Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
Marzec 2005

Or´dzie z 25 lutego 2005 r.
„Drogie Dzieci!
DziÊ wzywam was, byÊcie byli moimi wyciàgni´tymi r´koma w tym
Êwiecie, który stawia Boga na ostatnim miejscu. Kochane dzieci, postawcie Boga na pierwszym miejscu
w waszym ˚yciu. Bóg b´dzie was
b∏ogos∏awi∏ i da wam si∏´, byÊcie
Êwiadczyli o Bogu mi∏oÊci i pokoju.
Jestem z wami i or´duj´ za wami.
Kochane dzieci, nie zapominajcie,
˚e kocham was czu∏à mi∏oÊcià. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Bóg na pierwszym miejscu
DziÊ wzywam was, byÊcie byli moimi
wyciàgni´tymi r´koma w tym Êwiecie,
który stawia Boga na ostatnim miejscu.
Ju˚ w listopadzie ubieg∏ego roku Maryja
skierowa∏a do nas analogiczne wezwanie,
proszàc, byÊmy byli Jej wyciàgni´tymi r´koma. ProÊba ta szczerze wzruszy∏a dusze
pi´kne, otwarte na przyjmowanie zaproszeƒ i sugestii Matki Bo˚ej. To zaproszenie powtarza si´ dziÊ raz jeszcze, lecz zdaje si´ wyra˚aç potrzeb´ bardziej naglàcà
i wskazuje szersze pole dzia∏ania, jakim
jest ca∏y Êwiat. JesteÊmy wezwani do tego,
by byç Jej wyciàgni´tymi r´koma dla
ca∏ego Êwiata, a wezwanie umotywowane
jest faktem, i˚ ten Êwat stawia Boga na
ostatnim miejscu. Jest to wyra˝na zach´ta do odwrócenia sytuacji, do przywrócenia Bogu pierwszeƒstwa w Êwiecie. Jak?
Stajàc si´ wyciàgni´tymi r´koma, to
znaczy pozwalajàc, by Ona pos∏ugiwa∏a
si´ naszymi r´koma, aby pomagaç, podtrzymywaç, podnosiç, zaspokoiç g∏ód, leczyç, s∏u˚yç, pieÊciç, przyjmowaç, b∏ogos∏awiç. Byç Jej wyciàgni´tymi ramionami, by przywróciç Bogu nale˚ne
Mu miejsce, pierwsze, a nie ostatnie,
i czyniç to w konkretach ˚ycia, a nie samymi tylko s∏owami. Kochane dzieci,
postawcie Boga na pierwszym miejscu
w waszym ˚yciu. Nie wystarczy mówiç,
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trzeba dzia∏aç. Nasz Bóg nie jest jakàÊ
koncepcjà, którà nale˚y sformu∏owaç,
tylko ˚ywà ObecnoÊcià, którà mamy innym pokazywaç; nie jest ˚adnà ideà, do
zakomunikowania, lecz ˚yjàcà Osobà,
o której mamy Êwiadczyç; nie jest czymÊ
nieuchwytnym i ulotnym, lecz Stwórcà
oraz Tym, który daje ˚ycie. Albowiem
w Nim ˚yjemy, poruszamy si´ i istniejemy (Dz 17,28a). Stworzony na obraz
i podobieƒstwo Boga (Rdz 1,27) cz∏owiek jedynie w Bogu znajduje swe
prawdziwe ˚ycie: kiedy z∏àcz´ si´ z Tobà
ca∏ym sobà, nie b´dzie istnieç dla mnie
ból i cierpienie. ˙ycie moje b´dzie prawdziwe, ca∏e przepe∏nione Tobà (Êw. Augustyn, Wyznania 10,28,39). JeÊli cz∏owiek nie skieruje si´ ku Bogu, si∏à rzeczy traci orientacj´ a pokusy Êwiata, u∏uda w∏adzy i bogactwa, nie wystarczà, by
wymazaç potrzeb´ Boga wpisanà w ludzkie serce, poniewa˚ jak ∏ania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie
Ciebie, Bo˚e; dusza moja jest spragniona
Boga, Boga ˚ywego (Ps 41 (42)).
Nie ma ˚adnych kompromisów: jeÊli
Bóg nie jest na pierwszym miejscu,
wczeÊniej czy pó˝niej zostanie zepchni´ty na ostatnie miejsce, jako ˚e nie mo˚na
s∏u˚yç Bogu i mamonie (Mt 6,24b; ∑k
16,13b). Postawiç Boga na pierwszym
miejscu, jak uczyni∏ to Jezus, jak uczyni∏a Maryja, jak czynià to Êwi´ci. To wcale
nie takie trudne, jak wmawia nam kusiciel; wystarczy powiedzieç Tak naszemu
Ojcu, ale powiedzieç Mu tak ca∏à duszà,
ca∏ym sercem, ca∏ym cia∏em; powiedzieç
tak z radoÊcià, z wiarà, z mi∏oÊcià. Tak
Ojcze, ca∏y jestem Twój w Jezusie i Maryi. Od dziÊ niech wype∏nia si´ nie moja
lecz Twoja wola, Ojcze. Uczyƒ mnie Twoim dzieckiem w Twym umi∏owanym Synu.
Nie pragn´ niczego innego, jak upodobniç si´ do Twego Syna Jezusa, aby ludzkoÊç mog∏a byç zbawiona. Oto jestem,
Ojcze. Niech Jego cierpienie b´dzie dla
mnie chlebem powszednim, abym móg∏
we wszystkim byç podobnym do Niego.
Prze˚ywajmy nasze zawierzenie w ka˚dej chwili dnia, we wszystkich okolicznoÊciach naszego ˚ycia, aby ca∏a nasza
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P∏acz Matki
egzystencja by∏a uwielbieniem Ojca i zawierzenem Jego Woli, na Êwiadectwo, ˚e
nasz Bóg jest Bogiem mi∏oÊci i pokoju.
Z Jego b∏ogos∏awieƒstwem otrzymamy
si∏´ do pójÊcia za Jezusem w radoÊci
i w cierpieniu, aby pójÊç na gór´ Tabor
i na Kalwari´. Mi∏oÊç Maryi do nas jest
czu∏a, to znaczy nie tylko pe∏na s∏odyczy,
ale czu∏a, jak pàczek kwiatu, który zakwitnie w naszych wyciàgni´tych r´kach. Na co jeszcze czekamy?
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Matko nasza Maryjo,
Królowo Pokoju, która w´drujesz z nami, wstawiaj si´ za nami i nie zostawiaj
nas, nie przestawaj do nas mówiç, wzywaç nas, nawet wtedy gdy przestajemy
s∏uchaç. Dzi´kuj´ Ci, za Twoje pragnienie
nawiedzenia ka˚dej rodziny i ka˚dego
serca. Pomó˚ nam Matko Êwiadczyç dzisiaj o Bogu, który jest mi∏oÊcià i daje pokój wszelkiemu stworzeniu. Dzi´kuj´ Ci,
za Twojà czystoÊç, Êwi´toÊç i czu∏à mi∏oÊç, jakà nas kochasz. Niech Ci´ uznajemy za ∏askawà, litoÊciwà i s∏odkà naszà
Matk´. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, niech was b∏ogos∏awi i strze˚e Bóg
Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
P∏acz Matki
Dziesi´ç lat temu Matka Bo˚a p∏aka∏a
krwawymi ∏zami. Ksiàdz Biskup Grillo
w szoku. Mariolog De Fiores: „W tym
jest palec Bo˚y” – taki nag∏ówek pojawi∏
si´ w prasie w∏oskiej w Corriere della
Sera z 23.01.2005 rozpoczynajàcy artyku∏ Vittorio Messori’ego przypominajàcy wydarzenia z Civitavecchia.
„Min´∏o dziesi´ç lat odkàd w Civitavecchia, w ogrodzie rodziny Gregori
(2-6 lutego 1995) a pó˝niej w r´kach biskupa diecezjalnego J. E. Girolamo Grillo (15 marca 1995), figurka Matki Bo˚ej
14 razy zap∏aka∏a krwià. Wzbudzi∏o to zainteresowanie mediów, wiadomoÊç obieg∏a W∏ochy i ca∏y Êwiat, lecz od tamtej
pory media nie wspominajà o tym ani s∏owem. Tak samo milczà historycy, teologowie i duszpasterze, którzy zachowujà
dystans, przezornoÊç i absolutne milczenie”. A jednak „pielgrzymi z W∏och i Europy – ma∏o tego, z ca∏ego Êwiata, przyje˚d˚ajà w to miejsce dajàc wyraz swej
wierze poprzez modlitwy i przyst´powanie do sakramentów. Pielgrzymki do parafii Êw. Augustyna, w dzielnicy Pantano,
gdzie znajduje si´ figurka, odbywajà si´
bez przerwy, stanowià nieustannie odnawiajàcà si´ rzeczywistoÊç, która wydaje
pocieszajàce owoce nawrócenia i duchowoÊci”. Tymi s∏owami zaczyna si´ wst´p
do obszernej dokumentacji, która ma byç
opublikowana w gazecie diecezjalnej
w Civitavecchia. Jest to zbiór relacji i dokumentów, w wi´kszoÊci nigdzie dotychczas nie publikowanych, zawierajàcy dok∏adny opis „przypadku” z ka˚dej perspektywy, od strony teologii a˚ po aspekty prawne, duszpasterskie, medyczne.
Zadziwiajàce: osoby piastujàce odpowiedzialne stanowiska, naukowcy b´dàcy
najwi´kszymi autorytetami w swych dziedzinach, czyli ludzie przyzwyczajeni do
tego, ˚eby liczyç si´ ze s∏owami, nie wahajà si´ publicznie przyznaç, ˚e wobec tej
rzeczywistoÊci musieli schyliç czo∏a. Mówià jednomyÊlnie, ˚e wszystko wskazuje
na to, ˚e w tym zakàtku ziemi, u bram
Rzymu, wydarzy∏o si´ coÊ, czego ludzka
wiedza nie potrafi wyjaÊniç i co odsy∏a do
sfery nadprzyrodzonej tajemnicy.
Przede wszystkim uderza Êwiadectwo ks. bpa Grillo, który z radykalnego
sceptycyzmu musia∏ przejÊç do akceptacji tej zagadki, pod wp∏ywem gwa∏tow-

nego zetkni´cia si´ ze zjawiskiem równie
nieprzewidzianym co wstrzàsajàcym.
W dokumentacji, która zostanie opublikowana, ks. Biskup zamieÊci∏ swój osobisty pami´tnik z tamtego okresu, zawierajàcy dramatyczne Êwiadectwo. Wiele
osób z pewnoÊcià pami´ta, jak rankiem
15 marca 1995 roku, biskup wzià∏ do
ràk figurk´ Matki Bo˚ej, którà kaza∏ zamknàç w swojej szafie. Ks. Bp Grillo
sprzeciwi∏ si´ interwencji Prokuratury,
która posun´∏a si´ do nakazu konfiskaty
figurki i zleci∏a za∏o˚enie piecz´ci. Biskup zaprotestowa∏, ale w imi´ wolnoÊci
religijnej, bynajmniej nie z powodu przekonania o prawdziwoÊci wydarzeƒ.
Ukoƒczy∏ solidne studia na najlepszych
uniwersytetach koÊcielnych, d∏ugo pracowa∏ w biurze Sekretariatu Stanu, a panujàca tam atmosfera nie jest z pewnoÊcià
przepe∏niona mistycyzmem, lecz pragmatyzmem, a czasami wr´cz sceptycyzmem. Po nominacji biskupiej, Ekscelencja nie wspiera∏ pobo˚noÊci ludowej
ani archaicznych tradycji, tylko stara∏
si´ kszta∏towaç wÊród swoich wiernych
duchowoÊç czysto biblijnà i liturgicznà.
Jego pami´tnik Êwiadczy o niedowierzaniu z domieszkà niech´ci, z jakà przyjà∏
pierwsze wiadomoÊci o krwawych ∏zach,
opisuje wyrzucenie do Êmietnika raportu
proboszcza, wydanie ksi´˚om zakazu odwiedzania miejsca zdarzenia, potajemna
proÊba do policji o dochodzenie w sprawie rodziny Gregori, której nie ufa∏. Bp
Grillo sam wspomina okrzyk pewnego
zaprzyja˝nionego kardyna∏a: „O biedna,
Madonno, w jakie trafi∏aÊ r´ce?! Akurat
w r´ce wielebnego Grillo, który nie spocznie, póki wszystkiego nie zdusi!”.
W ten marcowy poranek Biskup
Grillo wyjà∏ z szafy figurk´, nie czyniàc
tego z jakimÊ szczególnym namaszczeniem i zaczà∏ odmawiaç Salve Regina.
Trzyma∏ w r´kach Êwi´tà figurk´, a trzy
pozosta∏e osoby, które by∏y obecne w tym
samym pomieszczeniu zauwa˚y∏y jako
pierwsze, ˚e dzia∏o si´ coÊ niewiarygodnego: krwawe ∏zy zacz´∏y p∏ynàç z oczu
figurki, sp∏ywajàc powoli a˚ na szyj´. Biskup nie u˚ywa eufemizmów opisujàc jaka by∏a jego reakcja na ten widok. To nie
przypadek, ˚e jego siostra zacz´∏a krzyczeç widzàc jak bardzo zblad∏ i zaczà∏ si´
chwiaç. Wybieg∏a na zewnàtrz, z palcem
umazanym krwià, wzywajàc na pomoc lekarza, kardiologa, który rzeczywiÊcie zaraz przybieg∏. By∏ potrzebny. Biskup pisze mi´dzy innymi: „Prawie zemdla∏em,
osunà∏em si´ na krzes∏o. By∏bym umar∏ na

atak serca, dozna∏em straszliwego szoku,
wskutek którego odczuwa∏em os∏abienie
jeszcze przez kilka dni. Natychmiast instynktownie poprosi∏em Maryj´ o moje
nawrócenie i przebaczenie moich grzechów”. Z∏o˚y∏ broƒ wobec tajemnicy.
Tak oto Matka Bo˚a wzi´∏a swój ∏askawy,
dobroduszny, macierzyƒski odwet.
Ten˚e ks. bp Grillo, ten sam sceptyk,
który mia∏ nadziej´, ˚e z Rzymu dostanie polecenie zamkni´cia ca∏ej sprawy
i powrotu do „powa˚nej” religijnoÊci
(podczas gdy z watykaƒskich szczytów
zaleca mu si´ duchowà otwartoÊç, tak˚e
na to, co nieprzewidziane), ten sam biskup, w uroczystej procesji przeniós∏ figurk´ z w∏asnej szafy do koÊcio∏a, aby
udost´pniç jà publicznej czci wiernych.
On sam i jego wspó∏pracownicy do∏o˚yli
wszelkich staraƒ i czynià to nadal, aby ów
nieustanny nap∏yw pielgrzymów z ca∏ego
Êwiata sta∏ si´ prawdziwym doÊwiadczeniem duchowym, w ca∏ej pe∏ni. Przynajmniej pi´ciu spowiedników codziennie
wys∏uchuje spowiedzi, codziennie; nieprzerwanie trwajà nabo˚eƒstwa, liturgie,
adoracje eucharystyczne, procesje, litanie. Ks. Biskup Girolamo Grillo pisze
w dziesiàtà rocznic´ wydarzeƒ: „By∏em
zmuszony poddaç si´ tej tajemnicy. Coraz
bardziej przekonywa∏em si´ do tej sprawy
widzàc jej dobroczynne skutki. Ewangelia
wyznacza nam pewne kryterium: po owocach poznaje si´ czy drzewo jest dobre.
Tutaj owoce duchowe sà nadzwyczajne”.
Oprócz Êwiadectwa biskupa, wielkie
znaczenie ma wypowied˝ o. Stefana De
Fiores, jednego z najwi´kszych specjalistów w dziedzinie mariologii, wyk∏adowcy najbardziej presti˚owego z uniwersytetów papieskich, Gregorianum. Niezwykle ostro˚ny, dokonujàcy subtelnych rozró˚nieƒ, jak przysta∏o specjaliÊcie na tak
wysokim poziomie. Tym bardziej uderzajàca (i dajàca do myÊlenia) jest konkluzja przezornego profesora: w Civitavecchia inne logiczne wyjaÊnienie, poza
interwencjà Boga, nie ma racji bytu. Ojciec De Fiores uzasadnia swój wniosek
krok po kroku, w swoim wystàpieniu
przesiàkni´tym teologià, dajàc jednoczeÊnie dowód, i˚ jest doskonale poinformowany jeÊli chodzi o przebieg wydarzeƒ.
Dokona∏ krytycznej analizy wszystkich
relacji, poczàwszy od Êwiadectwa Jessiki
Gregori, wówczas niespe∏na szeÊcioletniej dziewczynki, jej rodziny, proboszcza, a˚ po Êwiadectwo samego biskupa.
Zosta∏y drobiazgowo sprawdzone wszelkie hipotezy, które mog∏yby daç jakieÊ
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„naturalne” wyt∏umaczenie krwawych
∏ez. Na podstawie dost´pnych elementów
oraz analizy rozumowej, wykluczone zosta∏y: oszustwo, sztuczki, halucynacja,
autosugestia, zjawiska parapsycholiczne.
Gdy wreszcie, idàc drogà logiki, pozosta∏
tylko niepokojàcy wymiar tajemnicy,
wykluczone zosta∏o równie˚ „dzie∏o demona”. Zatem, czy wchodzi w gr´ interwencja Boga? Ale dlaczego? Co to ma
znaczyç? W tym miejscu teolog rozpoczyna analiz´, ukazujàcà jak wielkie duchowe bogactwo mo˚e kryç si´ za zjawiskiem z pozoru tak prostym, jakim by∏y
owe krwawe ∏zy, które ukaza∏y si´ czternastokrotnie. Nawet szokujàce odkrycie,
˚e chodzi o krew m´skà w koƒcu okazuje si´ byç dodatkowym znakiem wiarygodnoÊci, w wymiarze chrzeÊcijaƒskim.
Mi´dzy innymi na podstawie owej g∏´bi
znaczeniowej podda∏ si´ tak˚e Ojciec De
Fiores, tak samo jak biskup, cytujàc
Ewangeli´ Êw. ∑ukasza: „W tym jest palec Bo˚y”. To naprawd´ niema∏o dla tych,
którzy znajà ostro˚noÊç i dystans profesorów, zw∏aszcza uniwersyteckich profesorów dziedzin koÊcielnych.
Krótko mówiàc, po dziesi´ciu latach
mo˚na stwierdziç fakt, ˚e t∏umy pielgrzymów, którzy przyje˚d˚ajà do Civitavecchia (a ich liczba wzrasta z roku na
rok), przyciàgane sà przez zjawisko, którego nie∏atwo si´ jest pozbyç. Nie da si´
z∏o˚yç wszystkiego na karb przesàdów
i ludowych wierzeƒ, które nale˚y odrzuciç. Jak wiemy, tak sàdzi∏ sam biskup,
jednak fakty zamieni∏y go w ˚arliwego
aposto∏a, nie tylko Matki Bo˚ej (do której zawsze ˚ywi∏ szczególne nabo˚eƒstwo), lecz tak˚e tej w∏aÊnie „figurki Madonny” przyby∏ej na dodatek z miejsca
enigmatycznego par excellence, jakim
jest Medziugorje, co czyni t´ tajemnic´
jeszcze bardziej nieprzeniknionà.
Kronika wydarzeƒ:
2 luty 1995 – Civitavecchia, prowincja rzymska, Jessica Gregori – pi´cioletnia dziewczynka – zauwa˚a krwawe ∏zy
na obliczu figurki Matki Bo˚ej. Proboszcz postanowi∏ podarowaç jà jednemu
ze swoich parafian jako wyraz radoÊci
z powodu powrotu tego cz∏owieka na ∏ono KoÊcio∏a Katolickiego po okresie kryzysu religijnego spowodowanego kontaktem ze Âwiadkami Jehowy. Przez kilka miesi´cy Gregori, uczestniczy∏ w ich
niedzielnych spotkaniach. Zauwa˚y∏, ˚e
w wielu miejscach doktryna Âwiadków
Jehowy znacznie ró˚ni si´ od nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego i postanowi∏ wró-

ciç do swej parafii. Zwierzy∏ si´ proboszczowi, który wezwa∏ go do pog∏´bienia
wiary i autentycznej pobo˚noÊci. Darujàc
mu figurk´ z Medziugorja powiedzia∏:
„Niech Matka Bo˚a b´dzie nauczycielkà
i stra˚niczkà twojej wiary”.
10 luty 1995 – badania krwi wykonane
w Poliklinice Gemelli w Rzymie stwierdzajà: krew ludzka, cechy m´skie.
7 marzec 1995 – rozpoczyna si´ dochodzenie Prokuratury (w∏adz Êwieckich).
15 marzec 1995 – figurka p∏acze w r´kach bpa miejsca – J. E. Girolamo Grillo.
6 kwiecieƒ 1995 – prowadzàcy dochodzenie zarzàdzajà konfiskat´ figurki, na
wieÊç, ˚e 14 kwietnia w Wielki Piàtek
Biskup przygotowuje uroczyste przeprowadzenie figurki do koÊcio∏a. MyÊla∏
o Drodze Krzy˚owej, w dniu M´ki Chrystusa – a tym samym dniu m´ki Matki
Bo˚ej. Droga Krzy˚owa mia∏a zaczynaç
si´ przy domu Gregori, a zakoƒczyç
w koÊciele i przejÊç ulicami miasta.
Kwiecieƒ 1995 – dyskusja na temat
poddania rodziny Gregori testowi DNA.
17 czerwiec 1995 – Matka Bo˚a wraca do koÊcio∏a Êw. Augustyna, w dzielnicy Pantano. Aby uczciç powrót statuetki,
ks. bp Grillo zorganizowa∏ trzydniowe
nabo˚eƒstwo maryjne, z czuwaniem
i modlitwà, niós∏ figurk´ w szklanej
urnie, wszed∏ do koÊcio∏a i umieÊci∏ jà na
podwy˚szeniu, wÊród kwiatów. Msz´
Êwi´tà odprawiono na placu przed koÊcio∏em, by∏o ok. 5000 osób. Homili´
wyg∏osi∏ o. Jozo Zovko. By∏a to d∏uga refleksja, która podkreÊla∏a Êcis∏y zwiàzek
pomi´dzy objawieniami w Hercegowinie i p∏aczem Matki Bo˚ej w Civitavecchia u bram Rzymu. Codziennie o 17.00
rozpoczyna si´ modlitwa ró˚aƒcowa,
trwajàca ponad godzin´, pó˝niej Msza
Êwi´ta z homilià i trzy razy w tygodniu
jest nocne czuwanie.
(wi´cej: www.krolowa-pokoju.com.pl).

Powiàzanie
BezpoÊrednie powiàzanie pomi´dzy
Medziugorjem a Fatimà zosta∏o w sposób szczególny podkreÊlone w or´dziu
z 25.08.1991.
„Drogie dzieci! I dziÊ wzywam was do
modlitwy jak nigdy, od kiedy zaczà∏ si´ realizowaç mój plan. Szatan jest silny, pragnie pomieszaç plany pokoju i radoÊci
i daç wam odczuç, ˚e mój Syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam
was wszystkich, drogie dzieci, abyÊcie si´
modlili i poÊcili jeszcze mocniej. Wzywam

was do wyrzeczeƒ przez dziewi´ç dni, aby
przy waszej pomocy zrealizowaç to, co
pragn´ zrealizowaç poprzez tajemnice,
które rozpocz´∏am w Fatimie. Wzywam
was, drogie dzieci, abyÊcie teraz poj´li
wa˚noÊç mojego przyjÊcia i powag´ sytuacji. Pragn´ ratowaç wszystkie dusze
i przekazaç je Bogu. Dlatego módlmy si´,
aby wype∏ni∏o si´ wszystko, co rozpocz´∏am. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.
Ksiàdz Gabriele Amorth, znany
rzymski egzorcysta, w wywiadzie dla
„Medjugorje-Torino” (nr 91) tak mówi∏
odnoÊnie zwiàzku mi´dzy Fatimà a Medziugorjem:
– Niejeden raz ksiàdz wypowiada∏ si´,
˚e postrzega Medziugorje jako dalszy ciàg
Fatimy. Jak ksiàdz t∏umaczy ów zwiàzek?
– Moim zdaniem zwiàzek ten jest bardzo Êcis∏y. Objawienia z Fatimy stanowià
wielkie or´dzie Matki Bo˚ej dla naszego
wieku. Pod koniec pierwszej wojny Êwiatowej stwierdza, ˚e jeÊli ludzkoÊç nie pos∏ucha Jej zaleceƒ, to za pontyfikatu Piusa
XI rozpocznie si´ jeszcze straszniejsza
wojna. I wojna taka mia∏a miejsce. Domaga∏a si´ tak˚e poÊwi´cenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, bo jeÊli nie... Dosz∏o
do niego dopiero w 1984r. byç mo˚e za
pó˝no, kiedy b∏´dy Rosji zdà˚y∏y ju˚ si´
rozprzestrzeniç po Êwiecie. Wreszcie by∏o
te˚ proroctwo zawarte w trzeciej tajemnicy. Nie chc´ si´ teraz nad nim zatrzymywaç, powiem jedynie, ˚e jeszcze si´ nie
wype∏ni∏o: nie ma ˚adnego znaku nawrócenia si´ Rosji, ˚adnego znaku pewnego
pokoju, ˚adnego znaku koƒcowego triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
W ostatnich latach, zw∏aszcza przed
pielgrzymkami obecnego papie˚a do Fatimy, fatimskie or´dzie zosta∏o w∏aÊciwie
zepchni´te w kàt; wezwania Matki Bo˚ej pozosta∏y bez odzewu; tymczasem
ogólna sytuacja na Êwiecie pogarsza∏a si´,
z∏o ros∏o w si∏´: upadek wiary, aborcje,
rozwody, pornografia, ucieczka w rozmaite formy okultyzmu, jak choçby magia,
spirityzm, sekty satanistyczne. Niezb´dny by∏ nowy bodziec. Nadszed∏ on z Medziugorja, a potem tak˚e z innych maryjnych objawieƒ na ca∏ym Êwiecie.
Medziugorje jednak jest objawieniem, mo˚na by rzec, próbnym. Or´dzie, podobnie jak w Fatimie, k∏adzie nacisk na ˚ycie chrzeÊcijaƒskie, na modlitw´ i ofiar´ (jest tyle form postu!).
Przede wszystkim zaÊ, podobnie jak
w Fatimie, k∏adzie nacisk na pokój i, jak
w Fatimie, zawiera gro˝b´ wojny. Sàdz´,
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˚e dzi´ki Medziugorju or´dzie fatimskie
nabra∏o nowej mocy i nie wàtpi´, ˚e pielgrzymki do Medziugorja sà uzupe∏nieniem pielgrzymek do Fatimy, majà bowiem te same cele...

Krzy˚ rodzi wolnoÊç
„NieÊç krzy˚ za Jezusem” oznacza byç
gotowym na ka˚de poÊwi´cenie dla Jego
mi∏oÊci. Oznacza nie przedk∏adaç niczego
ani nikogo ponad Niego, nawet najdro˚szych osób, nawet w∏asnego ˚ycia. Przy∏àczyç si´ do Jezusa to nie∏atwy wybór. Jezus nieprzypadkowo mówi o „krzy˚u”.
Zaraz jednak dodaje „za mnà”. To bardzo
wa˚ne s∏owo: nie d˝wigamy naszego krzy˚a samotnie. Przed nami idzie On, wskazujàc nam drog´ Êwiat∏em swojego przyk∏adu i si∏à swojej mi∏oÊci.
Krzy˚ przyj´ty z mi∏oÊci rodzi wolnoÊç. DoÊwiadczy∏ tego aposto∏ Pawe∏
„stary, a teraz tak˚e wi´zieƒ Chrystusa Jezusa”, jak sam siebie okreÊla w liÊcie do
Filemena, a jednak wewn´trznie w pe∏ni
wolny: jego serce jest wolne, poniewa˚
mieszka w nim mi∏oÊç Chrystusa. Dlatego
z mroków wi´zienia, gdzie cierpi za swojego Pana, mo˚e mówiç o wolnoÊci do
przyjaciela, który pozostaje poza murami.
Nauka p∏ynàca z tej historii jest jasna: nie
ma wi´kszej mi∏oÊci, ni˚ mi∏oÊç krzy˚a, nie
ma prawdziwszej wolnoÊci, ni˚ wolnoÊç
mi∏oÊci, nie ma pe∏niejszego braterstwa,
ni˚ to, które rodzi si´ z krzy˚a Jezusa.
Jan Pawe∏ II

Krzy˚ narz´dzie
haƒby czy chwa∏y?
W tradycji ˚ydowskiej Êmierç krzy˚owa uwa˚ana by∏a za przekleƒstwo. Podstawy tej tradycji mo˚emy znale˝ç w starotestamentalnym tekÊcie z ksi´gi Powtórzonego Prawa 21,22n: „JeÊli ktoÊ pope∏ni
zbrodni´ podlegajàcà karze Êmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie
– trup nie b´dzie wisia∏ na drzewie przez
noc, lecz tego˚ dnia musisz go pogrzebaç.
Bo wiszàcy jest przekl´ty przez Boga. Nie
zanieczyÊcisz swej ziemi, danej ci przez
Pana, Boga twego, w posiadanie”.
Wydaje si´, ˚e Êw. Pawe∏ gorliwy
uczeƒ szkó∏ rabinackich, dobrze zna∏ argumentacj´ ˚ydowskà w odniesieniu do
krzy˚owej Êmierci Jezusa. Móg∏ s∏yszeç
zarzuty swych rodaków – „jak mo˚esz ty,
tak dobrze obeznany z naszà tradycjà,
wierzyç w Jezusa, ˚e jest Synem Bo˚ym.
Skoro umar∏ Êmiercià krzy˚owà, musia∏

byç przekl´ty przez Boga. Krzy˚ wszak
jest znakiem przekleƒstwa i haƒby”.
Aposto∏ Narodów czyni aluzj´ do takiej
argumentacji w LiÊcie do Galatów 3,13:
„Z tego przekleƒstwa Prawa Chrystus
nas wykupi∏ – stawszy si´ za nas przekleƒstwem, bo napisane jest: Przekl´ty
ka˚dy, którego powieszono na drzewie”.
W Pierwszym LiÊcie do Koryntian
1,23n. daje on dobitne Êwiadectwo wiary w moc krzy˚a Chrystusowego: „My
g∏osimy Chrystusa ukrzy˚owanego, który
jest zgorszeniem dla ˙ydów, a g∏upstwem
dla pogan, dla tych zaÊ, którzy sà powo∏ani, tak spoÊród ˙ydów, jak i spoÊród
Greków, Chrystusem, mocà Bo˚à i màdroÊcià Bo˚à”.
Âwiadectwo Êw. Paw∏a poparte jest nie
tylko osobistym doÊwiadczeniem, lecz
tak˚e koresponduje z tradycjà pierwotnego chrzeÊcijaƒstwa. Krzy˚ Jezusa pomyÊlany przez Jego oprawców jako narz´dzie zbrodni jawi si´ w zamyÊle Bo˚ym
jako narz´dzie chwa∏y i wywy˚szenia.
Bardzo dobitnie oddaje t´ prawd´ hymn
chrystologiczny w LiÊcie do Filipian
2, 6-11, który przedstawia kenoz´ i uni˚enie Chrystusa a˚ do Êmierci krzy˚owej jako motyw wywy˚szenia i chwa∏y. Idea
wywy˚szenia Jezusa poprzez Êmierç
krzy˚owà bardzo dobitnie zostaje wyra˚ona w Ewangelii Êw. Jana 3,14-15: „A jak
Moj˚esz wywy˚szy∏ w´˚a na pustyni, tak
potrzeba, by wywy˚szono Syna Cz∏owieczego, aby ka˚dy, kto w Niego wierzy,
mia∏ ˚ycie wieczne”. Âw. Jan przedstawia
ten obraz pos∏ugujàc si´ ideami zawartymi w tekstach Starego Testamentu – o w´˚u miedzianym w ksi. Liczb 21,4-9 i o s∏udze Jahwe, który poprzez swoje cierpienie
zostaje wywy˚szony (Iz 52,13).
Tradycje nowotestamentalne ukazujàce krzy˚ jako narz´dzie chwa∏y Chrystusa sà rozwijane przez autorów wczesnochrzeÊcijaƒskich, którzy z wielkim zapa∏em studiujà Pismo Âwi´te. Jest ono dla
nich nie tylko ˝ród∏em wiedzy, lecz
przede wszystkim skarbcem ˚yciowej
màdroÊci. Âw. Justyn M´czennik, który
poniós∏ m´czeƒskà Êmierç w obronie wiary w Ukrzy˚owanego ok. 150 r. po Chr.,
w swoim polemicznym utworze „Dialog
z ˙ydem Tryfonem” wielokrotnie stara si´
pokazaç prawdziwy sens krzy˚a. W rozdziale 95 Justyn przytacza przyk∏ady tekstów z Tory Moj˚eszowej, które ukazujà
krzy˚ jako b∏ogos∏awieƒstwo dla Izraela.
W ksi´dze WyjÊcia 17,11-13 roz∏o˚one
r´ce Moj˚esza przypominajàce ramiona
krzy˚a – zapewniajà zwyci´stwo Izraela

nad Amalekitami: „Jak d∏ugo Moj˚esz
trzyma∏ r´ce podniesione do góry, Izrael
mia∏ przewag´. Gdy zaÊ r´ce opuszcza∏,
przewag´ mia∏ Amalekita. Gdy r´ce Moj˚esza zdr´twia∏y, wzi´li kamieƒ i po∏o˚yli
pod niego, i usiad∏ na nim. Aaron zaÊ
i Chur podparli jego r´ce, jeden z tej,
a drugi z tamtej strony. W ten sposób a˚
do zachodu s∏oƒca by∏y r´ce jego stale
wzniesione wysoko. I tak zdo∏a∏ Jozue pokonaç Amalekitów i ich lud ostrzem miecza”.
W ksi´dze Liczb 21,9 wyniesiony na pal
wà˚ jest znakiem ocaleniem dla Izraela:
„Sporzàdzi∏ wi´c Moj˚esz w´˚a miedzianego i umieÊci∏ go na wysokim palu.
I rzeczywiÊcie, jeÊli kogo wà˚ ukàsi∏,
a ukàszony spojrza∏ na w´˚a miedzianego, zostawa∏ przy ˚yciu”.
W ksi. Powtórzonego Prawa 33,13-17
w b∏ogos∏awieƒstwie Moj˚esza nad Józefem rogi pierworodnego bawo∏u symbolizujà krzy˚: „Do Józefa powiedzia∏: Jego
ziemia – b∏ogos∏awiona przez Pana, przez
bogactwo niebios, przez ros´, przez ˝ród∏a
otch∏ani podziemnej, przez bogactwo darów s∏oƒca, przez bogactwo plonów miesi´cy, przez skarby z gór staro˚ytnych,
przez bogactwo odwiecznych pagórków,
przez bogactwo z ziemi i plonów, ∏aska
Mieszkaƒca Krzaku: dzie∏a Jego na g∏owie Józefa, na skroni ksi´cia swych braci.
Oto Jego byk pierworodny – czeÊç Jemu!
Jego rogi – rogami bawo∏u, bije nimi narody a˚ po kraƒce ziemi. Oto miriady
Efraima, oto tysiàce Manassesa”.
W swej argumentacji na temat przekleƒstwa Ukrzy˚owanego Justyn przytacza cytat z ksi´gi Powtórzonego Prawa
27,26: „Przekl´ty, kto nie trzyma si´ nakazów tego Prawa i nie wype∏nia ich. A ca∏y
lud powie: Amen”. Wed∏ug Justyna wszyscy ludzie – zarówno ˙ydzi wykraczajàcy
poza przepisy Prawa, jak i poganie oddajàcy ba∏wochwalczy kult bo˚kom znajdujà
si´ w sytuacji przekleƒstwa. Chrystus poprzez swà Êmierç krzy˚owà bierze na siebie to przekleƒstwo. Jest to mo˚liwe, gdy˚
Chrystus dzi´ki swej bezgrzesznoÊci pozostaje w Êcis∏ej ∏àcznoÊci z Bogiem Ojcem.
Ukrzy˚owanie Chrystusa staje si´ remedium dla przekl´tej ludzkoÊci, poniewa˚
przekleƒstwo w misterium paschalnym Jezusa traci swà moc. Justyn bardzo mocno
wià˚e krzy˚owà Êmierç Jezusa z Jego
zmartwychwstaniem. Przez pryzmat jutrzenki zmartwychwstania krzy˚ – odra˚ajàce narz´dzie zbrodni staje si´ narz´dziem zbawienia i bramà ku ˚yciu wiecznemu. Wielokrotnie w swym dialogu
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z ˙ydem Tryfonem Justyn podkreÊla koniecznoÊç wysi∏ku i wytrwa∏oÊci w poszukiwaniu prawdy pokazujàcej w∏aÊciwe oblicze krzy˚a Chrystusa. Tylko pokora
i uczciwoÊç pozwalajà zg∏´biaç i odczytywaç prawdy objawione przez Boga przez
usta proroków. Justyn przytacza fragmenty z proroka Izajasza (53: 5-9) odnoszàce
si´ do m´czeƒskiej Êmierci Mesjasza:
„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. WszyscyÊmy pob∏àdzili jak owce, ka˚dy z nas si´ obróci∏
ku w∏asnej drodze, a Pan zwali∏ na Niego
winy nas wszystkich. Dr´czono Go, lecz
sam si´ da∏ gn´biç, nawet nie otworzy∏ ust
swoich. Jak baranek na rze˝ prowadzony,
jak owca niema wobec strzygàcych jà, tak
On nie otworzy∏ ust swoich. Po udr´ce
i sàdzie zosta∏ usuni´ty; a kto si´ przejmuje Jego losem? Tak! Zg∏adzono Go z krainy ˚yjàcych; za grzechy mego ludu zosta∏
zbity na Êmierç. Grób Mu wyznaczono
mi´dzy bezbo˚nymi, i w Êmierci swej by∏
na równi z bogaczem, chocia˚ nikomu nie
wyrzàdzi∏ krzywdy i w Jego ustach k∏amstwo nie posta∏o”. …„Sprawiedliwy ginie,
a nikt si´ tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikajà, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to si´ gubi sprawiedliwego, a on
odchodzi, by za˚ywaç pokoju. Ci, którzy
post´pujà uczciwie, spoczywajà na swoich
∏o˚ach” (Iz 57,1n).
Wed∏ug Justyna s∏owa z ksi´gi Powtórzonego Prawa 21,23 sà proroctwem, które realizuje si´ w misterium
paschalnym i w ˚yciu pierwotnego KoÊcio∏a. To nie Bóg przeklina Ukrzy˚owanego, lecz Jezus i Jego naÊladowcy sà
przeklinani przez ˙ydów. Justyn wielokrotnie w swym dialogu z Tryfonem
wspomina o przekleƒstwie wypowiadanym przez wyznawców judaizmu podczas modlitw synagogalnych (Dialogi:
16, 47, 93, 95, 96, 108, 117, 123, 133).
Jest prawdopodobne, ˚e Justyn odnosi
si´ do formu∏y Birkat ha Minim, która
wchodzi∏a w sk∏ad Modlitwy Osiemnastu B∏ogos∏awieƒstw, odmawianej codziennie w Synagodze. Wed∏ug tradycji
˚ydowskiej formu∏a ta zosta∏a napisana
przez Samuela Ma∏ego na polecenie R.
Gamaliela II mi´dzy rokiem 85-95. Celem tej formu∏y by∏o zdemaskowanie
i wykluczenie z normatywnego judaizmu
wszelkich elementów heretyckich. W recenzji palestyƒskiej modlitwa brzmi nast´pujàco: „Dla odst´pców (Mesummadim) niech nie b´dzie nadziei. A zuchwa-

∏à w∏adz´ niezw∏ocznie wyrwij z korzeniami za naszych dni. A chrzeÊcijanie
(Nozerim) i heretycy (Minim) niech zaraz
wyginà. Niech b´dà wymazani z Ksi´gi
˙ycia i ze sprawiedliwymi niech nie b´dà
zapisani. B∏ogos∏awiony bàd˝ Ty Jahwe,
który zuchwalców uni˚asz”.
Justyn i pierwsi chrzeÊcijanie wyra˝nie doÊwiadczajà w swym ˚yciu prawdy
o tym, i˚ krzy˚ staje si´ znakiem sprzeciwu (∑k 2,34 – „Oto Ten przeznaczony jest
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiaç si´ b´dà”).
Swojà pracà naukowà i ˚yciem Justyn
pragnie ukazaç w∏aÊciwe znaczenie krzy˚a jako mocy i màdroÊci Boga. Prowadzi
dialog z judaizmem, gdy˚ mi∏uje skarbiec
màdroÊci Izraela zawarty w objawionych
Ksi´gach Âwi´tych i w ˚yciu Narodu wybranego przez Boga. Wie dobrze, ˚e
chrzeÊcijaƒstwo wyrasta z judaizmu
i z niego czerpie ˚yciodajne soki. W misterium Jezusa ukrzy˚owanego dokonuje
si´ dialog mi´dzy chrzeÊcijanami i ˚ydami, na który bardzo optymistycznie spoglàda autor Listu do Efezjan 2,14-18: „On
bowiem jest naszym pokojem. On, który
obie cz´Êci [ludzkoÊci] uczyni∏ jednoÊcià,
bo zburzy∏ rozdzielajàcy je mur – wrogoÊç. W swym ciele pozbawi∏ On mocy
Prawo przykazaƒ, wyra˚one w zarzàdzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyç w sobie jednego nowego cz∏owieka,
wprowadzajàc pokój, i [w ten sposób]
jednych, jak i drugich znów pojednaç
z Bogiem w jednym Ciele przez krzy˚,
w sobie zadawszy Êmierç wrogoÊci.
A przyszed∏szy zwiastowa∏ pokój wam,
którzyÊcie daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przyst´p do Ojca”.
Innym pisarzem wczesnochrzeÊcijaƒskim podejmujàcym problem znaczenia
krzy˚a jest Tertulian. W swoim dziele
„Przeciw ˙ydom” w rozdziale 10 odnosi
si´ do tekstu mówiàcego o przekleƒstwie
zawieszonego na drzewie (Pwt 21,23).
Tertulian analizujàc bardzo uwa˚nie kontekst zauwa˚a, i˚ warunkiem zawieszenia
na drzewie i przekleƒstwa jest pope∏nienie
zbrodni podlegajàcej karze Êmierci. Nie
mo˚e si´ to odnosiç w ˚adnym wypadku
do Jezusa, który nie zgrzeszy∏. Prawo
przekleƒstwa nie ma mocy i krzy˚ Jezusa
nabiera nowego, g∏´bszego znaczenia.
Inaczej problem ten jest argumentowany przez autora „Didascalia Apostolorum” – pisma z III w. po Chr. Wed∏ug niego fragment z Powtórzonego Prawa 21,23
nie nale˚y do w∏aÊciwego Bo˚ego Prawa,

lecz jest sformu∏owaniem karnym za pope∏nione przez Izrael przest´pstwo kultu
z∏otego cielca (Wj 32). Wraz z przyjÊciem
Jezusa kara zostaje unicestwiona. ˙ydzi,
którzy nie rozpoznajà tego przeklinajà
Chrystusa otrzymujàc w zamian zamiast
b∏ogos∏awieƒstwa przekleƒstwo.
Na podstawie analizy tekstów biblijnych i patrystycznych mo˚liwe staje si´
dotarcie do atmosfery pierwszych wieków, w których refleksja nad rolà krzy˚owej Êmierci Jezusa w historii zbawienia by∏a kwestià zasadniczà. Autorzy starali si´ g∏´boko wnikaç w tekst Biblii
i w Bo˚ym Objawieniu szukaç zbawczej
prawdy. Godnym podziwu i naÊladowania jest fakt, i˚ autorzy – mimo ostroÊci
sformu∏owaƒ i niewygodnych pytaƒ –
podchodzili do swych rozmówców
z cierpliwoÊcià i mi∏oÊcià – starajàc si´
zrozumieç odmienne racje i sposoby myÊlenia. To bardzo dobra nauka dla wspó∏czesnych „ideologów”, którzy wykorzystujà krzy˚ jako instrument walki politycznej i w∏asnych interesów. ChrzeÊcijanin nigdy nie b´dzie sobà, jeÊli zacznie
wstydziç si´ krzy˚a – narz´dzia chwa∏y
i znaku mi∏oÊci Boga do cz∏owieka.
Ks. dr Miros∏aw S. Wróbel

Rok Eucharystyczny
Tylko woda i màka
Nic, tylko màka i troch´ wody.
Z nich w∏aÊnie zrobiona jest zwyk∏a hostia, którà podczas ka˚dej Mszy Êw. cz∏owiek przynosi na o∏tarz, Bogu na ofiar´.
Garstka màki zagnieciona kilkoma kroplami wody. Mo˚na by tak powtarzaç
niemal w nieskoƒczonoÊç, bo przecie˚
mówimy o niczym, tak jest to zwyczajne.
Przekazujàc kap∏anowi ów pokarm przed
przeistoczeniem, chcemy powiedzieç
Bogu: Panie, z tego jesteÊmy zrobieni,
z ubogich sk∏adników, z odrobiny materii, ale tacy Ci si´ oddajemy.
I w∏aÊnie w tej chwili zdarza si´ cud.
Owo nic staje si´ wszystkim, staje si´ samym Bogiem, który przyjmuje na siebie
ubóstwo materii i przeobra˚a jà w Swoje
Boskie Cia∏o i Krew. Zwyczajne staje
si´ nadzwyczajnym, bezsilnoÊç staje
si´ wszechmocà.
Ka˚dego dnia jesteÊmy powo∏ani do
uczestnictwa w tym niewiarygodnym
przeistoczeniu, kiedy to, co jest zamkni´te ramami czasu, staje si´ wieczne. Pod-
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czas ka˚dej Mszy Êw. jesteÊmy wezwani
do prze˚ywania tej chwili, w której nieskoƒczony Bóg zst´puje, aby ukryç si´
w chlebie powszednim i móc z nami przebywaç. A przecie˚ nie zawsze zdajemy
sobie spraw´, ˚e jest to mo˚liwe jedynie
dlatego, ˚e Jezus si´ ofiarowuje. Jezus si´
poÊwi´ca, Jezus, w tej chwili, jeszcze raz
umiera. To w∏aÊnie jest prawdziwy cud,
a dok∏adniej ∏aska, którà zostajemy obdarowani. Ofiara Baranka, zdolna uczyniç
niebiaƒskim ziemskie ubóstwo.
Czasami zdarza si´ nam prze˚ywaç
szczególne chwile ∏aski, kiedy czujemy
si´ wyniesieni, oderwani od naszej codziennej rzeczywistoÊci. Dzieje si´ tak
zazwyczaj, gdy odwiedzamy sanktuaria
lub przy okazji szczególnie wa˚nych
Êwiàt liturgicznych. Czujemy si´ dobrze,
zdaje si´ nam, ˚e wyrastajà nam skrzyd∏a, ˚e jesteÊmy lepsi; doÊwiadczamy
wra˚enia, ˚e oto przekraczamy wi´˚àce
nas ograniczenia, ˚e zdo∏aliÊmy pokochaç nas samych i innych bez ˚adnych
warunków, za to, kim sà. Wszystko wydaje si´ nam pi´kniejsze, bardziej kolorowe i przyjemne. W g∏´bi serca pragniemy, aby nigdy si´ to nie skoƒczy∏o.
Nie jest to jednak mo˚liwe. Powrót do
rzeczywistoÊci jest nieunikniony, naturalny, dopóki pielgrzymujemy tu na ziemi.
Taka jest nasza zwyczajnoÊç. W gruncie
rzeczy ˚yjemy odrobinà wody i màki.
Zgoda, mo˚emy to nawet zaakceptowaç,
ale pod warunkiem, ˚e dojdzie tu do przeobra˚enia. Tym razem jednak to naszym
zadaniem jest przemieniç rzeczy zwyczajne w nadzwyczajne. W jaki sposób? Poprzez naszà ofiar´, przez poÊwi´cenie, przez codziennà Êmierç. Chodzi tu oczywiÊcie o Êmierç naszego ja: o t´
cz´Êç nas, która jest egoistyczna, uzale˚niona od przyjemnoÊci i od w∏adzy, przywiàzana do zdarzeƒ i uczuç, pozostajàca
w niewoli ulotnoÊci rzeczy zb´dnych.
JeÊli przyjmiemy jako dar wszystko, co
przynosi nam dzieƒ, nawet jeÊli sà to
drobne, niewiele znaczàce sprawy, jeÊli
zdo∏amy cieszyç si´ nimi, nie ˚a∏ujàc tego, czego nie mamy; jeÊli docenimy proste rzeczy, przestajàc postrzegaç je
w czarno-bia∏ych kolorach, i ofiarujemy
je Bogu, zobaczymy, jak stopniowo
wszystko zyskuje lekkoÊç, rozjaÊnia si´
i staje pi´kniejszym. Tak, poniewa˚ Jezus,
przyjmujàc naszà ofiar´, wkracza w nasz
malutki los i przemienia go, przenika sobà, czyniàc boskim. Dzieƒ przestanie byç
wówczas szeregiem nast´pujàcych po sobie zdarzeƒ i wra˚eƒ, ale b´dzie prze˚y-

wanà Liturgià. My zaÊ, maluczkie istoty,
zrobione z wody i màki, poczujemy si´
wyniesieni, jak ˚ywa Eucharystia.
s. Stefania Consoli

Pobratymstwo
Jedno serce
Drodzy bracia i siostry, wspólnoto
modlitewna!
Jeszcze raz stajemy przed tym wielkim
znakiem, który ukaza∏ si´ na niebie: Niewiasta obleczona w s∏oƒce i ksi´˚yc pod jej
stopami, a na jej g∏owie wieniec z gwiazd
dwunastu (Ap 12,1). Tak widzi Jà w swej
wizji Êwi´ty Jan. DziÊ, nasi wizjonerzy,
nasi wspó∏czeÊni prorocy przekazujà nam
or´dzia i swoje doÊwiadczenia. Ta Przepi´kna Niewiasta mówi na samym poczàtku objawieƒ: „Drogie dzieci, jestem waszà
matkà i kocham was wszystkich…”. Stojàc przed tym cudownym znakiem, s∏uchamy Jej macierzyƒskich s∏ów: „W tym
czasie ∏aski ponownie wzywam was do
modlitwy”. W jakiej intencji mamy si´
modliç? O jednoÊç chrzeÊcijan, aby wszyscy stanowili jedno serce.
A wi´c to jest czas ∏aski. To jest nasza
szansa na zrealizowanie wezwania do
modlitwy na obecny czas, aby spe∏ni∏y
si´ podstawowe za∏o˚enia ekumenizmu
i jednoÊci wÊród podzielonych chrzeÊcijan. W tym czasie ∏aski, czasie naszego
kairos, mamy swój udzia∏ poprzez modlitw´, bez której nie wydarzy si´ ani pojednanie, ani nie dojdzie do jednoÊci. Maryja w swoim or´dziu ponownie k∏adzie nacisk na modlitw´. JednoÊç dokona si´
w takim stopniu, w jakim b´dziemy zaanga˚owani w modlitw´. Na tyle potrafimy
przebaczyç, na ile b´dziemy si´ modliç.
Musimy to zrozumieç i przyjàç do wiadomoÊci, ˚e wszystko zaczyna si´ w sercu,
które otwiera si´ na Pana jedynie na modlitwie. Od iloÊci i jakoÊci naszej modlitwy zale˚y, na ile potrafimy si´ zbli˚yç
do naszych bli˝nich oraz od∏àczonych
braci. Modlitwa inicjuje i buduje jednoÊç.
Modlitwa jest ∏askà, która otwiera serce. Serce nie znosi podzia∏ów. Serce nie
znosi odrzucenia i konfliktu, poni˚enia
i osàdzania. Serce, to mi∏ujàca Moc Bo˚a, która wybacza winy, która rozpoznaje dobro w drugich i wspiera je. Serce to
uÊmiech, który pokonuje wszystkie przeszkody na drodze ku bli˝niemu. Serce, to
dobroç, ∏agodnoÊç i wybaczenie.

Prawdziwy problem zaczyna si´ wtedy, kiedy ludzkie serce zamyka si´, staje
si´ Êlepe i mroczne, jak pomieszczenie,
w którym spuszczono rolety w oknach.
W jaki sposób przezwyci´˚yç ten mrok?
Tylko modlitwà i przez modlitw´, bo tylko ona otwiera serce na mi∏oÊç. Jak˚e
ma∏o ludzi potrafi odnieÊç zwyci´stwo
dla mi∏oÊci. Âwiadczà o tym wcià˚ rosnàce liczby rozbitych rodzin i zagubionej
m∏odzie˚y, która traci grunt pod nogami.
Jak˚e wielu natomiast, pod wp∏ywem nachalnej propagandy mediów, zw∏aszcza
telewizji, odchodzi od zdrowych zasad
chrzeÊcijaƒskiej moralnoÊci. Jak wi´c rozerwaç te kr´pujàce ∏aƒcuchy zniewolenia?! Maryja jeszcze raz wielkodusznie
i z ca∏kowità pewnoÊcià g∏osi: „Pami´tajcie: mi∏oÊç zwyci´˚y”.
Tego nam by∏o trzeba, to w∏aÊnie chcieliÊmy us∏yszeç i wdzi´czni Jej jesteÊmy za
te s∏owa. One sà kluczem do wa˚nego
wydarzenia. JednoÊç chrzeÊcijan nastàpi przez mi∏oÊç i wybaczenie. I to dopiero b´dzie prawdziwe zwyci´stwo. G∏os
Królowej Pokoju rozbrzmiewa donoÊniej
ni˚ g∏os, który us∏ysza∏ Êwi´ty Franciszek
w koÊciele Êwi´tego Damiana: „Franciszku, mój KoÊció∏ jest w ruinie”. Poruszony
tymi s∏owami m∏odzieniec pyta: „Co
chcesz, Panie, abym uczyni∏”. „Pomó˚
mi odbudowaç mój KoÊció∏” – odpowiedzia∏ mu Jezus. Od tamtego momentu ca∏e ˚ycie Êwi´tego z Asy˚u stanowi∏o odpowied˝ tylko na to wezwanie.
Drodzy moi bracia i siostry, rozpoznajmy w tym or´dziu wezwanie skierowane do nas, wezwanie do odnowienia
p´kni´ç w KoÊciele, spowodowanych
roz∏amem. DziÊ, niezszywana szata
Chrystusa jest rozdarta. To jest nasze
dzie∏o, dzie∏o naszych s∏aboÊci i konfliktów, w których zabrak∏o serca, za to by∏a
pycha, w którym zabrak∏o modlitwy, za
to by∏a polityka. Nie jesteÊmy wezwani
do osàdzania, lecz do modlitwy o takie
otwarcie serc, abyÊmy zacz´li iÊç ku sobie, lecz nie przeciwko sobie. „Wasze
serce otworzy si´ tylko wtedy, gdy b´dziecie si´ modliç” – poucza nas Maryja.
Na KoÊció∏ musimy patrzeç sercem. Musimy nauczyç si´ patrzeç i wspó∏odczuwaç razem z KoÊcio∏em. Mo˚emy ten
stan osiàgnàç wy∏àcznie poprzez modlitw´ sercem. Znajd˝cie w sobie odwag´,
aby w tym czasie ∏aski modliç si´ o pokój i jednoÊç chrzeÊcijan, jednoÊç w naszych rodzinach i w naszym KoÊciele.
W tym miesiàcu módlmy si´ w nast´pujàcych intencjach: – o jednoÊç chrze-
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Êcijan, aby w naszym Papie˚u wszyscy
rozpoznali Piotra; – za wszystkie ofiary
coraz wi´kszych i coraz cz´stszych kl´sk
˚ywio∏owych; – za m∏odzie˚, aby w swoim wielkim zagubieniu rozpozna∏a i pokocha∏a Jezusa oraz KoÊció∏. O wielkie
∏aski na czas spotkania m∏odzie˚y z Ojcem Âwi´tym w Niemczech.
Drodzy bracia i siostry, przesy∏ajàc te
przemyÊlenia, przesy∏am wam równie˚
moje szczere pozdrowienia wraz z zapewnieniem, ˚e ka˚dego z was polecam
w modlitwie Królowej Pokoju. Wytrwajcie w tym wielkim powo∏aniu do
modlitwy, trwajcie wytrwale w tym
apostolacie.
Wasz oddany o. Jozo Zovko

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Konferencja 3 – piàtek 2.07.04r.

Ofiarowanie ˚ycia Bogu
W imi´ Ojca, i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen. ProÊmy Maryj´. ZdrowaÊ
Maryjo.....
Módlmy si´, proÊmy Maryj´ abyÊmy
mogli zobaczyç, oglàdaç Jezusa w naszym
wn´trzu. Mo˚emy us∏yszeç Jezusa poprzez Ducha Âwi´tego, który jest poÊród
nas. Nie wystarczy tylko modlitwa Matki
Bo˚ej, Ona nam w tym pomaga, ale w naszym wn´trzu musi rozbudziç si´ pragnienie ujrzenia Jezusa. ZdrowaÊ Maryjo.....
Nasze ujrzenie i us∏yszenie Jezusa mo˚e byç takie, ˚e poczujemy si∏´, moc, pociàgni´cie. Wtedy podnosimy si´, skaczemy i lecimy za Nim, tak jak Mateusz,
Zacheusz. Módlmy si´ w taki sposób.
ZdrowaÊ Maryjo.....
Ofiarujemy si´, oddajemy si´ Jezusowi poprzez Matk´ NajÊwi´tszà. ∑àczymy si´, jednoczymy si´ z ofiarà Chrystusa, aby spotkaç Boga Ojca. Jezus nie zatrzymuje nas dla Siebie samego. On nas
prowadzi do Ojca. I tak jak Maryi nie mo˚emy w pe∏ni zobaczyç w Êwietle Bo˚ym
bez Boga, tak nie mo˚emy zobaczyç Jezusa bez Boga Ojca w Êwietle Ducha
Âwi´tego. Jezus doprowadza nas do naszych korzeni, do naszego pochodzenia,
do ˝ród∏a naszego ˚ycia, do Ojca Niewidzialnego. Prowadzi nas do tajemnicy ˚ycia. Prowadzi nas dalej, ponad nasze wyobra˚enia. On jest obrazem Boga Nie-

widzialnego. Matka Bo˚a przysz∏a, aby
nas prowadziç do Jezusa.
W or´dziu z 25.02.1988 r. znajdujà
si´ wszystkie punkty do naszego rozwa˚ania. B´d´ stara∏ si´ wam pomóc
zrozumieç, co Matka Bo˚a w tym or´dziu chcia∏a powiedzieç:
Drogie dzieci. Równie˚ i dzisiaj pragn´
wezwaç was do modlitwy i do ca∏kowitego
oddania si´ Bogu. Widzicie, Matka Bo˚a
prowadzi do ca∏kowitego oddania si´ Bogu, do tajemnicy Boga, tajemnicy ˚ycia.
Wiecie, ˚e was kocham i ˚e z mi∏oÊci
przychodz´ tutaj, aby wskazaç wam drog´
pokoju i zbawienia waszych dusz. Bardzo
wa˚ne jest to, aby pami´taç, ˚e Maryja jako Matka kieruje nas na mi∏oÊç Bo˚à.
Pragn´, abyÊcie mnie s∏uchali i nie dopuÊcili, by szatan was zwiód∏. Bardzo wa˚ne jest, aby zrozumieç, ˚e pos∏uszeƒstwo
to jest przyj´cie i doÊwiadczenie tej mi∏oÊci matczynej, która pulsuje. Nasze zjednoczenie, jednoÊç z Maryjà, jako po∏àczenie si´ dwóch dusz, wyrzuca z∏ego ducha,
wyrzuca szatana, który nie mo˚e mieç do
nas dost´pu, nie mo˚e nas posiàÊç.
Drogie dzieci, szatan jest bardzo silny
i dlatego zabiegam o wasze modlitwy,
˚ebyÊcie mi je poÊwi´cili za tych, którzy
sà pod jego wp∏ywem, aby mogli byç
uratowani. Dajcie Êwiadectwo swoim
˚yciem, poÊwi´çcie swoje ˚ycie za zbawienie Êwiata. Zobaczcie, ˚e te modlitwy wychodzà, zaczynajà si´ w Sercu
Matki Bo˚ej i w zjednoczeniu z Maryjà.
Bóg widzi t´ mi∏oÊç. Maryja mówi
o ofiarowaniu modlitw i mówi o ofiarowaniu w∏asnego ˚ycia.
Jestem z wami i dzi´kuj´ wam, a w Niebie otrzymacie od Ojca nagrod´, którà
wam obieca∏. Jest bardzo wa˚ne, aby
otrzymaç nagrod´. Nikt nie pracuje, jeÊli
nie ma motywów, aby to zrealizowaç.
W nas jest pragnienie, aby wejÊç w pe∏ni´. JeÊli nie wchodzimy w t´ pe∏ni´, to
tworzy si´ w nas dziura, nieszcz´ÊliwoÊç.
Dlatego dzieci nie bójcie si´. Je˚eli si´
modlicie, szatan nie mo˚e wam nic zaszkodziç, poniewa˚ jesteÊcie dzieçmi Bo˚ymi i Bóg czuwa nad wami. Ta ÊwiadomoÊç, ta wieÊç o tym, ˚e jesteÊmy ciàgle
pod czujnym wzrokiem Ojca, jest naszà
pewnoÊcià, naszym bezpieczeƒstwem.
To bezpieczeƒstwo, ta pewnoÊç, odrzuca
wszelki strach, wszelki niepokój.
Módlcie si´. Niech ró˚aniec b´dzie zawsze w waszych r´kach, jako znak dla
szatana, ˚e do Mnie nale˚ycie. Dzi´kuj´,
˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.
Wszystkie znaki, które Êwiadczà o tym,

˚e nale˚ymy do Maryi, do Jezusa, sà bardzo wa˚ne i nas ochraniajà.
Podsumowujàc: Maryja jako matka
ochrania nas mi∏oÊcià Bo˚à i towarzyszy
nam, a˚ do naszego ca∏kowitego oddania
si´ Bogu. S∏u˚à temu tak˚e nasze modlitwy, nasze ofiary, wyrzeczenia i ofiara naszego ˚ycia, aby byç z Nià zjednoczonym,
a poprzez Nià z Bogiem. W ten sposób
mo˚emy zwyci´˚aç z∏o. Jest pewna, jedna, prosta rzecz. Pami´tam, kiedy by∏em
w seminarium, mój kolega opuÊci∏ zakon.
Mówi: zrobi´ coÊ lepszego. O˚eni´ si´,
b´d´ mia∏ 5,7 dzieci. Dwójk´ z tego wyÊl´
do seminarium. B´d´ bogaty. B´d´ zamawia∏ wiele mszy Êwi´tych. W ten sposób
zrobi´ rzecz wi´kszà. To bardzo uproszczone myÊlenie. Ale takie myÊlenie jest na
porzàdku dziennym w naszych g∏owach.
Na rekolekcjach o Êcis∏ym poÊcie mówi
si´, ˚e: ka˚dy g∏upi mo˚e poÊciç, ale tylko
màdry wie jak ˚yç po poÊcie. Wierzcie mi,
˚e nawet g∏upcy wiedzà jak si´ modliç, ale
nie wiedzà jak ˚yç w Bogu, nie majà wewn´trznej ÊwiadomoÊci. Je˚eli osoba nie
umie ˚yç w Bogu, to co wtedy znaczà posty, wyrzeczenia?
Zatem centralnym punktem naszej
uwagi jest oddanie naszego ˚ycia Bogu
jako ofiary. Wyobra˝cie sobie, ˚e Pan
Jezus np. ofiarowa∏by wszystkie baranki,
które sà w Izraelu Bogu, a nie ofiarowa∏by Samego Siebie. Nic by to wtedy nie
znaczy∏o. Cz∏owiek jest egoistà. Cz∏owiek chce ofiarowaç, tak jak Kain, ofiar´, aby zadowoliç Boga, ale nie chce
ofiarowaç siebie samego. A oddanie,
ofiarowanie siebie samego Bogu jest
wszystkim. Mo˚emy byç biedni, najbiedniejszymi, to si´ wcale nie liczy, bo
tak jak ewangeliczna wdowa, oddajemy
Bogu wszystko. Ofiarowanie naszego
˚ycia Bogu jako ofiara w holokaustach,
nieszcz´Êciach jest podstawà.
Kiedy mówi´ o ofiarowaniu naszego
˚ycia, mam na myÊli ofiarowanie ca∏ego,
integralnego ˚ycia. Bóg potrzebuje nie
tylko naszych wyrzeczeƒ i naszych radoÊci, darów, ale potrzebuje tego wszystkiego, co do nas nale˚y. Âw. Franciszek mówi∏, ˚e nic nie ma w∏asnego, oprócz grzechu. Ofiarowanie wszystkiego Bogu, jest
oddaniem ca∏ej swojej osobowoÊci. Kiedy
si´ analizuje sekty, w ich zachowaniu
znajdujemy sk∏adanie ofiar z siebie samych. Egoizm i egocentryzm. Je˚eli osoba posiada charyzmaty, dary i zatrzymuje
je dla siebie samej, chce mini rzàdziç,
chce u˚yç daru tak, jak jej si´ podoba – to
osoba taka ˚yje w egoizmie. Wtedy Bóg
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nie mo˚e u˚yç tych darów, tych charyzmatów. Charyzmaty nie s∏u˚à niczemu,
je˚eli nie przechodzi przez nie ∏aska Bo˚a.
Kiedy ofiarujemy nasze ˚ycie Bogu
w sposób ca∏kowity, wtedy Duch Âwi´ty
z ∏atwoÊcià mo˚e oÊwieciç dusz´ i pokierowaç jà na w∏aÊciwà drog´. Mo˚e jà modelowaç w swej oryginalnoÊci tak, aby
by∏a taka jaka jest w Bogu. Prawie nie ma
takiej mo˚liwoÊci, aby dusza manipulowa∏a planem Bo˚ym. Musicie zrozumieç
jak bardzo wa˚ne jest takie zachowanie,
aby staç si´ narz´dziem Bo˚ym, gdy oddajemy si´ jako ofiara, ˚ertwa. Nie mo˚emy byç podobnymi do Boga, je˚eli si´ nie
ofiarujemy. Bóg ofiaruje nam Swojego
Syna. Bóg jest nieskoƒczony wzgl´dem
nas, poniewa˚ uÊwi´ca, ofiaruje swojà
Mi∏oÊç, oddaje, poÊwi´ca Swojego Syna.
W ten sposób przekracza granic´ grzechu.
My stajemy si´ podobnymi do Boga, je˚eli w ten sam sposób ˚yjemy. Mo˚ecie zobaczyç pewne powiàzanie mi´dzy ofiarà
Bo˚à i mi∏oÊcià Bo˚à, która jest bezwarunkowa. Mo˚ecie zobaczyç to powiàzanie mi´dzy ofiarà, a tym, co powiedzia∏
Pan Jezus: id˝cie na ca∏y Êwiat, otrzymacie Ducha Âwi´tego. Automatycznie startuje Duch Âwi´ty w naszym wn´trzu.
Nie mo˚emy byç mi∏ymi Bogu, je˚eli
ofiara nie jest ca∏kowita. W ca∏kowitym
oddaniu, w ca∏kowitym ofiarowaniu si´
Bogu nie ma egoizmu. Z egoizmem nie
wst´puje si´ w bramy raju. Jest jeszcze inny, bardzo wa˚ny aspekt, w ofiarowaniu
si´ – nasze nie dla Jezusa, które w naszym
sumieniu pozostawia nas zranionych,
umar∏ych. Nasze tak ca∏kowite dla Jezusa
– wprowadza nas do wiecznoÊci, do nieÊmiertelnoÊci. To jest chrzest, chrzest
prawdziwe prze˚yty, w którym doÊwiadczamy zwyci´stwa w naszym wn´trzu.
Nasze oddanie, ofiarowanie si´ ca∏kowite Jezusowi przez Maryj´ oznacza zwyci´skie wyjÊcie z naszych ograniczeƒ
i walk. Od poczàtku, od grzechu pierworodnego nosimy w sobie pewnà tragedi´.
Chrzest jest po to, abyÊmy si´ na nowo narodzili. Pragnie nas uzdrowiç. Nie chodzi
tylko o nasze zranienia indywidualne.
W naszym wn´trzu nosimy zranienia naszych rodzin, grzechy i rany ludzkoÊci.
Dzisiaj w ˚yciu duchowym mówi si´ o genetyce duchowej, o uzdrowieniu korzenia
osoby, poniewa˚ problemy pokoleniowe
osoby na poziomie fizycznym sà konsekwencjà, cià˚à na poziomie duchowym.
S∏aboÊç duszy przek∏ada si´ na cia∏o, psychik´. Je˚eli nasze ofiarowanie si´ Bogu
jest ca∏kowite, zanosimy wszystkie nasze

korzenie, które sà w nas i zanurzamy je
w Krwi Chrystusa – w ten sposób dokonuje si´ przemiana. Z mojego doÊwiadczenia
wynika, ˚e kiedy jedna osoba w rodzinie
ca∏kowicie odda si´ Bogu porusza pozosta∏ych cz∏onków rodziny. Zobaczcie
przyk∏ad osoby Êwi´tej w danym narodzie,
w jaki sposób go porusza? U was w Polsce
Mi∏oÊç Mi∏osierna, jak pot´˚nym jest potokiem? Ale wczeÊniej musia∏a byç Faustyna. Wszyscy jesteÊmy wezwani, aby
byç takimi jak Êw. Faustyna. Nasze ofiarowanie si´ ma byç naszym wskrzeszeniem,
aby pokonaç Êmierç, wznieÊç si´ do Êwiat∏a Bo˚ego i wejÊç w tajemnic´ Boga.
W PiÊmie Âwi´tym mamy wiele bezpoÊrednich tekstów na ten temat. Wybra∏em Mt 16, który jest fundamentem KoÊcio∏a. Âw. Piotr wyznaje: „Ty jesteÊ Mesjasz Syn Boga ˚ywego”. Jest bardzo
wa˚ne, aby w nas by∏ widoczny Chrystus,
Bóg ˚ywy. Jezus odpowiada: „B∏ogos∏awiony jesteÊ Szymonie synu Jony. Albowiem nie objawi∏y ci tego cia∏o i krew,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otó˚
i Ja tobie powiadam: Ty jesteÊ Piotr (czyli Ska∏a), i na tej Skale zbuduj´ KoÊció∏
mój, a bramy piekielne go nie przemogà.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwià˚esz na ziemi, b´dzie
zwiàzane w niebie, a co rozwià˚esz na
ziemi, b´dzie rozwiàzane w niebie”.
Wyznawanie Jezusa oznacza przyj´cie Go w taki sposób, aby si´ objawia∏
w nas. Kiedy Piotr uczyni∏ swoje wyznanie, Jezus powiedzia∏ mu: jesteÊ w jednoÊci z Ojcem, ty rozumiesz Ojca, rozumiesz
tajemnice Bo˚e, b∏ogos∏awiony jesteÊ,
bramy piekielne ci´ nie przemogà. Równie˚ i my jesteÊmy Êwiàtyniami Boga, je˚eli w taki sposób wyznajemy Jezusa.
Wtedy dla nas otwierajà si´ tajemnice ˚ycia. JesteÊmy w zjednoczeniu z Ojcem
i szatan nie mo˚e nam nic uczyniç, jest
wyrzucony na zewnàtrz. OczywiÊcie Piotr
ma ∏ask´, aby prowadziç ca∏y KoÊció∏, my
mamy ∏ask´, aby wype∏niç nasze zadanie
i szatan nie mo˚e nas zwyci´˚yç, poniewa˚ jesteÊmy w Êwietle Boga Ojca.
Wa˚ne jest równie˚ abyÊmy przeczytali dalszy tekst, to, co Jezus mówi
o swoim cierpieniu, o Êmierci. Âw. Piotr
powiedzia∏: „Panie niech Ci´ Bóg broni.
Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Ucieczka od cierpienia jest ucieczkà
od Jezusa, oddzielenie si´ od Jezusa takiego jakim jest. Pan Jezus mu odpowiedzia∏: „Zejd˝ mi z oczu szatanie! JesteÊ
Mi zawadà, bo myÊlisz nie na sposób Bo˚y, lecz na ludzki”. Nie mo˚emy wyzna-

waç Jezusa jako ideologii, jako guru
w sekcie, (równie˚ Jezusa biorà za guru).
Jezus jest jedynym Zbawicielem Êwiata,
jedynym zdolnym do otwarcia drzwi naszego serca i duszy, jedynym kap∏anem.
Musimy Go przyjàç takim, jakim jest: Ja
jestem Drogà, Prawdà i ˙yciem. Jezus
pozostaje zjednoczony z Ojcem nawet
wtedy, gdy zostaje zabity i w ten sposób
tryumfuje. To jest przejÊcie do ofiarowania ˚ycia, to jest przejÊcie, w którym Jezus poprzez dusz´ mo˚e dzia∏aç. Ten, kto
nie przyjmie Jezusa w Jego pe∏ni, w Jego
jednoÊci z Ojcem w Duchu Âwi´tym, nie
naÊladuje Go dog∏´bnie, nie jest cz´Êcià
Jego KoÊcio∏a, bo nie jest Êwiàtynià,
w której mieszka Bóg w Trójcy Jedyny.
W takim cz∏owieku Jezus nie mo˚e nieustajàco ofiarowaç si´ Bogu Ojcu, nie
mo˚e dzia∏aç tak, jak dzia∏a∏ przez Aposto∏ów. Dlatego jest tak wa˚ne, abyÊcie
to zrozumieli. Matka Bo˚a wzywa nas,
abyÊmy ofiarowali swoje ˚ycie, aby mog∏a nas prowadziç do zjednoczenia
z ofiarà Jezusa, aby doprowadziç nas do
Êwiat∏a, w którym mieszka Bóg, aby nasze ˚ycie wesz∏o w ˚ycie Bo˚e.
Inny tekst z Pisma Âwi´tego to List
Êw. Paw∏a do Rzymian rozdzia∏ 12, 1-2:
„A zatem prosz´ was, bracia, przez mi∏osierdzie Bo˚e, abyÊcie dali cia∏a swoje na
ofiar´ ˚ywà, Êwi´tà, Bogu przyjemnà, jako wyraz waszej rozumnej s∏u˚by Bo˚ej”.
To jest wasz kult duchowy. „Nie bierzcie
wi´c wzoru z tego Êwiata, lecz przemieniajcie si´ przez odnawianie umys∏u,
abyÊcie umieli rozpoznaç, jaka jest wola
Bo˚a, co jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskona∏e”.
Nasze ofiarowanie przemienia nas,
sprawia, ˚e stajemy si´ podobnymi do
Boga, zanurzamy si´ w Bogu i Bóg poprzez nas si´ objawia. Kiedy osoba oddaje
si´ ca∏kowicie Bogu, Bóg zaczyna w niej
rozbudzaç wra˚liwoÊç duszy, zaczyna
przemieniaç t´ wra˚liwoÊç we wra˚liwoÊç
zdrowà, przemienionà i Duch Âwi´ty wtedy zaczyna dzia∏aç. Ale jednoczeÊnie budzi si´ i szatan, i przeszkadza, poniewa˚
nie chce aby cz∏owiek o˚y∏, aby ˚ycie Bo˚e wyp∏ywa∏o z cz∏owieka. Tak wi´c czego chcecie: spaç czy przebudziç si´? Na
tym etapie jest wa˚ne, aby uwolniç si´ od
strachu przed szatanem. Szatan istnieje.
W doÊwiadczeniach z Matkà Bo˚à wiemy
˚e, Ona nie chce nawet o nim pomyÊleç,
eliminuje go. Wiemy, ˚e on istnieje, ale
nasze dusze nie powinny si´ tym zajmowaç, nie powinny si´ go baç, gdy˚ je˚eli
si´ boimy jakiegoÊ fenomenu, w którym
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uobecnia si´ szatan jesteÊmy s∏abi. I kiedy
go widzimy wÊciek∏ego, mocnego wiedzmy, ˚e jest w kryzysie. Musimy wyrzuciç
go w pokoju, radoÊnie poniewa˚ Chrystus
króluje w nas. Zobaczcie i tutaj jest ofiara
– ja nale˚´ ca∏kowicie do Jezusa, ca∏kowicie poprzez Matk´ Bo˚à. Wtedy szatan nie
mo˚e mi nic zrobiç, mo˚e byç kimÊ, kogo
zwyci´˚´. Jest przebudzony, poniewa˚ Jezus dopuÊci∏ i zezwoli∏ na to przebudzenie.
Problem jest w tym, ˚e ludzie bojà si´ cierpienia, bojà si´ mu przeciwstawiç. Ten,
kto boi si´ podjàç cierpienie tonie, topi si´
w cierpieniu. Ofiarowanie oznacza przeciwstawienie si´ cierpieniu. Je˚eli chcecie, aby Jezus prowadzi∏ was ciàgle do
przodu, wy˚ej, g∏´biej, musi dopuÊciç
pewne cierpienia, przebudzenie, abyÊcie
z nich wyszli zwyci´sko. W ten sposób
uczestniczycie w ofierze Jezusa, w Jego
zwyci´stwie.
W dokumentach o liturgii eucharystycznej KoÊció∏ mówi, ˚e kap∏an celebruje w osobie Jezusa. Jezus w ca∏ej osobie kap∏ana musi si´ ukazaç jako „Drugi
Chrystus”. KoÊció∏ mówi, ˚e kap∏an powinien byç hostià ˚ywà, równie˚ i wierni
powinni byç ˚ywymi hostiami, powinni
uobecniç si´ na o∏tarzu a kap∏an powinien
ich ofiarowaç Bogu. W tym zawiera si´
celebrowanie Eucharystii. Zadaniem
g∏ównym kap∏ana jest ofiarowanie si´
i uczenie wiernych jak nale˚y uczestniczyç w ofierze Jezusa, nie tylko jako
w obrz´dzie, ale w taki sposób, aby tak samo jak kap∏an wierni ofiarowali si´
w czasie Eucharystii Bogu. W umys∏ach
wiernych takie poj´cie praktycznie nie istnieje. Czy pami´tacie proroczy sen Êw.
Jana Bosko, w którym mia∏ wizj´ KoÊcio∏a pod koniec wieku? Powsta∏ z tego obraz, który przedstawia ∏ód˝ miotanà falami burzy na morzu i u wejÊcia do portu
dwie kolumny. Na jednej z nich jest Hostia a na drugiej Matka Bo˚a. Kolumny
symbolizujà filary wiary i pewnoÊç, przez
którà si´ wchodzi do portu, a tak˚e mo˚liwoÊç zarzucenia kotwic, ∏ód˝ oznacza
KoÊció∏. I to jest podstawa: Eucharystia
i Maryja, których powinniÊmy si´ trzymaç. Wa˚ne jest abyÊcie to zrozumieli. Po
dzisiejszej waszej drodze krzy˚owej na
Kri˚evac i po tej konferencji spróbujcie
wejÊç we w∏asne wn´trze trwajàc przed
NajÊwi´tszym Sakramentem lub spacerujàc po ogrodzie czy lesie, tak, aby ca∏e
wasze jestestwo i dusza wyznawa∏a, proklamowa∏a za Êw. Piotrem, ˚e Jezus jest
Panem. Zobaczycie, ˚e b´dzie chodziç
w Êwietle. Dzi´kuj´. Amen

Serwis Rodzinny
Szturm do Nieba!
Czytajàc zapiski autobiograficzne
Êw. Ignacego Loyoli, dowiedzia∏em si´,
˚e gdy wa˚y∏y si´ losy zatwierdzenia
przez Stolic´ Apostolskà zak∏adanego
przez niego towarzystwa (zwanego pó˝niej Towarzystwem Jezusowym), Êw.
Ignacy postanowi∏ (w swoim stylu), dokonaç w tej wa˚nej dla niego sprawie
modlitewnego szturmu do Nieba, mianowicie zobowiàza∏ si´ do odprawienia
pewnej liczby Mszy Êw.
Do tej pory, gdy mówi∏em o tej sprawie,
zawsze pyta∏em si´ moich s∏uchaczy o jakà liczb´ Mszy Êw. chodzi∏o. Tak˚e teraz
zadaj´ ka˚demu z Was to samo pytanie.
Czyni´ to po to, abyÊcie mogli i Wy tak˚e
sprawdziç trafnoÊç swego rozeznania.
Moi dotychczasowi rozmówcy podawali najcz´Êciej liczb´ kilkudziesi´ciu lub
najwy˚ej 200, 300 Mszy Êw. Raz tylko
chyba ktoÊ poda∏ liczb´ 1000 Mszy Êw.
Teraz wi´c powiem Wam, jaka to by∏a
liczba w przypadku Êw. Ignacego: 3000
Mszy Êw. Tak, s∏ownie trzy tysiàce!
Szturm trwa∏ chyba prawie ca∏y rok,
w koƒcu jednak dzi´ki intensywnej modlitwie „przebito” Niebo: Towarzystwo
Jezusowe zosta∏o zatwierdzone.
Przedstawiam Wam t´ histori´ po to,
aby Was tak˚e prosiç a nawet b∏agaç,
o w∏àczenie si´ w taki „szturm”, w intencjach teraz dla nas najpilniejszych w Ziemi Âwi´tej. Chodzi o zorganizowanie
wieczystej Adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w Jerozolimie, rozwój kultu
Mi∏osierdzia Bo˚ego na ca∏ym Bliskim
Wschodzie, a mo˚e nawet wyproszenie
– w zwiàzku z Rokiem Eucharystycznym – zapowiadanego ju˚ wczeÊniej,
zwrotu Wieczernika. Nie musz´ chyba
Wam podkreÊlaç, jak wa˚ne sà to sprawy.
Ta myÊl przysz∏a mi podczas ostatniego (na prze∏omie roku) pobytu grupy
polskiej, dlatego, ˚e pewne sprawy idà
powoli, nieustannie si´ przeciàgajà,
uniemo˚liwiajàc – niestety – wykorzystanie tak wielu mo˚liwoÊci pomno˚enia
dobra a przede wszystkim wypraszania
pokoju dla tego regionu i ca∏ego Êwiata.
OczywiÊcie my tutaj staramy si´ czyniç
– zdaje si´ wszystko – co w naszej mocy, aplikujàc wiele Mszy Êw., ale niestety, ciàgle to za ma∏o. PomyÊla∏em wi´c,
˚e ratunek w Was, którzy jesteÊcie

w „szkole” Królowej Pokoju i jest Was
tak poka˝na liczba.
JeÊli w przypadku „szturmu” dokonanego przez Êw. Ignacego, dotyczàcego
jednego tylko zgromadzenia, chodzi∏o a˚
o 3000 Mszy Êw., to ile˚ wi´cej potrzeba
modlitwy i ofiary, gdy chodzi o dokonanie wielkich dzie∏ Bo˚ych w samej Ziemi
Âwi´tej, w sercu KoÊcio∏a. Wspominano
mi o takich „szturmach” przeprowadzanych w Medziugorju. RzeczywiÊcie czyta∏em o tym, ˚e Matka Bo˚a w chwilach
krytycznych, w pierwszych latach objawieƒ, prosi∏a parafian o pomoc, o nasilenie modlitw i wyrzeczeƒ, nawet czasowo
kosztem codziennych obowiàzków.
Swego czasu nasun´∏o mi si´ pewne
spostrze˚enie. Mianowicie, w ekonomii
twierdzi si´, ˚e „pieniàdz robi pieniàdz”.
Przez analogi´ mo˚na z ca∏à pewnoÊcià
powiedzieç, ˚e – na obszarze ducha
(w ekonomii niebieskiej) – tak˚e „∏aska
rodzi nowà ∏ask´”, tzn., ˚e wypraszajàc
jakàÊ ∏ask´ czy przyjmujàc darmo danà,
otwieramy si´ na inne ∏aski, i niejako,
sk∏aniamy Pana Boga do dalszego obdarowywania. On chce nieustannie obdarowywaç, jeÊli tylko znajdzie serca otwarte
– taka jest natura mi∏oÊci. W∏aÊnie takiego kalkulowania, niebiaƒskiego, ekonomicznego myÊlenia w sprawach duchowych nam potrzeba, bo przecie˚ tutaj
ostatecznie chodzi o wartoÊç niewymiernà – zbawienie nieÊmiertelnych dusz.
Âw. O. Maksymilian Kolbe w swoim
regulaminie ˚ycia napisanym na poczàtku
swego kap∏aƒstwa, w jednym z punktów
wyrazi∏ si´, ˚e nie opuÊci ˚adnej okazji do
uczynienia dobra a tak˚e, ˚e nie pozostawi ˚adnego uczynionego z∏a bez naprawienia go. Âw. Teresa od Dzieciàtka Jezus
tak˚e powiedzia∏a, i˚ nie dopuÊci, aby jakaÊ kropla krwi wylanej dla naszego zbawienia si´ zmarnowa∏a. A has∏o Êw. Ignacego Loyoli „Ad maiorem Dei gloriam!”
(na wi´kszà «wy∏àcznà» chwa∏´ Bo˚à)
o czym Êwiadczy, jak nie o jego maksymali˝mie w sprawach Bo˚ych.
PrzypowieÊç o zaradnym rzàdcy, tak
si´ koƒczy: „Pan pochwali∏ nieuczciwego rzàdc´, ˚e dobrze postàpi∏. Bo synowie
tego Êwiata roztropniejsi sà w stosunkach
z lud˝mi podobnymi sobie ni˚ synowie
Êwiat∏oÊci” (∑k 16,8). I dalej Pan Jezus
mówi: „Ja te˚ wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjació∏ niegodziwà mamonà,
aby gdy [wszystko] si´ skoƒczy, przyj´to
was do wiecznych przybytków” (∑k 16,9).
Tomasz‘a Kempis w swojej ksià˚eczce
„O naÊladowaniu Chrystusa” w usta Pa-
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na wk∏ada nast´pujàce s∏owa: „Któ˚ tak
gorliwie s∏u˚y mi i mnie s∏ucha, jak s∏u˚à
Êwiatu i panom jego? «Zawstyd˝ si´ Sydonie, rzek∏o morze; jeÊli chcesz wiedzieç
dlaczego, pos∏uchaj (Iz 29,4)»: Dla lichego stanowiska obiega si´ kawa∏ Êwiata,
dla ˚ycia wiecznego ledwie si´ krok zrobi.
Szuka si´ pod∏ego zysku, k∏óci haniebnie
o drobny pienià˚ek; dla marnej rzeczy,
dla n´dznej obietnicy wielu nie waha si´
dzieƒ i noc trudziç [4]. Dla dobra niezmiennie trwa∏ego, dla bezcennej nagrody, najwy˚szego zaszczytu i nieskoƒczonej
chwa∏y, o haƒbo! nawet ma∏ego l´kajà
si´ trudu! Zawstyd˝ si´ wi´c s∏ugo leniwy,
tak ∏atwo si´ skar˚àcy! Inni skorzej szukajà zguby w∏asnej, ni˚ ty swego zbawienia;
cieszà si´ bardziej u∏udà, ni˚ ty prawdà
wiecznà. Oni w swej nadziei doznajà rozczarowaƒ, lecz moja obietnica nigdy nie
zawodzi i temu, kto zaufa∏, nie pozwol´
odejÊç z niczym. Dam, co przyrzek∏em,
wype∏ni´ co powiedzia∏em, je˚eli wiernie
i do koƒca wytrwasz w mojej mi∏oÊci. Jestem nagrodà dla dobrych; doÊwiadczam
mocno wszystkich pobo˚nych” (III, 3).
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
g∏osi∏em rekolekcje dla Rycerstwa Niepokalanej w jednej z ∏ódzkich parafii.
Spotka∏em tam osob´, ocenionà przez
ksi´dza proboszcza jako bardzo pokornà
i dlatego wed∏ug niego wiarygodnà. Jej
troskà by∏a pomoc cierpiàcym w czyÊçcu. U˚ywa∏a ró˚nych Êrodków, aby wybawiç ich z czyÊçca. Prosi∏a tak˚e cierpiàce dusze w czyÊçcu o pomoc w robieniu taƒszych zakupów. Zaoszcz´dzone
w ten sposób pieniàdze odk∏ada∏a i potem zamawia∏a za nie Msze Êw.
Mówi´ tutaj o Mszach Êw., poniewa˚
nic innego nie idzie w parze z nimi, jeÊli
chodzi o wartoÊç – jest to Ofiara samego Pana Jezusa. Wiem, ˚e obecnie
w Polsce nie∏atwo jest ˚yç wielu rodzinom. Ale wiem tak˚e, ˚e niektórych staç
tutaj na wi´kszy wk∏ad. Ka˚dy natomiast
mo˚e nas wesprzeç dodatkowym, pe∏nym
uczestnictwem we Mszy Êw. JeÊli to czyni tylko w niedziel´ (chocia˚ wiem, ˚e b´dàcy w „szkole” Królowej Pokoju nie
ograniczajà si´ tylko do tego), niech idzie
na Msz´ Êw. w tygodniu. Ten, kto uczestniczy codziennie, mo˚e zdobyç si´ na
ofiar´ powtórnego, pe∏nego uczestnictwa
(z przyj´ciem Komunii Êw.), zgodnie
z wymaganym warunkiem, tj. uczestnictwem w ca∏ej Mszy Êw. Zresztà, cenna b´dzie dla nas ka˚da modlitwa, ka˚da ofiara,
na jakà b´dzie Was staç, i którà – przede
wszystkim – wska˚e Wasze serce. Ta

najdoskonalsza motywacja – z mi∏oÊci –
uczyni Wasz dar pi´knym i doskona∏ym, naprawd´ mi∏ym Panu Bogu.
Gdy b´dziecie mieli takie nastawienie,
to Pan Bóg przymno˚y Wam wiele takich
sytuacji, takich okazji, takich mo˚liwoÊci
zyskania bezcennych ∏ask, dla siebie i dla
ca∏ego Êwiata. Nagrodà za Waszà wspania∏omyÊlnoÊç (a radosnego dawc´ Pan
Bóg mi∏uje), b´dzie ÊwiadomoÊç wspó∏uczestnictwa w realizacji Bo˚ych planów
w Ziemi Âwi´tej – Ojczy˝nie naszego
Zbawiciela i Jego Matki Maryi, w sercu
naszej wiary, gdzie ˚yje KoÊció∏ Jerozolimski – Matka wszystkich koÊcio∏ów.
Tutaj, my chrzeÊcijanie, mamy swoje korzenie, o czym nie powinniÊmy nigdy zapominaç, poniewa˚ w przeciwnym wypadku zatracimy swojà to˚samoÊç. JeÊli
to nie b´dzie dla Was k∏opotliwe, mo˚ecie zg∏aszaç do Redakcji „Echa” informacje o podj´tych przez Was postanowieniach, abyÊmy majàc orientacj´ co do
wielkoÊci Waszego wk∏adu, lepiej wiedzieli co powinniÊmy czyniç dalej.
Na koƒcu musz´ Wam powiedzieç, ˚e
widzàc pilnà potrzeb´ jak najrychlejszej
Bo˚ej ingerencji w pewne sprawy, prosi∏em Go o dokonanie tego w oparciu
o wyproszone w przysz∏oÊci ∏aski. JeÊli
wys∏ucha rzeczywiÊcie tej proÊby, to musimy bezwzgl´dnie ten d∏ug sp∏aciç,
oczywiÊcie z wielkà radoÊcià.
Wiem, ˚e Pan Bóg wkracza w nasze
˚ycie ze swojà Wszechmocà wtedy, gdy
my uczynimy wszystko co w naszej
mocy, majàc jednoczeÊnie nieograniczonà ufnoÊç w t´ Jego Wszechmoc. Do
przyj´cia takiej postawy – wykorzystania wszelkich mo˚liwoÊci wyproszenia
Bo˚ej ∏aski – goràco Was zach´cam.
B∏ogos∏awi´ was z Ziemi Âwi´tej!
o. Kazimierz F
P.S. W ostatnim czasie, mocno zmaterializowanym, modne sà ró˚nego rodzaju
inwestycje, lokaty, gromadzenie i pomna˚anie pieni´dzy w taki sposób, aby przynosi∏y jak najwi´ksze procenty. Dlaczego
by nie zainwestowaç „wdowiego grosza”
w procenty wieczne i niebieskie, a mo˚e
w ramach Wielkiego Postu jako wynagrodzenie zamówiç intencj´ wymienionà
przez o. Kazimierza? „Gromad˝cie sobie
skarby w niebie...” – mówi Pismo Âw. i to
sà te inwestycje niebieskie, których „ani
mól, ani rdza nie niszczà, ani z∏odziej nie
ukradnie. Bo gdzie jest twój skarb tam b´dzie i serce twoje” Mt 6,19. Zorganizujmy
si´ w tym czasie ∏aski – Wielkiego Postu –
i nie zwlekajmy z zamówieniem Mszy Êw.

w tej intencji w jak najszybszym czasie.
Jest nas wi´cej – Czytelników Echa – ni˚
liczba zamówionych Mszy Êw. przez Êw.
Ignacego. Nie ˚a∏uj funduszy na rozwój
swej i bli˝niego duszy, a otrzymasz stokrotnie. ˙ycie wieczne – to lokata o najwy˚szym procencie!
Ewa

ECHO Echa
Chleb
Wielu Czytelników po powrocie z Medziugorja wspomina, mo˚na rzec z nostalgià, smak swojskiego chleba pieczonego
przez Gospodynie w Medziugorju. „Przy
takim chlebie to mo˚na poÊciç” – mówià
jedni, inni natomiast ˚e; „co za rarytasy,
to nie jest post, trzeba si´ umartwiaç”.
A mo˚e Matka Bo˚a pragnie, aby post by∏
dla nas przyjemnoÊcià i radoÊcià?
Dlatego na pozosta∏y czas Wielkiego Postu proponujemy przepis na chleb, który jedzà uczestnicy rekolekcji „Postu i modlitwy” w Marcinkowie u o. Rajmunda.
Przepis na chleb:
1 kg màki pszennej • 1 szklanka màki
kukurydzianej • 1 szklanka p∏atków
owsianych • 1 ∏y˚ka soli • 2 ∏y˚ki cukru •
2 ∏y˚ki oleju • 1/3 ma∏ej kostki dro˚d˚y •
4 szklanki ciep∏ej wody
Wszystko wymieszaç, dobrze wyrobiç
i pozostawiç do wyroÊni´cia. Po wyroÊni´ciu wy∏o˚yç na blach´ wysmarowanà
olejem i piec w tem. 180 stopni C przez
godzin´. Smacznego – poÊçmy sercem –
pijàc chleb i jedzàc herbat´.

Kàcik wydawniczy
Pietro Zorza
Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie
(Wznowienie)
Ksià˚ka ta jest owocem dziesiàtek Êwiadectw zebranych w Medziugorju otrzymanych od osób dobrze
mi znanych, którym mo˚na zaufaç ze
wzgl´du na ich uczciwoÊç i szczeroÊç. Jako, ˚e wszystkie Êwiadectwa dotyczà wydarzeƒ, które mia∏y i nadal majà miejsce
w Medziugorju, czasami si´ powtarzamy,
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aby ukazaç ich wartoÊç. Poprzez porównanie Êwiadectw Czytelnik b´dzie mia∏
szans´ zobaczenia ca∏oÊci opisywanych
w ksià˚ce wydarzeƒ. KoÊció∏ jest otwarty
na te wydarzenia, nawet jeÊli ostateczna
decyzja nie zosta∏a jeszcze podj´ta, co my
ca∏kowicie akceptujemy i oczekujemy na
ich koƒcowe potwierdzenie.
Objawienia nie sà czymÊ niezwyk∏ym
w naszym wieku. Przypominajà nam one,
˚e Boskie interwencje, które zakoƒczy∏y
si´ wraz z ostatnim Aposto∏em, nigdy nie
podda∏y w wàtpliwoÊç prawd objawionych, ale zawsze wzywa∏y chrzeÊcijan do
nawrócenia, pojednania si´ z Bogiem
i lud˝mi. Pozosta∏e or´dzia sà namowà do
podà˚ania w kierunku nawrócenia do Boga. Ju˚ od pewnego czasu Arcybiskup
Splitu jest Êwiadomy, ˚e w ciàgu zaledwie
kilku lat fenomen Medziugorja uczyni∏
wi´cej ni˚ 40 lat dzia∏alnoÊci duszpasterskiej w ca∏ej Jugos∏awii.
Apele Maryi Dziewicy sà gorzkie dla
nas wszystkich. „Ju˚ od lat was wzywam..., od lat wzywam do nawrócenia
waszych serc..., od lat wzywam do pokuty, do modlitwy sercem..., ale wy wcià˚
pozostajecie zbyt zimni!”. Zimni i zatwardziali, jak ci, którzy pot´pili Chrystusa pomimo ujrzenia znaków.
W tych latach na przekór wszystkim
lokalnym, politycznym i koÊcielnym przeciwnoÊciom Medziugorje niezauwa˚alnie,
ale i nieprzerwanie podbija ca∏y Êwiat.
Autor

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 13
Zielone Âwiàtki 1985 r.
V. Fossamana 23 T. 0376-340.418
46030 S. Giorgio di Mantova
„Synu, pos∏uchaj napomnieƒ ojca i nie
odrzucaj nauk swej matki” (Prz 1, 8).
„Jam Matka pi´knej mi∏oÊci i bogobojnoÊci, i poznania i nadziei Êwi´tej” (Syr
24, 18 Wlg).
Do wszystkich braci i sióstr, którzy ugasili pragnienie w jednym Duchu i cieszà
si´ serdecznà troskà Oblubienicy Ducha.
Obchodzimy Zielone Âwi´ta. Duch
Âwi´ty przekazuje w tym skromnym pisemku s∏owa, jakie Jego Oblubienica
skierowa∏a do parafii, którà sama sobie
wybra∏a. Jej s∏owa przeobrazi∏y t´ parafi´ tak, ˚e dziÊ jaÊnieje przed nami jako
prawdziwa wspólnota apostolska, stajàc

si´ wzorem dla ca∏ego KoÊcio∏a.
Jej macierzyƒskie napomnienia odznaczajà si´ iÊcie ewangelicznà skutecznoÊcià, od pó∏tora roku prowadzàc wspólnot´ drogà nawrócenia. Uczy Ona duszpasterzy, aby nie poprzestawali na ogólnym
nauczaniu wiernych, lecz aby wspierali
ich dobrymi i stanowczymi radami, wielkodusznie i w zgodzie z katechizmem,
tak samo, jak post´puje mama wobec
swych dzieci, „pouczajàc, przestrzegajàc,
napominajàc”. Rozpocz´∏a dzie∏o duchowego kierownictwa, podczas gdy my
skar˚ymy si´ na brak kierowników duchowych nape∏nionych Duchem Âwi´tym, którzy zawsze byliby gotowi dawaç.
O tym, i˚ Matka Bo˚a skupi∏a si´ na
dziele kszta∏towania sumieƒ Êwiadczy
fakt, ˚e mniej wi´cej od zesz∏ego listopada nie daje ju˚ ogólnych or´dzi, ale
wskazówki dla parafii (zob. Medziugorje
nr 5) i ˚e nie mo˚na ju˚ zadawaç Jej pytaƒ za poÊrednictwem Jeleny, poniewa˚
od 3 czerwca 1984 r. Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e zwraca si´ do niej wy∏àcznie
po to, by wraz z grupà wprowadziç jà na
drog´ uÊwi´cenia.
Je˚eli pójdziemy drogà wskazanà przez
Maryj´ w Medziugorju, „my tak˚e staniemy si´ Êwiadkami Nowego Zes∏ania Ducha Âwi´tego, które si´ tam rozpocz´∏o,
osiàgajàc nieoczekiwane wyniki i rozmiary”. „Znaki czasów”, które sà dla wszystkich czasów, rzucajà si´ w oczy: cuda, jakich dokonuje Ewangelia g∏oszona prostaczkom, niewidomi, którzy odzyskujà
wzrok, nies∏yszàcy, którzy zaczynajà s∏yszeç, inwalidzi, którzy zaczynajà chodziç:
nag∏e nawrócenia oraz krzy˚, którego ˚niwem sà rzesze nowych uczniów, ale te˚
cierpienia, odrzucenie i szyderstwo…
Nie ka˚my jednak czekaç Matce, która
pragnie do nas przemówiç.
9 maja 1985 r.: „Drogie dzieci! Nie
wiecie, jak wielkie Bóg zsy∏a wam ∏aski. Nie chcecie dzia∏aç w tych dniach,
kiedy Duch Âwi´ty w szczególny sposób
na was oddzia∏uje. Wasze serca zaprzàtni´te sà ziemskimi sprawami i one was
zajmujà. Serca swoje zwróçcie ku modlitwie i dà˚cie do tego, by Duch Âwi´ty
zstàpi∏ na was. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Tak, pe∏na ∏aski zna ∏aski, które odrzucamy, wie, ile okazji straciliÊmy, poniewa˚ nie otworzyliÊmy si´ na Boga, nie
poÊwi´ciliÊmy Mu czasu na modlitwie
i w ten sposób nie sp∏yn´∏o na nas nic
Boskiego, ale pozostaliÊmy bezsilni,
pró˚ni, przywiàzani do ziemi. Jak inne,

promienne, natchnione stanie si´ nasze
˚ycie, je˚eli pozwolimy Bogu, by nim
pokierowa∏. Nie zmarnujmy czasu przed
Zielonymi Âwi´tami, gdy˚ jest to okres
szczególnie sprzyjajàcy rozpoÊcieraniu
si´ Ducha. Diabe∏ mami nas mnóstwem
trosk, potrzeb, pogonià za ulotnymi rzeczami i przekonaniem, ˚e nigdy nie zdo∏amy uwolniç si´ od grzechu, a przecie˚
wystarczy, jeÊli otworzymy si´ z wiarà
na wszechmocne dzia∏anie Boga, które
wszystko zmienia.
16 maja: „Drogie dzieci! Wzywam was
do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy Êw. Pragn´, by Msza Êw.
by∏a prze˚yciem Boga. Pragn´ szczególnie powiedzieç m∏odym: bàd˝cie otwarci
na Ducha Âwi´tego, gdy˚ Bóg chce was
przygarnàç do siebie w tych dniach,
w których dzia∏a szatan! Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Co to znaczy: aktywna modlitwa? Nie
jest to modlitwa wy∏àcznie nakazana,
zwyczajowa, mechaniczna, ale modlitwa, w której szuka si´ Boga i Jego woli, odgaduje Jego zamys∏y, b∏agajàc Go
o ∏ask´. „W modlitwie trzeba wyra˝niej
dostrzec ˚ycie” – mówi Jelena, – „to, jak
powinniÊmy prze˚ywaç naszà konkretnà
sytuacj´”.
W Wielki Czwartek 1984 r. Matka Bo˚a mówi∏a o „aktywnym sumieniu, potrzebnym, aby staç si´ silniejszym od z∏a:
modliç si´ co rano i odczytywaç fragment Pisma Âwi´tego; zasadziç S∏owo
Bo˚e w waszych sercach i piel´gnowaç
je przez ca∏y dzieƒ, zw∏aszcza w chwilach próby”. Taka modlitwa nieustannie
okreÊla i prostuje nasze dzia∏ania, kierujàc je wprost ku Bogu.
Co zaÊ oznacza uczestniczyç we Mszy
Êw. w taki sposób, aby doÊwiadczaç Boga? „Przygotowaç si´ do niej, pragnàç jej,
poniewa˚ w czasie Mszy Êw. sam Jezus
nam si´ ofiarowuje”. JeÊli idziemy na
Msz´ Êw. bez przygotowania, bez dzi´kczynienia, nie przyst´pujàc do Komunii
Êw., lepiej zostaƒmy w domu, bo w przeciwnym razie nasze serce twardnieje (o.
Tomislav). W Medziugorju przygotowania do Mszy Êw. rozpoczynajà si´ godzin´ wczeÊniej, odmówieniem dwóch cz´Êci Ró˚aƒca, po których nast´puje 7 razy
Ojcze Nasz, ZdrowaÊ Maryjo i Chwa∏a
Ojcu oraz inne modlitwy w zale˚noÊci od
dnia. „Pewien w∏oski ksiàdz” – opowiada
o. Slavko, – „przeniós∏ ten zwyczaj z Medziugorja do swojej parafii i okaza∏o si´,
˚e na takà Msz´ Êw. przychodzi najwi´cej
ludzi”. Tylko w ten sposób mo˚emy
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w czasie Mszy Êw. odnale˝ç Pana i wzrastaç w ˚yciu chrzeÊcijaƒskim, stajàc si´
darem, podobnie jak On: „bierzcie i jedzcie wszyscy”: jestem gotów dla wszystkich. Podobnie otwarcie si´ na Ducha
Âwi´tego, którego Maryja domaga si´ od
m∏odych, oznacza wyzbycie si´ wszelkich
Êwiatowych przywiàzaƒ, aby móc ws∏uchiwaç si´ w samego tylko Pana. W taki
sposób mo˚na pokonaç szatana, atakujàcego nas teoriami i pokusami Êwiata, których wyrzekliÊmy si´ na chrzcie Êw.
25 maja: Drogie dzieci! W tych
dniach usilnie was wzywam, byÊcie
otworzyli serca Duchowi Âwi´temu.
Szczególnie w tych dniach Duch Âwi´ty oddzia∏ywuje na was. Otwórzcie
serca i ofiarujcie swe ˚ycie Jezusowi,
by On wp∏ynà∏ na wasze serca i umocni∏
was w wierze. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Duch Âwi´ty i Duch Jezusa, poprzez
którego Jezus dzia∏a w nas: dlatego o Duchu i o Jezusie mówimy jako o Jednym.
W∏aÊnie w tych dniach Duch staje si´ widzialny i dzia∏a poprzez tych, którzy Go
przyjmujà i sà Nim nape∏nieni: jak wielka to odpowiedzialnoÊç wzgl´dem innych! Wed∏ug Piotra Jezus wyniesiony do
chwa∏y zes∏a∏ obiecanego Ducha, „którego sami widzicie i s∏yszycie” (Dz 2, 34):
widzieli Go i s∏yszeli w Jego uczniach!
Oddaç swe ˚ycie Jezusowi oznacza pozwoliç, by pokierowa∏ nim Jego Duch,
˚yç za Jego spraw´: wtedy, za naszym poÊrednictwem, nawróci On i poprowadzi
ku Êwiat∏u wiele dusz; nasza wiara zaÊ stanie si´ niez∏omna, mimo prób, na jakie codziennie jest wystawiana.
„Droga Matko” – zapyta∏a Jelena, –
„jak Jezus móg∏ modliç si´ przez ca∏à
noc i si´ nie znu˚yç?”. Maryja odpowiedzia∏a: „Odczuwa∏ wielkie pragnienie
Boga i zbawienia dusz”.
A oto kilka najÊwie˚szych wiadomoÊci
z Medziugorja. 7 maja Matka Bo˚a po˚egna∏a si´ z Ivankà: wraz z Mirjanà zosta∏a ona teraz pozbawiona widoku Maryi,
którà jako pierwsza zobaczy∏a 24 czerwca 1981 r. O. Slavko opowiada:
6 maja: Matka Bo˚a objawi∏a si´ na
dwie minuty Vickce, Jakovowi, Marii
i Ivance. Potem, przez kolejne 8 minut
rozmawia∏a jeszcze z samà tylko Ivankà.
W tym czasie Matka Bo˚a objawi∏a jej
dziesiàtà tajemnic´ i skoƒczy∏a opowiadaç o przysz∏oÊci Êwiata. Potem powiedzia∏a, ˚e nazajutrz oczekuje jej samej.
7 maja: Ivanka mia∏a objawienie u siebie w domu. O. Slavko tak je relacjonuje

wg przekazu Ivanki: „Jak zawsze Matka
Bo˚a pozdrowi∏a mnie s∏owami: – Niech
b´dzie pochwalony Jezus Chrystus, a ja
odpowiedzia∏am: – Teraz i na wieki.
Przebywa∏a ze mnà przez godzin´. Nigdy jeszcze nie widzia∏am Jej równie
pi´knej. By∏a taka czu∏a i pi´kna… Mia∏a na sobie przepi´knà szat´, która lÊni∏a
jak z∏oto i srebro. Razem z Nià byli te˚
dwaj anio∏owie w takich samych szatach.
Brak mi s∏ów, aby opisaç ca∏e to pi´kno.
Takie chwile trzeba prze˚yç samemu.
Zapyta∏a, czego w tej chwili pragn´
najwi´cej. – Zobaczyç mojà ziemskà mam´ (która zmar∏a dwa miesiàce przed objawieniami w 1981 r.) – odpowiedzia∏am. Obdarzy∏a mnie uÊmiechem i oto
ukaza∏a mi si´ moja matka. Zobaczy∏am jà. UÊmiecha∏a si´. Maryja powiedzia∏a, abym wsta∏a. Moja matka obj´∏a
mnie i uca∏owa∏a, mówiàc: – Córeczko,
jestem z ciebie taka dumna! Poca∏owa∏a
mnie raz jeszcze i odesz∏a. Wtedy Maryja odezwa∏a si´: – Moja droga córko, to
nasze ostatnie spotkanie. Nie smuç si´,
poniewa˚ b´d´ do ciebie przychodzi∏a
w ka˚dà rocznic´ (objawieƒ).
Nie myÊl, ˚e zrobi∏aÊ coÊ z∏ego i ˚e dlatego przestan´ przychodziç. Plany, jakie
mieliÊmy wobec ciebie mój Syn i Ja, wype∏ni∏aÊ ca∏ym sercem. Nikt na ca∏ym
Êwiecie nie dostàpi∏ takich ∏ask, jak ty
i twoi bracia (widzàcy). Musisz byç szcz´Êliwa. Jestem twojà matkà. Kocham ci´
ca∏ym sercem, Ivanko. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzia∏aÊ na moje wezwanie i na wezwanie mojego Syna, ˚e okaza∏aÊ tyle cierpliwoÊci i ˚e zosta∏aÊ z nami do koƒca. Moja
córko, powiedz swoim przyjacio∏om, ˚e
mój Syn i Ja b´dziemy z wami zawsze,
gdy b´dziecie nas potrzebowali. – Ivanka
poprosi∏a Matk´ Bo˚à o pozwolenie, by
mog∏a Jà poca∏owaç i Maryja si´ zgodzi∏a.
Potem oddali∏a si´ powoli”. Wraz z up∏ywem czasu Ivanka coraz dotkliwiej odczuwa brak widoku Maryi. Vicka ofiarowa∏a
si´ jej pomóc, modlàc si´ razem z nià. Teraz przebywa w Mostarze.
I jeszcze poufna wiadomoÊç od Mirjany, którà Jelena odwiedzi∏a w Sarajewie… tajemnice majà si´ dope∏niç
w tym pokoleniu, za jej ˚ycia.
Kard. Ballestrero, przewodniczàcy
Konferencji Biskupów W∏oskich, zezwoli∏ na publiczne spotkanie na temat Medziugorja w Turynie: Teatr Nowy p´ka∏
w szwach. Drugie spotkanie odb´dzie si´
16 czerwca. Biskup Modeny równie˚ wyda∏ zgod´ na podobne zebranie: przyby∏y
t∏umy, by∏ te˚ o. Rastrelli. Inni biskupi

tak˚e zaczynajà dzia∏aç. Planowana jest
wizyta w Medziugorju 50 ambasadorów
przebywajàcych na sta∏e w Rzymie.
Pami´tajcie: w parafii, w ka˚dy piàtek
o 19.30, Ró˚aniec, nieszpory, Msza Êw.,
or´dzie!
Don Angelo

Od Redakcji
iech blask bijàcy od Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego oÊwieci
mroki codziennoÊci, natchnie
serca nadziejà wiecznoÊci i ubogaci ˚ycie
wiarà i mi∏oÊcià. W dzieƒ Zmartwychwstania Pana pragniemy wspólnie z wami dzieliç t´ radoÊç. ˙yczymy obfitoÊci ∏ask wyp∏ywajàcych ze ¸ród∏a ˙ycia, którym jest
Chrystus, a tak˚e wejÊcia w Jego Misterium i coraz wi´kszego upodobniania si´
do Niego! Weso∏ego Alleluja!

N

13 marca o godz. 10.00 w koÊciele Êw. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie, sprawowana
b´dzie ofiara Mszy Êw. za Êp. Czesi´ i Mariana
Mirkiewicz, don Angelo i Mari´ Balewiczowà.
Serdecznie zapraszamy.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko 21.09-30.09 2005r.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsy∏anie do
Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem
w celu wys∏ania informacji.
24 marca w Wieki Czwartek w Jerozolimie,
w Wieczerniku, 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.
Numer automatu, pod którym mo˚na us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
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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