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Or´dzie z 25 stycznia 2004r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj te˚ wzywam was do modlitwy. Módlcie
si´, kochane dzieci, szczególnie za
wszystkich tych, którzy nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej. Módlcie si´,
by ich serca otworzy∏y si´ i przybli˚y∏y do mojego serca i do serca
Mojego Syna Jezusa, abyÊmy mogli ich przemieniç w ludzi pokoju
i mi∏oÊci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Ludzie pokoju i mi∏oÊci
Nowy wiek, nowe tysiàclecie, otwierajà
si´ w Êwietle Chrystusa. Jednak nie wszyscy widzà owo Êwiat∏o. Naszym wspania∏ym i wymagajàcym zadaniem jest byç jego odbiciem. Tak mówi do nas Ojciec
Âwi´ty w liÊcie apostolskim Novo millennio ineunte (nr 54) a Maryja sugeruje nam
w jaki sposób mo˚emy staç si´ odbiciem
Chrystusa: drogie dzieci, równie˚ i dziÊ zapraszam was do modlitwy. Jak bardzo ró˚ni si´ od naszych metod owo zaproszenie
Maryi! Czy modlitwa mo˚e rozwiàzaç
ludzkie problemy? Wielkà moc posiada
wytrwa∏a modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,
16) a Maryja nalega i ciàgle prosi nas
o modlitw´. Nie po to, byÊmy uciekali od
obowiàzków, lecz przeciwnie, byÊmy
Êwiadomie i z rozwagà je przyj´li. Nie po
to, byÊmy zrzucali rozwiàzanie naszych
problemów na Boga, który jest gdzieÊ daleko, lecz abyÊmy w Nim i z Niego czerpali konieczne Êwiat∏o. Modliç si´ to pozwoliç, by Bóg ogarnà∏ nas swà konkretnà
i ˚yciodajnà obecnoÊcià, która mo˚e przemieniaç dzieƒ po dniu nasze ˚ycie i ˚ycie
innych ludzi. A owa przemiana dociera nie
tylko do tych, którzy sà blisko nas, ale do
wszystkich, których spotykamy w Chrystusie, nawet jeÊli sà daleko od nas w czasie i przestrzeni.
Módlcie si´, kochane dzieci, szczególnie za tych, którzy nie poznali mi∏oÊci
Bo˚ej. Modlitwa jest kana∏em, przez który przep∏ywa mi∏oÊç Bo˚a a my jesteÊmy

By∏em g∏odny, by∏em chory a wy...
zaproszeni, by pozwoliç tej mi∏oÊci dotrzeç do wszystkich, którzy jej jeszcze
nie poznali. Chodzi o tych, którzy nigdy
nie s∏yszeli o Bogu (a takich jest raczej
niewielu), lecz tak˚e i o tych, którzy mniej
lub bardziej Êwiadomie odrzucili owà Mi∏oÊç (a takich na pewno jest wielu, i byç
mo˚e my sami równie˚ zaliczamy si´ do
nich). Módlcie si´, aby ich serca otworzy∏y si´ i by zbli˚y∏y si´ do mojego serca i do serca mojego Syna Jezusa. Nie
chodzi o to, by prosiç o jakieÊ ∏aski,
o uproszenie jakieÊ szczególne wzgl´dy
niebios, lecz o otwarcie serca, o zawierzenie Bogu, o które tak bardzo prosi Maryja. Chodzi o uproszenie realnego i ca∏kowitego nawrócenia, które coraz bardziej
b´dzie przybli˚aç ludzkie serce do serc Jezusa i Maryi, które pozwoli Im przemieniç nas w ludzi pokoju i mi∏oÊci.
Nasz Êwiat wchodzi w nowe tysiàclecie
obcià˚ony sprzecznoÊciami rozwoju ekonomicznego, kulturalnego, technologicznego, które nielicznym ludziom dajà
ogromne mo˚liwoÊci, pozostawiajàc miliony ludzi nie tylko poza marginesem post´pu, lecz zmagajàcych si´ z warunkami
˚ycia uw∏aczajàcymi ludzkiej godnoÊci.
Taki oto realistyczny obraz przedstawia
Ojciec Âwi´ty (Novo millennio ineunte, n.

193

50). Zaistnia∏a szczególnie naglàca koniecznoÊç byÊmy stali si´ lud˝mi pokoju
i mi∏oÊci. Nie wystarczy odmówiç kilka
modlitw, uczestniczyç w jakimÊ czuwaniu. Jest rzeczà absolutnie koniecznà, byÊmy byli ˚ywym odbiciem Êwiat∏a Chrystusa w dzisiejszym Êwiecie, byÊmy pozwolili by On nas przemienia∏. Trzeba,
byÊmy otrzymali nasze BYå od TEGO,
KTÓRY JEST. Nie mówiç ani robiç, tylko byç. Byç lud˝mi pokoju i mi∏oÊci, aby
Jego Mi∏oÊç i Jego Pokój dotar∏y do ka˚dego m´˚czyzny, do ka˚dej kobiety, do
ka˚dej ˚ywej istoty.
Byç lud˝mi pokoju i mi∏oÊci aby
Êwiadczyç o Chrystusie, który jest dziÊ ˚ywy i obecny w Êwiecie, który zawsze jest
gotów ocieraç ∏zy i koiç wszelkie rany.
Aby mówiç do wszystkich, bardziej ˚yciem ni˚ s∏owami, ˚e Bóg pochyla si´ nad
maluczkim i potrzebujàcy, ˚e przygarnia
ofiar´, ale nie pogardza przeÊladowcà. Powierzmy Maryi nasze ˚ycie, aby na Êwiecie zatryumfowa∏y pokój i mi∏oÊç. Pokój
wam i dobro w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju, Matko nasza, pragniemy Ci z serca
podzi´kowaç za ka˚de Twoje wezwanie,
or´dzie, które nas pobudza i daje nam nowe ˚ycie, do którego nas prowadzisz.
Dzi´kuj´ Ci, poniewa˚ tylko z Tobà
o Matko, mog´, a przeze mnie inni, mogà
poznaç mi∏oÊç Bo˚à, która jest w Twoim
sercu. Dzi´kujemy Ci, za Twoje otwarte
serce dla nas Twoich drogich dzieci.
Przedstawiam Ci i polecam nas wszystkich, nasze rodziny, nasz KoÊció∏ i ten
Êwiat, który potrzebuje mi∏oÊci i pokoju.
Dzi´ki Tobie o Matko wiele serc doÊwiadczy∏o mi∏oÊci Bo˚ej. Módl si´ z nami i za nami, aby ka˚de serce, które czuje
si´ samotne, niekochane, niespokojne mog∏o doÊwiadczyç mi∏oÊci Bo˚ej, która jest
mocniejsza nawet od Êmierci. 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
Msza Êw. w Bazylice Êw. Piotra

We˝mijcie Ducha Âwi´tego
Uroczysta Liturgia w Bazylice Êw. Piotra rozpocz´∏a si´ w niedziel´ Zes∏ania
Ducha Âwi´tego, dnia 7 czerwca o godzinie 9.30 bez osobistego udzia∏u Ojca
Âwi´tego. Zgodnie z planem mia∏a ona
byç powtórzeniem jerozolimskiego
Wieczernika, gdzie w momencie Zes∏ania Ducha Âwi´tego, zebra∏ si´ ca∏y ówczesny KoÊció∏. W prastarej Bazylice Êw.
Piotra obecnych by∏o 52 kardyna∏ów, ponad 250 biskupów reprezentujàcych Episkopat ca∏ego Êwiata katolickiego, przyby∏ych specjalnie na te uroczystoÊci.
Obecne by∏y tak˚e delegacje innych KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich, Korpus Dyplomatyczny, akredytowany przy Stolicy
Âwi´tej, i dosyç licznie zebrani wierni.
W imieniu Ojca Âwi´tego Liturgii przewodniczy∏ Kard. Carlo Confalonieri. Po
odczytaniu Ewangelii wszyscy zabrani
wys∏uchali w skupieniu homilii Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II, przekazanej
przez Radio Watykaƒskie.
1. Wierz´ w Ducha Âwi´tego Pana
i O˚ywiciela
KoÊció∏ Rzymski raduje si´ w dzisiejszym uroczystym dniu Pi´çdziesiàtnicy
obecnoÊcià tylu Braci i Sióstr w wierze,
pielgrzymów z ró˚nych stron Êwiata, jak
te˚ i sta∏ych mieszkaƒców Wiecznego
Miasta. Raduje si´ w sposób szczególny
waszà obecnoÊcià, Umi∏owani Bracia
Kardyna∏owie i Biskupi, pozostajàcy
w pos∏udze Ludu Bo˚ego poÊród ró˚nych
narodów, którzy na moje zaproszenie
przybyliÊcie dzisiaj do tej Stolicy i którzy
teraz sprawujecie NajÊwi´tszà Eucharysti´ przy konfesji Êw. Piotra.
Oto pragniemy g∏oÊnym wo∏aniem
naszych ust i serc wyznaç t´ prawd´,
którà szesnaÊcie wieków temu I Sobór
Konstantynopolitaƒski sformu∏owa∏ i wyrazi∏ w s∏owach tak dobrze znanych. Pragniemy jà wyraziç tak, jak on jà wówczas
wyrazi∏: Credo... in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificatorem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adorandum
et conglorificandum, qui locutus est per
prophetas.
I dlatego te˚ w dniu dzisiejszym myÊli
nasze i serca, wzbierajàc wdzi´cznoÊcià

dla tego˚ Ducha Prawdy, zwracajà si´
równoczeÊnie do tej stolicy, która mia∏a
szcz´Êcie goÊciç ów czcigodny Sobór:
pierwszy Konstantynopolitaƒski, a drugi
powszechny, po Nicejskim – gdzie tak˚e
w dzisiejsze Êwi´to Czcigodny nasz Brat
Dimitrios I, patriarcha Konstantynopola,
dzi´kuje Âwiat∏oÊci Przedwiecznej za to,
˚e przed szesnastu wiekami rozÊwietli∏a
umys∏y naszych Poprzedników w biskupstwie blaskiem Prawdy, która przez tyle
ju˚ pokoleƒ utrzymuje w jednoÊci wiary
wielkà rodzin´ wyznawców Chrystusa.
A chocia˚ w ró˚nych czasach i miejscach sama jednoÊç KoÊcio∏a dozna∏a roz∏amów, wiara wyznana przez naszych
Êwi´tych poprzedników w Credo Nicejsko-Konstantynopolitaƒskim Êwiadczy
o pierwotnej jednoÊci – i do odbudowy
pe∏nej jednoÊci przyzywa nas na nowo.
2. Czy˚ mo˚e byç dzieƒ na to wybrany inny ni˚ Dzieƒ Pi´çdziesiàtnicy?
JesteÊmy zgromadzeni – wy tak˚e fizycznie, a ja duchowo – pod sklepieniem
tej Bazyliki, a ca∏a nasza ÊwiadomoÊç przenikni´ta jest pami´cià jerozolimskiego
Wieczernika, w którym w∏aÊnie w dniu
Pi´çdziesiàtnicy „znajdowali si´ wszyscy”,
którzy stanowili najpierwotniejszy KoÊció∏. Znajdowali si´ w tym samym miejscu, w którym – pi´çdziesiàt dni wczeÊniej
– wieczorem w dniu zmartwychwstania
przyszed∏ do nich Jezus. Przyszed∏, „stanà∏
poÊrodku i rzek∏...: «Pokój wam!». A to
powiedziawszy, pokaza∏ im r´ce i bok”.
Nie mogli wówczas ju˚ mieç ˚adnej wàtpliwoÊci: „Uradowali si´ uczniowie – pisze Ewangelista – ujrzawszy Pana”: Pana
Zmartwychwsta∏ego.
A wówczas „Jezus znowu rzek∏ do
nich: «Pokój wam»! Jak Ojciec Mnie pos∏a∏, tak i Ja was posy∏am” – s∏owa w∏aÊciwie ju˚ znane, a przecie˚ nowe: nowe
nowoÊcià ca∏ej tajemnicy paschalnej, nowoÊcià Pana Zmartwychwsta∏ego, który
s∏owa te wypowiada: „Ja was posy∏am”.
A nade wszystko nowe tym, co po nich
zaraz zostanie wypowiedziane przez
Chrystusa. Oto bowiem „po tych s∏owach
tchnà∏ na nich i powiedzia∏ im: We˝mijcie
Ducha Âwi´tego!”.
Tak wi´c ju˚ wtedy otrzymali Ducha
Âwi´tego. Ju˚ wtedy zacz´∏a si´ Pi´çdziesiàtnica – ta, która dzisiaj nadesz∏a w kolejnoÊci dni, w porzàdku Êwi´tego czasu,
jaki by∏ potrzebny, aby mog∏o w nich dojrzeç i objawiç si´ na zewnàtrz to, co wówczas ju˚ si´ sta∏o, gdy us∏yszeli: „We˝mijcie Ducha Âwi´tego!”, aby móg∏ narodziç
si´ KoÊció∏. Narodziç si´, to znaczy wyjÊç

na Êwiat i przez to staç si´ jawnym wÊród
ludzi. W∏aÊnie w dniu Pi´çdziesiàtnicy
KoÊció∏ wyszed∏ na Êwiat i sta∏ si´ jawny
wÊród ludzi. Sta∏o si´ to w mocy owego
paschalnego wieczoru, wieczoru „dnia
zmartwychwstania” – sta∏o si´ w mocy
m´ki i Êmierci Pana, który wszak˚e ju˚
w przeddzieƒ tej m´ki powiedzia∏ wyra˝nie: „Je˚eli nie odejd´, Pocieszyciel (Paracletos) nie przyjdzie do was. A je˚eli
odejd´, poÊl´ Go do was”. Odszed∏ wi´c
poprzez krzy˚ – i wróci∏ przez zmartwychwstanie, ale ju˚ nie po to, aby pozostaç, tylko po to, by tchnàç na Aposto∏ów
i powiedzieç: „We˝mijcie! We˝mijcie Ducha Âwi´tego”!
O, jak˚e szczodry jest Pan! Da∏ im
Ducha Âwi´tego..., Pana i O˚ywiciela...,
który z Ojcem i Synem t´ samà odbiera
chwa∏´ i czeÊç... równy w Bóstwie... Da∏
im Ducha Âwi´tego. Powiedzia∏: „We˝mijcie”. Czy˚ nie bardziej jeszcze odda∏
si´ Duchowi Âwi´temu. Czy˚ cz∏owiek
mo˚e „wziàç” Boga ˙ywego i posiadaç
Go „na w∏asnoÊç”? Wi´c Chrystus odda∏
Aposto∏ów, tych, którzy byli zaczàtkiem
Nowego Ludu i fundamentem Jego KoÊcio∏a, Duchowi Âwi´temu, Duchowi,
którego „Ojciec poÊle w Jego imi´”, „Duchowi Prawdy”, Duchowi, poprzez którego „mi∏oÊç Bo˚a rozlana jest w sercach
naszych...” – odda∏, aby Go przyj´li jako
dar: Dar wys∏u˚ony u Ojca przez Mesjasza, przez cierpiàcego S∏ug´ Jahwe z proroctwa Izajasza. Dlatego te˚ naprzód „pokaza∏ im r´ce i bok” – Êlady krzy˚owej
ofiary, a potem jeszcze doda∏: „którym
odpuÊcicie grzechy, sà im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, sà im zatrzymane”.
Tymi s∏owami potwierdzi∏ Dar. Jest to
Dar Pocieszyciela dany KoÊcio∏owi dla
cz∏owieka, który d˝wiga w sobie dziedzictwo grzechu. Dla ka˚dego cz∏owieka
i wszystkich ludzi. Jest to Dar z WysokoÊci dany KoÊcio∏owi pos∏anemu dla ca∏ego Êwiata. W dniu Pi´çdziesiàtnicy Aposto∏owie – a wraz z nimi ów najpierwotniejszy KoÊció∏ – wyjdzie z tego paschalnego Wieczernika i stanie natychmiast
w poÊrodku Êwiata poddanego grzechowi
i Êmierci. Stanie ze Êwiadectwem Zmartwychwstania.
3. Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem...
Wspominajàc I Sobór Ekumeniczny
w Konstantynopolu, wyznajemy dzisiaj t´
samà wiar´ „w Pana i O˚ywiciela, który
wraz z Ojcem i Synem T´ samà odbiera
chwa∏´ i czeÊç”. I uto˚samiajàc t´ czcigodnà Piotrowà Bazylik´ w Rzymie
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z ubogim Wieczernikiem jerozolimskim
przyjmujemy ten sam Dar! „We˝mijcie
Ducha Âwi´tego”. Przyjmujemy ten sam
Dar – czyli oddajemy siebie, KoÊció∏, temu samemu Duchowi Âwi´temu, Któremu raz na zawsze zosta∏ on oddany ju˚
owego wieczoru dnia Zmartwychwstania,
a z kolei o poranku Êwi´ta Pi´çdziesiàtnicy. A raczej: trwamy w tym oddaniu Duchowi Âwi´temu, którego dokona∏ wówczas Chrystus, „pokazawszy im r´ce
i bok”, Êlady swej m´ki, zanim powiedzia∏: „Jak Ojciec Mnie Pos∏a∏, tak i Ja
was posy∏am”.
Trwamy w tym oddaniu Duchowi
Âwi´temu, które ukonstytuowa∏o KoÊció∏
i stale go konstytuuje od samych podstaw.
Trwamy wi´c w tym oddaniu Duchowi
Âwi´temu, poprzez które jesteÊmy KoÊcio∏em – i poprzez które jesteÊmy pos∏ani, tak jak zostali pos∏ani ci pierwsi Aposto∏owie i najpierwotniejszy, jerozolimski
KoÊció∏ z Wieczernika. Wówczas, gdy –
po uderzeniu gwa∏townego wiatru, po
ujawnieniu si´ ognistych j´zyków nad ich
g∏owami – wyszli pomi´dzy wieloj´zycznà rzesz´ przyby∏ych do Jerozolimy na
Êwi´ta i przemawiali ró˚nymi j´zykami,
„tak jak im Duch pozwala∏ mówiç”.
I przez ludzi, mówiàcych ró˚nymi j´zykami byli s∏yszani jako „g∏oszàcy w naszych
j´zykach wielkie dzie∏a Bo˚e”.
Trwamy wi´c w tym oddaniu Duchowi Âwi´temu – i niczego innego nie pragniemy po dwóch prawie tysiàcach lat,
jak tylko tego, a˚eby w Nim trwaç, a˚eby
si´ z Nim w ˚aden sposób nie roz∏àczaç,
a˚eby Go nigdy „nie zasmucaç”: bo tylko
w Nim jest z nami Chrystus, bo tylko przy
Jego pomocy mo˚emy powiedzieç: „Panem jest Jezus”, bo tylko z mocy Jego ∏aski mo˚emy wo∏aç: „Abba, Ojcze”, bo
tylko z Jego mocy, z mocy Ducha Âwi´tego, Pana i O˚ywiciela, jesteÊmy tym samym KoÊcio∏em. KoÊcio∏em, w którym
ró˚ne „sà dary ∏aski, lecz ten sam Duch;
ró˚ne te˚ sà rodzaje pos∏ugiwania, ale jeden Pan; ró˚ne sà dzia∏ania, lecz ten sam
Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaÊ objawia si´ Duch dla
/wspólnego/ dobra”.
Tak przeto w Nim, w Duchu Âwi´tym, pragniemy trwaç: w Nim, który
jest Duchem ˚ycia, czyli ˝ród∏em wody
tryskajàcej na ˚ywot wieczny, w Nim, poprzez którego Ojciec o˚ywia umar∏ych na
skutek grzechu, zanim Êmiertelne ich cia∏a wskrzesi w Chrystusie, w Nim, w Duchu Âwi´tym, który mieszka w KoÊciele,
a tak˚e w sercach wiernych, w Nim prze-

mawia i daje Êwiadectwo przybrania za
synów, w Nim, który uposa˚a KoÊció∏
w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, a przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia,
w Nim, który mocà Ewangelii utrzymuje
KoÊció∏ w ciàg∏ej m∏odoÊci, ustawicznie
go odnawia i do doskona∏ego zjednoczenia z Oblubieƒcem prowadzi. Tak,
w Nim: w Duchu Âwi´tym, Paraklecie,
pragniemy trwaç, tak jak odda∏ nas Jemu
– Duchowi Ojca – Chrystus Ukrzy˚owany i Zmartwychwsta∏y. Odda∏ – dajàc Go
nam: Aposto∏om i KoÊcio∏owi, gdy
w Wieczerniku jerozolimskim powiedzia∏: „We˝mijcie Ducha Âwi´tego”.
A s∏owa te zacz´∏y si´ urzeczywistniaç
wobec wszystkich j´zyków i narodów
w dniu Pi´çdziesiàtnicy, w dniu, w którym KoÊció∏ narodzi∏ si´ w Wieczerniku
jerozolimskim i wyszed∏ na Êwiat. (cdn)

By∏em chory a wy...
25 czerwca 1998 r. po zakoƒczonym
corocznym objawieniu Ivanka powiedzia∏a, ˚e Matka Bo˚a mi´dzy innymi „wezwa∏a nas byÊmy w tym czasie modlili si´
za rodziny, szczególnie za te rodziny, które majà w domu osoby chore”. Dlatego
wykorzystajmy czas ∏aski, który daje nam
KoÊció∏ i odpowiedzmy na wezwanie
Matki Bo˚ej i propozycj´ danà przez Pomocników Mariaƒskich.
Drodzy Przyjaciele Mariaƒscy!
Pragn´ Wam przypomnieç o Âwiatowym Dniu Chorego, który, jak co roku,
przypada we wspomnienie Matki Bo˚ej
z Lourdes (11 lutego). W tym dniu ca∏y
KoÊció∏ modli si´ w intencji ludzi cierpiàcych, dotkni´tych ró˚nymi chorobami lub
kalectwem oraz w intencji tych, którzy im
s∏u˚à. W duchu solidarnoÊci i wzajemnej
mi∏oÊci ∏àczmy si´ z nimi. Przez swojà
obecnoÊç i postaw´ przenikni´tà duchem
wiary mo˚emy wnieÊç w ich ˚ycie radoÊç
i nadziej´. Nasza modlitwa zaÊ mo˚e im
wyjednaç ∏ask´ zdrowia i potrzebne si∏y.
We wspó∏czesnym Êwiecie niemal
w ka˚dej rodzinie jest ktoÊ, kto cierpi
i znosi trudy choroby. Jej moc w wielu
przypadkach wydaje si´ nieprzejednana.
Najzdrowsi i najsilniejsi w zetkni´ciu
z nià – bywajà cz´sto ca∏kowicie bezradni. Ka˚dy z nas mo˚e wymieniç d∏ugà list´ osób, które po zachorowaniu zmar∏y.
Ich ˚ycia nie uda∏o si´ uratowaç mimo
najnowszych i najwspanialszych osiàgni´ç medycyny. Nie jest to zarzut, ale
ukazanie prawdy o ograniczonych mo˚li-

woÊciach twórczych cz∏owieka oraz bezwzgl´dnym i nieuchronnym jego doczesnym kresie. KoniecznoÊç Êmierci nie
mo˚e nikomu przes∏oniç pragnienia ˚ycia i bycia zdrowym. Niezale˚nie od wieku, ka˚dy chce ˚yç i prawid∏owo funkcjonowaç. Jest to naturalne pragnienie wszczepione nam przez Stwórc´. Dà˚enie zatem do tego, aby byç zdrowym, jest nie tyle sprawà upodobania, co obowiàzkiem
ka˚dego z nas. Dzi´ki modlitwie w intencji chorych jednoczymy si´ z nimi w duchu mi∏oÊci na drodze Êwi´toÊci. Niech
w tym akcie wiary KoÊcio∏a nie zabraknie
nikogo z nas.
KoÊció∏ swojà modlitw´ w intencji chorych kieruje w dniach 2-10 lutego i we
wspomnienie Matki Bo˚ej z Lourdes,
szczególnie za Jej wstawiennictwem.
Ona, przez Boga umi∏owana i wybrana,
sta∏a si´ z Jego woli rozdawczynià Bo˚ych ∏ask. Przez Jej wstawiennictwo modlàcy si´ otrzymujà nie tylko ∏ask´ zdrowia cia∏a i duszy, ale tak˚e nieustannie doÊwiadczajà w swoim ˚yciu Bo˚ej pomocy. Zach´cam zatem wszystkich do
wspólnej modlitwy nowennowej za wstawiennictwem Maryi. W waszych intencjach zg∏aszanych do Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariaƒskich (01-691
W-wa, ul. Gdaƒska 6A, Linia Modlitwy
–022/8333234) b´dà odprawiane codziennie od 2 do 11 lutego Msze Êw.
w Grocie Objawieƒ Matki Bo˚ej z Lourdes we Francji.
o. W∏adys∏aw
Nowenna przed Êwi´tem MB w Lourdes i Âwiatowym Dniem Chorego
(codziennie mo˚na dodaç w∏asnà intencj´)
Dzieƒ pierwszy – 2 lutego
O Pani nasza z Lourdes, która wzywana jesteÊ z wielkà ufnoÊcià i raczysz zjawiaç si´ z uÊmiechem na ustach jako
s∏odka PoÊredniczka ∏ask i mi∏osierdzia,
uproÊ nam ∏aski, których potrzebujemy
dla naszego uzdrowienia duchowego
i fizycznego.
Modlitwa do odmawiania ka˚dego
dnia nowenny
Mi∏osierny Bo˚e, przyjd˝ z pomocà naszej s∏aboÊci i spraw, abyÊmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki
Twojego Syna, której pamiàtk´ obchodzimy, d˝wign´li si´ z naszych grzechów do
nowego ˚ycia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz..., ZdrowaÊ
Maryjo..., Chwa∏a Ojcu...
Panie, który uzdrawiasz skruszonych
w sercu – zmi∏uj si´ nad nami. Panie –
który uzdrawiasz wszystkie niemoce na-
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sze, Panie – który uzdrowi∏eÊ s∏ug´ setnika
z Kafarnaum – Panie, który niewidomym
wzrok przywraca∏eÊ – Panie, który g∏uchym s∏uch przywraca∏eÊ – Panie, który
niemym otwiera∏eÊ usta – Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujàcych, obcià˚onych i ˝le si´ majàcych – Panie, który
wdowie wskrzesi∏eÊ jedynego syna – Panie, który w swej niepoj´tej dobroci pragniesz wszystkich zbawiç – Panie, Bo˚e,
wspomo˚ycielu i obroƒco nasz – Od bezu˚ytecznych skarg – zachowaj nas. Od
wspomnieƒ budzàcych niepokój – Od l´ków zwàtpienia – Od nag∏ej i niespodziewanej Êmierci – Od Êmierci bez przyj´cia
w pe∏nej ÊwiadomoÊci Êwi´tych sakramentów – Przez nadziej´ naszego zmartwychwstania – przemieƒ nas.
Módlmy si´: Udziel, Panie, swojemu
ludowi obfitoÊci swego b∏ogos∏awieƒstwa; daj mu zdrowie duszy i cia∏a; obdarz
pe∏nià braterskiej mi∏oÊci i spraw, aby zawsze by∏ Tobie oddany. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Dzieƒ drugi – 3 lutego
O Pani nasza z Lourdes, której pot´ga
jest tak wielka w niebie, ˚e Twoje proÊby
nigdy nie zostajà odrzucone, pozwól dzia∏aç Twemu Sercu. Ty, która bogata jesteÊ
w mi∏osierdzie i moc, uproÊ nam u Syna
swego ∏aski, o które z ufnoÊcià prosimy.
Dzieƒ trzeci – 4 lutego
O Pani nasza z Lourdes, która objawi∏aÊ
swojà mi∏oÊç do grzeszników, polecajàc
Bernadecie modliç si´ za nich. Nasze
grzechy sprawiajà, ˚e nie jesteÊmy godni
zbli˚yç si´ do Ciebie, ale z ufnoÊcià prosimy: wyjednaj nam i naszym bliskim skruch´ za grzechy i ∏ask´ szczerej spowiedzi.
Módlmy si´ za osoby w podesz∏ym wieku
i umierajàcych, aby z ufnoÊcià z∏o˚yli swà
przysz∏oÊç w r´ce Bo˚e.
Dzieƒ czwarty – 5 lutego
O Pani nasza z Lourdes, przychodzimy
do Ciebie jako do Tej, która nigdy nikomu
nie odmawia Swego mi∏osierdzia. Przybàd˝ nam z pomocà, o Maryjo, i uproÊ
nam czystoÊç duszy i cia∏a.
Dzieƒ piàty – 6 lutego
O Pani nasza z Lourdes, dzi´kujemy Ci
za Twà troskliwoÊç nad nami, poniewa˚
nigdy nie przestajemy byç Twoimi dzieçmi. Nawróç wszystkich grzeszników, aby
pojednali si´ z Bogiem i pomi´dzy sobà.
Dzieƒ szósty – 7 lutego
O Pani nasza z Lourdes, która podczas
Twego ˚ycia pi∏aÊ gorzki kielich cierpienia i znosi∏aÊ wszystko z najwi´kszà cierpliwoÊcià, uproÊ nam m´stwo potrzebne
do znoszenia chorób i cierpieƒ ducho-

wych, które pragniemy ofiarowaç Bogu
jako wynagrodzenie za grzechy Êwiata
oraz w intencjach KoÊcio∏a Âwi´tego.
Dzieƒ siódmy – 8 lutego
O Pani nasza z Lourdes, która powiedzia∏aÊ do Bernadetty: „Nie obiecuj´ ci
szcz´Êcia na tym Êwiecie, lecz w innym”,
pozwól nam zrozumieç wartoÊç cierpienia, które sama u stóp Krzy˚a prze˚y∏aÊ.
Dzieƒ ósmy – 9 lutego
O Pani nasza z Lourdes, Niepokalane
Pocz´cie, Dziewico czysta i bez skazy,
uproÊ nam ∏ask´ czystoÊci, abyÊmy mogli
przeciwstawiç si´ okazjom do grzechu
i zwróciç si´ w modlitwie przeciwko
wszystkim zagro˚eniom, które przynosi
Êwiat, szatan i cia∏o.
Dzieƒ dziewiàty – 10 lutego
O Pani nasza z Lourdes, która tak bardzo poleca∏aÊ pokut´, uproÊ nam ∏ask´
przyj´cia dobra, które Bóg daje. Spraw,
abyÊmy zrozumieli wszelkie z∏o grzechu
i jego nieobliczalne skutki dla naszego ˚ycia doczesnego i wiecznego.

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Obory 2003
Nabo˚eƒstwo
do Mi∏osierdzia Bo˚ego (c.d.)
Kolejna forma kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego przekazana przez Siostr´ Faustyn´ to
bardzo ju˚ popularna koronka do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Pan Jezus objawi∏ jà
w Wilnie 13 i 14 wrzeÊnia 1935 roku.
W tym dniu, a by∏ to piàtek, Siostra Faustyna mia∏a wizj´, w której anio∏ przyszed∏ zniszczyç ziemi´. OczywiÊcie, to
by∏a kara za grzechy. Kiedy zobaczy∏a ten
znak gniewu Bo˚ego, prosi∏a anio∏a, aby
si´ wstrzyma∏ chwil kilka, a Êwiat b´dzie
czyni∏ pokut´. Ale kiedy stan´∏a przed
majestatem Trójcy Âwi´tej, nie Êmia∏a powtórzyç tej proÊby. Dopiero, gdy w swojej duszy odczu∏a moc ∏aski Jezusa zacz´∏a si´ modliç s∏owami, które wewn´trznie
s∏ysza∏a. By∏y to s∏owa koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Wtedy zobaczy∏a, ˚e kara od ziemi zosta∏a odsuni´ta. Na drugi
dzieƒ, gdy przysz∏a do kaplicy, Pan Jezus
dok∏adnie pouczy∏ jà, jak nale˚y odmawiaç t´ modlitw´: Na poczàtku odmówisz:
Ojcze Nasz, ZdrowaÊ Maryjo, Wierz´
w Boga, a potem na du˚ych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny ofiaruj´ Ci Cia∏o

i Krew, Dusz´ i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeb∏aganie za grzechy nasze i ca∏ego Êwiata. Na ma∏ych paciorkach: Dla
Jego bolesnej m´ki. Miej mi∏osierdzie dla
nas i ca∏ego Êwiata. Na zakoƒczenie:
Âwi´ty Bo˚e, Âwi´ty Mocny, Âwi´ty, NieÊmiertelny, zmi∏uj si´ nad nami i nad ca∏ym Êwiatem.
Ta formu∏a koronki, którà podyktowa∏
Pan Jezus, s∏u˚y do odmawiania tej modlitwy indywidualnie i wspólnotowo.
Dlatego, gdy odmawiamy koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego, nie zmieniamy liczby
pojedynczej na mnogà, ani te˚ odwrotnie.
Nie mówimy: ofiarujemy Ci Cia∏o i Krew,
ani te˚: miej mi∏osierdzie dla mnie i ca∏ego Êwiata. Nie zmieniamy s∏ów tej koronki, je˚eli chcemy korzystaç z tych wielkich ∏ask, jakie Pan Jezus do niej przywiàza∏. Odmawiamy jà tak, jak jej nauczy∏ Jezus. Nie dodajemy niczego. Teologowie
mówià, ˚e nie powinniÊmy równie˚ przedzielaç tej koronki rozwa˚aniami bàd˝ intencjami. Ta modlitwa jest krótka, a rozwa˚ania i intencje, jakie mamy, mo˚emy
przedstawiç na poczàtku. Czasem spotyka
si´ ró˚ne wersje tej koronki. Niektórzy
twierdzà, ˚e jest zbyt uboga, bo zawiera
tylko jednà cz´Êç, dlatego dopisujà radosnà i chwalebnà. MyÊl´, ˚e nie musimy
poprawiaç Pana Jezusa. Je˚eli Pan Jezus
tak powiedzia∏ i tak nas uczy tej modlitwy, to bàd˝my wdzi´czni za to i odmawiajmy jà tak, jak nas nauczy∏. Nasze siostry, gdy wyje˚d˚ajà g∏osiç or´dzie Mi∏osierdzia poza granice kraju, to obcokrajowcy proszà, ˚eby chocia˚ jeden dziesiàtek odmówiç po polsku. Chcà s∏yszeç,
w jaki sposób Pan Jezus mówi∏ do Siostry
Faustyny i jak brzmi ta modlitwa w j´zyku polskim. Musimy sobie uÊwiadomiç,
˚e koronk´ Pan Jezus podyktowa∏ w j´zyku polskim.
Do tej modlitwy przywiàzana jest równie˚ obietnica ogólna – uprosisz wszystko
– a tak˚e obietnice szczegó∏owe, które dotyczà godziny Êmierci. Chodzi o ∏ask´
szcz´Êliwej i spokojnej Êmierci. Âmierç
szcz´Êliwa to taka, w której Pana Boga
wybieramy na ca∏à wiecznoÊç. A Êmierç
spokojna – od tej strony zewn´trznej – to
bez l´ku i przera˚enia. T´ ∏ask´ – szcz´Êliwej i spokojnej Êmierci – mogà sobie
uprosiç nie tylko ci, którzy sami z ufnoÊcià b´dà t´ modlitw´ odmawiali, ale tak˚e konajàcy, przy których inni s∏owami tej
koronki b´dà si´ modliç. Pan Jezus powiedzia∏, ˚e choçby by∏ grzesznik najzatwardzialszy, je˚eli chocia˚ raz odmówi t´
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koronk´, dostàpi ∏aski Bo˚ego mi∏osierdzia. Chocia˚ raz, ale oczywiÊcie w duchu
tego nabo˚eƒstwa, czyli w duchu wiary,
nadziei i mi∏oÊci, pokory i skruchy. W duchu zaufania wobec Pana Boga i mi∏osierdzia wobec bli˝nich.
Ludzie, którzy odmawiajà t´ koronk´,
korzystajà z Jezusowych obietnic i wypraszajà sobie wielkie ∏aski. W naszym archiwum jest i takie Êwiadectwo: Pewna kobieta by∏a córkà komunisty, zatwardzia∏ego ateisty, cz∏owieka walczàcego z KoÊcio∏em. Kiedy ojciec przeszed∏ na emerytur´, córka wiedzia∏a, ˚e przyjdzie taki
moment, kiedy b´dzie si´ musia∏ rozstaç
z tym Êwiatem. Chcia∏a wi´c, aby pojedna∏ si´ z Panem Bogiem. Ale on powiedzia∏: Tylko mi ksi´dza nie przyprowadzaj. Ca∏e ˚ycie ˚y∏em bez Boga, to teraz
te˚ sobie poradz´. Nie by∏o innego wyjÊcia, córka wzi´∏a do r´ki koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego i codziennie odmawia∏a jà przez 6 lat. Pewnego dnia ojciec sam
powiedzia∏ do niej: Przyprowad˝ mi kap∏ana. Nie by∏o ˚adnego zewn´trznego
powodu: nikt nie umar∏, nie zdarzy∏o si´
nagle jakieÊ nieszcz´Êcie, ot tak po prostu
pewnego dnia powiedzia∏: Przyprowad˝
mi ksi´dza. I gdy przyszed∏ kap∏an, po
spowiedzi ten cz∏owiek p∏aka∏ ze szcz´Êcia. MyÊla∏, ˚e jest szcz´Êliwy wtedy,
kiedy walczy∏ z Bogiem, tylko dlatego, ˚e
nie zna∏ prawdziwego szcz´Êcia, które
p∏ynie z bliskoÊci Boga. Bóg jest ˝ród∏em
szcz´Êcia, naprawd´ nie ma innego trwa∏ego ˝ród∏a szcz´Êcia. Sà tylko namiastki
tego szcz´Êcia. Trwa∏e szcz´Êcie jest tylko
w Bogu i w∏aÊnie t´ ∏ask´ uprosi∏a mu córka przez wytrwa∏e odmawianie koronki
do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Jest to modlitwa
niezwykle skuteczna, poniewa˚ w niej,
aby byç wys∏uchanym, odwo∏ujemy si´
do najsilniejszego argumentu: ofiarujemy
Bogu Ojcu Cia∏o i Krew, Dusz´ i Bóstwo
Jego najmilszego Syna. Nie ma nic wi´kszego, co moglibyÊmy ofiarowaç Panu
Bogu. Jest to wspania∏a modlitwa. Dzisiaj
odmawiana jest nawet w narzeczach afrykaƒskich. MyÊl´, ˚e nie trzeba zach´caç
do odmawiania tej koronki, ale gdyby
ktoÊ jej nie zna∏ w naszym Êrodowisku, to
trzeba si´ tym darem podzieliç.
I kolejna forma kultu przekazana przez
Siostr´ Faustyn´ to tzw. godzina Mi∏osierdzia. Od razu wyjaÊniam, ˚e nie chodzi tutaj o godzin´ zegarowà – 60 minut,
ale o moment konania Jezusa na krzy˚u.
Pan Jezus powiedzia∏: Ile razy us∏yszysz,
jak zegar bije trzecià godzin´, zanurzaj si´
ca∏a w mi∏osierdziu Moim uwielbiajàc

i wys∏awiajàc je, wzywaj Jego wszechmocy dla ca∏ego Êwiata, szczególnie dla
grzeszników. Chrystus prosi, byÊmy o tej
porze, je˚eli mamy czas, odprawiali drog´
krzy˚owà. Je˚eli obowiàzki na to nie pozwalajà, ˚ebyÊmy przyszli do Pana Jezusa
ukrytego w NajÊwi´tszym Sakramencie,
w tabernakulum i uczcili Go. A je˚eli i na
to obowiàzki nam nie pozwalajà, to gdziekolwiek jesteÊmy, byÊmy w duchu stan´li
na Golgocie, u stóp Jego krzy˚a, po∏àczyli
si´ z Nim umierajàcym za nas, otwierajàcym nam niebo. Jest to godzina szczególnej ∏aski, Pan Jezus mówi, ˚ebyÊmy w tej
godzinie rozwa˚ali tajemnic´ mi∏osierdzia
Bo˚ego, która najpe∏niej objawia si´ w∏aÊnie w Jego m´ce i Êmierci na krzy˚u.
A w proÊbach, ˚ebyÊmy si´ odwo∏ywali
do zas∏ug Jego bolesnej m´ki. Wszyscy,
jak tutaj jesteÊmy, czcimy Matk´ Bo˚à. Jej
to godzina, w której pod krzy˚em stajemy
obok Maryi. Razem z Nià b∏agamy Syna
o mi∏osierdzie dla nas i ca∏ego Êwiata.
Warunki wys∏uchania próÊb o tej godzinie to: modlitwa o godzinie trzeciej, skierowana wprost do Pana Jezusa (Panie Jezu, Mi∏osierny Zbawicielu, czy w jakiejÊ
innej formie, chodzi o ten bezpoÊredni
zwrot do Pana Jezusa) i w b∏aganiach nale˚y si´ odwo∏aç do zas∏ug Jego bolesnej
m´ki. A modlimy si´ nie przez Maryj´,
tylko razem z Maryjà. Jest to rzeczywiÊcie
szczególna godzina ∏aski, czego doÊwiadczamy w sanktuarium w Krakowie ∑agiewnikach, gdzie ta forma kultu jest
w sposób szczególny praktykowana.
Przed wizytà Ojca Âwi´tego przyjecha∏o do ∑agiewnik bardzo du˚o dziennikarzy. WÊród nich przyjecha∏o dwóch Francuzów, jeden wierzàcy, a drugi ateista.
Ateista powiedzia∏ do swojego kolegi: Jak
b´dziemy w Polsce, to mnie zaprowad˝ jeden raz do jednego koÊcio∏a. Ten cz∏owiek wierzàcy zastanawia∏ si´, gdzie by
móg∏ zaprowadziç swojego koleg´. Wybrali ∑agiewniki i przyszli do Êwiàtyni tu˚
przed modlitwà w godzinie Mi∏osierdzia.
W czasie tej modlitwy ów ateista dozna∏
niezwyk∏ej ∏aski; wszed∏ do kaplicy jako
cz∏owiek niewierzàcy, a wyszed∏ z przemienionym obliczem i b∏aganiem o ∏ask´
chrztu. Ta zmiana dokona∏a si´ w czasie
modlitwy w godzinie Mi∏osierdzia. To nie
jedyny przypadek, doznania ∏aski w tej
godzinie. Je˚eli z ufnoÊcià i wiarà b´dziemy si´ modliç w tej godzinie, to i w naszym ˚yciu b´dà si´ dokonywaç wielkie
cuda. Filipiƒczycy, którzy majà wielkie
nabo˚eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˚ego,
w sposób szczególny czczà moment ko-

nania Jezusa na krzy˚u. I tam od wielu lat
na ekranach telewizyjnych pojawia si´
obraz Jezusa Mi∏osiernego. Filipiƒczycy,
jak opowiada∏ pewien marynarz, o godzinie trzeciej jakoÊ inaczej zachowujà si´ na
ulicy: przystajà, przykl´kajà. Tak wielkà
majà ÊwiadomoÊç ∏aski, która sta∏a si´
pierwszy raz w Wielki Piàtek i tej ∏aski,
którà mo˚emy uprosiç ka˚dego dnia o godzinie trzeciej. Pan Jezus powiedzia∏: Nie
odmówi´ duszy niczego, która Mnie prosi
przez m´k´ Mojà.
Nabo˚eƒstwo Mi∏osierdzia Bo˚ego
w formach przekazanych przez Siostr´
Faustyn´ jest naprawd´ wielkim skarbem. Szcz´Êliwi sà ludzie, którzy ten
skarb posiadajà i tym skarbem dzielà si´
z innymi. Sà to ludzie niezwykle bogaci
duchowo, wewn´trznie, ludzie którzy
ubogacajà innych. Znajà klucz do ˝róde∏
Bo˚ego mi∏osierdzia. ˙ycz´ wszystkim
tutaj zebranym, by byli lud˝mi wielkiej
ufnoÊci i lud˝mi bogatymi w mi∏osierdzie. Tak naprawd´ to jest jeden, jedyny
skarb, który ma wartoÊç wiecznà. Nic
z tej ziemi nie zabierzemy: ani wykszta∏cenia, ani urz´du, ani s∏awy, ani ˚adnego
majàtku. Zabierzemy jeden jedyny
skarb, który ka˚dy mo˚e sobie gromadziç bez wzgl´du na powo∏anie, stan
zdrowia – to sà w∏aÊnie uczynki mi∏osierdzia spe∏niane wobec bli˝nich z mi∏oÊci do Jezusa. I tego skarbu wszystkim
˚ycz´. ˙ycz´ jak najwspanialszego korzystania ze skarbca Bo˚ego mi∏osierdzia, z tego daru, który Pan Bóg da∏ dla
wszystkich poprzez Êw. Siostr´ Faustyn´. Bóg zap∏aç. Amen.
s. M. El˚bieta Siepak ZMBM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W Polsce dla Polaków. Przypominamy wszystkim pilotom i organizatorom
(duchownym i Êwieckim) pielgrzymek
medziugorskich oraz tych, którzy chocia˚
raz w roku organizujà taki wyjazd o spotkaniu w dn. 6 marca 2004r. w Warszawie z proboszczem parafii w Medziugorju o. Branko Rados. Zg∏oszania przyjmuje: ks. Stanis∏aw Kania SchP, ul. Pijarska
2, 31-015 Kraków, tel. (012) 423-14-32,
tel./fax. (012) 422-22-55 w. 40, e-mail:
wydawnictwo@medziugorje.pl
Podczas pobytu w Polsce – 0509.03.04 r. – o. Branko Rados b´dzie mia∏
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spotkania: 6.03.04 r. godz. 18.00, par. Êw.
Józefa, ul. Deotymy, W-wa, 7.03.04 r.
Kraków, ul. Pijarska 2, godz. 18.00
W 2003 r. w Medziugoriu rozdano
∏àcznie 1 179 000 komunii Êw., a Msze
Êw. koncelebrowane by∏y przez 27 498
kap∏anów.
W Bo˚e Narodzenie, 25 grudnia radio „Mir” Medziugorje zacz´∏o oficjalnie emitowaç swój program na ˚ywo poprzez satelit´. Dzi´ki temu G∏osu z Medziugorja mo˚na s∏uchaç w Europie, na
Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó∏nocnej.
Codzienna transmisja z modlitw wieczornych (Msza Êw., ró˚aniec i adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu) z koÊcio∏a Êw.
Jakuba nadawana jest codziennie od 17:
00 (18: 00). Jak nas znale˝ç? Nazwa satelity: HOT BIRD 6. Pozycja: 13° E (stopni w kierunku wschodnim). Transponder
nr 90. Cz´stotliwoÊç: 12 520 MHz. Polaryzacja: Y (wertykalna). Symbol rate: 27
500. FEC (Forward Error Correction):
3/4. Poniewa˚ niniejszy projekt medialny
pociàga za sobà wielkie koszty, pragniemy poprosiç o wsparcie czcicieli Królowej Pokoju z Medziugorja, s∏uchaczy naszego radia oraz wszystkich, którzy pragnà g∏osiç or´dzie medziugorskie. Jedynie
dzi´ki Paƒstwa pomocy b´dziemy mogli
docieraç do wszystkich kontynentów poszerzajàc zakres s∏yszalnoÊci.

Pobratymstwo
Umi∏owani bracia i siostry!
To or´dzie (25.12.03) tchnie ciep∏em,
jak same Âwi´ta Bo˚ego Narodzenia.
Jest pe∏ne radoÊci, jak samo wydarzenie
Narodzenia Jezusa. Jest mocne jak macierzyƒska mi∏oÊç. Jest darem Ojca, który
tak umi∏owa∏ Êwiat, ˚e Syna swego da∏.
Ten Syn jest na r´kach Matki, bogatej
Matki. Syn jest owocem i darem, którym
ubogaci∏ Jà na wszystkie czasy i przez
wszystkie pokolenia. My zaÊ id˝my za
pasterzami, aby „spojrzeç na Jego Oblicze. Pójd˝my, aby odnale˝ç ukochanà
Matk´ z Dzieciàtkiem”.
Bo kiedy ju˚ sercem Ich odnajdziesz,
twoja dusza nape∏ni si´ radoÊcià i nadziejà, która jest w tobie, bo „ujrza∏a chwa∏´
i nieopisanà pi´knoÊç”. Cz∏owiek ˚yje ze
spotkania Matki i Dzieciàtka, których rozpoznaje wiarà i sercem. Ta wiedza roz-

Êwietla go na tyle, ˚e potrafi odnale˝ç siebie i nazwaç siebie imieniem. Ten najpi´kniejszy Syn ze ˚∏óbka przynosi mocne or´dzie: Kto mnie widzi, widzi i Ojca,
który mnie pos∏a∏. Bóg nie pozostawia
cz∏owieka sobie samemu i nie zapomina
o nim. „Cz∏owiek jest drogocenny
w oczach Bo˚ych”. Cz∏owiek mo˚e
wreszcie staç si´ szcz´Êliwy i nosiç w sobie szcz´Êcie, którego nikt mu nie jest
w stanie odebraç. To jest dar, a nie zdobycz. Jest przyniesiony z nieba i darowany ka˚demu, kto chce go przyjàç.. „Kto
go przyjmie, dana mu b´dzie moc aby staç
si´ dzieckiem Bo˚ym”.
Wtedy dopiero cz∏owiek patrzàcy na
˚∏óbek – widzi. S∏uchajàcy g∏osu dochodzàcego ze ˚∏óbka – s∏yszy. S∏yszy i widzi
swojego Boga. Ka˚dy jest wezwany do
odpowiedzi na t´ niepoj´tà, boskà mi∏oÊç.
„B∏ogos∏awi´ Was z Synem na r´kach”mówi dobra Matka. Tak, On jest nazwany
imieniem b∏ogos∏awionym. On sam jest
b∏ogos∏awieƒstwem i ˝ród∏em ka˚dego
b∏ogos∏awieƒstwa. Nie tylko pasterze
i m´drcy ze Wschodu odeszli od ˚∏óbka
z radoÊcià w sercach i b∏ogos∏awieƒstwem. Nam równie˚ jest darowana pe∏nia pokoju i radoÊci. Gwiazda Betlejemska nie zosta∏a zgaszona na naszym niebie. Ona Êwieci. Jej Êwiat∏oÊç odbija si´
w naszym sumieniu i chrzeÊcijaƒskim
wychowaniu: Szukajcie Nowonarodzonego Króla i Matk´. Ona trzyma mocno b∏ogos∏awieƒstwo w swoich r´kach, w swoich obj´ciach. To nie jest motyw do opowieÊci o ˚yciu, ani bajka. To jest prawda,
której potrzebujemy do ˚ycia. Od tej
prawdy zale˚y nasz pokój i udzia∏ w b∏ogos∏awieƒstwie. To jest bogactwo, na które nie ma ceny i do którego za ka˚dà cen´
trzeba dotrzeç. Wszystko inne jest iluzjà.
Nie znajdzie twoje serce pokoju, dopóki
nie znajdzie, nie pokocha, nie zaakceptuje
tego POKOJU, który wraz z Nim z Nieba
zstàpi∏, albowiem Jego nauka jest PRAWDÑ, a Jego ˚ycie jest naszà DROGÑ do
naÊladowania.
W tym or´dziu jest zawarta tajemnica Bo˚ego Narodzenia. Âwieci jaÊniej od
Gwiazdy, która prowadzi∏a M´drców do
Betlejemskiej stajenki. Nie mo˚na jej
przemilczeç ani odrzuciç. Przyjmij jà,
a wtedy z wielkà radoÊcià przyjmiesz s∏owa: „Jestem z wami i kocham was”. Nie
jesteÊmy sierotami, lecz synami Bo˚ymi,
którzy majà pewnoÊç, ˚e zawsze mogà
zwróciç si´ do swego Boga s∏owami Abba! Ojcze! Nie jesteÊ odrzucony i nie jesteÊ sam. Wiesz, ˚e masz Matk´, która Ci´

kocha i jest z tobà. Staƒ wi´c przed ˚∏óbkiem, jak kiedyÊ Êw. Franciszek i zapytaj:
„Panie, co mog´ dla Ciebie uczyniç”?
Intencja modlitwy na ten miesiàc:
a) Za rodziny przyjmujàce kap∏anów po
kol´dzie, o b∏ogos∏awieƒstwo dla domu
i dar rodzinnej modlitwy w tych domach.
b) O dar pokoju w sercach osób sk∏óconych, zw∏aszcza tych, które za∏atwiajà
swoje spory w sàdzie. O uzdrowienie i pojednanie rodzin ow∏adni´tych egoizmem
i pychà ˚ywota.
c) Za wszystkie nasze wspólnoty modlitewne, zw∏aszcza te, które dotàd pozbawione sà opieki duszpasterskiej. ProÊmy,
aby Królowa Pokoju obdarzy∏a wspólnoty Êwi´tymi kap∏anami.
Drodzy Pobratymcy w modlitwie. Starajcie si´ ˚yç or´dziami naszej Matki,
gdy˚ one przynoszà wielkie owoce nawrócenia i przyczyniajà si´ do odnowy
KoÊcio∏a. Wcielajcie w ˚ycie te or´dzia
z chrzeÊcijaƒskà mi∏oÊcià, w duchu Êwi´tej wytrwa∏oÊci. Przekazuj´ Wam braterskie pozdrowienia i ˚ycz´ b∏ogos∏awieƒstwa w Nowym 2004 Roku. Pokój i dobro!
Wasz o. Jozo

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie ojca Tomislava
z rekolekcji dla Polaków
Homilia 12 czerwca: Âwi´to b∏ogos∏awionych 108 M´czenników II wojny Êw.,
o którym o. Vlasiç nie wiedzia∏.

Ofiara z ˚ycia
Zapytajcie siebie samych, czy mo˚ecie
˚yç bez z∏o˚enia swego ˚ycia jako ofiary?
Ja osobiÊcie nie mog´ ˚yç s∏owem Bo˚ym bez uczynienia ofiary z mojego ˚ycia. MówiliÊmy o uzale˚nieniach, które
nie dajà ˚ycia. Dzisiaj Ewangelia (Mt 5,
20-26) wzywa nas do ˚ycia duchem,
przedstawia i t∏umaczy moc ˚ycia. Jest
mo˚liwe, aby odczuç t´ moc w ˚yciu
i Êwiat∏o wewn´trzne nie tylko wtedy, kiedy przekracza si´ sprawiedliwoÊç ludzkà.
Czy mo˚ecie przebaczyç je˚eli ktoÊ was
obra˚a? Tak, jak mówi Pismo Âwi´te je˚eli ktoÊ pok∏óci si´ z bratem lub siostrà,
je˚eli ktoÊ powie bratu bezbo˚niku, b´dzie podlega∏ karze ognia piekielnego. To
nie Bóg tak karze, to my karzemy samego siebie, tracimy ˚ycie je˚eli tak zwracamy si´ do brata. Jezus zabrania sk∏adania
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darów w Êwiàtyni je˚eli nie jesteÊmy pojednani mi´dzy sobà. Nie podoba Mu si´
taka ofiara. Dlatego prowadzi nas do ofiarowania si´ wspólnotowego. Wy jesteÊcie
Polakami, Polska jest wasza. Nie jest twoja, ani jego. Mo˚ecie si´ wszyscy razem
ofiarowaç za Polsk´. Musicie byç dyspozycyjni, aby oddaç swoje ˚ycie w ofierze.
To jest ta ofiara, która ma byç mi∏a Bogu.
Mamy wiele grup modlitewnych, wiele
wspólnot, równie˚ zgromadzeƒ zakonnych, które niestety ˚yjà w ciàg∏ej wojnie
domowej. To jest bardzo wielki b∏àd, który przenosi si´ na ludzkoÊç. PrzyjechaliÊcie do Medziugorja aby spotkaç Matk´
Bo˚à i chcecie ofiarowaç Jej Polsk´.
Chcecie byç kana∏em indywidualnym, jak
równie˚ kana∏em wspólnotowym. Je˚eli
na to si´ decydujecie, musicie zaczàç t´
drog´ przekazujàc ˚ycie Bo˚e jedni drugim. Z waszego wn´trza musi wychodziç
Êwiat∏o, aby ukazywaç Êwiat∏o Bo˚e. Kto
wszed∏ w to Êwiat∏o wie co to oznacza.
Wszyscy do tego jesteÊcie wezwani – Polska potrzebuje Êwiadków. To mo˚e staç
si´ tylko wtedy, kiedy wy oddacie si´
w ofierze Jezusowi. Amen.
Modlitwa o b∏ogos∏awieƒstwo dla
Polski Panie, prosz´ Ci´, abyÊ otworzy∏
wszystkie dusze na Twoje b∏ogos∏awieƒstwo, aby ka˚da dusza sta∏a si´ Êwiàtynià
˚ywà, z której b´dzie wychodzi∏o ˚ycie
Bo˚e jak równie˚ ˝ród∏o ˚ycia, które si´
odnawia, które uzdrawia, oczyszcza. Panie, u˚yj naszych myÊli, naszych pragnieƒ, poÊlij Twego Ducha i wype∏nij
w sposób szczególny Polsk´, wszystkich
˚ywych i zmar∏ych. ZeÊlij deszcz ∏ask.
S∏oƒce Twojej mi∏oÊci niech sp∏ynie na
ten kraj. Niech Twoja ∏aska przemienia to
dzie∏o. My pragniemy, aby ten naród sta∏
si´ ˚ywà hostià, aby ka˚dy ochrzczony
sta∏ si´ Êwiàtynià Boga ˚ywego. W zwiàzku z tym oddajemy swoje ˚ycie, chcemy
byç otwartym kana∏em na Twojà ∏ask´.
Uzdrów to wszystko, co jest chore. Potwierd˝ Panie to wszystko, o co Ci´ prosimy, aby nasza droga by∏a pewna. W Imi´
Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Wró˚biarstwo
Zdarza si´, ˚e ktoÊ potrafi przewidzieç
jakieÊ wydarzenie opierajàc si´ na zwyk∏ej umiej´tnoÊci wyciàgania logicznych

wniosków. Jest to umiej´tnoÊç praktyczna
i bardzo przydatna w ˚yciu codziennym.
Istnieje jednak pewna kategoria ludzi, którzy twierdzà, ˚e potrafià przepowiadaç
przysz∏oÊç, odczytujàc jà na przyk∏ad
z uk∏adu linii czyjejÊ r´ki, rozk∏adajàc karty, patrzàc w kryszta∏owà kul´, czy z fusów kawy lub herbaty. W staro˚ytnoÊci
byli i tacy wró˚bici, którzy niejednokrotnie decydowali o wa˚nych sprawach paƒstwowych, wysnuwajàc swe przewidywania na podstawie wn´trznoÊci zwierzàt,
lotu ptaków czy kszta∏tu chmur, ale w dzisiejszych czasach chyba nikt by w takie
wró˚by nie uwierzy∏.
Niestety, bardzo wielu ludzi zasi´ga rady wró˚ek i wró˚bitów pos∏ugujàcych si´
najró˚niejszymi rekwizytami, bardziej
odpowiadajàcymi mentalnoÊci wspó∏czesnego cz∏owieka, od fusów po komputerowe wydruki mapy nieba (radix). Nale˚y
pami´taç o tym, ˚e zarówno uprawianie
wró˚biarstwa jak korzystanie z us∏ug
wró˚bitów stanowi grzech przeciwko
pierwszemu przykazaniu. Innymi s∏owy, jest to grzech ba∏wochwalstwa. Naruszenie pierwszego przykazania to zdrada
Boga, dlatego Pismo Âwi´te wielokrotnie
przyrównuje grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu do cudzo∏óstwa.
Do m∏odzie˚owych i kobiecych czasopism do∏àczane sà jako bezp∏atny prezent
przedmioty takie jak wahade∏ka czy karty
tarota. Wewnàtrz tych pism bez trudu
znajdziemy wszelkiego rodzaju porady
dotyczàce interpretacji snów, czytania
z r´ki oraz instrukcje dotyczàce wró˚enia
z kart tarota i pos∏ugiwania si´ wahade∏kiem tudzie˚ ró˚nego rodzaju ciekawostki z dziedziny magii. Wszystko to w rozmaitych odcieniach, na weso∏o i na powa˚nie, przemieszane jest z poradami kulinarnymi oraz reklamami kosmetyków.
Zw∏aszcza w okresie poprzedzajàcym
tzw. „Andrzejki” ukazuje si´ niezliczone
mnóstwo publikacji na temat wró˚biarstwa, które traktowane jest jako znakomita zabawa. Tymczasem wró˚biarstwo
jest grzechem – i to szczególnie niebezpiecznym, poniewa˚ cz∏owiek uprawiajàcy wró˚biarstwo lub zasi´gajàcy porady
wró˚ki dobrowolnie otwiera si´ na ingerencje demoniczne. W∏aÊnie dlatego
jest przedmiotem surowych zakazów biblijnych: „Nie b´dziecie si´ zwracaç do
wywo∏ujàcych duchy, ani do wró˚bitów.
Nie b´dziecie zasi´gaç ich rady, aby nie
splugawiç si´ przez nich” (Kp∏ 19,31).
Przypomnijmy raz jeszcze co mówi na
ten temat Katechizm KoÊcio∏a Katolickie-

go: „Nale˚y odrzuciç wszystkie formy
wró˚biarstwa: odwo∏ywanie si´ do szatana lub demonów, przywo∏ywanie zmar∏ych lub inne praktyki majàce rzekomo
ods∏aniaç przysz∏oÊç. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaÊnianie przepowiedni i wró˚b, zjawiska
jasnowidztwa, pos∏ugiwanie si´ medium,
sà przejawami ch´ci panowania nad czasem, nad historià i wreszcie nad lud˝mi,
a jednoczeÊnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te sà sprzeczne ze czcià i szacunkiem – po∏àczonym
z mi∏ujàcà boja˝nià, które nale˚à si´ jedynie Bogu” (2116).
Âw. Tomasz z Akwinu w „Sumie teologicznej”, stwierdza ˚e: „Wszelkie wró˚enie pos∏uguje si´ jakàÊ radà i mocà szataƒskà do poznania przysz∏ych wydarzeƒ.
Niekiedy wró˚bici przyzywajà tej pomocy
wyra˝nie, niekiedy zaÊ demony w sposób
ukryty wp∏ywajà na poznanie rzeczy przysz∏ych”. Inni potrzebujà jakiegoÊ rekwizytu: fotografii, szklanej kuli, kart, fusów od
kawy, radixu. Przedmiot ów jest swoistym
punktem zaczepienia, za pomocà którego
wró˚bita mo˚e „w sposób ukryty” pos∏ugiwaç si´ pomocà demonów. Bez tego
przedmiotu ˚adne „wró˚enie” nie jest
mo˚liwe. Istniejà najró˚niejsze techniki
wró˚biarskie, ale jedynà istotnà ró˚nic´
stanowi rekwizyt, s∏u˚àcy jako pretekst do
wró˚enia. SpirytyÊci zadajà pytania wywo∏ywanym przez siebie duchom – i to
jest owo „wyra˝ne przyzywanie mocy szataƒskiej”. Niektórzy wró˚bici twierdzà, ˚e
pomaga im „duch przewodnik”. Jaki to
mo˚e byç duch? We wst´pie do rytua∏u
egzorcyzmów (punkt 16), jako jednà
z mo˚liwych oznak op´tania przez z∏ego
ducha wymienia si´ „wyjawianie rzeczy
odleg∏ych lub przysz∏ych”. A przecie˚ to
w∏aÊnie stanowi istot´ wró˚biarstwa.
W Dziejach Apostolskich czytamy epizod
o wyp´dzeniu z niewolnicy z∏ego ducha,
który wró˚y∏ (Dz 16,16-29).
Niewàtpliwie jednym z najpopularniejszych rekwizytów wró˚biarskich sà karty
tarota. O popularnoÊci tej Êwiadczà chocia˚by reklamy wró˚ek zamieszczane
w prasie – nie tylko ezoterycznej – jak
równie˚ reklamy telewizyjne. Technika
wró˚enia z kart tarota jest na pozór prosta,
poszczególnym kartom przypisane jest
okreÊlone znaczenie. W zasadzie ca∏a
„wiedza” tarota sprowadza si´ do interpretacji uk∏adu kart. Istnieje kilka odmian
tarota: egipski – 52 karty, cygaƒski – 32
albo 24 karty, „klasyczny” – 78 kart podzielonych na zestawy zwane arkanami
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wielkimi i mniejszymi. Klucz do tarota
stanowià 22 karty, tzw. wielkie arkana.
Zwolennicy tarota podkreÊlajà jego walory estetyczne, mówià o znakomitej zabawie i odpoczynku – natomiast pomijajà
milczeniem Êcis∏y zwiàzek tarota z magià
i okultyzmem. Przez ca∏e stulecia tarot by∏
uwa˚any za noÊnik wiedzy tajemnej
i praktykowany by∏ przez ludzi parajàcych si´ magià. W „Encyklopedii okultyzmu” Levisa Spence’a czytamy: „ka˚dy
przy odrobinie pilnoÊci mo˚e z ∏atwoÊcià
nauczyç si´ odczytywaç karty. Ale ktoÊ,
kto posiada ponadprzeci´tne zdolnoÊci
psychiczne i psychologiczne, mo˚e wprowadziç do tego odczytywania szersze,
g∏´bsze i bardziej subtelne zrozumienie.
W kartach zawiera si´ magia”.
Pochodzenie kart tarota nie jest znane, aczkolwiek w Êrodowiskach okultystycznych panuje przekonanie, ˚e wywodzi si´ on ze staro˚ytnego Egiptu. Francuski okultysta Antoine Court de Gébelin
(1725-1784) uzna∏, ˚e symbole wyst´pujàce na kartach pochodzà z egipskich hieroglifów. Court de Gébelin twierdzi∏, ˚e
˝ród∏os∏ów nazwy „tarot” to dwa staroegipskie s∏owa: tar – król, oraz roq – droga. Skojarzy∏ 22 arkana Wielkich Wtajemniczeƒ z 22 literami hebrajskiego alfabetu. Dopatrywa∏ si´ w tarocie kontynuacji Ksi´gi Bo˚ych Tajemnic, którà – wed∏ug kabalistycznych legend – otrzyma∏
Adam w raju z ràk archanio∏a Raziela.
Angielski okultysta MacGregor Mathers
(1854-1918) uwa˚a∏ karty tarota za symbole etapów, przez które winien przejÊç
adept „wysokiej magii”. Jednà z wersji tarota wraz z „Ksi´gà tarota” opracowa∏
osobiÊcie znany prekursor satanizmu Aleister Crowley (1875-1949).
Znakomity znawca tematu, J. W. Suliga,
autor ksià˚ek o tarocie, pisze na ∏amach
czasopisma „Gnosis”: „Karta tarota nie
jest zwyczajnym karcianym obrazkiem.
I nigdy najprawdopodobniej nim nie by∏a.
Nie jest równie˚ alegorià, czy zbiorem
symboli. Jest w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu ikonà stworzonà wedle okreÊlonych
regu∏ i poÊredniczàcà pomi´dzy jej u˚ytkownikiem a tym, czego istnienie mu
unaocznia. W odró˚nieniu jednak od bizantyjskiej ikony, która objawia Sacrum
nie ukrywajàc Jego obecnoÊci (skutkiem
czego staje si´ cz´Êcià przejawionego
w niej Âwiat∏a), ikona tarotowa okrywa
si´ mrokiem tajemnicy i tym sposobem kusi ludzi do podj´cia wysi∏ku jej rozszyfrowania”. Zatem tarot stanowi obraz czegoÊ,
co jest przeciwieƒstwem Âwiat∏oÊci. Una-

ocznia istnienie czegoÊ co jest okryte mrokiem tajemnicy. Suliga wyjaÊnia: „Tarot
(...) jest takim magicznym narz´dziem,
którego umiej´tne zastosowanie przeobra˚a teori´ w praktyk´ i pozwala cz∏owiekowi doÊwiadczaç realnego obcowania
z „anielsko-demonicznymi” duchami”.
Okazuje si´, ˚e karty tarota nie tylko
symbolizujà, ale przywo∏ujà ca∏à plejad´
demonicznych bytów, których imiona
„sà znane, znaczeniowo rozpoznane
i mocà magicznego „prawa analogii”
na∏o˚one na karty tarota. Czyni to z ka˚dego arkanu sigillum – magiczny znak
sporzàdzony w myÊl okreÊlonych regu∏
i wyposa˚ony w zdolnoÊç przyciàgania
desygnowanych przez siebie duchów.
Zwa˚ywszy, ˚e wedle prawide∏ magicznej
sztuki, ju˚ samo wymawianie ich imion
ma znamiona ewokacji, (...) tarotowe arkana sà jej zwielokrotnieniem, gdy˚ ka˚da karta nosi sygnatury wielu anielskich
i demonicznych istot. Co wi´cej, poprzez
znaczeniowo-symbolowà korelacj´ z innymi kartami ewokacje t´ dodatkowo
wzmacnia. Ewokowanie duchów dokonuje si´ niezale˚nie od woli i ÊwiadomoÊci cz∏owieka, choç udzia∏ tych czynników
w „magicznym dziele” wywiera niewàtpliwy wp∏yw na jego skutecznoÊç”.
Zatem, zdaniem znawcy tarota, technika
ta pozwala przywo∏ywaç byty duchowe
i obcowaç z nimi. Wyciàgnijmy logiczne
wnioski: karty tarota przywo∏ujà duchy
niezale˚nie od woli i ÊwiadomoÊci cz∏owieka – czyli, owe duchy przychodzà bez
wzgl´du na to, czy osoba u˚ywajàca tych
kart jest tego Êwiadoma czy nie i bez
wzgl´du na to, czy tego chce, czy nie chce.
Oto co J. W. Suliga pisze o g∏´bszym
znaczeniu kart tarota: „Wró˚bita widzi
w tarocie sprawnà „maszyn´ do wró˚enia”, pomocnà do opisu przysz∏ych zdarzeƒ. Rzadko wie, skàd tarot „czerpie wiedz´” o przysz∏oÊci”. Samo wró˚enie jest
zatem jedynie przedsionkiem do jakiejÊ tajemniczej wiedzy wy˚szego rz´du. Otó˚:
„Bram´ do wiedzy o „tej wiedzy” otwiera
medytacyjna praktyka nad arkanami tarota. Tarot zaczyna „mówiç” do cz∏owieka,
„coÊ” „oznajmiaç” i „przekazywaç”. Ju˚
nie jest „czymÊ”, lecz „kimÊ”, z „kim”
mo˚na prowadziç dyskurs, radziç si´
„go”, pytaç i otrzymywaç odpowiedzi. (...)
Przy okazji uaktywniajà si´ równie˚ paranormalne zdolnoÊci cz∏owieka zajmujàcego si´ tarotem. Wzrasta te˚ odczuwanie fenomenów Êwiata astralnego. Tu ju˚ potrzebny jest „duchowy przewodnik”. W rol´ t´ znakomicie wciela si´ sam tarot. A po-

przez niego „ktoÊ”, kogo obecnoÊç
„w kartach” (i poza nimi) doznawana jest
jako przejaw „ducha tarota”, g∏os „wy˚szej ja˝ni”, a nawet Boga”. Innymi s∏owy,
tarot i ów tajemniczy „ktoÊ” tzn. z∏y duch
zaczyna byç duchowym przewodnikiem
cz∏owieka, który poddaje si´ nieomylnoÊci
tego „kogoÊ”. Skutkiem takiego duchowego prowadzenia jest zniewolenie, co
widaç doskonale na przyk∏adzie ludzi, których zabawa z tarotem doprowadza do tego, ˚e nie wychodzà na spacer, ani na zakupy, zanim nie postawià sobie kart.
Tarot jest narz´dziem inicjacji magicznej. Stwierdza to jednoznacznie J. W. Suliga, który napisa∏ kilka ksià˚ek o tarocie
i jest w tej dziedzinie autorytetem:
„Z up∏ywem czasu owo swoiste communio tarotorum przybiera na sile. Owocuje
urealnieniem si´ „skrytego” za tarotem
bytu (a w∏aÊciwie bytów, z którymi okultysta obcuje i które go wtajemniczajà, b´dàc promotorami jego magicznej inicjacji)”. Suliga przyrównuje tarota do broni
palnej, a osoby traktujàce tarota jako zabaw´ do kogoÊ, kto zaczyna strzelaç dla
rozrywki, w nadziei, ˚e nikogo nie trafi.
W przypadku zabawy tarotem „ofiarà b´dzie strzelajàcy. Tarotem tak jak bronià
nie powinno si´ bawiç” (J. W. Suliga, Biblia szatana, Warszawa 1991).
I co z tego, ˚e karty tarota sprzedawane
sà w sklepach z zabawkami albo ˚e stojà
na pó∏ce obok artyku∏ów papierniczych?
Co z tego, ˚e za∏àczone sà „dla relaksacji”, albo „dla zabawy” do kolorowej gazetki dla nastolatek? Co z tego, ˚e w Êrodkach masowego przekazu reklamuje si´
wró˚by tarota i ˚e bagatelizuje si´ zagro˚enia okultystyczne albo je wyÊmiewa.
Co z tego, ˚e tegoroczna relacja telewizyjna „Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy” w godzinach najwi´kszej oglàdalnoÊci przeplatana by∏a „zabawà” we wró˚enie z kart tarota? Czy to zmieni postaç rzeczy? Czy przez to zniknà realne zagro˚enia ingerencji demonicznych? Czy przez
to najró˚niejsze magiczne rekwizyty, takie jak amulety, wahade∏ka czy karty tarota stanà si´ mniej niebezpieczne?
Niestety, nie. Magia dzia∏a i jest skuteczna. Pami´tajmy o okultystycznych
˝ród∏ach
Niemiec
hitlerowskich.
W kwietniowym numerze „Wró˚ki”
(4/2002) na stronie 50 znajduje si´ artyku∏ pt. „Szamani wielkich polityków”.
Czytamy w nim mi´dzy innymi: „Korzystanie przez elity polityczne III Rzeszy
z us∏ug astrologów i jasnowidzów przesz∏o ju˚ do legendy. Nigdy przedtem ani
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nigdy potem w nowo˚ytnej historii decyzji o losach Êwiata nie opierano tak cz´sto na mowie kart, jak w∏aÊnie w hitlerowskich Niemczech”. Astrologia mia∏a
wielki wp∏yw na polityk´ hitlerowskich
Niemiec i traktowana by∏a z najwy˚szà
powagà, o czym piszà nie tylko ezoteryczne pisma. Istnieje wiele ksià˚ek
i opracowaƒ poruszajàcych temat okultystycznych uwarunkowaƒ nazizmu (np. F.
King „Szatan i swastyka. Okultyzm
w partii nazistowskiej”). Zresztà, nie tylko staro˚ytnoÊci i w hitlerowskich Niemczech astrologi´ brano na powa˚nie, skoro z rad astrologów korzystajà równie˚
ludzie wspó∏czeÊni.
Sytuacja jest bardzo trudna, tym bardziej, ˚e ostrze˚enia ludzi zdajàcych sobie spraw´ z tych zagro˚eƒ i Êwiadectwa
osób w ró˚ny sposób okaleczonych przez
praktyki okultystyczne sà wyÊmiewane
bàd˝ pomijane milczeniem, podczas gdy
roÊnie liczba wró˚bitów. Obliczono, ˚e
dziÊ liczba ogólna ró˚nych wró˚bitów,
magów i czarownic, oficjalnie zarejestrowanych i parajàcych si´ magià, si´ga ponad 20 milionów. Przy czym jest to traktowane jak ka˚dy inny zawód. Tak˚e
w naszym kraju.
W listopadowym numerze „Wró˚ki”
(11/2002) na stronie 7, znajduje si´ króciutki artyku∏ w którym czytamy: „Andrzej Lepper nie chce do Unii Europejskiej, a wró˚ki i owszem. Cieszà si´, ˚e
Sejm uzna∏ ich zawód i uzna∏, zgodnie
z sugestià Komisji Europejskiej, astrologów i wró˚bitów za prawnie chronionà
profesj´. Zaprotestowa∏a Liga Polskich
Rodzin”. Przekonane co do wysokiej jakoÊci swych us∏ug, polskie wró˚ki nie
obawiajà si´ konkurencji. „Wi´kszoÊç
moich klientów to ludzie wykszta∏ceni, na
stanowiskach, 40% to cz∏onkowie Business Center Club” – twierdzi Jolanta
Walkowska, wró˚ka ze Âlàska.
Warto wiedzieç, ˚e 1995 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej przy
rzàdzie Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowano „zawód” wykonywany przez
ludzi, którzy: „przewidujà przysz∏e zdarzenia w ˚yciu osobistym przez praktykowanie astrologii i podobnych technik,
oraz ostrzegajà i dajà rady dotyczàce
przysz∏oÊci. Ich zadania obejmujà uk∏adanie horoskopów po narodzinach lub pó˝niej i przewidywanie warunków ˚ycia, (...)
interpretowanie charakterystyki linii d∏oni, uk∏adu kart, uk∏adu liÊci parzonej herbaty, fusów kawy, kszta∏tu i uk∏adu koÊci
martwych zwierzàt” (Klasyfikacja zawo-

dów i specjalnoÊci III. Opisy grup zawodów, Warszawa 1995).
Z internetowej strony, na której mo˚na
sobie powró˚yç losujàc kart´ tarota mo˚na si´ dowiedzieç, ˚e istnieje pewne „ryzyko zawodowe”. Okazuje si´, ˚e
w zwiàzku z owym ryzykiem profesja
wró˚bity posiada swoiste przepisy BHP.
O jakie ryzyko chodzi? Otó˚: „Wró˚àc
kartami tarota mo˚na przejàç na siebie
k∏opoty osoby, której si´ wró˚y. Dlatego
wró˚ po seansie myje si´. Dlatego za
wró˚b´ trzeba zap∏aciç, choçby symbolicznie, bo w ten sposób staje si´ ona interesem. Za wró˚b´ nie mo˚na dzi´kowaç,
bo dobro, które uczyni∏ wró˚, pozostanie
przy nim”.
A jakie sà owe skutki – ∏atwo si´ przekonaç, chocia˚by na przyk∏adzie Niemiec
nazistowskich i nieszcz´Êliwego ˚ycia
osób, które korzysta∏y z us∏ug wró˚bitów
i interesowa∏y si´ magià. Do takich nale˚a∏ mi´dzy innymi król Zygmunt August
i Lady Diana. Lady Diana i Dodi Fayed
korzystali z us∏ug osobistej „astrolo˚ki”,
niejakiej pani Rity Rogers, która wró˚y∏a
im Êwietlanà przysz∏oÊç pe∏nà szcz´Êcia
i mi∏oÊci. Nota Bene, jak to si´ sta∏o, ˚e
ani Rita Rogers, ani inna osobista wró˚ka
Lady Diany, Penny Thornton, ani ˚aden
ze s∏ynnych zgadywaczy przysz∏oÊci nie
zobaczy∏ w gwiazdach wypadku, w którym oboje zgin´li?
A oto inne przyk∏ady podane przez
Ksi´dza egzorcyst´ z Lichenia:
W tym samym czasie kiedy kobieta stawia∏a tarota jej mà˚ pope∏ni∏ samobójstwo; w∏aÊcicielka sklepiku, cz´sto korzystajàca z us∏ugi wró˚ki utraci∏a swój interes i popad∏a w d∏ugi; zgodnie z zapowiedzià wró˚ki nastàpi∏ ci´˚ki wypadek drogowy; uczennica po dwóch wizytach
u wró˚ki popad∏a w anoreksj´; ˚ona chcàc
poprawiç jeszcze sytuacj´ w dobrze prosperujàcej firmie m´˚a szuka∏a pomocy
u wró˚ki i w rezultacie doprowadzi∏a do
wielkiego kryzysu; podobnie matka doprowadzi∏a do rozstania si´ córki z narzeczonym; studentka zajmujàca si´ tarotem
po pewnym czasie nie mog∏a dalej si´
uczyç; w rodzinie babci, która dorabia∏a
pieniàdze poprzez wró˚enie nastàpi∏y
k∏ótnie i choroby a ponadto w mieszkaniu
pojawi∏a si´ zjawa z∏ego ducha, który
w nocy przez ha∏asy dawa∏ znaki, ˚e chce
byç panem w tym domu! Niech to b´dzie
dla nas przestrogà. I ograniczmy swojà
ch´ç poznania przysz∏oÊci do prognozy
pogody.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

W Domu Matki
Przedstawiamy homili´ ks. dr
Miros∏awa Wróbla wyg∏oszonà podczas
Czuwania Noworocznego 2004 r. w Grocie Zwiastowania w Nazarecie.
Moi Kochani!
Ju˚ tylko minuty dzielà nas od Nowego
Roku 2004. Mamy wielkà ∏ask´ wkroczenia w ten Nowy Czas w Grocie Zwiastowania w Nazarecie podczas prze˚ywania
Eucharystii. Mo˚emy bez wàtpienia
stwierdziç, ˚e jest to Êwi´ty czas – kairos,
który realizuje si´ aktualnie w naszym ˚yciu. B´dàc w tym Êwi´tym miejscu
i w tym Êwi´tym czasie zadajemy sobie
pytanie, dlaczego tutaj teraz jesteÊmy?
Dlaczego w∏aÊnie tu gromadzimy si´
w naszej modlitewnej wspólnocie, aby
wejÊç w Nowy Rok? Czy jest to tylko
nasz ludzki wybór? Czy jest to tylko nasza
zapobiegliwoÊç i rezultat naszych pragnieƒ? Gdy g∏´biej wczytujemy si´ w zamys∏ Bo˚ej màdroÊci i tajemnic´ Jego
OpatrznoÊci w naszym ˚yciu, wówczas
mo˚emy lepiej rozpoznaç sens naszej
obecnoÊci w tym czasie i w tym miejscu –
hic et nunc, tu i teraz. Dostrzegamy wówczas wyra˝niej, ˚e tak naprawd´ to zaprosi∏a nas tutaj Matka NajÊwi´tsza. Ka˚dego z nas z osobna. Nie jesteÊmy tu przypadkowo. JesteÊmy tymi, którzy reprezentujà nie tylko naszà Ojczyzn´ – Polsk´,
lecz ludzkoÊç ca∏à i którzy tutaj sà zgromadzeni, aby wraz z Maryjà wyraziç
dzi´kczynienie Panu Bogu. Zaprosi∏a nas
Maryja, chyba w najpi´kniejsze miejsce,
w jakie mo˚na zaprosiç cz∏owieka ˚yjàcego na ziemi, do swojego Domu. I na pew-

no, jest nam tak dobrze tutaj w tej tak
skromnej, ale jak˚e swojskiej Grocie. Jak˚e mog∏oby byç inaczej, skoro jest to
Dom Maryi, Dom Matki, która nas bardzo kocha i pragnie przytuliç ka˚dego zaproszonego goÊcia i nazwaç go po imieniu. Ona tak bardzo chce zaprosiç ka˚dego cz∏owieka do obecnoÊci w ˚yciu Jej
Syna. Czy˚ nie jest to pi´kne zaproszenie
i pi´kna uczta, którà Matka Bo˚a przygotowa∏a ka˚demu z nas na progu Nowego
Roku? I pytamy si´ dalej, dlaczego Matka
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Bo˚a nas tutaj zaprasza? Dlaczego teraz?
Dlaczego w to miejsce? I znowu mo˚emy
czytaç oczyma duszy, ˚e Maryja tak bardzo pragnie, aby przez nasze serca, przez
naszà wol´, przez nasze ˚ycie wyraziç
wdzi´cznoÊç Panu Bogu. Z∏o˚yç podzi´k´, którà tak po ludzku trudno jest o w∏asnych si∏ach wyraziç. Potrzeba tutaj Maryi, potrzeba Matki, która niejako to
dzi´kczynienie we˝mie w swoje r´ce
i z∏o˚y na tym o∏tarzu, gdzie Jej Syn
w Eucharystii, w NajÊwi´tszej Ofierze
sk∏ada Bogu najdoskonalsze dzi´kczynienie. My ludzie mo˚emy w∏àczyç si´
w to Êwi´te dzi´kczynienie i przez to dotknàç wiecznoÊci w poca∏unku Nieba
i Ziemi, w poca∏unku mi´dzy Bogiem
i ludzkoÊcià. JesteÊmy zatem tu i teraz,
aby dzi´kowaç.
Niedawno us∏ysza∏em autentycznà histori´ o pewnej biednej rodzinie, w której
urodzi∏o si´ niewidome dziecko. Lekarze
zaraz po urodzeniu stwierdzili, ˚e w miar´
up∏ywu lat jest szansa na to, aby ch∏opiec
móg∏ widzieç. Rodzice bardzo modlili si´
w tej intencji. Wielokrotnie wyje˚d˚ali do
ró˚nych Sanktuariów. I kiedy ch∏opiec
mia∏ 5 lat, wówczas po jednym z badaƒ lekarskich stwierdzono, ˚e jest szansa, aby
ch∏opiec widzia∏. Musia∏a byç jednak przeprowadzona specjalistyczna operacja. Rodzice uzyskali pomoc od swoich znajomych i od ró˚nych dobroczynnych organizacji, aby wybraç si´ do kliniki wielkiego
miasta i aby tam poddaç dziecko leczeniu.
Ma∏y ch∏opiec, kiedy wyje˚d˚a∏ z domu,
zabra∏ ze sobà jednà rzecz, do której by∏
bardzo przywiàzany – ma∏ego misia. Tak,
jak nasza dziewi´cioletnia Ewelinka nosi
zawsze ze sobà ma∏à kaczuszk´, do której
jest tak przywiàzana. Podobnie ten ma∏y
ch∏opiec mia∏ swojego ma∏ego misia. Mama mu mówi∏a: ale˚ nie bierz tego misia,
bo on jest ju˚ takà starà zabawkà, masz go
ju˚ ponad 3 lata. Jest ju˚ tak poszarpany,
nie ma ju˚ ucha, nie ma oka. Ale ch∏opczyk mówi; nie mamo, bo ja tak bardzo
chc´, aby on by∏ razem ze mnà. Do tego
stopnia ch∏opiec by∏ przywiàzany do swego misia, ˚e kiedy by∏a przeprowadzana
operacja, wówczas lekarze po∏o˚yli t´ zabawk´ przy ch∏opcu na stole operacyjnym
i dziecko trzyma∏o misia, a lekarze operowali. Po kilku tygodniach, kiedy zdj´to
opaski z oczu, okaza∏o si´, ˚e dziecko widzi. I nadszed∏ moment wyjÊcia ze szpitala. Ch∏opiec spotyka∏ si´ z lekarzem, który
go operowa∏ i powiedzia∏ cichym dzieci´cym g∏osem: panie doktorze dzi´kuj´, ˚e
mog´ widzieç. Prosz´ przyjàç jako moje

podzi´kowanie mego najlepszego przyjaciela – misia. I dziÊ, ten poszarpany miÊ,
z jednym okiem, z jednym tylko uchem,
jest ustawiony na biurku zadziwionego lekarza i jest pi´knym wyrazem wdzi´cznoÊci ma∏ego ch∏opca za dar odzyskania
wzroku.
Moi kochani, mo˚emy uczyç si´ na
podstawie zachowania tego dziecka ofiarujàcego swà najcenniejszà zabawk´
w dowód wielkiej wdzi´cznoÊci. I my dzisiaj na progu Nowego Roku powinniÊmy
ofiarowaç nasze serca, nasze ˚ycie tutaj
na tym o∏tarzu i podzi´kowaç Panu Bogu
za ten czas, który by∏ nam dany w minionym Roku, który by∏ nam dany w ciàgu
naszego ubieg∏ego ˚ycia. Nieraz to sk∏adane w ofierze serce mo˚e byç ró˚ne. Mo˚e byç poszarpane, mo˚e tak symbolicznie byç tylko z jednym okiem, czy jednym
uchem wskutek ró˚nych trudnoÊci i cierpieƒ, których doznajemy oraz wskutek
ró˚nych grzechów, które pope∏niamy. Ale
Pan Bóg chce je przyjàç i chce abyÊmy tak
ca∏kowicie ofiarowali to serce na tym o∏tarzu. To wdzi´czne serce Bóg przyjmujàc leczy, wznosi i coraz bardziej prowadzi do pe∏ni. Tak bardzo pragniemy podzi´kowaç Bogu za ten miniony czas. JednoczeÊnie w tym dzi´kczynieniu naszym
pragniemy tak˚e wznosiç naszà myÊl ku
przysz∏oÊci. Zobaczmy – jakby po∏àczenie starego z nowym. Patrzenie w przesz∏oÊç, aby lepiej widzieç przysz∏oÊç. Si´ganie do korzeni, aby jeszcze bardziej iÊç
i owocowaç ku górze, ku wiecznoÊci. Ten
Êwi´ty czas i miejsce tak nas bardzo nastrajajà do tego, abyÊmy spojrzawszy
w przysz∏oÊç zaufali Panu Bogu powierzajàc Mu Êwiat ca∏y, nasze rodziny, naszych wszystkich znajomych, nasze serca.
Z pomocà przychodzi nam NajÊwi´tsza
Maryja Panna – Bo˚a Rodzicielka, która
jest Patronkà dzisiejszego pierwszego dnia
Nowego Roku. Modlimy si´ o to, aby ta
wdzi´cznoÊç nasza po∏àczona z wdzi´cznoÊcià Maryi, wznios∏a si´ ku Bogu. Modlimy si´, aby wiara nasza po∏àczona
z wiarà Maryi mog∏a coraz bardziej
w sposób ˚ywy promieniowaç w naszym
˚yciu. Modlimy si´, aby mi∏oÊç nasza wespó∏ z mi∏oÊcià Maryi, mog∏a nieustannie
promieniowaç ku Bogu i drugiemu cz∏owiekowi. Modlimy si´, polecajàc Bogu
nie tylko nas samych, nie tylko nasze ˚ycie, nie tylko nasze serca, ale tych wszystkich, którzy w duchowy sposób sà tak˚e
z nami po∏àczeni. Ojca Âwi´tego, naszych
biskupów, nasze wspólnoty parafialne, nasze rodziny, naszych bliskich, przyjació∏

z ró˚nych grup modlitewnych, ze zgromadzeƒ zakonnych, wszystkich tych, którzy
prosili nas o modlitw´, wszystkich tych,
którzy ∏àczà si´ z nami, ale tak˚e i tych,
którzy zapomnieli o Bogu, którzy w Êlepym szale dzisiejszej nocy zupe∏nie w innym kierunku zorientowali swoje myÊli
i swoje ˚ycie. Pragniemy wszystko to z∏o˚yç tutaj, na tym o∏tarzu, abyÊmy przez te
nasze serca promieniujàce wiarà, nadziejà
i mi∏oÊcià razem z Sercem Matki w Jej
DOMU mogli niejako Êwiat ca∏y oddaç
Panu Bogu. DziÊ w tej um´czonej konfliktami Ziemi Âwi´tej proÊmy zw∏aszcza
o pokój. 1 stycznia to dzieƒ, w którym Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II wystosowuje na
ca∏y Êwiat specjalne or´dzie pokoju. I my
dzisiaj tutaj tak˚e pragniemy prosiç w∏aÊnie o ten pokój dla Êwiata, dla rodzin,
a tak˚e dla serc ka˚dego z nas. Niech Matka Królowa Pokoju, która nas zaprosi∏a na
t´ wspania∏à uczt´ i zgotowa∏a nam najpi´kniejszy prezent, jaki cz∏owiek mo˚e
otrzymaç, wstawia si´ za nami u swojego
Syna. Niech nieustannie wzbudza w nas te
wszelkie impulsy, które sprawiajà, ˚e nasza wiara, nadzieja i mi∏oÊç wzrasta ku
Bogu i ku drugiemu cz∏owiekowi. Amen.

Kol´da u Ks. Biskupa Nazaretu

Numer 1
Moja najpi´kniejsza
noc sylwestrowa
W swoim ˚yciu prze˚y∏am – jak mi si´
zdawa∏o – wiele wspania∏ych nocy sylwestrowych. Jednak miejsce, w którym dane
mi by∏o sp´dziç ostatniego sylwestra pozostanie w moich wspomnieniach na zawsze jako numer 1.
Wszystko zacz´∏o si´ w dniu Êw. Barbary, kiedy otworzy∏am poczt´ internetowà
by∏a w niej nast´pujàca propozycja – Sylwester w Nazarecie, Trzech Króli w Betlejem, w mi´dzyczasie inne miejsca Ziemi Âwi´tej. Nie waha∏am si´ ani przez
moment. By∏o dla mnie jasne, ˚e w ten oto
sposób Królowa Pokoju, którà dziewi´ciokrotnie odwiedza∏am w Medziugorju,
tym razem zaprasza mnie do swojego domu w Nazarecie. Cieszy∏am si´, ˚e w Jej
Âwi´to – Bo˚ej Rodzicielki b´dziemy
wspólnie modliç si´ o pokój na ziemi,
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o której mówi si´, ˚e jest „matkà wszelkich konfliktów na Êwiecie”. I do koƒca
nie zdawa∏am sobie sprawy, ˚e w ostatni
dzieƒ roku b´d´ modliç si´ w Domu
Matki, w Jej w∏asnym Domu, w którym
˚y∏a, mieszka∏a, wypowiedzia∏a Bogu
swoje Fiat: w Grocie Zwiastowania.
Natychmiast wystàpi∏am z podaniem
o urlop, który otrzyma∏am bez problemu
gdy˚ wyjàtkowo w tym roku pozosta∏o mi
11 niewykorzystanych dni. Po pierwszej
euforii zacz´∏y si´ schody i pytania. Ile to
mo˚e kosztowaç? Skoro zaprasza mnie
Matka musz´ jechaç! Przecie˚ mam prac´,
mog´ zaciàgnàç kredyt w banku. Czy
mam czekaç a˚ zarobi´ i od∏o˚´ du˚o pieni´dzy a gdy oka˚e si´, ˚e mam odpowiednie Êrodki, to braknie mi si∏ i zdrowia? Jak
ju˚ niejednokrotnie przekona∏am si´, kiedy Matka zaprasza, troszczy si´ o wszystko. Trzeba tylko powiedzieç Tak. Tradycja mówi, ˚e Morze Czerwone nie rozstàpi∏o si´ dopóki pierwszy Izraelita nie
wszed∏ do wody. Tak te˚ by∏o w moim
przypadku, odsuwa∏am wàtpliwoÊci i modli∏am si´, a pieniàdze przychodzi∏y w odpowiednich kwotach, wszystko „za pi´ç
dwunasta”. Widzia∏am, ˚e ten wyjazd nie
by∏ moim pomys∏em, ale jest to prezent, za
który pragn´ w ten sposób publicznie podzi´kowaç, a jednoczeÊnie zach´ciç ka˚dego, aby nie ba∏ si´ przyjmowaç darów
od Najlepszego OJCA, który pragnie widzieç swoje dzieci szcz´Êliwymi. Czy˚ nie
ofiarowa∏ nam najcenniejszego daru –
Swojego Syna, który z Mi∏oÊci odda∏ za
ka˚dego z nas Swoje ˙ycie? Czym w porównaniu z tym faktem jest dla Niego
drobna suma jakiej potrzebujemy na pielgrzymk´? MyÊl´, ˚e wielu z was doÊwiadczy∏o tego wyruszajàc do Medziugorja.
Trzeba tylko po∏àczyç pragnienie z modlitwà, a nierealne stanie si´ mo˚liwym.
Tak wi´c i ja, która miesiàc wczeÊniej
nawet nie marzy∏am o takiej podró˚y,
rozpocz´∏am przygod´ na ojczystych
drogach Jezusa i Maryi. Musz´ przyznaç, ˚e od samego poczàtku czu∏am si´
jak u siebie, a raczej jak w Medziugorju.
Czuwanie rozpocz´liÊmy o godzinie
21. O pó∏nocy, po modlitwie wiernych,
Eucharystia zosta∏a przerwana d˝wi´kiem
dzwonów. By∏ to doskona∏y czas na osobistà modlitw´, w trakcie której myÊla∏am, ˚e jest to dobre miejsce i w∏aÊciwy
moment, aby prosiç Boga o dary dla siebie i innych. Mi´dzy innymi przysz∏a mi
na myÊl proÊba, aby Bóg obdarzy∏ mnie
mocà i odwagà mówienia tego, co On
chce przekazaç ludziom, abym nie ba∏a

si´, ˚e wezmà mnie za wariatk´. Modlitwa ta mia∏a swoje ˝ród∏o w wydarzeniu
z 23 sierpnia 2003r., kiedy na porannej
modlitwie zachwyci∏y mnie s∏owa Êwi´tej
Ró˚y z Limy zapisane w brewiarzu mówiàce o tym, ˚e gdyby ludzie wiedzieli jak
wielkà rzeczà jest ∏aska, która przychodzi
przez cierpienie, po ca∏ej ziemi zamiast
bogactw i skarbów szukaliby i cierpienia
i upokorzenia. Kiedy powtórzy∏am to mojej przyjació∏ce, powiedzia∏a: to prawda
ale lepiej, nie mów o tym bo ci´ wezmà za
wariatk´.
Po Eucharystii zgodnie z medziugorskim zwyczajem losowaliÊmy „przyjació∏
z nieba” patronów na Nowy Rok. Wyobra˝cie sobie mojà radoÊç gdy wylosowa∏am karteczk´ z nast´pujàcym tekstem:
«Âwi´ta Ró˚a z Limy (23 sierpnia) –
„S∏uchajcie wszyscy ludzie! W wezwaniu
Chrystusa i Jego s∏owach – ostrzegam
was: Nie mo˚emy zdobyç ∏aski, jeÊli nie
cierpimy zmartwienia; trud za trudem musi byç naszym, jeÊli mamy osiàgnàç za˚y∏y udzia∏ w Bo˚ej naturze, chwale dzieci
Bo˚ych i doskona∏ym szcz´Êciu. Gdyby
tylko ludzie wiedzieli, jak pi´knà, szlachetnà i bezcennà rzeczà jest ∏aska Bo˚a!”
Módl si´, ˚eby dusze odnalaz∏y prawdziwe pi´kno Krzy˚a.»
JeÊli nie losowaliÊcie w swoich grupach
modlitewnych patronów, proponuj´ zaprzyja˝niç si´ z wyjàtkowà Êwi´tà, która,
Êmia∏o mo˚na powiedzieç, by∏a przewodniczkà naszej pielgrzymki. Jak si´ pó˝niej
okaza∏o jej relikwie towarzyszy∏y nam
przez ca∏y czas pielgrzymki od samego
Krakowa. Jako jedna z pierwszych grup
dotarliÊmy do miejsca jej urodzenia –
Abellin, gdzie znajdujà si´ ruiny jej domu
a tak˚e koÊció∏, w którym przez chrzest zosta∏a w∏àczona do wspólnoty dzieci Bo˚ych. ByliÊmy tak˚e bardzo goÊcinnie
przyj´ci w klasztorze w Betlejem, w którym sp´dzi∏a ostatnie lata swojego ˚ycia.
Stali Czytelnicy Echa wiedzà ju˚, ˚e pisz´
o b∏. Marii od Jezusa Ukrzy˚owanego –
Ma∏ej Arabce. Ta naprawd´ wyjàtkowa
zakonnica zosta∏a obdarzona w zdumiewajàcy sposób przez niebo tyloma charyzmatami, ˚e starczy∏o by ich dla kilku
Êwi´tych. Wed∏ug siostry Aleksandry
z Polski, b´dàcej kandydatkà do Karmelu,
Bóg koncentrujàc w osobie Ma∏ej Arabki
tak niepoj´te dary, chcia∏ w ten sposób pokazaç zmaterializowanemu Êwiatu, ˚e istnieje coÊ wobec czego nauka jest bezradna. Ja sama odkàd si´gn´ pami´cià chcia∏am byç naukowcem, wszystko sz∏o jak
z p∏atka: doskona∏e liceum, wymarzone

studia, praca w Instytucie Naukowym,
prawie ukoƒczony doktorat i wtedy wpad∏
w moje r´ce Dzienniczek Siostry Faustyny. Pami´tam moje zmaganie i niedowierzanie, ˚e ja w swoim mniemaniu taka màdra, nie mog´ pojàç tego, co pisze ktoÊ, kto
ukoƒczy∏ zaledwie par´ klas? Wtedy zrozumia∏am, ˚e w∏asnymi si∏ami mog´ osiàgnàç wykszta∏cenie, nagromadziç informacje, ale prawdziwa màdroÊç jest darem Boga. W jednej chwili postanowi∏am
zrezygnowaç z dotychczasowej drogi,
gdy˚ zobaczy∏am, ˚e to, co robi´ nie jest
zgodne z wolà Bo˚à. DziÊ po dwudziestu
latach mog´ zaÊwiadczyç, ˚e jeÊli rezygnuj´ z czegoÊ oddajàc to Bogu, On nie
pozwala si´ przeÊcignàç w hojnoÊci, choç
mo˚e nie zawsze od razu to widz´.
Przez osob´ Ma∏ej Arabki kolejny raz
przekonuj´ si´, ˚e Bóg naprawd´ nie ma
wzgl´du na osoby i hojnie obdarowuje ze
swojego skarbca ka˚dego, kto otwiera si´
na przyj´cie Jego darów. Ta niewykszta∏cona, uboga sierota w swoim krótkim ˚yciu, dokona∏a wielkich, nieprzemijajàcych
dzie∏, na wielu kontynentach. Mo˚e byç
przyk∏adem i wzorem dla ka˚dego z nas,
˚e poddajàc swojà wol´ planom Boga
mo˚emy wspólnie dokonywaç wielkich
dzie∏. Ju˚ na wst´pie naszej pielgrzymki
g∏´boko zapad∏y mi s∏owa ojca Kazimierza Frankiewicza, który witajàc nas poleci∏, byÊmy modlili si´ o takà pokor´, aby
Bóg móg∏ nam wyjawiç plany, które ma
od wieków dla ka˚dego z nas.
Królowa Pokoju wzywa nas do modlitwy o pokój i da∏a nam za przewodniczk´ Ma∏à Arabk´, którà Ojciec Âwi´ty
og∏osi∏ Patronkà Pokoju. W czasie, kiedy w wielu miejscach na Êwiecie toczà si´
wojny, gdy w wielu innych wisi on na
przys∏owiowym w∏osku lub jest utrzymywany przy u˚yciu ogromnych arsena∏ów
broni, mogliÊmy uczestniczyç w tym
dziele, o którym tak cz´sto mówi ojciec
Jozo Zovko – Ci, którzy si´ modlà robià
wi´cej dla Êwiata ni˚ politycy.
Chc´ w tym miejscu zapewniç wszystkich, w sercu których pragnienie poznania
Ojczyzny Jezusa przegrywa ze zdrowym
rozsàdkiem, ˚e tak, jak powiedzia∏a jedna
z uczestniczek pielgrzymki „wojna jest
tylko w telewizji”. Konflikt istnieje, ale nie
rozwià˚à go politycy. B´dzie trwa∏ tak d∏ugo, jak d∏ugo nienawiÊç matki ˙ydówki do
Palestyƒczyka i na odwrót, b´dzie wi´ksza
ni˚ mi∏oÊç do w∏asnego syna. Dlatego trzeba przyje˚d˚aç do Ziemi Âwi´tej, aby modlitwà gasiç p∏omienie nienawiÊci.
Majka
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ECHO – archiwum
MEDZIUGORJE 7 (c.d.)
Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego,
06.01.1985 r.
Jak zawsze, tak˚e or´dzie do parafii
w czwartek wieczorem 24 stycznia, odnosi∏o si´ do konkretnej sytuacji: „Drogie
dzieci! W tych dniach odczuliÊcie dobroç
Bo˚à, w zwiàzku ze zmianami, które zasz∏y w tej parafii. Szatan jeszcze bardziej
zaciekle dzia∏a, pragnàc pozbawiç ka˚dego z was radoÊci. Poprzez modlitw´ mo˚ecie go ca∏kowicie rozbroiç, a sobie zapewniç szcz´Êcie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. Wszystkie
dary i or´dzia sà dla tych, którzy na nie
odpowiadajà, nie zaÊ dla tych, którymi
kieruje wy∏àcznie zwyk∏a ciekawoÊç.
Równie˚ we czwartek wielka ˚arliwoÊç
podczas adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu, jaka ma miejsce po Mszy Êw.: widzia∏em szeÊcioro lub siedmioro dzieci na
kl´czkach przez ponad dwie godziny, jak
kr´ci∏y si´ i czyni∏y wszelkie mo˚liwe
wysi∏ki, aby wytrwaç. Nasza ma∏a wiara
sk∏onna by∏aby sàdziç, ˚e na d∏u˚szà met´
wszyscy si´ znu˚à, zw∏aszcza m∏odzi.
Tymczasem to oni w∏aÊnie sà najbardziej
wytrzymali. Gdzie indziej Êwiat zdaje si´
stary i zm´czony: tutaj nikt nie zna zm´czenia, ale post´p. Dopiero idàc za Maryjà wyrastajà orle skrzyd∏a i ˚ycie nabiera
rozp´du: oto tajemnica ostatnich czasów
(Monfort).
Najwi´cej jednak ˚ywotnoÊci i zaanga˚owania majà tutaj dwie grupy modlitewne: Ivana, której zadaniem jest poznawaç
si∏´ i skutecznoÊç wolnej modlitwy
w walce z mocami diabelskimi. Dwa razy
w tygodniu wspinajà si´ wspólnie: na gór´ Krzy˚a we Êrod´ i na gór´ objawieƒ
w sobot´. Wierni wezwaniu Maryi, pewnego razu wspi´li si´ na Kri˚evac wieczorem, gdy Êwie˚o spad∏ Ênieg i by∏o bardzo
zimno: jak znale˝li drog´ wÊród ska∏ i kamieni? A przecie˚ po modlitwie na Êniegu
objawi∏a si´ Maryja, uradowana jak nigdy
dotàd: „Te wasze poÊwi´cenia wyb∏aga∏y
u Boga wielkà ∏ask´. Dzi´ki waszej modlitwie jeden punkt mojego planu zosta∏
wype∏niony”. Z kolei Jelena, w wieku 12
lat, jest narz´dziem Maryi w kierowaniu
innà grupà na wspólnej drodze wzrastania
w wierze. Po modlitwie Maryja wyjaÊnia,
jak powinni post´powaç. „JeÊli ktoÊ pragnie mieç Ducha, musi byç opró˚niony,

skupiony, trzeba umieç s∏uchaç Boga w
drodze”. Nie chodzi o to, by wiedzieç czy
i jak objawia si´ Matka Bo˚a. ¸le si´ dzieje, ˚e KoÊció∏ nie zbiera tych owoców i ˚e
˚ycie chrzeÊcijaƒskie pozostaje puste.
Ka˚dy z nas powinien mieç w sobie jakiÊ
cierƒ, by móc go znosiç i doÊwiadczaç
Bo˚ej mocy, jak Êw. Pawe∏. Pewnego razu, podczas wspólnej modlitwy, Jelena
us∏ysza∏a g∏os Jezusa mówiàcy, jak nale˚y
przyjmowaç cierpienia: „Kiedy oddalacie
od siebie krzy˚, sk∏adacie go na mnie. JeÊli ktoÊ k∏adzie przed wami ig∏´, boicie
si´; powinniÊcie byç jednak gotowi przyjàç tak˚e nó˚”. Matka Bo˚a zaÊ powiedzia∏a: „Rozmawiajcie z waszym bli˝nim
za dnia, ale pó∏g∏osem, bez czynienia ha∏asu, aby nie utraciç znaczenia tego daru”
(o. Tomislav).
Dla tych m∏odych jest z pewnoÊcià nie
lada zadaniem strzec skarbu niebieskiego
porozumienia przed szturmem ciekawskich i oceniajàcych, jaki si´ wkrótce na
nowo rozp´ta. Ivan bywa wr´cz nieuprzejmy. Jakov mówi, ˚e Matka Bo˚a
˚egna si´ z nimi bardzo szybko, poniewa˚
podczas objawieƒ panuje zbytnia nieuwaga, podczas gdy teraz, w zimowej ciszy,
zatrzymuje si´ znacznie d∏u˚ej. Mówi si´
o zamkni´ciu sali objawieƒ przed wszystkimi, podczas gdy oni wejdà tam godzin´
wczeÊniej, by modlàc si´ przygotowaç na
spotkanie z Maryjà.
Przed wymogami modlitwy na dalszy
plan schodzi nawet wizyta biskupa. Biskup dwadzieÊcia minut czeka∏ na pró˚no
w b∏ocie przed skromnym domem Ivana,
gdy˚ m∏ody cz∏owiek poszed∏ szukaç
owcy... Jego Ekscelencja Franiç powiedzia∏ ˚artem do zachowujàcych rezerw´
rodziców: „Lekcewa˚ycie Dalmatów, nawet gdy któryÊ jest biskupem” (dla Chorwatów, od wieków walczàcych z islamem, przyjmujàcy kultur´ zachodnià Dalmaci sà nazbyt ust´pliwi – wyjaÊni∏ nam
biskup). Rozpoznawszy go, od razu przyszli go pozdrowiç i przeprosiç, ale Ivan si´
nie pojawi∏: musia∏ przygotowaç si´ do
wejÊcia na gór´. Tak˚e Jelena nie chcia∏a
przyjÊç do domu na wywiad, poniewa˚
przebywa∏a w koÊciele na modlitwie; pó˝niej us∏ucha∏a, ale gdy biskup si´ spó˝nia∏,
wróci∏a z powrotem do koÊcio∏a, skàd
przywieziono jà godzin´ pó˝niej po przybyciu biskupa; wydawa∏a si´ jednak jak
na roz˚arzonych w´glach. Od razu przypomnia∏ mi si´ przypadek Êw. Wincentego a Paulo, który na ∏o˚u Êmierci ka˚e
czekaç kardyna∏owi wys∏anemu przez papie˚a, poniewa˚ musi pomówiç o wa˚-

nych sprawach... z zakonnicà. I umiera nie
spotkawszy si´ z nim. Maria zaÊ mówi:
„Nie jestem nawrócona, nikt nie mo˚e powiedzieç, ˚e jest nawrócony. Dopiero
w niebie wszyscy b´dziemy nawróceni”.
Tak˚e Êw. Ignacy m´czennik przeczy∏, jakoby by∏ uczniem, choç zwiàzanego prowadzono go na miejsce ka˝ni: „Dopiero
gdy zgin´ w paszczy lwów zaczn´ byç
uczniem”. Ogarnia nas aura pierwszych
ojców KoÊcio∏a: panuje tu osza∏amiajàca
pe∏nia Ducha: to dzie∏o Maryi!
Na koniec bardzo dobra wiadomoÊç:
w ostatnich dniach w Watykanie zosta∏a
utworzona w ∏onie Kongregacji Nauki Wiary komisja do badaƒ nad Medziugorjem.
Oznacza to, ˚e papie˚ bierze na siebie spraw´ Medziugorja: wielu czeka∏o na to w nadziei, i˚ rzuci on pe∏ne Êwiat∏o na t´ kwesti´,
bez uprzedzeƒ i wrogoÊci Mostaru.
don Angelo

Od Redakcji
25 lutego 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.
Serdecznie zapraszamy 7 marca o godz. 10.00
w czwartà rocznic´ Êmierci don Angelo i w siódmà
rocznic´ Êmierci Czesi Mirkiewicz, sprawowana
b´dzie ofiara Mszy Êwi´tej, w koÊciele Êw. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie. Serdecznie
zapraszamy.
• Zjazd Pobratymstwa – maj 2004
• Rekolekcje z o. T. Vlasicem – czerwiec 2004
• Rekolekcje z o. Jozo Zovko – jesieƒ 2004
Osoby zainteresowane prosimy o nadsy∏anie do
Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem
w celu wys∏ania informacji.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S.A.
13201465-28943631-27003-23100-100030/0.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub zadzwoniç do Redakcji.
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