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Or´dzie 25 sierpnia 2005 r.
„Drogie dzieci!
Równie˚ dzisiaj wzywam was,
abyÊcie ˚yli moimi or´dziami. Ten
czas Bóg da∏ wam jako czas ∏aski.
Dlatego, kochane dzieci, wykorzystajcie ka˚dà chwil´ i módlcie si´,
módlcie si´, módlcie si´.
B∏ogos∏awi´ was wszystkich
i or´duj´ przed Wszechmogàcym za
ka˚dym z was. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

˙yjcie moimi or´dziami
Ju˚ w or´dziu z ubieg∏ego miesiàca
Maryja zach´ca∏a nas, byÊmy wype∏nili nasz dzieƒ krótkimi i ˚arliwymi modlitwami. Sà to modlitwy p∏ynàce
z serca otwartego na Boga. Sà to
iskierki, które wznoszà si´ z ognia
mi∏oÊci, strumienie wody, które wychodzà ze ˝ród∏a ˚ywej wody. Nie jakieÊ d∏ugie przemówienia, nie wyrafinowane i subtelne rozumowanie, lecz
drgnienia duszy, która kontempluje
Mi∏oÊç. Tak oto modlitwa jest melodià wyra˚ajàcà komuni´ pomi´dzy
Stwórcà a Jego stworzeniem. I nie
jest to komunia zarezerwowana dla
nielicznych, lecz otwarta dla t∏umów
(Mt 26,28). W jaki sposób mo˚na
w niej uczestniczyç? Maryja jest z nami w∏aÊnie w tym celu: aby pomóc
nam znale˝ç drog´, aby nas podtrzymaç, dodaç nam odwagi, wstawiaç si´
za nami. Odkàd, jako m∏oda dziewczyna, powiedzia∏a Bogu swoje Fiat
(∑k 1, 38), odkàd przyj´la Êwi´tego Jana jako syna (J 19, 26) Maryja jest kana∏em obecnoÊci Ducha Âwi´tego
w istocie ludzkiej. Teraz ka˚dy cz∏owiek mo˚e z ∏atwoÊcià odrodziç si´
z wysoka (J 3, 3). Zbawienie jest tu,
blisko nas, w naszym zasi´gu.
Bóg da∏ wam ten czas jako czas
∏aski, dlatego, kochane dzieci, módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´. To
jest czas, w którym Maryja przychodzi
do nas, zach´ca nas, ponagla. Jest to
nadzwyczaj d∏ugi czas, poniewa˚ przy-
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gotowuje wydarzenia decydujàce dla
ludzkoÊci. Podczas oczekiwania, byç
mo˚e niektórych z nas zmorzy sen; ale
to nie jest zbyt wa˚ne; liczy si´ to, byÊmy mieli ze sobà olej do lampy, bo po
przebudzeniu nie b´dzie czasu, ˚eby
go zdobyç (Mt 25, 1-13). To jest czas,
którego nie mo˚emy zmarnowaç, przeciwnie, powinniÊmy wykorzystaç
ka˚dà chwil´. Czas sta∏ si´ krótki: poÊwi´çmy go Bogu jak nigdy dotàd (por.
poprzednie or´dzie). Nie wystarczy
przed∏u˚aç czas naszej modlitwy, modlitwà trzeba ˚yç. Niczemu nie s∏u˚y
jeÊli z zewnàtrz wydajemy si´ ludziom
sprawiedliwi, lecz wewnàtrz b´dziemy
pe∏ni ob∏udy i nieprawoÊci (Mt 23, 28).
Trzeba ˚yç or´dziami Maryi, to
znaczy zamieniaç je w ˚ycie. A jeszcze lepiej, pozwoliç, aby to one przemieni∏y nasze ˚ycie. To jest mo˚liwe
i wzgl´dnie ∏atwe, jeÊli zawierzymy
Bogu, tak jak Ona wielokrotnie o to
prosi∏a. Zawierzyç Bogu, to znaczy
oddaç si´ w Jego r´ce. Âwiadomie,
z radoÊcià, z ca∏kowità ufnoÊcià. Czy
to naprawd´ takie trudne, ˚eby zawierzyç Ojcu wszelkiego dobra, Bogu mi∏osierdzia? Jezus, Syn Bo˚y, który
sam by∏ Bogiem, odda∏ si´ w r´ce ludzi z mi∏oÊci do nas, a my obawiamy
si´ oddaç w r´ce Boga Mi∏oÊci? ˚yjmy
or´dziami Maryi, a odkryjemy ˚ywe
S∏owo Bo˚e w nas i nic nas nie oddzieli od mi∏oÊci Bo˚ej, która jest w Chrystusie Jezusie (Rz 8, 35-39), poniewa˚
Chrystus b´dzie ˚y∏ w nas. Maryja nas
b∏ogos∏awi i wstawia si´ u Najwy˚szego za ka˚dym z nas. Oznacza to,
˚e zbawienie ka˚dego z nas jest pewne
i tylko nasza uporczywa odmowa mo˚e mu zaszkodziç. Jeszcze mamy czas,
byç mo˚e jeszcze zdà˚ymy. Zdecydujmy si´ na Boga, Ona tyle razy nas o to
prosi∏a. W ka˚dym kap∏anie, który s∏ucha naszej spowiedzi sam Pan Jezus
przebacza nam i nas przymuje. W ka˚dej Mszy Êw. sam Pan Jezus do nas
przychodzi i daje nam swoje ˚ycie,
Cia∏o i Krew. Nawet najmniejszy
w królestwie niebieskim jest wi´kszy
od Jana Chrzciciela (Mt 11, 11). Zatem, najmniejszy, najmniej znaczàcy
spoÊród ludzi, jeÊli pozwoli ogarnàç
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Gdy nad ziemi´ zostan´ wywy˚szony

si´ ˚yciu Chrystusowego, staje si´ nieskoƒczenie wa˚niejszy od wszystkich
wielkich tego Êwiata, jeÊli chodzi
o zbawienie Êwiata. Taka jest rzeczywistoÊç Królestwa Bo˚ego. Bàd˝
Êwiadom królewskiej godnoÊci, do
której jesteÊ wezwany, a ˚ycie zakwitnie w tobie i wokó∏ ciebie.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: B∏ogos∏awiona Dziewico
Maryjo, dzi´kujemy Ci za to, ˚e wstawiasz si´ za nami, dzi´kujemy Ci za to, ˚e
stoisz przed Najwy˚szym, przed naszym
Ojcem Niebieskim i modlisz si´ za nas.
Pomagaj nam Maryjo, abyÊmy i my mogli doÊwiadczyç, odczuç Twà matczynà
r´k´, Twe serce pe∏ne ∏aski i mi∏oÊci do
nas, którzy jesteÊmy grzesznikami, ale na
zawsze jesteÊmy twymi dzieçmi, które darzysz mi∏oÊcià. Módl si´ za nami, przede
wszystkim módl si´ za m∏odych, którzy sà
tak bardzo nara˚eni na zwodnicze wp∏ywy rzeczy, które pozostawiajà po sobie
pustk´ i rany. Maryjo, módl si´ za nami
i módl si´ z nami, z naszymi rodzinami, za
nasze rodziny, aby mog∏y upodobniç si´
do Âwi´tej Rodziny z Nazaretu, w której
˚y∏aÊ. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi niech was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec, Syn
i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Mi´dzy niebem a ziemià
Zawieszeni w powietrzu. Ani w górze, ani na dole. Ani w niebie, ani na
ziemi. Tajemniczo umiejscowieni
w owym wymiarze, gdzie brak jest jakiegokolwiek ziemskiego oparcia, ale gdzie
nie wyst´puje tak˚e lekkoÊç rzeczy niebieskich. Jest to punkt ˚yciowy oderwany od wszystkiego, w którym wszystko
przerywa swój bieg. Jest to przestrzeƒ,
w której zamieszkuje krzy˚. Znajdujemy
si´ tam, kiedy rzeczywistoÊç okazuje si´
inna od naszych pragnieƒ i oczekiwaƒ.
Od logiki i od potrzeb. Tam „mi´dzy niebem a ziemià”. Przedziwnie zawieszeni.
Co zatem utrzymuje nas na tej
dziwnej wysokoÊci? Co umo˚liwia zachowanie tej niewiarygodnej równowagi? Czy jakieÊ ukryte, nieznane si∏y? Nie,
tylko jedno, ma∏e i pot´˚ne „tak”. Dobrowolne, ale decydujàce wyra˚enie
zgody na t´ niewygodnà pozycj´. Rodzaj
zaczepu, który utrzymuje nas w górze.
Ale dlaczego? Na jak d∏ugo? Dla kogo? – wo∏a poczucie g∏´bokiego dyskomfortu, które w takich chwilach Êciska nasze wn´trze. Trudno jest bowiem wytrzymaç, kiedy w∏asna nasza „normalnoÊç”
zostanie przerwana, a nie dotarliÊmy jeszcze na „tamtà stron´”, czyli do owego
wymiaru pokoju, który w cudowny sposób rodzi si´ ze Êmierci. Jest to bardzo niewygodne po∏o˚enie, którego nie mo˚emy
kontrolowaç. Ani ustaliç. To sprawa Boga. Tylko On mo˚e to uczyniç. My mo˚emy jedynie czekaç i mieç nadziej´. B∏agaç
i wierzyç. P∏akaç i kochaç…
W tym stanie zawieszenia wydaje
si´, ˚e jedynym organem w ruchu jest
serce. Wszystkie pozosta∏e nagle ucich∏y i sta∏y si´ nieobecne. Jak sparali˚owane. Ogarnia nas uczucie g∏´bokiego
osamotnienia i ze smutkiem zauwa˚amy, ˚e oddaliliÊmy si´ od innych ludzi,
którzy nie wiedzieç czemu zdajà si´ staç
mocno nogami na ziemi. Spoglàdamy
w gór´ i tak˚e niebo wydaje si´ du˚o dalej, ni˚ zazwyczaj…
W takiej w∏aÊnie chwili na skraju
naszej duszy pojawia si´ delikatne
przygn´bienie, jak s´p gotowy szarpaç
strz´py jedynego pokoju, jaki nam jeszcze
mo˚e pozosta∏. Co czyniç? Poddaç si´ ˚alowi i rozgoryczeniu? Lub, poprzez wysi∏ek wiary, si´gnàç spojrzeniem poza gra-

nice naszej myÊli i poza wszelkie uczucie?
Tak, poniewa˚ wystarczy skierowaç uwag´ o kilka centymetrów dalej, aby przekonaç si´, ˚e na tej wysokoÊci – zawieszony
w powietrzu – jest KtoÊ jeszcze.
Jest On tam, równie˚ „mi´dzy niebem a ziemià”. Patrzy na nas i kocha. Albo raczej ofiarowuje si´, czekajàc, a˚ Ojciec zbierze Jego westchnienia i przemieni je w krople zbawienia. Dla nas i dla innych. To wieczny Ukrzy˚owany. Niepokalana ofiara bez zmazy. Ten, który podczas ka˚dej Mszy Êw. wst´puje na chwalebne podwy˚szenie, aby wcià˚ na nowo
zmartwychwstaç. Za ka˚dym razem od
poczàtku. Za ka˚dym razem samotnie,
w d∏ugim i wiecznym memoriale.
Ogarnia nas dziwna ulga, a drzazga,
która wbija∏a si´ w serce, niespodziewanie staje si´ s∏odyczà. Delikatnà przyjemnoÊcià, w której mi∏o si´ zanurzyç. W takiej chwili dostrzegamy kolejne oparcie.
To Jego bok – otwarty i hojny. Poczàtkowy l´k staje si´ pocieszeniem. M´ka niezrozumia∏à rozkoszà. Nasze po∏o˚enie
nie uleg∏o zmianie, ale teraz nabra∏o sensu. Ka˚da rzecz zatraca zarysy, zaÊ serce
rozpoÊciera si´ w nieskoƒczonoÊç.
Stefania Consoli

Matka Krzy˚a
Jak ka˚da izraelska matka uda∏a
si´ do Âwiàtyni, aby przedstawiç Panu
swego pierworodnego syna. Wraz ze
swoim ma∏˚onkiem cieszy∏a si´, ˚e mo˚e
ofiarowaç ów owoc, którym Bóg obdarzy∏ jà w tak niezwyk∏y sposób: syna pocz´tego nie z ludzkiego nasienia, ale
z Ducha Âwi´tego, w Jej dziewiczym
i niepokalanym ∏onie.
Ze Êwie˚oÊcià, jaka cechuje dzieci,
po∏àczonà z wrodzonà màdroÊcià, która
mieszka w ka˚dej matce, Maryja wst´powa∏a po schodach, tulàc do piersi swego
Jezusa. Ju˚ wkrótce mia∏ zostaç naznaczony na ciele przez ostrze, które oficjalnie w∏àczy Go do ˚ydowskiej spo∏ecznoÊci. To radosny dzieƒ, myÊla∏a Maryja...
I nie wiedzia∏a jeszcze, ˚e na Nià tak˚e
czeka∏o pewne ostrze, ostrze niewidzialnego, ale bardzo ostrego miecza, który
mia∏ przeszyç Jej serce, wed∏ug proroctwa starego Symeona: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiaç si´ b´dà. Równie˚ twà w∏asnà dusz´ przeniknie miecz” (∑k 2, 34-35).
Jak nieprzenikniona jest tajemnica
mi∏oÊci i cierpienia, które ∏àczà si´ ze

sobà, stajàc si´ jednym! Choç z pozoru
sprzeczne, w zamyÊle Bo˚ym stajà si´
nierozerwalne. Tam bowiem, gdzie kie∏kuje mi∏oÊç, rozwija si´ te˚ wkrótce zarodek cierpienia, które jest jednak bardzo
potrzebne mi∏oÊci, aby mog∏a si´ ona
wyzbyç egoizmu i wszelkiej pokusy
n´dznej korzyÊci. I tak, prze˚ywajàc
w sercu radoÊç kochania, w najwi´kszej
g∏´bi doÊwiadcza si´ te˚ niewys∏owionego cierpienia. Niekiedy jest ono bardzo
silne, choç krótkie. Innym razem przyt∏umione, ale nieustajàce... Maryja trzyma∏a
w ramionach swojego synka, nie wiedzàc, ˚e zosta∏o ju˚ w Nim posiane ziarno, które mia∏o wyrosnàç w pot´˚ne
i wysokie drzewo: w drzewo krzy˚a,
którego owoce Ojciec przeznaczy∏ dla
ludzi wszystkich czasów. Obejmowa∏a
Syna, a w Nim krzy˚.
To w∏aÊnie by∏ ów ostry miecz, o którym mówi∏ stary cz∏owiek, czekajàcy na
Nich w Âwiàtyni: miecz w kszta∏cie
krzy˚a, bezlitoÊnie wbity w serce Matki.
Na razie jednak by∏ jeszcze w zarodku.
Krzy˚ musia∏ urosnàç, musia∏ dojrzeç,
podobnie jak dziecko w Jej ∏onie.
Podczas d∏ugich lat pokornego i uporzàdkowanego ˚ycia w ukryciu Maryja
chowa∏a zatem w sercu swà tajemnic´,
podczas gdy krzy˚ stopniowo rozpoÊciera∏ coraz szerzej ramiona, wzmacniajàc
si´ i utwierdzajàc, aby pewnego dnia
móc ud˝wignàç ci´˚ar grzechów Êwiata.
Razem z ci´˚arem Ukrzy˚owanego, który poprzez swojà ofiar´ mia∏ przyjàç je
na siebie.
Krzy˚ wzrasta∏ zatem razem z Jezusem. Wzrasta∏ w sercu Maryi. Grza∏ si´
Jej oddechem. ˙ywi∏ si´ Jej mi∏oÊcià,
w cierpieniu.
„A obok krzy˚a Jezusowego sta∏a
matka Jego...” (J 19, 25), opowiada
Ewangelia, otwierajàc nam oczy na t´
nies∏ychanà chwil´, kiedy cz∏owiek zabija∏ swojego Boga, przybijajàc Go w∏aÊnie do krzy˚a. I Maryja tam by∏a. Nie
mog∏a nie stawiç si´ na spotkanie, Ona,
która widzia∏a narodziny tego krzy˚a
i pomaga∏a mu wzrastaç. Pod tym krzy˚em mia∏a te˚ jednak umrzeç, razem ze
swoim Synem umrzeç z mi∏oÊci i z cierpienia, umrzeç na ofiar´, wyrzekajàc si´
swego Daru, Jezusa. Umrzeç razem
z Nim, aby daç ˚ycie nowemu cia∏u
Chrystusa, Jego KoÊcio∏owi.
Jak jednak odby∏ si´ w owej godzinie ten nowy poród Dziewicy? Po prostu umar∏a dla samej siebie. Przyj´∏a Jana
w miejsce Jezusa. Pozosta∏a wierna Mi∏o-
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Êci w cierpieniu. Ze swej niskoÊci patrzy∏a na wznoszàcy si´ ponad Nià ogrom
krzy˚a, który rós∏ wraz z Nià i który musia∏a kochaç. Pomimo wszystko. Prze˚y∏a ca∏e ˚ycie w jego tajemnej obecnoÊci.
Teraz ów „miecz” ukaza∏ si´ wszystkim.
Maryja, która by∏a dotàd jego stra˚niczkà, musia∏a staç si´ jego ostatecznym
Êwiadkiem. JeÊli naprawd´ by∏o tak, jak
sobie wyobra˚am, lubi´ myÊleç, ˚e drzewo tego krzy˚a nie mia∏o swych korzeni
w ziemi Kalwarii, ale w goràcym i zbola∏ym sercu Matki. Wyp∏ywa∏a z niego
krew, która zmieszana z krwià Jezusa nape∏nia∏a kielich Mi∏osierdzia. Tak zatem,
z∏àczeni w jednej ofierze, we wspólnym
kap∏aƒstwie, Niewiasta i PoÊrednik
uzyskali dla nas w owej godzinie wyczekiwane odkupienie.
Ale to przecie˚ Chrystus odkupi∏
Êwiat! – ktoÊ móg∏by odpowiedzieç.
OczywiÊcie, w to wierzymy i to wyznajemy. JeÊli jednak Jezus-Bóg móg∏
obejÊç si´ bez czyjejkolwiek pomocy,
cz∏owiek-Jezus potrzebowa∏ kobiety.
A raczej potrzebowa∏ Maryi. Potrzebowa∏ Jej cia∏a, aby si´ narodziç, Jej wiary,
aby umrzeç, Jej nadziei, aby zmartwychwstaç... Bez Maryi ludzka natura Boga
nie mog∏aby zatem wype∏niç odkupicielskiej misji, do jakiej zosta∏a przeznaczona. Potem Jezus powróci∏ do Ojca, w pe∏ni ˚ycia Trynitarnego. Jego wi´˝ z tà
skromnà kobietà izraelskà by∏a jednak
tak nierozerwalna, a mi∏oÊç ca∏ej Trójcy
Âwi´tej ku Niej tak g∏´boka, ˚e musieli
„wziàç Jà do siebie”, aby wiekuiÊcie cieszyç si´ tà niepokalanà duszà, którà
stworzy∏ Bóg, i tym cia∏em, z którego On
sam zosta∏ pocz´ty... w cieniu krzy˚a.
Stefania Consoli

Serca m∏odych bijà
dla KoÊcio∏a!
Cz∏owiek jest istotà, która nie mo˚e obyç si´ bez mi∏oÊci, zosta∏ stworzony przez Boga w tym celu, aby zachowywa∏ jà ciàgle ˚ywà, razem z Nim, który jest wspólnotà mi∏oÊci. Cz∏owiek rodzi si´ z mi∏oÊci, ˚yje z mi∏oÊci i umiera
z mi∏oÊci, jest zatem owocem niezmierzonej mi∏oÊci i w ka˚dej chwili swego
istnienia dà˚y do zyskania tej samej
iskry, która go stworzy∏a i która nieustannie go podtrzymuje. Niemniej jednak bardzo cz´sto zdarza si´, ˚e na pewnym etapie naszego ˚ycia zdajemy sobie
spraw´, ˚e nigdy nie kochaliÊmy bez
reszty, ale zawsze zatrzymywaliÊmy coÊ

dla siebie. ˙e zawsze szukaliÊmy mi∏oÊci u innych, ale nigdy nikogo nie kochaliÊmy. Jak jednak mog´ znale˝ç coÊ,
czego nigdy nie pozna∏em? ∑aska Bo˚a
spieszy nam z pomocà równie˚ w takich
chwilach, potrafiàc przemówiç do naszych serc w zupe∏nie niepoj´ty sposób.
Oczy pewnego m∏odego cz∏owieka
odrodzi∏y we mnie pragnienie, aby byç
szcz´Êliwym tak, jak on. Widywa∏em go
wielokrotnie, jednak nigdy, a˚ do owego
dnia, nie mia∏em odwagi przyjrzeç mu si´
uwa˚niej. Pozornie wydawa∏o si´, ˚e nie
mia∏ szczególnych powodów, by czuç si´
szcz´Êliwym, niemniej przez jego spojrzenie i uÊmiech przebija∏o serce wype∏nione mi∏oÊcià. Co go takim czyni∏o?
Z jakiego powodu potrafi∏ promieniowaç
wolà ˚ycia zdolnà „wskrzeszaç” cia∏a ju˚
˚ycia pozbawione? Przeczyta∏em jego histori´, napisanà przez innych, i nareszcie
zrozumia∏em, co czyni∏o go ˝ród∏em mi∏oÊci: by∏a to Mi∏oÊç we w∏asnej osobie,
która pos∏ugiwa∏a si´ nim, aby przekazywaç innym prawdziwe ˚ycie. Ów m∏ody
cz∏owiek nie zatrzymywa∏ nigdy dla siebie mi∏oÊci, którà otrzymywa∏, ale to, co
dosta∏, rozdawa∏ otwartymi r´kami.
Ka˚dy, kto si´ z nim spotka∏ naprawd´, twarzà w twarz, musia∏ go pokochaç
i dzisiaj mo˚e si´ zobaczyç we wszystkich tych ch∏opcach i dziewcz´tach, którzy postanowili nadaç sens swojemu ˚yciu, zw∏aszcza zaÊ w m∏odych zm´czonych udawaniem i zadowalaniem si´
„okruchami” mi∏oÊci, jakie proponuje
im Êwiat. Odwa˚nych m∏odych ludziach,
którzy zdecydowali si´ na Boga, którzy
postanowili otworzyç Mu szeroko drzwi,
nie bojàc si´ rozczarowania ani zawodu.
Wszyscy m∏odzi, którzy rozkochali si´ w Chrystusie, majà serca bijàce
dla KoÊcio∏a, to w∏aÊnie ich m∏ode
i mocne serca sà w stanie dostarczyç
krew do ka˚dej cz´Êci cia∏a, aby mog∏o
ono ˚yç i dzia∏aç. Serca, które pracujà
dniem i nocà, które nigdy nie ustajà, które bijà tym mocnej, im trudniejsza jest
walka, jakà toczyç musi ca∏e cia∏o.
Jak wielka moc kryje si´ w sercach
m∏odych! Majà w r´ku przysz∏oÊç Êwiata
i dlatego w∏aÊnie Êwiat stara si´ wszelkimi
sposobami i Êrodkami skraÊç ich serca.
Jaka jest jednak g∏´boka potrzeba
m∏odzie˚y dzisiaj? Z pewnoÊcià ta, aby
widzieç konsekwencj´ u starszych od siebie, zw∏aszcza w kwestii wiary i moralnoÊci. To dzi´ki przyk∏adowi licznych
Êwi´tych naszych czasów bardzo wielu
m∏odych ludzi zdecydowa∏o si´ na Boga

i odpowiedzia∏o na apel Maryi, aby zostaç Jej Êwiadkami. W tym sensie rodzina
odgrywa g∏ównà rol´ we wzrastaniu
i dojrzewaniu wiary u m∏odych, ci jednak
˚àdajà od wszystkich, którzy uwa˚ajà si´
za prawdziwych chrzeÊcijan, aby dawali
konkretny wyraz swojej wierze, bez ˚adnych kompromisów. Jezus modli∏ si´
o jednoÊç dzieci Bo˚ych sam w przeddzieƒ swojej M´ki: „Jak Ty, Ojcze, we
mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
jedno w nas, aby Êwiat uwierzy∏, ˚eÊ Ty
mnie pos∏a∏” (J 17, 21). Tylko w takiej
g∏´bokiej wi´zi mi∏oÊci i wzajemnego
szacunku mi´dzy m∏odymi i mniej m∏odymi KoÊció∏ b´dzie móg∏ odwa˚nie kroczyç do przodu, b´dzie móg∏ stawiç czo∏a wielu trudnoÊciom, jakie pojawià si´
ka˚dego dnia, poniewa˚ b´dzie zjednoczony w sobie. Jezus modli∏ si´ o to, my
zaÊ wszyscy jesteÊmy wezwani do tego
samego… Módlmy si´, módlmy, módlmy!
Alessandro Macinai

To lato m∏odych
Czekajà ich wa˚ne spotkania.
Przyb´dà na nie z ochotà, spieszàc ze
wszystkich zakàtków Êwiata, aby nie
opuÊciç tych chwil ∏aski, podczas których Êwi´tujàc zbiorà si´ wokó∏ Tego,
który pozosta∏ pod postacià Chleba i Wina, aby zawsze nas kochaç.
„PrzyszliÊmy, aby oddaç Mu pok∏on”
Tak brzmi motyw przewodni dwóch
spotkaƒ, najpierw na festiwalu m∏odych
w Medziugorju (od 1 do 6 sierpnia), spotkaniu, które zawsze dawa∏o m∏odym,
spragnionym Boga sercom ∏ask´ potrzebnà po to, aby wróciç do domu z odnowionà nadziejà i nowym uzdrowieniem. Jeszcze liczniej jednak zgromadzi ich inne,
nadzwyczajne wydarzenie. Z okazji XX
Âwiatowego Dnia M∏odzie˚y odb´dzie
si´ w Kolonii spotkanie z dawna oczekiwane przez wszystkie diecezje planowane i przygotowane przez kraj gospodarzy
z troskà o to, aby zapewniç m∏odym pobyt godziwy pod ka˚dym wzgl´dem, materialnym i duchowym. Wyruszà w grupach, sami, parami… wszyscy kierujàc
si´ tam, gdzie zwo∏a∏ ich poprzedni papie˚ Jan Pawe∏ II: „Ten temat pozwoli
m∏odym ze wszystkich kontynentów
w symboliczny sposób przejÊç Êladami
Trzech Króli, których relikwie wed∏ug pobo˚nej tradycji czczone sà w∏aÊnie w tym
miejscu i, tak jak oni, pozwoli m∏odym
spotkaç si´ z Mesjaszem wszystkich narodów” – napisa∏ w swoim przes∏aniu.
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Bàd˝cie jak Trzej Królowie!
Dziwny pomys∏, aby porównywaç t∏umy m∏odych do tych trzech tajemniczych
postaci z Ewangelii. Pozwólmy, aby jeszcze raz Ojciec Âwi´ty wyjaÊni∏ powody
takiego po∏àczenia: „Zaprawd´, Âwiat∏o
Chrystusa rozjaÊnia∏o ju˚ umys∏y i serca
Trzech Króli. „Ruszyli w drog´” (Mt 2,
9), odwa˚nie zapuszczajàc si´ na nieznane
drogi i podejmujàc d∏ugà, nie∏atwà podró˚. Nie wahali si´ zostawiç wszystkiego, aby podà˚yç za gwiazdà, którà zobaczyli na Wschodzie. NaÊladujàc Trzech
Króli, równie˚ i wy, drodzy m∏odzi, przygotujecie si´ do odbycia „podró˚y” ze
wszystkich stron globu w stron´ Kolonii.
Wa˚ne jest nie tylko to, byÊcie zaj´li si´
praktycznà stronà organizacji Âwiatowego Dnia M∏odzie˚y, ale potrzeba przede
wszystkim, abyÊcie zatroszczyli si´
o przygotowanie duchowe, w atmosferze
wiary i ws∏uchania si´ w S∏owo Bo˚e”.
Umiejcie rozpoznaç znaki
Jak cz´sto Bóg wo∏a do nas, zw∏aszcza na Êcie˚kach naszej m∏odoÊci, my zaÊ
z trudem rozpoznajemy Jego g∏os wÊród
zgie∏ku, jaki wype∏nia nasze miasta. Dlatego papie˚ pisa∏: „Wa˚ne jest, aby nauczyç si´ badaç znaki, za pomocà których Bóg wzywa nas i nami kieruje. Kiedy jest si´ Êwiadomym, ˚e On nas prowadzi, serce doÊwiadcza g∏´bokiej i prawdziwej radoÊci, której towarzyszy ˚ywe
pragnienie spotkania Go i wytrwa∏y wysi∏ek, by pos∏usznie za Nim podà˚aç”.
Bàd˝cie czcicielami
W stajence betlejemskiej Chrystus pozwoli∏ si´ adorowaç pod bezbronnà postacià noworodka Maryi, Józefowi i pasterzom; w konsekrowanej Hostii adorujemy Go sakramentalnie obecnego w ciele, krwi, duszy i boskoÊci, i ofiarowuje si´
nam jako pokarm wiecznego ˚ycia.
Co przynieÊç w darze?
„Drodzy m∏odzi, wy tak˚e ofiarujcie
Panu z∏oto waszego ˚ycia, czyli dobrowolny wybór, by pójÊç za Nim z mi∏oÊci,
odpowiadajàc wiernie na Jego wezwanie; wznieÊcie ku Niemu kadzid∏o waszej goràcej modlitwy, na czeÊç Jego
chwa∏y; ofiarujcie Mu mirr´, czyli uczucie pe∏nej wdzi´cznoÊci dla Niego, prawdziwego Cz∏owieka, który ukocha∏ nas
tak bardzo, ˚e jak z∏oczyƒca umar∏ na
Golgocie. Bàd˝cie czcicielami jedynego
prawdziwego Boga, stawiajàc Go na
pierwszym miejscu w waszym ˚yciu”.
Odwa˚ne wybory
„S∏uchanie g∏osu Chrystusa i czczenie Go prowadzi do dokonywania od-

wa˚nych wyborów, do podejmowania
nieraz bohaterskich decyzji. Jezus jest
wymagajàcy, poniewa˚ chce dla nas
prawdziwego szcz´Êcia. Wzywa niektórych, aby zostawili wszystko i poszli za
Nim w ˚yciu kap∏aƒskim lub konsekrowanym. Kto s∏yszy takie wezwanie,
niech nie obawia si´ odpowiedzieç Mu
„tak” i z ochotà za Nim podà˚y”.
Nadszed∏ czas prawdziwych
Êwiadków
Tak wielu wspó∏czesnych nam ludzi
nie zna jeszcze Bo˚ej mi∏oÊci lub próbuje wype∏niç sobie serca bezwartoÊciowymi namiastkami. Dlatego bardzo potrzeba Êwiadków mi∏oÊci kontemplowanej w Chrystusie.
Jan Pawe∏ b´dzie obecny
Papie˚, który ich zaprosi∏ do Kolonii,
nie b´dzie tam obecny fizycznie, ale w duchu, razem z Maryjà. I spotka si´ z ka˚dym z osobna, w g∏´bi serca. Te same s∏owa, które napisa∏, b´dzie móg∏ podpowiedzieç w ciszy modlitwy i adoracji ka˚demu m∏odemu cz∏owiekowi: „Najdro˚si
m∏odzi, zdà˚ajàcy duchowo ku Kolonii,
Ojciec Âwi´ty towarzyszy wam swojà
modlitwà. Niech Maryja, „Niewiasta Eucharystii” wspiera wasze kroki, oÊwietli
wasze wybory, nauczy was kochaç to, co
prawdziwe, dobre i pi´kne. Niech zaprowadzi was wszystkich do swojego Syna,
który jako jedyny potrafi zaspokoiç najskrytsze oczekiwania umys∏u i serca cz∏owieka. Z moim B∏ogos∏awieƒstwem!”.

Rok Eucharystyczny
Serce rodziny
Homilia wyg∏oszona przez o. Jozo
Zovko podczas XII Zjazdu Pobratymstwa
Drodzy nasi pobratymcy, bracia
i siostry w Jezusie Chrystusie!
Prze˚ywamy obecnie Rok Eucharystii i dlatego pragniemy wraz z ca∏ym KoÊcio∏em wejÊç g∏´biej w misterium Mszy
Êwi´tej oraz w oddawanie czci NajÊwi´tszemu Sakramentowi, do czego zach´ca
nas Królowa Pokoju w swoich or´dziach.
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II naucza∏ KoÊció∏ o znaczeniu Eucharystii w bardzo
szerokim kontekÊcie. Zwraca∏ uwag´ na
wiar´ KoÊcio∏a wyznawanà przez ca∏e
wieki, na wiar´, ˚ycie i mi∏oÊç Dziewicy
Maryi, na wiar´ naszych Êwi´tych i czeÊç
jakà oni otaczali Boski Sakrament. Królowa Pokoju ˚yczy∏a sobie, aby powsta∏a

nasza modlitewna rodzina i ka˚dego z nas
wybra∏a, abyÊmy ˚yli wed∏ug Jej or´dzi.
KoÊció∏ na II Soborze Watykaƒskim
mówi∏ o wa˚noÊci Eucharystii jako
o fundamencie wiary w Bo˚à obecnoÊç
wÊród nas i mocy ∏aski w nas. Królowa
Pokoju podkreÊla wa˚noÊç naszego powrotu do Eucharystii i wkroczenie Eucharystii w nasze ˚ycie.
Niestety, wielu chrzeÊcijan zamiast
zwróciç si´ twarzà do o∏tarza, odwraca
si´ od niego plecami. Wielu odrzuci∏o
Êwi´towanie niedzieli jako Dnia Paƒskiego, realizujàc w∏asne plany i pragnienia serca. Zatracajàc szacunek i mi∏oÊç do Êwi´towania niedzieli i do udzia∏u w Eucharystii odci´li si´ od korzeni.
Odpadli od winnego krzewu i stali si´ jako te m∏ode, niepotrzebne p´dy, które
odcina si´ w winnicy. Na wezwanie Maryi nasz Apostolat ma s∏u˚yç jednemu
celowi: aby Eucharystia na powrót sta∏a si´ sercem rodziny. Fundamentem naszych dzia∏aƒ i naszego pos∏annictwa
stanowià: Eucharystia, post, modlitwa
i Pismo Âwi´te.
Nasz tegoroczny Zjazd pozostaje
w pe∏nej zgodzie z nauczaniem KoÊcio∏a
i or´dziami Maryi: trzeba, aby „Eucharystia sta∏a si´ sercem, ˝ród∏em i centrum
naszego chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia”
(LG 11); „Ona jest mocà, która daj´ si∏´
i wzrost KoÊcio∏owi” (LG 20), dlatego
nasze Pobratymstwo na ca∏ym Êwiecie
organizuje adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu i w ten sposób inspiruje wierzàcych do g∏´bszego poznania Eucharystii.
Drodzy bracia i siostry, my nie mo˚emy zapomnieç o Mszy Êwi´tej. Naszym zadaniem jest dawanie dobrego
przyk∏adu, aby w innych wzbudziç mi∏oÊç
do Eucharystii. Po ka˚dej Mszy Êwi´tej
mamy nadal ˚yç Eucharystià, aby móc
s∏u˚yç Panu w naszych braciach. Matka
Teresa powiedzia∏a: „Mamy Jezusa w Eucharystii i cz∏owieczeƒstwo Jezusa w ubogich. Musimy byç zdolni do po∏àczenia
jednego z drugim”. Naszà wi´c misjà jest
sta∏y powrót do Eucharystii i takie relacje
z bli˝nimi, aby i oni zachwycili si´ tym
Êwi´tym Sakramentem. Gdyby bowiem
przez ka˚dego z nas choç jeden cz∏owiek
powróci∏ do Jezusa obecnego w
Eucharystii, by∏oby to najwi´kszym
wydarzeniem w naszym ˚yciu. Dlatego
wi´c pos∏uchajmy Matki i staƒmy si´
˚ywym Tabernakulum dla tego Êwiata.
Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej
Wieczerzy kiedy by∏ wydany, ustanowi∏
eucharystycznà ofiar´ swego Cia∏a
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i Krwi. Tym samym pozostawi∏ KoÊcio∏owi, swojej umi∏owanej Oblubienicy pamiàtk´ swojej Êmierci i zmartwychwstania jako sakrament pobo˚noÊci, znak jednoÊci, przymierze mi∏oÊci, uczt´ paschalnà, na której spo˚ywamy Jego Cia∏o,
a nasze dusze nape∏niane sà ∏askami, które stanowià zadatek przysz∏ej chwa∏y.
Eucharystia stanowi ˝ród∏o i szczyt
ca∏ego chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia. Pozosta∏e sakramenty, jak równie˚ wszystkie inne pos∏ugi w KoÊciele i dzie∏a apostolatów, sà ÊciÊle powiàzane z Eucharystià
i sà skierowane ku Eucharystii. W niej
bowiem zawiera si´ najwi´kszy duchowy skarb KoÊcio∏a, a wi´c sam Chrystus
– nasza Pascha.
W Eucharystii w cudowny sposób
realizuje si´ wspólnota ˚ycia z Bogiem
i jednoÊç ludu Bo˚ego, co stanowi fundament samego KoÊcio∏a. W niej Bóg
przez Jezusa Chrystusa uÊwi´ca Êwiat,
a ludzie okazujà swojemu Bogu czeÊç
w Duchu Âwi´tym przez Chrystusa
i w Chrystusie. Eucharystia stanowi jàdro i syntez´ naszej wiary. Uczestnictwo
w Eucharystii daje nam ju˚ tu na ziemi
szans´ na udzia∏ w niebiaƒskiej liturgii
i dotkni´cia ˚ycia wiecznego, gdzie Bóg
jest wszystkim we wszystkich. Eucharystia stanowi jàdro i syntez´ naszej wiary
Nasz sposób myÊlenia jest zgodny z Eucharystià, a Eucharystia ze swej strony
potwierdza nasz sposób myÊlenia.
Chrystus, najwi´kszy i wieczny kap∏an Nowego Przymierza w s∏u˚bie kap∏ana, sk∏ada ofiar´ eucharystycznà. I ten
sam Chrystus, rzeczywiÊcie obecny pod
postaciami chleba i wina sam staje si´
eucharystycznà ofiarà. Celebra Eucharystii zawiera w sobie zawsze te same i sta∏e elementy: g∏oszenie S∏owa Bo˚ego,
podzi´kowanie Bogu Ojcu za wszelkie
dobrodziejstwa, a szczególnie za dar Syna, nast´pnie poÊwi´cenie chleba i wina
i udzia∏ w uczcie liturgicznej, czyli przyj´cie Cia∏a i Krwi Paƒskiej. Wszystko to
razem stanowi wspólny akt oddawania
czci Bogu. Powodem, dla którego chrzeÊcijanie od samego poczàtku zbierali si´
na uczcie eucharystycznej, której istota
liturgii niewiele si´ zmieni∏a, mimo up∏ywu wieków, jest przykazanie Pana, dane
w przededniu Jego m´ki: „To czyƒcie na
mojà pamiàtk´” (1 Kor 11,24-25).
Na Eucharysti´ zatem nale˚y patrzeç, jako na: – akt dzi´kczynienia
sk∏adany Ojcu; – pamiàtk´ ofiary Chrystusa i Jego Cia∏a; – obecnoÊç Chrystusa
mocà Jego S∏owa i Jego Ducha. Eucha-

rystia jest aktem dzi´kczynienia sk∏adanym Bogu. Samo s∏owo eucharistein
(∑k 22,19; Kor 11,24) i eulogein
(Mt 26,26; Mk 14,22) przypomina ˚ydowskie modlitwy zawierajàce b∏ogos∏awieƒstwa, szczególnie odmawiane przed
jedzeniem, s∏awiàce cudowne dzie∏a Bo˚e: stworzenia, odkupienia, uÊwi´cenia.
Wieczerza Paƒska – mowa tu o wieczerzy, którà Pan spo˚ywa∏ z uczniami
w przeddzieƒ swojej m´ki, stanowiàcej
zapowied˝ godów Baranka w niebieskim
Jeruzalem. ∑amanie chleba – tego obrz´du, charakterystycznego dla ˚ydowskich
uczt weselnych – dokona∏ Jezus jako gospodarz podczas odmawiania b∏ogos∏awieƒstwa i ∏amania chleba na ostatniej
wieczerzy. W ten sposób wszyscy przyjmujàcy komuni´ jednoczà si´ z Nim
i w Nim tworzà jedno cia∏o. (cdn)

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 sierpnia or´dzie dane Mirjanie
podczas objawienia w namiocie wspólnoty Cenacolo: „Drogie dzieci przysz∏am
do was z otwartymi ramionami, aby was
wszystkich objàç pod mój p∏aszcz. Ale nie
mog´ tego uczyniç dopóki wasze serce
pe∏ne jest fa∏szywych Êwiate∏ i fa∏szywych
idoli. OczyÊçcie go i dajcie moim anio∏om
mo˚liwoÊç Êpiewania w waszym sercu.
W tym momencie wezm´ was pod mój
p∏aszcz i dam wam mojego Syna – prawdziwy pokój i prawdziwe. Nie zwlekajcie
moje dzieci. Dzi´kuj´”.
12 sierpnia or´dzie dane Ivanowi
podczas objawienia przy Niebieskim
Krzy˚u: „Drogie dzieci, równie˚ dzisiaj
wzywam was w sposób szczególny do
modlitwy za m∏odzie˚ i za rodziny. Drogie dzieci, módlcie si´ za rodziny, módlcie si´, módlcie si´. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
XVI Festiwal M∏odych zakoƒczony.
Cytat „PrzybyliÊmy oddaç mu pok∏on” (Mt 2,2) by∏ mottem 16 tego Mi´dzynarodowego Modlitewnego Festiwalu M∏odych – Mladifest – który odbywa∏
si´ w Medziugorju od 1 do 6 sierpnia.
To spotkanie, które celowo mia∏o takie
samo motto jak Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˚y w Kolonii, stanowi∏o jednà
z form duchowego przygotowania do
spotkania z Ojcem Âwi´tym.

XVI Festiwal M∏odych rozpoczà∏ si´
w poniedzia∏ek 1. sierpnia s∏owami powitania wypowiedzianymi w oko∏o 20 j´zykach bezpoÊrednio przed wieczornà Mszà
Êw. koncelebrowanà przez o. Branko Radosza, Zgromadzi∏ oko∏o 30.000 m∏odzie˚y ze wszystkich kontynentów, poÊród
których znale˝li si´ m∏odzi ludzie z Chin,
Korei a nawet niektórych paƒstw afrykaƒskich. Spotkanie m∏odych koncentrowa∏o
si´ wokó∏ o∏tarza polowego z ty∏u koÊcio∏a a dzi´ki t∏umaczeniu by∏o s∏yszane w 15
j´zykach: angielskim, francuskim, niemieckim, w∏oskim, hiszpaƒskim, polskim,
czeskim, s∏owackim, rosyjskim, w´gierskim, rumuƒskim, koreaƒskim, arabskim,
albaƒskim, s∏oweƒskim. Adoracje t∏umaczone by∏y równie˚ na j´zyk chiƒski.
Program festiwalu zaczyna∏ si´
o godzinie 9 modlitwà porannà, po której
nast´powa∏y konferencje, Êwiadectwa,
przedstawianie si´ wspólnot i ruchów
w KoÊciele. Pierwszà katechez´ i rozwa˚anie prowadzi∏ ojciec Zviezdan Linic,
prze∏o˚onym Domu Modlitwy „Tabor”
w Samborze k/ Zagrzebia. Pozostali
mówcy to: o. Francesco z W∏och, Magnus McFarlane-Barrow ze Szkocji, który przedstawi∏ projekt: „Posi∏ki Maryi”
oraz wspólnot´ „Craig’a Lodg’a”, o.
Svetozar Kraljevic i cz∏onkowie wspólnoty Mi∏osiernego Ojca z Wioski Matki
w Medziugorju, Chiara Amirante mówi∏a
o wspólnocie „Nuovi Horizzonti”, którà
za∏o˚y∏a w Rzymie oko∏o 10 lat temu,
siostra Elvira Petrozzi i ch∏opcy ze wspólnoty „Cenacolo”, o. Maurizio de Sanctis,
Marion Caroll i inni, którzy doÊwiadczyli Bo˚ej interwencji w swoim ˚yciu.
W tegorocznym Festiwalu M∏odzie˚y bra∏o udzia∏ prawie 500 kap∏anów, którzy od rana do wieczora s∏uchali spowiedzi. Z prywatnà pielgrzymkà
przyby∏o równie˚ kilku biskupów. Ca∏emu festiwalowi towarzyszy∏ mi´dzynarodowy chór i orkiestra – 90 muzyków
przyby∏o z 20 ró˚nych krajów – pod kierownictwem prof. Martina Pero Boras’a.
Ró˚aniec i modlitwa wiernych prowadzona by∏a w 24 j´zykach. Udzielono
oko∏o 90.000 Komunii Êw.
Ojciec José Rodriguez Carballo,
ofm, Genara∏ Zakonu Franciszkanów, który w tych dniach przyby∏ z oficjalna wizytà do Franciszkanów w Medziugorju, przemówi∏ do m∏odych w piàtek 5 sierpnia.
Mówi∏ o znaczeniu ˚ycia z Jezusem Chrystusem w KoÊciele. Wieczorem wyg∏osi∏
homili´ i przewodniczy∏ Mszy Êw. w koncelebrze z 325 kap∏anami, wÊród których
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by∏ o. dr ·ime Samac – generalny definitor,
o. dr Îeljko Toliç – prowincja∏ ze Splitu, o.
Slavko Soldo – prowincja∏ z Mostaru.
W poniedzia∏ek i wtorek mia∏a miejsce wieczorna Adoracja NajÊwi´tszego
Sakramentu. Po „Tantum Ergo” kap∏ani
zeszli z NajÊwi´tszym Sakramentem do
wiernych a na koƒcu zosta∏o udzielone
b∏ogos∏awieƒstwo NajÊwi´tszym Sakramentem. W Êrod´ wieczorem, pomimo
deszczu, odby∏a si´ procesja z Krzy˚em
przez parafi´. M∏odzi ludzie nieÊli Êwiece,
flagi oraz tabliczki z nazwami swoich krajów. Procesja przesz∏a ponad 2 km i zosta∏a zakoƒczona pó∏godzinnà Adoracjà na
o∏tarzu polowym. W czwartek wieczorem
wspólnota Cenacolo pokaza∏a muzyczno
sceniczne przedstawienie pod tytu∏em:
„Chleb ˚ycia”. Ukazano niektóre sceny
z ˚ycia Jezusa, których kulminacjà by∏o
ukrzy˚owanie i zmartwychwstanie.
W piàtek wieczorem, ostatniego dnia festiwalu, po Mszy Êw. i Adoracji nastàpi∏o
muzyczne po˚egnanie, po którym m∏odzi
ludzie odmawiajàc ró˚aniec wspi´li si´ na
Gór´ Krzy˚a – Kri˚evac, gdzie oczekiwali na Êwit i uczestniczyli we Mszy Êw.
w uroczystoÊç Przemienienia Paƒskiego,
której przewodniczy∏ o. Ljubo Kurtovic.
W po∏owie maja w Medziugorju
przebywali Alojz Rebula i Zora Tavçar.
A. Rebula jest cz∏onkiem Papieskiej Akademii Naukowców i Artystów, najp∏odniejszym pisarzem i t∏umaczem s∏oweƒskim. Przet∏umaczy∏ Pismo Âwi´te na j´zyk s∏oweƒski, a w S∏owenii i we W∏oszech nakr´cono o nim kilka filmów dokumentalnych. Alojz Rebula powiedzia∏: „Za
Medziugorje musz´ podzi´kowaç jednemu
z moich nauczycieli. Z nim by∏em tu po raz
pierwszy w 1983 r. Wtedy te˚ napisa∏em
pierwszy artyku∏ o Medziugorju, bowiem
moje doÊwiadczenia by∏y bardzo pozytywne. Wp∏yw mia∏a na mnie równie˚ rozmowa z o. Ljudevitem Rupçiciem. DziÊ uwa˚am, ˚e Medziugorje przemieni∏o si´ w jedno z najwi´kszych sanktuariów Maryjnych
na Êwiecie na poziomie Lourdes i Fatimy.
Teraz mo˚emy jedynie pragnàç, by KoÊció∏
uzna∏ objawienia. Dla mnie jest wielkà rzeczà, ˚e Matka Bo˚a pragnie daç Êwiadectwo, ˚e jest z nami w ka˚dej chwili”.
Profesor j´zyka s∏oweƒskiego Zora
Tavçar powiedzia∏a: „Dzie∏em Matki
Bo˚ej jest nawrócenie si´ mojego m´˚a.
Powiedzia∏am Matce Bo˚ej, jak wielki
jest mój niepokój i poprosi∏am, aby przynios∏a pokój mnie i mojej rodzinie. Ka˚demu chcia∏abym poleciç przyjazd do

Medziugorja, by prze˚yç pe∏ni´ ˚ycia duchowego i pokój”.
9 czerwca w Medziugorju przebywali przedstawiciele Chorwackiej
Akademii Nauki i Sztuki m. in.: przewodniczàcy Akademii Milan MoguÊ, sekretarz generalny – Slavko Cvetriç i sekretarz prof. dr Slobodan KaÊtela. Przewodniczàcy MoguÊ powiedzia∏, ˚e bardzo si´ cieszy, ˚e po raz pierwszy mo˚e
przebywaç w miejscu, gdzie tylu ludzi
si´ nawraca i Êle swe modlitwy do Boga
przez Maryj´. Cz∏onkowie Akademii
szczególnie zainteresowali si´ dokumentami i dowodami cudów i uzdrowieƒ za wstawiennictwem Matki Bo˚ej.
Oglàdajàc teren wokó∏ koÊcio∏a powiedzieli, ˚e zaskoczeni sà gustownym i dopracowanym w szczegó∏ach rozplanowaniem najbli˚szego otoczenia, które
tworzy klimat tego miejsca modlitwy.

Pobratymstwo
Modlàce si´ serce
Ka˚de or´dzie Maryi jest dla mnie
szczególnym darem i radoÊcià dla serca i duszy. Nasza Matka mówi. Tak,
Matka naszego Boga przerywa milczenie
swego serca by przemówiç do swoich
dzieci, uczyç je, zach´caç, wychowywaç
i dodaç otuchy. Zawsze szczerze dzi´kuj´ za ka˚de or´dzie, za ka˚de Jej s∏owo,
jak równie˚ za ka˚dego pielgrzyma, czciciela Królowej Pokoju i aposto∏a Jej or´dzi. A oto jakie myÊli zrodzi∏y si´ w mojej duszy na temat ostatniego or´dzia.
Nie ma nic wa˚niejszego nad modlàce si´ serce. Nie ma nic bardziej po˚ytecznego ni˚ wype∏nienie ka˚dego dnia modlitwà i dobrymi uczynkami. Doba trwa 24
godziny. Tempo ˚ycia zmusza nas do poÊpiechu, jesteÊmy zabiegani. Wszystko to
sprawia, ˚e z trudem przebijamy si´ przez
˚ycie i wcià˚ mamy odczucie, ˚e jesteÊmy
spó˝nieni. Czas, jak wezbrany nurt rzeki,
unosi nas i sprawia, ˚e do koƒca nie czujemy si´ wolnymi. To poczucie poÊpiechu
wzmacniane jest przez programy w TV,
w innych mediach, w miejscach pracy,
w rodzinie. Wydaje si´, ˚e nie ma czasu na
nic i dla nikogo. Wszystkiego jest niby
pe∏no, ale to wszystko jest puste i staje si´
jedynie ja∏owà pogonià za niewiadomo
czym. W takim stanie nieuchronnie pojawia si´ myÊl: Nie mam czasu na modli-

tw´! A przecie˚ to nie jest w porzàdku wobec Pana Boga, który jest dawcà 24 godzin
na dob´. Czyli na wszystko mo˚esz mieç
czas, ale nie masz go na modlitw´. I tu zaczyna si´ twoje wyobcowanie.
Wi´c Królowa Pokoju wzywa nas,
abyÊmy swój dzieƒ wype∏niali krótkimi i goràcymi modlitwami. JeÊli jadàc
do pracy nie mo˚esz odmówiç Ró˚aƒca,
módl si´ krótkimi aktami strzelistymi.
Podczas sprzàtania domu, przygotowania posi∏ków, naucz si´ spoglàdaç na
krzy˚, na obraz Maryi Panny, a w krótkiej modlitwie oddaj si´ Jej w opiek´
i zawierz si´ ca∏kowicie Panu Bogu.
Twoja modlitwa mo˚e byç krótka, ale
ona mo˚e umo˚liwiç otwarcie twojego
serca na tyle, by otrzymaç potrzebne ∏aski od Pana. Przypomnijcie sobie krótkie
i serdeczne modlitwy, poprzez które nasi
Êwi´ci utrzymywali kontakty z Bogiem.
Âwi´ty Franciszek z Asy˚u potrafi∏
sp´dzaç ca∏e noce i dnie w bliskoÊci Boga zatopiony w kontemplowaniu tylko
jednej myÊli i jednej modlitwy „Bóg
mój i wszystko moje”.
Krótka modlitwa z serca, czyli ˚arliwa modlitwa, otwiera i wznosi nasze
serce do Boga, dawcy mocy i ∏ask potrzebnych do prze˚ycia ka˚dego dnia.
JeÊli nie mo˚esz wytrwaç na d∏ugiej modlitwie, wspomnij na choroby i krzy˚e,
pokusy i prze˚ywanie duchowej pustyni.
Niech twoje spojrzenie z ∏o˚a boleÊci pada na krzy˚, na oblicze naszej ukochanej
Matki i Êwi´tych i niech wzbudzi w Tobie serdecznà, dzi´kczynnà modlitw´.
Ten czas jest prawdziwie czasem ∏aski, poniewa˚ jest z nami Maryja Panna,
Królowa Pokoju. To jest prawdziwie
czas ∏aski, gdy˚ Ona wskazuje nam najkrótszà drog´ do Ojca, do nawrócenia.
W tym ∏askawym dla nas czasie musimy
bardziej ni˚ dotychczas poÊwi´ciç si´ apostolatowi, by pomóc swoim braciom. Nie
wystarczy jedynie zauwa˚yç czyjàÊ s∏aboÊç, upadek, pokusy lub grzech bli˝nich.
Musimy pomagaç. W jaki sposób?
Odprawiajcie nowenny poszczàc
i czyniàc wyrzeczenia, aby oddaliç od
siebie szatana. Wype∏niajcie dzieƒ goràcymi modlitwami oraz wytrwajcie
w postach i modlitwach – oto nasze powo∏anie i nasz dar. Nie mówcie nikomu,
˚e nie macie czasu, bo tym samym
Êwiadczycie, ˚e nie ma w was mi∏oÊci,
nie mówcie, ˚e nie wierzycie w moc modlitwy, która czyni cuda.
JeÊli mówisz, ˚e nie masz czasu na
modlitw´, sam sobie wystawiasz Êwia-
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dectwo. JesteÊ po prostu egoistà i cz∏owiekiem pe∏nym pychy, która w oczywisty sposób oddziela ci´ od Boga i bli˝nich. Zauwa˚cie, ˚e w tym samym czasie,
gdy przemoc i terroryzm wzbudzajà
strach nawet u najmo˚niejszych tego
Êwiata, godzàc w ich projekty, Ojciec
Âwi´ty mówi o szatanie i Królowa Pokoju mówi, ˚e on jest blisko. My wiemy co
mamy robiç, aby oddaliç od siebie z∏e
myÊli, przemoc, a wi´c grzech, który jest
znakiem obecnoÊci szatana poÊród nas.
JesteÊmy wezwani do Êwiadczenia o mocy i obecnoÊci ∏aski, aby okazaç pomoc
tym, którymi zaw∏adn´∏o z∏o. Nie mo˚emy mówiç, ˚e nie mamy czasu, bo tym
samym mówimy, ˚e nie mi∏ujemy. Maryja zach´ca, abyÊmy oddalili i obezw∏adnili diabelskà moc, która pojawia si´ mi´dzy nami. Pos∏uchajmy Tej, która jest
z nami i wstawia si´ za ka˚dym z nas.
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – aby Pan dotknà∏ serca ka˚dego z uczestników Modlitewnego Festiwalu M∏odzie˚y w Medziugorju i aby ka˚dy z nich sta∏ si´ aposto∏em
i Êwiadkiem lepszego Êwiata; – o powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne; – o obfitoÊç ∏ask
podczas spotkania Ojca Âwi´tego z m∏odzie˚à w Kolonii. Moi kochani! Wytrwajcie w swoim powo∏aniu i odpowiedzcie
z mi∏oÊcià na wezwanie Królowej Pokoju.
Modl´ si´ za wszystkich i wszystkich pozdrawiam: Pokój i dobro!
Wasz o. Jozo

Ka˚dego dnia jest
Bo˚e Cia∏o
Magnificat
Pielgrzymujàc wielokrotnie do Medziugorja zauwa˚y∏am, ˚e Maryja kieruje zaproszenie do ka˚dego osobiÊcie.
Jej twórcza ObecnoÊç wyra˚a si´ w ten
sposób, ˚e Ona przygotowuje spotkania
i uk∏ada program. Dlatego ka˚dy wyjazd
jest zupe∏nie inny i o ile nie jesteÊmy kurczowo przywiàzani do w∏asnych projektów, wracamy oszo∏omieni hojnoÊcià naszej Matki, która obficie wynagradza
ka˚dy pielgrzymi trud. Nauczy∏am si´
te˚, ˚e nie nale˚y oczekiwaç sta∏ego programu gdy˚ nigdy nie jest tak samo. Ka˚da pielgrzymka jest zupe∏nie inna tak jak
niepowtarzalny jest dzieƒ naszego ˚ycia.
Jedynym wyjàtkiem sta∏ym jak fundament jest Eucharystia, ofiara Mi∏oÊci Jezusa, która niezmiennie trwa w czasie,
poza czasem i mimo czasu gdy˚ Bóg jest
wieczny, a zatem czas Go nie ogranicza.

Ubieg∏oroczna pielgrzymka zaczyna∏a si´ od udzia∏u w Zje˝dzie, zaÊ w tym roku spotkanie grup Modlitewnego Pobratymstwa by∏o jej zwieƒczeniem. Matka Bo˚a przez tydzieƒ pe∏en wra˚eƒ pomaga∏a
nam przygotowaç si´ do tego wydarzenia.
Mo˚e dlatego rozpoczynajàc w ubieg∏ym
miesiàcu relacj´ zamiast o Zje˝dzie Pobratymstwa, rozpisa∏am si´ o moich prze˚yciach zwiàzanych z obchodami UroczystoÊci NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa
w Medziugorju. Opisujàc procesj´ niejako
wesz∏am w genez´ Pobratymstwa. Ruch
ten, jak wyzna∏ w ubieg∏ym roku Ojciec Jozo, zainspirowa∏a sama Matka Bo˚a, przekazujàc to ˚yczenie przez Iwana. W konsekwencji zosta∏ powo∏any do ˚ycia 31 maja
1993 roku, w Âwi´to Nawiedzenia. Ka˚dy
z cz∏onków Wspólnoty zobowiàzuje si´ do
codziennej modlitwy za swojego modlitewnego pobratymca drugà tajemnicà radosnà „Nawiedzenie Êw. El˚biety”. Rozwa˚ajàc jà stajemy w obliczu protoprocesji,
w której Maryja, jako ˚ywa monstrancja
niesie Wcielonego Boga: – w tym czasie
Maryja wybra∏a si´ i posz∏a z poÊpiechem
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu]
Judy. Wesz∏a do domu Zachariasza i pozdrowi∏a El˚biet´ (∑k 1,39-56).
Wchodzàc w t´ tajemnic´ mo˚emy
zauwa˚yç, ˚e ˚ycie Maryi by∏o dynamiczne, by∏o ˚yciem w drodze. Trzeba
jak Maryja z poÊpiechem wyruszyç
w drog´ wiodàcà przez góry, aby zanieÊç
Jezusa, tym którzy Go zagubili albo wcale o Nim nie s∏yszeli. Droga do Królestwa
Bo˚ego wiedzie pod gór´. Trzeba przejÊç
przez Kalwari´. Nie ma czasu nie mo˚na
odk∏adaç na potem. Chyba, ˚e chcesz ˚yç
wed∏ug dekalogu leniwego cz∏owieka,
którego dewizà jest: „co masz zrobiç dziÊ
zrób pojutrze, a b´dziesz mia∏ dwa wolne
dni”. Trzeba si´ spieszyç s∏uchaç g∏osu,
który wo∏a by pójÊç daleko. Daleko to
nie zawsze oznacza odleg∏oÊç wyra˚onà
w kilometrach to mo˚e byç daleko
w sensie odejÊcia od siebie, od swojego
ja, od przyzwyczajeƒ i zabezpieczeƒ. Dla
kogoÊ daleko to mo˚e byç jeden krok ku
osobie z najbli˚szego otoczenia, wspó∏ma∏˚onka, wspó∏pracownika czy wspó∏brata we wspólnocie albo sàsiada. To jest
o wiele dalej ni˚ uciekajàc od rzeczywistoÊci, którà trudno zaakceptowaç, udaç
si´ w najdalszà podró˚. Choçby to by∏a
nawet pielgrzymka do miejsc Êwi´tych.
Je˚eli nie przynosi owocu w postaci pokoju i mi∏oÊci to mo˚e jesteÊmy zaatakowani przez „taboritis” (brak ch´ci powrotu do codziennoÊci), którego pierw-

sze opisane objawy wystàpi∏y u aposto∏ów b´dàcych Êwiadkami Przemienienia
na Górze Tabor.
Nasza grupa bioràca udzia∏ w tegorocznym Zje˝dzie uda∏a si´ w sobotni
poranek do koÊcio∏a w Sirokim Brijegu.
W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Jozo rozwa˚ane by∏y tajemnice ró˚aƒcowe.
Polaków, którzy Maryj´ przed wiekami
obrali swojà Królowà, chyba nie przypadkiem poproszono o poprowadzenie
piàtej tajemnicy chwalebnej – Ukoronowanie Matki Bo˚ej. Potem nastàpi∏o powitanie wszystkich przez ojca Jozo. Nast´pnie pod jego przewodnictwem udaliÊmy si´ do ogrodu gdzie wokó∏ katakumby m´czenników modliliÊmy si´ rozwa˚ajàc tajemnice bolesne. Po krótkiej przerwie powróciliÊmy do koÊcio∏a na celebracj´ Eucharystii w trakcie, której zosta∏a wyg∏oszona homilia, której tekst podajemy na str. 4 (Rok Eucharystyczny).
W modlitwie wiernych, w imieniu
Polaków b∏ogos∏awiliÊmy Boga Ojca za
Jego Mi∏oÊç objawionà na Krzy˚u w Jezusie Chrystusie, a tak˚e prosiliÊmy – aby
nauczy∏ nas mi∏oÊci w wymiarze krzy˚a,
dajàc nam nowe serce, czu∏e i kochajàce,
które nikogo nie osàdzà i nie oskar˚a.
W procesji z darami ofiarowaliÊmy
„Âwiat∏o Pokoju” – wydobyty w Wieliczce, naturalny kryszta∏ bia∏ej soli, z ukrytà
w jego wn´trzu ˚arówkà. W ten sposób
chcieliÊmy nawiàzaç do przes∏ania – wy
jesteÊcie Êwiat∏em Êwiata, wy jesteÊcie solà ziemi, a tak˚e do bajki o lalce z soli, którà ojciec Jozo przytacza na swoich rekolekcjach. Po po∏udniu udaliÊmy si´ do domu rekolekcyjnego, gdzie na wolnym powietrzu wspólnie ucztowaliÊmy. Po posi∏ku nastàpi∏a prezentacja poszczególnych
grup. Koordynator danej wspólnoty sk∏ada∏ relacj´ z pracy w minionym roku. Da∏o si´ zauwa˚yç du˚à ró˚norodnoÊç dzia∏aƒ, poczynajàc od grup pos∏ugujàcych
modlitwà do dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Pó˝nym wieczorem powróciliÊmy na
nocleg do Medziugorja, aby w niedziel´ rano spotkaç si´ u stóp Podbrdo. W goràcych
promieniach s∏oƒca wspinaliÊmy si´ rozwa˚ajàc tajemnice ró˚aƒca. Bardzo wyczerpani upa∏em znaleêliÊmy wytchnienie
w goÊcinnych progach wspólnoty „Dwóch
Serc”. Zwieƒczeniem Zjazdu by∏a Eucharystia celebrowana przez o. Jozo w koÊciele w Medziugorju z rozwa˚aniem tajemnic
chwalebnych. Ju˚ ÊpiewaliÊmy Magnificat,
nie wiedzàc jakie emocje czekajà nas jeszcze w drodze powrotnej. (cdn)
Majka
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Z Ziemi Âwi´tego
Szukajàc Prawdy
Ciàg dalszy wywiadu przeprowadzonego przez s. Emmanuel Maillard ze
Wspólnoty B∏ogos∏awieƒstw z Beniaminem Bergerem mesjanistycznym ˙ydem
z Izraela.
Benjamin opowiada o dwudziestu
latach swego ˚ycia z Jezusem, zw∏aszcza o spotkaniu z pewnà wspólnotà w∏oskà, bardzo zwiàzanà z Medziugorjem.
„SpotkaliÊmy t´ wspólnot´ w r. 1996
i Bóg zjednoczy∏ nas w naszych sercach
w sposób bardzo g∏´boki. Byli dla nas
wzorem ˚ycia i to nam bardzo pomog∏o.
Tak wi´c pozostajemy w Êcis∏ym kontakcie i jeÊli Bóg zechce, przyjadà do Izraela
w pa˝dzierniku. Zobaczymy, co z tego
wyjdzie. To bez wàtpienia pierwszy raz,
gdy wspólnota mesjanistyczna i wspólnota katolicka prze˚ywajà takà jednoÊç, rzeczywistà jednoÊç. Nie sàdz´, ˚e to ju˚ nastàpi∏o. I myÊl´, ˚e jest to znakiem, prorockim znakiem tego, czego pragnie Bóg
(…) Nast´pnie mój przyjazd do Medziugorja… Zawsze interesowa∏em si´ Medziugorjem, poniewa˚ du˚o o nim s∏ysza∏em. Wiem, ˚e wiele osób tu si´ nawróci∏o do Jezusa i to bardzo mnie porusza. Tego, ˚e tyle ludzi nawraca si´ do Pana, nie
móg∏ sprawiç szatan! I w koƒcu podczas
pewnego weekendu we W∏oszech, ostatniego dnia brat Ludwik zaproponowa∏, ˚e
zawiezie mnie do Medziugorja. I oto nagle wyjechaliÊmy!”.
– Czy w Medziugorju otrzyma∏eÊ jakieÊ Êwiat∏a dotyczàce Matki Jezusa, czy
te˚ jest Ona dla ciebie nadal problemem?
„Odpowiedzia∏bym, ˚e to pytanie stawia∏em Panu przez d∏ugie lata. Jedna
z przyczyn, dla których stawia∏em to pytanie, dotyczy jednoÊci KoÊcio∏a. Zobaczy∏em dobrze, ˚e aby jednoÊç KoÊcio∏a
si´ dokona∏a, potrzeba, aby dokona∏a si´
wokó∏ pewnych punktów. To jest prawdopodobnie najwa˚niejszy punkt niezgody w Êwiecie protestanckim. My nie jesteÊmy protestantami, lecz jesteÊmy troch´ pomi´dzy wszystkimi cz´Êciami KoÊcio∏a. Przyznaj´, ˚e jest to jeden z najwa˚niejszych punktów podzia∏u, lecz zawsze jestem otwarty na ten temat, nigdy
nie mówi∏em, ˚e to nie pochodzi od Boga. W∏aÊciwie mówi´: „Nie rozumiem

tego zupe∏nie”. Sàdz´, ˚e tutaj, w czasie
tych ostatnich dni, zbli˚y∏em si´, dlatego,
˚e s∏ysza∏em Êwiadectwa widzàcych
i dlatego, ˚e sà oni bardzo autentyczni.
Z tym nie ma ˚adnego problemu. W ich
Êwiadectwach nie ma niczego dziwnego,
wszystkie sà bardzo autentyczne. Or´dzia, które otrzyma∏em, nale˚à do or´dzi
bardzo zasadniczych, które nale˚y przekazaç Êwiatu: nawrócenie, modlitwa, ˚ycie w Êwi´toÊci, czystoÊci, poÊwi´cenie
si´ Panu. Bardzo mnie poruszy∏o to, co
s∏ysza∏em. Tak˚e tego ranka spotka∏em
Vick´ i ona w swej nadzwyczajnej prostocie promieniowa∏a Bo˚à mi∏oÊcià. Sàdz´, ˚e te rzeczy sà od Boga, pozostaje
mi jeszcze zrozumieç, co to wszystko
znaczy. Lecz jestem na dobrej drodze”.
Benjamin ma zamiar wróciç do Medziugorja, bez wàtpienia ze swym bratem
Rubenem. Strze˚my ich mocno w naszych modlitwach tak, jak oni strzegà
w swych modlitwach nas, poniewa˚ ten
znak zbli˚enia i jednoÊci dany przez Boga
jest prorocki, a do nas nale˚y przyspieszyç
jego ca∏kowite wype∏nienie przez nasze
pokorne modlitwy! Czy Medziugorje nie
mog∏oby byç miejscem, gdzie „starszy
syn” i „m∏odszy syn” w uprzywilejowany
sposób spotkajà si´ i obejmà si´!?
s. Emmanuel Maillard

Serwis Rodzinny
Obory 2005
Homilia z VI Ogólnopolskiego Wieczernika „Królowej Pokoju” wyg∏oszona
przez o. Wojnarowskiego

Matka – duch opiekuƒczy
W Imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Czcigodni bracia w kap∏aƒstwie,
drogie siostry zakonne, umi∏owani
w Chrystusie Panu bracia i siostry, drodzy czciciele Matki Bo˚ej Bolesnej!
W wydawnictwie,, Znak” w Krakowie, ok. 1967r. ukaza∏a si´ ksià˚ka
pt. ,,Moi rodzice”, która zawiera liczne
Êwiadectwa dzieci o swoich rodzicach.
Prosz´ pozwoliç, ˚e na wst´pie naszego
dzisiejszego rozwa˚ania przytocz´ jedno
Êwiadectwo podpisane przez Piotra Góreckiego – studenta Politechniki Warszawskiej. Pisze mniej wi´cej tak: „Ojca
nie pami´tam. Jak przez mg∏´ widz´ pewnej nocy, jak tato z walizeczkà podchodzi

do mojego ∏ó˚ka, ca∏uje mnie i mówi:
«s∏uchaj, ja id´ na wojn´, opiekuj si´ mamà». Poszed∏ i wi´cej go ju˚ nie zobaczy∏em. A mama moja to taki opiekuƒczy
duch. Ciàgle za mnà. Ile˚ to razy by∏o tak,
˚e aby kupiç troch´ kaszy lub kartofli –
trzeba by∏o przemierzyç ca∏à Warszaw´,
a˚ na obrze˚a. Mama bra∏a mnie za r´k´,
w drugiej r´ce zawsze mia∏a tobo∏ek najpotrzebniejszych rzeczy i ruszaliÊmy.
Czasem ca∏y dzieƒ. I mama ciàgle powtarza∏a: «dziecko tylko ze mnà, gdybyÊ zaginà∏, co ja bym zrobi∏a»? A kiedy alarmy
zwiastowa∏y nalot niemieckich samolotów, to mama bra∏a mnie za ràczk´, wprowadza∏a do piwnicy, a w drugiej r´ce
mia∏a tobo∏ek, rzeczy, które mogà si´
przydaç. I zawsze powtarza∏a: «dziecko
trzymaj si´ mnie». A w piwnicy, trzymajàc mnie za ràczk´, wpatrzona w sufit,
widzia∏em, jak jej usta porusza∏y si´ miarowo, powtarzajàc modlitw´, chyba, ˚eby
ta piwnica si´ nie zawali∏a. Bo przecie˚ tu
jest jej skarb – dziecko!
Szczególnie pami´tam jeden jesienny poranek. Niemcy z ca∏ej kamienicy
wyprowadzili ludzi, ustawili ich twarzà
do muru, a z ty∏u repetowali karabiny maszynowe. WiedzieliÊmy, co to znaczy –
mo˚e ja niewiele, ale moja mama tak. Mama Êciska∏a mnie mocno za ràczk´, w drugiej trzyma∏a ten tobo∏ek z najpotrzebniejszymi rzeczami, a jej usta miarowo porusza∏y si´ proszàc Boga o mi∏osierdzie – bo
przecie˚, tu jest jej skarb – jej dziecko!
W pewnym momencie spojrza∏em na nià
– mama chyba zobaczy∏a, ˚e jestem przera˚ony. Powiedzia∏a g∏oÊno: «zmówmy
modlitw´» i rozpocz´∏a Pod Twoja obron´. A wszyscy jednog∏oÊnie tà modlitw´
kontynuowali. I sta∏ si´ cud – pisze ten
student – Niemcy si´ rozmyÊlili. Posk∏adali broƒ, ustawili nas czwórkami i pop´dzili przez p∏onàcà Warszaw´. A obok
mnie sz∏a mama, ten mój duch opiekuƒczy. Âciska∏a mnie za r´k´, by dodaç mi
otuchy, w drugiej trzyma∏a ten tobo∏ek
z najpotrzebniejszymi rzeczami, a trzecià
niewidzialnà opatula∏a mnie swojà chustà,
by iskry z p∏onàcej Warszawy nie porani∏y mnie. To by∏a matka – ten duch opiekuƒczy. Dla niej by∏em wszystkim, ona
dla mnie potrafi∏aby ˚ycie oddaç.
I wiele innych wzruszajàcych scen
podaje ten student. Mo˚e wspomn´
jeszcze jednà – ∏apank´. Niemcy wyprowadzajà ludzi z kamienic, ustawiajà
na rynku. Wyprowadzajà jakiegoÊ m∏odego cz∏owieka, a za nim idzie kobieta.
Kobieta kl´ka przed hitlerowcem, ca∏uje
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mu buty i prosi, ˚eby go ocaliç, bo to jest
jej syn. I mo˚e te ∏zy padajàce na zakurzone buty hitlerowca sprawi∏y cud, ˚e
Niemiec si´ rozmyÊli∏ i pozwoli∏ tej matce wziàç swojego syna.
Drodzy, dlaczego tak zaczynam?
Bo stoimy przed Matkà! W Ewangelii
s∏yszeliÊmy scen´ konania Jezusa. A pod
krzy˚em sta∏a Matka Jego, Maria, ˚ona
Kleofasa, Maria Magdalena i umi∏owany uczeƒ Jan. I Jezus konajàc w testamencie odzywa si´: Niewiasto, oto Syn
Twój, a do Jana odzywa si´ – oto Matka
Twoja. W encyklice Redemtoriss Mater
Jan Pawe∏ II omawia t´ scen´ tak: „Jezus konajàc da∏ nam w testamencie Swojà Matk´ za Matk´! Mamy Matk´! Tà,
która si´ nami opiekuje, która sta∏a pod
krzy˚em i modli∏a si´. Modli∏a si´, ˚eby
Syn si´ nie rozmyÊli∏, ˚eby Syn nie wykorzysta∏ mocy Bo˚ej, ˚eby nie zszed∏
z krzy˚a, bo w dalszym ciàgu nie by∏oby
tego odkupienia – zbawiania. Ona jest
naszà Matkà!”. I przychodzimy tu, do
Tej królujàcej na Ziemi Dobrzyƒskiej od
400 lat Bolesnej Matki.
Kochani prosz´ pozwoliç, ˚e przytocz´ kilka szczegó∏ów z tej 400-letniej
historii. Karmelici przybyli tu w 1601 r.
i przynieÊli ze sobà, jako wiano od Karmelitów z Bydgoszczy Piet´ – tà Bolejàcà Matk´. Kronikarze podajà, ˚e wtedy
panowa∏a tutaj cholera. Bra∏a obfite ˚niwo, Êmierç obok Êmierci. A w klasztorze
i na ziemi nale˚àcej do klasztoru nikt nawet nie zachorowa∏. I podkreÊla, ˚e to Ta
Matka Bolejàca, swoim p∏aszczem opieki macierzyƒskiej otoczy∏a t´ ziemi´, otoczy∏a swoich synów, otoczy∏a swoje dzieci. … Nied∏ugo trzeba by∏o czekaç.
W 1629 r. po kl´sce wojsk polskich pod
Górnem, Szwedzi naje˚d˚ajà na Obory.
Mordujà zakonników, sà wielkie straty,
ale przecie˚ jest Matka Opiekunka.
Wkrótce klasztor si´ odrodzi∏. Ona dalej,
nie tylko karmelitami, ale tym ludem sobie mi∏ym i wiernym opiekowa∏a si´.
Przyszed∏ tzw. Potop 1655-1660, klasztor
kilka razy by∏ nawiedzany przez wojsko
szwedzkie. Ale przecie˚ tu by∏a z nimi Ta
Bolejàca, Ta Opiekujàca si´ Matka, która
wzi´∏a pod swój p∏aszcz, otoczy∏a opiekà
i znowu okaza∏a si´ Tà Matkà spod krzy˚a Jezusowego, która potrafi∏a na nowo
odrodziç ten klasztor, tych stró˚ów Niepokalanej Maryi. Kolejne nieszcz´Êcie to
proces sàdowy bardzo d∏ugi, kosztowny
i upokarzajàcy o zaj´cie dóbr klasztornych, pó˝niej przemarsze wojsk napoleoƒskich, powstania: listopadowe i stycz-

niowe i przeÊladowanie KoÊcio∏a, ukaz
carski likwidujàcy wszystkie klasztory.
Bo˚e Najdro˚szy mo˚na tych faktów przytaczaç niesamowicie du˚o. II
wojna Êw. Przybyli Niemcy, zlikwidowali klasztor, szukali drogocennych rzeczy. Szukali z wielkim uporem jak mówili: tà Matk´ Bo˚à z∏otà, figur´ z∏otà.
A brat Alojzy widzàc, ˚e Niemcy si´
zbli˚ajà, pobieg∏ do koÊcio∏a wzià∏ figur´
i z okna, z drugiego pi´tra z figurà wyskoczy∏ i nic mu si´ nie sta∏o. Przeniós∏ jà
bezpiecznie do Stalmierza, tam umieszczono jà w skrzyni drewnianej i zakopano pod ziemi´. To jest pewien symbol.
Tak jak wszyscy Polacy, szli do podziemia, tak z nimi posz∏a i ta figura pod ziemi´, i tak przetrwa∏a wojn´. A po wojnie
okaza∏o si´, ˚e to nie ˚adne z∏oto, tylko
kupa po prostu zniszczonego drewna.
I ten rok pami´tny 1976 – wtedy,
kiedy Ona otrzyma∏a korony, kiedy
sta∏a si´ Królowà, Panià, zaczà∏ si´
okres wielkiego odrodzenia kultu Matki
Bo˚ej. Najdro˚si kard. Stefan Wyszyƒski mówi∏ wtedy tak:,, Oto usta∏ smutek,
przesz∏y burze dziejowe, a Êwiàtynia,
która nieraz p∏on´∏a, stoi odbudowana
wytrwale i cierpliwie przez zas∏u˚onych
stró˚ów sanktuarium, Ojców Karmelitów. Wszystkie m´ki min´∏y, a w Sanktuarium Oborzaƒskim trwa nadal spokojnie Maryja i przypomina ludowi Bo˚emu
polecenie Chrystusa: «Cokolwiek wam
Syn mój ka˚e czyƒcie»”. Czy my o tym
pami´tamy? Czy my tà Ewangeli´ Jezusowà zachowujemy? Najdro˚si popatrzcie ile pijaƒstwa, a przez to ile nieszcz´Êç w rodzinach? Ile tragedii? Czy
ktoÊ z was potrafi∏by przeliczyç, ile zamordowano nienarodzonych dzieci?
Bo˚e wejrzyj na p∏acz Twojej Matki z Obór, która tu króluje ju˚ 400 lat.
Bo˚e wejrzyj i zmi∏uj si´ nad nami, bo
mówià, ˚e ju˚ Miko∏aja nie b´dzie, bo ma
krzy˚yk na czapce. Nie b´dzie mo˚na stawiaç choinki, bo dra˚ni. A Âwi´ta to tkliwoÊç nie b´dzie mo˚na ∏amaç si´ op∏atkiem, bo to zabobon. Dziecko nie mo˚e
patrzeç na cia∏o trupa na krzy˚u, bo to nie
metoda wychowawcza. Nie b´dzie teraz
ojca i matki b´dà partnerzy. Grzech b´dzie prawem, z∏o b´dziemy z∏em zwyci´˚aç, terroryzm terroryzmem. Grzech Sodomitów b´dziemy czyniç prawem. Nie
b´dziemy wzywali Boga w konstytucji
europejskiej. Bo˚e zmi∏uj si´ nad p∏aczem
Matki Oborskiej i zmi∏uj si´ nad nami!
Ojciec Âwi´ty zostawi∏ nam ostatnià
ksià˚k´ Pami´ç i to˚samoÊç jako testa-

ment. My Polacy mamy dobrà, ale krótkà pami´ç! Pami´tajcie cuda, które Pan
Bóg uczyni∏ na waszych oczach i mówcie
o nich przysz∏ym pokoleniom w domach,
w szko∏ach, w urz´dach i w koÊcio∏ach.
O wszystkich cudach tu w Oborach przez
naszà królujàcà Bolesnà Matk´ w ciàgu
tych czterystu lat zdzia∏anych. Zachowajcie pami´ç i to˚samoÊç, wo∏a do nas Ojciec Âwi´ty. Prawem waszym niech b´dzie: Bóg, Honor i Ojczyzna! Europie potrzebne jest Êwiadectwo naszej wiary. Zachowajcie pami´ç o cudach, które Pan
Bóg zdzia∏a∏. Przecie˚ pod Grunwaldem
os∏oniliÊcie Europ´ przed jasyrem wezyrów. ObroniliÊcie Jasnà Gór´ przez modlitw´ i m´stwo bia∏ego paulina. ObroniliÊcie Rzeczpospolità przed potopem zaborczych innowierców. Pod Radzyminem os∏oniliÊcie Europ´ przed czerwonà
zarazà i to by∏ tzw. Cud nad Wis∏à. Nie
zapominajcie o grobach Orlàt, o m´czennikach w Katyniu. Pami´tajcie o krzy˚ach w Poznaniu, o krwi przelanej
w Stoczniach, w kopalni Wujek, o morderstwie ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. Pami´tajcie mow´ ojczystà, wiar´ m´czenników, honor bohaterów, màdroÊç uczonych, kultur´, obyczaje, stroje ojców waszych, aby nie wch∏on´∏y was narody, co
mienià si´ byç màdrzejsze i bogatsze. B´dziemy Êwiatu potrzebni! Bàd˝my narodem Êwi´tych i uczonych. Jeszcze Êwiat
powie o nas: Vivat Polonus unicus defensor Mariae. To jest nasza to˚samoÊç!
O tym pami´tajmy!
Jeszcze jeden taki ból, który mi le˚y na sercu. Szykujemy si´ do kampanii
wyborczej. Czas nam nauczyç si´ wybieraç. Âmieszne sà te nasze partyjne
i ludzkie prezentacje wyborcze. A mo˚e
tak zamiast k∏amliwych kampanii ca∏y
naród i ca∏a Polska powinna si´ modliç
o pomyÊlny wybór prezydenta, senatorów i pos∏ów? Przecie˚ znów afery,
oskar˚enia, teczki, lustracje, a szlachetny parlament, który okaza∏ takà dojrza∏oÊç w dniu ˚a∏oby po Êmierci Papie˚a,
znów okaza∏ si´ „koczowiskiem dzikich
band – jak powiada Norwid – które
plwajà na siebie i ˚rà jedni drugich”.
Có˚ nam po was zostanie, szlachetni panowie? Wstyd! Wstyd i upokorzenie!
Zakoƒczmy to nasze rozwa˚anie
modlitwà, którà Papie˚ odmawia∏
w Licheniu do Matki Bo˚ej Bolesnej
Królowej Polski.
Jednoczymy si´ przy Tobie w ufnej
modlitwie dzi´kujemy Ci za wszystko,
co uczyni∏aÊ dla naszej Ojczyzny, za to,
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˚e nas obroni∏aÊ, ˚e nie pozwoli∏aÊ nam
zginàç. PoznaliÊmy Matko, jak g∏´bokie
rany w naszym ˚yciu osobistym, rodzinnym i spo∏ecznym pozostawi∏y nasze
s∏aboÊci, grzechy i na∏ogi. JesteÊmy
Êwiadomi, ˚e sà one jednà z najistotniejszych przyczyn trudnej sytuacji, którà
dziÊ prze˚ywamy. Daj nam ∏ask´ zrozumienia, ˚e odnow´ Narodu trzeba nam
zaczàç od w∏asnego serca. Spraw, abyÊmy nie poprzestali na oskar˚aniu innych i wyliczaniu ich przewinieƒ.
Ucieczko grzesznych, ulecz nasze
sumienia, daj nam poznaç wszystkie nasze winy, wielkie i ma∏e. Pomó˚ zerwaç
z grzechem i oboj´tnoÊcià. Uchroƒ nas
od niewiary, która jest ˝ród∏em wszelkiego z∏a. Tym, którzy swe si∏y i zdolnoÊci poÊwi´cajà walce z Bogiem, udziel
∏aski nawrócenia. Daj opami´tanie nietrze˝wym, którzy tak poni˚ajà w sobie
godnoÊç cz∏owieka i marnujà wspólne
dobro Narodu. Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialnoÊç za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczy˝nie nie
podniós∏ r´ki na bezbronne ˚ycie, bo
krew niewinnych wo∏a z ziemi do Boga.
Obroƒ nas przed rozbiciem i niezgodà
spo∏ecznà, aby ˚adne podzia∏y nie os∏abi∏y naszej wewn´trznej spoistoÊci.
Matko Mi∏osierdzia! Pomó˚ szczególnie tym, którzy daleko odeszli od
Boga, którzy przez grzech odwrócili si´
od Niego. Spraw, aby przez szczerà
skruch´ i spowied˝ powrócili do Twojego Syna. Pomó˚ tym, którzy nie majà
odwagi przystàpiç do konfesjona∏u. Doprowad˝ do pojednania z Bogiem naszych braci, z najdalszych dróg, z najbardziej powik∏anych sytuacji ˚yciowych. Ratuj tych, którzy utracili nadziej´ i nie majà si∏y d˝wignàç si´ z grzechu.
Wiemy, ˚e mo˚emy liczyç tylko na
Chrystusa i na Ciebie. Nie pomo˚e nam
nikt z zewnàtrz. Musimy si´ d˝wignàç
sami. W sobie musimy znale˝ç si∏´ do
g∏´bokiej, moralnej odnowy Narodu.
Gdy b´dziemy mieli czyste serce i czyste r´ce, nie zwyci´˚y nas nikt, bo sam
Bóg b´dzie naszà mocà.
Maryjo, uratuj ka˚dego cz∏owieka
w Polsce dla Chrystusa. A na okup za
t´ wielkà ∏ask´, przyjmij nas wszystkich,
oddanych Tobie w macierzyƒskà niewol´ mi∏oÊci. Dajemy Ci ca∏kowite prawo
pos∏ugiwania si´ nami, aby ratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieni∏o si´
oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie
by∏a ona królestwem Twoim i Twojego
Syna. Amen.

Kàcik wydawniczy
Droga
ofiarowania si´
ma∏˚onków
o. Tomislav Vlasiç
Niewielka ksià˚eczka o. Tomislava
Vlasicia pt. „Droga ofiarowania si´
ma∏˚onków” pobudza wspó∏czesnego
czytelnika do g∏´bszej refleksji nad istotà i celem ˚ycia. Jest ona skierowana nie
tylko do osób ˚yjàcych w zwiàzku ma∏˚eƒskim, lecz tak˚e do osób bez˚ennych, gdy˚ ró˚ne formy ˚ycia przenikajà si´ nawzajem i pozostajà wobec siebie
w relacji komplementarnej. Z jednej
strony nie by∏oby osób ca∏kowicie poÊwi´conych Bogu, gdyby nie by∏o Êwi´tych ma∏˚eƒstw i rodzin. Z drugiej strony bez osób konsekrowanych, ˚yjàcych
w Êlubie czystoÊci niemo˚liwe by∏oby
prze˚ywanie w ma∏˚eƒstwie g∏´bokiego,
duchowego ojcostwa i macierzyƒstwa.
Opisujàc drog´ ofiarowania si´
ma∏˚onków Autor mocno podkreÊla
koniecznoÊç „wznoszenia si´ ku Bogu”
(w∏. elevazione verso Dio). Jest to duchowy wzrost, który prowadzi do ˝ród∏a
prawdziwego ˚ycia. Polega on na ca∏kowitym ofiarowaniu si´ Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Jawi si´ jako jeden z niezb´dnych elementów do pe∏nego uczestnictwa ma∏˚onków w tajemnicy Stwórcy. Poprzez wzajemne rodzenie
do ˚ycia w Bogu ma∏˚onkowie w sposób
dynamiczny wznoszà si´ ku Stwórcy.
Ich drog´ ˚ycia Autor okreÊla mianem
„trynitarnego wiru”, gdy˚ przypomina
ona spiral´ wprowadzajàcà zwiàzek
ma∏˚eƒski ku coraz wy˚szym stadiom
komunii z Bogiem Trójjedynym.
Korzystajàc z osiàgni´ç wspó∏czesnej psychologii Autor wyodr´bnia
i opisuje ró˚ne postawy w ma∏˚eƒstwie
(zdrowa, depresyjna, agresywna, destrukcyjna), które majà wp∏yw na wzajemne
relacje ma∏˚onków i ich wspólne odniesienie do Boga. Wskazujàc na godnoÊç
i sakralny charakter ma∏˚eƒstwa Autor
dokonuje g∏´bokiej analizy zagro˚eƒ
i ró˚nych przyczyn kryzysów wÊród
wspó∏czesnych zwiàzków ma∏˚eƒskich
(sekularyzacja, aktywizm, konsumpcjonizm, materializm, egoizm, brak autentycznego dialogu). Zniekszta∏cony obraz
ma∏˚eƒstwa uniemo˚liwia bycie twór-

czym we wszystkich p∏aszczyznach
zwiàzku i zak∏óca w∏aÊciwy rozwój ∏aski.
Niewàtpliwym walorem niniejszej
pozycji jest zach´ta do realizacji tzw.
kreatywnoÊci kontemplacyjnej opartej
na wewn´trznej czystoÊci, ca∏kowitej
ofierze i g∏´bokiej wspólnocie. Poprzez
odejÊcie od w∏asnego „ja” i zamieszkanie
w Niepokalanym Sercu Maryi mo˚liwy
jest nie tylko duchowy wzrost poszczególnych ma∏˚onków, lecz tak˚e „uzdrowienie korzeni” – uwolnienie od z∏a poprzednich pokoleƒ i otwarcie nowej drogi
ku przysz∏oÊci. Autor zwraca przy tym
uwag´ na w∏aÊciwe dowartoÊciowanie ˚ycia seksualnego jako pozytywnej, witalnej
energii, która jest Bo˚ym darem. Zach´ca
przez to do czystego i pozytywnego spojrzenia na wszystkie wymiary ma∏˚eƒstwa,
które jest cudownym uczestnictwem
w Stwórczym dziele samego Boga.
Ksià˚ka o. Tomislava Vlasicia, mocno osadzona w ˚ywej tradycji i nauce
KoÊcio∏a, staje si´ bardzo aktualna dziÊ,
gdy wiele ma∏˚eƒstw prze˚ywa kryzys
to˚samoÊci, a pràdy laicyzacji i fa∏szywie
poj´tej wolnoÊci godzà w godnoÊç i sakralny wymiar ma∏˚eƒstwa i rodziny. Po
ksià˚k´ t´ powinni si´gnàç wszyscy, którzy poszukujà Nadziei i pragnà budowaç
nowy, lepszy Êwiat oparty na cywilizacji
Wiary i Mi∏oÊci. Niech b∏ogos∏awieƒstwo
Boga Trójjedynego pozwala wszystkim
Czytelnikom nie tylko zachwycaç si´ tà
ksià˚kà, ale niestrudzenie wprowadzaç jej
treÊç w praxis codziennoÊci. Dzi´ki ca∏kowitemu ofiarowaniu b´dà oni mogli rozkwitaç przepi´knà t´czà ˙ycia wznoszàcà
si´ ku Stwórcy w Niepokalanym Sercu
Królowej Pokoju.
Ks. dr Miros∏aw S. Wróbel

ECHO Echa
S∏owo pisane
„Nie l´kajcie si´! Otwórzcie na
oÊcie˚ drzwi Chrystusowi!”
Te pi´kne i mocne s∏owa wypowiedziane na poczàtku pontyfikatu przez Jana
Paw∏a II i potwierdzone ca∏ym Jego ˚yciem, sà powszechnie znane. Pragn´ zach´ciç Czytelników Echa do podj´cia zadania,
które powsta∏o w moim sercu, gdy rozmyÊla∏am o s∏owach Ojca Âwi´tego oraz gdy
dotar∏a do mnie wiadomoÊç, ˚e ksià˚ki
o kontrowersyjnej tematyce b´dà bezp∏atnie rozsy∏ane do bibliotek szkolnych.
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Jestem nauczycielkà i widz´, ˚e
w szkolnych bibliotekach znajdujà si´
ró˚ne pozycje ksià˚kowe: jedne kszta∏tujà postaw´ dzieci i m∏odzie˚y, inne przekazujà im wiadomoÊci nie zawsze i nie
koniecznie zgodne z moralnoÊcià chrzeÊcijaƒskà. Ale wspólnà cechà szkolnych
bibliotek jest brak ksià˚ek religijnych.
Otwórzmy wi´c drzwi szkolnych bibliotek dla Chrystusa! Niech na ich pó∏kach
pojawià si´ ksià˚ki mówiàce o mi∏oÊci
Boga, bli˝niego i samego siebie – Biblia,
opowieÊci biblijne, przypowieÊci, pozycje zawierajàce nauczanie Jana Paw∏a II
itp. Pozwólmy, aby S∏owo Boga by∏o dost´pne w szko∏ach – uzdrawia∏o i b∏ogos∏awi∏o nauce. Bóg przecie˚ podaje najlepsze instrukcje i pouczenia dotyczàce
naszego ˚ycia. Przedstawia prawdziwy
obraz Êwiata. Niech nasze pociechy korzystajà z tego skarbca. Martwimy si´
tym, ˚e dzieci i m∏odzie˚ czytajà coraz
mniej. Wi´c dostarczmy im pozycje najbardziej wartoÊciowe, które poruszà ich
myÊli i serca. Dostarczà prawid∏owych
wzorców wychowawczych. Miejmy
mocnà wiar´, z której wyp∏ywa mi∏oÊç
bli˝niego. Cz∏owieka nie mo˚na zrozumieç bez Chrystusa – niech dzieci i m∏odzie˚ znajdujà Boga, który jest Emanuelem – Bogiem z nami.
Wiem, ˚e biblioteki parafialne sà zaopatrzone w ciekawe pozycje religijne,
pó∏ki w ksi´garniach katolickich a˚ uginajà si´ od ksià˚ek, ale czy trafi tam ten,
który najbardziej potrzebuje Boga?!
Niech Duch Âwi´ty oÊwieca tych, którzy podejmà si´ zakupu ksià˚ek do
szkolnych bibliotek. Oto kilka propozycji aby na przyk∏ad Rady Rodziców przeznaczy∏y cz´Êç pieni´dzy na zakup, ksi´˚a z kasy parafialnej niech ofiarujà pieniàdze na ksià˚ki, kilka osób niech zrobi
zbiórk´ pieni´˚nà itp. Mo˚e ktoÊ ofiaruje
cz´Êç swego ksi´gozbioru do szko∏y jak
to uczyni∏ ks. arcybp Stanis∏aw Dziwisz,
ofiarowujàc swój ksi´gozbiór dla biblioteki w gimnazjum w swojej rodzinnej
miejscowoÊci – Rabie Wy˚nej.
Wierz´, ˚e Duch Âwi´ty oÊwieci
ka˚dego i pokieruje jego dzia∏aniem.
Rozmawiajmy o tej inicjatywie w swoim otoczeniu i podejmujmy konkretne
dzia∏ania. Gdy pojawià si´ przeszkody,
wàtpliwoÊci nie zniech´cajmy si´.
Otwórzmy nasze serca i niech dzia∏a
przez nas wyobra˝nia mi∏osierdzia, która przejawi si´ zakupem ksià˚ek katolickich do szkolnych bibliotek.
Gra˚yna

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 16
29 lipca 1985 r., wspomnienie trzech
Braci
„Bogu ufam, nie b´d´ si´ l´ka∏: có˚
mi sam cz∏owiek uczyni?” (Ps 55, 5)
Do was, bracia i siostry, którzy pragniecie podà˚aç drogà wskazanà przez
Maryj´, wiedzàc, ˚e „cierpliwoÊcià posiàdziecie wasze dusze”.
Ka˚demu grozi, ˚e zm´czy si´ i zniech´ci trudami drogi, którà Matka Bo˚a
wcià˚ nam wyznacza, wskazujàc jako cel
naszego ˚ycia stromà w´drówk´ ku Jerozolimie, a nie bezczynne siedzenie w oczekiwaniu na zbawienie. Gazetka ta pragnie
przekazywaç nam zach´ty Maryi do pójÊcia drogà Jezusa, jak te˚ troch´ Êwie˚ego
powietrza, którym oddycha si´ w Medziugorju, byÊmy nie podusili si´ w otaczajàcej
nas zewszàd dusznej atmosferze, powstrzymujàcej rozkwit dobrych postanowieƒ.
W Medziugorju nadal trwajà autentyczne znaki wiary t∏umów, które modlà
si´, poszczà, spowiadajà, uczestniczà
w codziennej Eucharystii i czytajà Ewangeli´ w rodzinach. Zdarzenia Êwiadczàce
o mi∏oÊci bli˝niego, o wr´cz bohaterskim
poÊwi´ceniu, o wyrzeczeniach, atmosfera
wstrzemi´˝liwoÊci i czystoÊci obyczajów,
radoÊci i pokoju, sà na porzàdku dziennym: ich g∏´bokiej, wewn´trznej potrzeby doÊwiadcza ka˚dy, kto czuje obecnoÊç Maryi. Przybywajà tak˚e ciekawscy, ludzie szukajàcy rozrywki lub ˝le nastawieni; ostatnie przestrogi wielu biskupów przyczyniajà si´ jednak do oddzielenia ziarna od plew, do oczyszczenia intencji, do pozbycia si´ balastu, który obcià˚a niestety nawet najÊwi´tsze sprawy.
Co jednak mówi Maryja swojemu ludowi? Nieustannie ostrzega go przed
szatanem, który wyp´dzony drzwiami
wraca oknem i na ró˚ne sposoby stara
si´ doprowadziç do zguby Bo˚e dzieci,
próbujàc przeszkodziç w tym, aby nasze
serca us∏ysza∏y g∏os Boga.
11 lipca 1985 r.: „Drogie dzieci! Kocham parafi´ i swoim p∏aszczem ochraniam jà od wszelkiej dzia∏alnoÊci szatana. Módlcie si´, by szatan odstàpi∏ od
parafii i od ka˚dego, kto przybywa do
parafii. W ten sposób mo˚ecie us∏yszeç
ka˚de wezwanie Boga i odpowiedzieç
swoim ˚yciem. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

W jaki sposób Matka Bo˚a ochroni∏a
parafi´ swoim p∏aszczem? Nie dopuszczajàc, aby ludzka r´ka przerwa∏a wszystko, jak niejednokrotnie si´ wydawa∏o;
rozwiàzujàc najtrudniejsze sytuacje, prowadzàc dalej swoje dzie∏o a˚ do dzisiaj.
Szatan jednak musi odstàpiç od parafii
i od wszystkich, którzy tutaj przybywajà! (wszyscy pielgrzymi sà przedmiotem
Jej mi∏oÊci na równi z parafià). Dlaczego?
Poniewa˚, z pomocà tak˚e ludzi KoÊcio∏a,
którzy jednak si´ nie nawracajà, dalej
zniech´ca on i rozsiewa wàtpliwoÊci; rodzi tak˚e z∏oÊç i sprzeciw przeciwko tym,
którzy przeszkadzajà dzie∏u Maryi.
Jak Jezus oddali∏ go modlitwà i postem, tak samo my mo˚emy go oddaliç,
przynajmniej na pewien czas, aby nie
szkodzi∏ duszom naszym i drugich, odbierajàc im pokój. Odmawiajàc Ojcze Nasz
tak˚e prosimy Boga, aby „nie wodzi∏ nas
na pokuszenie”, gdy˚ przez naszà s∏aboÊç
upadniemy. Niech wi´c Pan uchroni nas
od szatana, który jest silny, oddalajàc go
od nas. „W ten sposób mo˚ecie us∏yszeç
wezwanie Boga”. Szatan stara si´ ze
wszystkich si∏, aby nie dotar∏o do nas Bo˚e wezwanie, Bo˚e natchnienie, próbuje
odebraç nam ziarno Jego s∏owa, aby nie
wyda∏o plonu. „W ten sposób mo˚emy odpowiedzieç naszym ˚yciem” i ˚adne przeciwnoÊci nie zdo∏ajà nas powstrzymaç ani
sprawiç, ˚e zapomnimy o wewn´trznym
g∏osie, który stale kieruje ku nam Bóg.
18 lipca 1985 r.: „Drogie dzieci!
Wzywam was, byÊcie umieÊcili w swoich domach jeszcze wi´cej poÊwi´conych przedmiotów i by ka˚da osoba
mia∏a na sobie jakàÊ poÊwi´conà
rzecz. Wszystkie przedmioty poÊwi´cajcie, wtedy szatan b´dzie was mniej napastowa∏, gdy˚ b´dziecie mieç zbroj´
przeciwko niemu. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
A zatem: przedmioty w domach, na
sobie, wszystko poÊwi´caç. Bardzo ∏atwo
moglibyÊmy rozprawiç si´ ze zwyczajem
poÊwi´cania przedmiotów, uznajàc go za
przesàd. Tak jednak, jak Jezus pos∏ugiwa∏
si´ materialnymi znakami, by przekazywaç Bo˚e ˙ycie, podobnie proste dusze
w tych przedmiotach, b∏ogos∏awieƒstwem
uwolnionych od diabelskiego wp∏ywu,
znajdujà broƒ przeciwko szatanowi, który
„nieustannie krà˚y, szukajàc, kogo po˚reç”: sà jak zbroja wiary przeciwko „roz˚arzonym pociskom z∏ego” (Ef 6, 16).
Wszystko, co zosta∏o stworzone, pod
wp∏ywem diabelskiego dzia∏ania mo˚e
staç si´ szkodliwe, ale te˚ „wszystko jest
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dobre, i niczego, co jest po˚ywane
z dzi´kczynieniem, nie nale˚y odrzucaç.
Staje si´ bowiem poÊwi´cone przez s∏owo
Bo˚e i modlitw´” (1 Tym 4, 4). Kap∏ani
i rodzice, nauczmy si´ b∏ogos∏awiç dzieci, kiedy wybierajà si´ na zaj´cia: przyzwolenie ojców i matek, pos∏uszeƒstwo
cz∏owieka wobec Boga uÊwi´ca wszystko. Matka Bo˚a poleci∏a m∏odym z grupy
modlitewnej, aby przez zrobieniem czegokolwiek g∏oÊno prosili o b∏ogos∏awieƒstwo jako potwierdzenie Bo˚ej woli
i przychylnoÊci (zob. Medz. 5).
Ka˚da dusza, ˚yjàca w radoÊci ∏aski
i pos∏uszeƒstwa wobec Boga, wystawiona
jest na niebezpieczeƒstwo zboczenia z byle powodu z drogi pokoju i dlatego coraz
mocnej przykuwa si´ do Boga, aby nie zasnàç i nie straciç skarbu. Dlatego Maryja
tak usilnie nas nawo∏uje, byÊmy czuwali nad sobà: „czuwajcie i módlcie si´, byÊcie nie ulegli pokusie”. Taki jest sens
ostatniego or´dzia.
25 lipca 1985 r.: „Drogie dzieci! Pragn´ was prowadziç, a wy nie chcecie s∏uchaç moich poleceƒ. DziÊ wzywam was,
byÊcie uwa˚nie s∏uchali or´dzi, a wtedy
b´dziecie mogli prze˚ywaç wszystko to,
co Bóg mi poleci∏, abym wam przekaza∏a. Otwórzcie si´ na Boga, a Bóg b´dzie
dzia∏a∏ przez was i dawa∏ wam wszystko,
czego potrzebujecie. Dzi´kuj´…”.
Matka Bo˚a, jak mówi∏ mi o. Slavko,
nie mia∏a na myÊli ˚adnego szczególnie
negatywnego faktu, ani te˚ zmniejszenia
si´ uczestnictwa w publicznych modlitwach. To do serca mo˚e wkraÊç si´ niepostrze˚enie coÊ, co nie pochodzi od Boga, i wszystko zepsuç, jeÊli nie b´dziemy
strzegli si´ przed szatanem. Ca∏e dzia∏anie
∏aski mo˚e utknàç w martwym punkcie,
jeÊli zatnie si´ narz´dzie, które ma jà przekazywaç. Jak wiele darów mo˚e przepaÊç,
je˚eli zaniedbamy si´ w modlitwie i przestaniemy oczekiwaç Boga! „Otwórzcie
si´ na Boga”, a ca∏a Jego ∏aska sp∏ynie na
was i poprzez was, zaÊ wasza radoÊç i pokój b´dà promieniowa∏y na wszystkich.
I b´dziemy mieli coraz wi´cej, poniewa˚
„temu, co ma, b´dzie dane w obfitoÊci”.
Trwa podst´pna nagonka pewnej
cz´Êci prasy katolickiej przeciwko Medziugorju. Famiglia Cristiana, mówiàc
o „zam´cie wytworzonym w wiernych”
przez propagand´ na rzecz Medziugorja,
stwierdza, ˚e „pi´cioro m∏odych ludzi,
którzy utrzymujà, jakoby widywali Matk´
Bo˚à, ma poparcie dwóch braci zakonnych zawieszonych a divinis i wezwanych przez biskupa do opuszczenia para-

fii”. Tymczasem nie tylko poparcie, ale
nawet obecnoÊç w Medziugorju dwóch
zakonników (którymi nie sà o. Tomislav
i o. Slavko, jak myÊleli niektórzy) nie sà
po˚àdane przez czynniki odpowiedzialne
obecnie za Medziugorje. Chodzi zatem
o k∏amstwa, rozpowszechniane dla zmylenia i siania chaosu (Sabato, 27, 7 br.).
Z kolei bardzo przychylnie o Medziugorju wypowiada si´ prasa laicka (np.
L’Unita, 7.7 br.).
Tak˚e ostatnie oficjalne wystàpienia
nie mia∏y jednolitego charakteru, brak∏o
w nich równie˚ jasnoÊci i zdecydowania:
co wystarczy, aby proste serca nie doznawa∏y wzburzenia i nie obawia∏y si´ przy∏àczyç do ludu modlàcego si´ i dajàcego
Êwiadectwo w regularnym KoÊciele.
Uwa˚aç trzeba jednak, aby „wolnoÊç jednych nie sta∏a si´ powodem upadku s∏abych” (1Kor 8). Dzie∏a Boga nie by∏yby
tym, czym sà, gdyby nie trafia∏y na przeszkody w osobach tych, którzy obawiajà
si´ Êwiata i jego reakcji, lub których dra˚ni g∏´boko prze˚ywana wiara, ∏amiàca
status quo wspólnot chrzeÊcijaƒskich, które nie sà ju˚ znakiem dla nikogo. Dzie∏o
Boga rozwija si´ we wrogoÊci i niezrozumieniu, w pozornej przegranej: „umarliÊmy, a jednak ˚yjemy!”, podtrzymuje je
wszak˚e moc Pana: „Dlaczego jesteÊcie
wzburzeni?... Czy wam tego nie mówi∏em?.... Zwyci´˚y∏em Êwiat”. Matka Bo˚a
nie chce, abyÊmy doznawali zgorszenia
i schodzili z drogi, którà nam wskaza∏a za
swoim Synem: o ile naprawd´ drogà tà
idziemy!
Dodajmy coÊ jeszcze do wywiadu
z Mirjanà, streszczonego w poprzednim
numerze. Zapytana o spowied˝, stwierdza, ˚e „do spowiedzi nie powinno si´
przyst´powaç w poÊpiechu, ˚e nie wystarczy pi´ç minut na przygotowanie, ale ˚e
nale˚y si´ do niej przygotowywaç przez
ca∏y dzieƒ”. Wybra∏a ju˚ kap∏ana, któremu wyjawi tajemnice dziesi´ç dni wczeÊniej (a nie trzy): jest nim o. Peter. „Matka Bo˚a przekaza∏a mi specjalnà kartk´,
na której spisane jest dziesi´ç tajemnic.
Kartka jest z materia∏u, którego nie sposób opisaç: wydaje si´, ˚e to papier, a jednak nie jest to papier; wydaje si´ tkaninà,
a jednak nie jest to tkanina. Jest widzialna,
mo˚na jej dotknàç, ale pisma nie da si´
zobaczyç. Kap∏an, któremu mam przekazaç kartk´, otrzyma ∏ask´ odczytania tylko pierwszej tajemnicy, pozosta∏ych ju˚
nie. Kartka pochodzi z nieba. Mój szwagier, in˚ynier ze Szwajcarii, zbada∏ kartk´,
ale powiedzia∏, ˚e materia∏u, z którego jest

zrobiona, nie ma na ziemi”. Podobnà kartk´ otrzyma∏a te˚ Ivanka. O. Peter zaprzeczy∏, jakoby podane zosta∏y jakieÊ daty.
„Kto z pozosta∏ych czworga widzàcych pozna wszystkie tajemnice, a co za
tym idzie, zostanie wykluczony z objawieƒ?” zapytano jà. „Ten, kto jako pierwszy stanie si´ wystarczajàco dojrza∏y, by
móc otrzymaç wszystkie tajemnice”.
Osoby dzwoniàce w sprawie or´dzi
lub innej, prosimy nie dzwoniç nigdy wieczorem mi´dzy 19.00 a 21.30, gdy˚ wtedy w domu trwa modlitwa i Eucharystia.
W piàtki wieczorem Msza Êw. z or´dziem
o 20.00. W niedziel´ adoracja i nieszpory
o 17.00, oprócz 4 i 15 sierpnia, kiedy to
b´dziemy nieobecni. Przytaczamy teraz
wywiad, jakiego udzieli∏ nam o. Tomislav
1 lipca w Vitinie, zapowiadany w poprzednim numerze.
B∏ogos∏awi´ was w Mamie. (cdn)
Don Angelo

Od Redakcji
25 wrzeÊnia 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.
Post i Modlitwa dla grup rekolekcyjnych
o. Jozo 27.09. – 2.10.2005 r. w Marcinkowie:
tel. 58/ 620 74 40, 0/ 502 564 623
Numer automatu, pod którym mo˚na
us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31- 419 Kraków; Bank Pocztowy S.A. 46 1320 1465 2894 3631 2000
0002 – serdeczny Bóg zap∏aç.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç
lub zadzwoniç do Redakcji.
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