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Drogie dzieci!
Ponownie wzywam was, abyÊcie
w pokorze ˚yli moimi or´dziami.
Dawajcie o nich Êwiadectwo szczególnie teraz, kiedy zbli˚amy si´ do
rocznicy moich objawieƒ. Kochane dzieci, bàd˝cie znakiem dla
tych, którzy sà daleko od Boga
i Jego mi∏oÊci. Ja jestem z wami
i wszystkich was b∏ogos∏awi´ swoim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Byç znakiem
Ponownie wzywam was, abyÊcie
w pokorze ˚yli moimi or´dziami.
Jest to stale powracajàce wezwanie.
Maryja nie dostosowuje si´ do
zmiennych upodobaƒ ∏owców wiadomoÊci i nowin. Ona wie, ˚e prawdziwa nowina, jedyna nowina mogàca przemieniç histori´ ludzkoÊci, to
przyjÊcie Boga do cz∏owieka, to Jezus Chrystus. Poza tym jednym
wszystko jest marnoÊcià. Có˚ przyjdzie cz∏owiekowi z ca∏ego trudu, jaki
zadaje sobie pod s∏oƒcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa po wszystkie czasy
(Koh 1, 2b -3). PrzyjÊcie Jezusa
wszystko zmienia; nie tylko histori´,
ale i samà rzeczywistoÊç; nie tylko
rzeczywistoÊç cz∏owieka sprzed
2000 lat, ale od pierwszego cz∏owieka, po wszystkie czasy. Chrystus odkupi∏ ca∏y Êwiat stworzony, który j´czy i cierpi w bólach rodzenia (Rz
8,22), czyli rodzi si´ dla ˚ycia. Ca∏e
stworzenie, a szczególnie istota ludzka, stawia czo∏a owemu d∏ugiemu
i bolesnemu procesowi rodzenia.
Lecz nie jesteÊmy sami. Maryja jest
blisko nas i niestrudzenie powtarza
nam to, co mówi∏a od samego po-
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czàtku swej obecnoÊci w Medziugorju, nie obawiajàc si´, ˚e b´dzie ma∏o
oryginalna. Nie prosi, byÊmy mno˚yli nabo˚ne praktyki w naszym ˚yciu
religijnym, tylko o to, byÊmy ˚yli
tym, w co wierzymy. Droga, którà
Ona nam podpowiada, to post i modlitwa, ˚ycie sakramentalne, Pismo
Âwi´te. Metoda post´powania, to ufne zawierzenie Bogu. Nie s∏owa, ale
konkretne post´powanie w ˚yciu.
DziÊ zaprasza nas ponownie byÊmy
w pokorze ˚yli Jej or´dziami. ByÊmy dawali o nich Êwiadectwo
szczególnie teraz, kiedy zbli˚amy
si´ do rocznicy objawieƒ. Jest to jasna wskazówka co do sposobu
uczczenia 24 rocznicy Jej obecnoÊci
w Medziugorju: ˚yç w pokorze, czyli
tak jak Maryja, otrzymanymi or´dziami, i w ten sposób daç o nich
Êwiadectwo. Ale Maryja nie prosi nas
o to dla w∏asnej chwa∏y. Ona, najpokorniejsza S∏u˚ebnica Paƒska, nigdy
nie szuka∏a w∏asnej chwa∏y. Kochane dzieci, bàd˝cie znakiem dla tych,
którzy sà daleko od Boga i Jego mi∏oÊci. Oto co Jej le˚y na sercu, Maryja chce dotrzeç do tych, którzy sà daleko. Ci, którzy sà daleko od Boga
potrzebujà znaku, który udowodni∏by im, ˚e Bóg ich szuka i pragnie ich
bliskoÊci. Ci, którzy sà daleko od
Jego mi∏oÊci, czyli nie potrafià odczuç mi∏oÊci Boga albo nie wierzà
w t´ mi∏oÊç, potrzebujà znaku, który
pokaza∏by im jak wielka i mi∏osierna
jest Jego Mi∏oÊç i ˚e nie zale˚y od ich
zas∏ug. Ludzi potrzebujà znaków
a nie s∏ów. Potrzebujà spotkania
z Chrystusem, aby w Nim odnale˝ç
sens ˚ycia, aby w Nim poznaç Mi∏oÊç
Ojca, aby od Niego otrzymaç ogieƒ
Ducha. I to w∏aÊnie my mo˚emy byç
tym znakiem, jeÊli z wiarà i boja˝nià
Bo˚à, Êwiadomi naszej absolutnej
niegodnoÊci, pozwolimy, by Chrystus w nas zamieszka∏.
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Mi∏ujàce Serca

Dzi´kujemy Ci, Maryjo, poniewa˚ wzywasz nas do tak zaszczytnego i pi´knego zadania. Wiemy, ˚e
byç znakiem, jak o to prosisz, to
znaczy iÊç za Jezusem, jego Êladami, czyli zaprzeç si´ samego siebie,
wziàç swój krzy˚ i naÊladowaç Go
(por. Mk 8, 34) lecz wiemy równie˚, ˚e Ty jesteÊ z nami i b∏ogos∏awisz nas Twym macierzyƒskim
b∏ogos∏awieƒstwem dlatego nie l´kamy si´ i zawierzamy Tobie, aby
spe∏ni∏a si´ w nas wola Ojca. Tak
Ojcze, nale˚ymy ca∏kowicie do Ciebie, w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Matko nasza Maryjo, Królowo Pokoju, spojrzyj
swoim macierzyƒskim wzrokiem na
KoÊció∏, na nasze rodziny, bàd˝ naszà Matkà, króluj i wstawiaj si´ za
nami przed Bogiem. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy
Maryi, Królowej Pokoju, was
wszystkich, wszystkie grupy modlitewne i wasze rodziny, niech b∏ogos∏awi i strze˚e Bóg Wszechmogàcy,
Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
NajÊwi´tsze Serce:
Ognisko mi∏osierdzia
Pochodz´ z Alto Adige, regionu
w pó∏nocnych W∏oszech, który jest
„ziemià poÊwi´conà NajÊwi´tszemu
Sercu”. Nazwa wzi´∏a si´ od Êlubu, który oko∏o dwa wieki temu uczynili tutejsi
mieszkaƒcy, a który ja sam odczuwam
bardzo silnie w sobie jako dar ∏aski, ˝ród∏o opieki, g∏´bokà przynale˚noÊç mojà
w∏asnà, mojej ziemi i moich korzeni do
Bo˚ego Serca bogatego w mi∏osierdzie.
Âlub mia∏ uprosiç ∏ask´ opieki przed
gro˝bà nieprzyjacielskiego najazdu,
a polega∏ na obietnicy dorocznego uroczystego obchodzenia tego Êwi´ta.
Od dziecka za bardzo znaczàcy uwa˚a∏em fakt, ˚e ca∏y miesiàc czerwiec jest
poÊwi´cony NajÊwi´tszemu Sercu i lubi´ myÊleç, ˚e nieprzypadkowo miesiàc
ten nast´puje po maryjnym miesiàcu
maju, który go w pewien sposób przygotowuje. Matka Bo˚a zawsze prowadzi
nas do swojego Syna, a rozwa˚ajàc Jej
cnoty, Jej pi´knoÊç, tajemnice Jej ˚ycia
rozwa˚amy równoczeÊnie tajemnice Tego, którego pocz´∏a i który zosta∏ przez
Nià zrodzony. Mówi´ o tajemnicach, poniewa˚ Serce Chrystusa jest rzeczywistoÊcià, którà nale˚y rozwa˚aç w Êwietle wiary, tajemnicà zamykajàcà w sobie
niezliczone odcienie owej wznios∏ej
prawdy, jaka w ca∏ej swej pi´knoÊci zostanie nam objawiona dopiero w niebie.
Ju˚ teraz jednak musimy podsycaç w sobie pragnienie Jezusa i wol´ poznania
Boga, poniewa˚ to On pierwszy chce objawiç si´ stworzeniom, które kocha.
Serce Chrystusa jest miejscem,
gdzie przela∏ si´ ów niepowstrzymany
ogieƒ mi∏osierdzia, jaki przed stworzeniem Êwiata przep∏ywa∏ od Ojca do Syna
i od Syna do Ojca w Boskiej osobie Ducha, b´dàcego Jednym z tà mi∏oÊcià. NajÊwi´tsze Serce to tabernakulum, w którym zap∏on´∏a pe∏nia wiru Trynitarnego,
po raz pierwszy zaistniawszy w czasie
i przestrzeni. Mi∏oÊç nabra∏a kszta∏tu, mi∏oÊç nabra∏a ˚ycia, staje si´ widzialna dla
wszystkich! To ta p∏omienna i ˚ywa mi∏oÊç da∏a Jezusowi si∏´, aby przejÊç przez
m´k´, to ta mi∏oÊç pchn´∏a Jezusa do oddania samego siebie tym, których ukocha∏, do pozostania na zawsze mi´dzy
lud˝mi pod postacià chleba i wina.

Obchodzenie tego Êwi´tego miesiàca w roku Eucharystii ma dodatkowe
znaczenie. W Eucharystii uobecnia si´
w pe∏ni tajemnica NajÊwi´tszego Serca,
która jest tajemnicà nieskoƒczonej
i bezgranicznej mi∏oÊci, przedtem zamkni´tej i skrytej w Sercu Boga-Cz∏owieka, a teraz na wieki zamkni´tej
i skrytej w kruchej konsekrowanej hostii. ˙adne s∏owa nie zdo∏ajà nigdy w∏aÊciwie oddaç tak wielkiej prawdy i tylko modlitwa mo˚e przyjÊç z pomocà
ubóstwu naszego j´zyka.
Francesco Cavagna

Niepokalane Serce:
Ratunek dla dusz
Siostra ∑ucja o tajemnicach powierzonych przez Matk´ Bo˚à dzieciom
podczas objawieƒ w Fatimie powiedzia∏a, ˚e tajemnica sk∏ada si´ z trzech odmiennych cz´Êci: dwie z nich mo˚e wyjawiç, trzecia pozostaje do wiedzy papie˚a. Pierwsza tajemnica to wizja piek∏a.
Nasza Pani – mówi s. ∑ucja – pokaza∏a nam morze ognia, które wydawa∏o si´
znajdowaç w g∏´bi ziemi, widzieliÊmy
w tym morzu demony i dusze jakby by∏y
przezroczystymi czarami lub brunatnymi
˚arzàcymi si´ w´gielkami w ludzkiej postaci. Unosi∏y si´ w po˚arze, unoszone
przez p∏omienie, które z nich wydobywa∏y si´ wraz z k∏´bami dymu. Pada∏y na
wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich po˚arów, bez wagi, w stanie niewa˚koÊci, wÊród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok mo˚na by
og∏upieç i umrzeç ze strachu. Demony
mia∏y straszne i obrzydliwe kszta∏ty
wstr´tnych, nieznanych zwierzàt. Lecz
i one by∏y przejrzyste i czarne. Ten widok
trwa∏ tylko chwil´. Dzi´ki niech b´dà
Matce NajÊwi´tszej, która nas przedtem
uspokoi∏a obietnicà, ˚e nas zabierze do
nieba (w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie by∏o, sàdz´, ˚e bylibyÊmy
umarli z l´ku i przera˚enia.
Nast´pnie podnieÊliÊmy oczy ku naszej
Pani, która nam powiedzia∏a z dobrocià
i ze smutkiem: „WidzieliÊcie piek∏o, dokàd idà dusze biednych grzeszników.
Aby ich ratowaç Bóg chce ustanowiç
na Êwiecie nabo˚eƒstwo do mego Niepokalanego Serca. JeÊli zrobi si´ to, co
ja wam mówi´, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na Êwiecie.
Wojna si´ skoƒczy. Ale je˚eli si´ nie
przestanie obra˚aç Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie si´ druga, gorsza.

Kiedy ujrzycie noc oÊwietlonà przez nieznane Êwiat∏o, wiedzcie, ˚e to jest wielki
znak, który wam Bóg daje, ˚e ukarze
Êwiat za jego zbrodnie przez wojn´, g∏ód
i przeÊladowania KoÊcio∏a i Ojca Âwi´tego. ˙eby temu zapobiec, przyjd´, by ˚àdaç poÊwi´cenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii Êw.
w pierwsze soboty na zadoÊçuczynienie.
Je˚eli ludzie me ˚yczenia spe∏nià, Rosja
nawróci si´ i zapanuje pokój, je˚eli nie,
Rosja rozszerzy swoje b∏´dne nauki po
Êwiecie, wywo∏ujàc wojny i przeÊladowania KoÊcio∏a. Sprawiedliwi b´dà m´czeni, Ojciec Âwi´ty b´dzie bardzo cierpieç, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Âwi´ty poÊwi´ci mi
Rosj´, która si´ nawróci, a dla Êwiata nastanie okres pokoju”.
Nie sposób, poÊród wydarzeƒ ostatnich miesi´cy i z okazji Êwi´ta Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej, nie wspomnieç o drugim warunku obietnic danych przez Maryj´ w pierwszej tajemnicy, czyli na koniec moje Niepokalane
Serce zatriumfuje.
Droga do tryumfu zosta∏a wyznaczona
nie tylko przez ró˚aniec, pokut´ i zawierzenie Matce Bo˚ej losów Êwiata, ale
przede wszystkim przez dwa warunki:
poÊwi´cenie Rosji i Êwiata Niepokalanemu Sercu Maryi oraz zaprowadzenie na
Êwiecie nabo˚eƒstwa pierwszych sobót
miesiàca. Nie chodzi o pojedyncze parafie czy bardziej pobo˚ne grupy, ale ustanowienie na Êwiecie nabo˚eƒstwa do
Niepokalanego Serca Maryi. Chodzi
o Êwiat ca∏y, ka˚dà parafi´ i na to jest
ci´˚ar skierowany. Pierwszy warunek
zosta∏ spe∏niony przez Jana Paw∏a II.
Drugi jest zadaniem, które czeka na Benedykta XVI. Byç mo˚e zwracajàc na to
uwag´, przyjà∏ imi´ swojego poprzednika, który zapoczàtkowa∏ Fatim´ (Echo
208 str. 3). Czy stanie si´ Papie˚em, który „dope∏ni Fatim´” i spe∏ni ostatnie
pragnienie Matki Bo˚ej? Dlatego nie
czekajàc na „urz´dowe” decyzje a patrzàc na znaki czasu wprowadzajmy
w swoich parafiach to nabo˚eƒstwo. Nie
jest to nic nowego, objawienia fatimskie
zosta∏y przecie˚ przez KoÊció∏ uznane.
Ewa

To On wyÊwi´ci∏ mnie
na biskupa
Jeszcze dzisiaj z uczuciem i wdzi´cznoÊcià wspomina tamten dzieƒ, kiedy
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kard. Ratzinger po∏o˚y∏ r´ce na jego
g∏owie: „Przemawiajàc, umia∏ dotrzeç
do serc wszystkich, niezmierzone rzesze
prostych ludzi odczuwa∏y pi´kno
i prawd´ s∏owa prze˚ywanej wiary.
Tamtego wieczoru – opowiada arcybiskup Bruno Forte – pod wp∏ywem nag∏ego impulsu powiedzia∏em mu, ˚e
gdyby mia∏o teraz dojÊç do wyboru
przez aklamacj´, owe tysiàce ludzi
og∏osi∏oby go papie˚em”.
Teolog tak samo jak on i ceniony
nauczyciel, Bruno Forte, obecnie biskup Chieti, komentuje: „B´dzie Papie˚em prawdy i mi∏oÊci, której Êwiat
ogromnie dziÊ potrzebuje. Prawdy, poniewa˚ szerzàcy si´ relatywizm, zw∏aszcza na obszarze moralnoÊci, toczy ludzkie sumienia. Mi∏oÊci, poniewa˚ miliony
samotnych istnieƒ, z jakich cz´sto sk∏ada si´ postmodernistyczne spo∏eczeƒstwo, wypatrujà jej z ut´sknieniem”.
Sam kard. Ratzinger, w homilii przygotowujàcej do konklawe, wskaza∏ na
te dwa elementy, niemal jak na dewiz´
swojego bliskiego (i niespodziewanego) pontyfikatu: „Kard. Ratzinger by∏
w pe∏ni samym sobà – kontynuuje Bruno Forte – nie sprzeniewierzajàc si´
˚adnej ze swych cech: tak˚e pod tym
wzgl´dem do gruntu uczciwy. Dwa s∏owa klucze owego kazania to prawda
i mi∏osierdzie! Prawdy nie g∏osi si´
przeciwko komuÊ, ale z mi∏oÊci do
wszystkich. Nie mo˚na naprawd´ kochaç innych, jeÊli oszcz´dza si´ na
prawdzie, która wyzwala i zbawia. Oto,
kim jest teolog, duszpasterz, cz∏owiek
i wierzàcy, któremu OpatrznoÊç powierzy∏a dziÊ klucze Piotrowe. Ten, kto go
nie zna, poprzestanie na najbardziej
zewn´trznych aspektach. Ten, kto go
zna, wie, ˚e tak bardzo przezeƒ ukochana prawda b´dzie z niego promieniowa∏a na wielu: i jestem pewien, ˚e bez
trudu dostrzegà jà serca wolne od
obaw i przesàdów”.
Taka jest ocena ucznia, duchowego
syna i przyjaciela, arcybiskupa Forte,
który przez lata móg∏ z bliska doceniç
zalety papie˚a Benedykta, poddane dzisiaj pod oglàd ka˚dego: „Niech Bóg,
który go powo∏a∏ z mi∏oÊci do nas
wszystkich, wspiera go i towarzyszy mu
na ka˚dym kroku. Morze historii potrzebuje ∏odzi Piotrowej, której ster
znajduje si´ w r´kach tyle pewnych, co
wolnych, poniewa˚ bezgranicznie zawierzy∏y Wiekuistemu”.
Redakcja (za ANSA)

Rok Eucharystyczny
Eucharystia i Niepokalana
Katecheza o. Gianniego Sgreva – za∏o˚yciela Oazy Pokoju – na rozpocz´cie
Roku Eucharystycznego 16.10.2004r.
w Colle Don Bosco (miejsca urodzenia
Êw. Jana Bosko). Spójrzmy na nià z perspektywy ostatnich miesi´cy wydarzeƒ
w KoÊciele.
Przybywam z Ziemi Âwi´tej, z Betanii. Przed kilkoma dniami by∏em we
Franciszkaƒskim Instytucie Biblijnym
w Jerozolimie, jeden z kolegów powiedzia∏ mi: „Czy Ojciec wie, ˚e chodzi po
domu Marty, Marii i ∑azarza?”. To ten
dom, w którym Jezus powiedzia∏ Marcie
nie ganiàc jej: „Maria wybra∏a lepszà
czàstk´”. To tu, w tym miejscu, Pan Jezus
okazywa∏ radoÊç z tego, ˚e ktoÊ z Nim
przebywa∏, przede wszystkim, wtedy gdy
wieczorem wraca∏ zm´czony i utrudzony
przechodzàc przez dolin´ Getsemani a˚
do Betanii. Tu znajdowa∏ ulg´, podczas
tych nocy, których nie sp´dza∏ na modlitwie w ogrodzie Getsemani.
Przybywam z Betanii, z owego miejsca, w którym Jezus „dobrze si´ czu∏”,
gdzie sam Jezus odczuwa∏ pokój oraz jego potrzeb´. Z miejsca, które przypomina nam, ˚e to On jest sercem naszego ˚ycia, ˚e to On jest w naszym ˚yciu wszystkim. Nauki udziela nam Ojciec Âwi´ty,
ukierunkowujàc KoÊció∏ (tak jak uczyni∏
to na poczàtku swego pontyfikatu,
16.10.1978r.) i wskazujàc nam konkretnà drog´ opisanà w encyklice „Redemptor Hominis”. Pozostaje wierny owemu
przekonaniu, ˚e aby spotkaç cz∏owieka,
winniÊmy spotkaç Jezusa Chrystusa, który jest dla cz∏owieka drogà. W miar´ jak
zbli˚aliÊmy si´ do Jubileuszu, Papie˚
przygotowywa∏ nas, coraz bardziej skupiajàc naszà uwag´ na Panu Jezusie. Gdy
nadszed∏ rok 2000, byç mo˚e sam Ojciec
Âwi´ty oczekiwa∏, z punktu widzenia
spo∏ecznego i historycznego, pewnych
skutków obchodów Jubileuszowych.
Widzimy, ˚e trzecie tysiàclecie równie˚
rozpocz´lo si´ w znaku cierpienia i przemocy... Lecz Papie˚ trwa i ofiarowuje
nam traktat o nowym tysiàcleciu „Novo
Millennio Ineunte”.
Chcia∏bym przeczytaç wam jego
niedawno napisane s∏owa, s∏owa dodajàce otuchy, dalekowzroczne, patrzàc na
rozwój historii. Ojciec Âwi´ty w LiÊcie

Apostolskim „Mane nobiscum, Domine” (Zostaƒ z nami, Panie), napisanym
na Rok Eucharystii pisze: „Nie sàdzi∏em
oczywiÊcie, ˚e zwyk∏e miejsce chronologiczne, choç tak sugestywne, mo˚e samo
z siebie przynieÊç wielkie zmiany. Niestety, po rozpocz´ciu Tysiàclecia, nowe fakty uwidoczni∏y swoistà bezlitosnà ciàg∏oÊç z poprzednimi wydarzeniami. Wy∏oni∏ si´ tym samym obraz, który obok
dajàcych otuch´ perspektyw pozwala dostrzec ponure cienie przemocy i krwi,
które wcià˚ nas zasmucajà. Zach´cajàc
jednak KoÊció∏ do obchodów Jubileuszu
dwóch tysi´cy lat od Wcielenia, by∏em –
i nadal jestem, bardziej ni˚ kiedykolwiek!
– g∏´boko przekonany, ˚e jest to praca
obliczona na <d∏ugi czas>”. To zdanie
jest niezmiernie interesujàce. Papie˚ spoglàda na histori´, poniewa˚ widzi w niej
jak stopniowo wszystko skupia si´ na
Chrystusie, poniewa˚ to jedyna mo˚liwoÊç przetrwania historii.
Przybywam z Bliskiego Wschodu.
Pod moim oknem przebiega linia, mur 9cio metrowej wysokoÊci, oddzielajàca
Izrael od Palestyny. Ka˚dego dnia widz´
Palestyƒczyków, którzy usi∏ujà przejÊç
przez mur, który jest w budowie. Przechodzà przez nasz ogród (jest to ogród,
w którym niegdyÊ zamieszkiwa∏a rodzina Marty, Marii i ∑azarza), podczas gdy
grupka Izraelitów, z karabinami maszynowymi pod r´kà, trwa w nieustannej
gotowoÊci hamowania owego nieustannego „najazdu” Palestynczyków, uciekajàcych do swoich domów albo usi∏ujàcych si´ broniç... Na szcz´Êcie nigdy nie
dosz∏o do przelewu krwi, ale widzicie jak
delikatnà sytuacj´ prze˚ywa Ziemia
Âwi´ta... ˙e nie wspomn´ o tym, co dzieje si´ w Iraku, a co mo˚emy zobaczyç
w telewizji... Sytuacja jest palàca, ludzkoÊç, która wesz∏a w trzecie tysiàclecie –
zdawa∏oby si´ – w nowà epok´, ciàgle
boryka si´ ze swymi ograniczeniami
i s∏aboÊciami. Zatem Papie˚, który dostrzega ów „d∏ugi czas”, zwo∏uje nas
wszystkich wokó∏ Eucharystii.
Teraz znajdujemy si´ w Domu Salezjaƒskim i to Êw. Jan Bosko i to miejsce
dyktujà nam temat Niepokalanej oraz
Eucharystii. W tym momencie niezb´dne jest przypomnienie „snu” Êw. Jana
Bosko. T´ wizj´ Êw. Jan Bosko mia∏
w maju 1862 roku. Jest to sen, który nale˚y interpretowaç w wymiarze biblijnym: to znaczy, kiedy Bóg przemawia –
a sen jest jednym ze sposobów – nie
mo˚na przypisaç tego do jakiejÊ epoki.
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Ten j´zyk nale˚y prze∏o˚yç równie˚ na
czas tera˝niejszy, zawsze poddajàc go
mocy Ducha Âwi´tego, aby mo˚liwe by∏o jego zrozumienie. Przeczytam ów sen,
a jeÊli b´dzie trzeba, dodamy komentarz
– aby odnale˝ç dwie linie przewodnie:
Eucharysti´ i Niepokalanà. Przybli˚´
wam pokrótce konkluzj´: mówimy
o zbawieniu, nie tylko w sensie indywidualnym, lecz tak˚e w sensie globalnym,
o historii zbawienia, o zbawieniu ludzkoÊci „zakotwieczonej na dwóch ∏aƒcuszkach”, które wià˚à KoÊció∏ do kolumny,
którà jest Niepokalana Maryja Wspomo˚ycielka oraz do kolumny Eucharystii. Wyobra˝cie sobie dwa bardzo kruche ∏aƒcuszki, od których zale˚y zbawienie ludzkoÊci.
W∏aÊnie dlatego Papie˚, aby przygotowaç nas do Jubileuszu, a teraz jeszcze
bardziej, intensyfikuje rozliczne okolicznoÊci „eucharystyczne” i „maryjne”
(pomyÊlcie tylko: w 2002 roku zaczà∏ si´
Rok Ró˚aƒca; potem w Roku Niepokalanej mia∏ miejsce Kongres Eucharystyczny w mieÊcie Guadalajara, w Meksyku,
nast´pnie Synod o Eucharystii, a na
2005r. organizowane jest Spotkanie
M∏odych w Kolonii– pod has∏em Eucharystii...). Wszystkie te elementy zdajà si´
zlewaç z Rokiem Eucharystii, do którego Papie˚ przygotowa∏ nas przez Encyklik´ „Ecclesia de Eucaristia”, o niezwyk∏ej treÊci teologicznej, streszczajcej
w sposób sytnetyczny ca∏à teologi´ eucharystycznà. Przypomnia∏ nam tak˚e,
˚e powinniÊmy nale˚ycie celebrowaç
Msz´ Êwi´tà i zag∏´biaç si´ w Adoracji
Eucharystycznej. A teraz, poprzez List
Apostolski „Mane nobiscum, Domine”
nauczanie papieskie skoncentrowa∏o si´
na Eucharystii. Maryja i Eucharystia to
dwa newralgiczne punkty, od których
przyj´cia zale˚y zbawienie ludzkoÊci.
A oto sen Êw. Jana Bosko tak jak on
sam go opisa∏: „Wyobra˝cie sobie, ˚e jesteÊcie na pla˚y nad morzem, na odleg∏ej
skale, i ˚e wokó∏ siebie nie widzicie nic
oprócz morza.
Na rozleg∏ej powierzchni morza widaç
niezliczone mnóstwo okr´tów ustawionych w szyku bojowym. Okr´ty sà uzbrojone w armaty i pe∏ne karabinów, wszelkiego rodzaju broni i Êrodków wybuchowych oraz ksià˚ek (wyst´pujà tu dwa s∏owa, które stanowià znak obecnoÊci diab∏a w Êwiecie: pierwsze z nich to przemoc i nienawiÊç, drugie to ideologia:
ksià˚ka jest symbolem ideologii, myÊli
b´dàcej na us∏ugach z∏ego).

Okr´ty te zbli˚ajà si´ do okr´tu, który
jest najwi´kszy ze wszystkich, usi∏ujà weƒ
uderzyç dziobem, podpaliç, wyrzàdziç
jak najwi´cej szkód (chodzi tu o wielkà
∏ód˝ Piotrowà jakà jest KoÊció∏). Majestatycznemu okr´towi towarzyszy wiele
mniejszych ∏odzi, lecz wiatr im nie sprzyja i zdaje si´ wspomagaç napastników.
PoÊrodku ogromnej przestrzeni morskiej
wznoszà si´ ponad falami dwie okaza∏e
kolumny, bardzo wysokie, niezbyt oddalone jedna od drugiej. Na jednej z nich
znajduje si´ figura Maryi Niepokalanej,
a u jej stóp widnieje napis Auxilium
Christianorum – Wspomo˚enie chrzeÊcijan; na drugiej kolumnie, która jest
o wiele wy˚sza i grubsza, znajduje si´
Hostia o wielkoÊci proporcjonalnej do
kolumny, a pod spodem widnieje napis
Salus Credentium – Zbawienie wiernych. Przywódcà owego ogromnego
okr´tu jest Papie˚, który widzàc wÊciek∏oÊç nieprzyjació∏ oraz nieszcz´Êliwà
sytuacj´, w jakiej znajdujà si´ ci, którzy
pozostali mu wierni, zwo∏uje kapitanów
mniejszych okr´tów, aby naradziç si´
z nimi i zdecydowaç, co nale˚y czyniç
(prawdopodobnie owe mniejsze ∏odzie
wokó∏ wielkiego okr´tu to KoÊcio∏y lokalne, na których czele stojà Biskupi).
Wszyscy kapitanowie wchodzà na pok∏ad i gromadzà si´ wokó∏ Papie˚a (zatem ma miejsce coÊ w rodzaju Soboru,
wielkie zgromadzenie KoÊcio∏a). Dochodzà do porozumienia, ale burza coraz bardziej szaleje i wracajà na swoje
∏odzie. Gdy si´ nieco uspokoi∏o, Papie˚
ponownie wzywa kapitanów, podczas
gdy okr´t p∏ynie zgodnie z kursem. Ale
znów powraca przera˚ajàca nawa∏nica.
Papie˚ stoi przy sterze i ze wszystkich si∏
stara si´ doprowadziç okr´t pomi´dzy
owe dwie kolumny. Ze szczytu kolumn
zwisajà liczne grube ∏aƒcuchy i haki.
Nieprzyjacielskie okr´ty próbujà go zaatakowaç i zatopiç: jedne za pomocà
pism i ksià˚ek, inne materia∏ami ∏atwopalnymi i wybuchowymi, które rzucajà
na pok∏ad (zauwa˚cie, ˚e mowa tu
o przemocy i o ideologiach, które przeciwstawiajà si´ Ewangelii); inne strzelajà z armat, karabinów, z kusz. Walka
staje si´ coraz bardziej za˚arta, lecz wysi∏ki sà bezu˚yteczne. Wielki Okr´t p∏ynie naprzód bez l´ku, nie zbaczajàc z kusu. Znajduje si´ pomi´dzy dwiema kolumnami, jakimi sà Eucharystia i Niepokalana.
Tymczasem armaty napastników rozpad∏y si´, karabiny i broƒ po∏ama∏y si´,

wiele okr´tów uleg∏o uszkodzeniu i zaton´∏o w morzu. Wówczas nieprzyjaciele
w napadzie wÊciek∏oÊci zacz´li walczyç
krótkà bronià i go∏ymi r´koma, na pi´Êci, blu˝nierstwami. Nagle Papie˚
upad∏, ci´˚ko ranny. Natychmiast zostaje uratowany, lecz upada po raz drugi
i umiera. Okrzyk zwyci´stwa i radoÊci
rozlega si´ wÊród nieprzyjació∏; na ich
okr´tach wybucha ˚ywio∏owa radoÊç.
Gdyby nie to, ˚e ledwo Papie˚ umar∏,
ju˚ inny zajmuje jego miejsce. Kapitanowie zebrawszy si´ wybrali go tak
szybko, ˚e wiadomoÊç o Êmierci Papie˚a zbieg∏a si´ wraz z wiadomoÊcià o wyborze jego nast´pcy. Nieprzyjaciele zacz´li traciç odwag´. Nowy Papie˚, przezwyci´˚ajàc wszelkie przeszkody, prowadzi Okr´t pomi´dzy dwie kolumny.
Zatem, przy pomocy ∏aƒcuszka, który
zwisa∏ z dzioba, przywiàza∏ okr´t do kotwicy na kolumnie, na której stoi Hostia, a drugi ∏aƒcuszek do drugiej kolumny, na której znajduje si´ Niepokalana Dziewica. Wówczas nastàpi∏ wielki odwrót: wszystkie nieprzyjacielskie
okr´ty uciek∏y, roproszy∏y si´, porozbijaly si´ nawzajem, jedne ton´∏y i usi∏owa∏y zatopiç inne, tymczasem okr´ty,
które m´˚nie walczy∏y po stronie Papie˚a równie˚ przywiàza∏y si´ do kolumny
Eucharystii i Niepokalanej (KoÊcio∏y
lokalne wraz z Biskupami ∏àczà si´
z KoÊcio∏em Powszechnym). Na morzu
zapanowa∏a wielka cisza”.
Bracia, byç mo˚e Papie˚, który upada,
ów Papie˚, który zostaje ponownie wybrany, kieruje nasze myÊli ku trzeciej tajemnicy Fatimskiej, której interpertacja
nadal pozostaje otwarta, jako ˚e po dziÊ
dzieƒ nie widzimy jeszcze ostatecznej
przynale˚noÊci do Matki Bo˚ej: poÊwi´cenia si´ Niepokalanemu Sercu
Maryi. Przede wszystkim nie widzimy
owoców... Jest coÊ, co Matka Bo˚a nam
pokazuje, jak obieca∏a w Fatimie. Byç tu
na wzgórzu Êw. Jana Bosko, w Betelejem Êw. Jana Bosko i Salezjanów, to znaczy przypomnieç sobie, ˚e historia
prze˚ywa nie swój schy∏ek, lecz dopiero poczàtek!
Tu w∏aÊnie odnajdujemy klucze historii, do której prowadzi nas Jan Pawe∏ II:
coraz bardziej ukazuje nam istot´ duszpasterstwa KoÊcio∏a, po tym jak powtórzy∏ nam wszystkie powiàzania Prawdy
katolickiej (przez swoje Encykliki, Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego oraz
swoje katechezy), teraz wszystko podsumowuje i mówi nam: „Zbawienie
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przyjdzie przez zakotwiczenie pomi´dzy
kolumnà Niepokalanej a kolumnà Eucharystii”.
(cdn)

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Rankiem 2 maja w namiocie Cenacolo Mirjana mia∏a comiesi´czne objawienie. Oto or´dzie, jakie nam przekaza∏a w imieniu Gospy: „Drogie dzieci,
jestem z wami, aby was wszystkich prowadziç do mojego Syna. Pragn´ was
wszystkich doprowadziç do zbawienia.
naÊladujcie mnie, poniewa˚ tylko w ten
sposób b´dziecie zdolni znale˝ç prawdziwy pokój i szcz´Êcie. Moje drogie dzieci
chod˝cie ze mnà”.
Pewnego dnia kap∏an powiedzia∏ do
mnie: „Gdy rano wyciàgasz z kieszeni
ró˚aniec, zaczynaj si´ na nim modliç tak,
jakbyÊ faktycznie trzyma∏a d∏oƒ Matki
Bo˚ej! I trzymaj Jà ka˚dego dnia”! Wydaje mi si´, ˚e Papie˚ Totus Tuus zostawi∏ nam pi´kny tego przyk∏ad i to z jakim
owocem! To ostatnie or´dzie przypomina mi, inne kiedy Mirjana powiedzia∏a,
˚e Gospa zach´ca∏a nas, abyÊmy dali Jej
swe r´ce. Zwróçcie uwag´ na liczb´
mnogà: nie tylko jednà r´k´, lecz dwie!
Gdy sà zabrane dwie r´ce, trudniej jest
nam ciàgnàç w innym kierunku! Gospa
wie, dlaczego o nie prosi…
13 maja Dzieci Medziugorja radoÊnie
czci∏y Êwi´tego na ten rok, Matk´ Bo˚à
z Fatimy! Pewna moja przyjació∏ka
z Fatimy w∏aÊnie przywioz∏a coÊ, co bardzo mnie zainteresowa∏o. Siostra ∑ucja
po rozmowie z Matkà Bo˚à (które trwa∏y podczas ca∏ego jej ˚ycia w zakonie
karmelitanek) zanotowa∏a w swoich
wspomnieniach rewelacj´, która dotyczy
Êmierci Jana Paw∏a II. Matka Bo˚a powiedzia∏a do siostry ∑ucji, ˚e przyjdzie
po nià albo w pierwszà sobot´ miesiàca,
albo 13-ego dnia miesiàca. RzeczywiÊcie
Maryja przysz∏a po ∑ucj´ 13 lutego.
Matka Bo˚a tak˚e wyra˝nie powiedzia∏a
∑ucji, ˚e krótko po jej Êmierci przyjdzie
tak˚e po Ojca Âwi´tego. I tak rzeczywiÊcie si´ sta∏o! Jan Pawe∏ II opuÊci∏ ten
Êwiat oko∏o siedmiu tygodni po siostrze
∑ucji. Poza Portugalià ten fakt jest ciàgle
ma∏o znany, lecz wart jest podkreÊlenia.
Istotnie, wydobywa on na powierzchni´
Bo˚à niç, jaka z∏àczy∏a te pi´kne dusze

i do jakiego stopnia ich powo∏ania zosta∏y wzajemnie powiàzane w planach Maryi dla Êwiata. Jan Pawe∏ II po zamachu
na jego ˚ycie na Placu Êw. Piotra 13 maja 1981 r. sta∏ si´ „papie˚em fatimskim”,
„papie˚em zwyci´stwa Maryi”, a jest
tak˚e „papie˚em Mi∏osierdzia Bo˚ego”.
Jakie to pi´kne! Jaka to dla nas radoÊç,
gdy otrzymujemy z Nieba takie znaki.
One dodajà odwagi i pocieszajà nas na
kamienistej drodze tego ˚ycia. Przypominajà nam, ˚e niezale˚nie od tego, co
planujà moce ciemnoÊci, nasza Niebieska Matka jest naprawd´ Królowà Êwiata, ma wszystko pod kontrolà i wype∏nia
swój plan! Ka˚de wypowiedziane wobec
Niej „tak”, czy to w ukryciu, czy publicznie, jest nieskoƒczenie cenne dla
nadchodzàcego zwyci´stwa Jej Niepokalanego Serca.
Siostra Emmanuel

Cud Medziugorja
Choç wielu jest Êwiadków tego „cudu”, nie wszyscy jednak mo˚e sà Êwiadomi jego szczególnej wartoÊci. Dobrze
by∏oby wi´c nadaç w∏aÊciwy wymiar temu, co ju˚ od 24 lat dzieje si´ w ma∏ej
wiosce le˚àcej w BoÊni i Hercegowinie,
a co odmieni∏o ˚ycie tysi´cy osób. Nie
mamy tu oczywiÊcie na myÊli cudownych uzdrowieƒ, do jakich tam dosz∏o
(choç sà one wa˚ne), lub innych sensacyjnych wydarzeƒ, ale samà nadzwyczajnà rzeczywistoÊç, która sta∏a si´ zupe∏nie zwyczajna dzi´ki codziennym odwiedzinom Królowej Pokoju.
Jak ka˚dego 25 czerwca – w rocznic´ objawieƒ – powinniÊmy w sposób
szczególny zastanowiç si´ nad g∏´bszym
znaczeniem tej, tak d∏ugiej, obecnoÊci
Maryi na ziemi. Jest ona czymÊ niezwyk∏ym w dziejach ludzkoÊci: nigdy wczeÊniej nie zdarzy∏o si´ nic podobnego, mimo ˚e, objawienia Matki Boga by∏y
przecie˚ bardzo liczne. I mo˚e nic podobnego ju˚ si´ nigdy nie wydarzy.
Ten, kto „uwierzy∏”, wie dobrze, i˚
Medziugorje to bardzo wa˚ny rozdzia∏
w ksi´dze Zbawienia: to strony, które
opowiadajà histori´ cz´sto niezrozumianà, zwalczanà i osàdzanà, przeÊladowanà
i krytykowanà tak˚e przez te osoby
w KoÊciele, których powo∏aniem powinno byç jej broniç i jà wspieraç. Na szcz´Êcie wielu jest te˚ takich, co kochajà t´
„histori´ z Medziugorja” za pokój, który
przynosi, a którego Êwiat potrzebuje dziÊ
bardziej ni˚ kiedykolwiek. Kochajà jà ci,

którzy na tej kamienistej, pozbawionej
uroków ziemi odnale˝li samych siebie
i sens w∏asnego ˚ycia. Kochajà jà ci, którzy w Medziugorju odzyskali odwag´, by
byç nieustraszonymi Êwiadkami wiary
w sceptycznym i oboj´tnym spo∏eczeƒstwie. Kochajà jà ci, którzy z powodu
ró˚nych uzale˚nieƒ i na∏ogów utracili
w∏asnà godnoÊç, a którzy tutaj odzyskali
wolnoÊç dzieci Bo˚ych. M´˚czy˝ni i kobiety, którzy us∏uchali wezwania ∑aski
i poddali si´ pod powszechny osàd, decydujàc si´ na odrzucenie fa∏szywych pewników, które oferuje Êwiat, aby wstàpiç
na du˚o bardziej Êwietlistà drog´. Drog´
nie zawsze ∏atwà, nie zawsze wygodnà,
bo przecie˚ wiodàcà do zbawienia.
Cud Medziugorja to zatem „obecnoÊç”: obecnoÊç przeczystej Matki, która nie przestaje pobudzaç serc swych
dzieci, aby odpowiedzia∏y na Jej wezwanie. To odwiedziny Tej, która z w∏asnego ˚ycia uczyni∏a nieustajàce „tak” dla
Bo˚ej woli, nawet gdy ˚àdano od Niej
najbardziej niezwyk∏ych rzeczy. W Êwiecie przepe∏nionym fa∏szywymi z∏udzeniami, w którym cz∏owiek przywyk∏
biernie ponosiç skutki cudzych wyborów
(polityków, mo˚nych, rynku, Êrodków
masowego przekazu), to wieczne „tak”
Maryi otwar∏o bram´ wielu innym
„tak”. Jej nieustanna gotowoÊç do wype∏niania Bo˚ych zamys∏ów zarazi∏a nasze sumienia, rozleniwione, poniewa˚
technologiczna kultura przyzwyczai∏a je
do uzyskiwania maksimum rezultatów
z minimum wysi∏ku.
Zach´ceni przyk∏adem Gospy, ludzie
zaanga˚owali si´ w odpowied˝ i na serio
wzi´li si´ do pracy... Przez ostatnie 24 lata byliÊmy Êwiadkami nieustannego rozkwitu nowych powo∏aƒ, radykalnych
zmian ˚ycia. Kap∏ani wys∏uchiwali g∏´bokich i szczerych spowiedzi, których
zwykle nie s∏yszà we w∏asnych parafiach. M∏odzi odkrywali w∏asnà drog´
i bardzo wielu z nich podejmowa∏o ˚ycie
kap∏aƒskie i zakonne. Chorzy przestawali u˚alaç si´ nad sobà, gdy˚ poj´li, ˚e
ofiarowaç cierpienie znaczy wi´cej, ni˚
odzyskaç zdrowie.
Nikt nie uzyska cudu w tym Sanktuarium, jeÊli pozostanie bierny: warunkiem jest ch´ç uczestnictwa i wola, aby
wyjÊç ze stanu choroby i Êmierci poprzez
modlitw´, ofiar´, cz´ste przyjmowanie
Sakramentów... Nastàpi w nas wtedy
„dynamiczne uzdrowienie”, w którym
mamy byç nie tylko odbiorcami, ale
przede wszystkim sprawcami ∑aski;
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uzdrowienie, które nie poprzestaje na
usuni´ciu samych objawów choroby, ale
które stopniowo przenika najg∏´bsze
warstwy naszej istoty, a˚ do pe∏nego odkupienia. Królowa Pokoju nie pragnie
ludzi „cudownie uzdrowionych”, ale
pragnie wyleczonych dzieci, czynnie
wspó∏pracujàcych przy procesie w∏asnego zbawienia. 24 lata objawieƒ nie mogà
zatem staç si´ epizodem, który skomentujemy – dobrze lub ˝le – aby potem
przestaç si´ nim zajmowaç, sà bowiem
wydarzeniem, które wcià˚ na nowo powinno byç rozwa˚ane i prze˚ywane.
We wspó∏czesnej mentalnoÊci, kierujàcej si´ has∏em: „wykorzystaj i wyrzuç”
(o. Slavko okreÊla∏ t´ epok´ epokà jednorazówek), czas trwania „zjawiska Medziugorje” budzi niekiedy zgorszenie:
„dlaczego tak d∏ugo?”- zapytuje wielu.
KiedyÊ potrzeba by∏o ca∏ych wieków,
aby wznieÊç katedr´, dzisiaj, z u˚yciem
prefabrykatów, wszystko buduje si´
w dwa dni. OdzwyczailiÊmy si´ od d∏ugoterminowych projektów, wymagajàcych zaanga˚owania i wyrzeczeƒ, tote˚
nie potrafimy zrozumieç, ˚e Królowa Pokoju odbudowuje, ceg∏a po cegle, serce
ludzkoÊci, zrujnowanej, zdegradowanej
i poni˚onej, wiedzàc, ˚e potrzebuje czasu,
aby nauczyç nas wzrastaç „w màdroÊci
i w ∏asce” (por. ∑k 2,52). Tak samo post´powa∏a ze Swoim Synem, Jezusem.
„Módlcie si´, módlcie, módlcie...”.
„Pokój, pokój, pokój...”. „PoÊçcie...”.
Niezmordowanie i cierpliwie Maryja b´dzie powtarza∏a te s∏owa, dopóki ich sobie
nie przyswoimy i nie wprowadzimy w ˚ycie. Choç bowiem owoce sà liczne i pozytywne, istnieje równie˚ niebezpieczeƒstwo, ˚e „przyzwyczaimy si´” do
∑aski i zaczniemy uwa˚aç jà za coÊ zupe∏nie oczywistego. Zdarza si´, ˚e na poczàtku, pe∏ni entuzjazmu, podejmujemy
wezwania i wprowadzamy je w czyn, potem jednak, gdy zgaÊnie pierwszy zapa∏,
nasze postanowienia zmieniajà si´ w nawyk. Grozi nam, ˚e w pewnym momencie „znudzimy si´” i odrzucimy na bok
ka˚dà dobrà intencj´, jak stare ubranie.
Maryja tymczasem jest wcià˚ ta sama,
ws∏uchujàca si´ uwa˚nie w g∏os Boga, gotowa Mu s∏u˚yç i dawaç nam swà mi∏oÊç.
Do Medziugorja, aby uczciç rocznic´ objawieƒ, przybywajà, wdzi´czne
i kochajàce serca ze wszystkich stron
Êwiata. NajÊwi´tsza Panienka jest bardzo
zadowolona. Ilu˚ z tych odwiedzajàcych
pozwoli jednak, aby Maryja naprawd´
„˚y∏a” w ich duszach, a nie by∏a tylko

posà˚kiem ustawionym na szafce? Ilu˚
pozwoli Jej zostaç królowà w∏asnej rodziny, albo matkà, która w razie potrzeby potrafi te˚ skarciç? Ilu˚ przestanie zamykaç Jà w zewn´trznych objawach pobo˚noÊci i wreszcie zacznie s∏uchaç Jej
g∏osu we w∏asnym sercu?
Ka˚dy musi odpowiedzieç sobie we
w∏asnym sumieniu... Ma to byç odpowied˝ „drogich dzieci”, które otrzyma∏y
od Niej wszystko, i które powinny dla
Niej oddaç wszystko, ukazujàc w ten
sposób Êwiatu oblicze Maryi. JesteÊmy
odpowiedzialni za Jej ∏aski i nie wolno
nam ich zmarnowaç. Ofiarujmy Bogu
wierne „tak”, a Maryja b´dzie si´ nim
radowa∏a: „Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie...”.
Stefania Consoli

Znaczenie tajemnic
Matka Bo˚a pozostaje wierna obietnicom danym widzàcym. Powiedzia∏a,
˚e b´dzie im si´ objawiaç do koƒca ich
˚ycia, i jednym objawia si´ codziennie,
innym tylko w niektóre dni, jeszcze innym zaÊ raz do roku. Najwidoczniej
Matka Bo˚a pragnie pozostawaç w bezpoÊrednim kontakcie, co jest wielkim darem dla widzàcych, a tak˚e dla nas
wszystkich.
Rytm objawieƒ
Objawienia pozwalajà zrozumieç, co
oznacza: „Emmanuel, Bóg z nami”. Maryja tak˚e, jako Matka Emmanuela i nasza Matka, jest zawsze obecna wÊród
nas. Cz´Êç osób, które zadajà sobie pytanie: „dlaczego codzienne objawienia?”,
g∏osi, ˚e Bóg jest zawsze z nami i ˚e
Matka Bo˚a zawsze nam towarzyszy.
Kiedy jednak w Medziugorju rozpocz´∏y
si´ codzienne objawienia, ci sami ludzie
orzekli, ˚e to niemo˚liwe. Doroczne objawienia Mirjanie, Ivance i Jakovowi
roz∏o˚one sà w ten sposób, abyÊmy zawsze pami´tali o naszej matce Maryi.
Nie wiemy, co si´ stanie, kiedy codzienne objawienia skoƒczà si´ tak˚e
dla Marii, Vicki i Ivana, ani kiedy zacznà oni mieç doroczne objawienia. Ju˚
teraz jednak doroczne objawienia roz∏o˚one sà na ca∏y rok, dzi´ki czemu zawsze pami´tamy o Matce Bo˚ej: w marcu doroczne objawienie ma Mirjana,
w czerwcu, w rocznic´ pierwszych objawieƒ, Ivanka, a na Bo˚e Narodzenie Jakov. Przewiduj´, ˚e kiedy tak˚e dla pozosta∏ych widzàcych skoƒczà si´ codzienne objawienia, Matka Bo˚a b´dzie

objawia∏a si´ mniej wi´cej co dwa miesiàce. Mam nadziej´, ˚e tak si´ stanie,
gdy˚ wtedy nawet po skoƒczeniu si´ codziennych objawieƒ, Matka Bo˚a dalej
by∏aby cz´sto z nami.
Matka Bo˚a pozostaje zatem z nami
w kontakcie i wszystko zdà˚a w tym samym kierunku, co zwykle. Na poczàtku
zacz´∏a dawaç nam or´dzia w krótkich
odst´pach czasu, pó˝niej, od marca
1984 r., w ka˚dy czwartek. A potem ten
rytm si´ zmieni∏ i, od stycznia 1987 r.
do dzisiaj, or´dzia sà dawane 25 dnia
ka˚dego miesiàca. Kiedy usta∏y codzienne objawienia Mirjanie, Ivance
i Jakovowi, wy∏oni∏a si´ nowa struktura,
nowa szko∏a, nowy rytm, który musimy
uznaç i przyjàç.
Znaczenie tajemnic
Rozmawia∏em z teologami i znawcami
objawieƒ, osobiÊcie jednak nie znalaz∏em ˚adnego teologicznego wyt∏umaczenia przyczyny tajemnic. KtoÊ kiedyÊ
stwierdzi∏, i˚ mo˚e Matka Bo˚a chce
nam przez nie powiedzieç, ˚e nie wiemy
wszystkiego, ˚e powinniÊmy byç pokorni. Po co zatem tajemnice i jakie jest ich
prawid∏owe wyjaÊnienie? Cz´sto zadawa∏em sobie pytanie: na co mi wiedzieç,
˚e w Fatimie by∏y trzy tajemnice, o których tak wiele si´ dyskutuje? I na co mi
wiedzieç, ˚e w Medziugorju Matka Bo˚a
powiedzia∏a widzàcym coÊ, o czym ja
nie wiem? Dla mnie i dla nas wa˚niejsze
jest, ˚e wiem to, co ju˚ si´ dowiedzia∏em
o wszystkim, co mówi∏a!
Najwa˚niejsze dla mnie jest to, ˚e
powiedzia∏a: „Bóg z nami! Módlcie si´
i nawracajcie, Bóg obdarzy was pokojem!”. Tylko Bóg wie, kiedy nastàpi koniec Êwiata, zaÊ my, ludzie, nie powinniÊmy si´ martwiç i stwarzaç sobie problemów. Niektóre osoby, s∏yszàc o objawieniach, zaraz myÊlà o nadchodzàcych katastrofach. To by jednak oznacza∏o, ˚e
Maryja jest tà, która zapowiada katastrofy. Jest to b∏´dna interpretacja i niew∏aÊciwe rozumienie objawieƒ. Matka Maryja przychodzi do swoich dzieci, kiedy
wie, ˚e tego potrzebujà. Akceptujàc tajemnice zauwa˚y∏em, ˚e w wielu budzi
si´ swoista ciekawoÊç, która pomaga im
podà˚yç za Maryjà, a wówczas zapominajà po prostu o tajemnicach. Coraz
mniej osób zastanawia si´, czym sà tajemnice. Kiedy tylko ruszamy w drog´,
to ona w∏aÊnie staje si´ najwa˚niejsza.
Macierzyƒska pedagogia
Do mnie samego najmocniej przemawia macierzyƒska pedagogia, jaka wy∏a-
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nia si´ z objawieƒ. Ka˚da matka mog∏aby na przyk∏ad powiedzieç swemu dziecku: jeÊli przez ca∏y tydzieƒ b´dziesz
grzeczny, w niedziel´ czeka ci´ niespodzianka. Ka˚de dziecko jest ciekawe i od
razu chcia∏oby si´ dowiedzieç, jakà to
niespodziank´ obiecuje mama. Mama
jednak chce przede wszystkim, aby
dziecko by∏o dobre i pos∏uszne, dlatego
wi´c wyznacza mu pewien okres czasu,
po up∏ywie którego je wynagradza. JeÊli
dziecko nie b´dzie grzeczne, nie b´dzie
˚adnej niespodzianki i wtedy mo˚e powiedzieç, ˚e mama je ok∏ama∏a. Mama
chcia∏a jednak wskazaç mu drog´, zaÊ
ten, kto czeka tylko na niespodziank´,
lecz nie podejmuje drogi, nigdy nie zrozumie, ˚e wszystko by∏o prawdà.
JeÊli chodzi o tajemnice, które Matka
Bo˚a powierzy∏a widzàcym w Medziugorju, mo˚e si´ zdarzyç, ˚e ich treÊç nie
zostanie nigdy poznana w stu procentach. Biblijny prorok Ezechiel mówi
o wielkiej uczcie, jakà Bóg przygotowuje dla wszystkich ludów Syjonu: wszyscy przyb´dà i b´dà mogli si´ najeÊç, nic
za to nie p∏acàc. Gdyby ktoÊ mia∏ mo˚noÊç zapytaç proroka Ezechiela, czy chodzi∏o mu o znany wszystkim Syjon, odpowiedzia∏by zapewne, ˚e owszem, w∏aÊnie o ten. Syjon jednak do dzisiaj jest
wcià˚ tylko pustynià. Proroctwo okaza∏o
si´ prawdziwe, ale widzimy, ˚e nie ma
tam ˚adnej uczty, gdy˚ to Jezus w tabernakulum jest nowym Syjonem. Eucharystia na ca∏ym Êwiecie jest Syjonem, ku
któremu przybywajà ludzie, aby wziàç
udzia∏ w uczcie, jakà Bóg przygotowa∏
dla nas wszystkich.
W∏aÊciwe przygotowanie si´
Nie starajmy si´ zgadywaç, jaka jest
treÊç tajemnic, poniewa˚ i tak nam si´ to
nie uda. Lepiej jest odmówiç jeszcze jeden Ró˚aniec, ni˚ rozprawiaç o tajemnicach. Oczekujàc z niecierpliwoÊcià na
objawienie tajemnic, jeÊli b´dziemy
umieli si´ przygotowaç lub jeÊli nas one
dosi´gnà, powinniÊmy zdaç sobie spraw´, ˚e nie chodzi tu wy∏àcznie o nas. Codziennie zdarzajà si´ ró˚ne katastrofy,
powodzie, trz´sienia ziemi, wojny, dopóki jednak nie dotykajà mnie one osobiÊcie, nie jest to mój problem. Dopiero,
kiedy ja sam stan´ si´ ofiarà takiej katastrofy, zadaj´ sobie pytanie: Co mi si´
przytrafi∏o? Oczekiwaç, ˚e coÊ si´ wydarzy i zastanawiaç si´, czy jest si´ na to
gotowym, jest równoznaczne z pytaniem, jakie nieustannie zadaje sobie student: Kiedy b´dzie egzamin, w który

dzieƒ? Kiedy przyjdzie moja kolej? Czy
profesor b´dzie dla mnie ˚yczliwy? To
tak, jakby student nie uczy∏ si´ i nie przygotowywa∏ do egzaminu, choç jest on ju˚
bliski, ale skupia∏ si´ tylko i wy∏àcznie na
nieznanych mu „tajemnicach”. Dlatego
równie˚ i my powinniÊmy robiç wszystko, co w naszej mocy, a tajemnice przestanà byç dla nas problemem.
o. Slavko Barbariç

Pobratymstwo
Arterie
Prze˚ywamy obecnie szczególny
czas. W ca∏ej historii KoÊcio∏a okres od
Wniebowstàpienia Paƒskiego do Zes∏ania Ducha Âwi´tego, by∏ i jest czasem intensywnej modlitwy o dary Ducha Âwi´tego. Ostatnie or´dzie przygotowuje nas
równie˚ do naszego dorocznego Zjazdu
Modlitewnego. W ka˚dym bàd˝ razie
jest dla nas wa˚ne, poniewa˚ ma swoje
odniesienie do naszego powo∏ania i naszego programu. Nasz Apostolat niesie
w sobie przes∏anie, nieustannie odnawiajàcej si´ modlitwy w rodzinie. Bywa, ˚e
w rodzinie modli si´ tylko jedna osoba,
natomiast pozostali cz∏onkowie rodziny nie modlà si´, uwa˚ajàc, ˚e jeÊli jedna
osoba w domu modli si´ za wszystkich,
to wystarczy.
To or´dzie zwraca uwag´ na wag´
modlitwy w rodzinie, poniewa˚ wszyscy jej cz∏onkowie stanowià KoÊció∏
w miniaturze. Królowa Pokoju ponownie wzywa do czytania Pisma Âwi´tego
i do modlitwy rodzinnej, podkreÊlajàc, ˚e
to jest jedyna droga do odnowy w Duchu Âwi´tym. Od samego poczàtku objawieƒ Maryja prosi o codziennà modlitw´ ró˚aƒcowà i codzienne czytanie Pisma Âwi´tego. Te dwa elementy ˚ycia
duchowego mo˚na porównaç do arterii,
przez które do naszych rodzin przep∏ywa
moc z Nieba, czyli Duch Âwi´ty ze swoimi Darami. To Duch Âwi´ty sprawi∏,
˚e aposto∏owie stali si´ g∏osicielami,
Êwiadkami, odwa˚nymi misjonarzami,
którzy we wszystkich okolicznoÊciach ˚ycia, nawet za cen´ cierpienia,
przeÊladowaƒ i m´czeƒskiej Êmierci, potrafili daç Êwiadectwo Prawdzie. Modlitwa i S∏owo Bo˚e kszta∏tujà cz∏owieka
na obraz i podobieƒstwo Bo˚e. Wszechmocne S∏owo Bo˚e nieustannie i w coraz
wi´kszym stopniu uÊwi´ca i przenika
nas, bowiem to Duch Bo˚ej mi∏oÊci nas

nawraca, przemienia, czyniàc z nas znak,
sól ziemi, Êwiat∏o i zaczyn.
W naszych rodzinach brakuje uduchowionych i Êwi´tych rodziców, którzy
jednoczeÊnie byliby nauczycielami modlitwy i Êwi´toÊci. ˙aden katecheta
w szkole nie jest w stanie zastàpiç rodziców i ich powo∏ania. Przez modlitw´
w rodzinie rodzi si´ dar modlitwy. ˙yjàc
wiarà i zgodnie z wiarà, dar wiary budzi
si´ w sercach dzieci. Tego dziecko nie nauczy si´ poza rodzinà. Ono mo˚e znakomicie nauczyç si´ katechizmu, ale nie potrafi ˚yç wiarà bez w∏aÊciwego wychowania i przyk∏adu rodziców. Stàd naszym
powo∏aniem staje si´ okazywanie pomocy tym rodzicom, którzy nie majà nawyku modlenia si´ wspólnie z rodzinà, aby
modlitwa rodzinna zosta∏a odnowiona
i aby ponownie o˚y∏a w ka˚dym domu.
Maryja jeszcze raz docenia naszà modlitw´ i mówi: „Przez waszà modlitw´ i mi∏oÊç Êwiat wkroczy na lepszà
drog´, i zapanuje w nim mi∏oÊç”. Tej lepszej drogi poszukujà dzisiaj wszyscy – zarówno KoÊció∏ jak i politycy, biedni i bogaci, zdrowi i chorzy. Ka˚dy z nas poszukuje tej lepszej drogi. Nasze ˚ycie i nasza
modlitwa majà jà wskazaç ka˚demu, kto
tej drogi szczerze poszukuje. NiegdyÊ
w Jerozolimie, to nie Piotr zebra∏ ludzi ze
wszystkich narodów przed salà wieczernika. To Duch Âwi´ty uzdolni∏ Piotra, aby
ten da∏ Êwiadectwo wobec ju˚ tam zebranych. DziÊ tysiàce ludzi zadajà to samo
pytanie: có˚ mamy czyniç? Piotr i aposto∏owie potrafili kiedyÊ daç odpowied˝ na to
pytanie: Nawróçcie si´... a we˝miecie
w darze Ducha Âwi´tego. DziÊ sytuacja
jest identyczna. Naszà pokornà i wytrwa∏à modlitwà mamy wyprosiç dla wielu
wejÊcie na lepszà drog´, t´ jedynà drog´,
która prowadzi do mi∏oÊci, do Jezusa.
W tym miesiàcu módlmy si´ w nast´pujàcych intencjach: – za m∏odych uczestniczàcych w Mi´dzynarodowym Spotkania
M∏odzie˚y z Ojcem Âwi´tym Benedyktem
XVI w Kolonii; – za udany doroczny
Zjazd Modlitewny Pobratymców w Szerokim Brijegu i Medziugorju (28-29.05.05.);
– za naszego Papie˚a Benedykta XVI.
Drodzy moi bracia i siostry, Królowa Pokoju po raz kolejny uradowa∏a nas
pi´knym or´dziem. Modlimy si´ za
wszystkich pielgrzymów, którzy u Maryi
szukajà opieki i obrony, pociechy i ∏aski. Ja modl´ si´ za wszystkich z ca∏ego
serca. Przekazuj´ wam moje szczere braterskie pozdrowienia.
Wasz oddany o. Jozo
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Tryumf ˚ycia
W imi´ Ojca, i Syna i Ducha Âwi´tego.
Amen. Módlmy si´: Ojcze nasz....
Spróbujcie zrobiç post´p w tej modlitwie. Kiedy modlicie si´ „Ojcze” w waszym wn´trzu modli si´ Duch Âwi´ty.
Duch Âwi´ty, który porusza ca∏e wasze jestestwo. Duch Âwi´ty dotyka wszystkich
mocy duszy i cia∏a. Mo˚emy byç zjednoczeni z Ojcem tylko w Duchu Âwi´tym,
a modlitwa jest zanurzeniem tej rzeczywistoÊci w Duchu Âwi´tym. Tego nie nale˚y
identyfikowaç z charyzmatami, z objawieniami, z wizjami. ObecnoÊç Ducha
Âwi´tego jest w osobach prostych i podatnych, jest we wszystkich. Zatem modliç
si´ do Ojca oznacza pozwoliç tuliç si´
Duchowi Âwi´temu. WejÊcie w relacj´
z Ojcem oznacza us∏yszenie i pragnienie
Jego ˚ycia. I automatycznie to ˚ycie objawia si´ w nas. Tak jak Matka Bo˚a, kiedy
pocz´∏a Pana Jezusa. Dlatego nasza modlitwa nie powinna pozostaç na poziomie
umys∏u i racjonalnym, dlatego, módlmy
si´ uwa˚nie: Ojcze nasz.....
Je˚eli uwierzycie, ˚e Bóg mo˚e wam
daç wszystko, nie b´dziecie musieli dorzucaç innych s∏ów. Najwa˚niejsze jest,
aby wasza dusza by∏a zanurzona w tej
rzeczywistoÊci, spokojna i ufna. W koƒcu b´dziecie mogli dojÊç do absolutnej
pewnoÊci, ˚e Bóg prowadzi wasze ˚ycie,
opiekuje si´ wszystkimi swoimi dzieçmi
i kieruje tym wszystkim, naprawia to
wszystko, co jest zab∏àkane, co jest nieprawid∏owe. Ojcze bàd˝ przy nas blisko.
My jesteÊmy Twoimi dzieçmi. Czujemy,
˚e ˚yjemy, kiedy jesteÊmy ca∏kowicie
z Tobà zjednoczeni. Pragniemy ˚yç jako
zmartwychwstali, poniewa˚ chcemy objawiaç Twojà Mi∏oÊç. Amen.
JesteÊmy tutaj w Medziugorju, gdzie
˚yje s∏owo „Tryumf Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej” i jest ˚ywa obietnica tajemnic, które Matka Bo˚a zapowiedzia∏a.
Bardzo wa˚ne jest, aby wejÊç we w∏aÊciwe znaczenie tych tajemnic i sekretów,
które sà obiecane. Dyskusja nad tryumfem Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej
zosta∏a dana ju˚ w Fatimie. A my musi-

my zrozumieç, jakie jest znaczenie or´dzia z Fatimy. PoÊwi´cenie si´ Niepokalanemu Sercu Matki Bo˚ej oznacza
wejÊcie w to Serce w taki sposób, w jaki
t∏umaczy∏em w tych dniach i ˚ycie w tym
Sercu. Kiedy Matka Bo˚a b´dzie tryumfowaç? Wtedy, kiedy Bóg zatryumfuje na
Êwiecie. Dlatego mówi si´ o ∏askach
szczególnych dla ludzkoÊci. Inne znaczenie ma to, ˚e matka nie mo˚e tryumfowaç
wtedy, kiedy dzieci sà zniszczone. Maryja nie mo˚e tryumfowaç bez nas. Tryumf
wi´c Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej
oznacza odnow´ KoÊcio∏a, Êwiata, nowe
niebo i nowà ziemi´. Moje doÊwiadczenie jest takie, ˚e Medziugorje jest zakoƒczeniem, uwieƒczeniem, wype∏nienia Fatimy. Dlatego te objawienia sà tak d∏ugie.
A ja pragn´ pomóc wam wejÊç w to.
Zwykle, kiedy mówi si´ o ∏askach
przy rozwa˚aniu tryumfu Niepokalanego
Serca Matki Bo˚ej, ludzie to widzà jako
rzecz magicznà. W wierze nie ma nic magicznego. Wszystko jest darem Boga
i wszystko jest odpowiedzià cz∏owieka.
Ja pragn´ zaÊwiadczyç, ˚e w tym czasie
i w przysz∏oÊci ∏aski b´dà bardzo mocne,
ale potrzebna jest do tego nasza odpowied˝. Cz∏owiek musi przyjàç te ∏aski i te
∏aski muszà si´ rozp∏ywaç. Bóg musi
wejÊç pomi´dzy nas, a my musimy
wznieÊç si´ do Boga. Wiele razy rozmawia∏em z osobami, które przybywa∏y do
Medziugorja, które pyta∏y si´ o znak, który ma byç zostawiony na Górze Objawieƒ. To mo˚e byç oboj´tnie jakikolwiek
znak. To nie jest wa˚ne. Ten znak, który
pozostanie, tj. lud Bo˚y ze swoim Bogiem. Bóg z nami. Wszystkie znaki zewn´trzne sà po to, by nas do tego doprowadziç. A wi´c wezwanie dla ka˚dego
z nas, to wezwanie do przyj´cia ∏ask Bo˚ych, spowodowanie, aby te ∏aski owocowa∏y, wyp∏ywa∏y i wznosi∏y nas do ˚ycia
z Bogiem i w Bogu. W ten sposób Bóg
doprowadzi, do zjednoczenia wszystkiego w Jezusie Chrystusie jako G∏owie,
a poprzez te narz´dzia – osoby, które odpowiedzà – odrodzi si´ KoÊció∏ i odrodzi
si´ Êwiat. To jest proces. Uwa˚am, ˚e te
czasy sà czasami bardzo, bardzo mocnych ∏ask, które doprowadzà ludzkoÊç do
wielkich zmian. Wed∏ug moich doÊwiadczeƒ wewn´trznych, jak nastàpi∏a zmiana
ludu ˚ydowskiego, kiedy wyszli z Egiptu,
tak i my wejdziemy w czasy, gdzie ca∏a
ludzkoÊç b´dzie pociàgni´ta do wielkiej
przemiany. Ale tak jak zawsze, potrzeba
aposto∏ów – osób, które odpowiedzà, które b´dà naÊladowaç.

W dzisiejszej lekturze Mszy Êw. na
Êwi´to Êw. Tomasza Aposto∏a mamy
list Êw. Paw∏a do Efezjan. Mówi w nim,
˚e jesteÊmy obywatelami Boga, jesteÊmy
w domu Boga. Mówi, ˚e jesteÊmy Êwiàtynià w Duchu Âwi´tym. Aby odpowiedzieç na te ∏aski starajmy si´ zrozumieç,
˚e Bóg przede wszystkim chce wejÊç
w nas osobiÊcie i do ca∏ego KoÊcio∏a.
Trzeba zrozumieç ten proces. Matka Bo˚a powiedzia∏a Bogu tak. Ca∏a dla Boga
tak. Duch Âwi´ty zstàpi∏ na Nià i Syn
Bo˚y – Emmanuel – poczà∏ si´ w Jej ∏onie. Matka Bo˚a przyj´∏a Syna Bo˚ego
równie˚ i wtedy, kiedy zosta∏ z∏o˚ony
w ofierze. Przyj´∏a wol´ Ojca i w ten
sposób zrodzi∏ si´ KoÊció∏. Aposto∏owie
przyj´li to w taki sam sposób. Przyj´li
ofiar´ Pana Jezusa, zjednoczyli si´
z Nim, przyj´li Jego Zmartwychwstanie
i doÊwiadczyli na sobie samych mocy
Ducha Âwi´tego. To samo, Bóg pragnie
uczyniç w ka˚dym z nas, w ludzie Bo˚ym – tutaj trzeba odpowiedzieç Bogu.
Dzisiaj musimy zobaczyç jasno znaczenie Zes∏ania Ducha Âwi´tego w dniu
Pi´çdziesiàtnicy. Wielu widzi w tym
charyzmaty, objawienia, poruszenia, które mo˚na odczuç, ale to nie jest istota.
Istotà jest Epifania, Objawienie Bo˚e.
Bóg Trójjedyny schodzi do ludzi i On
pracuje, On dzia∏a, On si´ objawia, tak
jak chce, ka˚demu w taki sposób jaki
chce. Nie jesteÊmy my, którzy odpowiadamy za charyzmaty, za dzia∏anie. Nasza
droga duchowa to droga, aby przyjàç Boga Trójjedynego i pozwoliç Mu, aby si´
objawi∏ w swojej wszechmocy. To mo˚ecie zobaczyç w ˚yciu Matki Bo˚ej,
która nigdy nie objawi∏a si´ jako „charyzmatyczna”, nigdy nie objawi∏a si´ w jakiÊ dziwny sposób. Objawia si´ kierujàc
maksymalnà uwagà na Boga. Ca∏a zanurzona w Bogu, w bardzo prosty sposób.
KoÊció∏ definiuje Maryj´ jako wyznanie
Trójcy Âwi´tej, objawienie Trójcy Âwi´tej. Matka Bo˚a wesz∏a w ˚ycie Trójcy
Âwi´tej z cia∏em i duszà. A Bóg, który
jest Trójjedyny zst´puje do nas i wype∏nia nasze dusze. Objawia si´ w nas i objawia si´ poprzez nas. Z naszej strony
musi byç otwarte serce tak jak Maryi,
aby przyjàç to, czego Bóg chce i tak jak
On chce. Wtedy b´dziemy mogli doÊwiadczyç mocy Bo˚ej. My nie mo˚emy
objawiç Boga, nie mo˚emy Go przedstawiç za pomocà argumentów. On Sam si´
objawia. Wszystkie akrobacje egzoteryczne: wyjÊcie z cia∏a, lewitacje, kontakty mi´dzyplanetarne, nie przyczynià
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si´ do tego, aby wejÊç w Boga z duszà
i cia∏em. A Matka Bo˚a dosz∏a do tego
w swojej pokorze. Bóg Jà wzià∏ do Nieba, co oznacza, ˚e my równie˚ mo˚emy
osiàgnàç maksymalne szczyty w Duchu
Âwi´tym, kiedy jesteÊmy pokorni, dobrzy, i chcemy iÊç za impulsami ∏aski.
Nie przyjmowanie tylko ∏ask i robienia
z nimi co chcemy, tak jakby mia∏y to byç
ozdoby, upi´kszenie naszego ˚ycia.
Tryumf Niepokalanego Serca Matki
Bo˚ej przechodzi przez nasze ca∏kowite
otwarcie si´ na Boga, ˚ycie dla Boga.
Przez to ca∏kowite, nieustanne otwieranie si´ wewn´trzne, jest mo˚liwe odczuwanie obecnoÊci Ducha Âwi´tego. Owoce Ducha Âwi´tego, to pokój, radoÊç, pokora, szcz´Êcie, ˚ycie, pogoda ducha. Je˚eli przeczytacie Apokalips´ 21, 22 –
wszystko wyp∏ywa z Boga: Êwiat∏o, woda, ˚ycie. Wszystko oczyszcza, wszystko
o˚ywia. Je˚eli my przyjmiemy Boga, poprzez nas b´dzie p∏ynàç to ˚ycie. Je˚eli
b´dziemy Êwiàtyniami Boga, to ˚ycie b´dzie z nas wyp∏ywaç i Bóg b´dzie si´ objawia∏ pot´˚nie. Droga w ˚yciu duchowym jest otwarciem si´, które prowadzi
nas do tej relacji, jakà ma Jezus wzgl´dem Ojca w Duchu Âwi´tym.
Kiedy jakaÊ dusza, grupa modlitewna,
ma∏˚eƒstwo, czy rodzina, KoÊció∏ przyjmuje tà obecnoÊç Bo˚à, to moc Bo˚a wyrzuca szatana do piek∏a. Ta moc przechodzi przez naszà dusz´, przez nasze cia∏o.
PomyÊlcie: je˚eli teraz, w tym miejscu,
mi´dzy nami znalaz∏by si´ szatan, jak by
si´ czu∏? Na pewno czu∏by si´ bardzo,
bardzo ˝le, poniewa˚ my w tych dniach
ciàgle, nieustanne otwieramy si´ na Boga, a on odczuwa t´ obecnoÊç i ucieka.
I co si´ dzieje w takiej parafii, w rodzinie, w kraju, w którym sà takie grupy ludzi, którzy ca∏kowicie si´ oddajà Bogu.
Wtedy rozpoczyna si´ tryumf. Âw. Franciszek w swej radoÊci doskona∏ej radowa∏ si´ poÊród trudnoÊci. To by∏a Ewangelia ˚ywa i ˚ycie, które tryumfuje. To
jest dar, który Bóg chce daç ka˚demu
z nas. A nasze otwarcie si´ powinno Go
przyjàç i pozwoliç Mu wzrastaç.
Co si´ dzieje dalej? Co si´ dzieje w ˚yciu kap∏ana? Kap∏an przemawia, g∏osi,
a je˚eli g∏osi teori´ – nic si´ wtedy nie
dzieje, nic si´ nie wydarza. A je˚eli przez
niego wyp∏ywa to ˚ycie – ˚ycie Bo˚e
wchodzi w lud. JeÊli KoÊció∏ zjednoczony uczestniczy we Mszy Êw. z takim kap∏anem, ˚ycie wyp∏ywa poprzez ten koÊció∏, poprzez t´ grup´. Wtedy jest pewne, ˚e g∏oszenie kap∏ana oÊwieca, uzdra-

wia, wyrzuca z∏e duchy, wskrzesza osoby. Wtedy wszystko zaczyna si´ dziaç
inaczej. Zaczyna si´ nasza zmiana, nasze
zrozumienie tego, co Bóg nam daje. Rozpoczyna si´ start tego tryumfu ˚ycia
w KoÊciele, w Êwiecie. Uwa˚am za bardzo wa˚ne, aby ka˚dy zaczà∏ dbaç
o swojà Êwiàtyni´ i aby odkry∏ zejÊcie
i objawienie si´ w niej Boga w Trójcy Jedynego. Aby trwa∏ w kontemplacji, zanurzeniu, aby dusza przyj´∏a obecnoÊç
Boga. To zmienia nasze ˚ycie. Zmienia
nasze relacje z innymi. Nasze myÊli stajà
si´ inne. Wszystko si´ zmienia. Dlatego
wa˚ne jest, aby ka˚da grupa, ma∏˚eƒstwo, rodzina, która si´ modli próbowa∏a
wejÊç w takie ˚ycie.
Po po∏udniu b´dziemy mówiç o konkretnych formach odpowiedzi na to ˚ycie, ale teraz próbujcie „wejÊç”. Próbujcie
to zrozumieç i odczuç, dlaczego Bóg daje
wam t´ ∏ask´. Zamiast mówiç wiele s∏ów
ludzkich spróbujcie znale˝ç si´ w stanie
przyjmowania. Spróbujcie odczuç, jak
bardzo Bóg was kocha kiedy pragniecie
przyjàç tà mi∏oÊç. JeÊli jesteÊcie gotowi
zostawiç wszystko inne na swoim miejscu, a przyjàç mi∏oÊç Boga, wtedy zobaczycie zwyci´stwo, tryumf waszego ˚ycia. Tu, w tym miejscu, b´dziemy prze˚ywaç to, czym powinien byç chrzest Êwi´ty. Jak mówi Êw. Pawe∏: nowe stworzenie.
B´dziemy czuç tà nowoÊç i b´dziemy
mieç moc, aby tà nowoÊç nieÊç innym bez
przejmowania si´. Nie musimy przejmowaç si´ ani grupami satanistycznymi, ani
sektami, ani osobami, które majà swoje
problemy. Trzeba si´ zajàç tym, aby objawiaç Boga, a Bóg b´dzie pracowa∏ dla
tych ludzi. Oka˚e si´ to poprzez ró˚ne
sposoby, a nawet charyzmaty. Je˚eli ten
lud wystartuje, je˚eli zacznà ci, którzy ju˚
to czujà, wtedy rzeka Bo˚a b´dzie wyp∏ywaç w pe∏ni, w ca∏oÊci. OczyÊci wszystko,
przemieni wszystko, zmieni wszystko.
Teraz pomódlmy si´:
Panie Jezu! Bo˚e Ojcze! Ty ju˚ jesteÊ
w nas. My jeszcze jednak nie odkryliÊmy
Ciebie. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze
serca, tak jak otwar∏eÊ aposto∏om. Panie! Ty jesteÊ ˚yciem nieskoƒczonym dla
nas, a my czujemy si´ uciskani ze wszystkich stron, poniewa˚ jeszcze nie odkryliÊmy tego kontaktu z Nieskoƒczonym
w naszym wn´trzu. Otwórz nasze serca,
tak jak otworzy∏eÊ Serce NajÊwi´tszej
Matki. Pomó˚ nam.
Panie! JesteÊmy zak∏opotani, widzimy
wiele problemów ludzkoÊci, ale naszym
problemem jest to, ˚e my sami chcemy

rozwiàzaç te problemy, a bez Ciebie nic
nie mo˚emy uczyniç.
Panie! Spraw, abyÊmy byli pokorni,
dobrzy, s∏odcy, ufajàcy Tobie. Spraw,
aby nasz modlitwa by∏a liczeniem na
Ciebie i abyÊmy mówili prosto do Ciebie.
Prowad˝ Polsk´, prowad˝ W∏ochy, prowad˝ Chorwacj´, prowad˝ Europ´ – Ty
jesteÊ Panem przywódców paƒstw i narodów. Ty jesteÊ Panem telewizji i Êrodków przekazu. Wszystkie stowarzyszenia
razem wzi´te nie rozwià˚à problemów
narkomanii, mafii, a Ty masz wszystkie
Êrodki do dyspozycji.
Tylko Ty mo˚esz powiedzieç i tak b´dzie. Panie, czujemy, ˚e jesteÊ daleko,
a Ty przecie˚ jesteÊ w naszym wn´trzu
i w nim objawiasz wszystko. Spraw, abyÊmy byli otwarci, dyspozycyjni, przyjàç
bogactwo Twojego ˚ycia. AbyÊmy byli
szcz´Êliwi, abyÊmy mogli objawiaç ludzkoÊci, ˚e jesteÊmy zbawieni, ˚e nic nam
nie brakuje, ˚e Ty b´dziesz prowadzi∏
KoÊció∏ i ludzkoÊç do nowoÊci ˚ycia: do
nowej Ziemi i do nowego Nieba. My w to
wierzymy. Amen.

Z Ziemi Âwi´tego
Piotrze czy mi∏ujesz
Mnie? (cd)
Kiedy dotar∏ do Kafarnaum – ukl´knà∏ i modli∏ si´ przy akompaniamencie
pieÊni Tu es Petrus wykonywanej przez
miejscowy chór przy wykopaliskach archeologicznych wskazujàcych na Dom
Êw. Piotra. Mieszczà si´ one w pobli˚u
ruin jednej z najpi´kniejszych synagog
tamtych czasów. Archeolodzy stwierdzili, ˚e Êciany jednego z wielu tam znalezionych pomieszczeƒ zosta∏y otynkowane i z czasem czczone przez pierwszych
chrzeÊcijan. Âwiadczà o tym napisy
w ró˚nych j´zykach s∏awiàce Jezusa jako
Pana i Chrystusa. Pomieszczenie to stanowi∏o tzw. domus-ecclesia. W czasach
bizantyjskich w V w. sta∏o si´ ono miejscem centralnym oktagonalnej Êwiàtyni.
Fakt tak wczesnego kultu tego miejsca
przez lokalnà wspólnot´ chrzeÊcijaƒskà
w du˚ym stopniu przemawia za identyfikacjà tego miejsca jako Domu Êw. Piotra.
Wed∏ug opisu zawartego w Mk 1,29-31
i ∑k 4,38-39 Jezus uzdrowi∏ w tym miejscu teÊciowà Êw. Piotra. W synagodze
w Kafarnaum Jezus wyg∏osi∏ tak˚e s∏ynnà mow´ eucharystycznà (J 6,26-59), po
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której Piotr wystàpi∏ w imieniu uczniów
zapewniajàc o przywiàzaniu i wiernoÊci
Dwunastu do Mistrza z Nazaretu. Przebywajàc o zmroku w Kafarnaum Ojciec
Âwi´ty widzia∏ migajàce Êwiate∏ka Tyberiady – miasta zbudowanego przez Heroda Antypasa ku czci cesarza Tyberiusza.
Odbicie tysi´cy Êwiate∏ek w wodach jeziora robi niesamowite wra˚enie. Ojciec
Âwi´ty móg∏ dostrzec tam na brzegu
w Tyberiadzie koÊció∏ pod wezwaniem
Êw. Piotra Rybaka – jedynà Êwiàtyni´
rzymskokatolickà w mieÊcie zamieszkanym w wi´kszoÊci przez ludnoÊç ˚ydowskà. W atrium tego koÊcio∏a znajduje si´
rze˝ba Êw. Piotra przypominajàca jego
statu´ z Bazyliki w Watykanie.
W drodze z Galilei do Jerozolimy
Ojciec Âwi´ty widzia∏ Gór´ Tabor, Dolin´ Ezdrolon i twierdz´ Megiddo. Kontemplujàc pi´kno galilejskiej ziemi móg∏
w duchu za Êw. Piotrem na Górze Tabor
wypowiadaç s∏owa: Panie, dobrze, ˚e tu
jesteÊmy (Mt 17,4; Mk 9,5; ∑k 9,33).
Kiedy zbli˚a∏ si´ do Jerozolimy i dostrzega∏ charakterystyczne wzgórza Jerozolimy (Gór´ Oliwnà, Gór´ Skopus) móg∏
w duchu wielbiç Boga i modliç si´ s∏owami Psalmu 122 (Biblia Tysiàclecia):
Uradowa∏em si´, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana!” Ju˚ stojà
nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jako miasto
o g´stej i zwartej zabudowie. Tam wst´pujà pokolenia, pokolenia Paƒskie, wed∏ug prawa Izraela, aby wielbiç imi´
Paƒskie. Tam ustawiono trony s´dziowskie, trony domu Dawida. ProÊcie o pokój dla Jeruzalem, niech za˚ywajà pokoju ci, którzy ciebie mi∏ujà! Niech pokój
b´dzie w twoich murach, a bezpieczeƒstwo w twych pa∏acach! Przez wzglàd na
moich braci i przyjació∏ b´d´ mówi∏:
„Pokój w tobie!” Przez wzglàd na dom
Pana, Boga naszego, b´d´ si´ modli∏
o dobro dla ciebie.
Pielgrzymka do Jeruzalem – to w´drowanie do ˝róde∏ i korzeni chrzeÊcijaƒstwa. To podà˚anie za Jezusem wraz
z Szymonem Piotrem, Aposto∏ami
i Uczniami, aby g∏´biej zrozumieç Mistrza i Jego Or´dzie. To doÊwiadczenie
dramatu zdrady, zaparcia, m´ki i Êmierci,
ale tak˚e to prze˚ycie radoÊci przebaczenia, mocy chwalebnego krzy˚a i jutrzenki zmartwychwstania.
Jak˚e z wielkim wzruszeniem serca
przyst´powa∏ Ojciec Âwi´ty do sprawowania Eucharystii w Sali na górze
(w Wieczerniku) – w Mater omnium Ec-

clesiarum (w Matce wszystkich KoÊcio∏ów) na Syjonie chrzeÊcijaƒskim. Wed∏ug
starej tradycji w tej Sali na górze Jezus
spo˚ywa∏ z uczniami Ostatnià Wieczerz´,
podczas której ustanowi∏ sakrament Eucharystii i Kap∏aƒstwa (Mt 26,17nn; Mk
14,15nn; ∑k 22,13nn). Tutaj Jezus ukazywa∏ si´ Aposto∏om po swoim zmartwychwstaniu (Mk 16,14-18; J 20,19-39) i tutaj
mia∏o miejsce zes∏anie Ducha Âwi´tego
(Dz 2,1-13). Donios∏oÊç tego wydarzenia
widaç te˚ w perspektywie historycznej,
gdy˚ od 1551r. do 1948 r. Wieczernik
znajdowa∏ si´ pod kontrolà muzu∏maƒskà. Od 1948r. a˚ do czasów obecnych
jest pod kontrolà ˚ydowskà. Ojciec Âwi´ty ∏àczy∏ si´ w tym miejscu ze Êw. Piotrem i aposto∏ami. Wyrazi∏ to jasno
w swojej homilii:
W Pewnym sensie Piotr i aposto∏owie,
w osobach swoich nast´pców, powracajà dziÊ do Wieczernika, aby wyznaç niezmiennà wiar´ KoÊcio∏a „Chrystus
umar∏, Chrystus zmartwychwsta∏, Chrystus powróci…
Sprawujàc t´ Eucharysti´ w jerozolimskim Wieczerniku, jesteÊmy zjednoczeni
z KoÊcio∏em w ka˚dym czasie i miejscu.
Zjednoczeni z G∏owà, trwamy w komunii
z Piotrem i aposto∏ami oraz ich nast´pcami w ka˚dej epoce…
(cdn)
Ks. Miros∏aw Wróbel

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 13 marca 2005 r.
Ten krótki okres, poniewa˚ tylko 2 –
miesi´czny, od ostatnich Âwiàt Bo˚ego
Narodzenia, prze˚y∏em bardzo intensywnie a teraz zupe∏nie mam czas wype∏niony
„po brzegi” tak, ˚e nie bardzo wiem za co
si´ najpierw zabraç.
Tak, jak pisa∏em poprzednio, przed
Âwi´tami Bo˚ego Narodzenia pojecha∏em
na Synaj. RzeczywiÊcie prze˚ycie niesamowite. Mówiàc ˚artobliwie, tyle piasku
i kamieni w ˚yciu jeszcze nie widzia∏em.
Nie dziwi´ si´ tak˚e temu, ˚e Izraelici
przebywajàc tutaj a˚ 40 lat, cz´sto si´ buntowali. Warunki ca∏kowitego ogo∏ocenia.
Dla mnie, który wychowa∏em si´ nad
Wartà, w rejonie przebogatym przyrodniczo a potem z racji wybranego kierunku
studiów (leÊnictwo), zwiàzanego ÊciÊle
z naturà, by∏ to kontrast szokujàcy. Tak˚e
chyba dla Izraelitów, którzy przez ponad
400 lat ˚yli w dobrze nawodnionej, ˚yznej
ziemi Goszen, w delcie Nilu.

To negatywne wra˚enie pot´gowa∏
fakt zm´czenia, które si´ we mnie
wczeÊniej nawarstwi∏o oraz ponura kolorystyka wzgórz i pasm górskich, przez
które przeje˚d˚aliÊmy. Dominowa∏a
ciemna, brudna czerwieƒ i – od czasu do
czasu – pojawia∏y si´ rozsypujàce wzgórza koloru czarnego, jakby okopcone,
rodem z piek∏a. I to wszystko stopniowo
ogarnia∏ zmrok, pot´gujàc negatywne
wra˚enie, gdy˚ do celu doje˚d˚aliÊmy
wieczorem. Ta surowoÊç wyra˚a∏a si´
jeszcze w niskiej temperaturze wtedy
panujàcej. Beduini byli szczelnie opatuleni p∏aszczami i chustami. To napi´cie,
ta niewiadoma towarzyszy∏a mi a˚ do
wspi´cia si´ na Gór´ Synaj, a dokonywa∏o si´ ono tej samej nocy, przy ca∏kowitych ciemnoÊciach, tak, ˚e trzeba by∏o
u˚ywaç latarek. Mia∏em niema∏e obawy
czy, przy moim zm´czeniu i niedospaniu, tam dojd´. Po drodze Beduini proponowali podwiezienie wielb∏àdami.
Zaistnia∏a komiczna sytuacja, bo jeden
ze wspó∏braci, z powodu trudnoÊci we
wspinaczce, skorzysta∏ z oferty ale, albo
trafi∏ na s∏abego dromadera, albo by∏ a˚
tak ci´˚ki, ˚e w po∏owie drogi wielb∏àd
niestety za∏ama∏ si´ pod tym ˚ywym ci´˚arem. Wspó∏brat idàc dalej pieszo mia∏
do siebie pretensje, ˚e nie wybra∏ pierwotnie innego, silniejszego wielb∏àda
mimo, ˚e jazda na takim wierzchowcu
nie nale˚a∏a do przyjemnoÊci z powodu
ko∏ysania i niebezpieczeƒstwa wypadni´cia z siod∏a, przy jego gwa∏townym
zatrzymaniu si´.
OczywiÊcie po wschodzie s∏oƒca, na
szczycie Synaju, odczytaliÊmy odpowiednie fragmenty z Pisma Âw. i modliliÊmy si´. Potem zeszliÊmy w pobli˚e
groty Eliasza i odprawiliÊmy Msz´ Êw.
U stóp Synaju jest prawos∏awny klasztor
Êw. Katarzyny, który zwiedziliÊmy.
W pobli˚u znajduje si´ osiedle beduiƒskie, bardzo nowoczesne, z ca∏à infrastrukturà, zielone dzi´ki wodzie, którà
sprowadza si´ rurociàgami z najbli˚szej
(oddalonej o kilkadziesiàt kilometrów)
oazy. Gdy doje˚d˚a si´ do Synaju od
strony monasteru Êw. Katarzyny, rzuca
si´ w oczy rozleg∏a równina, obecnie nazywana Ar-Raha (arab. „Odpoczynek”).
Na tej równinie obozowali Izraelici
mniej wi´cej przez rok (Wj 19-40; Lb
1,1-10,12). W tym czasie Pan Bóg przekaza∏ Moj˚eszowi Dekalog.
Co jakiÊ czas, na trasie przejazdu,
u stóp wzgórz spotykaliÊmy grupki kilku
prostych ale schludnych domków, odda-
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lonych od siebie o kilkadziesiàt metrów.
Chyba buduje si´ je po to, aby zach´ciç
Beduinów do przyj´cia osiad∏ego trybu
˚ycia. Zadziwiajàce jest to, ˚e wszelkie
prace wykonuje si´ dok∏adnie, powiedzia∏bym z pewnym artyzmem. Nad zatokà Agaba widzieliÊmy bajeczne, co do
kolorów i kszta∏tów, oÊrodki wypoczynkowe. Widaç wi´c wielkà dba∏oÊç o rozwój i poziom turystyki, która – zapewne
– przynosi Egiptowi niema∏y dochód.
W ogóle, na pustyni wszystko jest naturalne i wyrównane, wszelkie Êlady dzia∏alnoÊci cz∏owieka czy nierównoÊci wiatr
szybko niweluje; odnosi si´ wi´c wra˚enie panujàcego tutaj wielkiego ∏adu.
W drodze powrotnej zatrzymaliÊmy
si´ na wysokim skraju Wadi Gazeli,
z którego rozciàga si´ przepi´kny widok
na ca∏à okolic´. W przeciwieƒstwie do
pozosta∏ych miejsc pokrytych szarym
lub ciemnym py∏em, tutaj mamy piasek
jasnego koloru. Korzystajàc z tego, ˚e
zatrzymujà si´ tutaj autokary, Beduini
sprzedajà pamiàtki. Towarzyszy∏a nam
dwójka dzieci, ch∏opiec i dziewczynka,
byç mo˚e rodzeƒstwo. Uderzajàce by∏o
∏agodne i ufne usposobienie tych dzieci.
Mimo, ˚e by∏y fotografowane nie domaga∏y si´ wcale wynagrodzenia, jak to si´
tutaj najcz´Êciej zdarza. Sam obieca∏em
ch∏opcu, ˚e dam mu pó˝niej jakieÊ s∏odycze (w tym momencie nie mia∏em ich
przy sobie), ale on gdzieÊ zniknà∏ i nie
mog∏em tego niestety uczyniç. Obficiej
za to obdarowa∏em dziewczynk´. To
spotkanie potwierdzi∏o mi wczeÊniej zas∏yszane opinie o otwartoÊci, goÊcinnoÊci i przyjaznym nastawieniu Beduinów
w stosunku do przybyszów. Tej solidarnoÊci uczy ich zapewne samo ˚ycie, poniewa˚ bez pomocy drugiego cz∏owieka
nie jest mo˚liwe egzystowanie na pustyni ale – myÊl´ – ˚e na takie ich usposobienie ma wp∏yw tak˚e kontakt z naturà
i brak zgubnych wp∏ywów cywilizacyjnych. Nie wiem, jak d∏ugo ta sytuacja
b´dzie trwa∏a, poniewa˚ – co ciekawe –
coraz wi´cej spotyka si´ Beduinów
zmotoryzowanych.
Co do Betlejem, to nie uda∏o mi si´
prze˚yç tych kilku dni u Sióstr Karmelitanek, natomiast uczestniczy∏em w obchodach Bo˚ego Narodzenia w Bazylice i w uroczystej wieczerzy wigilijnej
w Klasztorze. W dzieƒ Bo˚ego Narodzenia mog∏em nawet sprawowaç dwie
Msze Êw. w Grocie Narodzenia. Namacalnie czu∏em, ˚e Niebo skwapliwie
wychodzi∏o naprzeciw moim pragnie-

niom i potrzebom tak, ˚e wszystko zosta∏o pomyÊlnie dope∏nione. Z grupà,
która przyby∏a z Polski powitaç Nowy
Rok na czuwaniu modlitewnym w Grocie Zwiastowania w Nazarecie, pojecha∏em w Êwi´to Objawienia Paƒskiego
na Pole Pasterzy i do Betlejem. Przygotowa∏em wszystkim relikwie ska∏y
z Groty w Nazarecie, co sprawi∏o im
ogromnà radoÊç. JeÊli chodzi o Tydzieƒ
Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan to ˚a∏uj´, ˚e na poczàtku nie wykorzysta∏em
wszystkich mo˚liwoÊci udzia∏u w modlitwach, niemniej pod koniec stara∏em
si´ te straty duchowe odrobiç.
(cdn)

Serwis Rodzinny
Sanktuarium Królowej Pokoju
Od wielu lat w parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach rozwija si´
nabo˚eƒstwo do Matki Bo˚ej Królowej
Pokoju. Zacz´∏o si´ ono od cz´stych pielgrzymek do Medziugorja organizowanych przy naszej parafii. Ju˚ po pierwszej pielgrzymce (9 lat temu) zosta∏a
wprowadzona w´drówka obrazów „Gospy”. Oko∏o 300 obrazów przyj´li parafianie do rodzin, przekazujàc je co miesiàc nast´pnym rodzinom. Chodzi o upowszechnienie modlitwy wspólnej w naszych rodzinach. W tym czasie równie˚
zosta∏o wprowadzone regularne nabo˚eƒstwo medziugorskie ka˚dego 25. dnia
miesiàca, które cieszy si´ du˚ym powo-

dzeniem i licznà frekwencjà. W nurcie
coraz wi´kszego zainteresowania kultem
Matki Bo˚ej, ukazujàcej si´ w Medziugorju, zrodzi∏a si´ Wspólnota Królowej
Pokoju. Powsta∏a ona w Roku Jubileuszowym 2000 po powrocie kolejnej
pielgrzymki z Medziugorja.
Urzeczeni panujàcym tam klimatem modlitwy, a szczególnie adoracjà
NajÊwi´tszego Sakramentu, zapragn´liÊmy przenieÊç do nas oraz do Kielc choç
troch´ tego doÊwiadczenia. MyÊl ta
spodoba∏a si´ proboszczowi – ks. pra∏atowi Edwardowi Skotnickiemu, który
w tym w∏aÊnie czasie przebywa∏ z nami
na pielgrzymce i zaakceptowa∏ ten pomys∏. Grupa liczàca zaledwie kilka osób
postanowi∏a wprowadziç adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu na wzór adoracji
medziugorskiej w pierwszy piàtek miesiàca. Przyj´∏a ona nazw´: „Medziugorska Grupa Adoracyjna”. Te comiesi´czne adoracje sta∏y si´ ju˚ tradycjà.
Uczestniczà w niej wierni z ró˚nych parafii kieleckich. KoÊció∏ wype∏nia si´
coraz bardziej. Zainteresowanie roÊnie.
Modlimy si´ podczas nich o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach,
w ojczy˝nie i na ca∏ym Êwiecie. Pragniemy w ten sposób realizowaç or´dzia
Matki Bo˚ej, upowszechniaç je i wprowadzaç w ˚ycie.
W parafii powsta∏ równie˚ apostolat
„Margaretka”, który w swoim za∏o˚eniu ma modlitw´ za duchowieƒstwo.
Jest nas oko∏o 210 osób modlàcych si´
za kap∏anów, naszych biskupów i Ojca
Âwi´tego. W dniu 19 listopada 2003 r.
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podczas wr´czania Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II tytu∏u honorowego
Obywatela Kielc, ks. pra∏at Edward
Skotnicki wr´czy∏ osobiÊcie Ojcu Âwi´temu 8 pi´knie oprawionych „Margaretek”. Sprawi∏o to widocznà radoÊç Papie˚owi skoro ju˚ nast´pnego dnia Sekretariat Stanu przes∏a∏ podzi´kowanie
naszej Wspólnocie za podj´tà modlitw´.
Rok pó˝niej podczas kolejnej pielgrzymki do Medziugorja wr´czyliÊmy
podobne „Margaretki” franciszkanom:
o. Jozo Zovko, o. Branko Rados i o. Ljubo Kurtovic. Powstajà te „Margaretki”
za naszym przyk∏adem równie˚ w innych parafiach kieleckich. Zach´camy
wszystkich, którzy pragnà wspomagaç
swoich kap∏anów, aby tworzyli „Margaretki” ku radoÊci Maryi, Matki
wszystkich kap∏anów. Jest to najlepsza
broƒ, jakà podsuwa nam delikatnie troskliwa Matka.
W objawieniach fatimskich Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e na koƒcu Jej Niepokalane Serce zatryumfuje. Je˚eli tryumf to
i era pokoju. W chwili decyzji o powstaniu nowej Êwiàtyni na terenie parafii w∏aÊnie Niepokalanego Serca Maryi nie
namyÊlano si´ d∏ugo nad jej tytu∏em. Nowa Êwiàtynia to sanktuarium Królowej
Pokoju, z którego budowy bardzo si´
cieszymy. Jest to dla nas wielki zaszczyt,
ale i wyzwanie. Prace idà sprawnie
i szybko, szybciej ni˚ spodziewaliÊmy
si´! Bardzo nam pomagajà czciciele Maryi Królowej Pokoju rozsiani po ca∏ej
Polsce. Najserdeczniej im za to dzi´kujemy. Dzi´kujemy równie˚ Redakcji
„Echa Maryi Królowej Pokoju”, która
Was drodzy Czytelnicy o tych faktach
informuje.
W intencji wszystkich Ofiarodawców i Dobroczyƒców, wspierajàcych
budow´ naszego Sanktuarium, odprawiamy Msz´ Êw. podczas nabo˚eƒstwa
medziugorskiego. W tej intencji modli
si´ równie˚ na swym cotygodniowym
spotkaniu Wspólnota Królowej Pokoju.
Dla tych, którzy pragn´liby pomóc
finansowo w budowie sanktuarium
Królowej Pokoju, podajemy nr konta
i adres parafii: Parafia Rzymsko Katolicka Niepokalanego Serca NMP 25729 Kielce, ul. Urz´dnicza 3; Konto:
BPH PBK SA, Oddzia∏ Kielce, nr
23106000760000320000164415.
Wszystkim hojnym sercom, które gromadzà sobie skarby w Niebie, za ofiarnà
pomoc serdecznie dzi´kujemy.
Krystyna Wojnowska

Od Redakcji
OBORY 2005
400 lat w szkole Maryi,
Niewiasty Eucharystii
Ojcowie Karmelici z Sanktuarium
Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach serdecznie zapraszajà na VI Ogólnopolski Wieczernik „Królowej Pokoju” –
9 lipca 2005 r. Rozpocz´cie o godz.
10.00. Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych: Opiekun Pielgrzymów – o. Piotr
M´czyƒski O. Carm. Klasztor Ojców
Karmelitów, Obory 38, 87- 645 Zbójno
k. Rypina, tel. 0606 989 710, (054) 280
11 59 w. 33, fax (054) 2606210. Dojazd:
Obory znajdujà si´ ok. 20 km od Lipna,
Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd
PKS-em z Lipna.
25 czerwca 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.
X mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów odb´dà si´ od 04-09.07.05 r.
Temat: Eucharystia i Maryja – Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie! (J 2,
5). Wyk∏adowca: o. Zvjezdan Liniç,
OFM. Koszt = odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian w domach. Nale˚y wziàç
ze sobà: celebret, alb´ i stu∏´, Pismo
Âwi´te, radio ze s∏uchawkami. Zg∏oszenia: e-mail:, fax: 00 387 36 651 999.
VI mi´dzynarodowe rekolekcje dla
Par Ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w dniach od
26-29.10.05r. Temat: „Dialog w rodzinie
– jak wychowywaç dzieci?”. Prowadzàcy:
o. Ljubo Kurtovic, wykladowcy: O. Jozo
Zovko, dr Petar-Kresimir Hodzic, dr
Elza i Nikica Jurun, dr Ivica i Anda
Veza.). Koszt uczestnictwa 40 euro od
pary ma∏˚eƒskiej. Zakwaterowane we
w∏asnym zakresie. Zg∏oszenia j/w.
XVI Mi´dzynarodowe Modlitewne
Spotkanie M∏odzie˚y odb´dzie si´
w dniach od 01-06.08.05 r. Temat spotkania zgodnie z Rokiem Eucharystii: „PrzybyliÊmy oddaç mu pok∏on” (Mt 2, 2).
Istnieje mo˚liwoÊç t∏umaczenia symultanicznego wieczornego programu modlitewnego przez odbiorniki radiowe. Urzàd parafialny daje do dyspo-

zycji mikrofon i nadajnik z cz´stotliwoÊcià FM za ustalonà op∏atà. Wi´cej informacji mo˚na uzyskaç w Informacji
sanktuarium.

Wyjazdy 2005
Pielgrzymki Medziugorje:
Rocznica: 20-28.06, 21-28.06.
Festiwal M∏odych – 30.07-07.08.
Podwy˚szenie Krzy˚a – 06-13.09.
Rekolekcje Kap∏aƒskie: 02-10.07;
Post i Modlitwa: 27.06–02.07;
10–16.09.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – 21-30.09.
Rekolekcje z o. T. Vlasicem – W∏ochy
– pa˝dziernik
Ziemia Âwi´ta:
05-16.09. z Górà Nebo (Jordania): Narodzenie MB, Podwy˚szenie Krzy˚a Êw.,
08-20.09. – j/w i 17-29.11. – Chrystusa Króla – (22) 6119904; (504) 984062
29.12.05-08.01.06 – Czuwanie Noworoczne w Nazarecie i adoracja Trzech
Króli w Betlejem
Post i Modlitwa w Polsce:
28.06-03.07. w Marcinkowie k/ Skar˚yska-Kamiennej. o. Rajmund Guzik
Cist, 041-271 50 66, 0603-306 567.
Koszt je˚eli to jest mo˚liwe 150z∏. Dojazd ze Skar˚yska PKP lub PKS (8km).
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, 31419 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.
„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
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