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Tu z Maryi Dziewicy
narodzi∏ si´ Jezus Chrystus

Or´dzie z 25 listopada 2004 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam
was wszystkich do modlitwy w moich
intencjach. Drogie dzieci, módlcie si´
szczególnie za tych, którzy jeszcze nie
poznali mi∏oÊci Bo˚ej i nie szukajà Boga Zbawiciela. Wy, drogie dzieci,
bàd˝cie moimi wyciàgni´tymi ramionami i w∏asnym przyk∏adem przybli˚cie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg wynagrodzi wam ∏askami i wszelkim b∏ogos∏awieƒstwem.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.
Bàd˝cie moimi wyciàgni´tymi
ramionami
Jeszcze jedno naglàce zaproszenie
Maryi do wspó∏pracy z Nià w Jej dziele
ratowania Êwiata. ZostaliÊmy wezwani
jeszcze raz, do modlitwy w Jej intencjach i zostaliÊmy wezwani wszyscy. Nie
powinniÊmy zwlekaç zastanawiajàc si´,
czy to wezwanie jest skierowane do nas,
czy do kogoÊ innego. Nie powinniÊmy
równie˚ ociàgaç si´ zastanawiajàc si´, czy
jesteÊmy godni tego zadania, czy te˚ nie.
Nie do nas nale˚y sàdziç. Mama nas wo∏a, a my powinniÊmy czym pr´dzej biec
do Niej; jeÊli jesteÊmy brudni, Ona zadba
o to, by nas oczyÊciç; jeÊli czegoÊ nie potrafimy, to Ona pomyÊli o tym, jak nas
uzdolniç; mamy jedynie czyniç to, o co
Ona prosi i czyniç to bez ociàgania si´,
z radoÊcià, z entuzjazmem.
W tym czasie wzywam was wszystkich do modlitwy w moich intencjach:
i uchyla nam ràbka tajemnicy z tych intencji: módlcie si´ szczególnie za tych,
którzy jeszcze nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej i nie szukajà Boga Zbawiciela. Nie
nale˚y myÊleç o osobach ˚yjàcych
w miejscach tak niedost´pnych i odleg∏ych, ˚e nie dotar∏a do nich jeszcze Dobra Nowina. Nawet w miastach jarzàcych si´ od Êwiate∏ mo˚e zabraknàç
prawdziwego Âwiat∏a; nawet tam, gdzie
– jak si´ wydaje – zosta∏o zrobione
wszystko, co jest potrzebne do ˚ycia, mo˚e brakowaç prawdziwego ˚ycia. Nawet

Grota Narodzenia Jezusa – Betlejem
w rodzinach chrzeÊcijaƒskich mo˚e brakowaç Chrystusa! Ma∏o tego, w∏aÊnie
tam, gdzie Chrystus nie jest nowoÊcià ∏atwiej mo˚e zostaç odsuni´ty na bok, jak
jakiÊ niepotrzebny ju˚ przedmiot. A przecie˚, dziÊ jeszcze bardziej ni˚ wczoraj,
Êwiat absolutnie potrzebuje Boga. DziÊ,
po 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa, Mi∏oÊç Bo˚a, bez której Êwiat nie mo˚e trwaç, jest
jeszcze bardzo ma∏o znana, a jeszcze
mniej spotykana w praktyce. I gdybym
rozda∏ na ja∏mu˚n´ ca∏à swojà maj´tnoÊç, a cia∏o wystawi∏ na spalenie, lecz
mi∏oÊci bym nie mia∏, (to znaczy mi∏oÊci
pochodzàcej od Boga) nic bym nie zyska∏
(1 Kor 13, 3) i niewiele zyska∏oby zbawienie Êwiata. My mi∏ujemy Boga, poniewa˚ Bóg sam pierwszy nas umi∏owa∏
(1 J 4, 19). Z Jego Mi∏oÊci mo˚emy czerpaç mi∏oÊç prawdziwà, która pozwala iÊç
z radoÊcià po tym ∏ez padole.
Pan Jezus mówi do Samarytanki:
Ka˚dy, kto pije t´ wod´, znów b´dzie pragnà∏. Kto zaÊ b´dzie pi∏ wod´, którà Ja mu
dam, nie b´dzie pragnà∏ na wieki, lecz
woda, którà Ja mu dam, stanie si´ w nim
˝ród∏em wody wytryskujàcej ku ˚yciu
wiecznemu” (J 4, 13 – 14). I jeszcze: A to
jest ˚ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos∏a∏eÊ Jezusa Chrystusa (J 17, 3).
Nie mo˚na poznaç Boga nie znajàc Jego
Mi∏oÊci. Nie mo˚na wejÊç do ˚ycia
wiecznego bez wejÊcia w t´ Mi∏oÊç. Ka˚-

da mi∏oÊç, która nie pochodzi od Mi∏oÊci
jest bezu˚ytecznym i szkodliwym substytutem, jest narkotykiem, który gasi wszelkie pragnienie Boga: nie szuka si´ Boga
Zbawiciela.
A przecie˚ Bóg jest blisko. W∏aÊnie
dlatego, ˚e noc si´ posun´∏a (Rz 13, 12)
dzieƒ jest ju˚ blisko. Zatem wstaƒmy;
Maryja czeka na nasze wyciàgni´te ramiona, ma∏o tego, pragnie byÊmy byli Jej
wyciàgni´tymi ramionami. Ramionami
wyciàgni´tymi ku Bogu, aby b∏agaç Go
o zbawienie i przebaczenie; ramionami
wyciàgni´tymi ku braciom, aby przybli˚yç ich do Serca Maryi i Serca Jezusa;
ramionami wyciàgni´tymi, aby rozlu˝ni∏y
si´ r´ce zaciÊni´te w pi´Êç; ramionami
wyciàgni´tymi, aby podnosiç, podtrzymywaç, przyjmowaç, pieÊciç. Ramionami wyciàgni´tymi jak r´ce Matki Teresy,
jak r´ce Maryi, jak r´ce Jezusa. Ramionami wyciàgni´tymi nie po to, aby zamknàç
si´ w sobie, nie po to, aby zamknàç si´
w swych bolàczkach, nie po to, aby cokolwiek zatrzymaç dla siebie, ale po to,
aby oddaç ca∏à mi∏oÊç, którà otrzymujemy od Boga. Jest ju˚ wiele wyciàgni´tych
ramion, nawet jeÊli pozostajà w ukryciu,
nawet jeÊli sà daleko od ha∏asu Êwiata.
Do∏àczmy do nich, u˚yczmy naszych ramion Maryi; a Ona b´dzie umia∏a ich
u˚yç, aby obficie rozdzielaç ∏aski i b∏ogos∏awieƒstwa.
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Królowa Pokoju:
reakcjonistka
czy zwolenniczka post´pu?
W szczególny sposób uderzy∏ mnie temat ostatniego Dnia Ârodków Masowego Przekazu, zainicjowanego niegdyÊ
przez Ojca Âwi´tego, a który w tym roku
obchodzi∏ ju˚ swojà 23 edycj´, tym razem
pod znaczàcym has∏em: „Media w rodzinie: zagro˚enie i skarb”.
Przysz∏y mi na myÊl or´dzia Królowej
Pokoju z Medziugorja, w których wzywa rodziny do wy∏àczenia telewizora, aby
znale˝ç czas na rozmow´ i modlitw´:
„Drogie dzieci! Ten Wielki Post jest dla
was szczególnym bod˝cem do przemiany.
Zacznijcie od tej chwili. Wy∏àczcie telewizor i od∏ó˚cie ró˚ne rzeczy, które nie sà
dla was korzystne” (13.02.86).
W pierwszej chwili zdumia∏y mnie
owe or´dzia: czy to mo˚liwe, ˚e Matka
Bo˚a zst´puje z nieba, aby kazaç nam wy∏àczyç telewizor? Czy to mo˚liwe, aby ów
powszechnie dziÊ dost´pny Êrodek komunikacji, obecny niemal we wszystkich domach, zdobycz wspó∏czesnej cywilizacji,
by∏ a˚ tak szkodliwy, ˚e trzeba z nim walczyç? Czy takie or´dzia nie tràcà przypadkiem „reakcjonizmem”? Czy musimy dochodziç do ostatecznoÊci?
Czytajàc papieskie or´dzie na tegoroczny Dzieƒ Ârodków Masowego Przekazu,
zdaj´ sobie jednak spraw´, ˚e Maryja ma
ca∏kowità racj´. Z tej perspektywy Jej
obecnoÊç zyskuje znaczenie wr´cz prorocze, poniewa˚ pomaga nam rozeznaç si´
w otaczajàcych nas zjawiskach i znale˝ç
najodpowiedniejsze rozwiàzania.
Papie˚ przyznaje, ˚e dzi´ki telewizji
oraz nowym sposobom komunikacji nawet najubo˚sze rodziny majà dziÊ we
w∏asnym domu dost´p do „nieograniczonych niemal mo˚liwoÊci zdobywania
informacji, do nowych form edukacji
i kulturalnego ubogacania si´, a nawet
do duchowego wzrostu”. Ja sam jestem
przyk∏adem na to, jak po˚yteczna mo˚e
byç telewizja, gdy˚ dzi´ki niej od wielu
lat rozwa˚am w prywatnej stacji niedzielnà Ewangeli´. JednoczeÊnie Ojciec
Âwi´ty, nie bojàc si´, ˚e zabrzmi to jak
wypowied˝ reakcjonisty, stwierdza wyra˝nie, i˚ „te same Êrodki przekazu mogà
spowodowaç powa˚ne szkody w rodzinach, przedstawiajàc niew∏aÊciwy, a na-

wet zafa∏szowany obraz ˚ycia, rodziny,
religii i moralnoÊci”.
Na czym jednak polega niebezpieczeƒstwo czajàce si´ w Êrodkach masowego przekazu? Wina nie tkwi oczywiÊcie w samych narz´dziach, ale w u˚ytku,
jaki si´ z nich czyni. Komunikacja spo∏eczna, tak zwane mass media, sta∏y si´
dziÊ znakomità okazjà do robienia pieni´dzy albo do zdobywania w∏adzy, czyli do
rzeczy, które, jak wiemy, nie nale˚à do
Boga, ale do Êwiata, a w ostatecznym rozrachunku – do diab∏a. On zaÊ, tak samo
jak u zarania dziejów postàpi∏ z naszymi
rodzicami, wÊlizgnà∏ si´ do raju komunikacji, aby rozsiewaç swoje k∏amstwa
i oszustwa. Za poÊrednictwem telewizji
oraz innych Êrodków masowego przekazu
Êwiat i szatan g∏oszà dziÊ swojà „katechez´” przez dwadzieÊcia cztery godziny na dob´, dzieƒ i noc, a Êrednia oglàdalnoÊci u tych, którzy t´ katechez´ przyjmujà, z wierzàcymi w∏àcznie, wynosi od
trzech do czterech godzin dziennie.
Có˚ mo˚e zdzia∏aç niedzielne kazanko lub katecheza parafialna, na którà
ucz´szczajà tylko nieliczni, wobec owego
k∏amliwego „s∏owa”, które przez oczy
przenika stopniowo do umys∏u i serca?
Najpowa˚niejszà szkodà wyrzàdzanà
przez media, jeÊli nie traktuje si´ ich z odpowiednià dozà krytycyzmu, albo raczej
wiary, jest to, ˚e zast´pujà one myÊl Bo˚à
myÊlà cz∏owieka lub podszeptami z∏ego
ducha, tworzàc szerzàcà si´ coraz bardziej
mentalnoÊç bez Boga lub nawet przeciwko Niemu. Nie odbiera to wartoÊci S∏owu
Bo˚emu, prawdziwemu i wiecznemu, nie
zmniejsza potrzeby „naiwnoÊci” i s∏aboÊci nauczania; wymaga jednak od wszystkich, a zw∏aszcza od rodzin, nowego rodzaju czujnoÊci i otwiera nowy obszar
walki przeciwko zasadzkom z∏ego ducha.
Nikt nie mo˚e czuç si´ bezpieczny, a ten,
co stoi, niech strze˚e si´, aby nie upad∏.
Nie znamy wszystkich mechanizmów rzàdzàcych Êrodkami przekazu,
nie zawsze posiadamy wystarczajàcà
wiedz´, by umieç rozró˚niç, co jest
prawdà, a co nie. W dodatku telewizja
jest czymÊ w rodzaju konia trojaƒskiego,
ukradkiem wkracza do naszego domu
i szybko przejmuje w nim pe∏nà w∏adz´:
nie pozwala swobodnie rozmawiaç, rozprasza, zabiera czas, uzale˚nia, i w∏aÊnie
w chwilach zm´czenia, kiedy pragniesz
si´ odpr´˚yç, stajesz si´ na takie niebezpieczeƒstwa najbardziej nara˚ony. Zdarza si´ to wszystkim, nawet ksi´˚om, jeÊli prawdziwe jest gorzkie Êwiadectwo

starego proboszcza, który strawiwszy ˚ycie na walce o niewinnoÊç i czystoÊç kap∏aƒskà, czu∏ si´ zagro˚ony tym Êrodkiem, który tak ∏atwo wnosi∏ na plebani´
wiele rzeczy, od których dotàd stara∏ si´
trzymaç daleko.
W czasie jednej z moich pierwszych
pielgrzymek do Medziugorja du˚e wra˚enie zrobi∏a na mnie wiadomoÊç, ˚e ojciec
Jeleny wyrzuci∏ z domu telewizor; teraz
jednak rozumiem, jak wielkà mia∏ racj´,
i jak prawdziwe i màdre by∏y zawsze zalecenia Matki Bo˚ej: wy∏àczcie telewizor!
Co wi´c nale˚y czyniç? Sàdz´, ˚e nie
ma jednej regu∏y obowiàzujàcej we
wszystkich przypadkach. Papie˚ podaje
nam pewne kryterium: „Przekaz, w ka˚dej jego formie, musi kierowaç si´ etycznà zasadà poszanowania prawdy i osoby
ludzkiej”, jak te˚: „postawa moralna
cz∏owieka wzrasta lub pomniejsza si´
w zale˚noÊci od s∏ów i or´dzi, jakich decyduje si´ s∏uchaç”. S∏owa i or´dzia, które zapadajà w serce lub, które z niego
wyp∏ywajà: dlatego tak prawdziwie
brzmià s∏owa Jezusa: „Dobry cz∏owiek
z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy; z∏y cz∏owiek ze z∏ego skarbca wydobywa z∏e rzeczy” (Mt 12, 35); lub inne
Jego polecenie, bardziej ogólne, ale które przyda si´ wszystkim, a które ∏àczy si´
z or´dziem Jego Nast´pcy: kto ma uszy,
niechaj s∏ucha!
don Nicolino Mori

Niepokalane Pocz´cie
Zróbcie prezent dla Niepokalanej
Bardzo si´ ucieszy∏am, gdy dosz∏a do
mnie wiadomoÊç, ˚e S∏uga Bo˚a: Anna,
Katarzyna Emmerich zosta∏a wyniesiona
na o∏tarze i odbiera czeÊç jako b∏ogos∏awiona. Ju˚ dobrych kilka lat temu us∏ysza∏am pewne Êwiadectwo na temat zachowania wstrzemi´˝liwoÊci w ma∏˚eƒstwie jako dar, prezent, wotum z∏o˚one
dla Niepokalanej. Potwierdzeniem tego
Êwiadectwa, by∏o znalezienie poni˚szych
tekstów w Pismach wg widzeƒ Êwiàtobliwej Anny Katarzyny, ale wtedy jeszcze
nie by∏a ona wyniesiona na o∏tarze i powo∏anie si´ na te Pisma mog∏o byç niemiarodajne. Dlatego tym bardziej teraz,
kiedy zbli˚a si´ Êwi´to Niepokalanego
Pocz´cia, w oparciu o to Êwiadectwo powstaje ten artyku∏ jako ma∏y prezent dla
Niepokalanej, z ufnoÊcià, ˚e znajdà si´
dusze ofiarne, które byç mo˚e w tym
Êwiadectwie znajdà bodziec i umocnienie
do podj´cia w∏asnych decyzji.
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Ojciec Peter Ljubiciç, kiedy jeszcze
pracowa∏ w Medziugorju, podró˚owa∏ samochodem z pewnà niewiastà liczàcà
oko∏o 45 lat. Podczas podró˚y rozpoczà∏
rozmow´ (aby nie traciç Bo˚ego czasu)
na temat stanu cywilnego swojej pasa˚erki. Spyta∏ czy jest m´˚atkà? Tak –zabrzmia∏a odpowied˝. A ile masz dzieci?
Jedno – pada odpowied˝. Dlaczego tak
ma∏o? Tak wysz∏o, tak Bóg chcia∏. A czy
masz zamiar mieç wi´cej? Nie, ju˚ nie?
To dlaczego nie zrobisz prezentu ze swej
czystoÊci ma∏˚eƒskiej Niepokalanej, dlaczego Jej tego nie ofiarujesz? Na rozmówczyni wywar∏o to piorunujàce wra˚enie: w sumie ma Ojciec racj´, ale jak
o tym powiedzieç m´˚owi – pomyÊla∏a?
Po powrocie z Medziugorja rozpocz´∏a
modlitw´ w tej intencji, sk∏adajàc wszystko w r´ce Niepokalanej, która tak wszystko u∏o˚y∏a, ˚e nic nie musia∏a mówiç m´˚owi. Mo˚na by powiedzieç, ˚e samo tak
wysz∏o, ˚e tak zosta∏o u∏o˚one, aby podj´li takà decyzj´ wspólnie i teraz ju˚ dobrych kilka lat ˚yjà w czystoÊci i wcale
sobie nie krzywdzà. Jak z tego widaç ˚ycie takie jest mo˚liwe, szczególnie gdy
si´ robi z tego prezent dla Niepokalanej,
wtedy przychodzi osobliwa ∏aska. Gdy
s∏ucha∏am tego Êwiadectwa przypomnia∏am sobie pytanie, które mi zadano po powrocie z Anglii, gdzie przebywa∏am
w gronie protestantów: czy to prawda, ˚e
protestanci podejmujà wspó∏˚ycie tylko
w celu prokreacji? Nie wiem – odpowiedzia∏am co by∏o prawdà i zdziwieniem
zarazem. Jednak po tym Êwiadectwie i po
przeczytaniu fragmentów z Pism b∏. K.
Emmerich: „˙ywot i bolesna m´ka Pana
naszego Jezusa Chrystusa i NajÊwi´tszej
Matki Jego Maryi”, to zadane pytanie
wydaje mi si´ nie by∏o bez kozery.
Niepokalane Pocz´cie Maryi.
… Anna i Joachim, poczàwszy od urodzenia tego dziecka pierwszego, przez
19 lat i 5 miesi´cy niep∏odnymi pozostali. ˙yli, usunàwszy si´ od Êwiata,
w wstrzemi´˝liwoÊci, bezustannie si´
modlàc i spe∏niajàc ofiary. …
Kiedy nadszed∏ czas po zwiastowaniu
Êw. Joachimowi i Êw. Annie narodzenia
NajÊwi´tszej Maryi Panny wg s∏ów Anio∏a udali si´ – ka˚dy osobno – do Jerozolimy. A oto wizja Niepokalanego Pocz´cia
Maryi po ich spotkaniu si´.
Widzia∏am, ˚e Joachim i Anna w zachwyceniu si´ Êciskali. Niezliczone
mnóstwo anio∏ów ich otacza∏o, którzy
z lÊniàcà wie˚à, jakby z obrazów litanii
loretaƒskiej wzi´tà, nad nimi si´ unosili.

Znikn´∏a wie˚a pomi´dzy Joachimem
a Annà, a obu otoczy∏ blask i wielka
chwa∏a. Widzia∏am zarazem, ˚e niebo si´
nad nimi otworzy∏o, widzia∏am te˚ radoÊç anio∏ów i Trójcy Âwi´tej i zwiàzek
tej˚e z pocz´ciem Maryi. Joachim i Anna byli w stanie nadprzyrodzonym. Gdy
si´ Êciskali i blask ich otacza∏, dowiedzia∏am si´, ˚e to jest pocz´ciem Maryi,
a zarazem, ˚e Maryja zosta∏a pocz´ta tak,
jakby pocz´cie si´ odbywa∏o, gdyby
nie by∏o upadku pierwszych rodziców.
Przyszed∏szy do domu, wyjawili sobie
Êwi´ci ma∏˚onkowie zmi∏owanie Bo˚e
wÊród czu∏ej radoÊci i pobo˚noÊci. ˙yli
odtàd w zupe∏nej wstrzemi´˝liwoÊci
i wielkiej boja˝ni Bo˚ej. Pouczono mnie,
jak wielki wp∏yw, czystoÊç rodziców, ich
wstrzemi´˝liwoÊç i umartwianie na dzieci wywiera.
Wesele w Kanie – ∑aska czystoÊci.
Dla m´˚czyzn widzia∏am Êlicznà gr´
z owocami, urzàdzonà przez Jezusa, która nie by∏a czymÊ przypadkowym, lecz
mia∏a swoje cudowne znaczenie; los,
który przypada∏ ka˚demu wygrywajàcemu, mia∏ Êcis∏y zwiàzek z jego przymiotami, b∏´dami, lub cnotami. Jezus t∏umaczy∏ to ka˚demu, kto odbiera∏ wygrane
owoce. Znaczenie ka˚dego owocu poniekàd urzeczywistnia∏o si´ w nich
przez spo˚ycie.
Oblubieniec Natanael wygra∏ osobliwy
jakiÊ owoc. By∏y to w∏aÊciwie dwa owoce na jednej ∏ody˚ce; jeden podobny by∏
do figi, drugi wi´cej do karbowanego
jab∏ka i by∏ z wierzchu czerwonawy,
w Êrodku bia∏y w czerwone prà˚ki; widzia∏am takie owoce w raju. Wszyscy
zdziwili si´ nadzwyczajnie, gdy oblubieniec wygra∏ ten owoc, a Jezus powiedzia∏
mu kilka s∏ów o czystoÊci w ma∏˚eƒstwie
i o stokrotnym owocu tej˚e. Wypowiedziane to by∏o w ten sposób, ˚e nie obra˚a∏o poj´ç ˚ydowskich o ma∏˚eƒstwie,
a jednak niektórzy uczniowie, jak np. Jakób M∏odszy, którzy byli Esseƒczykami,
zrozumieli w∏aÊciwe znaczenie tych
s∏ów. Obecni dziwili si´ wi´cej temu losowi, ni˚ innym, a Jezus wyrzek∏ te
mniej wi´cej s∏owa: „Losy te, a w∏aÊciwie owoce mogà kiedyÊ wi´kszy plon wydaç, ni˚ dziwne ich znaczenie mo˚e zapowiadaç”. Oblubieniec wyciàgnà∏ ten
los dla siebie i dla swej oblubienicy, to
te˚ oboje skosztowali go nieco. Po zjedzeniu go zasz∏a w oblubieƒcu dziwna
zmiana; uczu∏ si´ dziwnie wzruszony,
zblad∏ i wyszed∏ z niego jakiÊ czarniawy
cieƒ. Teraz wyda∏ mi si´ czystszym, ja-

Êniejszym i prawie przezroczystym
w porównaniu z poprzednim wyglàdem.
Równie˚ oblubienica, która siedzia∏a
mi´dzy niewiastami, zdawa∏o mi si´, jakoby po zjedzeniu omdla∏a nagle i wyszed∏ z niej równie˚ czarniawy cieƒ.
Owoc ten mia∏ Êcis∏y zwiàzek z zachowaniem czystoÊci. (…) Przy koƒcu
uczty przyszed∏ do Jezusa oblubieniec
i oÊwiadczy∏ Mu z pokorà na osobnoÊci,
˚e czuje jak wymar∏a w nim wszelka nami´tnoÊç i ˚e ch´tnie b´dzie ˚y∏ z ˚onà
w czystoÊci, jeÊli tylko ona na to si´ zgodzi; gdy pó˝niej to samo wyzna∏a Jezusowi oblubienica, zawo∏a∏ Ten˚e ich
oboje i da∏ im odpowiednià nauk´ o mi∏ej Bogu czystoÊci w ma∏˚eƒstwie
i o stokrotnych, owocach ducha. Mówi∏
im, ˚e wielu proroków i Êwi´tych ludzi
˚y∏o w czystoÊci, ofiarowawszy swe cia∏o Ojcu Niebieskiemu; za to nawrócili
wiele ludzi ku dobremu, i pozyskali
przez to potomstwo duchowe, a ci ich
potomkowie stali si´ pó˝niej wielkimi
i odznaczyli si´ Êwi´toÊcià. Nowo˚eƒcy
uczynili natychmiast przed Jezusem
Êlub, ˚e przez trzy lata b´dà ˚yç ze sobà
jak brat z siostrà; ukl´knàwszy przed Jezusem, przyj´li z uszanowaniem Jego
b∏ogos∏awieƒstwo.
Wesele w Sychar-Kedar – nauka
o ma∏˚eƒstwie.
B∏. Katarzyna opisuje udzia∏ Jezusa
jeszcze na Êlubie Salatiela, gdzie nowo˚eƒcom oraz zebranym goÊciom udziela∏
takich nauk: Jezus d∏ugo naucza∏ o ma∏˚eƒstwie w porównaniach o winnym
krzewie i zasiewie, i szczegó∏owo objaÊnia∏ im, jak majà ˚yç, by staç si´ dobrym, winnym krzewem, tj. by ma∏˚eƒstwo wyda∏o czyste, szlachetne owoce,
z których mogliby kiedyÊ wyrosnàç
Êwi´ci i uczniowie Jego aposto∏ów i m´czenników. Kaza∏ im przestrzegaç
skromnoÊci i czystoÊci, a we wszystkich
czynnoÊciach zwracaç przede wszystkim
uwag´ na czystoÊç zamiaru; wzywa∏ ich
do modlitwy i zaparcia si´, i surowo nakazywa∏ zupe∏ne wstrzymanie si´ od
wspó∏˚ycia ma∏˚eƒskiego po pocz´ciu.
JeÊli ma∏˚onkowie ˚yjà w obyczajnoÊci
i czystoÊci, jeÊli uwa˚ajà stan swój, jako
stan pokuty, to wtedy i dzieci ich znajdà
drog´ do zbawienia, wtedy po˚ycie ich
ma∏˚eƒskie nie b´dzie rozpraszaniem,
ale zbieraniem zasobów do mieszkania
Jego Ojca.
Jezus nauczy∏ ich w ca∏ym ˚yciu
i w ca∏ej naturze poznawaç ukryte Êwi´te prawo, zmienione do niepoznania
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przez grzech. Na dowód, jak dalece zepsuci sà ludzie pod tym wzgl´dem, wykaza∏, ˚e co do tego mog∏yby im s∏u˚yç
za zbawienny przyk∏ad s∏onie ˚yjàce
w lasach tutejszych. Ma∏˚eƒstwo tylko
wtenczas przynosi s∏odkie owoce, jeÊli
rolà przewodnià w nim jest zaparcie si´,
umartwienie i wstrzemi´˝liwoÊç, w po∏àczeniu z pracà i boleÊcià. …
Znowu naucza∏ Jezus o uprawie wina
i o piel´gnowaniu winnicy, z tego zaÊ wysnuwa∏ przedziwne, a g∏´bokie zastosowania do ma∏˚eƒstwa. Wtedy to dziwnie
jasnymi i przekonywujàcymi sta∏y si´ dla
mnie Jego s∏owa, ˚e jeÊli ma∏˚eƒstwo nie
˚yje w jednoÊci i nie wydaje dobrych,
czystych owoców, to wina le˚y przewa˚nie po stronie niewiasty. Kobieta – mówi∏
– powinna znosiç wszystko i cierpieç, powinna strzec i piel´gnowaç owoce ma∏˚eƒstwa, a ta duchowa jej praca i walka
jest w stanie wyg∏adziç wszystkie nieprawid∏owoÊci w niej samej i w jej p∏odzie,
potrafi zmazaç win´; ka˚dy jej uczynek
i post´pek jest dla jej potomstwa albo b∏ogos∏awieƒstwem, albo zag∏adà. W ma∏˚eƒstwie nie powinno chodziç o zadowolenie ˚àdzy zmys∏owej, lecz trzeba
przede wszystkim pami´taç o pokucie
i umartwianiu si´, o trosce i ciàg∏ej walce
przeciw grzechowi i po˚àdliwoÊci przy
pomocy zaparcia si´ i modlitwy; przez takà walk´ i zaparcie si´ odniesione zwyci´stwo wychodzi na korzyÊç nie tylko
rodzicom, ale i potomkom. … PrawdziwoÊç i potrzeba tej nauki tak mnie uderzy∏a, ˚e nie mog∏am si´ oprzeç myÊlom,
dlaczego si´ nikt nie zajmie spisaniem tego w ksi´gi aby podaç to do wiadomoÊci
wspó∏czesnym i potomnym. W∏aÊnie gdy
by∏am zaprzàtni´ta tymi myÊlami, zwróci∏ si´ ku mnie Niebieski Oblubieniec
i rzek∏ mniej wi´cej tak: „Jestem sprawcà mi∏oÊci i uprawiam winnic´ tam, gdzie
ma wyrosnàç bujny plon. Gdyby nauka ta
by∏a spisana, to albo uleg∏aby zniszczeniu, jak wiele innych ksiàg, albo przekr´cono by jà, albo nie zwracano nawet
uwagi. Nie tylko to, ale i wiele innych rzeczy niespisanych obfitsze przynosi owoce,
ni˚ to, co jest zawarte w ksi´gach, gdy˚
prawa pisanego bardzo cz´sto nie przestrzega si´ wcale. Kto wierzy, ufa i kocha,
ten ca∏e prawo nosi wypisane w sercu”.
Prawo wypisane w sercu – prawo mi∏oÊci, prawo ofiary szczególnie dla osób
bez˚ennych, które ˚yjà w Êwiecie, nie
traçcie czasu Bo˚ego zróbcie prezent dla
Niepokalanej.
Magdalena

Bo˚e Narodzenie
Dar Ojca
Radosnych Âwiat Bo˚ego Narodzenia! W∏aÊnie prze˚y∏em „Radosne Âwi´ta Bo˚ego Narodzenia”. „Asystowa∏em”
Dominikowi, który w rodzinnym domu
oczekiwa∏ narodzin swej siódmej pociechy. OdmawialiÊmy Ró˚aniec za Ró˚aƒcem, a˚ wreszcie da∏ si´ s∏yszeç krzyk
o ca∏kiem nowym brzmieniu, Êwiadczàcy o przybyciu na Êwiat Eweliny.
Prze˚y∏em Bo˚onarodzeniowe „zdziwienie”, cud nowego ˚ycia, które dopiero co zaczyna pàczkowaç a przynosi ze
sobà tyle zamieszania: przybycie dziadków (z ca∏ym baga˚em prze˚yç), komentarz rodzeƒstwa, krzàtanina przyjació∏. Telefon nie przestawa∏ dzwoniç
i wiadomoÊç o narodzinach dociera∏a
z domu do domu, ciàgle ta sama, a zarazem ciàgle nowa: „Trzy i pó∏ kilo… Tak,
wszystko dobrze… ale ma d∏ugie w∏osy… ∏adna? Tak, tak… podobna do mamy, no to i dobrze… ale wypisz wymaluj
– wykapany tatuÊ… Nie, nie Êpi, p∏acze…” a wszystko to ma jeden wspólny
mianownik: RADOÂå.
Dzi´ki temu wydarzeniu mia∏em
szanse zrozumieç najwi´ksze ze wszystkich „zdumieƒ”; to które musia∏ odczuç
Ojciec Niebieski, kiedy us∏ysza∏ pierwszy p∏acz Jezusa, p∏acz który przewróci∏
do góry nogami ca∏y Raj. Anio∏owie zacz´li wyÊpiewywaç radoÊç i wnet zanieÊli wieÊç pastuszkom. Kto wie ilu jeszcze
innym ludziom og∏osili t´ wspania∏à nowin´. Gwiazdy zanios∏y nowin´ M´drcom, niebo i ziemia, Êwiat ducha i Êwiat
materii, przeÊciga∏y si´ w okazywaniu
radoÊci ˚yciu, które w∏aÊnie wybuch∏o.
Tak, Bo˚e Narodzenie jest wyrazem
radoÊci, która przybywa, aby z∏amaç
szaroÊç Êmierci, w której jesteÊmy pogrà˚eni. RadoÊç ta ciàgle si´ odnawia,
wraz z ka˚dym kwileniem niemowl´cia,
które dociera do niebios i wzbudza
w Sercu Ojca wcià˚ nowe „zdumienie”:
w ka˚dym ludzkim dziecku rodzi si´ na
nowo Jego najmilszy Syn, który z mi∏oÊci do nas sta∏ si´ Synem Cz∏owieczym.
We wspania∏ej ksià˚ce pt.: „Przekroczyç próg nadziei” Jan Pawe∏ II tak opisuje t´ radoÊç, którà nazywa „radoÊcià
stworzenia”: „Bóg, który tworzàc widzi,
˚e to, co tworzy jest dobre (Rdz 1, 1-25),
jest ˝ród∏em radoÊci dla wszystkich stworzeƒ, a w stopniu najwy˚szym dla cz∏owieka. Bóg Stwórca zdaje si´ mówiç wszelkiemu stworzeniu: „Dobrze, ˚e jesteÊ”.

Zabra∏em ze sobà owo radosne zdumienie i usi∏uj´ utrzymaç je przy ˚yciu
chroniàc przed ci´˚arem fa∏szu, który
spada na mnie zza ka˚dego w´g∏a. Sà to
fa∏szywe Êwiat∏a fa∏szywego Bo˚ego Narodzenia, które ma posmak farsy, poniewa˚ brak w nim narodzin. W∏ochy zajmujà pierwsze miejsce w Êwiecie jeÊli
chodzi o spadek urodzeƒ, notuje si´ tutaj
ujemny przyrost naturalny.
Przypomnia∏em sobie czasy, kiedy
by∏em kapelanem w szpitalu. Codzienne odwiedziny w Êwiecie cierpieƒ rozjaÊnia∏ uÊmiech, kiedy wchodzi∏em na oddzia∏ po∏o˚niczy. Niebieskie i ró˚owe kokardki przypi´te na drzwiach odp´dza∏y
koszmar oddzia∏u reanimacji i ob∏o˚nie
chorych. Tu ˚ycie zwyci´˚a∏o Êmierç
i uk∏ada∏o wszystko na powrót w jeszcze
doskonalszà harmoni´. Najpi´kniejszà
nutà by∏y zm´czone, ale Êwietliste twarze
matek, które wiedzia∏y, ˚e w∏aÊnie wróci∏y zwyci´sko z walki o ˚ycie: „Kobieta,
gdy rodzi doznaje smutku, bo przysz∏a jej
godzina. Gdy jednak urodzi dzieci´, ju˚
nie pami´ta o bólu z powodu radoÊci, ˚e
si´ cz∏owiek narodzi∏ na Êwiat” (J 16,21).
A one, mamusie, przyjmowa∏y mnie
z uÊmiechem – nawet te, które uwa˚a∏y za
s∏uszne poinformowaç mnie, ˚e sà „ateistkami”. Zazwyczaj jednak nie sprzeciwia∏y si´ temu abym ochrzci∏ ich dziecko;
a kiedy (w ramach „nadu˚ycia”) dodawa∏em do imienia dziecka imi´ „Maria”,
rzuca∏y mi porozumiewawcze spojrzenie:
„ateista” – owszem, ale Maryi.
Po jakimÊ czasie znowu wróci∏em do
szpitala i zajrza∏em na oddzia∏ po∏o˚niczy. To by∏o straszne prze˚ycie: ani jednej kokardki na drzwiach, tylko pi´ç pacjentek (stanowi∏o to jednà trzecià dawnego stanu personelu sanitarnego), a trzy
z pi´ciu matek na widok kap∏ana odwróci∏o si´ w drugà stron´. Âmierç tryumfuje dziÊ tak˚e w Êwiecie narodzin, i na dodatek ma do dyspozycji pi´tnastu „specjalistów”. Te trzy kobiety nie chcia∏y
podjàç walki, a owocem tego jest trwoga,
zamiast radoÊci. To zwyci´stwo Êmierci.
Co si´ dzieje? „˚ycie i Êmierç zderzajà
si´ w tajemniczym pojedynku”, i zdaje
si´, ˚e Êmierç ma przewag´. Tryumf mamony, którego uosobieniem jest nad´ty
„Dziadek Mróz” – widywany przed
drzwiami supermarketów – swoim
dzwonkiem obwieszcza Êmierç naszego
ducha. Ale mimo wszystko jest to udawane zwyci´stwo. ˙ycie, którym jest Bóg,
zwyci´˚y∏o ju˚ potyczk´ ze Êmiercià,
a kwilenie Eweliny podpisa∏o si´ pod tym
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zwyci´stwem. PowinniÊmy ju˚ dawno
dojÊç do wniosku, ˚e ju˚ najwy˚szy czas
otrzàsnàç si´ i odrzuciç to bezradne zgadzanie si´ na Êmierç a przejÊç do kontrataku. Jak? Drog´ wskaza∏ nam Jego ÂwiàtobliwoÊç Jan Pawe∏ II, wielki obroƒca wiary i Boga w dzisiejszych czasach. Jasno
pokaza∏ nam drog´ ratunku: dzieci!
„Dzieci uratujà Êwiat!” – wielokrotnie powtarza∏ Êw. o. Pio z Pietrelciny.
Ten krzyk nadziei poch∏ania nasze si∏y od
ponad 30 lat i wreszcie s∏yszymy jego odd˝wi´k powtórzony najdostojniejszym
g∏osem ludzkoÊci. „Jak wielkà moc ma
wasza modlitwa, drogie dzieci!… Papie˚
bardzo liczy na wasze modlitwy. Postanowi∏em poprosiç was, drogie dzieci
i droga m∏odzie˚y, byÊcie przyj´∏y na siebie modlitw´ o pokój… Papie˚ jest przekonany, ˚e nie odepchniecie jego proÊby,
lecz przy∏àczycie si´ do jego modlitwy
o pokój na Êwiecie” – z listu Jana Paw∏a
II do dzieci ca∏ego Êwiata, Bo˚e Narodzenie’94. Papie˚, najwi´kszy autorytet duchowy na ziemi, aby rozwiàzaç powa˚ny
problem, jakim jest zachowanie pokoju –
prosi, aby „przyj´∏y go na siebie” dzieci!
To ju˚ koƒcówka tej bitwy. Nie wahamy si´ prosiç was o pomoc, poniewa˚ jesteÊmy przekonani, ˚e w tej bitwie walczymy po stronie Maryi, a to jest s∏uszne.
Nie przestaniemy, a˚ do czasu, gdy
„wszystko si´ spe∏ni”, a˚ nastàpi Zwyci´stwo Niepokalanego Serca Maryi.
Wszystkim ˚yczymy radosnych Âwiàt
Bo˚ego Narodzenia.
o. Andrea D’Ascanio ofm cap

Rok Eucharystyczny
Ka˚da Msza Âwi´ta jest
Bo˚ym Narodzeniem
Msza Âwi´ta jest nie tylko „ponowieniem” m´ki i Êmierci Jezusa, ale równie˚
Jego wcielenia, nie mo˚e byç Êmierci, jeÊli przedtem nie nastàpià narodziny.
Na poczàtku XX w. na Sardynii zmar∏
bardzo m∏odo pewien kap∏an. Na wyspie
cz´sto opowiada si´ o pewnym wydarzeniu z jego ˚ycia, które mo˚e mieç dla nas
du˚e znaczenie. Rzecz powtarza∏a si´ za
ka˚dym razem, gdy celebrowa∏ Msz´
Âwi´tà. W czasie Komunii przez d∏u˚szà
chwil´ pozostawa∏ z Hostià w r´ku, nie
mogàc si´ zdecydowaç na jej spo˚ycie.
Jak nietrudno si´ domyÊliç, te przerwy –
które bardzo przed∏u˚a∏y czas nabo˚eƒ-

stwa – nie by∏y mile widziane przez niektórych wiernych, którzy odwo∏ali si´ do
Biskupa. Biskup uda∏ si´ do parafii i zapyta∏ kap∏ana o przyczyn´ tego niezwyk∏ego zachowania. Odpowied˝ by∏a zaskakujàca: – Ekscelencjo, po Konsekracji, ja trzymam w r´ku nie Hosti´, ale
Dzieciàtko z krwi i koÊci. Nie mog´ przyjàç Komunii dopóty, dopóki na powrót
nie stanie si´ Hostià. Biskup nie znajdowa∏ odpowiedzi, ale – na mocy swego autorytetu – nakaza∏ proboszczowi, aby
wi´cej nie przed∏u˚a∏ momentu Komunii.
I aby upewniç si´, ˚e jego rozporzàdzenie
zostanie wykonane, postanowi∏ uczestniczyç we Mszy Êw. W chwili Komunii powtórzy∏o si´ d∏ugie wyczekiwanie, i dostojnik czu∏ si´ nieswojo, s∏yszàc szemranie wiernych, którzy spoglàdali na niego
zawiedzeni i rozdra˚nieni. Wreszcie m∏ody proboszcz spo˚y∏ Hosti´. Gdy wszed∏
do zakrystii, czeka∏ na niego rozgniewany prze∏o˚ony. Po skoƒczonej burzy, ze
spokojem godnym Êwi´tego odpowiedzia∏: – Ekscelencjo, ja chc´ byç pos∏uszny, ale jak˚e mam jeÊç Dzieci´ ˚ywcem?
Kap∏an ten nie ˚yje ju˚ od wielu lat, ale
jego doÊwiadczenie nadal ˚yje w KoÊciele i w naszym sercu: Jezus rodzi si´ podczas ka˚dej Mszy Êw. Ka˚da Msza Êw.
jest Bo˚ym Narodzeniem.
W Dzienniczku Êw. Faustyny czytamy:
„Pasterka. Kiedy wysz∏a Msza Êw. zaraz
mnie zacz´∏o ogarniaç wewn´trzne skupienie, radoÊç zala∏a mi dusz´. W czasie ofiarowania ujrza∏am Jezusa na o∏tarza, pi´knoÊci nieporównanej. Dzieci´ to przez ca∏y czas patrzy∏o si´ na wszystkich, wyciàgajàc swoje ràcz´ta. Kiedy nastàpi∏o podniesienie Dzieci´ nie patrzy∏o si´ na kaplic´, ale w niebo, po podniesieniu znowu˚
si´ patrzy∏o na nas, ale króciutko, bo jak
zwykle zosta∏o przez kap∏ana po∏amane
i zjedzone. Ale zapaseczk´ mia∏o ju˚ bia∏à.
Na drugi dzieƒ widzia∏am tak samo i na
trzeci dzieƒ tak samo. RadoÊç jakà mia∏am
w duszy, trudno wypowiedzieç. Powtórzy∏o si´ to widzenie w trzech Mszach Êw. tak
samo jako w pierwszych” [347].
Jak prze˚ywamy nasze Bo˚e Narodzenie podczas Mszy Êw. w której uczestniczymy? Jak si´ przygotowujemy na
przyj´cie Jezusa? Czy jesteÊmy naprawd´
czyÊci? PrzystàpiliÊmy do spowiedzi?
Czy wyspowiadaliÊmy si´ szczerze,
wzbudzajàc g∏´boki ˚al za ka˚dy nasz
grzech, czy trwamy w postanowieniu unikania grzechu z ca∏ych si∏? JeÊli mówimy,
˚e wierzymy w Jezusa, który ˚yje w Eucharystii, powinniÊmy prze˚ywaç Jego

Narodziny codziennie, w sposób coraz silniejszy i pe∏niejszy. Musimy byç prawdziwymi Êwiadkami rzeczywistej obecnoÊci
Jezusa w Eucharystii. Za ka˚dym razem,
gdy stajemy przed Nim, zastanówmy si´:
jaka by∏aby moja reakcja, gdyby w tej
chwili Jezus pokaza∏ mi si´ w ca∏ej swej
wspania∏oÊci? Wychodzàc z koÊcio∏a,
musimy staç si´ aposto∏ami Eucharystii,
musimy broniç Jezusa Eucharystycznego
ze wszystkich si∏ i nie pozwalaç na ˚adnà
form´ desakralizacji. Ilu z nas prze˚y∏o
Bo˚e Narodzenie? Ilu przyj´∏o Dar Ojca?
Niewielu, bardzo niewielu, poniewa˚
wi´kszoÊç istot utrzymujàcych, ˚e wierzy,
i chodzi do KoÊcio∏a – NIE WIERZY.
Gdyby wierzyli, nie mia∏aby miejsca ciàg∏a desakralizacja Cia∏a i Krwi Chrystusa.
Nie wierzymy. GdybyÊmy wierzyli,
bylibyÊmy anio∏ami stró˚ami Eucharystii;
ÊwiadczylibyÊmy o Niej. Czy wierzysz, ˚e
w ka˚dej Hostii jest ˚ywy Jezus, wspania∏y, w Swym chwalebnym Ciele, który
udziela si´ tobie w Komunii? A jeÊli wierzysz, ˚e Jezus jest w Hostii i w ka˚dej Jej
okruszynie (kiedy Hostii jest za ma∏o kap∏an ∏amie je na maleƒkie kawa∏eczki, aby
ka˚demu daç Jezusa), jak˚e mo˚esz przyjmowaç Go do ràk, pozwalajàc na to, ˚eby
deptaç okruszki, które spadajà na ziemi´?
Nie, my nie wierzymy, bo gdybyÊmy wierzyli zachowywalibyÊmy si´ wobec Jezusa w Hostii tak, jak KoÊció∏ nakazuje: k∏anialibyÊmy si´ g∏´boko, lub kl´kalibyÊmy,
kiedy stajemy przed Jezusem, aby Go
przyjàç; kl´kalibyÊmy przechodzàc przed
Tabernakulum; kl´kalibyÊmy na obydwa
kolana, kiedy Jezus jest wystawiony; kl´czelibyÊmy podczas Mszy Êw., gdy w czasie Konsekracji Jezus do nas powraca.
Na Wschodzie, gdzie ludzie przez 70
lat przyp∏acali w∏asnà krwià prze˚egnanie si´ znakiem krzy˚a, dziÊ przyjmujà
Komuni´ Âwi´tà na kolanach, prze˚ywajàc g∏´boko Komuni´ z Bogiem, z tym
Bogiem, dla którego miliony ludzi ponios∏o Êmierç, nie wypierajàc si´ Go, dla zachowania ˚ycia. W zakrystii koÊcio∏a
Âwi´tego Ludwika w Moskwie, jest tablica podobna do znaku drogowego „zakazu”, z napisem w wielu j´zykach: „Odmawiamy podawania Komunii Âw. na r´k´”. My nie wierzymy, bo gdybyÊmy
wierzyli naprawd´, nie pozwolilibyÊmy,
by w tylu naszych koÊcio∏ach Jezus pozostawa∏ sam, w kurzu, ukryty i opuszczony.
GdybyÊmy wierzyli, ˚e otrzymujemy ˚ycie, to po ka˚dym us∏yszanym wezwaniu „id˝cie w pokoju Chrystusa” pozostawalibyÊmy na adoracji Boga ˚ywe-
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go, który przebywa w nas i przyjmowali
Go do g∏´bi, aby po wyjÊciu z koÊcio∏a
dawaç innym ˚ycie, które pulsuje w nas.
PowinniÊmy wierzyç w rzeczywistà
obecnoÊç Jezusa w Eucharystii i powinniÊmy prze˚ywaç naszà wiar´, Êwiadczàc
o ciàg∏ym wcielaniu si´ Jezusa w nas.
PowinniÊmy pozwoliç Ojcu, by uczyni∏
z nas Swojà „˚ywà Chwa∏´, hosti´ ˚yjàcà”, takà jakà by∏ Jezus.
Wierz´: musz´ odnawiaç mojà wiar´
w ka˚dej Komunii. Wierz´, ˚e w Sakramencie Eucharystii spo˚ywam i pij´ ˚ycie, we wszystkich jego formach, z bezgranicznà Mocà, która pozwala mi zwyci´˚yç wszystkie bitwy, walczyç z wichurami, która pozwala mi w ka˚dej chwili
rodziç si´ na nowo. Wierz´, ˚e Ojciec
chce, abym by∏ ˚ywy i ˚ywotny, aby
Êwiadczyç w Êwiecie wobec wszystkich,
˚e Bóg jest ˚yciem. Wierz´, ˚e tylko to
jest wa˚ne, i musz´ nauczyç si´ ciàgle powtarzaç: „W ka˚dej Komunii spo˚ywam
i pij´ ˚ycie i w Bogu wszystko mog´”. To
jest nowy cz∏owiek, to jest Nowy KoÊció∏, stojàcy na niepodwa˚alnej pewnoÊci, ˚e Bóg jest ˚yciem i ˚e Jezus, przychodzàc do mnie, przekazuje mi ca∏à
swojà Moc ˚yciowà. Musz´ to g∏osiç
Êwiatu i musz´ powróciç do wiary pierwszych chrzeÊcijan, wzmocnionej XX wiekami historii Âwi´tych.
JeÊli uwierz´! JeÊli w to uwierz´ i b´d´
to prze˚ywa∏, b´d´ przekazywa∏ ka˚dej
rzeczy i ka˚demu stworzeniu Moc ˚ycia,
która b´dzie promieniowaç tak˚e na odleg∏oÊç. JeÊli w to uwierz´, kiedy Êmierç
b´dzie usi∏owa∏a mnie zgnieÊç, zareaguj´
Mocà ˚ycia o wiele silniejszà, poniewa˚
wszystkie moje komórki przenikni´te b´dà nieskoƒczonà Mocà ˚ycia. JeÊli w to
uwierz´, b´d´ ˚y∏ na tyle, na ile uwierz´,
a ca∏e moje cia∏o b´dzie promieniowa∏o
pot´˚nà energià, która nie jest nerwowym
napi´ciem, ale ˚yciowà energià, która
udziela si´ cia∏om i duszom, materii i duchowi, który poczyna drgaç nowà Mocà.
JeÊli w to uwierz´, tak si´ stanie. JeÊli
w to uwierz´, dary, jakie stary Êwiat
otrzyma∏ b´dà, jedynie maleƒkà czàsteczkà energii, jakà chce dziÊ daç mi Ojciec,
jako dar za moje oddanie si´.
JeÊli w to uwierz´ i b´d´ to ciàgle prze˚ywa∏, ca∏y Êwiat b´dzie móg∏ prze˚ywaç
ten dar. JeÊli nie uwierz´ i nie b´d´ prze˚ywa∏ tego daru, Êwiat b´dzie musia∏ zaczekaç: ode mnie zale˚y o˚ywienie Êwiata. JeÊli w to uwierz´, b´d´ musia∏ prze˚ywaç to w radoÊci i nowej mocy, która
b´dzie promieniowa∏a z moich oczu

i z mojej twarzy z ca∏ego cia∏a. JeÊli uwierz´, Mi∏oÊç sprawi, ˚e pokocham wszystkie stworzenia, obejm´ je i o˚ywi´. Nie
b´d´ ich nigdy osàdza∏, ale b´d´ dawa∏ im
Moc ˚ycia, która pochodzi od Ojca, którà
On mi daje, abym ja dawa∏ jà Êwiatu, moim PROMIENNYM UÂMIECHEM.
I zajaÊnieje Gwiazda Betlejemska.
o. Andrea D’Ascanio ofm cap

Ojcze –
aby stanowili jedno

ró˚nymi kana∏ami. PoszliÊmy wtedy po
rozum do g∏owy: trzeba okreÊliç jasne zasady. W tej chwili w zespole sà cztery
osoby, które rozeznajà, czy podejmujemy
jakàÊ pos∏ug´, czy nie. Niech wasza mowa
b´dzie Tak-tak; nie-nie. A co ponadto jest,
od z∏ego pochodzi (Mt 5, 37). Dotyczy to
nie tylko naszego j´zyka, ale tak˚e zasad
bycia we wspólnocie, w przeciwnym razie grozi nam bardzo niebezpieczna po∏owicznoÊç. Pami´tajmy o ludowym porzekadle: „W m´tnej wodzie diabe∏ ∏owi”. Co
jest lekarstwem na ten grzech przeciw jednoÊci? JednoznacznoÊç, nawet twarde, ale
jasne, klarowne zasady.
Ks. Miros∏aw Cholewa

7 Grzechów przeciw jednoÊci (cd)
Piàty grzech przeciw jednoÊci: niejasne relacje i zasady.
Czasami zdarza si´, ˚e atmosfera
w grupie modlitewnej jest jak m´tna woda. Podobnie ma si´ rzecz z zasadami, na
których budowane jest ˚ycie wspólnotowe. MyÊlimy, ˚e jakoÊ to b´dzie. Bardzo
istotne jest, ˚eby zasady, na jakich istnieje grupa, zosta∏y jasno i precyzyjnie okreÊlone. Podepr´ si´ przyk∏adem z ˚ycia
grupy ewangelizacyjnej, z którà jestem
zwiàzany od oko∏o oÊmiu lat. Tworzà jà
osoby Êwieckie, ma∏˚eƒstwa i osoby samotne, jest tam te˚ drugi ksiàdz. Pan da∏
nam przywilej, ˚e prowadzimy ewangelizacj´ w seminariach duchownych. ByliÊmy w oko∏o dwudziestu seminariach.
By∏ jednak taki czas, ˚e nie mieliÊmy zaproszeƒ z seminariów. SpotykaliÊmy si´
regularnie, co dwa tygodnie; modliliÊmy
si´, dzieliliÊmy si´ wiarà, ˚yciem, ale nigdzie nas nie zapraszano. Wobec tego zacz´liÊmy przyjmowaç zaproszenia do domów zakonnych oraz innych miejsc.
W ubieg∏ym roku, kiedy przyj´liÊmy
tych zaproszeƒ bardzo wiele, przysz∏o zaproszenie do jednego z seminariów. Kiedy próbowa∏em zmontowaç ekip´, okaza∏o si´, ˚e ma∏o kto mo˚e jechaç, bo ka˚dy
oprócz tego dzie∏a ma te˚ inne zobowiàzania: rodzinne i zawodowe. Okaza∏o si´
wi´c, ˚e do tego seminarium pojecha∏o
nas niewielu. Jedna osoba, rekonwalescentka po powa˚nej chorobie, druga
z du˚ymi problemami, a ja prawie straci∏em g∏os. Ile we mnie by∏o wtedy roz˚alenia: „Jak to! To mia∏o byç nasze pierwsze
powo∏anie, a tymczasem nasze si∏y si´
rozproszy∏y”. Problem tkwi∏ jednak
w tym, ˚e nie mieliÊmy jasno okreÊlonych
zasad przyjmowania zaproszeƒ, nie rozeznawaliÊmy ich, a zaproszenia p∏yn´∏y

Co Ty na to?
Âwiat Sodomy i Gomory
Jezus mówi∏ swoim uczniom, ˚e bardziej nale˚y si´ strzec tych, którzy zabijajà dusz´, ani˚eli cia∏o. Teraz, wydaje si´,
˚e ludzkoÊç wy∏àcznie troszczy si´ o zaspokojenie potrzeb swego cia∏a, a dusza
musi poczekaç. Wielu ludzi kieruje si´ logikà, ˚e teraz nale˚y ˚yç dobrze, bo kto to
wie, co b´dzie pó˝niej, czy w ogóle coÊ
b´dzie. Dla nich wiecznoÊç jest abstrakcyjna i nieosiàgalna, a ludzie nieustannie
uganiajà si´ za u˚ytkami cia∏a. W ten sposób cz∏owiek zaprzecza trójwymiarowoÊci swej egzystencji: duszy, psychiki i cia∏a. Cia∏o zepchn´∏o na bok dusz´ i psychik´. I nie jest dobrze, jeÊli si´ zaniedba jakikolwiek z tych˚e czynników. Cz∏owiek
jest po∏àczeniem trzech czynników i jedynie, gdy one pozostajà w harmonii mo˚e
w pe∏ni si´ zrealizowaç.
Wiedzàc o takich zjawiskach nie powinno nas dziwiç, dlaczego kwitnie
prostytucja, niewiernoÊç ma∏˚eƒska,
rozpusta, zboczenia seksualne, homoseksualizm, pedofilia… LudzkoÊç propagujàca ˚ycie wed∏ug cia∏a nie mo˚e
zaproponowaç czegoÊ innego. Âwiat
w∏aÊnie zbiera tego plony. Afirmacja
cia∏a w formie nierzàdu sta∏a si´ pe∏noprawna. I gdy spo∏eczeƒstwo, przynajmniej w deklaracjach, walczy o jakieÊ
równouprawnienie i poszanowanie godnoÊci ludzkiej, mamy coraz to wi´cej
zniszczonych osobowoÊci. Obronà godnoÊci ludzkiej nie jest wolnoÊç bez granic. WolnoÊç i godnoÊç osoby zawiera
si´ w akceptowaniu prawdziwych wartoÊci moralnych i wytycznych normal-
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nego cz∏owieczeƒstwa. Âwiat bez tych
prawd zmierza wprost ku przepaÊci.
JesteÊmy Êwiadkami jak w nowym
sk∏adzie Komisji Europejskiej zabrak∏o
miejsca dla ministra z W∏och. Jego „b∏´dem” by∏o stwierdzenie, ˚e stosunki homoseksualne sà grzechem, a ma∏˚eƒstwa
homoseksualne sà niedopuszczalne. Z tego powodu by∏ wielokrotnie atakowany.
Zarzucano mu, ˚e pozbawia jednostk´
prawa do myÊlenia w inny sposób. Ale
jak to mo˚liwe, ˚e ten minister, katolik
i znajomy Papie˚a, zosta∏ odrzucony
z nowego sk∏adu Komisji Europejskiej?
Co za paradoks! HomoseksualiÊci sà
dyskryminowani, a on nie.
Âwiatu, który ˚yje bardziej wed∏ug zasad Sodomy i Gomory, i nie praw moralnych i Bo˚ych nie grozi romantyczna
przysz∏oÊç. Âwiat bez Boga podà˚a ku
Êmierci. Wojny, konflikty, wykorzystywanie s∏abszych i ubo˚szych, handel ˚ywym towarem pozostanie smutnà rzeczywistoÊcià Êwiata, w którym ˚yjemy.
Âwiat potrzebuje Boga. Jest to wyra˝nie
widoczne w objawieniach medziugorskich. Wezwanie Matki Bo˚ej do nawrócenia i powrotu do Jezusa przychodzi do
nas w odpowiednim czasie. Dla ludzi,
którzy s∏yszeli ten g∏os i poznali wielkoÊç mi∏oÊci Bo˚ej, wiecznoÊç nie jest
jedynie pustà obietnicà, ale rzeczywistoÊcià. Dla nich ˚ycie cia∏a nie jest ju˚ priorytetem, ale ˚ycie duszy, która powo∏ana
jest do nieÊmiertelnoÊci.
o. Mario Knezoviç,

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
24.11.04r. min´∏a 4 rocznica Êmierci
o. Slavko Barbaricia. O godz. 13.00
w Wiosce Matki przy pomniku Ojca zebrali si´ pracownicy i mieszkaƒcy Wioski, cz∏onkowie Wspólnoty Ojca Mi∏osiernego, którzy wraz z o. Svetozarem
modlili si´ Koronkà Medziugorskà.
O godz. 14.00 odby∏a si´ tradycyjnie ju˚
Droga Krzy˚owa na Kri˚evac a o 18.00
Msza Êw. w intencji Zmar∏ego.
Apel wizowy
W zwiàzku z tym, ˚e wizy zosta∏y ponownie wprowadzone i nie mo˚na ich ju˚
otrzymaç na granicy tylko w Berlinie,
a procedura wizowa jest d∏ugotrwa∏a
i bardzo ucià˚liwa nale˚y doprowadziç do

ich ca∏kowitego zniesienia. Dlatego uprasza si´ wszystkich: nie tylko organizatorów
pielgrzymek do Medziugorja, ale równie˚
pilotów i osoby prywatne – pielgrzymów
o wys∏anie stosownego pisma, którego treÊç
mo˚na otrzymaç w Redakcji lub znale˝ç na
stronie www „Echa”, oraz w nr. 201 „Znaku Pokoju” do odpowiednich Instytucji odpowiedzialnych za sprawy wizowe. Pismo
nale˚y przes∏aç faxem lub pocztà.
Pismo w j. polskim nale˚y wys∏aç do:
– 1). Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 23, 00-582 Warszawa,
fax: 0 22 52 38 029,
– 2). Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie Wydzia∏ Konsularny,
ul. Kolein Gvozd 3, Sarajewo, BoÊnia
i Hercegowina, fax: 00387-33-233796.
Pismo w j´zyku angielskim:
– 1). High Representative for BoÊnia
i Hercegowina, Paddy Ashdown: – Mostar, fax. 00 387 36 512 684; i do Sarajewa, fax. 00 387 33 283 919;
– 2). Przedstawiciel w UE wydzia∏ wiz –
Commissioner responsible for justice
and home affairs – Antonio Vitorino, rue
de Laloi 200, 1040 Bruksela, Belgia: fax
0032-2-2981999.
Bardzo prosimy Centra Modlitw
w intencjach Królowej Pokoju o przyj´cie tego apelu z powagà i pomoc w rozpowszechnianiu pisma wÊród wiernych
gromadzàcych si´ na spotkaniach, aby
mogli otrzymaç treÊç pisma po polsku
i angielsku i osobiÊcie wys∏ali do podanych Instytucji. Chodzi o jak najwi´kszà
iloÊç wys∏anych listów lub fax-ów. Bóg
zap∏aç za zrozumienie sytuacji i pomoc
Królowej Pokoju w g∏oszeniu or´dzi,
które przez ucià˚liwoÊç w wje˝dzie do
Medziugorja sà ograniczane.
JE Giovanni Moretti, arcybiskup
i emerytowany nuncjusz apostolski
z w∏oskiego miasta Heine, na poczàtku
pa˝dziernika przebywa∏ w Medziugorju
z wizytà prywatnà. Uczestniczy∏ w modlitwach wieczornych i przez ca∏y czas pozostawa∏ do dyspozycji pielgrzymów,
pragnàcych przystàpiç do sakramentu
spowiedzi Êwi´tej. Powiedzia∏, i˚ wielkie
wra˚enie zrobi∏a na nim pobo˚noÊç i duch
modlitwy panujàcy w sanktuarium. 3 pa˝dziernika sprawowa∏ niedzielnà Msz´ Êw.
dla pielgrzymów z W∏och.
XV spotkanie Centrów Pokoju krajów latynoamerykaƒskich odby∏o si´
w Medziugorju w dniach od 4 do 6 pa˝dziernika. Centra te powsta∏y na terenie

Ameryki ∑aciƒskiej jako miejsca gromadzenia si´ ludzi, odczuwajàcych wa˚noÊç
wezwania Matki Bo˚ej w Medziugorju.
Ich dzia∏alnoÊç widoczna jest szczególnie
w g∏oszeniu or´dzi oraz w organizowaniu
grup modlitewnych i pielgrzymek. 120
uczestników sp´dzi∏o trzy dni na modlitwie i rozwa˚aniu, wymianie doÊwiadczeƒ z wieloletniej pracy w g∏oszeniu
or´dzi Matki Bo˚ej poÊród wiernych pos∏ugujàcych si´ j´zykiem hiszpaƒskim.
Jest to bodziec i dobry przyk∏ad jak razem mo˚na pracowaç przy g∏oszeniu or´dzi pokoju. Po zakoƒczeniu spotkania
stwierdzili: „To coroczne gromadzenie
si´ w Medziugorju jest wa˚ne dla krajów
hiszpaƒskoj´zycznych, bowiem majà okazj´ wzajemnego ubogacenia si´ rozmaitymi doÊwiadczeniami, mogà si´ od siebie
czegoÊ nauczyç. Poniewa˚ wszyscy mówimy j´zykiem tej samej Matki, dajàc Êwiadectwo o uniwersalnoÊci Jej or´dzia: Medziugorje jest szko∏à codziennego ˚ycia”.
Cz∏onkowie pierwszej pomocy Zakonu Maltaƒskiego z Kolonii (Niemcy)
oraz wolontariusze zakoƒczyli tegorocznà prac´ w s∏u˚bie pielgrzymów Królowej Pokoju, uczestniczàc we Mszy Êw.
dzi´kczynnej w sanktuarium medziugorskim dla pielgrzymów niemieckoj´zycznych. Mszy Êw. przewodniczy∏ o. Tomislav Pervan OFM. W czasie kazania mówi∏o o chrzeÊcijaƒskim rozumieniu troski
o potrzebujàcych i przytoczy∏ wiele przyk∏adów zaanga˚owania w historii KoÊcio∏a. Zakon Maltaƒski ju˚ od siedmiu lat
udziela pomocy medycznej pielgrzymom.
V Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla
Par Ma∏˚eƒskich na temat: „Jak uzdrowiç ma∏˚eƒstwo i rodzin´?” odby∏y si´
w dniach: 03-06.11.04. Wzi´∏o w nich
udzia∏ 90 ma∏˚eƒstw z 13 krajów. Pary
ma∏˚eƒskie uczestniczy∏y w modlitwach
wieczornych w koÊciele, na Górze Objawieƒ i na Kri˚evcu, rozmawiali, wymieniali doÊwiadczenia oraz odnowili przysi´g´ ma∏˚eƒskà, powierzajàc Bogu swojà wspólnot´.
XII Mi´dzynarodowe spotkanie
osób prowadzàcych: Centra Pokoju,
medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe oraz charytatywne odb´dzie
si´ dniach od 06-10.03.05r. Temat spotkania brzmi: „Przewodnik i pielgrzym”.
Wyk∏adowcami b´dà: Kevin Leacy, Irlandia za∏o˚yciel „Bosnia Refugee Aid”
– pomocy dla uchod˝ców z BiH, Hubert
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Liebherr, Niemcy, za∏o˚yciel organizacji „Medjugorje-Deutschland”, o. Jozo
Zovko i o. Ljubo Kurtoviç. Zg∏oszenia:
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr,
tel/fax: 00387-36-651-999 (za Mariju
Dugandziç). Koszt: 60 euro/osob´, zakwaterowanie w ramach w∏asnych.

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasziciem. Konferencja 1 (cd) czwartek 01.07.2004.
WejÊç w serce Matki Bo˚ej i trwaç
W ˚yciu Êw. Franciszka mamy przyk∏ad modlitwy prostej. Radz´ wam, abyÊcie w ten przyk∏ad modlitwy prostej weszli. Zaczynajàc od tego, co wam powiedzia∏em wczoraj podczas homilii, aby
˚yç dla Boga, wyjÊç z siebie samego,
szukaç Boga, a wszystko to, co nas ba∏amuci, co nam przeszkadza, oddaç,
ofiarowaç Bogu. Wszystkie s∏aboÊci,
nawet nasze grzechy oddaç Bogu poprzez Matk´ NajÊwi´tszà. I tutaj nasza
Matka – Maryja jest naszà pomocà najwi´kszà, najpot´˚niejszà. W tym momencie b´dziemy mogli doÊwiadczyç ca∏ej mocy Maryi. A wi´c, je˚eli zdecydowaliÊcie si´ ˚yç dla Boga, je˚eli zdecydowaliÊcie si´, aby wyjÊç z samych siebie, wejÊç w ˚ycie Bo˚e, doÊwiadczyç,
˚e Bóg jest wszystkim w naszym wn´trzu i z Nim mo˚emy osiàgnàç wszystko, wtedy b´dziecie mogli modliç si´.
Poniewa˚ wtedy Duch znajdzie przestrzeƒ dla siebie w waszym wn´trzu.
Wtedy w waszym wn´trzu b´dzie modliç
si´ Matka Bo˚a i wszyscy Âwi´ci.
Pos∏uguj´ si´ kilkoma or´dziami,
które Matka Bo˚a da∏a widzàcej Jelenie.
Grupie modlitewnej powiedzia∏a: „modlitwa jest rozmowà z Bogiem. W ka˚dej
modlitwie musicie us∏yszeç G∏os Boga.
Bez modlitwy nie mo˚ecie ˚yç. Modlitwa
jest ˚yciem. Modlitwa s∏u˚y, abyÊcie mieli jasnoÊç. Modlitwa s∏u˚y, abyÊcie byli
szcz´Êliwi. Modlitwa s∏u˚y, abyÊcie nauczyli si´ p∏akaç, Êmiaç, kwitnàç”.
Chciejcie zobaczyç, ˚e nasza relacja
z Matkà Bo˚à doprowadza nas do tego,
abyÊmy Jà mogli us∏yszeç i zrozumieç.
Przyjàç Jà i poprzez Nià przyjàç to Macierzyƒstwo, które jest potrzebne dla nas
w ekonomii zbawienia. Przychodzi jako
Matka ˚ycia, ˚ycia Bo˚ego. Przychodzi

jako Matka, która mnie zradza na nowo,
zradza KoÊció∏, zradza ludzkoÊç.
Teraz zobaczcie co to znaczy: wejÊç
w modlitw´? Co oznacza wejÊç w relacj´
z Matkà Bo˚à? Nie wystarczy mieç tylko
wizje i objawienia. Równie˚ demony wiedzà, ˚e Bóg istnieje. Ale chodzi o to, aby
pragnàç ˚ycia Bo˚ego. W czasie trwania
tej grupy modlitewnej Matka Bo˚a da∏a
jeszcze inne or´dzia. W szczególny sposób bardzo lubi´ jedno or´dzie, w którym
Maryja pragnie wyraziç swojà mi∏oÊç do
nas, a z drugiej strony ukazuje, w jaki sposób dusze tego nie chcà: „... Córko Moja.
W jaki sposób Ja si´ spalam w mi∏oÊci dla
tej grupy modlitewnej? Byç mo˚e ukradliÊcie jakàÊ wol´, mo˚e coÊ wam si´ sta∏o.
Wasze sumienie spowodowa∏o cierpienie,
ale wasza duma, wasza pycha wzros∏a
i mówicie w swoim wn´trzu nie. Nie chc´
Go rozpoznaç, nie chc´ byç pokornym.
W ten sposób wy spalacie si´ w waszych
grzechach. W ten sposób wasze grzechy
si´ rozszerzajà. Tak jak cz∏owiek zabija
cz∏owieka, pali si´ w grzechu, ale nie chce
si´ upokorzyç. Nie chce byç pokornym.
W ten sposób Ja spalam si´ w mi∏oÊci. Ja
znikam, konsumuj´ si´ (wyniszczam si´)
w mi∏oÊci, a nikt tego nie chce. Nikt, nikt,
nikt. Ja spalam si´, wyniszczam si´ ca∏a
w tej mi∏oÊci, a nikt tego nie chce. I bardzo
cierpi´ w moim wn´trzu, poniewa˚ nikt
nie chce tej mi∏oÊci. Cierpi´, poniewa˚ nawet wy tego nie chcecie. Ale moja Mi∏oÊç
nie skoƒczy si´, dopóki grupa si´ nie nawróci. Ja spalaç si´ b´d´ w tym p∏omieniu
Mi∏oÊci, do tego czasu, a˚ zrozumiecie, ˚e
jestem waszà Matkà. Jestem waszà Matkà
i b´d´ Nià i chc´ Êwiadczyç o tej Mi∏oÊci”.
Zobaczcie, ˚e w naszym wn´trzu jest
dramat. Matka Bo˚a nas kocha, pragnie
nas dotknàç, chce nas wziàç, chce nas prowadziç. A my w naszym wn´trzu postawiliÊmy swoje mury obronne i nie pozwalamy, aby ta Mi∏oÊç nas przemienia∏a, aby
przez nas przechodzi∏a, penetrowa∏a nas
i odrzucamy t´ Mi∏oÊç. Podam jeszcze inny przyk∏ad. W 1984 r. Matka Bo˚a rozpocz´∏a dawaç tutaj or´dzia w ka˚dy
czwartek. Po kilku razach nic nie powiedzia∏a, nie da∏a ˚adnego or´dzia. Wtedy
widzàca Maria zapyta∏a Matk´ Bo˚à: dlaczego nie przysz∏aÊ, aby daç or´dzie dla
parafii. Matka Bo˚a odpowiedzia∏a: „Ja
przysz∏am, ale zasta∏am twarde serca
i musia∏am wróciç do Boga z p∏aczem”.
To jest w∏aÊnie dramat serca cz∏owieka.
WejÊcie w Serce Maryi oznacza pozwolenie na to, aby Jej Mi∏oÊç zaj´∏a si´
naszym sercem. Po prostu aby nas zaj´-

∏a, aby nas penetrowa∏a, aby przemienia∏a nas, abyÊmy mogli wejÊç w Jej Mi∏oÊç
tak, by móc kochaç Boga tà Jej Mi∏oÊcià,
kochaç siebie samych tà Mi∏oÊcià i kochaç innych tà Mi∏oÊcià. MyÊl´, ˚e jesteÊcie Êwiadomi, ˚e zatwardzia∏oÊç serca
jest wsz´dzie. I to jest ból Boga i ból Matki Bo˚ej, która przychodzi mi´dzy ludzi
a ludzie chcà to tylko wykorzystaç jako
fenomeny, przywileje, a nie chcà wejÊç
w ˚ycie Boga. A ja was prosz´, ja was
b∏agam, przyjmijcie Matk´ Boga w waszym sercu takà, jakà jest. Ona jest z Bogiem. Ona jest w ˚yciu Boga. A wtedy
szybko doÊwiadczycie, ˚e wejdziecie
w ˚ycie Boga. B´dziecie widzieç Boga,
b´dziecie Go czuç, s∏yszeç.
W tej ksià˚eczce, o grupie modlitewnej, Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e jest bardzo wiele osób, które si´ modlà, ale niewiele, które wchodzà w modlitw´. To,
co t∏umaczy∏em ju˚ na poczàtku. Co
oznacza wejÊcie w modlitw´? Oznacza
to wejÊcie w relacj´ z Bogiem, Bogiem,
który nas stworzy∏, który nas odkupi∏,
który nas uzdrawia, który daje nam ˚ycie. Maryja mówi: uczyƒcie dwa kroki,
aby wejÊç w modlitw´: pierwszym krokiem jest wyrzeczenie si´ swoich grzechów i oddanie ich Jezusowi, czyli tego
z∏a, które pali nas we wn´trzu, które
sprawia, ˚e cierpimy, które okazujemy
bli˝niemu zawsze gotowi, ˚eby zareagowaç ostro. To trzeba opró˚niç, to trzeba
wyrzuciç z siebie i oddaç Jezusowi
z wiarà i wyrzeczeniem. Drugim krokiem jest oddanie Bogu wszystkich
problemów, co oznacza opró˚nienie si´
z nich. Opró˚nienie si´ ze smutków,
trudnoÊci, myÊli. Wtedy dojdziemy do
wolnoÊci wewn´trznej. Wtedy b´dziemy
mogli modliç si´ w Duchu Âwi´tym. B´dziemy czuç, b´dziemy s∏yszeç obecnoÊç
Boga. B´dziemy rozumieç. B´dziemy
umieç przyjàç owoce Ducha Âwi´tego.
Podam wam taki przyk∏ad. Osoba, która jest obra˚ona, nie jest w stanie przebaczyç i mówi: nie mog´, nie jestem w stanie przebaczyç. Ta osoba, je˚eli chce
wejÊç w ˚ycie Boga, powinna wszystkie
te niesprawiedliwoÊci, o których myÊli,
oddaç Bogu. Wtedy powoli odnajdzie pokój w swoim wn´trzu i spotykajàc innà
osob´ b´dzie mog∏a przekazaç, daç jej ten
pokój. Wszystkie rzeczy, które sà w naszym sercu, które sà w jakiÊ sposób zapami´tywane, stajà si´ przemienione. Duch
Âwi´ty zmienia je wewnàtrz. Ale my musimy wejÊç w tà wolnoÊç, w której kochamy Boga, szukamy Boga. W ten sposób
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stajemy si´ wolnymi jedni wobec drugich.
Nie jesteÊmy wolni wobec innych, poniewa˚ mamy nieczyste interesy, nawet je˚eli sà one te interesy, te myÊli podÊwiadome, boimy si´, mamy kompleksy. A takim zwyk∏ym, prostym aktem oddania si´
Matce Bo˚ej, konkretnie doÊwiadczymy,
˚e nasze ˚ycie jest ciàg∏ym, nieustajàcym
cudem. Wtedy b´dziemy mogli kszta∏ciç
innych, aby mogli doÊwiadczyç, znale˝ç
Boga. Matka Bo˚a prowadzi nas do tego
prostego ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego. Âw. Pawe∏ w LiÊcie do Rzymian mówi, ˚e: nie jesteÊmy z cia∏a, ale z ducha, je˚eli Duch
Bo˚y mieszka w nas. Ale je˚eli ktoÊ nie ma
Ducha Chrystusa nie nale˚y do Chrystusa.
Duch Jezusa wype∏nia nas ca∏kowicie
i w naszym wn´trzu wszystko porusza.
Sprawia, ˚e si´ radujemy. Daje nam ∏zy,
aby wyrzuciç z∏o z naszego wn´trza.
Dzia∏a w naszym wn´trzu, poniewa˚ jest
Poczàtkiem ˚ycia. Tylko Duch jest Êwiadkiem, ˚e jesteÊmy dzieçmi Boga. Co to
oznacza? Nasza dusza ma pewnoÊç, ˚e
wszystko nale˚y do Boga i ˚e Bóg jest
wszystkim dla nas. Âw. Pawe∏ równie˚
mówi, ˚e wtedy, kiedy nie wiemy jak si´
modliç, o co si´ modliç, to sam Duch
Âwi´ty modli si´ w nas. Cz´sto daj´ taki
przyk∏ad, który potwierdza, ˚e w taki sposób Matka Bo˚a ˚yje. W 1984 r. zosta∏em
przeniesiony z Medziugorja do innej parafii, a by∏em wczeÊniej zaanga˚owany
w grup´ modlitewnà. I poprosi∏em Maryj´, ˚eby mi pomog∏a zrozumieç, w jaki
sposób teraz mog´ Jej pomóc. Wtedy
przysz∏a do mnie Jelena, która powiedzia∏a, ˚e us∏ysza∏a takie s∏owa od Matki Bo˚ej: „…Kochaj. Ja zosta∏am stworzona
z Mi∏oÊci Bo˚ej. Dzia∏am w Mi∏oÊci Bo˚ej.
Teraz jestem tutaj. Teraz jestem w ka˚dej
rodzinie. Teraz jestem w ca∏ym Êwiecie.
Kochaj i rób to co Ja”.
Zobaczcie, ˚e kiedy wchodzimy
w Serce Maryi, wchodzimy w Serce Boga, wchodzimy w ˚ycie Boga, wchodzimy w dzia∏anie Bo˚e i jesteÊmy wsz´dzie
w Duchu Boga, a Duch Bo˚y dzia∏a
w nas. Dlatego prosz´ was, abyÊcie zdecydowali si´ na wejÊcie w Boga, w rzeczywistoÊç Bo˚à. Mo˚ecie byç „widzàcymi”,
mo˚ecie byç osobami, które sà zdolne do
uzdrawiania, a to wszystko jest fa∏szywe,
kiedy nie wchodzi si´ w Boga. Wszystkie
znaki, wszystkie ∏aski sà wezwaniem, aby
wejÊç w ˚ycie Boga. Zacznijcie KoÊció∏,
który wchodzi w Boga, ˚eby Bóg mieszka∏ poÊród nas. Dzi´kuj´. Przez pó∏ godziny spróbujcie trwaç w Mi∏oÊci Bo˚ej.
Przejd˝cie si´ do lasku. Oddychajcie. Po-

patrzcie na kwiaty. Radujcie si´. Pozwólcie, aby ca∏owa∏a was mi∏oÊç s∏oƒca. Pozwólcie, aby wasze dusze mog∏y byç obdarowane tà Mi∏oÊcià Bo˚à, która was
otacza. To was b´dzie dotykaç, to b´dzie
dotykaç wasze wn´trze. I kiedy b´dziecie
si´ modliç, przed NajÊwi´tszym Sakramentem, b´dziecie potrzebowaç trwaç,
byç w Bogu. Dzi´kuj´. W imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen.

Dzieci jednego Boga
W po∏owie wrzeÊnia razem z grupà wybra∏em si´ na rekolekcje z o. Jozo. Po
trzech dniach pobytu w Medziugorju pojechaliÊmy do Instytutu Âwi´tej Rodziny do
Szirokiego Brijegu. Rekolekcje, w których
uczestniczy∏em by∏y dla mnie wielkim zaskoczeniem i prze˚yciem, by∏y dla mnie
kap∏ana o 25-letnim sta˚u nowoÊcià. Sposób ich prowadzenia i ca∏y przebieg by∏
spotkaniem osobistym z Jezusem i Jego
Matkà. Spotka∏em kap∏ana, franciszkanina,
który ˚y∏ tym, co mówi∏. Ojciec sam by∏
równie˚ dla mnie jakimÊ novum, które zapad∏o mi g∏´boko w serce. To co zrobi∏ o.
Jozo by∏o dla mnie jak i dla innych szokiem. Mówi∏ o Tym, o Którym przede
wszystkim ja jako kap∏an, franciszkanin,
ale i inni uczestnicy powinniÊmy wiedzieç.
Ojciec Jozo stworzy∏ atmosfer´ w czasie, której ka˚dy zapomnia∏ o tym, kim
by∏ wczeÊniej; staliÊmy si´ dzieçmi jednego Boga. S∏owa, które mówi∏ o. Jozo
przenika∏y serca ka˚dego z nas, do tego
stopnia, ˚e gdy poprosi∏ o napisanie listu
do Boga Ojca ka˚dy z nas wyrazi∏ to co
by∏o najskrytsze w jego sercu. By∏o to
dla wielu ogromnym prze˚yciem, uwolnieniem. Pola∏y si´ ∏zy. Wiele osób zrozumia∏o, ˚e ka˚dy z nas kap∏an, lekarz,
nauczyciel, przedsi´biorca jest tylko s∏abym dzieckiem w r´ku Boga, który potrzebuje Jego opieki. ZrozumieliÊmy, ˚e
musimy si´ modliç jeden za drugiego,
a zw∏aszcza za tych, którzy prowadzà nas
do Boga – za kap∏anów.
Dla mnie franciszkanina pracujàcego
w Ziemi Âwi´tej by∏o to odkrycie na nowo fundamentów mojego spotkania
z Bogiem. Odkry∏em, ˚e trzeba ˚yç i rozmawiaç z tymi, z którymi przyjdzie mi
si´ spotkaç na mojej drodze powo∏ania
tak prosto jak mówi∏ sam Jezus Chrystus.
˙yç tym, wierzyç w to, kochaç, zachowywaç i g∏osiç zadanie, które Chrystus
mnie postawi∏. Tym ˚yje o. Jozo i tym
samym chcia∏bym ˚yç i ja g∏oszàc chwa∏´ Jezusa i Jego Matki.

Wyje˚d˚ajàc z Szirokiego Brijegu spotka∏em setki Polaków, które uÊwiadomi∏y
mi, i˚ ci ludzie potrzebujà prawdziwego
pasterza. S∏owa, które us∏ysza∏em pierwszego wieczoru podczas adoracji eucharystycznej – mam pe∏niç nie swojà wol´, ale
wol´ Ojca, który jest w niebie – uÊwiadomi∏y mi, ˚e to, co wybra∏em mam pe∏niç
z pe∏nym zaanga˚owaniem i tam gdzie
Pan mnie poÊle. Pokój i Dobro.
o. Antoni OFM

Serwis Rodzinny
To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, Bo˚e Narodzenie 2003
Min´∏o ju˚ ponad pó∏ roku od ostatniego mojego listu do∏àczonego do ˚yczeƒ Wielkanocnych. Okres ten by∏ odmienny od poprzednio prze˚ytego tutaj
przeze mnie czasu.
Tak, jak ju˚ pisa∏em w kwietniu, podczas porzàdkowania naszej zieleni nieopatrznie uleg∏em upadkowi i mia∏em,
jak si´ pó˝niej okaza∏o, p´kni´te koÊci
pi´ty u obydwu nóg. Przez tydzieƒ by∏em
w szpitalu a potem, przez ponad miesiàc,
w kustodialnej infirmerii. Nast´pnie wróci∏em do Bazyliki Grobu Paƒskiego i powoli w∏àcza∏em si´ w s∏u˚b´. Niestety,
kiedy moje ˚ycie zacz´∏o si´ normowaç,
pod koniec sierpnia, podczas gwa∏townego skr´tu cia∏a do ty∏u, majàc l´k przed
oparciem ca∏ego ci´˚aru cia∏a na pi´cie,
z przyciskiem nadepnà∏em na palce, co
spowodowa∏o skr´cenie prawej nogi
w kolanie. Przez prawie miesiàc musia∏em mieç nog´ usztywnionà ci´˚kim gipsem. Po zdj´ciu gipsu zacz´∏a si´ rehabilitacja. Obecnie, na szcz´Êcie, nie mam
˚adnych trudnoÊci w chodzeniu, oby tylko ju˚ na trwa∏e. Trudno mi oceniç, czemu w zamiarach OpatrznoÊci mia∏y s∏u˚yç te moje prze˚ycia ostatnich miesi´cy.
Poza dwudniowym pobytem w szpitalu
w dzieciƒstwie nigdy tam pó˝niej nie by∏em. Tak wi´c, sà to dla mnie nowe doÊwiadczenia, które ka˚à jeszcze bardziej
ceniç i dzi´kowaç Panu Bogu za te podstawowe dary jak zdolnoÊç poruszania
si´, patrzenia, s∏uchania itp. Na co dzieƒ,
niestety najcz´Êciej si´ o tym zapomina
i nie ceni w∏aÊciwie tego, czym jesteÊmy
tak hojnie przez Pana Boga obdarowani.
Bez tych i innych zdolnoÊci niemo˚liwa
by∏aby, tak dla mnie cenna s∏u˚ba tutaj.

~ 10 ~
Pisa∏em poprzednio tak˚e o obrazie
Pana Jezusa Mi∏osiernego. RzeczywiÊcie zosta∏ poÊwi´cony przez Ojca Âwi´tego i w Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego zosta∏ wystawiony w naszej Kaplicy NajÊwi´tszego Sakramentu w Bazylice.
Obecnie z innym mniejszym obrazem
przywiezionym tak˚e z Polski czeka na
godne umieszczenie go w Bazylice. Nie
ustawajcie wi´c w modlitwie w tej jak˚e
wa˚nej intencji.
JeÊli chodzi o adoracj´ NajÊwi´tszego
Sakramentu w Kaplicy Franków w pobli˚u Kalwarii to niestety dalej ta sprawa
nie jest uporzàdkowana. W∏aÊciwie to
ona najbardziej mnie niepokoi, boli i k∏adzie si´ cieniem na mojej s∏u˚bie tutaj.
Po prostu zdaj´ sobie jasno spraw´ jak
ona jest wa˚na i dlatego te˚ jà polecam
goràcym Waszym modlitwom.
Ze wzgl´du na zalecane przez lekarzy
ograniczenie chodzenia, w okresie letnim ca∏y czas przebywa∏em w Jerozolimie. Jedynie 22 sierpnia z ma∏à grupà
osób duchownych i Êwieckich braliÊmy
udzia∏ w obchodach Âwi´ta Wojska Polskiego na Wzgórzach Golan, przesuni´tych tam na ten w∏aÊnie dzieƒ. Stworzona zosta∏a wtedy taka swojska, polska atmosfera, i˚ mia∏em wra˚enie, ˚e znajdujemy si´ w naszym kraju. Z powodu dobrej widocznoÊci mog∏em wreszcie zobaczyç s∏ynne pasmo Hermonu.
13 listopada odby∏a si´ w Ecole Biblique obrona kolejnej pracy doktorskiej ks.
Miros∏awa Wróbla z KUL-u, w zwiàzku
z tym, majàc wolny tydzieƒ, mog∏em potem pojechaç z grupà osób jemu bliskich
do Galilei: nad Jezioro Galilejskie a potem przez Kan´ Galilejskà do Nazaretu.
NowoÊcià dla mnie, mimo ˚e przebywam
tutaj ju˚ 2 lata, by∏o przep∏yni´cie ∏odzià
z okolicy Kafarnaum do kibucu po∏o˚onego na zachodnim brzegu jeziora. By∏o
to bardzo pomocne aby wczuç si´ w wydarzenia ewangeliczne, które mia∏y miejsce na jeziorze. Na koƒcu pojechaliÊmy
do Jafy na polskà Msz´ Êw. w koÊciele
Êw. Piotra. RzeczywiÊcie ca∏y ten dzieƒ,
dzi´ki wspania∏ej atmosferze panujàcej
w grupie, by∏ dla mnie wielkim Êwi´tem.
Aby wypróbowaç sprawnoÊç moich
nóg, w tym˚e tygodniu pojecha∏em tak˚e
na Pustelni´ Âw. Jana Chrzciciela a potem
pieszo uda∏em si´ do Parku Narodowego
po∏o˚onego na sàsiednich wzgórzach.
Okaza∏o si´, ˚e nogi sà sprawne, gdy˚
przeszed∏em tras´ o wiele d∏u˚szà od dotychczas tam pokonywanej. Dotar∏em do
najwy˚szego punktu w tej okolicy. Mo˚na

stamtàd ogarnàç wi´kszà cz´Êç terenu
przydzielonego pokoleniu Judy. Na zachodzie widaç Szefel´, równin´ nadmorskà i samo Morze Âródziemne a na wschodzie fragment zapadliska Morza Martwego i Góry Moabu (obecnie Jordanii). Na
p∏n-wschodzie jest widoczna Jerozolima
i przyleg∏e tereny po∏o˚one na pó∏noc od
niej a w przeciwnym kierunku, po∏udniowe pasma wzgórz p∏askowy˚u zachodniego. Moja myÊl przenios∏a si´ do okresu
wkraczania Izraela do Ziemi Obiecanej,
zdobywania jej i podzia∏u mi´dzy pokolenia. By∏o to dla mnie tym ∏atwiejsze, gdy˚
ponownie czytam ksi´gi Pisma Âwi´tego,
które o tych wydarzeniach mówià.
W tym okresie kilka znajomych mi
osób przyjecha∏o do Ziemi Âwi´tej jako
wolontariusze, aby s∏u˚yç pomocà, modliç si´ i nawiedzaç Êwi´te miejsca. Ich
pragnienie powrotu do Ziemi Âwi´tej
Êwiadczy chyba o owocnoÊci tego przyjazdu. Nieocenione us∏ugi oddaje mi podarowany ostatnio komputer. Chcia∏bym
tutaj jeszcze raz podzi´kowaç wszystkim,
którzy si´ do tego przyczynili i zapewniç,
˚e rzeczywiÊcie ten cenny podarunek
zwielokrotnia mo˚liwoÊci dzia∏ania na
chwa∏´ Bo˚à i dla dobra dusz. Z franciszkaƒskim pozdrowieniem: Pokój i Dobro!

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Dziadek Mróz
Dzisiejsze Bo˚e Narodzenie: farsa
z Dziadkiem Mrozem, Gwiazdorem.
Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach
ma dla nas najwi´kszy z darów Ojca? Dla
wi´kszoÊci ludzi tajemnica Bo˚ego Narodzenia, która wywodzi si´ z g∏´bokiej Mi∏oÊci Ojca, to sentymentalna tradycja. Sami nie potrafimy ju˚ zrozumieç jak brzemienne duchem jest to Êwi´to. Natomiast
doskonale zrozumia∏ znaczenie tej tajemnicy Mi∏oÊci „ktoÊ”, komu – w jego pokracznej zawiÊci – uda∏o si´ zniekszta∏ciç
to Êwi´to wewn´trznej radoÊci, w odÊwi´tnà kolacj´. Zamieni∏ Êwi´to „daru”
w jarmark prezentów – „poczuj magi´
Êwiàt”; postaç Ojca Niebieskiego przes∏oni∏ „Dziadkiem Mrozem”, przyziemnym
jak ma∏o co, chocia˚ wielu stara si´ przedstawiç go jako przybysza z nieba. Przyzwyczajeni do przyjmowania wszystkiego, co nam si´ podaje – nie zadajàc pytaƒ
jak? i dlaczego? – zaakceptowaliÊmy tak˚e i tego pajaca. Co gorsze zrobiliÊmy to
z takà samà ra˚àcà bezw∏adnoÊcià, z jakà
pozwoliliÊmy ˚eby, zala∏a nas coca-cola
i guma do ˚ucia. To oczywiste znaki de-

gradacji naszej kultury, zaÊ „Dziadek
Mróz” jest „najdoskonalszym” wyrazem
tego pokracznego wyrafinowania. „Udekorowane odpowiednio” drzewko (nawet
nie tradycyjna choinka) zastàpi∏o szopk´,
pajac zastàpi∏ Dzieciàtko. Sà to znaki naszej zdrady (choç mo˚e nieÊwiadomej),
wobec Daru Mi∏oÊci Ojca. JeÊli zaczniemy szukaç dowodów na to, co przed
chwilà stwierdzi∏em znajdziemy je bardzo
szybko. Przypatrzmy si´ bli˚ej kilku ewidentnym dzia∏aniom tego, który chcia∏by
naÊladowaç Ojca.
Dziadek Mróz dublerem Ojca. Poprzez Bo˚e Narodzenie Ojciec Niebieski
udziela nam bezinteresownego daru z Syna, który jest nadnaturalnym wyrazem Jego Mi∏oÊci. „Dziadek Mróz” zasypuje nas
prezentami – bynajmniej nie darmowymi!
– b´dàcymi materialnym wyrazem przera˚ajàcego egoizmu. Anio∏owie stojàcy
u wejÊcia do Szopki zach´cajà nas swym
Êpiewem, byÊmy adorowali Bo˚à Dziecin´ i abyÊmy przynieÊli Jej w ofierze naszà
mi∏oÊç. Przed supermarketami i sklepami
„Pseudo-miko∏aj” dzwoni dzwonkiem
i popycha nas do wejÊcia, byÊmy oddali
mamonie (bo˚kowi bogactwa) ofiar´ trzynastej pensji. Ojciec objawia nam dar Syna w „wielkim Êwietle”, które rozjaÊnia
umys∏y i dusze, by nak∏oniç nas do przemyÊleƒ i do pójÊcia w stron´ ˝ród∏a Pokoju i Mi∏oÊci: „a na ziemi Pokój ludziom
dobrej woli” (∑k 2, 14). „Pseudo-miko∏aj” pokazuje nam swoje prezenty w gmatwaninie Êwiate∏ek, których nieustanne
migotanie og∏upia umys∏y i rozprasza ducha, przyciàgajàc naszà uwag´ w stron´
witryn sklepowych. Ojciec podaje nam
Syna przez Maryj´, w ubóstwie i prostocie; ale w tym nagim Dzieciàtku jest
Wszechmoc, która wype∏nia i uspokaja
nasze spragnione nieskoƒczonoÊci dusze.
„Dziadek Mróz” ka˚e nam pakowaç prezenty w migoczàce paczuszki, pe∏ne niczego, pe∏ne egzystencjalnej pustki.
Po Bo˚ym Narodzeniu: koniec farsy.
Mija Bo˚e Narodzenie. Ojciec, wierny
Swej Mi∏oÊci w Synu, który nieustannie
wciela si´ podczas ka˚dej Mszy Êwi´tej,
odnawiajàc dar Pokoju a prezenty „pseudo-miko∏aja” wyczerpa∏y si´ wraz z trzynastà pensjà. W naszych sercach pozostaje
niepokój nieprzyj´tego Âwiat∏a. W naszych umys∏ach pozostaje gorzkie wspomnienie pajaca, który z ka˚dym rokiem
robi si´ coraz t∏ustszy i coraz bardziej bezczelny. W oczekiwaniu na nast´pne Bo˚e
Narodzenie, kiedy to pomno˚à si´ supermarkety i ich prorocy (wystrojone na czer-
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wono pajace = miko∏ajki), ciàgniemy za
sobà nasz ˚ywot osieroconych dzieci.
Dzieci bez Ojca, poniewa˚ nie przyj´liÊmy
Jego Daru – daru Syna. Farsa skoƒczona.
Podsumowujàc. Kiedy wreszcie otrzàsnà si´ nasze uÊpione sumienia, przez ciàgnàcego nas z wysokoÊci swego „Êwiàtecznego” drzewka ku ziemi pajaca –
znajdziemy o wiele wspanialsze dary ni˚
„jego” prezenty wciàgajàce nas w stron´
materii? Kiedy wreszcie zdecydujemy si´
przyjàç Dar z Nieba, który kieruje nas ku
Wy˚ynom – w stron´ Ojca, który daje
nam Syna, abyÊmy nast´pnie sami stali
si´ darem dla Niego i dla naszych braci?
OtrzàÊnijmy si´ z tego odr´twienia,
w jakie wpadliÊmy za sprawà fa∏szywych
wartoÊci z∏o˚onych pod drzewkiem przez
fa∏szywego miko∏aja. Odnajd˝my prawdziwe wartoÊci ducha, które Ojciec ukazuje nam w szopce: pokora, wiara, cisza, pos∏uszeƒstwo, przyj´cie woli Bo˚ej, prostota, ubóstwo duchowe, pokuta, modlitwa.
Bo˚e Narodzenie, dar Ojca… przeogromne cierpienie Ojca i Syna dla zwyci´stwa Ducha Mi∏oÊci do ludzi. Ci, którzy za sprawà Ducha, zrozumiejà t´ tajemnic´ nie przestanà czule powtarzaç:
„Tato, Tato, Tatusiu…”. W radoÊci
i w cierpieniu, w upokorzeniu i w chwale,
trzeba mówiç tylko jedno s∏owo: „Ojcze”,
w ∏àcznoÊci z Synem i Duchem. Wówczas Bo˚e Narodzenie b´dziemy prze˚ywaç prawdziwie: osiàgniemy radoÊç,
znajdziemy pokój – jedyny prawdziwy
„Dar”, którego naprawd´ potrzebujemy,
a który Ojciec ofiaruje nam w tym Dzieciàtku. Stanie si´ tak jeÊli tylko przyjmiemy Go z prostotà pastuszków, pokorà m´drców, wiarà Maryi i Józefa.
o. Andrea D’Ascanio ofm cap

Skàd si´ wzià∏ Dziadek Mróz
W Stanach Zjednoczonych Êw. Miko∏aj szybko sta∏ si´ znanà postacià folkloru czy te˚ pseudofolkloru. Pierwszy raz
pojawi∏ si´ w literaturze amerykaƒskiej
u Washingtona Irvinga, w Knickerbroker’s Historyk of New York (Historii Nowego Jorku Knickerbrokera 1809), gdzie
Êw. Miko∏aj podró˚uje po niebie w wozie
krytym p∏ótnem. Pisarz Clement A. Moore, autor „Wizyty Âwi´tego Miko∏aja”,
opisa∏ go w 1823 r. jako mi∏ego dziadka,
troch´ grubawego, podró˚ujàcego saniami zaprz´gni´tymi w osiem reniferów.
S∏ynnà korpulentnà sylwetk´, jowialne
oblicze i bia∏à brod´ zawdzi´cza Êw. Miko∏aj Thomasowi Nastowi – twórcy pu-

blikowanej od roku 1863 serii rysunków
o tematyce bo˚onarodzeniowej w „Harper’s Weekly” – który namalowa∏ go na
podstawie ksià˚ki Moor’a. Do koƒca
XIX wieku ten obraz tak si´ upowszechni∏, ˚e wiara w Miko∏aja namalowanego
przez Nasta zacz´∏a powszechnie uchodziç za symbol dzieci´cej niewinnoÊci
oraz serdecznoÊci doros∏ych.
Âwi´ty „niosàcy skarb ma∏ym ∏obuziakom” bardzo szybko awansowa∏ na „patrona” narodowych saturnaliów konsumpcji. Dom towarowy, pó˝niej supermarket,
okaza∏ si´ idealnym miejscem, w którym
powinien mieszkaç Santa Claus Americanus. On to w∏aÊnie, a nie kto inny, winien
jest przeniesienia obchodów Bo˚ego Narodzenia z koÊcio∏ów do sklepów.
W roku 1914 dzia∏a ju˚ pr´˚nie organizacja zwana Stowarzyszeniem Âwi´tego
Miko∏aja (Santa Claus Association)
z g∏ównà kwaterà w Nowym Jorku, obiera
sobie za cel „podtrzymywanie dzieci´cej
wiary w Êw. Miko∏aja”. Na ˚yczenie opinii
publicznej powo∏ano za to „szko∏y prawdziwych Êw. Miko∏ajów”. Program zaj´ç
przewidywa∏ nast´pujàce przedmioty: biografia Êw. Miko∏aja, ubieranie si´ do odegrania jego roli, noszenie brody, metody
post´powania z dzieçmi i inne techniki
specjalne. Firma o nazwie Pomocnicy
Âwi´tego Miko∏aja (Santa’s Helpers) wynajmowa∏a szkolonych Miko∏ajów na specjalne okazje. W roku 1948 pewien cz∏onek rady miejskiej Bostonu zg∏osi∏ protest
twierdzàc, ˚e „na ka˚dym rogu ulicy stoi
Êw. Miko∏aj i dzieci zaczynajà si´ temu dziwiç” i formalnie za˚àda∏ od burmistrza
„zezwolenia” na tylko jednego Miko∏aja
w mieÊcie w roku 1949, przy czym mia∏by
on stacjonowaç na B∏oniach Bostoƒskich.
W Kalifornii natomiast uchwa∏à Senatu
w roku 1939 – podj´tà, jak wyjaÊni∏ jeden
z senatorów, pod wp∏ywem widoku Êwi´tych „sprzedajàcych dos∏ownie wszystko”: od piwa butelkowego po automobile – usi∏owano legalnie ograniczyç nadu˚ywanie symbolu Êw. Miko∏aja.
Ewa za „Spo∏ecznoÊci bez barier”

ECHO Echa
Bo˚onarodzeniowy prezent
dla Dzieciàtka Jezus
Drogi Bracie, Siostro, którzy staracie si´ jak najlepiej wype∏niaç Or´dzie
Królowej Pokoju!

W tym czasie Adwentu chc´ zaproponowaç Wam szczególny dar jaki mo˚emy z∏o˚yç Panu Jezusowi w te Âwi´ta
Bo˚ego Narodzenia. Szczególnie chc´
go zaproponowaç tym osobom, którym
dane by∏o prze˚yç rekolekcje z o. Jozo
Zovko jako drugi etap rekolekcji, tym razem z „ma∏ym” doktorem, Êwi´tà Teresà
od Dzieciàtka Jezus.
Czy ta Âwi´ta ma jakiÊ zwiàzek z fenomenem Medziugorja? Na to pytanie
Duch Âwi´ty zapewne odpowie ka˚demu indywidualnie. Moim skromnym
zdaniem Jej duchowoÊç ma bardzo g∏´boki zwiàzek z duchowoÊcià Or´dzi
Gospy. Z radoÊcià powita∏em figur´ Êw.
Tereni w Nowej Dworanie. Ojciec M.
D. Philippe OP w ksià˚ce „Akt ofiarowania” pisze: „Najg∏´biej odkry∏em
ma∏à Teres´ dzi´ki Marcie Robin. Nie
tyle z ksià˚ek, ile przez Mart´. T´ w∏aÊnie bezpoÊrednià drog´ da∏ mi Pan
i bardzo mi ona pomog∏a. Marta mia∏a
bowiem przywilej kontaktów ze Êwi´tymi. Âwi´ta Teresa przychodzi∏a do niej
by przekazywaç jej swojego ducha!
A najwa˚niejszà cz´Êcià przes∏ania, które Êwi´ta Teresa pozostawi∏a dla koƒca
XX w. jest «Akt Oddania si´ Mi∏oÊci Mi∏osiernej»”.
Wierz´, ˚e jeÊli i my uczynimy ten
wa˚ny krok, jakim jest z∏o˚enie siebie na
ofiar´ ca∏opalnà Mi∏oÊci Mi∏osiernej
przyniesie to radoÊç Jezusowi i Maryi.
Uczyƒmy ten krok za Terenià w tym czasie, w którym czcimy dzieci´ctwo Pana
Jezusa, niech i nam Êw. Teresa przekazuje swego dzieci´cego ducha, tak byÊmy
coraz lepiej odpowiadali na Or´dzia Królowej Pokoju i dali si´ Jej prowadziç drogà cnót ku pe∏ni Mi∏oÊci.
Skutki jakie Êw. Teresa pragn´∏a osiàgnàç przez ten Akt Ofiarowania, nie da∏y
na siebie d∏ugo czekaç. Choç ju˚ i tak
˚arliwa by∏a jej mi∏oÊç, odtàd wzrasta∏a
w uderzajàcy sposób. Bóg wyra˝nie odpowiedzia∏ na jej oddanie si´. W pi´ç dni
pó˝niej, gdy odprawia∏a drog´ krzy˚owà
uczu∏a si´ nagle zraniona grotem ognistym tak gorejàcym, ˚e myÊla∏a, i˚ jà to
o Êmierç przyprawi. Zdawa∏o si´ jej, ˚e
niewidzialna r´ka zanurzy∏a jà ca∏à
w ogniu. Gorza∏a mi∏oÊcià do tego stopnia, ˚e nie mog∏aby znieÊç tego ˚aru bez
utraty ˚ycia, gdyby to trwa∏o o jednà tylko sekund´ d∏u˚ej. A potem ca∏e rzeki,
oceany ∏ask przez dziesi´ç miesi´cy zalewa∏y jej dusz´. Mi∏osierna Mi∏oÊç przenika∏a jà, otacza∏a, oczyszczajàc i odnawiajàc na ka˚dà chwil´, nie pozostawia-
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jàc w niej Êladu grzechu” – („Aby lepiej
poznaç Êwi´tà Teres´ z Lisieux”).
P. S. Peregrynacja trumny z relikwiami Êw. Tereski w Polsce rozpoczyna si´
1 maja 2005r.

Akt Ofiarowania si´
Mi∏oÊci Mi∏osiernej
O mój Bo˚e! Trójco B∏ogos∏awiona,
pragn´ Ci´ kochaç i staraç si´, by Ci´ kochano, pracowaç na chwa∏´ Âwi´tego
KoÊcio∏a ratujàc dusze, które przebywajà
na ziemi i wybawiajàc te, które cierpià
w czyÊçcu. Pragn´ wype∏niç doskonale
Twojà wol´ i osiàgnàç ten stopieƒ chwa∏y, który przygotowa∏eÊ mi w swym królestwie, jednym s∏owem, pragn´ byç
Êwi´tà; czuj´ jednak mojà s∏aboÊç i prosz´ Ci´, o mój Bo˚e, Ty sam bàd˝ mojà
Êwi´toÊcià.
SkoroÊ mnie a˚ tak umi∏owa∏, ˚e da∏eÊ
mi swego jedynego Syna, by sta∏ si´ moim Zbawicielem i Oblubieƒcem, to nieskoƒczone skarby Jego zas∏ug i do mnie
nale˚à, ofiaruj´ je Tobie z radoÊcià b∏agajàc, abyÊ patrzy∏ na mnie ju˚ tylko
przez Oblicze Jezusa i przez Jego Serce
gorejàce Mi∏oÊcià.
Ofiaruj´ Ci tak˚e wszystkie zas∏ugi
Âwi´tych (którzy sà w Niebie i na ziemi),
akty ich Mi∏oÊci, jak równie˚ Êwi´tych
Anio∏ów; wreszcie ofiaruj´ Ci, o Trójco
B∏ogos∏awiona, Mi∏oÊç oraz zas∏ugi NajÊwi´tszej Panny, mej drogiej Matki,
przez której r´ce sk∏adam mojà proszàc
by jà Tobie przed∏o˚y∏a. Jej Boski Syn,
mój Umi∏owany Oblubieniec, powiedzia∏ nam za dni swego Êmiertelnego ˚ycia: „O cokolwiek prosiç b´dziecie Ojca
mego w imi´ moje, da wam”.
Jestem wi´c pewna, ˚e spe∏nisz moje
pragnienia, o mój Bo˚e, ˚e im wi´cej zamierzasz daç, tym wi´cej ka˚esz pragnàç. Czuj´ w mym sercu niezmierzone
pragnienia, tote˚ prosz´ z ufnoÊcià, byÊ
pospieszy∏ zabraç na w∏asnoÊç mojà dusz´. Ach! nie mog´ przyjmowaç Komunii Êwi´tej tak cz´sto jak tego pragn´, ale
czy˚ Ty, o Panie, nie jesteÊ Wszechmocnym?... Pozostaƒ we mnie jak w tabernakulum, nie oddalaj si´ nigdy od Twej
ma∏ej hostii...
Chcia∏abym Ci´ pocieszyç za niewdzi´cznoÊç wyst´pnych i b∏agam, odbierz mi wolnoÊç czynienia czegokolwiek wbrew Twemu upodobaniu. Je˚eli
przez s∏aboÊç kiedyÊ upadn´, niech˚e
Twoje Boskie wejrzenie natychmiast
oczyÊci mà dusz´, wyniszczajàc jej

wszelkie niedoskona∏oÊci, jak ogieƒ, który wszystko przemienia w siebie...
Dzi´kuj´ Ci, o mój Bo˚e za wszystkie
∏aski, jakimi mnie obdarzy∏eÊ, a szczególnie za to, ˚e mnie przeprowadzi∏eÊ przez
prób´ cierpienia. W dniu ostatecznym z radoÊcià b´d´ patrzy∏a na Ciebie trzymajàcego ber∏o Krzy˚a; skoro raczy∏eÊ podzieliç
si´ ze mnà tym drogocennym Krzy˚em,
ufam, ˚e w Niebie b´d´ podobna do Ciebie i na moim uwielbionym ciele ujrz´ jaÊniejàce chwa∏à stygmaty Twej M´ki...
Mam nadziej´, ˚e po tym ziemskim wygnaniu pójd´ radowaç si´ z Tobà w Ojczy˝nie; nie chc´ jednak zbieraç zas∏ug na
Niebo, chc´ pracowaç jedynie z Mi∏oÊci
ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawiaç
Ci radoÊç, pocieszaç Twoje NajÊwi´tsze
Serce i ratowaç dusze, które b´dà Ci´ kochaç przez wiecznoÊç ca∏à. Pod wieczór
˚ycia stan´ przed Tobà z pustymi r´koma,
bo nie prosz´ Ci´, Panie, byÊ liczy∏ moje
uczynki. Wszelka sprawiedliwoÊç nasza
jest ska˚ona w Twych oczach. Pragn´
wi´c przyodziaç si´ Twojà w∏asnà SprawiedliwoÊcià i jako dar Twojej Mi∏oÊci
otrzymaç wieczne posiadanie Ciebie samego. Nie chc´ wi´c innego Tronu ani innej Korony, jedynie tylko Ciebie samego,
o mój Umi∏owany!... W Twoich oczach
czas jest niczym, jeden dzieƒ jest jak tysiàc
lat, tote˚ w jednej chwili mo˚esz przygotowaç mnie do stawienia si´ przed Tobà...
Pragnàc, aby ca∏e moje ˚ycie by∏o aktem doskona∏ej Mi∏oÊci, poÊwi´cam siebie na ofiar´ ca∏opalenia Twojej mi∏osiernej mi∏oÊci b∏agajàc, byÊ mnie wyniszcza∏ nieustannie, przelewajàc w mà
dusz´ strumienie nieskoƒczonej czu∏oÊci,
ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój
Bo˚e, sta∏a si´ M´czennicà Twej Mi∏oÊci!
Niechaj to M´czeƒstwo przygotuje
mnie do stawienia si´ przed Tobà, a potem przyprawi mnie o Êmierç, aby dusza
moja mog∏a bezzw∏ocznie ulecieç w wieczyste obj´cia Twej Mi∏osiernej Mi∏oÊci...
Pragn´, mój Umi∏owany, za ka˚dym
uderzeniem serca niezliczone razy ponawiaç t´ ofiar´, a˚ rozproszà si´ cienie i b´d´ mog∏a ponawiaç wyznanie mej Mi∏oÊci
w Wiekuistym Twarzà w Twarz!...
M. F. Teresa od Dzieciàtka Jezus
i NajÊwi´tszego Oblicza
Odwagi polskie ma∏e dusze, do wielkich rzeczy jesteÊcie stworzone, Prymas
Tysiàclecia, Kard. Wyszyƒski poÊwi´ci∏
nas na ofiar´ za wolnoÊç KoÊcio∏a w Polsce i na Êwiecie.
wasz brat w Sercach Jezusa i Maryi,
ma∏y KrzyÊ

Bo˝e Narodzenie 2004
„Gdy jednak nadesz∏a pe∏nia czasu, zes∏a∏ Bóg
Syna swego, zrodzonego z niewiasty,… abyÊmy
mogli otrzymaç przybrane synostwo”. Ga 4,4-5
si´ w geÊcie ∏amania op∏atkiem
JWasednoczàc
˝yczymy, aby Bo˝a Dziecina obdarzy∏a
mi∏oÊcià i pokojem. Niech w niejednokrotnie trudnym ˝yciu codziennym towarzyszy Wam moc b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego oraz
ufnoÊç w Bo˝à obecnoÊç. Niech Maryja prowadzi Was z czu∏oÊcià po drogach ˝ycia proREDAKCJA
sto do Domu Ojca.
Oferta Wydawnicza – NowoÊci
o. T. Ivanciç: Podstawy Hagioterapii (12.00 z∏)
i Odkrycie Terapii Duchowej (12.00 z∏)
Do koƒca 2004r. obowiàzuje 50% zni˚ki od podanej ceny na pozycje: o. Livio Fanzaga – „Vicka
mówi do m∏odych i do rodzin” – 20.00 z∏, o. Ljudevit Rupciç ofm – „Prawda o Medziugorju” –
7.00 z∏, o. Ljudevit Rupciç ofm – „Brama Niebieska” – 17.00 z∏, Wayne Weible – „Misja cz. 1 i 2” –
20.00 z∏, Wayne Weible – „Misja” cz. 2 – 14.00 z∏
O. Peter Rookey, z wizytà w Polsce: Bydgoszcz –
11 i 12.12.04, oo. Jezuici, pl. KoÊcieleckich 7, godz.
17.00 i 12.30; 16.00, Warszawa – 13.12.04, oo. Pijarzy, sankt. Siekierki, godz. 17.30, ∑owicz –
14.12.04, oo. Pijarzy, ul. Ks. Konarskiego, godz.
17.00, Kraków – 16 i 19.12.04, oo. Pijarzy, ul. Pijarska 2, godz. 18.00 i 10.00,11.30,13.00,19.00. Zakliczyn k/Tarnowa – 20.12.04. – oo. Franciszkanów, ul. Klasztorna 2, godz. 12.00, tel: (014)
665 34 40. Na wszystkich Mszach Êw. o. P. Rookey
wyg∏osi homili´, poprowadzi modlitw´ o uzdrowienie duszy i cia∏a oraz udzieli b∏ogos∏awieƒstwa.
25 grudnia w Jerozolimie, w Grobie Paƒskim, o.
K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw.
w intencjach Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych
Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników
i „Dzie∏o” Echa.
Rekolekcje „Post i modlitwa” o. L. Kurotoviç:
29.01. – 06.02.05. Inf. o zapisach w Redakcji.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze
konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa
24/U1, 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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