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Or´dzie z 25 grudnia 2004 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ dzisiaj
z wielkà radoÊcià przynosz´ wam
w ramionach mojego Syna Jezusa,
który was b∏ogos∏awi i wzywa do
pokoju. Módlcie si´, drogie dzieci
i bàd˝cie odwa˚nymi Êwiadkami
Dobrej Nowiny w ka˚dej sytuacji.
Tylko wówczas Bóg b´dzie wam
b∏ogos∏awi∏ i da wam wszystko, o co
Go z wiarà prosicie. Jestem z wami
tak d∏ugo, dopóki Wszechmogàcy
mi pozwoli. Z wielkà mi∏oÊcià wstawiam si´ za ka˚dym z was. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Odwa˚ni Êwiadkowie
Dobrej Nowiny
Z wielkà radoÊcià równie˚ i dziÊ
przynosz´ wam w ramionach mojego
Syna Jezusa. Tymi s∏owami Maryja maluje w naszym sercu obraz Bo˚ego Narodzenia; czyni∏a to wielokrotnie w przesz∏oÊci, czyni to tak˚e i dziÊ. Tu jest ca∏a
tajemnica Bo˚ego Narodzenia, wydarzenie o niewypowiedzianej donios∏oÊci
i jednoczeÊnie odznaczajàce si´ wielkà
prostotà: Niewiasta i Dzieciàtko. Wszystko jest ∏atwe do odczytania, a jednoczeÊnie interpretacja jest bardzo trudna, dla
niektórych jest oczywiste, dla innych zakryte (Mt 11, 25; 13,11), to Êwiat∏oÊç
i ciemnoÊç. Nie wystarczy ludzka màdroÊç, ani wiedza; nie wystarczà wieki
i tysiàclecia; nie wystarczà nadzwyczajne
wydarzenia ani cuda; nie wystarczy nauka p∏ynàca z historii, doÊwiadczenia
sukcesów i pora˚ek cz∏owieka. Ludzie,
którzy ˚yli w czasach Chrystusa; tysiàc,
czy dwa tysiàce lat pó˝niej – dajà odpowied˝ na wydarzenie Narodzin Jezusa,
odpowied˝ ta zawsze musi byç osobista
i od niej zale˚y nasze ˚ycie. On przyszed∏
do swoich, ale swoi go nie przyj´li. Tym
jednak, którzy je przyj´li da∏o moc, by
stali si´ dzieçmi Bo˚ymi (J 1, 11-12a).

„Echo Maryi Królowej Pokoju”, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/U1
tel./fax (+48 12) 413-03-50, e-mail: echo@ceti.pl ISSN 1507-062X

Pob∏ogos∏aw
Panie nas

Narodziny Boga w cz∏owieku, jeÊli zostajà przyj´te, czynià cz∏owieka dzieckiem,
prawdziwym dzieckiem Bo˚ym (1 J 3,2).
Bo˚e Narodzenie to tajemnicza, a przecie˚ realna wymiana pomi´dzy Bogiem
a cz∏owiekiem (porównaj modlitw´ nad
darami podczas wigilijnej Pasterki).
Pan Jezus b∏ogos∏awi nas i zach´ca
nas do pokoju. To zaproszenie obejmuje
dar pokoju, ale w domyÊle wzywa do jego przekazywania. Pokój pochodzi z tego
˚∏óbka, którego nie dostrzegajà oczy
w∏adców tego Êwiata, z owego zakàtka
Êwiata, który jawi si´ jako nic nie znaczàcy w oczach ziemskich mocarzy; pokój
jest ziarenkiem Mi∏oÊci Bo˚ej ukrytym
pod sercem Niewiasty, które teraz ujrza∏o
Êwiat∏o dzienne, aby byç Âwiat∏oÊcià. Nie
mo˚e pozostawaç w ukryciu, nie mo˚e
zarzàdzaç nim cz∏owiek wed∏ug kryteriów ludzkich; pokój pochodzi tylko od
Boga, a kto chce byç jego dawcà, winien
przekazywaç go wybranym przez Boga
odbiorcom, ludziom, których On mi∏uje
(∑k 2, 14) czyli wszystkim ludziom.
Módlcie si´, drogie dzieci, i bàd˝cie
odwa˚nymi Êwiadkami Dobrej Nowiny
w ka˚dej sytuacji. Bóg zbawia nas w Jezusie, przez Jezusa i z Jezusem. To Jezus
jest jedynà pewnà drogà zbawienia,
w ka˚dej sytuacji, w ka˚dej rzeczywistoÊci i w ka˚dym czasie i Jezus jest ten sam,
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Or´dzie dla Jakova Čolo
25 grudnia 2004 r.
„Drogie dzieci! DziÊ, w dniu ∏aski,
z Dzieciàtkiem Jezus w ramionach,
w szczególny sposób wzywam was,
abyÊcie otworzyli swoje serca i zacz´li si´ modliç. Drogie dzieci, proÊcie Jezusa, by narodzi∏ si´ w ka˚dym sercu i zaczà∏ zapanowaç
w waszym ˚yciu. ProÊcie Go o ∏ask´,
byÊcie mogli rozpoznaç Go zawsze
i w ka˚dym cz∏owieku. Drogie dzieci, proÊcie Jezusa o mi∏oÊç, bo jedynie Bo˚à mi∏oÊcià mo˚ecie kochaç
Boga i wszystkich ludzi. Nosz´ was
wszystkich w moim sercu i daj´
wam moje macierzyƒskie b∏ogos∏awieƒstwo”.
wczoraj, dziÊ i zawsze! – (Hbr 13, 8).
Nasz Bóg to nie jakikolwiek Bóg; to ten
Bóg, który w Jezusie da∏ si´ poznaç i nie
ma innego: to w∏aÊnie jest Dobra Nowina, zawsze ta sama, wczoraj, dziÊ i jutro.
To nowina, która dojrzewa w modlitwie
gdy˚ nie jest owocem ludzkich umiej´tnoÊci, lecz darem zaczerpni´tym od Boga. To nowina, która staje si´ Êwiadectwem, poniewa˚ to nie jest tylko jakieÊ
pustos∏owie, ale prawdziwe ˚ycie. To nowina, która potrzebuje b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˚ego, poniewa˚ tylko z niego mo˚emy
otrzymaç si∏´ i odwag´ Êwiadectwa. ˚yç
Jezusem i nieÊç Go innym, ˚ywego; czy˚
nie jest to Êwiadectwo, którego oczekuje
Êwiat? Czy istnieje coÊ innego co z wiarà
powinniÊmy szukaç u Boga?
Jestem z wami tak d∏ugo, dopóki
Wszechmogàcy mi pozwoli. Czy˚ chcemy nadu˚ywaç Bo˚ej cierpliwoÊci? –
(Iz 7, 13). Maryja, z wielkà mi∏oÊcià
wstawia si´ za ka˚dym z nas. Przyjmijmy Jej wstawiennictwo teraz, kiedy jeszcze mamy czas, schroƒmy si´ w Jej ramionach, aby staç si´ Dzieciàtkiem, które Ona trzyma, a wtedy dla ka˚dego z nas
nastàpi prawdziwe Bo˚e Narodzenie!
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Staç si´ ma∏ym
jak Bo˚e Dzieciàtko
Wszyscy Êwie˚o powracamy z podró˚y do Ziemi Âwi´tej, do Palestyny, a dok∏adniej do Betlejem, ko∏yski Jezusa,
Bo˚ego Dzieciàtka, które niedawno
znów si´ dla nas narodzi∏o. Tajemnica ta
corocznie si´ odnawia nie tracàc nigdy
aktualnoÊci, pamiàtka staje si´ ˚yciem
dzi´ki sile ∑aski oraz wiary. I tak, nie
opuszczajàc naszych domów, odbyliÊmy
podró˚, kontemplowaliÊmy i adorowaliÊmy Emmanuela, wyobra˚anego
w szopkach lub w ma∏ych gestach mi∏oÊci towarzyszàcych atmosferze Êwiàt bo˚onarodzeniowych.
Aby jednak spojrzeç Mu w oczy, bardzo cz´sto musieliÊmy si´ pochyliç, pok∏oniç, poniewa˚ pierwszà cechà nowonarodzonego Króla jest w∏aÊnie Jego
ma∏oÊç... Si´gajàc do rozwa˚aƒ zawartych w ksià˚ce autorstwa Luigiego Pozzoli (Elogio della piccolezza [Pochwa∏a
ma∏oÊci], ed. Paoline), spróbujmy zrozumieç, dlaczego Bóg, wielki Jahwe, którego imienia Izraelici nie Êmieli nawet
wymawiaç, postanowi∏ staç si´ ma∏ym
poÊród ma∏ych...
Ewangelia ma∏oÊci.
Ewangelia wyra˝nie upodoba∏a sobie wszystko to, co ma∏e. Ma∏oÊç, pojmowana tak˚e jako s∏aboÊç, jest postrzegana z serdecznym zainteresowaniem, w którym dostrzega si´ przyzwolenie i sympati´. Na dziecko, na ubogiego, na ma∏e nasionko wrzucone
w ziemi´, na ziarenko gorczycy zawsze
sp∏ywa b∏ogos∏awiàce spojrzenie, które
pod skromnymi pozorami odgaduje
ukryte a obiecujàce mo˚liwoÊci. Przychodzà na myÊl s∏owa Tagore: „Bóg
nu˚y si´ wielkimi królestwami, ale nigdy ma∏ymi kwiatami”.
Ta szczególna wra˚liwoÊç zadziwia
przede wszystkim dlatego, ˚e stoi
w sprzecznoÊci z powszechnà mentalnoÊcià, doceniajàcà i nagradzajàcà jedynie to, co wielkie i zwracajàce uwag´.
Zdarza si´ nawet, ˚e odczuwamy wstyd
za stopieƒ ma∏oÊci, kiedy ta przejawia
si´ na p∏aszczy˝nie iloÊci lub skutecznoÊci. W Êwiecie, który w coraz wi´kszym
stopniu zaczyna rzàdziç si´ logikà handlu, pozostaje niewiele miejsca dla
wszystkiego, co mo˚e mieç wartoÊç

uczuciowà lub symbolicznà. Ewangelia
zaÊ proponuje spojrzenie na rzeczywistoÊç, które wywraca takie kryteria oceny. To, co ma∏e, jest wielkie, to, co s∏abe, jest silne.
To, co nie posiada blasku, jest pi´kne, poniewa˚ prawdziwa pi´knoÊç ÊciÊle wià˚e si´ z mi∏oÊcià. Âwiàtynia jerozolimska by∏a z pewnoÊcià wspania∏à
budowlà, pe∏nà ogromu i majestatu, ale
dla Jezusa w owej chwili na najwi´kszà
uwag´ zas∏ugiwa∏ pokorny gest biednej
wdowy, która wrzuca∏a do puszki z ofiarami ten mizerny grosz, który dla niej
by∏ wszystkim: gest bez wàtpienia pi´kniejszy od innych, którzy popisywali si´
swymi bogatymi ofiarami.
Ma∏oÊç i wcielenie Boga.
Bogu zwyk∏o si´ przypisywaç cechy
nale˚àce do kategorii wielkoÊci. JeÊli
chodzi o moc, Bóg musia∏ byç wszechmocny. JeÊli chodzi o wiedz´, Bóg musia∏ byç wszechwiedzàcy. Bóg musia∏
zawsze przewy˚szaç wszystko, co najwy˚sze. Bo˚e Narodzenie pokaza∏o, jak
daleki Bóg jest od takich ludzkich, nazbyt ludzkich, wyobra˚eƒ. „Chrystus
Jezus, istniejàc w postaci Bo˚ej, nie skorzysta∏ ze sposobnoÊci, aby byç na równi z Bogiem, lecz ogo∏oci∏ samego siebie” (Flp 2, 3-7). Tekst mówi o ogo∏oceniu, jednak w greckiej wersji pojawia si´
wyra˚enie jeszcze mocniejsze: s∏owo
kénosis, które oznacza opró˚nienie. Bóg,
w Jezusie, opró˚nia si´ ze Swojej wielkoÊci, Bóg si´ umniejsza, staje si´ ubogim. Poprzez to wcielenie si´ Boga
w dziecko, które potem przybierze postaç s∏ugi, dzieje si´ coÊ, co wstrzàsa
wszystkimi ludzkimi pokoleniami: Bóg
przychodzi, by spotkaç i poczuç jako
cz´Êç Samego siebie wszystkich maluczkich na ziemi: dzieci, chorych, nieczystych jak celnicy, niewierzàcych jak
Samarytanie, ludzi bez ojczyzny, imienia i g∏osu. U Êw. Mateusza solidarnoÊç
ta jest tak wielka, ˚e w∏aÊnie owym maluczkim Jezus wydaje si´ zapewniaç objawienie tajemnic Ojca, w s∏owach pe∏nych czu∏oÊci i zadziwienia: „Wys∏awiam Ci´, Ojcze, ˚e zakry∏eÊ te rzeczy
przed màdrymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom” (Mt, 11, 25-30).
Ten, kto jest ma∏y, jest lekki.
Bóg upodoba∏ sobie ma∏oÊç, poniewa˚ to, co ma∏e, jest lekkie. W Bo˚e
Narodzenie Bóg objawi∏ si´ jako Bóg
lekki... DoÊwiadczenie codziennoÊci
charakteryzuje zazwyczaj ci´˚koÊç.
Czy˚ posiadanie, gromadzenie, a na

p∏aszczy˝nie uczuç arogancja i zarozumialstwo nie kojarzà si´ z przyt∏aczajàcà ci´˚koÊcià? Ci´˚ki jest zw∏aszcza
cz∏owiek uosabiajàcy ducha bur˚uazyjnego, który mo˚e byç obecny w ka˚dej
klasie spo∏ecznej: „˙ycie bur˚uazyjne
opiera si´ na w∏asnoÊci, czyli na poczuciu trwa∏oÊci dobrobytu. Troskà chrzeÊcijanina jest istnieç, celem bur˚uja jest
mieç. Kiedy bur˚uj mówi: moja ˚ona,
mój samochód, moje ziemie, liczy si´
dla niego nie ˚ona, samochód i ziemie,
ale zaimek dzier˚awczy, który przybiera dlaƒ postaç cielesnà”. Z kolei pomyÊlmy o lekkoÊci, jakiej Jezus naucza∏
uczniów, a tak˚e t∏umy: „Niech nie obcià˚ajà was niepotrzebne troski...” Maluczki, ubogi to zatem ten, kto kroczy
lekki ufnoÊcià, w poczuciu doczesnoÊci
i pewnoÊci wiecznoÊci.

Rok Eucharystyczny
Wszelkie dzie∏a apostolskie
sà niczym bez modlitwy
O. Vallino, salezjanin, wujek i powiernik siostry ∑ucji z Fatimy otrzyma∏ od niej list, napisany w Coimbra
13.04.1971, który daje wiele do myÊlenia i który proponujemy z uwagi na jego
aktualnoÊç wszystkim tym, którzy sà zaanga˚owani w pracy apostolskiej.
„Widz´ z twojego listu, ˚e przejmuje
ci´ zam´t i dezorganizacja naszych czasów. To naprawd´ smutne, ˚e tak wielu
pozwala si´ opanowaç tej diabelskiej fali, która ogarnia Êwiat i ˚e ludzie sà tak
Êlepi, ˚e nie widzà swojego b∏´du. Jednak najwi´kszym ich b∏´dem jest to, ˚e
porzucili modlitw´. W ten sposób oddalajà si´ od Boga, a bez Boga brakuje im
wszystkiego, poniewa˚ „beze Mnie nic
uczyniç nie mo˚ecie” (J 15,5).
Szczególnie polecam ci osobistà modlitw´ przed Tabernakulum. ˙arliwa
modlitwa da ci Êwiat∏o, si∏´ i ∏ask´, których potrzebujesz, by ostaç si´ samemu
i mieç kontakt z innymi. Prowad˝ tych,
którzy sà ci poddani z pokorà, ∏agodnoÊcià, a jednoczeÊnie stanowczo. Poniewa˚ prze∏o˚eni powinni przede wszystkim zabiegaç o prawd´, lecz zawsze
z pokorà, sprawiedliwoÊcià i mi∏oÊcià.
Z tego powodu muszà si´ oni wi´cej
modliç, trzymaç si´ blisko Boga i najpierw z Nim rozmawiaç o wszystkich
swoich sprawach, zanim b´dà dyskuto-
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waç o nich z lud˝mi. Post´puj tà drogà,
a zobaczysz, ˚e na modlitwie znajdziesz wi´cej wiedzy, wi´cej Êwiat∏a,
wi´cej ∏aski i cnoty, ni˚ móg∏byÊ kiedykolwiek zdobyç poprzez czytanie
ksià˚ek i studia. Nigdy nie uwa˚aj za
stracony ten czas, który poÊwi´casz
modlitwie. Odkryjesz, ˚e na modlitwie Bóg da ci Êwiat∏o, si∏´ i ∏ask´, których potrzebujesz, by dokonaç tego,
czego On od ciebie oczekuje. Jedynà
rzeczà, która jest dla nas naprawd´
wa˚na, jest pe∏nienie woli Bo˚ej, tzn.
byç tam, gdzie On chce i czyniç
wszystko to, czego od nas oczekuje
z pokorà, widzàc, ˚e sami z siebie jesteÊmy niczym i ˚e Bóg dzia∏a w nas
i poprzez nas dla wype∏nienia Jego
dzie∏. Dlatego wszyscy musimy
wzmocniç nasze ˚ycie w Êcis∏ej za˚y∏oÊci z Panem i mo˚emy dotrzeç do
Niego jedynie za pomocà modlitwy.
To w∏aÊnie na modlitwie dusza spotyka si´ bezpoÊrednio z Bogiem, który jest
naszà si∏à i ˝ród∏em wszelkiego dobra.
Niech ci brakuje czasu na ka˚dà innà
rzecz, ale nie na modlitw´, a zobaczysz,
˚e zrobisz mnóstwo rzeczy w krótkim
czasie. Jezus powiedzia∏: „Wy jesteÊcie
solà ziemi, lecz jeÊli sól utraci swój
smak, czym˚e jà posoliç? Na nic si´ ju˚
nie zda, tylko ma wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt 15,13).
Jedynie Bóg mo˚e daç nam si∏´. Musimy zwróciç si´ do Niego, poniewa˚ On
mam jà daje. Tylko na modlitwie mo˚emy wejÊç w za˚y∏oÊç z Bogiem, bo ma
modlitwie dusza odnajduje bezpoÊredni
kontakt z Nim. Chcia∏abym, abyÊ przekaza∏ te zalecenia swoim braciom w zakonie: niech zbiorà doÊwiadczenia, a ty
powiesz mi pó˝niej, czy si´ myli∏am.
Jestem przekonana, ˚e g∏ównà przyczynà z∏a w Êwiecie i upadku wielu
dusz konsekrowanych jest brak ∏àcznoÊci z Bogiem na modlitwie. Diabe∏
jest bardzo przebieg∏y, widzi nasze s∏abe
punkty i tam atakuje. JeÊli nie czuwamy,
i nie jesteÊmy uwa˚ni, i jeÊli nie staramy
si´ otrzymaç od Boga si∏y, nasze widzenie b´dzie s∏absze, bo nasze czasy zastawiajà na nas wiele pu∏apek, a my jesteÊmy s∏abi. Jedynie si∏a Boga mo˚e nas
podtrzymaç. Nale˚y podchodziç do
wszystkiego ze spokojem i z wielkà ufnoÊcià do Boga. On zrobi za nas to, czego sami nie mo˚emy dokonaç. On dope∏ni naszà niedoskona∏oÊç. Z modlitewnà pami´cià, oddana w Panu”.
Siostra ∑ucja dos Santos

WiadomoÊci z ziemi
Ojcze –
b∏ogos∏awionej
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)
Szósty grzech przeciw jednoÊci:
brak przebaczenia
Kiedy zabraknie przebaczenia mi´dzy lud˝mi, mo˚e dojÊç do zbudowania
wysokich murów, wy˚szych ni˚ mur
chiƒski. Sà to mury wrogoÊci, oboj´tnoÊci, które trudno b´dzie potem pokonaç. ∑atwiej by∏o rozebraç mur berliƒski ni˚ te mury wrogoÊci i oboj´tnoÊci.
Kilka lat temu spotka∏em m∏odzieƒca,
który mia∏ czarny kajecik, a w nim
czarnym d∏ugopisem zapisywa∏ ró˚ne
przykre zdarzenia i urazy. Pisa∏, pisa∏,
pisa∏, a pó˝niej czyta∏, czyta∏, czyta∏,
medytowa∏, medytowa∏ i gorzknia∏,
gorzknia∏... Ca∏y Êwiat by∏ beznadziejny, wszyscy byli beznadziejni, wszyscy
po kolei. Przera˚ajàce!
Pismo Âwi´te mówi: JeÊli zaÊ przyniesiesz dar swój przed o∏tarz i tam
wspomnisz, ˚e brat twój ma coÊ przeciw
tobie, zostaw tam dar swój przed o∏tarzem, a najpierw id˝ i pojednaj si´
z bratem swoim. Potem przyjd˝ i dar
swój ofiaruj (Mt 5, 23-24). Zawsze b´dà takie s∏owa i gesty, które ranià, bo
jesteÊmy lud˝mi. JesteÊmy ranieni i ranimy innych s∏owami i gestami. To jest
nieuniknione i dlatego ciàgle potrzeba
przebaczania, tak, jak nie da si´ raz na
zawsze nawróciç, tylko trzeba si´ ciàgle nawracaç. W niektórych wspólnotach jest to nawet wpisane w struktur´:
regularnie prze˚ywa si´ czas pojednania, ˚eby pewne sprawy oczyÊciç, wyjaÊniç i nie gromadziç urazów w nieskoƒczonoÊç. Jean Vanier, za∏o˚yciel
„Arki”, za∏o˚yciel ruchu „Wiara
i Âwiat∏o” wskaza∏ na dwa elementy
konieczne dla zdrowia wspólnoty. Sà
nimi radoÊç i przebaczenie. Co jest lekarstwem? Pogodziç si´ przed zapadni´ciem zmroku. WczeÊniej modliç si´,
rozmawiaç, wyjaÊniaç sprawy, dogadywaç si´. Niech nad waszym gniewem
nie zachodzi s∏oƒce (Ef 4, 26); Nie dawajcie miejsca diab∏u (Ef 4, 27).
Ks. Miros∏aw Cholewa

2 grudnia 2004 r. pod zielonym namiotem wspólnoty „Wieczernik” w Medziugorju widzàca Mirjana otrzyma∏a comiesi´czne objawienie. Przez lata, drugiego dnia miesiàca, Matka Bo˚a ukazywa∏a si´ Mirjanie, ˚eby modliç si´ za niewierzàcych. Mirjana zwykle nie przekazuje or´dzia otrzymanego podczas tego
objawienia. Tym razem ku zdziwieniu
wszystkich, Mirjana zapisa∏a or´dzie,
które otrzyma∏a i poprosi∏a o natychmiastowe przet∏umaczenie. Oto tekst or´dzia:
„Potrzebuj´ was! Wzywam was! Potrzebuj´ waszej pomocy! Pojednajcie
si´ z samym sobà, z Bogiem, ze swymi
sàsiadami. W ten sposób pomo˚ecie mi.
Nawracajcie niewierzàcych. Otrzyjcie
∏zy z mojej twarzy!”
„Otrzyjcie ∏zy z mojej twarzy!” Jakie˚
to wo∏anie o pomoc!! Jak mówi Matka
Bo˚a, Bo˚e Narodzenie jest „dniem radoÊci”, lecz czy w okresie Bo˚ego Narodzenia nadal b´dà ∏zy na twarzy Matki
Bo˚ej?? Zapytajmy siebie samych: jak
zamierzamy nape∏niç Jà radoÊcià, a z Jej
pomocà, nape∏niç radoÊcià Dzieciàtko Jezus w czasie Jego narodzin? Jak mo˚emy
przygotowaç dla Jezusa ten ciep∏y kàt,
w którym b´dzie móg∏ w naszym domu
spokojnie odpoczàç? Przez pojednanie!
s. Emmanuel

Pobratymstwo
Moje intencje
Min´∏o dwadzieÊcia trzy lata i pi´ç
miesi´cy od dnia pierwszego ukazania si´
Królowej Pokoju w Medziugorju. Na
przestrzeni tego czasu, Êwiat otrzymywa∏
i nadal otrzymuje or´dzia, które ujawniajà
intencje Matki Bo˚ej. Miliony pielgrzymów po spotkaniu z Matkà niosà or´dzia
dalej w Êwiat. Ka˚dy z pielgrzymów pokornie i w szczeroÊci wobec samego siebie musi postawiç pytanie: czego Matka
Bo˚a ode mnie oczekuje i jaki jest cel Jej
przyjÊcia tutaj?. Jakie sà Jej intencje i ku
czemu zmierza? A czy ty osobiÊcie rozpozna∏eÊ ju˚ Jej intencje? Czy wolno ci je interpretowaç wy∏àcznie na miar´ osobistych pragnieƒ i w∏asnych potrzeb?
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Prze˚ywamy obecnie czas Adwentu.
KoÊció∏ g∏osi przygotowanie drogi na
przyjÊcie Pana i Jego Matki. Âwiat chrzeÊcijaƒski oÊwietla ca∏à przestrzeƒ w oczekiwaniu na Jego przyjÊcie. Âwiat∏o jest zapalone w naszych koÊcio∏ach, miastach
i w naszych domach. Po drugiej zaÊ stronie istnieje Êwiat, który stara si´ zepchnàç
na drugi plan wszystkie wydarzenia owej
Êwi´tej nocy, kiedy Matka pukajàc do wielu domów w poszukiwaniu schronienia,
nie znalaz∏a go. Porodzi∏a swojego Pierworodnego Syna w stajence betlejemskiej,
daleko od miasta. „Do swoich przyszed∏
a swoi Go nie poznali” – zapisa∏ Êw. Jan.
Wtedy bowiem Betlejem nie odpowiedzia∏o na wezwanie, nie rozpozna∏o planu
Bo˚ego, ani intencji Dziewicy Maryi.
DziÊ, wspó∏czesna Europa, oficjalnie,
bez ˚adnych wahaƒ, równie˚ zamyka
przed Nimi drzwi. Ta nowa Europa nie odpowiada na wezwania Ojca Âwi´tego i g∏osi, ˚e nie chce nazywaç si´ chrzeÊcijaƒskà!
Ale w tym jest wielka szansa dla KoÊcio∏a
i dla Papie˚a. DziÊ wielu chrzeÊcijan, którzy zaistnieli w polityce i stali si´ politykami, poprzez naszà modlitw´ i nasz apostolat, majà szans´ rozpoznaç ˚e: ich wspólnotà – jest KoÊció∏, ich liderem – jest Papie˚, ich drogà – jest Jezus Chrystus!
Przez ostatnie dwadzieÊcia trzy lata
i pi´ç miesi´cy jesteÊmy Êwiadkami wielkich zmian. Widzimy, ˚e na naszych
oczach re˚imy znikajà z powierzchni ziemi. Królowa Pokoju nie zatrzymuje si´.
Kroczy dalej wraz ze swoimi widzàcymi
i pielgrzymami, swoimi drogimi dzieçmi,
które odpowiedzia∏y na Jej wezwanie. Modlitwa w Jej intencjach ma obecnie wielkà
wag´. Przecie˚ i dziÊ, w chrzeÊcijaƒskiej
niegdyÊ Europie, jest wiele ludzi, którzy
nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej i nie potrzebujà
Boga, wprost przeciwnie – Bóg im przeszkadza. Matka Bo˚a prosi, abyÊmy modlili si´ za nich szczególnie. Takim osobom
wystarczy Dziadek Mróz, lub jakiÊ Miko∏aj i bogaty wystrój wystaw. Im wystarczà
Êwiàteczne prezenty. Spotkanie z Chrystusem Zbawicielem jest dla nich czymÊ bardzo odleg∏ym. Równie odleg∏ym jest modlitwa i b∏aganie Boga o odpuszczenie
grzechów w sakramencie pojednania.
Dzieje si´ tak dlatego, ˚e oni nigdy nie poznali osobiÊcie Boga, swojego Zbawiciela.
A bez osobistego poznania i osobistego
doÊwiadczenia Boga, nasza wiara nie
mo˚e przetrwaç i ginie. Dlatego tak wa˚ny jest powrót do modlitwy w rodzinach
i do modlitwy w KoÊciele. Trzeba, aby poprzez osobiste doÊwiadczenia, móc stwier-

dziç: „Mój Bóg istnieje i ja Go spotka∏em.
Ja z Nim rozmawia∏em”. JesteÊmy wezwani do modlitwy za tych, którzy sà bardzo oddaleni od takiego doÊwiadczenia.
W tym or´dziu nasza Matka prosi,
abyÊmy pos∏uchali natchnieƒ i byli Jej
wyciàgni´tymi ramionami wobec wszystkich, którzy tego potrzebujà. To Jej r´ce
ofiarowa∏y Symeonowi Jezusa w Êwiàtyni. To Jej ramiona obj´∏y El˚biet´ w Ain
Karem. Jej otwarte i wyciàgni´te r´ce
ociera∏y ∏zy cierpiàcych, podnosi∏y upad∏ych na duchu i umacnia∏y s∏abych. Ona
ka˚dego prowadzi∏a do Jezusa. Macierzyƒskie i czu∏e ramiona Maryi nigdy nie
pozostajà puste. Jej dzieci zawsze czerpa∏y z nich ∏aski i dary. Byç przed∏u˚eniem
Jej macierzyƒskich ramion, to wielki dar.
Wa˚ne jest równie˚, aby przyk∏ad naszego ˚ycia, przybli˚a∏ innych do Boga
Zbawiciela, zw∏aszcza tych, którzy Go
szukajà. Przyk∏ad ˚ycia widzàcych,
przyk∏ad nawróconych pielgrzymów nadal przyciàga miliony osób do Medziugorja. Poprzez widzàcych, jak równie˚
poprzez cz∏onków licznych grup modlitewnych, m∏odzi ludzie odnajdujà swoje
idea∏y. Ich postawy stanowià dla nich
wyzwanie i wzór do naÊladowania.
S∏owa zach´cajà, jednak to co zachwyca, zawiera si´ w przyk∏adnym, dobrym
i Êwi´tym ˚yciu. W jaki sposób przybli˚yç innych do Serca Jezusa i Jego Matki? Na pewno nie przez g∏oszenie ideologii, na pewno nie przez krasomówcze wystàpienia, ani ˚adne inne sposoby. Naszà
szansà jest naÊladowanie ˚ycia Jezusa,
Maryi i Êwi´tych. Przyk∏ad naszego dobrego ˚ycia pociàgnie innych. W tym miesiàcu módlmy si´: – w intencjach Matki Bo˚ej, – za tych, którzy jeszcze nie poznali
mi∏oÊci Bo˚ej, – w intencji naszej rodziny
modlitewnej, aby by∏a jak prorok, który
przygotowuje drogi na przyjÊcie Pana i Jego Matki, a wi´c za Bo˚e Narodzenie
w sercach wszystkich ludziach. Ja równie˚
pragn´ przy∏àczyç si´ do wezwaƒ Maryi.
S∏u˚my z radoÊcià w ramach naszego apostolatu, który jest wspania∏ym darem Boga
dla ka˚dego z nas. Modl´ si´ za was.
Wasz oddany Fra Jozo

cie or´dzia jako informacji. Or´dzia sà darem, ∏askà, na którà powinniÊmy odpowiedzieç mi∏oÊcià. To or´dzie ma nas pobudziç, abyÊmy na podobieƒstwo pasterzy
spod Betlejem, udali si´ do stajenki i tam
znale˝li Królowà Pokoju. To or´dzie jest
dla nas jak „gwiazda betlejemska”, która
trzech m´drców doprowadzi∏a do Dzieciàtka Jezus i Jego Matki. W Roku Eucharystii
powinniÊmy uczyniç wszystko, aby Jezus
sta∏ si´ sercem KoÊcio∏a i sercem rodziny.
Nie ma Bo˚ego Narodzenia bez powrotu
do Eucharystii. KoÊció∏ traci swoje dzieci,
bowiem ci, którzy odchodzà od O∏tarza, rezygnujà ze Mszy Êwi´tej, w istocie odwracajà si´ od Boga. Tymczasem rodzina, ten
najmniejszy KoÊció∏, rodzi si´, wzrasta
i kszta∏tuje poprzez Eucharysti´. Adorujcie
Pana i czuwajcie wraz z Nim. To jest wasz
apostolat. W obecnym czasie istnieje tendencja aby Eucharysti´, Bibli´, Ró˚aniec
zastàpiç innymi rodzajami aktywnoÊci,
a S∏owo Bo˚e zastàpiç ludzkim s∏owem.
My natomiast jesteÊmy wezwani, aby ˚yç
w pe∏ni wartoÊciami chrzeÊcijaƒskimi i aby
nasze ˚ycie, ukazujàce cudowne i wspania∏e dzie∏a Bo˚e, sta∏o si´ przyk∏adem dla innych. Wcielajcie w ˚ycie or´dzia Maryi.
Nie ma Bo˚ego Narodzenia bez Jezusa.
Pomó˚cie innym przyjÊç do Niego. Padnijcie na kolana, aby inni mogli powstaç.
Sk∏adajcie d∏onie w modlitewnym geÊcie,
aby zniewoleni odzyskali wolnoÊç. Praktykujcie post, aby biedni mogli wyjÊç z n´dzy. Oddajcie siebie w ofierze, aby ˚yjàcy
w niezgodzie, mogli si´ pojednaç.
Umi∏owani. Modl´ si´, aby Bo˚e Narodzenie, Êwi´ty czas ∏aski, sta∏ si´ czasem
waszej pokornej s∏u˚by na rzecz waszych
braci i sióstr, czasem objawienia si´ wielkiej Mi∏oÊci. ˙ycz´ wam wszystkim B∏ogos∏awionych Âwiàt Bo˚ego Narodzenia
i szcz´Êliwego Nowego Roku 2005. ∑àcz´
serdeczne, braterskie pozdrowienia.
Wasz Ojciec Jozo Zovko

Przygotujcie drog´ Panu,
dla Niego prostujcie Êcie˚ki!

Rekolekcje z o. T. Vlasziciem. Konferencja 2 czwartek 01.07.2004.

Drodzy bracia i siostry!
Kl´czàc przed ˚∏óbkiem Dzieciàtka Jezus, ponownie zach´cam do przeczytania
listopadowego or´dzia Królowej Pokoju
i rozmyÊlania nad jego treÊcià. Nie traktuj-

Chcemy zobaczyç Jezusa
WejÊç w Serce Jezusa

Rekolekcje
˙ycie w Bogu

W imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen. Równie˚ nasze ZdrowaÊ Ma-
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ryjo majà byç skierowane do Maryi, aby
pomog∏a nam zobaczyç Jezusa. ZdrowaÊ
Maryjo... Mo˚emy w taki sposób si´
modliç i rozpoczàç odczuwanie Boga
w naszym wn´trzu. ZdrowaÊ Maryjo...
Mo˚emy modliç si´ do Matki Bo˚ej i do
Boga, tak abyÊmy rozpocz´li trwaç w ciszy, abyÊmy rozpocz´li patrzeç w nasze
wn´trze, abyÊmy trwali w kontemplacji.
Wtedy dusza mówi: zostawcie mnie
w pokoju. Zostawcie wasze dyskusje. Zostawcie wasze s∏owa. Pozwólcie, abym
ja – dusza mog∏a patrzeç w Boga. Ja
chc´ byç z Bogiem. Zostawcie nas samych. ZdrowaÊ Maryjo...
„Chcemy zobaczyç Jezusa” – to temat, który Ojciec Âwi´ty zadedykowa∏
m∏odzie˚y na ten rok. Pragniemy, chcemy zobaczyç Jezusa. Chcemy przyjàç
ten temat w∏aÊnie tutaj i w tym duchu
objawieƒ Matki Bo˚ej. Na poczàtku
chc´ was zapytaç czy chcecie: ikon´ –
obraz Jezusa, czy Jezusa? Jezusa.
Wiele osób chce tylko ikon´. Ikon´ –
obraz, który tworzà w swoim umyÊle.
W swoim umyÊle tworzà postaç Boga,
wyobra˚enie Boga. To co ju˚ dzisiaj powiedzia∏em o zobaczeniu Matki Bo˚ej –
to samo odnosi si´ do Jezusa. Wiele
osób chce zobaczyç i chcà zobaczyç tylko to, co im si´ podoba. Tworzà sobie
wyobra˚enia, a szatan kreuje sugestie.
I zwodzi dusze. Widzieç Jezusa – dotyczy to tych osób, które kochajà Go ca∏ym sercem, tych, którzy chcà Go przyjàç takim, jakim On jest, w taki sposób,
jaki On przychodzi od Ojca, w Duchu
Âwi´tym. Tak, jak On ˚yje z Ojcem.
W tym punkcie jest bardzo wa˚ne,
abyÊmy umieli si´ odnieÊç do objawieƒ.
25 maja 1988r. Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Drogie dzieci, nale˚ycie do mnie.
Kocham was i pragn´, abyÊcie si´ Mi
oddali, abym mog∏a prowadziç was do
Boga. Módlcie si´ nieustannie, aby szatan nie móg∏ was wykorzystaç. Módlcie
si´, byÊcie mogli poznaç, ˚e jesteÊcie
moimi. B∏ogos∏awi´ was b∏ogos∏awieƒstwem radoÊci”.
Z mojego doÊwiadczenia wynika, tak
dla naszych dusz, jak równie˚, aby pomóc KoÊcio∏owi i ludzkoÊci, g∏ównym
i podstawowym doÊwiadczeniem jest,
przynale˚noÊç do Matki Bo˚ej. Ta
przynale˚noÊç do Maryi jest podstawà zbawienia. Ona zosta∏a stworzona
dla nas jako Matka. Stworzona dla naszych dusz, aby ochraniaç nas od z∏a, od
szatana. Ona jest Niepokalanà dla nas.
Bóg stworzy∏ Jà Niepokalanà nie tylko

dla Siebie. Równie˚ w doÊwiadczeniach
egzorcyzmów szatan wi´cej reaguje,
wÊcieka si´, kiedy wymienia si´ Matk´
Bo˚à ni˚ samego Boga, poniewa˚ Bóg
Jà wys∏a∏ do nas.
Czy wiecie co to jest matka? Kiedy
widzi niebezpieczeƒstwo dla swojego
dziecka, eksperci mówià, ˚e mo˚e mieç
wtedy takà si∏´, ˚e mo˚e przenieÊç samochód. Jest to tak wielka energia, która si´
wyzwala. Kobieta jest tà, w której poczyna si´ ˚ycie, która utrzymuje ˚ycie, ochrania i broni go. LudzkoÊç potrzebuje nowej
Ewy. My potrzebujemy matki. Przeszed∏em poprzez bardzo ró˚ne doÊwiadczenia z duszami, gdzie obecnoÊç Matki Bo˚ej ochrania, wskazuje drog´ i otwiera jà.
Dam tylko przyk∏ad z Ewangelii Êw. Jana
o godach w Kanie Galilejskiej. Maryja zobaczy∏a, ˚e brakuje wina i powiedzia∏a:
zróbcie to, co wam powie. Ona zainterweniowa∏a. Maryja jest blisko ka˚dej duszy,
aby interweniowaç przed Bogiem za tà
dusz´. W szczególny sposób jest blisko
ka˚dego narodu, który poÊwi´ci∏ si´ Jej.
Maryja stoi ko∏o nas jako bardzo uwa˚na
Matka, aby wskazywaç nam drog´ do Boga. Âwi´ci mówià, ˚e z Maryjà takà drog´
przechodzi si´ szybciej i ∏atwiej. A z mojego doÊwiadczenia mog´ wam powiedzieç, ˚e bez Matki Bo˚ej wcale nie mo˚na nawet ruszyç. Nawet, je˚eli do Nieba
mo˚emy dotrzeç bez Matki Bo˚ej, to
w bramie Nieba, przede wszystkim b´dziemy musieli objàç Maryj´. I ta g∏´boka
relacja mi´dzy dzieçmi a Matkà jest
z obydwóch stron. Dlatego zobaczcie, ˚e
obecnoÊç Maryi teraz, w tych czasach,
w sposób szczególny jest czu∏a.
Aby spotkaç Jezusa, aby widzieç Jezusa potrzebujemy Maryi i potrzebujemy powiedzieç Jej: Maryjo, Matko, zaprowad˝ mnie do Jezusa. Zróbmy takie
powiàzanie z tym, co powiedzia∏em rano. Nie mo˚emy Maryi traktowaç
w sposób egoistyczny, tylko dla siebie
i mieç nadziej´, ˚e b´dziemy widzieç Jezusa. Musimy pozwoliç, aby Ona nas
doprowadzi∏a do Jezusa takim, jakim
jest. Co nale˚y zrobiç, aby zobaczyç Jezusa? My wszyscy mo˚emy widzieç Jezusa. Na koƒcu zobaczymy Go twarzà
w Twarz. Mo˚emy Go widzieç w progresji, w coraz wi´kszym Êwietle, poniewa˚ w naszym wn´trzu jest ju˚ obraz
Boga. To, co Jezus Chrystus czyni, to
jest w∏aÊnie objawienie tego Oblicza, tego obrazu Boga. Sprawia, ˚e w naszym
wn´trzu roÊnie to stworzenie, które na
obraz i podobieƒstwo Boga zosta∏o

stworzone. Z drugiej strony ka˚da dusza
jako stworzenie potrzebuje osiàgnàç, dotrzeç, dojÊç do ˝ród∏a, poniewa˚ tylko
w ˝ródle znajduje realizacj´ i pe∏ni´.
PowinniÊmy byç Êwiadomi tego, ˚e
Bóg chce, abyÊmy Go widzieli. Bóg jest
Ojcem. On kontempluje Swoje dzieci.
On si´ objawia Swoim dzieciom. To
nie my, naszymi Êrodkami, mo˚emy Go
objawiç. On si´ objawi∏ Abrahamowi,
On si´ objawia∏ Moj˚eszowi. Na koƒcu
˚ycia objawi∏ si´ równie˚ prorokowi
Eliaszowi. Objawi∏ si´ Maryi, Józefowi.
Bóg objawia si´ grzesznikom. Jezus
cierpia∏, poniewa˚ ludzie woleli byç Êlepymi – „Majà oczy a nie widzà”. Wi´c
w naszym wn´trzu musi byç obudzone
pragnienie, aby zobaczyç Boga. A jak
mo˚emy Go zobaczyç? Nie mo˚emy
byç tylko ciekawi. Ten, kto jest zainteresowany meczem pi∏karskim, idzie i go
oglàda. Ten, kto nie jest zainteresowany,
nic go to nie obchodzi – nie idzie na
mecz. Nasze wn´trze musi byç obudzone, pobudzone pragnieniem ujrzenia
Jezusa. Czy dwóch zakochanych jest
zadowolonych, kiedy widzà si´ z daleka? Nie. Oni pragnà spotkaç si´. Chcà
si´ zjednoczyç w tym samym ˚yciu. My
mo˚emy zobaczyç Jezusa, je˚eli b´dziemy pragnàç byç przy Nim blisko, naÊladowaç Go, kochaç Jego ˚ycie, a On nam
da Swojego Ducha, aby wejÊç w tajemnic´ Jego ˚ycia. Aby Go zobaczyç musimy wyjÊç z samych siebie. Tak jak ziarno, które musi obumrzeç, aby si´ z Nim
zjednoczyç. To sà regu∏y prawa ˚ycia.
Wi´c ca∏e zaanga˚owanie Maryi w to
zadanie, aby zaprowadziç ludzi do Jezusa, prowadzi do tego, aby podj´li odpowied˝. Sà pewne rzeczy w naszym wn´trzu, które sà bardzo wa˚ne, aby widzieç. W psychologii mówi si´ bardzo
cz´sto, ˚e kiedy osoba mówi nie mog´,
jest to równoznaczne z nie chc´. Sà pewne ograniczenia wewn´trzne. Osoby
z g∏´bokimi ranami z dzieciƒstwa bardzo cz´sto reagujà w taki sposób: nie
chc´, nie chc´ tego nowego, ale wybieram to, co zosta∏o we mnie z dzieciƒstwa. Wewnàtrz naszej duszy musimy
przyjàç Mi∏oÊç Bo˚à, która nas uzdrawia, musimy byç uwa˚nymi i pokornymi. W Ewangelii Pan Jezus mówi: nie
chcà si´ nawróciç, aby, nie zostali
uzdrowieni. Mi∏oÊç Bo˚a w stosunku do
nas jest nieustajàca, ale nasza mi∏oÊç,
w naszym wn´trzu, musi wzrastaç do Jezusa, tak jak zakochanych, którzy pragnà si´ pobraç. To jest prawo ˚ycia.
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Je˚eli wy jesteÊcie otwarci w sposób
bezwarunkowy, nawet wtedy, kiedy nie
potraficie tego zrozumieç, ˚e jesteÊcie zanurzeni w cierpienia, wtedy Jezus, który
schodzi ze swojà Mi∏oÊcià, uzdrawia wasze rany. Zobaczcie przyk∏ad Êw. Tomasza Aposto∏a, który mia∏ wàtpliwoÊci odnoÊnie Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Jezus pozwoli∏ mu si´ dotknàç. Ale
wpierw Jezus go dotknà∏, Jezus go przemieni∏. Jezus w sposób bezwarunkowy
przychodzi do duszy, aby jà wyzwoliç.
My musimy rozró˚niç mi´dzy wizjami
Jezusa a widzeniem Jezusa duszà. Wiecie du˚o o ˚yciu Êw. s. Faustyny. Dla niej
nie by∏o wystarczajàce tylko widzieç i s∏yszeç Jezusa. Podstawà by∏a jej zmiana i jej
droga, skierowana w kierunku Jezusa.
Âw. Tomasz z Akwinu mówi, ˚e dusza
widzi Boga cnotami. Wi´c zobaczcie, ˚e
wszyscy, tacy jacy jesteÊmy, ilu nas jest,
zostaliÊmy wezwani, aby zobaczyç Jezusa. Je˚eli pójdziemy Êladem Matki
Bo˚ej i Jezusa, je˚eli pragniemy nawrócenia, naprawd´ dochodzi si´ do absolutnego poznania Jezusa. Wtedy relacja
nasza z Bogiem, nasza wiara, nie jest jakàÊ rzeczom, która znajduje si´ w powietrzu, ale Âwiat∏em, które prowadzi
nas do g∏´bokiego poznania Boga, które
staje si´ coraz bardziej mocniejsze i jaÊniejsze: b´dziemy objawiaç Jezusa,
a On si´ b´dzie objawia∏ poprzez nas.
Co jest wa˚ne, podstawowe, aby zobaczyç Jezusa? Dzisiaj jest bardzo wiele ruchów, wiele sekt, które mówià, ˚e
widzà, ˚e widzà Boga, ˚e widzà anio∏ów, ˚e widzà Êwi´tych. Matka Bo˚a t∏umaczàc grupie modlitewnej, w jaki sposób ma wzrastaç powiedzia∏a: we˝cie
pe∏ny kwiat, ze wszystkimi p∏atkami, które sà zdrowe, je˚eli wasza dusza jest taka przed Bogiem, nikt nie mo˚e wziàç tego kwiatka, oprócz Jezusa.
Nasza doskona∏oÊç jest wewn´trznà
odpowiedzià Bogu, jest uwarunkowaniem, aby Bóg si´ objawi∏ w taki sposób,
jakim jest. A moje doÊwiadczenie jest
takie, ˚e w ostatnich dziesiàtkach lat
mojego kap∏aƒstwa spotka∏em wiele
dusz, które majà wizje Jezusa, Matki
Bo˚ej, or´dzia, które od nich pochodzà.
Ale spotka∏em bardzo ma∏o osób takich
„wewn´trznych”, skupionych, ca∏kowitych, które pragnà ˚yç tylko i wy∏àcznie
dla Jezusa. Widzia∏em, ˚e Jezus mo˚e liczyç na wielkie dzie∏a dzieki tym osobom. Takimi wielkimi osobami mo˚ecie
byç wy wszyscy. Nie dla wizji. Nie musicie widzieç tak, jak Êw. s. Faustyna, ale

mo˚ecie w taki sam sposób, jaki ona ˚y∏a, ˚yç. Mo˚ecie mieç takà samà odpowied˝ dla Jezusa. A owoce zobaczycie
w waszych rodzinach, w waszych dzieciach. I zobaczycie owoce mi´dzy wami, poniewa˚ Jezus przez was b´dzie si´
objawia∏ i w was.
W PiÊmie Âwi´tym widzicie, co znaczy kochaç Boga. Kochaç Boga ca∏kowicie oznacza ∏àczyç, doprowadzaç
ludzkoÊç do Niego. Dla mnie zawsze ten
przyk∏ad Êw. Franciszka, kiedy otrzyma∏
stygmaty, kiedy si´ zjednoczy∏ z Jezusem, jest celem ka˚dej duszy, aby dostàpiç takiego zjednoczenia z Jezusem,
Wtedy dusza czuje, ˚e wystarczy jej
wszystkiego, ˚e nic innego nie potrzebuje, ˚e wystarczy jej tylko Jezus, tylko Jezus. I b´dziecie czuç si´ wype∏nieni. Zobaczycie ka˚dy proch, który zak∏óca to
zjednoczenie i który b´dziecie chcieli
usunàç. To jest takie wyobra˚enie Jezusa, który jest w naszym wn´trzu i nas
przemienia. Dlatego widzieç Jezusa
oznacza chcieç Go zobaczyç.
Dusze, które sà w piekle nie chcà widzieç Jezusa, dla nich to straszne oglàdaç
Go. Dusze, które nie chcà si´ nawróciç,
chowajà si´ przed obliczem Boga. Nie
chcà Go zobaczyç takim, jakim On jest.
W∏aÊnie z takiego zachowania powsta∏y
wszystkie ideologie, rodzà si´ sekty,
Chcieç zobaczyç Boga oznacza: pójÊç za
Nim, naÊladowaç Go, tam dokàd On nas
prowadzi. Jezus mówi: kto widzi Mnie –
widzi i Ojca, poniewa˚ w Duchu Âwi´tym
On nam objawia tajemnic´ ˚ycia. Nasza
dusza znajduje swoje miejsce i wtedy czujemy si´ zrealizowani, szcz´Êliwi. Jest
bardzo wa˚ne, aby naÊladowaç Jezusa a˚
do takiego momentu, aby Jego oczami
oglàdaç nas i Êwiat. Wczoraj w homilii
powiedzia∏em, abyÊcie si´ zdecydowali
oddaç swoje ˚ycie Bogu. To oddanie si´
zawiera takie dojÊcie do patrzenia na
Êwiat oczami Bo˚ymi. To jest bardzo, bardzo wa˚ne, to zmienia nasze ˚ycie.
Np.: cz´sto m∏odzie˚ pyta si´: jakie
jest moje powo∏anie? Je˚eli oni patrzà ze
swego punktu widzenia ludzkiego, nie
mogà zrozumieç, nie mogà przyjàç woli
Bo˚ej. A je˚eli b´dà patrzeç oczami Bo˚ymi, Ojciec, który wysy∏a Swego Syna
a˚ na Êmierç, aby zbawi∏ ludzkoÊç, wtedy majà moc Bo˚à w swoim wn´trzu.
Majà Êwiat∏o Bo˚e. Majà ca∏e Cia∏o Mistyczne w sobie. Wtedy Bóg dzia∏a
w tych osobach. Bóg si´ objawia w ich
obliczach i w Swoim dzia∏aniu dla ludzkoÊci. Wtedy nie b´dziemy mieli potrze-

by prosiç: daj mi to, daj mi tamto. B´dziemy si´ czuç jak w domu Ojca. B´dziemy mieç wszystko. Dlatego radz´
wam – zobaczcie Jezusa, patrzcie na
Niego. Dojdziecie do punktu, aby Go
kontemplowaç. A w tym momencie zrozumiecie wszystko, to, co si´ porusza
w KoÊciele i na Êwiecie. W tym momencie wasze ˚ycie si´ zmieni. Moje doÊwiadczenie – mówi mi, ˚e to jest pi´kne. I to wam proponuj´. Dzi´kuj´.
Ojcze! Dzi´kujemy Ci, za to, ˚e objawi∏eÊ Swoje Oblicze nam. Dzi´kujemy Ci,
˚e pos∏a∏eÊ Zbawiciela Êwiata Jezusa
Chrystusa. Dzi´kujemy Ci, za dar Ducha
Âwi´tego, który doskonali to dzie∏o.
Dzi´kujemy Ci, za Matk´ NajÊwi´tszà.
Dzi´kujemy Ci, za wszystkich anio∏ów
i Êwi´tych. Dobry Ojcze, Ty sprawiasz
wszystko dla nas. JesteÊmy pewni, ˚e dojdziemy do Ciebie. I pragniemy tego a Ty
nam pomó˚, abyÊmy mogli objawiaç
Twoje Oblicze równie˚ innym. Amen.

Serwis Rodzinny
S∏u˚y i dzia∏a
w imi´ Jezusa
Jak ju˚ wszystkim Czytelnikom
dobrze wiadomo
w dniach od 1121.12.04 przebywa∏ w Polsce
o. Peter Rookey,
znany charyzmatyk, kap∏an prowadzàcy nabo˚eƒstwa o uzdrowienie duszy i cia∏a, ale
przede wszystkim S∏u˚ebnik Maryi, z nazwy zgromadzenia, do którego nale˚y jak
i z g∏´bokiego wyboru jego s∏u˚by przez
Maryj´ dla chwa∏y Bo˚ej. Ojciec Peter odwiedzi∏ w Polsce wiele miejscowoÊci poczàszy od Bydgoszczy przez Warszaw´,
∑owicz, Kraków, by∏ zapraszany do szpitali i na mniej oficjalne spotkania. Ka˚demu spotkaniu z Ojcem towarzyszy∏y masy, rzesze, t∏umy wiernych, które przypomina∏y obrazy z Ewangelii jak w Galilei
takie t∏umy chodzi∏y za Jezusem, a On litowa∏ si´ nad nimi, byli bowiem jak owce
nie majàce pasterza (por. Mk 6,34). Równie˚ i Ojciec, 88-letni kap∏an ca∏kowicie
oddany Bogu jako ofiara ca∏opalna nie
ust´powa∏ w b∏ogos∏awieniu, i tak jak Ojciec Âwi´ty – Jan Pawe∏ II, czy o. Jozo Zo-
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vko – im wi´cej si´ oddawa∏ pos∏udze ludziom, tym bardziej od˚ywa∏, tym bardziej przybiera∏ postaw´ „p∏ywajàcà”
wÊród wiernych. Ka˚dego szokowa∏ wyraz jego oczu i lekkoÊç z jakà si´ porusza∏.
(S∏ysza∏am kiedyÊ takà opini´ o o. Danielu Ange, podczas Festiwalu M∏odych
w Medziugorju, ˚e nie chodzi tylko p∏ywa
niesiony przez Ducha Âwi´tego).
I tak jak w opisach Ewangelii czytamy o cudach zdzia∏anych przez Pana
Jezusa równie˚ i podczas pos∏ugi o. Petera mogliÊmy byç Êwiadkami cudów. Nie
jest to nic nowego i dziwnego, dla tych
którzy uwierzyli Jezusowi i Jemu wierzà,
gdy˚ On sam zapowiedzia∏, ˚e; kto we
Mnie wierzy, b´dzie tak˚e dokonywa∏ tych
dzie∏, którch Ja dokonuj´, owszem,
i wieksze od tych uczyni (por. J 14,12).
Najwymowniejszym tego przyk∏adem by∏o uwolnienie z op´tania Ani z ∑odzi, która ju˚ osobiÊcie z∏o˚y∏a Êwiadectwo na nabo˚eƒstwie w Krakowie. Podstawà jej
op´tania by∏a nienawiÊç. Przyczynami
braku uzdrowienia jest bardzo cz´sto brak
przebaczenia, który hamuje drog´ dla ∏aski, ale równie˚ trwanie w grzechu, –
chcielibyÊmy mieç uzdrowione cia∏o, ale
bez uzdrowionego ducha, aby nadal trwaç
w grzechu (przyk∏ad uzdrowionego
z AIDS). Ojciec Peter Rookey s∏u˚y
i dzia∏a w imi´ Jezusa, i chocia˚ ze zm´czenia, w ostatnich pos∏ugach nie móg∏ ju˚
uczestniczyç w sposób fizyczny, to w sposób duchowy by∏ na nich obecny. Zatroskani wierni przekazywali sobie wieÊç, ˚e:
Ojciec Peter jest chory, nie zwracajàc
uwagi na to, ˚e dobrze, ˚e Pan Jezus jest
zdrowy i ˚yje i dzia∏a w Swoim KoÊciele. Patrzàc na pos∏ug´ Ojca Petera (oby ˚y∏
jak najd∏u˚ej) mam przed oczami, zdanie
wypowiedziane przez Êw. Jana Vianney'a,
proboszcza z Ars: „JeÊli kap∏an umar∏by
z przepracowania lub trudów poniesionych dla chwa∏y Bo˚ej i ratowania dusz, to
wcale nie by∏oby takie z∏e”. Âw. Jan ma racj´, wydaje mi si´, ˚e nie ma pi´kniejszej
Êmierci dla kap∏ana jak spalanie si´ z mi∏oÊci do Jezusa i bli˝niego. Âwieca powinna
p∏onàç a nie kopciç, czego sobie i wszystkim wiernym ˚ycz´. Amen.
Przed przyjazdem do Polski Ojciec
Peter napisa∏ do organizatorów i do Polaków list:
Umi∏owani oo. Jezuici, oo. Pijarzy
oraz Wierni Polacy!
Nie znajduj´ bardziej odpowiedniego
zdania wst´pnego dla niniejszego listu
ni˚ to jakiego u˚y∏ Êw. ∑ukasz w swojej
Przedmowie do „dostojnego Teofila”.

„Postanowi∏em i ja napisaç do Was, Dostojni [Ojcowie oraz Bracia i Siostry
w Polsce]” (por. ∑k 1,3).
Zanim Jezus wstàpi∏ na niebiosa i zasiad∏ po prawicy Ojca, powiedzia∏ swoim aposto∏om: „Id˝cie na ca∏y Êwiat
i g∏oÊcie Ewangeli´ wszelkiemu stworzeniu... Tym zaÊ, którzy uwierzà, te
znaki towarzyszyç b´dà: w imi´ moje
z∏e duchy b´dà wyrzucaç, nowymi j´zykami mówiç b´dà... Na chorych r´ce
k∏aÊç b´dà i ci odzyskajà zdrowie”
(Mk 16, 15-18). W swoich ostatnich s∏owach mówi∏ o chorych i cierpiàcych.
W innym miejscu, kiedy ktoÊ z t∏umu
przyprowadzi∏ do Niego swego op´tanego syna, poniewa˚ aposto∏owie nie potrafili mu pomóc, Jezus uwolni∏ go od
z∏ego ducha, a potem na pytanie
uczniów: „Dlaczego my nie mogliÊmy
go wyrzuciç?” odpowiedzia∏ im: „Ten
rodzaj mo˚na wyrzuciç tylko modlitwà
i postem” (Mk 9, 28-29).
Zgodnie z tymi s∏owami Jezusa, poszcz´ ca∏y dzieƒ i staram si´ stale modliç,
czytajàc brewiarz, odprawiajàc Msz´ Êw.
oraz odmawiajàc Koronk´ do Bo˚ego
Mi∏osierdzia i ró˚aƒce za wszystkich.
Drodzy Polacy, jesteÊcie wybranym
Êwi´tym narodem, którego przeliczne
ci´˚kie próby i cierpienia znoszone dla
Chrystusa podnoszà rang´ Europy
i Êwiata.
Wasz wdzi´czny S∏u˚ebnik Maryi
o. Peter Mary Rookey OSM
Proponujemy równie˚ modlitw´ u∏o˚onà przez o. Petera Rookey. Odmawiaj
t´ modlitw´ z wiarà, bez wzgl´du na to
jak si´ czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, ˚e b´dziesz szczerze pojmowa∏
ka˚de s∏owo ca∏ym swoim sercem, doznasz duchowej ∏aski. DoÊwiadczysz
obecnoÊci Jezusa o On odmieni ca∏e
twoje ˚ycie w bardzo szczególny sposób.
Przekonasz si´.

Modlitwa o Cud
Panie Jezu, staj´ przed Tobà taki jaki
jestem. Przepraszam za moje grzechy,
˚a∏uj´ za nie prosz´ przebacz mi.
W Twoje Imi´ przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam si´ szatana, z∏ych duchów
i ich dzie∏. Oddaj´ si´ Tobie Panie Jezu
ca∏kowicie teraz i na wieki. Zapraszam
Ci´ do mojego ˚ycia, przyjmuj´ Ci´ jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmieƒ mnie, wzmocnij

na ciele, duszy i umyÊle. Przybàd˝ Panie
Jezu, os∏oƒ mnie Najdro˚szà Krwià
Twojà i nape∏nij Swoim Duchem Âwi´tym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzi´ki
Ci sk∏adam. Pragn´ podà˚aç za Tobà
ka˚dego dnia w moim ˚yciu. Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju,
Âwi´ty Peregrynie Patronie chorych na
raka, wszyscy Anio∏owie i Âwi´ci, prosz´ przyjd˝cie mi ku pomocy. Amen.

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 11 maja 2004 r.
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pozdrawiam Was wszystkich z Jerozolimy – miasta Bo˚ych Obietnic, z jakim to okreÊleniem si´ kiedyÊ spotka∏em,
i przesy∏am Wam, zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià, opis wydarzeƒ ostatnich miesi´cy. W przeciwieƒstwie do poprzedniego d∏ugiego okresu od Âwiàt
Wielkanocnych do Bo˚ego Narodzenia,
w którym by∏em w zasadzie ograniczony
chorobà, ten ostatni krótszy (4-miesi´czny) okres czasu by∏ bogaty w prze˚ycia.
Dzi´ki Bogu sprawnoÊç nóg si´ utrzymuje. Tak, jak mi to zapowiadano wczeÊniej, nadszed∏ wreszcie czas, w którym
ju˚ nie koncentruj´ si´ na tym prze˚yciu.
Tak, jak pisa∏em w przedostatnim liÊcie,
poleca∏em Was Panu Bogu w Betlejem
w dzieƒ Bo˚ego Narodzenia a potem odprawia∏em tam Msz´ Êw. tak˚e w Âwi´to
Objawienia Paƒskiego – 6 stycznia.
Pod koniec minionego roku 2003 przyjecha∏a tutaj grupa z Polski, w wi´kszoÊci osoby zwiàzane z Medziugorjem.
Przyjazd ten zorganizowany zosta∏ przez
Echo Medziugorja. Majàc akurat tydzieƒ
wolny mog∏em im towarzyszyç. Nowy
Rok przywitaliÊmy zebrani na czuwaniu
modlitewnym po∏àczonym z Mszà Êw.
w Grocie Zwiastowania w Nazarecie.
By∏a to pierwsza tego typu cenna inicjatywa i nale˚a∏oby sobie ˚yczyç, aby sta∏a si´ ona ju˚ tradycjà. W zwiàzku z tym
zostaliÊmy zaproszeni na spotkanie z rezydujàcym w Nazarecie Biskupem Pomocniczym J. E. Mons. Giacinto-Boulos
MARCUZZO. PodkreÊli∏ on, ˚e specyfikà polskich grup pielgrzymkowych jest
ich wi´kszy duch modlitwy.
W Nowy Rok pojechaliÊmy nad Jezioro Galilejskie. Na poczàtku nawiedziliÊmy Sanktuarium Rozmno˚enia Chleba
w Tabgha oraz nawiedziliÊmy Kafarnaum. Potem udaliÊmy si´ na wschodni
brzeg jeziora do kibucu „Ein Gew”. Tutaj
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w czasie obiadu mogliÊmy skosztowaç
ryb´ Êw. Piotra a potem wyp∏yn´liÊmy ∏odzià w jezioro, przy doÊç wietrznej pogodzie. W pobli˚u kibucu znajdujà si´ ruiny
miasta Kursi w ziemi Gadareƒczyków
(zwanych równie˚ w Ewangeliach Gerazeƒczykami i Gergezeƒczykami), gdzie
Pan Jezus uzdrowi∏ op´tanych, pozwalajàc z∏ym duchom wejÊç w trzod´ Êwiƒ,
która natychmiast rzuci∏a si´ z urwistego
zbocza w wody jeziora (Mt 8,28-34;
Mk 5,1-20; ∑k 8,26-39). Dzi´ki temu pobytowi i wczeÊniejszemu przejazdowi t´dy na Wzgórza Golan, ju˚ ten wschodni
brzeg Jeziora Galilejskiego nie jest dla
mnie taki obcy. Po po∏udniu odprawiliÊmy Msz´ Êw. na Górze B∏ogos∏awieƒstw
i o zmroku, dzi´ki uprzejmoÊci Ojca Tomasza, franciszkanina z Po∏udniowej
Afryki, mogliÊmy jeszcze nawiedziç KoÊció∏ Prymatu w Tabgha i przez pewien
czas pobyç nad brzegiem spokojnego ju˚
jeziora. W pobli˚u rybacy, oÊwietlajàc
∏ód˝ lampà, wyjmowali ryby z sieci zarzuconej wczeÊniej w jezioro. By∏ to jakby ˚ywy obraz z ˚ycia Êw. Piotra i pozosta∏ych Aposto∏ów rybaków i pi´kne zakoƒczenie dnia, przy blasku ksi´˚yca.
Nast´pnego dnia mieliÊmy pi´knà, ciep∏à, s∏onecznà, niemal˚e wiosennà pogod´. PojechaliÊmy do Abellin, 30 km
w kierunku p∏n-zach. od Nazaretu, do
miejsca urodzenia Miriam Baouardy
(1846-1878), Palestynki, w zakonie karmelitaƒskim noszàcej imi´ s. Marii od Jezusa Ukrzy˚owanego, bardziej znanej
jednak jako „Ma∏a Arabka”, wielkiej mistyczce, za∏o˚ycielce Karmelów w Mangalore (Indie), Betlejem i Nazarecie, beatyfikowanej 13 listopada 1983 roku
przez papie˚a Jana Paw∏a II. Poleca∏bym
Wam ksià˚k´ o niej wydanà w Polsce:
Amédée Brunot SCJ, Miriam Ma∏a Arabka, Wyd. Exter, Gdaƒsk 1995. Niezwyk∏a
postaç. Jej ˚ycie przypada na lata pontyfikatu b∏. papie˚a Piusa IX, którego bardzo
wspiera∏a swoimi modlitwami i ofiarami.
Obdarzona wieloma charyzmatami, jak
chyba ˚aden Êwi´ty w historii chrzeÊcijaƒstwa, podkreÊla∏a wa˚noÊç wspó∏pracy z Duchem Âwi´tym. Zmar∏a w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku i tutaj te˚ zosta∏a pochowana. W Abellin mogliÊmy
zobaczyç miejsce jej domu rodzinnego
(rozpocz´to tutaj prace wykopaliskowe),
oraz koÊció∏, w którym zosta∏a ochrzczona. Informacji udzieli∏ nam miejscowy
proboszcz obrzàdku melchickiego, który
stara si´ rozwinàç kult tej niezwyk∏ej B∏ogos∏awionej.

Kolejnym miejscem, które nawiedzaliÊmy by∏a Kana Galilejska. Tutaj spotkaliÊmy Ojca Jerzego Kraja, gwardiana
Klasztoru przy Bazylice Biczowania, który przyjecha∏ wraz z Matkà Generalnà
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˚ej Mi∏osierdzia i towarzyszàcymi jej osobami.
ModliliÊmy si´ wspólnie w tym miejscu
a tak˚e podczas Mszy Êw. w Sanktuarium
Przemienienia Paƒskiego na Górze Tabor.
Stàd zjechaliÊmy powtórnie nad Jezioro Galilejskie. Przed naszymi oczami
ukaza∏ si´ przepi´kny, wielobarwny widok jeziora i otaczajàcych go wzgórz, skàpanych tym razem w s∏oƒcu. ZjechaliÊmy
na po∏udniowy kraniec Jeziora do miejsca
zwanego Jordanit. Miejsce to jest przystosowane do dokonywania odnowienia
przyrzeczeƒ chrzcielnych, nawet przez
ca∏kowite zanurzenie. Najpierw byliÊmy
Êwiadkami chrztu ma∏ego dziecka dokonanego prawdopodobnie przez duchownego protestanckiego a potem obrz´du
odnowienia przyrzeczeƒ chrzcielnych dokonaliÊmy wraz z ca∏à grupà. Niespodziankà dla nas by∏o w koƒcu asystowanie
przy odnowieniu przyrzeczeƒ przez afrykank´ ze Stanów Zjednoczonych, która
poprosi∏a nas kap∏anów o dokonanie tego
obrz´du. Uderzy∏a mnie powaga, g∏´bia
prze˚ycia i pokora tej osoby w momencie
odnowienia przyrzeczeƒ. By∏ to jej pierwszy przyjazd do Ziemi Âwi´tej. OczywiÊcie z ks. Miros∏awem z∏o˚yliÊmy podpisy na jej pamiàtkowym dyplomie i zrobiliÊmy zdj´cia. Mi∏à niespodziankà by∏o
zobaczyç t´ osob´ po trzech miesiàcach,
gdy powtórnie przyjecha∏a do Ziemi
Âwi´tej na Âwi´ta Wielkanocne. Zastanawiajàce jest jak tajemniczymi i niepowtarzalnymi drogami prowadzi Pan Bóg
swoich wybranych. Potem mieliÊmy jeszcze wspólny wyjazd do Ain Karem i na
Pustelni´ Êw. Jana Chrzciciela. Z tego wyjazdu utkwi∏o mi w pami´ci stwierdzenie
ojca Antoniego Szlachty, gwardiana
Klasztoru przy Sanktuarium Êw. Jana
Chrzciciela o tamtejszym koÊciele wype∏nionym osobami podczas ostatniej Pasterki, mimo, ˚e w Ain Karem nie ma chrzeÊcijan i parafii. Byli to wi´c Izraelczycy,
którzy wczeÊniej prosili o mo˚liwoÊç
uczestniczenia w tej Mszy Êw.
(cdn)

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Homeopatia
Kilka lat temu na kazaniu w Medziugorju, us∏ysza∏am nast´pujàce s∏owa –
„cz´sto ludzie zniewoleni przez demona

szukajà pomocy u psychiatrów, zaÊ ci nie
majàc rozeznania zapisujà im nieskuteczne w tym wypadku leki, tak˚e homeopatyczne”. W swojej pracy zawodowej jako
farmaceuta, przesz∏am wszystkie etapy:
od badaƒ naukowych nad otrzymywaniem nowych leków, poprzez prac´ w kilku aptekach, a˚ do urz´du sprawujàcego
kontrol´ procesu wytwarzania, obrotu
hurtowego i detalicznego leków, wi´c
s∏owa te musia∏y mnie zaniepokoiç. Zaczeka∏am na kap∏ana, pytajàc wprost co
mia∏ na myÊli mówiàc, o niebezpieczeƒstwie leków homeopatycznych. Nie
umia∏ udzieliç mi jednoznacznej odpowiedzi, t∏umaczy∏, ˚e s∏ysza∏ gdzieÊ, i˚
niektóre firmy farmaceutyczne w procesie produkcyjnym pos∏ugujà si´ magià.
„Je˚eli b´dziecie trwaç w nauce mojej,
b´dziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawd´ a prawda was wyzwoli” (J 8,31 – 32). MyÊl´, ˚e Maryja us∏ysza∏a moje pragnienie poznania prawdy
i w krótkim czasie zaprosi∏a mnie na zamkni´te rekolekcje gdzie w ciàgu kilku
dni rozwa˚aliÊmy pierwsze przykazanie
dekalogu – „nie b´dziesz mia∏ bogów cudzych przede Mnà”. Jak najlepsza Matka
w przedziwny sposób prowadzi∏a mnie
przez te wszystkie dni, do poznania
prawdy, której szuka∏am.
Widzia∏am, ˚e Maryja zebra∏a ludzi
z ró˚nymi problemami omawianymi we
wczeÊniejszych artyku∏ach tego cyklu,
jednak najwi´cej emocji wzbudzi∏ temat
dotyczàcy zdrowia. Pytania, które inni
zadawali zmusza∏y mnie do szukania odpowiedzi, która w oparciu o posiadanà
wiedz´, stopniowo stawa∏a si´ oczywista. Wdzi´czna Bogu za otrzymane Êwiat∏o pragn´∏am podzieliç si´ tym odkryciem z bliskimi mi osobami, doÊwiadczajàc najcz´Êciej odrzucenia. Straci∏am
najlepszà przyjació∏k´, ale w zamian zyska∏am przyja˝ƒ o wiele wi´kszà. Zdaj´
sobie spraw´ z tego jak wa˚nà rzeczà jest
dla ka˚dego cz∏owieka zdrowie. Wystarczy pos∏uchaç jak przy ró˚nych okazjach
sk∏adamy sobie ˚yczenia, dla wi´kszoÊci
jest to wartoÊç numer 1. Dlatego wielu
pobo˚nych katolików, których demon
nie mo˚e ju˚ nabraç na pospolite grzechy
wpada w misternie zastawione pu∏apki
na tym w∏aÊnie polu.
Czym wi´c jest homeopatia? W prawie ka˚dym kolorowym czasopiÊmie pojawiajà si´ ostatnio artyku∏y promujàce
naturalne metody leczenia. Reklamujà homeopati´ jako metod´ ca∏kowicie bezpiecznà, polegajàcà na stosowaniu mini-
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malnych dawek, Êrodków, które w wi´kszych dawkach wywo∏ujà objawy podobne do danej choroby, zgodnie z zasadà similia similibus curantur. Powo∏ujà si´ na
podobieƒstwo w dzia∏aniu do szczepionek. Wszystko po to, aby jak najwi´cej ludzi przekonaç o jej cudownym dzia∏aniu.
Kiedy studiowa∏am farmacj´ o homeopatii jedynie wspominano, gdy˚ ówczesne prawo farmaceutyczne nie dopuszcza∏o Êrodków homeopatycznych do
obrotu w Polsce. Kilka lat temu wprowadzono obowiàzkowe kursy homeopatii,
do programu szkolenia podyplomowego
dla specjalistów w zakresie farmacji aptecznej. Firmy farmaceutyczne organizujà
dla lekarzy bardzo kosztowne szkolenia
uzupe∏niajàce z zakresu homeopatii lansowanej jako nowoczesny sposób leczenia,
którà „zawdzi´czamy” niemieckiemu lekarzowi Samuelowi Hahnemannowi
(1753-1843). By∏ to cz∏owiek kpiàcy
z chrzeÊcijaƒstwa i samego Zbawiciela.
Nale˚a∏ do sekty wolnomularskiej, pot´pionej przez KoÊció∏ jako narz´dzie i siedlisko diab∏a. W roku 1777 zosta∏ inicjowany do lo˚y masoƒskiej w Transylwanii.
Dodatkowo para∏ si´ spirytyzmem – jak
sam oÊwiadczy∏ – homeopatia powsta∏a
dzi´ki informacjom przekazanym podczas seansów spirytystycznych. Jest to
niewàtpliwie g∏ówny „trop” na drodze do
odrzucenia tego sposobu leczenia. Specyfika hahnemannowskiej „medycyny” polega m. in. na swoistej spirytualizacji organizmu ludzkiego i atakujàcych go chorób. W jego najwa˚niejszej pracy pt. „Organon der Heilkunst” dowiadujemy si´,
˚e choroby, to „tylko duchowy, dynamiczny rozstrój ˚ycia”. Trzeba wi´c, aby i lekarstwa dzia∏a∏y w obszarze ducha, co
prowadzi Hahnemanna do nauki o „uduchowieniu materii”.
Cytuj´ za Ojcem Aleksandrem Posadzkim: „istniejà grupy, w których poszukiwania odpowiedniego leku homeopatycznego prowadzone sà podczas seansów
spirytystycznych, za poÊrednictwem mediów proszàcych duchy o informacje”.
W porównaniu z faktycznymi post´pami nauk farmaceutycznych, homeopatia
jawi si´ jak powrót do magicznych
praktyk, ubranych w naukowà postaç.
Wytwarzanie polega na przygotowaniu
roztworu, stanowiàcego praktycznie czysty rozpuszczalnik, który przez sposób
rozcieƒczania wed∏ug pewnego rytua∏u
ma decydowaç o sile jego dzia∏ania.
Przyk∏adowo, aby uzyskaç roztwór substancji o rozcieƒczeniu dziesi´tnym D-

-6 nie mo˚na po∏àczyç jednej kropli pierwotnego roztworu z 999 999 kroplami
rozpuszczalnika. Nale˚y kolejno wytrzàsaç 1 cz´Êç nalewki z 9 cz´Êciami rozpuszczalnika w celu osiàgni´cia w∏aÊciwej potencji, po czym z tak uzyskanego
roztworu pobiera si´ 1 cz´Êç rozpuszczajàc w 9 cz´Êciach czystego rozpuszczalnika. Ca∏à operacj´ przy ÊciÊle zachowanym re˚ymie wytrzàsania i uderzania powtarza si´ szeÊciokrotnie. W preparacie
o potencji D-10, zawartoÊç substancji aktywnej w rozpuszczalniku jest rz´du 1: 10
000 000 000, czyli gdybyÊmy chcieli ujàç
to obrazowo zawartoÊç jednej ∏y˚eczki
substancji leczniczej rozpuszczono w baku o wysokoÊci 100 metrów. W praktyce
stosuje si´ jeszcze wi´ksze rozcieƒczenia,
przy których w roztworze nie ma ju˚ ani
jednej czàsteczki rozpuszczanej substancji. Jak z tego widaç, co tu ma dzia∏aç, jaki lek, je˚eli nie magia? Nic dziwnego, i˚
produkty przed dopuszczeniem do obrotu
nie przechodzà badaƒ wymaganych dla
innych produktów leczniczych. Obowiàzujàca od dwóch lat w Polsce Ustawa
Prawo Farmaceutyczne zmieni∏a definicj´ wprowadzajàc termin „produkt leczniczy” w miejsce dawnego „leku”. Ta
bezsensowna z pozoru zmiana pozwoli∏a
na rozszerzenie prawa na te preparaty,
które dotychczas nie mog∏y byç traktowane jak leki.
Jednak nawet tak sformu∏owane prawo, nie zezwala na obrót w punktach aptecznych, prowadzonych przewa˚nie
przez techników farmaceutycznych,
Êrodkami psychotropowymi, lekami
w ampu∏kach, lekami bardzo silnie dzia∏ajàcymi oraz preparatami homeopatycznymi jednosk∏adnikowymi, czyli takimi o najwi´kszej mocy (rozcieƒczeniu). Mo˚na z tego wywnioskowaç, i˚
ustawodawca uznaje, i˚ ze wzgl´du na
stopieƒ zagro˚enia dla ˚ycia i zdrowia
wymagajà one szczególnego nadzoru.
Aktualnie obserwujemy inwazj´ firm
farmaceutycznych na rynek polski.
Ogromne pieniàdze wydawane na promocj´ tych „niby” leków. Choç sprzedawane w aptekach nie figurujà w „Urz´dowym wykazie produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polski”. Kryzys s∏u˚by
zdrowia stwarza doskona∏e warunki do
promowania mody na homeopati´.
Zw∏aszcza, ˚e bez recepty dost´pne sà nie
tylko specyfiki na gryp´ czy odchudzanie
ale te˚ produkty na wszystkie mo˚liwe
dolegliwoÊci wymagajàce wizyty u spe-

cjalisty. I tu podobnie jak w przypadku
leczenia energiami niewiadomego pochodzenia zostajà zniesione jedynie zewn´trzne objawy choroby lub zostaje ona
przeniesiona na inny narzàd. Pacjent, któremu ustàpi∏y objawy jednej choroby
ch´tnie si´ga po kolejny preparat nie zdajàc sobie sprawy z post´pujàcego uzale˚nienia. Obserwujàc osoby uzale˚nione od
homeopatii odnosz´ wra˚enie, ˚e choroby w ich rodzinie nigdy si´ nie koƒczà.
Jednym z filarów w reklamie homeopatii jest brak skutków ubocznych.
Jednak nie jest to ca∏a prawda, one wyst´pujà tylko sà innej natury. U osób,
które przez d∏u˚szy czas za˚ywa∏y Êrodki homeopatyczne pojawiajà si´ trudnoÊci w sferze duchowej. Ostatnie badania
jakie przeprowadzi∏ ks. prof. Nowosielski wskazujà, i˚ osoby za˚ywajàce preparaty homeopatyczne wykazujà nieufnoÊç do Boga Ojca.
EgzorcyÊci potwierdzajà, ˚e w swojej
praktyce spotkali si´ ze zniewoleniem,
u którego ˝róde∏ by∏a homeopatia. Wydaje si´ to niewiarygodne ale czy˚ nie dzieje si´ tu podobnie jak przypadku alkoholizmu, który rozpoczyna si´ od niewinnego piwa, a narkomania od „trawki”. Na
podstawie obserwacji mo˚na z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, ˚e skuteczna czy nieskuteczna homeopatia zawsze niesie ze
sobà problemy takie jak osch∏oÊç duchowa, brak radoÊci i pokoju, zaburzenia
psychiczne, depresje, brak poczucia sensu ˚ycia, nieuzasadniony niepokój, zniech´cenie, opór przed modlitwà.
Niejednokrotnie prowadzi∏am dyskusje
z osobami bardzo wierzàcymi, które za
nic nie chcia∏y pozbyç si´ swoich fiolek
z granulkami, jak gdyby od nich zale˚a∏o
ich ˚ycie. Je˚eli wiemy, ˚e te leki szkodzà
naszej duszy, naszej relacji z Bogiem jest
to wystarczajàcy powód aby je odrzuciç.
Jestem przekonana, ˚e je˚eli ze wzgl´du
na Boga pozb´dziemy si´ ich ze swojej
apteczki, Bóg wynagrodzi ten wybór.
Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego 2117
upomina: „Wszystkie praktyki magii lub
czarów, przez które dà˚y si´ do pozyskania tajemnych si∏, by pos∏ugiwaç si´ nimi
i osiàgaç nadnaturalnà w∏adz´ nad bli˝nim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – sà w powa˚nej sprzecznoÊci z cnotà
religijnoÊci (tzn. sà grzechem ci´˚kim)”.
Homeopatia jest po prostu niebezpieczna. Chce ona leczyç za pomocà
substancji zdynamizowanych to znaczy
– obcià˚onych „∏adunkiem” okultystycznym. Pismo Âwi´te nigdy nie wspo-
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mina o energii ale wyra˝nie mówi o mocy. Ta moc objawia si´ najpe∏niej w Eucharystii. Tam bije ˝ród∏o, z którego mamy czerpaç si∏y duchowe i fizyczne. I nie
zapominajmy o Sakramencie Chorych,
który ustanowi∏ Chrystus aby przez pos∏ug´ KoÊcio∏a chorzy w mocy Ducha
Âwi´tego byli uzdrowieni a cierpiàcy
otrzymywali pokrzepienie.
Maria Suszczyƒska

Kàcik wydawniczy
Tomislav Ivanciç

Podstawy Hagioterapii
Odkrycie terapii duchowej

Fragmenty
Ksià˚ki przedstawiajà rzeczywistoÊç duchowego wymiaru cz∏owieka,
g∏ówne schorzenia tego obszaru oraz
sposób przeprowadzenia duchowej terapii. Cz∏owiek jest ca∏oÊcià z∏o˚onà
z trzech nierozdzielnych sfer: cia∏a, psychiki i ducha – i nie mo˚e ignorowaç
˚adnej z nich bez gro˝by utraty równowagi. Odkrycie terapii duchowej, czyli
leczenia Êwi´toÊcià jawi si´ wi´c nie tylko jako szansa wyjÊcia ze Êlepego zau∏ka cywilizacji pieniàdza i laicyzmu, ale
przede wszystkim jako sprawdzona
w praktyce droga uzdrowienia stosunku
cz∏owieka do Boga i siebie samego.
Cz∏owiek to cia∏o w aspekcie swojego zwiàzku z naturà, a duch w aspekcie zwiàzku z Bogiem. Pismo Âwi´te
mówi, ˚e cz∏owiek to duch, dusza i cia∏o. Biblia mówiàc o cz∏owieku jako duszy i ciele, rozró˚nia w obszarze duszy
cz∏owieka psychicznego i duchowego.
Dla autora natchnionego dusza to zasada
bytu, duch natomiast to ˝ród∏o ˚ycia.
Cz∏owiek jest niejako rozpi´ty pomi´dzy materià a duchem. Jego zdrowie jest
wi´c rezultatem harmonii z nieo˚ywionà
i ˚ywà przyrodà oraz z Bogiem.
Poniewa˚ wed∏ug Pisma Âwi´tego
cz∏owiek nie sk∏ada si´ z duszy i cia∏a,

lecz jest duszà i jest cia∏em, przywiàzanie wy∏àcznie do Êwiata materialnego
lub jego ca∏kowite odrzucenie rodzi rozszczepienie osobowoÊci. Mo˚e si´ zdarzyç, ˚e zwiedzie cz∏owieka splendor
Êwiata, myÊl o s∏awie czy wielkim odkryciu naukowym, doprowadzajàc do
przekonania, ˚e to w∏aÊnie jest centrum
jego egzystencji. Cz∏owiek mo˚e uznaç
samego siebie za ˝ród∏o ˚ycia, w∏adc´
przyrody i wszechÊwiata. Powstaje
w nim wówczas rozdarcie mi´dzy obszarem psychicznym a duchowym. Staje
si´ cielesny. Wià˚e si´ z rozkoszami
Êwiata, z bogactwem i s∏awà, sàdzàc, ˚e
to mo˚e ocaliç jego ˚ycie i nadaç mu
sens. W ten sposób wymiar ni˚szy, psychiczny wznosi si´ ponad duchowy i dochodzi do zafa∏szowania, wypaczenia.
Cz∏owiek k∏ania si´ czemuÊ, co znajduje
si´ ni˚ej od niego i co ulega zniszczeniu
wraz z rzeczywistoÊcià cielesnà. Traci
przez to zdolnoÊç rozró˚niania dobra od
z∏a. Cele jego ˚ycia sà bowiem ziemskie
i ograniczone, a wraz z nimi stajà si´
ograniczone tak˚e kryteria dobra i z∏a.
Cz∏owiek cielesny przeciwstawia si´
cz∏owiekowi duchowemu. Takie wewn´trzne sprzecznoÊci, konflikty, poczucie bezsensu i l´ku rodzà napi´cia,
które przenoszà si´ na organizm ludzki
i powodujà powstanie chorób fizycznych, takich jak zawa∏, niewydolnoÊç
krà˚enia, wycieƒczenie i os∏abienie.
Immanentny rozum cz∏owieka, jego
wola, emocje, pami´ç i wyobra˝nia sà
wówczas zmuszone nadawaç sens ludzkiemu ˚yciu, czyniç cz∏owieka szcz´Êliwym, zdrowym i wiecznym, co przekracza ich kompetencje i mo˚liwoÊci. W ten
sposób dochodzi do za∏amania psychicznego, rezygnacji, nieprawid∏owych reakcji i psychicznego rozdarcia. Rozwiàzanie tych problemów polega na usuni´ciu ich przyczyny. Trzeba ponownie
rozgraniczyç kompetencje ludzkich
zdolnoÊci, zarówno duchowych, jak psychicznych i fizycznych. Nale˚y nawiàzaç
komunikacj´ z Sensem, który przewy˚sza Êmierç, z Tym, który stworzy∏ ludzki
organizm i zna go, który jest mocniejszy
od z∏a w cz∏owieku i mo˚e od niego
ustrzec, z Tym, który stoi ponad Êmiercià
i ka˚dym zagro˚eniem i który mo˚e
nadaç sens ludzkiej egzystencji.
Aby zawrzeç przymierze z Bogiem,
trzeba odmieniç serce, z nienawiÊci
przejÊç do mi∏oÊci, z dehumanizacji do
mi∏oÊci cz∏owieka, z nielojalnoÊci do
wiernoÊci, z niewoli do wolnoÊci.

Trzeba dokonaç zwrotu, a zwrot nast´puje wtedy, kiedy cz∏owiek s∏ucha sumienia i panuje nad wolà. Wówczas
wydostaje si´ z wewn´trznej ciasnoty,
na powrót kszta∏tuje si´ w nim rozleg∏a
przestrzeƒ sensu, mo˚e uwolniç si´ od
l´ków, napi´ç, daremnego poszukiwania sensu w rzeczach, które znajdujà
si´ ni˚ej od niego.
Interesujàce jest spostrze˚enie, ˚e Jezus nazywa∏ grzeszników chorymi
i umar∏ymi. Jezus mówi: „Nie potrzebujà lekarza zdrowi, lecz ci, którzy si´ ˝le
majà. Nie przyszed∏em powo∏aç sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17).
W przypowieÊci o synu marnotrawnym
czytamy: „A trzeba si´ weseliç i cieszyç
z tego, ˚e ten brat twój by∏ umar∏y, a znów
o˚y∏, zaginà∏, a odnalaz∏ si´” (∑k 15, 32).
Âwi´ty Pawe∏ w podobny sposób pisze do
wspólnoty w Koryncie: „Dlatego to w∏aÊnie wielu wÊród was s∏abych i chorych
i wielu te˚ umar∏o” (1Kor 11, 30). Mówiàc o uczynkach cia∏a Aposto∏ wylicza
pewien rodzaj chorób duchowych: „Jest
zaÊ rzeczà wiadomà, jakie uczynki rodzà
si´ z cia∏a: nierzàd, nieczystoÊç, wyuzdanie, uprawianie ba∏wochwalstwa, czary,
nienawiÊç, spór, zawiÊç, wzburzenie, niew∏aÊciwa pogoƒ za zaszczytami, niezgoda, roz∏amy, zazdroÊç, pijaƒstwo, hulanki
i tym podobne” (Ga 5, 19-21). Piszàc jednak o owocach Ducha, mówi o duchowej
terapii i duchowym zdrowiu. Czytamy tu
mianowicie: „Owocem zaÊ ducha jest:
mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç,
uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏agodnoÊç, opanowanie” (Ga, 5, 22-23). Prorok Izajasz pisze o Lekarzu i leku: „Jestem z cz∏owiekiem skruszonym i pokornym, aby o˚ywiç ducha pokornych
i tchnàç ˚ycie w serca skruszone” (Iz 57,
15). O S∏udze Jahwe mówi prorok nast´pujàco: „On si´ obarczy∏ naszym cierpieniem, On d˝wiga∏ nasze boleÊci, a myÊmy
Go za skazaƒca uznali, ch∏ostanego przez
Boga i zdeptanego. Lecz On by∏ przebity
za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze
winy. Spad∏a Naƒ ch∏osta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”
(Iz 53, 4-5). Âwi´ty Piotr kontynuuje t´
myÊl, piszàc: „Krwià Jego ran zostaliÊcie
uzdrowieni” (1P 2, 24).
Wszystkich nas dr´czà cierpienia
wszelkiego rodzaju. Rannym, wysiedlonym, wszystkim tym, w których ugodzi∏y nowe ruchy spo∏eczne, potrzebna
jest si∏a mocniejsza ni˚ z∏o, które nami
targa. Rozczarowanym i zrozpaczonym
trzeba otworzyç oczy na prawd´ ˚ywà
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i rzeczywistà, której nikt nie mo˚e im
wydrzeç. Ludziom niezb´dny jest solidny fundament, na którym mo˚e si´ zaczàç duchowa i moralna odnowa. ˙ycie
prywatne i spo∏eczne przynosi zranienia
i urazy, jest pe∏ne aktów przemocy i terroru, chorób i negatywnych zdarzeƒ.
Cz∏owiek potrzebuje przynajmniej równie silnego, jeÊli nie silniejszego ˝ród∏a
humanizmu, nadziei, zdrowia, pokoju,
wzajemnego zrozumienia, zaufania
i harmonii.

ECHO Echa
Czytelniczce z Bia∏egostoku, która napisa∏a do Redakcji list datowany 7 grudnia 2004 r. i nie poda∏a w nim swego adresu (dlatego nie mo˚emy odpisaç) dedykujemy poni˚szy list. List z ∑odzi pisany 16.11.04 r, który otrzymaliÊmy na 20
urodziny – taki subtelny prezent. Dziekujemy pani Jolu.
Droga Redakcjo, wasza „Królowa
Pokoju” jest czymÊ, co jest nie do „zdobycia” w ˚adnym innym miejscu. Jest
ona wielkim bogactwem duchowym. To
czego dowiadujemy si´ od Was jest
prawdziwe, g∏´bokie, motywuje do refleksji i modlitwy. Kiedy cz∏owiek zagubi si´ w tej codziennej bieganinie i wyjmuje kolejnà gazetk´ ze skrzynki na listy, to tak jakby ktoÊ natychmiast mocno
i wyra˝nie powiedzia∏: staƒ, pomyÊl,
znowu idziesz nie w tà stron´!
Kiedy zaprenumerowa∏am gazetk´ mamie, ona stwierdzi∏a: „Po co? Ja nie mam
czasu na czytanie! Przecie˚ Ty ju˚ masz t´
gazetk´ to wystarczy”. PomyÊla∏am, ˚e
wcale nie. Ona musi byç w zasi´gu r´ki.
Ostatnio w tym miesiàcu, kiedy jà odwiedzi∏am i wesz∏am ju˚ z m´˚em i córkà do
mieszkania, zobaczy∏am, ˚e mama czyta
„Królowà” i nie ma zamiaru si´ podnieÊç
i przerwaç czytania, tak jakby nas nie by∏o! Zapyta∏am mam´ czy otrzyma∏a w gazetce przekaz, okaza∏o si´, ˚e nie, ˚e by∏
tylko w mojej. Chc´ przekazaç Redakcji
informacj´, ˚e i moja mama ch´tnie ma∏y
grosz przeÊle i nawet prosi∏a, aby w jej
imieniu przes∏aç ofiar´. Je˚eli wi´c
w przysz∏oÊci macie mo˚liwoÊç to do∏àczcie do jej gazetki przekaz a na pewno
odeÊle go wype∏niony.
Staram si´ w czytanie w∏àczyç równie˚ swojà rodzin´, m´˚a i dziesi´cioletnià córk´. Z Bogiem
Jolanta Wachowska
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Maryi PoÊredniczki, 8 maja 1985 r.
V. Fossamana 23 – 46030 S. Giorgio (MN)
„Czuwajcie wi´c i módlcie si´ w ka˚dym czasie, abyÊcie mogli uniknàç tego
wszystkiego co ma przyjÊç” (∑k 21, 36).
Do wszystkich dzieci, które s∏uchajà Matki, czekajàc codziennie u Jej drzwi, a odnajdujàc Jà, odnajdujà ˚ycie” (Prz 8, 34).
Mo˚na biegaç do miejsc, które Matka wybra∏a, aby rozmawiaç z lud˝mi,
lub aby p∏akaç nad nimi, lecz pobudkà
mo˚e byç przesàd, a nie nawrócenie.
Sam Jezus gani∏ ˙ydów, poniewa˚ przychodzili do Niego dla chleba, którym ich
nakarmi∏, a nie dla pokarmu, który daje
˚ycie wieczne. Lecz nie mo˚na przekreÊlaç znaków z nieba, tylko dlatego, ˚e
ludzie robià z nich z∏y u˚ytek. Mówimy
to do niedowiarków.
Teraz „przyjmijmy nauk´ i staƒmy si´
màdrzy: nie odrzucajmy jej” (Prz 8, 33):
„szcz´Êliwi, co dróg moich strzegà!”
(tam˚e).
18 kwietnia: „Drogie dzieci! Dzisiaj
dzi´kuj´ wam za ka˚de otwarcie waszych serc! RadoÊç mnie ogarnia z powodu ka˚dego serca otwierajàcego si´
na Boga, szczególnie w parafii. Radujcie
si´ ze mnà! Wszystkie modlitwy ofiarujcie w intencji otwarcia si´ grzesznych
serc. Pragn´ tego. Bóg tego pragnie
przeze mnie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
W czasie ostatniej próby, modlili si´ do
Ducha Âwi´tego, aby ich oÊwieci∏, aby
otwarli serca, aby kochaç tych, którzy byli przyczynà tylu k∏opotów i którzy màcili szcz´Êliwy bieg wydarzeƒ. Oto wynik:
m∏odzi widzàcy modlili si´ na plebanii,
gdzie objawia∏a si´ te˚ Matka Bo˚a. Nast´pnie po kolei jako lektorzy s∏u˚yli do
Mszy Êw., dzi´ki czemu nie byli ca∏kowicie pozbawieni kontaktu z modlàcym si´
ludem; ˚adnej wi´cej wzmianki o or´dziach podczas Mszy Êw., jak chcia∏ biskup, ale kap∏ani mogli, jeÊli ich o to proszono (a próÊb jest mnóstwo!), udzieliç
wyjaÊnieƒ. Mama potrafi∏a zaprowadziç
porzàdek bez stosowania si∏y. Serca tak˚e
otwar∏y si´ szerzej na braci, doÊwiadczajàc mi∏osierdzia, przebaczajàc, a wi´c godzàc si´ z najbardziej denerwujàcà postawà bli˝niego: ka˚dy na wyÊcigi stara∏ si´
spe∏niç pragnienia Maryi, co sprawi∏o Jej

wielkà radoÊç. Ponad wszystkim zaÊ górowa∏ zamiar, by modliç si´ o otwarcie
serc zatwardzia∏ych w grzechu: ta mi∏oÊç
bli˝niego bardzo podoba si´ Panu, który
kocha wszystkich ludzi i który chce, ˚eby
wszyscy zostali zbawieni (1 Tym 2, 4).
25 kwietnia: „Drogie dzieci! Dzisiaj
pragn´ wam powiedzieç, byÊcie zacz´li
pracowaç w swych sercach jak na roli. Pracujcie i zmieniajcie swoje serca,
by zamieszka∏ w nich nowy Duch Bo˚y.
Dzi´kuj´ wam...”.
Matka Bo˚a mówi do nas przypowieÊciami: „JesteÊcie uprawnà rolà Bo˚à”
(1 Kor 3, 9). Ostatnio myÊleliÊcie du˚o
o wydarzeniach w parafii: teraz wejd˝cie
w samych siebie. Jest tam praca na ca∏e
˚ycie: wykorzeniç z∏o z serca: jak wiele
znajdziemy tam do naprawy, kiedy tylko
pozwolimy, aby Bóg otworzy∏ nam oczy!
Wiecie, jak uprawiaç wasz warzywnik
lub ogród: ile cierpliwoÊci potrzeba przy
wyrywaniu chwastów, usuwaniu kamieni, oraniu tam, gdzie jest twardo, sianiu
wybranych nasion (lub winoroÊli, Iz 5),
podlewaniu itd.... a ta praca nigdy si´ nie
koƒczy! Tyle samo starania powinniÊmy
mieç dla nas samych, którzy w Bo˚ych
zamys∏ach „mamy dojÊç do cz∏owieka
doskona∏ego, do miary wielkoÊci wed∏ug
Pe∏ni Chrystusa” (Ef 4, 13).
Pokusà jest kierowaç swà myÊl wcià˚ ku
budowaniu Êwiata i KoÊcio∏a, który jest poza nami, a o czym s∏yszy si´ podczas wielu
zjazdów. Matka Bo˚a mówi, ˚e powinniÊmy pracowaç sami nad sobà, „odmieniaç nasze ˚ycie, postaw´, modlitw´,
wszystko, nie zaÊ zewn´trzne struktury”.
Z Maryjà zajdziemy daleko, osiàgajàc pokój dla siebie i dla wszystkich ludzi. Wszyscy chcà pokoju, mi∏oÊci, ale wielu nie chce
u˚yç Êrodków mogàcych ów pokój zapewniç: pragnà wody, a nie idà do ˝ród∏a. Grzechem jest nie kroczyç zdecydowanie po
drodze mi∏oÊci i pokoju. Skoro Matka Bo˚a nakazuje wszystkim zajàç si´ w∏asnym
sercem, nie ma na co czekaç. Skoro tylko
zaczniemy, Pan zeÊle nam s∏oƒce, deszcz
i wszystko inne, czego potrzeba do wzrostu
(o. Slavko 27-4). Wtedy zamieszka w nas
nowy Duch na nowe czasy!
2 maja: „Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy sercem, a nie
z przyzwyczajenia. Niektórzy przychodzà,
ale nie chcà pogrà˚yç si´ w modlitwie.
Dlatego pragn´ was przestrzec jako matka:
módlcie si´ tak, aby modlitwa zaw∏adn´∏a waszymi sercami w ka˚dym momencie”. Matka Bo˚a chce teraz, aby parafia
wdro˚y∏a si´ w nieustannà modlitw´, tak
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jak wczeÊniej uczyni∏a to z grupà. Grupa ta
powsta∏a dwa lata po objawieniach, jak zauwa˚a ksiàdz Bena: zaczeka∏a, a˚ ziarna
wpadnà w ziemi´, potem zgromadzi∏a
w swoim ogrodzie te ziarna, które okaza∏y
ch´ç, by zakie∏kowaç i wyrosnàç. Pragnieniem Matki Bo˚ej by∏o jednak, aby grupa
sta∏a si´ zaczynem dla wspólnoty parafialnej: istotnie, grupa o rok wyprzedza na drodze wiary reszt´ wspólnoty, wspieranà
w tej w´drówce czwartkowymi or´dziami,
które zacz´∏y si´ rok po za∏o˚eniu grupy
(Grupy modlitewne w Êwietle Medziugorja: V. Marconi 15 – 24028 Ponte Mossa,
BG). I tak, krok po kroku, stopniowo, ale
gruntownie, Maryja prowadzi do radykalnej odnowy w duchu Ewangelii! Zastanówmy si´, czy i my nie nale˚ymy do tych,
co przychodzà, ale nie chcà pogrà˚yç si´
w modlitwie. Czy modlimy si´ dlatego, ˚e
jest to obowiàzkiem, czy dlatego, ˚e szukamy Boga? Modlitwa powinna wznosiç si´
ku Bogu w ka˚dej chwili, zawierzajàc Mu
ka˚dà myÊl, dzia∏anie, trosk´, zamys∏, prób´: „Trzymajcie oczy otwarte na Boga,
b∏agajàc Go w ka˚dej chwili” mówi∏ Jezus,
poniewa˚ ka˚da myÊl, s∏owo lub czyn nie
majà bez Niego ˚adnej wartoÊci: mo˚na to
osiàgnàç spontanicznie, poprzez modlitw´
serca, dzi´ki natchnieniu Ducha Âwi´tego.
Z nadzwyczajnych objawieƒ Mirjanie,
25 sierpnia i 13 wrzeÊnia ubieg∏ego roku,
ojciec Tomislav wywnioskowa∏, ˚e, jak
dotàd, nie potraktowaliÊmy powa˚nie
zjawisk w Medziugorju. W jakim sensie? Przede wszystkim dlatego, ˚e KoÊció∏ nie otworzy∏ si´ na te or´dzia.
Z drugiej strony, ludzie nie mogà traktowaç ich powa˚nie, jeÊli KoÊció∏ ich nie
przyjmie... Drugà oznakà tego, ˚e nie
wzi´liÊmy ich sobie naprawd´ do serca,
jest to, ˚e du˚a cz´Êç ludzi przybywajàcych do Medziugorja prosi o coÊ dla siebie, o to ziemskie ˚ycie, o zdrowie, o rozwiàzanie takiego lub innego problemu,
albo te˚ zadaje pytania: jakie modlitwy
odmawiaç? i prosi o wyjaÊnienia.
JeÊli jednak na powa˚nie stan´ przed
Bogiem i na powa˚nie potraktuj´ Ewangeli´ lub to or´dzie, wówczas b´d´ wiedzia∏
wszystko. Wtedy wszystko stanie si´ ∏atwe i niepotrzebne b´dà formu∏ki, mówiàce nam, jak mamy si´ modliç: wystarczy,
jeÊli ka˚dy b´dzie si´ modli∏ tak, jak umie,
ale podczas modlitwy musi naprawd´ pragnàç Boga. Sàdz´, ˚e w naszej wierze
kryje si´ pewna sprzecznoÊç: chrzeÊcijanom zdaje si´, ˚e modlàc si´, stojà zawsze
przed zamkni´tymi drzwiami, do których
zawsze muszà ko∏ataç: „Daj mi to, daj mi

tamto”, a nie dostajà nic. Dlaczego?
„Tymczasem drzwi sà otwarte. Chrystus
chce dawaç, pragnie dawaç, zbawiaç, ma
otwarte serce. JeÊli chcemy zrozumieç, co
oznacza wejÊç, na powa˚nie przyjàç rzeczywistoÊç or´dzi i odnale˝ç si´ w niej,
musimy nauczyç si´ postawy: „pragn´ jedynie tego, czego pragnie Bóg, chc´ ˚yç
tak, jak chce tego Bóg, i nie troszcz´ si´
o ziemskie sprawy”. Moja postawa wobec
Boga ma byç adoracjà, czcià, pytaniem:
„co chcesz, abym uczyni∏?”, tak, jak czyni∏a to w swym ˚yciu Matka Bo˚a. JeÊli
zachowamy takà postaw´, nie pozostaniemy przed zamkni´tymi drzwiami, ale
znajdziemy si´ w Êrodku. Kiedy zawierzamy si´ w ten sposób Bogu, pragnàc ˚yç
tak, jak On tego od nas oczekuje, wówczas
odczuwamy ca∏e bogactwo, które Bóg
nam ofiarowuje i nie potrzebujemy ju˚
ko∏ataç do drzwi, poniewa˚ jesteÊmy jak
syn Êwiadom dobra, które ofiarowuje mu
Ojciec, nie jak starszy syn, który pozosta∏
wprawdzie w domu, ale nieÊwiadom posiadanego szcz´Êcia; syn marnotrawny natomiast pojà∏ to i wróci∏ do domu, odkrywajàc jego pi´knoÊç.
Dlatego wydaje mi si´, ˚e my, chrzeÊcijanie przyjmujemy fa∏szywà postaw´,
charakteryzujàcà si´ brakiem wiary: nie
jesteÊmy Êwiadomi tego, co ofiarowuje
nam Bóg i powinniÊmy naprawd´ wejÊç
do KoÊcio∏a, aby ˚yç tak, jak Bóg tego
od nas oczekuje.
Z rozmowy z Mirjanà widaç, ˚e sytuacja
jest bardzo powa˚na. Przede wszystkim
Matka Bo˚a skar˚y si´ na niewiar´. O. Slavko zada∏ wi´c pytanie, kogo Matka Bo˚a
ma na myÊli: nas, chrzeÊcijan, którzy nie
jesteÊmy wierzàcy, czy tych, którzy
w ogóle nie znajà Chrystusa? Widzàca odpowiada: jednych i drugich. Ojciec zapyta∏
znowu: „Ale jak mogà ponosiç odpowiedzialnoÊç ci, którzy nie sà wychowani we
wierze?” Matka Bo˚a podkreÊla jednak
nast´pujàcy aspekt: cz∏owiek doros∏y jest
zdolny do w∏asnego osàdu, do odkrywania
Boga. W ka˚dym mieÊcie pe∏no jest koÊcio∏ów albo meczetów. Czy ktoÊ si´ zastanawia: co jest w Êrodku? Czy Bóg istnieje? Kogo to naprawd´ obchodzi?
Z drugiej strony – mówi∏a widzàca –
Matka Bo˚a jest smutna, poniewa˚ wie, co
si´ wydarzy, kiedy ludzie stanà przed
tronem Boga, zna bowiem pozaziemskà
rzeczywistoÊç. Dlatego w∏aÊnie taki ból
sprawia Jej to, ˚e or´dzia i objawienia nie
sà traktowane powa˚nie, choç przecie˚
mówià o faktach. Dowiadujemy si´ od widzàcej, ˚e realizacja Bo˚ego planu ju˚ si´

rozpocz´∏a i nie ma czasu na ˚arty, ale
trzeba si´ nawróciç i iÊç naprzód.
O czym wi´c powinniÊmy mówiç ludziom: o nadziei i o tym, co nas czeka? –
zapyta∏ o. Slavko. „O jednym i o drugim”
– odpowiedzia∏a. Ludziom trzeba mówiç
o nadziei. Ci, którzy si´ nawracajà i ˚yjà
dalej, przestajà odczuwaç troski: sà w r´kach Boga; muszà byç jednak Êwiadomi
równie˚ i tego, co mo˚e si´ zdarzyç
(fragmenty nieopublikowanego wywiadu z o. Tomislavem, z 26 pa˝dziernika
1984 r.).
(cdn)
don Angelo Mutti

Od Redakcji
25.12.04r. o godz. 14.30 Jakov Čolo
mia∏ swoje doroczne objawienie, które
trwa∏o 7 minut. TreÊç podajemy na str. 1.
Widzàcy powiedzieli: „Jaka pi´knoÊç i jaka
radoÊç promieniowa∏a dzisiaj z twarzy Matki Bo˚ej”.
25 stycznia w Jerozolimie, w Grobie
Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki
Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników
i „Dzie∏o” Echa.
Numer automatu, pod którym mo˚na
us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Rekolekcje wielkopostne 19-29.03.05.
i Nowenna do Mi∏osierdzia Bo˚ego
24.03–05.04.05 w Ziemi Âwi´tej.
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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