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Or´dzie dla Mirjany
z 18 marca 2004 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ dzisiaj,
patrzàc na was sercem przepe∏nionym mi∏oÊcià, pragn´ wam powiedzieç, ˚e to czego szukacie niestrudzenie, to czego goràco pragniecie, moje kochane dzieci, jest
tutaj przed wami. Wystarczy, ˚e
w oczyszczonym sercu umieÊcicie
mojego Syna na pierwszym miejscu a przejrzycie. Pos∏uchajcie
mnie i pozwólcie mi po macierzyƒsku prowadziç was do tego”.

Or´dzie z 25 marca 2004 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ
wzywam was do otwarcia si´ na
modlitw´. Otwórzcie wasze serca,
kochane dzieci, szczególnie teraz,
w tym czasie ∏aski, i oka˚cie swojà mi∏oÊç Ukrzy˚owanemu. Tylko
w ten sposób odkryjecie pokój,
a modlitwa z waszego serca pop∏ynie w Êwiat. Staƒcie si´ przyk∏adem, kochane dzieci, inspirujcie dobro. Ja jestem blisko was
i kocham was wszystkich. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.

Mi∏oÊç do Ukrzy˚owanego
Kiedy dusza t´skni do swego Pana,
otwiera si´ niczym kwiat, rozkwita modlitwa. Modlitwa jest zatem wonià duszy
ca∏kowicie otwartej na Mi∏oÊç i jest tak˚e kana∏em owej Mi∏oÊci. W ten sposób,
kiedy usta wymawiajà ZdrowaÊ Maryjo,
dusza staje przed Matkà NajÊwi´tszà
i zatopiona w ekstazie zanurza si´
w Niej. Tak oto wystarczy wyruszyç
w drog´, aby wróciç do Ojca, aby znale˝ç si´ w Jego ramionach, jeszcze zanim
zdà˚y si´ cokolwiek powiedzieç. Ten ojcowski uÊcisk sprawia, ˚e modlitwa
i przebaczenie natychmiast stapiajà si´
ze sobà, a raczej przebaczenie uprzedza
modlitw´ (∑k 15, 20-21). Moc modlitwy
nie polega na s∏owach, które jà wyra˚ajà,
lecz spoczywa w duchu, który jà zrodzi∏
i jà przenika. Równie˚ dziÊ wzywam
was do otwarcia si´ na modlitw´. Mo˚na u˚ywaç najpi´kniejszych s∏ów, ale nie
zdo∏ajà one otworzyç serca. Mo˚na
trwaç w ciszy, nawet o niczym nie myÊlàc, i byç nosicielem Mi∏oÊci.
Otwórzcie wasze serca, kochane
dzieci, szczególnie teraz, w tym czasie
∏aski, i oka˚cie swojà mi∏oÊç Ukrzy˚owanemu. Zaproszenie jest jasne i jednoznaczne: nie jesteÊmy wezwani do jakiegoÊ zewn´trznego gestu czy aktu pobo˚-
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Golgota – miejsce, wbicia Krzy˚a
noÊci, który nie dotyka∏by g∏´bi naszej
duszy. Jezus nie potrzebuje, ˚eby si´ nad
nim litowaç. Jemu, który sta∏ si´ cia∏em,
nie sà mi∏e formy zewn´trznej litoÊci:
córki Jerozolimskie, nie p∏aczcie nade
Mnà, p∏acznie raczej nad sobà i nad waszymi dzieçmi (∑k 23, 28).
Patrz na Ukrzy˚owanego, staƒ przed
Nim pozwól si´ ogarnàç Jego spojrzeniu,
a˚ przyciàgnie ci´ do Siebie (J 12, 32).
Âlady nienawiÊci i okrutnej przemocy stanà si´ balsamem dla twoich ran, a ukàszenie w´˚a starodawnego pozbawione zostanie trucizny (Nm 21,9; J 3,14). A wtedy z ∏atwoÊcià rozpoznasz Jezusa konajàcego poÊród z∏oczyƒców, zepchni´tych na
margines, porzuconych, poÊród tych, którzy cierpià i umierajà na obrze˚ach twojej
drogi i twojego ˚ycia. ∑atwo ci b´dzie kochaç ofiar´ i jednoczeÊnie jej zabójc´.
Wówczas zrozumiesz w jaki sposób On
jest obecny w twym osobistym cierpieniu,
w twojej chorobie, w twojej samotnoÊci.
Zrozumiesz, ˚e to co wydawa∏o ci si´ bez
znaczenia, pozbawione sensu i wartoÊci
mo˚e mieç, wr´cz przeciwnie, g∏´bokie
znaczenie i nieocenionà wartoÊç. W ten
sposób rodzi si´ twoja spontaniczna mi∏oÊç, w odpowiedzi na Jego mi∏oÊç; a jest
to mi∏oÊç konkretna, wcielona, poniewa˚

rzeczywiÊcie prze˚ywana, podobna do Jego mi∏oÊci, poniewa˚ od Niego pochodzi.
Tylko w ten sposób odkryjecie pokój,
a modlitwa z waszego serca pop∏ynie
w Êwiat. W ten sposób odkryjesz pokój,
nie taki, jaki daje Êwiat (J 14, 27) lecz ów
pokój, który pochodzi od Ukrzy˚owanego, który jest Jego wy∏àcznym darem
i którego nikt i nic nie mo˚e ci odebraç.
Wtedy modlitwa b´dzie wzrastaç, b´dzie
wylewaç si´ obficie z twego serca na ca∏y Êwiat, przywodzàc na myÊl ˚yciodajnà
wod´, która wyp∏ywa ze Âwiàtyni
i uzdrawia wszystko co spotka na drodze
(Ez 47, 1-12); przywodzàc na myÊl wod´
i krew, które wyp∏ywajà z Serca Jezusowego (J 19, 34). Staƒcie si´ przyk∏adem, kochane dzieci, inspirujcie dobro:
tylko Jezus jest prawdziwym dobrem
i twoja modlitwa mo˚e uczyniç to dobro
darem dla ca∏ego Êwiata.
Jak ja z roz∏o˚onymi na krzy˚u r´kami,
z obna˚onym cia∏em ofiarowa∏em si´ dobrowolnie Bogu Ojcu za twoje grzechy,
tak i˚ we mnie nic nie pozosta∏o, czego
bym nie poÊwi´ci∏ w ofierze na przeba∏aganie gniewu Bo˚ego, tak i ty powinieneÊ
dobrowolnie, codziennie we Mszy Êwi´tej
oddawaç Mu si´ na ofiar´ czystà i Êwi´tà,
z cia∏em i duszà, ze wszystkimi twoimi si∏ami i uczuciami” (O NaÊladowaniu
Chrystusa, Ksi´ga IV, rozdzia∏ VIII).
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ca∏à Rodzin´ Ludzkà
Bazylika Matki Bo˚ej Wi´kszej
Przemówienie radiowe Ojca Âwi´tego
Wed∏ug zamierzeƒ Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II uroczystoÊç w Bazylice Matki Bo˚ej Wi´kszej w Rzymie mia∏a byç
przede wszystkim ˚arliwym trwaniem
z Maryjà na modlitwie, zakoƒczonym
uroczystym aktem zawierzenia KoÊcio∏a
i ca∏ej rodziny ludzkiej Jej opiece.
Nie trudno dopatrzyç si´ tutaj powiàzaƒ mi´dzy tà uroczystoÊcià, szczególnie aktem oddania KoÊcio∏a i Êwiata Maryi, a Jej ˚àdaniami przekazywanymi
dzieciom w Fatimie.
Niemo˚noÊç fizycznego udzia∏u
w tych uroczystoÊciach maryjnych
w Bazylice Matki Bo˚ej Wi´kszej, by∏a
dla Ojca Âwi´tego ˝ród∏em nowych cierpieƒ i nowej ofiary. Wyczuwa∏o si´ jednak Jego duchowà obecnoÊç i dziwne
dzia∏anie Jego ofiary.
Zwo∏anie tego uroczystego zgromadzenia w∏aÊnie do Bazyliki Matki
Bo˚ej Wi´kszej w rocznic´ Soboru Efeskiego uzasadnione by∏o faktem, ˚e
Bazylika ta zosta∏a zbudowana przez papie˚a Sykstusa II dla uczczenie Maryi, og∏oszonej
na tym Soborze „Matkà Boga” – „Theotokos”. Zgodnie z programem opracowanym przez samego papie˚a na uroczyste nieszpory i Êpiew „Akatystu” – prastarej medytacji maryjnej Wschodu, zebra∏
si´ ca∏y KoÊció∏. Po tych modlitwach wyruszy∏a na Plac Eskwiliƒski przed Bazylik´ uroczysta procesja z obrazem MB „Salus Populi Romani” – „Zbawienie Ludu
Rzymskiego”, odbierajàcym od wieków
czeÊç w kaplicy tej˚e Bazyliki. Tradycja
pragnie widzieç w tym obrazie, podobnie
jak w Jasnogórskim, dzie∏o Êw. ∑ukasza.
Po umieszczeniu obrazu na podwy˚szeniu
uczestnicy nabo˚eƒstwa wys∏uchali radiowego przemówienia Ojca Âwi´tego, które
w rzeczywistoÊci by∏o modlitwà sk∏adajàcà si´ z trzech aktów: aktu uwielbienia,
dzi´kczynienia i ostatniego najwa˚niejszego, aktu zawierzenia KoÊcio∏a i ca∏ej rodziny ludzkiej Matce Boga. Pomimo odleg∏oÊci fizycznej goràca wiara G∏owy
ChrzeÊcijaƒstwa udziela∏a si´ s∏uchajàcym. By∏ to krzyk KoÊcio∏a i ludzkoÊci

o ratunek do Tej, która jest wspomo˚eniem wiernych i ucieczkà grzeszników,
a zarazem by∏o to wyznanie bezgranicznego zaufania w Jej wstawiennictwo u Boga!
Na zakoƒczenie uroczystoÊci prowadzàcy procesj´ kard. Maurice Otunga
wraz z kard. Ugo Poletti, Wikariuszem
Rzymu, i Francois Abou Mokh, Wikariuszem Patriarchalnym Damaszku, obrzàdku greko-melchickiego, udzielili wszystkim b∏ogos∏awieƒstwa.
Oto tekst przemówienia Ojca Âwi´tego:

Cz´Êç I
Akt Uwielbienia
1. Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem.
Te s∏owa, w których KoÊció∏ wyznaje
swojà wiar´, kaza∏y nam zgromadziç si´
dzisiaj w godzinach porannych Pi´çdziesiàtnicy w Bazylice Êw. Piotra. Mija bowiem w roku bie˚àcym 1600 lat od pierwszego Soboru w Konstantynopolu, który
w tych w∏aÊnie s∏owach wyrazi∏ wiar´
w bóstwo Ducha Âwi´tego: qui cum Patre
et Filio simul adoratur et conglorificatur.
Te s∏owa sprowadzajà nas w godzinach
wieczornych Pi´çdziesiàtnicy do Bazyliki
Matki Bo˚ej Wi´kszej. JeÊli bowiem,
Czcigodni Bracia w biskupstwie, mamy
oddaç pe∏ny ho∏d uwielbienia Duchowi
Âwi´temu, który „daje ˚ycie”, zatem musimy uwielbiç Go nade wszystko w Jezusie Chrystusie: w tym Jezusie, który poczà∏ si´ z Ducha Âwi´tego i narodzi∏
z Maryi Dziewicy. On bowiem, On sam
i On jeden, jest najwspanialszym owocem dzia∏ania Ducha Âwi´tego w ca∏ej historii stworzenia i zbawienia. On jest najdoskonalszà pe∏nià tego ˚ycia, które daje
Duch: Bóg z Boga, Âwiat∏oÊç ze Âwiat∏oÊci, zrodzony – jako wspó∏istotny Ojcu
Syn – a nie stworzony, który dla nas i dla
naszego zbawienia przyjà∏ cia∏o z Maryi
Dziewicy za sprawà Ducha Âwi´tego.
2. A˚eby przeto uczciç Ducha Âwi´tego w tym dniu i w tym roku jubileuszowym, który od nas wszystkich szczególnej czci dla Niego si´ domaga, przychodzimy teraz, o wieczorze Pi´çdziesiàtnicy,
do tej Maryjnej Bazyliki Rzymu – do
Êwiàtyni, która od tylu stuleci uobecnia tutaj w∏aÊnie ten szczyt i pe∏ni´ dzia∏ania
Ducha PrzenajÊwi´tszego w cz∏owieku.
Sk∏ania nas do tego ponownego zgromadzenia si´ i ta okolicznoÊç, ˚e w Roku
Paƒskim 1981, w którym mija szesnaÊcie
wieków od pierwszego Soboru w Konstantynopolu, mija równie˚ tysiàc pi´çset

pi´çdziesiàt lat od kolejnego Soboru
w Efezie, który w ˚ywej tradycji KoÊcio∏a
zapisa∏ si´ jako Sobór chrystologiczny
i mariologiczny zarazem. To najwspanialsze dzie∏o, jakiego dokona∏ Duch Âwi´ty
poprzez Wcielenie, czyli „ucz∏owieczenie” S∏owa Przedwiecznego, Boga-Syna,
dokona∏o si´ w Dziewicy z Nazaretu wybranej na Matk´ Syna Bo˚ego, dokona∏o
si´ za Jej Êwiadomym przyzwoleniem, na
podstawie pokornego fiat Tej, która stajàc
si´ Matkà Boga, powiedzia∏a o sobie:
„Oto ja s∏u˚ebnica Paƒska”.
Tak wi´c dzie∏em Ducha PrzenajÊwi´tszego, dzie∏em najdoskonalszym w dziejach stworzenia i zbawienia, jest równoczeÊnie to, ˚e Syn Bo˚y wspó∏istotny Ojcu Przedwiecznemu sta∏ si´ cz∏owiekiem
– oraz to, ˚e Maryja z Nazaretu, s∏u˚ebnica Paƒska z rodu Dawida, sta∏a si´ prawdziwà Matkà Boga: Theotokos. T´
prawd´ ojcowie Soboru w Efezie wyznali
i og∏osili, a ca∏y lud chrzeÊcijaƒski przyjà∏
jà z najwi´kszà radoÊcià.
3. Przychodzimy przeto, Czcigodni
Bracia a zarazem umi∏owani Synowie
i Córki, do tej Maryjnej Bazyliki Rzymu,
a˚eby – korzystajàc z dwóch równoczeÊnie donios∏ych rocznic – g∏osiç magnalia
Dei: wielkie sprawy Bo˚e, które rozÊwietlajà drog´ KoÊcio∏a poprzez stulecia i tysiàclecia. W czasie, kiedy powoli zbli˚a
si´ ku zakoƒczeniu drugie Tysiàclecie od
przyjÊcia Jezusa Chrystusa, pragniemy
z odnowionà si∏à wiary na nowo przejrzeç
te drogi, jakie Go sprowadzi∏y na Êwiat
i zwiàza∏y z dziejami wielkiej ludzkiej rodziny po wszystkie czasy. Drogi te prowadzi∏y poprzez niezg∏´bione dzia∏anie Ducha PrzenajÊwi´tszego – Tego, który jest
Panem i daje ˚ycie, a równoczeÊnie poprzez pokorne serce S∏u˚ebnicy Paƒskiej
– Maryi z Nazaretu. B∏ogos∏awiony Pan,
Bóg Izraela, gdy˚ nawiedzi∏ swój lud
i sprawi∏ jego odkupienie! Niechaj wielbi
dusza moja Pana, albowiem wielkie rzeczy uczyni∏ mi najwy˚szy.
(cdn)

ECHO koƒczy 20 lat!
Z okazji tego Jubileuszu i zainteresowania Czytelników poznaniem osób,
które wspó∏pracujà w redagowaniu
„Echa”, w kolejnych numerach przedstawiaç b´dziemy ich sylwetki oraz ich
wspomnienia.
Rozpoczynamy od in˚yniera Pietro
Squassabia, który jest przewodniczàcym
Stowarzyszenia „Echa” i bardziej ni˚ ktokolwiek inny uczestniczy∏ w ˚yciu

~3~
„Echa”. To w∏aÊnie
on, po tym jak wspólnie z don Angelo doÊwiadczy∏ ∏aski nawrócenia i Êwiat∏a,
którà przesycone jest
Medziugorje, zasugerowa∏, ˚eby pisaç komentarz do or´dzia Matki Bo˚ej, aby rozdawaç go parafianom. Przez wszystkie lata nieustannie towarzyszy∏ rozwojowi
„Echa” s∏u˚àc swym doÊwiadczeniem zawodowym, aby nadaç pewnà struktur´
wszystkiemu, co narodzi∏o si´ „prawie
przypadkiem”. Pozosta∏ u boku swego
proroka a˚ do koƒca, zbierajàc ostatnie,
z trudem wymawiane s∏owa don Angelo,
w których mówi∏ o swych pragnieniach
dotyczàcych przysz∏oÊci jego publikacji.
Niniejsza biografia don Angelo jest swoistà podró˚à po jego wspomnieniach.
Don Angelo Mutti urodzi∏ si´
25.12.1925r. w wiejskiej rodzinie zamieszka∏ej w Castiglione delle Stiverie,
rodzinnej miejscowoÊci Êw. Alojzego
Gonzagi. Do koƒca ˚ycia czu∏ si´ zwiàzany ze Êrodowiskiem wiejskim, kocha∏
przyrod´, zw∏aszcza ptaki. Z domu wyniós∏ pracowitoÊç, oszcz´dnoÊç i zami∏owanie do ˚ycia skromnego i prostego. Jego rodzice, Pawe∏ i Palmira mieli troje
dzieci. Don Angelo by∏ najstarszy, jego
siostra Maria zosta∏a karmelitankà i przybra∏a imi´ zakonne Klara, najm∏odszy
brat, Józef jest ojcem pi´ciorga dzieci.
Sercem rodziny by∏a matka, której bardzo
zale˚a∏o na religijnym wychowaniu dzieci. Odznacza∏a si´ wielkà pobo˚noÊcià.
Wraz z m´˚em nigdy nie opuÊci∏a Mszy
Êw. niedzielnej czy Êwiàtecznej, nawet jeÊli w tym samym dniu urodzi∏a dziecko.
To w∏aÊnie ona po powrocie z koÊcio∏a
wyjaÊnia∏a ma∏emu Angelo wàtpliwoÊci
i wàtki homilii, które by∏y dla niego niejasne. Po ukoƒczeniu szko∏y Angelo odczeka∏ rok zanim wstàpi∏ do seminarium,
poniewa˚ ojciec nie zgadza∏ si´ na to.
Osiàga∏ bardzo dobre wyniki w nauce,
by∏ ceniony przez nauczycieli i prze∏o˚onych. Podczas studiów teologicznych
prze˚y∏ chwile niepewnoÊci dotyczàce
przysz∏ego ˚ycia.
Po Êwi´ceniach kap∏aƒskich, które
otrzyma∏ 29.06.1949r. zapisa∏ si´ na studia
do rzymskiego Gregorianum, zrezygnowa∏
jednak na proÊb´ swego proboszcza, który
widzia∏ go raczej jako duszpasterza a nie
naukowca-teologa. Z wielkim zapa∏em poÊwi´ci∏ si´ pracy z m∏odzie˚à jako wikariusz parafii. Po Êmierci ojca przeznaczy∏

swój spadek na dzie∏a mi∏osierdzia. By∏
bardzo zdolny i dynamiczny, potrafi∏
utworzyç pr´˚nie dzia∏ajàcà grup´ akcji
katolickiej, zorganizowa∏ wspania∏à dru˚yn´ pi∏karskà. Niemniej jednak, pomimo
wielkiej aktywnoÊci odczuwa∏ niedosyt.
Jego autentyczne poszukiwanie prawdy
doprowadzi∏o go do zrozumienia donios∏oÊci modlitwy, szczególnie zaÊ modlitwy
przed NajÊwi´tszym Sakramentem, jako
dzi´kczynienie po zakoƒczonej Mszy Êw.
bàd˝ jako przygotowanie do niej. Sp´dza∏
d∏ugie godziny przed wystawionym NajÊwi´tszym Sakramentem. Mówi∏ do m∏odych, ˚e trzeba postawiç swoje serce obok
Serca Jezusa i czekaç wraz z Nim. Z tej
modlitwy czerpa∏ si∏´, która przemienia∏a
jego istot´ i roztacza∏a „Êwiat∏o” promieniujàce wokó∏ niego. Niezwyk∏à rzeczà,
jak na owe czasy, by∏a jego mi∏oÊç do S∏owa Bo˚ego, które systematycznie czyta∏,
komentowa∏ i rozwa˚a∏ na codzieƒ.
Kiedy opuÊci∏ parafi´ i prac´ w miejskim sierociƒcu i zosta∏ wyznaczony do
nauczania religii w gimnazjum oraz do
pracy z m∏odzie˚à, organizowa∏ spotkania, poczàtkowo cotygodniowe, oparte
na S∏owie Bo˚ym. Po latach spotkania
odbywa∏y si´ codziennie, wokó∏ Eucharystii, z obszernym komentarzem Pisma
Âwi´tego. Równie˚ rekolekcje, comiesi´czne i doroczne, koncentrowa∏y si´ na
S∏owie Bo˚ym.
Ju˚ wówczas don Angelo ˚ywi∏ szczególnà mi∏oÊç do Matki Bo˚ej. Najpierw
on sam, a potem jego podopieczni, poÊwi´cili si´ Matce Bo˚ej. By∏o to poprzedzone
d∏ugim przygotowaniem, jako odnowienie
przyrzeczeƒ chrzcielnych. Codzienny ró˚aniec by∏ dla wszystkich naturalnà konsekwencjà owej mi∏oÊci do Maryi. Jego
wra˚liwoÊç na potrzeby ludzi biednych
i cierpiàcych zawsze wynika∏a z mi∏oÊci do
wszystkich, którzy znajdowali si´ w potrzebie. ˙ycie don Angelo skupia∏o si´ wokó∏ Eucharystii i modlitwy, rozwa˚aniu
S∏owa Bo˚ego, mi∏oÊci do Matki Bo˚ej
i mi∏oÊci bli˝niego. Wszystkie jego codzienne zaj´cia, a tak˚e odpoczynek, który
on rozumia∏ jako ubogacenie ˚ycia duchowego, podporzàdkowane by∏y tym w∏aÊnie
zasadom ˚ycia. Jego sposób ˚ycia i przekonania, o których otwarcie mówi∏, nie znajdowa∏y zrozumienia wÊród ludzi oraz jego
wspó∏braci. Nie godzi∏ si´ na ˚adne kompromisy, jeÊli coÊ by∏o sprzeczne z Ewangelià. Jednak z czasem sta∏ si´ bardziej wyrozumia∏y dla innych i coraz wi´cej wymaga∏ od siebie. Pokuta, post, coraz intensywniejsza modlitwa – tak˚e nocna, wyznacza-

∏y jego rytm ˚ycia. By∏ bardzo zwiàzany ze
Wspólnotà Don Dossetti, tak˚e poprzez
kierownictwo duchowe. Przywiàzywa∏
wielkà wag´ do kierownictwa duchowego
i pos∏uszeƒstwa. Medziugorje by∏o dla niego potwierdzeniem s∏usznoÊci wyboru, jakiego dokona∏.
Zosta∏ proboszczem Villa Maiardina
w 1976r. i pozosta∏ nim a˚ do Êmierci,
03.03.2000 r. Uczy∏ wiary nie tylko
swych parafian, poniewa˚ zosta∏ wezwany do ewangelizacji osób z najbardziej
odleg∏ych stron Êwiata. Dla wielu z nich
by∏ duchowym oparciem. Zaanga˚owa∏
si´ w t´ s∏u˚b´ bez reszty, tak˚e podczas
choroby, która dotkn´∏a go podczas ostatnich trzech lat ˚ycia. By∏y to najbardziej
p∏odne lata jego ziemskiej egzystencji.
By∏ nadzwyczaj dynamiczny i aktywny,
wi´c gdy zabrak∏o mu si∏, jego dusza
oczyszcza∏a si´, uwra˚liwiajàc si´ coraz
bardziej na rzeczywistoÊç nieba. Choroba
dokona∏a w nim najwi´kszego dzie∏a. Nie
z∏ama∏a go, nie przynios∏a przygn´bienia,
lecz czyni∏a go coraz bardziej radosnym
i pogodnym Êwiadkiem wartoÊci cierpienia. Nie uwa˚a∏ choroby za nieszcz´Êcie,
lecz za owoc planu OpatrznoÊci, i zawsze
to powtarza∏ tym, którzy go odwiedzali.
„Pytacie mnie o zdrowie, ale to nie ma
najmniejszego znaczenia jak si´ czuj´. Robi´ wszystko, co nakazujà lekarze, ale nie
po to, aby wyzdrowieç, bo to Pan Bóg
chce mojej choroby. Bo Pan Bóg wzywa
niektórych ludzi do bliskoÊci z Nim, do
uczestnictwa w cierpieniu krzy˚a za zbawienie Êwiata”. I jeszcze: „BezczynnoÊç
podci´∏a rytm mojego ˚ycia. To mój krzy˚,
a Pan Bóg da∏ mi t´ ∏ask´, ˚e go przyjà∏em, nie martwiàc si´ o jutro, chocia˚ wiadomo, ˚e nie b´dzie us∏ane ró˚ami. Krzy˚
zawsze towarzyszy czyniàcym dobro”.
Widaç by∏o w nim zawierzenie Bo˚ej
OpatrznoÊci, nie zamartwia∏ si´ o przysz∏oÊç. Z pewnoÊcià Bóg Ojciec pos∏u˚y∏
si´ don Angelo w swoim opatrznoÊciowym planie, którego byç mo˚e jeszcze nie
sposób zrozumieç. Na zakoƒczenie przytoczmy myÊli, które don Angelo umieÊci∏
na obrazku, z okazji 50-lecia kap∏aƒstwa,
którà obchodziliÊmy w Villanova Maiardina w niedziel´ 27.06.99r., poniewa˚
ukazujà g∏´bi´ i prawd´ jego uczuç: Ojcze, dzi´kuj´ Ci za Twe nieskoƒczone dary. Jezu, Dobry Pasterzu, zbaw i uÊwi´ç
tych, których mi da∏eÊ. Duchu Âwi´ty, dope∏nij w mojej chorobie tego, czego nie
zdo∏a∏em wykonaç kiedy by∏em w pe∏ni
si∏. Matko moja, ufnoÊci i nadziejo moja,
Tobie zawierzam i Tobie si´ oddaj´.
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Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Jezu ufam Tobie
Sobota 13 marca parafia N. M. P.
Królowej Polski w Koninie. Wielkie
Êwi´to w naszej Wspólnocie. Przekroczy
progi naszej Êwiàtyni KtoÊ bardzo wa˚ny,
a wystarczy∏o tylko uchyliç drzwi naszych serc. Przybyli zacni GoÊcie, górnicy
z Jastrz´bia bez swojej moderatorki Jadwigi. Jeszcze niedawno w sierpniu rozmawialiÊmy ze sobà w dalekich Suwa∏kach, choç by∏a na wózku, ale zaszczyci∏a
swojà obecnoÊcià tamtejszà Wspólnot´.
Up∏yn´∏o sporo czasu, a dzisiaj ∏àczy si´
z nami duchowo, le˚àc na ∏o˚u boleÊci.
„Zapo˚yczy∏ Jezus Jej cia∏o – to s∏owa rekolekcjonisty o. Witolda, pallotyna – aby
327 z kolei obraz mi∏osiernego Jezusa namaÊciç tym cierpieniem”. Tylko Bóg wie,
jakà misj´ ma do wype∏nienia. Od tej
chwili droga Jadwigo, b´dziemy modliç
si´ w Twojej intencji i prosiç o zmi∏owanie. Jest 327 Wspólnot, którym zosta∏y
ofiarowane przez Was te obrazy. Wszystkich zapraszamy do wielkiej modlitwy
w Jej intencji w czasie nowenny przed
niedzielà Mi∏osierdzia Bo˚ego. Godzina
15.00 niechaj stanie si´ tym modlitewnym
czasem. Malarz Leszek z Wroc∏awia
ukry∏ Ciebie, Jadwigo w promieniach obrazu, tak samo naszà parafi´ i z takim
przes∏aniem do nas przyby∏.
Jest godzina 18.00. Idziemy w procesji: górnicy, ministranci, kap∏ani, nast´pnie obraz Jezusa Mi∏osiernego, a potem
cz∏onkowie Wspólnoty Apostolstwa Mi∏osierdzia Bo˚ego z Jastrz´bia, Legionu
Maryi z Warszawy i wierni naszej parafii. Wchodzimy przez drzwi g∏ówne,
a Jezus spoczywajàcy w r´kach górników, oparty na ramionach, mi∏osiernym
wzrokiem spoglàda na swój wierny lud
i r´kà uniesionà w gór´ b∏ogos∏awi tych,
co Jego witajà. Mi∏osierdzie Bo˚e wylewa si´ na naszà Wspólnot´, która uwielbia swego Mistrza, Pana i Króla. Nie zakrywamy r´koma naszych twarzy, tak
jak to zrobi∏ Moj˚esz, ale mo˚emy spojrzeç prosto w mi∏osierne oczy Jezusa.
∑zy w oczach wielu, dreszcz przechodzi
po plecach, bo w tej chwili sta∏o si´ coÊ
wielkiego na naszych oczach.
Oto Jezus Mi∏osierny, pragnie zamieszkaç na sta∏e w naszym domu mo-

dlitwy. Dzisiaj, jutro i na wieki, b´dzie
wylewa∏ zdroje ∏ask dla tych wszystkich,
którzy przyjdà czerpaç z tego naczynia
Mi∏osierdzia. Z woli Boga stajemy si´ jedynymi Êwiadkami tego wydarzenia. Nikomu nie b´d´ skàpi∏, kto z ufnoÊcià do
Mnie przyjdzie – takie zapewne s∏owa
kieruje dzisiaj do ka˚dego z nas, abyÊmy
tà Dobrà Nowin´ zanieÊli do naszych domów, przyjació∏ i tych, którzy Boga jeszcze nie poznali, albo pogniewali si´, ˚e ∏aski skàpi, albo pytajà, dlaczego mnie to
spotka∏o. Przyjd˝cie wszyscy utrudzeni,
um´czeni, a Ja was pokrzepi´. Ufajcie Mi
w ka˚dej chwili – wo∏a Jezus Mi∏osierny,
zarówno do mnie niedowiarka, jak i do
ciebie. Nie zmarnujmy tej dziejowej szansy. Pomrzemy, a po nas przyjdà nasi wnukowie i tak b´dzie to d∏ugo trwaç, a˚
wszystko si´ skoƒczy.
CoÊ wielkiego si´ sta∏o, bo ojciec rekolekcjonista przemawia∏ do nas g∏osem, jakiego od dziesiàtek lat nie s∏ysza∏em.
Wielu zapewne nie spodziewa∏o si´, ˚e
Bóg mo˚e tak wyra˝nie mówiç ustami
swego s∏ugi. Echo tubalnego g∏osu rozchodzi∏o si´ po Êwiàtyni, aby ka˚dy móg∏
s∏yszeç. Wielu odzyska∏o s∏uch, bo wreszcie sumienia zosta∏y zbudzone z wieloletniego letargu. Je˚eli jesteÊ w przyja˝ni
z Bogiem wype∏niajàc Jego przykazania,
to uzyska∏eÊ potwierdzenie s∏usznego wyboru drogi, a je˚eli zaczà∏eÊ zgrzytaç z´bami lub szemra∏eÊ niczym rwàcy potok,
to do ciebie by∏y te s∏owa. W której grupie
jestem ja i ty, sami sobie odpowiedzmy.
Pan Bóg dzisiaj nie potrzebuje galerników, którzy na si∏´ chcà podtrzymaç
wiar´ rodziców, czyniàc wielkà szkod´
naszemu KoÊcio∏owi, ale takich, których
s∏owa b´dà poparte czynami. Ka˚dego
jednego z nas, który dokona∏ w∏aÊciwego
wyboru te s∏owa nie mog∏y uraziç, ani podeptaç godnoÊci. ˙yjemy w czasach, kiedy trzeba spojrzeç prawdzie w oczy. Nieszcz´Êcia dotykajàce nasze rodziny, to
efekt naszej s∏u˚by u dwóch panów,
a przecie˚ jest tylko jeden Pan, a imi´
Jego – Bóg Wszechmogàcy. Dzisiaj stoimy na rozdro˚u historii zbawienia i mo˚emy pójÊç w lewo, albo w prawo. Dzieƒ
Paƒski zafa∏szowany, aborcja, eutanazja,
ma∏˚eƒstwa jednop∏ciowe, Europa bez
Boga i to ma byç nasza droga ˚ycia? Sodoma i Gomora dzisiaj, kiedy Polska ma
wielkà misj´ do wype∏nienia. Nie zabili
Ojca Âwi´tego to teraz chcà zabiç ducha
cz∏owieczego brata i siostry Polaka, aby
jeszcze bardziej cierpia∏ nasz Rodak na
Stolicy Piotrowej – to s∏owa o. Witolda. Ja

ju˚ wybra∏em, a ty nie wahaj si´ zbyt d∏ugo, bo mo˚e byç za pó˝no. To tak na marginesie tych odczuç.
W niedziel´ nastàpi∏a intronizacja Jezusa Mi∏osiernego w obrazie Jezu ufam
Tobie. Wielkie to wydarzenie w dziejach
naszej parafii, ludzi wi´cej ni˚ w czasie
konsekracji Êwiàtyni. Bardzo wyra˝ny
znak, ˚e ludzkoÊç szuka nadziei, ale potrzeba do tego wielkiej ufnoÊci i mocnej
wiary, wi´c ojciec rekolekcjonista ukazuje naszà szans´ w or´dziu mi∏osierdzia
i or´dziu fatimskim w tych decydujàcych
czasach. Nawracajcie si´, przebaczajcie,
módlcie si´ na ró˚aƒcu, do tego wzywa
Matka Bo˚a Fatimska, a tak˚e koronkà do
mi∏osierdzia Bo˚ego o 15.00, wszyscy, bo
to czas, kiedy najwi´cej ∏ask sp∏ywa z nieba – tak mówi Jezus do Êw. Faustyny,
ufajcie i pokutujcie – wzywa ojciec rekolekcjonista, aby te or´dzia mog∏y rozpaliç
zimne serca wÊród bliskich, domowników, przyjació∏ i napotkanych ludzi. To
z tego miejsca ma wyp∏ynàç ∏aska na ca∏e
nasze miasto i nie tylko.
„Polaku podnieÊ r´ce, nigdy nie
opuszczaj” – wróciliÊmy do historii, którà
z pasjà przybli˚y∏ nam ojciec rekolekcjonista, niczym Piotr Skarga. Wielu dopatrzy∏o si´ podobieƒstwa tamtych czasów
do dzisiejszych, ale wtedy si∏à zbrojnà nas
przymusili, a dzisiaj „demokracjà” nas
zniewolili. Obiecujà gruszki na wierzbie
i Naród w to wierzy. Chodzimy po ziemi
zbroczonà krwià a cierpienie naszych
Dziadków wydaje si´ daremne. Mocne
s∏owa niczym m∏ot rozbijajàce kamienne
serca, a goràce te˚ cierpia∏y, ˚e tak ma∏o
daliÊmy z siebie, aby wype∏niç tà dziejowà misj´ dla Êwiata, jakà Pan Jezus przyobieca∏ Êw. Faustynie: „Polska, je˚eli b´dzie Mi pos∏uszna, wywy˚sz´ jà, z niej
wyjdzie iskra, aby przygotowaç Êwiat na
ostateczne Moje przyjÊcie”. Bóg przygotowa∏ màdrych ludzi, ale prawie ca∏a inteligencja do obozów zosta∏a zes∏ana, wymordowana przez nieprzyjació∏ naszego
kraju, ale te˚ r´koma swoich. Zaniedbaƒ
wiele w nas wszystkich, wi´c za pokut´
otrzymaliÊmy przyjmowanie Komunii
Êw. kl´czàc, oprócz chorych. Chyba nie
b´dzie to dla nas zbyt trudne zadanie, bo
kiedyÊ przy balaskach w taki w∏aÊnie sposób przyjmowano Jezusa. Zbawienna pokuta, znak czasów i nadzieja. Przyszed∏
Jezus do naszej parafii, aby nam powierzyç to wielkie pos∏annictwo, abyÊmy nieÊli w Êwiat tà nowin´ i musia∏ do nas dotrzeç g∏os z Wysoka, w∏aÊnie ustami ojca
rekolekcjonisty. Musia∏ nastàpiç wstrzàs
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ludzkich sumieƒ, abyÊmy mogli sprostaç
temu wyzwaniu. „˙aden prorok nie jest
mile widziany w swojej ojczy˝nie” – to
s∏owa Jezusa, a kim jest Ojciec Âwi´ty, o.
Witold i tylu innych?. W tych p∏omiennych kazaniach mo˚e nieraz by∏o s∏owo
cierpkie, ale nie by∏o zamierzone. Wszystkie kazania by∏y g∏oszone w mocy Ducha
Âwi´tego, z serca, nie odczytywane
z przygotowanych kartek. Ojciec rekolekcjonista przeprosi∏ tych, którzy czuli si´
dotkni´ci.
Cz´sto w swoich kazaniach o. Witold
wspomina∏ o roli mediów katolickich. Radio Maryja i inne, Telewizja Trwam, czasopisma katolickie powinny zastàpiç to,
co oferuje Êwiat. W kioskach i sklepach
czasopisma przeÊcigajà si´ w ukazywaniu
nagoÊci cz∏owieka, które majà og∏upiç rozum ludzki. Gwa∏cone sà kobiety w ró˚nych miejscach i to jest wynik pokus, jakie niosà pokazane akty kobiece. Filmy
w telewizji ze scenami nagoÊci i zbli˚eƒ,
te˚ temu sprzyjajà. Prostytutki na drogach, domy uciech i to wszystko w kraju,
gdzie 95 procent ludzi jest ochrzczonych.
JesteÊmy na X stacji Drogi Krzy˚owej –
obna˚enie Pana Jezusa. Dla Boga – Cz∏owieka to nagoÊç by∏a najwi´kszym cierpieniem. Czy zmàdrzejemy – pyta o. Witold? Co nas czeka?
Teraz musimy wszyscy wziàç si´
w garÊç. Dotyczy to mo˚nych tego Êwiata, jak i prostaczków. Nie bàd˝my prostakami, a uznajmy swoje zaniedbania.
„Niedaleko pada jab∏ko od jab∏oni” i taka jest naga prawda. Gdybym móg∏ wyÊpiewaç ten czas rekolekcji, to zaczà∏bym od pieÊni „Oto jest dzieƒ, który da∏
nam Pan”, nast´pnie „Ludu mój ludu có˚em ci uczyni∏”, „Gorzkie ˚ale przybywajcie”, a zakoƒczy∏ „Pewnej nocy ∏zy
z oczu mych”. Amen
Tadeusz

Co Ty na to?
Dwa filmy
Moc Bo˚a i moc pieniàdza
Gdy kilka lat temu na rynku filmowym pojawi∏ si´ film „W∏adca PierÊcieni” media mówi∏y o doskona∏oÊci techniki, gry aktorskiej, scenariusza. Przy tym
film przedstawiany by∏ jako nadzwyczajne, mityczne wr´cz osiàgni´cie, które
trudno b´dzie powtórzyç czy przewy˚szyç. Film, który pod wzgl´dem kosztów

pobi∏ wszystkie dotychczasowe rekordy,
by∏ prezentowany i chwalony we wszystkich Êrodkach masowego przekazu. Opinii publicznej narzucana by∏a reklama
z wezwaniem do widzów: tego filmu nie
mo˚na przegapiç! Ale to nie koniec. Si∏a
pieniàdza, która sta∏a si´ oczywista we
wszystkich wymiarach filmu dzia∏a∏a dalej. Film otrzyma∏ 11 Oskarów. Doskona∏oÊç! Wspania∏oÊç! To g∏osy radia, telewizji, prasy… Moc pieniàdza prezentowa∏a swojà „si∏´”.
W∏aÊnie podczas obrad ludzi ze
szczytów Êwiatowej produkcji filmowej
pojawia si´ film, mówiàcy o ostatnich godzinach ˚ycia Jezusa Chrystusa. Duchy
si´ obudzi∏y. Zapanowa∏ niepokój w sercach ludzi, którym przeszkadza i KoÊció∏
i Chrystus. Chciano ju˚ na starcie zdyskwalifikowaç film. Neguje si´ tematyk´
i technik´ wykonania filmu. Synowie tego
Êwiata mylili si´ jednak. Liczyli na moc
pieniàdza i mediów, pozostajàcych w ich
r´kach. Przeliczyli si´, zapomnieli bowiem o zdaniu z Ewangelii Êw. Mateusza:
„U ludzi to niemo˚liwe, lecz u Boga
wszystko jest mo˚liwe” (Mt 19, 26).
I doprawdy, i tym razem Bóg pokaza∏
swojà si∏´ i moc. I tak, po raz pierwszy
w Êwiecie filmu zdarzy∏o si´, ˚e rozdanie
Oskarów zosta∏o przes∏oni´te przez premier´ filmu. Film „Pasja”, który kosztowa∏ kilkakrotnie mniej ni˚ „W∏adca PierÊcieni” zdoby∏ Êwiat. Sale kinowe sta∏y
si´ zbyt ciasne. Media, choç chcia∏y, nie
mog∏y milczeç.
Mo˚e i my zadajemy sobie pytanie: Jak
to jest mo˚liwe? Odpowied˝ powtarza
Chrystus, mówiàc, ˚e dla Boga nie ma rzeczy niemo˚liwych. Jest jeszcze coÊ interesujàcego w tej historii pisanej zgodnie
z Bo˚ym zamys∏em. Jim Caviezel grajàcy
g∏ównà rol´ w filmie, powiedzia∏: „Rol´ t´
otrzyma∏em poprzez Medziugorje, dzi´ki
Matce Bo˚ej. W przygotowaniach wykorzystywa∏em wszystko, czego nauczy∏o
mnie Medziugorje. Mel Gibson i ja codziennie razem szliÊmy na Msz´ Êw. PoÊci∏em, ciàgle czyta∏em or´dzia. Codziennie
mogli mnie widzieç z ró˚aƒcem w r´ku” –
(wywiad dla Radia „Mir” Medziugorje
z 06.12.03r.) Kiedy patrzymy na ten wywiad nie musimy si´ ju˚ dziwiç dlaczego
film o Chrystusie przeszed∏ wszelkie oczekiwania. Znalaz∏ si´ ponad krytykà przeciwników. Gdy cz∏owiek wspó∏pracuje
z Bogiem zdarza si´ cud. Najlepiej pokazuje to ten film, w którym sieci zarzucono
na S∏owo Bo˚e. Za co chwa∏a Panu!
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
06.03.04r. w Warszawie odby∏o si´
Sympozjum „W Polsce dla Polaków”
przeznaczone dla osób zwiàzanych
z Medziugorjem. W spotkaniu tym
uczestniczy∏o oko∏o 60 osób. Relacj´ ze
spotkaƒ z o. Branko RadoÊ OFM przedstawiaç b´dziemy w kolejnych numerach. Na poczàtek s∏owo powitania: „Po
raz pierwszy serdecznie wszystkich pozdrawiam w Polsce. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na to zaproszenie i ˚e mo˚emy byç tu wszyscy razem. Oczekuj´,
˚e ten dzieƒ wykorzystamy na chwa∏´
Bo˚à. Dlaczego w ogóle to spotkanie?
Chcia∏em, ˚ebyÊmy si´ spotkali nie tylko w Medziugorju, ale równie˚ w Polsce. Wiem, ˚e nie ∏atwo jest podró˚owaç, ˚e potrzeba i du˚o czasu i du˚o
Êrodków finansowych, aby dojechaç do
Medziugorja. Dlatego te˚ zrodzi∏ si´
u nas pomys∏ by jechaç do wszystkich
krajów, z których ludzie przyje˚d˚ajà do
Medziugorja. I dlatego odwa˚y∏em si´
wys∏aç to zaproszenie, abyÊmy spotkali
si´ tu w Warszawie. Nie przyje˚d˚am
dzisiaj z ˚adnymi ustaleniami albo dyrektywami. Przyje˚d˚am po to, aby pog∏´biç naszà znajomoÊç i jestem przekonany, ˚e dobra wola jest nie tylko z mojej strony, ale równie˚ z waszej. Podstawowà intencjà tego spotkania jest wymiana poglàdów na tematy zwiàzane
z Medziugorjem, z organizacjà pielgrzymek, a tak˚e potrzebnych zmian, by pomóc pielgrzymom odnale˝ç to, co
w Medziugorju jest najwa˚niejsze. Nie
mo˚na dopuÊciç by pielgrzymka by∏a
jedynie imprezà turystycznà poniewa˚ pielgrzym musi na∏adowaç duchowe baterie, musi zabraç czàstk´
Medziugorja ze sobà”.
(cdn)
18 marca 2004r. na dorocznym objawieniu Mirjany we Wspólnocie
„Wieczernik” zgromadzi∏o si´ na modlitwie ró˚aƒcowej oko∏o 1000 osób.
Objawienie rozpocz´∏o si´ o 13.58
i trwa∏o do 14.03. Matka Bo˚a da∏a or´dzie – str. 1.
W tym roku w okresie Wielkiego
Postu parafia Medziugorje modli si´
we wspólnych intencjach i pomaga potrzebujàcym. Parafianie i wszyscy inni,
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którzy mogà, sà wezwani aby w czasie
Wielkiego Postu modliç si´ o mi∏oÊç
i pokój w rodzinach. Drog´ modlitewnà
powinny wspieraç uczynki mi∏osierdzia
i solidarnoÊci z potrzebujàcymi: zorganizowane zostanie dobrowolne oddawanie krwi, zbierane b´dà pieniàdze,
˚ywnoÊç oraz inne Êrodki pomocy dla
parafii i klasztoru franciszkaƒskiego
Plehan w BoÊni. Parafia Plehan bardzo
ucierpia∏a w czasie ostatniej wojny, koÊció∏ i klasztor zosta∏y zburzone,
a wierni wyp´dzeni. Przed wojnà
mieszka∏o tu dziesi´ç tysi´cy ludzi,
a dziÊ oprócz franciszkanów mieszka
tam zaledwie kilkaset osób.
Dr Leszek Hensel, ambasador Polski
w BiH odwiedzi∏ Medziugorje w sobot´
28 lutego 2004 r. Podczas spotkania
z przedstawicielami Stowarzyszenia Turystycznego Medziugorje-Bijakovici
rozwa˚a∏ spraw´ obowiàzku wizowego
dla obywateli polskich, którzy licznie odwiedzajà sanktuarium Królowej Pokoju.
Gerald F. Ansbro, ambasador Republiki Irlandii w S∏owenii, Chorwacji
oraz BoÊni i Hercegowinie odwiedzi∏
Medziugorje w czwartek 26 lutego 2004
r. Szczególnym powodem jego przyjazdu by∏ fakt, ˚e wielu obywateli Irlandii
przybywa na pielgrzymki do sanktuarium Królowej Pokoju. Obaj ambasadorowie spotkali si´ z proboszczem o.
Brankiem RadoÊem, który zapozna∏ goÊci z ˚yciem parafii i wydarzeniami medziugorskimi.
16 marca obchodzono 70 rocznic´
poÊwi´cenia krzy˚a i sprawowania
pierwszej Mszy Êw. na Kri˚evcu.
O 13.30 odprawiona zosta∏a Droga
Krzy˚owa, a o 15.00 Msza Êw., której
przewodniczy∏ proboszcz medziugorski
o. Branko RadoÊ, OFM w koncelebrze
z 25 kap∏anami z kraju i z zagranicy. We
Mszy udzia∏ wzi´∏o prawie trzy tysiàce
parafian i pielgrzymów. By∏ to dzieƒ
wdzi´cznoÊci dla tych, którzy wznieÊli
krzy˚ oraz modlitwa zawierzenia Panu
parafii i wszystkich przybywajàcych tu
pielgrzymów. Przypomnijmy, ˚e krzy˚
zosta∏ wzniesiony na pamiàtk´ 1900
rocznicy Êmierci Odkupiciela. Wtedy te˚
nazwa góry Âipovac zosta∏a zmieniona
na Kri˚evac. Z tej okazji wydana zosta∏a
ksià˚ka pamiàtkowa „Droga Krzy˚owa
na Kri˚evac”, a w Kancelarii Parafialnej
otwarto wystaw´ fotografii, przedstawiajàcych histori´ Kri˚evca.

Pobratymstwo
Âwi´to pokoju
Umi∏owani bracia i siostry!
JesteÊmy w przededniu Zmartwychwstania Paƒskiego, Êwi´ta pokoju. Aby
jednak zapanowa∏ pokój w ka˚dej rodzinie,
w KoÊciele i w Êwiecie, muszà byç ludzie,
którzy si´ modlà, którzy czuwajà wraz
z Matkà na modlitwie, jak czynili to Aposto∏owie po ostatniej wieczerzy. Trwanie
na modlitwie we wspólnotach stanowi odpowied˝ na wezwanie Matki: „Twórzcie
grupy modlitewne”!. Celem i sensem istnienia naszej wielkiej rodziny modlitewnej
„Pobratymstwo” jest nawrócenie i zach´cenie do powzi´cia decyzji o ˚yciu w Êwi´toÊci, do czego Maryja wezwa∏a nas w or´dziu z 25.11.98r.: „Drogie dzieci, zdecydujcie si´ na Êwi´toÊç. Niech wasze nawrócenie i decyzja o ˚yciu w Êwi´toÊci zacznie
si´ ju˚ dzisiaj, nie jutro...”.
Nasz ruch modlitewny zosta∏ zrodzony w Sercu Maryi i pozostaje w zwiàzku z planem nawrócenia Êwiata. Naszym
powo∏aniem jest ˚ycie dla innych, wspó∏odczuwanie z innymi, poÊwi´cenie si´
dla innych. Kiedy mówi´ o naszej rodzinie modlitewnej, która nieustannie powi´ksza si´ o wcià˚ nowe grupy w ró˚nych krajach, inni ludzie wyczuwajà
wielkoÊç i moc naszego powo∏ania. JesteÊmy po∏àczeni w jednà sieç, którà Pan,
boski rybak dusz, trzyma w swoich r´kach. Ta sieç nigdy nie jest zarzucana na
pró˚no w morze czasu i przestrzeni.
Wprost przeciwnie, ta sieç zawsze nape∏nia si´ cudownymi owocami.
JednoÊç na modlitwie i otwarcie si´ na
wol´ Bo˚à, jak równie˚ Êwiadczenie
o mi∏oÊci Bo˚ej stanowi o sile naszej
wspólnoty. Ka˚da wspólnota, podobnie
jak widzàcy, jest wezwana do wydania
owoców Êwiadczàcych o Bo˚ej mi∏oÊci.
Te owoce potwierdzajà jakoÊç drzewa
z którego pochodzà. Po owocach ich poznacie – mówi Pan.
Wejrzyjmy g∏´biej w sens or´dzi Maryi, w których jest mowa o naszych zadaniach. „Drogie dzieci, niech modlitwa stanie si´ dla was radoÊcià. Odnówcie modlitw´ w waszych rodzinach i twórzcie
grupy modlitewne, abyÊcie prze˚ywali radoÊç na modlitwie i radoÊç ze wspólnoty.
Ka˚dy, kto modli si´ i nale˚y do grupy modlitewnej, ma otwarte serce na przyj´cie
Bo˚ej woli i z radoÊcià daje Êwiadectwo

o Bo˚ej mi∏oÊci...” (25.09.2000r.) PoÊród
nas jest wielu, którzy dotàd nie poznali
mi∏oÊci Bo˚ej, stàd potrzeba wielkiej modlitwy. Modlitwa jest mocà pociàgajàcà
ludzi do Boga. Modlitwa jest jak duchowy magnes, któremu trudno si´ oprzeç.
Modlitwa wyzwala ludzi ze wszelkiego
z∏a i uwalnia ich od b∏´dów, których pe∏no w naszych czasach.
Stare powiedzenie mówi: s∏owa zach´cajà, ale przyk∏ady pociàgajà. To powiedzenie odnosi si´ do ka˚dego z nas
i do naszego powo∏ania. Niech osobisty
przyk∏ad s∏u˚y za najwa˚niejszà rekomendacjà dla ka˚dego z nas. Albowiem
wezwanie do Êwi´toÊci stanowi osobiste
powo∏anie, na które trzeba dawaç odpowied˝ ka˚dego dnia. W ten sposób Maryja wychowuje nas i prowadzi do wype∏nienia osobistego powo∏ania do uÊwi´cenia. Wprost niemo˚liwym staje si´ dojÊcie do Êwi´toÊci bez Jej or´dzi, bez Jej
programu. W or´dziu z dnia 25.02.04r.
Maryja prosi, abyÊmy jak nigdy dotàd
otworzyli swoje serce na or´dzia i przyj´li je jako nowe ziarno rzucone na gleb´
naszego ˚ycia. To ziarno ma wydaç widoczny plon: ma pociàgaç ludzi do Boga.
Takie jest przes∏anie KoÊcio∏a. Mi∏oÊç do
Boga i bli˝niego czyni z nas osoby, które
pociàgajà innych do Boga. Na tym polega tajemnica ka˚dego powo∏ania i ka˚dego apostolatu.
W obecnych czasach obserwujemy
wielu zagubionych, zgorzknia∏ych i niedowierzajàcych ludzi. Dotyczy to osób indywidualnych jak i ca∏ych rodzin. Ludzie
ci, znale˝li si´ w sytuacji, w jakiej kiedyÊ
znalaz∏ si´ Tomasz Aposto∏. Nie mogà
uwierzyç, nie potrafià si´ modliç, nie sà
w stanie przebaczaç, nie mogà si´ spowiadaç i nie znajdujà drogi do Ojca. Tych ludzi, bez nadziei w sercu mo˚e wyzwoliç,
nawróciç, przemieniç i nape∏niç pokojem
oraz nowym entuzjazmem jedynie Zmartwychwsta∏y Jezus, za poÊrednictwem
swoich Êwiadków. Czy˚ mo˚e byç bardziej szlachetne powo∏anie nad pe∏nienie
roli narz´dzia w r´ku Pana i bycia znakiem na drodze dla wszystkich poszukujàcych? Bàd˝cie wi´c jako te roztropne panny dysponujàce Êwiat∏em, które rozÊwietla ciemnoÊci serca. Zapalajcie lampki
oliwne w ˚yciu swoich bli˝nich, bo to jest
wielkie Bo˚e zadanie!
Drodzy moi, niech was nape∏ni moc
p∏ynàca ze Zmartwychwstania i niech
wstàpi w wasze serca nowa nadzieja.
Niechaj w tym Êwi´tym czasie, Msza
Êwi´ta stanie si´ dla ka˚dego z was do-
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Êwiadczeniem osobistego spotkania z Jezusem. ObyÊcie rozpoznali Go przy ∏amaniu Chleba ˙ycia, jak onegdaj rozpoznali Pana dwaj Jego uczniowie zdà˚ajàcy do Emaus. Dla uczniów Jezusa tamto
zdarzenie da∏o im si∏´ do sk∏adania Êwiadectwa o prawdzie. ¸ród∏o naszej si∏y do
˚ycia, do pe∏nienia apostolatu w rodzinie,
w parafii i w KoÊciele stanowi Eucharystia. Ona jest naszym sercem. Jest naszym s∏oƒcem, oÊwietlajàcym drog´ naszego ˚ycia. To jest ta moc, która nas
umacnia, daje si∏´ do spotkaƒ modlitewnych, sprawia, ˚e stajemy si´ nowymi
lud˝mi, nowymi Êwiadkami.
Módlcie si´ w intencji naszego spotkania podczas dorocznego Zjazdu Pobratymców, aby w ka˚dym spotkaniu z drugim cz∏owiekiem wzrasta∏a radoÊç i pokój
serca. Niech Zmartwychwsta∏y Jezus obdarzy was pokojem i wytrwa∏oÊcià. Niech
oÊwieci wasze serca, abyÊcie mogli rozpoznaç wielkoÊç waszego powo∏ania. Pe∏en
wdzi´cznoÊci, na kolanach modl´ si´ do
Boga za ka˚dego z was. Szcz´Êliwych
i b∏ogos∏awionych Âwiàt Wielkanocnych
˚yczy wam wszystkim
Wasz oddany brat Jozo Zovko

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie ojca Tomislava
z rekolekcji dla Polaków

Serce Matki
W naszej drodze rozwa˚aliÊmy ju˚
dwa punkty: d∏oƒ i umys∏ Matki Bo˚ej,
w którym jest Baranek Ofiarny, a dzisiaj
chcemy iÊç w kierunku Jej serca, serca
w którym jest Bóg Trójjedyny. Tryumf
Matki Bo˚ej b´dzie wtedy, kiedy wszystkie swoje dzieci doprowadzi do Boga
w Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Bóg pragnie,
abyÊmy byli szcz´Êliwi, abyÊmy byli zbawieni, uratowani. ˙adna nauka nie mo˚e
nas doprowadziç do zbawienia. Tylko
Bóg, tylko mi∏oÊç Bo˚a mo˚e doprowadziç nas do szcz´Êcia. Prze˚ywamy momenty ∏aski. Bóg przebudza ca∏y wszechÊwiat, chce uratowaç Êwiat. Mój wspó∏brat mówi: „Bóg zdecydowa∏ i idzie do
przodu. Nikt Go nie zatrzyma i nie mo˚e Go zatrzymaç. Idzie do przodu z nami lub bez nas”. My musimy odpowiedzieç, czy chcemy iÊç razem z Bogiem,
czy chcemy byç zbawieni? Mówimy, ˚e

Bóg jest mi∏oÊcià. Âw. Jan mówi, ˚e Bóg
nas wpierw umi∏owa∏. Ale to mo˚e staç
si´ tylko teorià. Ten, kto pragnie wejÊç
w szcz´Êcie, ten kto pragnie odczuwaç
zbawienie na wszystkich poziomach, musi si´ otworzyç aby otrzymaç t´ mi∏oÊç
i dawaç tà mi∏oÊç i ˚yç tà mi∏oÊcià.
W psychologii wszystko mo˚emy zredukowaç do stwierdzenia: czy osoba by∏a
kochana i czy jest zdolna do kochania.
Osoba jest zdrowa, je˚eli kocha i jest kochana. Tak samo jest z Bogiem. Tylko, ˚e
Bóg jest doskona∏à mi∏oÊcià. Ci, którzy
pragnà otrzymaç t´ mi∏oÊç, ci którzy pragnà odpowiedzieç mi∏oÊcià, mi∏oÊcià czystà tak jak Jezus, wtedy Jezus wchodzi
w pe∏ni´ ˚ycia i anuluje wszystkie konsekwencje grzechu pierworodnego. Dzisiejszego wieczoru b´dziemy s∏uchaç listu
Êw. Paw∏a, który mówi, ˚e jesteÊmy nowym stworzeniem. Bóg nas prowadzi dzisiaj do nowoÊci, którà jest ˚ycie w Bogu.
Kiedy wymawiamy s∏owo „mi∏oÊç”
wszyscy chcemy us∏yszeç to s∏owo, ale
równoczeÊnie nie chcemy go us∏yszeç.
My tego pragniemy w taki sposób, jaki
my byÊmy chcieli. Dlatego mi∏oÊç Bo˚à
wk∏adamy w uwarunkowania ludzkie.
Wczoraj i przedwczoraj rozmawialiÊmy
o uzale˚nieniach. Na przyk∏ad dziecko,
które nie jest kochane, ma w sobie pustk´
uczuciowà. Nie roÊnie, nie rozwija si´.
Kiedy jest doros∏ym, dojrza∏ym cz∏owiekiem przyjmuje mi∏oÊç tylko jako uczucie, poniewa˚ sens mi∏oÊci w nim jest niedojrza∏y. Mówi´ to w kontekÊcie zrozumienia wezwania do mi∏oÊci ofiarnej.
Mi∏oÊç ofiarna to jest taka mi∏oÊç, która wyrzeka si´ w∏asnej korzyÊci. To jest
mi∏oÊç, która wznosi si´ ponad wszystko,
mi∏oÊç, która jest w Bogu i nie ma uwarunkowaƒ. Mówimy, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià, ale
kiedy przychodzà trudnoÊci w jaki sposób
reaguje nasze serce? Czy serce mówi: Bóg
jest mi∏oÊcià czy si´ z∏oÊci, wàtpi? Zadaje
pytanie dlaczego? Kiedy nie mo˚emy ciàgle wierzyç, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià serce si´
blokuje, rodzi si´ smutek, bunt. Kiedy
wierzymy w mi∏oÊç Bo˚à, ˚e Bóg wszystko czyni z mi∏oÊci i nie robi nic bez mi∏oÊci, ˚e za ka˚dym razem reaguje w sposób
doskona∏y wzgl´dem nas, wtedy serce
przygotowuje si´ do otwarcia na t´ mi∏oÊç
i pozwala Bogu, aby go prowadzi∏ w kierunku tej mi∏oÊci. Usuwa wszystkie przeszkody. Wtedy we wn´trzu rodzi si´ wolnoÊç, wolnoÊç od wszystkiego, a mi∏oÊç
Bo˚a krà˚y w duszy, ˚yje. Co robi wtedy
szatan? Ca∏a jego praca polega na tym, ˚eby zablokowaç dusz´ na mi∏oÊç Bo˚à,

wprowadziç uczucia negatywne wzgl´dem Boga. Wtedy nie mo˚emy przyjàç
mi∏oÊci, nie mo˚emy si´ unieÊç si´ do Boga, zostajemy oci´˚ali z naszymi problemami, jesteÊmy przygn´bieni. Je˚eli kochamy Boga, jesteÊmy wolni w mi∏oÊci,
nie b´dziemy si´ baç nawet szatana. Je˚eli
szatan dochodzi do duszy, która kocha Boga, to dla niego jest gorzej ni˚ przebywaç
w piekle. Chce wtedy uciekaç. W doÊwiadczeniach mistycznych kiedy przechodzi Matka NajÊwi´tsza, Ona nic nie
rozkazuje, nie niesie ze sobà miecza tak
jak Êw. Micha∏. Ona si´ uÊmiecha a szatan
ucieka. Zobaczcie wi´c, ˚e kiedy jesteÊmy
otwarci na mi∏oÊç Bo˚à, mamy wszelkà
moc aby byç przemienieni, mamy w naszym wn´trzu moc, która jest mocà Bo˚à
i szatan ucieka, my mo˚emy mu rozkazywaç. Szatan ucieka przed wodà Êwi´conà,
a tym bardziej b´dzie ucieka∏ przed osobà
ca∏kowicie oddanà Bogu. Szatan dzia∏a
w nas zawsze przez negatywne uczucia,
których korzeniem jest strach przed Êmiercià. Strach aby umrzeç dla samego siebie.
Dlatego chcemy mieç miecz, bomb´ atomowà, a w ten sposób powstaje wojna.
A nam wystarczy, ˚e b´dziemy mieç mi∏oÊç i moc Bo˚à w nas.
Poprzez próby, które mamy w ˚yciu,
kiedy osoba ofiaruje si´, Bóg pragnie
wznieÊç dusz´ i uczyniç jà wolniejszà,
czystszà. Aby pozwoliç na próby Bóg dopuszcza równie˚ pewne dzia∏anie szatana,
aby osoby wypróbowaç. Daje równie˚ ∏aski, zawsze daje Swojà mi∏oÊç, aby móc
zwyci´˚aç. ˙adna próba nie jest wi´ksza od ∏aski, którà otrzymujemy. Nie
tylko otrzymujemy ∏aski, otrzymaliÊmy
równie˚ Matk´ Maryj´ Niepokalanà. Mamy Matk´, która nas broni, która trzyma
nas w swoim Niepokalanym Sercu, do
którego szatan nie ma dost´pu. Tak jak
matka poczynajàc dziecko w swoim ∏onie,
tak Matka Bo˚a jest przeznaczona, aby
ochraniaç ka˚dego z nas. Niewielu to zrozumia∏o. Bez Matki nie ma ˚ycia. Matka
NajÊwi´tsza jest przewidziana przez Boga
jako Matka ca∏ej ludzkoÊci, aby ludzkoÊç
na nowo si´ odrodzi∏a. Dlatego Matka Bo˚a w Medziugorju jest tak d∏ugo. Ona
przygotowuje te wielkie wydarzenia.
Chce przygotowaç osoby, które otworzà
si´ na mi∏oÊç Bo˚à. Nie mo˚emy iÊç bez
Niej. Dziecko nie jest normalne, kiedy nie
kocha matki, nie mo˚e byç wtedy zdrowe.
Tak samo i my, je˚eli nie kochamy Matki
Bo˚ej. Matka Bo˚a jest Niepokalana, jest
bez grzechu. My potrzebujemy mi∏oÊci
czu∏ej, niepokalanej, która nas dotyka, po-
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niewa˚ mamy w sobie l´ki i zranienia.
Bóg przybli˚a si´ do nas poprzez czu∏à,
niepokalanà matk´. Dotyka nas przez Jej
Niepokalane Serce i wzywa nas tam,
gdzie jest nowa ziemia i niebo nowe.
Tam, gdzie wszystko si´ odradza. Bóg da∏
nam równie˚ i inne Êrodki. Mam nadziej´,
˚e jesteÊcie Êwiadomi, ˚e poÊród nas jest
wiele anio∏ów i archanio∏ów. Bóg ich daje wokó∏ nas. Tego, czego my nie mo˚emy, to oni dla nas osiàgajà, pomagajà
nam. Równie˚ i wszyscy Êwi´ci.
Kiedy, jesteÊmy otwarci i ca∏kowicie
oddani Jezusowi przez Maryj´, wtedy
ca∏e cia∏o mistyczne Jezusa nas ochrania
i strze˚e. Dlatego ta droga jest drogà indywidualnà ale równie˚ i wspólnotowà. Nie
mo˚na iÊç samemu. W sercu Maryi ze
wszystkimi Êwi´tymi, sprawiedliwymi jak
równie˚ i z duszami czyÊçcowymi, ze
wszystkimi cierpiàcymi na ziemi, tak samo jak my jesteÊmy wspomagani przez
osoby, które ju˚ znajdujà si´ w chwale niebieskiej, tak Bóg chce, abyÊmy przez nasze ofiarowanie si´ pomagali innym. Mo˚emy wziàç za przyk∏ad dziecko niepe∏nosprawne lub narkomana. Co jest wtedy
wa˚ne? Mamy byç otwarci na mi∏oÊç Bo˚à w tej osobie. Mamy sprawiaç, abyÊmy
czuli, ˚e Bóg kocha tà osob´, i kochaç mi∏oÊç Bo˚à w tej osobie. Dlaczego ludzie
cierpià? Z powodu konsekwencji grzechu
pierworodnego. W jaki sposób mo˚na pomóc takim osobà? Wznoszàc je do zbawienia. Dlaczego cierpia∏ ojciec Pio? Czy
ze wzgl´du na brak ∏aski? Ojciec Pio cierpia∏ i by∏ szcz´Êliwy, gdy˚ te cierpienia by∏y cierpieniami Jezusa. Ka˚de cierpienie
ludzkie musimy ∏àczyç z cierpieniem Jezusa. Bo poprzez maluczkich, s∏abych
i cierpiàcych Bóg zbawia. Przy tej okazji
zach´cam was do przeczytania Listu Ojca
Âwi´tego O sensie chrzeÊcijaƒskiego cierpienia, w którym pisze, ˚e dusze, które kochajà i z mi∏oÊcià ofiarujà swoje cierpienia, sà w kosmosie najmocniejsze w niszczeniu z∏a. Mówi, ˚e Matka Bo˚a sta∏a si´
naszà Matkà u stóp krzy˚a, wtedy gdy
cierpia∏a.
(cdn)

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Kosztowana pu∏apka
Wkrótce zacznà si´ wiosenne porzàdki, a czasopisma kobiece b´dà drukowaç
artyku∏y i dodatki specjalne na tematy

zwiàzane ze sprzàtaniem, malowaniem,
odnawianiem i urzàdzaniem domu.
WÊród porad dotyczàcych wywabiania
plam i reklam Êrodków czyszczàcych niechybnie pojawi si´ feng-shui. Ostatnio
w ca∏ym Êwiecie zapanowa∏a niezwyk∏a
moda na planowanie budowli i ogrodów,
na urzàdzanie wn´trz, itp., wed∏ug staro˚ytnych chiƒskich prawide∏ pretendujàcych wr´cz do miana nauki. Równie˚
i w Polsce nie brak ludzi, którzy zafascynowani tà chiƒskà „wiedzà o ˚yciu w harmonii z otoczeniem”, w myÊl tej˚e harmonii burzà Êciany, zamurowujà okna
i drzwi, przeprowadzajà gruntowne remonty, zmieniajà meble – byle tylko dostosowaç swe domy do wymogów feng-shui. Warto zatem poznaç pewne podstawowe zasady feng-shui i wyrobiç sobie
opini´ na ten temat.
W dos∏ownym t∏umaczeniu „feng-shui” oznacza „wiatr i woda”, poniewa˚
wiatr i woda kszta∏tujà krajobraz i symbolizujà przep∏yw energii. Jest to chiƒska
tradycja, która liczy sobie 7 tysi´cy lat
z górà. Feng-shui ma prowadziç do osiàgni´cia harmonii z otoczeniem. G∏osi, ˚e
cz∏owiek, który ˚yje w harmonii z naturà
dzi´ki stosowaniu zasad feng-shui mo˚e
osiàgnàç wszelkie korzyÊci, powodzenie,
szcz´Êcie, bogactwo. Obiecuje dostatek,
pod warunkiem, ˚e domy i miejsca pracy
b´dà odpowiada∏y okreÊlonym wymogom. I tak na przyk∏ad umeblowanie
mieszkania powinno byç uzale˚nione
m.in. od daty (a nawet godziny) urodzenia
mieszkaƒców, co pozwoli „czerpaç korzyÊci z ustawienia ∏ó˚ka w odpowiadajàcej cz´Êci domu” (Lilian Too, Feng-shui,
Rebis, Poznaƒ 1999). Energia ˚yciowa chi
(czyli „˚yciodajny oddech smoka”) powinna swobodnie krà˚yç, a to uzale˚nione
jest rzekomo od krajobrazu, po∏o˚enia domu czy mieszkania, od rozplanowania pomieszczeƒ – wreszcie od wystroju wn´trza i dominujàcych w nim barw. Krótko
mówiàc, przestrzeƒ ˚yciowà nale˚y tak
urzàdziç, aby energia chi krà˚y∏a swobodnie. Wspó∏czeÊnie stosowane feng shui
nie tylko zwa˚a na energi´ chi, lecz bierze
pod uwag´ strony Êwiata i obliczenia
oparte na dacie urodzenia ludzi mieszkajàcych czy te˚ pracujàcych w danym
miejscu. Pominiemy w tym miejscu kwesti´ równowagi yin i yang oraz dostosowywania barw do chiƒskiej teorii pi´ciu
˚ywio∏ów. Wystarczy wymieniç je z nazwy, by stwierdziç, ˚e ca∏a „wiedza” feng
shui podszyta jest filozofià i religià
wschodu i ˚e wyp∏ywa ze wschodniej

koncepcji Êwiata. Ma∏o tego: „praktyk´
feng shui otacza aura mistycyzmu. Wkraczamy w tajemnice chiƒskiego symbolizmu, wró˚biarstwa i astrologii, kryjàce
ca∏à gam´ praktyk poÊwi´conych zwiàzkom cz∏owieka z kosmosem”.
A teraz zobaczmy na jakich to naukowych podstawach opiera si´ staro˚ytna
„wiedza” feng shui. „Okna powinny mieç
regularne kszta∏ty i ca∏kowicie si´ otwieraç, najlepiej na zewnàtrz. Przynosi to
szcz´Êliwe chi i stwarza du˚e mo˚liwoÊci
wszystkim mieszkaƒcom. Okna otwierane
do wewnàtrz zazwyczaj uznaje si´ za szkodliwe dla kariery i ograniczajàce mo˚liwoÊci zarabiania pieni´dzy”. Jeszcze inna
rada dotyczàca okien: „JeÊli w domu znajduje si´ zbyt wiele okien, prowadzi to do
rozd˝wi´ków pomi´dzy rodzicami a dzieçmi”. ˙egnajcie drewniane, wiejskie chaty
z drewnianych belek: „Ods∏oni´te belki
stropowe ranià chi rodziny, stanowià
przeszkod´ w rozwoju i nie pozwalajà
gromadziç dóbr”. Dobrze jest mieç w domu czy w biurze fontann´, poniewa˚
„wprowadzenie wody do domów lub biur
niemal zawsze pociàga za sobà przyp∏yw
pieni´dzy”. I jeszcze coÊ dla mi∏oÊników
akwariów: „Chiƒczycy mieszkajàcy
w Hongkongu preferujà z∏ote rybki, których powinno byç dziewi´ç, w tym jedna
czarna. Ta jedna czarna rybka absorbuje
ca∏e niekorzystne chi wp∏ywajàce do domu, a jej Êmierç jest cz´sto interpretowana jako poch∏oni´cie lub odwrócenie nieszcz´Êcia”. Zna te˚ skuteczne sposoby na
zapewnienie dobrobytu w∏aÊcicielom
sklepów czy restauracji: „Bardzo popularnà praktykà jest mocowanie luster
w taki sposób, by odbija∏y kas´. W tym
wypadku chodzi o symboliczne pomna˚anie dochodów firmy”. Czym jest to
umieszczanie czarnej rybki w akwarium
albo zawieszanie lustra nad kasà, w celu
pomno˚enia zarobku czy odwrócenia nieszcz´Êcia, jeÊli nie formà magii?
W ró˚nych publikacjach mo˚na znale˝ç najrozmaitsze rady, tak szczegó∏owe,
˚e przewidujà nawet odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów na biurku. Od
tego jak si´ postawi telefon ma podobno
zale˚eç atmosfera w pracy. A oto kilka
porad dotyczàcych wystroju biura zamieszczonych w kwietniowym numerze
miesi´cznika „Jestem” z ubieg∏ego roku:
„JeÊli przez okno widzisz kant budynku,
powieÊ na okiennej ramie kul´ ze szlifowanego kryszta∏u (...) b´dzie ci´ ochraniaç przed wp∏ywem agresywnej energii,
równie˚ w zakresie stosunków mi´dzy-
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ludzkich. Uwa˚aj na otwarte szafki i pó∏ki. Emitujà one gro˝nà dla zdrowia energi´, podobnà do no˚y szatkujàcych twojà
przestrzeƒ”. Swojà drogà, ciekawe, jakie
remedium rezerwuje feng-shui dla osób
pracujàcych np. w bibliotece czy w ksi´garni, gdzie a˚ roi si´ od kantów, pó∏ek
i „zatrutych strza∏” wysy∏anych przez
grzbiety ksià˚ek?
Przyjrzyjmy si´ jeszcze planowaniu
rozk∏adu pomieszczeƒ. Otó˚ ka˚dy pokój
czy dom mo˚na podzieliç na osiem cz´Êci,
które odpowiadajà „oÊmiu sytuacjom ˚yciowym” jakimi sà: ma∏˚eƒstwo, s∏awa,
powodzenie, rodzina, wiedza, kariera, doradcy, dzieci. Wed∏ug stron Êwiata ustala
si´, która cz´Êç domu odpowiada sferze
ma∏˚eƒstwa, która sferze pieni´dzy, w∏adzy, itd. Warto wiedzieç, ˚e: „Toalety
w strefie ma∏˚eƒstwa lub dostatku mogà
wyp∏ukaç ca∏e szcz´Êcie przypisane danemu rogowi”. Ponadto: „Je˚eli g∏ówne
drzwi otwierajà si´ na kuchni´, domownicy b´dà mieli sk∏onnoÊç do objadania si´,
na sypialni´ – b´dà nieustannie zm´czeni,
na pokój telewizyjny – b´dà traciç czas na
rozrywki, na toalet´ – pomyÊlnoÊç domowników zostanie „sp∏ukana”. W podr´cznikach feng shui znajdziemy mnóstwo temu podobnych „rad”. Najsmutniejsze jest to, ˚e mnóstwo ludzi bierze te
rady na powa˚nie powo∏ujàc si´ na ich
staro˚ytne pochodzenie.
Jest jeszcze jeden bardzo wa˚ny dla
chrzeÊcijan aspekt feng shui, o którym
trzeba wiedzieç. W myÊl zasad feng-shui
wszystko co jest ostro zakoƒczone, a wi´c
kanty, spiczaste dachy, kraw´dzie, jest
˝ród∏em z∏ej energii. Ostre kanty wysy∏ajà zatrute strza∏y, które niekorzystnie
wp∏ywajà na otoczenie, dlatego nale˚y ich
skrupulatnie unikaç. Istniejà jednak szczególnie niebezpieczne ˝ród∏a z∏ej energii
sha chi oraz przedmioty budzàce groz´.
W poradniku „Feng shui” czytamy:
„Iglica koÊcio∏a, szczególnie jeÊli wznosi
si´ od strony drzwi wejÊciowych twego
domu niekorzystnie wp∏ywa na jego
feng-shui”. Warto wiedzieç, ˚e do
„przedmiotów budzàcych groz´” feng-shui zalicza „wszystko co k∏ujàce, ostre,
lub w kszta∏cie krzy˚a”.
Zastanówmy si´ zatem, czy stosowanie
zasad feng shui da si´ pogodziç z chrzeÊcijaƒstwem. „Powinno si´ unikaç wszystkich, budzàcych groz´ tworów i konstrukcji, takich jak pot´˚ne iglice i krzy˚e, a nawet drzewa godzàce w wejÊcie lub je blokujàce. Zagro˚enia te mo˚na neutralizowaç stosujàc Êrodki zaradcze feng shui,

rozpraszajàce dzia∏anie „trucizny” lub
przys∏aniajàce gro˝ny widok”. Chocia˚
we wst´pie czytamy, ˚e jest to ksià˚ka dostosowana do potrzeb czytelników europejskich, autorka nie mówi jednoznacznie
co zrobiç z takimi „przedmiotami budzàcymi groz´” znajdujàcymi si´ w naszych
domach jak na przyk∏ad krucyfiks. „Inne
nieprzyjazne widoki mogàce wywo∏aç
nieszcz´Êcie to iglice Êwiàtyƒ lub krzy˚e
(...). W takich wypadkach eksperci feng
shui zalecajà ca∏kowite zas∏anianie tak
niekorzystnego widoku”. Zatem, choç nie
jest to napisane wprost, z kontekstu wynika jasno, ˚e w myÊl zasad feng shui krzy˚a nale˚y unikaç. WÊród us∏ug konsultantów feng shui znajduje si´ równie˚ „likwidacja stref negatywnych”, mo˚emy si´ zatem domyÊlaç, ˚e krzy˚ – traktowany
przez feng shui jako „zagro˚enie” i „trucizna” znajdzie si´ najprawdopodobniej
w tej w∏aÊnie „strefie likwidacji”. ˙eby
˚yciodajny oddech smoka chi móg∏ swobodnie krà˚yç, pewnie trzeba „nieprzyjazny widok” krzy˚a „ca∏kowicie zas∏oniç”,
a najlepiej „zlikwidowaç”. Nale˚y zatem
„zneutralizowaç wp∏yw krzy˚a”, aby zapewniç sobie dobrobyt i szcz´Êcie. Sà ludzie, którzy stosujà si´ do tych rad i z dumà rozpowiadajà o tym, ˚e urzàdzili dom
zgodnie z feng shui. Jak˚e trafne i aktualne sà s∏owa Êw. Paw∏a z listu do Filipian:
„Wielu post´puje jak wrogowie krzy˚a
Chrystusowego, o których cz´sto wam mówi∏em, a teraz mówi´ z p∏aczem. Ich losem
– zag∏ada, ich bogiem – brzuch, a chwa∏a
w tym, czego winni si´ wstydziç”.
Pami´tajmy, ˚e w∏aÊnie w Chinach zdarzajà si´ po dziÊ dzieƒ krwawe przeÊladowania chrzeÊcijan. Kto wie, jaki udzia∏ ma
w tym staro˚ytna tradycja feng shui, skoro w podr´czniku czytamy: „Niektóre figury geometryczne wydajà si´ dla Chiƒczyków przekl´te – jak na przyk∏ad krzy˚e i trójkàty. Mo˚na przypuszczaç, ˚e budynki o takich kszta∏tach b´dà przysparza∏y problemów ludziom, którzy prowadzà
w nich interesy”. KoÊcio∏y nie s∏u˚à
wprawdzie do prowadzenia interesów, ale
wobec powy˚szego stwierdzenia o „przekl´tych figurach” w kszta∏cie krzy˚a
i trójkàta, jakà cenzurk´ feng shui wystawia naszym koÊcio∏om, które budowane
sà cz´stokroç na planie krzy˚a, majà na
dodatek trójkàtne frontony, ostre, gotyckie dachy – i do tego jeszcze krzy˚ na wie˚y? Zdarza si´, ˚e przed koÊcio∏em stoi
du˚y krzy˚ misyjny. Granice miejscowoÊci wyznaczajà w Polsce krzy˚e przydro˚ne i kapliczki. Podr´czniki feng shui dys-

kretnie milczà na ten temat, aczkolwiek
nie brak dramatycznych ostrze˚eƒ w rodzaju: „Wystrzegaj si´ ÊmiercionoÊnego
sha chi. Strze˚ si´ z∏ego tchnienia, które
powstaje w wyniku dysharmonii wywo∏anej obecnoÊcià godzàcych w ciebie symboli, linii prostych i ostrych kraw´dzi”.
Gdyby ktoÊ mia∏ to „nieszcz´Êcie”, ˚e
np. mieszka naprzeciwko gotyckiego koÊcio∏a mo˚e znale˝ç odpowiednie remedium feng shui i zabezpieczyç si´ tym samym przeciwko „trujàcej energii” p∏ynàcej z wie˚y koÊcio∏a tudzie˚ z umieszczonego na szczycie krzy˚a. Wystarczy odgrodziç si´ od tych˚e „trujàcych strza∏
i ÊmiercionoÊnego chi” drzewami o g´stym listowiu. Ewentualnie w sklepach
z akcesoriami feng-shui mo˚na kupiç bambusowe albo metalowe dzwonki wietrzne,
albo tzw. „zwierciad∏a pa kua”, które wiesza si´ w korytarzach, przy drzwiach albo
przy oknie. Stanowià one swoiste „pu∏apki” na demony, wy∏apujàce „z∏à energi´”.
JeÊli sà do tego zaopatrzone w piórka, zamieniajà si´ w „∏apacze snów” majàce odstraszyç nocne koszmary.
To si´ w g∏owie nie mieÊci jak mo˚na tu
mówiç o nauce czy wiedzy? Jak to mo˚liwe, ˚e ludzie wydajà pieniàdze na zwierciad∏a „pa kua” i ucz´szczajà na kursy
feng shui? Jak to mo˚liwe, ˚e uzale˚niajà
budow´ domu, remont czy wystrój mieszkania od opinii s∏ono op∏acanych konsultantów feng shui, które wcale nie jest neutralne Êwiatopoglàdowo. To nie jest ˚adna
nauka ani wiedza tylko kolejna próba
przemycenia do naszej kultury obcych
nam elementów, chiƒskich rytua∏ów magicznych, przesàdów i pseudonauk uw∏aczajàcych zdrowemu rozsàdkowi, w dodatku sprzecznych z naszà wiarà. Tymczasem wielu ludzi – i to na pozór zdrowo
myÊlàcych – zdaje si´ tego nie dostrzegaç.
Organizowane sà przeró˚ne kursy feng
shui cieszàce si´ du˚à popularnoÊcià: krajobrazu dla architektów zieleni, domów,
mieszkaƒ i biur, biznesu, aran˚acji wn´trz,
dla mieszkaƒców bloków, itp. Trudno si´
temu dziwiç, poniewa˚ us∏ugi konsultantów feng shui sà w cenie, a wielu ludzi
ulega modzie i zg∏asza zapotrzebowanie
na tego typu us∏ugi. Taka konsultacja
kosztuje: „10 z∏/m2, jednak nie mniej ni˚
600 z∏. Powy˚ej 150 m2 – dojazd wliczony
jest w cen´ lub cena do negocjacji. Ka˚da
kondygnacja liczona osobno”. Natomiast
jeÊli chodzi o konsultacje w przedsi´biorstwach i biurach – dolicza si´ ponadto
50 z∏ od stanowiska pracy, np. biurka. Dodajmy, ˚e sà to ceny netto. (Cenniki tych
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us∏ug dost´pne sà w internecie oraz w ró˚nych czasopismach).
Feng-shui jest bardzo popularne,
w ksi´garniach pe∏no jest bogato ilustrowanych, pi´knie wydanych poradników,
porady feng-shui mo˚na znale˝ç w ka˚dej
gazecie kobiecej czy m∏odzie˚owej. Pojawi∏a si´ nawet Êlicznie ilustrowana, zabawna ksià˚eczka dla dzieci pt. „Feng
shui Kubusia Puchatka”, w przyst´pny
sposób wyjaÊniajàca zawi∏oÊci feng shui.
Na u˚ytek przedszkolaków i dzieci
w m∏odszym wieku szkolnym. Ale najgorsze jest to, ˚e podaje si´ nam „do wierzenia” jakàÊ kolejnà chiƒszczyzn´, jako
staro˚ytnà màdroÊç, dorobek ca∏ych tysiàcleci, coÊ pewnego, niezawodnego, zupe∏nie nieszkodliwego – ba! dobroczynnego. Tymczasem jest to przejaw ba∏wochwalstwa, przeplatany elementami magii
– tyle ˚e wywodzàcej si´, dla odmiany,
z Dalekiego Wschodu. Dla wielu ludzi
przestrzeganie zasad feng shui staje si´
czymÊ bardzo istotnym, przeradzajàc si´
wr´cz w rodzaj obsesji.
Swego czasu wszystkie Êwiatowe masmedia poda∏y, i˚ gabinet Prezydenta Billa Clintona zosta∏ urzàdzony wed∏ug zasad feng-shui. Og∏oszono na ca∏y Êwiat, ˚e
w Bia∏ym Domu harmonia z otoczeniem
zosta∏a osiàgni´ta. Jak to mo˚liwe, ˚e
wkrótce potem wybuch∏ skandal zwiàzany z osobà M. Lewinsky? Najwyra˝niej
i feng shui nie pomog∏o.
Trzeba zachowaç odrobin´ zdrowego
rozsàdku i trze˝wego myÊlenia – ju˚ to
wystarczy, aby wyrobiç sobie sàd na temat feng shui. Lecz przede wszystkim nale˚y pami´taç, ˚e mamy w∏asnà kultur´,
tradycj´ i religi´. Oraz o tym, ˚e Krzy˚ –
symbol naszej wiary, feng shui traktuje jako „przedmiot budzàcy groz´”, który najlepiej jest wyeliminowaç, ˚eby przesta∏
wysy∏aç „zatrute strza∏y z∏ej energii”. Ju˚
to powinno obudziç naszà czujnoÊç
i sceptycyzm.
Gdyby to nie by∏o wystarczajàce, aby
nas przekonaç, ˚e lepiej daç sobie spokój
z wprowadzaniem w ˚ycie zasad feng
shui, znajdziemy w podr´czniku rozdzia∏
pt. „Symbole i znaki szcz´Êcia”. A sà to
oprócz smoków, tygrysów, jeleni, cykad,
brzoskwiƒ, wiÊni itp.: Bóg Szcz´Êcia – Fu,
Bóg Wysokiej Pozycji Spo∏ecznej i Dostatku – Lu i Bóg D∏ugowiecznoÊci –
Shou. Ich figurki znajdziemy wsz´dzie.
Otacza si´ ich czcià, s∏awi i wznosi do
nich mod∏y. Ponadto dobrze jest mieç
w domu figurk´ „Êmiejàcego si´ Buddy”,
poniewa˚ „pog∏askanie przynajmniej raz

dziennie jego wielkiego brzucha, który wg
Chiƒczyków jest przepe∏niony powodzeniem, powinno zapewniç pomyÊlnoÊç,
a spoglàdanie na jego oblicze czyni cz∏owieka szcz´Êliwym”. Feng shui zaleca tak˚e wizerunki chiƒskich m´drców, takich
jak Konfucjusz: „Wierzy si´, ˚e przywódcy krajów lub wielkich korporacji przesiàkajà màdroÊcià Konfucjusza, gdy wieszajà jego wizerunki w swych gabinetach lub
oddajà mu czeÊç na rodzinnych o∏tarzach”. Zastanówmy si´, czy mo˚emy
przyjàç bezkrytycznie coÊ, co zaleca nam
unikanie krzy˚a i umieszczanie w domu
wizerunków chiƒskich bóstw. By∏oby to
zwyk∏ym ba∏wochwalstwem. Podobnie
zresztà jest z wszystkimi innymi zasadami
feng shui. Odkàd to szcz´Êcie rodzinne
czy pomyÊlnoÊç zale˚y od tego, gdzie
znajduje si´ ∏azienka czy drzwi wejÊciowe
i jak otwierajà si´ okna? JeÊli przyjmujemy i stosujemy zasady feng shui, to znaczy ˚e krzy˚ – symbol zbawienia, sta∏ si´
dla nas „przedmiotem budzàcym groz´”.
To znaczy, ˚e wie˚´ koÊcio∏a i krzy˚
uznajemy za ˝ród∏o „z∏ej energii” wysy∏ajàcej „zatrute strza∏y”. Przecie˚ to jest
nie do pogodzenia z chrzeÊcijaƒstwem!
Feng shui jest formà determinizmu –
czyli wiary w przeznaczenie, dok∏adnie
tak samo jak horoskopy i astrologia.
Zresztà, autorka ksià˚ek o feng shui sama
stwierdza: „Widz´, ˚e dzisiejsze feng shui
stanowi kompozycj´ chiƒskich wierzeƒ
metafizycznych i nauk astrologicznych,
których zestawienie daje nieograniczone
mo˚liwoÊci”. Wobec tego jakà powinniÊmy przyjàç postaw´? Jak potraktowaç
mod´ na feng shui? Jeden z ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej „Jezus
Chrystus dawcà wody ˚ywej” (chrzeÊcijaƒska refleksja na temat New Age), okreÊla feng shui jako „okultystycznà chiƒskà
metod´ rozszyfrowywania ukrytej obecnoÊci pozytywnych i negatywnych pràdów
w budynkach i innych miejscach”. Staje
si´ ona zagro˚eniem dla chrzeÊcijaƒskiej
wiary. Z przejawami zniewolenia rytua∏em wystroju mieszkaƒ i ludzkich zachowaƒ, z praktykà zdejmowania krzy˚a
i Êwi´tych wizerunków spotka∏ si´ ju˚ jeden z ksi´˚y egzorcystów. Niech wi´c wezwaniem i umocnieniem stanà si´ s∏owa
Êw. Paw∏a z 1 Listu do Koryntian: „Tak
wi´c, gdy ˙ydzi ˚àdajà znaków, a Grecy
szukajà màdroÊci, my g∏osimy Chrystusa
ukrzy˚owanego, który jest zgorszeniem
dla ˙ydów, a g∏upstwem dla pogan, dla
tych zaÊ, którzy sà powo∏ani tak spoÊród
˙ydów jak i spoÊród Greków, Chrystu-

sem, mocà Bo˚à i màdroÊcià Bo˚à”. Nie
zapominajmy jako chrzeÊcijanie o wartoÊci Krzy˚a. W∏aÊciwà postawà wobec
Krzy˚a nie jest „zas∏anianie si´” ani „likwidacja trujàcych strza∏”, tylko
wdzi´cznoÊç i pokora. Wobec Krzy˚a powinniÊmy przyjàç postaw´ czci, jakà
przyjmujemy podczas nabo˚eƒstwa Wielkiego Piàtku, kiedy s∏yszymy s∏owa: „Oto
drzewo Krzy˚a, na którym zawis∏o Zbawienie Êwiata”.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima 02.04.03
Obieca∏em ostatnio, przy wysy∏aniu ˚yczeƒ Bo˚onarodzeniowych, ˚e napisz´ obszerniej o moich prze˚yciach. Niestety
musz´ ograniczyç si´ znów do krótkiej informacji. Pisz´ jà ze szpitala Êw. Józefa
w Jerozolimie. Wczoraj, porzàdkujàc zieleƒ w klasztorze, spad∏em, co prawda
z niedu˚ej wysokoÊci, ale tak niefortunnie
na pi´ty, ˚e koÊci uleg∏y powa˚nemu st∏uczeniu. Nie mog´ w ogóle chodziç i nie
wiem jak d∏ugo to potrwa. Oddaj´ to cierpienie Panu Bogu w intencjach dla nas
wa˚nych, a szczególnie w sprawie
umieszczenia obrazu Pana Jezusa Mi∏osiernego w Bazylice Grobu. Wczoraj du˚y
obraz, ponad 2 metrowej wysokoÊci, po
uprzednim poÊwi´ceniu w Bazylice Mi∏osierdzia Bo˚ego w Krakowie-∑agiewnikach, znajdowa∏ si´ we W∏oszech w domu Marii (jednej z widzàcych z Medziugorja), podczas objawienia Matki Bo˚ej,
jakie ma jeszcze codziennie. Wczorajsze
przypad∏o w kolejnà rocznic´ jej urodzin.
Obraz zmierza do Ojca Âwi´tego, aby po
Jego b∏ogos∏awieƒstwie byç przywiezionym do Ziemi Âwi´tej. Cudownym i koniecznym by∏oby umieszczenie go na tegoroczne Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego
w miejscu, gdzie on powinien byç ju˚
przede wszystkim umieszczony, tutaj, bowiem – na Kalwarii – wyp∏yn´∏a z boku
Pana Jezusa Krew i Woda, symbolizowane na obrazie w postaci promieni, a oznaczajàce ∏aski, które nas usprawiedliwiajà
i uÊwi´cajà. Prosz´ silnie Was wszystkich
o szczególnà modlitw´ po otrzymaniu tego listu – o co najmniej codziennà Koronk´ do Mi∏osierdzia, a potem Nowenn´,
rozpoczynajàcà si´ w Wielki Piàtek. Gdy
ktoÊ nie posiada Nowenny, to niech przy
odmawianiu Koronki w tym czasie, wzbudzi w sobie intencj´ polecania w ka˚dym
dniu odpowiedniej kategorii dusz, jak to
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jest w Nowennie. Gdyby rzeczywiÊcie tak
si´ sta∏o, jak pragniemy, by∏oby to historyczne, a mo˚e nawet w jakiejÊ mierze,
prze∏omowe wydarzenie dla ˚ycia KoÊcio∏a i Êwiata. Pan Jezus uzale˚ni∏ zaistnienie
pokoju w Êwiecie tylko od ufnego zwrócenia si´ do Bo˚ego Mi∏osierdzia: „Nie znajdzie ludzkoÊç uspokojenia, dopóki nie
zwróci si´ z ufnoÊcià do Mojego Mi∏osierdzia”, oraz: „Daj´ ludzkoÊci ostatnià desk´ ratunku, tj. Mi∏osierdzie Moje”(Dzienniczek Êw. Siostry Faustyny). A odnoÊnie obrazu powiedzia∏: „Obiecuj´ ka˚dej duszy, która b´dzie czci∏a ten obraz
zwyci´stwo nad nieprzyjació∏mi, ju˚ tu, na
ziemi, a w chwili Êmierci Ja sam broni∏ jà
b´d´, jako swej chwa∏y. Niech, wi´c ma
przyst´p do (tego obrazu) ka˚da dusza„(tam˚e). Sà to rzeczy, traktowane po
ludzku tylko, nie w Êwietle wiary, nie
istotne, nic nieznaczàce, ale faktycznie zastosowane z tà wiarà, dokonujà zbawiennych przewrotów w naszym ˚yciu, gdy˚
za nimi kryje si´ wszechpot´˚na moc Bo˚a. Trzeba naprawd´ wziàç sobie do serca
zach´t´ Matki Bo˚ej wypowiedzianà
w czasie godów w Kanie Galilejskiej:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie
(mój Syn)” – (J2, 5b).
Dzi´ki nam Polakom (Ojciec Âwi´ty
zobowiàza∏ nas do tego ostatnio, na Krakowskich B∏oniach), to or´dzie o Bo˚ym
Mi∏osierdziu rozszerza si´ tutaj, na Bliskim Wschodzie, coraz bardziej. Mi´dzy
innymi jedna z osób z Polski poÊwi´ca
swój majàtek na ten cel. Przywiezione
przez nià obrazy umieszczane sà w ró˚nych miejscach w Izraelu, a tak˚e przekazywane dalej na wschód, do Iraku, Kuwejtu, bodaj˚e Jemenu, a nawet Iranu,
czyli do miejsc, jak widzimy naocznie,
obecnie najbardziej zapalnych, potrzebujàcych szczególnie Mi∏osierdzia Bo˚ego.
A teraz o tym, co si´ jeszcze wydarzy∏o w ostatnim okresie. Pierwszy tydzieƒ
wolny po Bo˚ym Narodzeniu przypad∏
mi w Tygodniu Modlitw o JednoÊç
ChrzeÊcijan. Takiego, przebogatego
w obecnoÊç przedstawicieli ró˚nych wyznaƒ, Tygodnia, jeszcze nie prze˚y∏em.
Mia∏em mo˚noÊç poznania bli˚ej
wszystkie staro˚ytne KoÊcio∏y. Po raz
pierwszy tutaj, by∏ obecny przedstawiciel KoÊcio∏a grecko-ortodoksyjnego. Do
tej pory Grecy stronili od tych spotkaƒ.
Na poczàtku marca pojecha∏em nad
Morze Martwe i do greckiego monasteru Koziba na pustyni Judzkiej, blisko Jerycha. Po raz pierwszy z bliska, widzia∏em wypornoÊç mocno zasolonej (30%)

wody Morza Martwego, tak, ˚e bez ˚adnych ruchów cia∏o cz∏owieka mo˚e unosiç si´ po powierzchni wody. JeÊli chodzi o monastyr Koziba, to jest on uroczo
przyczepiony, jak jaskó∏cze gniazdo, do
zbocza g∏´bokiego wàwozu, którym podobno przez ca∏y rok p∏ynie woda do Jerycha, ze ˝róde∏ po∏o˚onych pod Jerozolimà. Tak˚e spe∏ni∏o mi si´ wczeÊniejsze
pragnienie zobaczenia kwitnàcej pustyni. Kwiaty zakwitajà tutaj wiosnà tylko
na krótki okres i ciekawym jest fakt, ˚e
ich korzenie zachowujà ˚ywotnoÊç, mimo suszy panujàcej tam przez wiele
miesi´cy. Za∏àczam do listu zasuszony
kwiat przywieziony z tej wyprawy.
Polecam jeszcze Wam, tak jak to
wczeÊniej uczyni∏em, spraw´ adoracji
w tzw. Kaplicy Franków, w pobli˚u Kalwarii, gdy˚ po wyje˝dzie Ojca, który zainicjowa∏ tà adoracj´, sà pewne zak∏ócenia w jej prowadzeniu.
JeÊli chodzi o rozpocz´tà ju˚ wojn´
z Irakiem, to w tych pierwszych dniach
czu∏o si´ wyczekiwanie, obawy, l´k
o konsekwencje tej wojny tutaj, bowiem
podczas poprzedniej wojny z Kuwejtem, ponad 100 rakiet by∏o wystrzelonych tak˚e w kierunku Izraela. Na ulicy
widzia∏em idàce do szko∏y dzieci (tak˚e
palestyƒskie), z maskami przeciw gazowymi w kartonach wi´kszych od ich
tornistrów.
Teraz, kiedy jestem unieruchomiony,
jeszcze bardziej uÊwiadamiam sobie, ˚e
wszystko dobro nam udzielone jest ∏askà, tj. darmowym darem Pana Boga.
Z naszej strony powinna byç ÊwiadomoÊç tej ∏aski i nieustanna wdzi´cznoÊç
za nià okazywana Panu Bogu, zgodnie
ze s∏owami Êw. Paw∏a: „Sercami waszymi niech rzàdzi pokój Chrystusowy, do
którego te˚ zostaliÊcie wezwani w jednym Ciele. I bàd˝cie wdzi´czni!
I wszystko cokolwiek dzia∏acie s∏owem
lub czynem, wszystko czyƒcie w imi´
Pana Jezusa, dzi´kujàc Bogu Ojcu
przez niego” (Kol 3, 15-17).

ECHO – archiwum
MEDZIUGORJE 9
Przed Êwi´tem Êw. Józefa, 10.3.85 Villanova M. (MN)
Or´dzie z 21.02. 85 r. smutnie nas zaskoczy∏o: „Tak to jednej godziny nie mogliÊcie czuwaç ze mnà? Czuwajcie i módl-

cie si´, abyÊcie nie ulegli pokusie” (Mt 26,
40-41). Wszystko mo˚liwe jest dla tego,
kto wierzy” (MK 9, 23).
Do braci i sióstr, którzy „w swoim sercu postanowili wyruszyç w Êwi´tà podró˚” i podà˚ajà za Maryjà, by osiàgnàç
królestwo Bo˚e.
Jak we wszystkich Swych objawieniach
na ziemi, znanych i nieznanych, choç dzisiaj szczególnie naglàco i bezustannie,
Matka Bo˚a przybywa, by mówiç nam
o koniecznoÊci realizowania Ewangelii
Jezusa, która jest „Jego” pokojem. Skoƒczy∏ si´ czas biernego oczekiwania i pró˚nych dyskusji. Potrzeba, aby ludzie zawrócili z szerokiej drogi, wiodàcej do zatracenia i odmieniajàc serca wstàpili na
wàskà Êcie˚k´ Jezusa, poprzez modlitw´
i post. Matka Bo˚a równie˚ sp´dza teraz
wi´cej czasu w pustej sali wÊród widzàcych, którzy przygotowujà si´ na spotkanie z Nià poprzez godzinnà modlitw´,
i te˚ niemal wy∏àcznie si´ z nimi modli,
poza czwartkowymi or´dziami dla Marii
do parafii i dla Ivana na temat aktualnych
wydarzeƒ. Vicka przebywa w Splicie:
próbujà tam znale˝ç lekarstwo na jej ci´˚kà chorob´, ona jednak mówi: – Czuj´ si´
Êwietnie. Ivan unika wszystkich i szuka
odosobnienia.
Matka Bo˚a chce wychowywaç do ˚ycia w modlitwie, którego sobie nawet nie
wyobra˚amy. Skoro „ludzie sami nie mogà si´ zbawiç, ale u Boga wszystko jest
mo˚liwe” (Mk 10, 27), dlaczego nie pójÊç
do Boga, i to ca∏ym sercem? ZapomnieliÊmy, ˚e wszystko musimy otrzymaç od
Niego. Dlatego zapomnieliÊmy te˚, ˚e
„zawsze powinniÊmy si´ modliç” (∑k 18,
1). „W jednym z or´dzi Matka Bo˚a powiedzia∏a: – JesteÊcie najbardziej odpowiedzialnà parafià na Êwiecie – tak samo
jak wszyscy ci, którzy kiedyÊ odwiedzili
Medziugorje. JeÊli Matka Bo˚a mówi: –
Dzi´ki modlitwie mo˚ecie oddaliç nawet
gro˝b´ wojny – dlaczego si´ nie modlicie? Na co czekacie? Dzi´ki modlitwie
mo˚na uzyskaç ka˚dà ∏ask´ dla duszy.
Kto chce wziàç na siebie takà odpowiedzialnoÊç i nie modliç si´, odgradzajàc si´
w ten sposób od wszelkiej ∏aski?” (o. Slavko, nauka z 2 marca 1985 r.).
Jakub, przyparty zewszàd do muru, pasowa∏ si´ w walce z anio∏em a˚ do wschodu jutrzenki, i Bóg pozwoli∏ si´ pokonaç
(Rdz 32, 23 nast.). Równie˚ Moj˚esz trzyma∏ r´ce wzniesione ku górze a˚ do zachodu s∏oƒca i Amalekici zostali zwyci´˚eni (Wj 17, 8 nast.). „Zawsze, gdy modlimy si´ z ufnoÊcià, dziejà si´ rzeczy, które
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bez modlitwy nigdy by si´ nie wydarzy∏y”
(z „Pot´gi modlitwy” Boundsa). Konieczna jest jednak wieczorna i poranna modlitwa. W Medziugorju wy∏àczyli telewizj´,
by poÊwi´ciç Bogu ostatnià chwil´ dnia.
Maryja tak mówi do Jeleny: „JeÊli wieczorem uÊniesz w pokoju, modlàc si´, nast´pnego ranka obudzisz si´ z myÊlà o Jezusie i b´dziesz mog∏a si´ do Niego modliç, by ˚yç w pokoju. JeÊli jednak uÊniesz
rozpraszana przez gwar Êwiata, nazajutrz
b´dziesz ot´pia∏a, a nawet zapomnisz
o modlitwie albo ˝le si´ b´dziesz modli∏a”. A rodziny? „Modliç si´ wspólnie rano
i wieczorem, i wspólnie czytaç Bibli´”
brzmi or´dzie z 14 lutego, w którym Maryja jedyny raz kategorycznie stwierdza,
˚e „trzeba modliç si´ w rodzinach”, podczas gdy w innych przypadkach mówi tylko: „jeÊli chcecie”, lub „wzywam was”!
„Czuj´ smutek” – mówi∏ o. Slavko. –
„Tyle si´ dyskutuje: Matka Bo˚a objawi∏a si´ czy si´ nie objawi∏a? Matka Bo˚a
przysz∏a nie po to, by chrzeÊcijanie wiedli
mi´dzy sobà o Nià spory. Nie to jest celem Maryi, która wzywa nas do pokoju,
do modlitwy, do postu. Wielu chce, by
KoÊció∏ uzna∏ objawienia. A co potem?
JeÊli teraz nie zaczà∏eÊ si´ modliç, co zrobisz, kiedy KoÊció∏ je uzna? Mamy tyle
uznanych objawieƒ, mamy Ewangeli´,
która te˚ przecie˚ zosta∏a uznana! I kto si´
modli? Niektórzy mówià: „zaczekam”.
Na co zaczekasz? by si´ modliç? by poÊciç? by si´ pojednaç? Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Nie mówi´ tego dla siebie. Ja
ju˚ jestem zbawiona, ale chc´, byÊcie i wy
zostali zbawieni” (o. Slavko). (cdn)

Kàcik wydawniczy
Ks. Miros∏aw S. Wróbel
Chwalebna pasja
Z Jezusem
na jerozolimskim szlaku
m´ki ku zmartwychwstaniu
(fragmenty)
Ubiczowanie Jezusa
Pi∏at wi´c kaza∏ zwo∏aç arcykap∏anów,
cz∏onków Wysokiej Rady... (∑k 23,13-16).
„R´ka”
R´ka podniesiona z biczem na Cz∏owieka
Zdaje si´ tryumfowaç
W Êwiecie przemocy i walki
R´ka ta kiedyÊ by∏a ràczkà
Ma∏ego dziecka
Bawi∏a do snu loki rozczochrane

Dotyka∏a d∏oni matki
Tuli∏a si´ podczas burzy w obj´cia ojca
A dziÊ d∏oƒ szorstka i nieczu∏a
Jak ch∏ód serc i sumieƒ
Czyja to r´ka zadaje razy Bogu
Czy tylko ˚o∏nierza…
Popatrz na swojà d∏oƒ
Dotykajàcej czeluÊci grzechu
R´ka podniesiona z biczem na Boga…
Jezus umiera na krzy˚u
Od godziny szóstej mrok ogarnà∏ ca∏à ziemi´ ... (Mt 27,45-49; ∑k 23-46).
„Miecz samotnoÊci”
Rytm serca wolno zamiera
Czy s∏yszysz...
Jeszcze tylko kilka chwil
I odejdziemy...
Bracie cz∏owieczy
Spoglàdasz na mnie w zadumie
Jak góra na dolin´
Chcesz coÊ powiedzieç
Ale wiatr niepewnoÊci porywa twe s∏owa
Chcesz coÊ uczyniç
Ale rajski anio∏ bacznie chroni drzewa ˚ycia
Chcesz dotknàç mej d∏oni
Miecz samotnoÊci przeszywa przestrzeƒ
Z∏ociste ognie w niebiaƒskich p∏omieniach
Spalajà suche liÊcie ˚ycia
Tylko serce... wolno zamiera
Czy s∏yszysz... jak odchodzimy...
Wydawnictwo AA
Ziemia Zbawiciela
Jest to pierwszy album z serii wydawniczej Âwiat Biblii Dzisiaj, która przedstawia
rejon basenu Morza
Âródziemnego, tak jak wyglàda on a naszych czasach. Tam ˚y∏, dzia∏a∏ i naucza∏ Jezus Chrystus, wielcy bohaterowie wiary Starego i Nowego Testamentu, tam narodzi∏ si´ KoÊció∏. Ziemia
Zbawiciela ukazuje pó∏nocny Egipt, Synaj i Ziemi´ Âwi´tà. Czytelnik mo˚e
przebyç duchowà pielgrzymk´ po Êwi´tych miejscach Starego i Nowego Przymierza, od egipskich piramid poprzez
Synaj, Galile´, Samari´, Jude´ a˚ do Jerozolimy, b´dàcych miejscem dzia∏alnoÊci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W kontemplacji tych miejsc
i zwiàzanych z nimi wydarzeƒ znakomicie pomagajà stosowne fragmenty Pisma Âwi´tego, jak równie˚ wst´p ks.
prof. W. Chrostowskiego, znanego biblisty i doÊwiadczonego przewodnika
po Ziemi Âwi´tej.

Od Redakcji
Niechaj Zmartwychwsta∏y Pan
rozjaÊnia ciemnoÊci, leczy niemoce,
prostuje krzywizny, uÊmierza l´ki,
kruszy lody, os∏adza gorycze, mi∏uje
wrogoÊç, wype∏nia pustki, objawia
tajemnice i zwyci´˝a Êmierç w ˝yciowej
w´drówce ka˝dego z nas.
Ciàg∏ego doÊwiadczania Jego mocy
i dzieci´cej ∏àcznoÊci z trwajàcà pod
krzy˝em Królowà Pokoju ˝yczy
z ca∏ego serca
Redakcja

Od Redakcji
25 kwietnia 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.
Numer automatu, pod którym mo˚na
us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Zjazd Pobratymstwa – 27.05-03.06
(08.06.) 04
Post i modlitwa z o. L. Kurtoviciem –
29.05-05.06.04
Rekolekcje z o. T. Vlasicem – 29.0606.07.04
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – jesieƒ 2004
IX Mi´dzynarodowe Rek. dla Kap∏anów
05-10.07.04r. Tematem: To˚samoÊç kap∏ana.
Wyk∏adowca: prof. dr Tomislav Ivançiç.
UWAGA! W zwiàzku z kolejnymi zmianami w bankowoÊci w Polsce od 1 lipca
2004r. b´dà obowiàzywa∏y 26 cyfrowe numery kont. Do tego czasu mo˚na u˚ywaç stary
lub nowy nr konta. Nowy numer: Królowa
Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31- 419
Kraków; Bank Pocztowy S. A. 46 1320 1465
2894 3631 2000 0002 – dzi´kujemy.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub
zadzwoniç do Redakcji.
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