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Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2004
Drogie dzieci!
Dzisiaj równie˚ wzywam was,
abyÊcie byli mi∏oÊcià tam, gdzie
panuje nienawiÊç i pokarmem
tam, gdzie panuje g∏ód. Otwórzcie
serca, kochane dzieci, a wasze wyciàgni´te r´ce niech si´ stanà
szczodre, aby ka˚de stworzenie za
waszà przyczynà dzi´kowa∏o Bogu Stworzycielowi. Módlcie si´ kochane dzieci i otwórzcie serce na
mi∏oÊç Bo˚à, bo nie mo˚ecie tego
uczyniç bez modlitwy. Dlatego
módlcie si´, módlcie si´, módlcie
si´. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie.

Byç mi∏oÊcià
Abym niós∏ mi∏oÊç tam gdzie panuje
nienawiÊç – takie ˚yczenia wyra˚a pi´kna
modlitwa przypisywana Êw. Franciszkowi, i ju˚ to stanowi bardzo odwa˚ny program ˚ycia. A Maryja prosi o coÊ wi´cej:
wzywam was, abyÊcie byli mi∏oÊcià
tam, gdzie panuje nienawiÊç. Nie chodzi
tu tylko o to, by nieÊç mi∏oÊç, jesteÊmy
wezwani aby byç mi∏oÊcià. To precyzyjne
stwierdzenie Maryi eliminuje wszelkie
z∏udzenia, ˚e mo˚na uczyniç zadoÊç franciszkaƒskiej modlitwie spe∏niajàc po prostu jakieÊ dobre uczynki. Nie wystarczy
przynieÊç troch´ mi∏oÊci, daç nieco z naszych pieni´dzy, odrobin´ czasu; trzeba
byç darem dla innych, jak Êw. Franciszek,
jak Maryja, jak Pan Jezus. Ka˚da granica
wyznaczana mi∏oÊci jest zamkni´ciem si´
na bezgranicznà Mi∏oÊç Boga Ojca. Ka˚de ograniczenie jest niczym mur wi´zienia, w którym na pró˚no poszukujemy
Tego, którego niebo i ziemia nie mogà objàç (1 Kr 8,27).
JeÊli nie uwolnimy si´ od tej mentalnoÊci, którà nazbyt pospiesznie nazywamy faryzejskà, pozostaniemy zamkni´ci
na dzia∏anie Ducha Âwi´tego, a to co robimy nie zawa˚y na historii zbawienia, naszej i ca∏ego Êwiata. Z pewnoÊcià nie∏atwo
dokona w nas takiego nawrócenia, a w∏a-
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On si´ nam daje Ca∏y
Êciwie nie mo˚na myÊleç, ˚e da∏oby si´ to
osiàgnàç tylko naszymi si∏ami. A przecie˚
jest ono konieczne, jeÊli chcemy dochowaç wiernoÊci wezwaniom i przynagleniom Matki Bo˚ej. Byç mo˚e w∏aÊnie dlatego Ona nie zniech´ca si´ tym, ˚e jesteÊmy letni i nalega, z nieskoƒczonà cierpliwoÊcià i macierzyƒskà troskà, wzywa nas
do zawierzenia i do modlitwy.
Byç mi∏oÊcià to znaczy ˚yç Jezusem
w nas lub te˚ pozwoliç, by On ˚y∏ w nas,
a to jest mo˚liwe tylko wówczas gdy pozostawimy Duchowi Âwi´temu jak najwi´kszà swobod´ dzia∏ania w nas i jeÊli
rzeczywiÊcie, bez hipokryzji, zawierzymy
si´ Bogu Ojcu. Taka powinna byç nasza
modlitwa, nasza jedyna modlitwa: „Oto
jestem, Ojcze, niech spe∏ni si´ we mnie
Twoja Âwi´ta Wola”. To nic innego jak
Ojcze nasz, wspania∏a modlitwa, której nauczy∏ nas Pan Jezus, którà On sam wype∏nia∏ przez ca∏e swoje ˚ycie, od momentu
gdy zatrzyma∏ si´ w Êwiàtyni jako dwunastoletni ch∏opiec (∑k 2, 42-49), do Góry
Oliwnej (∑k 22,42), a˚ do ostatniego
tchnienia (∑k 23,46). Nie l´kajcie si´,
otwórzcie na oÊcie˚ drzwi Chrystusowi,
powtarza nam od pierwszego dnia swego
Pontyfikatu nasz wielki Papie˚. Nie powinniÊmy odczuwaç l´ku wobec Chrystusa – Mi∏oÊci. Niech b´dà otwarte przed
Nim na oÊcie˚ drzwi naszego serca, aby
On móg∏ ˚yç w nas. Maryja umie przygotowaç nasze serce (i ju˚ to czyni), aby by∏o bardziej goÊcinne, bardziej godne przyj´cia Swego wielkiego Pana.
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Pan Jezus jest w nas i my ca∏kowicie
oddajmy si´ Jemu, aby byç mi∏oÊcià tam
gdzie panuje nienawiÊç i pokarmem tam
gdzie jest g∏ód. JeÊli On naprawd´ ˚yje
w naszej duszy, to my rozp∏yniemy si´
w Nim, pojawi si´ w miejsce naszego ja Jego obraz i podobieƒstwo, b´dziemy prawdziwym pokarmem dla cierpiàcych g∏ód:
b´dziemy ˚ywà Eucharystià. Z ˚ywym Jezusem w sercu nasze serce pozostanie zawsze otwarte, poniewa˚ Jezus nie pozwala si´ zamknàç. Nasze r´ce b´dà wyciàgni´te i szczodre, poniewa˚ ukszta∏towane
na wzór Jego ràk, zawsze gotowych by
b∏ogos∏awiç i s∏u˚yç. W ten sposób ka˚de
stworzenie styka si´ z Jezusem i dzi´kuje
Bogu Stworzycielowi. Odwagi! PoproÊmy Jezusa, by przyjà∏ naszà ofiar´; to bardzo niewiele, lecz Pan Jezus jà przyjmie,
gdy˚ jest to wszystko co posiadamy (Mk
12, 41-44); nie odepchnie jej, poniewa˚
Maryja z∏o˚y jà w naszym imieniu. Jest to
modlitwa, która otwiera serce na mi∏oÊç
Bo˚à, to ona wyprasza nam cud prze˚ywania w pe∏ni naszego chrztu. Jest to modlitwa, do której wzywa nas Maryja, modlitwa, która przep´dzi z tego Êwiata nienawiÊç, g∏ód, przemoc i otworzy Êwiat na cywilizacj´ Mi∏oÊci. W∏àcz do tej modlitwy
twoje cierpienie, twój ból, twojà nadziej´,
twojà radoÊç, to wszystko co masz i czym
˚yjesz, a Chrystus b´dzie ˚y∏ w tobie, a za
twojà przyczynà, w ca∏ym Êwiecie.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Matko nasza,
dzi´kuj´ za ka˚de Twoje s∏owo, za Twojà
zach´t´ do dawania, dzielenia si´ z innymi nie tylko rzeczami materialnymi, lecz
tak˚e naszym czasem i sercem. Ucz nas,
Maryjo, byÊmy nie stali si´ tymi, którzy
szukajà mi∏oÊci innych, ale tymi którzy
dajà innym mi∏oÊç, wiedzàc, ˚e Ty kochasz nas bezwarunkowo. Módl si´ Maryjo, wraz z nami, z naszymi rodzinami.
Módl si´ z nami za te rodziny, które jeszcze si´ nie modlà, za wszystkie serca, które nie majà mi∏oÊci i pokoju.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, niech
was i wasze rodziny b∏ogos∏awi Bóg
Wszechmogàcy, Ojciec Syn i Duch Âwi´ty. Amen
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ocaliç Afryk´
razem z Afrykà
Tak brzmia∏a maksyma Daniele Comboni, jedynego pozosta∏ego przy ˚yciu
z oÊmiorga dzieci skromnej rodziny z Limone del Garda, który w po∏owie XIX
w. zapoczàtkowa∏ nowy sposób pojmowania pracy misjonarskiej, przede
wszystkim na ziemiach Afryki. By∏ on
synem ubogich ogrodników i rolników,
który zosta∏ pierwszym katolickim biskupem Ârodkowej Afryki i jednym
z najwi´kszych misjonarzy w dziejach
KoÊcio∏a tylko dlatego, ˚e postanowi∏ zag∏´biç si´ w serce Afryki – z Afrykà
w sercu. Rok temu 5 pa˝dziernika zosta∏
kanonizowany przez Jana Paw∏a II.
MurzyƒskoÊç
Zakocha∏ si´ w „MurzyƒskoÊci” w czasach, kiedy niewolnictwo, choç oficjalnie
zabronione, ciàgle upodabnia∏o los wielu
m´˚czyzn i kobiet do losu zwierzàt zamkni´tych w klatce. Sta∏ si´ ich or´downikiem, ods∏aniajàcym ich rany w Europie wstrzàsanej ruchami narodowo-wyzwoleƒczymi. Sta∏ si´ tak˚e odwa˚nym
ich rzecznikiem w KoÊciele, gdzie „wielu uwa˚a∏o Afryk´ za przedmiot zaborów,
podzia∏ów, kontroli – przypomina kard.
F. Arindze – i gdzie inni marzyli o Afryce,
którà nale˚y wspomóc, ucywilizowaç, wychowaç. Oni jednak równie˚ postrzegali
Afryk´ jako przedmiot, nie podmiot”.
W 1864 r., modlàc si´ na grobie Êw.
Piotra w Rzymie, otrzymuje g∏´bokie natchnienie, z którego rodzi si´ idea przedstawiona nast´pnie papie˚owi Piusowi
IX: „Plan odrodzenia Afryki poprzez
Afryk´”, magna charta jego misjonarskiego zaanga˚owania. Projekt ten jest
owocem umi∏owania Comboniego dla
kontynentu, który powinien sam odnale˝ç w sobie si∏´, by si´ odnowiç. „Celem jego ˚ycia – stwierdza Gabriel Zubeir Wako, od ponad dwudziestu lat arcybiskup Chartumu – by∏o nieÊç ratunek
Afrykaƒczykom, dopóki sami nie b´dà
w stanie tego uczyniç”.
Na tym w∏aÊnie polega dziÊ jeszcze
wielkoÊç przes∏ania Comboniego: stworzyç Afrykaƒczykom warunki do samodzielnego wzrastania. „Nie mo˚na
pomóc innym oddychajàc zamiast nich –
ciàgnie arcybiskup Wako, – tak samo,
jak nie da si´ sprawiç, by wyros∏a roÊlina, a jedynie stworzyç warunki, by do te-

go dosz∏o”. Jako narz´dzie misjonarskiej dzia∏alnoÊci powo∏uje wi´c do ˚ycia czasopismo misjonarskie, pierwsze
we W∏oszech, zaÊ jego niewzruszona
wiara w Pana i w Afryk´ prowadzi go do
utworzenia m´skiego i ˚eƒskiego Instytutu dla misjonarzy.
Krzy˚ jako przyjació∏ka i oblubienica
W chwili, kiedy skupiony na modlitwie, mia∏ wizj´ Planu, Daniele odczu∏
wyra˝nie, ˚e inicjatywa ta wysz∏a od
przebitego Serca Jezusa Ukrzy˚owanego: „Poczu∏em, jak ogarnia i porywa
mnie strumieƒ tej mi∏oÊci bli˝niego – b´dzie potem opowiada∏ – która wyp∏yn´∏a
z boku Jezusa Ukrzy˚owanego, by objàç
ca∏à rodzin´ ludzkà...”. Do tej rodziny
nale˚y równie˚ Afryka, zapomniana
przez wielu, ale nie przez Chrystusa,
„który umar∏ tak˚e dla czarnych”.
Serce Jezusa jest zatem ˝ród∏em ocalenia dla tego kontynentu tak biczowanego, jak biczowane by∏o Cia∏o Chrystusa
podczas M´ki. Dlatego Comboni od razu
stara si´ o uroczyste poÊwi´cenie Afryki
Ârodkowej Sercu Jezusa: „Dzie∏o ewangelizacji Afryki – podkreÊla stanowczo –
powiedzie si´ nie dlatego, ˚e my, misjonarze, jesteÊmy gotowi zwyci´˚yç lub
umrzeç, ale dlatego, ˚e powierzyliÊmy je
Sercu Jezusa, które rozpali Afryk´ i nape∏ni jà Boskim ogniem”.
Âwi´ty Afryki wo∏ajàcej o pomoc
„Comboni zaanga˚owa∏ wszystkie zasoby swojej bogatej osobowoÊci i mocnej
duchowoÊci w szerzenie wiedzy i mi∏oÊci
do Chrystusa w Afryce, na kontynencie,
który g∏´boko ukocha∏” – stwierdza Jan
Pawe∏ II w homilii z okazji kanonizacji.
„Jak tu nie skierowaç, dziÊ jeszcze, czu∏ego i pe∏nego troski spojrzenia ku tym
drogim ludom? Afryka, ziemia tak bogata w ludzkie i duchowe zasoby, pozostaje
wcià˚ naznaczona tyloma trudnoÊciami
i problemami”.
Papie˚ ma racj´: Êwi´ci otwarli bram´,
wskazali drog´ p∏acàc wysokà cen´ za
swoje idea∏y, spotykajàc si´ z niezrozumieniem, oszczerstwem, przeÊladowaniami, jak Comboni, który, zewszàd doÊwiadczany, powiedzia∏ tylko: „nic nie
robi si´ bez krzy˚a”. Niestety, dziÊ jeszcze Êwiat oboj´tnie patrzy na dramaty,
które nadal dotykajà kontynent afrykaƒski: niezrozumia∏e wojny, okrutne
dyktatury, mi´dzynarodowe firmy, które
wysysajà ˚ywotne soki z cia∏a ledwo
utrzymujàcego si´ na nogach... A jeszcze g∏ód, choroby, ubóstwo... To wcale
nie przesz∏oÊç. To dzisiejsza rzeczywi-

stoÊç. Ârodki masowego przekazu tymczasem niewzruszenie zachowujà ob∏udnà zmow´ milczenia.
Ja umr´, ale moje dzie∏o pozostanie
W tej sytuacji naglàce staje si´ przes∏anie, jakie Comboni, dziÊ ju˚ Êwi´ty, pozostawi∏ KoÊcio∏owi i ludzkoÊci: nadszed∏ czas nowego zaanga˚owania si´
w sprawy Afryki, by nie „trwoniç” energii i naprawd´ pomóc temu kontynentowi w wydobyciu na wierzch tego, co
w nim najlepsze. „Jako kombonanie musimy wstàpiç na drog´ ju˚ raz przebytà”
– stwierdza o. Teresino Serra, wybrany
kilka dni temu na przywódc´ misjonarzy
kombonianów. „Trzeba naprawiç b∏´dy
przesz∏oÊci. Nie wystarczy otrzeç ∏zy p∏aczàcych: trzeba powstrzymaç tych, przez
których p∏aczà ubodzy. Wielu wystarcza
rzucanie okruchów biednemu ∑azarzowi,
w przekonaniu, ˚e zrobili coÊ po˚ytecznego. Sà wÊród nich równie˚ stowarzyszenia chrzeÊcijaƒskie i niektórzy w KoÊciele. Trzeba powstaç od sto∏u bogacza
i usiàÊç na stopniach razem z ubogimi –
koƒczy o. Serra. Idea Comboniego przenikni´ta jest wiarà w Afryk´, która musi
pokierowaç swojà w∏asnà historià”.
10 pa˝dziernika 1881 r., w wieku zaledwie 50 lat, naznaczony krzy˚em, który nigdy go nie opuÊci∏, niczym wierna
i ukochana ma∏˚onka, Comboni umiera
w Chartumie, mi´dzy swymi, Êwiadom
tego, ˚e jego dzie∏o misjonarskie nie
umrze.

Miriam w Êwietle
Bo˚ego S∏owa (cd)
3. ˙ona Józefa
Wa˚nà rol´ w realizacji Bo˚ych zamys∏ów pe∏ni Êw. Józef. Na kartach Ewangelii pozostaje on postacià, która nie wypowiada ˚adnego s∏owa, ale przemawia do
nas swojà postawà i Êwiadectwem. W genealogii przedstawionej w Ewangelii Êw.
Mateusza Józef zostaje przedstawiony jako mà˚ Miriam (Mt 1,16 – Jakub by∏ ojcem Józefa, m´˚a Miriam, z której narodzi∏ si´ Jezus, zwany Chrystusem). EwangeliÊci wzmiankujà fakt zaÊlubin Józefa
i Miriam, który poprzedza∏ ich wspólne
zamieszkanie (Mt 1,18b – Po zaÊlubinach
Matki Jego, Miriam, z Józefem, wpierw
nim zamieszkali razem…). W tradycji ˚ydowskiej dziewczyna w wieku ok. 13 lat
by∏a zar´czana i uwa˚ana za poÊlubionà.
Podczas zar´czyn wyra˚ano zgod´ na
ma∏˚eƒstwo w obecnoÊci Êwiadków
i uiszczano zap∏at´ (hebr. mohar). Po
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okresie oko∏o roku nast´powa∏ finalny obrz´d ma∏˚eƒstwa, kiedy to ma∏˚onka zosta∏a przyprowadzana do domu m´˚a.
WczeÊniejsze relacje seksualne przed
wspólnym zamieszkaniem uwa˚ane by∏y
za przekroczenie przepisów ma∏˚eƒskich.
Na wieÊç o fakcie pocz´cia Miriam wykazuje zdziwienie, gdy˚ nie ˚y∏a wczeÊniej
ze swoim m´˚em (∑k 1,34 – Jak˚e si´ to
stanie, skoro nie znam m´˚a?). Miriam
dwukrotnie otrzymuje miano Ma∏˚onki
Józefa – w or´dziu Anio∏a do Józefa (Mt
1,20 – nie bój si´ wziàç do siebie Miriam,
twej Ma∏˚onki) i w realizacji tego or´dzia
przez Józefa (Mt 1,24 – Józef uczyni∏ tak,
jak mu poleci∏ anio∏ Paƒski: wzià∏ swojà
Ma∏˚onk´ do siebie). Józef wraz ze swà
˚onà, która by∏a w stanie b∏ogos∏awionym
wyrusza do Betlejem, aby uczestniczyç
w spisie ludnoÊci (∑k 2,4-5 – Uda∏ si´ tak˚e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa˚ pochodzi∏ z domu i rodu
Dawida, ˚eby si´ daç zapisaç z poÊlubionà sobie Miriam, która by∏a brzemienna).
Miriam i Józef sà ma∏˚eƒstwem otwartym
na Bo˚e dzia∏anie. Dzi´ki temu otwarciu
przezwyci´˚ajà wszelkie trudnoÊci i doÊwiadczajà w swym ˚yciu cudownego dotyku Wszechmocnego.
4. Pe∏na ∏aski
Przy zwiastowaniu anielskim Maryja
otrzymuje tytu∏: pe∏na ∏aski (gr. keharitômenc) – ∑k 1,28. Etymologicznie termin ten oznacza „uprzywilejowana ∏askà”. Tytu∏ ten zostaje wyjaÊniony przez
samego Ewangelist´ w ∑k 1,30 – … znalaz∏aÊ ∏ask´ u Boga. Tytu∏ „pe∏na ∏aski”
mo˚na porównaç ze starotestamentalnym tytu∏em „jesteÊ cenny, umi∏owany”
(hebr. hamudot atta), który wypowiada
wys∏annik Bo˚y, Gabriel do proroka Daniela (Dn 9,23. zob. te˚ Dn 10,11.19)
oznajmiajàc specjalne Bo˚e objawienie.
5. Rodzicielka Syna Bo˚ego
Najstarszy tekst w Nowym Testamencie, który mówi o Miriam (Gal 4,4), podkreÊla prawd´, ˚e jest Ona Rodzicielkà
Syna Bo˚ego (Gdy jednak nadesz∏a pe∏nia czasu, zes∏a∏ Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem). ∑aska Boga, której doÊwiadcza
Miriam ufnie otwierajàca si´ na Jego wol´ wyra˚a si´ w tajemnicy pocz´cia i zrodzenia Syna Bo˚ego (∑k 1,31 – Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imi´ Jezus). Tajemnica ta mo˚e byç zrealizowana w mocy Ducha Âwi´tego
(∑k 1,35 – Duch Âwi´ty zstàpi na Ciebie
i moc Najwy˚szego os∏oni Ci´. Dlatego

te˚ Âwi´te, które si´ narodzi, b´dzie nazwane Synem Bo˚ym). Dziewica staje si´
Matkà, bo „dla Boga nie ma nic niemo˚liwego” (∑k 1,37). W ten sposób Niebo
dotyka Ziemi. Syn zrodzony z prostej niewiasty ziemi jest jednoczeÊnie Synem
Najwy˚szego z Nieba. Pokora i wielkoÊç
spotykajà si´ tu nawzajem. Mi´dzy Nazaretem pocz´cia a Betlejem narodzin Miriam nosi w sobie Owoc wiary, nadziei
i mi∏oÊci. Z prostej hebrajskiej dziewczyny staje si´ Bo˚à Rodzicielkà. Pasterze
i królowie przybywajàcy do betlejemskiej
groty narodzin podziwiajà Jà i Jej Dzieci´
(Mt 2,1-12; ∑k 2,8-20). Miriam jako Matka chroni Dzieci´ przed zabójczymi zamiarami Heroda i wraz z Józefem ucieka
do Egiptu (Mt 2,13-18). Jako Matka wyra˚a niepokój i zatroskanie z powodu zagubienia si´ dwunastoletniego Jezusa
w Êwiàtyni jerozolimskiej: Synu, czemuÊ
nam to uczyni∏? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliÊmy Ciebie (∑k 2,48).
Jako Matka kontempluje w swym sercu
wielkie dzie∏a Bo˚e, których doÊwiadcza
w swym ˚yciu (∑k 2,19 – Lecz Miriam
zachowywa∏a wszystkie te sprawy i rozwa˚a∏a je w swoim sercu).
6. S∏u˚ebnica Paƒska
Na Bo˚e powo∏anie do uczestnictwa
w wielkim dziele zbawienia Miriam z pe∏nà ufnoÊcià i otwartoÊcià wypowiada s∏owa: Oto Ja s∏u˚ebnica Paƒska, niech Mi
si´ stanie wed∏ug twego s∏owa! (∑k 1,38).
Jej postawa s∏u˚by i dyspozycyjnoÊci jest
wynikiem wiary i ws∏uchania si´ w Bo˚e
S∏owo, które staje si´ cia∏em w Jej wn´trzu
i przenika ca∏e Jej jestestwo. Zas∏uchana
S∏u˚ebnica Paƒska nie tylko teoretycznie
przyjmuje or´dzie dane Jej przez Boga, ale
z entuzjazmem i zapa∏em realizuje je
w codziennej egzystencji. Widzialnym
znakiem tej gotowoÊci jest wyprawa do
górzystej krainy w Judei, do swojej krewnej El˚biety, która jest w stanie b∏ogos∏awionym i potrzebuje pomocy (∑k 1,3940). S∏u˚ba Miriam wynika z kontemplacji Bo˚ego S∏owa. Nie jest ona zwyk∏à s∏u˚àcà wykonujàcà jakàÊ prac´ dla zarobku,
ale jest „S∏u˚ebnicà zas∏uchanà w Bogu”,
która s∏u˚y, bo jest Êwiadoma, ˚e s∏u˚ba
drugiemu cz∏owiekowi jest realizacjà Bo˚ego przykazania mi∏oÊci.
7. B∏ogos∏awiona mi´dzy niewiastami
Przy cudownym spotkaniu dwóch kobiet w b∏ogos∏awionym stanie – El˚bieta
wypowiada do Miriam s∏owa pe∏ne treÊci: B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy niewiastami i b∏ogos∏awiony jest owoc Twojego
∏ona (∑k 1,42). Miriam jest b∏ogos∏awio-

na, bo Bóg wybra∏ jà jako narz´dzie realizacji swych odwiecznych zamys∏ów.
Pod Jej sercem pulsuje ˙ycie, które ca∏emu Êwiatu przynosi zbawienie. Jej szcz´Êcie nie zale˚y od posiadanych dóbr, od
zdobytych tytu∏ów, od sprawowanych
funkcji spo∏ecznych, lecz jest osadzone
g∏´boko w Jej wn´trzu otwartym na wype∏nianie w ˚yciu woli samego Boga.
Taka postawa promieniuje prawdziwà
wolnoÊcià i g∏´bokim poczuciem szcz´Êcia. ˙ycie Jej Syna jest znakiem, w którym otaczajàcy Go ludzie mogà rozpoznawaç Jego b∏ogos∏awionà Matk´: B∏ogos∏awione ∏ono, które Ci´ nosi∏o, i piersi, które ssa∏eÊ (∑k 11,27).
(cdn)
ks. dr Miros∏aw S. Wróbel

Bo˚e pozdrowienie
„Bàd˝ pozdrowiona, pe∏na ∏aski,
Pan z tobà” (∑k 1, 28). Wiele razy powtarzamy to pozdrowienie Dziewicy
Maryi odmawiajàc Ró˚aniec – szczególnie teraz w miesiàcu ró˚aƒcowym – lub
kierujàc ku Niej myÊli w ciàgu dnia.
Czyniàc tak, powtarzamy Bo˚e pozdrowienie, przyniesione przez archanio∏a
Gabriela Tej, którà Bóg wybra∏, by we
wznios∏y sposób wspó∏dzia∏a∏a w wielkim planie zbawienia.
Chwila zwiastowania by∏a dla NajÊwi´tszej Maryi Panny uprzywilejowanà chwilà spotkania z Bogiem, przygotowanà
u zarania dziejów, a która sta∏a si´ faktem,
gdy Maryja wypowiedzia∏a swoje tak.
Bóg Izraela, którego Maryja kocha∏a
g∏´boko i któremu wiernie s∏u˚y∏a, sta∏
si´ obecny, wkraczajàc w Jej ˚ycie z ca∏à
si∏à Swojej mi∏oÊci. Wskaza∏ Jej misj´,
czeka∏ na Jej odpowied˝ nie przymuszajàc Jej do niczego, odpowiedzia∏ na Jej
pytania. W tym spotkaniu Boga z Maryjà
rozkwit∏a ∑aska, która przepe∏nia∏a Jà od
chwili pocz´cia, i która czeka∏a chwili, by
móc zaczàç dzia∏aç dla dobra ludzkoÊci.
NajÊwi´tsza Maryja Panna jest dla
nas nie tylko wzorem, ale te˚ zapowiedzià tego, do czego wszyscy jesteÊmy powo∏ani, nowà ludzkoÊcià, w której Bóg
uczyni Swe mieszkanie. Maryja ˚y∏a
w Bogu, a Bóg w Maryi, jedna z Drugim
i Jeden dla drugiej, do tego stopnia, ˚e
anio∏ mówi: „Pan z Tobà”. W tym oddaniu zstàpi∏ Syn Bo˚y, by staç si´ Cz∏owiekiem, i znalaz∏ niepokalanà przestrzeƒ,
˚ywà Êwiàtyni´ Swojej obecnoÊci. Dzi´ki
pokornej zgodzie Maryi Ojciec powo∏a∏
do ˚ycia Zalà˚ek zbawienia, Jezusa Chrystusa, naszà nadziej´ i nasz pokój.
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Sàdz´, ˚e powinniÊmy zastanowiç si´
nad pozdrowieniem skierowanym ku
Maryi, poniewa˚ w Niej, jako nowej
ludzkoÊci, pozdrowienie to kieruje si´ do
ka˚dego z nas. Wszystkim nam Bóg wyznaczy∏ pewnà misj´, wszyscy wspó∏pracujemy z Nim dla zbawienia ludzkoÊci,
nikt nie jest wyjàtkiem i nikt nie mo˚e
uchylaç si´ od wspó∏pracy. Bóg niestrudzenie szuka robotników do Swojego
˚niwa, ludzi prostych i dobrej woli.
Poprzez chrzest my równie˚ stajemy
si´ „pe∏ni ∏aski”, i powinniÊmy rozwinàç
talenty, które niesie ze sobà ∏aska chrztu
Êwi´tego. W jaki sposób? Sam Bóg nam
to wska˚e, w chwili naszego spotkania
z Nim, w chwili, kiedy wkroczy On
w nasze ˚ycie, jak w ˚ycie Maryi, by objawiç nam nasze przeznaczenie, by prosiç nas o zgod´. Dla ka˚dego spotkanie
to jest innym doÊwiadczeniem, poniewa˚
Bóg ukazuje si´ ka˚demu wedle Swej
màdroÊci, ka˚dy s∏yszy we w∏asnym ˚yciu Bo˚e pozdrowienie. W∏aÊciwie ca∏e
˚ycie chrzeÊcijanina powinno byç jednym radosnym spotkaniem z Bogiem,
który przemawia w naszym wn´trzu, odpowiada na pytania, wskazuje drog´.
Dlaczego wi´c mamy trudnoÊci ze spotkaniem Boga, a czasem wr´cz si´ przed
Nim bronimy? Dlatego, ˚e nie zmusza On
nikogo, by si´ z Nim spotka∏, ukazuje si´
i czeka na odpowied˝. „Oto stoj´ u drzwi
i ko∏acz´: jeÊli kto pos∏yszy mój g∏os i drzwi
otworzy, wejd´ do niego” (Ap 3, 20). To,
czy nasze ˚ycie osiàgnie pe∏ni´, czy rozkwitnie w nas ∑aska, zale˚y od Bo˚ego
wezwania i od naszej odpowiedzi, gdy˚
jedno nie mo˚e istnieç bez drugiego. Bóg
potrzebuje naszej bezwarunkowej zgody,
jak potrzebowa∏ zgody Maryi, by dokonaç
Swego dzie∏a. My jednak tak˚e potrzebujemy tej zgody, byÊmy byli szcz´Êliwi i stali
si´ narz´dziami zbawienia. Bez naszej
zgody na Niego, nie spe∏nimy si´ jako osoby, nie b´dziemy te˚ zdolni pomagaç innym, gdy˚ Jezus jasno nam powiedzia∏, ˚e
bez Niego nic nie mo˚emy uczyniç (J 15, 5).
Szcz´Êcia, które jest niczym innym,
jak pe∏nià ˚ycia, nie osiàga si´ poprzez
sztuczki czy magiczne zakl´cia, ale poprzez pokornà w´drówk´ ku Niemu, ufne oczekiwanie na Jego przyjÊcie, ofiar´
z nas samych, pe∏ne mi∏oÊci poszukiwanie Jego obecnoÊci i gotowoÊç przebycia
wraz z Nim i dla Niego prób, jakie stawia
przed nami ˚ycie. Tak postàpi∏a NajÊwi´tsza Maryja Panna. Jej ˚ycie by∏o
pe∏nà zgodà na wszystko, od zwiastowania po krzy˚, i Jej zgoda rozbrzmiewa

wcià˚ w chwale Raju, otwierajàc drog´
tym, którzy chcà iÊç za Jej przyk∏adem.
Wiele zawdzi´czamy Matce Boga
i naszej Matce, wiele zawdzi´czamy tej
Jej odwa˚nej i pokornej zgodzie. Ta sama
promienna droga otwiera si´ przed nami.
Bóg czeka na nas, by uczyniç nas Swoim
ludem, jak zapowiada to prorok: „Zawr´
z nimi przymierze pokoju... uczyni´ sobie
przybytek mi´dzy nimi na zawsze, wÊród
nich b´dzie moje mieszkanie: ja b´d´ ich
Bogiem, oni zaÊ moim ludem. Wszystkie
ludy b´dà wiedzia∏y, ˚e ja jestem Pan, który uÊwi´ci∏ Izrael, kiedy mój przybytek b´dzie mi´dzy nimi na zawsze” (Ez 37,26).
s. Stefania Caterina

ziemi. Po tamtym pierwszym spotkaniu
nieraz jeszcze mieliÊmy okazj´ si´ widzieç, jednak ju˚ z samej lektury Echa,
jeszcze zanim poznaliÊmy go osobiÊcie,
zrozumieliÊmy, ˚e by∏ to Bo˚y cz∏owiek.
Don Angelo, kap∏an i redaktor, cz∏owiek
szczodry, troskliwy i cierpliwy, a tak˚e
skrupulatny; by∏ jednak kimÊ znacznie
wi´cej, poniewa˚ ca∏e jego cz∏owieczeƒstwo nie mog∏o ukryç szczególnej roli, jakà odegra∏, przyczyniajàc si´ do triumfu
Niepokalanego Serca Maryi!
Dzi´kujemy Ci, don Angelo i dzi´kujemy Tobie, Maryjo, za to Twoje skromne narz´dzie, za Twoje Echo.
Beverly

Echo koƒczy 20 lat

Rok Eucharystyczny

Beverly Drabsch t∏umaczy Echo na angielski. Z pochodzenia Australijka, dzisiaj mieszka
we W∏oszech, z m´˚em
Romeo i piàtkà dzieci.
Jej Êwiadectwo mog∏oby
byç symboliczne dla wielu innych t∏umaczy, których skromna, a niezastàpiona praca sprawia, ˚e Echo dociera do
wszystkich krajów Êwiata.

„Niepozorna gazetka...”
„Z obfitoÊci serca mówià usta” (∑k 6, 45)
Nie wàtpi´, ˚e w sercu don Angelo by∏a tylko mi∏oÊç ku Maryi, pragnienie dobra dla dusz i Bo˚ej chwa∏y. W 1987 roku, wkrótce po pierwszej pielgrzymce do
Medziugorja wpad∏ nam do ràk numer
Echa. Na pojedynczej kartce, napisanej na
maszynie i skserowanej, znajdowa∏o si´
miesi´czne or´dzie wraz z komentarzem
niejakiego don Angelo z okolic Mantui...
Gazetka mia∏a niepozornà szat´ graficznà, zawiera∏a jednak obfity pokarm dla
duszy i dusza, raz go zakosztowawszy,
pragn´∏a wi´cej. Mà˚ i ja zamówiliÊmy
prenumerat´, chcàc otrzymywaç co miesiàc t´ niepozornà gazetk´. Pó˝niej postara∏am si´ tak˚e o wydanie angielskie, odpowiadajàc z czasem na apel o pomoc
w t∏umaczeniu. Poczàtkowo moja znajomoÊç z don Angelo by∏a wy∏àcznie telefoniczna. OsobiÊcie uda∏o mi si´ go poznaç,
dopiero kiedy przyjecha∏am do Medziugorja z pielgrzymkà. Przed wyjazdem
rozmawia∏am z nim przez telefon i wtedy
powiedzia∏, ˚e i on wybiera si´ do Medziugorja. Lubi´ myÊleç, ˚e to Mama u∏o˚y∏a owo spotkanie swoich dzieci: jego,
ojca i mnie, córki; tam, na b∏ogos∏awionej

Gdy KoÊció∏ sprawuje Eucharysti´, pamiàtk´ Êmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje si´ rzeczywiÊcie obecne i „dokonuje si´ dzie∏o naszego Odkupienia”. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujàce znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, ˚e
Jezus z∏o˚y∏ jà i wróci∏ do Ojca, dopiero
wtedy, gdy zostawi∏ nam Êrodek umo˚liwiajàcy uczestnictwo w niej, tak jakbyÊmy
byli w niej obecni. W ten sposób ka˚dy
wierny mo˚e w niej uczestniczyç i korzystaç
z jej niewyczerpanych owoców (Jan Pawe∏
II, Encyklika o Eucharystii, 11).
Poprzez mistyczne doÊwiadczenia spisane przez Catalin´ Rivas boliwijskà stygmatyczk´, Êwieckà Misjonark´ Eucharystycznego Serca Jezusa, a przet∏umaczone
i opracowane przez Mari´ Zboralskà, Pan
Jezus i Matka Bo˚a, pragnà nauczyç nas
owocnie uczestniczyç w tym najwi´kszym wydarzeniu naszego zbawienia, które uobecnia si´ w czasie ka˚dej Mszy Êw.
Dzi´kujemy Redakcji „Mi∏ujcie si´” za
udost´pnienie tego materia∏u.

Eucharystia na nowo odkryta
W Êwi´to Zwiastowania, kiedy wesz∏am do koÊcio∏a na Msz´ Êw., arcybiskup i kap∏ani wychodzili ju˚ z zakrystii.
Matka Bo˚a powiedzia∏a do mnie swoim
delikatnym, s∏odkim, kobiecym g∏osem:
Dzisiaj jest dzieƒ nauki dla ciebie. Pragn´, abyÊ si´ mocno skupi∏a ze wzgl´du
na to, czego doÊwiadczysz, poniewa˚ b´dziesz dzieliç si´ tym z ca∏à ludzkoÊcià.
Pierwszà rzeczà, na którà zwróci∏am
uwag´ by∏ chór pi´knych g∏osów, Êpiewajàcy z oddali. Chwilami muzyka zbli˚a∏a
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si´, a potem oddala∏a, tak jak szum wiatru.
Arcybiskup rozpoczà∏ Msz´ Êw. i kiedy
doszed∏ do aktu pokuty, Maryja powiedzia∏a: Z g∏´bi swojego serca proÊ Pana,
aby przebaczy∏ ci grzechy, którymi go obrazi∏aÊ. W ten sposób b´dziesz mog∏a godnie uczestniczyç w tym przywileju, jakim
jest Msza Êw. PomyÊla∏am: Jestem przecie˚ w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, nie dalej
jak wczoraj wyspowiada∏am si´. Matka
Bo˚a odpowiedzia∏a: MyÊlisz, ˚e od wczoraj nie obrazi∏aÊ Pana? Pozwól, ˚e przypomn´ ci par´ wydarzeƒ. (...) A ty mówisz,
˚e nie zrani∏aÊ Boga? Przysz∏aÊ w ostatniej chwili, kiedy celebransi wychodzili
w procesji odprawiaç Msz´ Êw. i zamierzasz uczestniczyç w Niej bez wczeÊniejszego przygotowania... Dlaczego wy
wszyscy przychodzicie w ostatniej chwili?
PowinniÊcie przychodziç wczeÊniej, aby
pomodliç si´ i poprosiç Pana, aby zes∏a∏
Swojego Ducha Âwi´tego, by On móg∏
obdarzyç was pokojem i oczyÊciç was od
ducha tego Êwiata, od waszych niepokojów, problemów i rozproszenia. On czyni
was zdolnymi prze˚yç ten tak Êwi´ty moment. (...) Przecie˚ to jest najwi´kszy z cudów. PrzyszliÊcie prze˚ywaç moment, kiedy Najwy˚szy Bóg daje swój najwi´kszy
dar, a nie umiecie tego doceniç.
Poniewa˚ by∏ to dzieƒ Êwiàteczny
w koÊciele rozbrzmia∏a Chwa∏a na wysokoÊci. Matka Bo˚a powiedzia∏a: Uwielbiaj i b∏ogos∏aw z ca∏ej swojej mi∏oÊci
Âwi´tà Trójc´, uznajàc, ˚e jesteÊ jednym
z Jej stworzeƒ.
Nastàpi∏ moment Liturgii S∏owa i Maryja kaza∏a mi powtórzyç: Panie, dzisiaj
chc´ s∏uchaç Twojego S∏owa i przynieÊç
obfity owoc. Prosz´, aby Twój Duch
Âwi´ty oczyÊci∏ wn´trze mojego serca,
aby Twoje S∏owo wzrasta∏o i rozwija∏o
si´ w nim. Potem NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a: Chc´, abyÊ uwa˚a∏a na czytaniach i na ca∏ej homilii. Pami´taj, o tym,
co mówi Biblia, ˚e S∏owo Bo˚e nie wraca, dopóki nie wyda plonu. JeÊli b´dziesz
pilnie s∏uchaç, cz´Êç z tego, co us∏yszysz
pozostanie w tobie. PowinnaÊ spróbowaç
przywo∏ywaç przez ca∏y dzieƒ te s∏owa,
które zrobi∏y na tobie wra˚enie. Czasem,
to mogà byç dwa wersy, innym razem
lektura ca∏ej Ewangelii, a czasem tylko
jedno s∏owo. Smakuj je przez reszt´ dnia,
a stanie si´ to cz´Êcià ciebie. ˙ycie zmienia si´, jeÊli pozwoli si´, aby S∏owo Bo˚e
przemienia∏o osob´.
Chwil´ pó˝niej, nastàpi∏o ofiarowanie
i Matka Bo˚a powiedzia∏a: Módl si´ w ten
sposób: Panie, ofiarowuj´ Ci si´ ca∏a, ta-

ka, jakà jestem, wszystko, co mam i co mog´. Wszystko wk∏adam w Twoje r´ce. Bo˚e
Wszechmogàcy, przez zas∏ugi Twojego Syna, przemieƒ mnie. Prosz´ Ci´, za mojà rodzin´, dobrodziejów, za wszystkich ludzi,
którzy walczà przeciw nam, za tych, którzy
polecali si´ moim modlitwom. Nagle, zacz´∏y si´ podnosiç jakieÊ postacie, których
wczeÊniej nie widzia∏am. Wyglàda∏o to
tak, jakby ze strony ka˚dej osoby obecnej
w katedrze, wsta∏a inna osoba i wkrótce
koÊció∏ zape∏ni∏ si´ m∏odymi, pi´knymi
lud˝mi. Byli ubrani w lÊniàco bia∏e szaty.
Ruszyli wszyscy do nawy g∏ównej, a potem poszli w kierunku o∏tarza.
Matka Bo˚a powiedzia∏a: Patrz. To sà
Anio∏owie Stró˚e ka˚dej z osób, która znajduje si´ w koÊciele. To w∏aÊnie w tym momencie twój Anio∏ Stró˚ zanosi twoje dary
i proÊby przed o∏tarz Pana. Mieli bardzo
pi´kne, niemal kobiece rysy twarzy, zaÊ
wzrost, budowa cia∏a oraz r´ce by∏y m´skie. Ich nagie stopy nie dotyka∏y ziemi.
Cz´Êç z nich nios∏a jakby z∏otà mis´
z czymÊ, co promieniowa∏o czystym, z∏otym Êwiat∏em. NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a: To sà Anio∏owie Stró˚e tych ludzi,
którzy ofiarujà Msze Êw. w wielu intencjach, i którzy sà Êwiadomi tego, co znaczy
ta celebracja. Oni majà coÊ do ofiarowania Panu. Ofiaruj siebie w tym momencie... podaruj swoje ˚ale, bóle, nadzieje,
smutki, radoÊci, proÊby. Pami´taj, ˚e Msza
Êw. ma nieskoƒczonà wartoÊç. Z tego
wzgl´du bàd˝ hojna w ofiarowywaniu
i w proÊbach. Za pierwszymi Anio∏ami,
post´powali nast´pni, którzy mieli puste
r´ce. Matka Bo˚a powiedzia∏a: To sà Anio∏owie Stró˚e ludzi, którzy sà tutaj, ale nigdy
nic nie ofiarujà. Nie sà zainteresowani
prze˚ywaniem ka˚dego momentu Mszy Êw.
i nie majà daru do zaniesienia przed o∏tarz
Pana. Na koƒcu procesji szli Anio∏owie,
którzy byli dosyç smutni, z r´kami splecionymi na modlitwie, ale ze spuszczonym
wzrokiem. To sà Anio∏owie Stró˚e ludzi,
którzy sà tutaj, ale którzy przyszli z obowiàzku, bez pragnienia uczestniczenia we
Mszy Êw. Anio∏owie idà dalej smutni, poniewa˚ nie majà nic do z∏o˚enia na o∏tarzu,
poza w∏asnymi modlitwami. (...) Nie zasmucaj swojego Anio∏a Stró˚a. ProÊ o wiele, ale nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Pami´taj, ˚e ofiara, która najbardziej
si´ podoba Panu, to ta, gdy samà siebie
ofiarujesz jako ofiar´ ca∏opalnà, tak aby
Jezus móg∏ przemieniç ciebie przez Swoje
zas∏ugi. Co mo˚esz ofiarowaç Ojcu sama
z siebie? NicoÊç i grzech. Ojcu podobajà
si´ ofiary po∏àczone z zas∏ugami Jezusa.

Nastàpi∏ koƒcowy moment Prefacji
i kiedy wierni odmawiali: Âwi´ty, Âwi´ty,
Âwi´ty, nagle wszystko, co znajdowa∏o
si´ z ty∏u celebransów znikn´∏o. Za lewà
stronà arcybiskupa pojawi∏y si´ tysiàce
anio∏ów. Ubrani byli w tuniki podobne
do bia∏ych szat kap∏anów czy ministrantów. Wszyscy oni ukl´kli z r´koma z∏àczonymi na modlitwie i sk∏aniali g∏owy,
oddajàc czeÊç. S∏ychaç by∏o pi´knà muzyk´, tak jakby liczne chóry z ró˚nymi
g∏osami Êpiewa∏y razem z lud˝mi: Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty.
(cdn)

Ojcze –
aby stanowili jedno
Duchu Âwi´ty, prosz´, ˚ebyÊ Ty pomóg∏ ka˚demu odczytaç to s∏owo jako
skierowane osobiÊcie do siebie, a nie do
sàsiada. Amen.

7 Grzechów przeciw jednoÊci (cd)
Trzeci grzech przeciw jednoÊci:
brak szczeroÊci
Zastanówmy si´, jak reagujemy, kiedy
dochodzi do jakiegoÊ wewn´trznego
konfliktu w grupie. Co robi´, co si´
wówczas we mnie dzieje? Czy nie jest
tak, ˚e „chowam g∏ow´ w piasek”, stosujàc metod´ strusia? Czy nie brakuje mi
szczeroÊci, by otwarcie przedstawiç
pewne sprawy? Czy nie mówimy sobie,
˚e samo si´ to jakoÊ rozwià˚e?
Jednym z zaanga˚owaƒ, do których
mnie Pan Bóg wezwa∏, jest pismo formacyjne „Pastores”. Mniej wi´cej przed rokiem okaza∏o si´, ˚e wydawnictwo, które,
do tej pory wydawa∏o to pismo, przestanie
je wydawaç. Zastanawia∏em si´, gdzie zosta∏ pope∏niony b∏àd, ˚e tak si´ sta∏o. Teraz,
z perspektywy roku widz´, ˚e b∏àd polega∏
w∏aÊnie na braku szczeroÊci. Kiedy ujawnia∏y si´ pewne konflikty, wycofywaliÊmy
si´ i liczyliÊmy na to, ˚e samo si´ rozwià˚e. Owszem, samo si´ rozwiàza∏o – wydawnictwo zakoƒczy∏o z nami wspó∏prac´.
UfaliÊmy, ˚e jest to Bo˚e dzie∏o. Nie chcieliÊmy niczego zaniedbaç. Kiedy szukaliÊmy nowego wydawcy, zobaczy∏em, jak
wa˚ne jest, ˚eby szczerze i odwa˚nie stawiaç pewne sprawy. Przez rok Pan Bóg
mnie tego uczy∏. Rozmawia∏em z trzema
wydawnictwami, które jak sàdzi∏em mogà
przejàç „Pastores”. Najpierw rozmawia∏em z jednym wydawnictwem. Wydawa∏o
si´, ˚e jest ono dane nam od Boga, ale rozmawia∏em z nimi tak nieÊmia∏o, ˚e po pó∏
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roku „dali nam kosza”. Zwróci∏em si´ do
drugiego wydawnictwa. Wydawa∏o si´, ˚e
tym razem jasno i otwarcie stawiam sprawy zwiàzane z wydawaniem pisma. Okaza∏o si´ jednak, ˚e nie wszystko by∏o jasne
i klarowne dla dyrektora tego wydawnictwa i w pewnym momencie znowu dosz∏o
do rozstania. Prawd´ powiedziawszy, by∏em ju˚ nieco zdesperowany. Rok si´ koƒczy∏. Zaczà∏em goràco modliç si´ w tej
sprawie i wtedy zrozumia∏em, ˚e sprawy
trzeba stawiaç szczerze, jasno i odwa˚nie.
W rozmowie z trzecim, ostatnim wydawnictwem postanowi∏em tak w∏aÊnie zrobiç.
Nie tylko rozmawia∏em, ale to, o czym mówi∏em, zapisywa∏em, ˚eby zostawa∏ Êlad,
o czym rozmawialiÊmy, co ustaliliÊmy, ˚eby pó˝niej nie by∏o niejasnoÊci. By∏o to
mo˚e niewygodne i dla mnie, i dla wydawnictwa, ale z perspektywy czasu widz´, ˚e
by∏o to bardzo istotne.
Pan przestrzega: „Biada wam, uczeni
w PiÊmie i faryzeusze, ob∏udnicy! Bo podobni jesteÊcie do grobów pobielanych,
które z zewnàtrz wyglàdajà pi´knie, lecz
wewnàtrz pe∏ne sà koÊci trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy, z zewnàtrz jesteÊcie uczciwi, lecz wewnàtrz pe∏ni jesteÊcie ob∏udy i nieprawoÊci” (Mt 23, 27).
JeÊli ca∏y mój wysi∏ek b´dzie skierowany
na to, ˚eby zachowaç pozory, to mo˚e si´
okazaç, ˚e idzie on w fa∏sz, w budowanie
fasady, a ukryty konflikt, jak rak, mo˚e toczyç ca∏y organizm, wspólnot´, czy nawet
szersze Êrodowisko. Mo˚na byç pewnym,
˚e w którymÊ momencie problem wybuchnie ze zdwojonà si∏à i mo˚e nastàpiç
detonacja, która bardzo ludzi porani.
Co jest lekarstwem na t´ sytuacj´?
PrzejrzystoÊç, szczeroÊç, podejmowanie
i rozwiàzywanie powstajàcych konfliktów. Jest rzeczà normalnà, ˚e gdzie sà ludzie, tam b´dà konflikty i trudnoÊci. Nie
trzeba si´ ich baç, uciekaç przed nimi lub
chowaç g∏owy w piasek. Konflikty
i trudnoÊci sà po to, ˚eby przed nimi stawaç i rozwiàzywaç je w duchu Jezusa
(por 25.05.00 – przyp. Red.).
Ks. Miros∏aw Cholewa

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Raj jest ju˚ tutaj, na ziemi
Wywiad z Vickà
3 wrzeÊnia Vicka najstarsza z widzàcych skoƒczy∏a 40 lat. Popularna polska

piosenka mówi: „40 lat min´∏o jak jeden dzieƒ, nie
mów, ˚eÊ prze˚y∏ po∏ow´,
ale ˚e dopiero pó∏”. W jakiÊ nieformalny sposób 40tk´ traktuje si´ jako granic´ po∏owy ˚ycia. Dla Vicki
w tej „po∏owie” ˚ycia ponad po∏ówka (23 lata) to
codzienne spotkania z Matkà Bo˚à. Spotka∏yÊmy si´
w dniu jej urodzin. By∏a pogodna, uÊmiechni´ta, ch´tna do rozmowy. Nawet w tym szczególnym dniu nie chcia∏a zawieÊç pielgrzymów, którzy przybyli, by pos∏uchaç opowieÊci o jej spotkaniach z Matkà Bo˚à.
Vicka, Matka Bo˚a przybywa na
ziemi´ ju˚ od 23 lat i jak dotàd wiele
nam ofiarowa∏a. Niektórzy pielgrzymi
wcià˚ jednak ograniczajà si´ tylko do
próÊb i nie zawsze s∏uchajà poleceƒ
Maryi: „A co mi dasz?”. Jakie jest twoje doÊwiadczenie w tym wzgl´dzie?
V: Cz∏owiek nieustannie czegoÊ poszukuje. JeÊli prosimy Maryj´, która jest
naszà matkà, o prawdziwà i szczerà mi∏oÊç, Ona zawsze ch´tnie nam jà da, ale
w zamian oczekuje czegoÊ równie˚ od
nas. Czuj´, ˚e dzisiaj w sposób szczególny prze˚ywamy czas wielkiej ∏aski, kiedy cz∏owiek powinien nie tylko ˚àdaç,
ale tak˚e dzi´kowaç i dawaç. Nie jesteÊmy jeszcze Êwiadomi tego, ile radoÊci
mieÊci si´ w dawaniu. JeÊli poÊwi´cam
si´ dla Gospy (poniewa˚ Ona prosi mnie
o to), nie szukajàc niczego dla siebie,
a potem prosz´ o coÊ dla innych, odczuwam w sercu wyjàtkowà radoÊç i widz´,
˚e Matka Bo˚a jest zadowolona. Maryja
cieszy si´ zarówno wtedy, gdy daje, jak
i wtedy, gdy otrzymuje. Cz∏owiek musi
si´ modliç i poprzez modlitw´ ofiarowywaç samego siebie: ca∏a reszta b´dzie mu
dana w odpowiednim czasie.
Zwykle jednak cz∏owiek stara si´
unikaç cierpienia.
V: Matka Bo˚a nieraz wyjaÊnia∏a, ˚e
kiedy Bóg daje nam krzy˚ – chorob´, cierpienie itp. – powinniÊmy przyjàç to jako
wielki dar. On dobrze wie, dlaczego powierza nam krzy˚ i kiedy ma nas od niego
uwolniç: Pan chce od nas jedynie cierpliwoÊci. Gospa tak o tym mówi: „Kiedy
nadchodzi dar krzy˚a, nie jesteÊcie gotowi
na jego przyj´cie, mówicie zawsze: dlaczego spotyka to w∏aÊnie mnie, a nie kogoÊ innego? GdybyÊcie jednak zacz´li si´
modliç i dzi´kowaç, mówiàc: Panie, dzi´kuj´ Ci za ten dar. JeÊli chcesz daç mi coÊ

jeszcze, jestem gotów to
przyjàç, ale prosz´ Ci´, dodaj mi te˚ si∏ do d˝wigania
mego krzy˚a cierpliwie
i z mi∏oÊcià... wówczas zagoÊci w was pokój. Nie mo˚ecie sobie nawet wyobraziç,
jak wielkà wartoÊç ma w Bo˚ych oczach wasze cierpienie!” Jest bardzo wa˚ne, by
modliç si´ za tych, którzy nie
umiejà przyjàç krzy˚a: potrzebujà oni naszych modlitw, zaÊ my sami, poprzez nasze ˚ycie
i nasz przyk∏ad, mo˚emy wiele sprawiç.
Czasami bywajà cierpienia moralne
lub duchowe, z którymi nie jesteÊmy
w stanie sobie poradziç. Czego nauczy∏aÊ si´ od Gospy przez te lata?
V: Musz´ powiedzieç, ˚e ja sama jestem ogromnie szcz´Êliwa, poniewa˚
czuj´ w sobie wielkà radoÊç i pokój. Cz´Êciowo jest to mojà zas∏ugà, poniewa˚
staram si´ byç zadowolona, ale przede
wszystkim pomaga mi w tym mi∏oÊç
Matki Bo˚ej. Maryja ˚àda prostoty, pokory, skromnoÊci... Na ile tylko mog´,
staram si´ ca∏ym sercem ofiarowywaç
innym to, co daje mi Matka Bo˚a.
W twoich Êwiadectwach cz´sto opowiadasz, ˚e kiedy Matka Bo˚a zabra∏a
ci´, by ci pokazaç raj, przebyliÊcie coÊ
w rodzaju „przejÊcia”. MyÊl´ jednak,
˚e jeÊli ofiarowujemy samych siebie
i staramy si´ wykroczyç poza cierpienie, takie przejÊcie dokonuje si´ równie˚ w naszych duszach, nieprawda˚?
V: OczywiÊcie! Gospa powiedzia∏a, ˚e
raj prze˚ywa si´ ju˚ tu, na ziemi, a potem
jest to po prostu dalszy ciàg. „PrzejÊcie”
jest jednak bardzo wa˚ne: jeÊli ju˚ tutaj
prze˚ywam raj i odczuwam go w moim
sercu, jestem gotowa umrzeç w ka˚dej
chwili, kiedy tylko Bóg mnie powo∏a,
bez stawiania Mu ˚adnych warunków.
Pragnie On zastaç nas gotowymi ka˚dego dnia, choç nikt nie wie, kiedy ów
dzieƒ nastàpi. „Wielkie przejÊcie” nie
jest wi´c niczym innym, jak naszà gotowoÊcià. Niektórzy jednak walczà z myÊlà
o Êmierci i stawiajà jej opór. Dlatego
Bóg, poprzez cierpienie, ofiarowuje im
szans´: daje im czas i ∏ask´, by mogli
wygraç t´ wewn´trznà walk´.
Czasem jednak zwyci´˚a strach.
V: To prawda, ale strach nie pochodzi
od Boga! Gospa powiedzia∏a kiedyÊ:
„JeÊli odczuwacie w sercu radoÊç, mi∏oÊç, zadowolenie, oznacza to, ˚e owe
uczucia pochodzà od Boga. JeÊli jednak
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doznajecie niepokoju, niezadowolenia,
nienawiÊci, napi´cia, musicie wiedzieç, ˚e
pochodzà one od drugiej strony”. Dlatego powinniÊmy zawsze umieç rozró˚niaç, i gdy tylko niepokój zacznie drà˚yç
w naszym umyÊle, sercu i duszy, musimy
natychmiast odrzuciç go precz. Najlepszà
bronià na jego odp´dzenie jest ró˚aniec
w r´ku, modlitwa odmawiana z mi∏oÊcià.
Mówisz o Ró˚aƒcu, ale jest przecie˚
mnóstwo innych modlitw...
V: Z pewnoÊcià. Gospa zaleca nam
jednak Ró˚aniec, a skoro Ona tak sugeruje, oznacza to, ˚e szczególnie go lubi!
Choç oczywiÊcie ka˚da modlitwa jest
dobra, o ile tylko p∏ynie z serca.
Powiedz nam coÊ o milczeniu.
V: To b´dzie doÊç trudne, poniewa˚ ja
rzadko kiedy milcz´! Nie dlatego, ˚ebym
nie lubi∏a milczeç, wr´cz przeciwnie,
uwa˚am, ˚e milczenie jest bardzo dobrà
rzeczà: cz∏owiek mo˚e wtedy dokonaç
rachunku sumienia, mo˚e skupiç si´
i ws∏uchaç w Boga. Mojà misjà jest jednak spotykanie si´ z lud˝mi, a ka˚dy
oczekuje ode mnie jakiegoÊ s∏owa. Najwi´ksze milczenie zapada, kiedy w pewnym momencie mojego Êwiadectwa prosz´ ludzi, aby umilkli, podczas gdy ja
modl´ si´ za wszystkie ich problemy
i k∏opoty. W dzisiejszym Êwiecie cz∏owiek nie ma czasu, by zatrzymaç si´ i pomodliç w milczeniu, dlatego zach´cam
do takiego doÊwiadczenia, gdy˚ dzi´ki
niemu cz∏owiek mo˚e choç troch´ si´ odnale˝ç i zajrzeç w swoje wn´trze. Potem,
stopniowo, sumienie wyda swój owoc.
Ludzie mówià, ˚e sà bardzo zadowoleni,
poniewa˚ czujà si´ wtedy tak dobrze,
jakby byli w raju.
Wydaje mi si´ jednak, ˚e czasem,
kiedy te chwile „wiecznoÊci” dobiegajà koƒca, ludzie znów zaczynajà g∏oÊno mówiç, rozpraszajà si´, gubiàc
gdzieÊ ∏ask´, którà otrzymali podczas
modlitwy...
V: Niestety! Gospa tak o tym mówi:
„Moje or´dzie cz´sto wchodzi wam jednym uchem, a wychodzi drugim, tak, ˚e
w sercu nic nie pozostaje!”. Wa˚ne sà
nie uszy, ale serce: jeÊli cz∏owiek pragnie
si´ zmieniç, tutaj ma wiele sposobnoÊci
ku temu; jeÊli jednak pragnie dla siebie
tylko tego, co najlepsze, pozostajàc egoistà, niweczy s∏owa Maryi.
Opowiedz o milczeniu Maryi: jak
wyglàdajà dzisiaj wasze spotkania:
modlicie si´? rozmawiacie?
V: Nasze spotkania najcz´Êciej sk∏adajà si´ wy∏àcznie z modlitwy. Matka Bo-

˚a bardzo lubi odmawiaç Wierz´ w Boga,
Ojcze nasz, Chwa∏a Ojcu... Âpiewamy
tak˚e razem: wcale tak du˚o nie milczymy! Poczàtkowo Maryja wi´cej mówi∏a,
teraz woli modlitw´.
Wspomina∏aÊ wczeÊniej o radoÊci.
Wspó∏czesny cz∏owiek bardzo jej potrzebuje, cz´sto jednak pozostaje
smutny i niezadowolony. Co byÊ zaproponowa∏a?
V: JeÊli modlimy si´ szczerym sercem,
aby Pan da∏ nam radoÊç, nigdy jej nam
nie zabraknie. W 1994 r. mia∏am ma∏y
wypadek: poparzy∏am si´, ratujàc przed
p∏omieniami babci´ i siostrzeƒca. Moje
obra˚enia by∏y naprawd´ ci´˚kie: ogieƒ
objà∏ mi ramiona, piersi, twarz, g∏ow´...
W szpitalu w Mostarze od razu powiedziano mi, ˚e niezb´dna b´dzie operacja
plastyczna. Jeszcze w ambulansie poprosi∏am mam´ i siostr´: zaÊpiewajcie coÊ!
By∏y zaskoczone: jak mo˚esz Êpiewaç
w takiej chwili, nie widzisz, jaka jesteÊ
oszpecona? Odpowiedzia∏am: ale˚ radujcie si´, podzi´kujmy Bogu! Gdy dotar∏am do szpitala, poinformowano mnie, ˚e
nie tknà si´ niczego... Przyjació∏ka, widzàc mnie, powiedzia∏a: wyglàdasz
okropnie, przecie˚ nie mo˚esz taka zostaç! Odpar∏am jednak pogodnie, ˚e jeÊli
Bóg zechce, bym taka zosta∏a, przyjm´ to
w spokoju. JeÊli zaÊ zechce, bym w pe∏ni
wyzdrowia∏a, znaczy to, ˚e owo zdarzenie by∏o darem, gdy˚ pozwoli∏o mi uratowaç babci´ i dziecko. Oznacza to te˚, ˚e
rozpocz´∏a si´ dla mnie misja, którà ma
byç wy∏àcznie s∏u˚ba Bogu. Uwierz mi:
po miesiàcu nie by∏o ju˚ ˚adnego Êladu,
najmniejszej nawet blizny! By∏am naprawd´ ogromnie szcz´Êliwa. Wszyscy
mówili do mnie: przeglàda∏aÊ si´ w lustrze? Ja zaÊ odpowiada∏am: nie i nie zamierzam... Ja przeglàdam si´ w moim
wn´trzu: wiem, ˚e tam jest moje lustro!
JeÊli cz∏owiek modli si´ sercem i z mi∏oÊcià, nigdy nie zabraknie mu radoÊci.
Dzisiaj jednak coraz bardziej poch∏aniajà nas sprawy, które wcale nie sà wa˚ne,
a uciekamy przed tym, co daje radoÊç
i szcz´Êcie. JeÊli rodziny na pierwszym
miejscu stawiajà sprawy materialne, nie
mogà mieç nadziei na radoÊç, poniewa˚
odbiera im jà materia; jeÊli jednak pragnà, aby Bóg by∏ Êwiat∏em, oÊrodkiem
i królem rodziny, o nic nie muszà si´ l´kaç: radoÊç sama w nich zapanuje. Matka Bo˚a smuci si´ jednak, poniewa˚
dzisiaj w rodzinach Jezus znajduje si´
na ostatnim miejscu, albo i wcale Go
w nich nie ma!

Byç mo˚e czasem wykorzystujemy
Jezusa, albo chcemy, aby by∏ taki, jakim Go oczekujemy.
V: To nie tyle wykorzystywanie, co
próba si∏. Zdarza si´, ˚e w ró˚nych sytuacjach mówimy: „Przecie˚ sam potrafi´
to zrobiç! Po co mam szukaç Boga, jeÊli
choç raz to ja mog´ byç na pierwszym
miejscu?”. To tylko z∏udzenie, poniewa˚ nigdy nie jest nam dane wyprzedziç
Boga; ale On jest tak dobry i prosty, ˚e
nam na to pozwala – tak jak post´puje
si´ z dzieckiem – bo wie, ˚e pr´dzej czy
pó˝niej wrócimy do Niego. Bóg daje
cz∏owiekowi zupe∏nà wolnoÊç, ale pozostaje otwarty i zawsze czeka na jego
powrót. Widzisz, ilu pielgrzymów przybywa tu ka˚dego dnia. OsobiÊcie nigdy
nie powiem nikomu: „Musisz zrobiç to
lub tamto, musisz uwierzyç, musisz poznaç Matk´ Bo˚à... Dopiero jeÊli mnie
poprosisz, to ci tak powiem, w przeciwnym razie postàpisz, jak nakazuje ci
twoja wolna wola. PomyÊl jednak, ˚e
nie znalaz∏eÊ si´ tu przypadkiem, gdy˚
wezwa∏a ci´ Gospa. To powo∏anie.
A zatem, jeÊli Matka Bo˚a ci´ tu przywiod∏a, oznacza to, ˚e i od ciebie czegoÊ
oczekuje! Sam, w twoim sercu, musisz
odkryç, co to takiego”.
Opowiedz o m∏odzie˚y. W Êwiadectwach cz´sto o niej wspominasz.
V: To prawda, bo sytuacja m∏odych
jest dziÊ bardzo, bardzo trudna. Matka
Bo˚a mówi, ˚e mo˚emy im pomóc jedynie poprzez naszà mi∏oÊç i modlitw´;
do nich zaÊ mówi: „Drodzy m∏odzi,
wszystko, czym Êwiat was dzisiaj kusi,
przeminie. Uwa˚ajcie: szatan chce wykorzystaç dla siebie ka˚dà wolnà chwil´”. W dzisiejszych czasach z∏y duch
jest szczególnie aktywny wÊród m∏odzie˚y i w rodzinach, które coraz bardziej pragnie zniszczyç.
W jaki sposób szatan oddzia∏ywuje
na rodziny?
V: Rodziny sà w niebezpieczeƒstwie,
poniewa˚ brak jest w nich dialogu, modlitwy, wszystkiego! Dlatego Matka Bo˚a pragnie, aby odnowiç modlitw´ w rodzinach, domaga si´, aby rodzice modlili si´ z dzieçmi, a dzieci z rodzicami, co
wytràci szatanowi broƒ z r´ki. Modlitwa
to podstawa rodziny. Gdyby rodzice
mieli czas dla dzieci, wszystko by∏oby
w porzàdku, dzisiaj jednak rodzice pozostawiajà dzieci samym sobie, aby mieç
wi´cej czasu dla siebie i dla ró˚nych
g∏upstw, a nie rozumiejà, ˚e w taki sposób dzieci si´ gubià.
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Dzi´kuj´ ci za rozmow´. Czy chcia∏abyÊ jeszcze coÊ dodaç?
V: To, ˚e b´d´ modli∏a si´ za was
wszystkich, a zw∏aszcza za czytelników
Echa Maryi: przedstawi´ was Matce Bo˚ej. Niech Królowa Pokoju pob∏ogos∏awi
was swoim pokojem i mi∏oÊcià. Goràce,
szczere pozdrowienie z serca Vicki.
s. Stefania Consoli

Rekolekcje
Równie˚ i w tym roku od 30.06 –
04.07.2004r odby∏y si´ drugie rekolekcje
dla Polaków prowadzone w Medziugorju
przez o. Tomislava Vlaszicia. Przedstawiaç b´dziemy jego konferencje i homilie
wyg∏oszone podczas tych rekolekcji. Rozpoczynamy od wprowadzajàcej Mszy Êw.
30.06.2004r.

Ofiarowanie swego ˚ycia
za naród polski
Wprowadzenie
Ubieg∏oroczne rekolekcje zosta∏y poÊwi´cone Ojcu Âwi´temu, obecne ofiarujemy w intencji narodu polskiego. Jest
bardzo wa˚ne, abyÊmy si´ ofiarowali
w intencji narodu polskiego, abyÊmy
w tych dniach prze˚ywali nasze wzniesienie si´ do Êwi´toÊci, abyÊmy si´ stali
narz´dziami Êwi´toÊci, abyÊmy uczestniczyli w pe∏ni w tajemnicach Bo˚ych.
Oznacza to uczestnictwo w ˚yciu Bo˚ym, w Êwi´toÊci Boga. Czy si´ z tym
zgadzacie? Dlatego musimy si´ wyrzec
z∏a, szatana. I w tych dniach b´dziemy
si´ uczyç jak z∏o wyrzuciç z samych siebie, ale tak˚e i z Polski. W taki sposób
b´dziemy si´ uczyç przechodziç poprzez
liturgi´ i wszystkie nasze modlitwy, aby
nasze uczestnictwo by∏o aktywne, ˚ywe.
Dlatego na poczàtku tej Mszy Êwi´tej
wyrzeknijmy si´ grzechu….
Homilia
Jako kap∏an by∏em tutaj w Medziugorju od poczàtku, od 1981 do 1984r.
Prze˚y∏em tutaj ró˚ne wydarzenia. Uczestniczy∏em w objawieniach, widzia∏em wiele znaków na niebie, nad miejscem objawieƒ. Pó˝niej wycofa∏em si´. Wycofa∏em
si´, poniewa˚ Pan chcia∏, abym si´ wycofa∏. Kiedy mia∏em odchodziç wydawa∏o mi
si´, ˚e zostawiam Matk´ Bo˚à, ˚e zostawiam bardzo wielkà Rzecz. I idàc przez to
˚ycie, do którego si´ mia∏em wycofaç, ka˚dego dnia odkrywa∏em Maryj´, odkrywa∏em Boga. I w tych latach powsta∏a równie˚ Wspólnota – Maryjo Królowo Pokoju

ca∏kowicie oddani Tobie. Sà to bracia i siostry w zakonie. Jest wiele ludzi Êwieckich
konsekrowanych. Wszyscy chcà iÊç drogà
Matki Bo˚ej i dotrzeç do Boga. I to,
o czym wam b´d´ mówi∏ w tych dniach,
jest naszym doÊwiadczeniem, doÊwiadczeniem podstawowym. Bardzo wa˚ne jest,
aby na poczàtku wam powiedzieç, ˚e oni,
jak równie˚ i ja, ofiarujemy swoje ˚ycie za
naród Polski. My b´dziemy ˚yç razem
z wami, ofiarujàc swoje ˚ycie. Nawet je˚eli nie b´dziemy tutaj z wami na spotkaniach, nasze ˚ycie b´dziemy ofiarowywaç
za Polsk´. B´dziemy si´ modliç, aby ca∏y
ten obiekt, który jest dla was przygotowany, mówi∏ wam o Maryi i o Bogu.
A teraz wrócimy do poczàtkowej refleksji. Czy przyjechaliÊcie zobaczyç
Matk´ Bo˚à? Powiedzia∏em mocne s∏owo, czy przyjechaliÊcie zobaczyç Matk´
Bo˚à? Tak. Jutro b´dziemy ten temat
zg∏´biaç. Czy przyjechaliÊcie, ˚eby odczuç obecnoÊç Matki Bo˚ej? Tak. Rzeczà
podstawowà jest to, ˚e Matka Bo˚a równie˚ chce odczuç was i chce, abyÊcie wy
jà czuli. Byç mo˚e s∏yszeliÊcie, ˚e na poczàtku objawieƒ byliÊmy przeÊladowani
przez komunistów. Ojciec Jozo by∏ uwi´ziony. A wiecie dlaczego? Poniewa˚ komuniÊci bali si´ ˚ywej Matki Bo˚ej. PrzeÊladowali nas, poniewa˚ komuniÊci bali
si´ Eucharystii ˚ywej. Maryja ukazywa∏a
si´ ˚ywa mi´dzy lud˝mi. Jezus jest ˚ywy
mi´dzy swoim ludem. Lud Bo˚y uczestniczy∏ ˚ywo w tych wszystkich ∏askach.
I lud odczuwa∏ obecnoÊç Maryi i Jezusa.
Ca∏y naród, wszyscy tutaj wierni, odczuwali obecnoÊç Maryi. Czy wy pragniecie
odczuç Matk´ Bo˚a? Tak. Je˚eli szczerze
b´dziecie tego pragnàç, to odczujecie,
spotkacie Maryj´, ale nie wystarczy tylko
Jà odczuç. Jest wa˚ne, aby wejÊç w zjednoczenie z Nià, poniewa˚ Ona przysz∏a
po to, aby doprowadziç nas do Boga.
Czyli to odczuwanie oznacza: odczuç Jej
obecnoÊç i przyjàç Jej or´dzia, aby dotrzeç, aby iÊç drogà do Boga. W postaci
Maryi my widzimy jak si´ ˚yje z Bogiem.
Dzisiejsze teksty liturgiczne: Am 5,
14-15; 21-24; Mt 8, 28-34, mówià
o dwóch op´tanych przez z∏ego ducha.
(Równie˚ tutaj sataniÊci dali si´ poznaç).
Kiedy zobaczyli, uwierzyli w obecnoÊç
Jezusa. Byli niezadowoleni, ˚e Jezus
przyby∏, wi´c powiedzieli, je˚eli nas
chcesz wyrzuciç, pozwól nam wejÊç w te
Êwinie. A Jezus zgodzi∏ si´ na to. Powiedzia∏: id˝cie. Z∏e duchy wesz∏y w Êwinie
i utopi∏y si´ w jeziorze. My mówimy, ˚e
sà to rzadkie przypadki op´tania przez

z∏ego ducha, ale te przypadki sà wp∏ywem z∏ego ducha na cz∏owieka.
W pierwszym czytaniu Bóg poprzez
proroka Amosa zwraca si´ do ludu, który jest praktycznie religijny, który praktykuje religi´. Lud, który ciàgle praktykowa∏ religi´, który si´ ofiarowa∏ mo˚e sprowadziç ∏ask´ Bo˚à, a kto jest daleko od
Boga – zostaje oboj´tny. To jest wp∏yw
ducha tego Êwiata. Matka Bo˚a przysz∏a
i objawi∏a si´ ludzkoÊci, aby pokazaç drog´ uwolnienia i wzniesienia, wyzwolenia
ludzkoÊci, w jaki sposób wyp´dzaç z∏e
duchy, jak wyzwoliç si´ z opresji demonicznych, z natr´ctw. Moja rada dla was
wszystkich, którzy uczestniczycie w tych
rekolekcjach jest, abyÊcie przyj´li takie
zachowanie, jak Matka Bo˚a przed Bogiem. Prorok Amos mówi: „szukajcie dobra a nie z∏a abyÊcie ˚yli, wtedy Pan Bóg
Zast´pów b´dzie z wami, tak jak to mówicie”. Szukajcie dobra. Co to jest dobro?
Tylko Bóg jest dobry. My nie mo˚emy
kochaç dobra, je˚eli nie kochamy Boga.
Nie mo˚emy byç zdrowi, Êwi´ci, doskonali, je˚eli nie kochamy Boga. Dla Êw.
Franciszka posiadanie Boga oznacza∏o
posiadanie wszystkiego.
Maryja wybra∏a Boga. Chcia∏a pe∏niç wol´ Bo˚à: niech mi si´ stanie wg
Twojej woli. Je˚eli chcecie iÊç drogà
szybkà, przyspieszonà do Boga, wybierzcie natychmiast Boga w sposób bezwarunkowy. Ale nad tym trzeba si´ zastanowiç. Kiedy modlicie si´ – czego
szukacie? Czy szukacie czegoÊ dla siebie,
czy szukacie Boga? Je˚eli b´dziecie szukaç Boga, je˚eli Go b´dziecie szukaç
dzieƒ i noc, je˚eli b´dziecie pragnàç wype∏niç Jego wol´, wtedy On b´dzie
dzia∏a∏ w pe∏ni w was i poprzez was.
Nie b´dziecie musieli prosiç o to, co
wam jest potrzebne, poniewa˚ On da
wam to wszystko, co wam b´dzie potrzebne w odpowiednim czasie.
W nas chrzeÊcijanach jest takie straszne
z∏o, ˚e kr´cimy si´ wokó∏ siebie. Kr´cimy
si´ wokó∏ spraw ziemskich. Dlatego jesteÊmy s∏abi, delikatni i nie mo˚emy si´
wznieÊç. Nie mo˚emy byç uzdrowieni.
Wybranie Boga jest podstawà do naszego uzdrowienia i naszego uwolnienia. W taki sam sposób w jaki Maryja
wybra∏a Boga, je˚eli my w taki sposób
wybierzemy Boga, przed nami b´dzie z∏o
uciekaç. I my b´dziemy mogli powiedzieç
z∏u – odejd˝, dlatego, ˚e w nas w naszym
wn´trzu b´dzie Moc Bo˚a, która nas
b´dzie wyzwalaç. W was b´dzie dzia∏a∏a
Moc Bo˚a, przez którà potraficie wyp´-
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dzaç z∏o z waszego narodu polskiego.
A to nie jest wcale ˚adna magia. To jest
wewnàtrz nas. Objawienia Matki Bo˚ej
sà tylko po to, by obudziç to, co jest
w nas, w dzieciach Bo˚ych. Dlatego daj´
wam jednà rad´ – szybko oddajcie
wszystkie problemy, powierzcie je Panu
Bogu i szukajcie Boga, a On b´dzie szuka∏ was. Wy Go b´dziecie odczuwaç,
a On b´dzie czu∏ was. W ten sposób znajdziecie Maryj´ ˚ywà poÊród was i znajdziecie Pana Jezusa ˚ywego poÊród was.
W ten sposób Bóg b´dzie z nami. Spróbujcie otworzyç wasze serca, wasze dusze
na t´ prawd´. W tych dniach nie jest wa˚ne ile modlitw odmówicie, ale jest bardzo
wa˚ne, aby ca∏e wasze jestestwo zosta∏o
otwarte, aby zobaczyç Boga, zobaczyç
Maryj´, zrozumieç, przyjàç. Ja wam b´d´
towarzyszy∏ z mojà modlitwà, z moim
ofiarowaniem si´ za was. Amen
Ofiarowanie
WyszliÊmy od Boga i w wolnoÊci powinniÊmy do niego powróciç, w ten sposób rodzimy si´ na nowo. W czasie Mszy
Êwi´tej ofiarowujemy si´ razem z Jezusem z ufnoÊcià, poniewa˚ Bóg nas kocha
i Bóg pragnie nas zbawiç, ratowaç. Panie,
przyjmij nas w Swoim Synu, wype∏nij
nas Swoim Âwi´tym Duchem. Spraw,
abyÊmy byli narz´dziami Twojej ∑aski,
aby Twój Duch dzia∏a∏ poÊród nas. Oddal
od nas wszelkie z∏o, oddal z∏o od innych
osób z naszych rodzin, z naszego narodu
i z ca∏ego Êwiata. Prosimy Ci´ o to przez
Jezusa – Syna Twego. Amen.
Nasza modlitwa dosi´gnie Boga, kiedy
nasze ˚ycie dosi´gnie Boga. Dlatego ca∏e nasze jestestwo powinno si´ wznosiç
do Boga i zjednoczyç si´ z Bogiem. Wtedy b´dziemy mogli odczuç Boga z nami.
Ojcze nasz....
Dzi´kczynienie
Panie, Ty pos∏a∏eÊ Swojà Matk´. Twoja mi∏oÊç dla nas jest przekazywana
przez Twojà Matk´, która jest ca∏a poÊwi´cona Bogu, a przez Boga ca∏a jest
przekazana nam. Tak, taka jest nasza
Matka. Dzi´kujemy, ˚e mo˚emy odczuç
Jej mi∏oÊç. Dzi´kujemy Ci, ˚e nas karmisz tà samà Mi∏oÊcià Ojca. Dzi´kujemy
Ci, ˚e nas uwalniasz od z∏a. Mo˚esz nas
wyzwoliç z naszego egoizmu, ˚ebyÊmy
byli ca∏kowicie oddani, ˚ebyÊmy ca∏kowicie nale˚eli do Boga. Dzi´kujemy Ci
Panie, ˚e b´dziesz nam towarzyszy∏, ˚e
b´dziesz z nami w tych dniach. Dzi´kujemy Ci, ˚e chcesz pozostaç ˚ywy poÊród nas, a my b´dziemy staraç si´ ˚yç
Twojà obecnoÊcià.

Koƒcowe b∏ogos∏awieƒstwo
Niech Bóg b∏ogos∏awi ka˚dego z was
abyÊcie mogli pozostawiç wszystkie wasze problemy i to, co was zajmuje. AbyÊcie mogli wszystkie wasze problemy oddaç Bogu. Niech was b∏ogos∏awi, abyÊcie
przede wszystkim Jego szukali. AbyÊcie
szukali Maryi poÊród was. Niech was b∏ogos∏awi, abyÊcie mogli doÊwiadczyç, ˚e
w Bogu jest ˚ycie, w Bogu jest zbawienie.
Niech was b∏ogos∏awi, abyÊcie mogli doÊwiadczyç, ˚e On pracuje w waszych rodzinach, ˚e pracuje w waszym KoÊciele,
ojczy˝nie, abyÊcie byli wype∏nieni radoÊcià. Aby Bóg pracowa∏ dla was, kiedy
wy pracujecie dla Boga. W imi´ Ojca,
i Syna i Ducha Âwi´tego Amen.

Serwis Rodzinny
Obory 2004
„Sta∏a”
Homilia ks. bpa Romana Marcinkowskiego
Czcigodni ojcowie Karmelici, gorliwi stró˚e tutejszego skarbu – Piety Oborskiej; umi∏owani bracia w kap∏aƒstwie
z ksi´dzem dziekanem; najdro˚si pielgrzymi przybyli do Obór z ró˚nych zakàtków ojczystej ziemi. Bàd˝cie pozdrowieni w tym cichym, spokojnym i uroczym zakàtku ziemi Dobrzyƒskiej,
w miejscu, w którym Matka Bo˚a w tajemnicach bolesnych swego ˚ycia jest
szczególnie wra˚liwa na bóle swych
dzieci i spieszy im z pomocà.
Dlaczego tu przyje˚d˚acie? Czego
wy tu szukacie? W imi´ czego pozostawiacie codziennoÊç by byç tu w Oborach
– w Sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej?
˙ycie nasze naznaczone jest wielorakim
cierpieniem, bólem, krzy˚em. Czy˚ codziennoÊç nasza pozbawiona jest k∏opotów, l´ków, obaw i zmagaƒ? Czy˚ ∏zy
smutku i przenikajàcego nas dog∏´bnie
bólu sà nam obce? Jak te krzy˚e, które
zwalajà si´ na nas, na mnie i na ciebie,
d˝wigaç? Jak z nimi ˚yç? Jak w nich odnale˝ç sens by si´ nie za∏amaç, nie straciç
wiary i zaufania do Boga? Ile˚ tych ludzkich, trudnych pytaƒ stoi przed nami.
JesteÊmy u Matki, która doskonale
zna ci´˚ar i wag´ krzy˚a i bólu, który
przeszywa∏ Jej Serce. Bo czy˚ mo˚e byç
coÊ bardziej bolesnego i tragicznego dla
matki, która patrzy na Êmierç swego Syna
i nie mo˚e mu pomóc? Patrzy na Jego
m´k´, konanie. Patrzy na blu˝nierców,

oprawców, katów zadajàcych moralnà
a w koƒcu fizycznà Êmierç Jej synowi.
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Matk´ Bo˚à, która stoi przy krzy˚u swojego
najukochaƒszego Syna. „Sta∏a” – jak pisze ewangelista. To s∏owo: „sta∏a” mówi
bardzo wiele. Mówi nam wszystko. Wyra˚a bowiem najpierw Jej ból, ból Matki
patrzàcej na ostatnie chwile ˚ycia Jezusa.
Czy˚ jesteÊmy w stanie zrozumieç i pojàç
Jej ból, zmagania z cierpieniem? Ten ból
nie za∏ama∏ Maryi. Nie powali∏ Jej na ziemi´. S∏owo „sta∏a” oznacza tak˚e Jej
m´stwo, odwag´ i wytrwa∏oÊç mimo wielu cierpieƒ i trudów. Staç przy kimÊ
w chwili najwi´kszego cierpienia, opuszczenia i Êmierci oznacza wspó∏czucie,
wsparcie, gotowoÊç pomocy, uczestnictwo i wiernoÊç a˚ do Êmierci. W Konstytucji o KoÊciele zosta∏a tak okreÊlona rola Maryi pod krzy˚em: „B∏ogos∏awiona
Dziewica sz∏a w pielgrzymce wiary
i utrzymywa∏a wiernie Swe zjednoczenie
z Synem a˚ do krzy˚a, przy którym, nie
bez postanowienia Boga, stan´∏a. Najg∏´biej ze swym Jednorodzonym Synem
wspó∏cierpia∏a i z ofiarà Jego ∏àczy∏a si´
matczynym duchem, z mi∏oÊcià godzàc
si´, aby doznawa∏a ofiarniczego wyniszczenia ˚ertwa z Niej narodzona”.
Siostry i bracia, czego nas uczy to maryjne s∏owo „sta∏a”? Pismo Âwi´te pomaga nam to odczytaç. Któ˚ nas mo˚e
od∏àczyç od mi∏oÊci Chrystusa? Utrapienie, ucisk, przeÊladowanie, krzy˚? Maryja,
stojàca pod krzy˚em mówi: nie, nic nas
nie mo˚e od mi∏oÊci Chrystusa od∏àczyç.
We wszystkim tym odnosimy zwyci´stwo dzi´ki Temu, który nas umi∏owa∏,
umi∏owa∏ a˚ do koƒca, a˚ do Êmierci,
a by∏a to Êmierç krzy˚owa. Za takà mi∏oÊç
mo˚na odp∏aciç tylko mi∏oÊcià, a˚ do koƒca. I tak uczyni∏a Ona, Maryja. By∏a wierna swemu Synowi a˚ do Êmierci, a˚ do
m´czeƒstwa, prawdziwa Panna Wierna
i Królowa M´czenników. O takà wiernoÊç, odwag´ i konsekwencj´ modli si´
KoÊció∏ s∏owami poety: chc´ pod krzy˚em
staç przy Tobie, z Tobà ∏àczyç si´ w ˚a∏obie i wylewaç zdroje ∏ez. Swojà obecnoÊcià pod krzy˚em Maryja uczy, ˚e to, co
autentycznie chrzeÊcijaƒskie mierzy si´
miarà krzy˚a, sprawdza si´ na krzy˚u,
w cierpieniu i w ofierze. Stan´ wi´c pod
krzy˚em gdy mnie ludzie krzywdziç b´dà
a s∏owa Twoje Jezu: odpuÊç im, bo nie
wiedzà, co czynià, nauczà mnie przebaczaç. Stan´ pod krzy˚em w opuszczeniu
swoim a s∏owa Twoje Jezu: oto syn Twój,
oto matka twoja, pokrzepià mnie w moim
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sieroctwie. Stan´ pod krzy˚em, gdy b´d´
konaç i z Tobà Jezu zawo∏am: Ojcze,
w r´ce Twoje oddaj´ ducha mojego. Panie, gdzie˚ ja pójd´ po nauk´, po rad´, po
pociech´, jeÊli nie do Ciebie? A gdzie je
znale˝ç mog´, jeÊli nie na krzy˚u, do którego przybi∏a Ci´ z∏oÊç moja? Nie odstàpi´ od niego, bo tam, pod krzy˚em, ˚yç
mog´ w pokoju, umieraç w mi∏oÊci?
Siostry i bracia, Jezus Chrystus
Swym krzy˚em i wezwaniem do pójÊcia
za Nim nie g∏osi apoteozy cierpi´tnictwa
ani negacji wszelkich ludzkich radoÊci,
nie ma upodobania w zn´caniu si´ nad
sobà i zadr´czaniu samego siebie. On
jednak wzywa ka˚dego z nas, gdy mówi: jeÊli kto chce iÊç za Mnà niech si´ zaprze samego siebie, niech co dnia we˝mie swój krzy˚ i niech Mnie naÊladuje.
Bo kto nie nosi swojego krzy˚a a idzie za
Mnà, ten nie mo˚e byç moim uczniem.
Kto nie bierze swego krzy˚a a idzie za
Mnà, nie jest mnie godzien. Chodzi tu,
umi∏owani siostry i bracia, o gotowoÊç
podj´cia codziennych trudów. Jezus domaga si´ wyrzeczenia jedynie tego
wszystkiego, co przeszkadza nam
w zjednoczeniu si´ z Nim. Wierne pójÊcie za Chrystusem wymaga ofiarnej mi∏oÊci, poÊwi´cenia, gotowoÊci na trud,
znoszenia ró˚nych przeciwnoÊci ˚yciowych, rezygnacji z egoizmu i ˚yciowego
wygodnictwa. Bez mi∏oÊci nie ma udanego ˚ycia. A wspó∏czesna kultura konsumpcyjna zara˚ona hedonizmem, kultem przyjemnoÊci, wygodnictwa i ideologià egoizmu usi∏uje podwa˚yç teologi´ krzy˚a, sens ofiary, pokuty, wyrzeczenia i cierpienia.
(cdn)

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Bioenergoterapia (cd)
Aby to zrozumieç, nale˚a∏oby podkreÊliç religijny charakter i genez´ metod
leczenia niekonwencjonalnego. Niektórzy uzdrowiciele od˚egnujà si´ od jakiejkolwiek religii i twierdzà, ˚e „bioenergia” czy te˚ „energia kosmiczna” jest
zjawiskiem z pogranicza fizyki i ˚e
wspó∏czesna nauka jeszcze nie jest w stanie owych zjawisk zbadaç. Inni – jak na
przyk∏ad uzdrawiacze pos∏ugujàcy si´
metodà reiki – przypisujà tej samej
„energii” natur´ niemal˚e boskà, jeszcze
inni nie ukrywajà religijnego charakteru
seansu uzdrowicielskiego i odmawiajà
modlitwy. Z tym, ˚e modlitwa modlitwie
nierówna. Cz´sto jest tak, ˚e oddanie pok∏onu jakiejÊ bli˚ej nieokreÊlonej energii

(przed podobiznà guru: Shri Ravi Shankara, Sai Baby, itp.) jest warunkiem skutecznoÊci „leczenia”. Najpierw ma byç
odÊpiewana mantra do jakiegoÊ bóstwa,
np. hinduskiego, potem pok∏on twarzà do
ziemi, a potem mo˚na mówiç o dzia∏aniu
uzdrawiajàcej energii. Zastanówmy si´
zatem, co za „energia” mo˚e przep∏ywaç przez r´ce takiego uzdrowiciela
Êwiadomie czy nieÊwiadomie oddajàcego si´ praktykom ba∏wochwalczym.
Zresztà, niektórzy uzdrowiciele mówià
wprost o nadprzyrodzonym charakterze
tej˚e energii i nie ukrywajà, ˚e pomaga
im jakiÊ bli˚ej nieokreÊlony „duch przewodnik”.
Podobnie wszelkie techniki „medyczne” przyby∏e z Azji – wszystkie bez wyjàtku podszyte sà elementami najró˚niejszych tamtejszych wierzeƒ, od szamanizmu syberyjskiego, po hinduizm i buddyzm: na przyk∏ad „leczenie misami tybetaƒskimi”. Tzw. „masa˚ d˝wi´kiem”
mnisi tybetaƒscy wykonujà w tamtejszych klasztorach od tysi´cy lat. Zabieg
leczniczy polega na nak∏adaniu na cia∏o
(lub trzymaniu nad cia∏em) mis o okreÊlonej wielkoÊci oraz delikatnym uderzaniu w nie. Wydobywajàcy si´ z naczyƒ d˝wi´k ma jakoby w∏aÊciwoÊci terapeutyczne, a jego pozytywne wibracje
leczà wszelkie mo˚liwe dolegliwoÊci.
Dope∏nieniem terapii jest d˝wi´k
dzwonków, który „ma dawaç po∏àczenie z niebem i ziemià”. Wielu ludzi poddaje si´ ufnie takim zabiegom, chocia˚
pewnie ci sami ludzie popukaliby si´
w g∏ow´, gdyby im powiedzieç, ˚e odzyskajà zdrowie i dobre samopoczucie, jak
si´ uderzy t∏uczkiem w patelni´.
KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˚e to przesada, ˚e bioenergoterapia jest dobra i nie
ma nic wspólnego z dzia∏aniem duchów.
W takim razie, dlaczego bioenergoterapeuci zawsze uczestniczà w targach ezoterycznych obok wró˚ek, astrologów,
magów, szamanów, itp.? Jak wyt∏umaczyç ich obecnoÊç na tego typu imprezach? Chyba tylko tym, ˚e identyfikujà
si´ z naukami tajemnymi. A to powinno
daç nam do myÊlenia. Niektórzy twierdzà, ˚e bioenergoterapeuci majà wrodzone zdolnoÊci naturalne, które posiada
ka˚dy cz∏owiek i ˚e ka˚dy mo˚e je w sobie rozwinàç przy pomocy odpowiednich çwiczeƒ i technik. ˙e owa tajemnicza „moc” promieniujàca z bioenergoterapeutów jest dobra, poniewa˚ uzdrawia.
W zwiàzku z tym nasuwa si´ kilka pytaƒ:
jeÊli sà to zdolnoÊci naturalne, to dlacze-

go znikajà po egzorcyzmach? I dlaczego
owa „moc” okazuje si´ wroga i niszczycielska, w przypadku gdy jakiÊ uzdrowiciel zaprzestaje swych praktyk, nawraca
si´, zaczyna si´ modliç, zwraca si´ o pomoc do egzorcysty? Jakie to sà odpowiednie çwiczenia i techniki? Osoby,
które porzuci∏y uprawianie bioenergoterapii cz´sto mówià, ˚e to nie one posiada∏y jakàÊ „moc”, tylko odwrotnie: ta
„moc” posiada∏a ich, panowa∏a nad nimi, sprawia∏a, ˚e cz´sto tracili kontrol´
nad w∏asnym cia∏em.
Istnieje wiele Êwiadectw osób uwik∏anych niegdyÊ w praktyki uzdrowicielskie, które po powrocie do ˚ycia sakramentalnego, by∏y na ró˚ny sposób dr´czone i przeÊladowane przez te same
„moce” czy „duchy przewodnie” dotychczas „przyjazne”. Jest to typowe zachowanie z∏ych duchów, które mszczà
si´ i dà˚à do zniszczenia osób, którym
dawniej sprzyja∏y, jeÊli zdecydujà si´ one
przejÊç na drugà stron´ barykady.
Zw∏aszcza jeÊli czynnie w∏àczajà si´
w walk´ duchowà poprzez modlitw´
i Êwiadectwo.
Bardzo zwodniczy jest fakt, ˚e cz´sto
uzdrowiciele nie odmawiajà wschodnich
mantr, tylko modlitwy chrzeÊcijaƒskie,
Ojcze nasz, ZdrowaÊ Maryjo, modlitwy
do Ducha Âwi´tego, na Êcianach umieszczajà Krzy˚, wizerunki Matki Bo˚ej
i Êwi´tych. Dotyczy to zw∏aszcza osób
„zamawiajàcych” choroby, uprawiajàcych ró˚ne formy medycyny zwanej „ludowà”. Trzeba wiedzieç, ˚e cz´sto modlitwa powiàzana jest tu z czynnoÊcià
o charakterze czysto magicznym, którà
poleca wykonaç „znachor” czy „babka”, np. wyrzuciç czy zniszczyç jakieÊ
zawiniàtko, na które zosta∏a rzekomo
przeniesiona choroba. Zdarza si´, ˚e znachor czy „szeptucha” odmawia modlitwy i jednoczeÊnie wodzi ma∏ym palcem
wokó∏ chorych miejsc. Tymczasem badania etnograficzne stwierdzajà fakt, ˚e
w∏aÊnie krwià z ma∏ego palca podpisuje
si´ cyrograf w zamian za moc i wiedz´
magicznà. Byç mo˚e te fakty nie sà ze
sobà powiàzane – jednak nie mo˚na wykluczyç takiej mo˚liwoÊci. I co z tego, ˚e
taka osoba modli si´ czy kreÊli znak
krzy˚a, skoro jednoczeÊnie wykonuje gesty czy czynnoÊci magiczne blu˝niàce,
obra˚ajàce Boga?
Nale˚y pami´taç, ˚e korzystanie z takich us∏ug jest jednoznaczne z dobrowolnym otwarciem si´ na dzia∏anie si∏ nieznanego pochodzenia i nieokreÊlonej na-
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tury, jest wr´cz inicjacjà religijnà. I tak na
przyk∏ad osoby stosujàce metod´ reiki,
zanim zacznà praktykowaç uzdrawiania,
przechodzà kursy i seminaria, podczas
których odbywajà si´ okreÊlone inicjacje
polegajàce na na∏o˚eniu ràk przez „mistrza” i mentalnym „wpisaniu” do wn´trza d∏oni adeptów okreÊlonych znaków,
dzi´ki którym stajà si´ „kana∏ami” tajemniczej energii uaktywniajàcej ró˚ne
zdolnoÊci paranormalne, takie jak: jasnowidzenie, widzenie chorób, czytanie
w myÊlach innych ludzi, „podró˚e astralne”, itp. Przyrównujà nawet owe inicjacje do Sakramentów i Zes∏ania Ducha
Âwi´tego. Mówià, ˚e uzdrawiajà jak Pan
Jezus, cytujàc przy tym Nowy Testament.
Owe kursy, seminaria i inicjacje sà oczywiÊcie p∏atne, podobnie zresztà jak seanse w gabinetach uzdrowicieli, nauka
w szko∏ach przygotowujàcych do uprawiania tego rodzaju „rzemios∏a”. To nic
innego jak wspó∏czesna wersja haniebnej
propozycji by∏ego maga Szymona, który
chcia∏ kupiç za pieniàdze dar Ducha
Âwi´tego (Dz 8,9-24).
Nie ka˚dy duch jest Duchem Âwi´tym i nie ka˚dy kto dokonuje uzdrowieƒ
powo∏ujàc si´ na Pana Jezusa czyni to
rzeczywiÊcie w Imi´ Bo˚e. Zdarzajà si´
i dziÊ uzdrowienia i cuda – ale zawsze
dzieje si´ to w kontekÊcie nawrócenia,
˚alu za grzechy, modlitwy, pokuty –
a nie na zamówienie i za pieniàdze,
wÊród przechwa∏ek i reklam zachwalajàcych umiej´tnoÊci uzdrowicieli. DoÊwiadczenie ksi´˚y egzorcystów staje si´
potwierdzeniem jak wielkà szkod´ ponoszà osoby korzystajàce z bioenergoterapii. Oto przyk∏ad chorego na nerki, 6 –
letniego ch∏opca, którego leczy∏ znany
w Polsce bioenergoterpeuta. Nerki uspokoi∏y si´, ale w krótkim czasie ch∏opiec
dozna∏ zeza oczu, z czym teraz nie mogà
poradziç sobie okuliÊci! W innym przypadku, gdy pewien m´˚czyzna „zareklamowa∏” u uzdrowiciela pogorszenie si´
stanu zdrowia swojej ˚ony zosta∏ pora˚ony tak wielkà z∏oÊcià, ˚e z bardzo dokuczliwym bólem g∏owy znalaz∏ si´
w szpitalu. W wielu przypadkach bioenergoterpeuci zwiàzani sà z praktykami
okultystycznymi. Nale˚y przestrzec
szczególnie przed metodà reiki. Negatywne skutki – szczególnie w sferze somatycznej – sà bardzo trudne do przezwyci´˚enia. I jeszcze jedna uwaga: usuwanie samego bólu bez uwzgl´dnienia
duchowego wymiaru cz∏owieka przynosi
mu szkod´. Cierpienie bowiem, w Bo-

˚ym planie cz´sto s∏u˚y nawróceniu,
oczyszczeniu i uÊwi´ceniu cz∏owieka.
Najwa˚niejsze jest uzdrowienie duszy.
A znakiem tego w dzia∏alnoÊci Chrystusa – jak i dzisiaj w ˚yciu KoÊcio∏a – staje si´ uzdrowienie cia∏a.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

Kàcik wydawniczy
Z Maryjà
na ojczystych
drogach Jezusa
Rozwa˚ania Ró˚aƒcowe o. Jozo Zovko ze zdj´ciami
Ziemi Âwi´tej
W roku Ró˚aƒcowym powsta∏a ju˚
ta ksià˚eczka, jako wyraz wdzi´cznoÊci
dla Boga Trójjedynego za dar chodzenia
po Ziemi Jezusa w czasie szczególnym:
od Niedzieli Palmowej po oktaw´ Wielkiej Nocy w Roku Jubileuszowym 2000.
DoÊwiadczenia tego czasu sà ciàgle ˚ywe, gdy˚ ˚ywy jest nasz Bóg, który
w postaci ludzkiej przyszed∏ na ziemi´
i zamieszka∏ na niej w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Uk∏ad rozwa˚aƒ nasunà∏ si´ sam: dobrze jest widzieç miejsce, w którym dokona∏a si´ tajemnica z ˚ycia Pana Jezusa i jej ewangeliczny opis, oraz obecna budowla, która
dla upami´tnienia tego miejsca powsta∏a.
W ten sposób 40 kolorowych fotografii
przedstawia te miejsca. Autorem rozwa˚aƒ jest o. Jozo Zovko.
Tytu∏ w bezpoÊredni sposób nie
wskazuje, ˚e sà to rozwa˚ania ró˚aƒcowe, ale przecie˚ ró˚aniec nie jest niczym
innym jak modlitwà rozwa˚ajàcà ˚ycie
Jezusa, w∏aÊnie w konkretnych miejscach i sytuacjach. Pragniemy w nich
przemierzyç Maryjny „ró˚aƒcowy
szlak” od Nazaretu-pocz´cia do Jerozolimy-zmartwychwstania i dlatego nadaliÊmy taki tytu∏: „Z Maryjà na ojczystych
drogach Jezusa”. Wielkim zaskoczeniem by∏o dla nas odnalezienie s∏ów Ojca Âwi´tego, zawartych w or´dziu na
XVIII Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˚y,
w których wyra˚a podobnà myÊl: „Wraz
z Nià, uczennicà Nauczyciela, podà˚ycie
za Jezusem drogami Palestyny, stajàc
si´ Êwiadkami Jego nauczania i cudów”.
Z okazji zakoƒczenia Roku Ró˚aƒca
Âwi´tego i imienin Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II, przes∏aliÊmy na Jego r´ce po-

wy˚sze rozwa˚ania ró˚aƒcowe. W odpowiedzi otrzymaliÊmy podzi´kowanie
i b∏ogos∏awieƒstwo Ojca Âwi´tego dla
wszystkich drogich Czytelników:
„Ojciec Âwi´ty, ˚yczàc Wydawnictwu „Królowa Pokoju”, aby przez
swojà dzia∏alnoÊci edytorskà przyczynia∏o si´ do chrzeÊcijaƒskiej formacji
czytelników i w ten sposób umacnia∏o
w nich ewangeliczne zasady ˚ycia
i post´powania, zawierza macierzyƒskiej opiece Maryi, Matki Syna Bo˚ego Redakcj´ i Jej Wspó∏pracowników, oraz z serca wszystkim udziela
Apostolskiego B∏ogos∏awieƒstwa.

˙yczymy wszystkim, tym którzy mieli t´ ∏ask´ i chodzili po Ziemi Âwi´tego,
a szczególnie tym, którym mo˚e nigdy
nie b´dzie dane tam byç, aby przez ten
modlitewnik do medytowania mogli doÊwiadczyç pielgrzymowania po ojczystych drogach Jezusa.
Ewa

ECHO ARCHIWUM
MEDZIUGORJE 11 (cd)
Niezale˚nie od ceny, jakà przyjdzie im
za to zap∏aciç, nie mogà jednak nie odpowiedzieç na wezwanie do pokoju i nawrócenia, b´dàce istotà chrzeÊcijaƒskiego or´dzia powtarzanego z takà mi∏oÊcià
przez Maryj´, która domaga si´, by szerzyç je wÊród ludzi. „B∏ogos∏awione stopy tych, którzy g∏oszà pokój”. „Nie mo˚emy nie mówiç tego, co widzieliÊmy
i co s∏yszeliÊmy”, w tym „trzeba bardziej
s∏uchaç Boga ni˚ ludzi” (Dz 4, 20; 5, 29).
Podobnie jak nie mogà sami, bez pomocy gromady kap∏anów, którzy si´ tam
akurat znajdujà, odprawiaç Mszy Êw. ani
spowiadaç, kiedy do koÊcio∏a nap∏ywajà
t∏umy, którymi nale˚y pokierowaç we
wspólnej modlitwie. Optymizm o. Slavko, kiedy nad jego g∏owà i wolnoÊcià
ducha wisi miecz Damoklesa, w po∏àczeniu z mi∏oÊcià bli˝niego i pe∏nà uwagi
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cierpliwoÊcià, jakie okazuje w codziennym zalewie pielgrzymów, bardzo mnie
podbudowa∏y. Pokazuje, ˚e dobrze wie,
czym jest pos∏uszeƒstwo, nie Êlepe, ale
rozumne, pos∏uszeƒstwo kogoÊ, na kim
spoczywa odpowiedzialnoÊç za dusze:
„Niech ksiàdz si´ nie obawia, jestem pos∏uszny” – zapewni∏ mnie.
Pielgrzymom mówi: „Nie wàtpi´, ˚e
biskup bardzo cierpi z powodu zaistnia∏ej sytuacji. Cz´sto zmienia∏ zdanie. Modlimy si´ za niego”. W Medziugorju by∏
wikariusz kardyna∏a z W∏och, który powiedzia∏: „Nie ma omamieƒ, nie ma manipulacji, ale jest wolnoÊç. Powiedzcie
mi, prosz´, jak mo˚na omamiç ludzi, aby
przyst´powali do sakramentów?”.
Widzàcy nieprzerwanie od czterech lat
oglàdajà Matk´ Bo˚à. Któ˚ móg∏by wyobraziç sobie coÊ podobnego; nie zdarzy∏o si´ to nigdy jeszcze w dziejach KoÊcio∏a. Matka Bo˚a wzi´∏a sobie do serca
s∏owa Soboru Watykaƒskiego II: jest
matkà KoÊcio∏a! Interesuje si´, jak nigdy
dotàd, losami KoÊcio∏a. ˙yjemy zresztà
w Êwiecie, w którym wszystko si´ powtarza: Ona te˚ powtarza i nalega, aby
Jej or´dzia „dobrze wesz∏y nam do g∏owy” (o. Slavko). Vicka znów ˝le si´ czuje: czasami wydaje si´ zapadaç w Êpiàczk´. W czwartek by∏a nieobecna podczas
objawienia i Matka Bo˚a w domu mówi∏a do niej przez 25 minut, koƒczàc opowiadaç jej o swoim ˚yciu, co trwa∏o
przez trzy lata. W chwili lepszego samopoczucia widzieliÊmy, jak wysz∏a przed
dom, aby przyjmowaç pielgrzymów,
rozdajàc poca∏unki i uÊmiechy ze swym
zwyk∏ym, radosnym wyrazem twarzy.
Widzia∏em Ivank´, jak razem z ojcem
i z bratem jecha∏a weso∏a na traktorze
w kierunku pól. SpotkaliÊmy si´ z Jelenà,
jak zawsze zamyÊlonà, z przenikliwym
wzrokiem. By∏a w domu, przywita∏a si´
z nami serdecznie. KtóregoÊ dnia zapyta∏a Maryj´: „Moja Matko Bo˚a, dlaczego
jesteÊ taka pi´kna?”. „Jestem taka pi´kna,
poniewa˚ kocham” – odpowiedzia∏a. „JeÊli chcecie staç si´ równie pi´kni, musicie
kochaç. Mi∏oÊç jest jednak ∏askà Pana,
jest darem Ducha Âwi´tego. Nie mo˚na
go kupiç, ani podarowaç, ale mogà go zyskaç wszyscy ci, którzy sà otwarci na ten
dar”. Nigdy nie przestaje zadziwiaç!
Ivan jest coraz bardziej powa˚ny, gdy
ktoÊ wo∏a na niego po Mszy Êw. ucieka
mówiàc: „Jestem bardzo zaj´ty”, („nie
pozdrawiajcie po drodze nikogo” – mówi Jezus do tych, którzy majà g∏osiç Dobrà Nowin´). W niedziel´ 24, w przed-

dzieƒ Zwiastowania, Maryja ukazuje mu
si´ w uroczystej szacie: „Dzisiaj pragn´,
abyÊcie si´ wyspowiadali, chocia˚ uczyniliÊcie to zaledwie kilka dni temu. Pragn´, byÊcie prze˚ywali moje Êwi´to, ale
to niemo˚liwe, jeÊli nie pojednacie si´
z Panem”. Nie chce sama jedna tylko
byç Niepokalana. Ca∏y KoÊció∏ jest niepokalanà oblubienicà. Cz∏owiek utraci∏
raj, kiedy odrzuci∏ wol´ Pana. Zach´cajàc nas do pojednania, Maryja wzywa
nas do przyj´cia zamys∏ów, jakie Bóg
ma wobec nas, tak samo, jak uczyni∏a to
Ona sama. Taka jest istota pokoju.
W modlitwie przyjmuj´ zamys∏ Pana.
W Wielki Piàtek Maryja przemawia∏a
do grup poprzez Ivana, komentujàc s∏owa Jezusa: „Oto Matka twoja”: „Tylko
Jan móg∏ us∏yszeç te s∏owa, poniewa˚
nie l´ka∏ si´ krzy˚a. JeÊli i my chcemy
us∏yszeç te s∏owa, nie powinniÊmy oddalaç si´ od krzy˚a, ale przyjàç nasz
krzy˚”. „My tak˚e” – mówi o. Slavko –
„nauczyliÊmy si´ z doÊwiadczenia, ˚e
ka˚dy krzy˚ ma nas nie unicestwiç, ale
oczyÊciç. Ile˚ beznadziejnych sytuacji
mia∏o miejsce przez te 46 miesi´cy!
A przecie˚ zawsze wyszliÊmy z nich
oczyszczeni. W ten sposób ka˚dy nasz
krzy˚ ma pomóc nam zmartwychwstaç”.
SpotkaliÊmy si´ z Marià: z jej oczu
zdaje si´ promieniowaç raj. Podobnie
Anita, Irlandka, która jest tu od ostatniego wrzeÊnia, wcià˚ pogrà˚ona w modlitwie: ma twarz wr´cz niebiaƒskà. Ile˚ si∏y tkwi w jej spojrzeniu! Tym, co robi
jednak szczególne wra˚enie, jest sakramentalna si∏a modlitwy, której brak naszym KoÊcio∏om, a która przemienia serca wszystkich. Dzieci ze szko∏y w przerwie mi´dzy lekcjami przychodzà do koÊcio∏a si´ modliç. Kiedy je spotykasz, pozdrawiajà ci´ po bratersku. Na ulicach
nie widzi si´ dziewczàt, tym bardziej
w towarzystwie ch∏opców: sà w domu albo w koÊciele – zauwa˚ali nasi pielgrzymi. A co powiedzieç o owym sympatycznym staruszku i o owych kobietach,
którzy dawali piç pielgrzymom, gdy ci
zgrzani schodzili z góry objawieƒ? Diana
Basile zaÊ mówi za wszystkich: „Prosz´,
patrzcie nie na mnie, ale na Maryj´. Nie
przyjecha∏am tutaj, by wyzdrowieç, ale
by przyjàç wol´ Boga, w którym jest pokój. Maryja dobrze wie, czego ka˚demu
potrzeba!”. AteiÊci te˚ sà moimi dzieçmi
– powiedzia∏a Maryja Mirjanie podczas
objawienia 18 i 19 marca. „Módl si´ za
nich. Czas jest ju˚ bliski”.
don Angelo

Od Redakcji
V Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla par ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w Medziugorju od
03–06.11.04r. Temat: „Jak uzdrowiç ma∏˚eƒstwo
i rodzin´?” Zg∏oszenia: e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, lub faxem: 00 387 36 651 999.
Koszt uczestnictwa 30 euro od pary ma∏˚eƒskiej. Zakwaterowanie we w∏asnym zakresie. Wyk∏adowcy:
ze Wspólnotà „Modlitwa i S∏owo”, o. Jozo Zovko.
XII Mi´dzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzàcych Medziugorskie Centra Pokoju oraz
Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne odb´dzie si´ w Medziugorju od 0610.03.05r. Temat: „Przewodnik i pielgrzym”.
Zg∏oszenia: e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, lub faxem: 00 387 36 651 999. Zapewniamy
t∏umaczenie symultaniczne dla wszystkich grup j´zykowych (nale˚y zabraç ze sobà radio ze s∏uchawkami). Koszt 60 euro od osoby. Zakwaterowanie
we w∏asnym zakresie. Wyk∏adowcy: o. Jozo Zovko, Kevin Leacy, Hubert Liebherr
25 pa˝dziernika w Jerozolimie, w Grobie
Paƒskim o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w int. Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
Czuwanie noworoczne w Grocie Zwiastowania w Nazarecie, podczas rekolekcji w Ziemi
Âwi´tej 27.12.04-07.01.05.
Numer automatu, pod którym mo˚na us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Strumienie Wody ˙ywej 2004 – „I dam wam
serce nowe...” (Ez 36, 26) – Jak odnale˝ç pokój
i radoÊç w dzisiejszym Êwiecie?- prowadzenie O.
Hasso Beyer (Wsp. Chemin Neuf). Sesja organizowana przez Stowarzyszenie „M”, Wsp. Chemin
Neuf (Nowa Droga), Wsp. Nowe Jeruzalem, Kraków 22-24.10.04r., par. Êw. Katarzyny, ul. Augustiaƒska 7. Informacje (program, koszty, noclegi):
022 /773 41 41 (M. Jurewicz), e-mail: ccnpl@go2.pl
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31- 419 Kraków; Bank Pocztowy S. A.
46 1320 1465 2894 3631 2000 0002 – serdeczny
Bóg zap∏aç.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub zadzwoniç do Redakcji.
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