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Or´dzie z 25 czerwca 2005
„Drogie dzieci! Dzisiaj dzi´kuj´ wam za ka˚de wyrzeczenie,
które ofiarowaliÊcie w moich intencjach. Wzywam was, kochane
dzieci, abyÊcie byli moimi aposto∏ami pokoju i mi∏oÊci w swoich rodzinach i w Êwiecie. Módlcie si´,
aby Duch Âwi´ty oÊwieca∏ was
i prowadzi∏ na drodze Êwi´toÊci.
Jestem z wami i wszystkich was
b∏ogos∏awi´ moim macierzyƒskim
b∏ogos∏awieƒstwem. Dzi´kuj´
wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Dzi´kuj´ wam
NajÊwi´tsza Maryja Panna objawia
si´ od 24 lat. Jest blisko nas, zach´ca do
modlitwy, nazywa nas swymi kochanymi
dzieçmi i prowadzi na drog´ Êwi´toÊci,
nawrócenia i zbawienia. Wszystko zacz´∏o si´ 24 czerwca, kiedy Matka Bo˚a ukaza∏a si´ na wzgórzu objawieƒ z Dzieciàtkiem Jezus na r´ku. Widzàcy zawsze mówià, ˚e prawdziwy wizerunek Matki Bo˚ej z Medziugorja to Madonna z Dzieciàtkiem. Nie mog∏a daç nam nic wi´kszego,
przynosi w∏aÊnie Jezusa, Króla Pokoju.
Maryja daje nam Jezusa i prowadzi nas do
Niego. Po to przysz∏a, chce, byÊmy byli
szcz´Êliwi i byÊmy byli z Nià w Niebie,
jak powiedzia∏a w jednym z or´dzi.
Matka Bo˚a koƒczy ka˚de or´dzie
kierujàc do nas podzi´kowanie. Tak
jakby przez to podzi´kowanie chcia∏a zach´ciç nas do s∏uchania, ponagliç nas, byÊmy wstàpili na drog´ zbawienia i nawrócenia. W Êwiecie, w którym wyrzeczenia
nie majà ju˚ wartoÊci, lecz traktowane
sà jako niepotrzebny i niesprawiedliwy
ci´˚ar, Maryja dzi´kuje nam za ka˚de
wyrzeczenie, które ofiarowaliÊmy w Jej
intencjach. W tym or´dziu nie czyni ˚adnej ró˚nicy pomi´dzy du˚ymi i ma∏ymi
wyrzeczeniami; dzi´kuje nam za ka˚de
wyrzeczenie, uÊciÊlajàc jednak, ˚e chodzi
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Coroczne
or´dzie dla Ivanki
Ivankovic-Elez
25 czerwca 2005
„Drogie dzieci!
Mi∏ujcie si´ wzajemnie
mi∏oÊcià
mojego Syna. Pokój,
pokój, pokój”.
o wyrzeczenie ofiarowane w Jej intencjach. Liczy si´ nie tyle rozmiar wyrzeczenia, co fakt z∏o˚enia go w Jej r´ce, powierzenia go Jej Sercu. Ona wie, co z nim
zrobiç, w jaki sposób po∏àczyç je w jednà
ofiar´, prawdziwie zbawczà dla ludzkoÊci
wczoraj, dziÊ, jutro: Jezus Chrystus umar∏
i zmartwychwsta∏ dla nas. Tylko Ona mo˚e oczyÊciç ka˚de nasze wyrzeczenie,
aby dope∏niç braki udr´k Chrystusa, dla
dobra Jego Cia∏a, którym jest KoÊció∏
(Kol 1, 24). To jest wielka pociecha dla
wszystkich. A szczególnie dla chorych;
jak˚e wiele cierpieƒ marnuje si´, poniewa˚ nie zosta∏y powierzone Matce Bo˚ej,
jak˚e wielu ∏ask nie otrzymaliÊmy, poniewa˚ nie potrafiliÊmy o nie prosiç! Wymownie mówi o tym or´dzie z 11. 09.
1986: Drogie dzieci! W tych dniach, podczas których wielbicie z radoÊcià Krzy˚,
pragn´, by i dla was wasz Krzy˚ by∏ radoÊcià. Zw∏aszcza, drogie dzieci, módlcie
si´, byÊcie mogli przyjàç ból i cierpienie
z mi∏oÊcià, jak uczyni∏ to Jezus. Jedynie
w ten sposób mog´ udzieliç wam z radoÊcià ∏aski uzdrowienia, na którà pozwala
mi Jezus.
PowinniÊmy uÊwiadomiç sobie jakimi skarbami ∏aski Pan Jezus obdarza
nas w ka˚dej chwli. Nie musimy nic wymyÊlaç, nic planowaç, nic odkrywaç; musimy tylko przyjmowaç Go, pragnàç, ˚yç
Jego ˚yciem w nas. Kiedy przyjmujemy
Go w Komunii Âwi´tej, czy˚ nie przyjmujemy Go w Jego Ciele i Krwi? JeÊli Jezus
jest w nas, trzeba, aby to On by∏ widoczny, a nie my. On musi wzrastaç, a my
umniejszaç si´ (J 3, 30). Tymczasem jak
bardzo panoszy si´ nasze „ja”, jak nie-
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Ca∏ujàc relikwie, ca∏ujesz Êwi´tego
znaczna jest obecnoÊç Chrystusa w nas!
A przecie˚ Jezus zawsze jest obecny, zawsze na nas czeka; Jego Mi∏osç trwa, pomimo ˚e Go obra˚amy i dopuszczamy si´
zdrady. Bóg Ojciec jeszcze pozwala Maryi przychodziç do nas, dodawaç nam otuchy; patrzy na nas przez Jezusa i Jego mi∏oÊç staje si´ mi∏osierdziem.
A Maryja, nie tylko nam dzi´kuje,
ale ukazuje nam pewnà drog´: Wzywam
was, kochane dzieci, abyÊcie byli moimi
aposto∏ami pokoju i mi∏oÊci w swoich rodzinach i w Êwiecie. Byç mo˚e jest to ów
kwiat, który rozkwit∏ dzi´ki wyrzeczeniom, które Jej ofiarowaliÊmy, kwiat, który zamieni si´ w owoc, jeÊli nie zabraknie
mu s∏oƒca Ducha Âwi´tego. Bowiem
zwraca si´ do nas z proÊbà: Módlcie si´,
aby Duch Âwi´ty oÊwieca∏ was i prowadzi∏ na drodze Êwi´toÊci. Nie sà to jakieÊ
nieosiàgalne dla nas ˚yczenia. Pan Jezus,
bioràc na siebie nasz grzech, otworzy∏
przed nami drog´ do Boga, czyli drog´
Êwi´toÊci. Âwi´toÊç powinna byç normalnym warunkiem, egzystencjalnà cechà
wszystkich, którzy na ka˚dym miejscu
wzywajà imienia Pana naszego Jezusa
Chrystusa (1 Kor 1, 2). ˙ywotnà potrzebà
ludzkoÊci i ca∏ego Êwiata stworzonego jest
owo objawienie Êwi´toÊci, objawienie si´
dzieci Bo˚ych (Rz 8, 19). Mamy byç Aposto∏ami pokoju i mi∏oÊci poniewa˚ na pokoju i mi∏oÊci opiera si´ rodzina i Êwiat.
Mamy byç Jej Aposto∏ami poniewa˚ Jej
aposto∏owie sà prawdziwymi aposto∏ami
czasów ostatecznych, jak uczy Êwi´ty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Pokój
wam i radoÊç w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Wieczór Jana Paw∏a II
Od czasu wyboru kard. Karola
Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà, trwa∏a
w polskich parafiach i wielu rodzinach
nieustanna modlitwa w jego intencji.
Szczególnym dniem modlitwy by∏ 16.
ka˚dego miesiàca. Po Êmierci Jana Paw∏a
II wiele osób i wspólnot uczyni∏o pierwszà sobot´ miesiàca dniem wspomnienia
o Papie˚u, dniem modlitwy i refleksji.
W tradycji chrzeÊcijaƒskiej wspominamy
bowiem zmar∏ych przede wszystkim
w dniu ich Êmierci.
Bóg zabra∏ z tego Êwiata Jana Paw∏a II
na granicy dwóch szczególnych dni.
W rytmie kalendarza Êwieckiego trwa∏a
jeszcze sobota, dzieƒ poÊwi´cony Maryi,
a w porzàdku kalendarza liturgicznego
rozpocz´∏o si´ ju˚ Êwi´towanie niedzieli.
By∏a to Niedziela Mi∏osierdzia! W ten
sposób Bóg po∏o˚y∏ piecz´ç na ˚yciu i pos∏udze Jana Paw∏a II, piecz´ç wskazujàcà
równoczeÊnie na Maryj´ i na tajemnic´
mi∏osierdzia. Mo˚na wi´c powiedzieç, ˚e
Bóg da∏ nam dwa klucze do rozumienia
drogi ˚ycia i pos∏ugiwania Papie˚a. Sà
one ÊciÊle ze sobà z∏àczone, gdy˚ Maryja
zawsze prowadzi do Jezusa. Nie mo˚na
jednak, mówiàc o Zbawicielu, pominàç
pe∏nego oddania i zawierzenia Maryi.
Wiele jest inicjatyw w KoÊciele, pragnàcych utrwaliç i pe∏niej wprowadziç
w ˚ycie wszystko, czym nas Bóg obdarzy∏
przez pos∏ug´ Jana Paw∏a II. Jednà z propozycji jest spotkanie w pierwsze soboty
miesiàca. Chodzi o „Wieczór Jana Paw∏a
II”, prze˚ywany w godz. od 21.00 do
21.37 zarówno w koÊcio∏ach, jak i w domach rodzinnych. Jak on ma wyglàdaç?
W przygotowanych pomocach (mo˚na je
znale˝ç na stronie internetowej: www.diecezja.krakow.pl lub otrzymaç drogà pocztowà) wyró˚nione sà cztery cz´Êci spotkania. Pierwsza ma charakter wprowadzajàcy i zaczyna si´ Êpiewem Apelu Jasnogórskiego. Charakter cz´Êci drugiej okreÊlajà
s∏owa: „Jan Pawe∏ II – Nauczyciel prawdy”. Jest to refleksja nad nauczaniem Jana
Paw∏a II (podane sà krótkie fragmenty
tekstów papieskich na wybrany temat).
Koƒczy si´ ona modlitwà. Klimat cz´Êci
trzeciej wyra˚a si´ w tytule: „Jan Pawe∏
II – Aposto∏ pojednania”. Jej celem jest
usuwanie barier, jakie powsta∏y mi´dzy
lud˝mi i umacnianiu tego, co wszystkich

∏àczy. Ostatnia cz´Êç jest wezwaniem do
dobrego prze˚ywania niedzieli i modlitwà
w tej intencji. Podana propozycja ma stanowiç inspiracj´, gdy˚ kszta∏t spotkania
zale˚eç b´dzie od tego, gdzie ono si´ odbywa i kto w nim uczestniczy.
W pierwszym numerze „Wieczoru
Jana Paw∏a II” ks. bp Jan Zajàc napisa∏:
„Zapraszam serdecznie wszystkich: rodziny i wspólnoty, m∏odzie˚ i dzieci, osoby
samotne i chorych, do wspólnego prze˚ywania „Wieczorów Jana Paw∏a II”.
W ka˚dà pierwszà sobot´ miesiàca, na
czas od 21.00 do 21.37, przerwijmy zwyk∏e czynnoÊci. Niech to b´dzie dla nas
Êwi´ta godzina wdzi´cznoÊci i nadziei.
Zgromad˝my si´ w mieszkaniach lub koÊcio∏ach, by trwaç na modlitwie z Maryjà
i rozwa˚aç nauczanie Ojca Âwi´tego.
Niech ksi´ga Pisma Âwi´tego i ˚ywy p∏omieƒ Êwiecy jednoczà nas wokó∏ Boga
bogatego w mi∏osierdzie, niech przypominajà nam postaç Jana Paw∏a II i pomagajà
budowaç wzajemne zaufanie”.
Niezwyk∏e dary, jakie otrzymaliÊmy przez ˚ycie i Êmierç Jana Paw∏a II
nie mogà zaginàç. Nie wystarczà te˚
dzia∏ania zewn´trzne, takie jest nadanie
nazw ulicom i placom, czy te˚ wybudowanie pomników. Potrzebne sà spotkania ludzi we wspólnej refleksji i modlitwie, a tak˚e tworzeniu klimatu zaufania
i ˚yczliwoÊci. JeÊli wieczór pierwszej soboty miesiàca stanie si´ „Êwi´tà godzinà
wdzi´cznoÊci i nadziei”, jak napisa∏
ksiàdz biskup, i zgromadzi szerokie grono ludzi, którym bliska jest osoba Jana
Paw∏a II, niewàtpliwie mo˚e staç si´
wa˚nym wydarzeniem w naszym ˚yciu
rodzinnym, parafialnym i spo∏ecznym.
Warto wi´c przyjàç zaproszenie ksi´dza
biskupa i w∏àczyç si´ w prze˚ywanie
„Wieczorów Jana Paw∏a II”.
Ks. Stanis∏aw Szczepanie
P. S – w tym numerze Echa w za∏àczeniu przesy∏amy materia∏y pomocnicze na
I i II spotkanie pierwszosobotnie.

Rok Eucharystyczny
Eucharystia
i Niepokalana (cd)
Gdy stajemy wobec wspólnej tajemnicy Eucharystii i Niepokalanej, mamy
do czynienia z Tajemnicà s∏aboÊci Boga.
Niepokalana jest znakiem s∏aboÊci Boga.

Jak˚e wiele mo˚e dokonaç Bóg, gdy Jego
stworzenie ufa jedynie Jemu! Czym jest
Eucharystia? Miejscem ciszy, miejscem
niemocy. Eucharystia jest owà tajemnicà,
którà móg∏byÊ nawet podeptaç... Czegó˚
mo˚e dokonaç Bóg dzi´ki s∏aboÊci Niepokalanej i Eucharystii!… Drodzy bracia
i siostry, móg∏bym teraz powiedzieç na
przyk∏ad, ˚e Eucharystia jest owocem
Niepokalanej, poniewa˚ Eucharystia znajduje si´ wewnàtrz Tajemnicy Wcielenia,
którego Maryja sta∏a si´ pierwszym naczyniem, miejscem, w którym ukszta∏towa∏a si´ Tajemnica. Dlatego, kiedy Jezus
powie: „Jestem z wami a˚ do skoƒczenia
Êwiata”, winniÊmy odzyskaç równie˚ wymiar „zamieszkania Jezusa” w ciele Maryi, czyli przyjrzeç si´ Tajemnicy Wcielenia. Z tego cia∏a wysz∏a Eucharystia.
Gdy Maryja sz∏a do Judei, aby oddwiedziç rodzin´ Zachariasza i El˚biety,
droga, którà sz∏a z Nazaretu do Ain-Karem nie by∏a niczym innym jak „procesjà
eucharystycznà”. Zatem, odnajdujemy
ca∏à Eucharysti´ w ciele Dziewicy Maryi,
poniewa˚ to Maryja jest Tabernakulum,
to Ona jako pierwsza adorowa∏a t´ Tajemnic´ i prowadzi∏a nieprzerwany dialog
z owà Tajemnicà, która mia∏a staç si´ Tajemnicà KoÊcio∏a i naszà Tajemnicà.
KoÊció∏ odnajduje si´ w Maryi jako symbolu Tej, która nie tylko poprzez swoje „tak” przyj´∏a Tajemnic´
Boga, który sta∏ si´ cz∏owiekiem, Tajemnic´ owego cia∏a, które „zawsze jest
z nami” lecz jest równie˚ symbolem odpowiedzi, modlàcej si´ wiary – jak mówi Papie˚ w liÊcie „Tertio Millennio Ineunte”. W swym programie duszpasterskim Papie˚ mówi: „Patrzmy na Chrsytusa, patrzmy na Jego zbola∏e oblicze,
na Jego oblicze chwalebne; wpatrujmy
si´ w to oblicze i pozwólmy, aby Maryja, która wie wszystko o Eucharystii,
w jakiÊ sposób przekaza∏a nam swe eucharystyczne uczucia!”.
Móg∏bym powiedzieç, ˚e Eucharystia jest Tajemnicà tak bardzo zwiàzanà z maryjnoÊcià, czyli z obecnoÊcià
Matki Bo˚ej, nie tylko z powodu relacji
istniejàcej pomi´dzy Eucharystià a Tajemnicà Wcielenia, która dokona∏a si´
w Maryi, lecz tak˚e dlatego, ˚e Maryja
sta∏a si´ symbolem KoÊcio∏a sprawujàcego pierwsze Eucharystie. Pi´knie jest
wyobra˚aç sobie Maryj´, obecnà podczas Eucharystii celebrowanych przez
Aposto∏ów (Papie˚ równie˚ o tym mówi, w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”). Z jak˚e wielkà wiarà! Z jak˚e
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wielkim zaanga˚owaniem! Có˚ mog∏o
dziaç si´ podczas owych dziewi´ciu dni
sp´dzonych w Wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha Âwi´tego!
W∏aÊnie w ubieg∏à niedziel´ poszed∏em do Wieczernika i przykl´knà∏em:
to nie jest koÊció∏, to jest meczet... musz´
tu prosiç ˙ydów o pozwolenie, jeÊ∏i chc´
wejÊç... ale to jest miejsce, w którym Jezus ustanowi∏ Eucharysti´! Tu ˚y∏ pierwotny KoÊció∏ Aposto∏ów wraz z pierwszymi 120 uczniami... Maryja tu przebywa∏a i tu prze˚y∏a Zes∏anie Ducha Âwi´tego, poczàtek KoÊcio∏a. Dlatego dostrzegamy zwiàzek Maryi i Eucharystii: Maryja
jest Tà, która podpowiada nam „uczucia
eucharystyczne”. Âw. Pawe∏ w liÊcie do
Filipian pisze: „Miejcie te same dà˚enia,
t´ samà mi∏oÊç i wspó∏nego ducha”. Pisze, byÊmy czuli jak Jezus i myÊleli jak Jezus. Maryja wzbudza w nas uczucia Jezusa, sprawia, ˚e bije w nas Serce Jej Syna...
Chcia∏bym powiedzieç jeszcze jedno: pami´tajmy „sen ksi´dza Bosko”,
owe dwa ∏aƒcuszki, które przywiàzujà
KoÊció∏ do solidnych podstaw zbawienia: do Niepokalanej i Eucharystii. Dlaczego? JeÊli chodzi o Niepokalanà, odpowied˝ znajdziemy w Ksi´dze Rodzaju
3,15 kiedy Bóg sk∏ada wielkà obietnic´
Niewiasty i Jej potomstwa (Jej Syna)
mówiàc te˚ o w´˚u i jego potomstwie,
które b´dzie przeÊladowaç Niewiast´...
ale Niewiasta zwyci´˚y – w tym fragmencie Biblii mówi si´ o zupe∏nie nowej, odmienionej ludzkoÊci.
Maryja, najpi´kniejsza istota, jakà
Bóg móg∏ stworzyç, nie zosta∏a stworzona dla siebie samej, ale po to, byÊmy znale˝li w Niej r´kojmi´, bezpieczeƒstwo,
zapewnienie, ˚e i my zmierzamy do takiego samego oczyszczenia, pi´kna
i Êwi´toÊci. O ile Maryja jest niewiastà
„zbawionà” (mówiàc s∏owami proroka
Sofoniasza), to dlatego, ˚e Ona ma klucze
zbawienia. Pami´tajmy maryjnà interpretacj´ rozdzia∏u 12 Apokalipsy: owej wielkiej walki Niewiasty ze smokiem. Niewiasta to nie tylko symbol KoÊcio∏a, lecz
tak˚e symbol Maryi. Smok mo˚e robiç co
chce, ale Maryja, pomimo ˚e musi uciekaç na pustyni´ wobec zagra˚ajàcego Jej
niebezpieczeƒstwa, ostatecznie odnosi
zwyci´stwo. Kto jest z Maryjà, ma r´kojmi´ zwyci´stwa. Fiodor Dostojewski mówi∏, ˚e „pi´kno ocali Êwiat”. Maryja to
Pi´kno, które mia˚d˚y g∏ow´ w´˚a i nie
pozwala mu wi´cej szkodziç...
Kilka dni temu, w Betanii, zatelefonowa∏ do mnie jakiÊ arabski ch∏opak: by∏ tak

zagniewany, ˚e nie mog∏em go uspokoiç.
W pewnym momencie zaczà∏em odmawiaç ZdrowaÊ Maryjo po arabsku... Przy
trzeciej tajemnicy Radosnej ten m∏ody
cz∏owiek przesta∏ si´ denerwowaç
i w koƒcu powiedzia∏: „Pokój ogarnà∏
moje serce, jestem zupe∏nie spokojny. Jak
ty to zrobi∏eÊ?”. Odmawia∏em Ró˚aniec.
„Od tej pory, kiedy b´dziesz do mnie
dzwoni∏ w takim stanie, zawsze b´d´ odmawia∏ Ró˚aniec!”. Jakie to by∏o pi´kne!
Równie˚ w tych drobnych rzeczach doÊwiadczasz, ˚e Matka Bo˚a naprawd´
przychodzi. Niepokalana przychodzi
w ka˚dej sytuacji.
W ubieg∏à niedziel´ spotka∏em si´
z Patriarchà Sabbahem i z Nuncjuszem
Apostolskim i powiedzia∏em im: „Znalaz∏em si´ w bardzo niezr´cznej sytuacji,
w newralgicznym punkcie Jerozolimy: ci
biedni Palestyƒczycy przecie˚ muszà
mieç prawo do wejÊcia, zajmujà si´ drobnym handelm, dzieci chodzà do szko∏y,
niektórzy majà przepustki inni nie – inni
przechodzà po kryjomu. Tak˚e ci biedni
izraelscy ˚o∏nierze, m∏odzi ch∏opcy
w wieku 20 czy 22 lat, muszà pe∏niç swojà s∏u˚b´, taki im wyznaczono obowiàzek,
nawet jeÊli nie zawsze si´ z tym zgadzajà.
Co mam robiç?”.
Nuncjusz odpowiedzia∏ mi: „Kiedy
rozmawia Ojciec z izraelskimi ˚o∏nierzami, prosz´ robiç to tak, ˚eby nie widzieli
tego Palestyƒczycy; a kiedy Ojciec rozmawia z Palestyƒczykami, niech nie widzà tego Izraelczycy...”. I co robi´?
O 18.00 otwieram KoÊció∏ Êw. Marty, koÊció∏ naszego klasztoru, wystawiam Pana
Jezusa, dlatego ˚e Matka Bo˚a nauczy∏a
mnie w Medziugorju, ˚e jedynie Eucharystia daje Zbawienie. Poniewa˚ nie mog´ pójÊç ani do Sharona ani do Arafata,
rozmawiam z tymi biednymi lud˝mi.
Z m∏odymi, z dzieçmi, z matkami, ze
starcami... otwieram koÊció∏ i mówi´:
„Panie Jezu, jesteÊmy tu, aby prosiç Ci´
o pokój, aby w tym miejscu zapanowa∏
pokój, aby ci wszyscy, którzy t´dy przechodzà (a sà ich tysiàce), zostali ogarni´ci Êwiat∏em Eucharystii Jezusa wystawionego w naszym koÊciele”.
I zobaczcie, dzieje si´ coÊ pi´knego:
podczas gdy jesteÊmy tam na Adoracji,
Êpiewamy Nieszpory w j´zyku angielskim, potem odmawiamy Ró˚aniec, pos∏ugujàc si´ or´dziami Matki Bo˚ej do
rozwa˚aƒ, aby prosiç Jezusa o pokój. Do
koÊcio∏a przychodzà katolicy, libaƒskie
rodziny, a tak˚e inni ludzie, rodziny
chrzeÊcijaƒskie lub muzu∏maƒskie. Przy-

chodzà i po prostu tam sà. Niektórzy nie
rozumiejà znaczenia bia∏ej Hostii, na którà sp∏ywa Êwiat∏o, podczas gdy koÊció∏
pozostaje w pó∏mroku. Inni kl´kajà. Eucharystia staje si´ si∏à pojednania i pokoju. Jestem przekonany, ˚e w tym miejscu
nale˚y ponownie zaadoptowaç i zastosowaç sen ksi´dza Bosko: Eucharysti´ i odmawianie Ró˚aƒca. JakiÊ czas temu niektórzy ksi´˚a mówili, ˚e nie nale˚y odmawiaç Ró˚aƒca przed NajÊwi´tszym Sakramentem. A Papie˚ mówi nam w liÊcie
„Mane nobiscum Domine”, ˚e jednà
z najpi´kniejszych i najcenniejszych
spraw jest odmawianie Ró˚aƒca przed
NajÊwi´tszym Sakramentem, ∏àczàc tajemnic´ Maryi z Tajemnicà Eucharystii.
Moje duszpasterstwo jest takie, ˚e nie
mog´ zbyt wiele ewangelizowaç. S∏oƒce
wschodzi tam o 5 rano, a o 6 wieczorem
ju˚ jest noc. Wi´c czasem zaczynam Adoracj´ wczeÊniej, id´ na plac przed koÊcio∏em i kl´kam; ludzie widzà mnie
i myÊlà: „Co tu robi ten Abuna (Ojciec)
na kolanach?”. Potem podchodzà i widzà, ˚e patrz´ na Eucharysti´. Pozdrawiam ich i widz´, ˚e Eucharystia ich
przyciàga; niektórzy zatrzymujà si´ i stojà na placu: to niesamowita strategia!
Wziàç Ró˚aniec i wpatrywaç si´ w Eucharysti´! W∏aÊnie dlatego, ˚e w ten sposób stopniowo urzeczywistniajà si´ s∏owa z Ksi´gi Rodzaju 3,15.
Sprawa hebrajsko-palestyƒska
jest problemem serca i teologicznym
ca∏ej ziemi. Ale dopóty dopóki serc nie
ogarnie ˚ar, o którym mówi Ewangelia
Êw. ∑ukasza, kiedy dwaj uczniowie spotykajà Jezusa w drodze do Emaus; dopóty dopóki nie dotrze do nich Êwiat∏o, nie
da si´ nic w tej sprawie zdzia∏aç. Z pewnoÊcià nie rozwià˚e problemu mur, który wznoszà w Betanii... Trzeba, ˚eby
w sercach zap∏on´∏o Êwiat∏o, które zapala si´ w∏aÊnie od Eucharystii i od Matki
Bo˚ej, przez Ró˚aniec. A wtedy, powoli
coÊ da si´ zrobiç.
JeÊli Niepokalana, przez to kim jest
dla nas, dla ca∏ej ludzkoÊci, ma moc, by
zetrzeç g∏ow´ w´˚a, i my mo˚emy zwyci´˚yç z∏o w nas i wokó∏ nas. Czym jest
Eucharystia? Jest Tajemnicà s∏aboÊci.
Wiemy, ˚e tam ukrywa si´ Bóg, który sta∏
si´ cz∏owiekiem, obecny mocà Ducha
Âwi´tego, jako owoc Mszy Âwi´tej, Pamiàtka Ofiary Krzy˚owej. To wszystko
prawda, ale ta Hostia, choç milczy – to
jednak dzia∏a! Eucharystia wyra˚a poniekàd to, czego doÊwiadczy∏ Êwi´ty Pawe∏,
wobec którego chcia∏ stanàç pozbawiony
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s∏aboÊci; A Pan odrzek∏ mu: „Nie, w∏aÊnie
w s∏aboÊci moc si´ doskonali!”.
Tajemnica Eucharystii jest Tajemnicà Tego, który jest bezbronny, Tego
który s∏ucha, który na nas czeka. Pami´tajcie o tym, co przydarzy∏o si´ pewnemu wieÊniakowi z Ars. Proboszcz z Ars,
Êw. Jan Vianney wszed∏ do koÊcio∏a i zobaczy∏ tego wieÊniaka, raz, drugi, trzeci,
wiele, wiele razy... w koƒcu zapyta∏ go:
„Co ty tu robisz?”. „Patrz´ na niego,
a On patrzy na mnie”. W tym dialogu
eucharystycznym dokonuje si´ dramat
zbawienia, czyli dramat z∏a, które z ca∏à
wÊcek∏oÊcià wyst´puje przeciw Eucharystii, bàd˝ te˚ radosny dramat uwolnienia,
poniewa˚ Chrystus w Eucharystii poch∏ania ca∏e z∏o Êwiata. Oto dlaczego
w Medziugorju Matka Bo˚a nieustannie
o tym przypomina i nalega. Jest to szko∏a, do której powinniÊmy nabraç przekonania, do której Papie˚ prowadzi ca∏y
KoÊció∏, abyÊmy postarali si´ wydobyç
to, co najistotniejsze w naszym ˚yciu duchowym oraz w naszej pos∏udze duszpasterskiej. WinniÊmy patrzeç na nas samych, na nasze rodziny i na spo∏eczeƒstwo, przez pryzmat owych dwóch ∏aƒcuszków mocno przywiàzanych do Niepokalanej i Eucharystii.
o. Gianni Sgreva

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 czerwca Mirjana nie przekaza∏a
specjalnego or´dzia po zakoƒczeniu objawienia. Natomiast do dzieci, które jà otoczy∏y powiedzia∏a: „Âpiewajcie kochane,
bo mi serce p´ka”.
Jak co roku parafia przygotowa∏a si´
do uczczenia rocznicy Objawieƒ poprzez
Nowenn´ modlitwy ró˚aƒcowej na Podbrdo. Równie˚ 24.06 o godz. 6.00 z Humca, z klasztoru oo. Franciszkanów wyruszy∏ Marsz Pokoju, a wieczorem rozpocz´∏a si´ ca∏onocna cicha adoracja NajÊw.
Sakramentu. O godz. 22.00 na Podbrdo
Ivan mia∏ objawienie. Matka Bo˚a da∏a
or´dzie: „Drogie dzieci, z radoÊcià wzywam was dzisiejszego wieczoru, abyÊcie
przyj´li i odnowili moje or´dzia. W sposób szczególnie wzywam t´ parafi´, która
na poczàtku przyj´∏a mnie z takà radoÊcià. Pragn´, aby ta parafia zacz´∏a ˚yç
moimi or´dziami i podà˚a∏a za mnà”.

W Medziugorju przebywajà wszyscy widzàcy. Tysiàce pielgrzymów ze wszystkich stron Êwiata nawiedzi∏o w tych
dniach sanktuarium. Chorwaci swoim
zwyczajem przebywali dziesiàtki kilometrów na piechot´. Ojcowie i kap∏ani spowiadali od 5 rano.
Objawienie doroczne dla Ivanki
Ivankovic-Elez trwa∏o 10 minut, w jej
domu rodzinnym, w towarzystwie tylko
najbli˚szej rodziny: m´˚a i trójki dzieci.
Matka Bo˚a by∏a radosna i mówi∏a Ivance
o szóstej tajemnicy. Or´dzie str. 1.

Medziugorje, dlaczego?
Cz´sto zdarza si´ nam spotykaç ró˚ne osoby, którym opowiadamy o Medziugorju. Ze zdziwieniem odkrywamy jednak, ˚e po 24 latach codziennych objawieƒ Matki Bo˚ej – w które wierz´ razem
z ca∏à rzeszà wiernych – wielu chrzeÊcijan nic o nich nie wie, nic o nich nie s∏ysza∏o w swoich parafiach lub zgromadzeniach koÊcielnych.
Trzeba nawet powiedzieç, ˚e im bli˚ej
„pracujàcych w bran˚y”, kap∏anów, duchownych, katechetów, zaanga˚owanych
chrzeÊcijan... tym owa niewiedza jest
wi´ksza, o ile wr´cz nie staje si´ niech´cià
lub uczuleniem. Czy potrzeba wierzyç
w te objawienia? Czy potrzeba pielgrzymowaç a˚ tam? Mówià to zaÊ z takim
przekonaniem i pewnoÊcià, ˚e niekiedy
sam zaczynasz powàtpiewaç, czy si´ nie
mylisz, czy nie jesteÊ s∏abym chrzeÊcijaninem, który potrzebuje „nadzwyczajnych
i cudownych znaków”, aby zachowaç
wiar´. Byç mo˚e wy sami odczuwaliÊcie
kiedyÊ takie wàtpliwoÊci! Zastanówmy
si´ wi´c wspólnie nad tym, wychodzàc od
s∏ów, które Maryja zawsze powtarza:
„Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.
Oto pierwsza wskazówka: aby s∏uchaç i zrozumieç Królowà Pokoju, która
przemawia do nas z Medziugorja, aby
pójÊç tam, w te góry, do tego biednego
kraju, udr´czonego wojnà i waÊniami etnicznymi, trzeba zostaç wezwanym.
Mo˚e jestem prosty i s∏abej wiary, ale zosta∏em wezwany, i mo˚e NajÊwi´tsza Maryja Panna wzywa mnie w∏aÊnie dlatego,
˚e widzi mojà s∏aboÊç. Pomaga mi to nie
czuç si´ uprzywilejowanym i oddala ode
mnie pokus´ sàdzenia innych, uwa˚ajàc,
˚e oni nie zostali wezwani... Wszyscy sà
wezwani przez Pana i Maryj´, choç tajemnicà pozostaje to, ˚e „wielu jest powo∏a-

nych, lecz ma∏o wybranych” (Mt 22, 14).
Drugiej wskazówki dostarcza or´dzie z 25 sierpnia 1991 r.: „Drogie dzieci!
Pragn´ ratowaç wszystkie dusze i przekazaç je Bogu. Dlatego módlmy si´, aby wype∏ni∏o si´ wszystko, co rozpocz´∏am.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”. S∏owa te sà olÊnieniem, poniewa˚ rozpraszajà we mnie i w innych
wàtpliwoÊç, ˚e ws∏uchiwanie si´ w or´dzia, które Matka Bo˚a daje w Medziugorju sà schronieniem, poszukiwaniem
pewnoÊci i gwarancji zbawienia, nadziejà,
˚e ocalimy w∏asnà dusz´, kiedy dr´czy
nas poczucie winy i strach przed tym
wszystkim, co dzieje si´ doko∏a nas. Matka Bo˚a mówi jednak o wszystkich duszach i otwiera przed nami duchowy horyzont, który nie pozwala nam skupiaç si´
na sobie, ale ka˚e objàç ca∏y Êwiat.
Zastanówmy si´ tak˚e: czy „ratowaç
dusze i przekazaç je Bogu” nie jest jedynym i g∏ównym powodem, dla którego
On sam pos∏a∏ na Êwiat swojego Syna?
Czy to nie „dla nas, ludzi i dla naszego
zbawienia” Jezus „zstàpi∏ z nieba”, ˚e
„um´czon pod Ponckim Pi∏atem, ukrzy˚owan umar∏ i pogrzebion wstàpi∏ do piekie∏
i trzeciego dnia zmartwychwsta∏?”. Tak
brzmi nasze „Credo”, jesteÊmy w samym
centrum naszej wiary. Czy nie po to, aby
ratowaç dusze, istnieje papie˚, istniejà biskupi, kap∏ani, koÊcio∏y, kaplice, sakramenty, parafie, plany duszpasterskie itd.?
I czy zadaniem wszystkich, duszpasterzy
i Êwieckich, nie jest „ratowaç dusze”,
ewangelizowaç i czynami dawaç Êwiadectwo wiary?
Matka Bo˚a, gwiazda nowej ewangelizacji, wie o tym i dlatego wzi´∏a si´
do dzie∏a. Teraz rozumiemy powód tylu
Jej trosk, tylu matczynych napomnieƒ.
Naprawd´ le˚à Jej na sercu dusze nasze
i naszych braci. Pragnie uratowaç wszystkich, poniewa˚ kocha wszystkich Bo˚ym
sercem, i w tym celu prosi, abyÊmy do∏àczyli nasze modlitwy do Jej modlitw.
Matka Bo˚a wiele razy powtarza∏a „Módlcie si´...”; teraz mówi „módlcie si´, aby
wype∏ni∏o si´ wszystko, co rozpocz´∏am”.
Dotykamy tutaj innej tajemnicy:
kiedy wype∏ni si´ wszystko? Jezus ju˚
raz pozostawi∏ bez odpowiedzi takie pytanie: kiedy nadejdzie królestwo Bo˚e?
Nikt tego nie wie, tylko Ojciec. A˚ do
owej chwili dobro i z∏o b´dà przemieszane ze sobà na Êwiecie, w KoÊciele, w naszych wspólnotach, w nas samych. Bóg
nadal b´dzie rozsiewa∏ dobre ziarna, a nieprzyjaciel, diabe∏, kàkole. Dlatego niech
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nie oburza nas fakt, ˚e tak wielu odrzuca
Prawd´, dlatego zachowajmy nadziej´, ˚e
Bóg, tak˚e poprzez or´dzia i modlitwy
Maryi, troszczy si´ o zbawienie wszystkich, dobrych i z∏ych, tak˚e i tych, dla których zdajà si´ nie istnieç ˚adne granice
w pope∏nianiu z∏a, tych, którym ludzie ˚yczà Êmierci i pot´pienia.
Tak oto doszliÊmy do samej istoty
KoÊcio∏a, do jego misji duszpasterskiej
– czy mo˚emy powiedzieç „to mnie nie
interesuje?”. Dobrze wiemy, ˚e papie˚
i biskupi nie mogà anga˚owaç swojego
autorytetu i urz´du w wydarzenia w Medziugorju, ale czy wszyscy inni, którym
wolno w nie wierzyç i tam pojechaç, muszà podchodziç do nich tak powierzchownie, z takim l´kiem, a niekiedy nawet je
bojkotowaç?
Bo˚y plan wobec Êwiata jest cudowny i wype∏ni si´ do koƒca: Matka Bo˚a
uczestniczy w jego realizacji. Plan ten
przewiduje nadejÊcie nowych niebios i nowych czasów, ale wymaga te˚ naszej nieustannej uwagi i wspó∏pracy. Skoro Maryi ów program tak bardzo le˚y na sercu,
oznacza to, ˚e jego sytuacja i znaczenie sà
zasadnicze, gra toczy si´ nie o coÊ ulotnego, ale o wieczne zbawienie lub wieczne
pot´pienie naszych braci i nas samych.
Dlatego potrzeba s∏uchaç i ˚yç wed∏ug or´dzi, które rozlegajà si´ z Medziugorja. Ju˚ najwy˚szy czas, abyÊmy
odpowiedzieli NajÊwi´tszej Maryi Pannie, z sercem przepe∏nionym wdzi´cznoÊcià: „Dzi´kuj´, ˚e mnie wezwa∏aÊ!”.
Zrozumia∏ to pewien Êwi´ty lekarz, chory
na nieuleczalnà chorob´, z którym odwiedzi∏em Medziugorje zaledwie na miesiàc
przed jego Êmiercià. Móg∏ znale˝ç wiele
powodów, by nie jechaç, a jednak chcia∏
dokonaç tego ostatniego gestu, przekonany o jednym: „Skoro Matka Bo˚a zadaje
sobie trud, aby przychodziç z nieba a˚ do
nas i to przez tak d∏ugi czas, musi istnieç
ku temu jakaÊ wa˚na przyczyna, mo˚e
widzi powa˚ne niebezpieczeƒstwo gro˚àce ludzkoÊci, a zatem jest rzeczà s∏usznà,
aby ktoÊ czeka∏ na Nià i Jej wys∏ucha∏”.
Don Nicolino Mori

Pobratymstwo
Najkrótsza droga
Drodzy bracia i siostry!
Po 24. latach otrzymaliÊmy jeszcze
jedno, tak bardzo potrzebne i màdre, ma-

cierzyƒskie pouczenie. To na nas spoczywa odpowiedzialnoÊç za or´dzia, które
przyniosà owoce, lecz pod warunkiem, ˚e
b´dziemy nimi ˚yç w pokorze. Or´dzia
bowiem sà jak ziarno. Ziarno warto zasiaç, wpierw jednak nale˚y odpowiednio
u˚y˝niç i uprawiç gleb´, albowiem nieposiane ziarno ani nie zakie∏kuje, nie wyroÊnie, ani te˚ nie przyniesie plonu.
Or´dzia Królowej Pokoju nie wnoszà nic nowego w odniesieniu do KoÊcio∏a, wiary i Boga. One sà wezwaniem, na
które nale˚y odpowiedzieç. Ca∏y bowiem
sens or´dzi i ich cel uwidacznia si´ dopiero wtedy, gdy zostanà wcielone w ˚ycie
ka˚dego wierzàcego, ka˚dego pielgrzyma. JeÊli jednak nie odpowiadamy na or´dzia, odrzucamy je i nie ˚yjemy nimi, stajà si´ one jedynie bezowocnymi s∏owami.
Nasza dobra i Êwi´ta Matka i Królowa Pokoju pragnie, abyÊmy wreszcie
zrozumieli, ˚e Jej or´dzia majà na celu jedynie to, abyÊmy ˚yli wed∏ug nich w pokorze i przynosili owoce. Tak wi´c celem
naszego apostolatu jest pokorne ˚ycie wed∏ug Jej or´dzi. Nie przys∏u˚ymy si´ Królowej Pokoju jeÊli tylko b´dziemy szerzyç
Jej or´dzia, bo to by by∏a propaganda, którà mo˚na by by∏o porównaç do hase∏ reklamujàcych towary w Êwiecie konsumpcji, lub do Êwiata polityki, w którym manipuluje si´ lud˝mi.
Maryja pragnie, aby Jej or´dzia trafi∏y
na grunt naszego serca, które potrafi
otworzyç si´ w pokorze. Pokora wi´c jest
fundamentalnym warunkiem dla wzrastania i tworzy odpowiedni klimat pod obfite plony. Pokora jest cnotà, która wyró˚nia Dziewic´ z Nazaretu. Do pokornej
s∏u˚by Panu i bli˝niemu, wezwany jest
ka˚dy cz∏owiek, a zw∏aszcza chrzeÊcijanin. Bo˚e plany bowiem rozbijajà si´
o naszà pych´ na podobieƒstwo fal morskich, które trafiajà na strome, twarde ska∏y. Pokora jest jedynà pewnà drogà ˚ycia.
Wskaza∏ nam jà sam Pan Jezus, a Êwi´ci
uznawali pokor´ za najwznioÊlejszy cel
swego ˚ycia.
Królowa Pokoju nie przekazuje
nam or´dzi po to, abyÊmy je znali, lecz
byÊmy je z pokorà przyj´li i wytrwale,
zgodnie z ich treÊcià, ˚yli nimi na co
dzieƒ. Wielu wybra∏o ∏atwiejszà, szerszà
drog´. Ci akceptujà or´dzia po to, by
g∏ównie o nich rozprawiaç, natomiast sami osàdzajà innych lub wr´cz napastujà,
uwa˚ajàc ich za niepos∏usznych chrzeÊcijan. Matka Bo˚a nie chce abyÊmy si´ k∏ócili, polemizowali ze sobà, lecz byÊmy ˚yli w pokorze i byli Êwiadkami, tu i teraz.

Tu˚ przed 24. rocznicà objawieƒ
miliony ludzi zwraca swoje oczy ku Medziugorju, przygotowujàc si´ z wdzi´cznoÊcià na ten wielki dzieƒ. Szatan, wraz ze
swoimi wspó∏pracownikami równie˚ jest
aktywny. W najbli˚szym czasie nale˚y
spodziewaç si´ licznych artyku∏ów i innych oÊwiadczeƒ osàdzajàcych Medziugorje, jako zjawiska nie akceptowanego
w KoÊciele, lub wr´cz szkodliwego. Zwolennicy zaÊ i czciciele Królowej Pokoju
prze˚yjà burz´, jak kiedyÊ uczniowie p∏ynàcy z Jezusem ∏ódkà po jeziorze. Jezus
spa∏ na ∏ódce, a kiedy aposto∏owie obudzili Go i nasta∏a cisza, zapyta∏: „Gdzie jest
wasza wiara?”. JeÊli jutro us∏yszycie
krzyk z∏a i z∏ego, nie niepokójcie si´. Wytrwajcie! To or´dzie jest ponownym pukaniem do bram naszej mi∏oÊci, naszego
˚ycia i wiary. Nam nie wolno powiedzieç,
jak ongiÊ powiedzieli mieszkaƒcy Betlejem, ˚e nie mamy miejsca, czasu, ani interesu w tym. Wielkie ∏aski zostanà wylane
na KoÊció∏ poprzez osoby, które b´dà ˚yç
or´dziami w pokorze.
Drodzy czciciele Królowej Pokoju!
Bàd˝cie Jej pos∏uszni, zdecydujcie si´
˚yç wed∏ug or´dzi z ca∏à pokorà i nie
bójcie si´ byç Êwiadkami. Po owocach
pochodzàcych z or´dzi, rozpoznane zostanie drzewo, które je zrodzi∏o. Z okazji
tej rocznic´ uczyƒ wi´cej ni˚ chcia∏eÊ,
lub planowa∏eÊ. Podejmijcie ponownie
post i modlitw´, przyst´pujcie do sakramentów i powróçcie do czytania Pisma
Âwi´tego. Z ca∏à pokorà postanówcie
pracowaç nad sobà i swojà rodzinà.
Niech wasze ˚ycie stanie si´ znakiem dla
tych, którzy sà z dala od Boga i Jego mi∏oÊci. Kiedy nie ma znaku na drodze,
cz∏owiek zaczyna wàtpiç czy obra∏ w∏aÊciwy kierunek. Znak na drodze jest wa˚ny, zw∏aszcza gdy jest oÊwietlony Êwiat∏em Êwi´toÊci i uj´ty w ramy pokory.
Taki znak zawsze jest pewny. Pokorna
s∏u˚ba, to najkrótsza droga do Boga. Jest
wszystkim potrzebna. Kiedy s∏uchasz
Matki stajesz si´ podobny do Jezusa
w Nazarecie, który pos∏uszny i poddany
Matce, wzrasta∏ w màdroÊci i ∏asce oraz
w wiedzy u Boga i ludzi. Pos∏uchaj Matki i zdecyduj si´ na pokorne ˚ycie wed∏ug wszystkich Jej or´dzi.
Intencje modlitewne na ten miesiàc:
– w intencjach Matki Bo˚ej i podzi´kowania Jej za 24 lata objawieƒ oraz za wszystkie otrzymane ∏aski, za widzàcych, parafi´
i wszystkich pielgrzymów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Królowej Pokoju;
– za wszystkich cz∏onków naszego Pobra-
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tymstwa, by w pokorze ˚yli wed∏ug or´dzi. O wzrost i rozwój Pobratymstwa na
ca∏ym Êwiecie; – za wszystkich pielgrzymów, którzy odpowiedzà z mi∏oÊcià na
wezwanie i przyjadà do Medziugorja na
24. rocznic´ objawieƒ, aby otrzymali potrzebne im ∏aski.
Drodzy bracia i siostry! To jest czas
wielkiej ∏aski i czas naszej odpowiedzialnoÊci. Goràco modl´ si´ za ka˚dego
z was, abyÊcie byli wytrwali i w pokorze
odpowiedzieli na wspania∏e wezwanie,
które rozpoznaliÊmy. Serdecznie was pozdrawiam i modl´ si´ za was.
Wasz oddany fra Jozo

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Konferencja 6 – sobota po po∏udniu 3.07.04r.

Kogo poÊl´?
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
Módlmy si´: ZdrowaÊ Maryjo.....
Zwykle, chrzeÊcijanie, kiedy si´ modlà, czekajà. Bardzo wielu czeka ca∏e ˚ycie. A Bóg odpowiada natychmiast. Nasza modlitwa doprowadza nas do tego
momentu, aby us∏yszeç ten impuls, aby
zrodziç nas i wysy∏aç nas, tak jak Êw.
Paw∏a, ale ka˚dego z nas w sposób inny,
ró˚ny. Modlitwa ma zawsze punkt kulminacyjny, w którym czujemy si´ popychani z wewnàtrz. Je˚eli poddajemy si´ tym
impulsom, kiedy jesteÊmy ofiarowani, odczuwamy moc Zmartwychwstania. Módlmy si´ wi´c w ten sposób: Ojcze nasz...
Kogo poÊl´? Wzià∏em to pytanie
z proroka Izajasza z rozdzia∏u 6. Po objawieniu, które prze˚y∏ prorok Izajasz,
Bóg pyta: kogo poÊl´, kto pójdzie w Naszym imieniu? Prorok Izajasz odpowiedzia∏: Oto ja. PoÊlij mnie. Ale coÊ jeszcze
wczeÊniej si´ wydarzy∏o, przed tà odpowiedzià proroka Izajasza. Prorok czu∏ si´
grzesznikiem, brudnym. Pyta si´: to ja?
Tak samo uczyni∏ prorok Jeremiasz, który
zosta∏ wezwany: czy to ja? Takà samà reakcj´ mia∏ Êw. Piotr: odejd˝ ode mnie Panie, bo jestem grzesznikiem. I wszyscy
aposto∏owie nie czuli si´ godni, nie czuli
si´ zdolni. W naszym wn´trzu jest ta bariera: nie mog´, nie umiem, nie jestem godzien, a kim˚e ja jestem? A tym krokiem,
tym przejÊciem jest pokora. Kiedy Bóg

wo∏a, mo˚e u˚yç os∏a i kamienia. Równie˚ tego, co nie istnieje, jak mówi Êw. Pawe∏, sprawia, ˚e istnieje. Je˚eli my jesteÊmy pokorni, to zachowanie pokorne stawia nas na drodze oczyszczenia. Ci dwaj
prorocy zostali dotkni´ci przez Boga. Izajasz przez w´giel po∏o˚ony na usta „oto
dotkn´∏o to twoich warg; twoja wina jest
zmazana, zg∏adzony twój grzech”. To samo Bóg mówi do Jeremiasza „nie mów:
jestem m∏odzieƒcem, ja k∏ad´ moje s∏owa
w twoje usta”.
Jest bardzo wa˚ne, aby zobaczyç
to, ˚e wezwanie pochodzi od Boga i ca∏e pochodzi od Boga, poniewa˚ jest ∏askà. Cz∏owiek nie mo˚e nieÊç Boga
w swoim imieniu. W imi´ Boga mo˚e
byç tylko aposto∏em zrodzonym przez
Boga i niesie ˚ycie Bo˚e. Z innej strony
odpowied˝ zale˚y ca∏kowicie od cz∏owieka. Bóg nie czyni ˚adnego zniewolenia, ˚adnego przymusu. Daje ∏ask´, wzywa, puka, a my albo odpowiadamy, albo
nie odpowiadamy. Dlatego ciàgle pozostaje pytanie: kogo poÊl´? A my w naszym wn´trzu powinniÊmy s∏yszeç to
wezwanie i odpowiedzieç.
Prorocy nie zostali oczyszczeni tylko
w sposób symboliczny. Oni przeszli
przez proces, przez drog´ oczyszczenia,
poniewa˚ takie sà prawa ˚ycia, prawa
wzrostu i prawa przemiany. Dlatego, aby
odpowiedzieç nale˚y ciàg∏e „iÊç, iÊç, iÊç”
poprzez impulsy, próby. Kiedy zostajemy
oczyszczeni? W chrzcie w Duchu Âwi´tym – w ogniu. A co jest ogniem? – umieranie dla samego siebie. Jezus zosta∏
ochrzczony ogniem Ducha Âwi´tego, aby
umrzeç dla Samego Siebie, aby ofiarowaç
Siebie Samego Bogu dla nas. Wszyscy
aposto∏owie przez to przeszli. Âw. Jan
opisuje wylanie Ducha Âwi´tego na aposto∏ów doÊwiadczeniem zmartwychwstania gdy˚ aposto∏owie umierajà dla siebie
samych. Kiedy my ca∏kowicie oddamy
si´ Bogu, je˚eli wypowiadamy tak dla naszego umierania, wtedy schodzi Duch
Âwi´ty, który w nas zwyci´˚a Êmierç
i uczestniczymy w Zmartwychwstaniu Jezusa. Nasze ofiarowanie si´, stawia nas
natychmiast w mocy Ducha Âwi´tego.
Istnieje bardzo du˚o osób, które
cierpià, ale które nie wchodzà w chrzest
Ducha Âwi´tego, poniewa˚ nie ofiarowujà si´ i nie przemieniajà si´. Nieustannie
mówià o swoich cierpieniach, ˚e sà przygn´bieni, zgnieceni, zniszczeni. To nie
wystarcza. Jezus w swoim ofiarowaniu
si´ otworzy∏ drog´ do apostolstwa ca∏emu
Êwiatu. Okaza∏a si´ Moc, która zniwelo-

wa∏a moc szatana. Dlatego, gdy nasze
ofiarowanie jest ca∏kowite i szczere, doprowadzi nas do radoÊci doskona∏ej. Czy
wiecie co to jest doskona∏a radoÊç? Jest to
ca∏kowity pokój, moc doskona∏a, jednoÊç
doskona∏a, wszystko doskona∏e co wywodzi si´ z doskona∏ego ˚ycia.
Âw. Jan, w rozdziale 20, w wersetach
21-23, mówi o doÊwiadczeniu, które mieli aposto∏owie, widzàc Jezusa Zmartwychwsta∏ego. Jezus powiedzia∏: „Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie pos∏a∏, tak i Ja was
posy∏am. … We˝mijcie Ducha Âwi´tego!
Którym grzechy odpuÊcicie, sà im odpuszczone, a którym zatrzymacie, sà im zatrzymane”. Czy rozumiecie co to oznacza?
Je˚eli jesteÊcie ofiarowani i oddani Bogu,
przyjmujàc moc Pana Zmartwychwsta∏ego, wasze dusze stanà si´ pulsujàce Duchem Âwi´tym. Wasze myÊli i pragnienia
b´dà oddalaç z∏o i myÊli o Êmierci. Ludzie
dobrej woli b´dà to czuç i rozumieç.
Na naszych seminariach tutaj, mieliÊmy ró˚nego rodzaju doÊwiadczenia.
Kiedy przyje˚d˚ajà tutaj pracownicy do
pracy, wielu z nich ucieka stàd, poniewa˚
nie mogà znieÊç pokoju. Inni mówià: pozwólcie nam tutaj ˚yç, bo tu czujemy
obecnoÊç Boga. Czy wy wiecie co to jest?
KoÊció∏ przyjmuje wszystkich dobrej woli, karmi osoby dobrej woli, rozprasza
z∏o. PomyÊlcie – je˚eli chrzeÊcijanie byli
by takimi? W nas Duch Âwi´ty si´ objawia wtedy, kiedy chcemy byç ca∏kowicie
oddani Bogu, nale˚eç do Boga. Je˚eli
chcemy wejÊç w chrzest Ducha Âwi´tego, kiedy chcemy byç spaleni, oczyszczeni przez Jego ogieƒ, wtedy odpowied˝
wychodzi sama z siebie: poÊlij mnie.
Start w imi´ Jezusa staje si´ przywilejem
a nie ci´˚arem, staje si´ mocà i chrzeÊcijaƒstwo wtedy staje si´ inne. I wy pójdziecie z mocà Ducha Âwi´tego. Nie jest
wa˚ny tu charyzmat, wizja; tym dysponuje Bóg tak jak chce. Wa˚na jest nasza
gotowoÊç, dyspozycyjnoÊç, aby ca∏e nasze jestestwo pozwoli∏o pulsowaç Duchowi Âwi´temu, a Duch Âwi´ty b´dzie
si´ w nas objawia∏ jako nowe ˚ycie, wtedy z∏o przed nami b´dzie uciekaç.
Kiedy Bóg posy∏a, posy∏a z zadaniem, wysy∏a przeciwko murom. „Daj´
ci dzisiaj w∏adz´ nad narodami i nad królestwami, byÊ wyrywa∏ i obala∏, byÊ niszczy∏ i burzy∏, byÊ budowa∏ i sadzi∏” (Jr
1,10). To jest bardzo wa˚ne przejÊcie.
Bardzo wiele osób, w ró˚nych grupach,
chcà tylko zachwycaç si´ i doÊwiadczaç
tylko mi∏ych uczuç religijnych, duchowych, ale nie chcà wyjÊç, nie chcà rozpo-
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czàç. Nie chcà przyjàç odpowiedzialnoÊci. Nie majà odwagi, aby wyjÊç niszczyç
z∏o. Ten, kto idzie w imi´ Bo˚e nie dotyka nie zaczepia nikogo, nie prowokuje
wojen, ale niesie ze sobà t´ moc i odpowiedzialnoÊç. Osoby zamykajà si´ w charyzmatach i doÊwiadczeniach mistycznych i pozostajà we wn´trzu. Bóg posy∏a
nas w ciàg∏y ogieƒ, aby nas oczyÊciç.
Przez ogieƒ przechodzi Jego objawienie
dla nas. Ogniem jest Duch Âwi´ty – ta mi∏oÊç mi´dzy Ojcem i Synem. Ten, który
jest posy∏any, posy∏any jest w∏aÊnie z tym
ogniem. Jeremiasz bardzo cz´sto znajdowa∏ przeszkody. W 20 rozdziale od 7 wersetu opisana jest jego walka wewn´trzna.
Jest wa˚ne, ˚e ten, kto idzie w imi´
Bo˚e, duszà dotyka z∏a, dotyka ducha z∏a
i odczuwa ca∏e z∏o. Je˚eli jest pokorny, je˚eli jest ofiarowany, z jego wn´trza wychodzi ten ogieƒ – moc Bo˚a, która otwiera drogi i która niszczy z∏o. Nigdy zaÊ nasza z∏oÊç, nasze ucieczki, nasze si∏y – tylko moc Bo˚a zmienia. Je˚eli odpowiadamy tak, ofiarujemy si´ jako ofiara w tym
holokauÊcie dla Pana, to ogieƒ Bo˚y przechodzi przez nas. Wtedy nale˚y si´ do Boga, nawet, gdyby si´ mia∏o umrzeç. Pragn´ Bo˚e, aby Twoje ˚ycie si´ objawi∏o
na Êwiecie, aby objawia∏o si´ w tej sytuacji. JeÊli nasze zadanie jest skoƒczone,
mamy pozostaç tylko wiernymi a ogieƒ
Bo˚y przejdzie. Ten ogieƒ, który prowadzi∏ naród ˚ydowski.
A wi´c: Kogo poÊl´? Kto chce
pójÊç? Kiedy Matka Bo˚a chcia∏a utworzyç tutaj grup´ modlitewnà wezwa∏a
wszystkich, ale w sposób szczególny zaprasza∏a m∏odych, poniewa˚ sà wolni od
zobowiàzaƒ, od przywiàzaƒ. Dzisiaj jest
pewne pomieszanie w twierdzeniu: mog´
wielbiç Boga wsz´dzie. Radz´ wam – pozostaƒcie wolni dla Pana. Je˚eli ktoÊ jest
m∏ody, niech wybierze taki model ˚ycia,
w którym mo˚e przynieÊç owoc 100-krotny: to jest ˚ycie ofiarowane, to jest ˚ycie
kap∏aƒskie. Szóstka widzàcych zapyta∏a
Matk´ Bo˚à na poczàtku objawieƒ, co powinni wybraç w ˚yciu. Maryja powiedzia∏a: jesteÊcie wolni, musicie wybraç, ale ja
wam radz´, abyÊcie wstàpili do zakonów.
Nale˚y zrozumieç, ˚e nasze ˚ycie
musimy tak zorganizowaç, aby przynosiç owoce, aby rodziç ˚ycie Bo˚e.
Kiedy osoba jest wolna od obowiàzków,
ca∏kowicie oddana Bogu, mo˚e zaanga˚owaç ca∏e swoje ˚ycie dla dzie∏a Jezusa.
Wa˚ny jest wybór drogi, która prowadzi
nas do tego, abyÊmy przynosili owoce.
To nie znaczy, ˚e wszyscy majà skoƒczyç

w zakonach, zgromadzeniach. Osoby,
które czujà powo∏anie do ˚ycia zakonnego, dzisiaj pytajà si´: gdzie? do którego
zakonu wstàpiç? Odpowiadam tam, gdzie
jest przyj´ta Maryja i gdzie si´ ofiaruje
wszystko Jezusowi przez Maryj´. Tam,
gdzie mo˚na ca∏kowicie nale˚eç do Boga.
To nie wyklucza nikogo z obecnych tutaj.
Tam, gdzie b´dziecie pos∏ani, tam, gdzie
si´ znajdziecie: na krzy˚u, który niesiecie, pomi´dzy innymi krzy˚ami, b´dziecie objawiaç moc Jezusa Zmartwychwsta∏ego. Wszyscy jesteÊcie wezwani,
aby pójÊç, wszyscy jak jeden mà˚. Zale˚y
to od w∏asnej, g∏´bokiej odpowiedzi i zale˚y w jaki sposób chcecie zorganizowaç
swoje ˚ycie: z prostotà, z dyscyplinà wewn´trznà w codziennoÊci. Z ma∏à iloÊcià
zaanga˚owaƒ, aby s∏uchaç impulsów Ducha Âwi´tego.
Jedna kobieta powiedzia∏a mi: nie
mam czasu, aby si´ modliç, poniewa˚ jestem w cià˚y. Przecie˚ masz ca∏y dzieƒ
wtedy do modlitwy. B∏ogos∏aw Boga
w twoim dziecku, ofiaruj je, raduj si´ nim
poniewa˚ Bóg ci go da∏. B∏ogos∏aw go
nieustajàco. PomyÊlcie, ˚e Êw. Monika
mia∏a miejsce uprzywilejowane, bo ca∏e
˚ycie walczy∏a. Na koƒcu zrodzi∏a Êw.
Augustyna. Nie uciekajcie wi´c od krzy˚y. Je˚eli b´dziecie od nich uciekaç, b´dziecie wtedy zamykaç si´ w sentymentach religijnych. Nie b´dziecie wówczas
zdolni wziàç odpowiedzialnoÊç i rozpoczàç wyjÊcie, przemian´. Kogo poÊl´? To
jest pytanie Boga, a odpowied˝ jest ca∏kowicie nasza. Dzi´kuj´.

Z Ziemi Âwi´tego
Piotrze czy mi∏ujesz
Mnie? (cd)
Na poczàtku opisu Ostatniej Wieczerzy Êw. Jan umieszcza scen´ obmycia
nóg aposto∏om i dialog pomi´dzy Jezusem
i Piotrem wzbraniajàcym si´ przed obmyciem. Wznios∏e s∏owa Piotra zostajà poddane weryfikacji podczas dramatycznych
wydarzeƒ m´ki Pana. Na pewno myÊla∏
o tym Ojciec Âwi´ty, gdy kl´cza∏ przy kamieniu modlitwy w Bazylice Narodów
przy Ogrodzie Oliwnym. Widzia∏ oczyma
duszy Êpiàcego Piotra i synów Zebedeusza, którzy nie potrafili sprostaç wezwaniu Jezusa do czuwania w tych trudnych
dla Niego chwilach. Zapewne z Wieczernika Papie˚ spoglàda∏ tak˚e w kierunku

pobliskiego koÊcio∏a Êw. Piotra in Gallicantu – zwiàzanego z tradycjà o zaparciu
si´ Piotra. Mimo tak wznios∏ych deklaracji
wiernoÊci i lojalnoÊci, ewangeliÊci zapisujà na swych kartach dramat wielokrotnego
zaparcia si´ Piotra (Mt 26, 33-35; 69-75;
Mk 14, 29; 66-72; ∑k 22, 54-62; J 13,37;
18,15-27). Jego gorzkie ∏zy nawrócenia
nie pozwalajà na zniszczenie w nim powo∏ania i dzi´ki temu mo˚e on dostàpiç ∏aski
przebaczania i wielkiego mi∏osierdzia ze
strony zmartwychwsta∏ego Pana. Dramat
Piotra mo˚na by wyraziç w sposób poetycki: „Kefas”
Wst´puj´ powoli
Po stromych schodach zwàtpienia
By ujrzeç Jerozolim´ szczytów
LÊniàcà domami bogaczy
Do pa∏acu Kajfasza jest jeszcze tak daleko
I znowu wszystko pod gór´…
A przecie˚ mia∏o byç inaczej…
Tylko kajdany, sàdy i gro˝by…
Gdzie podzia∏ si´ cudowny Mistrz
Po co za Nim wchodz´ tak wysoko…
Chowam do kieszeni okruchy imienia
Które mia∏o byç Ska∏à
Po co ten ca∏y teatr…
Chc´ zejÊç do porzuconych sieci
W galilejskiej dolinie…
Nie pytajcie mnie o nic
Nie wiem nic i nikogo nie znam
I tylko serce ko∏acze…
Mi´dzy ∏zami goryczy a pytaniem
„Piotrze, czy mnie mi∏ujesz?”
∑zy goryczy w ˚yciu Kefasa stajà si´
∏zami nawrócenia. Jako pierwszy z aposto∏ów wchodzi do Bo˚ego Grobu, aby
zobaczyç, ˚e nie ma w nim martwego cia∏a Jezusa (∑k 24,12; J 20,3-8). Po blisko
dwóch tysiàcach lat 26 marca 2000r. do
Bo˚ego Grobu dzi´ki wielkiej Bo˚ej ∏asce
mo˚e wejÊç tak˚e Piotr naszych czasów.
Podczas homilii wypowiada mocne s∏owa: Grób jest pusty. Jest niemym Êwiadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich
dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez prawie dwa
tysiàce lat ten pusty grób dawa∏ Êwiadectwo o zwyci´stwie ˙ycia nad Êmiercià.
Wraz z aposto∏ami i ewangelistami, z KoÊcio∏em ˚yjàcym w ka˚dym czasie i miejscu my tak˚e dajemy Êwiadectwo i g∏osimy: „Chrystus zmartwychwsta∏! Powstawszy z martwych ju˚ wi´cej nie umiera, Êmierç nad Nim nie ma ju˚ w∏adzy”…
Dzisiaj jako niegodny Nast´pca Piotra
pragn´ powtórzyç te s∏owa, gdy sprawujemy eucharystycznà Ofiar´ w tym najÊwi´tszym miejscu na ziemi. Wraz z ca∏à odkupionà ludzkoÊcià powtarzam s∏owa, który-
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mi Rybak Piotr przemówi∏ do Chrystusa,
Syna Boga ˙ywego: „Panie, do kogó˚
pójdziemy? Ty masz s∏owa ˚ycia wiecznego” (J 6,68).
Ojciec Âwi´ty po stromych stopniach wszed∏ na Golgot´ (punkt ten nie
by∏ pierwotnie przewidziany w programie), aby w ciszy prawie przez 1 godzin´
modliç si´ w miejscu ukrzy˚owania Jezusa. Tak jak Êw. Piotr kontemplowa∏ moc
krzy˚a, która manifestuje si´ w ˚yciu
cz∏owieka ofiarujàcego ca∏kowicie swoje
˚ycie Bogu. W mocy tego krzy˚a Szymon
Piotr trwa∏ z Maryjà i aposto∏ami na modlitwie w Wieczerniku, aby dostàpiç ∏aski
zes∏ania Ducha Âwi´tego. Ze s∏abego
i pe∏nego l´ku cz∏owieka sta∏ si´ gorliwym i odwa˚nym g∏osicielem Ewangelii.
Nie waha∏ si´ publicznie Êwiadczyç prawd´ o Jezusie po zes∏aniu Ducha Âwi´tego
(Dz 2,14-36), po uzdrowieniu chorego
(Dz 3,12-36), wobec starszyzny ˚ydowskiej (Dz 4,8-12; 5,29-32). Nie ba∏ si´
wi´zienia i przeÊladowania. Jego mi∏oÊç
do Chrystusa i doÊwiadczenie Jego mocy
by∏y tak wielkie, ˚e gotowy by∏ dla nich
poÊwi´ciç swoje ˚ycie. Dzieje Apostolskie opowiadajà o cudzie uzdrowienia
cz∏owieka chromego od urodzenia przy
Bramie Pi´knej prowadzàcej do Êwiàtyni
jerozolimskiej (Dz 3,1nn). Móg∏ o tym
wydarzeniu pomyÊleç Ojciec Âwi´ty, gdy
podchodzi∏ pod Âcian´ P∏aczu, aby dotknàç muru pochodzàcego ze Êwiàtyni herodiaƒskiej i w∏o˚yç w jego szczeliny
kartk´ z modlitwà.
Przy wyje˝dzie z Tel Awiwu Ojciec
Âwi´ty z pewnoÊcià spoglàda∏ w stron´
Jaffy, gdzie Êw. Piotr mieszka∏ u niejakiego Szymona garbarza. Z miejscem
tym wià˚e si´ cud wskrzeszenia Tabity
(Dz 9,36-42) oraz wizja pokarmów czystych i nieczystych (Dz 10,11-16). Po
wizji tej Piotr nie waha∏ si´ g∏osiç or´dzia zbawczego ludnoÊci pogaƒskiej
i w ten sposób chrzeÊcijaƒstwo mog∏o
uwolniç si´ z getta judaistycznego formalizmu, aby ca∏à mocà g∏osiç prawd´
o uniwersalnoÊci zbawienia.
Piotr naszych czasów z ˚alem
opuszcza∏ ziemskà Ojczyzn´ Jezusa.
˙egna∏ si´ z mieszkaƒcami i z umi∏owanà
Ziemià. ˙egna∏ Szymona Piotra w jego
rodzinnym Domu, aby powitaç go w m´czeƒskiej mogile na Watykanie. Czy pomyÊla∏ z nadziejà o s∏owach dedykacji,
którà wyg∏osili Naczelni Rabini Izraela –
Meir Lau i Mordechaj Bakshi-Doron ofiarowujàc mu staro˚ytnà kopi´ Starego Testamentu? Dedykacja ta brzmia∏a: B∏ogo-

s∏awione niech b´dzie Twoje przybycie
i b∏ogos∏awiony niech b´dzie powrót…
Ks. Miros∏aw Wróbel

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 13 marca 2005 r. (cd)
Na poczàtku lutego mia∏em kolejny
tydzieƒ do swojej dyspozycji. Zamierza∏em pojechaç do Klasztoru w Jafie, którego gwardianem jest m∏ody, bardzo sympatyczny Meksykaƒczyk – o. Eduardo.
Jak wiemy Jafa, to miasto zwiàzane
z Ksi´ciem Aposto∏ów – Êw. Piotrem.
Niedaleko latarni morskiej znajduje si´
niewielki meczet, który wskazywany jest
przez lokalnà tradycj´ jako miejsce domu
garbarza Szymona. Tutaj Êw. Piotr mia∏
widzenie, przez które Pan Bóg da∏ mu do
zrozumienia, ˚e pogan nale˚y przyjmowaç do rodzàcego si´ KoÊcio∏a na równi
z ˙ydami (Dz 10,10-16; 11,5-10). Tutaj
te˚ Piotr przyjà∏ przyby∏ych z Cezarei
wys∏anników Korneliusza, setnika z kohorty zwanej Italskà, którzy przyszli go
prosiç, by uda∏ si´ do jego domu i g∏osi∏
tam Ewangeli´ (Dz 10,1. 7-8. 17-23). JakoÊ do tego wyjazdu nie dosz∏o. Odk∏ada∏em go z dnia na dzieƒ, poniewa˚ w tym˚e tygodniu wypada∏y u nas ró˚ne uroczystoÊci. Chcia∏em, min. w Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego, wziàç udzia∏ w obchodach Dnia Osób Konsekrowanych.
Odby∏y si´ one w pi´knym koÊciele
Sióstr Ró˚aƒcowych, po∏o˚onym w Nowej Jerozolimie. Mszy Êw. przewodniczy∏ tutejszy Nuncjusz Apostolski, abp
Pietro Sambi. By∏o wielu kap∏anów zakonnych, braci i sióstr. W ca∏ym tym
okresie by∏em bardzo zaabsorbowany
sprawà Adoracji. Napisa∏em nawet do
„Echa Królowej Pokoju” proÊb´ o modlitewny „szturm” do Nieba w tej i innych jeszcze intencjach, mianowicie
w intencji rozwoju Kultu Mi∏osierdzia
Bo˚ego na ca∏ym Bliskim Wschodzie
i zwrotu Wieczernika. Dobrze by∏oby,
˚ebyÊcie przeczytali ten mój artyku∏,
w którym pisz´ tak˚e o koniecznoÊci wykorzystania wszelkich mo˚liwoÊci wypraszania ∏aski Bo˚ej dla siebie i dla
Êwiata. Tak˚e i Was prosz´ o w∏àczenie
si´ w ten „szturm”, w sposób zaproponowany w moim artykule. My staramy si´
tutaj robiç co jest mo˚liwe. W Bazylice
Biczowania, z inicjatywy Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr MB Mi∏osierdzia, codziennie o godz. 15.00 jest odprawiana

Godzina Mi∏osierdzia przy wystawionym
NajÊwi´tszym Sakramencie.
Ze spraw przysz∏ych chcia∏bym wspomnieç o dwóch: mianowicie, prawdopodobnie w nast´pnym tygodniu, pojad´
wreszcie do Jordanii. Prosi mnie o to usilnie Pan Ambasador chcàc mojego spotkania z personelem ambasady i Polakami
tam mieszkajàcymi. I druga radosna wiadomoÊç to ta, ˚e tegoroczne Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego, poprzedzone Nowennà,
b´dzie obchodzone w koÊciele przy
Klasztorze Âwi´tego Zbawiciela, pod
przewodnictwem wy˚ej wspomnianego
Nuncjusza Apostolskiego. Na ten czas,
aby nas wesprzeç tutaj w modlitwach,
przyje˚d˚a grupa z Polski.
Dalej aktualne jest moje stwierdzenie
i proÊba zawarta w poprzednim liÊcie, ˚e
czekajà nas tutaj do realizacji rzeczywiÊcie bardzo wa˚ne sprawy, dlatego miejcie zawsze w swoim sercu Ziemi´ naszego Zbawiciela i jej potrzeby, i prosz´ Was
nie ustawajcie w „szturmie do Nieba”
z ofiarowaniem Mszy Êw. w tej sprawie.
Niech Pan Was b∏ogos∏awi!
P. S – prosimy osoby zamawiajàce
Msze Êw. „szturmowe” o przekazanie do
Ojca lub Redakcji tej wiadomoÊci, aby by∏a wiadoma ich ogólna liczba.

Serwis Rodzinny
Jak dziecko
Âwi´ta Teresa od Dzieciàtka Jezus
w maju przyje˚d˚a do Polski! Ta wiadomoÊç zelektryzowa∏a mnie. A wi´c rewizyta! Dzi´kuj´ Ci Êwi´ta Tereniu, ˚e po 16
latach zrealizowa∏aÊ moje zaproszenie. Ty
by∏aÊ w Lisieux bardzo goÊcinna. Jan Pawe∏ II, b´dàc u Ciebie z wizytà w 1980r.
powiedzia∏: „Êwi´ci si´ nie starzejà nigdy,
nie ulegajà przedawnieniu, sà stale
Êwiadkami m∏odoÊci KoÊcio∏a, przysz∏oÊci
ewangelicznej «Êwiata przysz∏ego»...”.
Teraz ja pragn´ Ci´ powitaç w mojej Ojczy˝nie. Ale jak si´ przygotowaç na Twoje spotkanie? Rozpocz´∏am adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu i modlitwy do
Ducha Âwi´tego o moje i Polaków przygotowanie na przyj´cie Twoich Relikwii.
Ty jednak Sama zatroszczy∏aÊ si´, abym
g∏´biej pozna∏a Ma∏à Drog´ Dzieci´ctwa
Duchowego, którà odkry∏aÊ, a potwierdzi∏a jà kandydatka na O∏tarze Kunegunda
Siwiec – Êwiecka karmelitanka ze Stryszawy. Zosta∏am zaproszona na Âlàsk,
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aby przedstawiç Misterium: „JesteÊ Mojà
Mi∏oÊcià”, zawierajàce rozmowy Twoje
i Pana Jezusa z Kundusià. Mog∏am równie˚ mówiç o Tobie i o Drodze Dzi´ci´ctwa Duchowego. Jest to zawsze dla mnie
wielkie prze˚ycie. Szczególnie, gdy s∏ysz´ s∏owa, które w latach 1943-1955 mówi∏aÊ do tej polskiej Mistyczki. Wiemy,
˚e ta Droga jest dost´pna dla ka˚dego
i jest najkrótszà drogà do Êwi´toÊci. Pan
Jezus do Kundusi powiedzia∏, ˚e realizuje
si´ ona w trzech etapach: „Jak dziecko
wierzyç, jak dziecko ufaç, jak ono kochaç. To jest owa dro˚yna” (str. 116
Miejsce Mojego Mi∏osierdzia i Odpoczynku. Wyd. oo. Karm. Bos. Kraków, 1995).
Wielu w Êwiecie uwa˚a Êw. Teres´
za „ma∏à” cudotwórczyni´. To okreÊlenie znalaz∏o wielokrotne potwierdzenie
w moim ˚yciu. Pierwsze z nich, to wydarzenie z roku 1988. W Stryszawie-Siwcówce, gdzie przeprowadza∏am badania
˚ycia Kunegundy Siwiec, w dniu 3 pa˝dziernika przed kaplicà Êw. Tereski pozna∏am panià, która chcia∏a si´ coÊ dowiedzieç o Kundusi. Ja w tym czasie b∏aga∏am Êw. Teresk´ o fachowà pomoc przy
redakcji biografii Kundusi. Moja rozmówczyni okaza∏a si´ redaktorem pism
katolickich. I to by∏a ta pomoc. Biografia
zosta∏a fachowo przygotowana do druku.
W czasie Mszy Êw. odpustowej powiedzia∏am: „Droga Êw. Tereniu, widz´, ˚e
troszczysz si´ o dobre przygotowanie materia∏ów o Kundusi i za to Ci dzi´kuj´. Czy
nie sàdzisz, ˚e powinnam spotkaç si´ z Tobà w Lisieux? Przecie˚ ja jestem w sprawach mistyki tak wielkim ignorantem, ˚e
potrzebuj´ Twojej pomocy, a wierz´, ˚e Ty
wszystko wyprosisz, bo Jezus dzieciom niczego nie odmawia”. Rok pó˝niej zosta∏am zaproszona przez Siostry La Solitude
N. D. de Sion z Evry-Cedex na dwumiesi´czny pobyt w ich zakonie. Zdobywanie
paszportu i wizy by∏y dowodem pomocy
Êwi´tych. Ku mojemu zaskoczeniu przelot samolotem i mój pobyt finansowa∏y
Siostry i czeka∏a mnie jeszcze jedna niespodzianka: kapelanem Sióstr by∏ ks. Rene Laurentin.
W ostatnich dniach pobytu, od Matki Prze∏o˚onej otrzyma∏am bilet na podró˚ do Êw. Teresy do Lisieux. To by∏o
niesamowite. ÂwiadomoÊç, ˚e krocz´ po
ziemi, po której chodzi∏a Wielka Âwi´ta,
by∏o dla mnie wielkim prze˚yciem i wzruszeniem. Kl´czàc w kaplicy relikwii prze˚y∏am odczucie Jej bliskoÊci. Wiele w sercu sobie powiedzia∏yÊmy. Na zakoƒczenie Mszy Êw. powiedzia∏am: „Kochana

Êw. Tereniu, za ma∏o s∏ów, abym Ci powiedzia∏a, jak bardzo jestem Ci wdzi´czna, jak bardzo Ci´ kocham. Wi´c b´d´
milczeç. Chcia∏abym jeszcze si´ z Tobà
spotkaç. Ty wiesz, jednak, ˚e w moim kraju nadal jest „czerwono” i pe∏no „murów”. Módl si´, aby to wszystko run´∏o.
Abym mog∏a si´ jeszcze z Tobà spotkaç.
Jak nie na ziemi, to w niebie”. Nie ukrywam, ˚e p∏aka∏am...
I oto teraz 1-szy maja 2005. Tyle
wspomnieƒ. Jak˚esz inne by∏y te 1 maje
z okresu komunistycznego. Dzi´ki Ci Bo˚e za ten radosny, obecny 1 dzieƒ maja.
Bazylika Bo˚ego Mi∏osierdzia w ∑agiewnikach wype∏niona po brzegi wiernym ludem i dostojnikami koÊcielnymi. O Êw.
Tereniu jak˚e uroczyÊcie jesteÊ witana
w mojej Ojczy˝nie! Kwiaty, dymy kadzide∏ i goràce serca. ∑zy wzruszenia, oklaski, Êpiewy, orkiestra. To zewn´trzne objawy, a to co naprawd´ g∏´bokie i Êwi´te
dzia∏o si´ w ukryciu, w g∏´bi serc. Do Relikwii mog∏am dopiero przybli˚yç si´
w czasie przyj´cia Komunii Êw., którà
przyj´∏am z ràk bpa Gaucher i to te˚ chyba Twoje wstawiennictwo Êw. Tereniu.
Ofiarowa∏am wszelkie ∏aski jako dzi´kczynienie za Twój pobyt w mojej Ojczy˝nie i o beatyfikacj´ Kundusi.
I teraz przyszed∏ moment próby.
By∏am blisko Relikwii, tylko przykl´knàç i uca∏owaç. W tym momencie rozleg∏ si´ g∏os: „Prosz´ wszystkich by opuÊcili Bazylik´ i tamtym wejÊciem w szeregu podchodzili do Relikwii”. Kordon
braci w bia∏ych p∏aszczach – wycofali
mnie, nawet znajomy Ojciec i … „trzeba
nam si´ uczyç cierpliwoÊci” – powiedzia∏. O kochana Êw. Tereniu, nie poddam si´. Po oko∏o 1,5 godzinie dotar∏am
do Relikwii, ledwo zdà˚y∏am uca∏owaç,
a ju˚ kazano mi wstaç. „O Tereniu, to
tylko tyle?”- j´kn´∏am z oczami pe∏nymi
∏ez, pozosta∏am jednak ca∏y czas
w ∑agiewnikach. Nowa niespodzianka
okaza∏a si´ wieczorem – mo˚liwoÊç czuwania u Sióstr Karmelitanek Bosych na
ul. Kopernika. „O moja ukochana Tereniu, ile wskazówek mi da∏aÊ, a jak zawstydza∏aÊ..., ale od Âwi´tych wszystko
mo˚na przyjàç, bo czynià to z mi∏oÊcià”.
Przyznaj´, ˚e trudno mi by∏o ˚egnaç Êw. Tereni´. Ona widzia∏a mój
smutek, gdy sz∏am w procesji odprowadzajàcej Relikwie do samochodu po porannej Mszy Êw., w czasie, której modli∏am si´, aby da∏a mi znak, ˚e to co robi´,
mi∏e jest Bogu i Jej. Teraz odje˚d˚a∏a do
Sióstr Karmelitanek w Balicach. „Do zo-

baczenia” – westchn´∏am, gdy samochód ruszy∏. W kilka minut po tym, jak
Teresa-mobile znikn´∏o za zakr´tem,
przed klasztor zajecha∏ samochód z Siostrà z Balic. Siostry ju˚ tu chcia∏y zaprosiç Êw. Tereni´ jednak za pó˝no – nie
zdà˚y∏y. Samochód zawróci∏ i razem
z Siostrà znalaz∏am si´ w nim ja... i p´dem ruszyliÊmy za Êw. Teresà. Jecha∏am
z zamkni´tymi oczami, bo doskona∏y
kierowca, chyba rajdowy, rozpoczà∏
„poÊcig”. „DopadliÊmy” Êw. Teres´
w bramie klasztoru w Balicach.
Ceremonia powitania uroczysta
i wzruszajàca. Siostry w bia∏ych pelerynach z p∏atkami ró˚, ojcowie karmelici,
ministranci, mieszkaƒcy i goÊcie. O∏tarz
i miejsce dla Tereni ukwiecone i s∏oƒcem
opromienione. Wszystko na dworze
obok brzóz szumiàcych i przy wtórze
Êpiewu ptaków.
Jestem oszo∏omiona i g∏´boko wzruszona. Âpiew Sióstr, recytacje poezji Êw.
Teresy i fragmenty z „Dziejów Duszy”.
Teresa chodzi pomi´dzy nami i pewnie
ka˚dego przytula, bo taka tu cudowna atmosfera mi∏oÊci i szcz´Êcia. „O Êw. Tereniu, b∏agam Ci´, dokonaj cudu uzdrowienia tego maleƒstwa, które na Twoich
relikwiach po∏o˚yli rodzice i s. karmelitanka, a o. Jan modli si´ o uzdrowienie
dziecka”. Wszyscy ze ∏zami w oczach ∏àczymy si´ z modlitwà kap∏ana. Ju˚ o nic
si´ nie martwi´. Nie wiem, jak dostan´
si´ do Krakowa i do Stryszawy. To Twoja sprawa Êw. Tereniu.
Po Mszy Êw. o. Bart∏omiej informuje
mnie, ˚e moje rzeczy zosta∏y zostawione
w Karmelu na Rakowieckiej. „Jak si´ tam
dostaç?” – rzucam pytanie Êw. Tereni
i Ojcu. Tymczasem rozmodlony i skupiony t∏um, wolno przesuwa si´ na spotkanie
ze Êw. Teresà. Podchodz´ na koƒcu i ja...
nikt mnie nie ponagla, tul´ si´ do Âwi´tej
i pytam: „czy to, co robi´??... prosz´ Ci´
o znak, czy jeszcze jestem w Twoim Legionie?”. Ojciec Bart∏omiej zbli˚a si´ do
mnie i informuje: „o 1130 prosz´ byç przy
samochodzie...”. Jeszcze tylko chwila
modlitwy przy Relikwiach, mo˚e ju˚ nie
b´d´ mia∏a mo˚liwoÊci byç tak blisko
Ciebie, wi´c uca∏uj´ Ci´. W homilii Ojciec powiedzia∏: „nie bójcie si´ ca∏owaç
relikwii. Ca∏ujàc relikwie, ca∏ujesz Êwi´tego. On to czuje i sk∏ada poca∏unek na twojej duszy...”. Ca∏uj´ Ci´ ukochana Tereniu, a Ty daj mi swój poca∏unek, bym nie
l´ka∏a si´ iÊç drogà Jezusowà. Uca∏uj te˚
wszystkich i ka˚dego, kogo w sercu Ci
odda∏am. Syp p∏atki ró˚anych ∏ask, bo
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Polska potrzebuje mi∏oÊci, a Ty mówi∏aÊ:
„w sercu KoÊcio∏a b´d´ mi∏oÊcià”.
Procesja Sióstr i wiernych prowadzi
Âwi´tà do samochodu. Przy bramie stoi
Teresa-mobile i dalej dwa samochody
osobowe. Jeden to samochód o. W∏odzimierza. No i po problemie – myÊl´ sobie –
zabior´ si´ z Ojcem. Ostatnie p∏atki ró˚
spadajà w po˚egnalnym poca∏unku i Relikwie umieszczono w samochodzie. Siostry majà ∏zy w oczach. No, có˚ Êw. Terenia z pewnoÊcià te˚ wzruszona. A ile p∏atków zostawi∏a w Balicach, to czas oka˚e.
Kierowca otwiera drzwi Teresa-mobile
zapraszajàc mnie do Êrodka, wsiadam
wzruszona... obok Êw. Teresy! Ruszamy
wolno. Wydaje mi si´, ˚e Êw. Teresa okry∏a mnie swoim p∏aszczem tak, jak b∏. Miriam w Betlejem. Âw. Tereniu, cokolwiek
bym teraz powiedzia∏a, to by∏oby za p∏ytkie, bo Ty sama widzisz, co jest w moim
sercu – milczenie wi´cej powie, ni˚ s∏owa.
Przed klasztorem OO. Karmelitów
Bosych na Rakowieckiej t∏um ludzi. Na
czele biskupi, Ojcowie i s∏u˚ba liturgiczna. Podje˚d˚amy wolno... W bramie
klasztoru samochód zatrzyma∏ si´. Wzruszenie ludzi, Êpiew, dym kadzid∏a, s∏owa
powitania i Êw. Terenia na ramionach
6 braci wchodzi do koÊcio∏a poprzedzona
procesjà. Âciskam d∏oƒ o. Bart∏omieja,
który Êmieje si´. MyÊl´, ˚e obok mnie siedzia∏a nie tylko Êw. Terenia, ale i Kundusia. A tobie ojcze Bart∏omieju zapewniam
modlitw´ do koƒca mojego ˚ycia. Âw. Tereniu, nie poprzesta∏aÊ na tym, co ju˚ doÊwiadczy∏am. Bo oto zatroszczy∏aÊ si´
jeszcze i o to, abym zosta∏a nakarmiona.
Przyznaj´, ˚e to by∏ mój pierwszy posi∏ek,
a by∏a ju˚ godz. 1600.
Droga Âw. Tereniu, dzi´kuj´ Ci za
ten cud Twojej obecnoÊci w mojej Ojczy˝nie, za potwierdzenie, o które Ciebie
prosi∏am. A teraz b∏agam Ci´ o obfitoÊç
cudów wsz´dzie tam, gdzie b´dziesz. Niechaj Twoja obecnoÊç pomo˚e Polsce
wejÊç na Drog´ Dzieci´ctwa Duchowego,
tak mi∏à Bogu. Ufam, ˚e dobry Bóg przys∏a∏ Ci´, abyÊ te˚ zobaczy∏a, jak pi´kna
jest Ojczyzna Kundusi, którà wybra∏aÊ,
aby przez nià potwierdziç Twojà doktryn´
i pokaza∏a Êwieckim, jak jà wprowadzaç
w ˚ycie. Do zobaczenia Êw. Tereniu, jeÊli
nie na ziemi, to w Niebie. Dzi´kuje Ci
jeszcze za rurki z kremem, a tym samym
przypomnienie dzieciƒstwa, jako dowód,
˚e mamy byç jak dzieci. Amen.
Helena Faustyna Staƒczyk
P. S – peregrynacja Relikwii Êw. Tereski potrwa w Polsce do 15.08.05r.

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Kult Cia∏a
Nic bardziej mylnego
Pisz´ do was w trosce o godnoÊç
m∏odych dziewczyn i kobiet, które myÊlà, ˚e Êlepe naÊladowanie mody
w ubiorach czyni je Êwiatowymi i na topie, a branie wzorców zachowaƒ ˚ywcem
zdj´tych z seriali telewizyjnych czyni je
post´powymi. Nic bardziej mylnego!
Projektanci dzisiejszej mody ka˚à
nam si´ rozbieraç, zamiast gustownie ze
smakiem ubieraç. Przyjrzyjmy si´ ˚yciorysom znanych osób, które projektujà
i lansujà mod´. Jakie jest ich ˚ycie osobiste i jakim zachowaniom seksualnym ho∏dujà, a my Êlepo ubieramy si´ w to co oni
dla nas wymyÊlà i zareklamujà. Go∏e p´pki, odkryte ramiona, zbyt krótkie spódniczki, lub d∏ugie, wàskie spódnice, z rozci´ciami do po∏owy ud, g∏´bokie dekolty,
obcis∏e bluzki. Kto zmusza nas do kupowania takich ubraƒ??? Czy nie potrafimy
decydowaç i wybieraç???
Czy nie mamy w naszych domach
luster? Czy nie t´sknimy za tym, aby nas
szanowano, a m´˚czy˝ni i ch∏opcy godnie
nas traktowali? Wi´c nie prowokujmy ich
z∏à modà. Dzisiaj tak „niby” ubrana
dziewczyna Êlepo naÊladujàca mod´ z kolorowych tygodników i telewizji jest przyczynà powszechnej rozwiàz∏oÊci, grzesznych myÊli i zachowaƒ ze strony ch∏opców i m´˚czyzn. W Ewangelii Jezus przestrzega nas: „A ja wam powiadam: Ka˚dy, kto po˚àdliwie patrzy na kobiet´, ju˚
w swoim sercu dopuÊci∏ si´ z nià cudzo∏óstwa”. Wi´kszoÊç m∏odych m´˚czyzn
na tak zwanym „luzie” nie ma dziÊ potrzeby zawieraç zwiàzku ma∏˚eƒskiego,
bo te˚ bojà si´ zaufaç dziewczynie, która
kusi woko∏o swoim roznegli˚owanym
cia∏em. Popatrzmy ile wokó∏ nas jest poranionych wewn´trznie i sfrustrowanych
m∏odych ludzi, którzy ho∏dujà sloganowi
„róbta co chceta”. Mimo tej „wolnoÊci”
coraz mniej jest na twarzach m∏odych ludzi szczerej prawdziwej radoÊci i nadziei.
Czy my Polacy mamy byç wcià˚
papugà narodów i nie mo˚emy stworzyç w∏asnej mody godnej cz∏owieka?
Tak porozbierani chodzimy wsz´dzie, na
co dzieƒ i od Êwi´ta, i do koÊcio∏a, i co
gorsza nikt nie ma zamiaru zwróciç uwagi na „rozebranych wiernych”, aby przypadkiem nie obrazili si´ na KoÊció∏ i nie
poszli sobie z niego. A co z grzechem
zgorszenia, którego si´ jest przyczynà???

Kto o tym myÊli i spowiada si´ z tego???
B´dàc wielokrotnie za granicà widzia∏am, u wejÊcia do eleganckich restauracji
i do Êwiàtyƒ (niekoniecznie katolickich)
du˚e tablice z przekreÊlonà sylwetkà
m´˚czyzny i kobiety w negli˚u, jako
znak zakazu wst´pu dla niestosownie
ubranych osób. Rozdaje si´ wtedy du˚e
chusty, dla zakrycia wszelkiej golizny
lub nie wpuszcza si´ osób do Êrodka.
Wybór nale˚y do cz∏owieka. Pomó˚my
kap∏anom w naszych parafiach w Polsce
zaprowadziç ten dobry zwyczaj.
W skrytoÊci serca ka˚dy z nas t´skni
za trwa∏à przyja˝nià, mi∏oÊcià i wiernoÊcià. Starajmy si´, wi´c wszyscy o czystoÊç obyczajów przez noszenie skromnych i estetycznych ubiorów, bo elegancja
nie mia∏a nigdy nic wspólnego z nagoÊcià.
Jak m´˚czyzna ma odkrywaç kobiet´, marzyç o niej byç ciekawy jej cia∏a, zdobywaç jà, t´skniç, kiedy ona ca∏y czas chodzi
przy nim mniej lub wi´cej rozebrana,
wzbudzajàc jedynie po˚àdanie jego i jego
kolegów. Nie dajmy si´ uwieÊç obcym
i z∏ym modom Êwiatowym, które niszczà
takie cnoty chrzeÊcijaƒskie jak skromnoÊç,
czystoÊç, wstydliwoÊç, upominajmy si´
nawzajem. W kazaniu na górze Chrystus
mówi „b∏ogos∏awieni czystego serca, albowiem oni Boga oglàdaç b´dà”. Warto,
zatem walczyç o czystoÊç naszych serc.
Apeluj´, do nas kobiet – zacznijmy
nosiç i kupowaç odpowiednie stroje, we˝my si´ w garÊç i spoglàdajmy cz´Êciej
samokrytycznie do lustra! Apeluj´ do
was m´˚czy˝ni – nie zgadzajcie si´ na
nieskromne ubiory waszych ˚on i córek!
Nasza dusza i nasze cia∏o zosta∏o odkupione przez Syna Bo˚ego Jezusa Chrystusa na krzy˚u, aby nam ludziom przywróciç godnoÊç dziecka Bo˚ego. Pismo Âwi´te poucza nas, ˚e nasze cia∏o ma byç
Âwiàtynià Dycha Âwi´tego, abyÊmy razem z Bogiem mogli prze˚yç dobrze nasze ziemskie ˚ycie i zas∏u˚yç na ˚ycie
wieczne. Nie obra˚ajmy Boga, naszego
Stwórc´ przez lansowanie grzesznej
w skutkach mody. Pomó˚my Chrystusowi zbawiaç Êwiat w XXI wieku, nie obna˚ajmy Go ponownie z szat, aby nie cierpia∏ za nas wstydu i nie przybijajmy Go na
nowo do krzy˚a. Nasze cia∏o ma byç przecie˚ Âwiàtynià Ducha Âwi´tego.
Teresa Lankiewicz

Bo˚e Cia∏o – w ludzkim ciele
Dlaczego przesta∏o nas, m´˚czyzn
zachwycaç to, co do niedawna jeszcze
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wprawia∏o w oszo∏omienie i przyprawia∏o
o przyspieszone bicie serca? Kobiece cia∏o, sakrament mi∏oÊci, troch´ ods∏oni´ty,
ale w wi´kszoÊci zakryty, wspania∏y dar
dla Adama, „pomoc” i radoÊç dla oczu –
przesta∏o cieszyç i g∏´biej poruszaç m´skie serca. Moda ods∏aniajàc coraz bardziej cia∏o niewiasty, pozbawia je pi´kna
i tajemnicy. Ju˚ prawie wszystko widaç,
wi´c dlaczego jestem smutny i nie chc´
mieç z tym nic wspólnego? Dlaczego wielu m∏odych ch∏opców, bardziej wra˚liwych, unika kole˚anek rozebranych bardziej ni˚ na pla˚y, na ulicy i w szkole, dlaczego my, m´˚czy˝ni, boimy si´ agresywnie zalotnych kobiet i wolimy ostatecznie iÊç na piwo zamiast na randk´?
Dlaczego dziewcz´ta ju˚ od szko∏y podstawowej wyglàdajà i zachowujà si´ jak
gwiazdy na pla˚y, czyli jak w∏asne mamy? Dlaczego tracimy to, co by∏o najpi´kniejsze i budzàce najwi´ksze nadzieje
w naszym kraju – urok i skromnoÊç
dziewczàt i kobiet, który tak dzia∏a na
ch∏opaków w ka˚dym wieku?
Ca∏a ta roznegli˚owana, arogancka
t∏uszcza wchodzi do koÊcio∏ów, sanktuariów, miejsc Êwi´tych. Og∏upienie przez
media, bezkrytycznoÊç i grzech os∏abi∏y
samokrytycyzm niewiast i ich m´˚ów,
którzy si´ na to zgadzajà, chocia˚ powinni strzec swoich skarbów i godnoÊci.
Prawdziwa profanacja jest w lecie w miejscach Êwi´tych, profanacja cia∏a i profanacja miejsca, czyli profanacja Êwiàtyni, bo
tak zostaliÊmy stworzeni w naszym ziemskim wymiarze. Przypominajà o tym s∏owa Pisma Âwi´tego. JesteÊmy sprofanowanà Êwiàtynià, ˚a∏osnà, rozebranà, rozgrodzonà. Z koÊcio∏ów znikn´∏y plakaty
przypominajàce o godnym ubraniu i zachowaniu. Nie pami´tam, kiedy s∏ysza∏em kap∏ana nawo∏ujàcego do przyzwoitego ubioru w koÊciele. Z wysokoÊci
krzy˚a patrzy Zbawiciel, który nagi wyda∏
si´ w nasze r´ce i pod nasze spojrzenia,
aby przywróciç w nas godnoÊç cz∏owieczeƒstwa. Nie widzimy, ˚e On nagi i my
nadzy, ale jaka ró˚nica!
W wielu koÊcio∏ach w ciep∏ych krajach, przy wejÊciu otrzymuje si´ przewiewnà pelerynk´, aby przykryç niedostatki letniego odzienia. Jak pi´knie wyglàdajà kobiety modlàce si´ w bia∏ych lub
czarnych chustach przykrywajàcych g∏owy, do czego wzywa∏ Êw. Pawe∏, ile pi´kna i mocy jest w cz∏owieku, który pami´ta o godnoÊci miejsca, do którego przyszed∏ i o swojej godnoÊci.
Janusz Sukiennik

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 15
Miesiàc NajÊw. Krwi Chrystusa 1985 r.
„Przystàpmy do pokropienia Krwià,
która przemawia mocniej ni˚ krew
Abla” (Hbr 12). „Czy˚ nie powiedzia∏em ci, ˚e jeÊli uwierzysz, ujrzysz chwa∏´ Bo˚à?” (J 11).
Do braci i sióstr, którzy pok∏adajà ufnoÊç w „Tym, który mo˚e uczyniç niezmiernie wi´cej nad to, o co prosimy lub
co ogarniamy umys∏em” (Ef 3, 20).
Koniec czerwca mia∏ w Medziugorju wyjàtkowy charakter: 25 przypada∏a
czwarta rocznica objawieƒ. Przyby∏y
niezmierzone t∏umy, mo˚e nawet
50.000 osób! Dzieƒ wczeÊniej Matka
Bo˚a wyznaczy∏a spotkanie na górze
krzy˚a, o 23.00: o 1.00 po pó∏nocy mia∏a objawiç si´ widzàcym. Przez trzy godziny ogromna rzesza ludzi, obliczana
na 10.000 osób, wspina∏a si´ po kamienistej i b∏otnistej Êcie˚ce: szczyt góry
sta∏ si´ katedrà. Po dwugodzinnej modlitwie Maryja objawi∏a si´ Ivanowi,
dzi´kujàc wszystkim m∏odym za przybycie, a tak˚e tym, którzy nie mogli byç
obecni.
Schodzàcy wierni przez kolejne trzy
godziny kompletnie blokowali drog´
w dó∏, pod niezwykle Êwietlistà Drogà
Mlecznà i dziwnie ró˚owym ksi´˚ycem.
Oby∏o si´ jednak bez ˚adnych wypadków,
nawet chorzy niesieni na noszach bezpiecznie dotarli do domu.
Wieczorem Matka Bo˚a skierowa∏a
or´dzie do kap∏anów: „Wzywam was,
byÊcie wszystkich zach´cali do odmawiania Ró˚aƒca. Ró˚aƒcem pokonacie wszelkie z∏o, jakim szatan ma teraz zamiar
przeÊladowaç KoÊció∏ katolicki. Wszyscy
ksi´˚a odmawiajcie Ró˚aniec! PoÊwi´çcie czas na modlitw´ ró˚aƒcowà”.
Za poÊrednictwem Ró˚aƒca, z pomocà Maryi, zanurzmy si´ w doÊwiadczenie Boga, a˚ stanie si´ On naszym
˚yciem: od Jego zstàpienia w nasze cia∏o za poÊrednictwem Maryi, w dobrowolnym ubóstwie, w ofiarowaniu si´
Ojcu i w trosce o S∏owo i o sprawy Jego Ojca. A tak˚e w pokucie za grzechy,
w krzy˚u – tajemnicy zbawienia,
w Êmierci dla mi∏oÊci, w zmartwychwstaniu i w chwale, która stanie si´
równie˚ naszym udzia∏em.

KoÊció∏ odnawia si´ nie poprzez dekrety, ale na kolanach. Modlitwa ludu
Bo˚ego zale˚y zaÊ od ducha modlitwy, jaki o˚ywia kap∏anów, i odwrotnie.
PoÊwi´ciç czas na modlitw´ ró˚aƒcowà oznacza pozwoliç, aby Jezus przemieni∏ nasze ˚ycie, bez chorobliwego poÊpiechu, który wynika z nadmiaru rzeczy
do zrobienia, a który jest diabelskà pokusà, majàcà pozbawiç nas skutecznoÊci Bo˚ego dzia∏ania i sprowadziç na nas Êmierç.
W Ró˚aƒcu Maryja modli si´ za
nas, abyÊmy pokonali próby, trudnoÊci
i przeszkody istniejàce w samym KoÊciele, który wydaje si´ czasami odciàgaç
dusze od ˝ród∏a, dokàd przysz∏y ugasiç
pragnienie. Próby sà potrzebne: wiara,
podobnie jak z∏oto, musi zostaç wypróbowana w tyglu. Maryja jednak obroni
maluczkich przed zgorszeniem. Jej intencje sà oczywiste.
W czwartek 27 Gospa nie przekaza∏a
zwyk∏ego or´dzia, jednak, poproszona
przez Mari´, da∏a je w piàtek 28:
„Drogie dzieci! Dzisiaj daj´ wam or´dzie, którym pragn´ was wezwaç do pokory. W tych dniach odczuliÊcie wielkà
radoÊç z powodu wszystkich przyby∏ych
tu ludzi i z mi∏oÊcià opowiadaliÊcie im
o swoich doÊwiadczeniach. Obecnie
wzywam was, byÊcie wytrwali w pokorze
i z otwartym sercem dawali Êwiadectwo
ka˚demu, kto przychodzi. Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Matka Bo˚a dostrzega niebezpieczeƒstwo pychy z jednej strony i zm´czenia
z drugiej. Gdyby si´ jednak poddali, pozbawiliby powierzonego im Êwiat∏a
wszystkich tych, których oczy skierowane
sà ku tej szcz´Êliwej wspólnocie.
Ju˚ w dwóch poprzednich or´dziach
Gospa mówi∏a o zm´czeniu (z powodu
mniej licznego uczestnictwa w codziennej
Mszy Êw., czego przyczynà sà prace
w polu i rozlu˝nienie woli): „módlcie si´,
a wtedy przezwyci´˚ycie ka˚de zm´czenie” (30 maja); „wiem, ˚e wszyscy jesteÊcie zm´czeni, poniewa˚ nie wiecie, jak
ofiarowaç si´ mnie” (13 czerwca). O. Slavko powiedzia∏: „ten, kogo nie staç na wyrzeczenia, jest s∏aby”.
Niemniej jednak nasuwa si´ pytanie:
czy ludzie nie za∏amià si´ pod takimi
wymaganiami? Ten, kto kocha, nie za∏amie si´, lecz b´dzie wzrasta∏, jak mama, która jest zdolna do coraz wi´kszych
poÊwi´ceƒ dla swojego dziecka. I rzeczywiÊcie, atmosfera, jakà si´ tu oddycha, jest wcià˚ ta sama. W przepe∏nionym koÊciele, w którym trudno ju˚ by∏o

~ 12 ~
oddychaç, podczas ostatniego Ró˚aƒca
o 20.45, po bardzo d∏ugim nabo˚eƒstwie,
s∏ychaç wy∏àcznie j´zyk s∏owiaƒski!
∑awki nadal sà pe∏ne. Dziewcz´ta z grupy Jeleny przez te wszystkie lata dalej
prowadzà Êpiew, skupione wokó∏ organów, z twarzami zm´czonymi, ale przeistoczonymi szcz´Êciem; one tak˚e sà
wcià˚ te same: ˚ywy symbol nowego
stworzenia, którego nie zna grzeszny
Êwiat. W sobotnie i niedzielne popo∏udnia ∏àka na lewo od koÊcio∏a usiana jest
grupami osób czekajàcych na wyspowiadanie si´ u któregoÊ z dziesiàtki zakonników. Domy goszczàce pielgrzymów rozbrzmiewajà ró˚aƒcowymi wezwaniami:
„Zdravo Marijo” i „Sveta Marijo” wczeÊnie rano i wieczorem, przed snem.
Wszyscy si´ modlà.
I poszczà. Pewna kobieta mówi∏a, ˚e
przez czterdzieÊci dni poÊci∏a o chlebie
i wodzie, i ˚e czuje si´ w pe∏ni si∏. M∏oda
W∏oszka z Kalabrii rozpocz´∏a czterdziestodniowy post wy∏àcznie o wodzie, oby
si´ jej uda∏o. A bardziej ni˚ braterskie ciep∏o panujàce w domach, które ci´ goszczà, a szczery uÊmiech ludzi, kwiatek
ofiarowany przez ma∏e dziecko na górze,
woda czekajàca na ludzi spoconych po
mozolnej w´drówce w dó∏…
Chocia˚ jednak Mama przyjmuje tak˚e te dzieci, które poddajà si´ zm´czeniu,
wydaje si´ spieszyç i przynaglaç do modlitwy, kiedy wszystko mo˚na jeszcze
uzyskaç. I tak 1 lipca Gospa skierowa∏a
kolejnà zapowied˝ do Ivana, który by∏
obecny jako jedyny z widzàcych: dziÊ
wieczór jeszcze raz chce, by lud modli∏ si´
na górze, Ona sama przyjdzie znów
o 23.00. Ponad 300 osób, w tym oko∏o
trzydziestu W∏ochów, wspi´∏o si´ na gór´,
aby odmówiç Ró˚aniec: dok∏adnie
o 23.00 Maryja objawi∏a si´ Ivanowi. Jedna zakonnica przet∏umaczy∏a Jej s∏owa:
„B∏ogos∏awi´ was wszystkich; bardzo si´
ciesz´ i dzi´kuj´ wam. Módlcie si´
w pewnej mojej intencji”. Nagle spoza
chmur wy∏oni∏ si´ ksi´˚yc w pe∏ni, który
oÊwietli∏ szczyt góry i jej zbocza: taƒczy∏
i zatacza∏ ko∏a. Niektórzy poczuli, jak
przenika ich silny wiatr, podczas gdy inni
niczego nie zauwa˚yli: wzruszenie i bicie
serca trwa∏y ca∏à noc.
W obliczu tego „nieustannego atakowania Boga modlitwà” i otwierania si´ na
Niego coraz wi´kszej liczby serc, czego
Êwiadectwem sà spowiedzi, na drugi
plan schodzà nawet znaki, które nie stanowià nigdy celu samego w sobie. Na poczàtku czerwca pewna kobieta z Udine,

Liliana Smreka, 54 lata, nauczycielka,
z kolanem strzaskanym na skutek wypadku drogowego i utrzymywanym w ca∏oÊci
poprzez gwo˝dzie, druty i Êruby, odrzuca
kule i porusza si´ o w∏asnych si∏ach, kiedy podczas objawienia s∏yszy g∏os mówiàcy: „Chod˝”.
(cdn)
Don Angelo

Od Redakcji

Ofiarodawców,
i „Dzie∏o” Echa.

Wspó∏pracowników

Wyjazdy 2005 Informacje w Redakcji
Pielgrzymki Medziugorje:
Festiwal M∏odych – 30 (31). 07–07.08.
Podwy˚szenie Krzy˚a – 06–13.09.
Rekolekcje:
Post i Modlitwa: 10–16.09.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – 21–30.09.
Rekolekcje z o. T. Vlasicem – X’05 W∏ochy
Ziemia Âwi´ta:
05-16.09. z Górà Nebo (Jordania):
Narodzenie MB, Podwy˚szenie Krzy˚a Êw.,
29.12.05-08.01.06 – Czuwanie Noworoczne w Nazarecie i adoracja Trzech Króli
w Betlejem

W niedziel´ 5 czerwca o godz. 9.30
w szpitalu Êw. Ojca Pio w S. Giovanni
Rotundo zmar∏ o. Arkadiusz, znany
wszystkim pielgrzymom „wi´zieƒ konfesjona∏u”. Pogrzeb odby∏ si´ we wtorek
7 czerwca w S. Giovanni Rotundo gdzie
Ojciec zosta∏ pochowany. Ojcze Arkadiuszu ju˚ z nieba módl si´ za nami.

OBORY 2005
400 lat w szkole Maryi,
Niewiasty Eucharystii
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.
16 lipca br. (sobota) o godz. 7.30 przy
Urnie – Relikwiach Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus, które nawiedzà Obory, zostanie odprawiona Msza Êw. w intencji:
O b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e i opiek´ Matki
Bo˚ej dla Dzie∏a „Echa” oraz dla wszystkich Czytelników, Ofiarodawców i Wspó∏pracowników za przyczynà Êw. Teresy od
Dzieciàtka Jezus.
25 lipca 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,

Post i Modlitwa dla grup rekol. o. Jozo
27.09. – 2.10.2005 r. w Marcinkowie:
tel. 58/ 620 74 40, 0/502 564 623
Ziemia Âwi´ta:
08–20.09. Podwy˚szenie Krzy˚a Êw.
17–29.11 – Chrystusa Króla
(22) 6119904; (504) 984062
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).
Numer automatu, pod którym mo˚na
us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç
na poni˚sze konto: Królowa Pokoju –
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S.A. 46 1320 1465
2894 3631 2000 0002 – serdeczny Bóg
zap∏aç.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç
lub zadzwoniç do Redakcji.
„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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