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Or´dzie z 25 kwietnia 2005
„Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ
wzywam was, abyÊcie odnowili
modlitw´ w waszych rodzinach.
Niech poprzez modlitw´ i czytanie
Pisma Âwi´tego wejdzie do waszych rodzin Duch Âwi´ty, który
was odnowi. W ten sposób staniecie si´ nauczycielami wiary
w swojej rodzinie. Poprzez modlitw´ i waszà mi∏oÊç, Êwiat wkroczy
na lepszà drog´ i zapanuje w nim
mi∏oÊç. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Nauczyciele wiary
W or´dziu marcowym Matka Bo˚a
wzywa∏a nas do mi∏oÊci: mi∏ujcie si´ mi∏oÊcià Bo˚à. Mi∏oÊç Bo˚a jest silniejsza
ni˚ Êmierç. Mi∏oÊç Bo˚a, wskrzesza
umar∏ych i mo˚e wskrzesiç w nas wszystko, co obumar∏o, obudziç wszystko, co
jest w stanie uÊpienia. Matka Bo˚a przychodzi w∏aÊnie po to, by obudziç nas
z duchowego snu i odr´twienia. Wielu si´
przebudzi∏o, wiele osób powa˚nie potraktowa∏o Ewangeli´ i S∏owo Bo˚e, wielu
ludzi zacz´∏o prze˚ywaç wiar´, która by∏a w nich uÊpiona. Wielu, albo prawie
wszyscy wiedzà, co nale˚y zrobiç, ale nie
znajdujà si∏. Przybywajàc tutaj do Matki
Bo˚ej odnale˝li owà si∏´, odnale˝li ch´ç
modlitwy. Ich uÊpiona wola zosta∏a przebudzona. Wszyscy potrzebujemy przebudzenia. Tak jak rano budzimy si´ ze snu,
winniÊmy przebudziç si´ ze snu duchowego. Âwiat nas usypia, zaÊlepia nas,
byÊmy nie widzieli, ˚e zostaliÊmy stworzeni do wiecznoÊci, a nie dla Êwiata; zostaliÊmy stworzeni do ˚ycia Bo˚ego.
W tym or´dziu Matka Bo˚a zwraca si´ w sposób szczególny do rodzin.
Zaprasza nas, byÊmy odnowili modlitw´
w naszych rodzinach. Ona, jako Matka,
dobrze wie, ˚e rodziny sà dziÊ szczególnie zagro˚one. Rodzina jest sanktuarium
ka˚dego cz∏owieka, poniewa˚ w rodzi-
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nie cz∏owiek rodzi si´, wzrasta, wychowuje si´, otrzymuje wszystkie wartoÊci,
które rodzice winni przekazywaç swym
dzieciom. JeÊli rodzina ulega zniszczeniu, trudno b´dzie ˚yç i wytrwaç na drodze Bo˚ej.
DziÊ wiele si´ mówi o ró˚nych kryzysach, ale najwi´kszy kryzys prze˚ywajà rodziny. Rodzina atakowana jest
z ró˚nych stron i dotkni´ta jest ró˚norakim z∏em, które chce jà zniszczyç, jej
wspólnot´ i pokój. WartoÊci, które proponuje Êwiat, sà atrakcyjne i przyjemne, lecz
niszczà samo serce ˚ycia i rodziny. Telewizja zaj´∏a miejsce modlitwy. To nie jest
wina telewizji, bo zawsze mo˚na wy∏àczyç program, problem w tym, ˚e nie jesteÊmy wolni, lecz zniewoleni. PowinniÊmy zastanowiç si´: co jest na pierwszym
miejscu w naszym ˚yciu? Czemu daliÊmy
w naszym ˚yciu pierwszeƒstwo?
JeÊli mi∏ujemy samych siebie, jeÊli
mi∏ujemy w∏asnà rodzin´, pos∏uchamy
wezwania NajÊwi´tszej Maryi Panny:
„Niech poprzez modlitw´ i czytanie Pisma Âwi´tego wejdzie do waszych rodzin Duch Âwi´ty, który was odnowi”.
Modliç si´ s∏owami Pisma Âwi´tego, to
znaczy byç na dobrej drodze, budowaç
na najsolidniejszym fundamencie, czerpaç modlitw´ z najlepszego ˝ród∏a. Nasz
Bóg nie milczy. Przemawia do nas s∏owami Pisma Âwi´tego, na wiele innych
sposobów. Nasz Bóg mówi do nas przez
Maryj´, która dzisiaj tu si´ objawia,
w naszych czasach. Kto Jej s∏ucha, modli si´, kto pozwala si´ wychowywaç
i prowadziç S∏owu Bo˚emu, b´dzie potrafi∏ prowadziç i wychowywaç innych.
Tak mówi Matka Bo˚a: staniecie si´ nauczycielami wiary w waszych rodzinach. W sposób szczególny zwraca si´
do rodziców, zach´cajàc ich, by stali si´
Êwiadkami wiary.
Âw. Franciszek Salezy mówi∏,
zwracajàc si´ do rodziców: „Kiedy nie
mo˚ecie ju˚ rozmawiaç o Bogu z waszymi dzieçmi, rozmawiajcie z Bogiem
o waszych dzieciach”.
Przede wszystkim módlmy si´ z Matkà Bo˚à i do Matki Bo˚ej za rodziców, by
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Totus Tuus
– na wiecznoÊç!

nie rezygnowali z prowadzenia dzieci
drogà wiary, nawet gdy im si´ wydaje, ˚e
brak im si∏, nawet jeÊli im si´ wydaje, ˚e
dzieci ich przesta∏y s∏uchaç. Uczmy si´ tu
od Matki Bo˚ej. Ona mówi, zach´ca, wychowuje, chocia˚ jeszcze tak wielu ludzi
Êpi, nie s∏yszy i nie chce si´ obudziç.
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju i Matko naszych rodzin! W szczególny sposób prosz´ Ci´, dziÊ za rodziny,
w których nie ma modlitwy, nie ma pokoju, nie ma mi∏oÊci. Prosz´ Ci´, za
wszystkie rodziny chrzeÊcijaƒskie, które
jeszcze Êpià i nie znajdujà si∏, aby zacz´∏y zwracaç si´ do Boga i do Twego Serca przepe∏nionego ∏askami. Czuwaj nad
nami wszystkimi i nie zniech´caj si´ nami. Prowad˝ nas i bàd˝ blisko nas, którzy
jeszcze pozostajemy na tym ∏ez padole,
na tej pustyni, gdzie ∏akniemy i pragniemy prawdziwego pokoju i mi∏oÊci. Odnajduj nas Maryjo i nie opuszczaj nas. Za
wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju was
wszystkich, wasze rodziny niech chroni
od wszelkiego z∏a Bóg Wszechmogàcy,
Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Papie˚e
Wiele komentarzy, artyku∏ów, wiadomoÊci zalewa Êwiat w ostatnim czasie
w zwiàzku z wydarzeniami, które prze˚ywamy. Aby si´ nie powtarzaç ograniczamy si´ tylko do zaakcentowania pewnych faktów.
„Ale ledwo Papie˚ umar∏, ju˚ drugi
zajmuje jego miejsce. Kapitanowie zebrawszy si´ razem wybrali Papie˚a tak
szybko, ˚e wieÊç o Êmierci zbieg∏a si´
z wiadomoÊcià o wyborze nast´pcy. Nieprzyjaciele zaczynajà traciç ducha”.
Fragment ten pochodzi z dobrze znanej wizji Êw. Jana Bosko (XIX w.), którà
mia∏ na temat sytuacji KoÊcio∏a w Êwiecie. Dla zobrazowania równie˚ sytuacji
i dla lepszego zrozumienia „dziejów”
przedstawiamy profetyczny wiersz Juliusza S∏owackiego (Ossolineum 1987)
o s∏owiaƒskim Papie˚u – z perspektywy
czasu jak˚e wydaje si´ on aktualny – oraz
hymn z Godziny Czytaƒ o Êw. Benedykcie, wymowny tekst do wyboru nowego
Papie˚a Benedykta XVI, w tygodniu,
w którym KoÊció∏ czci w szczególny sposób Dobrego Pasterza.

PoÊród niesnasek
Pan Bóg uderza
PoÊród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla S∏owiaƒskiego oto Papie˚a
Otworzy∏ tron,
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W∏och,
On Êmia∏o, jak Bóg, pójdzie na miecze;
Âwiat mu – to proch!
Twarz jego s∏owem rozpromieniona,
Lampà dla s∏ug,
Za nim rosnàce pójdà plemiona
W Êwiat∏o – gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –
JeÊli rozka˚e, to s∏oƒce stanie,
Bo moc – to cud!
On si´ ju˚ zbli˚a – rozdawca nowy
Globowych si∏:
Cofnie si´ w ˚y∏ach pod jego s∏owy
Krew naszych ˚y∏;
W sercach si´ zacznie Êwiat∏oÊci Bo˚ej
Strumienny ruch,

Co myÊl pomyÊli przezeƒ, to stworzy,
Bo moc – to duch.
A trzeba˚ mocy, byÊmy ten Paƒski
D˝wign´li Êwiat:
Wi´c oto idzie Papie˚ S∏owiaƒski,
Ludowy brat; –
Oto ju˚ leje balsamy Êwiata
Do naszych ∏on,
Hufiec anio∏ów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda mi∏oÊç, jak dziÊ mocarze
Rozdajà broƒ,
Sakramentalnà moc on poka˚e,
Âwiat wziàwszy w d∏oƒ.
Go∏àb mu s∏owa usty wyleci,
Poniesie wieÊç,
Nowin´ s∏odkà, ˚e Duch ju˚ Êwieci
I ma swà czeÊç;
Niebo si´ nad nim pi´kne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na tronie stanà∏ i tworzy
I Êwiat i tron.
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy g∏os,
˙e duchy pójdà w cele ostatnie
Przez ofiar stos;
Moc mu pomo˚e sakramentalna
Narodów stu,
˙e praca duchów b´dzie widzialna
Przed trumnà tu.
Wszelkà z ran Êwiata wyrzuci zgni∏oÊç,
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali mi∏oÊç
I zbawi Êwiat;
Wn´trza koÊcio∏ów on powymiata,
OczyÊci sieƒ,
Boga poka˚e w twórczoÊci Êwiata,
Jasno, jak w dzieƒ.
Juliusz S∏owacki

Hymn z Godziny Czytaƒ
o Êw. Benedykcie
Patron Europy (11 lipca)
1. Gdy nadszed∏ koniec dawnego
porzàdku
I nowa ziemia rodzi∏a si´ w bólu,
Stanà∏eÊ, ojcze, na czasów granicy,
By chroniç dobro.
2. Pos∏uszny mocy Bo˚ego wezwania
I do proroków podobny natchnieniem,
Poszed∏eÊ drogà pokory i ∏adu
Paƒskiego Prawa.
3. Dla wielu ludzi spragnionych pokoju
Przez w∏asne ˚ycie przyk∏adem si´ sta∏eÊ
Szukania Boga i Jego mi∏oÊci
We wszystkich braciach.

4. I dzisiaj tak˚e przychodzi nieznane,
A Êwiat jest pe∏en zam´tu i k∏amstwa;
Za twà przyczynà niech Pan nam uka˚e
W∏aÊciwà Êcie˚k´.
5. NajÊwi´tszej Trójcy niech b´dzie
podzi´ka
Za Benedykta i jego nauk´;
Niech Europa swà jednoÊç odnajdzie
Przez wiar´ w Boga. Amen

Teraz wszystko si´ skoƒczy∏o
A oto przyk∏ad mo˚na nazwaç „poÊmiertnej refleksji” o Janie Pawle II nades∏anej drogà internetowà nieznanego
autorstwa.
Teraz wszystko si´ skoƒczy∏o.
I trud si´ skoƒczy∏, i cierpienie si´ skoƒczy∏o, i samotnoÊç si´ skoƒczy∏a. Skoƒczy∏a si´ ta pielgrzymka, ale d∏ugo w´drowaliÊmy razem.
Wasze miasta, do których przyje˚d˚a∏em, na par´ dni stawa∏y si´ koÊcio∏ami. I wy stawaliÊcie si´ KoÊcio∏em. Znowu ∏àczy∏a was wspólna sprawa i potrafiliÊcie mówiç jednym g∏osem. Znowu mogliÊcie zobaczyç, ile was jest. SzliÊcie do
mnie jak plemiona w pochodzie. Wszystko, co potrzebne, mieliÊcie ze sobà – wasze okrycia, ˚ywnoÊç, wod´, wasze dzieci. DziwiliÊcie si´, jak ma∏o potrzeba, ˚eby iÊç. Z kocami i plecakami wchodziliÊcie ufnie w ciemnoÊç B∏oƒ, które rano
mia∏y staç si´ o∏tarzem, i uk∏adaliÊcie si´
do p∏ytkiego snu na trawie. Na wielkich
placach ÊcieliliÊcie dzieciom poduszki.
ZbieraliÊcie po mieÊcie przyjezdnych –
obcych przecie˚ i innych – i zapraszaliÊcie ich do swego domu i sto∏u.
B∏ogos∏awi∏em i pozdrawia∏em, sia∏em i soli∏em. Oglàda∏em taƒce przybyszów z d˚ungli, wita∏em si´ z dostojnikami, tuli∏em chorych. Na szyj´ wk∏adaliÊcie mi wieƒce z kwiatów, przynosiliÊcie
mi koszulki futbolowe i pluszowe misie.
Mówi∏em waszymi j´zykami i ca∏owa∏em waszà ziemi´. Jad∏em wasze potrawy i Êciska∏em wam d∏onie. WracaliÊcie
potem do domu i z tylnych pó∏ek biblioteki, spod samej Êciany, wyciàgaliÊcie
zakurzone Pismo Âwi´te. ObracaliÊcie je
niepewnie w r´kach. PróbowaliÊcie nie
sprzeczaç si´ z ˚onami i szukaliÊcie czasu dla dzieci. ZmienialiÊcie si´ na rok albo na miesiàc, ale czasem na zawsze.
Ja te˚ z latami si´ zmienia∏em.
W oswojonego z cierpieniem m´˚a boleÊci, przed którym lepiej zakryç oczy.
By∏em opokà, ale dr˚àcà, Bo˚ym atletà,
ale opasywanym i prowadzonym, gdzie
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chce i nie chce. By∏em bezbronny i obna˚ony jak motyl na szpilce, w Êwietle
jupiterów i oku kamer zapisujàcych ka˚dy skurcz twarzy. A przecie˚ nawet cierpiàce zwierz´ mo˚e zagrzebaç si´ w kryjówce. Ale w czym lepiej mog∏em naÊladowaç Jego poni˚enie?
Stawa∏em w oÊwietlonych ostrym
Êwiat∏em oknach i mówi∏em w ciemnoÊç. A ciemnoÊç czasem chce tylko
igrzysk. PodtrzymywaliÊcie mi kartk´
papieru, ˚ebym nie utrudzi∏ swej r´ki, ale
na kark zwaliliÊcie mi kul´ ziemskà, ˚e
ju˚ nie mog∏em si´ wyprostowaç. W dobrej wierze zamkn´liÊcie przede mnà powrót do wszystkiego, co by∏o moje. Ju˚
nigdy wi´cej mia∏em nie zobaczyç bliskich miejsc, bo kiedy przyje˚d˚a∏em,
pokrywa∏y si´ wiwatujàcymi t∏umami.
Dom na Tynieckiej otulaliÊcie szczelnie
bia∏o-˚ó∏tà szarfà, a mieszkanie, w którym wyros∏em, zamieniliÊcie w muzeum.
Mog∏em przecie˚ umrzeç z ˚alu jak Midas z g∏odu poÊród swego z∏ota.
Tylko w snach naprawd´ wraca∏em
do moich miejsc. Bia∏y p∏aski ksi´˚yc
znowu wschodzi∏ mi nad Wigrami,
a w nocnej ciszy pluska∏a rozbudzona
w trzcinach kaczka. Brat wyciàga∏ mnie
z lodowatej Skawy i próbowa∏ wytrzeç
nos, a ja wyrywa∏em si´ do kolegów. Wilgotne szczapy w wikarówce znowu nie
chcia∏y si´ rozpaliç, na zasypanych Êniegiem dró˚kach Niegowici oblodzona sutanna przeszkadza∏a w marszu. Ciocia Stefania przyje˚d˚a∏a do Êw. Floriana i narzeka∏a, ˚e w mieszkaniu nieporzàdek i ciàgle
kr´cà si´ studenci. Po Plantach chodzi∏y
wieczne jak Uniwersytet go∏´bie.
W Watykanie ju˚ nie pachnie polskà jajecznicà. Dalej pójdziecie sami.
Ale id˝cie, bo teraz w∏aÊnie wszystko
mo˚e zaczàç si´ naprawd´.

Nowy Papie˚
Teraz w∏aÊnie wszystko mo˚e zaczàç
si´ naprawd´ i to zadanie czeka na Nowego Papie˚a Benedykta XVI. Niech
jego s∏owa wypowiedziane zaraz po wyborze i z pierwszej Mszy Êw. odprawionej ju˚ jako papie˚ b´dà dla nas pocieszeniem po Êmierci Jana Paw∏a II. Jego
imi´ niech b´dzie odniesieniem do wielkiego Patrona Europy i poprzedników
zaanga˚owanych na rzecz pokoju, tak
jak Maryja w Medziugorju.
„Umi∏owani bracia i siostry, po
Wielkim papie˚u Janie Pawle II kardyna∏owie wybrali mnie, prostego i skromne-

go robotnika Winnicy Paƒskiej. Pociesza
mnie fakt, ˚e Pan potrafi pracowaç
i dzia∏aç poprzez narz´dzia niedoskona∏e, a przede wszystkim polecam si´ waszym modlitwà. W radoÊci zmartwychwsta∏ego Pana, ufajàcy w Jego nieustajàcà pomoc idziemy w przysz∏oÊç. Pan nas
wesprze a Maryja, Jego NajÊwi´tsza
Matka jest u naszego boku. Dzi´kuj´”.
„Swój wybór uwa˚am za ∏ask´,
którà wyjedna∏ mi u Boga poprzednik
Jan Pawe∏ II. Zdaje mi si´, ˚e czuj´ jego
silnà d∏oƒ Êciskajàcà mojà r´k´, zdaje mi
si´, ˚e widz´ jego pe∏ne uÊmiechu oczy
i s∏ysz´ jego s∏owa skierowane w tej
chwili zw∏aszcza do mnie – «Nie l´kaj
si´»”. „Prosz´ Chrystusa, który mnie
wybra∏, by wspiera∏ moje ubogie si∏y,
abym by∏ odwa˚nym i wiernym pasterzem Jego trzody”.
„Mo˚emy byç pewni, ˚e nasz umi∏owany Papie˚ stoi obecnie w oknie domu
Ojca, spoglàda na nas i nam b∏ogos∏awi.
Tak, b∏ogos∏aw nam, Ojcze Âwi´ty. Powierzamy Twojà drogà dusz´ Matce Bo˚ej, Twojej Matce, która prowadzi∏a Ci´
ka˚dego dnia i zaprowadzi Ci´ teraz do
wiecznej chwa∏y swego Syna, Jezusa
Chrystusa Pana naszego”. Brzmi to jak
echo relacji przekazanej przez Ivana po
objawieniu 2. kwietnia.

Odpowied˝ Nieba
Papie˚ Benedykt XV? Wielki or´downik Pokoju, który poruszy∏ ca∏à ziemi´ i Niebo, aby doprowadziç do zakoƒczenia I wojny Êwiatowej. Gdy ziemia nie
odpowiada∏a na apele, b∏agania i proÊby
Papie˚a Niebo odpowiedzia∏o i to odpowiedzia∏o natychmiast. Od pierwszego
dnia swego pontyfikatu, 3 wrzeÊnia
1914r. (3 wrzeÊnia urodzi∏a si´ Vicka),
odmawia∏ pot´pienia którejkolwiek ze
stron konfliktu wojennego, wypowiadajàc si´ przeciwko samej wojnie. Wezwa∏
armie do zaprzestania walk w Bo˚e Narodzenie, wszczà∏ modlitewnà kampani´ na
rzecz pokoju w Europie i napisa∏ ˚arliwà
modlitw´ do Chrystusa Ksi´cia Pokoju,
wystosowa∏ niezwyk∏y apel do dzieci komunijnych. Wo∏a∏ o pokój ca∏y Êwiat, ale
twórcy wojny pozostali g∏usi.
Wtedy to – 5 maja 1917 r. – Benedykt XV, widzàc, ˚e rzàdy paƒstw
uczestniczàcych w wojnie z uporem lekcewa˚à wszystkie jego b∏agania o zakoƒczenie wystosowa∏ list pasterski do ca∏ego katolickiego Êwiata. Wezwa∏ w nim
wszystkich wierzàcych do goràcej modli-

twy o pokój i poleci∏ modliç si´ do „Maryi, która jest Matkà Mi∏osierdzia
i wszechmocnà przez ∏ask´”. To w∏aÊnie
wtedy do Litanii Loretaƒskiej zosta∏o do∏àczone wezwanie „Królowo Pokoju,
módl si´ za nami”. Papie˚ wo∏a∏ o pomoc
Matki NajÊwi´tszej. Niebo pos∏a∏o wi´c
na ziemi´ T´, która zosta∏a wezwana
przez Ojca Âwi´tego. 13 maja 1917 r. –
osiem dni po wezwaniu Benedykta XV
skierowanym do Maryi, Matka Bo˚a ukaza∏a si´ trojgu pastuszków w Fatimie i ju˚
podczas swego pierwszego objawienia
da∏a bezpoÊrednià odpowied˝ na wo∏anie
Papie˚a. W ostatnich s∏owach skierowanych do dzieci powiedzia∏a: „Odmawiajcie codziennie ró˚aniec, aby uzyskaç pokój dla Êwiata i koniec wojny”. NakreÊli∏a przed KoÊcio∏em wielkà map´ dziejów
nast´pnych lat, a do r´ki da∏a nam busol´
– fatimskie or´dzie, or´dzie wieków.
Jan Pawe∏ II, cz∏owiek zawierzenia,
papie˚ zawierzenia Maryi i Chrystusowi.
W 25-lecie pontyfikatu obchodzono
pierwszà rocznic´ zawierzenia Êwiata Mi∏osierdziu Bo˚emu, w którego centrum
stoi Chrystus i to jest zawierzenie g∏ówne,
chocia˚ chronologicznie pó˝niejsze. Drugie zawierzenie (chocia˚ czasowo wczeÊniejsze) odby∏o si´ w trzy tygodnie po zamachu na Jana Paw∏a II – 7 czerwca
1981- w dniu Zes∏ania Ducha Âwi´tego,
w 1550 rocznic´ Soboru w Efezie. Na ten
dzieƒ Ojciec Âwi´ty zaprosi∏ do Rzymu
wszystkie Konferencje Biskupie KoÊcio∏a
Katolickiego i Patriarchaty oraz Metropolie Katolickie KoÊcio∏a Wschodniego.
Dzieƒ ten by∏ szczególny, gdy˚ zbiegiem
okolicznoÊci Zes∏anie Ducha Âwi´tego
przypada∏o dok∏adnie w ten sam dzieƒ 7 czerwca – tak, jak w 431r. kiedy to Sobór w Efezie zatwierdzi∏ dogmat o Bo˚ym
macierzyƒstwie Maryi – Theotokos, i na
ten dzieƒ, i do bazyliki Maryjnej w Rzymie, która powsta∏a dla uczczenia Maryi
Matki Boga, Papie˚ zaprosi∏ ca∏y KoÊció∏,
aby wspólnie „urz´dowo” dokonaç Aktu
Oddania KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci Maryi:
„Ca∏à rodzin´ ludzkà Tobie Matko zawierzamy”. Jak donios∏e mia∏o mieç to
znaczenie dla Êwiata i wiary, mo˚emy si´
przekonaç w zwiàzku z próbà niedopuszczenia do realizacji tego aktu, przez prób´
zamachu na ˚ycie Jana Paw∏a II. Papie˚
nieobecny fizycznie na uroczystoÊciach
wyg∏osi∏ jednak Akt Zawierzenia ze swoich apartamentów przez Radio Watykaƒskie. Zawierzenie zosta∏o dokonane
7 czerwca 1981r. Niebo odpowiedzia∏o
na t´ proÊb´ zsy∏ajàc Matk´ KoÊcio∏a do
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obrony 24 czerwca 1981r. w Medziugorju. Co nam czyniç trzeba, aby nieomylnie
przeprowadziç nas do portu zbawienia,
mówi nam ju˚ przez 24 lata. „Królowo
Pokoju, módl si´ za nami”.
Ewa
P. S Akt Oddania KoÊcio∏a i ca∏ej
ludzkoÊci Maryi: „Ca∏à rodzin´ ludzkà
Tobie Matko zawierzamy”, przedstawialiÊmy w ca∏oÊci w „Echo” nr 191 – 197.

To dzie∏o Niebios
Z katechezy o. Livio Fanzaga dyrektora Radia Maryja, 8 kwietnia 2005 –
dzieƒ pogrzebu Jana Paw∏a II.
Ten szczególny dzieƒ jest z pewnoÊcià dniem smutku i ˚a∏oby, ale te˚ pogody, radoÊci i nadziei, poniewa˚ jeÊli
tylko spojrzymy z w∏aÊciwej strony, nie
mo˚emy nie dostrzec znaku obecnoÊci
Maryi w wypadkach, jakie ostatnio prze˚ywaliÊmy. Du˚e wra˚enie wywar∏ na
mnie zw∏aszcza dzisiejszy dzieƒ, poniewa˚ Maryja uczyni∏a dziÊ coÊ, co nigdy
dotàd nie zdarzy∏o si´ w dziejach ludzkoÊci, a mianowicie w tym ma∏ym Paƒstwie Watykaƒskim, jakim jest Plac Êw.
Piotra, na tych paru metrach kwadratowych, zebra∏a przedstawicieli 200 narodów, wszystkich religii, a tak˚e innych
KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich. Obecny by∏
ca∏y Êwiat, ale wszyscy przyjechali na
w∏asnà r´k´, przyjechali, poniewa˚
chcieli przyjechaç! Nie koniec na tym,
wszyscy przybyli, po co? Po to, aby
uczestniczyç we Mszy Êw. odprawianej
po ∏acinie! Nie aby modliç si´ ka˚dy na
w∏asnà r´k´, jak w Asy˚u. Matka Bo˚a sama zorganizowa∏a tym razem „swój
dzieƒ”, widzicie to? To trzeba zrozumieç,
dzisiejsze wydarzenie jest niepoj´te, niewiarygodne! ˙aden cz∏owiek nie móg∏by
sprawiç czegoÊ podobnego, to dzie∏o niebios!, ˚e wszystkie narody Êwiata by∏y
obecne tam, na Placu Êw. Piotra, wszystkie religie i KoÊcio∏y, aby razem si´ modliç. Aby uczestniczyç w czym? we Mszy
Âwi´tej! W ofierze Krzy˚a! I aby uczciç
Kogo? Namiestnika Chrystusa na ziemi!
Dzisiejsze wydarzenie jest naprawd´
wyjàtkowe w dziejach ludzkoÊci, przede
wszystkim z nadprzyrodzonego punktu
widzenia. Jest w nim znak dzia∏ania Maryi, jest to najwi´ksze wydarzenie
w dwóch tysiàcleciach chrzeÊcijaƒstwa.
Tyle mówi si´ o dialogu ekumenicznym,
spójrzcie tylko na syntez´, jakiej dokona∏a Maryja, kiedy wszyscy stan´li u stóp
Piotra: w owej chwili sta∏a tam jego trum-

na, co symbolizowa∏o niejako nicoÊç
wszelkiej ludzkiej chwa∏y; wszyscy stali
u stóp Krzy˚a, gdzie odprawiona zosta∏a
Msza Êw, ofiara, która zbawia Êwiat, odprawiona zosta∏a w j´zyku uniwersalnym,
powszechnym czyli po ∏acinie.
JeÊli si´ zastanowiç, to naprawd´
niezwyk∏e, to prawdziwe Boskie wydarzenie. A przecie˚ ca∏y ostatni czas by∏
niezwyk∏ym, Boskim wydarzeniem, poniewa˚ wraz z poczàtkiem Wielkiego
Postu dla Ojca Âwi´tego rozpoczà∏ si´
okres wielkiego cierpienia. Wszystko to,
czego doÊwiadczy∏: pogarszanie si´ stanu jego zdrowia, pobyt w klinice „Gemelli”, powrót do Watykanu, potem tracheotomia, dramatyczne pojawienie si´
w oknie, kiedy próbowa∏ przemówiç
i nie by∏ w stanie. Wszystko to mia∏o
miejsce w czasie Wielkiego Postu.
Jego pierwsze dramatyczne pojawienie si´ w oknie wypad∏o w niedziel´
M´ki Paƒskiej, drugie w przeddzieƒ Triduum Paschalnego (Êroda), a w czwartek, jak Chrystus, wszed∏ w agoni´
i Êmierç. W tym okresie Wielkiego Postu
Pan kaza∏ mu przejÊç ca∏à Swojà M´k´;
ale spójrzcie, jak równie˚ Matka Bo˚a
zapisuje wszystko w dniach i datach.
Mia∏em pewnoÊç i powiedzia∏em do moich zaniepokojonych wspó∏pracowników
– uspokójcie si´, poniewa˚ w∏aÊciwym
dniem, w którym Ojciec Âwi´ty pójdzie
do nieba, b´dzie sobota. Nie, ˚ebym bawi∏ si´ w proroka, ale dlatego, ˚e znam
Matk´ Bo˚à! To Jej Papie˚ i Ona mia∏aby nie odcisnàç swojej piecz´ci? Mog∏a
zabraç go do siebie, do nieba tylko w sobot´ i to w pierwszà sobot´ miesiàca! PoÊwi´cenie 5 sobót miesiàca Niepokalanemu Sercu Maryi pochodzi z Fatimy! Siostr´ ∑ucj´ wezwa∏a do siebie 13! Nie sà
to puste mrzonki, ale znaki dzia∏ania Maryi, kto ma oczy i uszy, niechaj s∏ucha.
Do interpretowania znaków czasów
wzywa nas równie˚ Pan w Ewangelii.
To, co wydarzy∏o si´ na Placu Êw. Piotra
jest nadzwyczajnym znakiem, ale ca∏y
Wielki Post i Wielki Tydzieƒ by∏y nast´powaniem po sobie kolejnych znaków.
Dlaczego Pan powo∏a∏ do siebie Ojca
Âwi´tego w sobot´ wieczorem, a nie rano? Dlatego, ˚e w sobot´ wieczorem, z liturgicznego punktu widzenia, rozpocz´∏a
si´ ju˚ niedziela i to jaka niedziela? Niedziela Mi∏osierdzia Bo˚ego! zatwierdzona
przez Jana Paw∏a II! W swojej ostatniej
ksià˚ce Papie˚ mówi, ˚e wielki wp∏yw na
jego ˚ycie wywar∏a Êw. Faustyna Kowalska. Widzicie wi´c naprawd´ znak dzia-

∏ania niebios, który mówi nam, ˚e to
Bóg kieruje historià, On kieruje ˚yciem
ludzi; daje nam te znaki, byÊmy si´ umocnili w wierze. Ostatnià Mszà Êw. odprawionà o 20.00 w sobot´ by∏a Msza Êw.
o Bo˚ym Mi∏osierdziu. Po Mszy Êw. Ojciec Âwi´ty odda∏ ducha Bogu. Bóg prz´dzie niç ˚ycia wszystkich ludzi, tak˚e ka˚dego z nas. Ojciec Âwi´ty mówi∏ te˚, ˚e
jego pontyfikat rozpoczà∏ si´ w pewnym
sensie 13 maja 1981r. (oto kolejny znak
od Maryi), kiedy zosta∏ ocalony od Êmierci. Doskonale zrozumia∏ ów „zbieg okolicznoÊci”, a swojà kul´ pos∏a∏, aby oprawiono jà w koron´ Maryi w Fatimie.
Widzicie wi´c, ˚e ten pontyfikat rozpoczà∏ si´ i zakoƒczy∏ pod znakiem Maryi.
Chcia∏bym teraz powróciç do or´dzia, jakie Królowa Pokoju da∏a Mirjanie
2 kwietnia, w dniu Êmierci Ojca Âwi´tego. W or´dziu tym Matka Bo˚a mówi
coÊ, czego nigdy dotàd nie mówi∏a:
„W tym czasie wzywam was do odnowy
KoÊcio∏a”. Zdanie to zrobi∏o tak wielkie
wra˚enie na Mirjanie, ˚e odpowiedzia∏a:
„ale jak my mo˚emy tego dokonaç, prosisz nas o bardzo wiele”. Matka Bo˚a odpar∏a „Ja b´d´ z wami, pomog´ wam, moi
aposto∏owie, tymczasem zacznijcie od odnowy waszych serc i waszych rodzin,
a wtedy wszystko pójdzie wam ∏atwiej”.
Moim zdaniem musimy zrozumieç znaki
czasów, a tak˚e nasze zadanie. Czemu,
w dzieƒ Êmierci Papie˚a, Matka Bo˚a
wzywa do odnowy „KoÊcio∏a”? PowinniÊmy si´ nas tym zastanowiç. Oznacza
to, ˚e nasze zadanie jeszcze si´ nie skoƒczy∏o; nie mog´ zapomnieç s∏ów ostrej
nagany, którà wyg∏osi∏ kardyna∏ Ratzinger podczas Drogi Krzy˚owej w Wielki
Piàtek. Pami´tajmy, ˚e kardyna∏ Ratzinger jest dziekanem Âwi´tego Kolegium,
stra˚nikiem wiary i ˚e w tej chwili jest
Êwiat∏em przewodnim KoÊcio∏a. Powiedzia∏: „W KoÊciele jest brud, trzeba go
oczyÊciç”, powiedzia∏ zdania bardzo
mocne. Uczyni∏ bardzo wyra˝ne aluzje
do tego, jak prze˚ywa si´ sakrament
spowiedzi, Eucharystii, jak naginamy
S∏owo Bo˚e dla w∏asnej wygody. Co
wi´c to wszystko oznacza? Moim zdaniem przysz∏oÊç le˚y w oczyszczeniu,
w wezwaniu do Êwi´toÊci. Wezwanie
Matki Bo˚ej z ostatniego or´dzia z 25
dnia miesiàca jest wezwaniem do codziennego nawrócenia.
Interesuje mnie to, co Matka Bo˚a
mówi o tym pontyfikacie, a nie to, co
mówià o nim ludzie, bo pami´tajcie, ˚e
ci, co dzisiaj wo∏ajà „hosanna”, jutro
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b´dà krzyczeli „ukrzy˚uj”. I oto cztery
godziny pó˝niej Maryja ukazuje Ivanowi w Ameryce Ojca Âwi´tego, szcz´Êliwego, wraz ze sobà! Ojca Âwi´tego m∏odego, jaÊniejàcego blaskiem i szcz´Êliwego! (Vicka mówi, ˚e wszyscy, których widzia∏a w niebie, mieli po oko∏o
33 lata). Matka Bo˚a uczyni∏a tak nie
dlatego, byÊmy wàtpili, ˚e Ojciec Âwi´ty jest w raju – jeÊli On tam nie poszed∏,
to jesteÊmy biedni – ale byÊmy wierzyli w ˚ycie wieczne. Dla or´dzi z Medziugorja typowe jest wskazywanie na
niebo jako na cel, ku któremu powinniÊmy dà˚yç. ˙yjemy w niezwyk∏ych czasach, stan´liÊmy na zakr´cie dziejów
ludzkoÊci. Prze˚ywamy niewiarygodne,
cudowne chwile i tylko g∏upcy niczego
nie dostrzegajà.
Moi mili, bàd˝cie spokojni, w nadchodzàcych czasach niewiele znajdzie
si´ okazji do Êmiechu. Wyobra˝cie sobie, kiedy zacznà objawiaç si´ tajemnice
z Medziugorja, przestrogi, które si´ zrealizujà, my staniemy si´ bohaterami tych
wydarzeƒ. My jednak b´dziemy bohaterami przygotowanymi, którzy majà ju˚
Êwiat∏o nadziei, którzy wiedzà, ˚e Maryja jest z nami, ˚e jest tutaj, aby nam pomagaç, ˚e przygotowuje czas ∏aski. Ale
co uczyni ten, kto nie jest przygotowany,
kto nie b´dzie mia∏ Êwiat∏a wiary, kto nie
b´dzie mia∏ klucza do dziejów?
Nie b´dzie tak, jak dzisiaj, kiedy nawet ktoÊ, kto nie wierzy, nie ponosi za to
konsekwencji. Kiedy zacznà si´ wype∏niaç wydarzenia, ci, co nie uwierzà,
znajdà si´ w wielkim niebezpieczeƒstwie. Kiedy Noe przygotowywa∏ ark´,
wszyscy si´ podÊmiechiwali, nazywali
go szaleƒcem, szydzili z niego, ale kiedy
zacz´∏o padaç?… ten si´ Êmieje, kto si´
Êmieje ostatni! Nadejdzie czas, kiedy nie
b´dzie miejsca na Êmiech, a ten, kto nie
uwierzy, wpadnie w rozpacz.
W Fatimie Matka Bo˚a nie mówi∏a
w powietrze, ale z dok∏adnymi odniesieniami do historii (rewolucja w Rosji,
II wojna Êwiatowa). Przysz∏oÊç zaczyna
si´ ju˚ dzisiaj, ˚yjemy w niezwyk∏ych
czasach, doÊwiadczamy epifanii Maryi,
czasu ∑aski, czasu Mi∏osierdzia! Kto nie
dostrzega, ˚e ten Papie˚ by∏ narz´dziem
Maryi? (ale powiadam wam, ˚e Êlepych
jest 90%, nawet wÊród tych, którzy noszà mojà szat´!)…
Matka Bo˚a poprzez arcydzie∏o tego maryjnego Papie˚a pokazuje nam,
jak bardzo owocnym mo˚e uczyniç nasze
˚ycie, jeÊli tylko Jej zawierzymy… Papie˚

umar∏, ale Matka Bo˚a wcià˚ jest obecna,
Jej plan jeszcze si´ nie wype∏ni∏. Rysuje
si´ nowy etap, dobiega koƒca czas Bo˚ego Mi∏osierdzia, dobiega koƒca czas
∑aski. Nie w sensie, ˚e ju˚ jej nie b´dzie,
ale ˚e b´dzie zbyt pó˝no na skruch´, poniewa˚ mi´dzyczasie serca uleg∏y zatwardzeniu. Czas ∑aski dobiega koƒca nie dlatego, ˚e potem ju˚ jej nie b´dzie, ale dlatego, ˚e jest to szczególny czas, jakiego
Bóg udzieli∏ nam przed próbà. Próba nadejdzie niezawodnie… przyjdzie czas
dziesi´ciu tajemnic, ci, co wierzà, uratujà
si´. Ale czeka nas próba. W swoim testamencie Ojciec Âwi´ty napisa∏, ˚e Matka
Bo˚a ocali∏a nas przed katastrofà nuklearnà. Prawdà jest, ˚e imperium sowieckie
upad∏o bez takiego katastroficznego epilogu, co nie znaczy jednak, ˚e podobne ryzyko ju˚ si´ skoƒczy∏o. Mamy przed sobà
bardzo niepewnà przysz∏oÊç. Matka Bo˚a
powiedzia∏a 1 stycznia 2000r., ˚e szatan
„nadal nie jest zwiàzany”, nie zapominajmy o tym, to bardzo powa˚ne ostrze˚enie.
W planie Bo˚ym dokonuje si´ historyczny prze∏om. WielkoÊç tego Papie˚a
polega na pe∏nym prze˚ywaniu zawierzenia Maryi. Uderzy∏a mnie zw∏aszcza cierpliwoÊç, z jakà znosi∏ swojà chorob´.
Przeszed∏ naprawd´ przez krzy˚ i zniós∏
wszystko z wielkà odwagà i si∏à. Pozwoli∏, aby Maryja kierowa∏a nim w ca∏ym jego ˚yciu i w misji, jak matka dzieckiem.
Jej zawierzy∏ realizacj´ swojego ˚ycia. Jego dom w Wadowicach stoi dwa kroki od
koÊcio∏a. Ze swego pokoiku móg∏ s∏yszeç
modlitwy, opatrznoÊç sprawi∏a, ˚e urodzi∏
si´ w znaczàcym miejscu. WczeÊnie straci∏ mam´, potem brata, z którym by∏
ogromnie zwiàzany, wreszcie ojca. Matka
Bo˚a odebra∏a mu wszystko, uczyni∏a Go
podobnym do Jezusa, który mia∏ tylko Jà.
Zosta∏ sam z Matkà Bo˚à! (...) Amen.
*****
Równie˚ Ojciec Livio na antenie
Radia Maryja przypomnia∏ wywiad
przeprowadzony z Marià Pavloviç
w 1998r., która wtedy powiedzia∏a:
„Módlcie si´ w sposób szczególny kiedy
b´dziemy w czasie wybierania nowego
Ojca Âwi´tego”.
Pytanie: „Mario, dlaczego tak podkreÊlasz, aby si´ modliç o wybór nowego
papie˚a”?
Maria powa˚na z zatroskanym wzrokiem odpowiedzia∏a: „Módlcie si´ aby
nast´pny papie˚ by∏ maryjny” i doda∏a –
„przy tej okazji (wyboru nowego papie˚a) oka˚e si´ jacy sà prawdziwi chrzeÊcijanie”.

Ojciec Livio przypuszcza trudne czasy dla KoÊcio∏a, utrzymuje, ˚e wraz ze
Êmiercià Jana Paw∏a II i s. ∑ucji jakaÊ faza zosta∏a zakoƒczona, ˚e czas ∏aski (byç
mo˚e) si´ skoƒczy∏ a w ka˚dym razie
widzi sytuacj´ w decydujàcej zmianie.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Papie˚ opuÊci∏ nas w sobot´ 2 kwietnia o godzinie 21.37 w Rzymie, w wigili´
Âwi´ta Bo˚ego Mi∏osierdzia, Êwi´ta, które
ustanowi∏ w kwietniu 2000r. Tego ranka,
jak ka˚dego drugiego dnia miesiàca, Mirjana Soldo mia∏a objawienie w nowym budynku Wieczernika i z Matkà Bo˚à modli∏a si´ za niewierzàcych. Atmosfera by∏a
pe∏na emocji, poniewa˚ wiedzieliÊmy, ˚e
Ojciec Âwi´ty znajdowa∏ si´ mi´dzy ˚yciem a Êmiercià. Podczas objawienia zgromadzeni modlili si´ za niego z wielkà ˚arliwoÊcià i powierzali go Matce Bo˚ej.
Po objawieniu Mirjana wypowiedzia∏a do wszystkich te s∏owa: «Gospa pob∏ogos∏awi∏a nas wszystkich swym macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem. Powiedzia∏a, ˚e najwi´ksze b∏ogos∏awieƒstwo, jakie
mo˚emy otrzymaç na ziemi, to b∏ogos∏awieƒstwo kap∏aƒskie. Pob∏ogos∏awi∏a tak˚e przedmioty religijne, które przynieÊliÊmy. Potem Gospa powiedzia∏a: „W tym
czasie prosz´ was, ˚ebyÊcie odnowili KoÊció∏”. Wtedy ja (Mirjana) odpowiedzia∏am Jej: «To wielka proÊba! Czy ja b´d´
do tego zdolna? Czy my b´dziemy do tego
zdolni?» Wtedy Matka Bo˚a powiedzia∏a:
„Ale˚, moje drogie dzieci, ja b´d´ zawsze
z wami! Moi aposto∏owie, b´d´ zawsze
z wami i b´d´ wam pomaga∏a! Najpierw
odnówcie samych siebie i wasze rodziny,
a wtedy wszystko b´dzie ∏atwiejsze”. Potem Mirjana powiedzia∏a nam, ˚e zada∏a
Gospie pytanie o Ojca Âwi´tego, lecz Ona
nie odpowiedzia∏a. Jednak˚e razem pomodli∏y si´ za Papie˚a».
Vicka uda∏a si´ do Rzymu na ceremoni´ pogrzebu Ojca Âwi´tego. W przesz∏oÊci spotka∏a go kilka razy, gdy przywozi∏a do niego grupy chorych i upoÊledzonych w czasie wojny, ˚eby ich pob∏ogos∏awi∏. Ojciec Âwi´ty pob∏ogos∏awi∏ tak˚e jà
jako pann´ m∏odà z jej m´˚em Mario, zaraz po ich Êlubie w Medziugorju. Vicka zawsze zach´ca∏a nas, ˚ebyÊmy si´ du˚o modlili za Ojca Âwi´tego i za ca∏y KoÊció∏.
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Wieczorem 8 kwietnia ca∏a parafia
celebrowa∏a Msz´ Êw. wieczornà szczególnie w intencji Ojca Âwi´tego. Msze
Êw. poranne zosta∏y odwo∏ane, aby
wszyscy mogli Êledziç bezpoÊrednià
transmisj´ z Rzymu, naprawd´ wyjàtkowà i historycznà ceremoni´ pogrzebowà
naszego ukochanego papie˚a Jana Paw∏a
II. To bardziej odpowiada∏o tajemnicom
chwalebnym ni˚ tajemnicom bolesnym!
Podczas Roku Eucharystycznego ka˚dego 25. dnia miesiàca w koÊciele parafialnym b´dzie ca∏onocna
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. 25.04 adoracja b´dzie w intencji
nowego papie˚a Benedykta XVI.
4 godziny po Êmierci Papie˚a, zobaczy∏ go! Ivan przebywajàcy w USA mia∏
swoje codzienne objawienie Matki Bo˚ej
w sumie 4 godziny po Êmierci Ojca
Âwi´tego (ze wzgl´du na ró˚nic´ czasu)
i przekaza∏, ˚e podczas przedstawiania
próÊb Matce Bo˚ej ukaza∏ si´ po Jej lewej stronie Ojciec Âwi´ty; Êmia∏ si´, by∏
radosny i m∏ody, ubrany na bia∏o ze z∏otà d∏ugà kapà. Matka Bo˚a powiedzia∏a
do Ivana: „To jest mój syn, on jest ze
mnà”. Ivan powiedzia∏, ˚e nie móg∏ spaç
w nocy tak by∏ tym faktem poruszony.
Osoby z kr´gu Ivana powiedzia∏y, ˚e nie
widzia∏y go jeszcze tak o˚ywionego.

Oto przyk∏ady wczeÊniejszych
wypowiedzi Matki Bo˚ej
o Papie˚u Janie Pawle II:

1. Wed∏ug zgodnego Êwiadectwa widzàcych, 13 maja 1982, w rocznic´ próby zamachu na ˚ycie papie˚a, Matka
Bo˚a powiedzia∏a: „Jego wrogowie próbowali go zabiç, ale Ja go ochroni∏am”.
2. Poprzez widzàcych, dnia 26
czerwca 1982 r., Matka Bo˚a przekaza∏a

swe or´dzie dla papie˚a: „Niech b´dzie
uwa˚any za ojca wszystkich ludzi – nie
tylko chrzeÊcijan. Niech niezmordowanie i odwa˚nie g∏osi wÊród ludzi or´dzie
Pokoju i Mi∏oÊci”.
3. Dnia 16 wrzeÊnia wewn´trzny g∏os
przekaza∏ widzàcej Jelenie Vasilij s∏owa
Matki Bo˚ej dotyczàce papie˚a: „Bóg
da∏ mu pozwolenie na pokonanie szatana”. Co wi´cej, oczekuje Ona od nas
wszystkich, a szczególnie od papie˚a, by
„szerzyç to or´dzie, które otrzyma∏a od
swego Syna”. Mówi Maryja: „Pragn´
te˚ powierzyç papie˚owi to s∏owo, z którym przyby∏am do Medziugorja – POKÓJ. Niech papie˚ niesie pokój na
wszystkie kontynenty Êwiata. Niech swymi s∏owami oraz swym nauczaniem jednoczy chrzeÊcijan. Niech tak˚e to przes∏anie, które dzi´ki modlitwie otrzyma∏
od Boga, zanosi przede wszystkim do ludzi m∏odych. Bóg b´dzie wówczas dla
niego natchnieniem”.
W zwiàzku ze znanymi trudnoÊciami,
które prze˚ywa∏a wówczas parafia w Medziugorju, a które dotyczy∏y postawy
pewnych biskupów oraz komisji do badania objawieƒ, Matka Bo˚a powiedzia∏a:
„Nie sprzeciwiajcie si´ w∏adzom koÊcielnym. Ale nim oni wydadzà swój sàd – wy
koniecznie rozwijajcie si´ duchowo.
Niech ten sàd nie b´dzie pochopny.
Niech b´dzie to jakby chrzest, który nast´puje po urodzeniu. Tak te˚ i KoÊció∏
potwierdzi, ˚e to [tj. Medziugorje] narodzi∏o si´ z Boga. Wy zaÊ – inspirowani
Moimi or´dziami – powinniÊcie czyniç
post´py w swym ˚yciu duchowym”.
4. Z okazji wizyty papie˚a w Chorwacji (Zagrzeb) Matka Bo˚a powiedzia∏a:
„Drogie dzieci! DziÊ ∏àcz´ si´ z wami w sposób szczególny proszàc o dar
obecnoÊci mojego umi∏owanego syna
w waszej ojczy˝nie. Módlcie si´, kochane dzieci, o zdrowie dla mojego najdro˚szego syna, który cierpi, a którego
wybra∏am na te czasy. Modl´ si´ i wstawiam u mojego Syna Jezusa Chrystusa,
aby urzeczywistni∏y si´ marzenia waszych ojców. Módlcie si´, drogie dzieci,
szczególnie mocno, gdy˚ szatan jest silny i chce zniszczyç nadziej´ w waszych
sercach. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie” (25.08.1994).

Wypowiedzi Jana Paw∏a II
o Medziugorju
Poni˚sze wypowiedzi nie sà autoryzowane ani oficjalnà papieskà piecz´cià,
ani te˚ jego podpisem. Dotar∏y jednak za

poÊrednictwem osób, którym z pewnoÊcià mo˚emy zaufaç. Dlatego te˚ zas∏ugujà na naszà g∏´bokà uwag´.
1. W roku 1987, czasie prywatnej
rozmowy z widzàcà Mirjanà Soldo, Jan
Pawe∏ II stwierdzi∏: „Gdybym nie by∏
papie˚em – ju˚ dawno odwiedzi∏bym
Medziugorje”.
2. Jego Eminencja Maurillo Kreiger,
by∏y biskup Florianopolis (Brazylia),
czterokrotnie odwiedza∏ Medziugorje, po
raz pierwszy w roku 1986. Napisa∏ potem: „W roku 1988 by∏em, wraz
z oÊmioma innymi biskupami oraz trzydziestoma trzema ksi´˚mi, na rekolekcjach w Watykanie. Ojciec Âwi´ty wiedzia∏, ˚e wielu z nas wybiera si´ wkrótce
potem do Medziugorja. Po zakoƒczeniu
prywatnej Mszy Êw. z papie˚em, tu˚
przed naszym odjazdem z Rzymu, powiedzia∏ on – bez ˚adnej sugestii z naszej
strony – „Módlcie si´ za mnie w Medziugorju”. Przy innej okazji powiedzia∏em papie˚owi: „Wybieram si´ do Medziugorja ju˚ po raz czwarty”. Wtedy on,
w pe∏nym powagi skupieniu, odrzek∏ na
to: „Medziugorje, Medziugorje! To jest
duchowe serce Êwiata”. Tego samego
dnia, ja i inni biskupi brazylijscy, rozmawialiÊmy z papie˚em podczas obiadu.
Zapyta∏em go wtedy: „Wasza ÂwiàtobliwoÊç, czy mog´ przekazaç widzàcym wasze b∏ogos∏awieƒstwo?” – Papie˚ odpar∏:
– „Tak, tak!” – a potem uÊciska∏ mnie.
3. Grupie lekarzy, którzy dzia∏ajà
w obronie ˚ycia nienarodzonych, papie˚
powiedzia∏ w roku 1989: „Tak, dzisiaj
Êwiat straci∏ poczucie sensu [spraw]
nadprzyrodzonych. Wielu szuka tego
sensu w Medziugorju i odnajduje go
tam na nowo – poprzez modlitw´, posty
i spowied˝”.
4. Koreaƒska gazeta katolicka, Catholic Journal, og∏osi∏a 11.11.1990 nast´pujàcy tekst napisany przez biskupa
Angelo Kima, przewodniczàcego Konferencji Biskupów Korei: „W czasie ostatniego synodu biskupów w Rzymie biskupi koreaƒscy zostali zaproszeni przez
papie˚a na obiad. Biskup Kim zwróci∏
si´ wtedy do papie˚a stwierdzajàc: –
„Dzi´ki Waszej ÂwiàtobliwoÊci Polska
zdo∏a∏a wyzwoliç si´ z komunizmu”. –
Papie˚ odpar∏: – „Nie, to nie moja zas∏uga. To dzie∏o NajÊwi´tszej Maryi Panny
– tak, jak to zapowiedzia∏a w Fatimie
i w Medziugorju…”
5. Fragmenty rozmowy arcybiskupa
Kwangju z papie˚em. Arcybiskup powiedzia∏ papie˚owi: „W Korei, w mie-
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Êcie Nadju, figura Matki Bo˚ej p∏acze…”
Papie˚ odpar∏: „Sà tacy biskupi, na przyk∏ad w Jugos∏awii, którzy sà temu przeciwni…, ale jest rzeczà wa˚nà, by widzieç t´ wielkà rzesz´ ludzi, którzy odpowiadajà na Jej wezwania, t´ liczb´ nawróceƒ… o tym wszystkim mówi z naciskiem Ewangelia, nale˚y zatem z ca∏à
powagà badaç wszystkie takie fakty” (za
L’Homme Nouveau, 03.02.1991).

6. 20.07.1992 r. po swoim skromnym przedstawieniu si´ papie˚owi: „Jestem o. Jozo z Medziugorja” papie˚
zwróci∏ si´ do niego z uwagà, uÊcisnà∏
mu mocno r´ce i b∏ogos∏awiàc go powiedzia∏: „Wiem ju˚, wiem ju˚. Medziugorje, ochraniaj Medziugorje, jestem
z wami, b∏ogos∏awi´ was. Pozdrów
wszystkich ode mnie. B∏ogos∏awi´
wszystkich. Znam wasze cierpienie”.
7. Arcybiskup Paragwaju, Felipe Santiago Bentez, zapyta∏ Ojca Âwi´tego
w pa˝dzierniku roku 1994, czy by∏oby
rzeczà s∏usznà poparcie dla uroczystoÊci
religijnych organizowanych w duchu Medziugorja i z udzia∏em ksi´˚y stamtàd. Ojciec Âwi´ty odpar∏: „Popierajcie wszystko, co si´ wià˚e si´ z Medziugorjem”.
8. W cz´Êci nieoficjalnej spotkania
papie˚a Jana Paw∏a II z chorwackà delegacjà koÊcielnà oraz paƒstwowà, które
odby∏o si´ w Rzymie 07.04.1995, Ojciec
Âwi´ty powiedzia∏, mi´dzy innymi, ˚e
istnieje pewna mo˚liwoÊç ponownej jego wizyty w Chorwacji. Wspomnia∏ te˚
o mo˚liwoÊci przybycia do Splitu,
a stamtàd do sanktuarium „Marija Bistrica” oraz do Medjugorja (wg Slobodna Dalmacija, 08.04.1995, s. 3).

A oto autentyczne, prywatne listy Ojca Âwi´tego mówiàce o Medziugorju:

8. 12.1992
+ Drodzy Paƒstwo!
(…) Pani Zofii dzi´kuj´ za wszystko, co tyczy si´ z Medziugorja. Ja te˚ codziennie
pielgrzymuj´ tam w modlitwie: ∏àcz´ si´ w modlitwie z wszystkimi, którzy tam si´ modlà albo stamtàd czerpià wezwanie do modlitwy. DziÊ to wezwanie zrozumieliÊmy lepiej. Ciesz´ si´, ˚e naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i aposto∏ów. (…)
Jan Pawe∏ II
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Z Ziemi Âwi´tego
Piotrze czy mi∏ujesz
Mnie?
Poni˚szy artyku∏ napisany przez ks.
Miros∏awa Wróbla, z Instytutu Nauk Biblijnych KUL-u, dedykowany by∏
„z wielkà serdecznoÊcià i podziwem
Ukochanemu Ojcu Âwi´temu Janowi
Paw∏owi II w 25-tà rocznic´ Jego Pontyfikatu na Stolicy Piotrowej”. W kr´gu
wydarzeƒ w jakich si´ znajdujemy –
uroczyste rozpocz´cie Pontyfikatu przez
Benedykta XVI – Êmia∏o i temu Papie˚owi mo˚emy poni˚szy artyku∏ zadedykowaç. ˙yczymy Mu, aby tak jak przyjà∏ pos∏ug´ Wielkiego Rybaka, móg∏ jak
najszybciej przemierzyç jego szlaki
w jego i w ziemskiej Ojczy˝nie Zbawiciela – Dobrego Pasterza.

Palestyƒska pielgrzymka
Piotra naszych czasów Êladami
pierwszego z Aposto∏ów
Po ukoƒczeniu swych studiów biblijnych w Pontyfikalnym Instytucie Biblijnym w Rzymie w 1998r. mia∏em t´ ∏ask´,
aby w prywatnej kaplicy papie˚a na Watykanie sprawowaç u Jego boku Msz´
Âwi´tà. Po zakoƒczonej Eucharystii poprosi∏em Ojca Âwi´tego o b∏ogos∏awieƒstwo na moje dalsze studia doktorskie
w Szkole Biblijnej w Jerozolimie. Kiedy
papie˚ us∏ysza∏ s∏owo Jerozolima zaduma∏ si´ i z jakàÊ g∏´bokà nostalgià b∏ogos∏awi∏ mnie na drog´. Na zakoƒczenie patrzàc na mnie powiedzia∏ s∏owa, które bardzo mnie poruszy∏y: wiesz, zazdroszcz´
Ci, takà Êwi´tà zazdroÊcià, tego wyjazdu
do Ziemi Âwi´tej. Zrozumia∏em wtedy, jak
wielkà mi∏oÊcià darzy Ojciec Âwi´ty Ojczyzn´ Jezusa i jak wielkie znaczenie nadaje pielgrzymowaniu do Ziemi Âwi´tej.

Wyrazi∏ to dobitnie w swoim LiÊcie
o pielgrzymowaniu: Pielgrzymka do
miejsc Êwi´tych staje si´ zatem doÊwiadczeniem niezwykle donios∏ym, do którego
nawiàzujà w pewien sposób wszystkie inne pielgrzymki jubileuszowe. KoÊció∏ bowiem nie mo˚e zapominaç o swoich korzeniach. Przeciwnie, musi do nich nieustannie powracaç, aby pozostaç w pe∏ni
wiernym zamys∏owi Bo˚emu… Wszyscy
natomiast musimy odbyç owà podró˚ wewn´trznà, której celem jest oderwanie
nas od tego wszystkiego – w nas i wokó∏
nas – co jest sprzeczne z Prawem Bo˚ym…Ewangelia ukazuje nam Jezusa zawsze w drodze. Wydaje si´, ˚e Jezus pragnie jak najszybciej przenosiç si´ z miejsca do miejsca, aby obwieszczaç bliskie
nadejÊcie Królestwa Bo˚ego. G∏osi i powo∏uje. Jego „Pójd˝ za Mnà!” zosta∏o
bez wahania przyj´te przez Aposto∏ów
(por. Mk 1,16-20). Niech do ka˚dego
z nas dotrze Jego g∏os, Jego zaproszenie,
Jego wezwanie do nowego ˚ycia… Mówi´ to do wszystkich: Wyruszmy w drog´
Êladami Chrystusa!.
Tym wi´ksza by∏a moja radoÊç, kiedy
po dwóch latach od mego wyjazdu Piotr
naszych czasów dzi´ki zamys∏om Bo˚ej
OpatrznoÊci przyby∏ do Ziemi Âwi´tej
w Roku Wielkiego Jubileuszu w dniach
20-26 marca 2000r. Tak dobrze rozumia∏em wtedy, jak w g∏´bi swego serca Jan
Pawe∏ II cieszy∏ si´, ˚e dana mu by∏a
wielka ∏aska pielgrzymowania po miejscach uÊwi´conych obecnoÊcià Jezusa,
Maryi, Aposto∏ów i ca∏ego pierwotnego
KoÊcio∏a. Wyrazi∏ to zaraz w pierwszych
s∏owach powitania na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie:
W roku wyznaczajàcym dwutysiàclecie
narodzin Jezusa Chrystusa osobiÊcie
bardzo pragnà∏em przybyç tutaj i modliç
si´ w najwa˚niejszych miejscach, które
od czasów staro˚ytnych by∏y Êwiadkami
interwencji Boga i Jego wielkich dzie∏.
Mówi∏ o tym tak˚e bardzo dobitnie
w Wieczerniku, gdy na rozpocz´cie sprawowanej tam Eucharystii wypowiedzia∏
s∏owa: Desiderio desideravi... – goràco
pragnà∏em nawiedziç jako pielgrzym to
Êwi´te miejsce, aby sprawowaç tu Eucharysti´…. Oto dlaczego pragnà∏em powróciç jako Nast´pca Piotra do ˝róde∏
KoÊcio∏a, do miejsca Ostatniej Wieczerzy i pierwszej Eucharystii, gdzie zmartwychwsta∏y Chrystus stanà∏ poÊród aposto∏ów i udzieli∏ im Ducha Âwi´tego.
On tak dobrze zna∏ trudnà sytuacj´
w Ziemi Âwi´tej, wiedzia∏ ile problemów
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i trudnoÊci by∏o zwiàzanych z jego wczeÊniejszym przybyciem do Ziemi Pana.
Przecie˚ od tej pielgrzymki chcia∏ rozpoczàç swój pontyfikat w 1978 r. Jednak
nawet jako papie˚ nie móg∏ tego zrealizowaç. Wyzna∏ to szczerze 22 marca
2000 r. podczas homilii w Betlejem: Obchodzàc pierwsze Êwi´ta Bo˚ego Narodzenia po podj´ciu przeze mnie pos∏ugi
Nast´pcy Aposto∏a Piotra, wspomnia∏em
publicznie o moim wielkim pragnieniu,
aby uroczyÊcie rozpoczàç mój pontyfikat
w Betlejem, w Grocie Narodzenia. Nie
by∏o to mo˚liwe wówczas ani przez ca∏y
okres a˚ do tej pory…
Mia∏em okazj´ z bliska obserwowaç
go w wielu miejscach jego w´drówki po
ziemskiej Ojczy˝nie Jezusa i Jego Matki. Widzia∏em jak jego twarz promieniowa∏a ciep∏em, radoÊcià i pokojem. Jego
nadzwyczajna i charyzmatyczna obecnoÊç
nie tylko by∏a rozpoznawana przez chrzeÊcijan, ale tak˚e przez ludnoÊç ˚ydowskà
i arabskà. S∏ysza∏em jak wielu ˙ydów
z wielkà ˚yczliwoÊcià nazywa∏o papie˚a
jadid watik (stary przyjaciel) wypowiadajàc cz´sto s∏owa – prorok jest wÊród nas.
Zachwyceni oni byli wizytà papie˚a
w dniu 23 marca 2000r. w Instytucie Pami´ci Yad Vashem (Pami´ç i Imi´), podczas której odda∏ on ho∏d milionom ofiar
Holocaustu. Szczególnie mocno przemówi∏y do nich szczere i pe∏ne otwarcia s∏owa Ojca Âwi´tego: Jako Biskup Rzymu
i Nast´pca Aposto∏a Piotra zapewniam
naród ˚ydowski, ˚e KoÊció∏ katolicki, kierujàc si´ ewangelicznà zasadà prawdy
i mi∏oÊci, a nie ˚adnymi wzgl´dami politycznymi, g∏´boko ubolewa z powodu nienawiÊci, przeÊladowaƒ i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotka∏y ˙ydów ze strony chrzeÊcijan. KoÊció∏ odrzuca rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreÊlenie obrazu
Stwórcy wpisanego w ka˚dà ludzkà istot´.
Nie zapomn´ s∏ów pewnej ˙ydówki
z Tel Awiwu, która powiedzia∏a – modl´
si´, ˚eby temu Êwi´temu cz∏owiekowi nic
si´ nie sta∏o podczas pielgrzymki. Tak˚e
Palestyƒczycy z wielkà radoÊcià witali papie˚a. Tak pi´knie i perfekcyjnie przygotowali mu pobyt w Betlejem, gdzie podczas
sprawowanej Mszy Êw. na chwil´ przerwa∏
on celebracj´, aby wys∏uchaç modlitw´
muezina z wysokich minaretów pobliskiego meczetu. Tak wdzi´czni mu byli, gdy
odwiedzi∏ mieszkaƒców obozu uchod˝ców
palestyƒskich w Deheisheh ko∏o Betlejem.
Zdali sobie spraw´, ˚e nie pominà∏ tych
najbiedniejszych mieszkaƒców um´czonej

ziemi b´dàcych na marginesie ˚ycie wskutek przewlek∏ego i bezwzgl´dnego konfliktu izraelsko-palestyƒskiego.
Piotr naszych czasów niewàtpliwie
wielokrotnie myÊla∏ w tamtych Êwi´tych
miejscach o Êw. Piotrze, pierwszym spoÊród Aposto∏ów. Kiedy w piàtek 24 marca papie˚ odprawia∏ Msz´ Êw. na Górze
B∏ogos∏awieƒstw w Korozaim, wówczas
spoglàdajàc na zielone pagórki galilejskie
i na lazur wody w Jeziorze Genezaret ∏àczy∏ si´ duchem z Szymonem Piotrem.
Wyrazi∏ to w s∏owach homilii, w której
przypomnia∏ oko∏o stu tysi´cznej rzeszy
m∏odych ludzi o powo∏aniu pierwszych
uczniów. Mówi∏ o tych, którzy na tym jeziorze porzucili swoje ∏odzie i sieci. Nawiàzywa∏ tu do opisów ewangelicznych,
w których Piotr i jego brat Andrzej zostali powo∏ani przez Jezusa, aby prowadziç
po∏ów na morzach dusz ludzkich (Mt
4,18-20; Mk 1,16-18; por. ∑k 5,8-11;
J 1,40-42). Ojciec Âwi´ty przypomnia∏
tak˚e w homilii s∏owa Piotra do Jezusa
wypowiedziane w scenerii galilejskiej:
Panie do kogó˚ pójdziemy? Ty masz s∏owa ˚ycia wiecznego (J 6,68).
Po po∏udniu papie˚ podà˚y∏ z wielkim wzruszeniem do kaplicy Prymatu
usytuowanej nad samym brzegiem Jeziora Genezaret. Ta malutka Êwiàtynia zosta∏a wzniesiona w 1933 r. na ruinach bizantyjskiego sanktuarium z IV/V w. W miejscu tym papie˚ z pewnoÊcià myÊla∏ tak˚e
o swoim poprzedniku na stolicy Piotrowej
– Pawle VI, który jako pierwszy z papie˚y w styczniu 1964 nawiedzi∏ t´ Êwiàtyni´. Jan Pawe∏ II modli∏ si´ tam przy tzw.
Skale Prymatu, którà uca∏owa∏ z wielkim
namaszczeniem. W tym miejscu Piotr naszych czasów rozwa˚a∏ fragment Ewangelii Janowej o nadaniu Szymonowi Piotrowi w∏adzy pasterskiej (21,15-19). Tekst
ten zabrzmia∏ swojsko, gdy˚ zosta∏ przeczytany w j´zyku polskim przez jednego
z ojców franciszkanów. Piotr naszych
czasów rozwa˚a∏ w wielkim skupieniu
trzykrotne pytanie Zmartwychwsta∏ego
Pana skierowane do Kefasa: Szymonie,
Synu Jana, czy mi∏ujesz mnie? oraz trzykrotnà zach´t´: PaÊ baranki (owce) moje.
Po modlitwie Ojciec Âwi´ty podszed∏ do
okna, aby spojrzeç na lekko wzburzone
pobliskie jezioro. Ten zbiornik wodny po∏o˚ony ok. 200 m poni˚ej poziomu Morza
Âródziemnego ma 21 km d∏ugoÊci i 12 km
szerokoÊci. Podczas silnych wiatrów powstajà na nim du˚e fale, co niewàtpliwie
ma wp∏yw na to, ˚e jezioro to przez lokalnà ludnoÊç nazywane jest morzem. Posia-

da ono ró˚ne nazwy biblijne. W Starym
Testamencie i tak˚e dziÊ przez ˙ydów jest
okreÊlane mianem Kinneret od hebr. kinnor (cytra), którà przypomina swoim
kszta∏tem (zob. Lb 34,11; Joz 12,3;
13,27). W Ewangeliach znajdujemy nazwy: Morze Galilejskie (Mt 4,18; 15,29;
Mk 1,16; 7,31) – od krainy geograficznej,
w której jest po∏o˚one; Jezioro (Morze)
Tyberiadzkie (J 6,1; 21,1) – od najwi´kszego miasta po∏o˚onego nad jego brzegami, Jezioro Genezaret (∑k 15,1) – od równiny rozciàgajàcej si´ od pó∏nocnego zachodu w kierunku po∏udniowo-wschodnim. W jeziorze tym ˚yje dwadzieÊcia
dwa gatunki ryb i tak jak w czasach Jezusa tak˚e i dziÊ spotkaç mo˚na na nim wielu rybaków. Najbardziej popularnym gatunkiem ryb jest tzw. ryba Êw. Piotra (piscis chromis). Nazwa ta nawiàzuje do opisu w Nowym Testamencie (Mt 17,27)
wed∏ug którego Piotr na polecenie Jezusa
mia∏ znale˝ç w pyszczku ryby startera na
op∏acenie podatku za siebie i za Jezusa.
Jak wykaza∏y badania samczyk tego gatunku przetrzymuje ikr´ w pyszczku i po
wyl´gu wypycha jà przy pomocy jakiegoÊ
ostrego przedmiotu. Patrzàc na jezioro Ojciec Âwi´ty z pewnoÊcià przypomina∏ sobie opisy biblijne zwiàzane z tym wodnym zbiornikiem: cudowny po∏ów ryb
przez Szymona Piotra i jego wspó∏pracowników (∑k 5,4-7; J 21,3-11); burza na
jeziorze (Mt 8,23-27); kroczenie Jezusa
po wodzie i próba wiary Szymona Piotra
(Mt 14,24-32). Mo˚e wtedy w uszach
brzmia∏y mu s∏owa jego ulubionej pieÊni:
O Panie, to Ty na mnie spojrza∏eÊ, Twoje
usta dziÊ wyrzek∏y me imi´; swojà bark´
pozostawiam na brzegu; razem z Tobà nowy zaczn´ dziÊ ∏ów.
Tak bardzo pasujà one do tego miejsca
i do jego osoby. Spoglàdajàc na przeciwleg∏e zielone wzgórza Golan i na wody
Jordanu wp∏ywajàce do jeziora Jan Pawe∏ II móg∏ podà˚yç myÊlà ku ˝ród∏om
Jordanu w Górach Hermonu i ku pobliskiej Cezarei Filipowej – w której Êw.
Piotr wyzna∏ mesjaƒskà to˚samoÊç Jezusa – Ty jesteÊ Mesjasz, Syn Boga ˚ywego
(Mt 16,16-22; Mk 8,27-33; ∑k 9,18-21).
Tak brzemienne wydarzania dla historii
zbawienia dokonywa∏y si´ w∏aÊnie
w tych miejscach – na wyciàgni´cie d∏oni. Ta Ziemia bez ˚adnego wàtpienia
mo˚e uzyskaç miano piàtej Ewangelii.
Jak szcz´Êliwy by∏ papie˚, ˚e choç przez
moment po 37 latach od swojej pierwszej
podró˚y do Ziemi Âwi´tej móg∏ kroczyç
po tych miejscach.
(cdn)
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Klamra
W piàtek 1 kwietnia o godz. 13.00
kiedy rozpocz´liÊmy obiad u Sióstr El˚bietanek w Starym Domu w Jerozolimie
us∏yszeliÊmy wiadomoÊç, o pogarszajàcym si´ stanie zdrowia Ojca Âwi´tego
(wczeÊniej praktycznie ˚adne informacje
do nas nie dociera∏y, gdy˚ byliÊmy zaj´ci prze˚ywaniem uroczystoÊci Êwiàtecznych). W piàtek 8 kwietnia o godz.
13.00 zakoƒczy∏a si´ transmisja telewizyjna z uroczystoÊci pogrzebowych
zmar∏ego Papie˚a. Klamra si´ zamkn´∏a,
24 godziny siedmiu dni tygodnia min´∏y.
Trzy lata temu dok∏adnie (ró˚nica
jednego dnia) z piàtku na sobot´ przed
Êwi´tem Mi∏osierdzia Bo˚ego sp∏onà∏
koÊció∏ek drewniany na Woli Justowskiej w Krakowie, w parafii, w której
prowadziliÊmy ewangelizacj´ prawie 10
lat. Po us∏yszeniu tej wiadomoÊci na porannej Mszy Êw. powiedzia∏am do znajomych, ˚e przyjdzie czas, kiedy trzeba b´dzie przyjàç jeszcze jednà takà wiadomoÊç: wiadomoÊç o Êmierci Ojca Âwi´tego i zastanawia∏am si´ jak to mo˚e wyglàdaç, jakie mogà byç warunki us∏yszenia tej wiadomoÊci, jak zareaguj´?
Podczas ostatnich rekolekcji w Ziemi Âwi´tej tak si´ uk∏ada∏o, ˚e przez ca∏y
czas pobytu nie mia∏am mo˚liwoÊci aby
„zamknàç si´” w Bazylice Grobu Bo˚ego. Dla wyjaÊnienia wspomniane „zamkni´cie si´” polega na niemo˚liwoÊci
opuszczenia Bazyliki Grobu, które nast´puje po zamkni´ciu drzwi o godz. 19.00
do ponownego otwarcia o godz. 4.00. Jest
to idealny czas na modlitw´ w ciszy i samotnoÊci. Dlatego postanowi∏am, ˚e
w sobot´ ju˚ bezwarunkowo zostaj´
w Bazylice. Oczekujàc na zamkni´cie by∏am zadowolona, gdy˚ czeka∏am sama
i wspomina∏am czas, jak to kilka lat temu
tylko we trzy osoby by∏yÊmy w ca∏ej bazylice. Wtedy ka˚dy modli∏ si´ gdzie
chcia∏, ile chcia∏ i nie cià˚y∏a ÊwiadomoÊç, ˚e bli˝ni stoi za plecami i te˚ pragnie w tym miejscu si´ pomodliç. Jednak
jak zbli˚a∏a si´ godzina zamkni´cia zacz´∏y pojawiaç si´ pojedyncze osoby,
a nawet grupa 10 kap∏anów w∏oskich. PomyÊla∏am sobie, ˚e b´dzie „ruch jak na
Marsza∏kowskiej” i spokojnie nie b´dzie
mo˚na do woli przebywaç w wybranym
miejscu. No có˚, si∏a wy˚sza.
Po zamkni´ciu Bazyliki z Danusià
(z naszej grupy) „zaatakowa∏yÊmy” Grób
Paƒski, aby tam trwaç na modlitwie ró˚aƒcowej. Do∏àczyli do nas w∏oscy kap∏a-

ni. Pó˝niej przesz∏am do rozmównicy oo.
Franciszkanów. Siedzàc na wprost zegara
(to uÊwiadomi∏am sobie dopiero pó˝niej),
o godz. 21.35 zakomunikowa∏am Ojcu, ˚e
id´ dalej si´ modliç. Wysz∏am na Golgot´
i zobaczy∏am puste, niezaj´te przez nikogo miejsce pod o∏tarzem gdzie jest miejsce oznaczajàce wbicie Krzy˚a Pana Jezusa, na którym skona∏ – odda∏ ducha Bogu, miejsce gdzie wyp∏yn´∏a Jego Krew
i Woda. Moja towarzyszka modlitw sama,
oparta o Êcian´ modli∏a si´ na Golgocie.
Widzàc puste miejsce po Krzy˚u zaproponowa∏am jej, abyÊmy posz∏y pod o∏tarz
i wspólnie pomodli∏y si´ tajemnicami bolesnymi – gdzie dwóch… tam ja jestem
mi´dzy nimi – powiedzia∏ Pan Jezus.
Po rozpocz´ciu V tajemnicy bolesnej i wypowiedzeniu intencji za konajàcych w tym momencie na ca∏ym Êwiecie
i tych, którzy jeszcze tej nocy odejdà do
Boga, jedna z osób b´dàcych równie˚ na
czuwaniu, przynios∏a nam wiadomoÊç, ˚e
Ojciec Âwi´ty odszed∏ do Pana. Pan jest
bardzo ∏askawy. MyÊl´, ˚e nie mog∏o byç
lepszego miejsca, aby t´ wieÊç us∏yszeç
i przyjàç z pokojem i zaufaniem, i ˚e akurat mnie i Danusi´ spotka∏a taka ∏aska
spoÊród milionów wierzàcych na Êwiecie.
Po powrocie do Polski znalaz∏am si´
w Êrod´ wieczorem pod Kurià krakowskà, gdzie organizatorzy zapraszali na
„bia∏y marsz” na B∏onia. Prosili, aby zabraç ze sobà Êwiece, nie znicze przypominajàce cmentarz, ale w∏aÊnie Êwiece
symbolizujàce Chrystusa Zmartwychwsta∏ego. Prowadzàcy zrobi∏ ca∏y wywód na ten temat, konkludujàc aby
„ogarek”, który z tej Êwiecy pozostanie
zachowaç dla siebie i umieÊciç na poczesnym miejscu. Zacz´∏am w g∏owie analizowaç, ˚e w sumie mam gromnic´ i na
takà okazj´ mo˚na jà zabraç. Przypomnia∏am sobie równie˚, ˚e przecie˚
przywioz∏am bia∏à Êwiec´ z Jerozolimy
i to ona, palàca si´ podczas marszu, b´dzie najodpowiedniejsza dla oddania
ho∏du Janowi Paw∏owi II – a dlaczego?
Tutaj musz´ wróciç do liturgii Êwiat∏a z Wielkiej Soboty, która odbywa si´
w Bazylice Grobu w Jerozolimie. Jest ona
jedyna i niepowtarzalna w ca∏ym Êwiecie
katolickim i sprawowana w taki sposób
tylko tu. Jak wiemy liturgia Êwiat∏a Wielkiej Soboty w naszych koÊcio∏ach rozpoczyna si´ zapalaniem Pascha∏u ogniem
z przygotowanego ogniska. W Bazylice
Bo˚ego Grobu liturgia Wielkiej Soboty
odbywa si´ przed wejÊciem do Grobu Pana Jezusa i przewodniczy jej Patriarcha.

Pascha∏ zapalany jest od Êwiecy, którà
z Grobu, z miejsca, w którym nastàpi∏o
zmartwychwstanie Pana Jezusa – Jedynego Âwiat∏a, które nie zna zmierzchu wynosi zakonnik i podaje Patriarsze. I tak
Bóg w swej dobroci sprawi∏, ˚e w∏aÊnie t´
Êwiec´, która zapala∏a Pascha∏ na tydzieƒ
przed Êmiercià Ojca Âwi´tego nios∏am
w „bia∏ym marszu” na B∏onia. Niech Ojciec Âwi´ty b´dzie dla nas wszystkich takà Êwiecà prowadzàcà nas do zmartwychwstania w Jezusie. W radoÊci Zmartwychwstania i Pustego Grobu ˚ycz´ wszystkim
tak b∏ogos∏awionego „przejÊcia” do
domu Ojca. Alleluja. Amen.
Ewa

„JeÊli ci umilknà,
kamienie wo∏aç b´dà”
Pielgrzymowanie po Ziemi Âwi´tej
Êwi´tego czasu Âmierci i Zmartwychwstania Jezusa roku 2005 rozpocz´liÊmy
w Betanii. Miejsce gdzie niegdyÊ by∏
dom Marii, Marty i ∑azarza, przywita∏o
nas bogactwem kolorów i zapachów
wiosennych krzewów i dojrza∏ych cytrusów. ZatrzymaliÊmy si´ u wejÊcia do
grobu, w którym przez cztery dni spoczywa∏ ∑azarz.
Kiedy brat zachorowa∏, Marta i Maria
wys∏a∏y do Jezusa wiadomoÊç: „ten, którego Ty kochasz, jest chory” i z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏y Jego przybycia. Czas mija∏, ale Przyjaciel nie nadchodzi∏. „Panie,
gdybyÊ tu by∏, mój brat by nie umar∏”,
us∏ysza∏ Jezus od zrozpaczonej Marii, kiedy we w∏aÊciwym czasie stanà∏ przed umi∏owanymi przyjació∏mi i razem z nimi zap∏aka∏. Nast´pnie, zbli˚y∏ si´ do pieczary
i poleci∏, aby odsuni´to kamieƒ, który zamyka∏ wejÊcie. W rozedrganym s∏oƒcem
powietrzu unosi∏y si´ s∏owa Jezusa: „∑azarzu, wyjd˝ na zewnàtrz” i owini´ta w banda˚e postaç przyjaciela stan´∏a w otworze
grobu. Zdumieni zebrani us∏yszeli jak Jezus, wznoszàc oczy ku niebu, mówi: „Ojcze, dzi´kuj´ Ci, ˚e mnie wys∏ucha∏eÊ, aby
uwierzyli, ˚e Ty mnie pos∏a∏eÊ. Ja wiedzia∏em, ˚e mnie zawsze wys∏uchujesz”.
Te ostatnie s∏owa Jezusa wielokrotnie s∏ysza∏am w moim sercu przez pi´ç
lat. W 1999 roku w Medziugorju zrodzi∏o si´ pragnienie, aby chocia˚ przez chwil´ znale˝ç si´ w Ziemi Âwi´tej. I w∏aÊnie
tu przy pustym grobie ∑azarza w poranek
poprzedzajàcy Procesj´ Palmowà znów
us∏ysza∏am s∏owa: „Ja wiem, ˚e mnie zawsze wys∏uchujesz”, lecz do Ciebie, Panie, nale˚y w∏aÊciwy czas i miejsce.
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Czas tryumfalnego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy rozpoczà∏ si´ w Betfage na
Górze Oliwnej. Wieloj´zyczny i ró˚nobarwny korowód zmierza∏ ku Bramie
Lwów. Nad rzekà pochodu i morzem gapiów porusza∏y si´ ga∏àzki palmowe,
a gwar i pieÊni uczestników uroczystoÊci
∏àczy∏y si´ w jedno: „Hosanna Królowi
Królów! B∏ogos∏awiony Król, który przychodzi w imi´ Paƒskie”. Lecz niektórzy
faryzeusze spoÊród t∏umu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroƒ tego Swoim
uczniom”. Odrzek∏: „JeÊli ci umilknà, kamienie wo∏aç b´dà” ∑k 19,40.
S∏owa Proroków i uczniów nie
milknà. Rozbrzmiewajà zwielokrotnionym g∏osem w sercach i myÊlach, obiegajà Ziemi´ docierajàc do najdalszych
kraƒców. Tu w Judei, Samarii i Galilei
kamienie by∏y i sà Êwiadkami poczàtku
˚ycia zrodzonego z Nieskoƒczonej Mi∏oÊci w Grocie Narodzin Maryi i w Grocie
Narodzin Jezusa i zbawienia; prawa spisanego na Kamiennych Tablicach pochodzàcego od Nieskoƒczonej MàdroÊci
Boga. Pielgrzymujàc do poczàtków naszego zbawienia, aby us∏yszeç g∏os kamieni trzeba ukl´knàç i bardzo nisko si´
pok∏oniç, wznieÊç r´ce i przytuliç do serca Tajemnic´ Zwiastowania i Betlejem,
Golgoty i Zmartwychwstania. Niezliczone sà iloÊci historii, których Êwiadkami
sà kamienie w tych Êwi´tych miejscach
zapisane w rytmie ludzkiego serca.
Irmina Ptak

Pobratymstwo
Objawienie mi∏oÊci
Po okresie Wielkiego Postu i po
Wielkim Tygodniu otrzymujemy mocne
i goràce or´dzie oraz nauk´, w jaki sposób staç si´ szcz´Êliwym i jeszcze pe∏niejszym cz∏owiekiem. Cechà chrzeÊcijaƒskiej natury musi byç mi∏oÊç, gdy˚ Bóg
jest mi∏oÊcià. To stanowi o Jego Boskiej
naturze, takie jest Jego imi´. Wszystkie
Jego dzie∏a i ca∏e Jego nauczanie dotyczy
objawienia mi∏oÊci. W czasie Wielkiego
Postu byliÊmy napastowani przez wydarzenia polityczne, natomiast media atakowa∏y nas promowaniem negatywnych,
bezmyÊlnych i przeciwnych chrzeÊcijaƒskim zasadom postaw. Wychowanie do
mi∏oÊci, podobnie jak wychowanie do
wiary powinno staç si´ naszym codziennym zadaniem. Podstawowe doÊwiad-

czenie w tym zakresie uzyskujemy w rodzinie i w otoczeniu rodziny. Mi∏oÊci
uczymy si´ poprzez osobiste praktykowanie jej w ˚yciu i obserwowanie tej˚e
mi∏oÊci wokó∏ siebie.
„Wpatrujcie si´ w mojego Syna i Jego Krzy˚, rozwa˚ajcie Jego m´k´ i Jego
rany. Uczcie si´ od Niego...”!, powiedzia∏a na samym poczàtku Królowa Pokoju.
Przez ostatnie dni byliÊmy zapatrzeni
w Krzy˚ i Eucharysti´ – ˝ród∏a ∏aski –
z nich wyp∏ywa mi∏oÊç. Mi∏oÊç to ofiara
za innych, a szczególnie za naszych nieprzyjació∏. „Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzà co czynià” (∑k, 23,34). Tak modli∏
si´ tylko Syn Bo˚y. Tak te˚ modlà si´ synowie Bo˚y – chrzeÊcijanie, którzy potrafià oddaç si´ w r´ce Ojca, zarówno w ˚yciu jak i w umieraniu. T´ si∏´ i t´ moc p∏ynàcà od Boga, uzyskujà wszyscy, którzy
si´ modlà. Zapatrzeni byliÊmy w naszego
Mistrza na krzy˚u i nie zaprzestaniemy tego czyniç. On uczy nas mi∏owania. Jego
˚ycie nas zachwyca i zach´ca do naÊladowania. Przybite do drzewa krzy˚a r´ce
i nogi naszego Pana jakby zastyg∏y w bezruchu, aby nasz Mistrz móg∏ przez nie powiedzieç ka˚demu z nas: Daj Mi swoje r´ce, daj Mi swoje nogi, abym móg∏ nadal
czyniç dobro, daj Mi swoje serce, abyÊmy
razem kochali wszystkich ludzi.
„Drogie dzieci, mi∏ujcie si´ mi∏oÊcià
Bo˚à”, mówi w or´dziu Królowa Pokoju. AbyÊmy byli do tego zdolni, musimy
nieustannie powracaç do ˝róde∏ Bo˚ej
mi∏oÊci. W pierwszej kolejnoÊci do Eucharystii, nast´pnie do krzy˚a, czyli m´ki i Êmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz do Pisma Âwi´tego. JeÊli b´dziemy wpatrywaç si´ w Êwi´tych naszego KoÊcio∏a, zakochanych w Jezusie
Chrystusie, zawsze znajdziemy wzorce
do naÊladowania. Ka˚dy Êwi´ty w swoim
czasie i w okreÊlonych okolicznoÊciach
potrafi∏ staç si´ Êwiadkiem mi∏oÊci i odpowiedzieç na mi∏oÊç. Z tego te˚ powodu sà dla nas godni naÊladowania. Ka˚dy
dzieƒ naszego ˚ycia niesie zarówno
chwile radoÊci jak i chwile smutku,
chwile p∏aczu i Êmiechu, my jednak jesteÊmy wezwani do chrzeÊcijaƒskiego
optymizmu i do mi∏owania w ka˚dej sytuacji, mówi do nas Matka, a „w ten sposób mi∏oÊç zapanuje w naszych sercach
i w naszej codziennoÊci”.
„Zmartwychwsta∏y Jezus b´dzie z wami, a wy staniecie si´ Jego Êwiadkami”,
mówi Maryja. Zmartwychwsta∏y Jezus
jest ˝ród∏em nieustajàcej radoÊci i pokoju
w sercach uczniów i aposto∏ów. Jego

obecnoÊç w istotny sposób zmieni∏a sytuacj´ w duszach i w ˚yciu uczniów. Zyskali pewnoÊç, ˚e On ˚yje, ˚e ich nie pot´pia
z powodu ich zal´knienia i wycofania si´
w obliczu sàdu i presji t∏umu. Cieszà si´,
˚e Jezus ich potrzebuje. Potrzebuje ich jako Êwiadków i misjonarzy, jako g∏osicieli
Dobrej Nowiny. DziÊ nie jest inaczej. Jezus nas potrzebuje i wzywa byÊmy stali
si´ Jego Êwiadkami. Maryja jako dobra
i troskliwa Matka z radoÊcià pragnie nam
na tej drodze pomagaç i chroniç pod swój
matczyny p∏aszcz. Gdzie znajdziesz wi´ksze bezpieczeƒstwo, wi´kszà mi∏oÊç i t´
niepoj´tà wprost ∏agodnoÊç? Znajdziesz
to wszystko w Jej czu∏ych obj´ciach,
w cieple macierzyƒskiego p∏aszcza, znajdziesz w utuleniu. Ona ze szczególnà mi∏oÊcià b´dzie przypatrywaç si´ naszemu
codziennemu nawracaniu si´.
W tym miesiàcu b´dziemy modliç
si´ w nast´pujàcych intencjach: – Aby
Duch Âwi´ty o˚ywi∏ swoimi darami naszà modlitewnà rodzin´ i uczyni∏ z nas
wiernych Êwiadków or´dzi Maryi. Módlmy si´ o owocny przebieg tegorocznego
Modlitewnego Zjazdu Pobratymców; –
Za Ojca Âwi´tego Jan Paw∏a II, aby Pan
obdarzy∏ go nowà mocà do niesienia nowego krzy˚a, jakim jest niemo˚noÊç mówienia, który zosta∏ przez Niego przyj´ty; – B´dziemy modliç si´ za rodziny
w naszym KoÊciele, aby w Roku Eucharystii, Msza Êwi´ta sta∏a si´ prawdziwie
dla wszystkich centrum ˚ycia z ca∏ego
serca i ca∏ej duszy.
Drodzy moi bracia i siostry, piszàc
do was, dziel´ si´ z wami wielkà radoÊcià z powodu jak˚e macierzyƒskiego
or´dzia, jeszcze raz przekazanego nam
przez Królowà Pokoju. Modl´ si´ za ka˚dego z was, aby Jej s∏owa znalaz∏y odbicie w naszym ˚yciu. Przekazuj´ wam
moje braterskie pozdrowienia i z ca∏ego
serca ˚ycz´ Dobra i Pokoju!
Wasz oddany fra Jozo

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

Wybór
Na poczàtku Mszy Êwi´tej uznajmy,
˚e jesteÊmy grzeszni. Wiecie, ˚e to nie jest
tylko recytacja. Jest to dynamika wyboru
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mi´dzy ˚yciem a Êmiercià. To nie sà tylko koncepcje struktury, która nazywa si´
KoÊcio∏em. Jest to wybór ˚ycia. Jest to
wybór odrzucenia Êmierci. Dlatego zapraszam was do tego abyÊcie si´ wyrzekli z∏a, abyÊcie rozpocz´li walk´ ze z∏em.
JeÊli wy ofiarujecie si´ dla waszego narodu, Bóg da wam ∏ask´ dla realizacji tej
misji, aby walczyç ze z∏em. W ten sposób
wchodzimy w t´ ÊwiadomoÊç.
Bóg przychodzi do cz∏owieka. Pozostawia mu wolnoÊç, aby cz∏owiek podjà∏
decyzj´: Bóg – a wi´c ˚ycie, czy szatan
– wi´c Êmierç. W ten sposób Bóg próbowa∏ swój naród, próbowa∏ ludzkoÊç. Tak
i dzisiaj powinniÊmy zobaczyç, co oznacza byç poddanym próbie, by wybraç Boga, by wybraç ˚ycie, aby staç si´ narz´dziem Mi∏osierdzia Bo˚ego. Jezus by∏
próbowany w naturze ludzkiej, a˚ do momentu, kiedy wo∏a∏ do Boga: Bo˚e Mój,
Bo˚e Mój czegoÊ Mnie opuÊci∏? Jezus
wybra∏, aby nas zbawiç i wszed∏ w przestrzeƒ samotnoÊci cz∏owieka, która oddziela Go od Boga. Jezus prze˚y∏ t´ wielkà tragedi´ cz∏owieka, który oddzieli∏ si´
od Boga. On czu∏ ca∏e z∏o, które jest skutkiem oddzielenia si´ cz∏owieka od Boga
a Ojciec pozostawa∏ w ciszy. I w tej ciszy,
w samotnoÊci, Jezus powiedzia∏ tak. Jezus pozosta∏ wierny Ojcu i ofiarowa∏ si´
za ludzkoÊç. Ten fakt otworzy∏ drog´ do
zbawienia dla nas wszystkich. Maryja,
Matka Bo˚a, wesz∏a w pe∏nà komuni´
z Jezusem. Ona tak˚e powiedzia∏a tak. Ta
cisza Boga by∏a doÊwiadczeniem wszystkich aposto∏ów i uczniów. Oni tak˚e powiedzieli tak i stali si´ Êwiadkami. Tak
narodzi∏ si´ KoÊció∏, tak zrodzi∏ si´ lud
Bo˚y. W tej samotnoÊci, w tej ciszy,
w której Bóg milczy, cz∏owiek w Jezusie
powiedzia∏ tak. Nasze ofiarowanie b´dzie
przechodziç przez t´ samotnoÊç.
Widzicie, co dzieje si´ w Êwiecie? JeÊli wczytujemy si´ w dzisiejsze czytania
w urywek z proroka Amosa (8, 4-6; 9-12,
17-18), widzimy tak˚e i nasze czasy.
Cz∏owiek jest przedmiotem handlu. WartoÊcià jest pieniàdz. Âwiat kierowany jest
przez pieniàdz. LudzkoÊç zmierza w kierunku pustyni. Bóg pozwala aby ludzkoÊç dotyka∏a z∏a. Bardzo znaczàce jest
s∏owo proroka Amosa: owego dnia zajdzie s∏oƒce w po∏udnie i w dzieƒ Êwietlany zaciemni´ ziemi´. Co to znaczy? Cz∏owiek stanie si´ Êlepym. Staje si´ Êlepym,
poniewa˚ nie chce zobaczyç Boga. Chce
zobaczyç tylko swoje w∏asne interesy.
Na poczàtku objawieƒ Matki Bo˚ej
tutaj w Medziugorju, Maryja powie-

dzia∏a: „Kiedy zostanà objawione tajemnice, kiedy b´dzie dany znak, dla wielu
wówczas b´dzie ju˚ za pó˝no”. I to w∏aÊnie jest milczenie Boga. Bóg da∏ wiele
∏ask nam, ludzkoÊci, ale ludzie nie chcà
widzieç, nie chcà czuç, nie chcà zostaç
uzdrowieni. Pi´knà rzecz znajdujemy
w Ewangelii. Jest tam cz∏owiek, Mateusz,
celnik, powszechnie uwa˚any za grzesznika. Us∏ysza∏ g∏os Boga i zobaczy∏ Boga.
Jest pi´kne, ˚e Bóg dzisiaj daje przejrzeç
wielu grzesznikom, a tak˚e wielu osobom
dobrej woli. Konieczna jest jednak ta pustynia, to milczenie. Wed∏ug tego, co ja
mog´ zrozumieç, z tego, co Pan Bóg mi
mówi, dochodzimy do czasu w Êwiecie,
który jest czasem ciszy. Us∏yszymy mocny g∏os przedstawiciela szatana. A Jezus,
który kocha i który powo∏uje tak, jak Mateusza, mówi: „Ty Mnie widzisz, ty Mnie
czujesz. Choç, pójd˝ za Mnà”.
JesteÊmy powo∏ani do tego, by przygotowaç drog´ dla wszystkich ludzi dobrej woli. JeÊli my, w naszej pustyni codziennoÊci, w naszych krzy˚ach, kiedy jesteÊmy zniewa˚ani przez przyjació∏, kiedy
jesteÊmy w ró˚nych trudnoÊciach – widzimy Jezusa i s∏uchamy Jezusa, stajemy si´
wówczas znakiem nowego ludu. Pustynia, którà prze˚ywa ka˚dy z nas w swoim
wn´trzu jest ∏askà, abyÊmy mogli zobaczyç jasno, aby w nas rozdziela∏o si´
Êwiat∏o od ciemnoÊci, a˚ dojdziemy do tej
rzeczywistoÊci Bo˚ej, absolutnej pewnoÊç
wewnàtrz nas. Wy mo˚ecie poczuç Boga
na krzy˚u, jeÊli potraficie modliç si´ tak
jak Jezus: „Ojcze przyjmij mojego ducha”. Tzn. powierzenie, oddanie swego
˚ycia w r´ce Boga. Jak mówi Êw. Jan aposto∏, z ràk Boga nikt nie potrafi wyrwaç
naszego ˚ycia. Nasze ofiarowanie stanie
si´ bezwarunkowym. TrudnoÊci, pustynia
stajà si´ ∏askà. To, co widzicie w Europie,
w Êwiecie – to staje si´ ∏askà, gdy˚ przez
was przechodzi Êwiat∏o. Ja znam Boga, ja
znam Jego drog´. Ja chc´ byç Jego obrazem autentycznym. Nie chc´ byç faryzeuszem. Chc´ nieÊç oblicz´ Jezusa.
To w∏aÊnie jest powo∏anie do tego, by
byç ofiarowanym. Kiedy wydaje si´ nam,
˚e Bóg nas opuÊci∏, to w∏aÊnie jest moment
naszych narodzin. Ja chc´ ˚yç. Ja wiem, ˚e
Bóg ˚yje. Ja chc´ ˚yç z Nim. Ja pozostaj´
Mu wiernym. W ten sposób wszystko
w nas si´ odradza. W ten sposób przychodzi zmartwychwstanie naszej duszy. Moc
Zmartwychwstania Jezusa dzia∏a w nas.
I w ten sposób Matka Bo˚a stanie si´ obecnà w waszych twarzach. I ka˚da niewiasta,
oddajàca si´ Bogu, b´dzie mieç twarz Mat-

ki Bo˚ej. Ka˚dy m´˚czyzna, który ofiarowuje si´ ca∏kowicie Bogu, b´dzie mia∏ oblicze Jezusa Chrystusa. Czy wasze dusze
rozumiejà to? Zróbcie ten krok dla waszego narodu, dla ludzkoÊci. W ten sposób
„krzyczcie” na ca∏y Êwiat, nie krzykiem
rozpaczy czy smutku, ale okrzykiem radoÊci g∏oszenia. Matka Bo˚a potrzebuje w∏aÊnie takich widzàcych. Amen.

Od Redakcji
Uwaga! Obraz przedstawiony na stronie 1 jest autorstwa krakowskiej malarki Izabelli Delekta-Wiciƒskiej. Nie jest to ˚adne
objawienie Matki Bo˚ej, ani cudowne zdj´cie
zrobione przez kogoÊ, gdzieÊ. Jest to autentyczny, namalowany obraz.
25 maja w Jerozolimie, w Grobie Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie
ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej
w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
Rekolekcje w Ziemi Âwi´tej:
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05-16.09.05 z Górà Nebo (Jordania):
Narodzenie MB, Podwy˚szenie Krzy˚a Êw.,
08-20.09.05 – j/w i 17-29.11.05 – Chrystusa Króla – (22) 6119904; (504) 984062
Medziugorje; 06-13.09.05
Rekolekcje z o. Jozo Zovko od 21.0930.09.05. Osoby zainteresowane prosimy
o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu wys∏ania informacji.
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lub zadzwoniç do Redakcji.
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, A. Sobejko
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
Wydanie polskie: M. E. Jurasz
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar
Nak∏ad: 14.900 egz.

