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Or´dzie 25 listopada 2003
„Drogie dzieci!
Wzywam was, aby ten czas sta∏ si´
jeszcze wi´kszà zach´tà do modlitwy. Kochane dzieci módlcie si´
w tym czasie, aby Jezus narodzi∏ si´
we wszystkich sercach, szczególnie
zaÊ w sercach tych, którzy Go nie
znajà. W tym Êwiecie pe∏nym niepokoju bàd˝cie mi∏oÊcià, radoÊcià i pokojem. Ja jestem z wami i or´duj´
przed Bogiem za ka˚dym z was.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Bàd˝cie mi∏oÊcià,
radoÊcià i pokojem
Ten czas, w którym Maryja przychodzi
do nas, poucza nas i prowadzi, to szczególny czas ∏aski. Wzywam was, aby ten czas
sta∏ si´ jeszcze wi´kszà zach´tà do modlitwy, mówi do nas w swoim or´dziu.
A ten czas oznacza czas Adwentu, który
w∏aÊnie si´ zaczyna, jak równie˚ czas,
w którym Ona do nas przychodzi. D∏ugi
okres trwania tych wydarzeƒ – pierwsze
objawienie mia∏o miejsce 24 czerwca 1981
– oraz fakt, ˚e Maryja tak cz´sto przychodzi, sprawiajà, ˚e Jej obecnoÊç w Medziugorju sta∏a si´ czymÊ zwyczajnym. Jest to
zaskakujàca nowoÊç w porównaniu z wielkimi objawieniami w Lourdes i w Fatimie.
Ta zwyczajnoÊç mo˚e spowodowaç rodzaj
przesytu u osób, które ograniczajà si´ jedynie do przyj´cia tego faktu do wiadomoÊci,
lecz jest Bo˚à szko∏à ˚ycia dla tych wszystkich, którzy starajà si´ dzieƒ po dniu ˚yç
Jej or´dziami. Zawierzenie, modlitwa, post
sprawiajà, ˚e nasza relacja z Bogiem staje
si´ autentyczna, nadajà tej relacji konkretny kszta∏t i sprawiajà, ˚e staje si´ ona sensem ˚ycia. Zawierzenie Bogu zawsze
oznacza przyj´cie Jego woli i pewnoÊç, ˚e
jest ono zgodne z Jego mi∏osierdziem
(zgodnie ze s∏owami nauki Pana Jezusa
skierowanymi do Êw. Faustyny). Modlitwa
i komunia z Bogiem, przyj´cie Jego S∏owa,
uczczenie Jego obecnoÊci, wzniesienie si´
ku Ojcu przez Jezusa. Nie wystarczy samo
wypowiadanie s∏ów, jeÊli nie przek∏adajà
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Pójd˝my z pok∏onem
si´ one na ˚ycie codzinne (Iz 1, 11-17; Mt
7,21). Post jest wstrzemi´˝liwoÊcià ˚ycia,
czyli powstrzymywaniem si´ od spo˚ywania pokarmu, wyrzeczeniem si´ tego, co
zbyteczne, wszelkich nadu˚yç, wszelkiej
pychy. PoÊciç to znaczy rozerwaç kajdany
z∏a, rozwiàzaç wi´zy niewoli, wypuÊciç
wolno uciÊnionych i wszelkie jarzmo po∏amaç; poÊciç, to znaczy: dzieliç swój chleb
z g∏odnym, wprowadziç w dom biednych
tu∏aczy, nagiego przyodziaç (Iz 58, 6-7).
Módlcie si´ w tym czasie, aby Jezus
narodzi∏ si´ we wszystkich sercach,
szczególnie zaÊ w sercach tych, którzy
Go nie znajà. To znaczy przygotujmy si´
do Bo˚ego Narodzenia. Przygotujmy si´,
by przyjàç do siebie Pana Jezusa, by przyjàç Go w prawdzie, to znaczy takim, jakim
On rzeczywiÊcie jest, a nie takim, jakim Go
sobie wyobra˚amy. Przyjmijmy Go, aby
nasze cierpienie sta∏o si´ w naszym ciele
dope∏nieniem braków udr´k Chrystusa dla
dobra Jego Cia∏a (Kol 1, 24), abyÊmy
przechodzàc wraz z Nim przez dolin´ ∏ez
przemieniali jà w ˝ród∏o (Ps 84 (83), 7).
Przyjmijmy Go, aby wszystko w nas, radoÊç i cierpienie, zdrowie i choroba, zosta∏o ofiarowane Bogu Ojcu w Jezusie. W ten
sposób staniemy si´, tak jak o to prosi Maryja, mi∏oÊcià, radoÊcià i pokojem w tym
Êwiecie pe∏nym niepokoju. Byç mi∏oÊcià,
byç radoÊcià, byç pokojem; nie wystarczy
mówiç o mi∏oÊci, radoÊci i pokoju. Âwiat
jest pe∏en tych s∏ów; natomiast rzadko spotyka si´ osoby, które same by∏yby mi∏oÊcià,
radoÊcià i pokojem. Ale to jest mo˚liwe,
mo˚emy to osiàgnàç, dziÊ bardziej ni˚
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w przesz∏oÊci, poniewa˚ Maryja po, to
przychodzi do Medziugorja, poniewa˚ tak˚e i dziÊ zapewnia nas, ˚e jest z nami
i or´duje przed Bogiem za ka˚dym
z nas. Pozwólmy si´ przeniknàç Duchowi
Âwi´temu, który ju˚ przyczynia si´ za nami
w b∏aganiach, których nie mo˚na wyraziç
s∏owami (Rz 8, 26) i staƒmy si´ Êwiadkami
i nosicielami mi∏oÊci Jezusa oraz Jego pokoju (∑k 2,14; J 14, 27) i radoÊci (∑k 2,
10). GdybyÊmy tylko pragn´li tego ca∏ym
sercem, ca∏ym umys∏em, ze wszystkich si∏,
jak bardzo moglibyÊmy si´ odmieniç, stalibyÊmy si´ sami nowymi, pi´knymi lud˝mi
i jak˚e zmieni∏oby si´ wszystko wokó∏ nas!
Niech to b´dzie nasz bo˚onarodzeniowy
prezent dla tych, którzy nas kochajà, którzy
sà nam bliscy, którzy sà daleko i traktujà
nas wrogo, dla tych, którzy sà przy nas
w chorobie i cierpieniu, a Maryja zaniesie
ten dar równie˚ i do tych, których nie znamy, a którzy z upragnieniem oczekujà objawienia si´ synów Bo˚ych (Rz 8, 19). Pokój wam i dobro w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
B∏ogos∏awiona Matka Teresa z Kalkuty modli∏a si´ tymi s∏owami, módlmy si´
i my wraz z nià: Prowad˝ mnie ze Êmierci
do ˚ycia, od k∏amstwa do prawdy, prowad˝
mnie od rozpaczy do nadziei. Od strachu
do ufnoÊci. Prowad˝ mnie od nienawiÊci
do mi∏oÊci, od wojny do pokoju. Spraw,
aby pokój wype∏ni∏ nasze serca, nasz Êwiat
i nasz wszechÊwiat. Nie jesteÊmy sami,
Maryja jest z nami przez swà bliskoÊç
i przez moc Jej macierzyƒskiej mi∏oÊci.
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju
i Matko nasza, Ty wyzby∏aÊ si´ siebie, aby
Bóg móg∏ wype∏niç Ci´ ca∏kowicie. Ty,
która jesteÊ S∏u˚ebnicà Paƒskà, pozwoli∏aÊ,
aby Bóg móg∏ uczyniç Ci wielkie rzeczy.
Bez Ciebie, Maryjo, nie mielibyÊmy Jezusa. Nie mo˚emy oddaliç si´ od Ciebie,
gdy˚ nie mo˚emy nale˚eç do Jezusa, jeÊli
nie kochamy Ci´ ˚ywà mi∏oÊcià. Dzi´kujemy Ci za to, ˚e poda∏aÊ nam r´k´. Prosimy
Ci´, aby nasze r´ce uchwyci∏y si´ Twoich
d∏oni, które prowadzà nas do ˚ycia w Bogu
i z Bogiem. Za wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej Pokoju,
was wszystkich i wasze rodziny niech b∏ogos∏awi i strze˚e od z∏a wszelkiego Bóg
Wszechmogàcy: Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ca∏à Rodzin´ Ludzkà
Pragniemy na
∏amach „Echa”
opierajàc si´ na
podstawie ksià˚ki:
„Ca∏à Rodzin´
Ludzkà Tobie Matko Zawierzamy”
wydanej w Watykanie, przedstawiaç wydarzenia zwiàzane
z Zawierzeniem Rodziny Ludzkiej Maryi,
którego dokona∏ Jan Pawe∏ II w 1981r.,
o którym to wydarzeniu wspominaliÊmy
w art. „Bàd˝cie Êwiadkami Bo˚ego Mi∏osierdzia” w „ Echo” 190 str. 8.
Od Redakcji
Pragniemy bardzo, aby ksià˚ka (dla
Czytelników „Echa” artyku∏y – przyp.
red.), którà Czytelnik trzyma w tej chwili w d∏oniach, by∏a nie tylko ˝ród∏em informacji o tym, co si´ sta∏o w dniu Zes∏ania Ducha Âwi´tego, 7 czerwca 1981
r. w Rzymie, ale aby umo˚liwi∏a prze˚ywanie wcià˚ na nowo tego wydarzenia,
które, jak wierzymy, b´dzie mia∏o decydujàcy wp∏yw na losy KoÊcio∏a i ludzkoÊci trzeciego Tysiàclecia.
Bóg, dla którego „dni sà jako lata,
a lata jako dni” pos∏uguje si´ przemijajàcymi zdarzeniami, a ich skutki utrwala
w pokolenia... Wierzymy, ˚e uroczystoÊci, które prze˚yliÊmy w dniu 7 czerwca
Roku Paƒskiego 1981 b´dà mia∏y
ogromne znaczenie dla przysz∏oÊci KoÊcio∏a i Êwiata. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˚e Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II przyk∏ada∏
wielkà wag´ do tego, by ca∏y KoÊció∏,
a wi´c Episkopat i wierni, dobrze przygotowali si´ do tych wyjàtkowych obchodów Zielonych Âwiàt.
Ju˚ w marcu 1981 roku Papie˚ wyda∏ specjalny list zapowiadajàcy te uroczystoÊci. Pisa∏ w nim m. in.: „Zapraszam na ten dzieƒ do Rzymu wszystkie
Konferencje Biskupie KoÊcio∏a Katolickiego i Patriarchaty oraz Metropolie Katolickie KoÊcio∏a Wschodniego w przedstawicielstwach, jakie uznajà za stosowne wys∏aç, abyÊmy mogli w sposób
szczególny odtworzyç to dziedzictwo,
które wynieÊliÊmy z Wieczernika Zielonych Âwiàt w mocy Ducha Âwi´tego.
On to pokaza∏ KoÊcio∏owi w chwili jego
narodzin t´ drog´, która prowadzi do

wszystkich narodów, do wszystkich ludów, j´zyków i wszystkich serc”.
Ojciec Âwi´ty sam ustali∏ szczegó∏owy program tych uroczystoÊci. „Pierwsza cz´Êç uroczystoÊci zgromadzi nas rano w Bazylice Êw. Piotra na Watykanie,
aby z ca∏ego serca wyÊpiewaç nasze
„Credo” – „Wierz´ w Ducha Âwi´tego,
Pana i O˚ywiciela”. „Wierz´... w jeden,
Êwi´ty, katolicki i apostolski KoÊció∏”.
Zaprasza nas do tego 1600-lecie Soboru
Konstantynopolitaƒskiego I (381 r.)”.
„Druga cz´Êç uroczystoÊci zgromadzi
nas tego dnia w godzinach popo∏udniowych w Bazylice Matki Bo˚ej Wi´kszej,
gdzie cz´Êç poranna zostanie dope∏niona
tymi treÊciami, które uobecnia 1550 rocznica Soboru w Efezie (431). T´ myÊl nasuwa równie˚ szczególny zbieg okolicznoÊci, ˚e Zielone Âwi´ta przypadajà
w tym roku dnia 7 czerwca, tak, jak to
mia∏o miejsce w roku 431”. Podobnie jak
Sobór Efeski /zwo∏any w∏aÊnie na
7 czerwca/ – pisa∏ dalej Ojciec Âwi´ty –
poprzez nauk´ chrystologicznà i soteriologicznà pozwoli∏ potwierdziç prawd´
o Bo˚ym macierzyƒstwie Maryi – Theotokos, tak i Vatikanum II przypomina
nam, jak rodzàcy si´ w Wieczerniku jerozolimskim z mocy Ducha PrzenajÊwi´tszego KoÊció∏ zaczyna patrzeç na Maryj´
jako na wzór duchowego macierzyƒstwa,
na swój „pierwowzór”. I dlatego te˚ – pisa∏ Papie˚ – popo∏udniowa liturgia Zielonych Âwiàt zgromadzi nas w tej Maryjnej
Bazylice Rzymu, aby przez to w sposób
szczególny przypomnieç, i˚ w jerozolimskim Wieczerniku Aposto∏owie „trwali
jednomyÊlnie na modlitwie... z Maryjà,
Matkà Jezusa” (Dz 1,14), przygotowujàc
si´ na przyjÊcie Ducha Âwi´tego. Podobnie i my pragniemy w dniu tak donios∏ym
trwaç na modlitwie wspólnie z Tà „Która, jako Matka Bo˚a jest pierwowzorem
KoÊcio∏a w porzàdku wiary, mi∏oÊci i doskona∏ego zjednoczenia z Chrystusem”
(LG, n. 4). I tak, trwajàc na modlitwie
wspólnie z Nià, pe∏ni ufnoÊci do Niej, b´dziemy powierzaç KoÊció∏ i jego misj´
wÊród wszystkich narodów w Êwiecie
dzisiejszym i jutrzejszym mocy Ducha
PrzenajÊwi´tszego. Wszak nosimy w sobie dziedzictwo tych, którym Chrystus
Zmartwychwsta∏y poleci∏ iÊç na ca∏y
Êwiat, nauczajàc wszystkie narody i opowiadajàc Ewangeli´ ca∏emu stworzeniu
(por. Mk 13, 7-8).
W dniu Zielonych Âwiàt Aposto∏owie
zgromadzeni na modlitwie wraz z Maryjà,
Matkà Jezusa, przekonali si´, ˚e mogà

spe∏niç to polecenie mocà Ducha Âwi´tego, który zstàpi∏ na nich zgodnie z zapowiedzià Pana (por. Dz 1,8) w tym samym
akcie wiary i modlitwy”.
Tak pisa∏ Ojciec Âwi´ty. OpatrznoÊç
Bo˚a przyj´∏a zamierzenia, dyktowane
˚ywà wiarà i ˚arliwà troskà o KoÊció∏
i ludzkoÊç. Ale je jeszcze uzupe∏ni∏a:
za˚àda∏a od G∏owy ChrzeÊcijaƒstwa
ofiary krwi!
I aby ten plan papieski – oddania
KoÊcio∏a i ca∏ego Êwiata Duchowi Âwi´temu poprzez S∏u˚ebnic´ Paƒskà, bardziej by∏ czytelny, OpatrznoÊç sprawi∏a,
˚e ofiara krwi nastàpi∏a 13 maja w rocznic´ pierwszego ukazania si´ Matki Bo˚ej w Fatimie. Czy to by∏ tylko przypadek? Dla cz∏owieka wierzàcego nie ma
przypadków. Sà przedziwne drogi kochajàcego Ojca, dla Którego wszystko
˚yje, drogi po których prowadzi poszczególne osoby, ludzkoÊç, KoÊció∏.
OÊmielamy si´ przypuszczaç, ˚e zdarzenia te ods∏oni∏y pewne ukryte zamierzenia Ojca Âwi´tego, które nie∏atwo
mo˚na by∏o wyczytaç w liÊcie zwo∏ujàcym Episkopat Êwiatowy, a tak˚e w programie ca∏ej uroczystoÊci. Przez fakt zamachu na ˚ycie Ojca Âwi´tego, w∏aÊnie
w rocznic´ objawieƒ w Fatimie – 13 maja – zamierzenia te sta∏y si´ o wiele bardziej zrozumia∏e i nabra∏y nowego dodatkowego ci´˚aru gatunkowego.
Mo˚emy ju˚ pewniej powiedzieç, ˚e
Ojcu Âwi´temu, przy planowaniu tych
uroczystoÊci, chodzi∏o nie tylko o specjalne uczczenie Ducha Âwi´tego w 1600
rocznic´ Soboru Konstantynopolitaƒskiego I, który okreÊli∏ nauk´ o Duchu Âwi´tym, powtarzanà cz´sto w mszalnym
„Credo”. Papie˚owi nie tylko zale˚a∏o na
przypomnieniu znaczenia 1550 rocznicy
Soboru Efeskiego, który sformu∏owa∏ nauk´ o istnieniu dwóch natur w jednej osobie Jezusa Chrystusa, a wraz z tym zdefiniowa∏ prawd´ o boskim macierzyƒstwie
Maryi, nazywajàc jà Matkà Bo˚à – Theotokos. Oprócz tych dwóch wzgl´dów,
wydaje si´, by∏ jeszcze jakiÊ inny powód.
Powodem tym by∏a bez wàtpienia dramatyczna sytuacja na Êwiecie, ciàgle
wiszàca nad ludzkoÊcià gro˝ba wojny nuklearnej, aktywizacji si∏ ciemnoÊci, które
zdaje si´ opanowujà coraz to nowe dziedziny ˚ycia – wszystko to zmusi∏o niejako Ojca Âwi´tego do szukania najlepszych i najskuteczniejszych Êrodków zaradczych, najpewniejszych gwarancji zabezpieczajàcych dotychczasowy dorobek
duchowy KoÊcio∏a i ludzkoÊci. Sama
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Matka Bo˚a wielokrotnie w tym stuleciu
wskazywa∏a na takie gwarancje. Uczyni∏a to zw∏aszcza w Fatimie. Domaga∏a si´
nieustajàcej modlitwy, szczególnie ró˚aƒcowej, i zawierzenia – oddania KoÊcio∏a i ca∏ej rodziny ludzkiej w Jej macierzyƒskie d∏onie.
Wyczuwa∏o si´, ˚e ten w∏aÊnie cel przyÊwieca∏ Ojcu Âwi´temu, gdy zaprosi∏ Episkopat Êwiatowy na 7 czerwca 1981 roku
do Rzymu. Chcia∏ odnowiç wiar´
w dzia∏anie Ducha Âwi´tego, Pana
i O˚ywiciela – wszak naszà epok´ nazywa si´ cz´sto epokà Ducha Âwi´tego –
i postanowi∏ oddaç Jemu i Jego Oblubienicy KoÊció∏ i ca∏à rodzin´ ludzkà.
Zamach z 13 maja utrudni∏ Ojcu Âwi´temu przeprowadzenie uroczystoÊci osobiÊcie, wed∏ug pierwotnych zamierzeƒ.
G∏ówne przemówienia w Bazylikach
Êw. Piotra i Matki Bo˚ej Wi´kszej by∏y
nadane przez radio Watykaƒskie. Ojciec
Âwi´ty ukaza∏ si´ jedynie na moment
z wewn´trznego balkonu Bazyliki Êw.
Piotra i w oknie swoich apartamentów
na odmówienie z wiernymi „Regina Coeli” na placu Êw. Piotra.
Wieczorne uroczystoÊci w Bazylice
Matki Bo˚ej Wi´kszej, do których Papie˚
przyk∏ada∏ tak wielkà wag´, prowadzi∏
w jego imieniu kardyna∏ Maurice Otunga.
Krwawa ofiara Ojca Âwi´tego wspiera∏a
jednak duchowo wszystko, co dzia∏o si´
tego dnia. JesteÊmy przeto pewni, ˚e Akt
zawierzenia KoÊcio∏a i rodziny ludzkiej
Duchowi Âwi´temu w Sercu Maryi z Nazaretu przyniesie zbawienne owoce dla
KoÊcio∏a i Âwiata na dziÊ i na jutro.
Z naszej strony koniecznie potrzeba
jednego: trwania z Maryjà na modlitwie i uczynienia swoim aktu zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu.
List Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II do
Episkopatów Âwiata noszàcy znamiennà dat´ 25 marca – UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego – zaprasza biskupów ca∏ego Êwiata do Rzymu, na dzieƒ
7 czerwca 1981 roku, celem uczczenia
rocznicy dwóch Soborów: 1600 rocznicy Soboru Konstantynopolitaƒskiego
I i 1550 rocznicy Soboru Efeskiego.
Czytajàc uwa˚nie ten list zauwa˚amy, ˚e Ojciec Âwi´ty snuje g∏´bokie rozwa˚anie teologiczne, wa˚ne na dziÊ i na
jutro. Wychodzàc z rocznic historycznych, Papie˚ pragnie ukazaç podstawowe
prawdy wiary w ich skutkach praktycznych. Wcielenie si´ Syna Bo˚ego za sprawà Ducha Âwi´tego w Maryi Dziewicy –

to prawda majàca g∏´bokie konsekwencje
dla ˚ycia KoÊcio∏a w jego wcielaniu si´
w histori´ ludzkoÊci.
„NajÊwi´tsza Dziewica – pisze Ojciec
Âwi´ty – jest Tà, która w cieniu mocy
Trójcy PrzenajÊwi´tszej sta∏a si´ stworzeniem najÊciÊlej z∏àczonym z dzie∏em zbawienia. Wcielenie S∏owa dokona∏o si´
pod Jej sercem za sprawà Ducha Âwi´tego. W Niej zab∏ys∏a jutrzenka nowej ludzkoÊci, która z Chrystusem ukaza∏a si´ na
Êwiecie, aby wype∏niç pierwotny plan
przymierza z Bogiem, zerwany przez niepos∏uszeƒstwo pierwszego cz∏owieka”.
Tylko w Jej macierzyƒskich d∏oniach ten „adwent” KoÊcio∏a i ludzkoÊci mo˚e byç bezpieczny!
„Je˚eli nasze myÊli – kontynuuje Papie˚ – i nasze serca trwajà zwrócone ku
Chrystusowi w perspektywie koƒczàcego
si´ drugiego tysiàclecia, to tym samym
zwracajà si´ one do Ducha Âwi´tego, za
sprawà którego poczà∏ si´ On jako Cz∏owiek i zwracajà si´ równie˚ do Tej, z której si´ poczà∏ i narodzi∏ – do Maryi Dziewicy... W∏aÊnie tegoroczne jubileusze
obu wielkich Soborów kierujà nasze myÊli i serca ku Duchowi Âwi´temu i ku
Matce Boga – Maryi” – Oblubienicy Ducha Âwi´tego, którà Pawe∏ VI og∏osi∏, na
proÊb´ Episkopatu Polski, Matkà KoÊcio∏a. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, prze˚ywajàc g∏´boko Êcis∏à ale i tajemniczà wi´˝
Maryi z Bogiem, z Chrystusem, a stàd
z KoÊcio∏em, nie znalaz∏ nic lepszego, jak
oddanie, zawierzenie Jej opiece tak KoÊcio∏a, którego Ona jest pierwowzorem, jak i ca∏ej rodziny ludzkiej zagro˚onej samounicestwieniem.
Dopiero w Bazylice Matki Boskiej
Wi´kszej, w czasie odmawiania, za poÊrednictwem Radia Watykaƒskiego, Aktu
Zawierzenia, sta∏o si´ jasne, ˚e nie jest to
zwyczajna uroczystoÊç rocznicowa, ale,
˚e jest to po prostu urz´dowo dokonany
przez g∏ow´ KoÊcio∏a i Episkopat Êwiata Akt Oddania KoÊcio∏a i ludzkoÊci
Maryi. Dopiero w Êwietle formu∏y Aktu
Zawierzenia, który by∏ niewàtpliwie inspirowany ˚àdaniami Matki Bo˚ej w Fatimie, wszystko to, co pisa∏ Ojciec Âwi´ty
w LiÊcie, nabiera pe∏niejszego znaczenia.
Akt ten nie zosta∏ wyra˝nie, s∏ownie,
zapowiedziany w LiÊcie. Jest tylko mowa
o „powierzeniu” KoÊcio∏a i Jego misji
Mocy Ducha PrzenajÊwi´tszego (por. n.
11). Jednak ca∏e rozwa˚anie teologiczne
wskazuje na tak wa˚nà rol´ Maryi w ˚yciu KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci, ˚e nasuwa
si´ logiczny wniosek, i˚ najroztropniej-

szà rzeczà jakà mo˚emy dziÊ zrobiç dla
zabezpieczenia skarbu wiary w sobie,
w KoÊciele i dla ocalenia dorobku rodziny ludzkiej – jest oddanie si´ z ca∏à
ufnoÊcià Mocy Ducha Âwi´tego, która
najpe∏niej wyrazi∏a si´ w Maryi, wybranej na Matk´ Boga-Cz∏owieka i zachowanej od grzechu, a wi´c od poczàtku
uÊwi´conej ˚arem tego Ducha.
Dobrze wi´c b´dzie gdy List Ojca
Âwi´tego z dnia 25 marca przeczytamy
w perspektywie Aktu Zawierzenia. KoÊció∏ jak si´ modli tak wierzy, a modli
si´ zawierzajàc siebie i ca∏à rodzin´
ludzkà Duchowi Âwi´temu i Matce Bo˚ej, wi´c tak te˚ wierzy.
(cdn)

Wielkie rzeczy uczyni∏ Jej
Wszechmocny
Nie przewidywa∏a takiego macierzyƒstwa. Nie mog∏a go sobie nawet
wyobraziç.
Zosta∏a poÊlubiona Józefowi, pochodzàcemu z rodu Dawida. Mia∏a wyjÊç
za mà˚. Mo˚e doczeka∏aby si´ dzieci.
Mo˚e nie. Jedno by∏o pewne: wszystko
mia∏o si´ potoczyç zupe∏nie inaczej, ni˚
si´ w rzeczywistoÊci potoczy∏o.
„Moc Najwy˚szego os∏oni ci´... poczniesz i porodzisz syna” (por. ∑k 1, 35)
us∏ysza∏a pewnego dnia od tajemniczego wys∏annika niebios, który niespodziewanie wtargnà∏ w Jej ˚ycie.
„Jak to mo˚liwe, skoro nie znam m´˚a” – brzmia∏a zak∏opotana odpowied˝
m∏odej dziewicy. A jednak zaraz potem
sta∏a si´ matkà, poniewa˚ mimo wszystko, w odruchu serca przysta∏a na dziwnà propozycj´. Nie z nasienia m´˚czyzny, ale dzi´ki nieznanej mocy ukszta∏towa∏a si´ w Jej ∏onie nowa istota.
W sposób niezwyk∏y, niezrozumia∏y,
a jednak prawdziwy. I tak w roku zerowym Maryja z Nazaretu urodzi∏a Syna,
któremu nada∏a imi´ Jezus.
To w∏aÊnie uczyni∏ Jej Wszechmocny, przechodzàc przez bram´ Jej „tak”.
Taka jest dobra nowina. Bóg pos∏a∏ na
Êwiat Jednorodzonego, Mesjasza, by
zbawi∏ ludzi wszystkich czasów. Uczyni∏ to zaÊ poprzez cia∏o, umys∏ i wolnà
wol´ m∏odej Maryi.
Jest to nadzwyczajne wydarzenie,
o którym nigdy nie przestanie si´ mówiç. Nies∏ychany, wstrzàsajàcy wypadek, który nawet góry mia∏ poruszyç
w posadach. Z pewnoÊcià jednak nie samà Maryj´. Maryja bowiem tkwi∏a mocno zakorzeniona w wierze swojego ludu,
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Izraela, który wys∏awia∏ Jahwe Êpiewajàc: „Wielkie sà dzie∏a Paƒskie, godne
badania przez wszystkich, którzy je mi∏ujà” (Psalm 111). Tutaj mog∏aby si´
skoƒczyç opowieÊç o tej Bo˚ej oblubienicy. To jednak nie wszystko.
Dzi´ki prostocie i naturalnoÊci, z jakà
przyjmowa∏a wszystko, co przynosi∏ Jezus, Maryja zosta∏a nie tylko Jego Matkà: sta∏a si´ w Nim, Matkà ka˚dego
cz∏owieka.
To równie˚ uczyni∏ Jej Wszechmocny... Jej macierzyƒstwo przekroczy∏o
czas i przestrzeƒ. Tak wi´c, nie tylko
cia∏o, ale i dusza Maryi zacz´∏a rodziç
dzieci Ojcu ˙ycia poprzez Ducha Âwi´tego, który nieustannie Jà zap∏adnia.
Skoro Maryja jest matkà, my zaÊ
dzieçmi, to samo dzieje si´ z nami.
Nawiedzani ka˚dego dnia przez ∑ask´,
jesteÊmy miejscem, w którym Bóg mo˚e
kontynuowaç dzie∏o zbawienia i w sposób
widzialny objawiaç swoje ˚ycie. O ile porzucimy nasze projekty, nasze oczekiwania, nasze pragnienia. JeÊli pozwolimy, by
Bóg Ojciec zaskoczy∏ nas swojà propozycjà, by Duch Âwi´ty wykorzysta∏ nasze
zdolnoÊci, a Jezus rodzi∏ si´ w naszych gestach, s∏owach i post´powaniu, staniemy
si´ „obrazem” Trójcy, ˚ywà Êwiàtynià
Boga ˚ywego, rodzicami Bo˚ymi.
Tak uczyni∏a Maryja. Jej wielkoÊç,
choç sama by∏a ma∏a, polega∏a w∏aÊnie
na tym, ˚e zda∏a si´ na Boga, ˚e pozwoli∏a, by postàpi∏ On z Nià wedle w∏asnej
woli, nie starajàc si´ nigdy wp∏ynàç na
Jego dzia∏ania czy zamiary.
Musia∏a odrzuciç wszystko, co mog∏o
stanowiç przeszkod´. Tak po prostu, z pokorà. Bez roszczeƒ, pe∏na wiary.
Uczmy si´ od Niej. Post´pujmy jak
dzieci, które naÊladujà matk´. Nie zastanawiajmy si´ nad tym, co i jak mamy czyniç. Oddajmy si´ po prostu Bogu, tak jak
ma∏˚onka oddaje si´ ma∏˚onkowi czekajàc, a˚ wleje si´ w nià ˚ycie. Nowe ˚ycie,
które uka˚e si´ wkrótce w ca∏ej swej pi´knoÊci, w ca∏ej swej niepowtarzalnoÊci.
Bóg nie omieszka objawiç Swej
stwórczej mocy i Swego ojcostwa
w drobnych rzeczach stanowiàcych naszà codziennoÊç. Pan sprawi, ˚e niemo˚liwe stanie si´ mo˚liwym. Nie bez nas
jednak. Chce bowiem, byÊmy zostali
matkami Jego Jezusa, który dziÊ jeszcze
chce narodziç si´ mi´dzy lud˝mi. Tak,
jak by∏a nià Maryja, która tamtej nocy
w Betlejem zrodzi∏a S∏owo Ojca i obdarzy∏a Nim wszystkich ludzi dobrej woli.
Stefania Consoli

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Obory 2003
Nabo˚eƒstwo
do Mi∏osierdzia Bo˚ego
Tematem drugiej konferencji b´dzie
nabo˚eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˚ego
w formach przekazanych przez Êw. Siostr´ Faustyn´. Pan Jezus powiedzia∏ do
niej zdumiewajàce s∏owa: „W starym zakonie wysy∏a∏em proroków do ludu mego
z gromami, dziÊ wysy∏am ciebie do ca∏ej
ludzkoÊci z Moim mi∏osierdziem. Nie chc´
karaç zbola∏ej ludzkoÊci, ale pragn´ jà
uleczyç przytulajàc do swego mi∏osiernego Serca”. Pan Jezus powierza Siostrze
Faustynie wielkie or´dzie. MówiliÊmy,
˚e polega ono na g∏oszeniu tajemnicy mi∏osierdzia Bo˚ego Êwiadectwem ˚ycia,
s∏owem i modlitwà. Jednà z cz´Êci tego
wielkiego or´dzia jest nabo˚eƒstwo do
Mi∏osierdzia Bo˚ego w formach przekazanych przez Siostr´ Faustyn´. Ksiàdz
kard. Franciszek Macharski – metropolita
krakowski – powiedzia∏ kiedyÊ: To nie
jedno wi´cej nabo˚eƒstwo, to nie jedna
wi´cej ksià˚eczka i obraz. Z nikim i niczym nie porównywalne nabo˚eƒstwo do
Mi∏osierdzia Bo˚ego decyduje o losach
Êwiata, o losach ludzkoÊci.
Przedmiotem tego nabo˚eƒstwa jest
mi∏osierdzie Boga Trójjedynego – Ojca,
Syna i Ducha Âwi´tego. Centralnà postacià w tym nabo˚eƒstwie jest Pan Jezus,
poniewa˚ do Niego odwo∏ujà si´ wszystkie formy tego kultu, nawet koronka skierowana do Boga Ojca odwo∏uje si´ do
wartoÊci m´ki Jezusa. To nabo˚eƒstwo
ró˚ni si´ od nabo˚eƒstwa do Serca Bo˚ego. G∏ówny postulator w procesie beatyfikacyjnym Siostry Faustyny – ks.
prof. I. Ró˚ycki – wymienia 4 kryteria odró˚niajàce obydwa nabo˚eƒstwa. Pierwszym kryterium jest tak zwany przedmiot
w∏aÊciwy. W nabo˚eƒstwie do Mi∏osierdzia Bo˚ego czcimy mi∏osierdzie ca∏ej
Trójcy Âwi´tej – Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego. Przedmiotem w∏aÊciwym w nabo˚eƒstwie do Serca Pana Jezusa jest Boska Osoba, Syna Bo˚ego Wcielonego.
Przedmiotem rzeczowym w nabo˚eƒstwie do Mi∏osierdzia Bo˚ego jest obraz
namalowany wed∏ug wizji, jakà mia∏a
Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku
w P∏ocku. Natomiast przedmiotem rzeczowym nabo˚eƒstwa do Serca Bo˚ego

jest ludzkie serce Pana Jezusa. Bardzo
wa˚nym kryterium odró˚niajàcym obydwa nabo˚eƒstwa jest ich istota. W nabo˚eƒstwie do Mi∏osierdzia Bo˚ego istotà
jest ufnoÊç. I to tak dalece, ˚e bez ufnoÊci
nie ma nabo˚eƒstwa, jakiego sobie ˚yczy∏
Pan Jezus. Natomiast w nabo˚eƒstwie do
Serca Bo˚ego istotà jest wynagrodzenie.
I jest jeszcze jedna ró˚nica pomi´dzy obydwoma nabo˚eƒstwami, mianowicie tzw.
czas uprzywilejowany. W nabo˚eƒstwie
do Serca Bo˚ego to sà pierwsze piàtki
miesiàca, natomiast w nabo˚eƒstwie do
Mi∏osierdzia Bo˚ego uprzywilejowana
jest godzina – trzecia po po∏udniu ka˚dego dnia. W jednym i drugim nabo˚eƒstwie mowa jest o Êwi´cie: Êwi´to Mi∏osierdzia obchodzimy w pierwszà niedziel´ po Wielkanocy, Êwi´to Serca Pana Jezusa obchodzimy zwykle w czerwcu.
Istotà nabo˚eƒstwa do Mi∏osierdzia Bo˚ego, tak jak powiedzia∏am, jest ufnoÊç.
Przypomn´, ˚e nie chodzi tu o postaw´
uczuciowà czy te˚ intelektualnà akceptacj´ prawd wiary, ale o ca∏o˚yciowà postaw´ cz∏owieka, która wyra˚a si´ na zewnàtrz pe∏nieniem woli Bo˚ej. Czasem
s∏yszymy, ˚e ktoÊ powie – ja ufam, ˚e Pan
Jezus mi to za∏atwi. UfnoÊç w ˚yciu i pismach Siostry Faustyny nie polega tylko
na wierze, ˚e Bóg mo˚e coÊ za∏atwiç
i „pos∏ugujemy si´” Nim do za∏atwiania
naszych spraw, naszych planów. Prawdziwa ufnoÊç polega na zdaniu si´ na wol´
Bo˚à, zaufaniu Bogu, powierzeniu Mu
ca∏ego swojego ˚ycia i ˚ycia innych ludzi.
On ma najlepszy plan dla ka˚dego z nas –
najlepszy. W∏aÊnie dlatego ta ufnoÊç,
o której jest mowa w pos∏annictwie Siostry Faustyny polega na pe∏nieniu woli
Bo˚ej, która zawarta jest w przykazaniach, obowiàzkach stanu czy te˚ rozpoznanych natchnieniach Ducha Âwi´tego.
JeÊli chcemy sprawdziç, czy ufamy Panu
Bogu, to mamy bardzo konkretnà miar´.
PowinniÊmy wtedy zapytaç: na ile pe∏nimy wol´ Bo˚à? I tak naprawd´, to tylko
na tyle ufamy, na ile pe∏nimy wol´ Bo˚à.
UfnoÊç jest samym fundamentem, samà
istotà nabo˚eƒstwa do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Ju˚ do samej ufnoÊci Pan Jezus przywiàzuje ogólne obietnice. Gdyby ktoÊ na
przyk∏ad nie zna∏ form kultu, które Pan Jezus przekaza∏ przez Siostr´ Faustyn´, ale
by∏ cz∏owiekiem ufnoÊci, to ju˚ b´dzie korzysta∏ z tych obietnic, jakie Pan Jezus do
samej ufnoÊci przywiàza∏.
UfnoÊç w tym nabo˚eƒstwie okreÊla
naszà postaw´ wobec Pana Boga. Natomiast s∏owo – mi∏osierdzie – w tej du-
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chowoÊci okreÊla naszà postaw´ w stosunku do drugiego cz∏owieka. Pan Jezus
nas prosi o tak niewiele: chocia˚ o jeden
akt mi∏osierdzia w stosunku do bli˝nich
spe∏niony przez czyn, s∏owo lub modlitw´ z mi∏oÊci do Niego. Chocia˚ jeden!
Tutaj, tak jak powiedzia∏am przed po∏udniem, wa˚na jest intencja: z mi∏oÊci do
Jezusa. To jest wa˚ne nie tylko dlatego,
˚e ten nasz akt mi∏osierdzia jest zas∏ugujàcy na wiecznoÊç, ale jest te˚ jeszcze jeden wa˚ny aspekt, a mianowicie: akty
mi∏osierdzia spe∏niane w ten sposób ∏àczà nas osobowo z Jezusem. Ta relacja
osobowa – pomi´dzy nami a Jezusem –
staje si´ bardziej bezpoÊrednia, bliska.
Kiedy b´dziemy chodziç Êcie˚kami Siostry Faustyny, tzn. odkrywaç Jezusa
w swojej duszy, w której mieszka ca∏a
Trójca Âwi´ta, to ta ∏àcznoÊç z Jezusem
stanie si´ bardzo bliska. I wtedy zobaczymy, ˚e Bóg jest bli˚ej nas ni˚ drugi
cz∏owiek, ˚e jest zainteresowany ka˚dym
najdrobniejszym szczegó∏em naszego
˚ycia. To nie przesada, ˚e w∏os z g∏owy
nam nie spadnie bez Jego wiedzy. To jest
niepoj´ta mi∏oÊç. W∏aÊnie wtedy, kiedy
cz∏owiek zwraca si´ bezpoÊrednio do Jezusa, uczy si´ z Nim ˚yç, staje si´ szcz´Êliwy. ˙yje w pe∏ni. Rozwija si´ jako
cz∏owiek i jako chrzeÊcijanin. Takiej drogi do zjednoczenia z Bogiem uczy nas
Siostra Faustyna, drogi niezwykle prostej, którà mo˚na zastosowaç w ka˚dym
powo∏aniu, w ka˚dym wieku, w ka˚dej
sytuacji ludzkiego ˚ycia: drogi ufnoÊci
i mi∏osierdzia. To sà tak˚e fundamenty
ca∏ego nabo˚eƒstwa do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Bez tych fundamentów nie ma autentycznego nabo˚eƒstwa, jakiego ˚yczy∏ sobie Pan Jezus.
(cdn)
s. M. El˚bieta Siepak ZMBM

Co Ty na to?
Bosy pielgrzym
Medziugorje jest miejscem, w którym
mo˚na us∏yszeç niezwyk∏e historie z ˚ycia konkretnych ludzi, a czasami grup.
Jest to owocny grunt dla prawdy o naszym ˚yciowym wczoraj, dziÊ i jutro.
ObecnoÊç Matki Bo˚ej, Jej matczyna
otwartoÊç i cierpliwoÊç dajà ludziom zaufanie i pewnoÊç, ˚e mogà wyjÊç poza
w∏asnà ukrytà rzeczywistoÊç i zetknàç
si´ z prawdà. W pobli˚u Medziugorja
spotka∏em kiedyÊ m∏odego, bosego cz∏o-

wieka, idàcego w kierunku koÊcio∏a. Zapyta∏em go: „Dlaczego jesteÊ bosy?”
a on mi odpowiedzia∏: „By∏em na Kri˚evacu, pielgrzymowa∏em modlàc si´ o to,
abym ponownie pokocha∏ i zaakceptowa∏
swojà ˚on´”. Tak mi powiedzia∏ i kontynuowa∏ drog´ do koÊcio∏a.
Odpowied˝ tego pielgrzyma jednoznacznie Êwiadczy o tym, ˚e zrozumia∏
Jezusa, ˚e pojà∏, czego Matka Bo˚a od nas
chce. On nie pielgrzymuje i nie modli si´,
aby si´ inni zmienili i zaakceptowali jego, ale sam chce si´ zmieniç. On w pe∏ni
przyjà∏ podstawowe wezwanie Jezusa do
nawrócenia. Matka Bo˚a w or´dziach tak
cz´sto o tym mówi. Wezwanie Matki Bo˚ej do nawrócenia jest w istocie jedynie
przypomnieniem tego, co poleci∏ nam Jezus i czego od nas oczekuje. Wspó∏czesny
myÊliciel religijny Gregory Mayers napisa∏: „Cz∏owiek nie pozb´dzie si´ nocnych
koszmarów, dopóki si´ nie przebudzi”. T´
b´dàcà przenoÊnià wypowied˝ nale˚y rozumieç jako zach´t´ do zatrzymania si´
w swoim dotychczasowym ˚yciu i dokonania zwrotu w wartoÊciowaniu i post´powaniu. Pozostajàc w kontekÊcie tego powiedzenia cz´sto si´ zdarza, ˚e czekamy
aby ktoÊ inny uczyni∏ coÊ za nas. Wiemy
jednak, ˚e Jezus chce, abyÊmy to coÊ
uczynili sami, ˚e musimy osobiÊcie przy∏àczyç si´ do Niego. Przes∏anie Jezusa jak
i Matki Bo˚ej zawsze jest adresowane
osobiÊcie do ka˚dego z nas.
Przed nami jest czas, w którym jesteÊmy szczególnie wezwani do obudzenia
swojej wiary, by pójÊç do stajenki betlejemskiej. Jezus przypomina nam wszystkim abyÊmy czuwali i w ka˚dym czasie
si´ modlili. Jedynie obudzeni wiarà mo˚emy byç zdolni do przemiany, do nawrócenia i mo˚emy si´ pozbyç „nocnych koszmarów”. KoÊció∏ w tym celu da∏ nam
czas Adwentu jako sprzyjajàcà chwil´,
aby posprzàtaç w swojej w∏asnej Êwiàtyni
tak, aby Jezus móg∏ byç g∏ównym mieszkaƒcem naszego wn´trza. Adwent jest
równie˚ czasem decyzji, obietnic i nowych przedsi´wzi´ç. Niech te obietnice
b´dà przymierzem z Bogiem. W swoich
obietnicach zawrzyjmy decyzje, ˚e niczym ten pielgrzym zmienimy si´ i spróbujemy ponownie ka˚dego pokochaç i zaakceptowaç. DelikatnoÊç i dzieci´ctwo
nowonarodzonego Jezusa, na którego czekamy niech opanuje naszà istot´, zdob´dzie i wype∏ni serce. Obudzeni przez wiar´, zdecydowani, by pozbyç si´ nocnych
koszmarów i rozpaczy, gotowi zdjàç buty
i wejÊç w przestrzeƒ wyrzeczenia i nawró-

cenia, czekajmy na Króla, który ma si´
narodziç, który jest jedynym celem ka˚dego pielgrzyma Matki Bo˚ej.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
J. E dr Ludwig Schwarz, bp pomocniczy archidiecezji wiedeƒskiej na poczàtku wrzeÊnia 2003r. przebywa∏ z prywatnà wizytà w Medziugorju. J.
E Schwarz, salezjanin od dwóch lat jest
biskupem pomocniczym. DwadzieÊcia
lat sp´dzi∏ w Rzymie, gdzie na jednym
z Uniwersytetów papieskich by∏ docentem antycznej filologii i archeologii, rektorem i prowincja∏em salezjanów.
Bp Schwarz powiedzia∏: „O Medziugorju us∏ysza∏em wkrótce po rozpocz´ciu si´ objawieƒ, kiedy by∏em w Rzymie.
Jako ksi´˚a cz´sto o tym rozmawialiÊmy,
a mieliÊmy równie˚ m∏odych ksi´˚y
i studentów z Chorwacji, BoÊni i Hercegowiny, którzy przekazywali nam informacje o tych wydarzeniach. W sprawie
Medziugorja istnia∏y dwa przeciwstawne
stanowiska: po jednej stronie byli ci, na
których Medziugorje zrobi∏o wra˚enie
i byli nim zachwyceni, a z drugiej strony
sceptycy i ci, którzy stali z boku.
Wielu Austriaków w czasie tych lat
by∏o w Medziugorju, wielu wypowiada
si´ pozytywnie i z zachwytem, bo prze˚yli osobistà przemian´. Na tym miejscu ∏aski udzielanej dzi´ki Matce Bo˚ej
prze˚yli g∏´bokie doÊwiadczenie Jezusa
Chrystusa w sakramentach, szczególnie
w spowiedzi i w Eucharystii. Zachwyci∏a ich atmosfera wolnoÊci. Mówià o pokoju, o zgodzie pomi´dzy Bogiem
i lud˝mi, jak i pomi´dzy lud˝mi. Zgoda
przynosi pokój, a jego najlepszym owocem jest radoÊç. Wielu ludzi wraca z radoÊcià do domu. OczywiÊcie sà równie˚
jednostki, które sceptycznie mówià
o Medziugorju. Wielu te˚ mówi, aby poczekaç na osàd KoÊcio∏a.
Od pierwszej chwili zachwycili mnie
zarówno tutejsi pielgrzymi, jak i atmosfera modlitwy, wewn´trznej radoÊci i pokoju, która emanuje wsz´dzie. MyÊl´, ˚e tak
jak mówi Chrystus dobre drzewo mo˚e
byç rozpoznane po dobrych owocach.
Umierajàc na krzy˚u Jezus Chrystus
da∏ nam swojà Matk´. Maryja Matka Bo˚a jest naszà Matkà Niebieskà, która nas
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kocha tak jak kocha∏a swego, Boskiego
Syna. Sobór Watykaƒski II mówi, ˚e
NajÊwi´tsza Maryja Panna po wniebowzi´ciu pozostaje blisko swoich dzieci
pomagajàc im i prowadzàc. Dlatego istnieje mo˚liwoÊç objawieƒ Matki Bo˚ej.
Wiemy, ˚e KoÊció∏ zatwierdzi∏ objawienia w La Salette, w Lourdes i w Fatimie.
Matka Bo˚a jest wzorem KoÊcio∏a, Ona
kocha ludzi, kocha swoje dzieci i prowadzi nas w kierunku zbawienia, w kierunku Jezusa Chrystusa: „Per Mariam ad
Jesum”. Najwa˚niejszymi tematami,
które przekaza∏a nam w Lourdes i w Fatimie, a które znajdujemy w Medziugorju sà: modlitwa, Eucharystia, pokuta, nawrócenie, sakrament pojednania, troska
i modlitwa o pokój. Sà to intencje, które
znajdujemy równie˚ w Ewangelii i które
Jezus po∏o˚y∏ nam na sercu”.
IV Mi´dzynarodowe Rekolekcja dla
par ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w dniach
od 11 do 14.02.2004r. Temat rekolekcji:
„Owocem pokoju jest mi∏oÊç, a owocem mi∏oÊci przebaczenie” (25.01.96).
Prosimy zabraç ze sobà s∏uchawki, radio
z wysokà cz´stotliwoÊcià FM oraz Pismo
Âwi´te. Koszt rekolekcji wynosi 30 euro
od pary ma∏˚eƒskiej i XI Mi´dzynarodowe spotkanie osób prowadzàcych
Centra Pokoju, medziugorskie grupy
modlitewne, pielgrzymkowe oraz charytatywne odb´dzie si´ w Medziugorju
w dniach od 22 do 26. 02. 2004r. Temat
spotkania: „Pokuta i wspó∏czesny cz∏owiek”. Koszt 60 euro od osoby. W cen´
wliczone sà koszty organizacyjne (wyk∏adowcy, t∏umaczenie tekstów, t∏umaczenie symultaniczne oraz wspólny
obiad ostatniego dnia). Zg∏oszenia mo˚na przes∏aç poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr lub tel/faxem:
00387-36-651-988 (za Mariju Dugandziç), najpó˝niej do koƒca grudnia, zakwaterowanie w ramach w∏asnych.

Modlitwa to
przebywanie
z Jezusem
Miesiàc listopad
wszystkim przyjacio∏om Medziugorja przywo∏uje na pami´ç bardzo ukochanà postaç: o. Slavko
Barbaricia (zmar∏ego 24 listopada 2000
r.). Przez wszystkie lata sp´dzone na pos∏udze w parafii przypomina∏ nam wa˚ne
kwestie dotyczàce naszego ˚ycia z Bogiem, które chc´ tutaj przywo∏aç odwo∏u-

jàc si´ do kilku znaczàcych fragmentów
z jego licznych pism duchowych.
Tak na przyk∏ad mówi∏ o modlitwie:
„Nasza modlitwa mo˚e byç naprawd´
ateistyczna, bez Boga. Dzieje si´ tak,
kiedy w modlitwie szukamy tego, czego
nam potrzeba, a nie szukamy Boga i Jego woli... JeÊli nasza modlitwa zatrzyma
si´ na ˚àdaniach, wówczas jest ateistyczna, poniewa˚ szuka nie Boga, a samych Jego darów. Bóg chce przebywaç
z nami nie tylko wtedy, kiedy Go potrzebujemy, On chce byç z nami zawsze”.
Wychodzàc od tej g∏´bokiej i prawdziwej wizji modlitwy, tak mówi∏ na temat Ró˚aƒca: „Odmawiaç Ró˚aniec
nie oznacza odmawiaç tylko 150 ZdrowaÊ Maryjo, ale odmawiaç Ró˚aniec
oznacza poszukiwaç w ka˚dej tajemnicy
konkretnej wskazówki dla w∏asnego ˚ycia. Kiedy mówimy: Rozwa˚amy Zwiastowanie Paƒskie, powinniÊmy znale˝ç
czas i rozwa˚yç, zastanowiç si´, co oznacza dziÊ dla mnie wola Pana. JeÊli nie
modlimy si´ w ten sposób, grozi nam
niebezpieczeƒstwo, ˚e nasza modlitwa
stanie si´ jedynie modlitwà ust”. Jak
bardzo aktualna jest ta nauka, udzielona
nam tak˚e przez Ojca Âwi´tego w LiÊcie
Apostolskim na temat Ró˚aƒca!
Msza Êw. i Adoracja stanowi∏y kolejny punkt oparcia dla jego ˚ycia duchowego. Cz´sto zach´ca∏ nas do prze˚ywania obydwóch tych chwil sercem. Tak pisa∏ odnoÊnie Adoracji: „Adoracja jest
czymÊ szczególnym. JeÊli poÊwi´cam
czas Jezusowi adorujàc Go w NajÊwi´tszym Sakramencie, szukam Go obecnego
w Sakramencie. JeÊli Go adoruj´, oznacza to, ˚e szukam przede wszystkim Jego.
Adorowaç oznacza byç z Jezusem, poniewa˚ On postanowi∏ przebywaç z nami”.
Podsumowujàc, o. Slavko uczy nas, ˚e
jeden jest tylko klucz, otwierajàcy
prawdziwà g∏´bi´ modlitwy: mi∏oÊç, jaka pcha nas do przebywania z Jezusem
i Maryjà, którzy karmià nas, abyÊmy
mogli nieÊç Bo˚y pokój wsz´dzie tam,
gdzie mieszkamy, ów pokój, który
o. Slavko g∏osi∏ przez ca∏e swoje ˚ycie.
Manuel Renato

Zgubi∏em Boga (c.d.)
Królowej Pokoju w podzi´ce
Wtedy ju˚ by∏o ci´˚ko, bo przez to jak
˚y∏em wczeÊniej popad∏em w d∏ugi wobec
parafii, których nie potrafi∏em sp∏aciç, nawet nie mia∏em pomys∏u jak to rozwiàzaç,
przecie˚ nie domaluj´ pieni´dzy. Na pro-

pozycj´ wyjazdu na rekolekcje odpowiedzia∏em, ˚e nie mam pieni´dzy. Okaza∏o
si´, ˚e ich nie b´d´ potrzebowa∏, bo koszt
to odprawianie powierzonych intencji. Pozosta∏ tylko transport. Na to moja kole˚anka powiedzia∏a, ˚e jak Maryja mnie zaprasza to dojad´. PomyÊla∏em, ˚e to takie nabo˚ne gadanie, ale serce zadr˚a∏o.
Sytuacja wokó∏ moich d∏ugów stawa∏a
si´ nieznoÊna. Sam w sumieniu czu∏em si´
podle, bo to by∏a zwyk∏a nieuczciwoÊç.
Mia∏em te˚ ÊwiadomoÊç, ˚e wtedy gdy je
wydawa∏em, myÊla∏em innymi kategoriami i w ogóle ich nie liczy∏em. Du˚o musia∏em wys∏uchaç o mojej nieuczciwoÊci…
Zaczà∏em si´ znowu zamykaç w sobie.
Niepokój i poczucie poni˚enia narasta∏y
ale teraz walczy∏em: ró˚aniec, adoracja.
Zadzwoni∏em do biura podró˚y, które w terminie rekolekcji kap∏aƒskich organizowa∏o pielgrzymk´. Cena wydawa∏a si´ przyst´pna, choç w tej chwili nie
mia∏em nawet tyle. Sytuacja pogarsza∏a
si´. Prosi∏em proboszcza, abyÊmy wspólnie ustalili jakieÊ drogi rozwiàzania problemu. W odpowiedzi s∏ysza∏em jednak:
„oddaç natychmiast, a jak ksiàdz nie ma
to niech ksiàdz idzie ˚ebraç przed koÊció∏
po Mszy w niedziel´”.
Czu∏em, ˚e zaczynam si´ za∏amywaç.
Coraz wi´cej czasu sp´dza∏em na modlitwie. Mówi∏em Bogu, ˚e wiem, ˚e ta
sytuacja spowodowana jest moim grzechem i musz´ to odpokutowaç, ale b∏agam ratuj, abym znowu nie pogrà˚y∏ si´
w rozpaczy. Coraz bardziej próbowa∏em
szukaç w∏asnych rozwiàzaƒ problemu,
myÊlàc o kredytach, po˚yczkach. Przysz∏a sobota, liturgia we wspólnocie neokatechumenatu. Wyszed∏em czytaç
Ewangeli´, a tu fragment o burzy na jeziorze i aposto∏ach, którzy, gdy ich ∏ódka zaczyna∏a tonàç wpadli na pomys∏, ˚e
zamiast ratowaç si´ po swojemu wylewajàc miseczkami wod´ powinni obudziç Jezusa. Zadr˚a∏em. Jak b´d´ ratowa∏ si´ po swojemu, to znowu zgin´.
Mam zaufaç i budziç Jezusa. Po powrocie poszed∏em na d∏ugà adoracj´. Przed
wyjazdem na liturgi´ proboszcz powiedzia∏, ˚e dopóki nie oddam pieni´dzy,
nie mog´ wyjechaç na urlop. Rekolekcje
kap∏aƒskie mia∏y rozpoczàç si´ w nast´pny poniedzia∏ek. Siedzia∏em w koÊciele i modli∏em si´: „Widzisz, ˚e ton´.
Obud˝ si´ Jezu!” i przychodzi∏ pokój.
Niedziela. Przysz∏a mi myÊl, aby zapytaç
kogoÊ màdrzejszego, jak mo˚na rozwiàzaç
takà sytuacj´. Zadzwoni∏em do seminarium do ksi´dza rektora. Powiedziano, ˚e
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go nie ma. Mimo to pojecha∏em, czu∏em,
˚e powinienem. Gdy dojecha∏em na miejsce okaza∏o si´, ˚e ksiàdz rektor wróci∏ kilka minut przede mnà. Opowiedzia∏em mu
krótko sytuacj´, a on ku mojemu zaskoczeniu po˚yczy∏ mi sum´, potrzebnà na bie˚àce rozliczenia. By∏em zaskoczony. Mia∏em
nie tylko pieniàdze. Pierwszy raz p´k∏y
moje uprzedzenia i ˚ale do seminarium,
które zawsze traktowa∏em jako wrogà instytucj´. To by∏o mocne doÊwiadczenie.
Pieniàdze zawioz∏em proboszczowi
i otrzyma∏em urlop, ale d∏ugi zosta∏y. Po˚yczonymi pieni´dzmi rozliczy∏em si´
z bie˚àcych d∏ugów. Zosta∏a jeszcze poka˝na suma z okresu wczeÊniejszego, którà po przyje˝dzie musia∏em zwróciç. Wydawa∏o mi si´, ˚e si´ nie podnios´. Mia∏em
urlop, ale w∏aÊciwie nie mia∏em za co wyjechaç. Pielgrzymka, z którà mia∏em si´ zabraç zosta∏a odwo∏ana. Ciàgle pozostawa∏a
myÊl, ˚eby jednak jechaç. Ale jak? – mia∏em oko∏o stu z∏otych.
Poniedzia∏ek. Spakowa∏em plecak
chcàc na jakiÊ czas uciec gdzieÊ w góry
pod namiot. Ze znajomym, pojechaliÊmy
do ∑agiewnik chcia∏em tam powierzyç
Bogu wakacje i podzi´kowaç za to, ˚e na
razie rozliczy∏em si´ z proboszczem. B∏aga∏em Boga, by uratowa∏ mnie z tych d∏ugów bo ton´. Odprawi∏em Msz´ Êw., modli∏em si´ i coraz bardziej czu∏em, ˚e powinienem jechaç. Patrzy∏em na bia∏à figur´ Maryi. Wydawa∏o si´ to absurdem.
Ale wezwanie by∏o bardzo silne. JeÊli
mnie zaprasza Maryja to dojad´ i wróc´,
a jeÊli nie, najwy˚ej nara˚´ si´ na ÊmiesznoÊç, a to, w co zaczynam wierzyç i tak
bardzo wydaje si´ prawdà oka˚e si´ pomy∏kà – pomyÊla∏em. Postanowi∏em zaufaç i rano wyjechaç autostopem.
Wtorek rano – wyruszy∏em. Msza
Êw., brewiarz i w drog´. Kiedy sta∏em
niedaleko koÊcio∏a z plecakiem i w koloratce próbujàc zatrzymaç jakiÊ samochód
czu∏em si´ dziwnie. Wzià∏em do r´ki ró˚aniec i zaczà∏em si´ modliç w intencji tej
pielgrzymi i rekolekcji. Ta modlitwa towarzyszy∏a mi ca∏à podró˚. O 18.00 by∏em w Koszycach na S∏owacji. Przy pi´knej katedrze pyta∏em si´ o nocleg. Dosta∏em adres taniego turystycznego hotelu.
Przed wyjazdem zadzwoni∏em do o. Walentego i powiedzia∏em co zamierzam.
Odpar∏, abym cokolwiek zrobi´ – pojad´
czy nie – trzyma∏ si´ drogi (neokatechumenatu). W Koszycach po Mszy Êw.
w katedrze wyruszy∏em do wskazanego
hotelu. Okaza∏o si´, i˚ jest on na przeciwnym koƒcu miasta, ni˚ miejsce z którego

mam rano wyjechaç. Postanowi∏em
przejÊç si´ kawa∏ek drogà, którà mia∏em
rano podró˚owaç. Kawa∏ek, i jeszcze kawa∏ek, i zobaczy∏em przed sobà koÊció∏,
przed którym sta∏a grupa ludzi. Zapyta∏em, czy nie wiedzà gdzie w pobli˚u mo˚na tanio przenocowaç. I okaza∏o si´, ˚e
jest to grupa neo, która czeka na kleryków
z Polski. Zaprosili mnie na wieczornà liturgi´ i nocleg. Nie musia∏em trzymaç si´
wspólnoty, ona trzyma∏a si´ mnie!
Do Medziugorja dojecha∏em w piàtek na Anio∏ Paƒski. Poczu∏em si´ jak
w domu. Przyjecha∏em trzy dni wczeÊniej; przygotuj´ si´ w ciszy do rekolekcji
i sp´dz´ tu moje urodziny – pomyÊla∏em.
Zaraz poszed∏em do Oazy Pokoju. Modli∏em si´ w ogrodzie przed figurkà Królowej Pokoju myÊlàc, o moim imieniu. Tu
jest Kraljica Mira a ja jestem Miro s∏aw.
Ona jest Królowà Pokoju, a ja tym, który
ma pokój s∏awiç. Gra s∏ów sta∏a si´ tematem modlitwy, poczu∏em, ˚e Ona jest mojà Królowà. Pojawi∏a si´ siostra z Oazy
i wpuÊci∏a mnie na adoracj´ do kaplicy.
Czu∏em si´ jakbym zrzuci∏ ca∏y baga˚
problemów, poni˚eƒ i niepewnoÊci jutra.
Trwa∏em i syci∏em si´ mi∏oÊcià, ciszà i pokojem. Na drugi dzieƒ uda∏em si´ na Gór´ Objawieƒ. Niedziel´ – moje urodziny –
rozpoczà∏em od Drogi Krzy˚owej na Kri˚ewac, modlàc si´ abym tu narodzi∏ si´ na
nowo. Oddawa∏em Bogu swoje problemy
z pieni´dzmi, mojà niepewnoÊç jutra, relacje z otaczajàcymi mnie lud˝mi, szczególnie z moimi prze∏o˚onymi. Z Maryjà
Êwi´towa∏em moje urodziny! Wieczorem
w czasie Mszy Êw. modli∏em si´ dalej
o moje nawrócenie, dzi´kujàc, ˚e Bóg
uratowa∏ mnie z myÊli samobójczych
i ch´ci rzucenia kap∏aƒstwa. Dzi´kowa∏em Maryi za to, ˚e tak wspaniale wychowa∏a te dwie kobiety, które pos∏a∏a mi na
ratunek. DziÊ widz´, ˚e Maryja bardzo kocha swoich synów kap∏anów, a Medziugorje jest miejscem szczególnej ∏aski dla
nich, ∏aski która pochyli∏a si´ nade mnà
i pod˝wign´∏a mnie!
(cdn)
Ks. Mirek

Rekolekcje
Czas ∏aski
Pielgrzymowanie wià˚e si´ nie tylko
z trudem podró˚owania, z wyrzeczeniami, z niewygodami, ale przede wszystkim z czasem ∏aski. Pielgrzymujàc szcze-

rym sercem oddajemy Bogu swój czas
i trudy, a On nam to wynagradza Swoimi
∏askami. Tak te˚ by∏o z pielgrzymowaniem do Medziugorja i Szirokiego Brijegu
na tegoroczne rekolekcje z o. Jozo Zovko.
Pierwsze miejsce naszego pielgrzymowania, Medziugorje, to odwiedziny
u Matki Bo˚ej, czas przygotowania
i wyciszenia. Drugie, Sziroki Brijeg by∏o miejscem naszych czterodniowych
rekolekcji. W obu przypadkach by∏ to
czas b∏ogos∏awiony.
Kiedy zwrócono si´ z proÊbà, aby daç
Êwiadectwo z pobytu na tych rekolekcjach, w g∏owie nasta∏a pustka… Pierwsze pytanie, jakie pojawi∏o si´, to czy
mo˚na w ogóle te rekolekcje opisaç?
Kiedy troch´ och∏onà∏em, si´gnà∏em po
archiwalne numery „Echa”, by odnale˝ç
w nich publikowane wczeÊniej Êwiadectwa. ZamieÊcili je Jaga i Maciek z Gdaƒska (patrz: Echo Maryi Królowej Pokoju,
maj–czerwiec 2000. Nr. 151 i 151A). Zapis tam przedstawiony zawiera praktycznie podobny program i uk∏ad rekolekcji,
w jakim i my wzi´liÊmy udzia∏, dlatego
nie b´d´ tego powtarzaç (ró˚nica jest
w miejscu ich odprawiania. Nasi poprzednicy byli w Medziugorju, my uczestniczyliÊmy w rekolekcjach w Szirokim Brijegu.) W koƒcowej cz´Êci tej publikacji zawarte sà s∏owa: „To co napisaliÊmy wydaje si´ mo˚e jedynie „suchà” relacjà przebiegu wydarzenia, które mia∏o miejsce
w okreÊlonym miejscu i czasie. Ale to co
by∏o najwa˚niejsze dzia∏o si´ w sercach
nas samych, pomi´dzy ka˚dym z nas a Panem Bogiem. Nie podejmujemy si´ tego
opisaç. Ka˚dy z uczestników rekolekcji
mia∏ chyba wra˚enie, ˚e uczestniczy w wydarzeniu niezwyk∏ym. Ka˚dy prze˚ywa∏
ten czas w swój sposób. Âwiadczy∏y o tym
wielokrotnie pojawiajàce si´ ∏zy smutku,
bólu, ale i ∏zy radoÊci i wdzi´cznoÊci Bogu
za Jego obecnoÊç wÊród nas; za to, ˚e da∏
nam Maryj´ i swego ukochanego Syna, ˚e
przys∏a∏ Maryj´ do Medziugorja, ˚e nas tu
przyprowadzi∏ z dalekiej Polski, ˚e mówi∏
do nas ustami tak niezwyk∏ego kap∏ana jakim jest o. Jozo”. Tak to prawda. Tego nie
da si´ w pe∏ni opisaç.
Dar rekolekcji. Wi´kszoÊç z nas, udajàcych si´ do Szirokiego Brijegu prze˚ywa∏a wiele trudnoÊci zwiàzanych z samym wyjazdem W du˚ej mierze zwiàzane to by∏o ze zdobyciem funduszy, w gr´
wchodzi∏y te˚ sprawy rodzinne lub zawodowe, itp. Praktycznie ka˚dy móg∏by opowiedzieç swojà histori´. Je˚eli chodzi
o mnie to i moim wielkim pragnieniem
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by∏o uczestniczenie w nich. Kiedy otrzyma∏em drogà elektronicznà informacj´
o terminie rekolekcji podzieli∏em si´ nià
z ˚onà. Natychmiast odpowiedzia∏a: Jed˝,
masz moje b∏ogos∏awieƒstwo. Zostan´
z dzieçmi. Dobrze – odpowiedzia∏em –
tylko za co mam pojechaç? Na drugi
dzieƒ, kiedy spacerowa∏em po miejskim
deptaku, podszed∏ do mnie znajomy i spyta∏ czy nie wiem, gdzie mo˚e kupiç pewnà replik´ bia∏ej broni. Zrobi∏o mi si´ zimno. Z tego co wiem, to tylko ja posiada∏em
takà w∏aÊnie replik´. Dosta∏em jà w prezencie od znajomego z W∏och i by∏em –
je˚eli tak mo˚na powiedzieç – zwiàzany
z nià emocjonalnie. Po krótkim po˚aleniu
si´ o. Pio na zaistnia∏à sytuacj´ (Matce
Bo˚ej nie odwa˚y∏bym si´ narzekaç), replik´ sprzeda∏em. Pó˝niej musia∏em pozbyç si´ kolejnych rzeczy.
Kiedy zebra∏em odpowiednià kwot´
pieni´dzy tak, aby ˚ona z dzieçmi mia∏a
za co ˚yç, a ja pielgrzymowaç, dzieƒ
wczeÊniej wyjecha∏em do Krakowa. Po
przybyciu do hotelu spostrzeg∏em, ˚e
zgubi∏em wszystkie pieniàdze. Zosta∏a
tylko kartka, na której zapisa∏em jakie
prezenty zamierza∏em komu kupiç. Tak
wi´c przed podró˚à zosta∏em ju˚ bez pieni´dzy. By∏a to moja kolejna pielgrzymka
do Medziugorja i po pierwszych prze˚ytych chwilach paniki, postanowi∏em
przyjàç ten fakt jako coÊ, co ma znaczenie, ale czego nie rozumiem. Na odpowied˝ nie musia∏em d∏ugo czekaç. Na
drugi dzieƒ, 24 wrzeÊnia, w dniu wyjazdu
z Krakowa, podczas Mszy Êw. odprawianej na terenie Sanktuarium Mi∏osierdzia
Bo˚ego w ∑agiewnikach, pad∏y s∏owa
z Ewangelii Êw. ∑ukasza: „Mówi∏ do
nich: Nie bierzcie nic na drog´: ani laski,
ani torby podró˚nej, ani chleba, ani pieni´dzy; nie miejcie te˚ po dwie suknie!”
(∑k 9: 3). W chwili, gdy je us∏ysza∏em,
zrozumia∏em, ˚e trzeba ogo∏ociç si´ za
wszystkiego, ze swoich planów, z przywiàzaƒ, z pasji, z wszelkiego rodzaju
mniej lub bardziej ∏adnych „replik”. Droga do Boga nie jest to˚sama z naszym
wyobra˚eniem drogi do Êwi´toÊci u∏o˚onej wed∏ug naszych zasad. Decydujàc si´
na t´ drog´, trzeba wiedzieç, ˚e jej cen´
Bóg ustala sam. Pojawi∏a si´ we mnie radoÊç poznania, ale i ból egzystencji. Przysz∏y mi na myÊl s∏owa Matki Bo˚ej z Guadalupe skierowane do Êw. Juana Diego:
„Niech twoje serce si´ nie niepokoi…Czy
Mnie tu nie ma, kto jest twojà Matkà? Czy
nie ma ci´ w fa∏dach mojego p∏aszcza…Czy nie jestem twoim zdrowiem?...

Czego jeszcze chcesz? Czego jeszcze pragniesz? Nie martw si´ ani nie bàd˝ rozpraszany przez cokolwiek”. Wydawaç by
si´ mog∏o to absurdem, ale pod koniec
pielgrzymowania, fakt zgubienia pieni´dzy okaza∏ si´ wielkim darem.
W tym duchu ubóstwa odbywa∏a si´ te˚
droga powrotna. Podczas postoju przysiad∏em si´ do jednego z naszych wspó∏braci
pielgrzymów. Mo˚e sznycla – zaproponowa∏em podajàc kromk´ suchego chleba.
Dzi´kuj´ jestem po zupie – odpowiedzia∏
wycierajàc chusteczkà higienicznà
szklank´. Po chwili zaczà∏ si´ Êmiaç. PomyÊl – powiedzia∏ – jeszcze nie tak dawno
obs∏ugiwa∏o mnie trzech kelnerów. Trzeba dodaç, ˚e by∏ on jednà z osób z kierownictwa w sieci wysokiej klasy hoteli za
granicà. Zrezygnowa∏ ze wszystkiego,
aby iÊç do Jezusa drogà i w duchu o. Pio.
SiedzieliÊmy na kamieniu, pod p∏otem,
przy restauracji, troch´ g∏odni, ale szcz´Êliwi. I nawet w takim momencie, Matka
Bo˚a przys∏a∏a nam swego anio∏a – Zosi´,
która nas dokarmi∏a.
Uczestnicy. O. Jozo powiedzia∏, ˚e ka˚dy z uczestników rekolekcji jest darem
Boga. Przyjà∏ nas w mi∏oÊci. Pielgrzymka
mog∏a dojÊç do skutku dzi´ki naszej Pani
z Medziugorja, dzi´ki Jej obecnoÊci
w Medziugorje i wypraszanym dla nas ∏askom. Chcia∏bym tà drogà równie˚ serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy
przyczynili si´ do jej zorganizowania. Jak
przy tej okazji mo˚na by∏oby pominàç
nieocenionà t∏umaczk´ Zofi´ Oczkowskà.
By∏a ona nie tylko wspania∏ym t∏umaczem, oddanym duszà i cia∏em swojej pracy, ale spe∏nia∏a jà jako pos∏ug´. Wielkim
darem by∏ dla nas te˚ o. Jacek, franciszkanin promieniujàcy prawdziwà radoÊcià
franciszkaƒskà. Trudno jest pisaç o ka˚dym z uczestników rekolekcji. Najlepiej
by∏oby, aby wszyscy osobiÊcie mogli to
uczyniç. Dzi´kuj´ Bogu, ˚e mogliÊmy si´
poznaç, ˚e mogliÊmy byç razem. Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest wielkim darem z nieba. Nie tylko trzeba pragnàç sercem, aby w nich uczestniczyç, ale
przede wszystkim nale˚y si´ o to modliç.
Módlmy si´ wszyscy, aby jeszcze wiele,
wiele osób mog∏o skorzystaç z ∏aski
uczestniczenia w nich.
Kilka refleksji z rekolekcji. Nasze
uczestnictwo w rekolekcjach poprzedzi∏
trzydniowy pobyt w Medziugorju. Ka˚dy
pobyt w tym b∏ogos∏awionym miejscu ma
swoje znaczenie. Tak te˚ by∏o i tym razem.
WÊród pielgrzymów tylko trzy osoby by∏y
w Medziugorju po raz pierwszy. Przeci´t-

nie ka˚dy z pielgrzymów by∏ minimum
trzykrotnie. Tak wi´c zdecydowana wi´kszoÊç by∏a ju˚ dobrze zorientowana na temat samego Medziugorja, jak i osoby, do
której jechaliÊmy na rekolekcje.
W niedziel´ 28 wrzeÊnia po po∏udniu, po
przybyciu do Szirokiego Brijegu mieliÊmy
pierwsze spotkanie z o. Jozo. Rozpocz´∏y
si´ rekolekcje. Ojciec skierowa∏ w naszà
stron´ bardzo wa˚nà uwag´: „nie róbcie
swoich rekolekcji, ale zaanga˚ujcie si´
w te”. ByliÊmy dziesiàtà narodowoÊcià
w tym roku, która uczestniczy∏a w prowadzonych przez Niego rekolekcjach.
Ka˚de spotkanie z Ojcem by∏o dla
nas jednà wielkà, nieustajàcà modlitwà. Wszystko jedno gdzie to spotkanie
mia∏o miejsce – czy w kaplicy, czy na sali konferencyjnej, w której na Êcianie, na
przeciw figury Matki Bo˚ej zobaczy∏em
tak˚e obraz Êw. ojca Pio. Uczestniczàc
w konferencji lub s∏uchajàc wypowiedzi
wspó∏braci pielgrzymów, gdy spoglàda∏em na o. Jozo, wr´cz nie mog∏em uwierzyç, ˚e siedz´ na wprost jednego z ostatnich Êwiadków Medziugorja. Jakà˚ cen´
za to On zap∏aci∏? – wi´zienie, tortury.
Gdy sam wspomina∏ pierwsze dni Objawieƒ, opowiada∏ z lekkim uÊmiechem na
ustach, jak na poczàtku, w Objawienia
uwierzy∏ biskup, który stara∏ si´ przekonaç do nich jego, ówczesnego proboszcza parafii. Pó˝niej sytuacja si´ diametralnie odmieni∏a. Biskup zapar∏ si´ objawieƒ, a On sta∏ si´ ich wielkim or´downikiem. Na rekolekcjach padajà s∏owa:
„Cz∏owiek, który si´ nie modli, chodzi
w ciemnoÊci. Jak mo˚na widzieç w ciemnoÊci? To jest niemo˚liwe”.
Rekolekcje nabierajà tempa, czasami
stajà si´ dla mnie trudne. Jola zwraca mi
uwag´, ˚e praktycznie w ich programie realizowana jest proÊba Matki Bo˚ej o „pi´ç
kamieni”. Ani na chwil´ nie opuszcza nas
modlitwa. G∏´boko wchodzimy w Eucharysti´. Pojawia si´ wyjaÊnienie mocy
i wartoÊci S∏owa Bo˚ego. PoÊcimy o chlebie i wodzie. B´dàcy z nami kap∏an, co
chwil´ proszony jest o sakrament pojednania. Zaczynamy zauwa˚aç rzeczy, których
wczeÊniej nie widzieliÊmy.
Nie mo˚na wszystkiego opisaç, ale
chcia∏bym podzieliç si´ z wami moim
bardzo osobistym odczuciem. Mo˚e ktoÊ
powiedzieç, ˚e posunà∏em si´ za daleko.
Trudno. Tak to odczu∏em. Po Mszy
Êwi´tej, wszyscy uczestnicy rekolekcji,
wraz z o. Jozo ukl´kn´li do modlitwy
dzi´kczynnej odmawiajàc tzw. Koronk´
Medziugorskà. By∏o to niesamowite
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uczucie. Nie widzia∏em nigdy w ˚yciu takiego dzi´kczynienia Bogu za t´ Ofiar´.
Nie mog∏em oderwaç oczu od o. Jozo.
Dlaczego? Jak podajà ˝ród∏a historyczne, podobno, najpi´kniej na Êwiecie znak
krzy˚a Êwi´tego czyni∏a Êw. Bernadetta.
Nauczy∏a si´ tak ˚egnaç od Matki Bo˚ej.
B´dàcy kilka lat temu w Polsce Jakov
Czolo, na jednym ze spotkaƒ, w którym
mia∏em mo˚liwoÊç uczestniczenia, powiedzia∏, ˚e o. Jozo te˚ dostàpi∏ ∏aski widzenia Matki Bo˚ej. Patrzàc na postaw´
modlitewnà tego kap∏ana, na jego roz∏o˚one d∏onie w geÊcie dzi´kczynienia, na
pochylonà g∏ow´, mia∏em nieodparte
wra˚enie, ˚e jest to szko∏a Matki Bo˚ej.
Owoce rekolekcji. Dla niektórych
pielgrzymów, wiele owoców rekolekcji
lub ich zwiastuny da∏y poznaç si´ ju˚
pod koniec pobytu. Dla innych, pozosta∏y one jeszcze zakryte. Mo˚e wielu spoÊród nas nie pozna ich do koƒca, co nie
oznacza, ˚e ich nie by∏o. Rekolekcje z o.
Jozo odbywa∏y si´ pod patronatem anio∏ów (29.09 i 02.10) i w∏aÊnie przypowieÊcià z nimi zwiàzanà pragnà∏bym zakoƒczyç to krótkie Êwiadectwo. Historia ta
niech b´dzie odpowiedzià na temat owoców naszego pielgrzymowania:
Po ziemi podró˚owa∏y dwa anio∏y. Zatrzyma∏y si´ na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina by∏a niegrzeczna i odmówi∏a anio∏om nocowania w pokoju dla goÊci, który znajdowa∏ si´ w ich rezydencji.
W zamian za to anio∏y dosta∏y miejsce
w ma∏ej zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca na twardej pod∏odze
starszy anio∏ zobaczy∏ dziur´ w Êcianie
i naprawi∏ jà. Kiedy m∏odszy zapyta∏ dlaczego to zrobi∏, starszy odpowiedzia∏:
Rzeczy nie zawsze sà takie na jakie wyglàdajà. Nast´pnej nocy, na spoczynek
anio∏y przyby∏y do biednego, ale bardzo
goÊcinnego domu rolnika i jego ˚ony.
Rolnik podzieli∏ si´ z nimi resztà jedzenia
jakà mia∏, po∏o˚y∏ ich spaç w swoim w∏asnym ∏ó˚ku. Nazajutrz rano anio∏owie
znale˝li zap∏akanego ch∏opa i jego ˚on´.
Pad∏a krowa, która by∏a ich jedynà ˚ywicielkà. M∏odszy anio∏ by∏ w szoku. Zapyta∏ wiec starszego: Jak mog∏eÊ do tego dopuÊciç? Ta rodzina mia∏a niewiele i dzieli∏a si´ z nami tym co mia∏a, a ty pozwoli∏eÊ, aby zdech∏a ich jedyna krowa. Rzeczy
nie zawsze sà takie, na jakie wyglàdajà –
odpowiedzia∏ starszy anio∏. Kiedy sp´dzaliÊmy noc w piwnicy tej rezydencji, zauwa˚y∏em, ˚e w dziurze w Êcianie schowane by∏o z∏oto. Od czasu, kiedy w∏aÊciciel dorobi∏ si´ majàtku, sta∏ si´ chciwcem

i przesta∏ dzieliç si´ dochodami. Zaklei∏em wi´c dziur´ w Êcianie, by nie znalaz∏
znajdujàcego si´ tam z∏ota. W noc, którà
sp´dzaliÊmy w domu biednego ch∏opa, po
jego ˚on´ przyszed∏ Anio∏ Âmierci. W zamian za nià da∏em mu ich krow´. Rzeczy
nie zawsze sà takie na jakie wyglàdajà.
Marek

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Moda zawsze wywiera∏a wp∏yw na
wyglàd ludzi, zw∏aszcza m∏odych, ale
w ostatnim czasie moda na tatua˚e i tzw.
„piercing” zdecydowanie przekracza granice zdrowego rozsàdku. Zadziwiajàce, co
cz∏owiek potrafi zrobiç, byle tylko czymÊ
zwróciç na siebie uwag´ i byç „trendy”.
Nikogo ju˚ nie dziwi widok mniej lub bardziej okazale wytatuowanych m∏odych ludzi obojga p∏ci paradujàcych z najró˚niejszymi kolczykami w najdziwniejszych
miejscach: na brodzie, na wargach, u nasady nosa, w p´pku, w brwiach, na j´zyku,
itp. W∏aÊciwie trudno te gwo˝dzie i kolce
nazwaç kolczykami, sà to raczej metalowe
przedmioty uznane przez niektórych za
„ozdobne”. Mamy do czynienia z prawdziwym fenomenem na skal´ masowà.
Warto zatem zastanowiç si´ nad tym zjawiskiem, przyjrzeç si´ jego genezie oraz
ideom, które przyÊwiecajà tatua˚om
i piercingowi – tym bardziej, ˚e owe idee
nie zatrzymujà si´, bynajmniej, na poziomie naskórka. A chodzi przecie˚ o nasze
dzieci i wnuki.
S∏owo „tatua˚” pochodzi z Tahiti
i oznacza „naznaczaç”. W ró˚nych cywilizacjach ró˚ny by∏ sens tatua˚u. Jak
mo˚na dowiedzieç si´ z publikacji na temat historii tatua˚u, wywodzi si´ on od ludów pierwotnych. Tatua˚ oznacza∏ przynale˚noÊç plemiennà, funkcj´ pe∏nionà
w grupie, cz´sto by∏ oznakà inicjacji religijnej, si∏y, odwagi lub doros∏oÊci.
W Egipcie nacinano cia∏o na znak ˚a∏oby
i szacunku wobec zmar∏ego. Mia∏o to zapewniç zmar∏emu przychylnoÊç bóstw
Êmierci. Rzymianie stosowali tatua˚ aby
w widoczny i trwa∏y sposób naznaczaç
zbrodniarzy i niewolników. W kr´gu kultury wspó∏czesnej do niedawna tatua˚e
by∏y domenà kryminalistów, z czasem
przyj´∏y si´ wÊród piosenkarzy rockowych, a dzi´ki ich wp∏ywowi dziÊ tatuujà
si´ nie tylko „twardziele” obnoszàcy

w ten sposób swà brutalnà si∏´, ale i podà˚ajàce za modà, subtelne dziewcz´ta.
Wraz z pojawienim si´ nurtu „punk”
zacz´∏a si´ moda na „body piercing”,
(z ang. – pierce – „przebijaç”). Wówczas
pojawia∏y si´, przewa˚nie na dyskotekach i koncertach rockowych, pierwsze
„jaskó∏ki piercingu” w postaci ozdób takich jak np. agrafka w uchu. Kolczyki,
noszone dotychczas wy∏àcznie przez
dziewcz´ta, pojawi∏y si´ i u ch∏opców,
w postaci dyskretnych kó∏ek w jednym
uchu. Jako pierwsi przyj´li t´ mod´ homoseksualiÊci. Tego typu „bi˚uteria” by∏a ich znakiem rozpoznawczym. OczywiÊcie, nikt dziÊ o tym nie myÊli ani nie pami´ta i zwyczaj zak∏adania kolczyków
przez m´˚czyzn straci∏ ju˚ swe pierwotne
znaczenie. Rozwój tych tendencji „body
art”, przy wydatnym wspó∏udziale
gwiazd muzyki rockowej, doprowadzi∏
na przestrzeni ostatnich lat do efektów,
które mo˚emy zaobserwowaç obecnie na
ulicach naszych miast. Trudno si´ dziwiç,
˚e m∏odzi buntujà si´ przeciwko Êwiatu
i ˚e chcà w jakiÊ sposób zademonstrowaç
swojà „innoÊç”. Jednak ten bunt niekoniecznie muszà wyra˚aç tatua˚e i piercing. Co to za bunt i co za „innoÊç”, skoro w gruncie rzeczy, wszyscy sà jednakowo ubrani, jednakowo uczesani – i jednakowo pokaleczeni?
Trzeba wiedzieç, ˚e tatua˚ czy „piercing” nie jest tylko niewinnà modà, jakimÊ rysunkiem wykonanym na ciele
ani zwyk∏à „ozdobà”, mo˚e ekscentrycznà, ale w gruncie rzeczy nieszkodliwà. Jest czymÊ wi´cej – a mianowice
symbolem wywodzàcym si´ z kultur pogaƒskich, cz´sto o ÊciÊle okreÊlonym
znaczeniu duchowym.
Cz´sto ludzie decydujà si´ na tego typu
ozdoby, nie wiedzàc wcale, ˚e przy okazji przechodzà rodzaj inicjacji czy rodzaj
„chrztu” przypisujàcy ich do jakiejÊ rzeczywistoÊci duchowej. Oto informacja
z pierwszej r´ki, pochodzàca z pisma
„Tattoo Gallery”: „Prawie u wszystkich
ludów pierwotnych, tatua˚ stanowi∏ cz´Êç
kultu bogów – demonów i praktykowany
by∏ podczas poÊwi´canych im przez szamanów lub magów, rytów. W tym rodzaju tatua˚u du˚e znaczenie mia∏ up∏yw
krwi wydobywajàcej si´ z ran, o których
mówiono, ˚e wydobywajà z cia∏a z∏e duchy, które do niego wesz∏y” – (Carlo Climati, „M∏odzi i ezoteryzm”, str. 75).
Ze specjalistycznych publikacji poÊwi´conych tej tematyce wynika, ˚e Body art
(„sztuka upi´kszania cia∏a”) jest czymÊ
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wi´cej ni˚ zwyk∏e upi´kszanie cia∏a: to
coÊ magicznego, duchowego, intensywnego. „Tatua˚ jest aktem atawistycznym,
równie starym jak motywy plemienne,
które tatuujemy. Promieniuje z nich coÊ
pot´˚nego i tajemniczego: tatua˚ plemienny (tzw. „tribale”) odnosi si´ do si∏ natury,
do g∏´bokiej duchowoÊci” (Aaron Steele –
Pennyman, Piercing e Tattoo, str. 97).
Jak wiadomo, u plemion prymitywnych trwa∏e zmiany na ciele oznaczajà
wa˚ne wydarzenia ˚yciowe. Inicjacja
wieku doros∏ego ma wielkie znaczenie
u wszystkich spo∏eczeƒstw plemiennych
i oznacza koniec dzieciƒstwa, okresu nieÊwiadomoÊci, oraz wejÊcie w ˚ycie doros∏e. Bolesny rytua∏ symbolizuje Êmierç
i jednoczesne nowe narodziny. Rana, którà po sobie pozostawia jest trwa∏ym symbolem i znakiem przebytej inicjacji. Krótko mówiàc, tatua˚e i piercing nie sà niczym innym jak rytua∏ami inicjacyjnymi
i swoistym nawrotem do pogaƒskich kultów plemiennych. To rodzaj „chrztu” panoszàcych si´ wsz´dzie ezoterycznych
antyreligii. Przez trwa∏e „naznaczenie”
w∏asnego cia∏a m∏odzi w∏àczajà si´ –
Êwiadomie lub nieÊwiadomie – do grona
wyznawców tych˚e kultów.
Wielu m∏odych ludzi ulega modzie na
tatua˚e i piercig i ma∏o kto zastanawia si´
nad tym, co to w∏aÊciwie oznacza. Jednak˚e istniejà ksià˚ki wyjaÊniajàce ich znaczenie „duchowe”. Do takich nale˚y
ksià˚ka „Modern Primitives” uwa˚ana za
kluczowà publikacj´ „kultury” tatua˚u
i piercingu. Na stronie 102 tej ksià˚ki
mo˚na znale˝ç wywiad z Anontem La
Veyem, za∏o˚ycielem „koÊcio∏a szatana”,
niezwykle pochlebnie wypowiadajàcego
si´ na temat tatua˚u i piercingu. Powinno
to nas sk∏oniç do refleksji nad rzeczywistym znaczeniem tej mody, tym bardziej,
˚e katalogi tatua˚y przedstawiajà cz´sto
symbole ezoteryczne, odra˚ajàce obrazy
blu˝niercze czy wr´cz satanistyczne.
Z tych˚e katalogów wynika, ˚e mo˚na
w polskich salonach tatua˚u i piercingu
„przyozdobiç” w ten sposób nie tylko p´pek, nos czy j´zyk, lecz tak˚e sutki i genitalia. Podobno istnieje w naszym kraju zapotrzebowanie na tego typu us∏ugi.
Zapoznawszy si´ pokrótce z historià
i symbolikà „piercingu” i tatua˚u zobaczmy teraz co mówi na ten temat Pismo
Âwi´te. Ju˚ w Starym Testamencie czytamy: „Nie b´dziecie nacinaç cia∏a na znak
˚a∏oby po zmar∏ym. Nie b´dziecie si´ tatuowaç. Ja jestem Pan!” (Kp∏ 19, 28). Kap∏anów obowiàzywa∏ zakaz „nacinania

cia∏a” (Kp∏ 21,5) a do wszystkich hebrajczyków skierowane by∏y s∏owa: „Wy jesteÊcie dzieçmi Pana, Boga waszego. Po
zmar∏ym nie b´dziecie nacinaç sobie skóry” (Pwt 14,1). Ostrze˚enie i zakazy biblijne nigdy nie sà bezpodstawne. Pismo
Âwi´te traktuje tego typu naznaczanie cia∏a jako obraz´ Boga Stwórcy i jako znak
odst´pstwa, poniewa˚ w staro˚ytnoÊci tatua˚e pe∏ni∏y cz´stokroç funkcj´ religijnà,
s∏u˚y∏y jako znak rozpoznawczy dla czcicieli ró˚nych bóstw.
JeÊli chodzi o „piercing”, warto przypomnieç fragment Ksi´gi Powtórzonego
Prawa (Pwt 15,16-18) mówiàcy o naznaczaniu niewolników: „we˝miesz szyd∏o,
przek∏ujesz mu ucho i b´dzie twoim niewolnikiem na zawsze”. Czy˚ nie móg∏by
to byç widoczny znak dobrowolnego oddania si´ komuÊ w niewol´? Pismo Âwi´te mówi o istnieniu diab∏a, który zniewala
ludzi przez grzech (J 8,34). Niektóre
z modnych dziÊ ozdób nieodparcie kojarzà
si´ z Ksi´gà Apokalipsy i z proroctwem
dotyczàcym „znaku bestii” (Ap 13,16).
Znamienny jest fakt, ˚e rozkwit tatua˚u
i piercingu idzie w parze z rozprzestrzenianiem si´ neopogaƒstwa, ezoteryki
i satanizmu. Zauwa˚my, ˚e Pismo Âwi´te wspomina o praktykach okaleczania
cia∏a pot´piajàc zwyczaje pogan i „ludzi
pokrytych naci´ciami” (Jr 41,5; 48, 37).
Nacinanie skóry w celu wywo∏ania
transu czy ekstazy zosta∏o opisane
w Pierwszej Ksi´dze Królewskiej (18,
28). Jest tam mowa o kap∏anach Baala,
którzy taƒczyli wokó∏ o∏tarza i kaleczyli
si´ do krwi. Sà to praktyki stosowane do
dziÊ, nie tylko wÊród plemion prymitywnych czy przez „taƒczàcych derwiszów”.
W kontekÊcie tatua˚u i piercingu bardzo
wa˚ne jest doÊwiadczenie bólu, okreÊlane jako „silne prze˚ycie duchowe”, co
mo˚na wywnioskowaç z publikacji propagujàcych duchowoÊç piercingu, a konkretnie z wywiadu, jakiego udzieli∏ Lance Gremillion, dwudziestoletni „piercer”,
praktykujàcy równie˚ formy „body art”
dla zaawansowanych, takie jak rytua∏y
plemienne polegajàce na okaleczaniu
cia∏a oraz „suspension” – zawieszanie
cia∏a na hakach wbitych w skór´. Sà to
„rytua∏y, majàce bardzo g∏´bokà, osobistà motywacj´, praktycznie niemo˚liwà
do wyjaÊnienia osobom, które ich nie
znajà lub nie podzielajà”. Jak si´ okazuje, w tego typu prze˚yciach najwa˚niejsze jest „przygotowanie duchowe i umys∏owe, g∏´bokie przekonanie i ÊwiadomoÊç aspektu rytualnego”.

W zwiàzku z owà „ÊwiadomoÊcià
aspektu rytualnego” okaleczania cia∏a,
zastanówmy si´, czy „przyozdabianie” go
tatua˚ami i „piercingiem” nie jest bezczeszczeniem Êwiàtyni Ducha Âwi´tego.
W Nowym Testamencie czytamy: „Czy˚
nie wiecie, ˚e cia∏o wasze jest Êwiàtynià
Ducha Âwi´tego, który w was mieszka,
a którego macie od Boga i ˚e ju˚ nie nale˚ycie do samych siebie? Za wielkà bowiem
cen´ zostaliÊcie nabyci. Chwalcie wi´c
Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,19-20).
Zwolenników piercingu, których nie
przekonujà argumenty biblijne pragn´
poinformowaç, ˚e 9 marca br., w Mediolanie, 24-letni m´˚czyzna zmar∏ w szpitalu na skutek przek∏ucia j´zyka. (Corriere della Sera, 13.03.2003). Nie jest to jedyna mo˚liwa konsekwencja tej mody.
Zdarza∏y si´ przypadki parali˚u lub utraty mowy na skutek „piercingu” j´zyka
i uszkodzenia znajdujàcych si´ tam nerwów. Tatua˚e natomiast niosà ryzyko
podra˚nieƒ i powa˚nych chorób skóry.
Obydwa rodzaje ozdabiania cia∏a wià˚à
si´ z ryzykiem zachorowaƒ na ˚ó∏taczk´
tudzie˚ AIDS, pomimo wszelkich zabezpieczeƒ higienicznych.
Na zachodzie zaczyna si´ ju˚
zmierzch tatua˚u i piercingu, dzi´ki czemu zarobià wyspecjalizowane gabinety
zajmujàce si´ wywabianiem tatua˚u i zaszywaniem dziur. Warto zauwa˚yç, ˚e
oprócz tatua˚y i piercingu, tak˚e ró˚nego
rodzaju naci´cia i sznyty na ciele sà dziÊ
„na topie”. Najnowszy krzyk mody
w Ameryce to tzw. „branding”, polegajàcy na wypalaniu ogniem znamienia, przewa˚nie na czole albo na policzku. Tylko
patrzeç jak ta nowa moda zawita i u nas.
W ró˚nych epokach i kulturach ró˚ne bywa∏y idea∏y pi´kna. Darwin (1871)
cytujàc Hearn’a, doskona∏ego obserwatora, który ˚y∏ wiele lat z amerykaƒskimi Indianami, twierdzi∏, ˚e idea∏ pi´knej kobiety u amerykaƒskich Indian z Pó∏nocy to:
„szeroka twarz, ma∏e oczy, olbrzymie koÊci policzkowe, trzy lub cztery szerokie
czarne linie biegnàce w poprzek ka˚dego
policzka, niskie czo∏o, du˚y, szeroki podbródek, pokraczny, zadarty nos, Êniada
skóra i piersi zwisajàce do pasa” (1871, p.
590). W Birmie jako kryterium pi´kna kobiety przyjmuje si´ ˚yrafie szyje, sztucznie wyd∏u˚one w wyniku nak∏adania metalowych obr´czy. Kto wie, czy te idea∏y
nie przyjmà si´ u nas, skoro tak wielki zachwyt m∏odych wzbudzajà tatua˚e i piercing, tudzie˚ kultura plemienna, z której
si´ one wywodzà. Wystarczy∏oby te ide-
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a∏y po prostu wylansowaç na jakimÊ koncercie rocka, a niechybnie znalaz∏yby
swoich zwolenników.
Warto przypomnieç przy okazji, ˚e istniejà tak˚e tatua˚e w wersji dla dzieci.
Bardzo modne sà kolorowe rysunki, najcz´Êciej przedstawiajàce potwory, w´˚e,
smoki, bohaterów japoƒskich kreskówek
czy jakieÊ bli˚ej nieokreÊlone orientalne
wzory. Mo˚na je przyklejaç do skóry po
uprzednim zamoczeniu ich w wodzie. Tatua˚e tego typu za∏àczane sà tak˚e jako
darmowy prezent do chipsów, cukierków,
czy gumy do ˚ucia. Nierzadko „fantastyczne tatua˚e” dla dzieci bywajà reklamowane w telewizji. Podobne naklejki i tatua˚e
mo˚na znale˝ç w sklepach z zabawkami
i wÊród artyku∏ów papierniczych. Wystarczy kupiç któreÊ z popularnych czasopism
m∏odzie˚owych czy dzieci´cych takich jak
„Girl”, „Pop Corn” itp., aby znale˝ç tam
niezliczonà iloÊç zdj´ç gwiazd rockowych,
których cia∏a pokryte sà tatua˚ami. Niewàtpliwie ma to wp∏yw na kszta∏towanie
upodobaƒ m∏odego pokolenia.
Skoro Bóg stworzy∏ cz∏owieka „na swój
obraz” (Rdz 1,27), to nie mo˚na deformowaç ludzkiego cia∏a – trzeba je uszanowaç
i pami´taç, ˚e jest ono Êwiàtynià Ducha
Âwi´tego, który w nas mieszka.
Wanda

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 28.07.2002 (c.d.)
Na poczàtku lipca by∏em na Górze Tabor. RzeczywiÊcie to prawdziwa Góra
Przemienienia. Tutaj si´ najbardziej wyciszy∏em. W przewodniku po Ziemi Âwi´tej
czytamy:,, Panoram´, która rozciàga si´
ze wszystkich stron ze szczytu Taboru,
winno si´ oglàdaç z Pismem Âwi´tym
w r´ku. Dostrzegamy wtedy nie tylko naturalne pi´kno krajobrazu, lecz przed naszymi oczami stanà równie˚ ludy, które
˚y∏y tu przed wiekami, i wydarzenia, nale˚àce do najwa˚niejszych w historii ludzkoÊci. U stóp Êwi´tej góry rozciàga si´ na
po∏udnie i po∏udniowy zachód pi´kna, pokryta zielenià, dolina Ezdrelon. Dwa ∏aƒcuchy górskie, które jà przecinajà ukoÊnie
od wschodu, to D˚abal Dahi i góry Gilboa, a dalej góry Efraima; od zachodu
wznosi si´ ∏aƒcuch Karmelu. Miejsca te
by∏y teatrem s∏awnych faktów historycznych, bohaterskich wojen, przemarszów
i bitew wielkich armii, wydarzeƒ, w których objawi∏a si´ pot´˚na i groz´ budzàca
moc Bo˚a. Z drugiej strony, zaczynajàc

od pó∏nocnego zachodu, od wzgórz, za
którymi kryje si´ Nazaret, miasto dzieciƒstwa i m∏odoÊci Chrystusa, przenosimy
spojrzenie na pó∏nocny wschód, gdzie
u stóp wysokiego, pokrytego Êniegiem
szczytu Wielkiego Hermonu, znajduje si´
pó∏nocny kraniec Ziemi Obiecanej; na
wschód, gdzie wznoszà si´ góry, le˚àce za
dolinà Jordanu i ponad pi´knym jeziorem
Genezaret, a wreszcie raz jeszcze na po∏udnie, na osiedle Nain, rozsiad∏e na dolnych stokach D˚abal Dahi, a dalej na
wzgórza Samarii. Te tereny pe∏ne naturalnego pi´kna, przeszli po wielokroç
wzd∏u˚ i w szerz Chrystus i Jego Aposto∏owie. Te pi´kne wzgórza by∏y t∏em Kazania na Górze i przypowieÊci Jezusa, zosta∏y uÊwi´cone obecnoÊcià Zbawiciela, Jego nauczaniem i cudami”.
Tak˚e, jeÊli wróc´ po wakacjach do
Ziemi Âwi´tej, to tutaj, na Taborze b´d´
uczestniczy∏ w pa˝dzierniku w dorocznych rekolekcjach zakonnych.
Pisa∏em poprzednio, ˚e u nas w starej
Jerozolimie jest spokojnie. Niestety,
w ostatnim czasie blisko Bramy Damasceƒskiej zosta∏ ranny ˚o∏nierz izraelski,
a przy bramie Jafy zraniony tak˚e inny
i zabity starszy m´˚czyzna.
Sprawa Betlejem na szcz´Êcie w wi´kszoÊci zakoƒczy∏a si´, jak wiecie, pomyÊlnie, bez ca∏kowitego rozlewu krwi. Spotykam Wspó∏braci i Siostry, którzy byli
w tym czasie w Klasztorze w Betlejem.
Widaç na ich twarzach prze˚ycia, które
chyba pozostanà w ich wn´trzu do koƒca
˚ycia. Ja po tych wydarzeniach nie mia∏em ochoty w ogóle tam jechaç. Zachowa∏em w sobie obraz Betlejem z jesieni, kiedy w poczàtkowym okresie mego pobytu
by∏o tam zupe∏nie spokojnie. Teraz pragn´ tam pojechaç, aby odwiedziç tak˚e
polskie Siostry Karmelitanki, ale wobec
bez przerw prawie trwajàcej tam godziny
policyjnej, nie wiem jak to zrobiç.
Co mnie najbardziej cieszy, to adoracja
NajÊwi´tszego Sakramentu w tak zwanej
Kaplicy Franków na poziomie Kalwarii,
w sàsiedztwie miejsca ukrzy˚owania
i Êmierci Pana Jezusa. Przed kilku laty zacz´∏o si´ od godzinnej adoracji po Mszy
Êw. Odprawianej tutaj codziennie. Przez
rok 2001 i 2002 by∏a tak˚e adoracja ca∏onocna, z soboty na niedziel´. Od ponad pó∏
roku w jej miejsce jest adoracja ca∏odzienna w czwartki i w niedziele. W ostatnià
UroczystoÊç Bo˚ego Cia∏a poÊwi´cono tutaj tabernakulum, którego do tej pory nie
by∏o, co utrudnia∏o tak˚e przeprowadzenie
adoracji, i Pan Jezus zamieszka∏ tutaj na

sta∏e, aby promieniowaç swojà obecnoÊcià i ∏askami.
Wszystko to dzi´ki
inicjatywie i poÊwi´ceniu osób dobrej
woli, które rozumiejà wartoÊç i koniecznoÊç adoracji, zw∏aszcza w tym miejscu,
gdzie dokona∏o si´ nasze Odkupienie. Mimo, ˚e du˚o jest tutaj modlitw zanoszonych we dnie i w nocy przez 4 wyznania,
to jednak wobec braku tradycji sta∏ego
kultu Eucharystii u pozosta∏ych wyznaƒ
odczuwam, ˚e przez ten fakt to Êwi´te
miejsce z∏o˚one ze ska∏ ma,, dusz´” ˚ywego Boga pod postacià eucharystycznà. Co
prawda, w naszej cz´Êci mamy tak˚e kaplic´ z NajÊwi´tszym Sakramentem, ale
jest ona na uboczu, niejako zepchni´ta,
niezauwa˚ana przez wielu. Tutaj natomiast wszystkich wchodzàcych do Bazyliki wita Pan Jezus wystawiony powy˚ej.
Jest pragnienie, aby ta adoracja by∏a przez
pozosta∏e dni tygodnia, a nawet nieustanna, tak˚e w nocy. K∏ad´ Wam na serce t´
wa˚nà spraw´.
Z dniem 31 lipca up∏ywa termin pobytu
wyznaczony mi przez Ojca Prowincja∏a.
Pragnàc jednak jak najd∏u˚ej i jak najpe∏niej korzystaç z tej wielkiej ∏aski pobytu
w Ziemi Âwi´tej, poprosi∏em o przed∏u˚enie tego pobytu. Otrzyma∏em ju˚ zgod´
Ojca Kustosza Ziemi Âwi´tej i ustnà Ojca
Prowincja∏, na dalsze 3 lata s∏u˚by. Ostatecznie sprawa zostanie rozstrzygni´ta na
poczàtku wrzeÊnia. Oby zgodnie z obecnymi ustaleniami.
(cdn)

ECHO Echa
BliskoÊç Nieba
„Jestem Królowà Pokoju.... Pokój, pokój, tylko pokój, pojednajcie si´ z Bogiem
i mi´dzy sobà nawzajem. W tym celu musicie wierzyç, modliç si´, poÊciç i przyst´powaç do spowiedzi” (26.06.81r). „Drogie dzieci! Wzywam was do pokoju. ˙yjcie
z pokojem w sercu, w swoim Êrodowisku,
aby wszyscy poznali pokój, który nie od
was pochodzi, lecz od Boga” (25.12.88r).
Pokój to mi∏oÊç, a mi∏oÊç to pokój.
„Popatrzcie, jakà mi∏oÊcià obdarzy∏ nas
Ojciec: zostaliÊmy nazwani dzieçmi Bo˚ymi. „MyÊmy poznali i uwierzyli mi∏oÊci,
jakà Bóg ma ku nam. Bóg jest mi∏oÊcià:
kto trwa w mi∏oÊci, trwa w Bogu, a Bóg
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trwa w nim” (1 J 3,1; 4,16). Mi∏oÊç, która
si´ rozprzestrzenia z Medziugorja jest
z Boga. Ta mi∏oÊç rodzi pokój. Gospa, nasza Pani, jest Zwiastunkà Nowego Êwiata,
pe∏nego mi∏oÊci, sprawiedliwoÊci, prawdy
i pokoju. Ten pokój nastanie, gdy˚ Jej
Niepokalane Serce zwyci´˚y!
Nad Êwiatem unosi si´ Mi∏osierdzie Bo˚e! Obejmuje ka˚dego cz∏owieka. Niezwykle szybko rozwija si´ na ca∏ym Êwiecie nabo˚eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˚ego.
Równolegle z nim rozszerza si´ nabo˚eƒstwo do Maryi Królowej Pokoju. Taka
jest potrzeba wspó∏czesnego Êwiata,
wstrzàsanego gro˝nymi konfliktami. Odsiecz idzie z nieba. „Modlitwà i postem
mo˚na za˚egnaç konflikty, mo˚na wstrzymaç wojny”. Takie jest or´dzie Matki Bo˚ej z Medziugorja!
Medziugorje! Któ˚ tego nie widzi?!
Medziugorje jest szko∏à modlitwy, pokuty
i pojednania, oazà pokoju, pulsujàcym ˝ród∏em wiary i pobo˚noÊci, wezwaniem do
odnowy ˚ycia, konfesjona∏em Êwiata...
Pielgrzymi odczuwajà tu bliskoÊç Nieba.
Wracajà do domu podniesieni na duchu,
pe∏ni radoÊci i entuzjazmu. Gotowi ˚yç
or´dziami Matki Bo˚ej Królowej Pokoju
i Pojednania. G∏osiç je ca∏emu Êwiatu!
Czy˚ ten wieloj´zyczny i wielotysi´czny chór rozmodlonych ludzi nie przypomina Zielonych Âwiàt? Czy˚ nie zapowiada wiosny KoÊcio∏a, o której marzy
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II? Czy˚ z Medziugorja nie rozchodzi si´ pot´˚ny ruch
ku nawróceniu Êwiata? Czy˚ nie rozlega
si´ stàd wo∏anie Maryi: Czyƒcie, cokolwiek wam Jezus powie? (J 2,5). Czy˚ nie
dostrzegamy u tych nieprzeliczonych t∏umów ludzi, którzy gromadzà si´ z ca∏ego
Êwiata w Medziugorju, tego dà˚enia do
spe∏nienia wezwania Maryi? Praktyka ˚ycia! Wprowadzanie Ewangelii w ˚ycie!
WiernoÊç Chrystusowi! Droga Êwi´toÊci!
Do tego prowadzà or´dzia Matki Bo˚ej
i to jest tajemnicà Medziugorja! Nowe ˚ycie pod tchnieniem Ducha Âwi´tego! Realizacja programu zawartego w Ewangelii. ˙ycie S∏owem Bo˚ym!
W parafii Niepokalanego Serca NMP
w Kielcach budujemy Sanktuarium ku
czci Maryi Królowej Pokoju. TrudnoÊci
zwiàzane ze zdobyciem terenu jak i pozwoleniem na budow´ by∏y wprost nie do
pokonania. Ta trudna sprawa toczy∏a si´
kilkanaÊcie lat. By∏a to droga przez m´k´.
Ciàgle wyrasta∏y coraz to nowe przeszkody. Pomog∏a je przezwyci´˚yç Gospa
z Medziugorja. ModliliÊmy si´ w tej sprawie podczas licznych pielgrzymek i zwy-

czajem pielgrzymów napisa∏em list do
Matki Bo˚ej z proÊbà o interwencj´.
Dzi´ki Matce Bo˚ej Królowej Pokoju trudnoÊci kolejno ust´powa∏y i to w sposób zupe∏nie nieoczekiwany. W kilku w´z∏owych
sprawach wyczuwa∏o si´ wyjàtkowà pomoc z Jej strony. W rezultacie mogliÊmy
15 sierpnia ubieg∏ego roku poÊwi´ciç
krzy˚ na placu budowy, a w rocznic´ poÊwi´cenia krzy˚a mieliÊmy podnios∏à uroczystoÊç poÊwi´cenia fundamentów
i wmurowania aktu erekcyjnego. DziÊ mury Êwiàtyni sà ju˚ wybudowane prawie
w po∏owie a gdyby utrzymaç dotychczasowe tempo prac, to w przysz∏ym roku jesienià mo˚na b´dzie za∏o˚yç konstrukcj´ dachowà. Prace idà sprawnie i szybko. Nie
nadà˚ajà za tym warunki finansowe. Jak
dotàd bardzo nam pomogli Czciciele Maryi Królowej Pokoju rozsiani po ca∏ej Polsce. Najserdeczniej Wam za to dzi´kujemy. Dzi´kujemy równie˚ Czcigodnej Redakcji Echa Maryi Królowej Pokoju, która
zamieÊci∏a informacj´ o budowie naszego
Sanktuarium na ∏amach tego miesi´cznika.
W intencji wszystkich Ofiarodawców
i Dobroczyƒców wspierajàcych budow´
naszego Sanktuarium odprawiamy Msz´
Êw. podczas nabo˚eƒstwa medziugorskiego, które celebrujemy w naszym koÊciele
ka˚dego 25 dnia miesiàca. Modli si´ w tej
intencji równie˚ co tydzieƒ Wspólnota
Królowej Pokoju, do której zg∏aszajà swój
akces Czciciele Gospy z ca∏ej Polski.
Mi∏o mi poinformowaç, ˚e tworzà si´
w naszej parafii tak˚e liczne kr´gi „Margaretek”, które obejmujà swojà modlitwà
poszczególnych kap∏anów, tak˚e Ojca
Âwi´tego, a na swych spotkaniach modlà
si´ równie˚ w intencji tych wszystkich,
którzy wspierajà naszà budow´.
Dla tych, którzy pragn´liby pomóc nam
finansowo i przyspieszyç budow´ Sanktuarium Królowej Pokoju podajemy numer
konta i adres parafii: Parafia Niepokalanego Serca NMP, 25-729 Kielce, ul. Urz´dnicza 5, Nr konta: BPH-PBK SA Oddzia∏
II Kielce 23106000760000320000164415.
Za wszelkà pomoc i wsparcie serdeczne
Bóg zap∏aç. Niech Was i Wam b∏ogos∏awi Bóg Ojciec, Syn Bo˚y i Duch Âwi´ty.
Ks. Pra∏. Edward Skotnicki – proboszcz

Od Redakcji
25 grudnia w Jerozolimie, w 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.

d
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„Pragn´, by przez ka˝dego spe∏ni∏ si´ Bo˝y
plan, by wzrasta∏o wszystko to, co Bóg daje
wam w sercu. Dlatego módlcie si´, by Bo˝e
b∏ogos∏awieƒstwo mog∏o ustrzec ka˝dego
z was od wszelkiego z∏a, jakie wam zagra˝a”.
25.04.1987 Aby ka˝dego dnia w Twoim sercu
rodzi∏ si´ Jezus, aby to rodzàce si´ Dzieci´
przez moc ∏aski i Êwi´toÊci Twego ˝ycia
wzrasta∏o, abyÊ codziennie doÊwiadcza∏ Jego
mi∏oÊci i b∏ogos∏awieƒstwa, tego z okazji Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia ˝yczy
REDAKCJA

Pielgrzymki do Ziemi Âwi´tej. Informacje w Redakcji.

Rekolekcje z o. Jozo Zovko w 2004r. Osoby zainteresowane prosimy o nadsy∏anie do
Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu wys∏ania informacji.
Or´dzia Królowej Pokoju w powo∏aniu
i pos∏ugiwaniu wychowawczym w szkole
i w rodzinie. Modlitwa o Szko∏y Królowej Pokoju w dniach 27.12.03–01.01.04 (wersja
d∏u˚sza 24.12.03-01.01.04). Zg∏oszenia w godzinach 21.15÷22.15 tel. 0607/689285.
Szcz´Êç Bo˚e. o. Eugeniusz Âpio∏ek Sch P,
∑owicz
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo”
ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank
Pocztowy S.A. 13201465-28943631-2700323100-100030/0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary
i modlitw´ w naszej intencji.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub
zadzwoniç do Redakcji.
Uwaga! Czytelnicy, którzy nie dostali listopadowego nr „Echa” (190), w zwiàzku
z opó˝nieniem dostarczenia przesy∏ki przez
Poczt´ Polskà, proszeni sà o zg∏oszenie tego
faktu do Redakcji. Za opó˝nienie wynik∏e
nie z winy Redakcji przepraszamy.
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