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Drogie dzieci!
Równie˚ dziÊ wzywam was,
abyÊcie wasz dzieƒ wype∏niali
krótkimi i goràcymi modlitwami.
Kiedy modlicie si´, wasze serce jest
otwarte, a Bóg kocha was szczególnà mi∏oÊcià i daje wam szczególne
∏aski. Wykorzystajcie, wi´c ten
czas ∏aski i poÊwi´çcie go Bogu
wi´cej, ni˚ kiedykolwiek dotàd.
Odprawiajcie nowenny poszczàc
i czyniàc wyrzeczenia, aby oddaliç
od siebie szatana, aby otacza∏a was
∏aska. Ja jestem blisko was i wstawiam si´ u Boga za ka˚dym z was.
Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Jak nigdy dotàd
PoÊród ruin Êwiata walàcego si´
w gruzy, niczym cienie, które wymykajà si´ nietkni´te scenariuszom Êmierci,
teraz ju˚ na porzàdku dziennym, nie potrafimy robiç nic innego, jak tylko broniç racji naszego sposobu ˚ycia, nawet
za cen´ poÊwi´cenia innych ludzkich istnieƒ, przed∏u˚ajàc szaleƒczà spiral´ nienawiÊci i przemocy. A jednak, podczas
gdy mo˚ni tego Êwiata wype∏niajà nasze
dni swymi oÊwiadczeniami i gro˝bani
Êmierci, które przyjmujemy biernie jako
s∏owa ˚ycia, PEWIEN G∑OS wskazuje nam jedynà drog´ do zbawienia: wype∏niajcie wasz dzieƒ krótkimi i goràcymi modlitwami. Modlitwami, a nie
gro˝bami. Modlitwami, czyli rozmowà
z Bogiem, rozmowà, podczas której
uczymy si´ mi∏oÊci do Niego i do bli˝nich, podczas której odnajdujemy pokój
i racje wzajemnego poszanowania, korzenie naszego cz∏owieczeƒstwa. Modliç si´, to staç z otwartym sercem wobec Boga, oddychaç Jego Mi∏oÊcià.
Kiedy si´ modlicie, wasze serce jest
otwarte, a Bóg kocha was szczególnà
mi∏oÊcià i daje wam szczególne ∏aski.
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Lato M∏odych!
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Modlitwa jest zwyk∏ym kana∏em, przez
który dociera do nas Jego Mi∏oÊç i sp∏ywajà na nas Jego ∏aski. Bez modlitwy
nie mo˚na przebaczyç, ani tym bardziej
mi∏owaç nieprzyjació∏, przeciwników,
chorób, cierpieƒ, przeciwnoÊci, i tego
wszystkiego co nas przygn´bia czy stanowi trudnoÊç. Nie mo˚na te˚ mi∏owaç
naszych przyjació∏, ani nawet samych
siebie. W modlitwie, kiedy jest ona autentyczna, kiedy jest modlitwà serca,
upadajà racje naszych podzia∏ów a ich
miejsce zajmuje mi∏osierdzie. Nie dokonujemy ju˚ szczegó∏owych analiz wad
i zalet drugiego cz∏owieka, lecz przyjmujemy go takiego jakim jest i mi∏ujemy go, jako obraz i podobieƒstwo Boga,
jak to czyni∏ i jak to nadal czyni Pan Jezus. Dotyczy to tak˚e nas samych.
Ja, grzesznik, powinienem przestaç zas∏aniaç si´ moimi grzechami,
które sà dla mnie wygodnà wymówkà
i usprawiedliwiam nimi mojà odmow´
spotkania z Bogiem. Ja, cz∏owiek chory,
powinienem przestaç u˚alaç si´ nas sobà, poniewa˚ to sprawia, ˚e nie dostrzegam Ukrzy˚owanego. Ja, cz∏owiek m∏ody, powinieniem przestaç nazywaç „˚yciem” rozproszenie i nie∏ad, unikajàc
w ten sposób spotkania z Bogiem
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˙ywym. Ja, m´˚czyzna czy
kobieta, powinienem przestaç
wynajdowaç w sukcesie czy
w przeciwieƒstwach losu
przyczyn, które nie pozwalajà
mi odnale˝ç si´ w Bogu. JeÊli
nie przyjdziemy na spotkanie
z Bogiem, zmarnujemy ˚ycie.
To spotkanie mo˚e odmieniç
Twoje ˚ycie, tak jak odmieni∏o Zacheuszowi (∑k 19, 1-10)
czy Marii Magdalenie, ale nie
zawsze wszystko rozwiàzuje
(Mt 19, 22). Nawet ten, kto
szed∏ za Jezusem, kto by∏ Jego
uczniem, mo˚e odejÊç (J 6,
66). A mimo to spotkanie
z Nim jest konieczne, jest najistotniejsze. My, rodzice, my,
wychowawcy, my, odpowiedzialni za przekazanie wiary,
winniÊmy, przede wszystkim przez osobisty przyk∏ad, prowadziç do oblubieƒczego spotkania ludzi z ich Stwórcà.
Wykorzystajcie ten czas ∏aski i poÊwi´çcie go Bogu wi´cej, ni˚ kiedykolwiek dotàd. PoÊwi´ciç Mu ten czas ∏aski, to znaczy przeznaczyç go na nawrócenie. Wi´cej, ni˚ kiedykolwiek dotàd,
ponagla nas Maryja, a w Jej s∏owach dostrzegamy trosk´ Matki, która widzi, ˚e
zosta∏o niewiele czasu i ˚e potrzeba okazania skruchy, poprawy staje si´ pilna.
Przyjdzie czas, kiedy zabiorà im pana
m∏odego, a wtedy b´dà poÊciç (Mt 9,
15b). Od samego poczàtku swych objawieƒ w Medziugorju Maryja zach´ca∏a
nas do modlitwy i postu. DziÊ mówi
o nowennach postu i wyrzeczeƒ. To
wezwanie nale˚y wziàç na powa˚nie
i nie mo˚na go minimalizowaç; trzeba
staraç si´ wi´cej ni˚ kiedykolwiek dotàd; poszczególne osoby, rodziny, grupy
i wspólnoty, niechaj zmobilizujà si´, aby
odpowiedzieç na to wezwanie. Wtedy
szatan, który czuje wstr´t do ka˚dego
wyrzeczenia mi∏oÊci b´dzie trzyma∏ si´
od nas z daleka, i b´dzie otacza∏a nas
∏aska, to znaczy ∏aska b´dzie z nami
i z tymi, których nosimy w sercu.
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Kontynuacja Fatimy
Niniejszy wywiad przeprowadzony przez Mari´ Czernin dla niemieckiego miesi´cznika katolickiego „Politik und Religion” ukaza∏ si´ w numerze
grudniowym’04r. Redaktorzy (bracia
bli˝niacy Muller) mieli pewne wàtpliwoÊci co do przeprowadzenia tego wywiadu, poniewa˚ kwestia wokó∏ Medziugorja jest nieco kontrowersyjna.
Niemniej jednak zdecydowali si´ jà podjàç, aby czytelnicy byli Êwiadomi spraw,
o których mówi si´ na ca∏ym Êwiecie,
a – w tym konkretnym przypadku –
w Niemczech. Sà przekonani, i˚ s∏owa
wypowiedziane przez bpa Paw∏a Hnilic´
– przekazane w nie zniekszta∏cony sposób – zaciekawià czytelników. S∏owa te
mówià same za siebie. Sà to konkretne
informacje lub Êwiadectwa jakie podajà
osoby, m. in. Papie˚, odnoÊnie objawieƒ
w Medziugorju. Artyku∏ ten jest nawiàzaniem do dwóch, pozytywnych artyku∏ów na temat Medziugorja, jakie zosta∏y
opublikowane w pa˝dzierniku w „Avvenire” (pismo Episkopatu W∏och). Jeden
z nich donosi, o odbytej, dzi´kczynnej
pielgrzymce kontyngentu W∏oskich Si∏
Zbrojnych, dzia∏ajàcego w ramach ONZ
w Sarajewie, do Królowej Pokoju za Jej
opiek´ w trakcie pe∏nienia przez ˚o∏nierzy misji pokojowej w BoÊni. W drugim,
autor A. Fo, (prof. ∏aciny na Uniwersytecie Sieneƒskim), mówi o swoim nawróceniu w Medziugorju.
Fakt, i˚ pismo to udost´pni∏o tak wiele miejsca na opisanie tych wydarzeƒ,
sk∏oni∏ Redaktorów do poruszenia z ks.
biskupem P. Hnilicà – przyjacielem Jana
Paw∏a II, mieszkajàcy w Rzymie od czasu swojej ucieczki ze S∏owacji w latach
50-tych – kwestii: czy Papie˚ kiedykolwiek wyrazi∏ swój komentarz na temat
Medziugorja i – je˚eli tak – to w jaki sposób to uczyni∏?

Wywiad
– Ekscelencja (Biskup Hnilica)
przez d∏ugi czas towarzyszy∏ Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II i wiele razy
spotyka∏ si´ z Nim prywatnie – na przyk∏ad wtedy, gdy odwiedzi∏ Go w Klinice
Gemelli, zaraz po zamachu na Jego ˚ycie 13-go maja 1981 roku. Czy Eksce-

lencja rozmawia∏ kiedykolwiek z Papie˚em o wydarzeniach w Medziugorju?
Biskup Pawe∏ Hnilica – Odwiedzi∏em Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w 1984r.
Razem zjedliÊmy lunch w letniej rezydencji papie˚y w Castel Gandolfo i opowiedzia∏em Mu wówczas o PoÊwi´ceniu Rosji Niepokalanemu Sercu NajÊwi´tszej
Maryi Panny, jakiego dokona∏em w moskiewskiej Katedrze pw. Wniebowzi´cia
NMP w dniu 24-go marca tego samego
roku, zgodnie z ˚yczeniem Matki Bo˚ej
wypowiedzianym w Fatimie. Kiedy powiedzia∏em Ojcu Âwi´temu o tych wydarzeniach by∏ On nimi bardzo poruszony
i powiedzia∏ do mnie: „Matka Bo˚a zaprowadzi∏a Ci´ tam otaczajàc ci´ Swojà
opiekà”. Odpowiedzia∏em mu: „Nie, Ojcze Âwi´ty, Ona mnie tam zanios∏a na
Swoich r´kach!”. Po tych s∏owach zapyta∏
mnie, co myÊl´ o Medziugorju i czy odwiedzi∏em to miejsce. Odpowiedzia∏em,
˚e oficjalne stanowisko Watykanu nie zabrania mi tam si´ udawaç, ale radzono mi,
abym tego nie czyni∏. Papie˚ spojrza∏ na
mnie i rzek∏: „Jed˝ do Medziugorja incognito, tak jak pojecha∏eÊ do Moskwy. Kto
mo˚e Ci tego zabroniç?”. Papie˚ nie
udzieli∏ mi ˚adnych oficjalnych pe∏nomocnictw, abym mia∏ tam pojechaç, lecz
znalaz∏ na to inne rozwiàzanie. Papie˚
w dalszym ciàgu jeszcze mówi∏ do mnie
i pokaza∏ mi ksià˚k´ o Medziugorju napisanà przez o. René Laurentina. Zaczà∏ jà
czytaç, a po przeczytaniu kilku rozdzia∏ów podkreÊli∏ w niej s∏owa mówiàce
o tym, ˚e or´dzia z Medziugorja pozostajà w Êcis∏ym zwiàzku z or´dziami z Fatimy. „Widzisz, Medziugorje jest kontynuacjà, przed∏u˚eniem Fatimy. Matka Bo˚a
objawia si´ w krajach komunistycznych
przede wszystkim z powodu problemów,
które majà swój poczàtek w Rosji” – powiedzia∏ papie˚, który t´ spraw´ ju˚ wczeÊniej obra∏ za misj´ swojego pontyfikatu.
W∏aÊnie dlatego od razu sta∏ si´ dla mnie
zrozumia∏ym ów zwiàzek.
Po rozmowie z Papie˚em trzy- lub
czterokrotnie udawa∏em si´ z wizytà do
Medziugorja incognito. Jednak˚e bp Pavao ˙aniç, ówczesny administrator diecezji Mostar-Duvno prosi∏ mnie listownie, abym nigdy wi´cej nie przyje˚d˚a∏
z wizytà do Medziugorja; w przeciwnym razie – oznajmi∏ mi – napisze list do
samego Papie˚a. Wydaje si´, ˚e ktoÊ go
poinformowa∏ o mojej wizycie. Jednak˚e nie mia∏em ˚adnego powodu, aby
obawiaç si´ czegokolwiek ze strony Ojca Âwi´tego.

– Czy Ekscelencja mia∏ inne okazje
do rozmowy z Ojcem Âwi´tym o Medziugorju?
Bp P. H. – Tak, nast´pnym razem rozmawialiÊmy ze sobà o Medziugorju
w dniu 1-go sierpnia 1988 r. Wówczas to
z odwiedzinami do Ojca Âwi´tego przebywajàcego w Castel Gandolfo przyby∏a
grupa lekarzy z Mediolanu przeprowadzajàca badania na widzàcych. Jeden z lekarzy wspomnia∏, i˚ mieli du˚e k∏opoty
z biskupem Mostaru. Papie˚ powiedzia∏:
„Poniewa˚ jest miejscowym biskupem
musicie go szanowaç”. Nast´pnie kontynuowa∏ mówiàc serdecznym tonem:
„Lecz on b´dzie musia∏ odpowiedzieç
przed Bogiem, je˚eli nie dzia∏a∏ we w∏aÊciwy sposób”. Powiedziawszy to Papie˚ zaduma∏ si´ na par´ chwil, a potem oznajmi∏: „Dzisiejszy Êwiat utraci∏ poczucie
nadprzyrodzonoÊci, innymi s∏owy, odczuwanie Boga. Jednak wiele osób ponownie
odnajduje to uczucie w Medziugorju poprzez modlitw´, post i sakramenty Êwi´te”. Dla mnie osobiÊcie jest to najdobitniej wypowiedziane Êwiadectwo o Medziugorju. Szczególnie mocne wra˚enie
wywar∏ na mnie fakt, i˚ obecni przy tym
lekarze wydali deklaracj´: „Non constat
de supernaturalitate”. Ze swej strony Papie˚ na d∏ugo przedtem uzna∏, i˚ w Medziugorju dziejà si´ rzeczy nadprzyrodzone. Na podstawie wielu ˝róde∏ Papie˚ doszed∏ do przekonania, ˚e w tym miejscu
mo˚na doÊwiadczyç Boga.
– Czy jest mo˚liwym, aby mo˚na by∏o
wymyÊliç tak wiele rzeczy, które dziejà si´
w Medziugorju?
Bp P. H. – Kilka lat temu w Marienfried mia∏o miejsce Spotkanie M∏odych,
na które by∏em zaproszony. W trackie tego spotkania pewien dziennikarz zada∏ mi
pytanie: „Czy Ksiàdz Biskup nie uwa˚a,
˚e to wszystko, co dzieje si´ w Medziugorju pochodzi od szatana”?. Odpowiedzia∏em mu: „Jestem jezuità, a Êw. Ignacy
Loyola uczy∏ nas, jak rozpoznawaç duchy,
lecz tak˚e uczy∏ nas, i˚ ka˚de zdarzenie
mo˚e pochodziç z trzech ˝róde∏: ludzkiego, Bo˚ego, lub diabelskiego”. Na koniec
rozmowy dziennikarz zgodzi∏ si´ ze mnà,
i˚ tego, co dzieje si´ w Medziugorju nie
da si´ wyt∏umaczyç z ludzkiego punktu
widzenia – faktu, i˚ rok rocznie normalni,
m∏odzi ludzie – tysiàce ich – sà przyciàgani, walà tam t∏umnie, aby pojednaç si´
z Bogiem. Medziugorje zyska∏o ju˚ nazw´ „konfesjona∏u Êwiata”, poniewa˚,
traktowane jako zjawisko, ani Lourdes ani
Fatima nie zdo∏a∏y pobudziç tak licznych
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t∏umów do przyst´powania do spowiedzi.
Co si´ odbywa w trakcie spowiedzi? Kap∏an uwalnia grzesznika od mocy diab∏a.
Odpowiedzia∏em wtedy dziennikarzowi:
„OczywiÊcie, ˚e szatan jest zdolnym
zdzia∏aç wiele rzeczy, ale nie mo˚e uczyniç jednego: Czy˚ mo˚liwym jest, aby szatan zach´ca∏ ludzi do spowiedzi, aby byli
oni uwolnieni w∏aÊnie od niego?”. Dziennikarz rozeÊmia∏ si´ zrozumiawszy, o co
mi chodzi. A zatem jedyna przyczyna jest
w Bogu. Pó˝niej opowiedzia∏em Ojcu
Âwi´temu o tej rozmowie.
– Jak móg∏by Ksiàdz Biskup podsumowaç or´dzia medziugorskie? Co je odró˚nia od or´dzi z Lourdes czy Fatimy?
Bp P. H. – We wszystkich tych trzech
miejscach Matka Bo˚a wzywa nas do pokuty, przebaczenia i modlitwy. Patrzàc na
or´dzia widzimy, i˚ owe trzy objawienia
sà do siebie podobne. Objawienia w Medziugorju ró˚nià si´ jednak od pozosta∏ych tym, ˚e trwajà ju˚ 23 lata. IntensywnoÊç trwania zjawisk nadprzyrodzonych
ani nie spada, ani te˚ nie zmniejsza si´
w ciàgu wszystkich tych lat, a w ich wyniku coraz wi´ksza iloÊç intelektualistów
doznaje tam nawrócenia.
– Niektórzy uwa˚ajà, ˚e wydarzenia
w Medziugorju nie sà prawdziwe, gdy˚
w regionie tym wybuch∏a wojna, w wyniku czego narody stan´∏y przeciwko
sobie: czy˚ nie jest to miejsce pokoju,
a nie konfliktu?
Bp P. H. – W 1991r., 10 lat po pierwszym or´dziu: „Pokój, pokój i tylko pokój”, kiedy to wybuch∏a wojna w Chorwacji jeszcze raz widzia∏em si´ z Papie˚em i wtedy On zapyta∏ mnie: „Jak mo˚na wyt∏umaczyç objawienia w Medziugorju teraz, gdy w BoÊni toczy si´ wojna?”
RzeczywiÊcie, by∏a ta potworna wojna,
wi´c odpowiedzia∏em tak: „Wydaje si´,
˚e mamy do czynienia z tà samà sytuacjà,
co w Fatimie. Gdyby Rosja zosta∏a od razu poÊwi´cona Niepokalanemu Sercu
NMP, to wówczas II Wojna Âwiatowa
i ekspansja komunizmu i ateizmu nie dosz∏yby do skutku. Skoro tylko, Ojcze Âwi´ty, poÊwi´ci∏eÊ Rosj´ Niepokalanemu Sercu Maryi w 1984r. zacz´∏y nast´powaç
niezliczone zmiany w Rosji i rozpoczà∏ si´
upadek systemu komunistycznego. W Medziugorju Matka Bo˚a rozpocz´∏a od
ostrze˚enia przed nadchodzàcà wojnà,
o ile ludzie nie nawrócà si´ do Boga. Nikt
nie potraktowa∏ tego ostrze˚enia powa˚nie. Mo˚liwe, ˚e gdyby biskupi z by∏ej Jugos∏awii przyj´li te or´dzia bardziej serio,
to sprawy nie zasz∏yby tak daleko – w ˚ad-

nym przypadku nie dawa∏oby to gwarancji ostatecznego zatwierdzenia objawieƒ
ze strony KoÊcio∏a, gdy˚ one do dziÊ wcià˚
trwajà”. Papie˚ wtedy powiedzia∏ do
mnie: „A zatem biskup Hnilica jest przekonany, ˚e dokonany przeze mnie akt poÊwi´cenia by∏ wa˚ny?” Odpowiedzia∏em:
„OczywiÊcie, ˚e by∏ wa˚ny; pozostaje jedynie zapytaç, naprawd´ jak wielu biskupów dokona∏o tego samego poÊwi´cenia
w jednoÊci z Ojcem Âwi´tym?”.
– Dlaczego jest tak istotnym, aby inni
biskupi koniecznie uczynili to samo co
uczyni∏ Ojciec Âwi´ty?
Bp P. H. – Jest to wyrazem kolegialnoÊci KoÊcio∏a; innymi s∏owy jednoÊç biskupów z Papie˚em nadaje temu daleko
g∏´bsze znaczenie. Kiedy Karol Wojty∏a
zosta∏ obrany Papie˚em w 1978r. z∏o˚y∏em mu gratulacje, mówiàc równoczeÊnie, ˚e w jego Pontyfikacie brakowa∏oby czegoÊ, gdyby nie poÊwi´ci∏ Rosji
wespó∏ ze wszystkimi biskupami. Powiedzia∏ mi wówczas: „Je˚eli uda ci si´
przekonaç do tego biskupów, to uczyni´
to nazajutrz”. To t∏umaczy, dlaczego po
poÊwi´ceniu (25.03.1984) zapyta∏ mnie:
„ilu biskupów bra∏o udzia∏ w koncelebrze wraz ze mnà?”. Poniewa˚ nie by∏em w stanie udzieliç odpowiedzi na to
pytanie Papie˚ rzek∏: „Ka˚dy biskup musi przygotowaç swojà diecezj´, ka˚dy
ksiàdz swojà wspólnot´ parafialnà, ka˚dy ojciec swojà rodzin´, gdy˚ Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e równie˚ Êwieccy muszà poÊwi´ciç si´ Jej Sercu”.

Rok Eucharystyczny
My, naczynia gliniane
Przepe∏niona ˚yciem, którego nie
jest d∏u˚ej w stanie powstrzymaç, ziemia
wybucha nagle jego bogactwem, budzàc
to, co zima czyni∏a spokojnym i nieruchomym.
Gdzie skrywa∏y si´ dotàd te kolory,
blade lub jaskrawe, które barwià teraz ∏àki, osza∏amiajàc swojà wonià? Gdzie spoczywa∏y zwini´te p∏atki tej ró˚y, które
rozchylajà si´ teraz swobodnie, w zmys∏owym i czarujàcym uÊcisku? Jak ta ga∏à˝,
na pozór uÊpiona i sucha, zdo∏a∏a ukryç te
wszystkie kiÊcie akacji, które wiszà z niej
teraz, nape∏niajàc powietrze s∏odyczà
i strojàc drzewo niczym pann´ m∏odà?
W te wiosenne dni wystarczy nieco
szerzej otworzyç oczy, by zajrzeç w g∏àb

tajemnicy, która zwykle wydaje nam si´
czymÊ oczywistym, a która przecie˚ za
ka˚dym razem ujawnia nowe sekrety. Natura jest ksi´gà, w której najwyra˝niej
odbija si´ oblicze Boga. Ka˚da pora roku
posiada swój w∏asny rytm, wyznaczany
MàdroÊcià, dzi´ki której ka˚da rzecz osiàga swojà dojrza∏oÊç, w doskonalej harmonii z innymi. Wszystko jest na swoim miejscu i pos∏usznie podà˚a za biegiem czasu,
w tajemniczy sposób zestrojone z tym, co
ka˚de stworzenie nosi ju˚ zapisane w sobie: z prawami, które rzàdzà jego wzrostem i prowadzà je do pe∏ni ˚ycia. Dlatego
tysiàce maków otwiera si´ teraz jednoczeÊnie, jak gdyby w tajemnej zmowie, rozpalajàc zbocze niedalekiego wzgórza, zaÊ
k∏osy, jeszcze m∏ode, ale ju˚ doÊç d∏ugie,
srebrzà pobliskie pole (co daje dziwny,
niezwyk∏y efekt: wydaje si´, ˚e noc zapomnia∏a zabraç ze sobà ros´). A jeszcze
sploty ga∏´zi i doskona∏a architektura liÊci,
a skrzyd∏a ptaków i tajemnicza równowaga
linii oraz kszta∏tów, która czyni je równoczeÊnie lekkimi i mocnymi...
Siedzàc w klasztornej kaplicy,
wczesnym porankiem pod koniec maja,
przez okno obok otwartego tabernakulum widz´, jak wstaje Êwit; i niby w podwójnym lustrze dostrzegam dwa s∏oƒca,
dwa ˝ród∏a ˚ycia, Êwiat∏a i ciep∏a, które
odbijajà si´ w sobie nawzajem: jedno to
stworzenie, drugie – jego Stwórca. W∏aÊnie w tej dzielàcej je przestrzeni dusza
powinna szukaç odpowiedzi na tak wiele
pi´kna i doskona∏oÊci. Nie jest to tylko
sprawa wiedzy czy sztuki: to kwestia mi∏oÊci, która wyp∏ywa z Bo˚ego serca
i objawia si´ nam w stworzeniu. To w∏aÊnie tutaj, przed Eucharystià, pytania
stajà si´ milczeniem, podziwem,
wdzi´cznoÊcià, znajdujàc swà odpowied˝. W tym Bogu, który stoi przede
mnà, ukryty w tajemnicy kawa∏ka chleba, streszcza si´ ka˚de istnienie, które od
Niego pochodzi i do Niego wraca, poniewa˚ w Bogu zawierajà si´ ka˚de narodziny i ka˚da Êmierç, ka˚da forma i ka˚da
treÊç... To tutaj b∏´kit nieba, rozpostarty
za szybà, odbija si´ w mojej duszy i rozjaÊnia jà, dajàc jej otuch´ i pociech´.
W miar´ jak pisz´, s∏oƒce zalewa mnie
blaskiem, zmieniajàc w jasny dzieƒ to, co
przed chwilà by∏o tylko ciemnoÊcià.
W miar´ jak si´ modl´, Jezus Eucharystyczny ofiaruje mi Siebie, wype∏niajàc
to, co po przebudzeniu wydawa∏o si´ puste
i pozbawione sensu. Nie musz´ nic robiç,
a jedynie trwaç tak, w zawierzeniu; i podczas gdy w tej cz´Êci Êwiata ludzie zaczy-
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najà otwieraç oczy, pozwalam, aby Bóg
zajà∏ si´ Êwiatem, który nosz´ w sobie,
mojà przesz∏oÊcià i tera˝niejszoÊcià, osobami, które mnie kochajà i które proszà
mnie o pomoc, wczorajszymi sprawami
i planami na dzisiaj... Wszystko na pozór
nieruchome, a jednak w ruchu, poruszane niewidzialnym ˚yciem, wyp∏ywajàcym nieustannie z ∏ona PrzenajÊwi´tszej
Trójcy, która wszystko tworzy, wszystko
∏àczy, wszystko przyciàga do siebie. Jak
w taƒcu, jak w zabawie w kó∏ko.
Za kilka dni Zes∏anie Ducha Âwi´tego. Ju˚ czuje si´ Jego bliskoÊç. W moim sercu przenikajà si´ nawzajem cierpliwe oczekiwanie i dr˚àca niecierpliwoÊç,
umocnione pewnoÊcià, ˚e Duch Âwi´ty
obudzi w ludziach wiosn´, wydobywajàc
z ka˚dej duszy zasoby ˚ycia i pi´knoÊci,
które ka˚dy nosi w sobie, a które tkwià
uÊpione g∏´boko w ka˚dym z nas. Jak ziemia stroi si´ w owoce i kwiaty, we wonie
i smaki, tak˚e i my mo˚emy ustroiç nasze
otoczenie, jeÊli pozwolimy, aby Duch
Âwi´ty przemówi∏ przez nas. Nasze cia∏a,
jak kosztowne szkatu∏ki, nie zawsze sà
Êwiadome skarbu, który si´ w nich kryje;
„naczynia gliniane” podpowiada Êw. Pawe∏, „aby sta∏o si´ widoczne, ˚e z Boga
jest owa przeogromna moc, a nie z nas”
(por. 2 Kor 4, 7-12).
Tchnienie Boga, które „unosi∏o si´
nad wodami” (por. Rdz 1, 2) chce dalej
kontynuowaç dzie∏o stworzenia, w nas
i poprzez nas. JesteÊmy jak instrumenty
d´te, które pragnie On przeniknàç Swoim oddechem, aby zagraç Êwiatu nowà
melodi´; ka˚dy wydaje inne brzmienie,
poniewa˚ ka˚dy ma niepowtarzalny
kszta∏t. Jeden jest tylko oddech: tchnienie Nauczyciela, które nas o˚ywia i ∏àczy
w harmonii, aby z naszego ˚ycia i naszej
wspólnoty uczyniç d˝wi´cznà jednoÊç.
Otworzywszy si´ wewn´trznie na ˚ycie,
które swobodnie wyp∏ynie z naszej istoty i rozleje si´ wokó∏ nas, zdziwimy si´
wtedy, widzàc takie bogactwo i ró˚norodnoÊç, i zapytamy w podziwie: gdzie
kry∏o si´ we mnie tyle pi´kna?
Stefania Consoli

Co Ty na to?
Kap∏ani w szkole Maryi
Kap∏ani cz´sto kierujà do wiernych
s∏owa Jezusa: „Przyjd˝cie do mnie

wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˚eni jesteÊcie, a ja was pokrzepi´!” (Mt. 11, 28)
S∏owa te jednak skierowane sà do
wszystkich, ∏àcznie ze s∏ugami Bo˚ymi –
kap∏anami. Wezwani tymi s∏owami ka˚dego roku na poczàtku lipca w Medziugorju gromadzà si´ ksi´˚a z ca∏ego Êwiata. Matka Bo˚a wzywa ich tu ku pokrzepieniu ducha. Matka wie jak bardzo utrudzeni s∏u˚bà sà Jej synowie i jak bardzo
sà obcià˚eni, po prostu gromadzi ich
w Swej szkole – w szkole pe∏nego oddania i nas∏uchiwania woli Bo˚ej.
W ten sposób mo˚emy powiedzieç,
˚e Medziugorje sta∏o si´ centrum rehabilitacyjnym dla ksi´˚y, miejscem przemiany. Ksi´˚a znajdujà tu swój dom.
Przebywajà tu u Matki. I jakby wraca∏y
wspomnienia z dzieciƒstwa. Jakby w kap∏anach rozbrzmiewa∏y ponownie s∏owa,
które s∏yszeli od swoich matek: Synu jesteÊ g∏odny? Synu, masz jakiÊ problem?
Czy dobrze si´ czujesz? Takie pytania zadaje matka. W istocie pytania zadaje mi∏oÊç, która trwa wiecznie i nie ma granic.
Mi∏oÊç t´ odczuwajà ci, którzy od
wielu lat przyje˚d˚ajà tu do Matki.
W g∏´bokim zaufaniu kontynuujà niegdyÊ
rozpocz´tà rozmow´, podejmujà nowe tematy, zdejmujà ze swoich barków narzucone ci´˚ary Êwiata. Matka widzi rany
swych dzieci. Matka pociesza i daje rady.
Dlatego nie jest niczym niezwyk∏ym, ˚e
liczni ksi´˚a mówià, ˚e w∏aÊnie w Medziugorju poznali si∏´ swego powo∏ania
i wybrania. Tu, stajà jakby przy wiecznym ˝ródle swego powo∏ania i czujà wielkoÊç s∏u˚by kap∏aƒskiej. W czasie, gdy
czyni si´ wszystko by odsunàç ich na margines dzisiejszego Êwiata, Matka Bo˚a
wzywa ich i przygotowuje do nowych misji. Matka czuwa nad swymi synami i podaje im Swoje r´ce, prowadzàc do Jezusa.
Kap∏an, w szkole Maryi, powraca do korzeni i ˝róde∏. Tak odnawiana jest to˚samoÊç wybrania do s∏u˚by, do której przepustk´ daje Jezus Chrystus.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
24 rocznica Objawieƒ. Mszy Êw.
wieczornej 24 czerwca przewodniczy∏
o. Slavko Soldo prowincja∏ wraz ze 163
kap∏anami. Od 22.00-23.00 odby∏a si´
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu na

o∏tarzu polowym, a od 23.00-6.00 adoracja cicha w koÊciele. W dzieƒ rocznicy
wieczornej Mszy Êw. przewodniczy∏ proboszcz o. Branko Rados razem z Mons.
G. M. D. Ottathengil, bpem diecezji Bathery, Kerala, India, i z Mons. J. G. Nteziryayo, bpem emerytowanym diecezji
Uvira, Kongo wraz z 205 kap∏anami. Po
Mszy Êw. pob∏ogos∏awi∏ nowà koron´
dla figury Matki Bo˚ej, która z tej okazji
zosta∏a wyniesiona na o∏tarz polowy.
Korona jest darem Hiszpanów, którzy
w 2001, na XX lecie objawieƒ podarowali dla sanktuarium Wielkà Monstrancj´. W tych dwóch dniach Msze Êw. By∏y celebrowane w 15 j´zykach i rozdano
ok. 40.000 komunii Êw. Dziesiàtki kap∏anów godzinami s∏u˚y∏o sakramentem
spowiedzi. Grupa francuskich naukowców podczas objawienia prowadzi∏a badania na widzàcych Ivanie i Marii, którzy byli wspólnie na objawieniu.
Dzi´kujemy Gospie za 24 lata objawieƒ, za Jej wiernoÊç, Bogu za niezliczone ∏aski, ktore poprzez Medziugorje rozlewane sà na ca∏y Êwiat i pozostajemy
w jednoÊci modlitewnej.
Or´dzie dla Mirjany 02.07.05r.
„Drogie dzieci, jako Matka ciesz´ si´
z waszego powodu, poniewa˚ jako Matka
wzywam was i przynosz´ wam mojego
Syna, mojego Syna a waszego Boga.
OczyÊcicie swoje serce, pochylcie g∏ow´
przed waszym jedynym Bogiem, sprawcie, aby moje macierzyƒskie serce wype∏ni∏o si´ radoÊcià”.
Objawienie dla Ivana pod Niebieskim Krzy˚em 8 lipca 2005r., oko∏o
godz. 22.00. „Drogie dzieci, równie˚
dzisiaj wzywam was w tym czasie, do
szczególnej modlitwy o pokój! POKÓJ,
POKÓJ, POKÓJ. Drogie dzieci… niech
nastanie pokój… dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie!”
Jak donosi KAI – 01.07.2005 r.
w Rzymie, watykanista, dziennikarz mediolaƒskiego „Il Giornale” Andrea Tornielli, ujawni∏ nieznane szczegó∏y pontyfikatu Jana Paw∏a II zwiàzane z wydarzeniami w Civitavecchia. W czerwcu
1995 r. Jan Pawe∏ II modli∏ si´ przed figurkà Matki Bo˚ej Królowej Pokoju
z Civitavecchia, na twarzy której kilka
miesi´cy wczeÊniej pojawi∏y si´ czterokrotnie krwawe ∏zy. Posiada on kopi´
sprawozdania z tego wydarzenia, sporzàdzonego pi´ç lat pó˝niej i podpisanego
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przez samego Papie˚a. Sprawozdanie
przygotowa∏ ordynariusz Civitavecchia
biskup Girolamo Grillo, który poczàtkowo sceptycznie odniós∏ si´ do „cudu”,
majàcego miejsce w lutym 1995 r. Jan Pawe∏ II prosi∏ go, by zmieni∏ zdanie i przyniós∏ mu któregoÊ dnia do Watykanu cudownà figurk´, przywiezionà przez jednego z wiernych z Medziugorja. Papie˚ modli∏ si´ przed nià i na∏o˚y∏ na nià swój ró˚aniec. Mia∏o to miejsce 9 czerwca 1995
r. Jan Pawe∏ II 20 pa˝dziernika 2000 r.
zgodzi∏ si´ w∏asnor´cznie podpisaç sprawozdanie, sporzàdzone przez bp Grillo.
X Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla
kap∏anów odby∏y si´ od 4 – 9 lipca.
Obecnych by∏o oko∏o 300 kap∏anów z 26
krajów. Temat: „Eucharystia i Maryja –
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!” (J 2, 5). G∏ównym wyk∏adowcà
by∏ o. Zvjezdan Liniç, OFM, prowadzàcy rekolekcje w domu rekloekcyjnym
„Tabor” w Samoborcu k/Zagrzebia. Jak
co roku kap∏ani w godzinach porannych
udali si´ na Podbrdo i Kri˚ewac, oraz na
grób o. Slavko, a wieczorem uczestniczyli w nabo˚eƒstwie. Mszy Êw. na rozpocz´cie przewodniczy∏ o. Mario Knezoviç, a na zakonczenie o. Tomislav Pervan. Spotkanie by∏o t∏umaczone na 9 j´zyków. Odpowiedzialnym za przygotowanie by∏ o. Ljubo Kurtoviç.
W uroczystoÊç Bo˚ego Cia∏a 26 maja Medziugorje odwiedzi∏ Milan Bandiç, który w ostatnich wyborach zosta∏
wybrany prezydentem miasta Zagrzebia. W wywiadzie dla radia „Mir” Medziugorje powiedzia∏: „Przyjecha∏em podzi´kowaç Bogu i Matce Bo˚ej za wszystko, a przede wszystkim za zdrowie po roku 2003. Chcia∏em równie˚ odwiedziç
franciszkanów, który cierpliwie pracujà
dla Ojczyzny i ca∏ego Êwiata. Jako osoba
wierzàca znajduj´ si´ gdzieÊ pomi´dzy VI
a VII stacjà Drogi Krzy˚owej”.

Pobratymstwo
Wyrzeczenie
Rocznic´ objawieƒ zapowiedzianà
w poprzednim or´dziu, Królowa Pokoju obdarowa∏a swoim macierzyƒskim
sercem, które dzi´kuje za ka˚dà ma∏à
i wielkà ofiar´, za ka˚de wyrzeczenie
i modlitw´ w Jej intencjach. Przystaj´

przed s∏owami podzi´kowania. Ta Jej pokorna wdzi´cznoÊç zmusi∏a mnie do medytacji. MyÊl´, ˚e w tym przypadku nie
chodzi o dobre wychowanie, albowiem
akcent jest postawiony na znaczenie wa˚noÊci ofiary. Akcent jest postawiony na
pos∏uszeƒstwo i odpowied˝ na wezwanie,
aby przez post i modlitw´ zmieniaç Êwiat.
„DziÊ dzi´kuj´ wam za ka˚dà ofiar´”.
JesteÊmy Êwiadkami postów i modlitwy
w intencji Matki Bo˚ej. Przed naszymi
oczami przesuwa∏y si´ d∏ugie kolumny
pieszych pielgrzymek, wielu pielgrzymów sz∏o boso. Ró˚aniec w r´kach utrudzonego i zm´czonego pielgrzyma stanowi∏ najpi´kniejszy widok na naszych drogach. Te spalone s∏oƒcem twarze pragn´∏y nie tylko wody do picia, lecz Matki.
Ka˚dy z nich sk∏ada∏ swojà ofiar´ i swoje
utrudzenie w intencjach Matki, która ju˚
od dwudziestu czterech lat wyzwala nas
z egoizmu i uczy nas byç dla innych. Z∏o˚yç z siebie ofiar´ dla drugiego, to najpi´kniejszy motyw ewangeliczny.
Ile modlitw, ile spowiedzi i ilu spowiedników k∏ad∏o swoje r´ce na g∏owy
swoich penitentów, aby pomóc im wyjÊç
z mroku Êmierci ku Êwiat∏u ˚ycia. Ilu˚
pielgrzymów godzinami ws∏uchiwa∏o si´
w kazania g∏oszone w j´zyku, którego
nie rozumieli. Oni nie mieli poczucia
straty czasu, poddawali si´ dzia∏aniu ∏ask
sp∏ywajàcych na nich kaskadami. S∏oƒce
dopieka∏o, a hercegowiƒskie kamienie a˚
parzy∏y. Wiele stóp ofiarnych pielgrzymów pokry∏o si´ bàblami. Te tysiàce
osób nie traktowa∏o siebie jako turystów
lubiàcych chodzenie po górach. To byli
prawdziwi pàtnicy, którzy zawsze majà
co ofiarowaç i zawsze mogà daç z siebie
wi´cej. Skrwawione stopy pielgrzymów,
które mo˚e wczeÊniej nigdy nawet nie
dotkn´∏y go∏ej ziemi, stàpajàc z kamienia
na kamieƒ, nios∏y ich do samego krzy˚a,
do figury Matki Bo˚ej w miejscu pierwszych objawieƒ Królowej Pokoju. Te
zranione stopy stanowi∏y ofiar´ w intencjach Matki Bo˚ej, aby zatrzymaç tych,
którzy kroczà ku przepaÊci, wprost w otch∏aƒ z∏a. Wiele palców przebiera∏o ziarenka ró˚aƒca, zanoszàc modlitw´ sercem w intencjach Królowej Pokoju. Te
modlitwy i ofiary sk∏adane by∏y za tych,
którzy sà odpowiedzialni za zbudowanie
lepszego Êwiata. Ile˚ potu zosta∏o wylane
w intencjach Królowej Pokoju, ile by∏o
wyrzeczeƒ, ile ofiar. Matka wpatrzona
w swoje dzieci zebrane ze wszystkich zakàtków Êwiata, przemówi∏a s∏owami mi∏oÊci: dzi´kuj´ wam za ka˚dà ofiar´!

„Wzywam was, drogie dzieci, byÊcie
byli moimi aposto∏ami pokoju i mi∏oÊci”.
Aposto∏ to cz∏owiek, który zosta∏ wybrany
i pos∏any. On nie mówi i nie wyst´puje
w swoim imieniu, lecz w imieniu tego,
który go pos∏a∏. Zaiste, a˚ mi∏o myÊleç
o tych, których Bóg posy∏a. Sà ludzie, których inni ludzie posy∏ajà w celu wype∏nienia jakiegoÊ zadania. Natomiast imion
Chrystusowych aposto∏ów historia nie
wymazuje, ani te˚ czas nie jest w stanie
ich zatrzeç. One si´ ostojà. Królowa Pokoju mówi, ˚e jesteÊmy Jej aposto∏ami.
Mówi co mamy czyniç w Jej imieniu. Mamy nieÊç i rozdawaç innym mi∏oÊç i pokój, którego tak bardzo brakuje Jej dzieciom. Zadaniem aposto∏a jest g∏oszenie
Dobrej Nowiny poprzez Êwiadectwo w∏asnego ˚ycia. A wi´c byç aposto∏em Maryi, to wielka ∏aska i zaszczyt. Niech ten
fakt nape∏ni wasze serca s∏odyczà i uÊwiadomi wam, ˚e Maryja naprawd´ wybra∏a
ka˚dego z was na swego aposto∏a. Aposto∏owi przystoi naÊladowaç Jej Syna i Jej
dzieci – Êwi´tych Paƒskich. Pokój i mi∏oÊç nie rozchodzi si´ na podobieƒstwo fal
radiowych, nie p∏ynie korytami jak woda
w rzekach, lecz rozsiewa si´ i wzrasta
w sercach ludzi, którzy umierajà dla siebie, którzy ca∏kowicie oddajà si´ Jezusowi, którzy we wszystkim, co czynià i co
ich spotyka, akceptujà wol´ Bo˚à. To jest
w istocie ten nast´pny krok, do którego
wzywa nas Dziewica Maryja.
„Módlcie si´, aby Duch Âwi´ty oÊwieca∏ was i prowadzi∏ drogà Êwi´toÊci”. To
jest jedyna droga, bo innej nie ma. To jest
droga ofiary i wszelakich wyrzeczeƒ, to
jest droga modlitwy i sakramentów.
Drodzy bracia i siostry! Tym to or´dziem rozpocz´liÊmy dwudziesty piàty
rok obecnoÊci Królowej Pokoju. Nasz
apostolat ponownie zosta∏ zaakcentowany. Wype∏niajmy go, wi´c z ca∏à gorliwoÊcià i oddaniem. W dzieƒ rocznicy objawieƒ nastàpi∏ cud uzdrowienia Sylwii
z Padwy. Podczas modlitwy jednej z grup
modlitewnych, dziewczyna odczu∏a dzia∏anie ∏aski i us∏ysza∏a g∏os „Wstaƒ i id˝”.
Wsta∏a z wózka inwalidzkiego i zacz´∏a
normalnie chodziç, Êwiadczàc o ∏asce
uzdrowienia. Niech ta ∏aska wydarzy si´
ka˚demu z nas. Niech Matka NajÊwi´tsza
uzdrowi nas na tyle, byÊmy mogli wstaç
i pójÊç jako Jej aposto∏owie, niosàc ka˚demu pokój i mi∏oÊç. Ogromna rzesza
pielgrzymów obecna na rocznicy objawieƒ sprawi∏a, ˚e nasze serca nape∏ni∏y
si´ wdzi´cznoÊcià i prawdziwym zachwytem. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˚e my
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równie˚ do∏o˚yliÊmy swojà cegie∏k´ do
Jej dzie∏a. Wytrwajmy w tym naszym
wspania∏ym powo∏aniu. ˙ycz´ wam mi∏ych, wype∏nionych ∏askami wakacji
i pi´knego letniego wypoczynku. Wypocznijcie dobrze aposto∏owie Maryi.
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – za owocne
spotkanie Papie˚a Benedykta z m∏odzie˚à ca∏ego Êwiata w Kolonii, aby m∏odzi
us∏yszeli or´dzie KoÊcio∏a i poznali Jezusa; – o powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne.
O b∏ogos∏awieƒstwo dla KoÊcio∏a poprzez nowe i Êwi´te powo∏ania; – za naszà modlitewnà rodzin´ „Nawiedzenie”,
aby wzrasta∏a wedle woli Maryi i rozszerza∏a si´ na ca∏y Êwiat, szczególnie zaÊ
módlmy si´ za nowopowsta∏e wspólnoty. Niech Pan obdarzy ich odwagà
i umocni na drodze.
Drodzy bracia i siostry, ka˚dego
z was polecam Królowej Pokoju i modl´
si´ za ka˚dego z was, abyÊcie wytrwale
˚yli wed∏ug Jej or´dzi. Przyjmijcie serdeczne i braterskie pozdrowienia
wasz oddany o. Jozo

Ka˚dego dnia jest
Bo˚e Cia∏o
Ziemia Obiecana
Od wiosny 2002 roku, kiedy zostaliÊmy to zaproszeni przez o. Jozo Zovko do udzia∏u w Modlitewnym Pobratymstwie, w tym roku pod koniec maja,
Polacy ju˚ po raz czwarty uczestniczyli
w dorocznym Zje˝dzie.
Niewielka grupa z∏o˚ona z 23 osób
stanowi∏a reprezentacj´ grup modlitewnych z ca∏ego kraju, od pó∏nocy (Gdynia,
Gdaƒsk, Rydzewo), poprzez centrum
(Warszawa, Nadarzyn, Radomsko), na
po∏udnie przez Kraków, do miejscowoÊci górskich (KroÊcienko, Ochotnica
Dolna, Szczawnica), od wschodu (Lublin, Ostro∏´ka) po zachód (Kostrzyƒ).
W czasie naszego pobytu w Medziugorju wypada∏a UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa.
Chcia∏abym si´ podzieliç z wami moimi
prze˚yciami zwiàzanymi z jej obchodzeniem w tej szczególnej parafii.
Jak wi´kszoÊç was zapewne wie, Bo˚e Cia∏o, nie wsz´dzie jest dniem wolnym od pracy. Tam gdzie nie jest Êwi´tem obowiàzujàcym, obchody przenosi
si´ na niedziel´ po uroczystoÊci Trójcy
Âwi´tej. W Medziugorju, w którym tydzieƒ sk∏ada si´ z samych „niedziel”, da-

∏o si´ jednak zauwa˚yç ró˚nic´. Tego
dnia na nabo˚eƒstwie wieczornym w koÊciele i wokó∏ niego zgromadzi∏o si´ jeszcze wi´cej wiernych. Szczególnie du˚o
by∏o rodziców z ma∏ymi dzieçmi. Wyd∏u˚y∏y si´ te˚ kolejki przed konfesjona∏ami.
Dla nas niezwyk∏e by∏o tak˚e i to, i˚
po raz pierwszy mogliÊmy, korzystajàc
z radioodbiorników uczestniczyç w liturgii, s∏uchajàc na ˚ywo t∏umaczenia w j´zyku polskim. Bardzo g∏´boko dotkn´∏y
mnie s∏owa homilii, którà kap∏an rozpoczà∏ od przywo∏ania dramatycznego wydarzenia, jakie mia∏o miejsce w historii
Francji. Otó˚ ktoÊ wystàpi∏ z inicjatywà
uczczenia Roku Jubileuszowego (daty
niestety nie pami´tam), przez udzia∏
dzieci w pielgrzymce do Ziemi Âwi´tej.
Inicjatywa bardzo si´ spodoba∏a, zg∏osi∏o
si´ wielu ch´tnych. Znale˝li si´ równie˚
– jak byÊmy dziÊ powiedzieli – sponsorzy. W oznaczonym dniu na kilka, przygotowanych wczeÊniej statków wsiad∏y
dzieci pe∏ne oczekiwaƒ radosnych prze˚yç i odp∏yn´∏y w kierunku Ziemi Chrystusa. Jednak jak si´ pó˝niej okaza∏o, by∏
to podst´p. Statki wywioz∏y dzieci do
miejsc gdzie zosta∏y sprzedane do niewoli, nigdy wi´cej nie wróci∏y do swoich
domów i wszelki Êlad po nich zaginà∏.
Wydawaç by si´ mog∏o, ˚e historia ta nie
bardzo ma zwiàzek ze Êwi´tem, które
w∏aÊnie obchodziliÊmy. Jednak stanowi∏a ona doskona∏e t∏o do zobrazowania
dramatu wspó∏czesnego Êwiata, który
przypomina okr´t pe∏en rozbawionych
dzieci, oszukanych i przekonanych, ˚e
zmierzajà do Ziemi Obiecanej…
W trakcie komunii Êw., udzielanej
wzd∏u˚ murów koÊcio∏a mog∏am obserwowaç kruchoÊç z jakà Pan Jezus zst´puje z Nieba, pragnàc zamieszkaç w naszych
sercach. Wydawa∏o mi si´, ˚e wystarczy
nieco silniejszy podmuch wiatru, aby porwaç rozdawane przez kap∏anów Hostie.
Wracajàc na swoje miejsce w pobli˚u
konfesjona∏ów zrozumia∏am, ˚e tak naprawd´ ka˚dego dnia jest Bo˚e Cia∏o,
kiedy przyjàwszy Pana Jezusa do naszych
serc wychodzimy na ulice naszych miast,
miasteczek i wsi. Nie jesteÊmy tego Êwiadomi, ale w ten sposób Jezus chce przyjÊç
z pomocà biednym, oszukanym ludziom,
którzy nieÊwiadomi zagro˚eƒ p∏ynà nie do
Ziemi Obiecanej, ale zmierzajà w kierunku gdzie czeka ich niewola.
Po zakoƒczonej wieczornej Eucharystii z koÊcio∏a wyruszy∏a procesja.
Mog´ powiedzieç, ˚e prze˚yliÊmy coÊ
w rodzaju szoku, kiedy po wyjÊciu z ko-

Êcio∏a zobaczyliÊmy morze ludzi z zapalonymi Êwiecami, ˚adnych figur, sztandarów, dzieci sypiàcych kwiaty a nawet wydawa∏oby si´ niezb´dnego baldachimu.
Jedynie nag∏oÊnienie dzi´ki, któremu
mo˚na by∏o w∏àczyç si´ w modlitw´ oraz
uczestniczyç we wspólnym Êpiewie. Procesja z koÊcio∏a zmierza∏a ulicà w kierunku poczty, aby nast´pnie skr´ciç w prawo,
mi´dzy domy i pola. Tempo by∏o doÊç
szybkie, po upalnym dniu dla wielu osób
wyczerpujàce. W pewnym momencie
znalaz∏am si´ na czele procesji, w bliskiej
odleg∏oÊci za ojcem Ljubo, niosàcym Pana Jezusa w monstrancji. Spojrza∏am pod
nogi, które stawa∏y si´ coraz ci´˚sze i zobaczy∏am ziemi´ Chrystusa. Kiedy by∏am
w Ziemi Âwi´tej mówi∏am, ˚e przypomina mi Medziugorje, teraz mia∏am wra˚enie, ˚e jestem wÊród uczniów podà˚ajàcych za Jezusem drogami Galilei. MyÊla∏am, ˚e trzeba za Nim biec i byç jak najbli˚ej, aby nie straciç Go z oczu, by móc
us∏yszeç to, co do nas mówi. Podobne doÊwiadczenie by∏o udzia∏em innych Polaków, bo na koniec stanowiliÊmy – mo˚na
powiedzieç – g∏ówny peleton tego wyÊcigu. Szczególnie wzruszajàcy by∏ widok
naszego brata J´drzeja, majàcego problemy z poruszaniem si´. Gdyby na olimpiadzie dla niepe∏nosprawnych by∏a konkurencja – bieg za Monstrancjà – z pewnoÊcià zdoby∏by z∏oty medal. W swojej g∏upocie, na poczàtku procesji myÊla∏am, ˚e
Chorwaci od Polaków powinni si´ nauczyç, jak powinna wyglàdaç prawdziwa
procesja. Na koniec w∏aÊnie, dzi´ki temu
ubóstwu Êrodków zrozumia∏am, ˚e mo˚na
uczestniczyç w tysiàc razy pi´kniejszej
procesji i nie spotkaç ˙ywego Jezusa.
Ale to jeszcze nie wszystkie ró˚nice.
Kiedy zbli˚yliÊmy si´ do koÊcio∏a zobaczyliÊmy wszystkie drzwi zamkni´te.
Przed nimi ustawiony by∏ niewielki, przykryty bia∏ym obrusem stolik. Z jednej
strony kl´cza∏a siostra zakonna, a z drugiej franciszkanin z twarzami zwróconymi w kierunku zbli˚ajàcej si´ procesji.
Wyrazu ich twarzy nie zapomn´ do koƒca
˚ycia. Gdyby ktoÊ jeszcze do tej pory nie
rozumia∏, co si´ dzieje, to patrzàc w ich
oczy nie móg∏ mieç wàtpliwoÊci, ˚e oto
wyszli na spotkanie najbardziej oczekiwanego, najukochaƒszego, najwspanialszego GoÊcia. Na krótkà chwil´, Pan Jezus
zajà∏ miejsce na przygotowanym o∏tarzu,
aby po b∏ogos∏awieƒstwie ukryç si´
w Êwiàtyni, której drzwi dla wiernych pozosta∏y zamkni´te. Jednak nie by∏ to powód do smutku. Wydarzy∏o si´ coÊ prze-
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dziwnego, po upalnym dniu i blisko godzinnej procesji, której tempo jak ju˚
wspomina∏am by∏o doÊç szybkie, rozpoczà∏ si´ prawdziwy karnawa∏. Radosnym
Êpiewom, przy akompaniamencie gitar,
nie by∏o koƒca. Patrzy∏am na utrudzonych
jak ja pielgrzymów, czu∏am jak rozpiera
mnie radoÊç, dodajàca niezwyk∏ych si∏.
MyÊla∏am o m∏odych, na dyskotekach,
którzy dla dobrej zabawy potrzebujà alkoholu czy narkotyków, o m∏odych, którzy
myÊlà, ˚e p∏ynà do ziemi obiecanej. (cdn)
Majka

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem.
Homilia – sobota 3.07.04r.

G∏osiç Baranka Ofiarnego
Do Mszy Êw. zawsze trzeba si´ przygotowaç. Naszym przygotowaniem jest
uwolnienie si´ od wp∏ywu z∏a, od wp∏ywu
szatana, poÊwi´cajàc si´ Niepokalanemu
Sercu Maryi, aby ca∏kowicie nale˚eç do
Jezusa. My kap∏ani, z wyciàgni´tymi r´kami, b´dziemy modliç si´ o wasze uwolnienie, a wy pami´tajcie o tym, ˚e jesteÊcie narz´dziami, kana∏ami poprzez, które
mo˚e zostaç uwolnionych wiele innych
osób, z którymi jesteÊcie w kontakcie duchowym, których „dotykacie”.
Ca∏a nasza droga ma 3 punkty: –
wejÊcie w ˚ycie Niepokalanej; – ofiarowanie si´; – wejÊcie w zjednoczenie
z Bogiem, jednoÊç z Bogiem doprowadzi
nas do jednoÊci mi´dzy lud˝mi.
Co znaczy „wejÊcie w niepokalanoÊç”? Oznacza to wejÊcie w cnoty Matki Bo˚ej, bycie, trwanie przed Bogiem
w szczeroÊci. Wtedy Bóg widzi, co w nas
ma oczyÊciç i my to widzimy, On nas
oÊwietla. Bycie pokornym, bycie cierpliwym, bycie pos∏usznym. Bycie niepokalanymi nie znaczy bycie doskona∏ymi,
ale oznacza patrzenie Bogu w twarz, nie
oszukiwanie samego siebie. Mo˚emy
byç wielkimi grzesznikami, ale szczerymi. Wtedy Bóg nas prowadzi dalej. Prowadzi nas wed∏ug naszej odpowiedzi
i tego, co On przygotowa∏. Bycie niepokalanymi oznacza wejÊcie w zachowanie
takie jak Maryi przed Bogiem; pragnienie takiego ˚ycia, takiego zachowania.
Szatan nie mo˚e nas wtedy dotknàç, mo-

˚e jedynie, kiedy Bóg mu na to pozwoli,
a my mo˚emy zobaczyç to, co powinniÊmy wyrzuciç z siebie, w ten sposób jesteÊmy umacniani.
My, we Wspólnocie, ofiarujemy
swoje ˚ycie przez Niepokalane Serce
Maryi. Maryja zakrywa nasze s∏aboÊci.
Ka˚dej soboty i przed ka˚dym Êwi´tem,
odprawiamy Msz´ Êw. dla uczczenia Maryi i ofiarujemy si´ wed∏ug Jej intencji.
Im bardziej wchodzimy w Jej intencje,
tym bardziej uwalniamy si´ z wielu naszych intencji. Wtedy z ∏atwoÊcià wznosimy si´ do Boga. Wyrzekajàc si´ naszych intencji mówimy: Mamo Ty wiesz,
co mi jest potrzebne, Ty wiesz lepiej ode
mnie, co jest potrzebne mojej rodzinie, licz´ na Twà macierzyƒskà opiek´.
Dzisiejszego wieczoru t´ Msz´ Êw.
ofiarujemy wed∏ug intencji Matki Bo˚ej. Msza Êw. jest pe∏na, kiedy ofiarujemy si´, bo wtedy jednoczymy si´ z ofiarà Jezusa. Je˚eli jesteÊcie zdecydowani,
aby si´ ofiarowaç, aby wyrzec si´ szatana i wszelkiego z∏a, to w ciszy przyzywajcie wszystkich anio∏ów, archanio∏ów,
aby tutaj przybyli, wszystkich Aposto∏ów i ca∏y KoÊció∏ Tryumfujàcy. Równie˚ przyzywajcie dusze w czyÊçcu cierpiàce, aby mog∏y z nami si´ jednoczyç
i uczestniczyç. B´dziemy wszyscy razem, poniewa˚ Bóg pragnie wszystkich
zjednoczyç i wszyscy razem powiemy
szatanowi, aby szed∏ precz!
Uczyƒmy teraz akt wyrzeczenia
si´. Wyrzekam si´ szatana. Wyrzekam si´
wszystkich dzie∏ jego. Wyrzekam si´ ka˚dego grzechu. Wyrzekam si´ posiadania
przez szatana. Ca∏kowicie nale˚´ do Jezusa przez NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´.
O Matko NajÊwi´tsza, Tobie ofiaruj´ ten lud, te dzieci, Twoje dzieci. Popatrz na nie. Jest nas tutaj oko∏o szeÊçdziesi´ciu. Popatrz na KoÊció∏ Powszechny,
poniewa˚ my pragniemy byç tà mi∏oÊcià
powszechnà. Popatrz na wszystkie narody, na wszystkich ˚ywych i zmar∏ych. Popatrz na naród polski. Popatrz na naród
w∏oski i chorwacki, i na inne narody, które w sposób szczególny ofiarujemy. Pragniemy, aby nasze ˚ycie by∏o kana∏em dla
wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi
potrzebujàcych i wszystkich ludzi dobrej
woli, aby nasze ˚ycie wyrzuca∏o z ludzi,
z narodów z∏e duchy, aby wyrzuca∏o ka˚de z∏o, aby wyrzuca∏o Êmierç i chorob´.
O NajÊwi´tsza Maryjo Panno przyjmij
nas tak, jak Twój Syn – Jezus. Pragniemy
odnale˝ç si´ w Nim i przyprowadziç
wszystkich innych, aby w Nim si´ odna-

le˝li. Obdarz nas ca∏à swojà mi∏oÊcià. Pragniemy Ci´, przyjàç jako naszà Matk´ –
Matk´ Boga, która w nas rodzi ˚ycie Bo˚e, a poprzez nas – pragniemy innym okazywaç Twoje oblicze i oblicze Twego Syna – Jezusa. Ofiarujemy Ci nasze narody,
powierzamy Ci wszystkich ludzi dobrej
woli, w sposób szczególny tych wszystkich, którzy si´ ofiarujà.
Panie Jezu nale˚ymy do Ciebie, jesteÊmy dyspozycyjni, aby oddaç swoje
˚ycie, tak jak Ty odda∏eÊ dla zbawienia
dusz. Przyjmij nas Panie, zjednocz nas
swà Ofiarà jako Najwy˚szy Kap∏an.
OczyÊç nas przez swojà Krew i wyrzuç
z nas, i z tych wszystkich, którzy zostali
nam powierzeni szatana i ka˚de z∏o. Id˝
precz szatanie, uciekaj przede wszystkim
z naszych myÊli, uciekaj z naszej duszy
i z naszego cia∏a, id˝ precz od tych
wszystkich, których ofiarowujemy, id˝
precz do g∏´bokoÊci piekie∏, ze wszystkimi swoimi przekleƒstwami, uciekaj od
ka˚dego sanktuarium, od ka˚dej Êwiàtyni. Oto znak Krzy˚a Pana, uciekajcie
wszystkie z∏e moce, zwyci´˚y∏ Lew
z pokolenia Judy, potomek Dawida – Jezus Chrystus. W imi´ Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego. Amen. ZdrowaÊ Maryjo ….
Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. ZdecydowaliÊcie si´ ofiarowaç
swoje ˚ycie i jesteÊcie Êwiadomi tego co
robicie. Wchodzicie w pos∏ug´ kap∏aƒskà.
Wasze Êpiewy i wasze modlitwy wyra˚ajà otwarcie si´ na drog´. Nikt na ziemi,
pod ziemià, a nawet i w niebie, nie móg∏
otworzyç Ksi´gi
zapiecz´towanej
jak pisze Êw. Jan
w Apokalipsie
5,3. Czy wiecie
Kto otwiera t´
Ksi´g´? Baranek Ofiarny. Waszà pos∏ugà
jest, aby proklamowaç t´ prawd´, wobec
wszystkich problemów, aby g∏osiç Baranka Ofiarnego, który otwiera Ksi´g´ ˙ycia.
Wasze ˚ycie powinno byç s∏u˚bà ku temu, aby przepowiadaç: wiar´, nadziej´
i mi∏oÊç. To Jezus jest Tym, który otwiera
Ksi´g´. JeÊli przepowiadacie ofiarujàc
wasze ˚ycie, jeÊli wasze wn´trze otwiera
Baranek Ofiarny, to otwiera si´ ono dla
wielu innych osób. Przez was przychodzà
inni i wielu dojdzie ku tej Prawdzie, a na
koƒcu szatan zrozumie swojà przegranà.
Tego wieczoru ta grupa ofiarowuje
si´ za naród polski. Ja razem z bractwami w∏oskimi, które tutaj sà obecne ofiarujemy si´ za naród w∏oski, wspólnoty
chorwackie, ofiarujà si´ za naród chor-
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wacki. Sà tak˚e osoby z innych narodów,
które si´ ofiarujà. Nikt nie mo˚e ˚yç tylko dla swego kraju. By∏by to egoizm.
˙yjemy dla ludu Bo˚ego, s∏u˚ymy Bogu
w narodzie, kochamy Boga w narodzie.
Takie jest znaczenie Ewangelii, kiedy Jezus pyta: „Szymonie – synu Jony, czy kochasz Mnie wi´cej ni˚ ci”. Nasze ofiarowanie si´ przewy˚sza wszystko. Kochamy Pana bardziej ni˚ ojca, matk´, m´˚a,
˚on´, dzieci. Kiedy wznosimy si´ do tej
Mi∏oÊci, wówczas mo˚emy kochaç Pana
w ojcu, matce itd. Z tej mi∏oÊci do Boga
tutaj na ziemi rodzi si´ ˚ycie. I dlatego
narody: polski, w∏oski, chorwacki nie ˚yjà dla siebie samych, ˚yjà dla Pana w innych i ofiarowujà si´ Panu dla innych.
JeÊli te 3 grupy ofiarujà si´ Panu jedna za
drugà, wówczas zaczyna wyp∏ywaç pot´˚na Mi∏oÊç Bo˚a. I w tej Mi∏oÊci spala
si´ wiele egoizmów, które znikajà. Kiedy
osoby wchodzà do tego koÊcio∏a, do amfiteatru, kiedy odczujà powiew Ducha
Âwi´tego i harmoni´ tego miejsca, to znikajà k∏ótnie, wojny. Je˚eli te 3 narody
powierzà si´ jako ofiara i wzniesiemy jà
do Boga, wówczas przez te narody b´dzie sp∏ywaç wielka pot´ga Mi∏oÊci Bo˚ej na koÊcio∏y lokalne. Ta moc b´dzie
osiàga∏a tak˚e inne obszary i coraz bardziej si´ b´dzie rozprzestrzeniaç.
Nie bójcie si´. Ofiarujcie si´, aby
wznieÊç si´ do Mi∏oÊci Bo˚ej. W Mi∏oÊci
Bo˚ej jesteÊcie wolni. Z Mi∏oÊci Bo˚ej
wyp∏ywa wszystko: wyp∏ywa modlitwa,
wyp∏ywajà wszelkie cnoty. W Mi∏oÊci
Bo˚ej mo˚ecie przechodziç przez ciemnoÊci, przez pustyni´, przez wszystkie zamieszania. JeÊli kochacie jakàÊ osob´,
wówczas potraficie przebiç wszystkie
mury, pokonaç wszelkie przeszkody. Kobiety, które posz∏y szukaç martwego Jezusa, znalaz∏y Go ˚ywego, bo Bóg nie umiera. Przez t´ waszà mi∏oÊç Bóg wskrzesi
dusze. On sprawi, ˚e dusze rozb∏ysnà. On
sprawi, ˚e umys∏y odnowià si´.
Cz´sto jesteÊcie s∏abi, wra˚liwi, bez
Êrodków, ale s∏u˚cie Jezusowi i myÊlcie
jak aposto∏owie, tak˚e jak ci, którzy poszli ∏owiç ryby. To mi∏oÊç pociàga. Ta
mi∏oÊç jest najlepszà modlitwà. Pos∏uchajcie Ewangelii: dzieci, czy macie coÊ
do jedzenia? Oni mówià – nie. Wówczas
Jezus przygotowuje posi∏ek. Jezus ˚ywi
nas tak, abyÊmy mogli Go kochaç jak
Szymon Piotr. W ten sposób, jeÊli kochamy Jezusa ponad wszystko, przez próby
wznosimy si´ do Niego, a On ˚ywi dusz´, ˚ywi równie˚ te wszystkie dusze,
w których Go kochamy. Dlatego mi∏o-

wanie Pana ponad wszystko, otwiera
przestrzeƒ dla dzia∏ania Bo˚ego i nic nie
mo˚e tego powstrzymaç.
Jezus liczy na nas i liczy na naszà
ofiar´ wspólnotowà, na ofiar´ wszystkich obecnych tutaj narodów. Kiedy Miros∏aw sprawuje msz´ Êw., ofiarowuje
tak˚e mnie, ofiarowuje was wszystkich.
Kiedy ja celebruj´, ofiaruj´ wszystkich,
wszyscy jesteÊcie ze mnà. Tam gdzie ka˚dy z was celebruje sercem, wszyscy jesteÊmy w tym sercu. I wszyscy: niebiosa,
ziemia i podziemia adorujà Jezusa Chrystusa. DoÊwiadczycie jak mi∏oÊç wzrasta,
pomna˚a si´. Odwagi. Droga jest otwarta.
JeÊli wydaje si´ wam zamkni´ta, wówczas b∏agajcie Baranka Ofiarnego, który
otwiera drog´. Ofiarujcie si´ Mu, przez
Serce Niepokalanej Maryi i wówczas
wszystkie drogi si´ otworzà. Amen.
Bo˚e jesteÊmy Twoimi dzieçmi. Ty
ofiarowa∏eÊ Swoje Serce dla nas. Ty ofiarowa∏eÊ Swojà Matk´ dla nas. Dzi´kujemy Ci, za Twojà Mi∏oÊç do nas. To Ty,
Panie Jezu, ofiarowa∏eÊ si´ za nas. Ty
przyjà∏eÊ ludzkie cia∏o i ca∏y ofiarowa∏eÊ
si´ za nas. Dzi´kujemy, gdy˚ w ten sposób
mo˚emy ofiarowywaç si´ Tobie w sposób
ciàg∏y. JeÊli nie mamy nic – mamy Ciebie.
I mo˚emy ofiarowywaç si´ Tobie zawsze.
Dlatego, ˚e Ty jesteÊ naszym Ojcem.
Dzi´kujemy Ci, Duchu Âwi´ty, który jesteÊ Mi∏oÊcià Ojca i Syna. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Ozdoby domowe
W serii artyku∏ów o zagro˚eniach
duchowym mówiliÊmy ju˚ o feng-shui,
b´dàcym w praktyce odmianà chiƒskiej
magii. „Odpowiednie” urzàdzenie
mieszkania ma jakoby zapewniç dobrobyt i szcz´Êcie. Akcesoria feng-shui
mo˚na znale˝ç nie tylko w sklepach z artyku∏ami ezoterycznymi, lecz tak˚e
w superamrketach i kioskach ruchu
i w budach odpustowych przy koÊcio∏ach, dobrze jest wi´c wiedzieç jak wyglàdajà, gdy˚ przewrotnoÊç z∏a próbuje
je przedstawiaç jako niewinne ozdoby,
które jednak majà spe∏niaç swoje zadanie. O tym, ˚e feng-shui jest odmianà
magii, najwymowniej Êwiadczà reklamy
produktów feng-shui, które mo˚na spotkaç dos∏ownie wsz´dzie: od folderów
reklamowych, po kolorowe czasopisma

dla kobiet, w telewizji, radio i w internecie. A oto kilka przyk∏adów:
Jakà funkcj´ w Feng Shui pe∏nià
dzwonki i lustra?
„Dzwonki wietrzne: rurkowe, metalowe,
bambusowe,
ostatnio nawet klatki
z ptaszkiem z dodatkiem rurek, sà nie tylko ozdobà, ale znakomitym sposobem zatrzymania lub blokowania z∏ej energii.
Aby dobrze dzia∏a∏y
nale˚y je dobrze usytuowaç, tak by niwelowa∏y wszystkie z∏e wibracje, nieÊwiadomie wnoszone do mieszkania. Dzi´ki nim
mo˚na o˚ywiç wiele rejonów, gdy˚ posiadajà natur´ ró˚nych ˚ywio∏ów w zale˚noÊci od materia∏u z jakiego sà zrobione, jakiego sà kszta∏tu, koloru i co symbolizujà.
Mo˚na je równie˚ powiesiç przy drzwiach
wejÊciowych tak, aby skrzyd∏o otwieranych drzwi uderza∏o za ka˚dym razem
w m∏oteczek dzwonka (lub w dzwonek),
powodujàc d˝wi´k, który rozproszy z∏à
energi´ przez co najbli˚sze otoczenie b´dzie czyste energetycznie, zdrowe i bezpieczne” – czy aby na pewno????.
Wiele osób nieÊwiadomych tych „zalet okultystycznych dzwonków” wiesza je
dla ozdoby lub dla wydawania d˝wi´ków. Dlaczego w takim przypadku nie
zawiesiç normalnego kszta∏tu dzwonków, które nie zawierajà elementów zagro˚enia duchowego?
Lustro bagua – bardzo silnie
remedium ochronne, odbijajàce
z∏à energi´, chroniàce dom i jego
mieszkaƒców. Zawiesza si´ je
ponad drzwiami, aby odp´dziç
z∏e duchy, odbiç energi´ zak∏ócajàcej twój dom w kierunku miejsca, skàd pochodzi np. „zatrute
strza∏y” skierowane w wejÊcie,
ostry naro˚nik sàsiadujàcego budynku skierowany w nasze wejÊcie, bliskoÊç fabryki, cmentarza, czy ostrych
kszta∏tów np. krzy˚a. Niektóre osoby zdo∏a∏y odeprzeç negatywne wibracje ha∏aÊliwych sàsiadów czy szczekajàcych psów
przez zawieszenie luster skierowanych
w stron´ ludzi i miejsc. Zawieszone nad
kasami w sklepach podwajajà zyski (???).
A jakà figurki?
Lwy stra˚nicy – ich zadaniem jest
strzec domu przed nap∏ywem z∏ej energii
„sha” lub przed lud˝mi o nieczystych za-
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miarach. Lwy powinny staç przed
drzwiami g∏owami w kierunku ulicy lub
na biurku skierowane w stron´ klienta po
obu stronach drzwi lub biurka. Nie powinny byç niczym zas∏oni´te. Figurek
nie wolno stawiaç bezpoÊrednio na ziemi, lecz na podwy˚szeniach by okazaç
im szacunek. Matka Bo˚a w Medziugorju od 24 lat nawo∏uje, aby okazaç
szacunek Biblii i postawiç jà na poczesnym miejscu, a w ka˚dà sobot´, szczególnie pierwszà i po wizytach ró˚nych,
nieprzyjaznych osób Êwi´ciç dom i obejÊcie wodà Êwi´conà. Nawo∏uje do u˚ywania sakramentaliów i noszenia rzeczy
poÊwi´conych jako znaku dla szatana, ˚e
nale˚ymy do Niej i do Boga – co wobec
Nieba znaczy z∏a energia??
Trzyno˚na ˚aba z monetà – przynosi szcz´Êcie i majàtek, jest dobrym dostawcà pozytywnej energii. Mo˚na
umieszczaç jà w ró˚nych miejscach, by
mno˚yç w∏asne bogactwo. Najlepszym
miejscem jest parapet, gdzie mo˚e od rana czerpaç pozytywnà energi´. Wieczorem nale˚y przekr´ciç figurk´ o 180” by
pobranym „bogactwem” mog∏a obdarowywaç mieszkaƒców – a co z maksymà,
˚e „pracà ludzie si´ bogacà”.
Smok chiƒski – przynosi sukces, pomyÊlnoÊç, bogactwo. To pot´˚ny symbol
dobrego losu. Posiadanie smoka w jakiejkolwiek cz´Êci domu przynosi pomyÊlnoÊç ca∏ej rodzinie. Dobrym miejscem
dla niego jest bliskoÊç wody (akwarium,
ma∏a kaskada). Nale˚y pami´taç, aby nie
sta∏ powy˚ej naszego wzroku.
Komplet 6 figurek Buddy (czy˚by
nie wystarczy∏a jedna??) – majà nie tylko znaczenie religijne, symbolizujà stosunek do Êwiata, do innych ludzi i samego siebie.
Jak z samych zapowiedzi reklamowych wynika akcesoria te nie sà oboj´tne
dla ducha, stawiajà si´ w miejsce Boga
i od nich ma zale˚eç nasz los, pomyÊlnoÊç. A przecie˚ do wolnoÊci wyswobodzi∏ nas Chrystus, w Nim jest nasze zbawienie i nie ma innego Imienia dla nas
ochrzczonych na ziemi, w którym jest nasze zdrowie, szcz´Êcie, wiecznoÊç. Dlatego nale˚y si´ zastanowiç nad kupowaniem, trzymaniem takich przedmiotów,
przyjmowaniem ich jako prezent lub dawanie w prezencie. Przyj´cie w swój dom
acesoriów feng – shui i przekonanie o ich
boskiej mocy staje si´ dla chrzeÊcijanina
zamkni´ciem serca na dzia∏anie Bo˚ej ∏aski i otwiera pole dla ingerencji z∏ych duchów. Jedna z rodzin pod wp∏ywem „do-

radczyni” pozdejmowa∏a w mieszkaniu
krzy˚e i Êwi´te obrazy, poniewa˚ one
przynoszà z∏à energi´! Wyra˝nie okazuje
si´ tutaj szataƒska przewrotnoÊç. Trzeba
wyra˝nie powiedzieç, ˚e feng – shui dla
chrzeÊcijanina staje si´ grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu!
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

Obory 2005
W sobot´ 9 lipca na Oborskie
Wzgórze przybyli pielgrzymi (ok.
4 tys.) na VI Ogólnopolski Wieczernik
Królowej Pokoju. Drogi i parkingi by∏y
zastawione autokarami i samochodami.
Na terenie wokó∏ koÊcio∏a, na dwóch
wzgórzach rozdzielonych g∏´bokim jarem – jak dolina Cedronu w Jerozolimie
– mogliÊmy zobaczyç ukoƒczonà Drog´
Krzy˚owà. Nowà, du˚à figur´ Matki
Bo˚ej z Dzieciàtkiem na r´ku ustawiono
na koƒcu równiny, na której gromadzà
si´ wierni.
Upalne s∏oƒce zmusza∏o do szukania
cienia. Wi´kszoÊç pielgrzymów jednak
zaj´∏a miejsce na Êrodku placu. Ró˚aniec
i Eucharystia. W spokoju i ciszy g∏oszone
konferencje i homilia. G∏ówna ich treÊç to
koniecznoÊç przyj´cia przemiany siebie,
jaka nast´puje w nas przez Êwiadome
prze˚ywanie wiary i zaanga˚owanie si´
w ˚ycie KoÊcio∏a i dzia∏alnoÊç spo∏ecznà,
co jest konsekwencjà modlitwy i przyj´cia Ewangelii. Ludzie zas∏uchani.
Ponownie po przerwie obiadowej
wszyscy powrócili na miejsce zgromadzenia. Przed adoracjà NajÊwi´tszego
Sakramentu lunà∏ ostry, ale ciep∏y
deszcz. Ojciec Piotr M´czeƒski patrzàc
od o∏tarza cieszy∏ si´ „prorokujàc” obfitoÊç ∏ask. W tej nowej, obmytej rzeczywistoÊci rozpocz´∏a si´ adoracja Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie. Kiedy tylko Pan Jezus w monstrancji niesiony w d∏oniach o. Piotra wyruszy∏ do nas,
oczekujàcych spotkania z Nim, wiele
osób otrzyma∏o dar „spoczynku”.
Jako „wielokrotny” pielgrzym do
Obór, pragn´ podzi´kowaç ojcom Karmelitom i ojcu Piotrowi za Oborskie
Wieczerniki: czas ∏aski i miejsce spotkania z Panem i Jego Matkà.
Irena
P. S. Homili´ ze spotkania przedstawimy w nast´pnym numerze Echa. W tym
numerze podajemy homili´ wyg∏oszonà
przez Ojca Prowincja∏a Karmelitów Dariusza Borek podczas nawiedzenia Relikwii Êw. Teresy.

Sàdzeni z mi∏oÊci
Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Nasze Sanktuarium oborskie prze˚ywa obecnie szczególny czas. Na wyjàtkowoÊç tego czasu sk∏adajà si´ trzy
wydarzenia. Po pierwsze kalendarz liturgiczny przewiduje dzisiaj wspomnienie,
a dla nas Karmelitów uroczystoÊç, Matki
Bo˚ej z Góry Karmel, a wi´c Matki Bo˚ej Szkaplerznej. Ponadto w tych dniach
goÊcimy w naszej Êwiàtyni relikwie wielkiej Êwi´tej Karmelu Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus Karmelitanki Bosej.
I w koƒcu w tym roku Karmelici w Oborach obchodzà Jubileusz 400-lecia obecnoÊci na ziemi oborskiej.
Karmelici od samego poczàtku,
kiedy powstawali na Górze Karmel
w Ziemi Âwi´tej obrali sobie Maryj´
za szczególnà patronk´, poddali si´ pod
Jej w∏adz´ i oddali si´ Jej opiece. Szczególnym znakiem opieki Maryi nad Zakonem jest Szkaplerz Âwi´ty. Tej opieki
Maryi Zakon doÊwiadcza∏ przez ca∏y
czas swojego istnienia, rozwijajàc si´ na
ca∏ym Êwiecie i wydajàc wielu Âwi´tych
w tym i Êw. Teres´ od Dzieciàtka Jezus.
To równie˚ dzi´ki Jej opiece Zakon jest
obecny dzisiaj, w ró˚nych swoich formach, na wszystkich kontynentach. Dzisiaj zauwa˚amy wzrost powo∏aƒ do naszego Zakonu szczególnie w Azji, Ameryce Po∏udniowej i Afryce. Nic te˚ dziwnego w tym, ˚e tak˚e i tutaj w Oborach
Karmelici od poczàtku zwiàzali swoje
losy w∏aÊnie z Maryjà, którà tutaj czcimy
w sposób szczególny w tajemnicach bolesnych. Âwiadomi takiej przemo˚nej
opieki Maryi wcià˚ przybywamy do tego
miejsca, do tego sanktuarium, aby u Maryi szukaç wsparcia i pociechy w naszych ˚yciowych trudnoÊciach.
Bracia i Siostry w Chrystusie Panu.
Dzisiaj do o∏tarza Chrystusowego przyprowadzi∏y nas dwie niewiasty Maryja
or´downiczka Szkaplerza Âwi´tego i Êw.
Teresa Karmelitanka. Mo˚e warto sobie
zadaç pytanie, czego my dzisiaj mo˚emy
i powinniÊmy si´ nauczyç od tych Êwi´tych niewiast? Z punktu widzenia czysto
materialnego Maryja i Teresa nie pozostawi∏y po sobie wiele, nie by∏y wielkimi budowniczymi, nie pozostawi∏y po sobie
wielkich Êwiàtyƒ, które moglibyÊmy dzisiaj podziwiaç A jednak ich postacie sà
wcià˚ aktualne, dlaczego? MyÊl´, ˚e dlatego i˚ potrafi∏y w swoim ˚yciu zrealizowaç to, co Êw. Pawe∏ zapisa∏ w Hymnie
o mi∏oÊci: „Gdybym mówi∏ j´zykami ludzi
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i anio∏ów, a mi∏oÊci bym nie mia∏, sta∏bym
si´ jak mied˝ brz´czàca albo cymba∏
brzmiàcy. Gdybym te˚ mia∏ dar prorokowania i zna∏ wszystkie tajemnice, i posiada∏ wszelkà wiedz´ i wiar´ takà, i˚ góry
bym przenosi∏, ale mi∏oÊci bym nie mia∏ –
by∏bym niczym. I choçbym rozda∏ na ja∏mu˚n´ ca∏à maj´tnoÊç, a cia∏o wyda∏ na
spalenie, lecz mi∏oÊci bym nie mia∏, nic mi
nie pomo˚e (…) Tak wi´c trwajà wiara,
nadzieja, mi∏oÊç, te trzy: najwi´ksza z nich
jest mi∏oÊç” (1Kor 13, 1-3; 13).
Maryja i Êw. Teresa w ca∏ym swoim
˚yciu kierowa∏y si´ mi∏oÊcià do Boga
i drugiego cz∏owieka. To w∏aÊnie kierujàc si´ mi∏oÊcià Maryja wypowiedzia∏a
swoje FIAT na wol´ Bo˚à chocia˚ wiemy, ˚e nie by∏a to dla Niej ∏atwa decyzja
i jak wielkie trudy i cierpienia z tym si´
wiàza∏y. Podobnie i Êw. Teresa ju˚ od
wczesnej m∏odoÊci kierowana mi∏oÊcià
do Chrystusa i do ludzi wypowiedzia∏a
swoje TAK na g∏os powo∏ania i wstàpi∏a
do Karmelitanek Bosych, poÊwi´cajàc
swoje ˚ycie pokucie i modlitwie za tych
wszystkich, którzy takiej ofiary potrzebowali. To w∏aÊnie dzi´ki tej mi∏oÊci owe
Êwi´te niewiasty, w które si´ dzisiaj wpatrujemy, wyda∏y obfite owoce swojego
˚ycia. Zadajmy sobie zatem pytanie: czy
i my w naszym codzienny ˚yciu staramy
si´ dzia∏aç z mi∏oÊci do Boga?
Znana jest nam doskonale prawda, ˚e
nie mo˚na kochaç Boga, którego si´ nie
widzi je˚eli nie kocha si´ cz∏owieka którego si´ widzi, z którym przebywa si´ na
co dzieƒ. Doskonale pami´tamy t´ scen´
z Ewangelii, w której Chrystus mówi
o Sàdzie Ostatecznym. Zauwa˚my kiedyÊ
podstawà naszej oceny b´dzie to, jacy byliÊmy dla innych, co zrobiliÊmy albo, czego nie zrobiliÊmy innym. Król s´dzia mówi bowiem: „By∏em g∏odny…By∏em
spragniony…By∏em nagi… By∏em chory… By∏em w wi´zieniu… Zaprawd´ powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliÊcie jednemu spoÊród najmniejszych, nie
uczyniliÊcie tego i Mnie” (Mt 25, 31-46).
Na sàdzie ostatecznym Bóg s´dzia b´dzie si´ upomina∏ o dobro i krzywd´,
które uczyniliÊmy drugiemu cz∏owiekowi. KiedyÊ, zatem b´dziemy sàdzeni
przede wszystkim z mi∏oÊci.
Z pewnoÊcià my wszyscy tutaj obecni
staramy si´ w naszym ˚yciu kierowaç mi∏oÊcià do Boga i drugiego cz∏owieka, ale
chyba jednak niewielu z nas mo˚e powiedzieç, ˚e umie tak naprawd´ kochaç ludzi.
Niewielu z r´kà na sercu mo˚e powiedzieç, ˚e zawsze jest dobrym dzieckiem,

ojcem, matkà, m´˚em, ˚onà, bli˝nim. Zbyt
cz´sto odkrywamy jak wiele nam niedostaje do pe∏nej mi∏oÊci i to nawet najbli˚szych. Mi∏oÊç to trudna sztuka i nieliczni
otrzymujà z niej ocen´ bardzo dobrà.
Najcz´Êciej pope∏niany b∏àd polega
na tym, ˚e kochamy danego cz∏owieka
za pó˝no. Kochamy wówczas, gdy go ju˚
zabrak∏o, gdy mi∏oÊç staje si´ bólem straconej szansy. Jak˚e cz´sto mà˚ odkrywa,
˚e nie umia∏ kochaç ˚ony dopiero wówczas, gdy ta od niego odesz∏a. Dziecko
uÊwiadamia sobie, ˚e nie umia∏o kochaç
rodziców dopiero wtedy, gdy staje nad ich
mogi∏à. Ale wtedy jest ju˚ za pó˝no. B∏àd,
którego nie da si´ ju˚ naprawiç tutaj na
ziemi. Pewien filozof trafnie zauwa˚y∏, ˚e
jednà z najwi´kszych tragedii wspó∏czesnoÊci jest fakt, ˚e rodzice majà dziÊ za
ma∏o dzieci, dzieci za ma∏o rodziców, ale
wzajemnie majà si´ zupe∏nie dosyç.
Staramy si´, zatem post´powaç w naszym ˚yciu kierujàc si´ mi∏oÊcià do cz∏owieka, ale cz´sto nam to nie wychodzi.
MyÊl´, ˚e dzieje si´ tak, dlatego ˚e ciàgle
uzale˚niamy mi∏oÊç od postawy drugiej
osoby, od spe∏nienia przez nià tego, czego
od niej oczekujemy. Ciàgle mamy do innych pretensje, unieszcz´Êliwiajàc przez
to zarówno ich, jak i siebie. Stàd te˚ ciàgle
spó˝niamy si´ z naszà mi∏oÊcià. Tylko
Bóg nigdy si´ nie spó˝nia z mi∏oÊcià. On
zawsze nas kocha niezale˚nie od naszej
postawy. I wcià˚ do nas wychodzi ze
swojà mi∏oÊcià mi´dzy innymi poprzez
sakramenty szczególnie Eucharysti´ i Pokut´, ale tak˚e poprzez naszà modlitw´,
która jest wielkim darem Bo˚ym.
Bracia Siostry w Chrystusie Panu
proÊmy dzisiaj Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi i Êw. Teresy o dar dobrej modlitwy o to, aby Bóg wla∏ w nasze serca ∏ask´ dobrej modlitwy. Amen.
O. Dariusz
P. S. Nagrania video lub DVD z obu
Spotkaƒ w Oborach mo˚na zamawiaç:
Józef Go∏´biowski, oÊ. Armii Krajowej
2/19, 87-600 Lipno, tel. 054-2874279.
Czas nagrania jednego spotkania
240min, cena za video 30z∏ (DVD 40z∏)+ koszty wysy∏ki.

Z Ziemi Âwi´tego
Szukajàc Prawdy
Tak jak wiele sanktuariów, równie˚
Medziugorje jest miejscem niezwy-

k∏ych wydarzeƒ! W ubieg∏ym miesiàcu,
kiedy „przez przypadek” znalaz∏am si´
w jakiejÊ pilnej sprawie w Bijakovici spotka∏am... Beniamina Bergera, mesjanistycznego ˙yda z Izraela, mojego przyjaciela. KiedyÊ w mojej Wspólnocie w Jerozolimie sp´dzaliÊmy ca∏e godziny na
modlitwie razem z nim i jego bratem Rubenem, rozmawialiÊmy o Bogu a on objaÊnia∏ nam Bibli´ wychodzàc od tekstu hebrajskiego. Wiele razy prze˚ywaliÊmy razem doÊwiadczenie uczniów idàcych do
Emaus, którzy po odejÊciu Jezusa mówili
do siebie: „Czy˚ nie pa∏a∏o w nas serce
kiedy objaÊnia∏ nam Pisma?”. Beniamin
zgodzi∏ si´ przekazaç nam swoje Êwiadectwo, oto niektóre fragmenty:
„Pochodz´ z religijnej rodziny ˚ydowskiej, mo˚e nie ultra-ortodoksyjnej,
ale jednak ortodoksyjnej. Moi rodzice
prze˚yli nazistowski obóz koncentracyjny. Mój ojciec pochodzi∏ z Niemiec
a matka z Austrii; zdo∏ali jakoÊ wyemigrowaç do Ameryki, natomiast wi´kszoÊç mojej rodziny zgin´∏a w OÊwi´cimiu. Ja i mój brat byliÊmy wychowani
przez ortodoksyjnych ˙ydów. By∏o nas
tylko dwóch.
W pierwszej po∏owie mojego ˚ycia
by∏em bardzo religijny, ale z up∏ywem
lat pojawia∏y si´ w moim sercu wàtpliwoÊci, zw∏aszcza w zwiàzku z historià
narodu ˚ydowskiego i tego, co musia∏
prze˚yç. Zadawa∏em sobie pytanie: „Jak
Bóg móg∏ pozwoliç na takie straszne rzeczy?” Kiedy ju˚ studiowa∏em na Uniwersytecie zdecydowa∏em si´ zostawiç
wszystko i pozostaç... no, mo˚e nie ca∏kiem ale prawie ateistà. MyÊla∏em: „Nie
mog´ wierzyç, ˚e Bóg naprawd´ istnieje
skoro pozwoli∏ na podobne rzeczy a poza
tym nigdy naprawd´ nie doÊwiadczy∏em
Boga”. Od tego momentu pozostawi∏em
wszystko i sta∏em si´ ca∏kowitym ateistà.
W jakiÊ czas pó˝niej przyjecha∏em do
Europy i zaczà∏em pracowaç w jednej
z pracowni architektonicznych w Danii.
Czu∏em ogromnà pustk´ w sercu. CzegoÊ
mi brakowa∏o i nic nie mog∏o wype∏niç
tej pustki. Sztuka i architektura bardzo
mnie interesowa∏y, wr´cz pasjonowa∏y,
ale to mi nie wystarcza∏o. Doszed∏em ju˚
do stanu rezygnacji i mówi∏em sobie:
„Nie wiem czy kiedykolwiek znajd´ to
czego szukam!”. Nie wiedzia∏em czego
mam szukaç, ale wiedzia∏em, ˚e ma to
jakiÊ zwiàzek z prawdà. W takim stanie
pozostawa∏em przez d∏u˚szy czas.
Na wiosn´ 1967 roku, pewnego dnia
po powrocie z pracy, kiedy czyta∏em jak
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zwykle gazet´, znowu zacz´∏y mnie nachodziç moje zwyk∏e myÊli o wierze i powiedzia∏em sobie: „Doszed∏em do takiego punktu w moim ˚yciu, ˚e ju˚ w nic nie
wierz´! To nie jest normalne, musz´ w coÊ
wierzyç!”. Ta myÊl bardzo mnie zaniepokoi∏a i pomyÊla∏em: „jeÊli musz´ w coÊ
wierzyç to chc´ wierzyç w coÊ co jest
prawdziwe! To zbyt ryzykowne wierzyç
w cokolwiek!” Problem w tym, ˚e nie
wiedzia∏em co by to mog∏o byç.
Kiedy tak sobie myÊla∏em nagle poczu∏em czyjàÊ obecnoÊç obok mnie
w pokoju. Niczego nie widzia∏em. Przestraszy∏em si´ troch´ bo doÊwiadcza∏em
czegoÊ takiego po raz pierwszy. By∏em
osobà bardzo racjonalnà (to doÊç typowe
dla ˙ydów). Wierzy∏em tylko w to, czego mog∏em dotknàç i co zobaczyç, w pozosta∏e rzeczy nie wierzy∏em. Ale w pokoju czyjaÊ obecnoÊç stawa∏a si´ coraz
bardziej intensywna. ObecnoÊç niewiarygodnie czysta, coÊ emanowa∏o niezwyk∏à czystoÊcià. Absolutnie bez jednej
plamki! (To nie by∏a rzecz, to by∏a osoba.
Ale na poczàtku powiedzia∏em coÊ, poniewa˚ zupe∏nie nie mog∏em tego zidentyfikowaç). To coÊ wype∏nia∏o pokój, by∏o jakby odczuwaniem Âwi´toÊci Boga
w tym pokoju. KtoÊ, kto absolutnie nie
by∏ przyzwyczajony myÊleç w taki sposób nie mia∏ poj´cia, co by to mog∏o byç.
Potem sta∏o si´ tak, jakby ktoÊ podszed∏
bardzo blisko do mnie z kluczem w d∏oni i w∏o˚y∏ go do mojego serca, przekr´ci∏ i otworzy∏ drzwi. Drzwi by∏y bardzo
grube, takie jak te, które sà w bankach
gdzie przechowuje si´ pieniàdze, jak
drzwi szafy pancernej. Oto, do czego by∏y podobne drzwi mojego serca. Kiedy
si´ otworzy∏y sta∏o si´ tak, jakby mi∏oÊç
tam wesz∏a wype∏niajàc ca∏kowicie moje
serce. Nie rozumia∏em tego, co mi si´
przydarzy∏o, ale zaczà∏em p∏akaç i d∏ugo
tak siedzia∏em. Wówczas Bóg do mnie
przemówi∏ a Jego g∏os brzmia∏ jakby wype∏nia∏ ca∏y WszechÊwiat. Powiedzia∏
mi: „Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba i twoim
Bogiem. Twoje ˚ycie jest jak ksià˚ka
otwarta przede Mnà, wiem wszystko
o tobie”. To by∏o bardzo pocieszajàce
dowiedzieç si´, ˚e Bóg istnieje i ˚e mówi
do mnie osobiÊcie, ale w tym czasie by∏o
to tak˚e przera˚ajàce. By∏em zadziwiony, ˚e Bóg jest Bogiem osobowym i ˚e
przychodzi do mnie w ten sposób. Dlaczego mnie si´ to przytrafi∏o? Nie wiedzia∏em! Poszukiwa∏em prawdy, ale ˚y∏em na swój w∏asny sposób.

W∏aÊnie w tym momencie zdarzy∏o
si´ coÊ jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. Z góry, z nieba us∏ysza∏em imi´
hebrajskie Jeszua, imi´ Jezusa po hebrajsku. Nie czyta∏em nigdy Nowego Testamentu, nie mia∏em wÊród przyjació∏ chrzeÊcijan i nigdy tak naprawd´ nie s∏ysza∏em,
˚eby ktoÊ mówi∏ o Ewangelii. To, co wiedzia∏em o Jezusie to by∏y jedynie rzeczy
us∏yszane w telewizji w okresie Êwiàt Bo˚ego Narodzenia, albo w filmach takich jak
„Szata”, ale tak naprawd´ tego nigdy nie
rozumia∏em. Czu∏em zawsze dyskomfort,
kiedy chrzeÊcijanie mówili o Syjonie,
o sprawach, które by∏y mi bliskie jako ˙ydowi, ale nigdy nie rozumia∏em, jaki by∏
zwiàzek mi´dzy nimi a nami. Ale w tym
dok∏adnie momencie, w którym otrzyma∏em Jego imi´, w tym w∏aÊnie momencie
wiedzia∏em ju˚, ˚e On jest Mesjaszem. On
jest Bogiem Izraela. To by∏o objawienie;
nie pochodzi∏o z pewnoÊcià z mojego umys∏u. Wiedzia∏em, ˚e to by∏a odpowied˝ na
moje pytanie, na wszystkie moje pytania.
Potem prze˚y∏em doÊwiadczenie, które trudno jest opisaç, ale myÊla∏em: „Skoro KtoÊ taki jak On przyszed∏ na Êwiat to,
co z Nim si´ sta∏o?” Wiedzia∏em, ˚e
Êwiat Go odrzuci∏ i ukrzy˚owa∏, gdy˚ On
sprzeciwia∏ si´ temu, co by∏o na Êwiecie.
I tak si´ to wszystko zacz´∏o...”. (cdn)

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 15 (cd)
SpotkaliÊmy si´ i modliliÊmy si´
z Marià: na jej twarzy odbijajà si´ pokora, czystoÊç i s∏odycz. B´dàc fryzjerkà,
nie przyj´∏a dobrej pracy w Mostarze, ale
chce pracowaç w domu i koÊciele a˚ do
koƒca objawieƒ. Potem ma zamiar wstàpiç do zakonu. Teraz odbywa dni skupienia u sióstr.
Ivan, któremu niezbyt sz∏a nauka,
ucz´szcza∏ do prywatnej szko∏y Êredniej,
a teraz pracuje w polu. Jakov, który przebywa u ojca w Sarajewie, ukoƒczy∏ oÊmioletnià szko∏´ podstawowà i pójdzie do
Êredniej w Citluk. Vicka leczy si´ w Zagrzebiu z powodu z∏ego stanu zdrowia.
Mirjana, która studiuje na Uniwersytecie w Sarajewie, by∏a w tych dniach w Medziugorju i mieszka∏a w rodzinnym domu
naprzeciwko Vicki. S∏ysza∏a przez pi´ç minut g∏os Matki Bo˚ej, nie widzàc jej jednak.
Wed∏ug niej Matka Bo˚a b´dzie si´ objawia∏a jeszcze przez pewien czas. Na pyta-

nie: kiedy spe∏nià si´ tajemnice? odpowiada: za naszego pokolenia. „A zatem jeszcze
w tym stuleciu?” zapytano jà. „Nie mog´
powiedzieç, ale czas ju˚ si´ zbli˚a. Módlcie
si´ za ateistów: nie wiedzà, co ich czeka”.
Wybra∏a ju˚ kap∏ana (o. Peter), którego powiadomi na trzy dni przed wype∏nieniem
si´ poszczególnych tajemnic. Na koniec
objawieƒ Matka Bo˚a ma pozostawiç bardzo pi´kny znak. Pozosta∏e tajemnice sà
bardzo powa˚ne, ale jeÊli b´dziemy si´ modliç i nawrócimy si´, cz´Êç z tego, co nas
czeka, mo˚e nas ominàç. 7 tajemnica zosta∏a z∏agodzona, ale nie przekreÊlona; 10 dope∏ni si´ nieodwo∏alnie.
„Czy nie przera˚a ci´ to, ˚e muszà
wydarzyç si´ takie rzeczy?”. Odpowiada:
„Kiedy o tym myÊl´, du˚o p∏acz´. 5 minut temu rozmawia∏am z o. Peterem
i oboje te˚ si´ pop∏akaliÊmy. Jeszcze nigdy Êwiat i KoÊció∏ nie prze˚ywa∏y takiego kryzysu, jak dzisiaj, i to na wszystkich
p∏aszczyznach. Sà to jednak równie˚
pi´kne czasy, poniewa˚ nigdy dotàd Matka Bo˚a nie by∏a tak blisko przy nas. Ciàgle jednak za ma∏o ludzi nawraca si´ i zyskuje w ten sposób ratunek”. DowiedzieliÊmy si´ ponadto, i˚ Mirjana przekaza∏a
o. Peterowi pewne daty. Tak˚e Vicka,
podczas ostatniego objawienia w domu,
odby∏a goràcà rozmow´ z Maryjà, która,
jak si´ zdaje, mówi∏a jej bardzo powa˚ne
rzeczy. Dziewczyna powtarza∏a: „tak,
tak” i by∏a przera˚ona. Wywiad z Mirjanà dostaliÊmy dzi´ki uprzejmoÊci zaprzyja˝nionych osób, które z nià rozmawia∏y.
Nasza grupa odwiedzi∏a te˚ Jelen´,
która odpowiedzia∏a na pytania dotyczàce
grupy modlitewnej: Maryja kieruje nià
od dwóch lat i b´dzie to robi∏a jeszcze
przez dwa kolejne! Na koniec powie, jak
mo˚na utworzyç podobne grupy tak˚e
gdzie indziej. Ju˚ teraz mo˚na jednak zastosowaç w praktyce to, co wiemy o dyskretnym i nieustajàcym kierownictwu Maryi za poÊrednictwem Jeleny. Dziewczyna
jest pe∏na rezerwy i nieÊmia∏a, ale oczy jej
p∏onà. Od przyjació∏ek z Mantui, które
przez tydzieƒ goÊci∏y w jej domu, dowiedzieliÊmy si´, ˚e jej ojciec, Grga, z∏oty
cz∏owiek, jest jej przewodnikiem duchowym. Dziewczyna nie wydoroÊla∏a jeszcze w pe∏ni, lubi ∏adne ubrania i rockowà
muzyk´. Pewnego razu Matka Bo˚a pokaza∏a jej dzieci, które umierajà z g∏odu
w Afryce, z powodu wojen w Azji i po
przedawkowaniu narkotyków w Ameryce, mówiàc, ˚e sà to trzy plagi wspó∏czesnego Êwiata. Aby je pokonaç, trzeba si´
modliç i poÊciç: zbyt ma∏o ludzi jednak tak
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robi: w∏aÊciwie tylko w Medziugorju traktuje si´ to powa˚nie. Tak si´ z∏o˚y∏o, ˚e po
tej rozmowie goszczàca u niej W∏oszka
da∏a Jelenie p∏yt´ „USA for Africa”, która
bardzo jej si´ spodoba∏a: wieczorem posz∏a na wzgórze, aby puÊciç jà Matce Bo˚ej. Nast´pnego ranka – opowiada W∏oszka – obudzi∏a mnie, mówiàc, ˚e Gospa
uÊmiechn´∏a si´ do niej. Jada bardzo ma∏o
i cz´sto wymyka si´ na gór´, tak˚e nocà,
rano zaÊ znajdujesz jà na kanapie.
Or´dzie z 4 lipca uzupe∏nia poprzednie, dotyczàce pokory w s∏u˚bie pielgrzymom i dzieleniu si´ z nimi swoimi doÊwiadczeniami. Teraz Maryja mówi o ufnoÊci, jakà powinni mieç, aby nie czuli
si´ niegodnymi roli, którà im wyznaczy∏a.
4 lipca: „Drogie dzieci! Dzi´kuj´
wam za ka˚dà ofiar´, którà z∏o˚yliÊcie.
Chc´ was nak∏oniç, byÊcie ka˚dà ofiar´ sk∏adali z mi∏oÊcià. Pragn´, abyÊcie
wy, którzy jesteÊcie bezradni, zacz´li pomagaç z ufnoÊcià, a Pan odda wam
w Swoim zaufaniu. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Jak taktowna jest macierzyƒska mi∏oÊç, która zawsze dzi´kuje!
I dalej: sk∏adajcie ka˚dà ofiar´ z mi∏oÊcià, zaÊ trosk´ o rezultaty pozostawcie Mnie. A zatem kochaç i powierzyç si´
Jej mocy, która nigdy nie zawodzi. Choç
jesteÊmy bezradni i sami nie mo˚emy
uczyniç nic dobrego, nie oznacza to jednak, ˚e mamy czekaç, a˚ staniemy si´ na
tyle silni, by móc zdzia∏aç coÊ na rzecz
drugich. Pomagajmy im tak, jak umiemy,
bez uprzedzeƒ. Wtedy i nam, choç nie jesteÊmy ani godni, ani przygotowani, Bóg
odda zawsze w zaufaniu, z hojnoÊcià
siewcy. To wielka pociecha: dzi´ki niej
nie powstrzymuje nas przed dzia∏aniem
ani perfekcjonizm z naszej strony, ani negatywne nastawienie drugich. „Wy musicie daç im Êwiat∏o” powiedzia∏a 14 marca.
Z ka˚dego or´dzia przebija Jej serdeczna troska, aby wszyscy ludzie odnale˝li Êwiat∏o: dlatego w∏aÊnie zapali∏a
latarni´. Maryja powiedzia∏a Mirjanie:
„Gdyby wiedzieli, co ich czeka, jeÊli si´
nie nawrócà! Módl si´ za nich”. Mama
zwraca si´ tak˚e do nas: Módlcie si´
i sk∏adajcie za nich ofiary. „Wielu ludzi
idzie do piek∏a, poniewa˚ nie ma nikogo,
kto by si´ za nich modli∏ i sk∏ada∏ ofiary”
powiedzia∏a Matka Bo˚a w Fatimie.
Prawdziwà per∏à jest or´dzie z 20
czerwca, przed uroczystoÊciami rocznicy: „Drogie dzieci! W zwiàzku z tym
Êwi´tem chc´ powiedzieç wam, byÊcie
otworzyli serca Panu waszych serc.

Dajcie mi wszystkie swoje uczucia
i wszystkie problemy! Pragn´ was pocieszyç w waszych próbach kuszenia.
Pragn´ was wype∏niç pokojem, radoÊcià i mi∏oÊcià Bo˚à. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Z jakà czu∏oÊcià wychodzi nam naprzeciw! Nasze uczucia wed∏ug cia∏a
i krwi sà zepsute: Ona chce stworzyç
w nas serce czyste. Nasze problemy ka˚à
nam zapomnieç o Bogu i czynià nas
wi´˝niami. Oddajcie Mi je z ufnoÊcià,
a na wszystko znajdzie si´ rozwiàzanie,
bez szkody dla waszej duszy: „Zrzuç na
Pana swoje strapienie, a On ci´ pocieszy”. „O nic si´ ju˚ zbytnio nie troskajcie, ale w ka˚dej sprawie proÊby wasze
niech si´ stajà wiadome Bogu” (Flp 4).
Z radoÊcià stwierdziliÊmy, ˚e or´dzie
to jest zgodne w treÊci z naszym poprzednim numerem, poÊwi´conym „Królowi
i Ârodkowi wszystkich serc” (Echo Medziugorja 14). Dodajmy jeszcze do tego
dar Bo˚ej mi∏oÊci i ju˚ mamy wszystko.
Zauwa˚yliÊmy, ˚e Matka Bo˚a wiele
uwagi poÊwi´ca próbom (spotykajàcym
W∏ochów?) i wzywa do ich przezwyci´˚ania, jak w or´dziu na temat Ró˚aƒca (z 25
czerwca). Matka Bo˚a ukaza∏a Jelenie
wspania∏à per∏´, rozsiewajàcà jasne Êwiat∏o w ciemnoÊci. Per∏a ta nast´pnie zacz´∏a si´ dzieliç, tracàc stopniowo swój blask.
Wtedy Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Serce,
które nale˚y do Pana, jaÊnieje nawet wtedy, gdy przechodzi trudnoÊci i próby. Je˚eli jednak w obliczu trudnoÊci oddziela
si´ od Boga, wówczas traci swój blask”.
Tak˚e ziarno, które upadnie na kamienie,
umiera wraz z pierwszym goràcym dniem,
podobnie jak dusze, które tracà odwag´
przy pierwszym przeÊladowaniu za s∏owa.
Medziugorje równie˚ modli si´ o rozwiàzanie problemów, jakie spad∏y ostatnio na W∏ochów z powodu interwencji
Kongregacji Nauki Wiary, która wezwa∏a
biskupów do nie organizowania pielgrzymek i nie rozpowszechniania wiadomoÊci
o wydarzeniach w Medziugorju. Interwencja ta, cokolwiek spó˝niona, nastàpi∏a
w wyniku nacisków lokalnego biskupa,
który oskar˚a propagand´ na rzecz Medziugorja o wywieranie wp∏ywu na powo∏anà przez niego Komisj´. Wi´kszoÊç biskupów powstrzyma∏a si´ od dzia∏ania:
mieli zresztà pozostawionà swobod´ decyzji. Wydany zosta∏ jednak nakaz, by nie
podawaç do publicznej wiadomoÊci faktów, które nie zosta∏y jeszcze udokumentowane (jak cuda) oraz spekulacji na temat
organizowania pielgrzymek. Komisja nie

wypowiada si´ w kwestii objawieƒ, niczego nie zabrania, a ju˚ na pewno nie or´dzi
o nawróceniu, modlitwie, poÊcie, które zawarte sà przecie˚ w Ewangelii, a które
w Medziugorju okazujà si´ mieç szczególnà moc proroczà i si∏´ oddzia∏ywania na
dusz´ wspó∏czesnego cz∏owieka.
W nast´pnym numerze przytoczymy
bardzo pi´kny wywiad, jakiego udzieli∏
nam o. Tomislav 1 lipca w Vitinie. Królowa Pokoju b∏ogos∏awi nas wszystkich.
Don Angelo

Od Redakcji
25 sierpnia 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.
Wyjazdy 2005
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Rekolekcje:
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