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Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ wzywam was do modlitwy o pokój. Módlcie si´ sercem kochane dzieci i nie
traçcie nadziei, bowiem Bóg kocha
swoje stworzenia. On pragnie zbawiç ka˚dego z osobna poprzez moje
przyjÊcie tutaj. Wzywam was na
drog´ Êwi´toÊci. Módlcie si´, bo
w modlitwie otwieracie si´ na wol´
Bo˚à, a wtedy we wszystkim co czynicie, realizujecie plan Bo˚y, wobec
siebie i innych. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie!

Nie traçcie nadziei
Tak samo jak w or´dziu lutowym, równie˚ i dziÊ Matka Bo˚a zaprasza nas do modlitwy o pokój. „Módlcie si´ sercem i nie
traçcie nadziei”. Tak, zdarza si´, ˚e cz∏owiek
traci nadziej´, czuje si´ tak, jakby Pan Bóg go
nie s∏ucha∏, jakby si´ ukry∏, jakby si´ oddali∏
od tego Êwiata i od swoich stworzeƒ. Pan Bóg
nie mo˚e zapomnieç swojego stworzenia –
cz∏owieka, którego stworzy∏ na swój obraz
i podobieƒstwo. W Biblii rozbrzmiewajà s∏owa proroka Izajasza: „Ja nie zapomn´ o tobie.
Oto wyry∏em ci´ na obu d∏oniach, twe mury sà
ustawicznie przede Mnà (Iz 49, 15b. 16). Tak˚e i Matka Bo˚a mówi do nas w tym or´dziu:
„Bóg kocha swoje stworzenia”.
W or´dziu tym zauwa˚amy niez∏omnà nadziej´ Matki Bo˚ej, która pragnie nam jà
przekazaç, pomimo wszelkich czarnych przewidywaƒ, zagro˚eƒ wojennych i strasznych
wiadomoÊci, od których roi si´ w gazetach.
Maryja mówi nam, ˚e my te˚ jesteÊmy odpowiedzialni za pokój. Pokój nie przychodzi sam
z siebie, bez wysi∏ku z naszej strony. Z ca∏à
pewnoÊcià cz∏owiek ∏atwiej pami´ta o Bogu,
kiedy znajduje si´ w niebezpieczeƒstwie, kiedy jego ˚ycie jest zagro˚one. Zagro˚enia wojenne budzà cz∏owieka z duchowego uÊpienia,
a wówczas przypomina on sobie, ˚e istnieje
ktoÊ, kto jest Absolutny, Wszechmogàcy,
ktoÊ, komu nie zagra˚a niebezpieczeƒstwo,
nie tak jak nam, istotom stworzonym. Dlatego
musimy na nowo poszukiwaç i odnajdywaç
zasady w∏asnego ˚ycia; odnale˝ç ów kamieƒ,
na którym mo˚emy budowaç i oprzeç nasze
˚ycie i ca∏y Êwiat.
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Bierzcie i jedzcie
W liÊcie papie˚a Jana Paw∏a II „Nuovo
millennio ineunte” wyczuwamy nadziej´,
wbrew wszystkiemu, co nie budzi nadziei.
Ka˚dy z nas prze˚ywa w∏asne ˚ycie wraz ze
wszystkimi problemami osobistymi, rodzinnymi i Êwiatowymi. Ulegamy pokusie myÊlenia, ˚e gdyby wokó∏ nas by∏y inne osoby, gdybyÊmy mieli wi´cej czasu inaczej wyglàda∏aby nasza sytuacja ˚yciowa. PowinniÊmy zaczàç od tego, co mamy i czym ˚yjemy, aby
móc przyczyniç si´ do pokoju na Êwiecie, jak
mówi Matka Bo˚a. Nasz Bóg, w osobie Pana
Jezusa jak równie˚ Maryja, ˚yli na ziemi,
prze˚ywajàc cierpienia, radoÊci i smutki, tak
samo jak ka˚dy cz∏owiek. Nie pozbywali si´
tego wszystkiego czym ˚yjemy w dzisiejszych
czasach równie˚ i my. My te˚ mo˚emy poddaç si´ rozpaczy albo oddaç si´ wierze.
Oprzeç si´ na Bogu, na Jego s∏owie, bez innego oparcia, tak jak Êwi´ty Piotr wyszed∏ z ∏odzi opierajàc si´ jedynie na s∏owie Jezusa.
KtoÊ w∏o˚y∏ nast´pujàce s∏owa w usta Pana Boga: „Nie dziwi´ si´, mówi Pan Bóg, ˚e
we mnie wierzà. Wystarczy, ˚e zobaczà moje
stworzenia i wierzà. Mi∏oÊç mnie nie dziwi, bo
dla nich to wielki dar, jeÊli kochajà jedni drugich, odnoszà przy tym korzyÊç. Lecz nadzieja,
nadzieja mnie zadziwia”. Wielcy Êwi´ci nie
byli kuszeni co do wiary i mi∏oÊci, lecz przeciw nadziei. Równie˚ Pan Jezus w Ogrodzie
Oliwnym by∏ kuszony przeciw nadziei. Istnieje pewien Êrodek, który pomaga nam uczyç si´
nadziei. Ârodek ów odnalaz∏ równie˚ Pan Jezus, gdy znajdowa∏ si´ w ogrodzie Getsemani:
sp´dzi∏ noc czuwajàc na modlitwie. ¸ród∏em
nadziei jest modlitwa, a modlitwa wymaga
czujnoÊci. Aby çwiczyç si´ w nadziei, nale˚y
przyjàç postaw´ Maryi, która stale mówi∏a
„tak” woli Bo˚ej. Poprzez Jej „tak” Pan Bóg
uczyni∏ wielkie rzeczy. Jedno jedyne „tak”
ludzkiego serca otwiera drzwi Panu Bogu,
który mo˚e przyjÊç i ocalaç Êwiat, dzieƒ po
dniu, jednego cz∏owieka po drugim. My nie
jesteÊmy dla Boga anonimowi, ka˚dy z nas ma
wobec Niego w∏asne imi´.
Maryja równie˚ i dziÊ wypowiada swe
„tak” poprzez objawienia, zapraszajàc nas na
drog´ Êwi´toÊci. Nasz Papie˚ równie˚ zaprasza nas na drog´ Êwi´toÊci mówiàc nam: „By-
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Or´dzie
dla Mirjany 18.03.03
Drogie dzieci! W tym Êwi´tym
czasie pokuty i modlitwy szczególnie wzywam was do dokonania wyboru. Bóg da∏ wam wolnà wol´ byÊcie wybrali ˚ycie lub Êmierç. Nas∏uchujcie sercem moich or´dzi,
abyÊcie wiedzieli co macie czyniç
i jak znale˝ç drog´ ku ˚yciu. Moje
dzieci, bez Boga nic nie mo˚ecie
i ani na chwil´ o tym nie zapominajcie. Bo kim˚e jesteÊcie i co mielibyÊcie robiç na ziemi, skoro i tak
pod nià znów pójdziecie. Nie gniewajcie Boga, lecz naÊladujcie mnie
w drodze ku ˚yciu. Dzi´kuj´, ˚e tu
jesteÊcie!
∏oby rzeczà bezsensownà poprzestawaç na
przeci´tnoÊci ˚ycia, ˚yjàc pod znakiem etyki
minimalistycznej i religijnoÊci sprowadzonej
do minimum”. Pan Jezus w kazaniu na górze
mówi do nas: „Bàd˝cie wi´c i wy doskonali
jak doskona∏y jest Ojciec wasz niebieski” (Mt
5, 48). To tak, jakby chcia∏ nam powiedzieç:
bàd˝cie szcz´Êliwi, jak szcz´Êliwy jest Ojciec
wasz niebieski. S∏yszymy w s∏owach naszej
Matki z nieba echo tych s∏ów Pana Jezusa. Pozwólmy, by Ona nas prowadzi∏a drogà Êwi´toÊci ku Jezusowi.
Módlmy si´: Matko nasza, Maryjo, Królowo Pokoju, dzi´kujemy Ci za pokój serca,
który przekazujesz swoim dzieciom, do których mówisz: „Moje kochane dzieci”. O Maryjo, potrzebujemy Twojego pokoju, Twego
Syna Jezusa i naszego Zbawiciela. Dzi´kujemy Ci za to, ˚e powiedzia∏aÊ Bogu „tak”,
dzi´kujemy za ka˚de ludzkie serce, które bez
l´ku powiedzia∏o Bogu „tak”. Pomna˚aj
Twoim wstawiennictwem „tak” wypowiadane w ludzkich sercach tak˚e i dziÊ. Pob∏ogos∏aw Maryjo przede wszystkim serca niespokojne, cierpiàce, serca pe∏ne nienawiÊci i wojny. Oby pokój Bo˚y, móg∏ królowaç w naszych rodzinach i na ziemi. Przez wstawiennictwo B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi niech
b∏ogos∏awi was i wasze rodziny, i niech was
strze˚e 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.
Tajemnice Chrystusa

Tajemnice Matki
Ró˚aniec „streszczeniem Ewangelii”
W kontemplacj´ oblicza Chrystusa nie
mo˚na wejÊç inaczej, jak s∏uchajàc
w Duchu Âwi´tym g∏osu Ojca, bo „nikt
nie zna Syna, tylko Ojciec” (Mt 11, 27).
W okolicach Cezarei Filipowej, wobec
wyznania Piotra, Jezus wyra˝nie okreÊla,
gdzie jest ˝ród∏o tej tak jasnej intuicji co
do Jego to˚samoÊci: „Nie objawi∏y ci tego cia∏o i krew, lecz Ojciec mój, który
jest w niebie” (Mt 16, 17). Konieczne jest
zatem objawienie dane z wysoka. By je
móc przyjàç, trzeba przybraç postaw´
s∏uchania: „Tylko doÊwiadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie pod∏o˚e, na którym mo˚e dojrzeç i rozwinàç
si´ bardziej prawdziwe, adekwatne
i spójne poznanie tajemnicy”.
Ró˚aniec jest jednà z tradycyjnych
dróg modlitwy chrzeÊcijaƒskiej stosowanej do kontemplowania oblicza
Chrystusa. Tak opisa∏ go Papie˚ Pawe∏
VI: „Ró˚aniec, poniewa˚ opiera si´ na
Ewangelii i odnosi si´, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uwa˚aç za modlitw´, która w pe∏ni posiada znami´ chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne
powtarzanie pozdrowienia anielskiego
ZdrowaÊ Maryjo, przynosi równie˚ nieustannà chwa∏´ Chrystusowi, do którego – jako do ostatecznego kresu – odnosi si´ zapowied˝ anio∏a i pozdrowienie
matki Chrzciciela: „B∏ogos∏awiony
owoc ˚ywota Twojego” (∑k 1, 42). Co
wi´cej, powtarzanie s∏ów ZdrowaÊ Maryjo jest jakby kanwà, na której rozwija
si´ kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w ka˚dym pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane
tajemnice ukazujà jako Syna Bo˚ego
i jako Syna Dziewicy”.

Stosowne uzupe∏nienie
Ró˚aniec w formie, jaka przyj´∏a si´
w najbardziej rozpowszechnionej prak-

tyce, zatwierdzonej przez w∏adze koÊcielne, wskazuje tylko niektóre spoÊród tak licznych tajemnic ˚ycia Chrystusa. Taki wybór podyktowa∏ pierwotny schemat tej modlitwy, nawiàzujàcy
do liczby 150 Psalmów.
Uwa˚am jednak, ˚e aby rozwinàç
chrystologiczny wymiar ró˚aƒca, stosowne by∏oby uzupe∏nienie, które – pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot – pozwoli∏oby objàç
tak˚e tajemnice ˚ycia publicznego Chrystusa mi´dzy chrztem w Jordanie a m´kà. W tych w∏aÊnie tajemnicach kontemplujemy wa˚ne aspekty Osoby Chrystusa jako Tego, kto definitywnie objawi∏
Boga. On jest Tym, który – og∏oszony
przy chrzcie umi∏owanym Synem Ojca –
zwiastuje nadejÊcie Królestwa, Êwiadczy o nim swymi czynami, obwieszcza
jego wymogi. To w latach ˚ycia publicznego misterium Chrystusa objawia si´
ze specjalnego tytu∏u jako tajemnica
Êwiat∏a: „Jak d∏ugo jestem na Êwiecie,
jestem Êwiat∏oÊcià Êwiata” (J 9, 5).
Aby ró˚aniec w pe∏niejszy sposób
mo˚na by∏o nazwaç „streszczeniem
Ewangelii”, jest zatem stosowne, ˚eby
po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego
˚ycia Chrystusa (tajemnice radosne),
a przed zatrzymaniem si´ nad cierpieniami m´ki (tajemnice bolesne) i nad
triumfem zmartwychwstania (tajemnice
chwalebne) rozwa˚aç równie˚ pewne
momenty ˚ycia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice Êwiat∏a). To uzupe∏nienie o nowe tajemnice, w niczym
nie szkodzàc ˚adnemu z istotnych
aspektów tradycyjnego uk∏adu tej modlitwy, ma sprawiç, ˚e b´dzie ona prze˚ywana w duchowoÊci chrzeÊcijaƒskiej
z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w g∏´bi´ Serca
Jezusa Chrystusa, oceanu radoÊci
i Êwiat∏a, boleÊci i chwa∏y.

Tajemnice radosne
Pierwszy cykl – tajemnic radosnych –
rzeczywiÊcie znamionuje radoÊç promieniujàca z wydarzenia Wcielenia.
Jest to widoczne od chwili zwiastowania, gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela ∏àczy si´ z wezwaniem do radoÊci mesjaƒskiej: „Raduj si´, Maryjo”. W tej zapowiedzi
osiàga swój cel ca∏a historia zbawienia,
a nawet poniekàd sama historia Êwiata.
JeÊli bowiem planem Ojca jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie (por.

Ef 1, 10), to w jakiÊ sposób ca∏ego
wszechÊwiata dosi´ga Boska ∏askawoÊç, z jakà Ojciec pochyla si´ nad Maryjà, by uczyniç Jà Matkà swego Syna.
Ca∏a ludzkoÊç jest niejako obj´ta owym
fiat – niech si´ stanie – którym z gotowoÊcià odpowiada Ona na wol´ Boga.
Pod znakiem radoÊci jest dalej scena
spotkania z El˚bietà, w której sam g∏os
Maryi i obecnoÊç Chrystusa w Jej ∏onie
sprawiajà, ˚e Jan poruszy∏ si´ z radoÊci
(por. ∑k 1, 44). W wesele obfituje scena
z Betlejem, w której narodzenie Bo˚ego
Dzieci´cia, Zbawiciela Êwiata, anio∏owie opiewajà i og∏aszajà pasterzom w∏aÊnie jako radoÊç wielkà (∑k 2, 10).
Ale ju˚ dwie ostatnie tajemnice, choç
zachowujà posmak radoÊci, zapowiadajà równoczeÊnie oznaki dramatu. Ofiarowanie w Êwiàtyni bowiem, wyra˚ajàc
radoÊç z konsekracji i doprowadzajàc
do zachwytu starca Symeona, obejmuje
te˚ proroctwo o znaku sprzeciwu, jakim
to Dzieci´ b´dzie dla Izraela, oraz mieczu, który przeniknie dusz´ Matki (por.
∑k 2, 34-35). Radosne, a zarazem dramatyczne jest równie˚ opowiadanie
o dwunastoletnim Jezusie w Êwiàtyni.
Ukazuje si´ On tutaj w swej Boskiej
màdroÊci i zasadniczo jako Ten, kto naucza. Objawienie w Nim tajemnicy Syna ca∏kowicie oddanego sprawom Ojca
jest zapowiedzià ewangelicznego radykalizmu, który w obliczu bezwzgl´dnych wymogów Królestwa wykracza
ponad najserdeczniejsze nawet wi´zi
ludzkie. Nawet Józef i Maryja, zatrwo˚eni i zaniepokojeni, „nie zrozumieli tego, co im powiedzia∏” (∑k 2, 50).
Rozwa˚aç tajemnice radosne znaczy
wi´c wejÊç w ostateczne motywacje
i w g∏´bokie znaczenie radoÊci chrzeÊcijaƒskiej. Znaczy wpatrywaç si´
w konkretnoÊç tajemnicy Wcielenia
i w niejasnà zapowied˝ misterium
zbawczego cierpienia. Maryja prowadzi nas do zrozumienia, w czym le˚y
sekret radoÊci chrzeÊcijaƒskiej, przypominajàc nam, ˚e chrzeÊcijaƒstwo to
przede wszystkim euhangelion, „dobra
nowina”, która ma swe centrum, a nawet ca∏à swojà treÊç w Osobie Chrystusa, S∏owa, które sta∏o si´ cia∏em, jedynego Zbawiciela Êwiata.
(cdn)

Ró˚aniec, pot´˚na broƒ
przeciwko z∏emu duchowi
Wcià˚ ˚ywe jest wspomnienie listu
apostolskiego „Rosarium Virginis Ma-
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riae” z 16 pa˝dziernika 2002 r., w którym Jan Pawe∏ II po raz kolejny zach´ca∏ chrzeÊcijan do tej modlitwy, tak
goràco zalecanej przez ostatnich papie˚y i przez ostatnie objawienia maryjne. Chcàc jeszcze pe∏niejszà uczyniç t´ modlitw´, którà Pawe∏ VI nazywa∏ „streszczeniem ca∏ej Ewangelii”,
doda∏ „tajemnice Êwiat∏a”: pi´ç tajemnic odnoszàcych si´ do publicznego
˚ycia Jezusa.
Dobrze wiemy, jak ojciec Pio nazywa∏ ró˚aniec: bronià. Broƒ o niezwyk∏ej mocy przeciwko szatanowi. Pewnego razu mój kolega, egzorcysta s∏ysza∏,
jak z∏y duch mówi: „Ka˚de ZdrowaÊ
jest dla mnie jak cios w g∏ow´; gdyby
chrzeÊcijanie znali moc Ró˚aƒca, by∏oby ju˚ po mnie”.
Na czym jednak polega tajemnica
skutecznoÊci tej modlitwy? Ró˚aniec
jest zarazem modlitwà i medytacjà; modlitwà skierowanà ku Ojcu, ku Dziewicy Maryi, ku Trójcy PrzenajÊwi´tszej,
a jednoczeÊnie medytacjà skupiajàcà si´
na Chrystusie. Jak bowiem t∏umaczy
Ojciec Âwi´ty we wspomnianym liÊcie
apostolskim, Ró˚aniec to modlitwa
kontemplacyjna: modlàcy si´ wraz
z Maryjà wspomina Chrystusa, uczy si´
Chrystusa od Maryi, z Maryjà upodabnia si´ do Chrystusa, z Maryjà b∏aga
Chrystusa, z Maryjà g∏osi Chrystusa.
Dzisiaj bardziej ni˚ kiedykolwiek
Êwiat potrzebuje modlitwy i medytacji. Przede wszystkim modlitwy, poniewa˚ ludzie zapomnieli o Bogu, zaÊ bez
Boga stan´li na brzegu straszliwej przepaÊci; stàd nieustanny nacisk, jaki we
wszystkich or´dziach z Medziugorja
Matka Bo˚a k∏adzie na modlitw´. Bez
Bo˚ej pomocy u∏atwiamy szatanowi
zwyci´stwo. Potrzeba te˚ medytacji, poniewa˚ jeÊli zapomnimy o wielkich
prawdach chrzeÊcijaƒskich, w duszach
pozostanie pustka; pustka, którà nieprzyjaciel dobrze wie, czym wype∏niç.
Stàd rozpowszechnianie si´ przesàdów
i okultyzmu, zw∏aszcza w jego trzech
popularnych dziÊ postaciach: magii, seansów spirytystycznych i satanizmu.
Wspó∏czesny cz∏owiek bardziej ni˚
kiedykolwiek potrzebuje chwili ciszy
i refleksji. W naszym ha∏aÊliwym
Êwiecie niezb´dna jest rozmodlona cisza. Nawet wobec zbli˚ajàcej si´ gro˝by wybuchu wojny, jeÊli wierzymy
w moc modlitwy, jesteÊmy przekonani,
˚e Ró˚aniec jest silniejszy od bomby
atomowej. Prawda, ˚e taka modlitwa

wymaga zaanga˚owania i czasu, my
natomiast jesteÊmy przyzwyczajeni, by
wszystko robiç w poÊpiechu, zw∏aszcza
wzgl´dem Boga... Byç mo˚e Ró˚aniec
ostrzega nas o niebezpieczeƒstwie, jakie Jezus wskazywa∏ Marcie, siostrze
∑azarza: „Martwisz si´ o tyle rzeczy,
a tylko jedna jest niezb´dna”. My pope∏niamy ten sam b∏àd: martwimy si´
i troszczymy o mnóstwo przypadkowych rzeczy, cz´sto zgubnych dla duszy, a zapominamy, ˚e jedyne, czego
nam potrzeba, to ˚yç z Bogiem. Niech
Królowa Pokoju otworzy nam oczy, zanim b´dzie za pó˝no.
Najpowa˚niejsze niebezpieczeƒstwo zagra˚ajàce dzisiejszemu spo∏eczeƒstwu to rozpad rodziny. Tempo
wspó∏czesnego ˚ycia zburzy∏o jednoÊç
rodziny: jej cz∏onkowie sp´dzajà ze sobà coraz mniej czasu, a nawet jeÊli sà razem, nie rozmawiajà, poniewa˚ funkcj´
komunikacji przejà∏ telewizor. Gdzie
podzia∏y si´ rodziny wspólnie modlàce
si´ wieczorem na ró˚aƒcu? Ju˚ Pius XII
k∏ad∏ na to nacisk: „JeÊli b´dziecie razem modliç si´ Ró˚aƒcem, w waszych
rodzinach zapanuje pokój, w waszych
domach zagoÊci zgoda dusz”.
„Rodzina, która si´ modli jest zjednoczona” – powtarza∏ po ca∏ym Êwiecie
Amerykanin P. Peyton, niezmordowany
aposto∏ rodzinnego Ró˚aƒca. „Szatan
pragnie wojny” – powiedzia∏a kiedyÊ
Matka Bo˚a w Medziugorju. ZaÊ Ró˚aniec to broƒ mogàca obdarzyç spo∏eczeƒstwo i ca∏y Êwiat pokojem, poniewa˚ jest modlitwà i medytacjà zdolnà
przemieniaç serca i pokonaç nieprzyjaciela cz∏owieka.
Don Gabriele Amorth

Uniwersytet Mi∏oÊci c.d.
„Szko∏a Maryi” w kontekÊcie biblijno-palestyƒskim
Nazaret. Szko∏a emigracyjnego ocalenia pozwala na powrót do Domu – do
Nazaretu. W zaciszu domowego ogniska, w gronie rodziny, w atmosferze mi∏oÊci i dobroci ˚ycie mo˚e wzrastaç
i rozwijaç si´ w ∏asce u Boga i u ludzi
(∑k 2,52). Dzieci´ zaÊ ros∏o i nabiera∏o
mocy, nape∏niajàc si´ màdroÊcià, a ∏aska Bo˚a spoczywa∏a na Nim (∑k 2,40).
Maryjna Szko∏a Domu rodzinnego
uczy nas, jak wa˚nym dla duchowego
wzrostu jest atmosfera rodzinnej mi∏oÊci i dobroci. JesteÊmy wszyscy wezwa-

ni do budowania na ziemi Domu ludzkiej rodziny, z∏o˚onej z ma∏ych wspólnot, które przenika pokój i mi∏oÊç. Nie
indywidualizm i zamurowane posiad∏oÊci, lecz wspólnota i otwartoÊç wobec
innych sà drogà ˚ycia. Chroƒmy wi´c
Rodziny i Wspólnoty w naszej Szkole
Maryi. Czyƒmy wszystko, aby nasze
dzia∏anie by∏o wspólnototwórcze. Prawdziwa wi´˝ z Bogiem weryfikuje si´ ∏atwo poprzez wi´˝ z innymi lud˝mi – JeÊliby ktoÊ mówi∏: „Mi∏uj´ Boga”, a brata swego nienawidzi∏, jest k∏amcà, albowiem kto nie mi∏uje brata swego, którego widzi, nie mo˚e mi∏owaç Boga, którego nie widzi (1 J 4,20).
Jerozolima. Szko∏a Domu rodzinnego nie zacieÊnia si´ tylko do s∏u˚by
cz∏onkom rodziny, lecz swojà moc odnajduje w s∏u˚bie Bogu i bli˝nim. Pielgrzymka dwunastoletniego Jezusa wraz
z Rodzicami do Êwiàtyni jerozolimskiej
wskazuje na fakt, ˚e Bóg w ˚yciu Rodziny jest na pierwszym miejscu.
W Maryjnej Szkole pielgrzymowania
ku Bogu nie brak zmartwieƒ z powodu
„zagubienia” Jezusa i ucià˚liwoÊci poszukiwania. W tej Szkole pielgrzymki
– w katedrze zasiada Jezus, który promieniuje màdroÊcià w rozmowie
z uczonymi (∑k 2,46) i naucza, ˚e Jego
w∏aÊciwe miejsce znajduje si´ przy Bogu Ojcu – CzemuÊcie Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliÊcie, ˚e powinienem
byç w tym, co nale˚y do mego Ojca?
(∑k 2,49). Szko∏a jerozolimskiej pielgrzymki uczy nas, ˚e w naszej hierarchii wartoÊci Bóg zawsze powinien byç
na pierwszym miejscu. Utrzymanie tej
Bo˚ej pozycji w naszym ˚yciu nieraz
musi wiele kosztowaç, ale nawet niepokój i brak zrozumienia ze strony innych
nie mo˚e zagroziç w∏aÊciwemu miejsca
Boga. Nieraz po ludzku bolesne decyzje stajà si´ mo˚liwoÊcià g∏´bszej relacji z Bogiem i owocniejszej s∏u˚by dla
Niego. Ludzki niepokój i cierpienie
z czasem przemienia si´ w Bo˚e b∏ogos∏awieƒstwo.
Kana. Z przestrzeni mi∏oÊci i kultu
Boga, Maryja wiedzie nas dalej do
Szko∏y wra˚liwoÊci na potrzeby bli˝nich. Na weselnych godach w Kanie galilejskiej ona pierwsza zauwa˚a brak
wina i prosi Jezusa o interwencj´. Ta
cudowna Szko∏a wra˚liwoÊci uczy nas,
i˚ nie mo˚emy pozostawaç oboj´tni na
problemy innych. Nasza pomoc nie po-
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winna byç odk∏adana na jutro i na lepsze czasy, bo to oznacza, ˚e nie udzielimy jej nigdy. Maryja reaguje natychmiast – hic et nunc (tu i teraz) – robiàc
wszystko, co mo˚liwe, aby rozwiàzaç
problem. Maryja nie pozostaje Êlepa
i niema wobec problemów doÊwiadczanych przez otaczajàcych jà ludzi. Nie
mówi im tak˚e – nie mam teraz czasu,
porad˝cie sobie sami. O jak wiele mo˚emy nauczyç si´ od Maryi w tej Szkole Kany galilejskiej. Jak wiele mo˚emy
zaczerpnàç màdroÊci na naszà codziennoÊç, w której poÊpiech i gonitwa za
sukcesem tak cz´sto zamyka nam oczy,
uszy i usta.
Golgota. Szko∏a Maryjnej wra˚liwoÊci wiedzie nas na Golgot´ – pod
krzy˚. Tutaj wczeÊniejszy wyk∏ad Symeona – a twojà dusz´ miecz przeniknie
(∑k 2,35) – staje si´ bardziej zrozumia∏y. Ból Matki widzàcej konanie swego
Dziecka. Czy˚ mo˚na ogarnàç to cierpienie tylko rozumem, kiedy w oczach
∏zy i s∏owa stajà si´ ma∏e i kruche. Potrzebna jest wiara, która widzi zwyci´stwo ˚ycia nad Êmiercià, tryumf Mi∏oÊci
nad nienawiÊcià. S∏owa Jezusowego testamentu z krzy˚a – niewiasto oto syn
twój, oto Matka twoja (J 19,26-27) nape∏niajà otuchà i budzà nadziej´. Szko∏a Golgoty wskazuje nam sens cierpienia i wzywa do g∏´bokiej wiary w zwyci´stwo krzy˚a. Mater dolorosa (Matka
cierpiàca) w cieniu krzy˚a Êwieci promiennym blaskiem jako Mater Redemptoris (Matka Odkupiciela) i Mater
Hominis (Matka Cz∏owieka). Matka –
twoja i moja. Nasza Matka. Czy˚ mo˚e
byç coÊ pi´kniejszego od nowiny, którà
s∏yszymy w Maryjnej Szkole Golgoty,
i˚ mamy Matk´ – kochajàcà i czu∏à.
Najcudowniejszà! Ile˚ w tej szkole Golgoty bólu i radoÊci; zwàtpienia i nadziei; Êmierci i ˚ycia. O jak˚e pojàç t´
nauk´? Jak ogarnàç tajemnic´ Mi∏oÊci
ukrzy˚owanej dla niepoj´tnych i cz´sto
Êlepych uczniów – Przymnó˚ nam wiary! (∑k 17,5).
Wieczernik. Szko∏a Golgoty, w której chwalebny krzy˚ przezwyci´˚a
wszelkie bóle i cierpienia wiedzie poprzez tajemnic´ Zmartwychwstania
i Wniebowstàpienia Paƒskiego do sali
na górze, w której wÊród zgromadzonych uczniów Jezusa znajduje si´ Maryja (Dz 1,14). Wszyscy oni trwajà jednomyÊlnie na modlitwie. Ta Szko∏a

Wieczernika jest Szko∏à oczekiwania
na moc z wysoka – na Ducha Âwi´tego.
W Szkole tej uczymy si´ modlitwy
i jednoÊci. To wzór dla chrzeÊcijaƒskich wspólnot, których pierwotny stan
tak pi´knie opisujà Dzieje Apostolskie
– Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali
razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majàtki i dobra i rozdzielali je
ka˚demu wed∏ug potrzeby. Codziennie
trwali jednomyÊlnie w Êwiàtyni, a ∏amiàc chleb po domach, przyjmowali
posi∏ek z radoÊcià i prostotà serca.
Wielbili Boga, a ca∏y lud odnosi∏ si´ do
nich ˚yczliwie. Pan zaÊ przymna˚a∏ im
codziennie tych, którzy dost´powali
zbawienia (Dz 2,44-47).
Szko∏a modlitwy i zawierzenia wiedzie do Nieba. Tylko w mocy Boga Ojca, Syna Bo˚ego i Ducha Âwi´tego
mo˚na doÊwiadczyç prawdziwego
szcz´Êcia. Szko∏a Nieba uczy nas
o rzeczywistoÊci, którà przygotowa∏ dla
nas Bóg – ani oko nie widzia∏o, ani
ucho nie s∏ysza∏o, ani serce cz∏owieka
nie zdo∏a∏o pojàç, jak wielkie rzeczy
przygotowa∏ Bóg tym, którzy Go mi∏ujà
(1 Kor 2,9). Szko∏a Nieba otwiera dla
nas wspania∏e ksi´gi ˚ycia Êwi´tych,
którzy nie bali si´ realizowaç woli Bo˚ej i pomyÊlnie przeszli wszelkie egzaminy i próby. Maryja zasiada wÊród
nich jako Profesor Mi∏oÊci w koronie
na g∏owie, prowadzàc najcudowniejszy
wyk∏ad o ˚yciu i WiecznoÊci – potem
wielki znak si´ ukaza∏ na niebie: Niewiasta obleczona w s∏oƒce i ksi´˚yc pod
jej stopami, a na jej g∏owie wieniec
z gwiazd dwunastu (Ap 12: 1). W tym
niebiaƒskim Uniwersytecie tak wiele
jeszcze indeksów do rozdania i tak wiele jeszcze pustych miejsc.
Maryja w tym Roku Ró˚aƒca zaprasza nas do szko∏y, w której mo˚na
nauczyç si´ prawdziwej MàdroÊci, która zst´pujàc z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, sk∏onna do zgody,
ust´pliwa, pos∏uszna, pe∏na mi∏osierdzia i dobrych owoców, wolna od
wzgl´dów ludzkich i ob∏udy (Jk 3,17).
W szkole tej z∏o zostaje zwyci´˚one dobrem a nienawiÊç mi∏oÊcià. DziÊ, gdy
Êwiat stoi w obliczu wojny tym bardziej
pilne staje si´ or´dzie POKOJU I MI∑OÂCI, które promieniuje ze SZKO∑Y MARYI. Czy w ciszy swego serca
zdo∏asz us∏yszeç zapraszajàcy g∏os –
„Chod˝, uka˚´ ci Oblubienic´, Ma∏˚onk´ Baranka” (Ap 21,9).
Ks. dr Miros∏aw Wróbel,

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Odpust zupe∏ny
w ca∏ej Polsce
....∑aska odpustu zupe∏nego jest
jednym z darów obfitoÊci mi∏osierdzia Bo˚ego. Mo˚na jà otrzymaç codziennie na ró˚ne sposoby, np. przez
odprawienie drogi krzy˚owej, wspólnotowe odmówienie ró˚aƒca, czytanie
Pisma Âwi´tego przez pó∏ godziny czy
adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu
równie˚ przez co najmniej pó∏ godziny.
Od 26 maja 2001 roku wierni archidiecezji krakowskiej mogli zyskaç odpust zupe∏ny tak˚e za odmówienie koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Taki dekret wyda∏a Penitencjaria Apostolska
na proÊb´ Metropolity Krakowskiego
Franciszka kard. Macharskiego.
Od stycznia 2002 roku za pobo˚ne odmówienie koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego mo˚na ju˚ w ca∏ej
Polsce uzyskaç odpust zupe∏ny. Zezwolenie to jest odpowiedzià Stolicy
Apostolskiej na proÊb´ wyra˚onà
przez kardyna∏a Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodniczàcego
Konferencji Episkopatu, wyst´pujàcego w imieniu biskupów polskich.
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia
2002 roku wyda∏a dekret, w którym
udziela pod zwyk∏ymi warunkami
odpustu ka˚demu wiernemu, który:
• odmówi koronk´ do Mi∏osierdzia
Bo˚ego w koÊciele lub kaplicy przed
NajÊwi´tszym Sakramentem (wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum).
• wraz ze swojà wspólnotà zakonnà, zgromadzeniem wiernych lub
grupà zgromadzonà w jakimkolwiek
pobo˚nym celu w∏àczy si´ w odmawianie koronki transmitowane przez
radio lub telewizj´.
Warunkami koniecznymi do uzyskania odpustu zupe∏nego sà: sakramentalna spowied˝, Komunia Êwi´ta, wyrzeczenie si´ wszelkiego przywiàzania
do grzechu, nawet lekkiego, oraz modlitwa w intencji Ojca Âwi´tego.
Majàc na uwadze dobro duchowe
wiernych, którzy z powodu choroby
lub innej powa˚nej przyczyny nie
mogà opuÊciç mieszkania, aby spe∏-
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niç wymagane warunki, ale odmówià
koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego
w duchu mi∏osierdzia (z ufnoÊcià
i z pragnieniem mi∏osierdzia dla siebie i innych), mogà uzyskaç odpust
zupe∏ny bez aktualnej spowiedzi
i Komunii Êwi´tej, gdy wzbudzà sobie ˚al doskona∏y i majà postanowienie przystàpiç do tych sakramentów,
skoro tylko nadarzy si´ okazja.
Wyra˚enie w duchu mi∏osierdzia
zgodnie z tym, co przekaza∏a nam
w Dzienniczku Êw. Siostra Faustyna
oznacza gotowoÊç spe∏niania czynów
mi∏osierdzia. A nale˚à do nich np.
przebaczenie, niesienie pomocy potrzebujàcym (równie˚ materialnej),
modlitwa w intencji bli˝niego. Je˚eli
dusza nie czyni mi∏osierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostàpi mi∏osierdzia Mojego w dzieƒ sàdu – zapisa∏a
Siostra Faustyna s∏owa Pana Jezusa
(Dz. 1317). Z lektury Dzienniczka
wynika, ˚e praktykowanie mi∏osierdzia wobec bli˝nich nale˚y do istoty
nabo˚eƒstwa do Mi∏osierdzia Bo˚ego,
do którego nale˚y równie˚ koronka.
Wyró˚nienie koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego przez przywiàzanie do
niej odpustu zupe∏nego jest odpowiedzià KoÊcio∏a na szczególne umi∏owanie tej modlitwy przez coraz liczniejsze rzesze wiernych. I chyba nic
w tym dziwnego, gdy˚ t´ modlitw´
podyktowa∏ Siostrze Faustynie sam
Pan Jezus w Wilnie 13 i 14 wrzeÊnia
1935 roku. W kilkunastu objawieniach ukaza∏ jej wartoÊç i skutecznoÊç.
Modlitwa ta jest na uÊmierzenie gniewu Mojego (Dz. 476). Przez odmawianie tej koronki zbli˚asz ludzkoÊç do
mnie (Dz. 929) –powiedzia∏. W tej
modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu
„Cia∏o i Krew, Dusz´ i Bóstwo” Jezusa Chrystusa, Jego „najmilszego Syna”, a przez to odwo∏ujemy si´ do najsilniejszego argumentu, by byç wys∏uchanym. Prosimy o mi∏osierdzie „dla
nas i ca∏ego Êwiata”. Zaimek „nas”
oznacza odmawiajàcego koronk´
i tych, za których pragnie lub jest zobowiàzany si´ modliç. Natomiast „ca∏y Êwiat” – to wszyscy ludzie ˚yjàcy
na ziemi i dusze w czyÊçcu cierpiàce.
Modlàc si´ wi´c s∏owami tej koronki,
spe∏niamy akt mi∏oÊci bli˝niego, który
– obok ufnoÊci – jest nieodzownym
warunkiem otrzymania ∏ask.
Koronka jest modlitwà, przez którà
sama Siostra Faustyna doÊwiadczy∏a

wielu ∏ask. Pan Jezus zwiàza∏ z nià bowiem wielkie obietnice: O, jak wielkich ∏ask udziel´ duszom, które odmawiaç b´dà te koronk´, wn´trznoÊci mi∏osierdzia Mego poruszone sà dla odmawiajàcych t´ koronk´ (Dz. 848).
Córko moja, zach´caj dusze do odmawiania tej koronki, którà ci poda∏em.
Przez odmawianie tej koronki podoba
Mi si´ daç wszystko, o co mnie prosiç
b´dà (Dz. 1541) i doda∏: je˚eli to (...)
b´dzie zgodne z Mojà wolà (Dz.
1731). Pobo˚ne i ufne odmawianie koronki zwiàzane jest tak˚e z ∏askà
szcz´Êliwej i spokojnej Êmierci. Mogà
jà otrzymaç nie tylko ci, którzy modlà
si´ jej s∏owami, ale tak˚e konajàcy,
przy których inni b´dà jà odmawiaç.
O tym, jak skuteczna jest ta modlitwa, Êwiadczà podzi´kowania i opisy
∏ask, które w wielkiej iloÊci nap∏ywajà do sanktuarium w Krakowie-∑agiewnikach. Mo˚noÊç zyskania odpustu zupe∏nego za odmówienie koronki niewàtpliwie umocni praktyk´ nabo˚eƒstwa do Mi∏osierdzia Bo˚ego
i przyczyni si´ do jego rozwoju.
s. M. Koleta Fronckowiak ZMBM
(w Or´dzia Mi∏osierdzia)

Dokument Penitencjarii
Apostolskiej
12 stycznia 2002
Odpustu zupe∏nego pod zwyk∏ymi
warunkami (mianowicie sakramentalna spowied˝, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca
Âwi´tego) udziela si´ w granicach
Polski wiernemu, który z duszà ca∏kowicie wolnà od przywiàzania do
jakiegokolwiek grzechu pobo˚nie odmówi Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego w koÊciele lub kaplicy wobec
NajÊwi´tszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub te˚
przechowywanego w tabernakulum.
Je˚eli zaÊ ci wierni z powodu choroby (lub innej s∏usznej racji) nie b´dà
mogli wyjÊç z domu, ale odmówià
Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego
z ufnoÊcià i z pragnieniem mi∏osierdzia dla siebie oraz gotowoÊcià okazania go innym, to pod zwyk∏ymi warunkami równie˚ zyskujà odpust zupe∏ny, z zachowaniem przepisów co
do „majàcych przeszkod´”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów”. W innych zaÊ okolicznoÊciach odpust b´dzie czàstkowy.

Co Ty na to?
Nie b´dziesz....
W miar´ wzrostu autorytetu wartoÊci
nadprzyrodzonych rosnà oczekiwania
ludzi, zwracajàcych si´ do Boga w myÊl
s∏ów z Ewangelii:,, Beze mnie nic uczyniç nie mo˚ecie”. Nawiàzuje do tego
or´dzie, które Matka Bo˚a da∏a Mirjanie
18 marca 2003r., w którym to or´dziu
powiedzia∏a: „bez Boga nic nie mo˚ecie
i ani na chwil´ o tym nie zapominajcie”.
Wzywanie Imienia Bo˚ego nad sobà
i dla uwielbienia Boga oto cel, dla którego mamy wymawiaç Imi´ Bo˚e z mi∏oÊcià i szacunkiem, bo przecie˚ w drugim
przykazaniu Pan Bóg powiedzia∏: „nie
b´dziesz bra∏ Imienia Pana Boga Twego
nadaremno”. Tymczasem wydaje si´,
˚e „Êwiat”, ale nie tylko, bo i równie˚
stuprocentowi katolicy, zapomnieli
o tym przykazaniu. Cz´sto mo˚na jeszcze us∏yszeç s∏owa z ust doros∏ych straszàcych Bogiem dzieci: „bo Ci´ Bóg pokarze!”, a ju˚ nie do pomyÊlenia sà z∏orzeczenia:,, ˚eby Ci´ Bóg pokara∏”.
Stworzyciel WszechÊwiata i ludzi nie
mo˚e byç wo∏any do spraw b∏ahych.
Mo˚e si´ bowiem zdarzyç, ˚e gdy naprawd´ b´dziemy potrzebowali Jego pomocy nie przyjdzie, gdy˚ mo˚e uwa˚aç,
˚e znowu jest wo∏any na pró˚no. A pró˚noÊç ta wyra˚a si´ w przyzwyczajeniach
bezmyÊlnego u˚ywania s∏ów:,, O Jezu!”,,, O Chryste Panie!”, „O Matko
Boska!” stosowane jako przerywniki,
cz´sto po∏àczone jeszcze z blu˝nierstwem. Gorzej jeÊli ktoÊ z byle powodu,
ot tak mówi sobie:,, Rany Boskie!!” Tragiczne jest to, ˚e u˚ywajàcy tego wezwania, nie zdajà sobie sprawy z M´ki
Zbawiciela. To tak, jakby dla tej b∏ahej
sprawy Pan Jezus by∏ ponownie krzy˚owany. Jego Cia∏o na nowo jest rozrywane przez gwo˝dzie, które by∏y wbijane
i robià coraz wi´ksze rany. A przecie˚
w Jego Ranach jest nasze uzdrowienie.
Tym bardziej powinniÊmy si´ uciekaç
do Jego Ran jako naszego lekarstwa,
uzdrawiajàcego nas z grzechów. Pe∏ni
ufnoÊci, mi∏oÊci i szacunku, z namaszczeniem powinniÊmy uwielbiaç ka˚dà
Jego Ran´. Spróbujmy to zrozumieç
zw∏aszcza teraz podczas prze˚ywania
Wielkiego Postu, a szczególnie Wielkiego Tygodnia i nie wzywajmy Imienia
Bo˚ego nadaremno. Amen
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WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
23 lutego 2003 –
odby∏ si´ chrzest Marii – Zofii córki Vicki
i Maria Mitajovicia.
Rodzicami chrzestnymi zostali Annaliza i Jakov Čolo.
4 marca Luca Barbariç, matka Êp. ojca Slavko Barbaricia, powróci∏a do domu Ojca Niebieskiego. Zosta∏a pochowana na rodzinnym, miejscowym cmentarzu. O. Slavko Soldo prowincja∏ przewodniczy∏ Mszy Êw. pogrzebowej.
18 marca wizjonerka Mirjana Dragiçeviç-Soldo mia∏a swoje coroczne objawienie poÊród wiernych, którzy zgromadzili si´ na modlitwie ró˚aƒcowej we
Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zacz´∏o si´ o 8:55 i trwa∏o do 9:02. Matka
Bo˚a przekaza∏a or´dzie, które podajemy na stronie 1.
1 kwietnia – 1 listopada 2003 to
okres, w którym sà zniesione wizy dla
Polaków udajacych si´ do BiH
Tegoroczny okres Wielkiego Postu
rozpocz´to w Medziugorju akcjà modlitewnà: „Niech okres Wielkiego Postu
b´dzie czasem dobrego s∏owa”. W czasie Mszy Êw. homilie sà g∏oszone na temat z∏ego przyzwyczajenia – przeklinania. Wydrukowano równie˚ specjalny
obrazek z postacià Jezusa i napisem:
„Wszystko dla ciebie uczyni∏em, dlaczego mnie przeklinasz”. Parafie i wierni,
pielgrzymujàcy do Medziugorja otrzymali te obrazki. Wzywamy wszystkich,
aby w czasie Wielkiego Postu modlili
si´ o czystà i b∏ogos∏awionà mow´,
szczególnie wÊród chrzeÊcijan.

Ró˚aniec, droga
nawrócenia
W Medziugorju si´gajà po ró˚aniec tak˚e
ci, którzy nigdy przedtem nie trzymali go
w r´ku. Obcujàc z ró˚aƒcem wielu zaczyna
bowiem namacalnie

„stykaç si´” z mi∏oÊcià Maryi, mi∏oÊcià, która wprawia w ruch ów tajemniczy mechanizm zwany nawróceniem.
Dochodzi wówczas do rzeczywistego
kontaktu, do doÊwiadczenia Jej obecnoÊci, w czym poÊredniczy modlitwa ró˚aƒcowa.
Uczàc si´ wi´c trzymaç ró˚aniec,
trzymamy za r´k´ Maryj´ i wraz
z nià wst´pujemy na nowà drog´. Jest
to droga radoÊci, cierpienia, chwa∏y
i Êwiat∏a, droga, która prowadzi do Jej
Syna, Jezusa. Maryja staje si´ naszà towarzyszkà na tej drodze, którà sama
tak˚e przesz∏a, przybywa jako nauczycielka, która nieustannie nas zach´ca
i prowadzi. Mo˚na powiedzieç, ˚e Ró˚aniec jest syntezà naszej wiary. Odmawiajàc go chrzeÊcijanin zaczyna
s∏uchaç, pozwala niejako, by Maryja
wyjaÊni∏a mu te tajemnice ˚ycia Chrystusa, które tylko Ona rozumia∏a. Za
ka˚dym razem jest to g∏oszenie „Tajemnicy”, czyli kerygmat, za ka˚dym
razem pozwalamy niejako na g∏oszenie
Ewangelii. Ró˚aniec jest wi´c ulubionym narz´dziem Matki Bo˚ej s∏u˚àcym naszej ewangelizacji.
Gdy go rozwa˚amy, wype∏nia nas
zdumienie. Nowina ta wzbudza w nas
wszechogarniajàce uczucie cudownoÊci. Nasze oczy odrywajà si´ wtedy od
„drogi” i skupiajà na tym, co znajduje
si´ w Niej: Maryja staje si´ przedmiotem naszej uwagi tak, ˚e rozwa˚amy
Ró˚aniec nie tylko z Nià, ale i w Niej.
Ka˚de „ZdrowaÊ Maryjo” g∏osi wi´c
Tajemnic´ wcielonà w Nià, Tajemnic´
naszego zbawienia, którà Ona prze˚ywa w sobie; i Maryja staje si´ „powodem naszej radoÊci”. Taka postawa, pozornie trudna, jest nies∏ychanie istotna
przy modlitwie: mam poczucie, ˚e Tajemnica przychodzi do mnie i wyzwala
mnie z codziennych trosk i l´ków wywo∏anych ma∏oÊcià mojà lub innych.
Tajemnica ta nie tylko przychodzi
do mnie, ale chce staç si´ mnà, czego
dowodem jest Maryja. Ja równie˚, podobnie jak NajÊwi´tsza Dziewica, jestem wezwany, by zostaç matkà Tajemnicy, która chce wcieliç si´ w moim
wn´trzu. I tak, poprzez nieustanne rozwa˚ania i pog∏´bianie ˚ycia wewn´trznego Maryja – jako nasza Matka – powo∏uje w nas S∏owo Bo˚e, Jezusa. Taki
w∏aÊnie jest cel Ró˚aƒca. Bóg pragnie
po∏àczyç si´ z nami, staje si´ cia∏em
w ciele Maryi, by zjednoczyç si´ z naszà ludzkà naturà. Zjednoczenie to

zmienia naszà ludzkà natur´, nie za
sprawà czarów, ale poprzez krzy˚
w chwale, „z chwa∏y do chwa∏y” – jak
powiedzia∏by Êw. Pawe∏ – na Bo˚y obraz i podobieƒstwo: „Bàd˝cie doskonali, jak doskona∏y jest wasz ojciec” –
przypomina jeszcze Aposto∏.
Pierwszy krok stanowi naturalnie
odmawianie Ró˚aƒca. Najgorszy Ró˚aniec to w ka˚dym razie taki, którego
si´ nie odmówi∏o. Musimy mieç odwag´ uciszyç wszystkie g∏osy wewnàtrz
nas domagajàce si´ uwagi. Przedstawmy je Bogu na poczàtku naszej modlitwy i pozwólmy, by Bóg oÊwieci∏ nas
tak˚e co do nich, by od trosk zaprowadzi∏ nas do doskona∏ego pokoju. Osiàgnàwszy pokój, dusza radowaç si´ b´dzie w swoim Stwórcy i odpr´˚y si´
w Jego obecnoÊci. O ile bardziej po˚yteczna staje si´ nasza praca i nasze wzajemne stosunki, kiedy odpoczywamy
na modlitwie!
Odmawiajàc Ró˚aniec dobrze jest
czytaç tak˚e Pismo Âwi´te, z którego
si´ przecie˚ wywodzi. Prawda, ˚e
przywo∏uje on niektóre jego fragmenty, stanowiàce kwintesencj´ tajemnicy,
ale owa kwintesencja jest tylko przedsmakiem ca∏oÊci, a zatem nie tylko Pismo Âwi´te pomaga w odmawianiu
Ró˚aƒca, ale te˚ Ró˚aniec objawia Pismo Âwi´te.
Na koniec mo˚emy powiedzieç, ˚e
Ró˚aniec to modlitwa wspólnoty nie
tylko z Bogiem, ale i z innymi. Przeplatajàce si´ g∏osy stajà si´ chórem ró˚nych harmonii, które jako jeden g∏os –
znak jednoÊci – wznoszà si´ ku Bogu.
Dlatego Maryja pragnie, byÊmy odmawiali go przede wszystkim w rodzinach, rano i wieczorem. Trzeba prosiç
Boga o mi∏oÊç do Ró˚aƒca, zaÊ Jà, Królowà Ró˚aƒca Âwi´tego, proÊmy, by
ukaza∏a nam jego zalety.

Oaza pokoju na pustyni
Czym naprawd´ jest Medziugorje
dla jego mieszkaƒców i dla tych, którzy
tu przyje˚d˚ajà? ZapytaliÊmy o to s.
Emmanuel, która, jak wiadomo, od
wielu ju˚ lat mieszka w Medziugorju
i jest jednà z postaci informujàcych nas
na bie˚àco o wszystkim, co dzieje si´ na
tej „b∏ogos∏awionej ziemi”.
Chcia∏abym nieco zmieniç to pytanie:
czym powinno staç si´ Medziugorje,
by zaspokoiç potrzeby przybywajàcych
z ca∏ego Êwiata pielgrzymów? Matka
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Bo˚a podpowiedzia∏a nam: „Chc´
stworzyç tutaj oaz´ pokoju”. Zastanówmy si´ jednak, co to jest oaza?
Ka˚dy, kto odwiedzi∏ kiedyÊ Afryk´
lub Ziemi´ Âwi´tà i znalaz∏ si´ na pustyni, wie, ˚e oaza to miejsce, gdzie jest
woda. Woda wyp∏ywa z g∏´bin na powierzchni´, nawadnia ziemi´ i rodzi
niezliczone gatunki drzew wydajàcych
ró˚ne owoce, pola pe∏ne barwnych
kwiatów... W oazie ka˚de nasienie mo˚e zakie∏kowaç i wyrosnàç. Jest to
miejsce g∏´bokiej harmonii, poniewa˚
kwiaty i drzewa zosta∏y stworzone
przez Boga. On zaÊ darzy nie tylko harmonià, ale tak˚e obfitoÊcià! Ludzie mogà tu ˚yç spokojnie, poniewa˚ majà co
jeÊç i piç, podobnie jak zwierz´ta, które, choç ˚yjà na pustyni, majà pod dostatkiem wody oraz paszy, i mogà dostarczaç ludziom mleko, jajka i inne
produkty. Oaza to miejsce, gdzie kwitnie ˚ycie! W Medziugorju, w oazie
stworzonej przez samà Matk´ Bo˚à, zauwa˚y∏am, ˚e ka˚dy cz∏owiek mo˚e
znale˝ç w∏aÊciwy pokarm (odpowiedni
dla siebie), a jednoczeÊnie sam z kolei
mo˚e staç si´ drzewem, dostarczajàcym
owoców innym ludziom.

Nasz Êwiat jest pustynià
Wspó∏czesny Êwiat to pustynia, co
szczególnie dotkliwie odczuwajà m∏odzi, codziennie przyjmujàcy trucizn´ za
poÊrednictwem Êrodków masowego
przekazu oraz z∏ego przyk∏adu dawanego przez doros∏ych. Ju˚ od maleƒkoÊci
przyswajajà sobie rzeczy, które mogà
nawet zniszczyç ich dusz´. Po tej pustyni krà˚y szatan. Czytamy przecie˚
w Biblii, ˚e pustynia to miejsce, gdzie
mo˚na spotkaç z∏ego ducha – i trzeba
go pokonaç, jeÊli chce si´ pozostaç
z Bogiem. Wówczas Bóg przygotuje
nam miejsce na pustyni, gdzie b´dziemy ˚yli w ∏asce i ∏askà, wiemy bowiem,
˚e woda jest tak˚e symbolem ∏aski.
Jak Matka Bo˚a postrzega Medziugorje? Jako miejsce, z którego tryska ˝ród∏o ∏aski, „oaza”, jak sama mówi w jednym z or´dzi: miejsce, gdzie
Jej dzieci mogà przyjÊç napiç si´ czystej wody, wyp∏ywajàcej z boku Chrystusa. Woda b∏ogos∏awiona, Êwi´ta woda. Zawsze, gdy modl´ si´ w lasku ko∏o mojego domu i przy∏àcza si´ do mnie
grupa pielgrzymów, dostrzegam, jak
z wolna zachodzà w nich zmiany. Mog∏abym zrobiç im zdj´cie przed i po od-

mówieniu ró˚aƒca, by pokazaç, jak
przeobra˚ajà si´ ich twarze: wydajà si´
zupe∏nie innymi lud˝mi!
Medziugorje to miejsce niezwyk∏ej
modlitewnej ∏aski. Matka Bo˚a pragnie nas nià obdarzyç i chce, abyÊmy,
mieszkaƒcy wioski i pielgrzymi, stali
si´ owocami, zdatnymi do jedzenia,
i abyÊmy dali si´ innym, którzy ciàgle
jeszcze w´drujà przez pustyni´, g∏odni
i spragnieni.

Nieprzyjaciel Medziugorja
Musimy chroniç t´ oaz´, poniewa˚
z∏y duch jest tutaj bardzo czujny, wkrada si´ mi´dzy ludzi pragnàcych wspólnie go zwalczaç, siejàc mi´dzy nimi
niezgod´ i psujàc ich jednoÊç. Chcia∏by
te˚ pozbawiç nas wody, tego jednak
nie zdo∏a dokonaç, poniewa˚ wyp∏ywa
ona od Boga, a Bóg jest Bogiem! Mo˚e jednak zanieczyÊciç wod´, mo˚e
wprowadzaç zam´t, przeszkadzaç pielgrzymom zanurzyç si´ w modlitwie,
w s∏uchaniu or´dzi Matki Bo˚ej, sprawiajàc, ˚e nie dotrà do ich sedna i zagubià si´ wÊród ma∏o znaczàcych drobiazgów. „Szatan chce zmieniç pielgrzymów w ciekawskich”. Do Medziugorja przybywajà ludzie szukajàcy nie
tylko Matki Bo˚ej, ale po prostu rozrywki. Przyje˚d˚ajà tu z pobliskich
miejscowoÊci, z Citluk, Ljubuski, Mostaru, Sarajewa czy Splitu, poniewa˚
wiedzà, ˚e w Medziugorju zbiera si´
ca∏y Êwiat w pigu∏ce, co nigdy przedtem nie zdarzy∏o si´ w tym regionie.
Nie brak równie˚ i takich, którzy
wprawdzie spodziewajà si´ czegoÊ po
pobycie w Medziugorju, wiele jednak
zale˚y od sposobu, w jaki przygotowali ich przewodnicy. Widzia∏am mnóstwo grup, które powraca∏y do domu
nie zrozumiawszy prawdziwego znaczenia zachodzàcych tutaj wydarzeƒ.
Dzia∏o si´ tak, poniewa˚ nie modlili si´
w∏aÊciwie i tracili czas na pustà bieganin´, nie przyjàwszy prawdziwego or´dzia Medziugorja – dotkni´cia ∏aski.
Takie osoby dwojà si´ i trojà, chcàc
sfotografowaç wszystko i wszystkich.
W ten sposób nigdy jednak nie zdo∏ajà
zanurzyç si´ w modlitwie! Wszystko
zale˚y w ka˚dym razie od zdolnoÊci
i duchowej g∏´bi przewodnika. To cudowne, gdy ma on tylko jeden cel: poprowadziç dusze ku nawróceniu
i prawdziwemu pokojowi serca! (cdn)
s. Stefania Consoli

Pobratymstwo
Niech b´dzie pochwalony Jezus
Chrystus!
„Jak ∏ania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo˚e!” Ps 42,2.
Sens tego psalmu ma o wiele g∏´bszy
wymiar, ni˚ wskazujà na to poetyckie
s∏owa. Zawarta jest w nich odwieczna
t´sknota ludzkiego serca za Bogiem, za
Jego bliskoÊcià – za Jego Pokojem!
W or´dziu z 25 lutego, Maryja, nasza
Matka, wzywa nas do modlitwy z g∏´bi
szczerego serca. JeÊli to serce jest naprawd´ szczere, wtedy ∏atwo rozpoznaje, ˚e ˚ycie bez Boga jest ˚yciem „na
pustyni”, gdzie nie ma ˚ycia, pi´kna, radoÊci, gdzie wszystko traci swój sens...
Poniewa˚ cz∏owiek „zatrzasnà∏
drzwi” przed Bogiem i przed wszystkim
co od Boga pochodzi, Êwiat przemieni∏ si´
w PUSTYNI¢, przez którà od czasu do
czasu przewalajà si´ burze beznadziejnoÊci, pozostawiajàce za sobà jeszcze wi´kszà ciemnoÊç, niepokój i nieszcz´Êcia...
Kryzys pokoju, który ostatnio obserwujemy, nie jest przecie˚ wynikiem negatywnych zachowaƒ ludzi ani od wczoraj ani
nawet od kilku ostatnich lat. Brak pokoju
w Êwiecie jest wynikiem niezadowolonych i egoistycznych serc. Niepokój, zalewajàcy obecnie Êwiat jak rwàca rzeka,
zrodzi∏ si´ w tym momencie, kiedy
w cz∏owieku powsta∏a myÊl, ˚e on sam,
bez Bo˚ej pomocy, zapewni przysz∏oÊç
dla siebie i nast´pnych pokoleƒ.
W tym or´dziu matka Bo˚a wzywa
nas do pokory, do ca∏kowitego zawierzenia i do pe∏nej skruchy modlitwy.
Tylko taka modlitwa mo˚e wznieÊç si´
ku Bogu. Matka Bo˚a mówi, ˚e to or´dzie jest identyczne z or´dziem sprzed
dwudziestu jeden laty: „tylko modlitwà
i postem mo˚na wstrzymaç wojny!”
Ci, którzy Jej wtedy uwierzyli, ujrzeli
owoc swojej wiary – WOLNOÂå.
Uwierzmy wi´c Maryi i tym razem.
Wspólnie z Nià módlmy si´ o nowe
przymierze pomi´dzy Niebem i Ziemià,
o nowe spotkanie cz∏owieka z Bogiem!
ProÊmy Jezusa aby wyla∏ zdroje swojego
MI∑OSIERDZIA na ka˚de serce, ka˚dà
rodzin´, ca∏y KoÊció∏ i na Êwiat ca∏y.
W tej intencji, rozwa˚ajàc s∏owa
ostatniego or´dzia – „odmawiajcie codziennie koronk´ do Mi∏osierdzia
Bo˚ego oraz zachowujcie post w Êro-
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dy i piàtki w intencji Królowej Pokoju!” Pokój i Dobro!
o. Jozo Zovko
P. S. Informujemy cz∏onków Apostolatu „Nawiedzenie” o zorganizowanym wyje˝dzie do Sirokiego Brijegu na
X Zjazd Pobratymstwa. Informacje
w Redakcji.

Serwis Rodzinny
Wzrastanie dzieci
Królowej Pokoju
W dniach 6-9 marca w ∑agiewnikach odby∏o si´ spotkanie uczestników
rekolekcji u Ojca Jozo z kolejnych
trzech lat. Przez ten ca∏y rok trwa∏am
w wiernej modlitwie w intencji wszystkich uczestników, którzy zostali obdarowani tà wielkà ∏askà i odpowiadajàc
na nià wyjechali do Sirokiego Briegu
w roku 2002. By∏am Êwiadkiem rozmów wielu pielgrzymów wyra˚ajàcych
swoje pragnienie bycia blisko tego˚ kap∏ana, s∏uchania Jego nauk, przyjmowania b∏ogos∏awieƒstwa z Jego kap∏aƒskich ràk lub chocia˚ zobaczenia Go na
w∏asne oczy. Otrzymujàc od Pana ∏aski
wypraszane przez Niego, zostaje On
w naszych sercach i jesteÊmy Panu
i Matce KoÊcio∏a, Królowej Pokoju
wdzi´czni za Jego wiernà pos∏ug´ i autentycznoÊç.
ZgromadziliÊmy si´ o godzinie 15-tej
w Bazylice Nowej. W∏aÊnie tego dnia
wp∏yn´∏y dokumenty z Watykanu przyznajàce jej tytu∏ Bazyliki Mniejszej.
Dzieli∏ si´ tà radoÊcià, ks. kustosz po zakoƒczonej Mszy Êw. Trwaç na modlitwie do Mi∏osierdzia Bo˚ego w godzinie wyznaczonej przez Zbawiciela
i w tym miejscu jest ∏askà.
W moim sercu utrwali∏o si´ wielu
ludzi z tego wyjazdu, zatem spotkanie
z nimi wywo∏ywa∏o tak˚e mojà ciekawoÊç: co u nich, jak prze˚yli ten kolejny
rok w szkole Maryi, jak radzili sobie
z trudnymi sprawami, gdy˚ wzrastaç
w tej szkole mo˚na tylko przez modlitw´, wiernoÊç or´dziom, trud, wyrzeczenia i walk´. KiedyÊ ksiàdz pielgrzymujàcy z nami powiedzia∏: piszcie swoje notatniki. PomyÊla∏am, ˚e ˚artuje,
a On mówi∏ prawd´. Szczerze wzruszy∏am si´ spotykajàc ks. Stefana. WitaliÊmy Go bardzo serdecznie, tak jak

w Medziugorju, wyra˚ajàc naszà mi∏oÊç. Przyjecha∏, aby byç z nami chocia˚
t´ chwilk´ czasu, który wygospodarowa∏ z trudem. I to jest dla nas jasne
Êwiadectwo. Dzieli∏ si´ ˚yciem swojej
parafii, w której ka˚de Bo˚e dzie∏o jest
radoÊcià Jego kap∏aƒskiego serca. Wyrazi∏ swój zachwyt i zdumienie z sensu
podj´cia postów, w czasie których boli
g∏owa i to jest prawid∏owoÊç o bardzo
g∏´bokim znaczeniu. Siedzia∏ na koƒcu
sali, poÊród nas i by∏ nam bardzo bliski.
Nast´pnego dnia przyjecha∏ do nas ks.
Ryszard, tak˚e na chwilk´. Spojrzenie,
g∏´boki uÊmiech, serdecznoÊç przywitania jest tak naturalna, bo p∏ynàca z serca. ObecnoÊç naszych kap∏anów – przez
ca∏y czas by∏ z nami ks. Janusz – wnosi∏a radoÊç i poczucie bezpieczeƒstwa,
gdy˚ to w∏aÊnie Oni najszybciej rozumiejà dzieci Królowej Pokoju.
Ka˚dy dzieƒ rozpoczynaliÊmy
i koƒczyliÊmy wspólnà modlitwà ró˚aƒcowà. Wieczorem serca nasze bieg∏y do
Matki Bo˚ej Cz´stochowskiej i ∏àczyliÊmy si´ w modlitwie Apelem Jasnogórskim. By∏ czas na indywidualnà modlitw´ przed NajÊwi´tszym Sakramentem
a w piàtek przeszliÊmy w modlitwie
Drogà Krzy˚owà naszego Zbawiciela.
G∏ównym tematem prowadzàcym by∏a modlitwa S∏owem Bo˚ym. Jak zatem ˚yç S∏owem Bo˚ym na co dzieƒ?
Aby zostaç uczniem trzeba mieç nauczyciela. Naucza∏ nas Ks. Daniel Banaszkiewicz SDS z Centrum Formacji
Duchowej z Krakowa. Zachowanie S∏owa Bo˚ego przez cz∏owieka poprzez
rozwa˚anie, umi∏owanie i przyj´cie
w sercu jest drogà prowadzàcà do coraz
bli˚szego poznania naszego Zbawiciela
a tak˚e poznania i wype∏nienia Jego woli. To jest troskà naszej Matki, gdy˚ Ona
pragnie zjednoczenia naszych serc
z Sercem Swojego Syna. Zatem Êwi´toÊç Jej dzieci mo˚liwa jest do osiàgni´cia w ka˚dej sytuacji naszego ˚ycia
i w naszej codziennoÊci. Potrzebna jest
szczera intencja serca.
S∏owa Ks. Daniela zapada∏y w moje
serce i stawa∏y si´ Êwiat∏em. Ciàgle jest
coÊ do zrobienia. Wy∏ania∏y si´ niedociàgni´cia, zaniedbania, tak˚e niewinne ∏agodne wypadanie z drogi poprzez niewiernoÊç w modlitwie rachunkiem sumienia. Zastanawia∏am si´, jakie zobowiàzania podjàç na okres Wielkiego Postu.
WczeÊniej coÊ g∏´bszego nie jawi∏o si´
w moim umyÊle. A tam natychmiast sta∏o
si´ jasne! Pog∏´biç milczenie, zachowaç

wiernoÊç S∏owu na ka˚dy dzieƒ i trwaç
w modlitwie rachunkiem sumienia.
Modlitwa rachunkiem sumienia
s∏u˚y cz∏owiekowi wierzàcemu odczytaç i poznaç wol´ Bo˚à. Rachunek sumienia staje si´ modlitwà i ma duchowà
skutecznoÊç tylko wtedy gdy jest kontynuacjà modlitwy osobistej. Wiemy, ˚e
prawdziwa modlitwa winna prowadziç
do odnajdywania Boga we wszystkich
rzeczach realnego ˚ycia. Codzienny rachunek sumienia zmierza do rozwoju
serca, by uczyniç je zdolnym do rozeznawania co godne, sprawiedliwe i Bogu mi∏e. Âwi´ty Ignacy wyodr´bni∏
pewne etapy jakby fazy tej modlitwy rachunkiem sumienia. Jest to;
1. Âwiadome dzi´kczynienie –
chrzeÊcijanin wzrastajàcy w wierze coraz wyra˝niej dostrzega jak bardzo jest
obdarowany, jak wszystko co go otacza,
jest odbiciem blasku i chwa∏y Boga Mi∏oÊci. Dostrzega swoje duchowe ubóstwo. Dzi´kczynienie, którym rozpoczyna si´ rachunek sumienia otwiera
nasze oczy i serca na dary, które z woli
Bo˚ej sta∏y si´ naszym udzia∏em np. ˚ycie, chwila na spo˚ywanie posi∏ku,
uÊmiech osoby, którà spotka∏em, czas
na prac´, czas dobrej i pi´knej rozmowy, gest pe∏en mi∏oÊci, a tak˚e to co by∏o trudne... itp.
2. ProÊba o Êwiat∏o – w rachunku sumienia nie chodzi tylko o analiz´ przebytej drogi, o stwierdzenie jestem dobry
lub z∏y. Chodzi o spojrzenie na swoje
/prace/, ˚ycie proszàc Ducha Âw.
o oÊwiecenie serca o otwarcie oczu na
to, co si´ Bogu podoba∏o w dniu dzisiejszym, a co sprzeciwia∏o si´ Jego wezwaniu do Êwi´toÊci.
3. Konkretny przeglàd naszych czynów – przechodzàc godzina po godzinie
poznaj´ swoje myÊli, uczucia, s∏owa
i czyny. Celem podstawowym jest tu
spojrzenie w Êwietle wiary na to, co
mia∏o miejsce od ostatniego rachunku
sumienia: np. co si´ w nas wydarzy∏o?,
jakie uczucie pojawi∏o si´ w nas /dzi´kuj´ za dobre, przepraszam za z∏e/, czego Bóg od nas oczekiwa∏?, jakà prac´
Bóg w nas wykona∏?
Mamy coraz uwa˚niej spoglàdaç na
nasze uczucia, postawy, na ró˚ne napi´cia. Z pomocà Bo˚à mamy patrzeç na to
co z∏e w nas bez przera˚enia, ale traktowaç musimy to powa˚nie, trwajàc
w ÊwiadomoÊci, ˚e w∏aÊnie tutaj w centrum naszej uczuciowoÊci, czasem pokrytej mrokiem, cz´sto spontanicznej

~9~
przebywa Bóg z nami w sposób najbardziej osobisty.
To co powinno towarzyszyç modlitwie rachunkiem sumienia na tym etapie
to oczywiÊcie skrucha i ˚al za grzechy,
radoÊç i pokój w tym co dobre.
4. Postanowienie pe∏ne nadziei –
spoglàdajàc ze skruchà na wydarzenia
dnia dzisiejszego /te grzeszne/ pragniemy poznaç ku czemu mamy zwróciç
swoje serce w dniu nast´pnym patrzymy ku przysz∏oÊci, która jest ˝ród∏em tej
nadziei, którà jest oczywiÊcie ufnoÊç
w moc Chrystusa, w to, ˚e mamy udzia∏
w zwyci´stwie Jezusa Chrystusa.
Modlitwa rachunkiem sumienia domaga si´ pokoju i cierpliwoÊci. Nie nale˚y si´ np. wysilaç za co mog´ dzi´kowaç, poniewa˚ mo˚e to doprowadziç do
licznych i niepotrzebnych rozproszeƒ.
Niech dzi´kczynienie za dobrodziejstwa Bo˚e wyp∏ywajà z serca. Je˚eli nie
czujemy potrzeby dzi´kczynienia z pokorà proÊmy Boga, Dobrego Ojca, aby
udzieli∏ tej ∏aski.
W niedziel´ ostatnia Msza Êw.
i Ewangelia o kuszeniu Chrystusa.
Uczeƒ Pana nie ma innej drogi, lecz takà, jakà przeszed∏ jego Mistrz. Wracam
do swojej codziennoÊci, w której mam
wzrastaç, a zatem trudziç si´ i walczyç.
Nie jestem sama. Jest ze mnà nasza
Matka. Ta ÊwiadomoÊç Jej obecnoÊci
jest radoÊcià, nadziejà i ufnoÊcià na tej
drodze. A warto iÊç tà drogà, gdy˚ dzieci Królowej Pokoju majà ju˚ ambicje
stawania si´ coraz lepszymi, aby serce
ich Âwi´tej Matki radowa∏o si´ z nas
i aby mog∏a si´ nami pos∏ugiwaç do
Swoich spraw. Zawsze, kiedy jestem we
wspólnocie Królowej Pokoju odczuwam, ˚e jestem sobà, ˚e jest to wspólnota i ˚e ludzie nawzajem nie sà sobie
oboj´tni. A pojemnoÊç jej jest nieograniczona, jak Niebo jest dla wszystkich,
którzy chcà. Ludzie ró˚nych zawodów,
stanu i wieku. Najm∏odszym uczestnikiem by∏a Weronika – 2 miesiàce. Przyby∏a zaraz po swoim chrzcie wraz z rodzicami i babcià z Warszawy.
Na zakoƒczenie spotkania ustawiamy
si´ do grupowego zdj´cia. Nie wiem czemu „coÊ” wypycha mnie z sali. Mia∏am
jeszcze pójÊç do Kaplicy. Wysz∏am wi´c.
Na dziedziƒcu widz´ jak siostra zakonna
szamocze si´ z m∏odà dziewczynà. Wzywa pomocy i to szybko. Wo∏a: pomó˚cie
mi, bo jà strac´. Biegn´ wi´c, bo jestem
najbli˚ej. Brewiarz siostry làduje na ziemi. Ale siostra wzywa m´˚czyzn. Potrze-

ba tu si∏y. Pokój, opanowanie, rozwaga –
b∏ogos∏awi´ dziewczyn´ b∏ogos∏awieƒstwem Królowej Pokoju. Spotykajà si´
nasze oczy. Powierzam jà w modlitwie
Mi∏osiernej Matce Boga. Wzywam tak˚e
Micha∏a Archanio∏a. Odczuwam w sercu
wspó∏czucie i ból! Gdzie˚ ta m∏oda
dziewczyna bywa∏a, ˚e zachorowa∏a na
najgorszà chorob´, jaka mo˚e dotknàç
cz∏owieka!? A lekarzem jest tylko Mi∏osierdzie Bo˚e.
Wyra˚am Panu wdzi´cznoÊç za objawienie Jego Mi∏osierdzia w naszej Ojczy˝nie i coraz g∏´biej doÊwiadczam,
jak jest Ono nam potrzebne. Nam
i Êwiatu ca∏emu. Szcz´Êç Bo˚e!
Irena

ECHO Echa
Odpowied˝ na wezwanie!
„Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie!” – tak mówi do nas co
miesiàc Matka Bo˚a. My, Jej dzieci, odpowiadamy na to wezwanie w ró˚ny
sposób.
U mnie zacz´∏o si´ zwyczajnie: przyjecha∏em do Medziugorja. Tutaj otrzyma∏em ró˚aniec, mój cudowny ró˚aniec
(choç to tylko drewniane paciorki nanizane na sznurek), który zmieni∏ moje
˚ycie. To on przemieni∏ mnie pielgrzyma „z przypadku” w organizatora
i przewodnika pielgrzymek, oraz przyczyni∏ si´ do za∏o˚enia Stowarzyszenia
Matki Bo˚ej Królowej Pokoju i Pojednania. Teraz trwa nieustanna pielgrzymka po Sanktuariach Maryjnych
Europy, np.: Wilno – Lwów, Fatima –
Medziugorje.
Na trasie naszych ró˚aƒcowych pielgrzymek spotka∏em i spotykam bardzo
wielu biednych ludzi, a przede wszystkim dzieci. Pomagamy wszystkim. Jednà z form pomocy sà organizowane
przez nas wakacje dla dzieci z Litwy
i Ukrainy. Rodziny tych dzieci sà na-

prawd´ bardzo biedne. Zdarza si´, ˚e
z braku pieni´dzy ani rodzice ani dzieci nie majà potrzebnych dokumentów.
Wtedy trzeba pomóc rodzicom w uzyskaniu dokumentów, a dopiero potem
rodzice mogà wyrobiç dzieciom dokumenty potrzebne do wyjazdu. W tym
roku podczas wakacji, w dniach od 6 –
19 lipca, chcemy pokazaç dzieciom
w Polsce: Bia∏ystok, Âwi´tà Lipk´,
Gietrzwa∏d, Trójmiasto, Malbork,
Gniezno, Lednic´, Licheƒ, Cz´stochow´, Kraków, ∑agiewniki, Wieliczk´,
Zakopane, Wadowice, Kalwari´ Zebrzydowskà, Ojców, Warszaw´, Loretto k. Wyszkowa.
Dlatego zwracamy si´ do wszystkich
kochajàcych Ró˚aniec Êw. i Matk´ Bo˚à, którzy mieszkacie na trasie naszej
pielgrzymki ale i nie tylko o pomoc.
Mo˚ecie nam pomóc np.: przy szukaniu
taniego zakwaterowania i wy˚ywienia
grupy, jako przewodnicy w danym
miejscu, zorganizowania transportu lub
w inny sposób, który Duch Âwi´ty wam
podpowie.
Osoby ch´tne do pomocy proszone sà
o kontakt ze: Stowarzyszeniem Matki
Bo˚ej Królowej Pokoju i Pojednania,
15-349 Bia∏ystok, ul. Dubois 20/58,
tel. (85) 66 33 664, kom. 0602 718 753
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku –
Grzegorz Mieszków
*****
Do dzie∏ mi∏osierdzia wezwa∏ nas Ojciec Âwi´ty na B∏oniach Krakowskich
podczas ostatniej swojej wizyty w Polsce. Jest okazja, aby uczyniç dobrze cz∏owiekowi w potrzebie. Joasia jest osobà
g∏uchoniemà, celujàcà studentkà II roku
Pedagogiki Specjalnej na KUL –u. Aby
takie wyniki osiàgnàç musi wykazaç
ogrom pracy, wyrzeczeƒ i trudu. Do tej
pory korzysta∏a z pomocy kilku osób
o dobrym sercu, które pomaga∏y w przepisywaniu wyk∏adów z nagranych kaset
magnetofonowych, gdy˚ to jest tylko jedyna droga z której mo˚e korzystaç, aby
si´ uczyç. Wyk∏adów jest coraz wi´cej,
dobrych serc w jej Êrodowisku coraz
mniej. Dlatego ten apel i proÊba do Czytelników „Echa”, którzy s∏u˚à czasem,
majà magnetofon i pragnà pomóc, aby
pomogli w przepisywaniu wyk∏adów Joasi. Nie jest wa˚ne gdzie mieszkacie,
gdy˚ Joasia mo˚e kasety wys∏aç w ka˚dy
zakàtek Polski. Osoby ch´tne do pomocy
proszone sà o kontakt listowy do: Joanna
∑uczycka, ul. Konstantynów 1/D, p.
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1021, 20-708 Lublin, lub telefoniczny do
mamy – 075/7678860. Bóg zap∏aç.

Kàcik wydawniczy
s. Emmanuel Maillard (Wspólnota
B∏ogos∏awieƒstw)
„Dzieci, Pomó˚cie
Mojemu Sercu Zwyci´˚yç!”: „Fatima
wcià˚ trwa!”
Drodzy Rodzice!
Dzi´ki tej ksià˚ce w sercu Waszego
dziecka mo˚e wytrysnàç ˝ród∏o pokoju
i mi∏oÊci, które pop∏ynie na ca∏à Waszà
rodzin´, a nawet znacznie dalej. Wasza
rola jest tutaj bardzo wa˚na, gdy˚ dziecko
prze˚yje t´ przygod´ albo g∏´biej, albo
bardziej powierzchownie – w zale˚noÊci
od tego, w jaki sposób przyjdziecie mu
z pomocà. Sprawicie dziecku ogromnà
radoÊç, wprowadzajàc je w t´ histori´
z entuzjazmem. Dziecko b´dzie czu∏o si´
zach´cone, jeÊli zobaczy, i˚ liczycie na
jego powa˚ne i pe∏ne zaanga˚owanie.
Wasze troskliwe towarzyszenie mu krok
po kroku i Wasza duma z ka˚dego zwyci´stwa b´dzie dla niego pomocà. O ile˚
ra˝niej b´dzie czu∏o si´ wiedzàc, ˚e jesteÊcie blisko, gotowi odpowiedzieç na jego
pytania i w ten sposób podzieliç si´ z nim
tym, co w Was najlepsze. Dzi´kuj´ z ca∏ego serca!
Kochane Dzieci!
13 maja 1967 roku, z okazji pi´çdziesiàtej rocznicy objawienia si´ Matki
NajÊwi´tszej trojgu pastuszkom, uda∏em si´ do Fatimy wraz z Ojcem Âwi´tym Paw∏em VI. PoszliÊmy modliç si´
przy grobie Hiacynty, w bocznej kaplicy bazyliki. Tam siostra ∑ucja nagle
rozp∏aka∏a si´. Biskup Fatimy odwróci∏
si´ do mnie i powiedzia∏: – „Wiesz dlaczego siostra ∑ucja p∏acze?” Poniewa˚
uwa˚a, ˚e nie wykona∏a wszystkiego,
o co Matka Bo˚a jà poprosi∏a. Boi si´,
˚e nie wype∏ni∏a zadania. Faktem jest,
˚e Hiacynta tu˚ przed Êmiercià przypomnia∏a jej s∏owa Matki Bo˚ej: „∑ucja
b´dzie ˚y∏a bardzo d∏ugo, by ustanowiç
w Êwiecie kult Niepokalanego Serca
Maryi – by dobro zwyci´˚y∏o z∏o”.
Wiecie, kochane Dzieci, dlaczego nasza Mama z nieba nie przeprowadzi∏a
jeszcze wÊród ludzi swojego planu mi-

∏oÊci i pokoju? Poniewa˚ brakuje Jej
Waszej pomocy! Czy chcecie, idàc za
przyk∏adem trójki pastuszków z Fatimy, ofiarowaç Jej Wasze serca, by
nasta∏o wreszcie na ziemi królestwo
mi∏oÊci i pokoju? Mama z nieba potrzebuje ka˚dego z Was i równie˚ do
Was kieruje proÊb´: „Dzieci, pomó˚cie
mojemu Sercu zwyci´˚yç!”
Biskup Paolo Hnilica SJ
Ta historia zdarzy∏a si´ naprawd´
Oto historia trojga ma∏ych, bardzo
ubogich dzieci z Fatimy w Portugalii.
Ile mieli lat? – Mniej wi´cej tyle co
ty: ∑ucja, która by∏a najstarsza, mia∏a
lat dziewi´ç, najm∏odsza, Hiacynta,
mia∏a lat szeÊç, a Franciszek, który by∏
Êredni, mia∏ lat osiem.
Co robili? – To, co zwykle robià
dzieci na wsi. Byli pastuszkami – paÊli
owce na zboczach pobliskich wzgórz.
Wychodzàc z domu, zabierali ze sobà
coÊ do jedzenia, by nie czuç g∏odu w porze obiadu. Latem, w po∏udnie, gdy
s∏oƒce pra˚y∏o najmocniej, chronili si´
w cieniu drzew i ska∏. Czasami równie˚
bawili si´. Hiacynta by∏a bardzo weso∏a
i pe∏na ˚ycia, zawsze chcia∏a wygrywaç.
Franciszek natomiast by∏ ch∏opcem bardzo subtelnym i zrównowa˚onym.
Jak wyglàda∏a ich modlitwa? Nie
bardzo przyk∏adali si´ do niej. Po obiedzie odmawiali ró˚aniec, ale – ˚eby by∏o
szybciej – na ka˚dym paciorku mówili
tylko pierwsze s∏owa modlitwy „ZdrowaÊ Maryjo” i... w trzy minuty by∏o po
wszystkim. Dlaczego? Dlatego, ˚e
spieszno im by∏o do zabawy! Hiacynta
uwielbia∏a ma∏e, bia∏e owieczki. Cz´sto
wchodzi∏a w Êrodek stada, bra∏a owieczki na kolana, ca∏owa∏a je, a nawet nosi∏a
na r´kach. Gdy pytano jà, dlaczego tak
robi, odpowiada∏a: „Chc´ byç jak Jezus –
ten na obrazku, który dosta∏am. On te˚
trzyma w ramionach ma∏à owieczk´!”
W jakiÊ czas potem, na krótko przed
Wielkanocà 1916 roku, zdarzy∏o si´ coÊ
przedziwnego: dzieciom ukaza∏ si´
Anio∏. Mia∏ wyglàd m∏odzieƒca, a raczej ch∏opca w wieku oko∏o czternastu
lat. By∏ bardzo, bardzo pi´kny. Bi∏ od
niego blask silniejszy od blasku promieni s∏onecznych odbijajàcych si´ od bia∏ego Êniegu.
Nie bójcie si´ – powiedzia∏. – Jestem
Anio∏em Pokoju! Módlcie si´ razem
ze mnà!
Anio∏ nauczy∏ dzieci modlitwy, której
dotàd nie zna∏y:

„Bo˚e mój, wierz´ w Ciebie, wielbi´,
ufam i mi∏uj´ Ci´. Prosz´ Ci´ o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie
wierzà, nie wielbià, nie ufajà i Ciebie
nie mi∏ujà”.
Dzieci nie wierzy∏y w∏asnym oczom
i uszom! Zacz´∏y robiç wszystko to,
czego nauczy∏ ich Anio∏ i od tego dnia
serca ich wype∏nia∏a ogromna radoÊç.
Tym bardziej, ˚e Anio∏ powiedzia∏:
Serca Jezusa i Maryi s∏uchajà
uwa˚nie waszych s∏ów i próÊb!
Od tej pory dzieci ju˚ nigdy nie odmawia∏y Ró˚aƒca w poÊpiechu i bez zastanowienia.
Nasi mali pastuszkowie zrozumieli,
˚e Jezus i Maryja s∏uchajà uwa˚nie ka˚dego s∏owa ich modlitwy. Dlaczego?
Dlatego, ˚e Bóg kocha dzieci! Kocha je
w sposób szczególny. Równie˚ Pan Jezus, kiedy ˚y∏ na ziemi, mówi∏: „Pozwólcie dzieciom przychodziç do
Mnie”, a gdy przychodzi∏y, bra∏ je w ramiona i tuli∏. Wiedzàc o tym, Hiacynta,
Franciszek i ∑ucja cz´sto kl´kali, by odmówiç modlitw´, której nauczy∏ ich
Anio∏. Latem nast´pnego roku, gdy
pewnego dnia bawili si´ ko∏o studni,
Anio∏ ukaza∏ si´ im ponownie i rzek∏:
Co robicie? Módlcie si´, módlcie si´
wiele. NajÊwi´tsze Serca Jezusa i Maryi chcà wam okazaç mi∏osierdzie. Ze
wszystkiego, co mo˚ecie, sk∏adajcie
Bogu ofiar´, jako akt zadoÊçuczynienia za grzechy, którymi jest obra˚any
oraz za nawrócenie grzeszników.
∑ucja zapyta∏a: „Co znaczy ofiarowaç
Panu Bogu swoje wyrzeczenia?” Anio∏
wiedzia∏, ˚e dzieci sà jeszcze ma∏e, niewiele rozumiejà, ale sà pe∏ne dobrej woli. Cierpliwie t∏umaczy∏ im, jak ofiarowaç swoje wyrzeczenia Panu Bogu
i dlaczego sà one dla Boga czymÊ tak
cennym – zw∏aszcza jeÊli ofiarowane sà
z mi∏oÊcià, z ca∏ego serca! Od tej pory
˚ycie dzieci uleg∏o g∏´bokiej przemianie. Ka˚de z nich wr´cz szuka∏o okazji,
by zrezygnowaç z czegoÊ lub zrobiç dobry uczynek i ofiarowaç to Jezusowi
i Maryi. Kiedy coÊ je bola∏o lub gdy
w upalne dni by∏o im za goràco, znosi∏y
to bez s∏owa skargi. Gdy dosta∏y coÊ
s∏odkiego, dzieli∏y si´ tym z innymi
dzieçmi z uÊmiechem na twarzy.
Wszystko to mia∏o przygotowaç ich serca na coÊ jeszcze wspanialszego ni˚
ukazanie si´ Anio∏a. DomyÊlasz si´ ju˚,
o jakie wydarzenie chodzi?
Zbli˚a si´ maj – miesiàc Maryi. Zapraszamy dzieci, by da∏y Maryi spe-
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cjalny prezent. Jest nim (dziewi´ciodniowa) Nowenna, zamieszczona
w ostatniej cz´Êci ksià˚ki, w postaci
osiemnastu obrazków. Jest to dziewi´ç
mo˚liwoÊci wspó∏uczestnictwa w dziewi´ciu zwyci´stwach (Maryi). Zaleca
si´, by dzieci wykorzysta∏y bia∏o-czarnà
ksià˚eczk´ do kolorowania (która jest
wk∏adkà do ksià˚ki i która zawiera obrazki do Nowenny wyra˚ajàce zwyci´stwo), aby sprawiç niespodziank´ Matce Bo˚ej, ofiarujàc Jej swoje „dzie∏o
sztuki” podczas jednego z ok. 20 Âwiàt
Maryjnych w ciàgu roku. Rodziców,
krewnych, katechetów zapraszamy by,
dzieciom jako prezent, da∏y powy˚szà
ksià˚k´.
Fundacja „DOMINIK”,
ul. Dominikaƒska 2, 02-741 Warszawa,
Tel. / fax: (0-22) 853-52-22
e-mail: fundacja.dominik@dominikanie.pl;

Echo – Archiwum
MEDZIUGORJE 4 cz. 2
Bo˚e Narodzenie 1984
Ale przejd˝my teraz w rejony, gdzie
si´ da „swobodniej oddychaç”. Âwi´to
Niepokalanego Pocz´cia w Medziugorju: pe∏ne Êwiat∏a. Pi´çdziesiàt autokarów i 20.000 osób. Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Jestem szcz´Êliwa, ˚e przybyliÊcie. Módlcie si´ nadal, aby pomóc mi
zrealizowaç moje plany”. Szczególnie
cz´sto powtarza∏y si´ znaki na niebie,
zw∏aszcza 9 i 10. Krzy˚ Êwieci∏, s∏oƒce
taƒczy∏o, gwiazdy zapala∏y si´ jak ogniska, po czym gas∏y, na wzgórzu pojawi∏
si´ ogieƒ, który nic nie spali∏, lecz
przede wszystkim pojawi∏a si´ jaÊniejàca postaç Matki Bo˚ej, stojàcej obok
krzy˚a w z∏otej szacie (patrz psalm 44).
Or´dzie czwartkowe powtarza s∏owa
powiedziane na poczàtku Adwentu (poprzednia kartka): „Zacznijcie kochaç najpierw swojà rodzin´, swoich najbli˚szych, bo je˚eli nie, w jaki sposób b´dzie
mogli pokochaç Mnie?”. Pewna m∏oda
kobieta z Modeny, upoÊledzona, na wózku inwalidzkim, absolutnie niezdolna do
k∏amstwa, opó˝niona w rozwoju umys∏owym, powiedzia∏a z niezwyk∏à radoÊcià, ˚e Matka Bo˚a wzi´∏a jà za r´k´
i zabra∏a jà na spacer do Raju. Pewna
osiemdziesi´cioletnia kobieta przysz∏a
pieszo, na bosaka, pokonujàc 180km!
Marii nie ma, poniewa˚ jest wyczerpana,

Vicka przesz∏a doÊç trudnà operacj´ wyrostka, równie˚ jest nieobecna.
25 listopada b.r. autoryzowany przedstawiciel Prymasa Jugos∏awii oÊwiadczy∏, ˚e decyzja o pielgrzymkach „oficjalnych” dotyczy jedynie regionu Jugos∏awii, i ˚e „nie rozumie dlaczego
niektórzy duszpasterze w∏oscy poczuwajà si´ do tego, by powo∏ywaç si´ na
t´ decyzj´ i wydawaç jeszcze bardziej
restrykcyjne zakazy”.
I oto, na zakoƒczenie, natchnione or´dzie Maryi, które wyp∏yn´∏o niespodziewanie z serca ks. Stefano Gobbi, za∏o˚yciela Maryjnego Ruchu Kap∏aƒskiego,
po tym jak wszed∏ na gór´ objawieƒ
28.11.1984 roku, i odmówi∏ Ró˚aniec.
(Mam to or´dzie dzi´ki pewnej osobie,
która by∏a tam obecna przez przypadek
i za pozwoleniem Ksi´dza nagra∏a je):
„PrzybyliÊcie w to samo miejsce, gdzie
ukaza∏am si´ po raz pierwszy 24 czerwca 81 r, aby wezwaç moje dzieci, które
wybra∏am jako narz´dzia mojego macierzyƒskiego przes∏ania, na te lata, kiedy
wchodzicie w decydujàcà faz´ walki pomi´dzy Mnà, Niewiastà obleczonà
w S∏oƒce, a czerwonym smokiem, który
swojà w∏adzà ciemnoÊci ogarnà∏ ju˚ ca∏y Êwiat, doprowadzajàc ludzkoÊç do
uporczywego i coraz wi´kszego buntu
przeciw Bogu. Przyjmuj´ tu koron´ mi∏oÊci, radoÊci, chwa∏y od wszystkich kap∏anów, zakonników, duchownych
i wiernych mojego ruchu, którzy odpowiedzieli na moje macierzyƒskie zaproszenie do poÊwi´cenia si´ mojemu Niepokalanemu Sercu, zobowiàzujàc si´ do
dochowania absolutnej wiernoÊci Papie˚owi, w∏aÊnie dlatego, aby KoÊció∏ znalaz∏ pomoc do wyjÊcia z kolejnego, g∏´bokiego, bolesnego i gro˝nego podzia∏u.
Otó˚, w∏aÊnie w tym celu, aby wezwaç
ca∏à ludzkoÊç, wybra∏am to miejsce, aby
objawiç si´ tu w nowy sposób, bardziej
nadzwyczajny, czemu towarzyszà cz´sto znaki z nieba, po to, byÊcie zrozumieli, ˚e Mama z nieba w tych czasach
jest zawsze, w ka˚dej chwili, obok ka˚dego z was. Nie szukajcie ˚adnych znaków zewn´trznych, one nie sà dla was.
Nic nie wnios∏yby do tego, co ju˚ zbudowa∏am w waszym ˚yciu. Szukajcie
w waszym wn´trzu znaku, który Ja wam
daj´. Te dwa dni, które tu sp´dziliÊcie sà
wielkim znakiem, który daje wam wasza
Mama z Nieba: pocieszajcie mój matczyny ból, zadawany mojemu sercu, kiedy widz´, ˚e odrzucane sà, równie˚
przez miejscowà hierarchi´, wszystkie

moje wezwania do nawrócenia, do powrotu do Boga, do kroczenia drogà modlitwy, postu i pokuty. To odrzucenie
g∏´boko rani moje Serce Matki. Pocieszajcie mnie w tym bólu, starajcie si´
modliç za Biskupa, kochaç Biskupa
miejscowej diecezji, poniewa˚ potrzebuje on wiele Êwiat∏a i odwagi. Wokó∏
niego jest wiele zdrady i podst´pu, a mój
nieprzyjaciel czyni wszystko, aby sk∏oniç go do otwartego odrzucenia mojego
przyjÊcia tutaj. Nie osàdzajcie go. Nie
osàdzajcie nikogo. Kochajcie coraz
mocniej wszystkich. Módlcie si´, znoÊcie cierpienia, pokutujcie. Teraz moje
dzie∏o post´puje naprzód wed∏ug mojego planu i moje Niepokalane Serce zatryumfuje tak˚e i tutaj, poniewa˚ moje
Êwiat∏o b´dzie si´ coraz bardziej rozprzestrzeniaç po ca∏ym Êwiecie. Podczas
gdy teraz wchodzimy ju˚ w lata, które
zapowiedzia∏am w Fatimie i tu powierzy∏am dzieciom sekrety, których majà
strzec, wskazujàc sprawy pewne. Powierzy∏am je moim anio∏om, którym ciàgle
ukazuj´ si´ z wielkà radoÊcià. Módlcie
si´. Wielu spoÊród waszych braci kap∏anów nale˚àcych do mojego ruchu zatrzyma∏o si´ na drodze poÊwi´cenia; pozwolili zapanowaç nad sobà licznym
ludzkim zmartwieniom. Nie odpowiadajà ju˚ ze szczodrobliwoÊcià dzieci na
plan, który mam dla nich. Dlatego
oczyszcz´ mój ruch poprzez cierpienia
wewn´trzne i zewn´trzne, wk∏adajàc
naƒ coraz ci´˚szy krzy˚, g∏´boki jak morze, poniewa˚ Ja kocham was wszystkich w Moim Synu, um´czonym
i ukrzy˚owanym. Odpowiadajcie z radoÊcià i ufnoÊcià na moje macierzyƒskie
zaproszenie. Ja przynosz´ sercom pokój.
Przyjmuj´ proÊby, które mi tu przynosicie i obiecuj´ daç wam ∏aski, o które
mnie prosicie. To sà cuda wi´ksze od
znaków, które czasami mog´ dawaç zewn´trznie, aby doprowadziç moje dzieci
do wiary. Wy ju˚ wierzycie. Wy ju˚ jesteÊcie w moim Sercu. Wy ju˚ jesteÊcie
w moim ˚yciu. A ja dla ka˚dego z was
jestem najczulszà Matkà. Wraz z Papie˚em, za którego musicie wiele si´ modliç, poniewa˚ zbli˚a si´ godzina jego
ofiary, wraz z wszystkimi kap∏anami
mojego maryjnego ruchu kap∏aƒskiego,
rozproszonymi po ca∏ym Êwiecie,
zw∏aszcza zaÊ za tych, którzy cierpià fizycznie i moralnie, wraz z wszystkimi
osobami zakonnymi, szczególnie tymi,
którzy ˚yjà ˚yciem ofiary, nieustannej
modlitwy, aby wspieraç ich w zakonach
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klauzurowych, za wszystkich wiernych,
którzy mnie si´ poÊwi´cili i nale˚à do
moich cennych oddzia∏ów, wraz z waszymi najbli˚szymi, ze wszystkimi osobami, które kochacie, ze wszystkimi duszami, które wam zosta∏y powierzone,
b∏ogos∏awi´ was wszystkich w Imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen”.
S∏owa Matki Bo˚ej znów skierowa∏y
wszystko na w∏aÊciwy tor. Polemika,
chocia˚ jest konieczna, aby wykazaç
b∏àd i nie dopuÊciç tym samym do oszukania maluczkich i s∏abych, którzy ∏atwo si´ gorszà wobec s∏ów, które zdajà
si´ byç bezwzgl´dne; polemika, jak powiedzia∏em, zawsze jest jakàÊ konfrontacjà, cz´sto potyczkà z drugim cz∏owiekiem, ze szkodà dla mi∏oÊci. S∏owa
Matki Bo˚ej sà natomiast pe∏ne mi∏oÊci
Bo˚ej i macierzyƒskiej zarazem, a co za
tym idzie, wolne od uprzedzeƒ i ludzkich ograniczeƒ.
Poza tym ∏atwo jest rozwodziç si´ nad
sensacjami, nad ciekawostkami, jak
równie˚ nad poszukiwaniem nadzwyczajnych znaków, zapominajàc przy
tym o jedynej rzeczy, którà zawsze powtarza Matka Bo˚a: „Prosz´ was tylko
o to, byÊcie si´ nawrócili, i ˚ebyÊcie nawrócili si´ szybko. Módlcie si´, módlcie
si´, módlcie si´, a wszystko zrozumiecie. Reszta tylko was rozprasza”.
My ociàgamy si´ i ciàgle k∏ócimy si´,
˚eby nasze racje znalaz∏y miejsce w systemie, który im przeczy. ChcielibyÊmy
wszystko objàç logikà czysto ludzkà.
Tymczasem, gdy mamy do czynienia
z czymÊ ponadnaturalnym, to wszystko
pryska. Równie˚ i w Medziugorju Êcierajà si´ dwa sposoby postrzegania cz∏owieka: sposób Bo˚y, i sposób czysto ludzki.
Medziugorje, to prawdziwe Medziugorje, jest modlitwà, ofiarà, ∏askà, której nie
os∏abia mulista fala Êwiatowego ˚ycia.
Jest tu bogactwo darów Bo˚ych, darów
màdroÊci i rozumu, „abyÊcie byli bez zarzutu” (1 Kor 1); doÊwiadczenie charyzmatów i znaków proroczych, zupe∏nie
ju˚ ignorowanych w naszych koÊcio∏ach,
bogatych w ca∏kiem inne dobra.
Jest to Êwiat trwajàcy w komunii wiary i mi∏oÊci, którego nie da si´ objàç ˚adnymi kalkulacjami ani zawi∏oÊciami
kruczków prawnych. Nie da si´ go zrozumieç pozostajàc biernym obserwatorem. Gospa wezwa∏a widzàcych i wiernych do wielkiego wysi∏ku majàcego na
celu uratowanie Êwiata, któremu zagra˚a
katastrofa nuklearna. Ludzie wiedzà
o tym i podzielajà z Maryjà t´ wielkà

przygod´ walki z ksi´ciem wojny.
Otwiera drzwi i uÊmiech, (tak pi´kny, na
twardych twarzach s∏owian): wydaje si´,
˚e wszyscy sà braçmi. Kto wraca z Medziugorja, ma wra˚enie, ˚e wraca z innego Êwiata. Tak, z innego Êwiata, który
nie chce, ˚ebyÊ go zrozumia∏, gdy˚ jest
Êwiatem ewangelicznego szaleƒstwa:
„Gdzie˚ jest màdroÊç tego Êwiata? Czy˚
nie uczyni∏ Bóg g∏upstwem màdroÊci tego Êwiata?” (1 Kor 18).
KtoÊ móg∏by wysunàç zarzut, ˚e Jezus powiedzia∏, ˚eby nie mno˚yç s∏ów
podczas modlitwy, podczas gdy tutaj
wcià˚ odmawia si´ ró˚aniec za ró˚aƒcem. Lecz s∏owa Jezusa skierowane by∏y do faryzejskich popisów, a nie do wytrwa∏oÊci serca, pukajàcego do drzwi
Bo˚ych (pukajcie, a b´dzie wam otworzone), do wytrwa∏oÊci modlitwy, która
góry przenosi i która zawsze by∏a, wraz
z postem, bronià Êwi´tych, w walce
o wielkie nawrócenia.
To wielki sznur obejmujàcy wszystkie
t∏umy, przyje˚d˚ajàce do Medziugorja,
prowadzone za r´k´ przez niebiaƒskà
postaç, która dodaje odwagi i zach´ca do
pokonywania wszelkich przeszkód. Dlatego te bezradne dzieci wytrzymujà bez
mrugni´cia okiem, zachowujàc pogod´
ducha, wszelkie ataki opinii publicznej,
ze strony tych, którzy nie dowierzajà i ze
strony... KoÊcio∏a. Lecz nikt nie ˚ywi
urazy do Biskupa. Gospa powiedzia∏a,
˚eby prosiç przede wszystkim o mi∏oÊç
do tych, którzy nas obra˚ajà. Ludzie modlà si´ i poszczà w intencji Biskupa.
Ustàpi równie˚ i on pod naporem tajemniczej mi∏oÊci. OczywiÊcie, spodziewajà
si´, ˚e KoÊció∏ uzna t´ drog´, jedynà
w naszych czasach, ale istniejàcà od zawsze, aby mog∏a staç si´ zobowiàzaniem ca∏ego KoÊcio∏a, a nie pozostawa∏a czymÊ w rodzaju sprawy prywatnej.
Oto prawdziwe oblicze Medziugorja,
o którym gazety i konformiÊci nigdy nie
opowiedzà.
Niech b∏ogos∏awieƒstwo Maryi towarzyszy wam wszystkim teraz i zawsze!
don Angelo Mutti

Od Redakcji
25 kwietnia 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.

Pokój Wam!!!
Niech Zmartwychwsta∏y Zbawiciel zawsze b´dzie obecny wÊród nas, wspierajàc swoimi ∏askami. Niech te ∏aski umocnià naszà: wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç. Niech
radoÊç ogarnie nasze Rodziny. Niech nigdy nie ustanie modlitwa, która nie tylko
wzmacnia, ale i ∏àczy.
Alleluja!!!
Redakcja

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.
Rekolekcje z o. Tomiclav Vlasiciem
w Medziugorju, od 9-16 czerwca 03. Informacje w Redakcji.
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. 1320146528943631-27003-23100-100030/0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane
ofiary i modlitw´ w naszej intencji.
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, M. Balewiczowa
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar

