiecie jest
kryzys pokoju, to dlatego, ˚e na Êwiecie
wi´cej jest tych, którzy toczà wojny, ni˚
tych, którzy si´ modlà.
W tych dniach, gdy pokój jest szczególnie zagro˚ony, Medziugorje w∏àcza si´
w sposób szczególny do ˚arliwej modlitwy
o pokój na Êwiecie. Dlatego Msza Êwi´ta
wieczorna odprawiana jest w tej szczególnej intencji. Matka Bo˚a, Królowa Pokoju,
w swych objawieniach zaprasza nas w sposób szczególny do modlitwy o pokój.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi niech was wszystkich
i wasze rodziny b∏ogos∏awi i obroni przed
wszelkim z∏em 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 c. d.
Kontemplowaç Chrystusa z Maryjà

Uczyç si´ Chrystusa od Maryi.
Chrystus jest Nauczycielem w ca∏ym
tego s∏owa znaczeniu, jest objawiajàcym
i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie si´ tego, co g∏osi∏, ale
o „nauczenie si´ Jego samego”. Jaka˚
nauczycielka by∏aby w tym bieglejsza
ni˚ Maryja? JeÊli ze strony Boga to Duch
Âwi´ty jest wewn´trznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pe∏nej prawdy o Chrystusie (por. J 14, 26; 15, 26; 16,
13), wÊród istot stworzonych nikt lepiej
od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie mo˚e,
tak jak Matka, wprowadziç nas w g∏´bokà znajomoÊç Jego misterium.
Pierwszy ze „znaków”, jakie uczyni∏
Jezus – przemienienie wody w wino na
weselu w Kanie – ukazuje nam Maryj´
w∏aÊnie w roli Nauczycielki, gdy zach´ca s∏ugi do wykonania poleceƒ Chrystusa (por. J 2, 5). Mo˚emy sobie wyobraziç, ˚e takà rol´ spe∏nia∏a Ona wobec
uczniów po wniebowstàpieniu Jezusa,
gdy pozosta∏a z nimi oczekujàc na Ducha
Âwi´tego i umacnia∏a ich w pierwszej
misji. Przechodziç z Maryjà przez sceny
ró˚aƒca to jakby byç w „szkole” Maryi,
by czytaç Chrystusa, by wnikaç w Jego
tajemnice, by zrozumieç Jego przes∏anie.
Szko∏a Maryi okazuje si´ tym skuteczniejsza, jeÊli pomyÊleç, ˚e prowadzi jà Ta, która uzyskuje dla nas w obfitoÊci dary Ducha Âwi´tego, a zarazem
daje nam przyk∏ad owej „pielgrzymki
wiary” w której jest niezrównanà Mistrzynià. Wobec ka˚dej tajemnicy swego Syna zach´ca nas Ona, jak to by∏o
przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorà pytaƒ, które otwierajà na Êwiat∏o,
by na koniec okazaç zawsze pos∏uszeƒstwo wiary: „Oto ja s∏u˚ebnica Paƒska,
niech mi si´ stanie wed∏ug twego s∏owa” (∑k1, 38).
Upodabniaç si´ do Chrystusa z Maryjà. Istotnym znamieniem duchowoÊci
chrzeÊcijaƒskiej jest wysi∏ek ucznia, by
upodabniaç si´ coraz bardziej do swego
Mistrza (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21).
Wylanie Ducha Âwi´tego w chrzcie wszczepia wierzàcego jako latoroÊl w krzew

winny, którym jest Chrystus (por. J 15,
5), czyni go cz∏onkiem Jego mistycznego
Cia∏a (por. 1 Kor 12, 12; Rz 12, 5). Tej
istniejàcej od poczàtku jednoÊci musi
jednak odpowiadaç droga coraz wi´kszego upodabniania si´ do Niego, które winno coraz bardziej ukierunkowywaç post´powanie ucznia zgodnie z „logikà”
Chrystusa: „To dà˚enie niech was o˚ywia; ono te˚ by∏o w Chrystusie Jezusie”
(Flp 2, 5). Zgodnie ze s∏owami Aposto∏a
trzeba „przyoblec si´ w Chrystusa” (Rz
13, 14; Ga 3, 27).
Na duchowej drodze ró˚aƒca, opartej
na nieustannym kontemplowaniu – razem z Maryjà – Chrystusowego oblicza,
ten wymagajàcy idea∏ upodabniania si´
do Niego jest osiàgany przez obcowanie,
które moglibyÊmy nazwaç „przyjacielskim”. Wprowadza nas ono w naturalny
sposób w ˚ycie Chrystusa i pozwala
nam jakby „oddychaç” Jego uczuciami.
W zwiàzku z tym b∏. Bart∏omiej Longo
stwierdza: „Jak dwóch przyjació∏, którzy
cz´sto razem przestajà, zazwyczaj upodabnia si´ równie˚ w obyczajach, tak te˚
my, prowadzàc serdeczne rozmowy
z Jezusem i Maryjà przez medytowanie
tajemnic ró˚aƒca i rozwijajàc razem to
samo ˚ycie przez komuni´, mo˚emy, na
ile by∏aby do tego zdolna nasza ma∏oÊç,
staç si´ do Nich podobni i nauczyç si´
od tych najwy˚szych przyk∏adów ˚ycia
pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskona∏ego”.
Gdy chodzi o ten proces upodabniania
si´ do Chrystusa przez ró˚aniec, zawierzamy si´ szczególnie macierzyƒskiemu
dzia∏aniu NajÊwi´tszej Dziewicy. Ta,
która jest Rodzicielkà Chrystusa, sama
nale˚àc do KoÊcio∏a jako jego „najznakomitszy i ca∏kiem szczególny cz∏onek”, jest równoczeÊnie „Matkà KoÊcio∏a”. B´dàc nià, ustawicznie „rodzi” dzieci mistycznego Cia∏a swego Syna. Czyni to poprzez wstawiennictwo, wypraszajàc dla nich niewyczerpane wylanie
Ducha. Jest Ona doskona∏à ikonà macierzyƒstwa KoÊcio∏a.
Ró˚aniec przenosi nas mistycznie, byÊmy stan´li u boku Maryi, troszczàcej si´
o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu
w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywaç nas i kszta∏towaç z tà samà pieczo∏owitoÊcià, dopóki Chrystus w pe∏ni si´
w nas nie „ukszta∏tuje” (por. Ga 4, 19).
To dzia∏anie Maryi, oparte ca∏kowicie na
dzia∏aniu Chrystusa i zupe∏nie Mu podporzàdkowane, „nie przeszkadza w ˚aden sposób bezpoÊredniej ∏àcznoÊci

wiernych z Chrystusem, ale jà umacnia”.
Jest to jasna zasada wyra˚ona przez Sobór Watykaƒski II. Mocno doÊwiadczy∏em tej prawdy w moim ˚yciu i uczyni∏em z niej podstaw´ mojej dewizy biskupiej: „Totus tuus”. Inspiracjà tej dewizy
jest, jak wiadomo, doktryna Êw. Ludwika
Marii Grignion de Montforta, który tak
wyjaÊnia∏ rol´ Maryi w procesie upodabniania ka˚dego z nas do Chrystusa: „Poniewa˚ ca∏a doskona∏oÊç nasza polega
na upodobnieniu si´ do Chrystusa Pana,
na zjednoczeniu z Nim i poÊwi´ceniu si´
Jemu, przeto najdoskonalszym ze
wszystkich nabo˚eƒstw jest bezspornie
to, które nas najdoskonalej upodabnia do
Chrystusa, najÊciÊlej z Nim jednoczy
i ca∏kowicie Jemu poÊwi´ca. A ˚e ze
wszystkich stworzeƒ najpodobniejsza do
Chrystusa Pana jest Matka NajÊwi´tsza,
wynika stàd, ˚e spoÊród wszystkich nabo˚eƒstw, tym, które dusz´ najlepiej poÊwi´ca Zbawicielowi naszemu i jà z Nim
jednoczy, jest nabo˚eƒstwo do NajÊwi´tszej Panny, Jego Êwi´tej Matki. Im bardziej poÊwi´cona jest Maryi, tym zupe∏niej nale˚eç b´dzie do Jezusa”. Nigdzie
drogi Chrystusa i Maryi nie jawià si´ tak
ÊciÊle z∏àczone, jak w ró˚aƒcu. Maryja
˚yje tylko i wy∏àcznie w Chrystusie i ze
wzgl´du na Chrystusa!
Prosiç Chrystusa z Maryjà. Chrystus
poleci∏ nam zwracaç si´ do Boga wytrwale i ufnie, byÊmy zostali wys∏uchani:
„ProÊcie, a b´dzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; ko∏aczcie, a otworzà wam”
(Mt 7, 7). Podstawà tej skutecznoÊci modlitwy jest dobroç Ojca, ale równie˚ poÊrednictwo u Niego ze strony samego
Chrystusa (por. 1 J 2, 1) i dzia∏anie Ducha Âwi´tego, który „przyczynia si´ za
nami” zgodnie z wolà Bo˚à (por. Rz 8,
26-27). My bowiem „nie umiemy si´
modliç tak, jak trzeba” (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wys∏uchani, gdy˚ modlimy si´ ˝le (por. Jk 4, 2-3).
Modlitw´, którà Chrystus i Duch
Âwi´ty wzbudzajà w naszym sercu,
Maryja wspiera swym matczynym
wstawiennictwem. „Modlitwa KoÊcio∏a jest jakby prowadzona przez modlitw´ Maryi”. JeÊli bowiem Chrystus, jedyny PoÊrednik, jest Drogà naszej modlitwy, to Maryja, najpe∏niej jaÊniejàca
Jego blaskiem, ukazuje Drog´. „Na
podstawie tego szczególnego wspó∏dzia∏ania Maryi z dzia∏aniem Ducha
Âwi´tego KoÊcio∏y rozwin´∏y modlitw´ do Êwi´tej Matki Boga, skupiajàc
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jà na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach”. Na weselu w Kanie
Galilejskiej Ewangelia przedstawia
w∏aÊnie skutecznoÊç wstawiennictwa
Maryi, która wyst´puje wobec Jezusa
jako rzeczniczka ludzkich potrzeb:
„Nie majà ju˚ wina” (J 2, 3).
Ró˚aniec jest równoczeÊnie medytacjà
i proÊbà. Wytrwa∏e b∏aganie zanoszone
do Matki Bo˚ej opiera si´ na ufnoÊci, ˚e
macierzyƒskie wstawiennictwo wszystko mo˚e uzyskaç od Serca Syna. Jest
Ona „wszechmocna z ∏aski”, jak – u˚ywajàc Êmia∏ego wyra˚enia, które nale˚y
w∏aÊciwie rozumieç – okreÊli∏ to b∏. Bart∏omiej Longo w swej Suplice do Królowej Ró˚aƒca Êwi´tego. To przekonanie
poczàwszy od Ewangelii, umacnia∏o si´
w ludzie chrzeÊcijaƒskim na drodze doÊwiadczenia. Wielki poeta Dante wspaniale je wyrazi∏ w duchu Êw. Bernarda:
„Pani, tej jesteÊ mocy i szczodroty, ˚e kto
chcàc ∏aski do Ci´ si´ ucieka, taki bez
skrzyde∏ wa˚y si´ na loty”. W ró˚aƒcu
b∏agamy Maryj´, Przybytek Ducha
Âwi´tego (por. ∑k 1, 35), a Ona staje
przed Ojcem, który obdarzy∏ Jà pe∏nià
∏ask, i przed Synem zrodzonym z Jej ∏ona, modlàc si´ z nami i za nas.
G∏osiç Chrystusa z Maryjà. Ró˚aniec jest tak˚e drogà g∏oszenia i zg∏´biania misterium Chrystusa, na której
ono wcià˚ na nowo przedstawia si´ na
ró˚nych p∏aszczyznach doÊwiadczenia
chrzeÊcijaƒskiego. Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja,
której celem jest ukszta∏towanie ucznia
wed∏ug Serca Chrystusa. Kiedy bowiem w modlitwie ró˚aƒcowej
uwzgl´dni si´ odpowiednio wszystkie
elementy, aby medytacja by∏a skuteczna, zw∏aszcza przy odmawianiu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach,
powstaje szczególna sposobnoÊç katechezy, którà duszpasterze winni umieç
wykorzystaç. Matka Bo˚a Ró˚aƒcowa
równie˚ w ten sposób prowadzi dalej
swe dzie∏o g∏oszenia Chrystusa. Historia ró˚aƒca pokazuje, jak tej modlitwy
u˚ywali zw∏aszcza dominikanie, gdy
KoÊció∏ prze˚ywa∏ trudne chwile z powodu szerzenia si´ herezji. DziÊ stoimy
wobec nowych wyzwaƒ. Czemu˚ nie
wziàç znowu do r´ki koronki z wiarà
tych, którzy byli przed nami? Ró˚aniec
zachowuje ca∏à swà moc i pozostaje narz´dziem nie do pomini´cia poÊród
Êrodków duszpasterskich ka˚dego dobrego g∏osiciela Ewangelii.

Uniwersytet Mi∏oÊci
„Szko∏a Maryi” w kontekÊcie biblijno-palestyƒskim
Ojciec Âwi´ty w liÊcie apostolskim
Rosarium Virginis Mariae og∏osi∏ okres
od pa˝dziernika 2002 do pa˝dziernika
2003 Rokiem Ró˚aƒca. Jan Pawe∏ II
podkreÊli∏ przy tym, ˚e cz∏owiek modlàcy si´ na ró˚aƒcu zasiada „w Szkole Maryi”. Wpatrujàc si´ w ˚ycie Maryi, dotykajàc niejako tajemnicy Jej serca mo˚na
tak wiele nauczyç si´ o Bogu, o cz∏owieku i o Êwiecie. ˙ycie Maryi jawi si´ w tej
perspektywie jako Uniwersytet Mi∏oÊci,
który swym uniwersalnym wymiarem
(∏ac. universitas – powszechny, wszechstronny) obejmuje nie tylko wiedz´, lecz
przede wszystkim wiar´. Sam rozum nie
wystarcza, aby owocnie przystàpiç do
egzaminów w tej Maryjnej wszechnicy
wiedzo-wiary. Potrzeba serca! Serca
wierzàcego, prostego, pokornego
i otwartego jak serce Maryi.
Nazaret. Jej ˚ycie jest proste i ubogie. Nie potrzebuje wielu materialnych
rzeczy, aby doÊwiadczyç najwi´kszego
szcz´Êcia – spotkania z Bogiem Ojcem
w Duchu Âwi´tym, które rodzi ˙ycie –
Jezusa Chrystusa. Niebo dotyka Ziemi.
Bóg przytula do swego ojcowskiego ∏ona
Cz∏owieczeƒstwo. Grota nazaretaƒska
staje si´ Nowym Edenem, w którym
Êwietliste oblicze Boga Stwórcy wyra˝nie jawi si´ w pocz´tym Synu jako Wybawca i Mi∏oÊnik cz∏owieka. W ∏aciƒskiej formule, którà mo˚na dziÊ zobaczyç w nazaretaƒskiej grocie Zwiastowania – hic verbum caro factum est – wyra˚a si´ ca∏a Tajemnica oblubieƒczej Mi∏oÊci Boga ca∏ujàcego swà Oblubienic´,
której na imi´ LudzkoÊç. Poca∏unek ten
dokonuje si´ przez konkretnà osob´ –
Maryj´ – która w swoim „Amen”
w imieniu wszystkich ludzi przyjmuje
z boja˝nià i pokorà prawdziwe ˙ycie.
Nazaret staje si´ w ten sposób Szko∏à
ca∏kowitego zawierzenia, w której Maryja – Uczennica Paƒska – otwiera Ksi´g´ pisanà literami Boga, który tak umi∏owa∏ Êwiat, ˚e Syna swego jednorodzonego da∏, aby ka˚dy, kto w Niego wierzy,
nie zginà∏, ale mia∏ ˚ycie wieczne
(J 3,16). Zasiadajàc wspólnie z Maryjà
w Szkole nazaretaƒskiej uczymy si´ wi´c
ufnoÊci, pokory i ubóstwa.
Ain Karem. Szko∏a Maryi nie przekazuje wiedzy tylko na sposób teore-

tyczny i nie pozostaje statyczna. Maryja
wyrusza z Nazaretu do swojej krewnej
El˚biety, która potrzebuje Jej pomocy
i obecnoÊci. Szko∏a s∏u˚by staje si´ wi´c
drogà z Galilei do górzystej krainy w Judei, która wed∏ug tradycji zostaje okreÊlona mianem Ain Karem (˝ród∏o winnicy). Szko∏a Maryi nie ogranicza si´ wi´c
do murów i sal wyk∏adowych, ale obejmuje w´drówk´ ˚yciowà cz∏owieka, który z mi∏oÊci do Boga pragnie s∏u˚yç innym. W drodze po palestyƒskiej krainie
Maryja nie jest sama. Niesie w swym ∏onie ˙ycie pocz´te z Ducha Âwi´tego
w Mi∏oÊci Boga Ojca. W w´drownej
Szkole Maryi cz∏owiek nigdy nie czuje
si´ samotny i opuszczony. Mocà wiary doÊwiadcza sta∏ej obecnoÊci Boga, który daje
mu si∏´ i moc do lepszego rozumienia otaczajàcej rzeczywistoÊci
i do pe∏niejszej s∏u˚by
drugiemu cz∏owiekowi. W w´drownej Szkole Maryi uczymy si´ wi´c, ˚e naszà prawdziwà radoÊç i szcz´Êcie mo˚emy prze˚ywaç
w wychodzeniu ze swego egoizmu, ze
stabilizacji dajàcej pozornie tylko „b∏ogi
spokój”. Ta Szko∏a wskazuje nam drogi
prowadzàce do drugiego cz∏owieka, s∏u˚enia mu ze wzgl´du na Boga, który jest
obecny zw∏aszcza w s∏abych, bezbronnych, opuszczonych i przeÊladowanych
– zaprawd´, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliÊcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, MnieÊcie uczynili (Mt
25, 40).
Betlejem. Szko∏a s∏u˚by wiedzie Maryj´ do Betlejem (z hebr. Dom chleba).
W tej ma∏ej judzkiej miejscowoÊci, z której pochodzi∏ król Dawid rodzi si´ Jezus
Chrystus. Ubóstwo betlejemskiej groty
i skromne warunki przy narodzinach
Króla ludzkich serc nie przeszkadzajà
Maryi w kontemplacji Tajemnicy ˙ycia.
Drzwi betlejemskiej Szko∏y pozostajà
otwarte dla wszystkich. Przybywajà pasterze i m´drcy ze Wschodu, aby oddaç
pok∏on Dzieci´ciu i Jego Rodzicielce.
Maryja nie wpada w ekstatyczne uniesienie, lecz – zachowuje wszystkie te sprawy
i rozwa˚a je w swoim sercu (∑k 2,19).
Betlejemska Szko∏a uczy nas, ˚e nasza
relacja z Bogiem nie jest zale˚na od zewn´trznych warunków. Ani bieda, ani
bogactwo nie determinuje ostatecznie
naszego szcz´Êcia. DoÊwiadczenie Mi∏o-
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Êci Boga uzdalnia nas do realnego spojrzenia z dystansem na siebie i na Êwiat
wokó∏ nas. Rozwa˚ajàc wraz z Maryjà
w Jej betlejemskiej Szkole Serca wielkie
sprawy Bo˚e – odkrywamy swà godnoÊç
Dzieci Bo˚ych. Rodzi to naszà prawdziwà radoÊç i wdzi´cznoÊç. Nasze serce
staje si´ Domem Chleba, w którym rodzi
si´ Mi∏oÊç karmiona w ka˚dej Eucharystii Chlebem ˙ycia.
Jerozolima. Nowe ˙ycie wiedzie Maryj´ do Êwiàtyni jerozolimskiej. Obrzezanie i ofiarowanie Dzieci´cia wed∏ug Prawa Moj˚eszowego podkreÊla
fakt, i˚ Szko∏a Maryi nie jest oderwana
od rzeczywistoÊci, ale nauczanie odbywa si´ w konkretnych, historycznych
warunkach. Symeon i Anna zasiadajà
z Maryjà na katedrze, aby wyg∏osiç wyk∏ad o wype∏nieniu si´ nowego w starym. Jerozolimska Szko∏a Maryi uczy
nas, ˚e narodzone ˙ycie nie znosi prawa,
lecz je wype∏nia (Mt 5,17). Dzia∏anie
Bo˚ej ∏aski nie jest wi´c oderwane od
konkretnych sytuacji ˚yciowych, lecz
zawsze bazuje na naturze.
Egipt. Szko∏a Maryi nie jest sielankà. Zagra˚ajà jej niebezpieczeƒstwa zewn´trzne i wewn´trzne. Herod ˚àdny
w∏adzy w swoim zaÊlepieniu pragnie
ugodziç w ˙ycie. Jedynym ratunkiem
pozostaje ucieczka do Egiptu. Szko∏a
Maryi przemierza przez drog´ emigracji, w´drówk´ do obcej ziemi. I znowu
ucià˚liwoÊci – droga w nieznane, strach
przed niebezpieczeƒstwami, obcy ludzie i zwyczaje. Ta Szko∏a Maryjnej
emigracji uczy, ˚e w wielu sytuacjach
˚yciowych Bóg wiedzie nas ku nowym
przestrzeniom wolnoÊci. Ocalenie godnoÊci dziecka Bo˚ego w walce z Herodem wewn´trznym w nas, któremu na
imi´ grzech wymaga ostrych ci´ç, radykalnych decyzji, definitywnych rozstrzygni´ç. Szko∏a emigracji nie jest
wszak tylko zwyk∏à ucieczkà od zagro˚eƒ, ale staje si´ przestrzenià nowej egzystencji, w której zostaje uchronione
˙ycie. W szkole tej doÊwiadczamy t´sknoty za tym, co swojskie i rodzinne.
Wychodzimy „ze swego ja”, aby kiedyÊ powróciç do siebie bardziej przemienionymi i ukierunkowanymi na Boga i bli˝niego. Szko∏a ta uczy nas, ˚e
nawet „w obcej ziemi” mo˚emy zachowaç naszà to˚samoÊç i g∏´bokà wi´˝
z Bogiem. (cdn)
Ks. dr Miros∏aw Wróbel,
Jerozolima 2003

Geniusz kobiecy
8 marca – kobieta obchodzi swoje
Êwi´to – przywróçmy jej godnoÊç!
Podziw i sympatia, solidarnoÊç i zrozumienie, szacunek i powa˚anie,
wspó∏czucie i wdzi´cznoÊç, mi∏oÊç ojcowska i mi∏oÊç braterska... Te w∏aÊnie
uczucia przewijajà si´ nieustannie
w wypowiedziach Jana Paw∏a II na temat kobiet. Zwracajàc szczególnà uwag´ na po∏o˚enie kobiety, Jan Pawe∏ II
podczas swojego pontyfikatu niejednokrotnie opowiada∏ si´ za przywróceniem jej godnoÊci w kulturze zdominowanej przez m´˚czyzn. Ojciec Âwi´ty
chcia∏ w ten sposób zadoÊçuczyniç niesprawiedliwoÊciom, którym w przesz∏oÊci by∏a poddana kobieta. Postanowi∏ ukazaç w pe∏nym Êwietle prawdziwà wartoÊç kobiety, by pomóc jej na
nowo odkryç i prze˚ywaç pe∏ni´ swego
powo∏ania, pragnà∏ podzi´kowaç jej za
„geniusz kobiecy” i za wszystko, co
wnosi ona w ˚ycie ludzkoÊci.
W liÊcie apostolskim Mulieris Dignitatem – og∏oszonym z okazji roku maryjnego 1988 r – Jan Pawe∏ II przyzna∏
si´ do b∏´dów, do jakich KoÊció∏ przez
wieki swego istnienia dopuÊci∏ si´ wobec kobiecej cz´Êci wiernych, oraz ukaza∏ trudnoÊci kobiety w wyra˚aniu swojej prawdziwej istoty.
Centralna postaç Maryi z Nazaretu, wzór wszystkich kobiet i doskona∏e
spe∏nienie kobiecoÊci, rzuca Êwiat∏o
prawdy i czystoÊci na wszystkie wystàpienia papie˚a, który stwierdza mi´dzy
innymi: Maryja jest „b∏ogos∏awiona
mi´dzy niewiastami”, niemniej w Bo˚ym zamyÊle ka˚da kobieta uczestniczy
w Jej wznios∏ej godnoÊci. By zg∏´biaç
i rozwa˚aç „tajemnic´ kobiety”, tak jak
przedstawia jà dzisiaj KoÊció∏, przytaczamy garÊç refleksji lu˝no zaczerpni´tych z Mulieribus Dignitatem.
Kiedy „wype∏ni∏ si´ czas Bóg pos∏a∏
swego Syna zrodzonego z niewiasty”.
Syn zrodzi∏ si´ jako cz∏owiek z niewiasty i wydarzenie to prowadzi nas do
kluczowego momentu w dziejach cz∏owieka na ziemi, rozumianych jako dzieje zbawienia, ostatecznego i najwy˚szego momentu objawienia si´ Boga cz∏owiekowi. Kobieta znajduje si´ w samym Êrodku tego zbawczego zdarzenia.
Objawienie si´ Boga, b´dàcego niepoj´tà jednoÊcià w Trójcy, w swym
podstawowym kszta∏cie zawiera si´
w Zwiastowaniu, kiedy to Maryja jed-

noczy si´ z Bogiem w sposób przekraczajàcy wszelkie oczekiwania ludzkiego ducha. Jedynie dzi´ki mocy Ducha
Âwi´tego, który okry∏ jà swoim cieniem, Maryja mog∏a przyjàç to, co jest
niemo˚liwe u ludzi, ale mo˚liwe u Boga
(por. Mk 10, 27).
Wype∏niajàcy si´ czas ukazuje wi´c
niezwyk∏à „godnoÊç” kobiety.
Zdarzenie to uwypukla ten rodzaj zjednoczenia z Bogiem ˚ywym, jaki staç si´
mo˚e udzia∏em jedynie „kobiety” – Maryi: zjednoczenie mi´dzy matkà a synem.
Dziewica z Nazaretu staje si´ bowiem
Matkà Boga. To szczególne zjednoczenie Maryi z Bogiem jest najczystszà ∏askà, a co zatem idzie, darem Ducha. Zarazem jednak, poprzez swojà odpowied˝
wiary, Maryja wyra˚a swojà wolnà wol´,
a zatem swój pe∏ny udzia∏, jako jednostki i jako kobiety, we Wcieleniu.
∑aska nie przyçmiewa nigdy natury, ani te˚ jej nie unicestwia, lecz udoskonala jà i uszlachetnia. Dlatego owa
„pe∏nia ∏aski” przyznanej Dziewicy
z Nazaretu oznacza jednoczeÊnie pe∏nà
doskona∏oÊç tego, co jest „charakterystyczne dla kobiety”, „tego, co jest kobiece”, a co nadaje kobiecie najwy˚szy
stopieƒ jej godnoÊci.
GodnoÊç kobiety mierzy si´ mi∏oÊcià, b´dàcà bezstronnà mi∏oÊcià bli˝niego. Istot´ ludzkà nale˚y kochaç, poniewa˚ jedynie mi∏oÊç odzwierciedla to,
czym naprawd´ ona jest. JeÊli nie postawi si´ mi∏oÊci na pierwszym miejscu, nie
mo˚na w pe∏ni i w∏aÊciwie odpowiedzieç
na pytanie o godnoÊç kobiety i o jej powo∏anie. Kobieta mo˚e odnale˝ç samà
siebie jedynie obdarzajàc mi∏oÊcià innych. GodnoÊç kobiety ∏àczy si´ bowiem
ÊciÊle z mi∏oÊcià, jakà otrzymuje poprzez
sam fakt bycia kobietà, a tak˚e z mi∏oÊcià, którà z kolei sama daje.
Bóg powierza kobiecie w szczególny
sposób cz∏owieka, rodzaj ludzki. OczywiÊcie Bóg powierza cz∏owieka wszystkim ludziom razem i ka˚demu z osobna.
W szczególny sposób dotyczy to jednak
kobiety, w∏aÊnie z powodu jej kobiecoÊci, wp∏ywajàc zasadniczo na jej powo∏anie. Bóg „powierza jej cz∏owieka” zawsze, nawet jeÊli znajduje si´ ona w niekorzystnym spo∏ecznym po∏o˚eniu. Dlatego KoÊció∏ pragnie podzi´kowaç NajÊwi´tszej Trójcy za „tajemnic´ kobiety”.
Sk∏ada dzi´ki za wszystkie kobiety razem i za ka˚dà z osobna: za takie, jakimi
wy∏oni∏y si´ z Bo˚ego serca w ca∏ej swej
pi´knoÊci i bogactwie kobiecoÊci; za ta-
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kie, jakimi ogarn´∏a je Jego wieczna mi∏oÊç; za takie, jakimi wraz z m´˚czyznà
pielgrzymujà po tej ziemi; za takie, jakimi wraz z m´˚czyznà podejmujà wspólnà odpowiedzialnoÊç za losy ludzkoÊci.
KoÊció∏ dzi´kuje... za wszystkie
przejawy „geniuszu kobiecego”
w dziejach ludzkoÊci, za charyzmaty,
jakich Duch Âwi´ty hojnie udziela kobietom, za owoce Êwi´toÊci kobiet.
KoÊció∏ prosi... jednoczeÊnie, by te
nieoszacowane „przejawy Ducha” zosta∏y w∏aÊciwie rozpoznane i docenione, i by mog∏y si´ w ten sposób obróciç na wspólnà korzyÊç KoÊcio∏a oraz
ludzkoÊci.
KoÊció∏ modli si´... rozwa˚ajàc biblijnà tajemnic´ „kobiety”, aby
wszystkie kobiety odnalaz∏y w tej tajemnicy same siebie oraz swoje „najwy˚sze powo∏anie”.
s. Stefania Consoli

Maryja objawia kobiet´,
u boku m´˚czyzny – Józefa
Maryja, „kobieta” w najwy˚szym tego
s∏owa znaczeniu, „Matka Bo˚a” prze˚ywa∏a w ca∏ej pe∏ni swojà kobiecoÊç, nadajàc wartoÊç i doprowadzajàc do wydania owoców wszystkie dary Boga.
Matka biologiczna i Matka duchowa. Przyglàdajàc si´ bli˚ej tajemnicom
Zwiastowania i Wcielenia, których bohaterkami sà Maryja i El˚bieta, przekonamy si´, ˚e dzi´ki swojej wyjàtkowej
wra˚liwoÊci kobieta jest w szczególny
sposób zdolna przyjàç ˚ycie na p∏aszczy˝nie nie tylko fizycznej, ale tak˚e duchowej. Przyjàwszy nowe ˚ycie, kobieta
odczuwa i prze˚ywa g∏´bokà wi´˝ mi´dzy samà sobà, a istotà, którà zrodzi∏a,
nie pragnàc jednak zachowaç jej tylko
dla siebie; przeciwnie, budzi si´ w niej
samoistna potrzeba dzielenia si´ nià z innymi. Tak by∏o w przypadku Maryi, która nosi∏a w ∏onie Jezusa, by zrodziç Go
fizycznie, a jednoczeÊnie przekazywa∏a
duchowe ˚ycie kuzynce, do której wybra∏a si´ w odwiedziny.
Maryja by∏a matkà, ale tak˚e dziewicà. OczywiÊcie jest to stan, jakiego dost´puje wy∏àcznie Ona. Badania psychologiczne wykazujà jednak, ˚e w psychice
i duszy ka˚dej kobiety macierzyƒstwo
i dziewictwo sà ze sobà zbie˚ne. Kobieta
przed fizycznym pocz´ciem dziecka pocz´∏a je ju˚ duchowo i w∏aÊnie w tym

wewn´trznym wymiarze kobieta prze˚ywa swoje dziewictwo. Podobnie jak jej
cia∏o otwiera si´ na dziecko, które nosi
w ∏onie, tak kobieta otwarta jest na Êwiat
duchowy, by byç matkà poprzez Ducha.
Matka w milczeniu i w bólu. Gdy Jezus wyrasta z dzieciƒstwa, Maryja znika
z kart Ewangelii i zamyka si´ w milczeniu. Na krótko pojawia si´ jeszcze podczas wesela w Kanie Galilejskiej, widzimy Jà te˚, gdy razem z kuzynami szuka
Syna, a wreszcie pod krzy˚em. Milczenie to ma nie tylko silny wyd˝wi´k teologiczny, podkreÊla je te˚ psychologia,
jako zdolnoÊç kobiety do przyjmowania
w sobie wartoÊci i zdarzeƒ ˚ycia. Maryja, która pocz´∏a Jezusa w swoim ∏onie
i która przyjmuje w swe ramiona Jezusa
umar∏ego, osiàga szczyt macierzyƒstwa
ukazujàc duchowà istot´ bycia matkà
oraz umiej´tnoÊç, z jakà kobieta przyjmuje tajemnic´ bólu, cierpienia i Êmierci.
Matka, poniewa˚ ma∏˚onka. S∏owa
Maryi zawarte w Magnificacie: „Wielbi
dusza moja Pana” ukazujà, ˚e Wcielenie
Boga jest owocem Jej ma∏˚eƒskiego
zjednoczenia z samym Bogiem. Bóg sta∏
si´ cia∏em, w Maryj´ wstàpi∏o Bo˚e ˚ycie, tote˚ odkrywamy w Niej ma∏˚onk´,
która w pe∏ni odnajduje si´ w Ma∏˚onku.
Dlatego w∏aÊnie NajÊwi´tsza Maryja
Panna wznosi swojà pieÊƒ pochwalnà.
W Maryi widzimy pe∏ne spe∏nienie si´
kobiety: tam, gdzie w Maryi wszystko
Êpiewa, dostrzegamy ma∏˚onk´, która si´
spe∏ni∏a, figur´ KoÊcio∏a, który osiàgnie
wy˚yny, figur´ ludzkoÊci, która zostanie
zbawiona. Wszystko rozkwita w tym
zwiàzku z Bogiem.
Te krótkie uwagi o kobiecoÊci Maryi
pozwalajà nam nakreÊliç kilka cech charakterystycznych dla kobiety: g∏´bokà
wra˚liwoÊç, predyspozycj´ do macierzyƒstwa duchowego i fizycznego,
wspó∏istnienie w niej macierzyƒstwa
i dziewictwa, milczenie jako umiej´tnoÊç przyjmowania or´dzia Boga oraz
zdarzeƒ, które od Niego pochodzà,
a wreszcie dar, zdolnoÊç pe∏nego uwielbienia Boga.
M´˚czyzna jest tym, który daje
i przekazuje ˚ycie. Jest to akt nie tylko
biologiczny, który znajduje swój wyraz
tak˚e na poziomie duchowym, czego
przyk∏adem jest Êw. Józef. M´˚czyzna
powinien byç przewodnikiem kobiety.
Przewodnictwo Êw. Józefa, tak fizyczne,

jak duchowe, dokonywa∏o si´ poprzez
ciàg∏e otwarcie na Ducha Âwi´tego, który podpowiada∏ mu, co ma uczyniç, by
ocaliç swojà rodzin´: nocà przyjmowa∏
s∏owa z niebios i spe∏nia∏ potem wol´
Boga, który swobodnie przez niego przemawia∏. Ten rodzaj przewodnictwa
zwiàzany jest z rozpoznaniem Ducha,
a jednoczeÊnie ukazuje wa˚ny aspekt,
który odró˚nia m´˚czyzn´ od kobiety:
u kobiety przewa˚a uczucie, u m´˚czyzny zaÊ rozum.
W przesz∏oÊci kobiet´ uwa˚ano za
gorszà cz´Êç ludzkoÊci. Niedawne sà
jeszcze czasy, gdy kobietom nie przys∏ugiwa∏y te same prawa co m´˚czyznom,
czasy, gdy mi´dzy obydwoma p∏ciami
nie istnia∏a równowaga. DziÊ wydaje si´
to absurdalne, jednak filozofowie i teolodzy Êredniowieczni rozwa˚ali nawet, czy
kobieta ma dusz´!
Upokarzana i raniona, kobieta ˚ywi
poczucie ni˚szoÊci, które mo˚e si´ jednak przekszta∏ciç w niebezpieczne poczucie wy˚szoÊci. Aby „zostaç docenionà”, kobieta walczy i nieraz staje si´ brutalna. „BrutalnoÊç” ta zdradza posiadanà
przez nià niewiarygodnà energi´, t´ samà, która jednoczeÊnie popycha jà do
szczodrego poÊwi´cania samej siebie.
Bóg wzywa nas, byÊmy popierali wspólnot´ w uzupe∏nianiu si´ odmiennoÊci.
Kobieta i m´˚czyzna w naturalny
sposób zwracajà si´ ku sobie, nie tylko
pod wzgl´dem fizycznym, ale tak˚e duchowym. W pieÊni Magnificatu Maryja
ukaza∏a ca∏e swoje ˚ycie uczuciowe, wymownie wyra˚ajàc zwiàzek duszy i cia∏a
z Bogiem. Nasza uczuciowoÊç tak˚e powinna byç zakorzeniona w Bogu. Jedynie w ten sposób zyskamy wewn´trznà
wolnoÊç pozwalajàcà nam na zadzierzgni´cie wzajemnych wi´zi. Prze˚ywanie
zwiàzku czysto uczuciowego, który wyklucza sfer´ duchowà jest oznakà infantylizmu i podejÊcia do Êwiata majàcego
na wzgl´dzie jedynie w∏asne odczucia.
Âw. Józef i NajÊwi´tsza Maryja Panna,
Êw. Franciszek i Êw. Klara stanowià wymowne przyk∏ady, jak m´˚czyzna i kobieta mogà prze˚ywaç w sposób duchowy pe∏ni´ mi∏oÊci. Jest to dynamika
o wiele g∏´bsza i mocniejsza, ni˚ fizyczny zwiàzek dwojga osób. Czysta mi∏oÊç
musi wiedzieç zarówno czym jest bliskoÊç, jak i oddalenie.
Mi´dzy kobietà i m´˚czyznà panuje
najsilniejsze napi´cie we wszechÊwiecie. JeÊli nie powrócimy do koncepcji
cz∏owieka stworzonego jako m´˚czyzna
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i kobieta, na ziemi nie zapanuje nigdy
pokój i harmonia. Napi´cie to obecne
jest w ka˚dym z nas: napi´cie skierowane ku matce, ku ojcu, ku narzeczonej
lub narzeczonemu, i wyra˚a si´ w ca∏ej
naszej istocie. Dojrza∏oÊç polega nie na
zanikni´ciu tych napi´ç, gdy˚ pozostanà
one w nas zawsze, tak na poziomie duchowym, jak fizycznym. Dojrza∏oÊç
oznacza umiej´tnoÊç otwarcia si´ na
Królestwo niebieskie i przekszta∏cenia
tych napi´ç w pozytywnà rzeczywistoÊç, wyra˚ajàcà si´ w mi∏oÊci duchowej. Jest zatem bardzo wa˚ne, aby m´˚czyzna i kobieta dojrzeli poprzez stopniowe oczyszczenie i weszli w ˚ywà
wi´˝ z Jezusem Chrystusem, jedynym,
który mo˚e uczyniç ich osobami w pe∏nym znaczeniu tego s∏owa, potrafiàcymi kochaç innych i samych siebie.
Tommaso di Francesco

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Nabo˚eƒstwo Ogrójca
W bazylice Narodów usytuowanej
w Ogrodzie Oliwnym na zboczu Góry
Oliwnej w ka˚dà niedziel´ po wieczornej
Mszy Êw. odprawiane jest tzw. „Nabo˚eƒstwo Ogrójca”. Miejsce to nazywane
jest Getsemanii (z aramejskiego – t∏ocznia oliwek). Przy wystawionym NajÊwi´tszym Sakramencie odbywa si´ liturgia, którà na podstawie treÊci modlitw
mo˚na Êmia∏o nazwaç nabo˚eƒstwem
pokoju. Liturgia ta sk∏ada si´ z trzech
cz´Êci: pierwsza dotyczy tajemnicy
Ogrójca, czyli rozwa˚ania na temat co
oznacza Ogrójec, co si´ tutaj wydarzy∏o
i jakie sà tego konsekwencje. Wszystko
to poparte jest urywkami z Ewangelii
i ciszà na kontemplacj´. Druga cz´Êç zawiera modlitw´ o pokój, a trzecia wspomnienie Matki Bo˚ej. W nadchodzàcym
Wielkim PoÊcie, niech to Nabo˚eƒstwo
przedstawione poni˚ej pozwoli nam lepiej przygotowaç si´ do prze˚ycia Wielkiego Czwartku, a podanymi modlitwami ju˚ teraz b∏agajmy Boga o pokój na
Êwiecie, który jest tak zagro˚ony.

Tajemnica Ogrójca:
– do Ogrójca Jezus zwykle przychodzi∏,
– w Ogrójcu rozpoczà∏ ostatecznà
i koƒcowà walk´ przeciwko szatanowi.

Cierpia∏ w tej walce, a˚ do oznak krwawego potu. Dzi´ki sile tej modlitwy pozosta∏ wierny Ojcu,
– w Ogrójcu Jezus nauczy∏ nas modliç
si´ najwa˚niejszà i najbardziej bolesnà
modlitwà w swoim ˚yciu (niech si´ stanie wola Twoja),
– w Ogrójcu ze zdradà Judasza,
ucieczkà uczniów i aresztowaniem rozpoczà∏ drog´ na Golgot´,
– proÊmy o dar modlitwy, abyÊmy mogli zwyci´˚aç wszystkie przeszkody,
które mogà nam przeszkadzaç w zrozumieniu i spe∏nieniu Woli Ojca.
Nast´puje odczytanie Ewangelii: Mt
26, 34-46, ∑k 22,39-54, J 18,1-13.

Modlitwa o pokój
Tutaj w Ogrójcu Jezus wewn´trznie
prze˚y∏ ca∏y dramat swojej m´ki, abyÊmy my mieli pokój, pokój z Bogiem
i mi´dzy lud˝mi (czy˚ to nie brzmi jak
podstawowe or´dzie, które Matka Bo˚a
da∏a w Medziugorju: pokój, pokój, pokój,
pojednajcie si´ z Bogiem i pojednajcie
si´ mi´dzy sobà – przyp. red). Odnówmy
nasze zadanie, aby byç razem z Jezusem
– budowniczymi pokoju w naszych
wspólnotach i Êrodowiskach. ProÊmy
o pokój dla tych wszystkich, którzy cierpià z powodu niesprawiedliwoÊci, rewolucji i wojen. W sposób szczególny módlmy si´ o pokój w Ziemi Âwi´tej, aby
Pan poruszy∏ serca wszystkich do poszukiwania drogi pokoju i pójÊcia nià z dobrej woli.
Módlmy si´:
– Bo˚e Pokoju, który realizujesz
w Êwiecie Twój projekt zbawienia,
spraw abyÊmy odnale˝li wszystkie ziarna pokoju zasianego przez Ciebie i sprawiali, aby ono wzrasta∏o. Spraw, aby
wszyscy chrzeÊcijanie Ziemi Âwi´tej,
byli narz´dziami pojednania, aby nie za∏amywali si´ pod ci´˚arem trudnoÊci
i konfliktów mi´dzy lud˝mi, aby jasno
widzieli problemy, aby zrozumieli racje
i prawa wszystkich, aby byli narz´dziami
pokoju w Twoim planie mi∏oÊci.
– O Bo˚e, od Ciebie pochodzà
wszystkie Êwi´te pragnienia, dobre rady,
Êwi´te dzie∏a, obdarz ludzkoÊç tym pokojem, którego Êwiat daç nie mo˚e, abyÊmy przezwyci´˚ajàc ka˚dy podzia∏
i strach, mogli ˚yç w pokoju i mi∏oÊci
wed∏ug Twojej woli.
– O Bo˚e Ojcze, który kochasz
wszystkich ludzi i mocà Ducha Âwi´tego realizujesz Twój plan pokoju, obdarz
wszystkich szczerym pragnieniem poko-

ju. Przemieƒ serca wszystkich ludzi, aby
poj´li, co oznacza prawdziwy pokój.
Aby wszyscy wspólnie pracowali na
rzecz pokoju, eliminujàc to, co przeszkadza na tej drodze: zrozumienia, dialogu,
wspó∏pracy, która mo˚e zmieniç oblicze
tej ziemi na takie, które Ty przygotowa∏eÊ, prosimy Ci´ o to, przez Chrystusa
Pana naszego.
– Panie Jezu, Królu Pokoju, prosimy
Ci´, o pokój na Êwiecie. Prosimy Ci´,
z tymi wszystkimi, którzy pragnà sprawiedliwoÊci, godnoÊci ˚ycia, wolnoÊci
i rozwoju. O Królu Pokoju, pomó˚ nam
zachowaç jednoÊç ducha w trudnoÊciach
i w mi∏oÊci. Naucz nas kochaç pokój, byÊmy mogli pracowaç i cierpieç dla niego,
byÊmy mogli go opieraç na Twojej mi∏oÊci i mi∏oÊci Boga, ˚yjàcego Ojca
wszystkich ludzi.
W tej naszej modlitwie w Ogrójcu
nie mo˚emy zapomnieç o Maryi, Matce Jezusa. Tutaj w pobli˚u czcimy Jej
grób, miejsce Jej chwalebnego Wniebowzi´cia. Wzywajmy Maryj´ Królowà
Ziemi Âwi´tej, w sposób szczególny, jako Wspomo˚ycielk´ dla chrzeÊcijan,
którzy ˚yjà w tym kraju, aby ich obecnoÊç tutaj by∏a zagwarantowana i aby
by∏a to obecnoÊç, która Êwiadczy o Jezusie w Jego Ziemi.
– Bo˚e Ojcze wszystkich ludzi – który wybra∏eÊ Ziemi´ Âwi´tà, aby pokazaç
Twój obraz mi∏osierdzia wys∏uchaj g∏osy, które wznosimy za KoÊcio∏em w Jerozolimie, za wszystkich jego wiernych.
Na tej Ziemi, poprzez histori´ jednego
ludu, przez Twoich proroków przygotowa∏eÊ drog´ Jezusowi. Na tej Ziemi,
w tym Âwi´tym MieÊcie, Twój Syn Jezus
wype∏ni∏ prawo i proroków: tutaj
w Ogrójcu z pos∏uszeƒstwa i z mi∏oÊci
przyjà∏ krzy˚, na którym umar∏ dla naszego Zbawienia. Za wstawiennictwem
Maryi Królowej Ziemi Âwi´tej, której
nas powierzy∏ Twój Syn przed swojà
Êmiercià na krzy˚u, daj nam zdolnoÊç do
Êwiadczenia o tej Wierze i Mi∏oÊci dzisiaj, oka˚ dziÊ swojà obecnoÊç tutaj dla
pokoju i zbawienia wszystkich ludzi.
– Bo˚e Ojcze wszystkich ludzi – który wybra∏eÊ Jerozolim´, jako Miasto
Pokoju i jako znak przysz∏ego Êwiata,
prosimy Ci´, za tym miastem i za ca∏à
Ziemià Âwi´tà:
– Bo˚e Ojcze wszystkich ludzi –
sprawi∏eÊ, ˚e na tej Ziemi S∏owo Twoje
brzmia∏o: tutaj ˚y∏ Twój lud. To tutaj
przemawia∏eÊ przez swoich proroków.
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Na tej Ziemi narodzi∏ si´, ˚y∏, pracowa∏,
umar∏ i zmartwychwsta∏ Twój Syn Jezus dla naszego zbawienia. Na tej Ziemi
– Niewiasta przed wiekami wybrana
przez Ciebie, zrodzi∏a Zbawiciela Âwiata. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Ziemi Âwi´tej, niech Twoje s∏owo
nape∏ni Êwi´toÊcià Twój KoÊció∏ – Matk´ Twoich wiernych, aby Ewangelia
by∏a g∏oszona ˚yciem tych, którzy wierzà w Ciebie.
– Bo˚e Ojcze wszystkich ludzi –
przyjmij naszà modlitw´ za chrzeÊcijan
tego kraju, spraw aby umieli podjàç
wraz z Jezusem i Jego Matkà Maryjà
aktualne cierpienia z wiarà i mi∏oÊcià
pewni e to, ˚e ból jest ˝ród∏em zbawienia i odkupienia.
– Bo˚e Ojcze Mi∏osierny przez wstawiennictwo Maryi Królowej Ziemi
Âwi´tej spraw, aby Twój KoÊció∏ by∏
zdolny walczyç przeciwko ka˚dej niesprawiedliwoÊci i aby pracowa∏ nad
uwalnianiem ludzi od z∏a. Amen

Co Ty na to?
Wyp∏yƒmy na g∏´bi´!
Papie˚ Jan Pawe∏ II, Êwiadomy sytuacji w KoÊciele w jednym ze swoich
przemówieƒ wezwa∏ chrzeÊcijan: „Wyp∏yƒ na g∏´bi´” (Duc in altum, ∑k 5,4).
To samo wezwanie skierowa∏ do nas Jezus poprzez aposto∏ów. Papie˚ wie, ˚e
chrzeÊcijanie zacz´li ˚yç przywiàzani do
wartoÊci ziemskich. Swoje nadzieje coraz to bardziej i cz´Êciej pok∏adamy
w przemijalnoÊci tego Êwiata. W ten sposób pragniemy si´ ubezpieczaç i wchodziç w kompromisy z wypaczonà logikà
niemoralnego Êwiata. Wtapiajàc si´
w Êwiat, tak jakbyÊmy byli jego cz´Êcià,
przestajemy byç barkà ludzkoÊci i portem pokoju.
Có˚, wi´c mia∏oby oznaczaç wyp∏yni´cie na g∏´bi´ w naszej sytuacji?
Przede wszystkim oznacza∏oby to liczyç
na tego samego Jezusa, w którym pok∏adali nadziej´ ojcowie naszej wiary. To
oznacza∏oby przywróciç zaufanie w Tego, który doprowadziç nas mo˚e do portu ˚ycia. Wspó∏czesny chrzeÊcijanin musi umieÊciç Jezusa na pierwszym miejscu
i ca∏à swojà nadziej´ i zaufanie z∏o˚yç
w Jego r´ce. Do tego wzywa nas dziÊ
Matka Bo˚a w Medziugorju. Wezwanie
do wyp∏yni´cia na g∏´bi´ nale˚a∏oby zro-

zumieç jako zach´t´ do ucieczki od przeci´tnoÊci, oboj´tnoÊci i nijakoÊci ku natchnieniu Bo˚emu. Bóg pragnie abyÊmy
byli zapaleni i gorliwi w g∏oszeniu Jego
s∏owa, szuka Êwiadków.
Wyp∏yƒmy, wi´c na g∏´bi´ i wyzwólmy si´ od fa∏szywej pewnoÊci, którà daje nam Êwiat. DziÊ mo˚e bardziej ani˚eli
kiedykolwiek, to wezwanie Jezusa mo˚na zrozumieç jako odpowied˝ na dramat
ludzkoÊci, która sta∏a si´ ofiarà nienawiÊci. Wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo oczekuje, ˚e u chrzeÊcijan widzi konkretny wyraz sposobu dzia∏ania Jezusa, Jego mi∏oÊç do ka˚dego cz∏owieka. Od nas
chrzeÊcijan oczekuje si´, ˚e b´dziemy
prawdziwà solà ziemi i Êwiat∏oÊcià Êwiata. Jako chrzeÊcijanie musimy ponownie
pójÊç za Jezusem, a to znaczy zabraç g∏os
przeciwko kulturze Êmierci, aborcji, rozwodu, Êmierci mi∏oÊci ma∏˚eƒskiej, niesprawiedliwoÊci, wykorzystywania ubogich i s∏abych… Jezus zaprasza nas do
swojej ∏odzi i chce abyÊmy pop∏yn´li
wraz z Nim do tych, którzy czekajà na
nas jako na zwiastunów chrzeÊcijaƒskiego przes∏ania nadziei i pokoju.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
10 lutego w Êwi´to b∏. kard. Alojzego
Stepinaca, w parafii Medziugorje obchodzone jest jako dzieƒ modlitwy za poleg∏ych. Wieczornà Msz´ Êw. sprawowano
za poleg∏ych franciszkanów i parafian.
By∏ to dzieƒ upami´tniajàcy m´czeƒskà
Êmierç o. Križana Galicia, o. Joze Bencuna, o. Marka Dragiçevicia, o. Mariofila
Sivricia, o. Grge Vasilja i o. Jenka Vasilja, zamordowanych w 1944 i 1945 roku.
Wierni modlili si´ za ofiary I i II wojny
Êwiatowej oraz za poleg∏ych podczas
wojny domowej. W czasie trwania tych
trzech wojen prawie ka˚da rodzina zosta∏a pogrà˚ona w ˚a∏obie.
Od 13 do 16 lutego odby∏y si´ III Rekolekcje dla ma∏˚eƒstw na temat:
„UmieÊçcie Boga na pierwszym miejscu”. Wyk∏adowcami byli: dr Pavao
Brajša, o. Jozo Zovko i s. Elvira Petrozzi, którzy mówili o dialogu w rodzinie,
rodzinie jako ma∏ym KoÊciele i odpowiedzialnym rodzicielstwie. Swoim Êwiadectwem z uczestnikami rekolekcji po-

dzieli∏a si´ para ma∏˚eƒska by∏ych uzale˚nionych ze wspólnoty Cenacolo. Ma∏˚eƒstwa uczestniczy∏y w modlitwach
wieczornych w koÊciele parafialnym,
wspólnie modli∏y si´ na Górze Objawieƒ
i na Kri˚evacu. W ostatnim dniu rekolekcji pary ma∏˚eƒskie odnowi∏y przysi´g´
z∏o˚onà na Êlubie, powierzajàc Panu
swojà wspólnot´.
Nie wszyscy jeszcze
mo˚e wiedzà, ˚e tworzàc grup´ modlitewnà w Medziugorju
Matka Bo˚a poprosi∏a poprzez Jelen´ Vasilij, by jej cz∏onkowie pozostali do Jej
dyspozycji przez cztery lata powstrzymujàc si´ od wyboru powo∏ania. Przez ten
czas mia∏a Ona ukazaç grupie drog´ modlitwy i najwa˚niejsze kroki w ˚yciu duchowym. Poprosi∏a ich w sumie o to, aby
wytrwali wiernie w oczekiwaniu, poniewa˚ potrzebowa∏a czasu, by w∏aÊciwie
przygotowaç grup´.

W oczekiwaniu...
W ˚yciu oczekujemy przede wszystkim, by si´ ono spe∏ni∏o, a jeÊli jesteÊmy
szczodrzy, oczekujemy tak˚e, by spe∏ni∏o si´ ˚ycie naszych bli˝nich. W przypadku rodziców polega to na bezpoÊredniej wspó∏pracy z Bogiem przy powo∏ywaniu nowego ˚ycia, zaÊ w przypadku
osób konsekrowanych na ponownym
zrodzeniu istoty ludzkiej do ˚ycia wiecznego. PomyÊlmy o Êw. ojcu Pio: jak bardzo cierpia∏ dla zbawienia dusz... albo
o matce Teresie, która jako has∏o dla
swojej dzia∏alnoÊci apostolskiej wybra∏a
s∏owa samego Jezusa na krzy˚u: „Pragn´”. Dusz, oczywiÊcie.
Ca∏e stworzenie czeka wi´c na ˚ycie,
o którym Êw. Jan mówi, ˚e jest samym
Bogiem (por. J 1, 4). ˙ycia tego jeszcze
w pe∏ni nie posiadamy i czekamy, a˚ si´
ono dokona w przysz∏oÊci. Aposto∏ Pawe∏ tak o nim pisze: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; kiedyÊ zobaczymy twarzà w twarz” (1 Kor 13, 12).
Zastanówmy si´ jednak, po co to
oczekiwanie? Dlaczego Pan ka˚e nam
czekaç na siebie, a raczej, dlaczego Pan
pozbawia nas swego widoku ukrywajàc
si´? Jest jasne, ˚e odpowied˝ zale˚y od
nas, poniewa˚ Bóg chce przygotowaç
nas na spotkanie z Nim.
Przypominajà mi si´ niezwyk∏e s∏owa
Êw. Ignacego z Antiochii. Ten m´czen-
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nik, Êwiadom swego przysz∏ego m´czeƒstwa, mówi∏: „Chc´ zostaç roztarty
i zmielony jak ziarno”, czyli: ja tak˚e
chc´ umrzeç, by staç si´ Cia∏em Chrystusa. Odpowied˝, wymagajàca, ale i prosta
brzmi wi´c: powinniÊmy byç przygotowani na ˚ycie wieczne.
A jak Pan nas do tego przygotowuje? Usuwajàc si´ na bok... Poniewa˚ nie
jesteÊmy jeszcze gotowi, by w pe∏ni cieszyç si´ dobrem, którym On jest, odsuwa
si´, by obudziç w nas pragnienie Jego
posiadania. Pragnienie to przygotowuje
nas do przysz∏ego posiadania Boga. Pragnienie to, jak mówi Êw. Augustyn, jest
owocem wiary, poniewa˚ rzeczy, które
widzimy i posiadamy ju˚ ich nie pragniemy: „Niech Pan zatem idzie przygotowaç miejsce; niech usunie si´ sprzed naszych oczu, niech si´ skryje, by w Niego
wierzono. Miejsce zostanie przygotowane, jeÊli ˚yjemy wiarà. Z wiary rodzi si´
pragnienie, pragnienie przygotowuje do
posiadania, poniewa˚ przygotowanie
niebieskiego mieszkania polega na pragnieniu, owocu mi∏oÊci”.
Âw. Augustyn t∏umaczy nam, czym
jest ów owoc: „[...] temu owocowi kontemplacji podporzàdkowane jest wszelkie dzia∏anie; [...] nale˚y szukaç go dla
niego samego, gdy˚ niczemu innemu nie
podlega [...] Stanowi on cel, który zaspokaja wszystkie nasze dà˚enia. B´dzie to
zatem cel ostateczny, poniewa˚ wystarczy nam tylko jeden cel bez koƒca. [...]
O tej w∏aÊnie radoÊci, która nasyci ka˚de
nasze pragnienie, Pan mówi nam w s∏owach: Nikt nie zdo∏a odebraç wam waszej radoÊci” (Io. eu. tr. 101, 5).
Jest bardzo wa˚ne, by umieç czekaç na
ów owoc. Âwi´tych poznaje si´ w∏aÊnie
po umiej´tnoÊci czekania, po wierze.
Z drugiej strony mo˚na powiedzieç, ˚e
brak umiej´tnoÊci czekania jest chorobà
naszego spo∏eczeƒstwa. Czekamy, kiedy
nam si´ ka˚e, a cz´sto, zamiast czekaç
domagamy si´, przyczyniajàc w ten sposób wiele, cz´sto straszliwych cierpieƒ
naszym bli˝nim. MyÊl´, ˚e na tym polega dynamika grzechu, kiedy cz∏owiek,
prawie zmuszony do dzia∏ania, nie potrafi powstrzymaç si´ przed pragnieniem
posiadania. Popycha nas poÊpiech do
dzia∏ania, co uÊwiadamia nam sam Jezus,
kiedy mówi do Judasza: Co chcesz czyniç, czyƒ pr´dzej (J 13, 27).
Oczekiwanie na posiadanie owocu
pragnienia cz´sto natomiast wywo∏uje
∏zy, jak mówi Psalm: „∑zy sta∏y si´ dla
mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mó-

wià mi co dzieƒ: „Gdzie˚ jest twój
Bóg?” (Ps 42, 4). Oczekiwanie wywo∏uje j´ki i prawdziwe cierpienia duchowe... „To, co jest owocem jego m´ki,
KoÊció∏ rodzi dziÊ w pragnieniu, jutro
zrodzi go na jawie; dziÊ j´czàc, jutro radujàc si´; dziÊ modlàc si´, jutro s∏awiàc
Boga” (Ps 42). To w∏aÊnie cierpienia
przygotowujà nas na przyj´cie Chrystusa; rozszerzajà naszà duszà i czynià jà
zdolnà do przyj´cia ˚ycia.
Dlatego obejmujàc krzy˚ docieramy
do pe∏ni radowania si´ ˚yciem wiecznym, jak mówi Êw. Augustyn: „Wyobra˝my sobie, ˚e ktoÊ z daleka widzi ojczyzn´, ale oddziela go od niej morze:
widzi, gdzie chce dotrzeç, ale nie ma
czym... Aby si´ nam to uda∏o, przyby∏
stamtàd ten, do którego chcieliÊmy si´
dostaç. I co uczyni∏? Zatroszczy∏ si´
o ∏ód˝, którà mo˚emy przep∏ynàç morze.
Nikt bowiem nie przep∏ynie morza tego
wieku, jeÊli nie poniesie go krzy˚ Chrystusa. JeÊli ktoÊ ma s∏abe oczy, mo˚e
chwyciç si´ drzewa krzy˚a. Kto nie widzi
z daleka celu swojej w´drówki, niech nie
porzuca krzy˚a, a krzy˚ go doprowadzi”
(Io. eu. tr. 2, 2).

Serwis Rodzinny
Niosàc pokój (c.d.)
Po niedzielnym Êniadaniu pytam S.
Rafael´ o histori´ jej powo∏ania, o histori´ domu na Górze Oliwnej. Widz´ w jej
oczach o˚ywienie i b∏ysk. Opowiada…
Kiedy by∏a dwunastoletnià dziewczynkà
poczu∏a w sercu, ˚e jej najwi´kszym pragnieniem jest s∏u˚ba cz∏owiekowi. Wiele mi∏oÊci wynios∏a z rodzinnego domu
w poznaƒskiej ziemi. Wielkim wzorem
by∏a dla niej Matka. Zawsze pogodna,
otwarta, ˚yczliwa dla innych. Ojciec imponowa∏ wszystkim swà stanowczoÊcià
i godnoÊcià. S∏owo dla niego mia∏o wielkà moc. Siostra Rafaela z wielkim wzruszeniem wspomina swà starszà siostr´
Anastazj´, która wstàpi∏a do zakonu
Franciszkanek. Jako m∏oda dziewczyna
tu˚ po obraniu drogi zakonnej z∏o˚y∏a
Êlub, i˚ pragnie ca∏e swoje ˚ycie i cierpienie ofiarowaç w intencji najbiedniejszych dzieci. Rozpocz´∏a prac´ wÊród
dzieci niewidomych w Laskach pod
Warszawà. Po kilku miesiàcach ci´˚ka
choroba przyku∏a jà do szpitalnego ∏ó˚ka. Przez pi´ç lat w bólu i cierpieniach fi-

zycznych modli∏a si´ za najbiedniejszych. W chorobie z∏o˚y∏a Êluby wieczyste i w wieku 25 lat odesz∏a do Pana.
S. Anastazja pozostaje wcià˚ dla s. Rafaeli wzorem wiernoÊci powo∏aniu i z∏o˚onym Êlubom. S. Rafaela jest przekonana,
i˚ jej siostra wstawia si´ u Boga i wymadla wszystkie potrzebne ∏aski do pracy
z najubo˚szymi. S. Rafaela od najm∏odszych lat szczególnie mocno czu∏a powo∏anie misyjne. Wstàpi∏a do El˚bietanek.
Kiedy powiedzia∏a prze∏o˚onym o swym
misyjnym powo∏aniu obiecano jej, ˚e
jak tylko ukoƒczy nauki to b´dzie mog∏a
pojechaç na jednà z placówek w Rosji.
Rozpocz´∏a intensywnà nauk´ j. rosyjskiego. Chcia∏a przygotowaç si´ jak najlepiej. Bóg chcia∏ inaczej. W mi´dzyczasie zrodzi∏a si´ potrzeba wys∏ania sióstr
do Ziemi Âwi´tej. Siostra bez wahania
przyj´∏a propozycj´ i w 1961 r. przyjecha∏a do Jerozolimy. Przez cztery lata
mieszka∏a w Nowym a potem w Starym
Domu Polskim. Oprócz prac i obowiàzków domowych, czas sp´dza∏a na katechizacji wÊród Polonii w Jaffie i w Jerozolimie, oraz intensywnej nauce j. angielskiego i arabskiego. Wrodzona intuicja mówi∏a jej, ˚e tylko po opanowaniu
j´zyków b´dzie mog∏a jeszcze pe∏niej
s∏u˚yç ludziom tej ziemi.
Podczas pierwszych lat swego pobytu zauwa˚y∏a wiele biednych palestyƒskich sierot i zaniedbanych dzieci, które
gromadzi∏y si´ w grobowcach cmentarzy, na Êmietnikach, w ciemnych uliczkach Starej Jerozolimy. Siostra poczu∏a
potrzeb´ zaj´cia si´ tymi dzieçmi.
W nich by∏ cierpiàcy Chrystus. Nie
mog∏a przechodziç obok nich oboj´tnie.
Nie mog∏a spokojnie si´ modliç i piç kaw´, widzàc t´ strasznà bied´ na ulicy,
o której nie pisa∏y nic czo∏ówki gazet
i bogato ilustrowane przewodniki po Ziemi Âwi´tej. To jest do dziÊ realny problem, od którego ucieka powierzchowny
Êwiat materii i wielkich s∏ownych deklaracji. Wybuch Wojny SzeÊciodniowej
w 1967, straszna bieda i wzrost sierot
ofiar wojennych przyÊpieszy∏ konkretne
decyzje. W latach 1967-1971 siostry wynaj´∏y prywatne pomieszczenia na Górze
Oliwnej u jednej z rodzin arabskich, aby
stworzyç sierociniec. W tym pierwszym
okresie spraw´ popar∏o wielu kap∏anów
katolickich. W 1967 r. odwiedzi∏ siostry
sekretarz Synodu Biskupów i delegat
Watykanu do spraw na Bliskim Wschodzie – ks. bp W∏adys∏aw Rubin. Popar∏
ide´ Sióstr ca∏ym swym szlachetnym
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i szczodrym sercem i udzieli∏ im b∏ogos∏awieƒstwa do dalszej pracy. Wielki
wk∏ad mia∏o te˚ wsparcie Siostry Generalnej El˚bietanek – Joanny Schneider
z Niemiec. W nast´pnych latach w prac´
dla Domu czynnie zaanga˚owali si´ ksi´˚a studiujàcy w Jerozolimie. Ludzie
wielkiego ducha i odwagi. DziÊ wielu
z nich jest profesorami i biskupami. By∏
to ci´˚ki czas walki o przetrwanie. Brakowa∏o chleba dla dzieci, nie by∏o ubraƒ
i Êrodków higieny. Siostry gra∏y na gitarach w jerozolimskich hotelach dla pielgrzymów zagranicznych, aby zdobyç
Êrodki na utrzymanie sierot. Im by∏o ci´˚ej, z tym wi´kszà pokorà i ufnoÊcià
spoglàda∏y Siostry na krzy˚. Z niego
czerpa∏y moc do dalszej pracy i nowà nadziej´ wbrew wszelkiej nadziei.
Od samego poczàtku Siostry pragn´∏y
mieç w∏asny Dom. S. Rafaela intuicyjnie
czu∏a, ˚e powinien stanàç na Górze
Oliwnej. W 1970 r. wyje˚d˚a do USA
w celu uzyskania funduszy wÊród Polonii na budow´ sierociƒca. OpatrznoÊç
Bo˚a pozwala jej spotkaç mons. St. Sypko z Bostonu, cz∏owieka wielkiej szlachetnoÊci serca i wra˚liwoÊci na potrzeby biednych, zw∏aszcza sierot. Do dziÊ
z wielkim zapa∏em i zaanga˚owaniem
organizuje pomoc dla Domu. Jest on ambasadorem Home of Peace wÊród Polaków i Amerykanów. W 1971 r. przy poparciu Jerozolimskiego KoÊcio∏a ∑aciƒskiego Siostry rozpoczynajà budow´ domu dla sierot na Górze Oliwnej. Kiedy
dwie m∏ode Siostry – Rafaela i Imelda –
przyby∏y na wyznaczony pod budow´ teren wiedzia∏y, ˚e tu kieruje je Bóg. Po
ludzku bioràc wszystko wydawa∏o si´
beznadziejne – ja∏owa ziemia, jaskinia,
cysterna, poszarpane przez wiatr drzewa,
wrogo spoglàdajàcy sàsiedzi traktujàcy
Siostry jako intruzów, brak doÊwiadczenia do budowy, brak pieni´dzy. Ale one
wiedzia∏y, ˚e to jest w∏aÊnie to miejsce.
Oczyma wiary widzia∏y na tym miejscu
dom ich marzeƒ i najg∏´bszych pragnieƒ
– Dom Pokoju. Wiedzia∏y, ˚e dla Boga
nie ma nic niemo˚liwego. Bóg b∏ogos∏awi cz∏owieka, który odpowiada na Jego powo∏anie i pozostaje Mu wierny.
Wzi´∏y do ràk ∏opaty i rozpocz´∏y budow´. Okoliczna ludnoÊç widzàc to uwa˚a∏a je za szalone. Ale one zawierzy∏y…
29. VIII. 1971 r. ∏aciƒski Patriarcha Jerozolimy J. J. Beltritti eryguje sierociniec
Home of Peace na Górze Oliwnej. Wraz
z rozpocz´ciem budowy pojawiajà si´
trudnoÊci i walka o przetrwanie, które

trwajà po dzieƒ dzisiejszy. Siostry stawa∏y przed sàdem izraelskim za nielegalne
rozpocz´cie budowy. Najlepsi prawnicy
Izraela byli wynaj´ci przeciw Siostrom.
S. Rafaela przypomina sobie, ˚e po
gwa∏townym s∏ownym ataku na nià
i Siostry El˚bietanki przez jednego
z oskar˚ycieli, s´dzia ˙yd z Polski z∏o˚y∏
bardzo stanowcze, publiczne oÊwiadczenie: „Dopóki ja ˚yj´ nie dam zburzyç tego domu. Siostry i dzieci majà prawo do
˚ycia w nim”. Po tym oÊwiadczeniu
s. Rafaela wykrzykn´∏a: „Bogu niech
b´dà dzi´ki”. S´dzia wsta∏, podszed∏ do
audytorium, wzniós∏ r´ce w gór´ i z dr˚eniem w g∏osie wypowiedzia∏ s∏owa:
„Bogu niech b´dà dzi´ki”. Wielu zgromadzonych na sali rozpraw ludzi powtórzy∏o to wyznanie. W 1973 r. sàd wyrokuje o prawie El˚bietanek do zakoƒczenia budowy domu w ograniczonych jego
rozmiarach. W nast´pnych latach Siostry stajà ponownie przed sàdem w sprawie zamkni´cia im drogi do Domu. Na
teren budowy przybywa s´dzia wraz
z adwokatami, aby przeprowadziç wizj´
lokalnà. S´dzia po rozmowie z dzieçmi
i Siostrami wypowiedzia∏ zdanie: „MyÊl´, ˚e wiecie, kto t´ spraw´ wygra. Jak
wszed∏em na wasz teren wyra˝nie odczu∏em, ˚e nad tym Domem zawis∏a r´ka
Paƒska. Nie pozwol´ go zniszczyç i nie
dam skrzywdziç dzieci i Sióstr”. Po kilku tygodniach drog´ otworzono i budowa mog∏a post´powaç dalej.
23.07.1975r. arcybp Filadelfii John
Król dokonuje poÊwi´cenia sierociƒca.
Zaczyna przybywaç coraz wi´cej dzieci.
W pierwszym okresie z ca∏kowitym oddaniem pracujà s. Melchiora, s. Stanis∏awa, s. Sylwestra. Pó˝niej przybywajà
z Polski do pomocy Siostry Kryspina
i Konrada. Aktualnie w Domu jest pi´ç
Sióstr. Wielki wk∏ad w budow´ Domu
majà Panowie Kazimierz i Waldemar,
którzy poÊwi´cajà swój czas i zdolnoÊci,
aby s∏u˚yç Siostrom fachowà pomocà.
Do dzisiejszego dnia od czasu powstania
domu Siostry obj´∏y swà opiekà ponad
500 dzieci. Dziewcz´ta przebywajà
w Domu do uzyskania matury. Wiele
z nich udaje si´ na dalsze studia, inne zak∏adajà rodziny. Wi´kszoÊç z nich utrzymuje dalszy kontakt z Siostrami i przyje˚d˚a do Domu Pokoju – jest to wszak
Dom ich dzieciƒstwa i prawdziwej mi∏oÊci. Siostry najbardziej cieszà si´, kiedy
widzà, i˚ dzieci powierzone ich opiece
mogà wzrastaç nie tylko fizycznie, ale
duchowo. Siostry uczà je tolerancji i sza-

cunku dla drugiego cz∏owieka niezale˚nie od rasy, narodowoÊci, p∏ci, pochodzenia czy religii. Dzieci muzu∏maƒskie,
˚ydowskie i chrzeÊcijaƒskie ˚yjà i modlà
si´ razem. Drzwi Domu Pokoju sà
otwarte dla wszystkich ludzi dobrej
woli. Przedstawiciel wspólnoty muzu∏maƒskiej na Górze Oliwnej wypowiedzia∏ publicznie s∏owa skierowane do
Sióstr: „JesteÊmy dumni, ˚e jesteÊcie tutaj”. Poczàtkowe obawy i animozje
przemieni∏y si´ w twórczà koegzystencj´. Podczas zamieszek wojennych i napi´ç Siostry z wielkà determinacjà Êpieszà z pomocà do poszkodowanych. Organizujà opatrunki dla rannych, transport
do szpitali, ˚ywnoÊç. Nie pytajà, czy
ofiara jest Muzu∏maninem, ChrzeÊcijaninem czy ˙ydem. Najwa˚niejszy dla nich
jest cz∏owiek, którego trzeba ratowaç, bo
pad∏ ofiarà bezdusznej polityki i egoistycznych interesów zamo˚nych. Kiedy
ludnoÊç palestyƒska ma zakaz wjazdu do
miasta Siostry same organizujà transporty dla najubo˚szych. Oprócz pracy
w Domu Siostry odwiedzajà palestyƒskie osady i wioski beduiƒskie. Sà obecne tam, gdzie bojà si´ lub nie mogà przybyç czo∏owi politycy, hierarchowie wielkich religii czy dziennikarze. Nie pracujà
dla rozg∏osu, lecz dla Boga. Wiele biednych rodzin z okolicy przybywa do Domu Pokoju po pomoc materialnà. Siostry
nie magazynujà otrzymywanych przez
dobrych ludzi darów, lecz na bie˚àco
dzielà si´ z potrzebujàcymi tym wszystkim, co posiadajà. Wiedzà, ˚e tego chce
Bóg. ˙yjà w ubóstwie. Nie chcà mieç samochodu, by nie raziç biednej okolicznej
ludnoÊci i nie prowokowaç z∏odziei.
Chcà jak najbardziej zbli˚yç si´ do mentalnoÊci ludu tej ziemi. Dom odwiedzajà
cz´sto ˙ydzi, którzy podziwiajà poÊwi´cenie Sióstr. Dzielà si´ z dzieçmi wszystkim, co majà najlepszego. Do domu
przybywajà protestanci ró˚nych narodowoÊci, prawos∏awni mnisi, katoliccy
ksi´˚a i pielgrzymi. Oni wszyscy sà
przyjmowani tu z ˚yczliwoÊcià, bo
w Domu Ukrzy˚owanej Mi∏oÊci czujà
si´ dobrze, swobodnie, bez sztucznego
gorsetu fa∏szu i form. W tym Domu oddycha si´ Bo˚ym powietrzem pokoju,
mi∏oÊci i wolnoÊci. W Roku Jubileuszowym 2000 Dom Pokoju odwiedzi∏ Prymas Polski Józef Glemp, który z wielkim
wzruszeniem i podziwem spoglàda∏ na
prac´ Sióstr i na radoÊç dzieci. Tak˚e Ojciec Âwi´ty podczas swej pielgrzymki do
Ziemi Âwi´tej zaprosi∏ Siostry i dzieci do
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pobliskiej Nuncjatury. Z mi∏oÊcià
w oczach b∏ogos∏awi∏ dzieci, tak jakby
chcia∏ wyraziç, i˚ je tak dobrze rozumie
i zna z w∏asnego doÊwiadczenia ból sieroctwa i cierpienie dzieciƒstwa. Podczas
spotkania z Janem Paw∏em II Siostry wyrazi∏y swoje wielkie pragnienie i marzenie, by Dom Pokoju w Trzecim Tysiàcleciu móg∏ jeszcze pe∏niej s∏u˚yç Bogu
i cz∏owiekowi.
Siostra Rafaela wybieg∏a na chwil´ do
telefonu. W tym czasie przychodzi do
mnie kilkuletnia Nura. Jej czarne oczka
sà uÊmiechni´te. Zaczyna liczyç po arabsku. Chce mi pokazaç, czego si´ ostatnio
nauczy∏a. Kiedy przychodzi Siostra
dziecko jeszcze bardziej si´ o˚ywia i wo∏a: „Sister Rafaela, Sister Rafaela”! „Co
dziecko?” – pyta po arabsku siostra.
„I love you” – odpowiada dziewczynka
i czule ca∏uje Siostr´, która jest dla niej
nie tylko nauczycielkà, lecz matkà. Po
po∏udniu opuszczam Dom. Udaj´ si´
w drog´ powrotnà do Ecole Biblique.
Spoglàdam jeszcze raz na panoram´ Jerozolimy. Szara kopu∏a Bazyliki Bo˚ego
Grobu przykrywajàca Golgot´ jest skàpana w czerwonym blasku zachodzàcego
s∏oƒca. Po drodze przy Dolinie Cedronu
mijam drzewa oliwne, które wcià˚ zdajà
si´ szumieç i pytaç: „dlaczego…?”
Ks. dr Miros∏aw Wróbel

Echo – Archiwum
MEDZIUGORJE 4
Bo˚e Narodzenie 1984
Spojrzyj na nas, by pocieszyç, po∏ó˚ na
nas r´k´ swojà
Poleç nas Synowi Twemu, Matko
Êwiata i Pokoju
Wszystkim maluczkim, dane zosta∏o
zrozumienie roli Maryi w KoÊciele oraz
Jej obecnoÊci jako Matki, które to zadanie powierzy∏ Jej umierajàcy Jezus. Jako
Matki która dzia∏a dziÊ aktywniej ni˚ kiedykolwiek.
W tych dniach, kiedy moc demoniczna
atakuje KoÊció∏ bardziej ni˚ kiedykolwiek, poniewa˚ obawia si´ mocy Najpokorniejszej z Maluczkich, niech wiodà
nas s∏owa Êw. Paw∏a: „Ducha nie gaÊcie,
proroctwa nie lekcewa˚cie! Wszystko
badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5, 19-21). Kiedy mówi si´
o Medziugorju mo˚na us∏yszeç: Mamy
ju˚ wszystko, mamy objawienie, mamy

KoÊció∏. Lecz to w∏aÊnie w KoÊciele zawsze potrzeba ducha proroctwa, aby rozpoznaç bolàczki, które nale˚y leczyç lekarstwem Ewangelii. Skoro by∏o potrzebne w czasach Êw. Paw∏a, aby interpretowaç S∏owo dopiero co wypowiedziane przez Boga za jego poÊrednictwem, do tego stopnia, ˚e proroctwo by∏o g∏ównym darem wspólnoty, poniewa˚
s∏u˚y∏o dla zbudowania wspólnoty
(1 Kor 14,3...). O ile˚ bardziej potrzebne
jest dzisiaj, w ogólnym zamieszaniu, którego teologia racjonalistyczna nie jest
w stanie rozproszyç, a wr´cz przeciwnie,
tylko je pomna˚a. Otó˚ odtràca si´
z marszu ka˚dy g∏os proroczy, w∏aÊnie
teraz, gdy twierdzi si´, ˚e akceptowane
sà wszystkie charyzmaty (te, które sà
wygodne!), w przeciwieƒstwie do czasów przedsoborowych, kiedy to „by∏y
one zduszane w zarodku”. W Medziugorju to nie jakieÊ idee, nowe teologie,
lecz Maryja staje si´ przewodniczkà duchowà Êwiadków Ewangelii oraz tych,
którzy chcà Jej s∏uchaç: „Pierwszym
znakiem b´dziecie wy sami”.
„To bardzo wymowne, ˚e przez konkretne fakty Matka Bo˚a pozwala zrozumieç nam wszystkim jak bardzo si´ mylimy, tak˚e i my – ksi´˚a. Wystarczy pomyÊleç o najwa˚niejszym wezwaniu do
wytrwa∏ej modlitwy i do postu, do codziennej Mszy Âwi´tej (patrz pisma Êw.
Hipolita – poczàtek 3go wieku) oraz do
comiesi´cznej spowiedzi, w porównaniu
z psychologizujàcym i socjologicznym
nastawieniem wspó∏czesnego duszpasterstwa nakierowanego na skutecznoÊç”. (De Bernardi: Medziugorje, szko∏a Maryi).
Otó˚, sama hipoteza, ˚e ma si´ do czynienia z or´dziami i nadprzyrodzonymi
faktami powinna uczyniç nas bardzo
ostro˚nymi, byÊmy nie zdusili ich niewykluczonej skutecznoÊci. Tym bardziej, ˚e nie g∏osi si´ tu nic nowego, jest
to jedynie silne, naglàce wezwanie do
pokuty, nawrócenia, powrotu do Ewangelii. Matka Bo˚a chce, by g∏oÊno o tym
wo∏aç do wszystkich, zwa˚ywszy na
bardzo powa˚ne niebezpieczeƒstwa,
które gro˚à ca∏emu Êwiatu. Co za sens
ma zag∏uszanie jasnego g∏osu, który zaprasza do nawrócenia, podcinanie ˚yciodajnego oddechu, który podbija Êwiat?
Mamy do czynienia z paradoksalnà sytuacjà: duszpasterze przejawiajà wi´kszà gotowoÊç do t∏umienia wszelkich
zjawisk o niewykluczonym charakterze
natchnionym, lecz w pe∏ni zgodnych

z wiarà, ni˚ do powstrzymywania lawiny neo-arianizmu, który wkrad∏ si´ do
centrów naukowych, do uniwersytetów,
seminariów, do prasy koÊcielnej (arianizm jest herezjà z IV wieku, która redukowa∏a Jezusa do rangi wielkiego Cz∏owieka, obdarzonego boskà mocà, ale nie
równego Bogu. Tak˚e i zbawienie – nawet jeÊli twierdzi si´, ˚e tak nie jest –
znajduje si´ w cz∏owieku i w jego ludzkich zdolnoÊciach, a nie jest dzie∏em Boga. Chrystus – Bóg daje nam to, co jest
dla cz∏owieka niemo˚liwe i nie nale˚y
do jego czysto ludzkiego doÊwiadczenia, lecz co pochodzi od Niego).
Maryja przychodzi, aby przypomnieç
podstawowe prawdy oparte na tradycji,
kwestionowane dziÊ przez liberalnà teologi´, która podcina korzenie chrzeÊcijaƒstwa. W wywiadzie Kard. Ratzingera,
odpowiedzialnego w Kurii Rzymskiej za
Kongregacj´ Nauki Wiary mamy przeglàd tych prawd. (Jesus, listopad 84).
W tym˚e wywiadzie stwierdza on: „nie
mo˚emy z pewnoÊcià zabroniç Bogu
przemawiania w naszych czasach, tak˚e
za poÊrednictwem osób prostych oraz
nadzwyczajnych zjawisk, które odkrywajà braki naszej kultury, naznaczonej
racjonalizmem”.
Maryja przychodzi, by nauczyç nas
drogi Êwi´toÊci przez swà pe∏nà delikatnoÊci nadprzyrodzonà pedagogik´. Kontestowanie wydarzeƒ medziugorskich
zdradzajà pewne braki w duszpasterstwie, b´dàcym poza rzeczywistoÊcià potrzeb dusz. W zwiàzku z tym, wielu wiernych stwierdza nie bez racji, ˚e, niektórzy
duszpasterze nie wiedzà, czego chcà. Powinni pojechaç do Medziugorja, a wtedy
zobaczyliby w jaki sposób rozkwita ˚ycie
chrzeÊcijaƒskie. Pewien kap∏an, który dopiero co stamtàd wróci∏, powiedzia∏ mi
wczoraj: „Wiem jedynie, ˚e tam sp´dza
si´ w koÊciele 4 godziny na modlitwie
i nikogo to nie m´czy. A kiedy si´ wraca
do domu, czuje si´ jedynie ogromnà,
przemo˚nà potrzeb´ modlitwy”. Lecz
niestety, biskupi, którzy sà przeciwni nigdy tam nie byli, nawet biskup miejscowy je˝dzi tam teraz tylko na bierzmowanie. Natomiast ci, którzy tam byli stali si´
obroƒcami Medziugorja. Chc´ w tym
miejscu powiedzieç o biskupie Splitu,
mons. Frane Franiciu. Przewodniczàcy
teologów Jugos∏awii oraz Komisji Doktryny Wiary, który ma 72 lata, jest bardzo
pokorny, a zarazem stanowczy. Po liÊcie
biskupa Žanicia z Mostaru, który chcia∏
zlikwidowaç Medziugorje przy pomocy
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pewnych oskar˚eƒ, prawd´ mówiàc, bardzo niesprawiedliwych, wokó∏ bpa Franicia skupi∏a si´ solidarnie wi´kszoÊç biskupów Jugos∏awii, sprzeciwiajàcych si´
nieostro˚nym posuni´ciom miejscowego
biskupa. Równie˚ Prymas Kard. Kuhariç
podpisa∏ si´ pod interpretacjà mons. Franicia dotyczàcà s∏ynnego wyra˚enia
„pielgrzymki oficjalne”, pozwalajàc tym
samym na swobodne pielgrzymowanie.
(Na temat bulwersujàcego dokumentu
z Mostaru, czytaj list do Gazety
z 17.12.84). Raport bpa Žanicia dotar∏
najpierw do prasy, a dopiero potem do biskupów. Do kard. Kuharicia dotar∏ dopiero za poÊrednictwem innych osób. Mia∏
on zareagowaç okrzykiem: „Ten cz∏owiek straci∏ g∏ow´. W tym zaci´ciu z jakim mons. Žaniç zwalcza objawienia jest
coÊ chorobliwego”.
Inni stwierdzajà, ˚e za g∏osami pot´piajàcymi Medziugorje kryje si´ dà˚enie
pewnych Êrodowisk rzymskich do tego,
by nie pokrzy˚owaç normalizacji stosunków pomi´dzy KoÊcio∏em a paƒstwem
w Jugos∏awii. Po wyeliminowaniu Medziugorja wszystko mia∏oby si´ u∏o˚yç!
Có˚ za pakt! Demon posuwa si´ nawet
do tego! Lecz przeszkodà numer jeden
jest biskup Splitu. W zwiàzku z tym podczas swej ostatniej podró˚y do Rzymu,
która mia∏a miejsce tydzieƒ temu, zosta∏
obsypany pochlebstwami. Nak∏aniano
go do dymisji, bo jest ju˚ posuni´ty w latach, s∏abo widzi!
Jak wiemy, mons. Franiç by∏ na audiencji u Papie˚a, wyszed∏ stamtàd zadowolony, ale za to znalaz∏ w gazetach wiadomoÊç o majàcej wkrótce nastàpiç w∏asnej dymisji! „Nigdy o tym nie by∏o mowy!” – zaprotestowa∏. Ponadto, korespondent pisma Glas Concila, najpowa˚niejszego chorwackiego tygodnika katolickiego, zamieÊci∏ deklaracje, przytoczone przez naszà pras´ 17 grudnia. Przynios∏y nam one ogromnà ulg´ i odwag´, po
tak wielkim cierpieniu. Skoro mons. Franiç okaza∏ tyle m´stwa i zdecydowania
po rozmowie z Papie˚em, ∏atwo wywnioskowaç od kogo otrzyma∏ natchnienie!
Zatem zosta∏y zniweczone plany ludzi,
którzy chcieli odsunàç go na bok, jako
najwi´kszà przeszkod´ na ich drodze.
Oto jasna odpowied˝ arcybiskupa Splitu:
„Potwierdzam moje osobiste przekonanie, jako osoba wierzàca, a nie jako Biskup, ˚e wydarzenia w Medziugorju naprawd´ majà charakter nadprzyrodzony.
Doszed∏em do takiego wniosku równie˚
na podstawie ich niezaprzeczalnych owo-

ców, jakimi sà modlitwy, pokuta, nawrócenia, które Matka Bo˚a poleca jako drog´ prowadzàcà do pokoju... Gdyby chodzi∏o o jakàÊ halucynacj´, która mia∏aby
trwaç od trzech lat, zniszczy∏aby do tej
pory najzdrowszy mózg. Gdyby te dzieci
od przesz∏o trzech lat by∏y ofiarami halucynacji pozostajàc przy tym, przy zdrowych zmys∏ach, ju˚ to by∏oby cudem...
Co powinienem powiedzieç tym, którzy
przybywajà ze wszystkich stron Êwiata?
˙e to wszystko, co dzieje si´ w Medziugorju pochodzi od diab∏a, dlatego, ˚e oni
si´ modlà i prze˚yli nawrócenie? Uwa˚am, ˚e zakaz pielgrzymowania jest absurdem, dopóki Komisja badajàca t´
spraw´ nie uzna, ˚e sà one dzie∏em Bo˚ym, albo dzie∏em diab∏a... Droga pokoju, którà wskazuje Matka Bo˚a jest taka
sama jak w Lourdes i w Fatimie, ale narody zapomnia∏y ju˚ o niej i zbrojà si´...
ka˚de or´dzie, moim zdaniem, nale˚a∏oby badaç oddzielnie. Z pewnoÊcià
w umys∏ach i w sercach tych m∏odych ludzi znajdà si´ jakieÊ ludzkie u∏omnoÊci
i mogà powiedzieç coÊ nie tak, ale nie
zmieni to samej istoty”. Ale na pewno
jest to otwarta walka: ca∏e piek∏o sprzysi´g∏o si´ przeciwko Medziugorju.
Niemniej jednak wszyscy przeciwnicy
nie zdajà sobie sprawy, ˚e pracujà dla
Gospy, poniewa˚ „w s∏aboÊci moc si´
doskonali” (2 Kor 12,9). A kiedy Jego
dzieciom zabraknie ju˚ wszelkich ludzkich mo˚liwoÊci dzia∏ania, wówczas zaczyna dzia∏aç Bóg. W taki oto sposób
Maryja przygotowuje Jego najpot´˚niejsze przyjÊcie. „Jak˚e to spad∏eÊ z niebios,
JaÊniejàcy Synu Jutrzenki, jak˚e runà∏eÊ
na ziemi´, Ty, który podbija∏eÊ narody?
Ty, który mówi∏eÊ w swym sercu: wstàpi´ na niebiosa; powy˚ej gwiazd Bo˚ych
postawi´ mój tron... podobny b´d´ do
Najwy˚szego” (Iz 14, 12-14).
Biskup powiedzia∏ ju˚, ˚e przeniesie
równie˚ o. Slavko. Powiedzia∏ równie˚,
˚e jest gotów zmieniç zdanie, jeÊli zobaczy jakiÊ znak z nieba; ale skoro nie widzi znaków które sà obecne, to znaczy
nawróceƒ, tak obfitych charyzmatów,
Êlepych (na wiar´, ale nie tylko), którzy
widzà, ubogich, którym niesiona jest
Ewangelia... to jakie jeszcze znaki powinien zobaczyç? Trzeba „mieç oczy i nie
widzieç”, aby nie zauwa˚yç tego, co si´
dzieje. Dyskusje na temat objawieƒ, za
objawieniami i przeciw objawieniom, sà
b∏´dne i pokazujà tylko, ˚e nie uznaje si´
najwi´kszego objawienia, jakim jest „∏aska naszego Zbawiciela” na ziemi.

KoÊció∏ powinien czym pr´dzej paÊç
na kolana przed tak wielkimi przejawami
dzia∏ania Bo˚ego. Tymczasem sà to okazje, pozwalajàce nam odkryç, ˚e daleko
nam do tego, by je uznaç i by ich chcieç.
Tak samo jak faryzeusze w czasach Pana
Jezusa, nie rozpoznajemy znaków czasu.
Nie mamy ju˚ rozeznania duchowego,
poniewa˚ pe∏no w nas tylko spraw ludzkich. Pewna znana osobistoÊç z Mostaru,
cz∏onek Komisji badawczej, pisze na ∏amach „Corriere” (8,9 grudnia): „mówià,
˚e widzia∏y piek∏o, raj... obrazy ze Âredniowiecza. JakieÊ posty? Z pewnoÊcià
sà to rzeczy, które zdajà si´ byç rodem ze
Âredniowiecza”. Tym sposobem rozprawi∏ si´ ze skrawkiem królestwa Bo˚ego,
które si´ dokonuje! I jakim prawem wydaje podobne sàdy!
(cdn)
don Angelo Mutti

Od Redakcji
Centra modlitw w intencjach
Królowej Pokoju
1. Augustów – poniedzia∏ek
(pierwszy pon. -20.45), godz. 19.45
par. NS Pana Jezusa, ul. ks. Skorupki.
2. Bia∏o∏´ka k/G∏ogowa – 2-gi,
godz. 16.00 (od maja 17.00) par. MB
Bolesnej, tel; 076/845 63 78.
3. Bia∏ystok – 13-go, godz. 16.30,
par. Êw. Wojciecha;
• Bia∏ystok – 2-go, godz. 16.30
i 25-tego godz. 15.00 par. Farna
– Wniebowzi´cia NMP;
• Bia∏ystok – w soboty godz. 7.00
sank. b∏. B. Lament, ul. Sto∏eczna;
• Bia∏ystok – 2-gi, 25-ty, ka˚dy
czwartek i piàtek godz. 16.00,
par. Êw. Jadwigi, ul. S∏onecznikowa 8,
tel. 085/66 16 844.
4. Bielsko-Bia∏a – Komorowice – 25-ty,
godz. 17.00, par. Êw. J. Chrzciciela
5. Borek Stary k/Rzeszowa – pierwsza
sobota, godz. 17.00, sank. MB
Borkowskiej, tel; 017/856 58 64.
• Borek Stary k/Rzeszowa – co drugi
wtorek, godz. 17.00, par. Êw. Piotra
i Paw∏a, tel; 017/229 80 97
6. Chorzów – 25-ty, godz. 16.30,
(niedziela 15.00), par. Êw. Franciszka,
ul. Franciszkaƒska 1.
7. Elblàg – 26-ty, godz. 19.30,
par. Bo˚ego Cia∏a, ul.
8. E∏k – 25-ty, godz. 17.30,
par. OpatrznoÊci Bo˚ej, ul. Suwalska.
9. Gdaƒsk – Nowy Port – ka˚da Êroda
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i sobota, i 25-ty, godz. 17.00;
ul. Oliwska 2.
• Gdaƒsk-Wrzeszcz – ostatnia sobota,
godz. 17.00, par. Âwi´tego Krzy˚a,
ul. Mickiewicza.
11. Gliwice – 25-ty, godz. 18.00
(niedziela i Êwi´ta 17.00),
par. Êw. Antoniego.
• Gliwice – 3-ci poniedzia∏ek,
godz. 16.30, par. Podwy˚szenia
Krzy˚a Âw., ul. Daszyƒskiego 2,
12. Janów Lubelski – ost. piàtek,
godz. 16.00, sank. J. Chrzciciela.
13. Jastarnia – 2-gi, godz. 18.30 (19.30
– lato), par. Nawiedzenia NMP.
14. Jelenia Góra – 3-cia sobota,
godz. 17.00, koÊció∏ek Êw. Anny
(k/Bramy).
15. K´dzierzyn-Ko˝le – 25-ty,
godz. 17.30, par. Êw. Floriana,
ul. Chemików 3, tel; 077/481 36 70.
16. Kielce – 25-ty, godz. 17.00,
par. Niepokalanego Serca NMP,
ul. Urz´dnicza 3, tel; 041/ 3452335.
17. Kleosin k/Bia∏egostoku – ka˚da
Êroda godz. 16.45. kaplica xx.
Werbistów, ul. Zambrowska 24;
18. Kraków – 16-ty, godz. 17.00 i 25-ty,
godz. 18.00, oo. Pijarzy, ul. Pijarska.
19. L´bork – 25-ty, godz. 17.00,
par. MB Królowej Polski.
20. ∑om˚a – 25-ty, godz. 17.30,
sank. Bo˚ego Mi∏osierdzia.
21. Maków Podhalaƒski – 25-ty,
godz. 17.00, par. Przemienienia
Paƒskiego, ul. KoÊcielna.
22. M∏awa – Êroda przed 25-tym,
godz. 17, par. Êw. Stanis∏awa BM,
ul. Stary Rynek.
23. Obory k/Rypina – ka˚da sobota,
godz. 11.00, sank. MB Bolesnej,
tel; 054/2801159.
24. Olecko – 2-gi i 25-ty, godz. 17.30,
par. Podwy˚szenia Krzy˚a Âw.,
ul. Zamkowa.
25. Olsztyn-Likusach – poniedzia∏ki,
25-ty, godz. 18.00, par. MB
Wspomo˚ycielki Wiernych
26. Opole – 2-gi i 25-ty, godz. 19.00,
oo. Franciszkanie, pl. WolnoÊci 2.
27. Ostrów Wlkp. – 2-gi, godz. 17.30,
par. MB Fatimskiej, ul. Kr´ta.
28. P∏oki k/Trzebini – niedziela
po 25-tym, godz. 15.00, sanki. MB
Patronki Polskich Rodzin
Robotniczych, tel. (032) 137163
29. P∏oƒsk – 1-szy i 3-ci czwartek
miesiàca, godz. 18.00, par.
Êw. M. Kolbe, ul. ks. Jaworskiego 11
30. Police – 25-ty, godz. 17.00,

schronisko „Oaza Franciszkaƒska”,
ul. Fabryczna 8a, tel.: 091/31
75 953; (mo˚liwoÊç noclegu
i przyj´cia wi´kszych grup).
31. Poznaƒ – 1-sza sobota, godz. 17.00,
oo. Dominikanie.
32. Racibórz – Ocice, ost. niedziela,
godz. 14.30, par. Êw. Józefa.
33. Rzeszów – 3-ci piàtek, godz. 18.00,
sank. MB Saletyƒskiej,
ul. Dàbrowskiego.
• Rzeszów – 3 -ci piàtek, godz. 18.00,
par. Âw. Rodziny ul. Solarza 14.
34. Rzepin – 25-ty, godz. 17.00, par.
NajÊw. Serca Jezusa, plac koÊcielny.
35. Rumia – 25-ty, godz. 16.30,
par. NMP Wspomo˚enia Wiernych,
ul. Âwi´tojaƒska 1, tel; 058/ 710111.
36. Stoczek k/Czemiernik – 3-cia
sobota, godz. 17.00, kaplica
Êw. Antoniego. tel; 083/3515022
37. Szczawnica – 25-ty, godz. 19.00, par.
Êw. Wojciecha, ul. Jana Wiktora 1a,
tel; 018/26 225 75.
38. Âwi´ta Woda k/Bia∏egostoku
– ka˚dy piàtek, godz. 16.00,
sank. MB Bolesnej;
39. Tarnobrzeg – 25-ty, godz. 17.00,
par. Êw. Barbary.
40. Warszawa – 2-gi, 16-ty, 25-ty,
godz. 18.00, par. Trójcy Âwi´tej,
ul. Solec 61.
• Warszawa 25-ty, godz. 18.00,
par. MB Mi∏osierdzia,
ul. Âw. Bonifacego 9.
41. Wieliczka – 3-cia niedziela,
godz. 15.00, oo. Franciszkanie,
ul. Br. A. Kosiby 31.
42. W∏oc∏awek – pierwsza sobota,
godz. 9.00, oo. Franciszkanie.
43. Wysoka G∏ogowska – 2-gi,
godz. 16.00, par. MB Ró˚aƒcowej.
44. ZamoÊç 25-ty, godz. 17.00,
koÊció∏ Êw. Katarzyny.
45. Zbàszynek – 25-ty, godz. 17.00,
ka˚dy wtorek 17.30 (19.00),
par. Macierzyƒstwa NMP.
46. Zielona Góra – 25-ty, godz. 18.00,
konkatedra Êw. Jadwigi.
• Zielona Góra – 1-sza sobota,
2 kolejne czwartki, 25-ty,
godz. 16.00,
par. Êw. Józefa, ul. Prosta 47
47. ˙ywiec – 25-ty, godz. 17.00,
par. Chrystusa Króla -Sporysz;
Narodzenia NMP – Konkatedra,
Rynek; Êw. Floriana – Zab∏ocie; co
miesiàc zamiennie w innej parafii.
48. ˙ary – 25-ty, godz. 17.00,
par. Mi∏osierdzia Bo˚ego

25 marca 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. Z okazji imienin Ojca Kazimierza
˚yczymy Mu obfitoÊci ∏ask Bo˚ych p∏ynàcych z tego uprzywilejowanego Miejsca,
w którym s∏u˚y, aby wype∏ni∏ Wol´ Ojca Niebieskiego do koƒca. Dzi´kujemy równie˚ serdecznie za odprawianie Mszy Êw. w intencji
„Echa” w∏aÊnie w tym szczególnym Miejscu.
Szcz´Êç Bo˚e.
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”. Zg∏oszenia mo˚na przesy∏aç poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr, osobiÊcie w Informacji sanktuarium albo pod numerem telefonu/faxu:
00387-36-651-988 (za Mariju Dugandžiç).
Koszt = odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian
w domach.
XIV Mi´dzynarodowy Festiwal M∏odzie˚y ob´dzie si´ w dniach od 31 lipca do
6 sierpnia. Tematem festiwalu jest myÊl:
„Otwórzcie mi swoje serca poprzez ró˚aniec”. Prosimy, aby zabraç ze sobà: Pismo
Âwi´te, radio z wysokà cz´stotliwoÊcià FM
oraz s∏uchawki, parasol.
Uwaga! Wszystkie zamówienia prosimy
zg∏aszaç telefonicznie lub pocztà a nie dopisywaç na blankietach wp∏at, gdy˚ w zwiàzku
z elektronicznà obs∏ugà bankowà, nie dostajemy odcinków wp∏at i Wasze informacje do
nas nie docierajà.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S.A. 13201856-117290-27003-23100-10-0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary
i modlitw´ w naszej intencji.
Aby zaprenumerowaç „Echo” nale˚y
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:

„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
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