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Or´dzie z 25 stycznia 2005r.
„Drogie dzieci!
W tym czasie ∏aski ponownie wzywam was do modlitwy. Módlcie si´
drogie dzieci o jednoÊç chrzeÊcijan,
aby wszyscy stanowili jedno serce.
Prawdziwa jednoÊç mi´dzy wami
zale˚y od modlitwy i przebaczenia.
Pami´tajcie: mi∏oÊç tylko wtedy
zwyci´˚y, gdy b´dziecie si´ modliç,
a wówczas wasze serce si´ otworzy.
Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.

Módlcie si´ o jednoÊç
chrzeÊcijan
Ojcze Âwi´ty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które mi da∏eÊ, aby tak jak My
stanowili jedno (J 17, 11b). Tak modli si´
Pan Jezus, gdy nadesz∏a godzina Jego
ofiary. I jeszcze: Nie tylko za nimi prosz´,
ale i za tymi, którzy dzi´ki ich s∏owu b´dà
wierzyç we Mnie, aby wszyscy stanowili
jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby
Êwiat uwierzy∏, ˚eÊ Ty Mnie pos∏a∏ (J 17,
20-21). Modlitwa Pana Jezusa nie mo˚e
byç nie wys∏uchana przez Ojca; a jednak
po dziÊ dzieƒ chrzeÊcijanie nie sà jedno.
Wszystko zacz´∏o si´ szcz´Êliwie, na poczàtku jeden duch i jedno serce o˚ywia∏y
wszystkich wierzàcych (Dz 4, 32a), ale
wkrótce pojawi∏y si´ pierwsze nieporozumienia i niezgoda (1Kor 1, 11-12) i jeszcze dziÊ mamy do czynienia z podzia∏ami
wÊród chrzeÊcijan. Ta wielka proÊba Jezusa ciàgle oczekuje, byç mo˚e na objawienie si´ synów Bo˚ych (Rz 8, 19) i na powrót Syna cz∏owieczego, aby mog∏a byç
w pe∏ni wys∏uchana. Bowiem jako ostatni
wróg zostanie pokonana Êmierç (1Kor 15,
26) a poniewa˚ ten, który dzieli rozsiewa
Êmierç, byç mo˚e ostateczne starcie przyniesie Êwiatu jednoÊç chrzeÊcijan. Ale to
nie mo˚e nas prowadziç do biernego
oczekiwania, przeciwnie, powinno mobilizowaç wszystkich do upraszania u Boga
wielkiego cudu, aby sprawi∏, byÊmy byli
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jedno w Jego Synu Jezusie. Modlitwa o jednoÊç chrzeÊcijan nie
koƒczy si´ wraz z oktawà i w rzeczy samej,
Maryja ponagla nas:
módlcie si´ drogie
dzieci o jednoÊç chrzeÊcijan, aby wszyscy
stanowili jedno serce.
Jedno serce w Sercu Jezusa, nie tylko s∏owami,
ale i czynem, ca∏ym ˚yciem. Niech skoƒczà si´
podzia∏y
pomi´dzy
stworzeniem a Jego
Stwórcà, niech skoƒczà
si´ podzia∏y mi´dzy
lud˝mi istniejàce w ró˚nych miejscach, w rodzinach, w spo∏eczeƒstwie, na ca∏ym Êwiecie.
Niech zostanie usuni´te
piek∏o, dà˚àce do podzia∏u i niech zakróluje
Jezus. Prawdziwa jednoÊç mi´dzy wami zale˚y od modlitwy
i przebaczenia. Bez modlitwy, bez komunii z Bogiem, nie jesteÊmy w stanie
prawdziwie przebaczyç; wzrastaç w modlitwie i w przebaczeniu, aby pojednanie
sta∏o si´ mo˚liwe, aby jednoÊç by∏a rzeczywista, a nie fikcyjna. Ten wielki cel
jest osiàgalny dla wszystkich i wszyscy
powinni czuç si´ odpowiedzialni; do modlitwy i do przebaczenia trzeba tylko
otwartego serca, a wszyscy mogà prosiç
Boga o t´ ∏ask´ i otrzymaç jà. Nie trzeba
posiadaç jakichÊ szczególnych darów màdroÊci i inteligencji, przeciwnie, cz´sto
stanowià one przeszkod´, poniewa˚ Ojciec zakrywa te rzeczy przed màdrymi
i roztropnymi, a objawia je prostaczkom
(Mt 11, 25). Pami´tajcie: mi∏oÊç tylko
wtedy zwyci´˚y, gdy b´dziecie si´ modliç, a wówczas wasze serce si´ otworzy. Sà to proste s∏owa, ale niezwykle
donios∏e i g∏´bokie. Chrystus da∏ nam
zbawienie, które czeka na naszà akceptacj´, aby mog∏o objàç ca∏y Êwiat i oczywiste dla Êwiata; trzeba modliç si´ i ofiaro-
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∑aska cierpienia
waç wszystko Bogu – otworzyç serce –
czyli w swoim ciele dope∏nieç braki
udr´k Chrystusa (1Kol 1, 24). Nie nale˚y
przyjmowaç tego jako wyroku skazujàcego na cierpienie, ale jako jeszcze jeden
dowód wielkiej Mi∏oÊci Boga, który pragnie wznieÊç nas do Syna. Ojcze, niech
przyjdzie Twoje Królestwo, które jest
królestwem pokoju i mi∏oÊci, niech na
Êwiecie zapanuje cywilizacja Mi∏oÊci;
wierzymy w Ciebie, Tobie zawierzamy!
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Matko nasza Maryjo,
Królowo Pokoju, spojrzyj swoim macierzyƒskim wzrokiem na KoÊció∏, na
nasze rodziny, bàd˝ naszà Matkà, króluj i wstawiaj si´ za nami przed Bogiem. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, was wszystkich, wszystkie grupy
modlitewne i wasze rodziny, niech b∏ogos∏awi i strze˚e Bóg Wszechmogàcy,
Ojcec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Nie daj si´ zwyci´˚yç z∏u,
ale z∏o dobrem zwyci´˚aj
Pragniemy przedstawiç syntez´ tegorocznego or´dzia na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, w którym pragnie przypomnieç ludzkoÊci
o podstawowym dobru cz∏owieka, który
ca∏y czas jest niszczony: POKÓJ.
Jako temat Âwiatowego Dnia Pokoju roku 2005 wybra∏em pouczenie Êw.
Paw∏a z Listu do Rzymian: „Nie daj si´
zwyci´˚yç z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´˚aj”
(12,21). Z∏a nie zwyci´˚a si´ z∏em: na tej
drodze bowiem, zamiast pokonaç z∏o,
zostaje si´ przez nie pokonanym. Perspektywa zarysowana przez wielkiego
Aposto∏a uwidacznia zasadniczà prawd´:
pokój jest rezultatem d∏ugiej i trudnej
walki, której zwyci´stwem jest pokonanie z∏a przez dobro. W obliczu dramatycznych obrazów gwa∏townych bratobójczych starç, toczàcych si´ w ró˚nych
cz´Êciach Êwiata, wobec niewypowiedzianych cierpieƒ i wynikajàcych z nich
niesprawiedliwoÊci jedynym wyborem
naprawd´ konstruktywnym jest odrzucenie z∏a i podà˚anie za dobrem (por. Rz
12,9). Pokój jest dobrem, które nale˚y
wprowadzaç poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów Êwiata i dla ca∏ej ludzkoÊci; jest zatem dobrem, którego nale˚y
strzec i które nale˚y rozwijaç wybierajàc
i czyniàc dobro. Tak wi´c zrozumia∏a
staje si´ g∏´bia prawdy zawartej w innej
maksymie Êw. Paw∏a: „Nikomu z∏em za
z∏e nie odp∏acajcie” (Rz 12,17).
Z∏o, dobro i mi∏oÊç
Od zarania dziejów ludzkoÊç prze˚ywa∏a tragiczne doÊwiadczenie z∏a i stara∏a si´ zrozumieç jego korzenie oraz wyjaÊniç jego przyczyny. Z∏o nie jest anonimowà si∏à, dzia∏ajàcà w Êwiecie za sprawà deterministycznych, bezosobowych
mechanizmów. Z∏o jest mo˚liwe wskutek ludzkiej wolnoÊci. W∏aÊnie ta zdolnoÊç, odró˚niajàca cz∏owieka od innych
istot ˚yjàcych na ziemi, stanowi oÊrodek
dramatu z∏a i stale mu towarzyszy. Z∏o
ma zawsze czyjàÊ twarz i czyjeÊ imi´:
twarz i imi´ m´˚czyzn i kobiet, którzy je
dobrowolnie wybierajà. Pismo Âwi´te
uczy, ˚e na poczàtku dziejów Adam
i Ewa zbuntowali si´ przeciw Bogu,
a Kain zabi∏ swego brata Abla (por. Rdz
3-4). By∏y to pierwsze b∏´dne wybory,

po których na przestrzeni wieków nastàpi∏y niezliczone dalsze. Ka˚dy z nich ma
istotne znaczenie moralne, które zak∏ada
okreÊlonà odpowiedzialnoÊç podmiotu
i wià˚e si´ z podstawowymi relacjami
osoby z Bogiem, z innymi osobami i ze
Êwiatem stworzonym.
JeÊli szukaç b´dziemy najg∏´bszej
istoty z∏a, oka˚e si´, ˚e w ostatecznym
rozrachunku jest ono tragicznym
uchybieniem wobec wymogów mi∏oÊci. Dobro moralne natomiast rodzi si´
z mi∏oÊci, objawia si´ jako mi∏oÊç i kieruje si´ ku mi∏oÊci. Jest to szczególnie
oczywiste dla chrzeÊcijanina, który wie,
˚e udzia∏ w jednym Ciele Mistycznym
Chrystusa rodzi szczególnà relacj´ nie
tylko z Jezusem, ale i z braçmi. Logika
mi∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej, która w Ewangelii stanowi pulsujàce serce dobra moralnego, prowadzi w nast´pstwie a˚ do
mi∏oÊci nieprzyjació∏: „Je˚eli nieprzyjaciel twój cierpi g∏ód – nakarm go. Je˚eli pragnie – napój go” (Rz 12,20).
Aby osiàgnàç dobro pokoju, trzeba wyra˝nie zdaç sobie spraw´, ˚e przemoc
jest niedopuszczalnym z∏em i ˚e nigdy
nie rozwiàzuje problemów. Przemoc
jest k∏amstwem, poniewa˚ sprzeciwia
si´ prawdzie naszej wiary, prawdzie naszego cz∏owieczeƒstwa. Przemoc burzy
to, czego chcia∏aby broniç: godnoÊç,
˚ycie, wolnoÊç istot ludzkich.
Dobro pokoju a dobro wspólne
By wprowadzaç pokój, zwyci´˚ajàc
z∏o dobrem, trzeba zwróciç szczególnà
uwag´ na dobro wspólne oraz jego formy
spo∏eczne i polityczne. Kiedy bowiem na
wszystkich p∏aszczyznach krzewi si´ dobro wspólne, krzewi si´ pokój. Dobro
wspólne dotyczy z bliska wszystkich
form, w jakich wyra˚a si´ spo∏eczna natura cz∏owieka: rodziny, grup, stowarzyszeƒ, miast, regionów, paƒstw, wspólnot
ludów i narodów. Wszyscy w jakiÊ sposób uczestniczà w budowaniu dobra
wspólnego, w sta∏ym poszukiwaniu dobra bli˝nich, tak jakby chodzi∏o o nasze
w∏asne dobro. Dobro wspólne wymaga
zatem poszanowania i dowartoÊciowania osoby oraz jej podstawowych praw,
jak te˚ poszanowania i krzewienia praw
narodów w znaczeniu uniwersalnym.
Jednak˚e wizje zdecydowanie upraszczajàce ludzkà rzeczywistoÊç przekszta∏cajà dobro wspólne w zwyk∏y dobrobyt
spo∏eczno-ekonomiczny, odbierajà mu
wszelkie ukierunkowania transcendentne i pozbawiajà go jego najg∏´bszej racji
bytu. Tymczasem dobro wspólne ma

równie˚ wymiar transcendentny, poniewa˚ to Bóg jest ostatecznym celem dla
swoich stworzeƒ. ChrzeÊcijanie wiedzà
ponadto, ˚e Jezus ukaza∏ w pe∏nym Êwietle realizacj´ prawdziwego dobra wspólnego ludzkoÊci. Ku Chrystusowi zmierza
i w Nim osiàga szczyt historia: dzi´ki
Niemu, przez Niego i ze wzgl´du na Niego ka˚da ludzka rzeczywistoÊç mo˚e
znale˝ç ca∏kowite spe∏nienie w Bogu.
PowszechnoÊç z∏a a chrzeÊcijaƒska
nadzieja
W obliczu tylu dramatów dr´czàcych
Êwiat chrzeÊcijanie wyznajà z pokornà
ufnoÊcià, ˚e tylko Bóg pozwala cz∏owiekowi i narodom przezwyci´˚aç z∏o, by
osiàgnàç dobro. Swojà Êmiercià i zmartwychwstaniem Chrystus odkupi∏ nas
i naby∏ „za wielkà cen´” (1 Kor 6,20;
7,23), uzyskujàc dla wszystkich zbawienie. Z Jego zatem pomocà dla wszystkich mo˚liwe jest zwyci´˚anie z∏a dobrem. JeÊli w Êwiecie obecna jest i dzia∏a „tajemnica bezbo˚noÊci” (2 Tes 2,7),
to nie mo˚na zapominaç, ˚e cz∏owiek
odkupiony ma w sobie wystarczajàcà si∏´, by si´ jej przeciwstawiç. Stworzony
na obraz Boga i odkupiony przez Chrystusa, który „zjednoczy∏ si´ w pewien
sposób z ka˚dym cz∏owiekiem”, mo˚e
on czynnie wspó∏pracowaç w triumfie
dobra. Dzia∏anie Ducha Chrystusa „wype∏nia ziemi´” (Mdr 1,7). ChrzeÊcijanie,
zw∏aszcza wierni Êwieccy, nadziei tej
nie powinni ukrywaç w g∏´bi serca, lecz
stale dawaç jej wyraz swym post´powaniem oraz walkà „przeciw rzàdcom
Êwiata tych ciemnoÊci, przeciw duchowym pierwiastkom z∏a” (Ef 6,12), tak˚e
przez struktury ˚ycia Êwieckiego. ˙aden
cz∏owiek dobrej woli – m´˚czyzna czy
kobieta – nie mo˚e uchylaç si´ od obowiàzku walki, by z∏o zwyci´˚aç dobrem. Jest to walka, którà toczy si´ skutecznie jedynie bronià mi∏oÊci. Kiedy
dobro zwyci´˚a z∏o, króluje mi∏oÊç,
a gdzie króluje mi∏oÊç, króluje pokój.

„Istniej´, aby wo∏aç...”
W czerwcu 2001 r. prze˚y∏em niezapomniane spotkanie. By∏a dziesiàta
wieczór: w∏aÊnie dobieg∏a koƒca wieczorna modlitwa i plac przez Sanktuarium w Loreto wype∏ni∏ si´ g∏osami, pozdrowieniami, Êmiechem i ˚yczeniami
„dobrej nocy”. Zbli˚am si´ do jakiegoÊ
wózka, ale zamiast dziecka dostrzegam
w nim doros∏à kobiet´, maleƒkà (bo liczàcà 58 cm wzrostu!) i z twarzà jaÊniejàcà
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promiennym uÊmiechem. Wyciàgam r´k´ na powitanie, lecz chora odpowiada:
„Nie mog´ podaç ojcu r´ki, bo móg∏by mi
ojciec z∏amaç palce: moje koÊci wskutek
choroby, na którà cierpi´, sà bardzo kruche. Niech mi ojciec wybaczy”.
Nie by∏o czego wybaczaç. Oczarowa∏a mnie pogoda i s∏odycz chorej, a˚ zapragnà∏em dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej
o jej ˚yciu. Uprzedzi∏a mnie, mówiàc:
„Ojcze, w wózku pod poduszkà jest
dzienniczek. Zapisana jest w nim moja
historia! JeÊli ojciec ma czas, mo˚e jà
przeczytaç”. Wyjà∏em ksià˚eczk´ i odczyta∏em tytu∏: Szcz´Êliwa, ˚e ˚yj´! Moje
oczy przenios∏y si´ znów na owà tajemnic´ ukrzy˚owanej radoÊci i zapyta∏em:
„Dlaczego jesteÊ szcz´Êliwa, ˚e ˚yjesz?
Opowiedz mi coÊ o sobie, zanim przeczytam twój dziennik”.
Oto zaÊ odpowied˝, którà przekazuj´
wychowawcom oraz wszystkim tym,
którzy szczerze i wiernie kochajà m∏odych: Ojciec widzi mój stan... a moja historia jest jeszcze smutniejsza! Mog∏abym zatytu∏owaç jà: opuszczenie! A jednak jestem szcz´Êliwa, poniewa˚ odnalaz∏am moje powo∏anie. Z woli Pana istniej´, aby wo∏aç do tych, którzy cieszà si´
zdrowiem: „Nie macie prawa zatrzymywaç go dla siebie, ale musicie oddawaç je
tym, którzy go nie majà, w przeciwnym
razie wasze zdrowie zmarnuje si´ w egoizmie, nie dajàc wam szcz´Êcia”.
Istniej´, aby wo∏aç do tych, którzy si´
nudzà: „W czasie, kiedy wy si´ nudzicie...
ktoÊ inny t´skni za czu∏oÊcià, troskà,
opiekà, towarzystwem; jeÊli nie podarujecie tego czasu, zmarnuje si´, nie dajàc
wam szcz´Êcia”. Istniej´, aby wo∏aç do
tych, którzy prowadzà nocne ˚ycie i chodzà z jednej dyskoteki na drugà: „Wiedzcie, ˚e te noce sà potrzebne, tak bardzo
potrzebne wielu chorym, starym, samotnym, czekajàcym na d∏oƒ, która otrze im
∏zy: tych ∏ez brakuje wam, gdy˚ sà one
nasieniem prawdziwej radoÊci! Podarujcie noce, które trwonicie dziÊ na darmo,
w przeciwnym razie stanà si´ one grobem waszego szcz´Êcia”.
Patrzy∏em na chorà, która z takà
s∏usznoÊcià i mocà przemawia∏a z ambony cierpienia! Nie Êmia∏em si´ odezwaç, poniewa˚ wszystko, co mówi∏a,
by∏o w przedziwny i niesamowity sposób prawdziwe. Chora doda∏a: „Ojcze,
czy˚ moje powo∏anie nie jest pi´kne?”.
Odpowiedzia∏em, sk∏aniajàc g∏ow´:
zgadzam si´!
don Angelo Comastri

Najwa˚niejsze osoby Êwiata
KiedyÊ zapyta∏em Boga, jakie sà najwa˚niejsze osoby Êwiata, aby móc uczyç
si´ od nich i staç si´ takim, jak one, poniewa˚ myÊla∏em, ˚e dzi´ki pieniàdzom,
s∏awie, zdolnoÊciom móg∏bym dokonaç
wielkich i mi∏ych Panu dzie∏. Dlaczego
mia∏bym zadowalaç si´ jedynie drobiazgami? W moich niemàdrych modlitwach wszystko sk∏ada∏o si´ w doskona∏à ca∏oÊç, ka˚dy szczegó∏ by∏ dopracowany, plan mojego ˚ycia rysowa∏ si´ jasno,
z jakiego powodu Pan mia∏by mi odmówiç? Pan nie omieszka∏ mnie wys∏uchaç
i ani si´ spostrzeg∏em, gdy jako piel´gniarz wolontariusz znalaz∏em si´
w pociàgu jadàcym do Lourdes.
Pomimo ca∏ego entuzjazmu czu∏em
si´ wyobcowany, nie wiedzia∏em, co ja
tam w∏aÊciwie robi´. Spojrzenia chorych
przeszywa∏y mi serce, nie potrafi∏em popatrzeç im w twarz ani pomóc. Ju˚, ju˚
mia∏em uciec. Po przybyciu do szpitala
widzia∏em, jak ka˚dy wchodzi na sal´, by
zajàç si´ chorymi, a˚ w koƒcu pozosta∏em sam na korytarzu. Modli∏em si´ ˚arliwie do Pana, proszàc o si∏´, ale by∏em
jak sparali˚owany. Kogo spotkam? Co
mam robiç? Co w ogóle móg∏bym zrobiç? Zosta∏a jeszcze jedna sala, do której
nikt nie wszed∏, wi´c si´ zdecydowa∏em... Ledwo przekroczy∏em próg, us∏ysza∏em: „Pierwszy raz tu przychodzisz,
prawda? Jak si´ nazywasz?”. Oczy tej
kobiety b∏yszcza∏y z radoÊci, a potem zapyta∏a: „czym dla ciebie jest cierpienie?”. Nie wiedzia∏em, co odpowiedzieç, w g∏´bi duszy przyrównywa∏em je
do zaprzeczenia szcz´Êcia i ˚ycia. Widzia∏em, ˚e cierpi, ale jednoczeÊnie by∏em pod ogromnym wra˚eniem jej woli
˚ycia, bo chocia˚ sp´dzi∏a 40 lat w bólu,
nie potrafi∏a powstrzymaç swej radoÊci.
W Lourdes nie szuka∏a cudu, ale je˝dzi∏a tam co roku, by podzi´kowaç za
krzy˚, który otrzyma∏a, za ten krzy˚,
który pozwala∏ jej ˚yç ka˚dego dnia,
a który przyjmowa∏a z mi∏oÊcià. Cierpienie by∏o dla niej najwi´kszà ∏askà, o którà by∏a tak zazdrosna, ˚e za nic nie chcia∏aby zmieniç swojego stanu. W swojej
drodze krzy˚owej nigdy nie liczy∏a na
samà siebie, ale nieustannie prosi∏a Boga
o moc wytrwania, a im bardziej choroba
przykuwa∏a jej cia∏o do ∏ó˚ka, tym wyra˝niej odkrywa∏a, ˚e jedyne, co mo˚e
ofiarowaç, to swe cierpienie.
Przy po˚egnaniu podarowa∏a mi napisanà przez siebie modlitw´: „Chwa∏a

Tobie, Królowo nieba, Matko chwalebna, Ty jedna, z matczynà mi∏oÊcià, potrafisz daç nam si∏´. Udziel nam pociechy,
a b´dziemy umieli przyjàç z pogodà, zawsze ufni w Twoje serce, nawet najgorsze cierpienia, ofiarowujàc je Twemu
chwalebnemu Synowi, Jezusowi, tak jak
On ofiarowa∏ je Ojcu dla naszego zbawienia”. Ka˚dego dnia i ka˚dej nocy
poÊwi´ca∏a samà siebie, jak baranka
ofiarnego, za zbawienie dusz. Ja pomog∏em jej materialnie, ona jednak przekaza∏a mi znacznie wi´kszy i wspanialszy
dar, rozbudzi∏a mnie ze snu, potrzàsn´∏a
mojà duszà i pozwoli∏a mi spojrzeç na
˚ycie z nowej perspektywy. Raz jeszcze
Pan okaza∏ mi mi∏osierdzie, stawiajàc na
mej drodze osob´, która w oczach Êwiata
by∏a beznadziejnie chora i oczekiwa∏a
ju˚ tylko na Êmierç. „B∏ogos∏awi´ Ci´,
o Ojcze, Panie nieba i ziemi, poniewa˚
zakry∏eÊ te rzeczy przed m´drcami
i Êwiat∏ymi, a ukaza∏eÊ je prostaczkom”.
Teraz dopiero pojmuj´, ˚e Pan wys∏ucha∏ moich modlitw i pozwoli∏ mi
poznaç najwa˚niejsze osoby Êwiata, od
których mia∏em si´ uczyç i naÊladowaç
je, a mo˚e uczyniç jeszcze wi´cej. Nie
by∏em jedyny, mnóstwo osób zacz´∏o ˚yç
na nowo dzi´ki mi∏oÊci przekazywanej
przez Ver´, która poprzez swoje poÊwi´cenie doprowadzi∏a wiele dusz do Pana,
wydajàc w ten sposób obfity owoc. W tajemnicy ofiary kry∏ si´ jej skarb, ona zaÊ
rozdawa∏a go pe∏nymi garÊciami nam,
biednym i chorym, abyÊmy na nowo odkryli nasze ˚ycie i poszli w jej Êlady.
DoÊwiadczenie, które tutaj opisa∏em,
spowodowa∏o moje nawrócenie, i dziÊ
jeszcze wspominam je z radoÊcià. Wydaje mi si´, ˚e w owym spotkaniu prze˚y∏em to samo, co przydarzy∏o si´ Êw. Franciszkowi, kiedy uca∏owa∏ tr´dowatego
(wtedy nic jeszcze nie wiedzia∏em o Êw.
Franciszku). Po powrocie z Lourdes regularnie odwiedza∏em Ver´, pomimo ˚e
mieszkaliÊmy daleko od siebie. Nie przeszkadza∏o to jednak w naszej przyja˝ni
i ka˚de z tych spotkaƒ by∏o dla nas zawsze wielkim Êwi´tem. Kiedy rok pó˝niej pozna∏em mojà przysz∏à narzeczonà,
pojechaliÊmy razem odwiedziç Ver´, którà moja narzeczona tak˚e szybko pokocha∏a. Na Nowy Rok postanowiliÊmy
wybraç si´ oboje do Medziugorja. Zaraz
po powrocie pojechaliÊmy do domu Very. ZadzwoniliÊmy do drzwi, ale nikt nie
otworzy∏. Dopiero po chwili wyszed∏ jakiÊ ch∏opiec i z anielskà wr´cz pogodà
powiedzia∏: „przecie˚ Vera nie ˚yje!”.
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Odtàd nasz narzeczeƒski zwiàzek rozkwita wcià˚ pod s∏oƒcem ofiary. Pan sprawi∏
te˚, ˚e w Medziugorju spotkaliÊmy braci
i siostry ze wspólnoty „Kraljice Mira”,
których powo∏aniem jest ofiarowaç w∏asne ˚ycie, na ofiar´ bezwarunkowà, wolnà
i ca∏kowità, dla mi∏oÊci Boga i ludzi. Razem z nimi odkrywamy i pog∏´biamy drog´ ofiary, którà w∏asnym ˚yciem ukaza∏a
nam Vera. Teraz nasza kolej, by, tak jak
oni, staç si´ barankami ofiarnymi.
Alessandro Macinai
P.S Przypominamy o Nowennie (tekst
w nr 193 w art. By∏em chory a wy...)
przed Êwi´tem MB z Lourdes i Êwiatowym Dniem Chorego, która rozpoczyna
si´ od 2 lutego.

Rok Eucharystyczny
Specjalne odpusty
Jan Pawe∏ II przyzna∏ specjalne odpusty na Rok Eucharystii, który rozpoczà∏ si´ w pa˝dzierniku 2004 r. dekretem „Miraculorum Maximum” z datà
25 grudnia 2004r. 14 stycznia 2005r. dekret og∏osi∏a Penitencjaria Apostolska.
Obowiàzuje on przez ca∏y Rok Eucharystii, poczàwszy od og∏oszenia tekstu dokumentu w „L’Osservatore Romano”.
Dokument stwierdza na wst´pie, ˚e Eucharystia jako „najwi´kszy z cudów
i najwspanialsza pamiàtka odkupienia,
dokonanego przez Pana Naszego Jezusa
Chrystusa za poÊrednictwem Jego krwi”,
jako ofiara i jako sakrament „tworzy
w sposób nieomylny jednoÊç KoÊcio∏a,
wspiera go si∏à ∏aski nadprzyrodzonej,
przepe∏nia go niewypowiedzianà radoÊcià i stanowi dlaƒ nadprzyrodzonà pomoc, aby o˚ywiaç pobo˚noÊç wiernych
i pobudzaç ich do wzrostu i doskonalenia
ich ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego”.
Uwzgl´dniajàc to wszystko dekret
og∏asza, i˚ „udziela si´ odpustu zupe∏nego
pod zwyk∏ymi warunkami (spowied˝ sakramentalna, komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Âwi´tego
z duszà ca∏kowicie pozbawionà przywiàzania do jakiegokolwiek grzechu) za ka˚dym razem, gdy wierni uczestniczà z powagà i pobo˚nie w Êwi´tym obrz´dzie lub
nabo˚eƒstwie ku czci NajÊwi´tszego Sakramentu, wystawionego uroczyÊcie lub
przechowywanego w tabernakulum”. Odpust ten przys∏uguje tak˚e duchowieƒstwu, cz∏onkom instytutów ˚ycia konse-

krowanego i stowarzyszeƒ ˚ycia apostolskiego i innym wiernym, majàcym prawny obowiàzek odmawiania Liturgii Godzin, jak równie˚ tym, którzy sà przyzwyczajeni do odmawiania Officium Divinum
(modlitwa brewiarzowa) z czystej pobo˚noÊci, za ka˚dym razem, gdy u schy∏ku
dnia, przed Panem obecnym w NajÊwi´tszym Sakramencie, wspólnie lub indywidualnie, odmówià Nieszpory i Komplet´.
Wierni, którzy ze wzgl´du na chorob´ lub z innych s∏usznych powodów nie
mogà nawiedziç NajÊwi´tszego Sakramentu Eucharystii w koÊciele lub oratorium, b´dà mogli uzyskaç odpust zupe∏ny
w swoim domu lub w jakimkolwiek miejscu, w którym znajdujà si´ z powodu trudnoÊci. W takim wypadku muszà, zachowujàc trzy warunki zwyczajne, duchowo
nawiedziç NajÊwi´tszy Sakrament pragnieniem serca oraz odmówiç Modlitw´
Paƒskà i Wierz´, dodajàc jedno wezwanie
do Jezusa Sakramentalnego. A jeÊli nie
b´dà mogli uczyniç nawet tego, b´dà mogli uzyskaç odpust zupe∏ny, jednoczàc si´
pragnieniem wewn´trznym z tymi, którzy
praktykujà w formie zwyczajnej dzia∏anie
przepisane dla uzyskania odpustu i ofiarujà Bogu Mi∏osiernemu chorob´ i problemy swego ˚ycia.
Na zakoƒczenie dekret Penitencjarii
prosi ksi´˚y, zw∏aszcza proboszczów,
aby poinformowali wiernych „w najbardziej stosownej formie” o tych rozporzàdzeniach i aby przygotowali si´ „w duchu gotowoÊci i szlachetnoÊci do spowiadania i przewodniczenia uroczystym publicznym mod∏om wiernych przed Jezusem sakramentalnym”. Zach´ca tak˚e
wiernych do „otwartego i cz´stego Êwiadectwa wiary i czci NajÊwi´tszego Sakramentu zarówno w czasie procesji i adoracji eucharystycznych, jak i we wspólnocie duchowej i eucharystycznej”.

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

7 Grzechów
przeciw jednoÊci (cd)
Siódmy grzech przeciw jednoÊci –
zamykanie si´ w sobie

Ja okreÊlam go mianem tworzenia „klubów charyzmatycznych”. Istnieje bowiem
niebezpieczeƒstwo samowystarczalnoÊci:
zaczynam szukaç tego, co ∏atwe, mi∏e,
przyjemne i nie podejmuj´ trudu otwierania si´ na innych. Jest to wyra˝na pokusa
lenistwa: „Nie chce mi si´. Jest tak dobrze, sympatycznie. Po co przyjmowaç innych?”. Zaczyna si´ wówczas „klub charyzmatyczny”: ja jestem wspania∏y, ty jesteÊ wspania∏y, my jesteÊmy wspaniali! Ja
jestem inteligentny, ty jesteÊ inteligentny,
my jesteÊmy inteligentni! Ja jestem przystojny, ty jesteÊ przystojny, my jesteÊmy
przystojni! To jest izolowanie si´ w swoim ma∏ym Êwiatku. Gdy ktoÊ si´ tak izoluje, mo˚e si´ udusiç. Na d∏u˚szà met´ taka sytuacja jest nie do wytrzymania. Potrzeba otwarcia si´ na zewnàtrz. Jak
mówi Êw. Pawe∏: „Biada mi, gdybym nie
g∏osi∏ Ewangelii” ((por. 1 Kor 9, 16).
Biada mi, gdybym nie decydowa∏ si´ na
otwarcie, na wyjÊcie ku innym. Biada mi!
Owszem, z tym wià˚e si´ ryzyko wychodzenia ku innym, ryzyko przyjmowania
odmiennoÊci innych. W∏aÊnie taka postawa pozwala nam wzrastaç. Pozwala, aby
Duch Âwi´ty drà˚y∏ nasze serca, kruszy∏
je i dokonywa∏ dzie∏a nawrócenia. Tu pos∏u˚´ si´ przyk∏adem naszych przyjació∏,
którzy równie˚ sà zwiàzani z ekipà
ewangelizacyjnà. Marek i Agnieszka sà
m∏odym ma∏˚eƒstwem, choç ju˚ par´ lat
po Êlubie. Nie mieli dzieci i zdecydowali
si´ na adopcj´. Adoptowali szeÊciotygodniowà Martyn´ i okaza∏o si´, ˚e otwarcie si´ na nowe ˚ycie, na przyj´cie tego
dziecka do domu przewróci∏o wszystko
do góry nogami. Marek bardzo lubi∏ d∏ugo spaç, lubi∏ ustabilizowane sytuacje,
wszystko ustawione na swoim miejscu,
a tu pojawi∏ si´ nowy cz∏owiek, który
wywróci∏ wszystko do góry nogami. Poniewa˚ Agnieszka zajmowa∏a si´ dzieckiem ca∏y dzieƒ, a on by∏ w pracy, dlatego zdecydowali, ˚e jednà noc b´dzie
wstawa∏a do dziecka Agnieszka, a drugà
– Marek. No i wstawa∏. Widzia∏em go po
kilku tygodniach: by∏ zm´czony, utrudzony, ale szcz´Êliwy. MyÊl´, ˚e to jest
dobry obraz tego, co dzieje si´, gdy
wpuszczamy innych i Jezusa do swojego
˚ycia. Mo˚e to wszystko postawiç na
g∏owie, ale mo˚e te˚ przywróciç porzàdek i postawiç na nogach.
Co jest lekarstwem na zamykanie si´
w sobie? Podejmowanie nieustannego
trudu otwierania si´ na innych – dzieƒ po
dniu, tydzieƒ po tygodniu, miesiàc po
miesiàcu. Przypomnijmy wi´c: Pierwsze
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lekarstwo – Potrzeba osobistego nawracania si´. Drugie lekarstwo – Prawdziwa
pokora i duch s∏u˚by. Trzecie lekarstwo –
PrzejrzystoÊç w podejmowaniu i rozwiàzywaniu konfliktów. Czwarte lekarstwo
– Prawda w mi∏oÊci i dobra komunikacja.
Piàte lekarstwo – JednoznacznoÊç w tym,
co dotyczy zasad ˚ycia wspólnotowego.
Nawet twarde zasady, ale jasne i jednoznaczne. Szóste lekarstwo –Nie dawajcie
miejsca diab∏u. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi s∏oƒce (Ef 4, 26-27).
Siódme lekarstwo – Podejmowaç trud
otwierania si´ na innych. Amen.
Ks. Miros∏aw Cholewa

Co Ty na to?
Czego spodziewamy si´
po nadchodzàcym roku?
Otwiera si´ przed nami nowy rok.
Jeszcze raz Pan w swej dobroci ofiarowuje nam nowy czas, nowà, czystà kartk´, którà mo˚emy zapisaç, jak nam si´
podoba. Od nas, chrzeÊcijan wymaga si´,
abyÊmy prze˚ywali ka˚dy dzieƒ jako niezastàpiony dar od Boga, przyjmujàc go
z wdzi´cznoÊcià i radoÊcià kogoÊ, kto
otrzymuje paczk´ z nieznanà zawartoÊcià, pewien, ˚e w Êrodku mo˚e znajdowaç si´ jedynie coÊ mi∏ego.
Przyglàdajàc si´ sytuacji na Êwiecie,
a niekiedy te˚ temu, co dzieje si´ w naszym najbli˚szym otoczeniu, nie zawsze
jest nam ∏atwo zachowaç ciàgle ˚ywà nadziej´. PowinniÊmy dobrze otwieraç oczy
naszej duszy, poniewa˚ nieprzyjaciel czyni
wszystko, aby odebraç nam radoÊç nadziei,
przygn´biç nas, uwydatniajàc negatywne
aspekty Êwiata, i sprawiç, abyÊmy popadli
w oboj´tnoÊç, która przeradza si´ w pesymizm, a potem w depresj´ i rozpacz.
Matka Bo˚a w Medziugorju wzywa
nas cierpliwie, stale powtarzajàc: „to
jest czas ∏aski”. Co to oznacza? To, ˚e
dzisiaj – w∏aÊnie dzisiaj – Pan daje nam
mo˚liwoÊç wyboru Jego na Pana naszego ˚ycia. Niewa˚ne, w jakich k∏opotach,
w jakich wi´zach grzechu si´ znajdujemy, zawsze mamy mo˚liwoÊç wyboru
Boga, ofiarowania Mu tego, co posiadamy: naszego ˚ycia, naszego ubóstwa, naszej tera˝niejszoÊci. Nikt i nic nie mo˚e
przeszkodziç nam w dobrowolnym przy∏àczeniu si´ do Niego, w wewn´trznym
odpowiedzeniu na Jego g∏os, który nieustannie nas wo∏a.

Czasami, gdy w naszym ˚yciu wewn´trznym przechodzimy szczególnie
ci´˚kie próby, mo˚e nam si´ wydawaç,
˚e faktycznie nic nie mo˚emy, ˚e znale˝liÊmy si´ w Êlepym zau∏ku, w zamkni´tym kole, które ka˚e nam wcià˚ na nowo
pope∏niaç te same b∏´dy. W takich w∏aÊnie chwilach potrzeba nam wznieÊç oczy
naszej duszy w gór´, ku Najwy˚szemu,
który nie przestaje jaÊnieç nad nami w ca∏ym blasku swej mi∏oÊci. Nie wolno nam
pope∏niaç tego b∏´du, by mierzyç dzia∏anie Boga wed∏ug naszych ludzkich kryteriów! Ile˚ razy w trakcie mej duchowej
w´drówki wydawa∏o mi si´, ˚e znalaz∏em
si´ w punkcie wyjÊcia, albo ˚e zrobi∏em
„jeden krok do przodu i dwa do ty∏u”!
Nasz punkt widzenia jest tylko cz´Êciowy
i ograniczony, dlatego winniÊmy pozwoliç Bogu, aby wyznaczy∏ a˚ do koƒca drog´ naszego ˚ycia: On wie, jak ma nas prowadziç, i czyni to poprzez próby, w których my sami nie zawsze umiemy dostrzec, ˚e jest to krok do przodu.
Pan wype∏nia swój zamys∏, a Jego
moc kieruje dziejami ludzkoÊci. „To
jest czas ∏aski” oznacza zatem, ˚e dzieƒ
po dniu trzeba przygotowywaç nadejÊcie
Jego królestwa, o które On sam kaza∏
nam prosiç w modlitwie „Ojcze Nasz”.
W ksi´dze Apokalipsy zostaje nam
ukazane ostateczne przeznaczenie
wszechÊwiata, nowa Jerozolima, które
jest niczym innym, jak nowym KoÊcio∏em, gdzie Chrystus b´dzie Emanuelem,
Bogiem z nami. Tam odkupieni ujrzà Go
twarzà w twarz „a Êmierci ju˚ odtàd nie
b´dzie, ani ˚a∏oby, ni krzyku, ni trudu”
(Ap. 21, 4).
Takie jest pragnienie Boga wzgl´dem
ludzkoÊci, taki zamys∏ doprowadzi On
do koƒca. Odpowied˝ ka˚dej duszy ma
podstawowe znaczenie, poniewa˚ mo˚e
przyspieszyç lub odwlec jego spe∏nienie,
jednak realizacja Bo˚ego planu b´dzie posuwa∏a si´ naprzód, królestwo Bo˚e nadejdzie i b´dzie wzrasta∏o w ka˚dej duszy,
z wyjàtkiem tych, które dobrowolnie zdecydujà si´ na ucieczk´ w Êmierç. Skoro
egoistycznym i z∏udnym pragnieniem jest
czekaç, a˚ w naszym ˚yciu wszystko zacznie toczyç si´ spokojnie, bez trosk
i cierpienia, czymÊ z kolei bardzo cennym
jest ˚ywa i szczera ch´ç, aby kroczyç po
drodze Êwi´toÊci, z dnia na dzieƒ uczyç
si´ przyjmowaç cierpienia, umieç spoglàdaç poza drobne ziemskie k∏opoty, wchodziç w coraz bli˚szà wi´˝ z naszym Panem. JeÊli si´ dobrze zastanowimy, taka
w∏aÊnie powinna byç nadzieja ka˚dego

chrzeÊcijanina, stanowiàca jego najwa˚niejszà cnot´, obok wiary i mi∏oÊci.
Czego spodziewamy si´ po nadchodzàcym roku? Czego spodziewamy si´
dla naszego ˚ycia, patrzàc ku przysz∏oÊci? JeÊli oczekujemy nadejÊcia królestwa
Bo˚ego w naszych duszach, jeÊli naprawd´ takie jest nasze pierwsze i jedyne pragnienie, w takim razie cieszmy si´ i radujmy si´ wspólnie z ca∏ym KoÊcio∏em, poniewa˚ nasz Król Wszechmocny pragnie
tego samego! Zachowajmy mocnà i ˚ywà
nadziej´, jak bezcenna per∏a, poniewa˚ jesteÊmy ˚ywymi cz∏onkami Chrystusa, które oczekujà i przygotowujà to, czego On
pragnie: nasza nadzieja jest Jego nadziejà!
Francesco Cavagna

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W minionym 2004 r. rozdano ∏àcznie
1 224 000 komunii Êw., a Msze Êw. koncelebrowane by∏y przez 28 166 kap∏anów.
Na noworocznym czuwaniu modlitewnym w Medziugorju w tym roku zebra∏o si´ kilka tysi´cy pielgrzymów
z wszystkich krajów Êwiata. Czuwanie
modlitewne prowadzili o. Ljubo Kurtoviç
OFM i o. Mario Knezoviç OFM, a w koncelebrze Mszy Êw. uczestniczy∏o blisko
stu ksi´˚y. Z powodu braku miejsca w koÊciele pielgrzymi i parafianie uczestniczyli w modlitwie dzi´ki telebimowi w namiocie i w sali spotkaƒ. Czuwanie wraz
z Mszà Êw. trwa∏o od 22.00 do 1.00 w nocy i t∏umaczone by∏o na kilka j´zyków.
W sanktuarium Królowej Pokoju
w Medziugorju 1 stycznia 2005 r. sprawowano Msz´ Êw. w intencji ofiar tsunami w Azji Po∏udniowej. Kolekta zebrana
w czasie Mszy Êw. przekazana zostanie
na potrzeby ofiar. Apelujemy do przyjació∏ Medziugorja, by równie˚ przy∏àczyli si´ do akcji pomocy dla poszkodowanej ludnoÊci.
2 stycznia 2005 odby∏ si´ chrzest ma∏ego Antosia, drugiego dziecka Vicki i Mario, w ich parafii w Gradacu ko∏o Medziugorja. Niech Bóg b´dzie pochwalony za t´
m∏odà rodzin´, w której króluje mi∏oÊç!!
2 stycznia 2005 podczas objawienia
Mirjana nie przekaza∏a ˚adnego or´dzia
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Matki Bo˚ej. Jej mà˚ Marko powiedzia∏:
„Gospa nie da∏a innego or´dzia. Mamy
tylko to z 2 grudnia 2004, ˚yjmy przede
wszystkim tym or´dziem i potraktujmy je
powa˚nie”. 2 grudnia 2004 Matka Bo˚a
da∏a wstrzàsajàce or´dzie, Ona naprawd´ wzywa∏a pomocy! B∏aga∏a: „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”. 25 grudnia, w dzieƒ Bo˚ego Narodzenia, dok∏adnie kilka godzin przed trz´sieniem ziemi, tak˚e Dzieciàtko Jezus
wzywa∏o nas do pokoju, a Matka Bo˚a
prosi∏a nas: „bàd˝cie odwa˚nymi Êwiadkami Dobrej Nowiny w ka˚dej sytuacji”.
Otó˚ wydarzenia w Azji, które wprowadzi∏y ziemi´ w stan szoku, wydajà si´
cz´Êciowo t∏umaczyç, dlaczego Matka
Bo˚a wzywa∏a nas w tak dramatyczny
sposób! Jestem daleka od ch´ci odpowiadania na pytania, jakie otrzymujemy:
„Dlaczego to si´ wydarzy∏o, czy to jest
jakaÊ kara?”, „Dlaczego Bóg na to pozwoli∏?”, „Czy po tej katastrofie nastàpià inne?” Itd...
Nie jestem ani anio∏em, ani prorokiem,
˚eby odpowiadaç ze znajomoÊcià rzeczy.
Ale to, czego jestem pewna, to jest to, co
Matka Bo˚a tyle razy wypowiada∏a podczas tych 23 lat objawieƒ: „Przez modlitw´ i post mo˚na nawet zawiesiç prawa
natury” (12.07.82). Zatem spójrzmy raczej w przysz∏oÊç i zróbmy wszystko, ˚eby zapobiec eksplozji innych tragedii.
Matka Bo˚a powiedzia∏a nam: „Szatan
chce zniszczyç przyrod´, a nawet planet´, na której ˚yjecie” (25.01.91), „Szatan
chce wojny!”, „Chce siaç strach!”,
W Êwiecie panuje nienawiÊç!”
(25.11.01). Otó˚ to wszystko mo˚na unicestwiç, jeÊli pos∏uchamy Jej i chwycimy
za najpot´˚niejsze narz´dzia, jakie Ona
nam wskazuje, ˚eby zwyci´˚yç szatana!
„Widzicie, drogie dzieci, jak przez pokornà modlitw´ mo˚emy go rozbroiç!”
(08.85). W rzeczywistoÊci, jeÊli jesteÊmy
w stanie ∏aski (jeÊli jesteÊmy w pokoju
z Bogiem i nie pope∏niliÊmy ˚adnego
grzechu ci´˚kiego), ka˚da modlitwa wypowiedziana sercem parali˚uje szatana
i rozbraja go. On boi si´ dziecka, które
si´ modli – mówi Êw. Tereska! GdybyÊmy tylko zdali sobie spraw´ z tego, jakà
si∏à dysponujemy, gdy ˚yjemy Ewangelià i or´dziami naszej Niebieskiej Matki!
Pytano nas, czy to trz´sienie morza
oznacza poczàtek wype∏niania si´ ta-

jemnic. Nie, poniewa˚ na trzy dni przed
ich wype∏nieniem tajemnice zostanà objawione publicznie przez ksi´dza wybranego przez widzàcych. Dotàd ˚adna z tajemnic nie zosta∏a objawiona. Ponadto nie nale˚y ∏àczyç „tajemnicy” z „katastrofà”.
Oto, co mog´ powiedzieç na temat ca∏ej
tej sytuacji. My wszyscy, ca∏y Êwiat, jesteÊmy w stanie szoku, poniewa˚ w tej
strasznej tragedii zgin´∏o przynajmniej
200 000 osób. Brak nam ∏ez do p∏aczu!
Ale jaka jest najgorsza z tragedii? Przez
lata daleko od Boga odesz∏y miliony ludzi, sà wrogo nastawione do przykazaƒ,
z duszà zaÊlepionà ciemnoÊcià grzechu.
PrzeÊladowano tysiàce dzieci, pojono je
straszliwymi przyk∏adami; ustanawiano
niemoralne prawa, powodujàc rozbicie
rodzin i uczenie m∏odzie˚y rzeczy wstr´tnych, nawet w szkole... Lista by∏aby d∏uga. Dlaczego wi´c nie mielibyÊmy w∏o˚yç tyle samo wysi∏ku, ˚eby pomóc tym,
którzy trwajà w Êmierci duchowej, tak
jak czynimy to dziÊ, ˚eby pomóc ofiarom tragedii w Azji? Ziemskie cia∏o na
pewno przeminie, lecz czy˚ dusza ludzka
nie jest nieÊmiertelna? OczywiÊcie, jest to
widoczna mi∏oÊç, gdy ofiarom wysy∏a si´
pomoc! Jakie to cudowne Êwiadectwo dobrego i wspó∏czujàcego serca! Tymczasem nie zapominajmy o innym obliczu
mi∏oÊci: o zbawieniu dusz nieÊmiertelnych dzieci Bo˚ych! Nasuwa si´ wi´c
istotne pytanie: co ja zrobi´, ˚eby im pomóc? Co ja ofiaruj´ za tych braci, którym
brak Boga? Dlaczego zaniedbujemy pot´˚ne Êrodki, które nieprzyjacielowi uniemo˚liwiajà realizacj´ jego pragnieƒ, aby
ca∏à ludzkoÊç zanurzyç w wiecznej zag∏adzie? „Nie bójcie si´ tych, którzy zabijajà
cia∏o, lecz duszy zabiç nie mogà. Bójcie
si´ raczej Tego, który dusz´ i cia∏o mo˚e
zatraciç w piekle” (Mt 10.28).
To nie jest przypadek, ˚e za towarzyszk´ na ten rok otrzymaliÊmy Matk´ Bo˚à
z Fatimy! Ona objawi∏a si´ w Portugalii,
˚eby po∏o˚yç kres I wojnie Êwiatowej i,
jak w Medziugorju, wojnom, które szalejà w naszych sercach z powodu naszego
oddalenia si´ od Boga. Ona pomo˚e nam
pot´˚nie, JE˙ELI uczynimy to, o co nas
prosi! I jeÊli pomo˚emy Jej tak˚e my!
Tak, to wymaga odwagi, ˚eby dzia∏aç
zgodnie z Ewangelià w materialistycznym Êwiecie, który chce zabrudziç serca
a˚ do g∏´bi! Ale co to za radoÊç, jeÊli nale˚y si´ do Jezusa i do Jego Matki!
Wspó∏pracujmy z Nià i uratujmy wiele
istnieƒ. Rozciàgnijmy Jej ochronny
p∏aszcz na ca∏e regiony Êwiata! Mamy

moc wystarczajàcà do tego, ˚eby nie powiod∏y si´ plany z∏ego i ˚eby zapobiec
zniszczeniu. „GdybyÊcie zna∏y, drogie
dzieci, wartoÊç najmniejszej z waszych
modlitw, modli∏ybyÊcie si´ bezustannie!” – powiedzia∏a nam Gospa.
Konkretna propozycja: Pomó˚my
Matce Bo˚ej jak nigdy wczeÊniej! Podejmijcie postanowienie, aby odpowiedzieç
na Jej wezwanie z 2 grudnia. Mo˚e to byç
trud postu, jeden wi´cej ró˚aniec lub godzina adoracji przed tabernakulum; konkretny gest pojednania, dobra spowied˝
lub podj´cie modlitwy w rodzinie; lub
ofiarowanie Mszy Êw. w intencjach Matki
Bo˚ej... Na modlitwie ka˚dy si´ dowie, co
czyniç! Droga Gospo, Ty nas nigdy nie
zawiod∏aÊ. Jak my moglibyÊmy zawieÊç
Ciebie? Odpowiemy na Twoje wezwanie
i wraz z Tobà uratujemy ˚ycie innych!
Siostra Emmanuel

Morze zatrzyma∏o si´
u stóp Maryi
Niestety, znane sà szczegó∏y nieszcz´Êcia, które dotkn´∏o Azj´ w Êwi´ta Bo˚ego Narodzenia. D∏ugo jeszcze b´dzie si´
mówi∏o o tej tragedii. Rozpowszechniane sà wszelkiego rodzaju wiadomoÊci,
niektóre bardzo przygn´biajàce, inne dodajàce odwagi, jak na przyk∏ad nadzwyczajne gesty solidarnoÊci wobec tych,
którzy prze˚yli. Miejmy nadziej´, ˚e ten
zapa∏ nie wygaÊnie wraz ze wspó∏czuciem, ale ˚e zamieni si´ w sta∏e i konkretne zaanga˚owanie, które b´dzie trwaç
równie˚ w przysz∏oÊci.
Mówi si´ i pisze o tym, co czynià ludzie – ale niewiele powiedziano o pewnym wydarzeniu, które mo˚na przypisaç
jedynie interwencji Bo˚ej. Zdarzy∏o si´
to w Vailankanni, na wschodnim wybrze˚u Indii, gdzie zaledwie sto metrów
od morza wznosi si´ bazylika poÊwi´cona Matce Bo˚ej Dobrego Zdrowia, sanktuarium znane jako indyjskie Lourdes
jako, ˚e stanowi wiernà kopi´ francuskiej
bazyliki. Ka˚dego roku przyciàga ono 20
milionów pielgrzymów.
„Wiara zawsze si´ op∏aca” czytamy
w komunikacie diecezji Thanjore. Jest to
zarazem komentarz do niewiarygodnej
opowieÊci: „Kompleks bazyliki maryjnej
zosta∏ zalany falà (ponad tysiàc ofiar
Êmiertelnych) ale nuta pocieszenia przebija si´ przez kataklizm. Mia∏ miejsce
nast´pujàcy fakt: wzburzone morze dotar∏o do g∏ównego wejÊcia Bazyliki,
gdzie znajduje si´ figura Matki Bo˚ej
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z Vailankanni, a nast´pnie wycofa∏o si´
zalewajàc jedynie pierwsze stopnie, które prowadzà do g∏ównego wejÊcia”.
Zatem woda zatrzyma∏a si´ na progu
koÊcio∏a, gdzie znajdowa∏y si´ tysiàce
osób, podczas gdy pobliskie budynki, po∏o˚one na tej samej wysokoÊci, zosta∏y
doszcz´tnie zniszczone przez ˚ywio∏ – pisze w∏oski dziennik l’Avvenire, który jedynie poda∏ t´ wiadomoÊç. „Któ˚ mo˚e
zaprzeczyç, ˚e wydarzy∏ si´ cud? Pot´˚ne
b∏ogos∏awieƒstwo Matki Bo˚ej z Vailankanni ocali∏o tysiàce ludzkich istnieƒ: osoby, które znajdowa∏y si´ wewnàtrz Bazyliki zupe∏nie nic nie ucierpia∏y ze strony
straszliwych, zabójczych fal”, czytamy
w komunikacie diecezji. Wieczorem 30
grudnia ks. Bp Ambrose odprawi∏ Msz´
Êw. w intencji ofiar, dzi´kujàc Matce Bo˚ej za ocalenie pielgrzymów.
l’Avvenire

Pobratymstwo
System wczesnego
ostrzegania
Na Bo˚e Narodzenie Maryja ukaza∏a
si´ widzàcym jako Matka z Dzieciàtkiem Jezus. To wielka radoÊç. Matka raduje si´ z powodu nas i Jezusa, którego
przynosi. Raduje si´, ˚e mo˚e Go nam
darowaç i powiedzieç, ˚e Dzieci´ Jezus
nas kocha i b∏ogos∏awi. Jej radoÊç p∏ynie
z pewnoÊci, ˚e ka˚demu z nas mo˚e daç
Bo˚ego Syna. Bo˚e Narodzenie jest dla
nas wszystkich wielkà radoÊcià, gdy˚
Medziugorje od dwudziestu trzech lat
i szeÊciu miesi´cy jest naszym Betlejem.
To or´dzie tchnie radoÊcià i pokojem.
Raduje si´ Matka widzàc nas tu
zgromadzonych i czekajàcych z otwartym sercem na Nià i Jej Syna, który jest
Bogiem. Bez nich obojga nie by∏oby Bo˚ego Narodzenia. Bez nich nie mielibyÊmy ani radoÊci ani pokoju. Jezus wzywa do tego pokoju, który po raz pierwszy zwiastowali anio∏owie pasterzom,
a pasterze nam wszystkim zwiastujà a˚
po dzieƒ dzisiejszy. Jezus wzywa do pokoju. Lecz co to dla nas dzisiaj znaczy?
Ostatnio wstrzàsn´∏y nami wieÊci o apokaliptycznym wr´cz trz´sieniu morza,
powodujàcym wystàpienie ÊmiercionoÊnej fali tsunami. Wody zala∏y ogromne
po∏acie làdu, powodujàc Êmierç wielu
istnieƒ ludzkich. ˙ywio∏ nie oszcz´dzi∏
nikogo, kto znalaz∏ si´ na jego drodze.

Ze smutkiem i przera˚eniem oglàdaliÊmy
na ekranach telewizyjnych pla˚e, które
zamieni∏y si´ w cmentarzyska. Jeszcze
raz mieliÊmy okazj´ przekonaç si´, jak
bardzo, my ludzie, jesteÊmy s∏abi i bezradni zaledwie wobec jednego zjawiska,
które Êwiat nazywa katastrofà. Jeszcze
trudniej jest nam pogodziç si´ z myÊlà, ˚e
wed∏ug opinii uczonych i znawców tematu, wi´kszoÊç ludzi unikn´∏aby Êmierci,
gdyby byli na czas poinformowani
o zbli˚ajàcym si´ nieszcz´Êciu. Inni podkreÊlali jak wa˚ny jest system wczesnego
ostrzegania. Wiemy z relacji pozosta∏ych
przy ˚yciu Êwiadków, ˚e na ich oczach,
wody nagle „zapad∏y” si´ w g∏àb oceanu
na g∏´bokoÊç 10 metrów. Wielu ludzi
z czystej ciekawoÊci pobieg∏o na wybrze˚e, aby z bliska przyjrzeç si´ temu niezwyk∏emu zjawisku, po czym za chwil´
zgin´li porwani przez ÊmiercionoÊnà fal´.
Ka˚da z tych wiadomoÊci wywo∏ywa∏a
w nas prawdziwy smutek i ˚al.
A teraz wróçmy do Bo˚onarodzeniowego or´dzia w kontekÊcie ostatnich tragicznych wydarzeƒ. Otó˚ Królowa Pokoju ju˚ od dwudziestu trzech lat i szeÊciu
miesi´cy przekazuje nam swoje or´dzia,
a w nich rady i pouczenia. Uczy nas jak
uniknàç z∏a, które zwali∏o si´ na nasze
pokolenie, na nasze rodziny, na naszà
m∏odzie˚. Mówi co trzeba robiç, aby nie
zosta∏a zatopiona moralnoÊç i wiara na
wszystkich kontynentach. DziÊ nie ma
ju˚ wàtpliwoÊci, ˚e zosta∏y zaatakowane fundamenty wiary i ludzkiej natury.
DziÊ trzeba mówiç wprost o erupcji niemoralnoÊci, egoizmu i Êlepego hedonizmu. Jak˚e wielkim niepokojem i smutkiem nape∏ni∏a nas w noc wigilijnà emisja
programu w telewizji chorwackiej, w którym arogancka dziennikarka zaprezentowa∏a pewien nocny klub w Zagrzebiu.
Z wywiadu, który przeprowadzi∏a z bywalcami tego lokalu wynika∏o, ˚e dla
tych m∏odych zagubionych istot Bo˚e
Narodzenie nie ma ˚adnego znaczenia,
tak samo jak i samo ˚ycie dla nich te˚ nie
ma ˚adnego sensu. Niepokojem napawa
nas ˚àdanie Holendrów, aby nie obchodziç Êwiàt Bo˚ego Narodzenia co rok
z uwagi na wielkà komercjalizacj´ tych
Êwiàt. Niepokoi nas manipulacja telewizji stwierdzajàcej na podstawie badania
poziomu oglàdalnoÊci wÊród wszystkich
grup wiekowych, ˚e emisja Big Brothera, jest wa˚niejsza od Bo˚ego Narodzenia. Niepokojà nas nieuczciwoÊç, oszustwa i pomówienia stosowane jako powszechne sposoby w walce o stanowiska

podczas wyborów. To wszystko przyçmi∏o radoÊç ze Êwi´towania Bo˚ego Narodzenie, szczególnie w oczach zwyczajnych, prostych ludzi.. Niepokoi nas wojna w Iraku i w wielu innych krajach…
Niepokoi nas wiele jeszcze innych spraw.
Jak wi´c w obecnej sytuacji mamy
odpowiadaç na or´dzie pokoju!? Nie
za∏atwià tego problemu ró˚ne przedmioty, jak kartki Êwiàteczne, choçby na nich
by∏y wypisane najpi´kniejsze s∏owa,
choçby nawet dodatkowo by∏y wyposa˚one w pozytywki grajàce melodie kol´d,
które utraci∏y swojà Êwi´toÊç. Nie za∏atwià tego problemu liczne napisy „Weso∏ych Âwiàt” w witrynach sklepowych,
gdy˚ sà to puste has∏a i nie niosà ju˚ ˚adnego przes∏ania. Królowa Pokoju na te
czasy mówi do nas: „Módlcie si´ drogie
dzieci i w ka˚dej sytuacji bàd˝cie odwa˚nymi Êwiadkami Dobrej Nowiny”.
A wi´c tylko Ewangelia, czyli Dobra Nowina jest lekarstwem na nasze rany, Êwiat∏em w naszych ciemnoÊciach, mocà i nadziejà w naszym zab∏àkaniu. Ponownie
odnajduj´ w tych s∏owach wezwanie dla
naszego apostolatu i ˚ycia wiarà w ka˚dej
sytuacji. Ewangelia zawsze wzywa∏a
i wzywa do dawania Êwiadectwa wiary
poprzez w∏asne ˚ycie. Ta zasada ani si´
nie zmieni, ani si´ nie zestarzeje.
Drodzy bracia i siostry, jak ∏atwo
w tych s∏owach rozpoznaç aktualnoÊç
i wielkoÊç naszego powo∏ania do wspólnoty modlitewnej. Naszym powo∏aniem
jest modlitwa i odwa˚ne sk∏adanie Êwiadectwa wiary. Owocem tego apostolatu
b´dzie obfitoÊç ∏ask i b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˚e. Maryja jest z nami, poniewa˚ dobry
Ojciec Jà tu pos∏a∏. W Jej or´dziach znajdziecie odpowied˝ na wszystkie wasze
pytania oraz na rozwiàzanie wszystkich
problemów jakimi obecnie sà: odst´pstwa
od wiary, fa∏szywe chrzeÊcijaƒstwo, masowe rozwody i mordowanie nienarodzonych. Umi∏owani bracia i siostry, jest wyjÊcie z tej sytuacji, jest nadzieja: „Módlmy
si´ i bàd˝my Êwiadkami”, a Pan poprzez
znaki b´dzie czyni∏ cuda zarówno w naszym ˚yciu jak i w naszym apostolacie.
Matka Bo˚a nas kocha i my Jà kochamy.
Módlmy si´ wi´c za siebie nawzajem.
Intencje modlitewne na ten miesiàc:
– za ofiary tragicznego trz´sienie ziemi
w Azji i za ich rodziny. Za wszystkie
ofiary niesprawiedliwoÊci i przemocy;
– za nasze wspólnoty modlitewne, aby
stawa∏y si´ coraz bardziej Êwiadome
i odpowiedzialne za swój apostolat i aby
czyni∏y dobre dzie∏a; – za nasze rodzi-
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ny i KoÊció∏, aby w Roku Eucharystycznym, Eucharystia sta∏a si´ sercem ka˚dej
rodziny, a adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu sta∏a si´ faktem w ka˚dej parafii.
Drodzy bracia i siostry, przebud˝my
si´! Odpowiedzmy z wielkà gorliwoÊcià
na wezwanie Matki i Królowej Pokoju.
Modl´ si´ za wszystkich i przesy∏am braterskie pozdrowienia, wypraszajàc u Boga b∏ogos∏awieƒstwo dla was i waszych
rodzin. Z ca∏ego serca ˚ycz´ wam wielu
b∏ogos∏awieƒstw i obfitoÊci ∏ask Bo˚ych w Nowym 2005 Roku.
Wasz o. Jozo Zovko

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasziciem. Homilia –
czwartek 1.07.04r.

Objawienie Boga
Ca∏y dzieƒ dzisiejszy rozmyÊlaliÊmy
o tym, jak zobaczyç Matk´ Bo˚à, jak zobaczyç Jezusa. Równie˚ i czytania dnia
dzisiejszego mówià na ten temat: Am 7,
10-17; Mt 9, 1-8.
W pierwszym czytaniu Bóg objawia si´
przez proroka Amosa. Jednak kap∏ani ze
Êwiàtyni w Betel sà w opozycji tak˚e i król
si´ przeciwstawia. Kap∏an Amazjasz mówi do Amosa: uchod˝ «widzàcy». W ten
sposób cz∏owiek wchodzi w stan wojny
z Bogiem. Kiedy cz∏owiek zaczyna walczyç z Bogiem, wówczas odczuwa potrzeb´ zbudowania w∏asnej Êwiàtyni i w∏asnego boga. Za ka˚dym razem, kiedy cz∏owiek jest brudny w swoim wn´trzu, wówczas przeciwstawia si´ prawdziwemu obrazowi Boga i staje po stronie boga fa∏szywego, wtedy zaczyna si´ walka przeciwko
Bogu. Lecz tak, jak us∏yszeliÊcie, Bóg staje si´ obecny w proroku Amosie i nie odchodzi. Bóg przychodzi i objawia si´
przez osoby czyste, które chcà zamanifestowaç, objawiç wol´ Boga. To jest dla
nas bardzo wa˚ne, aby spotkaç Boga, aby
widzieç Boga. JeÊli dostrze˚emy Boga
wewnàtrz, jeÊli Go mamy w naszym wn´trzu, wówczas On objawia si´ Êwiatu.
Ewangelia wyjaÊnia nam jeszcze wi´cej. Mo˚emy byç sparali˚owani wskutek
ró˚nych problemów, tak˚e przez grzechy.
Jezus chce nas uwolniç. Odkryjemy Go
jako Zbawc´ Êwiata, jeÊli tylko b´dziemy
Go pragnàç – wtedy objawia si´. Ewangelia mówi o objawieniu Boga w Jezusie

Chrystusie. Jezus nie przynosi ˚adnych
teorii. Jezus uzdrawia korzeƒ z∏a w Êwiecie, On leczy, przebacza. Jezus uwalnia
od parali˚u, mówi paralitykowi: powstaƒ,
id˝. Jezus bierze w swoje r´ce ludzkoÊç
mówiàc: powstaƒcie. Jezus leczy, Jezus
wskrzesza. Objawienie Jezusa nie jest jakàÊ teorià, imaginacjà, nie jest jakimÊ s∏owem. Jest to moc samego Boga i ˚ycie
samego Boga, które wchodzi w cz∏owieka. JesteÊmy powo∏ani, aby zobaczyç
Jezusa, aby Jezus mówi∏ przez nas
i uzdrawia∏ przez nas.
W Ewangelii jest napisane, ˚e przyniesiono paralityka, który by∏ na ∏o˚u.
Jezus widzàc ich wiar´ mówi paralitykowi: miej odwag´, twoje grzechy sà ci odpuszczone. Czy chcecie przyprowadziç
do Jezusa paralityków i prosiç, aby zostali uwolnieni? Spróbujcie to zrozumieç.
Mo˚e jesteÊcie sparali˚owani przez krytyk´, przez ró˚ne z∏orzeczenia, przez nagany. Mo˚ecie byç tak˚e sparali˚owani,
gdy pragniecie z∏a wobec bli˝niego, gdy
ci´˚ko jest wam powiedzieç: Jezu zbaw
mnie. JesteÊmy powo∏ani do tego, by
Êwiat ca∏y zanieÊç do Jezusa, aby zosta∏
uzdrowiony. Nie wystarczy tylko jakaÊ
modlitwa. W nas powinna byç mi∏oÊç,
pragnienie, aby ratowaç Êwiat konkretnie:
ka˚dà osob´, którà widzimy; ca∏e z∏o,
które dostrzegamy w telewizji; ca∏e z∏o,
które widzimy we w∏asnym narodzie –
taka modlitwa uwalnia. Byç mo˚e nie potrzeba modliç si´, ale ca∏y ten parali˚,
wszystko zanieÊç do Jezusa, b´dàc pewnymi, ˚e Jezus zacznie uzdrawiaç. Ka˚da
osoba dobrej woli jest potrzebna – Êwiat
potrzebuje bardzo takich proroków. Nie
wystarczy mówiç tylko s∏owa. Nasze s∏owa, to cz´sto tylko krytyka, cz´sto sà to
puste s∏owa, nieraz sà rozpaczà, desperacjà zanoszonà wobec rodziców, wobec
m∏odych pokoleƒ. Mówimy je w imi´ Jezusa, w imi´ KoÊcio∏a, ale one nic nie
przynoszà. One nie ratujà. My powinniÊmy byç jednym z Jezusem Chrystusem.
Jezus Chrystus powinien mówiç w nas.
Jezus Chrystus powinien ˚yç w nas. Jezus
Chrystus powinien dzia∏aç przez nas, tak
jak dzia∏a∏ przez aposto∏ów.
Dzisiaj jest czwartek, wspominamy
Ostatnià Wieczerz´, wspominamy
Getsemani – Ogród Oliwny. JeÊli Jezus
powiedzia∏by Ojcu: nie mog´ zaakceptowaç tego, wówczas natura ludzka nie
potrafi∏aby rozwinàç si´. Moc Ducha
Âwi´tego nie potrafi∏aby si´ objawiç.
PowinniÊmy wchodziç w t´ wiernoÊç
Boga Ojca w sposób bezwarunkowy

i wznosiç si´ do Niego z Jezusem. Wtedy zobaczymy, ˚e przemieniamy si´ wewnàtrz, a przez nas Jezus Chrystus,
Zmartwychwsta∏y Pan, który jest Zwyci´zcà, b´dzie przemawia∏, uzdrawia∏.
JeÊli nie jesteÊmy wierni Ojcu w Jezusie,
mo˚emy mówiç i mówiç w imi´ Jezusa,
lecz nie ma mocy Boga w nas. Dlatego
jesteÊmy powo∏ani, aby byç prorokami,
nawet wi´cej ni˚ prorokami, gdy˚ Jezus
chce przez nas przechodziç i czyniç
dzie∏o Ojca. My tylko powinniÊmy zrobiç Mu miejsce i byç wiernymi Bogu.
Taka rzeczywistoÊç nas prowadzi do
jednoÊci z Bogiem. O tym trzeba mówiç.
I kto tego pragnie, powinien byç gotowym do zwyci´˚enia Êmierci w sobie,
do zwyci´˚enia wszystkich interesów,
powinien objawiaç tylko wol´ Boga.
Modl´ si´ tego wieczoru do Matki
NajÊwi´tszej, modl´ si´ do Jezusa,
abyÊcie dziÊ wszyscy mogli podjàç t´
decyzj´, ten krok. Wszyscy. Wy, którzy
jesteÊcie m∏odzi, bo jesteÊcie wolni od
ró˚nych wi´zi, gdy˚ mo˚ecie uczyniç
wybór ca∏kowity dla Boga. I zobaczycie
co uczynicie. Zobaczycie, ˚e tak˚e Jezus
tej nocy przejdzie przez Polsk´. Dotknie
sparali˚owanych. Przebaczy wielu. JeÊli
z Nim przeka˚ecie Ojcu waszà ojczyzn´,
jeÊli to b´dzie wasza ciàg∏a s∏u˚ba, wówczas naród zmartwychwstanie. Czy widzicie to? Czy wierzycie w to? Czy to
jest jasne dla was? Mam nadziej´, ˚e b´dziecie mogli zrobiç ten wa˚ny krok dla
waszego narodu. Amen

Kàcik wydawniczy
Ks. Miros∏aw S. Wróbel
Chwalebna Pasja.
Z Jezusem
na jerozolimskim szlaku
m´ki ku zmartwychwstaniu
Ksià˚ka pragnie przybli˚yç Czytelnikom
klimat wydarzeƒ zwiàzanych z m´kà,
Êmiercià i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Poprzez po∏àczenie odpowiednich fragmentów Pisma Âwi´tego z kolorowymi fotografiami (ponad 60) i poetyckimi medytacjami ks. dr Miros∏awa S. Wróbla, Czytelnik zostaje zaproszony w Êwiat jerozolimskiej scenerii, gdzie wzrok, umys∏ i serce dotykajà tajemnicy Mi∏oÊci Boga do
Cz∏owieka. Autor, który podczas swych
studiów biblijnych sp´dzi∏ w Ziemi Âwi´tej 4 lata, pragnie podzieliç si´ bogactwem
swych prze˚yç i jak najwierniej oddaç spe-
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cyfik´ miejsc Êwi´tych. Ksià˚ka ta jest zach´tà dla wszystkich, którzy byli w Ziemi
Âwi´tej do przypomnienia sobie najwa˚niejszych miejsc zwiàzanych z ziemskim
˚yciem Jezusa. JednoczeÊnie stanowi ona
pomoc do pielgrzymowania z Jezusem po
jerozolimskim szlaku od m´ki ku chwale
zmartwychwstania dla tych wszystkich,
którzy nie byli jeszcze w ziemskiej Ojczy˝nie Jezusa. Niewàtpliwie ksià˚ka ta,
która zosta∏a napisana przed wyemitowaniem w Polsce filmu Mela Gibsona „Pasja” stanowi dla niego wspania∏e ubogacenie i wyjaÊnienie. Czytelnik od pierwszej strony tej ksià˚ki zach´cony jest do
modlitwy i do wyruszenia w szlak drogà
Jezusa z Nazaretu i Jego Matki.
Fragmenty
Jezus przybity do krzy˚a
Jezus sam d˝wigajàc krzy˚ wyszed∏ na
miejsce zwane Miejscem Czaszki, które
po hebrajsku nazywa si´ Golgota. Tam
Go ukrzy˚owano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, poÊrodku
zaÊ Jezusa (J 19,17-22).
„Ukrzy˚owana Mi∏oÊç”
Ukrzy˚owany pomi´dzy niebem a ziemià
RozpoÊcierasz ramiona w uÊcisku mi∏oÊci
Wyniesiony na znak pokornej s∏u˚by
Przebity by unieÊç wi´cej ludzkich krzy˚y
Mesjaszu sponiewierany
Synu Bo˚y przebity
Powracam do Ciebie skruszony
Z otch∏ani Êwiata
By Ci powiedzieç
Jak bardzo Ci´ kocham
Ukrzy˚owana Mi∏oÊci

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Czy zdrowie mo˚e byç bo˚kiem?
„Szatan jest silny i dlatego prosz´ was
o modlitwy za tych, którzy sà pod jego
wp∏ywem, ˚eby zostali uratowani” – to
s∏owa Matki Bo˚ej przekazane w Medziugorju. Maryja daje nam pi´ç „kamieni” do walki z szatanem. Jednym z nich,
dla wielu osób najtrudniejszym, jest Pismo Âwi´te. Maryja dobrze wie, dlaczego jest ono tak wa˚ne, gdy˚ w nim zawarta jest ca∏a MàdroÊç Bo˚a stanowiàca
jedynà i pe∏nà „instrukcj´ obs∏ugi ˚ycia
ka˚dego cz∏owieka”. Zwykle po instrukcj´ do jakiegoÊ urzàdzenia si´gamy wtedy, kiedy po nieudanych, manipulacyjnych naprawach coÊ si´ w nim psuje.

Matka Bo˚a doskonale wie, co jest
potrzebne Jej dzieciom ˚yjàcym w sta∏ym zagro˚eniu ze strony szatana. Dlatego wskazuje nam jak odkryç i trzymaç
si´ Boga Prawdziwego, w Êwiecie pe∏nym idoli. Biblia to historia zbawienia.
Poczàwszy od Abrahama przez Moj˚esza a˚ do czasów wspó∏czesnych Bóg na
ró˚ne sposoby objawia cz∏owiekowi
swojà mi∏oÊç i wzywa go do porzucenia
obcych bogów. S∏owa Pisma sà jednoznaczne: „…Ja k∏ad´ dziÊ przed wami
b∏ogos∏awieƒstwo i przekleƒstwo. B∏ogos∏awieƒstwo, jeÊli us∏uchacie poleceƒ
Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daj´; przekleƒstwo jeÊli nie us∏uchacie poleceƒ Pana, waszego Boga, jeÊli
odstàpicie od drogi, którà ja wam dzisiaj
wskazuj´, a pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie” (Pwt 11, 26-28).
We wspó∏czesnym Êwiecie, który
zdetronizowa∏ Prawdziwego Boga, a˚
roi si´ od idoli. W kolejnych numerach
Echa niektórzy z nich byli demaskowani.
Wielu z nas jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, ˚e ulega ich wp∏ywom wpadajàc w ba∏wochwalstwo. Anio∏owie w Betlejem wielbili Boga s∏owami „Chwa∏a
Bogu na wysokoÊci, a na ziemi pokój ludziom”. W dzisiejszym Êwiecie pozbawionym pokoju, rozbrzmiewa chwa∏a
cz∏owieka. Na ró˚ne sposoby lansuje si´
kult cia∏a, sprowadzajàc cz∏owieka do
roli przedmiotu, godnego po˚àdania.
Idolami stajà si´ zadbane pow∏oki, ubrane w markowe ciuchy, ale pozbawione
godnoÊci jakà Stwórca podarowa∏ swoim
dzieciom. Jak bardzo zmieni∏ si´ nasz
sposób myÊlenia, uÊwiadomi∏a mi us∏yszana rozmowa matki z kilkuletnià córkà
grymaszàcà przy posi∏ku. Na pytanie
matki – czy wie co grozi dziewczynkom,
które nie chcà jeÊç?, ma∏a odpowiedzia∏a
– zostajà modelkami i zarabiajà du˚o
pieni´dzy. Dlatego trudno si´ dziwiç, ˚e
takie choroby jak: anoreksja czy bulimia,
(jeszcze kilkanaÊcie lat temu obce wielu
lekarzom), zbierajà coraz wi´ksze ˚niwo.
Ba∏wochwalstwo wi´c oznacza tych,
którzy zamiast czciç swego Stwórc´ adorujà wytwór w∏asnych ràk. Jest to pokusa
wcià˚ aktualna, która odradza si´ wcià˚ na
nowo, przybierajàc ró˚ne formy. Cz∏owiek przestajàcy s∏u˚yç Bogu staje si´ niewolnikiem rzeczy stworzonych, pieni´dzy, ˚àdzy panowania nad innymi, przyjemnoÊci, sprawnoÊci fizycznej, zazdroÊci,
nienawiÊci. OsobiÊcie znam osoby uzale˚nione od zdrowej ˚ywnoÊci i naturalnych
metod leczenia. W chwili kiedy, nowa

modna dieta lub terapia staje si´ idolem,
cz∏owiek przestaje rozsàdnie myÊleç, a na
domiar z∏ego zaczyna innych na nià „nawracaç”. Towarzyszy mu poczucie zagro˚enia o w∏asne cia∏o, które w zamyÊle
Boga ma byç Âwiàtynià Ducha Âwi´tego.
W okresie Bo˚ego Narodzenia spotykaliÊmy si´ w ró˚nych grupach na op∏atku.
Wi´kszoÊç ˚yczeƒ, jakie przy tej okazji
sk∏adaliÊmy sobie by∏a wyrazem nadmiernej troski o cia∏o. ˙yczenia te mo˚na streÊciç w trzech s∏owach: zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia, bo ono jest najwa˚niejsze. Same w sobie ˚yczenia z pewnoÊcià nie sà z∏e, ale pokazujà nasz brak
akceptacji cierpienia. ChrzeÊcijaƒstwo
jako jedyna religia t∏umaczy cierpienie
i nadaje mu g∏´boki sens. Chory w Êwiecie chrzeÊcijaƒskim nie jest ju˚ przekl´tym, od którego odwracajà si´ wszyscy,
jest on obrazem i znakiem Chrystusa.
Bóg stworzy∏ cz∏owieka do szcz´Êcia,
a choroba podobnie jak wszelkie inne z∏o,
które spadajà na cz∏owieka stoi w sprzecznoÊci z tym zamiarem Boga. Choroba znalaz∏a si´ na Êwiecie jako nast´pstwo grzechu, „bo do nieÊmiertelnoÊci Bóg stworzy∏
cz∏owieka – uczyni∏ go obrazem swej w∏asnej wiecznoÊci. A Êmierç wesz∏a w Êwiat
przez zawiÊç diab∏a i doÊwiadczajà jej ci,
którzy do niego nale˚à” (Mdr 2, 23-24).
Wielokrotnie na kartach Biblii spotykamy Jezusa, uzdrawiajàcego t∏umy. On
sam widzi w chorobie z∏o, które przygniata cz∏owieka, nast´pstwo grzechu i znak
pot´gi szatana (∑k 13,16). Jezus jednakowo traktuje zarówno chorych jak i op´tanych, jednym i drugim przychodzi z pomocà: uzdrawiajàc cia∏o uzdrawia ducha.
Sukces wielu uzdrowicieli, s∏u˚àcym
importowanym ze wschodu bo˚kom i filozofiom, w du˚ej mierze zawdzi´czamy
nieznajomoÊci Pisma Âwi´tego przez ogó∏
chrzeÊcijan oraz ch´ci bycia zdrowym za
wszelkà cen´, nie baczàc na skutki duchowe stosowanych metod i medycyn. Wielu
wykszta∏conych ludzi, pozostaje religijnymi analfabetami. A przecie˚ w tych filozofiach, którymi si´ zach∏ystujà nie ma nic
innego, czego nie znale˝liby w religii,
w której zostali ochrzczeni. Choçby
w kwestii zdrowia. W pierwotnym KoÊciele chorzy modlili si´ z wiarà i wyznawali swoje grzechy. Wtedy dopiero mogli
si´ spodziewaç, ˚e Bóg jeÊli zechce, przywróci im zdrowie. „Choruje ktoÊ wÊród
was? Niech sprowadzi kap∏anów KoÊcio∏a
by modlili si´ nad nim i namaÊcili go olejem w imi´ Pana. A modlitwa pe∏na wiary
b´dzie dla chorego ratunkiem i Pan go
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pod˝wignie, a jeÊliby pope∏nili grzech, b´dà im odpuszczone” (Jk 5,14 nn).
Jak d∏ugo b´dzie istnieç Êwiat, tak d∏ugo ludzkoÊç b´dzie doÊwiadczaç na sobie
skutków grzechu pierworodnego. Lecz
w chwili wzi´cia na siebie naszych s∏aboÊci, w czasie swojej M´ki, Jezus nada∏
nowy sens chorobom n´kajàcym ludzi.
Cierpienia jednoczà cz∏owieka z Chrystusem, gdy˚ jak mówi Êw. Pawe∏: „Nosimy
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby ˚ycie Jezusa objawia∏o si´ w naszym Êmiertelnym ciele” (2 Kor 4,10).
GdybyÊmy naprawd´ zrozumieli, jak
wielkà moc ma modlitwa, byç mo˚e nie
mielibyÊmy wokó∏ siebie tylu cierpiàcych, samotnych, zdesperowanych.
Czterej ludzie, którzy pokonali wszelkie
przeszkody, by dotrzeç do Jezusa ze sparali˚owanym, zach´cajà nas do modlitwy
wstawienniczej za innych. Niech wi´c
ten epizod sprowokuje nas do wi´kszej
wiary w jej moc, gdy prosimy za naszymi bli˝nimi. Jezus obdarzy∏ aposto∏ów
ju˚ od pierwszej ich misji w∏asnà w∏adzà
leczenia chorób i nie ograniczy∏ tego
charyzmatu w czasie. Ale mówi równie˚:
darmo otrzymaliÊcie darmo dawajcie.
W sensie religijnym choroba ma zaostrzyç w cz∏owieku wyczucie grzechu.
Choroba jest symbolem tego stanu, w jakim znajduje si´ cz∏owiek grzeszny; jest
on duchowo Êlepy, g∏uchy, sparali˚owany.
Jezus odpuszcza grzechy paralitykowi,
chcàc zaÊ pokazaç, ˚e ma w∏adz´ to czyniç, przywraca mu zdrowie (Mk 2,1-12).
Niejednokrotnie nie szcz´dzimy si∏
i Êrodków zabiegajàc o uleczenie bliskich
nam osób z choroby, która w najgorszym
wypadku mo˚e zakoƒczyç si´ przejÊciem
do Domu Ojca. T∏umaczymy, ˚e nie mo˚emy patrzeç jak ktoÊ cierpi. Tym czasem
pozostajemy Êlepi na choroby ducha, które w konsekwencji prowadzà do cierpienia wiecznego. Walczymy o utrzymanie
„nierentownych fabryk”, a pozostajemy
bierni kiedy dusze majàce wartoÊç nieskoƒczenie wi´kszà od najnowoczeÊniejszej fabryki idà na zag∏ad´. Co gorsza,
aby uniknàç cierpienia fizycznego, uciekamy si´ do pomocy tych, którzy z pewnoÊcià nie pragnà nas uszcz´Êliwiç.
Wiele lat temu us∏ysza∏am, od nie˚yjàcego ju˚ ksi´dza histori´ pewnego niemieckiego lekarza, który Êwiadom swojej
choroby nowotworowej, postanowi∏ wykorzystaç to doÊwiadczenie dla dobra
swoich kolegów po fachu i dzieƒ po dniu
opisywa∏ narastajàce dolegliwoÊci, reakcje organizmu na przyjmowane leki,

a tak˚e równie˚ niektóre rozmowy i reakcje cz∏onków rodziny, przyjació∏ i znajomych. Zauwa˚y∏, jak z czasem ludzie zaczynali go unikaç. Mimo, i˚ powszechnie
wiadomo, ˚e nowotwór nie jest chorobà
zaka˝nà powsta∏a wokó∏ niego pustka
i zosta∏ sam. Czasem ludzie przyznajàcy
si´ do wiary w Jezusa Chrystusa w obliczu zagro˚enia ˚ycia zachowujà si´ dziwnie, a wynika to ze strachu przed Êmiercià, który parali˚uje wolnoÊç i jest ˝ród∏em wszelkiego strachu (Echo 194 rekolekcje z o. T. Vlasiciem). Natomiast wed∏ug relacji wspomnianego wy˚ej ksi´dza, kiedy spotyka si´ dwóch chrzeÊcijan,
z których jeden jest chory, powinien mieç
miejsce nast´pujàcy dialog: – CzeÊç, co
u ciebie s∏ychaç? – W porzàdku, mam raka i lekarze mówià, ˚e zosta∏o mi jakieÊ
3 miesiàce. – Moje gratulacje, ju˚ za trzy
miesiàce ujrzysz Pana i zamieszkasz tam
dokàd wszyscy zmierzamy.
Poruszona tym opowiadaniem, przekaza∏am t´ histori´ pewnej bardzo pobo˚nej kobiecie, na co ona odrzek∏a: Tak, tak
owszem kiedyÊ s∏ysza∏am, ˚e jest gdzieÊ
religia, w której tak si´ wierzy!!!
Równie˚ w formie Êwiadectwa ojca
Lino Barbato chc´ przytoczyç ˙yczenie
najlepsze ze wszystkich („UÊmiech o.
Pio”), jakie otrzyma∏. „Poprosi∏em ojca
Pio o b∏ogos∏awieƒstwo na rok 1967,
który w∏aÊnie si´ zaczà∏. Po∏o˚y∏ r´k´ na
mojej g∏owie i powiedzia∏: – ˙ycz´ ci
cierpienia. Co, nie podoba ci si´ to? To
jest najlepsza rzecz, jakiej mog´ ci ˚yczyç. – Niech si´ stanie wola Bo˚a – powiedzia∏em. Ale ojciec Pio zauwa˚y∏ walk´, jakà w mojej g∏owie toczy∏y duch
i cia∏o. Ponownie powiedzia∏ z wielkà
powagà: – Nie podoba ci si´ ten pomys∏?
Nie móg∏bym ci ˚yczyç niczego pi´kniejszego ni˚ cierpienie. – Tak, Ojcze. Niech
si´ stanie wola Bo˚a. – Teraz lepiej. To
mi si´ podoba – odrzek∏ ojciec Pio”.
Od upadku pierwszych rodziców istnieje z∏o i cierpienie. Z∏o, które jest zewn´trzne i nie pochodzi od Boga oraz
cierpienie b´dàce konsekwencjà z∏a. Z∏a
mamy unikaç i zwalczaç przy pomocy rozumu, natomiast cierpienie powinniÊmy
przyjmowaç w duchu wynagrodzenia.
O chrzeÊcijaƒskim sensie cierpienia
mówi Jan Pawe∏ II: „W mesjaƒskim programie Chrystusa, który jest zarazem
programem królestwa Bo˚ego, cierpienie jest w Êwiecie po to, a˚eby wyzwala∏o mi∏oÊç, a˚eby rodzi∏o uczynki mi∏oÊci bli˝niego... To On sam jest Tym, który doznaje mi∏oÊci w ka˚dym; to On sam

jest Tym, który doznaje pomocy, gdy ta
pomoc bywa Êwiadczona cierpiàcemu.
To On sam jest obecny w tym cierpiàcym, poniewa˚ Jego odkupieƒcze cierpienie raz na zawsze zosta∏o otwarte na
wszelkie ludzkie cierpienie.
Chrystus nauczy∏ cz∏owieka równoczeÊnie Êwiadczyç dobro cierpieniem –
oraz Êwiadczyç dobro cierpiàcym” SD
30 (Salvifici doloris Zbawcze cierpienie).
Ofiarujàc cierpienie Bogu nadajemy
mu nieskoƒczonà wartoÊç.
Obrazowo ujmujàc wyglàda to tak, jak
gdybyÊmy na poczàtku d∏ugiego szeregu
zer symbolizujàcych nasze bóle, troski,
k∏opoty, krzywdy postawili jedynk´ –
wtedy zera zamienià si´ w miliardy. I takich skarbów na progu Wielkiego Postu
˚ycz´ zarówno sobie jak i ka˚demu z was.
Maria Suszczyƒska
(konsultacja z ks. egzorcystà)

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 11 maja 2004r. (cd)
Podczas tegorocznego Tygodnia
Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan uczestniczy∏em w wi´kszoÊci nabo˚eƒstw. Modlitwom w anglikaƒskiej Katedrze Êw.
Jerzego przewodniczy∏ sam Arcybiskup
Canterbury Dr Rowan Williams. Bardzo
lubi´ te spotkania. Napawajà one nadziejà, ˚e jednoÊç jest mo˚liwa, wskazujà, ˚e
jest ona upragniona przez ró˚ne wyznania i dajà mo˚liwoÊç wspólnego wpraszania tej jednoÊci, co stanowi fundament wszystkich tych dzia∏aƒ.
W po∏owie lutego pojecha∏em na trzy
dni do Klasztoru Sióstr Karmelitanek do
Hajfy. Nie wiedzia∏em o tak pi´knym jego po∏o˚eniu: wysoko na grzbiecie
wzniesienia, z okalajàcym go z trzech
stron morzem.
RzeczywiÊcie – mimo wspó∏czesnego, nowoczesnego otoczenia i widoku
portu – jest to jednak pi´kne miejsce do
modlitwy i kontemplacji, tym bardziej
przy ÊwiadomoÊci, ˚e w∏aÊnie na tych
wzgórzach przebywa∏, ˚y∏, modli∏ si´
wielki prorok Eliasz, dla Karmelitów
wzór osoby ca∏kowicie poÊwi´conej Panu Bogu. W klasztorze tym jest oko∏o
20 sióstr z ró˚nych krajów, w tym 3 siostry z Polski. Wspólnie si´ modliliÊmy,
dzieli∏em si´ prze˚yciami z pielgrzymki
do Ur Chaldejskiego, opowiada∏em
o s∏u˚bie w Bazylice Bo˚ego Grobu
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oraz o przebiegu ostatniego Tygodnia
Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan w Jerozolimie, co bardzo siostry interesowa∏o.
22 lutego, w 83 rocznic´ pierwszego
objawienia Obrazu Pana Jezusa Mi∏osiernego zosta∏a odprawiona Msza Êw.
w tzw. Kaplicy Krzy˚owców w Bazylice
Bo˚ego Grobu. MyÊl´, ˚e ten moment, ta
modlitwa by∏a bardzo inspirujàca dla obchodów tegorocznego Âwi´ta Mi∏osierdzia, o czym napisz´ poni˚ej
Kolejny tydzieƒ wolny przypad∏ mi
pod koniec marca, dlatego mog∏em pojechaç do Nazaretu w UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego. Podczas g∏ównej
Mszy Êw. celebrowanej przez Patriarch´
i jego biskupów pomocniczych, przy wype∏nionej wiernymi Bazylice, z udzia∏em
pi´knie Êpiewajàcego chóru, by∏y naprawd´ doskona∏e warunki do kontemplacji tajemnicy Zwiastowania i samej
postaci Matki NajÊwi´tszej, Jej wybrania
i wyniesienia. ÂwiadomoÊç, ˚e to dokona∏o si´ w∏aÊnie w tym miejscu, pobudza∏a do jeszcze g∏´bszej refleksji. Widzia∏em g∏´bokie zadumanie na twarzach
koncelebrujàcych kap∏anów.
Podobnie – jak na prze∏omie roku,
zosta∏ zorganizowany przyjazd nowej
grupy pielgrzymów na Âwi´ta Wielkanocne. Nie mog∏em tym razem im towarzyszyç z racji obchodów Wielkiego Tygodnia w Bazylice Bo˚ego Grobu. Jedynie wspólnie szliÊmy w Niedziel´ Palmowà w uroczystej Procesji z Betfage do
Jerozolimy a potem – po Âwi´tach, pojechaliÊmy do Betlejem. Grupa ta przywioz∏a figurk´ Królowej Pokoju, jako dar dla
Bazyliki Bo˚ego Grobu. Figurka Królowej Pokoju to oczywiÊcie znak, symbol
tego co istotne, a mianowicie ca∏ego
przes∏ania jakie Matka NajÊwi´tsza daje
poprzez Medziugorje, które to przes∏anie
trzeba pilnie tutaj szerzyç i nim ˚yç.
Po raz pierwszy, oficjalnie – jak to
podkreÊli∏ przewodniczàcy liturgii Mszy
Êw. J. E. Mons. Kamal-Hanna BATHISH – uroczyÊcie prze˚ywaliÊmy obchody Âwi´ta Mi∏osierdzia Bo˚ego
w Ziemi Âwi´tej.
Odby∏y si´ one w Patriarchacie ∑aciƒskim w Jerozolimie a liturgii przewodniczy∏, pod nieobecnoÊç Patriarchy, wy˚ej wymieniony Bp pomocniczy.
Przygotowanie do Âwi´ta stanowi∏a
Godzina Mi∏osierdzia po∏àczona z Nowennà do Mi∏osierdzia Bo˚ego, odprawiana tak˚e w Patriarchacie, poczàwszy od Niedzieli Zmartwychwstania.
Szczególnà intencjà tych modlitw by∏o

wypraszanie Mi∏osierdzia i pokoju dla
Ziemi Âwi´tej.
Msz´ Êw. poprzedzonà Godzinà Mi∏osierdzia koncelebrowa∏o 15 kap∏anów
i uczestniczy∏a w niej poka˝na liczba
wiernych, w tym znaczna cz´Êç z ró˚nych zgromadzeƒ zakonnych. W centralnym miejscu, w o∏tarzu g∏ównym, zosta∏
umieszczony Obraz Pana Jezusa Mi∏osiernego, pob∏ogos∏awiony 9 kwietnia
2003 roku przez Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II a podarowany dla Bazyliki Bo˚ego Grobu przez Wspólnot´ z Jastrz´bia
Zdroju. Z boku umieszczono obraz Êw.
Siostry Faustyny – Sekretarki Bo˚ego
Mi∏osierdzia.
Ca∏a uroczystoÊç przebiega∏a w podnios∏ej i radosnej atmosferze, z faktu oficjalnego otwarcia bram Mi∏osierdziu
Bo˚emu w Ziemi naszego Zbawiciela,
obecnie tak bardzo tego Mi∏osierdzia potrzebujàcej.
(cdn)
Pokój i Dobro!

ECHO ARCHIWUM
MEDZIUGORJE 12 (cd)
Mirjana, która zna wszystkie 10 tajemnic, tego roku mia∏a tak˚e, zgodnie z obietnicà objawienie Maryi, 18 marca w dniu
swoich urodzin, przez 15 minut, oraz nast´pnego dnia, przez 7 minut. Pozna∏a nowe szczegó∏y, dotyczàce tajemnic i otrzyma∏a kolejne wezwania do modlitwy. Co
mo˚e nam o nich powiedzieç? Wiele si´
wydarzy, ale nic ponadto. Matka Bo˚a modli∏a si´ wraz z nià za niewierzàcych: kiedy indziej wzywa∏a jà do modlitwy za ateistów: „oni tak˚e sà moimi dzieçmi”. Mirjana otrzyma∏a wobec nich specjalnà misj´. O innych sprawach opowie, kiedy b´dzie mog∏a. Teraz uczy si´ w Sarajewie: do
Medziugorja powróci na poczàtku maja.
Zauwa˚yliÊmy, ˚e w swych or´dziach
Maryja stara si´ zawsze poruszyç serca,
wskazuje na to, co jest najwa˚niejsze dla
naszego Jedynego Dobra, Ona, która potrafi w∏aÊciwie oceniç to, co si´ liczy,
a co nie ma wartoÊci. Dlatego nie wspomina nawet o codziennych zdarzeniach,
które dla nas sà bardzo wa˚ne, chyba po
to tylko, aby pokazaç, ˚e to Bóg zsy∏a na
nas wszelkie próby. Jeszcze mniej mówi
o osobach, które stawiajà przeszkody Jej
planom, poniewa˚ naprawd´ potrafi kochaç wszystkich: jeÊli ju˚, jako jedynego
prawdziwego wroga wskazuje szatana.
Nam jednak pewne informacje mogà
si´ przydaç, aby poruszyç nasze serca

i skierowaç naszà uwag´ ku modlitwie. 10
kwietnia Matka Bo˚a skoƒczy∏a opowiadaç Vicce histori´ swego ˚ycia, nast´pnego zaÊ dnia poda∏a dat´, kiedy b´dzie
mo˚na jà opublikowaç oraz kap∏ana, któremu ma to wszystko zawierzyç. Od 17
kwietnia Maryja rozmawia z nià o przysz∏oÊci Êwiata: wszystko jest starannie zapisywane i zostanie objawione w swoim
czasie. Widzàca nadal jest nieobecna podczas wspólnych objawieƒ, z powodu bardzo silnych bólów, które zaostrzajà si´
zw∏aszcza przy zmianach pogody.
W lipcu minà dwa lata, odkàd odkryte
zosta∏y Ivance pewne problemy KoÊcio∏a i Êwiata. Podczas ka˚dego objawienia
Maria, Ivan i Jakov modlà si´ z Matkà
Bo˚à o pokój, odmawiajàc Wierz´ w Boga, Ojcze nasz i Chwa∏a Ojcu. Proszà
o b∏ogos∏awieƒstwo dla wszystkich
obecnych w koÊciele, jak z ich dziennika
dowiaduje si´ o. Slavko.
Nadal martwi nas, jakie b´dà postanowienia Komisji biskupiej, która zbierze si´ 30 i 31 maja, w wyniku zaimprowizowanych dzia∏aƒ biskupa. Drogi niebieskie ró˚nià si´ jednak od dróg ziemskich: Bo˚e zwyci´stwa znaczy krzy˚
pozornej przegranej ze z∏em. Konferencja Biskupów Jugos∏awiaƒskich, która
odby∏a si´ 17 i 18 kwietnia, równie˚ nie
przynios∏a ˚adnych nowoÊci, poza poÊrednim uznaniem, podkreÊlonym przez
ksi´dza prymasa, prywatnych pielgrzymek, z wykluczeniem oficjalnych, a wi´c
kierowanych przez biskupów. Teraz
oczekuje si´ na wyniki prac komisji.
My jednak nie oczekujmy niczego od
mniej lub bardziej pomyÊlnych uwarunkowaƒ zewn´trznych, gdy˚ wszystko zale˚y od nas samych. PowinniÊmy potraktowaç bardzo powa˚nie wskazówki dane przez Matk´ Bo˚à w Medziugorju
grupie modlitewnej i ca∏ej parafii. Musimy nawróciç si´ naprawd´, a wtenczas
Maryja zbierze nas razem, by poprzez
nas zajaÊnieç w swoim KoÊciele.
Potrzebna jest zmiana we wspólnotach. Wiele osób u nas ucz´szcza do koÊcio∏a, ale nie czyni ˚adnego kroku naprzód. JeÊli jednak ktoÊ przyjedzie do
Medziugorja i pozostanie tu choçby na
krótko, zmienia si´: odkrywa wartoÊç
wiary, mi∏oÊci bli˝niego, które nie sà tylko pustymi s∏owami. U nas przychodzà
i niczego nie widzà; cz´sto nasze wspólnoty hamujà wr´cz nawrócenie, zamiast
je wspomagaç. Pos∏uchajcie, jak o sile
wspólnoty mówi biskup Ignacy, m´czennik z II wieku: „Starajcie si´ spotykaç
cz´Êciej (a spotykali si´ ju˚ w ka˚dà niedziel´), aby sk∏adaç Bogu dzi´kczynienie i czeÊç. Kiedy spotykacie si´ cz´sto,
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moce szatana zostajà unicestwione, a zrodzone przezeƒ z∏o zostaje zniszczone
przez zgod´ waszej wiary” (do Efezjan).
Niech Matka Bo˚a zak∏ada wÊród nas
takie wspólnoty modlitewne, zw∏aszcza
wÊród tych, którzy dostàpili ∏aski poznania
ich wzoru w Medziugorju. Ksià˚eczka
Grupy modlitewne – W Êwietle Medziugorja b´dzie nam w tym pomocà i bod˝cem. Cz´ste dni skupienia tak˚e sà bardzo wskazane dla odkrywania modlitwy
i odnowy serca. W Medziugorju „w sierpniu’84 wielu m∏odych ludzi z grupy modlitewnej poprosi∏o rodziców o zwolnienie
przez kilka dni z prac polnych, o krótkie
ferie, a potem wspi´li si´ na wzgórze z niewielkim zapasem chleba i wody, sp´dzajàc owe dni na nieustannej modlitwie.
W Medziugorju du˚o osób chcia∏oby mieç
kilka wolnych dni, aby poÊwi´ciç je modlitwie, wszyscy zaÊ bardzo ˚a∏ujà, jeÊli
nie mogà wziàç udzia∏u w codziennym
d∏ugim nabo˚eƒstwie eucharystycznym”.
Przypomnijmy: pielgrzymi udajàcy
si´ do Medziugorja powinni przygotowywaç si´ do tego d∏ugo poprzez modlitw´ ró˚aƒcowà, codziennà Msz´ Êw.,
spowied˝. Podczas drogi równie˚ nale˚y
si´ modliç i rozwa˚aç or´dzia. W przeciwnym razie taka pielgrzymka mo˚e nie
zrodziç duchowych owoców.
Dla ucz´szczajàcych do naszej parafii:
W ka˚dy piàtek wieczorem, o 20.00, Nieszpory Êpiewane oraz Msza Êw. z przekazaniem i wyjaÊnieniem czwartkowego or´dzia. W ka˚dà niedziel´: o 16.00, Adoracja, jak chce tego Matka Bo˚a w Medziugorju, a po niej, o 16.45, Nieszpory Êpiewane i b∏ogos∏awieƒstwo eucharystyczne.
Nasza parafialna pielgrzymka odb´dzie si´ w dniach od 28 czerwca, wyjazd
autokarem o 13.30, do 2 lipca, zakwaterowanie u rodzin. Niezb´dny jest paszport indywidualny. Pielgrzymka przypada wkrótce po 4 rocznicy pierwszego objawienia
(24 czerwca 1981 r.). Niech Królowa Pokoju obdarzy was Pokojem Chrystusa.
don Angelo
P.S. Dodajmy dwa s∏owa odnoÊnie
znaków niebieskich, które coraz cz´Êciej
towarzyszà objawieniom i które zostajà
poÊwiadczone w najdrobniejszych szczegó∏ach przez niemal wszystkich. Powracajacy z Medziurgorja pielgrzymi obszernie o nich opowiadajà.
Pewien kap∏an pisze mi, ˚e ca∏a jego
grupa „mog∏a przez oko∏o dziesi´ç minut
oglàdaç s∏oƒce, na bezchmurnym niebie,
przys∏oni´te jakby hostià i otoczone aureolà czerwonego i pomaraƒczowego Êwiat∏a, która nieustannie znika∏a i pojawia∏a
si´ na nowo. Z tego, co widzia∏em, znaki
te nie obudzi∏y ˚adnego niezdrowego

podniecenia ani fanatyzmu: byliÊmy tak
poruszeni i przej´ci obecnoÊcià Matki
Bo˚ej, ˚e przyj´liÊmy je jako Jej pieszczoty. By∏em te˚ Êwiadkiem kilku cudownych „powrotów” i to one w∏aÊnie sà
prawdziwymi cudami”.
OdnoÊnie mno˚enia si´ znaków, mówi
si´, ˚e zapowiadajà one wielki znak, który ma nadejÊç... Znaki jednak, jak powiedzia∏a Maryja, sà dla ludzi ma∏ej wiary
lub dla niedowiarków: Matka Bo˚a nie
ukazuje ich tym, którzy ich nie potrzebujà. Ponadto – mówi∏a mi jedna z pielgrzymujàcych kobiet, godna zaufania –
nie wywo∏ujà ju˚ tak wielkiego wra˚enia; nie sà w tym wszystkim najwa˚niejsze. Zarówno ona, jak i inni, wahali si´,
czy ujawniaç je nawet po powrocie.
Tymczasem re˚im nie przestaje od
czasu do czasu demonstrowaç aktów si∏y, b´dàcych dowodem pewnej programowej niech´ci oraz przestrogà dla tych,
którzy przypadkiem mogliby przesadziç:
trzech studentów franciszkanów z Mostaru znalaz∏o si´ w wi´zieniu za dzia∏alnoÊç na rzecz Medziugorja.
W ostatnim numerze czasopisma Jezus
ukaza∏ si´ d∏ugi artyku∏ poÊwi´cony objawieniom Matki Bo˚ej w Rwandzie,
w Afryce (akt zadoÊçuczynienia za negatywny artyku∏ o Medziugorju?). Objawienia te, które mia∏y miejsce w katolickiej szkole w Kibeho szeÊciorgu dzieciom, w tym tylko jednemu ch∏opcu,
i w ró˚nych okresach czasu od ’81 do
’83, majà treÊç podobnà do objawieƒ
w Medziugorju, choç „ekstazy sà bardzo
d∏ugie i towarzyszà im przedziwne zjawiska: upadki, cudowne deszcze, niezwyk∏e znaki na niebie. Ca∏a Êrodkowa
Afryka wrze: kolumny pielgrzymów wyruszajà w podró˚, aby drogami i bezdro˚ami dotrzeç do tej odleg∏ej wioski”.
„Ludzie nie rozumiejà, dlaczego pojawi∏aÊ si´ w tak biednym kraju, jak Rwanda” – mówi Marie-Claire do Matki Bo˚ej.
A „Matka niebieska” odpowiada, ˚e pojawi∏a si´ mi´dzy nimi w∏aÊnie dlatego, ˚e
jest to biedny kraj, gdzie znajdujà si´
jeszcze pokorni ludzie, którzy Jà kochajà. Jezus tak˚e objawia si´ w regularnych
odst´pach czasu, w otoczeniu niewyt∏umaczalnych zjawisk, i powtarza to samo or´dzie, co Matka Bo˚a: „pokuta, nawrócenie,
szczera modlitwa, odrzucenie grzechów
ba∏wochwalstwa, cudzo∏óstwa, ob∏udy:
«przestaƒcie, chrzeÊcijanie, podà˚aç dwiema drogami, mieç dwa serca». „Nie przywiàzywaç si´ do tego, co Bóg jedynie nam
u˚yczy∏, nie skar˚yç si´ na cierpienia; nie
unikaç krzy˚a, ale prosiç o ∏ask´, by w∏aÊciwie Go przyjàç” – mówi Agnes Kamagu, która cz´sto opowiada o chwalebnym

powrocie Zbawiciela, o sàdzie ostatecznym
i o znakach poprzedzajàcych paruzj´.
Dwoje spoÊród widzàcych zachowywa∏o post zupe∏ny przez cztery i siedem
dni, prowadzàc przy tym normalny tryb
˚ycia, pracujàc i uczàc si´, bez ˚adnej negatywnej reakcji ze strony organizmu.
Powo∏ana przez biskupa komisja lekarska
stwierdza, ˚e „jest to wbrew prawom fizjologii i niewyt∏umaczalne”. Biskup
w liÊcie pasterskim zwraca si´ do swojego KoÊcio∏a, wzywajàc do odrzucenia
niepotrzebnej przesady, ale te˚ do „nie
zamykania si´ na dzie∏o Boga, który tak˚e i dzisiaj mo˚e dzia∏aç poprzez or´dzia
i objawienia, o ile sà one zgodne z treÊcià
Ewangelii”. „KoÊció∏ musi zachowaç
czujnoÊç, aby pomóc wiernym rozró˚niç
mi´dzy tym, co pochodzi od Boga, a tym,
co nie pochodzi od Niego, powstrzymujàc si´ zarówno od zbyt pochopnego
przyjmowania wszystkiego, jak i od ca∏kowitego odrzucenia takich zjawisk”.
Do tamtych afrykaƒskich objawieƒ
musimy dodaç jeszcze te, które majà
miejsce w Japonii i w Rosji. Maryja jest
naprawd´ Matkà Powszechnà.

Od Redakcji
25 lutego w Jerozolimie, w Grobie Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie
ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej
w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
Zjazd Pobratymstwa 21-31.05.05r.
tel.(0)502 564 623, (58) 620 74 40.
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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