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Or´dzie z 25 listopada 2005 r.
„Drogie dzieci!
Równie˚ dziÊ wzywam was: módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´,
dopóki modlitwa nie stanie si´ waszym ˚yciem. Kochane dzieci, obecnie modl´ si´, aby Bóg obdarzy∏ was
darem wiary. Tylko przez wiar´ odkryjecie radoÊç daru ˚ycia, podarowanego wam przez Boga. Wasze serce odczuje radoÊç myÊlàc o wiecznoÊci. Jestem z wami i kocham was
czule. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Dar ˚ycia
W Êwiecie coraz bardziej ulegajàcym
przelotnym modom, w Êwiecie wirtualnych wyborów, prowizorycznych relacji,
Maryja mówi nam o wiecznoÊci. W Êwiecie, w którym dyktat rynku dà˚y do ujednolicenia i standardyzacji dos∏ownie wszystkiego, kosztem osobowoÊci poszczególnych jednostek, niszczàc je i sprowadzajàc
masowo do stereotypów, Maryja proponuje nauk´ wiary. Nauk´, która podkreÊla
godnoÊç ka˚dej osoby i uÊwi´ca jej w∏asnà
i niepowtarzalnà istot´. W Êwiecie, w którym cz∏owiek zdaje si´ byç panem ˚ycia,
Maryja przypomina, ˚e ˚ycie jest darem
Bo˚ym. Rozwa˚ajmy Jej s∏owa w czasie
Adwentu; niech to or´dzie ogarnie naszà
dusz´, aby jà nawodniç, u˚y˝niç i zapewniç
jej urodzaj. Niech to or´dzie spe∏ni pomyÊlnie swe pos∏annictwo (por. Iz 55, 10-11).
Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´,
dopóki modlitwa nie stanie si´ waszym
˚yciem. Modlitwa jest mostem, który ∏àczy
nas z Bogiem, prowadzi nas do komunii
z Bogiem. Modlitwa jest kana∏em, przez
który p∏ynie Jego Mi∏oÊç. Modliwa, jeÊli jest
prawdziwà modlitwà, nigdy nie jest bezp∏odna. WczeÊniej czy pó˝niej czyni ˚ycie
p∏odnym, nadaje ˚yciu form´ i treÊç. Staje
si´ ˚yciem, ma∏o tego: ˚yciem wiecznym
– ju˚ teraz, ju˚ na tym Êwiecie, poniewa˚:
to jest ˚ycie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego pos∏a∏eÊ, Jezusa Chrystusa (por. J 17, 3).
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Kochane dzieci, obecnie modl´ si´, aby
Bóg obdarzy∏ was darem wiary. W obecnych czasach, gdy nasze kraje op∏ywajàce
w dostatki, uto˚samiajà dar Bo˚ego Narodzenia z prezentem pod choink´. Maryja
wyprasza dla nas dar wiary i z pewnoÊcià
go otrzymuje, poniewa˚ to w∏aÊnie Ona
prosi o ów dar i poniewa˚ dar ów jest tym,
czego pragnie sam Bóg. Tylko przez wiar´ odkryjecie radoÊç daru ˚ycia, podarowanego wam przez Boga. Chodzi tu
o ˚ycie biologiczne, lecz jeszcze bardziej,
nieskoƒczenie bardziej, o ˚ycie w Chrystusie Jezusie, w Jego Imi´ (por. J 20, 31).
Ja przyszed∏em po to, aby [owce] mia∏y ˚ycie i mia∏y je w obfitoÊci (J 10, 10b) to znaczy, abyÊmy mogli ˚yç pe∏nià ˚ycia, w którym b´dzie królowa∏ mesjaƒski pokój
(Iz 11, 1-9) i nie b´dzie ju˚ niemowl´cia majàcego ˚yç tylko kilka dni, ani strca, który by
nie dope∏ni∏ swych lat (Iz 65, 20a). ˙ycie
jest darem Bo˚ym i tak nale˚y je przyjmowaç. Od samego pocz´cia, nale˚y szanowaç, troszczyç si´ o nie, broniç je we
wszystkich okolicznoÊciach, w zdrowiu
i w chorobie, w m∏odoÊci i w podesz∏ym
wieku. ˚ycie ludzkie nale˚y chroniç przed
wszystkim, od tego, co zniekszta∏ca wyciÊni´te w nim oblicze Boga (por. Rdz 1, 27).
Nale˚y je piel´gnowaç, aby coraz bardziej
upodabnia∏o si´ do Chrystusa, który podczas chrztu Êwi´tego wycisnà∏ na nim swojà piecz´ç. Nale˚y ofiarowywaç je w Chrystusie i z Chrystusem Bogu Ojcu, aby sta∏o
si´ mi∏à Mu ofiarà. W dzisiejszych czasach
unika si´ jakichkolwiek wyrzeczeƒ, nie zauwa˚ajàc przy tym, ˚e w ten sposób poÊwi´ca si´ cz∏owieka, sprowadzajàc go do
rangi dóbr konsumpcyjnych, towarów b´dàcych przedmiotem wymiany handlowej.
˙ycie nale˚y prze˚ywaç jako dar Bo˚y
i dlatego powinniÊmy ofiarowaç je innym:
uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar∏ych, uzdrawiajcie tr´dowatych, wyp´dzajcie z∏e duchy. Darmo otrzymaliÊcie darmo
dawajcie (Mt 10, 8).
Wasze serce odczuje radoÊç myÊlàc
o wiecznoÊci. A wiecznoÊç to ˚ycie
w Chrystusie: JeÊliÊcie wi´c razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus,
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Oto nadchodzi, oto si´ zbli˚a
zasiadajàc po prawicy Boga. Dà˚cie do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi.
UmarliÊcie bowiem i wasze ˚ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy si´ uka˚e
Chrystus, nasze ˚ycie, wtedy i wy razem
z Nim uka˚ecie si´ w chwale (Kol 3,1- 4).
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: O NajÊwi´tsza Maryjo
Panno prosimy Ci´, módl si´ z nami i za
nami, aby nieustannie wzrasta∏ w nas dar
wiary, jaki daje nam Bóg. Módl si´ za nami, aby Jezus znalaz∏ w nas wiar´, kiedy
powróci w swojej chwale na ziemi´.
Maryjo, w sposób szczególny polecamy
Ci nasze rodziny, aby sta∏y si´ miejscem,
gdzie rodzi si´ Êwi´toÊç, pokój i zdrowa
duchowoÊç. Polecamy Ci, Matko,
wszystkich, cierpiàcych na ciele i na duszy, aby dzi´ki ich cierpieniu mog∏a wzrastaç w nich mi∏oÊç Bo˚a. Dzi´kujemy Ci,
o Matko, ˚e nie zostawiasz nas samych,
˚e z mi∏oÊcià wzywasz nas i or´dujesz za
nami przed Bogiem Ojcem.
Przez wstawiennictwo NajÊwi´tszej
Maryi Panny, Królowej Pokoju niech
was b∏ogos∏awi, wasze rodziny, wszystkie
grupy modlitewne i zachowuje od wszelkiego z∏a Bóg Wszechmogàcy Ojciec
i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç

~2~

Z ˚ycia KoÊcio∏a
Âwi´cenia kap∏aƒskie
w Chieti
O owocne kap∏aƒstwo
Ponad tysiàc
osób przyby∏ych
ze wszystkich
stron W∏och –
ale tak˚e z innych
krajów (Chorwacji, Szwajcarii, Republiki Czeskiej,
Hiszpanii) – ÊciÊni´tych w katedrze
w Chieti, uczestniczy∏o w wyÊwi´ceniu
na kap∏anów braci Lina Frau i Krešimira
Busiçia, cz∏onków wspólnoty „Królowo
Pokoju, ca∏kowicie Twoi – do Jezusa poprzez Maryj´”.
RadoÊç przepe∏nia∏a serca i malowa∏a
si´ na twarzach wszystkich. Nie by∏ to
jednak powierzchowny entuzjazm wywo∏any podnios∏oÊcià chwili. RadoÊç ta
dojrzewa∏a przez lata, w oczekiwaniu wydarzenia, które kszta∏towa∏o si´ stopniowo w ∏onie NajÊwi´tszej Trójcy. A z pewnoÊcià równie˚ wewnàtrz rodziny duchowej zwiàzanej ze Wspólnotà, do której nale˚à nowi kap∏ani. Wydarzenia, które
zw∏aszcza w ostatnim roku „sta∏o si´ cia∏em”, poprzez Êcis∏y dialog z KoÊcio∏em
w osobie arcybiskupa Bruna Forte. Wydarzenia, które 30 pa˝dziernika 2005 r. przybra∏o nareszcie postaç nowego stworzenia wraz z narodzinami do kap∏aƒstwa
dwóch braci, uformowanych wewnàtrz
wspólnoty – powsta∏ej w 1987 r. z inspiracji o. Tomislava Vlasicia.
„Z ∏aski OpatrznoÊci przes∏anie, jakie rozbrzmiewa w dzisiejszym S∏owie,
wydaje si´ streszczaç najwa˚niejsze wybory, których nasi dwaj bracia dokonali
w swoim ˚yciu i które dzisiaj ja sam –
wyÊwi´cajàc ich na kap∏anów – potwierdzam jako biskup”, tak rozpoczà∏ swà homili´ arcybiskup Forte. „Pierwszym
z nich jest ws∏uchiwanie si´ w Boga, co
oznacza pos∏uszeƒstwo Jemu jednemu,
a szczególnym wzorem tego p∏ynàcego
z mi∏oÊci pos∏uszeƒstwa, które wiedzie
nas do samego serca Ojca, jest Dziewica
ws∏uchania, Maryja”.
To w∏aÊnie Królowej Pokoju dwaj
nowi kap∏ani ju˚ od wielu lat poÊwi´cili swoje ˚ycie, wraz z oko∏o czterdziestoma braçmi i siostrami, którzy dzielà z nimi ˚ycie kontemplacyjne, wed∏ug prostego modelu Franciszka z Asy˚u i Maryi

Dziewicy. Od Niej, najczulszej Matki,
nauczyli si´ tak˚e modelu Boga: „Drugim wyborem, do jakiego wzywa nas
wys∏uchane dziÊ S∏owo jest doÊwiadczanie nieustannie na nowo Bo˚ego macierzyƒstwa-ojcostwa, aby samemu prze˚ywaç odpowiedzialnà mi∏oÊç wobec wszystkich tych, którzy sà i zostanà nam powierzeni” – podkreÊla arcybiskup w swoim
kazaniu. „JesteÊcie powo∏ani, aby byç ojcami i matkami ludu, który powierza wam
Bóg, aby z mi∏oÊcià, a czasem tak˚e w bólu rodziç dzieci Bo˚e, przebaczaç im, karmiç chlebem ˚ycia i dawaç si∏´ do kochania. ˚ycie sp´dzone w ten sposób naprawd´ warte jest prze˚ywania!”.
Tak, warte jest prze˚ywania, poniewa˚
Êwiat rzeczywiÊcie potrzebuje kap∏anów,
którzy czynià z samych siebie „prze∏amany chleb”, tak jak zaleci∏ Ojciec Âwi´ty na
niedawnym Synodzie biskupów. I to w∏aÊnie wezwanie do ca∏kowitego ofiarowania ˚ycia po∏àczy∏o osoby konsekrowane
i Êwieckich, którzy tamtego popo∏udnia
wype∏nili starà katedr´ w Chieti. Ofiara
Bogu, która jest urzeczywistnieniem naszego chrztu, która obdarza coraz wi´kszà
wewn´trznà wolnoÊcià.
Takim w∏aÊnie akcentem koƒczy arcybiskup Forte, który swojà znanà ju˚ ogólnie
ojcowskà dobrotliwoÊcià podbi∏ serca
obecnych, wzbudzajàc liczne oklaski przy
otwartej scenie: „Trzecim wyborem, do
jakiego wzywa nas S∏owo, a który wy
zdecydowaliÊcie si´ uczyniç podstawà waszego ˚ycia, jest wolnoÊç, nie pozorna wolnoÊç wyboru tej czy innej opcji, ale du˚o
g∏´bsza wolnoÊç, jakiej si´ doznaje, ∏àczàc
w swym ˚yciu poszukiwanie Bo˚ej chwa∏y oraz dar z samego siebie dla tych, których On nam powierza. W takiej wolnoÊci
przyjmuj´ waszà obietnic´ pos∏uszeƒstwa,
wasze pragnienie podà˚ania za natchnieniem charyzmatu, jaki Bóg da∏ wam
w wiernej wspólnocie KoÊcio∏a, którego jestem ojcem i pasterzem. W tej samej wolnoÊci b∏ogos∏awi´ was z ca∏ego serca”.
Stefania Consoli

Potrzeba czu∏oÊci
„Kiedy kochasz nie mów: «Mam Boga w sercu». Powiedz raczej: «Jestem
w sercu Boga»”. Te s∏owa K. Gibrana
mog∏yby staç si´ impulsem do g∏´bszych
rozwa˚aƒ nad potrzebà czu∏oÊci w czasach, kiedy dominacja rozumu we wspó∏czesnej kulturze Zachodu wydaje widzialne owoce przemocy: by nauczyç si´ dawaç, trzeba nauczyç si´ przyjmowaç.

Tam, gdzie cz∏owiek chce dominowaç, nie ma miejsca dla innych, a przemoc, we wszystkich swych postaciach fizycznych i psychologicznych, jest usprawiedliwiona. Tam zaÊ, gdzie cz∏owiek
otwiera si´ na przyj´cie daru, idàc za naukami Boga Trynitarnego, odkrywamy,
˚e równie˚ przyjmowanie jest rzeczà boskà, ˚e boskie jest nie tylko kochanie,
ale tak˚e pozwolenie na bycie kochanym: tak w∏aÊnie jest z Synem, Umi∏owanym, który w boskiej wiecznoÊci jest wiekuistym przyjmowaniem Ojcowskiej mi∏oÊci, a w dziejach Êwiata staje si´ „przyj´tym ˚yciem”, by pos∏usznie akceptowaç
wszystko od Tego, który Go pos∏a∏ i który
wydaje Go na m´k´ za nas. Ów prymat
przyjmowania jest podstawà dawania,
które nie ma w sobie nic z narzucania ani
przemocy: bez wdzi´cznoÊci nawet dobrowolny dar mo˚e wydaç si´ natr´ctwem, lub, co gorsza, wyeliminowaniem
drugiego cz∏owieka. To w∏aÊnie czu∏oÊç
jest pozwoleniem na bycie kochanym,
staraniem si´, by zostaç przyj´tym, aby jeden dar p∏ynà∏ z innego, zainicjowanego
mi∏oÊcià, otwartego na pokój.
Czu∏oÊç oznacza mówienie – dzi´kuj´ – w∏asnym ˚yciem: dzi´kowanie zaÊ
jest radoÊcià, poniewa˚ oznacza pokorne
uznanie faktu bycia kochanym. Czu∏oÊç
rzeczywiÊcie przewraca zatem logik´
epoki zdominowanej przez zaÊlepione
pot´gà i pychà ideologie oraz przez zawarty w nich potencja∏ przemocy: ukazuje sposób na ˚ycie w nowym tysiàcleciu
pod znakiem przyjmowania, wzajemnoÊci, doceniania odmiennoÊci, rozumianych ju˚ nie jako konkurencja lub zagro˚enie, ale jako obietnica i dar. Uwalniajàc
„ja” od side∏ bezwarunkowych ˚àdaƒ,
czu∏oÊç czyni je wprawdzie s∏abszym,
ubo˚szym, ˚ebrzàcym o mi∏oÊç, ale jednoczeÊnie sprawia, ˚e staje si´ ono bardziej goÊcinne, czystsze, w wi´kszym
stopniu zdolne do budowania mostów pokoju oraz dróg przyjacielskiej i braterskiej wspólnoty.
Czu∏oÊç wobec samych siebie oznacza
przyj´cie Bo˚ego daru, otrzymanego od
Niego za darmo i, co za tym idzie, post´powanie jak ktoÊ, kto otrzymawszy za
darmo dar, chce za darmo dawaç siebie
samego.
Czu∏oÊç wobec bli˝niego oznacza
otwarcie si´ na przyjÊcie Drugiego w pokornych twarzach, które nawiedzajà naszà
samotnoÊç i pobudzajà jà, by na zawsze
wysz∏a z samej siebie, rozmi∏owujàc si´
w mi∏oÊci bli˝niego.
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Czu∏oÊç wobec stworzenia oznacza
dostrzeganie we wszystkim daru, który
nale˚y szanowaç i wspomagaç, zwracajàc w czci i pos∏udze to, co od ka˚dego
stworzenia otrzymaliÊmy jako pokarm,
wzbogacenie i ochron´ naszego w∏asnego istnienia.
Czu∏oÊç wobec narodów oznacza odkrycie, ˚e jesteÊmy rodzinà ludzkà, zamieszkujàcà wielki dom, jakim jest Êwiat,
i powo∏anà do uczestniczenia w zasobach
ziemi w sposób równy i solidarny, naprawiajàc niesprawiedliwoÊci systemów zale˚noÊci, w których bogaci stajà si´ coraz
bogatsi, zaÊ biedni coraz biedniejsi.
Te ró˚ne oblicza czu∏oÊci majà swe
korzenie w wierze, która jest czu∏oÊcià
Boga podtrzymujàcego wszystkie istoty
˚ywe i ich mieszkanie: jak w ∏onie matki,
Êwiat ˚yje w nocy Boskiej tajemnicy.
Trójca PrzenajÊwi´tsza, Êwi´ta Matka
wszystkiego, co ˚yje, nosi nas w sobie:
otuleni mi∏oÊcià, którà Syn okaza∏ nam a˚
do bolesnej otch∏ani oddania za nas w∏asnego ˚ycia i dania nam Ducha zmartwychwsta∏ych, doÊwiadczamy Bo˚ej
czu∏oÊci, która przeobra˚a wszystko
i sprawia, ˚e w odwadze wzajemnej mi∏oÊci nawet niemo˚liwe staje si´ mo˚liwym.
Arcybp Bruno Forte

Rok Eucharystyczny
W pa˝dzierniku zakoƒczy∏ si´, og∏oszony jeszcze przez Jana Paw∏a II, Rok
Eucharystyczny. Nie by∏o zbyt wiele uroczystych obchodów zakoƒczenia tego
wydarzenia. Z pewnoÊcià wyjàtkowe by∏o to w Ziemi Âwi´tej, dlatego przytaczamy relacj´ ojca dr Jerzego Kraja (ofm)
z przebiegu tej uroczystoÊci.

Obietnica Eucharystyczna
Pokój i dobro!
Pielgrzymowanie do Miejsc Odkupienia jest jednym z priorytetów wielowiekowej obecnoÊci i misji franciszkanów
w Ziemi Âwi´tej. Historia dokumentuje
wiele przyk∏adów mówiàcych o tym, i˚
kiedy nie mo˚na by∏o na sta∏e zamieszkaç
przy jakimÊ sanktuarium, bracia z najbli˚szego klasztoru udawali si´ przynajmniej
raz w roku do tego miejsca, modlàc si´ i jeÊli to by∏o mo˚liwe odprawiajàc liturgi´.
Tak by∏o te˚ w przypadku Kafarnaum,
gdzie zanim jeszcze wybudowano koÊció∏
„Obietnicy Eucharystycznej” franciszka-

nie przybywali w pielgrzymce we Êrod´
w oktawie Zes∏ania Ducha Âwi´tego, kiedy w liturgii KoÊcio∏a czyta si´ fragment
Ewangelii Êw. Jana o chlebie ˚ycia.
„Ja jestem chlebem ˚ycia. Ojcowie wasi jedli mann´ na pustyni i pomarli. To jest
chleb, który z nieba zst´puje: kto go spo˚ywa, nie umrze” (J 6,48-50). Jezus zapowiada prawdziwy chleb, który nie zginie,
w przeciwieƒstwie do manny, która trwa∏a tylko jeden dzieƒ. By∏a ona chlebem
z nieba, ale nie tym prawdziwym. Jezus
mówi natomiast o chlebie, który daje ˚ycie; objawia siebie jako chleb, który nie
tylko wzmacnia ˚ycie jako pokarm, ale
JEST ˙YCIEM. T´ zaskakujàcà i wspania∏à zapowied˝ Jezus uczyni∏ nad Jeziorem Galilejskim, w synagodze w Kafarnaum, gdzie po opuszczeniu Nazaretu zamieszka∏ na trzy lat swojej publicznej
dzia∏alnoÊci. Wybór tego miasta prawdopodobnie wynika∏ z faktu, ˚e tu mieszkali
jego pierwsi uczniowie, rybacy Piotr i Andrzej. Jezus wybra∏ mieszkanie Piotra na
swój zast´pczy dom, dlatego nie dziwi
fakt, i˚ EwangeliÊci nazywajà Kafarnaum
„miastem Jezusa”.
Na zakoƒczenie Roku Eucharystii,
franciszkanie wraz z parafianami z Nazaretu, Kany i Jerozolimy oraz pielgrzymami,
w sobot´, 29 pa˝dziernika, udali si´
w dzi´kczynnej pielgrzymce w∏aÊnie do Kafarnaum, gdzie Jezus objawi∏ wielkà tajemnic´ NajÊwi´tszej Eucharystii. O godzinie
16.00 o. Kustosz Ziemi Âwi´tej rozpoczà∏
uroczystà Liturgi´ S∏owa przed ruinami synagogi z koƒca IV wieku, która stan´∏a na
miejscu poprzedniej, goszczàcej wielokrotnie w swoich murach Mistrza z Nazaretu.
Ceremonia Liturgii S∏owa zosta∏a odprawiona przy zachodniej Êcianie synagogi,
obok schodów wspominanych przez pàtniczk´ Egeri´. W opisie swojej wizyty
w Kafarnaum oko∏o 380 roku pisze: „Dom
Ksi´cia Aposto∏ów zosta∏ zamieniony na koÊció∏; zachowane sà jeszcze Êciany tego domu, które stojà tak jak dawniej. Jest te˚ synagoga w której Pan uzdrowi∏ op´tanego.
Wchodzi si´ do niej po wielu schodach...”.
W∏aÊnie przy tych historycznych schodach
zosta∏a ustawiona ambona z ewangeliarzem,
krzy˚ i Êwieczniki oraz kosz z chlebami. Po
s∏owach powitania i modlitwie zosta∏ odczytany w ró˚nych j´zykach tekst szóstego rozdzia∏u z Ewangelii Êw. Jana przedstawiajàcy
zapowied˝ Eucharystii: „Ja jestem chlebem
˚ywym, który zstàpi∏ z nieba. JeÊli kto spo˚ywa ten chleb, b´dzie ˚y∏ na wieki. Chlebem,
który ja dam, jest moje cia∏o, wydane za ˚ycie Êwiata” (J 6,51).

S∏owa z Ewangelii Êw. Jana to wielka
zapowied˝ Eucharystii po cudownym
rozmno˚eniu chleba, jakie mia∏o miejsce
w pobli˚u Kafarnaum, w Tabgha, gdzie
czczone jest miejsce tego cudu. Wyprzedzajàc niejako czas, zanim Eucharystia
zostanie ustanowiona, Chrystus objawia,
czym ona jest: „Chlebem, który Ja dam,
jest moje cia∏o”. Ci, którzy znajdowali si´
w tym czasie w synagodze, rozumieli
prawdziwe i rzeczywiste znaczenie s∏ów
Pana; jeÊli rozumieliby je w sensie symbolicznym lub przenoÊnym, nie byliby tak
zmieszani i zgorszeni, jak to relacjonuje
Êw. Jan, ani nie by∏oby motywu do tego,
by wielu z obecnych przy tej okazji odesz∏o. „Trudna jest ta mowa. Któ˚ jej mo˚e
s∏uchaç?” (J 6,60), mówili, wycofujàc si´
równoczeÊnie. W odpowiedzi na niepewnoÊç s∏uchaczy Jezus rzek∏: „Zaprawd´,
zaprawd´, powiadam wam: Je˚eli nie b´dziecie spo˚ywali Cia∏a Syna Cz∏owieczego i nie b´dziecie pili Krwi Jego, nie b´dziecie mieli ˚ycia w sobie. – I doda∏ –
Cia∏o moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spo˚ywa moje Cia∏o i Krew mojà pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 53-56).
S∏owa te mówià o samej istocie Eucharystii. Chrystus przyszed∏ na Êwiat, nie tylko
po to, by g∏osiç Dobrà Nowin´, ale tak˚e
aby ustanowiç Eucharysti´, która ma do
koƒca czasów uobecniaç Jego odkupieƒcze misterium. A wybra∏ jako znaki tego
daru elementy natury – chleb i wino, pokarm i napój, które cz∏owiek musi spo˚ywaç, aby utrzymaç si´ przy ˚yciu. Eucharystia jest w∏aÊnie takim pokarmem i napojem. Cz∏owiek, aby osiàgnàç ˚ycie
wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to
pokarm oraz napój, który przemienia ˚ycie cz∏owieka i otwiera przed nim horyzont ˚ycia wiecznego.
Po Liturgii
S∏owa, procesja przesz∏a
wÊród odkrytych przez archeologów zabudowaƒ „miasta Jezusowego”, drogà
wyznaczonà 300 zapalonymi czerwonymi zniczami, nad brzeg Jeziora. Zapada∏
zmrok, kiedy uczestnikom ceremonii zakoƒczenia Roku Eucharystii rozdano poÊwi´cone chlebki. O. Pierbattista Pizzaballa, Kustosz Ziemi Âwi´tej, wyjaÊni∏
w nast´pujàcych s∏owach ten symboliczny gest dzielenia si´ chlebem: „ZebraliÊmy si´ w tym Êwi´tym miejscu
gdzie Pan Jezus mówi∏ o chlebie ˚ycia...
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Cia∏o i Krew Chrystusa sà naszym pokarmem i napojem ˚ycia. Przyjmujàc je z wiarà, g∏osimy Jego Êmierç i zmartwychwstanie oraz doÊwiadczamy prawdziwego ˚ycia, które czeka nas w wiecznoÊci. Teraz,
po wys∏uchaniu Ewangelii Jezusa, chleba
˚ycia, nie b´dziemy sprawowaç Eucharystii, lecz wykonamy gest, który wyra˚a jednoÊç pochodzàcà z tajemnicy Eucharystii... B∏ogos∏awiàc chleby i rozdajàc je
mi´dzy siebie w tej Êwiàtecznej atmosferze,
pragniemy wyraziç naszà radoÊç bycia
chrzeÊcijanami. Tà celebracjà chcemy te˚
podkreÊliç jednoÊç w wierze i mi∏oÊci z ca∏ym KoÊcio∏em katolickim, który z dyspozycji S∏ugi Bo˚ego Jana Paw∏a II, prze˚y∏
ca∏y Rok poÊwi´cony Eucharystii, zakoƒczony w minionà niedziel´ przez papie˚a
Benedykta XVI. Umocnieni s∏owami
i przyk∏adem tych dwóch nast´pców Êw.
Piotra, wyznajemy Chrystusowi s∏owami
pierwszego papie˚a: «Panie, do kogó˚
pójdziemy? Ty masz s∏owa ˚ycia wiecznego. A myÊmy uwierzyli i poznali, ˚e ty jesteÊ Synem Bo˚ym» (J 6,68-69)”.
Na zakoƒczenie liturgii, przy akompaniamencie radosnych rytmów religijnej
muzyki arabskiej, w wykonaniu grupy parafialnej z Nazaretu pod przewodnictwem
o. Jacka, franciszkanina, uczestniczy mogli pocz´stowaç si´ ciastkami i ch∏odnymi
napojami oraz dzieliç si´ radoÊcià tego eucharystycznego Êwi´ta w pi´knym plenerze Jeziora Galilejskiego.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 listopada podczas objawienia w namiocie wspólnoty Cenacolo Matka Bo˚a nie
da∏a Mirjanie ˚adnego or´dzia. Objawienie by∏o bardzo krótkie i oto co powiedzia∏a
Mirjana po objawieniu: „Matka Bo˚a przysz∏a naprawd´ smutna ze ∏zami w oczach.
Spyta∏am Jà: «Matko, co mo˚emy zrobiç,
aby otrzeç ∏zy z Twoich oczów?». Matka
Bo˚a nie odpowiedzia∏a, tylko pob∏ogos∏awi∏a nas wszystkich i dewocjonalia”.
W dniach od 30.01-05.02.06 r. o. dr Ivan
Sesar OFM – proboszcz parafii Medziugorje planuje przyjazd do Polski. Wizyta
ma na celu spotkanie z pielgrzymami medziugorskimi, pilotami, duszpasterzami,
organizatorami pielgrzymek w kilku
wi´kszych miastach Polski. Wspólne spotkanie dla organizatorów, pilotów i dusz-

pasterzy planuje si´ w Warszawie
w dniach 4 i 5 lutego 2006 r. Pragnàc kontynuowaç wprowadzonà przez poprzednika o. Branko Radosza OFM tradycj´ spotkaƒ z pielgrzymami Medziugorskimi,
obecny proboszcz chcia∏by spotkaç si´ ze
wszystkimi zainteresowanymi poprawà
wspó∏pracy pomi´dzy Parafià Medziugorje a organizatorami pielgrzymek, szczególnie teraz, gdy Parafia planuje wprowadzenie dla pilotów identyfikatorów (na
czas przebywania grupy na terenie Medziugorja), zezwalajàcych na oprowadzanie grup. Wspólnoty parafialne, duszpasterze, którzy chcieliby zorganizowaç
spotkanie w swojej parafii, proszeni sà
o skierowanie zaproszenia do ks. Proboszcza na r´ce organizatora – Wspólnoty
Królowej Pokoju oo. Pijarów, Kraków,
tel. 012-4231432, fax 012-4222255
JE Stanislas Lukumwena Lumbala,
ofm, bp Kole w DRKonga, we wrzeÊniu
2005 r. przebywa∏ z drugà prywatnà pielgrzymkà w Medziugorju. Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ w 1979 r., a sakr´ biskupià w 1998 r. Bp Lukumwena jest
pierwszym afrykaƒskim prowincja∏em
Franciszkanów w Kongo i pierwszym
Afrykaninem, który w Kongo przyjà∏ sakr´ biskupià. Do Medziugorja przyby∏,
by sp´dziç czas na osobistej modlitwie
i rekolekcjach. Sp´dza∏ wiele godzin
spowiadajàc pielgrzymów w∏oskoi francuskoj´zycznych.
W wywiadzie dla radia „Mir” Medziugorje powiedzia∏: „Do Medziugorja
przyby∏em, by znale˝ç pokój wewn´trzny. Biskup w Afryce jest budowniczym
tym, który naprawia drogi, buduje mosty,
szko∏y. Biskup robi wszystko i sà takie
chwile, kiedy naprawd´ potrzebuje duchowego odpoczynku. To, co wydaje mi
si´ tu najlepsze to mo˚liwoÊç spowiadania. Wczoraj przez cztery godziny siedzia∏em w konfesjonale. W swojej diecezji nie mam cz´sto okazji, by spowiadaç.
Cudownie jest widzieç, ile ludzi tu przychodzi do spowiedzi.
Ostatnimi czasy KoÊció∏ szczególnie
zwraca uwag´ na sakramenty Eucharystii i pojednania. Tu znajdujemy te
dwa istotne sakramenty. Na poczàtku
wiele mówiono o objawieniach, teraz cz´Êciej mówi si´ o duchowoÊci. Rozwija si´
tu wielka duchowoÊç. Or´dzie zosta∏o
przekazane, or´dzie pokoju i nawrócenia
i z tych or´dzi nale˚y korzystaç, ˚yç nimi.
Ludzie kochajà sensacj´. Kiedy mówiono
o or´dziach i wizjonerach, ludzie biegali,

a teraz coraz mniej mówi si´ o tym, a coraz bardziej idzie si´ w g∏´bi´. Cz∏owiek
potrzebuje mocnego oparcia duchowego.
˚ycie wewn´trzne cz∏owieka powinno si´
opieraç na solidnych wartoÊciach ewangelicznych. Dlatego mówi´, ˚e pog∏´bione
or´dzia, to znaczy modlitwa, Eucharystia,
spowied˝ – stajà si´ podstawà pog∏´biania
˚ycia duchowego cz∏owieka.
O Medziugorju mówi´ ca∏kowicie
prywatnie. Jestem biskupem innej diecezji i nie chc´ mówiç o sprawach, które nie
dotykajà mnie bezpoÊrednio. Przyje˚d˚am tu z powodu w∏asnej pobo˚noÊci.
Nie nale˚y ciàgle si´ martwiç uznaniem
objawieƒ. Potwierdzenie na pewno nastàpi. Biskupi wcià˚ przyje˚d˚ajà, by si´ modliç. Jest coÊ, co nas przyciàga, coÊ, co
zrobi∏o na nas wra˚enie. Powoli, powoli
Medziugorje zostanie uznane. Niech ka˚dy ˚yje w∏asnà pobo˚noÊcià. W mojej diecezji Kole przygotowujemy otwarcie radia, co b´dzie nowà mo˚liwoÊcià lepszego poznawania Medziugorja”.

Pobratymstwo
Âwiadkowie obecnoÊci
Moi drodzy! Od dwudziestu czterech
lat i czterech miesi´cy z wielkà uwagà
ws∏uchuj´ si´ sercem w s∏owa naszej Matki. Czuj´ i rozpoznaj´, ˚e Ona idzie razem
z nami. Pierwsze or´dzia zawiera∏y wezwanie do wiary, modlitwy, pojednania
i mi∏oÊci. Tak, to jest w∏aÊnie Jej program
i Jej zamiar.
W tym or´dziu jeszcze raz nawo∏uje:
„Kochane dzieci, wierzcie!”. Wiara jest
szczególnym i osobistym darem Boga
dla ka˚dego cz∏owieka. Ten dar budzi si´
i wzrasta w odpowiednim klimacie,
w Êrodowisku rodziny. Rodzina jest zobowiàzana do zapewnienia swoim dzieciom nie tylko nieodzownych dóbr materialnych, lecz równie˚ dóbr duchowych,
nade wszystko wiary. Za wiar´ jesteÊmy
odpowiedzialni wszyscy, lecz najbardziej, rodzice. Rodzina, która wyznaje
wiar´ i ˚yje nià, na co dzieƒ rozbudza,
choç w nieuÊwiadomiony sposób, dar
wiary w sercu swoich dzieci. Rodzice,
sami wzrastajàc w wierze dajà Êwiadectwo swoim dzieciom o ∏asce wiary. Cz∏owiek jest istotà religijnà z samej natury
i potrzebuje wiary. Wiar´ jednak mo˚na
utraciç, zaniedbaç lub zniszczyç. Cz∏owiek, który traci wiar´, traci wszystko,
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bo nie ma nad nià nic cenniejszego. Rodzina bez wiary jest jak drzewo, które nie
rodzi owoców. Rodzina bez wiary, to tunel bez wyjÊcia.
Wiara nie jest teorià, ani zbiorem
wiedzy o Bogu i objawieniu, lecz postawà, która realizuje si´ poprzez praktyk´
codziennego ˚ycia. Karmi si´ modlitwà
i ∏askami, które wierzàcy otrzymujà w sakramentach i s∏owie Bo˚ym. Wiara uwidacznia si´ w ˚yciu. Jest rozpoznawalna
po owocach, czyli uczynkach, albowiem
wiara bez uczynków jest martwa, mówi
Pan. Oprócz wp∏ywu rodziny, który jest
wa˚ny, wprost nie do zastàpienia, na wiar´ dziecka wp∏ywa te˚ wspólnota parafialna. Gromadzenie si´ na Mszy Êwi´tej,
obchodzenie Êwiàt w rodzinie, we wspólnocie parafialnej, odgrywa znaczàcà rol´
we wzroÊcie wiary w sercu ka˚dego cz∏owieka, a szczególnie dzieci. Inaczej traktuje ˚ycie, rodzin´, KoÊció∏ cz∏owiek
wierzàcy, a zupe∏nie odmiennie niewierzàcy. Albowiem wiara nie jest zbiorem
informacji, ani zapisem definicji w katechizmie, lecz sposobem ˚ycia zw∏aszcza,
gdy przyjdzie pokonywaç pokusy, cierpliwie nieÊç swój krzy˚ i wspó∏pracowaç
z ∏askà Bo˚à, tak, by móc odpowiedzieç
na wezwanie do Êwi´toÊci.
„Kochane dzieci, módlcie si´!”. Wezwaniu do wiary towarzyszy wezwanie
do modlitwy, poniewa˚ wiar´ bez modlitwy mo˚na porównaç z domem budowanym na piasku. Przy pierwszym trudnym
doÊwiadczeniu popada w ruin´, uczy Pan.
Wiar´ bez modlitwy mo˚na porównaç
z lampami w r´kach nieroztropnych panien. Tak, jak lampa pozbawiona oliwy
nie zap∏onie Êwiat∏em, tak wiara bez modlitwy staje si´ Êlepa. Aby ptak móg∏
wznieÊç si´ w gór´ potrzebuje dwóch
skrzyde∏, a cz∏owiek wierzàcy do lotu ku
górze, ku Bogu, wzbija si´ przy pomocy
dwóch wspania∏ych darów, wiary i modlitwy. Skrzyd∏a wiary i modlitwy dajà si∏´
do pokonania codziennych trudnoÊci, odciskajà piecz´ç i pozostawiajà trwa∏y Êlad
na uczynkach chrzeÊcijanina, a przez wytrwa∏oÊç przynoszà obfity owoc. Modlitwa, jako odpowied˝ na wezwanie Królowej Pokoju stanowi dla nas niezwyk∏y
dar. Czyni cuda. Ta modlitwa przemienia
i uszlachetnia nasze serca, ˚ycie naszych
rodzin, KoÊció∏ i Êwiat ca∏y. Osoba, która
modli si´ staje si´ najwi´kszym dobrodziejem, osobà, która potrafi budowaç
lepszy Êwiat. I takie wezwanie do ka˚dego chrzeÊcijanina p∏ynie z Lourdes, Fatimy i Medziugorja.

Nasza rodzina modlitewna odpowiedzia∏a na to wezwanie, a ˚ycie wed∏ug
or´dzi Maryi sta∏o si´ jej powo∏aniem.
Fundamentalne or´dzie mówi o modlitwie sercem, która daje poczàtek naszemu
nawróceniu i pragnieniu Êwi´toÊci. Nie
mo˚emy jednak nauczyç si´ modliç sercem, jeÊli nie umiemy przebaczaç, jeÊli na
podobieƒstwo Maryi i Jezusa zawsze
i wsz´dzie nie b´dziemy przyjmowaç woli Bo˚ej. Modlitwa bowiem przemienia
nas, nie Boga. Sprawia, ˚e godzimy si´
z Jego wolà i nie sprzeciwiamy si´ Bogu.
Osoba modlàca si´ wierzy, ufa Panu, ufa
Jego mi∏oÊci, Jego wiernoÊci i dlatego nie
boi si´ oddaç Bogu i zawierzaç Mu siebie
ka˚dego dnia.
„Kochane dzieci, mi∏ujcie!”. Bóg jest
mi∏oÊcià – mówi aposto∏. To jest Jego
imi´ i Jego istota. Cz∏owiek jest obrazem
Bo˚ej mi∏oÊci! Grzech, a szczególnie nienawiÊç, zazdroÊç, zawiÊç i ka˚dy inny rodzaj niemoralnoÊci niszczy w cz∏owieku
boskie podobieƒstwo. Wszystkie nasze
dzie∏a i nasze ˚ycie muszà nosiç na sobie
piecz´ç mi∏oÊci. ˙ycie, rodzina, KoÊció∏
bez mi∏oÊci doznajà kl´ski. Wtedy bowiem ˚ycie zamienia si´ w pustyni´, a ludzie w konsumentów, poddanych wszelkim rodzajom uzale˚nieƒ. Mi∏oÊç wyzwala a nie zniewala.
Poczàtek modlitwy sercem to poczàtek naszego pogodzenia si´ i naszego realizowania si´ w mi∏oÊci. JeÊli wierzymy
i modlimy si´ z mi∏oÊcià, ˚yjemy mi∏oÊcià, Bóg b´dzie bardzo blisko nas. Wtedy
dopiero inni rozpoznajà w nas Boga, nasze ˚ycie stanie si´ przejrzyste, a w ka˚dym naszym zwyczajnym spotkaniu, pozdrowieniu i s∏owie, b´dzie rozpoznawalne oblicze Pana. Królowa Pokoju jest dla
nas darem Ojca ze wzgl´du na Jej bezgranicznà mi∏oÊç. To dlatego w Medziugorju
ludzie doÊwiadczajà spotkania z Matkà.
Tutaj ka˚dy pielgrzym spotyka si´ z ∏askà
i otrzymuje dar, gdy tylko w pokorze i na
modlitwie zechce otworzyç swoje serce.
Tylko takie osoby mogà stanowiç jednoÊç
i byç Êwiadkami Jej obecnoÊci.
Drodzy moi bracia i siostry, jestem
pewien, ˚e to w∏aÊnie my jesteÊmy tymi
Êwiadkami. Wytrwajmy w tym wspania∏ym powo∏aniu. W tym miesiàcu b´dziemy modliç si´ w nast´pujàcych intencjach: – za wszystkich pielgrzymów, którzy w tym roku spotkali si´ z Królowà Pokoju i odpowiedzieli na Jej wezwanie, oby
wytrwali na tej drodze; – o powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne. Za uczestników spotkania m∏odych w Kolonii, aby pozostali

wierni Jezusowi i KoÊcio∏owi; – aby nasze modlitewne pobratymstwo „Nawiedzenie Êwi´tej El˚biety” sta∏o si´ szko∏à
modlitwy, pokory i mi∏oÊci do Maryi i Eucharystii. Bracia i siostry, wszystkich was
pozdrawiam Êlàc braterski poca∏unek
i modl´ si´ za ka˚dego z was. Oddany
w Chrystusie i Królowej Pokoju
wasz brat o. Jozo

Naprawd´ warto
Przez serce Maryi chcia∏abym pozdrowiç wszystkich, z którymi by∏am na
rekolekcjach u o. Jozo Zovko oraz ka˚dego brata i siostr´. Nie umiem si´ oprzeç,
aby nie podzieliç si´ radoÊcià, która wyp∏ywa ze mnie po tych rekolekcjach.
A wszystko zacz´∏o si´ tak prozaicznie.
Rok temu, mo˚e dwa, us∏ysza∏am o w/w rekolekcjach. Wiedzia∏am tylko tyle, ˚e ka˚dy powinien je prze˚yç.
GdzieÊ to we mnie kie∏kowa∏o, dojrzewa∏o i w koƒcu pomyÊla∏am sobie: skoro tak,
to mo˚e i warto. I sta∏o si´: w dniach od
25-29 wrzeÊnia tego roku mia∏am to
szcz´Êcie uczestniczyç w tych rekolekcjach w Szirokim Brijegu.
Kochani polecam Wam bardzo goràco te rekolekcje. Jest to przecudowny
czas do prze˚ycia, zapewne niepowtarzalny. Jest to jak ukojenie, balsam dla cia∏a
i duszy. Jeden z braci okreÊli∏ ten czas jako poca∏unek z nieba, bo rzeczywiÊcie by∏
to czas uÊwi´cony. By∏ to czas poÊwi´cony Bogu, oparty na wyciszeniu, skupieniu, rozmowie z Bogiem, pozwoleniu,
aby Duch Âwi´ty prowadzi∏. Mnie czasami w ciàgu dnia dopada drzemka, a na
tych rekolekcjach mia∏am wra˚enie, ˚e
otwar∏y mi si´ jak najszerzej, jak tylko
mog∏y uszy, oczy i serce. Chcia∏am, aby
ka˚de s∏owo we mnie zosta∏o, utkwi∏o,
wprost chcia∏am si´ zach∏ysnàç, wch∏onàç
ka˚de us∏yszane s∏owo Bo˚e wypowiadane ustami o. Jozo.
Dla o. Jozo nie by∏o poÊpiechu,
wszystko mówi∏ i wykonywa∏, dok∏adnie, powoli. Jest to osoba kontemplacji,
g∏´bokiej ∏àcznoÊci z Bogiem. Swojà postawà przedstawia wysoki poziom duchowy. Jest tak g∏´boko zatopiony w modlitwie, ˚e przebywanie w jego bliskoÊci
udziela si´ wszystkim. Jego s∏owa sà darem krzepiàcym. Przebywanie w jego
obecnoÊci, karmienie si´ s∏owem Bo˚ym
wypowiadanym przez o. Jozo wzbudzi∏y
we mnie na nowo ch´ç ˚ycia ˚yciem
Êwie˚ym. Dokona∏a si´ przemiana, zakosztowa∏am pokoju.
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Na samym poczàtku rekolekcji us∏ysza∏am i uczepi∏am si´ takich s∏ów: „... jeÊli w tych kilku dniach wyciszysz si´, b´dziesz trzyma∏a ró˚aniec w r´ku, Jezusa
w sercu, to b´dziesz uzdrowiona, bo moc
Jezusa nie wyczerpuje si´”. I tak si´ sta∏o.
O. Jozo poucza, daje wskazówki jak
wzrastaç w màdroÊci i w wierze, medytowaç i rozwa˚aç, jak ˚yç by nie reagowaç
na ˚ycie z∏oÊcià i nienawiÊcià. Potrafi∏
przywracaç nadziej´ i uÊmiech na naszych
twarzach. Nie tylko mówi∏, poucza∏,
wskazywa∏, zach´ca∏, ale i pokazywa∏ jak
prze˚ywaç np. EUCHARYSTI¢. Jak
wielkie jest to Misterium, Dzi´kczynienie,
Uwielbienie, Pamiàtka Paschy. Tak rozumianà Eucharysti´ prze˚y∏am tutaj po raz
pierwszy i teraz ka˚da Msza Êw. jest ju˚
dla mnie inna. Ojciec to osoba, która widzi wi´cej ni˚ inni. Otwarty na Boga, na
Matk´ Bo˚à jak kana∏ poprzez, który
Duch Âwi´ty czyni∏ z nami cuda. Jestem
pod tak wielkim wra˚eniem jego osoby,
˚e nie umiem moich doÊwiadczeƒ przelaç
na papier, ubraç w s∏owa to, czego dozna∏am. Takie rekolekcje prze˚ywa si´ umys∏em, sercem i duszà, sà to rekolekcje ˚ycia. Dlatego Kochani, je˚eli b´dziecie planowaç wyjazd do Medziugorja, to goràco
polecam wam, po∏àczcie go z rekolekcjami u o. Jozo – bo naprawd´ warto.
Gdy siedzia∏am ju˚ w autobusie i dobiega∏ koƒca mój czas pobytu na ziemi
b∏ogos∏awionej, dociera∏o do mnie to,
czego doÊwiadczy∏am, co by∏o mi dane.
RozmyÊla∏am, rozwa˚a∏am i po ludzku
ju˚ kombinowa∏am w swoich myÊlach, co
by tu zrobiç, aby ponownie (gdy˚ na tych
rekolekcjach mo˚na byç tylko raz) móc
obcowaç, s∏uchaç s∏owa Bo˚ego wypowiadanego przez osob´ o. Jozo Zovko.
Zapewne ka˚dy ma inne doÊwiadczenia
i prze˚ywa∏ je po swojemu. Dla mnie by∏y
to bardzo, ale to bardzo mocne rekolekcje,
które mnie uskrzydli∏y, dlatego, ˚e Êwiadomie, z w∏asnego wyboru jadàc na nie niczego nie oczekiwa∏am. Chcia∏am tylko odciàç
si´ od gonitwy dnia codziennego, skupiç si´
na modlitwie w miejscu gdzie niebo dotyka
ziemi i sp´dziç nieco inaczej urlop. A tymczasem odczu∏am g∏´bi´ wiary, której ciàgle mi brakowa∏o, a˚ chcia∏am krzyczeç
z radoÊci. Tak bardzo bym chcia∏a, aby ka˚dy mia∏ mo˚liwoÊç i ch´ç uczestnictwa
w tych rekolekcjach. Matko NajÊwi´tsza
zanieÊ moje podzi´kowanie ojcu Jozo, za
ten czas tak wartoÊciowy i poÊwi´cony Bogu; wyproÊ ∏aski u swego Syna, aby móg∏
jak najd∏u˚ej s∏u˚yç ludziom i Bogu. Amen.
Alina Wasak

Rekolekcje
Doroczne spotkanie ECHA
Twoi domownicy
„Krzy˚ w∏asnego cierpienia staje si´
˝ród∏em ∏ask ˚ycia i zbawienia. By∏oby
szkodà roztrwoniç z jakiegokolwiek powodu ten kapita∏ ∏ask Bo˚ych. Niech s∏u˚y on
wielu a przede wszystkim KoÊcio∏owi” –
tak powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
w 1980 r. do tr´dowatych w Marituba.
Pan Jezus zaÊ w 1949 r. powiedzia∏ do
kandydatki na o∏tarze Kunegundy Siwiec:
„Pragniesz byç wielkà Êwi´tà? – uczyni´
Ci´ takà, ale bàd˝ Mi wiernà, jak przystoi
na Mojà oblubienic´. Szerz Mojà mi∏oÊç
przez ofiary i cierpienia, przez zaparcie
si´ samej siebie. Patrz na Êwi´tà Tereni´.
Przezwyci´˚ajàc si´ na ka˚dym kroku
szerz mi∏oÊç. Âw. Teresa za nic si´ mia∏a.
Zaskarbi∏a skarby, za które dusze si´ kupuje. Gdy Mi si´ odda∏a na ofiar´, nie
oszcz´dza∏em jej cierpieƒ, ale za to pomaga∏a Êwiatu ca∏emu. Jak pszczo∏a z ka˚dego kwiatu zbiera miód, tak dusza wierna,
z ka˚dego cierpienia robi zapas dla siebie
i jeszcze dla innych... Gdy przyjd´ sàdziç,
przyjd´ (...) z krzy˚em. Wybrani stanà po
prawicy (...) i b´dà upojeni szcz´Êciem, ˚e
dzielili si´ ze Mnà krzy˚em – (Miejsce Mojego Mi∏osierdzia i Odpoczynku, str. 149):
com wybra∏ dla Siebie tym dziel´ si´ z moimi wybranymi, to jest drogà cierpieƒ –
(MMMiO, str 146).
Przez 18 lat medytujàc s∏owa Pana
Jezusa przekazane Êw. Faustynie a potem Kundusi, poznawa∏am g∏´bi´ Jezusowej mi∏oÊci, ale sama wzdryga∏am si´ na
myÊl o cierpieniu. Ba∏am si´ cierpienia
choç dotyka∏am go, a ono jak cieƒ delikatnie przypomina∏o mi, ˚e ˚ycie nie jest samà przyjemnoÊcià. Jest w nim czas radoÊci, czas spe∏nienia i cierpienia. A wi´c czy
mam si´ smuciç i narzekaç, bo coÊ mnie
boli, bo tyle pokus, bo tyle przeciwnoÊci?
O nie! Ka˚da chwila bez uÊmiechu to jak
dzieƒ bez s∏oƒca. A wi´c? Ja te˚ chc´ byç
Êwi´tà! Czy˚by pycha? O nie! Przecie˚
Pan Jezus pozostawi∏ nam wiele pouczeƒ
w Ewangelii i wr´cz nakazuje, abyÊmy byli Êwi´tymi, bo Ojciec w niebie jest Âwi´ty.
Matka Bo˚a Królowa Pokoju wcià˚ zach´ca nas abyÊmy dà˚yli do Êwi´toÊci.
Tak to powoli ∏aska Bo˚a przemienia∏a moje nastawienie do problemu
cierpienia, a˚ nadszed∏ w∏aÊciwy czas
i Jezus uzna∏, ˚e na tyle zmi´kczy∏ moje

opory i˚ nadaj´ si´, by t´ zachwaszczonà
gleb´ zaczàç uprawiaç, by w swoim czasie wyda∏a plon. Czy ja tego szczerze pragn´? Wobec Pana nie mog´ byç nieszczera, nie mog´ udawaç, ukrywaç si´. Mi∏oÊç
oczekuje mi∏oÊci, a ja zakocha∏am si´
w Jezusie i zacz´∏am rozumieç, co znaczà
s∏owa: jarzmo moje jest s∏odkie, a moje
brzemi´ lekkie (Mt 11,30), dlatego prosz´
Ci´ Panie nie puszczaj mojej r´ki, trzymaj
mnie mocno i ˚yj we mnie, bo bez Ciebie
na balu jest smutno, a z Tobà i cierpienie
zmienia si´ w radoÊç.
Dlatego teraz pragn´ wspomnieç
ostatni pobyt w Medziugorju, na tegorocznym spotkaniu Redakcji Echa.
KtoÊ zapyta∏ mnie: dlaczego tak cz´sto je˝dzisz do Medziugorja, przecie˚ ju˚ wszystko zwiedzi∏aÊ... co ci´ tam ciàgnie? Tam sà
ostre kamienie i Matka Bo˚a – odpowiedzia∏am. A gdzie jest Maryja, tam jest i Jezus, gdzie jest Jezus – jest i ca∏e Niebo.
Tam gdzie jest Niebo jest pokój, szcz´Êcie
i dobro. Kto raz tam zajedzie t´skni za tà
ziemià b∏ogos∏awionà, bo gdzie jest Matka
tam jest dom, tam jest mi∏oÊç, a my wszyscy pragniemy byç kochani. Spotkanie z o.
Tomislavem Vlasiciem i Wspólnotà tym
bardziej mnie o tym przekona∏o. Spokój
Ojca, jego wyciàgni´te ramiona do przytulenia ka˚dej wchodzàcej osoby, to czu∏e
ramiona ojca cieszàcego si´ z przyjazdu
dziecka. A pó˝niej tyle, tyle ramion przygarniajàcych nas. Nikt nie rywalizuje,
przyjazne oczy i d∏onie.
JesteÊmy z kilkunastu krajów Êwiata.
Z Polski sà cztery osoby. Do∏àczono do
nas ∏otysza, kleryka – Janisa, który jest
w seminarium xx. Marianów w Lublinie.
Rozmowy, konferencje Ojca, modlitwa,
medytacja Pisma Âwi´tego, samotna kontemplacja Boga w otoczeniu, tak bardzo
do tego celu przygotowanym przemienia
mnie. Temat Ojca zmusza mnie do zastanowienia si´ czy ja ju˚ ca∏kowicie wróci∏am do Boga Ojca? Czy jestem mo˚e tym
zazdrosnym bratem? Jaki obraz Ojca nosz´ w sercu? Czy tul´ si´ w Jego ramionach, czy uciekam w ludzkie osàdy? Ojciec
Tomislav jak czu∏a matka ods∏ania nam
g∏´biny mi∏oÊci Jezusa i zaprasza, abyÊmy
us∏yszeli Pana w swojej duszy, aby wyruszyç za Nim i staç si´ reflektorem oÊwietlajàcym drog´ dla innych. Trzeba iÊç za
Jezusem do takiego momentu, aby przezwyci´˚yç Êmierç w sobie i nie baç si´.
Rozwa˚a∏am te s∏owa, gdy przysiad∏
si´ obok Janis. Janis – powiedzia∏am – ja
wiele razy ba∏am si´ i Êmierç patrzy∏a mi
prosto w oczy. Co najmniej pi´ç razy
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by∏am na progu Êmierci, ale Bóg ochrania∏
mnie. Drugi raz w ˚yciu w Tobie spotykam ∏otyszów. A kiedy spotka∏aÊ pierwszy
raz – zapyta∏? Powiedzieç, zamilczeç?
Nie. Trzeba powiedzieç. Janis, w czasie
II wojny Êw. gdy mia∏am 12 lat, Niemcy
sprowadzili ∏otyszów do miejscowoÊci,
w której mieszka∏am, rozbili namioty ok.
100m od naszego domu. W nocy napadli
na nasz dom wywa˚ajàc drzwi. My dzieci
razem z mamà le˚eliÊmy na pod∏odze
i modliliÊmy si´, podczas gdy tata ze starszym bratem ochraniali nas. Obroni∏ nas
Âlàzak, si∏à wcielony do Wermachtu. Nast´pnej nocy, ci ∏otysze likwidowali getto
oddalone ok. 1,5 km. Krzyk mordowanych ˚ydów dochodzi∏ do nas, nie spaliÊmy, p∏akaliÊmy, mama kl´cza∏a z ró˚aƒcem w r´ku i modli∏a si´ za mordowanych.
Przez wiele nocy budzi∏am si´ z krzykiem,
a i teraz czasami zdarza mi si´ krzyczeç.
Nie czuj´ nienawiÊci, przebaczy∏am i modl´ si´, aby Bóg im te˚ wybaczy∏. Gdy zostaniesz kap∏anem, prosz´ odpraw Msz´
Êw. ekspiacyjnà za tych Twoich ziomków.
Janis by∏ wstrzàÊni´ty. Teraz rozumiem –
powiedzia∏ – dlaczego w Polsce czuj´ mur
oddzielenia. My m∏odzi na temat wspó∏pracy z Niemcami nic nie wiemy, nikt
o tym nie mówi. A to wymaga oczyszczenia
i przeproszenia przez mój naród, narody,
którym wyrzàdziliÊmy krzywd´. UÊciska∏am Janisa i obiecaliÊmy sobie modlitw´
za nasze narody.
Wieczorem po konferencji, by∏yÊmy
na modlitwie ró˚aƒcowej w amfiteatrze. Patrzàc na krew wyp∏ywajàcà z zabitego Baranka, oddawa∏am moje ˚ycie
Jezusowi. Wybacz Jezu, Baranku bez skazy, ˚e mojà grzesznoÊcià przes∏aniam Ciebie, ˚e zbyt n´dzne jest moje Êwiat∏o, aby
oÊwieca∏o drog´ prowadzàcà do Ciebie
innym, tym co nie doÊwiadczyli Twojej
mi∏oÊci i nadal ˚yjà w ciemnoÊciach. Serce Baranka krwawi∏o jakby dotykajàc
i uzdrawiajàc moje ma∏e ludzkie serce, tulàce si´ do tego oceanu mi∏oÊci i pragnàce
tam ju˚ pozostaç. Wsz´dzie panowa∏a cisza, pi´kno i mi∏oÊç. I t´ cisz´ jak szmer
poruszanych wiatrem liÊci przerwa∏ ∏agodny g∏os o. Tomislava. Ojciec zobaczywszy nas szeroko otworzy∏ swoje ramiona, przytuli∏ do serca i pob∏ogos∏awi∏,
˚yczàc spokojnej nocy. A ja odczu∏am
w tym cz∏owieku, zakonniku i kap∏anie
Bo˚à mi∏oÊç i czu∏oÊç kochajàcego Boga
Ojca i pozna∏am teraz do czego Bóg mnie
wzywa. Pó˝niej przyglàda∏am si´ dyskretnie Ojcu i Wspólnocie dusz ofiarnych,
która przez jego pos∏ug´ powsta∏a, czu∏am

atmosfer´ niewypowiedzianej mi∏oÊci
i pokoju jaka emanowa∏a od wszystkich
zebranych.
Siostro Stefanio, tobie dzi´kuj´ za
wszystkie artyku∏y, które piszesz do
Echa. Bogu dzi´kuj´, ˚e pozwoli∏ mi ci´
poznaç. Teraz czytajàc Echo, b´d´ widzia∏a Ci´ obok siebie. Dzi´kuj´ za ka˚de
s∏owo, za uÊmiech i tà wielkà mi∏oÊç, którà kochasz Boga i nas, to jest bardzo porywajàce i zobowiàzujàce.
W sobot´ wieczorem by∏o uroczyste
spotkanie z Barankiem. Ze Êwiat∏em
w r´ku, procesyjnie przechodzimy do amfiteatru prowadzeni przez Wspólnot´ odÊwi´tnie ubranà w bia∏e habity. Modlitwa,
rozgwie˚d˚one niebo i pulsujàce krwià
Serce Baranka. Kto pragnie oddaç swoje
˚ycie Trójcy PrzenajÊwi´tszej podchodzi
i ca∏uje Baranka. Bo˚e umocnij nas, aby ta
ofiara by∏a Ci mi∏a, a my ju˚ jako Twoi
domownicy, byÊmy byli Êwiadkami gotowymi ofiarowaç swoje ˚ycie Barankowi,
przez Maryj´. Bo˚e ju˚ nie ja, ale Ty ˚yj
i dzia∏aj we mnie dla Swojej chwa∏y i nawrócenia dusz. Wchodzimy przez drzwi
z symbolem Alfa i Omega do KoÊcio∏a do
domu Ojca. Kap∏ani i Wspólnota le˚àc
krzy˚em podczas ofiarowania modlà si´
i ofiarujà si´ za nas i za nasze kraje.
Niedziela to dzieƒ po˚egnania, trwamy d∏u˚ej na Mszy Êw. i dzi´kczynieniu.
Panie jutro zejdziemy z Góry Tabor, niech
ludzie patrzàc na nas odczujà jak dobry jest
Bóg. O. Tomislav ˚egna ka˚dà osob´, dzi´kuje i b∏ogos∏awi, przytula i ca∏uje. Tak samo czynià Siostry. Tu nie jesteÊmy anonimowymi rekolektantami, w ich sercach
mamy imiona i w∏asny pokoik. Czuj´, ˚e
Baranek zach´ca mnie bym zaprosi∏a Go
do swoich l´ków i obaw. Prosz´ o modlitw´, abym zgromadzi∏a wokó∏ siebie dusze
ofiarne, by Polska stworzy∏a takie ognisko.
Min´∏y trzy miesiàce od mojego powrotu. W tym czasie modli∏am si´ ciàgle
przed NajÊwi´tszym Sakramentem, by
Maryja sama wskaza∏a osoby, które Bóg
wybra∏ na dusze ofiarne. I oto 17 listopada
– w Êwi´to Êw. El˚biety W´gierskiej, która sama da∏a przyk∏ad ofiarnoÊci z siebie –
o godz. 12.00 po modlitwie, trzy osoby:
Barbara, El˚bieta i ja odda∏yÊmy swoje ˚ycie Êwiadomie i dobrowolnie Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Maryjo bàd˝ nam przewodniczkà. Siostro Sabino, pokaza∏aÊ mi jakà
trzeba byç, by podobaç si´ Jezusowi
i Maryi. Dzi´kuj´ i prosz´ módl si´ za nas
˚yjàcych w Polsce, którzy pragniemy staç
si´ Bractwem waszej Wspólnoty. Amen.
Helena, Faustyna S.

Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T Vlasiciem. Konferencja 1 – czwartek, 25.08.05r.

Poznanie Boga
W tym roku pragn´ zastanowiç si´
razem z Wami nad kontemplacjà Oblicza Boga Ojca. Na poczàtku zatrzymaliÊmy si´ nad rozwa˚aniem modlitwy ZdrowaÊ Maryjo, abyÊmy mogli wejÊç i pójÊç
w kierunku Boga. W modlitwie musi byç
autentyczna duchowoÊç, nie mo˚na osiàgnàç Boga, je˚eli si´ nie zanurzymy
w modlitw´ kontemplacyjnà. Âwi´ty Jan
Aposto∏ w 1 swoim LiÊcie mówi: ,,Popatrzcie, jak wielkà mi∏oÊcià obdarzy∏ nas
Ojciec: zostaliÊmy nazwani dzieçmi Bo˚ymi i rzeczywiÊcie nimi jesteÊmy. Umi∏owani, obecnie jesteÊmy dzieçmi Bo˚ymi, ale
jeszcze si´ nie ujawni∏o, czym b´dziemy.
Wiemy, ˚e gdy si´ objawi, b´dziemy do
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim Jest. Ka˚dy zaÊ, kto pok∏ada w Nim t´
nadziej´, uÊwi´ca si´, podobnie jak On
jest Êwi´ty”.
Celem naszego ˚ycia jest poznaç Boga i patrzeç na Niego takim, jakim jest
– kontemplowaç Go. Urywek ten mówi
nam, ˚e jest to proces, jest to droga. Ktokolwiek ma t´ nadziej´ w Bogu oczyszcza
siebie samego i tak, jak Bóg jest czysty.
Zadaniem tegorocznego spotkania (a nast´pnie pó˝niej po tym spotkaniu dalsza
realizacja w ˚yciu), jest doprowadzenie
do wzrostu – aby poznaç Boga Ojca, aby
kontemplowaç Jego Oblicze. Na koƒcu
wydarzeƒ biblijnych, w taki sposób, jaki
zosta∏y nam przedstawione, jest powiedziane, ˚e Bóg jest z nami, a my b´dziemy
Jego ludem, b´dziemy z Nim.
Bóg jest Tajemnicà, ale w tym samym czasie, gdy mówimy, ˚e jest Tajemnicà, mówimy, ˚e jest Âwiat∏em. On
Sam w Sobie jest Êwiat∏em doskona∏ym,
On jest ˚yciem i ˝ród∏em ˚ycia. Dla nas
jest to szcz´Êciem, ˚e w naszej tajemnicy
˚ycia przebywa to Êwiat∏o. W naszym
zniszczalnym ˚yciu – w którym ˚yjemy,
w którym jesteÊmy – On jest ˝ród∏em ˚ycia. Naszym zadaniem jest pójÊcie takà
drogà, aby wejÊç w to Êwiat∏o, aby zjednoczyç si´ z tym ˝ród∏em ˚ycia. Wszyscy mistycy i Êwi´ci sà przekonani, ˚e
zanurzamy si´ w to Êwiat∏o, w to ˚ycie.
B∏ogos∏awiona Angela z Foglino mówi∏a, ˚e je˚eli by chcia∏a wyjÊç z ˚ycia
Trójcy Âwi´tej to jest to niemo˚liwe.
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Odczuwa∏a, ˚e jest wewnàtrz ˚ycia Trójcy Âwi´tej, zanurzona w to ˚ycie. To zanurzenie si´ w Boga, w Êwiat∏o Bo˚e nie
ma nic wspólnego z naukà, z jakimÊ romantyzmem. Oznacza odczuwanie, ˚e
jest si´ przenikanym przez ˚ycie, ˚e
wszystko jest na w∏aÊciwym miejscu, ˚e
wszystko funkcjonuje dobrze, ˚e wszystko ma swój sens. Równie˚ w naszym
wzroÊcie duchowym, w naszej drodze,
dusza odczuwa tà pe∏ni´ i takie przekonanie jest potrzebne do dalszego wzrostu. JesteÊmy przenikani przez Êwiat∏o
Bo˚e. My musimy byç tylko otwarci,
aby przyjàç to ˚ycie, aby wejÊç w ˚ywà
relacj´ z ˚yciem, z Bogiem.
Zobaczmy momenty, w których si´
wzrasta i które nale˚y przejÊç.
Wczoraj wieczorem podczas Mszy Êw.
powiedzia∏em, ˚e jest wa˚ne, abyÊmy
szli za Jezusem i s∏uchali Go. Je˚eli nasze ˚ycie si´ nie porusza, nie idzie do
przodu, to znaczy, ˚e ju˚ jest umar∏e.
Ró˚nica mi´dzy metodami, które mo˚ecie znale˝ç w ruchach wschodnich, oraz
w ruchach, które wszystko obiecujà, jest
taka, ˚e Jezus nauczy∏ nas jak iÊç w kierunku do Ojca i Matka Bo˚a uczy nas tego samego. Na tym spotkaniu tutaj chcemy zrozumieç, co powinniÊmy zrobiç,
aby si´ do Boga zbli˚yç, aby wewnàtrz
nas wzrasta∏o ˚ycie.
Pierwszym punktem jest uzmys∏owienie sobie, ˚e droga ta – iÊç za Jezusem i s∏uchaç Go – jest progresywna.
Zawsze punktem wyjÊcia jest przyzwolenie na dzia∏anie woli Bo˚ej – niech si´ stanie wola Twoja. Przez Boga mo˚emy byç
pociàgni´ci wtedy, je˚eli zgadzamy si´
z Jego wolà. Wiecie, ˚e Matka Bo˚a rozpocz´∏a w∏aÊnie od takiego punktu, kiedy
pocz´∏a Jezusa: Niech mi si´ stanie wed∏ug s∏owa twego. Wybra∏em jedno or´dzie Matki Bo˚ej z 25.03.96:
„Drogie dzieci! Wzywam was abyÊcie
ponownie zdecydowali si´ mi∏owaç Boga
ponad wszystko. W tych czasach, kiedy
z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina si´, co znaczy kochaç i ceniç prawdziwe wartoÊci, Ja was, dzieci, ponownie
wzywam, aby w waszym ˚yciu Bóg zajà∏
pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami
was materialnymi rzeczami, lecz drogie
dzieci zdecydujcie si´ na Boga, który jest
wolnoÊcià i mi∏oÊcià. Wybierzcie ˚ycie,
a nie Êmierç duszy. Drogie dzieci, w tym
czasie, kiedy rozmyÊlacie o M´ce i Êmierci Jezusa, wzywam was, abyÊcie zdecydowali si´ na to ˚ycie, które zakwit∏o Zmartwychwstaniem. Niech wasze ˚ycie zosta-

nie odnowione poprzez nawrócenie, które
was doprowadzi do ˚ycia wiecznego.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.
Bóg si´ objawia, to jest drugi punkt.
Podczas ca∏ej historii zbawienia Bóg si´
objawia∏ w takim stopniu, jakim nastàpi∏o otwarcie si´ cz∏owieka. Mo˚emy
wziàç za przyk∏ad patriarchów. Jakub
k∏adàc si´ spaç pod∏o˚y∏ sobie kamieƒ
pod g∏ow´ i mia∏ sen. Bóg mu si´ objawi∏
i wyt∏umaczy∏ mu, jakà drogà ma iÊç.
Czy wierzycie w to, ˚e Bóg si´ wam objawia? Tak. A wi´kszoÊç ludzi myÊli, ˚e
nie. Równie˚ mówimy, ˚e g∏os sumienia
jest g∏osem Boga. Jaka to tragedia, je˚eli
nie wierzymy, ˚e Bóg si´ nam objawia,
˚e Bóg nam nie przekazuje swojego ˚ycia. Ja mówi´, ˚e Bóg jest zazdrosny
o ka˚dego z nas. I chce nam daç swoje
Serce, swojego Ducha i nazywa si´ Ojcem, a nas nazywa dzieçmi. Duch Âwi´ty wstawia si´ do Boga Ojca nawet wtedy, gdy my nie wiemy, o co si´ modliç.
Nie odkrycie tego jest naprawd´ tragedià
dla chrzeÊcijanina. Bóg chce mówiç do
ka˚dego z nas, aby ka˚dy z nas sta∏ si´
Jego s∏owem ˚ywym. (cdn)

Z Ziemi Âwi´tego
Szukajàc Prawdy
W zwiàzku z otrzymaniem wielu listów
przez s. Emmanuel Millard z zapytaniem
na temat ˚yda mesjanisty, Benjamina Bergera, którego Êwiadectwo by∏o publikowane w jej Listach, oto pewne dodatkowe
wyjaÊnienia na temat tej wspólnoty.
O narodzie ˚ydowskim wiemy z Pisma Âwi´tego, ˚e „je˚eli ich odrzucenie
przynios∏o Êwiatu pojednanie, to czym˚e
b´dzie ich przyj´cie, je˚eli nie powstaniem ze Êmierci do ˚ycia?” (Rz 11,15).
Pojawienie si´, doÊç niedawno, ruchu
mesjanistycznego u ˚ydów, jest cudownym znakiem zapowiadajàcym spotkanie w Ciele Chrystusowym syna starszego z synem m∏odszym. Dlatego droga
wiary, jakà przeby∏ nasz brat Benjamin,
sprawia nam du˚o radoÊci, budzàc nas
z naszego duchowego odr´twienia. Duch
Âwi´ty dzia∏a, a my chcemy iÊç w tym
kierunku, co On! My katolicy wiemy, ˚e
powstawanie dzie∏a Bo˚ego przechodzi
drog´ oczyszczenia. Oto, co opowiada
Benjamin:

„...W Betanii sp´dziliÊmy pi´ç lat. Do∏àczy∏ do nas jeszcze jeden brat, by∏o nas
wi´c pi´ciu braci. Potem poszliÊmy do Galilei, mieszkaliÊmy w ma∏ej wiosce, gdzie
byliÊmy Êwiadkami wielu cudów. Rzeczy
nadzwyczajne mia∏y miejsce w wielu
dziedzinach, wielu ludzi zwraca∏o si´ ku
Panu, na przyk∏ad: pewien cz∏owiek, który
nas nie zna∏, widzia∏ we Ênie Jezusa. Nast´pnie spotka∏ nas i zosta∏ jednym z braci.
Nasi sàsiedzi zwrócili si´ ku Panu. Duch
Âwi´ty dotyka∏ dzieci i one si´ nawraca∏y.
Wi´c w nied∏ugim czasie stworzyliÊmy
ma∏à wspólnot´; otó˚ nigdy nie przewidywaliÊmy, ˚e staniemy si´ wspólnotà.
Zacz´liÊmy wszystko dzieliç mi´dzy siebie, jadaliÊmy razem, modliliÊmy si´ razem. W ten sposób naprawd´ ujrzeliÊmy
wspólnot´. Zacz´∏a si´ ona od mojego brata i ode mnie, lecz nast´pnie powi´kszy∏a
si´ i zrozumieliÊmy, ˚e zostaliÊmy wezwani, ˚eby ˚yç jako wspólnota.
W tej wiosce mieszkaliÊmy pi´ç lat.
Pod koniec doznaliÊmy przeÊladowaƒ.
Przyszli pewni religijni ˚ydzi i napadli na
nas fizycznie. Nasz dom zosta∏ ca∏kowicie
okradziony. Weszli, po∏amali meble,
wszystko zalali czarnà farbà; ale bez tego
mo˚na si´ obejÊç. Lecz tego typu wydarzenie poruszy∏o ca∏à prowincj´. To by∏o
w po∏owie lat 70. Ostatecznie nasze Êwiadectwo zosta∏o opublikowane w wielu gazetach, by∏o nadawane przez radio i telewizj´. To by∏ naprawd´ pierwszy raz, gdy
w Izraelu Êwiadectwo wierzàcych mesjanistów by∏o nadawane przez telewizj´!
W tym czasie w Izraelu zaczà∏ si´ rozwijaç Ruch Mesjanistyczny. Coraz cz´Êciej
tu i tam mówiono o Izraelitach, którzy
przyjmowali wiar´. Odtàd ta wspólnota
tylko wzrasta∏a. Obecnie jest w Izraelu
oko∏o 100 grup mesjanistycznych, które
ciàgle si´ rozrastajà.
Stamtàd poszliÊmy do Tyberiady,
gdzie sp´dziliÊmy tak˚e pi´ç lat. Tam
za∏o˚yliÊmy zwiàzek wierzàcych mesjanistów. Tak˚e tam doznaliÊmy licznych
przeÊladowaƒ ze strony ortodoksyjnych
˚ydów. Spalili nasz dom. Pewnego razu
podczas jednego ze spotkaƒ obrzucili nas
kamieniami. Wynaj´liÊmy w hotelu lokal
ze szklanymi drzwiami. Oni zacz´li rzucaç kamieniami. Nie wiedzieliÊmy, co robiç, poniewa˚ w∏aÊnie byliÊmy w trakcie
celebracji Wieczerzy Paƒskiej. Wi´c powiedzieliÊmy sobie: „Teraz, kiedy zacz´liÊmy si´ modliç, nie mo˚emy przestaç!”
Wi´c wzi´liÊmy wszystkie dzieci, zabraliÊmy je do Êrodka i stan´liÊmy wokó∏ nich.
Nast´pnie wróciliÊmy do modlitwy.
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A kamienie lata∏y! Lecz Bóg nas ochroni∏.
Jeden kamieƒ przelecia∏ dok∏adnie obok
g∏owy jednej z sióstr, lecz nic si´ jej nie
sta∏o. Pó˝niej pod∏o˚yli ogieƒ pod ten hotel, abyÊmy ju˚ nie mogli znale˝ç miejsca
na spotykania, poniewa˚ nikt wi´cej nie
chcia∏ nam ju˚ nic wynajàç. Wi´c spotykaliÊmy si´ w jednym z parków w sobot´,
w dzieƒ szabatu, poniewa˚ wiedzieliÊmy,
˚e w szabat nas nie zaatakujà. W taki sposób zosta∏a za∏o˚ona ta wspólnota, wÊród
wielu przeÊladowaƒ...”.
s. Emmanuel Millard

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Czy jeszcze obchodzimy
Bo˚e Narodzenie?
W mrokach nocy, jaka ogarnia∏a
ludzkoÊç wy∏oni∏o si´ Âwiat∏o – szaleƒstwo Mi∏oÊci Boga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem. Do zagubionej ludzkoÊci przybli˚y∏o si´ Królestwo Bo˚e... Odtàd ka˚dy, kto tylko uzna∏, ˚e Jezus jest tego godzien, zaprasza∏ Go na tron swojego serca.
W pokorze poddajàc si´ Jego panowaniu
pozwala∏ si´ udoskonalaç, b´dàc czujnym
na Jego S∏owo i Jego Wol´. Tak cz∏owiek
rodzi∏ si´ na nowo – teraz do ˚ycia duchowego, nadprzyrodzonego, a Trójca PrzenajÊwi´tsza zak∏ada∏a w nim Swoje Królestwo Mi∏oÊci. Ogarniajàc coraz wi´kszà
iloÊç dusz ludzkich, zacz´∏o Ono rozprzestrzeniaç si´ po ca∏ej ziemi...
Min´∏y wieki, choç Imi´ Jezusa pozna∏y niemal wszystkie ludy, cz∏owiek
przesta∏ dà˚yç do Mi∏oÊci, uleg∏ najgorszemu z mo˚liwych – ba∏wochwalczemu
kultowi samego siebie. Wzgardzi∏ Âwiat∏em, bo upodoba∏ sobie ciemnoÊç. W niej
móg∏ zaprzedaç si´ królestwom: cia∏a,
pieniàdza i w∏adzy, których panem jest
szatan. Tak, wi´c Ziemia nadal pozosta∏a
królestwem z∏ego. Czy wobec nieustannej
g∏uchoty i wzgardy, S∏owo Wcielone mia∏oby w koƒcu nie uszanowaç samego Siebie? Âwiat∏oÊç Êwiata odchodzi, by cz∏owiek w swym szaleƒstwie z Bestià sam
si´ ukara∏... (Ap 13,17).
Na d˝wi´k tràby piàtego anio∏a (Ap 9)
z CzeluÊci uniós∏ si´ dym, ponownie pogrà˚ajàc zbuntowanà ludzkoÊç w ciemnoÊciach duchowych. Coraz s∏abiej rozró˚niajàc dobro od z∏a, cz∏owiek uleg∏ wielkim s∏owom Czerwonego Smoka (Ap 12).

Komunistyczny ateizm sprawi∏, ˚e Êwiat
sta∏ si´ gorszy ni˚ przed potopem. W ciàgu nieca∏ego stulecia zgin´∏o wi´cej ludzi,
ni˚ ∏àcznie w ca∏ej historii ludzkoÊci.
Smok upadajàc przekaza∏ w∏adz´ wy∏aniajàcej si´ z morza Bestii (Ap 13).
W s∏u˚bie jej stan´∏a druga Bestia – Fa∏szywy Prorok.
Jak ró˚ni si´ Êrodowisko ziemi i morza, tak odmienna rozpocz´∏a si´ teraz
walka. S∏udzy Bestii dziÊ niby akceptujà
KoÊció∏ Chrystusowy, nawet go publicznie wspierajà. W rzeczywistoÊci jednak
podst´pnie i wyrachowanie niszczà go,
wyjaÊnia to proroctwo z wizji Daniela
(Dn 7,25): „B´dzie zamierza∏ zmieniç czasy i Prawo”. DziÊ o˚ywiony obraz Bestii
(TV) mówi wielkie rzeczy (por. Ap 13,15)
o pokoju i bezpieczeƒstwie (zob. 1Tes 5,3),
wolnoÊci i dobrobycie, które nie majà nic
wspólnego z Bo˚ym Prawem Mi∏oÊci.
Wr´cz przeciwnie, sà dalszym krzywdzeniem, wzmagajà podzia∏y, nienawiÊç, l´ki. Fa∏szywa propaganda prowadzi do
utraty wiary i odst´pstwa, coraz wi´ksza
iloÊç soli traci smak. Dzieci Bo˚e zatraci∏y prawdziwy smak Nauki Jezusa. Ju˚
w listopadzie sklepy nabierajà szczególnego „Êwiàtecznego” wyglàdu, narasta
goràczka zakupów. Zbli˚a si´ kolejne...
Bo˚e Narodzenie? Obraz Bestii znów
pi´knie przemawia (por. Ap 13,15) ukazujàc kolejny d∏ugi Êwiàteczny weekend
pe∏en rozrywek i wypoczynku po ci´˚kiej
pracy i przygotowaniach. Oprócz przypominania „tradycji” podpowie o najnowszych tr´dach, modzie, co jest hitem sezonu... I chrzeÊcijanie ulegnà hipnotyzujàcemu obrazowi Bestii. Zamknà oczy i umys∏
na Bo˚e Âwiat∏o i S∏owo: „Nie bierzcie
wzoru z tego Êwiata, lecz przemieniajcie
si´ przez odnawianie umys∏u” (Rz 12,2).
B´dà bezmyÊlnie goniç za rzeczami Êwiatowymi dajàcymi jedynie zniewolenia,
depresje, l´ki. Pozbawieni ducha Bo˚ego,
nie pragnà nawet wyzwoliç si´ z wp∏ywów szatana i ruszyç pod pràd, znoszàc
niezrozumienie i wrogoÊç otoczenia.
Wzgardzà ∑askà – Darem nieporównywalnym, nadprzyrodzonym, jedynym
prowadzàcym do prawdziwego szcz´Êcia,
dajàcym moc by ˚yç w pokoju nawet poÊród najwi´kszych przeciwnoÊci. Idà wi´c
z pràdem...
Oto d∏ugo oczekiwane Êwi´ta – zewszàd przybrane drzewka migajà kolorowym, narzucajàcym si´ Êwiat∏em, fa∏szywym i zimnym, bo nie daje Âwiat∏a mi∏oÊci i braterstwa. Choç z pó∏nocy przybywa
wspania∏y Dziadek Mróz w cudownych

saniach zaprz´gni´tych w renifery, przynosi jedynie fa∏szywe prezenty, które skutecznie przes∏aniajà dary Ducha Âwi´tego,
uwodzà serca i usypiajà sumienia. Przepoczwarza si´ on z dawnego Êw. Miko∏aja,
dla oÊmieszenia Êwi´toÊci coraz bardziej
szokujàcego, w cudacznym (ju˚ nie biskupim) stroju. Jak˚e jego Êwi´toÊç sta∏a
si´ bliska naszej. Widzimy go ulegajàcego
wszelkim ˚àdzom i nami´tnoÊciom – nawet z ogromnym brzuchem, czerwonym
nosem i piwem w r´ku. Tak konsumenci,
sprzedawcy i kupcy o martwych duszach
w koƒcu zasiàdà przy sutym, zakrapianym stole. Umys∏y i serca poch∏oni´te
sprawami Êwiatowymi, w nadmiarze s∏ów
b´dà czciç materialnych bo˚ków, nie dotykajàc spraw ducha. Bo martwe dusze
nie sà ju˚ w stanie z czcià i mi∏oÊcià wymawiaç Imienia Jezus. Ich domy uÊwi´caç b´dzie stojàcy w centralnym miejscu
„o∏tarz Bestii”, wype∏niajàcy nieustannie
Êwiàteczne domostwa zalewem migocàcych obrazów, szalonych d˝wi´ków, s∏ów
pe∏nych grzechów i blu˝nierstw przeciw
Mi∏oÊci. Czy wpatrzeni w ten migocàcy
Obraz Bestii, zag∏uszeni Êwiatowym ha∏asem, mo˚emy dostrzec nie narzucajàce
si´, delikatne, ∏agodne Âwiat∏o Ducha
Âwi´tego? Czy bez Tego Âwiat∏a mo˚emy
˚yç Wolà Bo˚à? Tak oto ludzkoÊç Êwi´ci
te dni ju˚ bez Âwi´tego Imienia Jezus, kpi
sobie z Daru Mi∏oÊci Boga Ojca, ma
w pogardzie Dary Ducha Âwi´tego.
Bóg przybywa z pos∏aniem Mi∏oÊci,
ofiarowuje Swój Pokój, lecz niewielu
tego pragnie. Ludzie odrzucili prawdziwego, jedynego Boga i na swoje wyobra˚enie stworzyli sobie innego. Zrobili mieszanin´: troch´ chrzeÊcijaƒstwa,
troch´ Êwiata i troch´ piek∏a. ∑atwo,
wi´c wkrad∏ si´ duch Bestii, która tak
pogrà˚y∏a chrzeÊcijan w ciemnoÊciach,
˚e nie widzà nawet swego odst´pstwa.
Post´p Êwiatowy, fa∏szywa tolerancja,
powszechny liberalizm, hedonizm wkracza i do KoÊcio∏a. Pojawia si´ modernizm, b∏´dne teologie, fa∏szywe nauki
i nauczyciele, odst´pstwo od Prawd
Wiary i niezmiennego nauczania KoÊcio∏a. Do czego zmierzamy mo˚emy
zobaczyç na przyk∏adzie krajów zachodnich, gdzie Prawda Ewangelii, Prawda
Krzy˚a zostaje powoli i podst´pnie usuwana. We Francji Krzy˚ jako narz´dzie
ka˝ni sta∏ si´ zgorszeniem dla „wra˚liwych” obywateli. Masowa propaganda
Bestii szybko zmieni∏a ÊwiadomoÊç nawet chrzeÊcijan. Usuwa si´ te „niesmaczne” krzy˚e z miejsc widocznych.
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O Krzy˚u Chrystusa nie naucza si´ nawet
na lekcjach religii. Parlament francuski
w 2004 r. zakaza∏ u˚ywania nazwy „Âwi´ta Bo˚ego Narodzenia”. Oficjalnie mo˚na
pos∏ugiwaç si´ nazwà „Âwi´ta koƒca roku”. Tak najpierw fa∏szuje si´ obraz Boga
w umys∏ach, a nast´pnie ca∏kowicie Go
usuwa. Noszàcych znaki religijne karze si´
za niepos∏uszeƒstwo nowemu prawu...
Zwodzenie z∏ego, ha∏as i zgie∏k Êwiata
zadaje gwa∏t ludzkim sercom i duszom.
Panuje formalizm religijny i pozór pobo˚noÊci. DziÊ pilnie potrzeba zdecydowaç
si´ na Boga! Jedynie On zas∏uguje na
wszystkie nasze wysi∏ki. Dla poznania
Boga ˚ywego, trzeba szukanie Boga
uczyniç celem ˚ycia. Poznawanie Go
trwaç b´dzie na wieki. ObyÊmy tego tylko
zapragn´li, inaczej sami staniemy si´ fa∏szywymi prorokami dla innych – drugà
Bestià na us∏ugach pierwszej...
Zbli˚a si´ Âwi´ta Noc przynoszàca
ludziom dobrej woli mi∏oÊç i Êwiat∏oÊç,
pojednanie i pokój. Sp´d˝my ten Âwi´ty czas w skupieniu, adorujàc Boga –
Króla w ciszy w∏asnego serca, w pokorze,
w duchu i prawdzie o sobie samym,
w dzi´kczynieniu i uwielbieniu Boga
Ojca za Dar Swojego Syna. Stwórzmy
w naszych domach nowà ubogà grot´
i zgromad˝my si´ wokó∏ Âwi´tej Rodziny, by zape∏niç t´ pustk´ duchowà, którà
Jezusowi ludzkoÊç zgotowa∏a. Niech nasze serca stanà si´ Jego ubogim ˚∏óbkiem. Niech zapanuje w nich prawdziwy
pokój i cisza, by w tej ko∏ysce naszych
serc Maryja mog∏a z∏o˚yç Swoje Dzieciàtko. Pozwólmy si´ przeniknàç Jego
Boskim blaskiem! W tym ozi´b∏ym Êwiecie niech, choç nasza mi∏oÊç zap∏onie do
Niego wielkim ogniem, by móg∏ pos∏ugiwaç si´ nami jak kolumnami Êwiat∏a
przyciàgajàcymi t´ reszt´, która jeszcze
mo˚e Go zapragnàç. Wszak dzie∏o Zbawiania tych dwóch Âwi´tych Serc wcià˚
trwa. Staƒmy si´ Ich Êwiadkami i aposto∏ami majàc w pogardzie to, czym kusi ten
szybko przemijajàcy Êwiat.
Niech up∏ywajàce dni kolejnego
2006 roku znaczy g∏´boki pokój,
a prawdziwa, nieustanna modlitwa serca
– rozmowa mi∏oÊci, ufnoÊci, zawierzenia, doprowadzi do bliskiego i sta∏ego
obcowania z Maryjà i Jezusem. ObyÊmy
w tej radoÊci i szcz´Êciu, jakiego ten
Êwiat daç nam nie mo˚e, zachowywali
czujnoÊç w oczekiwaniu na bliski ju˚
chwalebny powrót Jezusa. Bogu niech
b´dzie wszystka chwa∏a. Amen.
Stanis∏aw

Kàcik wydawniczy
o. Tomislav Vlasiç

Kap∏an
jako s∏uga
ofiary Chrystusa
Z radoÊcià przyjmujemy fakt pojawienia
si´ nowej ksià˚ki o. Tomislava Vlasica
pt. Kap∏an jako s∏uga ofiary Chrystusa,
która trafia do polskich czytelników na
zakoƒczenie Roku Eucharystii. Problematyka w niej zawarta jest bardzo istotna,
gdy˚ ˚ywa i owocna ewangelizacja nie
mo˚e rozpoczàç si´ bez g∏´bokiej odnowy
kap∏aƒstwa. Ksià˚ka ta w sposób rzeczowy pog∏´bia tajemnic´ kap∏aƒstwa
w oparciu o teksty biblijne oraz dokument
Kongregacji ds. Duchowieƒstwa pt. Kap∏an: g∏osiciel S∏owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do
trzeciego tysiàclecia chrzeÊcijaƒstwa.
Autor Êwiadomy licznych zagro˚eƒ
kap∏aƒstwa we wspó∏czesnym Êwiecie
(sekularyzacja, egoizm, hedonizm, rytualizm, wygodnictwo, brak ofiary, ucieczka przed cierpieniem, dzia∏alnoÊç sekt)
mocno podkreÊla fundamentalnà prawd´,
i˚ Jezus Chrystus – Najwy˚szy Kap∏an
winien staç zawsze w centrum ˚ycia kap∏aƒskiego. Tylko wtedy kap∏an w pe∏ni
uczestniczy w ˚yciu Baranka a kap∏aƒstwo staje si´ ofiarnà s∏u˚bà Bogu i bli˝niemu. Warunkiem odradzajàcego, odkupieƒczego i uÊwi´cajàcego dzia∏ania
Chrystusa w ˚yciu kap∏ana jest „wznoszenie si´ ku Bogu” (w∏. elevazione verso Dio).
Polega ono na ca∏kowitym ofiarowaniu
swego ˚ycia Bogu Trójjedynemu przez
r´ce Matki NajÊwi´tszej. W ten sposób
kap∏an in persona Christi mo˚e skutecznie i owocnie realizowaç swoje powo∏anie
przez sprawowanie sakramentów Êwi´tych i g∏oszenie S∏owa Bo˚ego. Jego ˚ycie
staje si´ wówczas Êwiat∏em i pokarmem
dla wiernych. W mocy Ducha Âwi´tego
kap∏an objawia ˚ycie Ojca w imi´ Chrystusa. Wtedy to za Êw. Paw∏em mo˚e wo∏aç z radoÊcià: „Teraz zaÊ ju˚ nie ja ˚yj´,
lecz ˚yje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Ojciec Vlasiç wskazuje w swojej
ksià˚ce na wa˚nà rol´ NajÊwi´tszej
Dziewicy w ˚yciu kap∏aƒskim. Kap∏ani
jako umi∏owani synowie Maryi powinni
zamieszkaç w Jej Niepokalanym Sercu,

aby coraz pe∏niej wchodziç w dziewicze
˚ycie b´dàce darem Boga. To Maryja pozwala kap∏anom owocniej i skuteczniej
wchodziç ka˚dego dnia w misterium Jezusa ofiarujàcego si´ ca∏kowicie w celu
zbawienia cz∏owieka. Wtedy kap∏an staje
si´ pasterzem czuwajàcym nad swà
owczarnià dniem i nocà. Po lekturze tej
pi´knej i g∏´bokiej ksià˚ki mo˚na w modlitewnej zadumie zawo∏aç: Matko NajÊwi´tsza ofiaruj´ na Twe r´ce bia∏à konwali´ mego kap∏aƒstwa. Jest delikatna
i dr˚àca, lecz niech rozkwita w Sercu Twego umi∏owanego Syna. Prosz´ Ci´, naucz
mnie mówiç Bogu zawsze «fiat» i kochaç
innych w ca∏kowitym ofiarowaniu si´.
Ks. dr hab. Miros∏aw S. Wróbel

ECHO ARCHIWUM
Przypominamy Drogim Czytelnikom,
˚e w tej rubryce prezentowane sà archiwalne numery Echa Medziugorja poczàwszy od numeru pierwszego wydanego we W∏oszech dnia 21 listopada 1984 r.
Polskie wydanie Echa rozpocz´∏o si´ dopiero w 1989 r. od nr 62. Korzystajàc
z okazji, ˚e zosta∏ wydany Zbiór pierwszych 100 numerów w∏oskich, mamy
mo˚liwoÊç dotarcia do wszystkich numerów Echa, przet∏umaczenia ich i zaprezentowania ich pod has∏em ECHO
ARCHIWUM. Dlatego informacje praktyczne zawarte w tych numerach jak:
proÊby o potwierdzanie prenumeraty, etc,
obecnie nie sà aktualne.

ECHO MEDZIUGORJA 17 cd
Matka Bo˚a wyjaÊni∏a grupie modlitewnej, jak nauczyç si´ mi∏oÊci w sposób
konkretny: musicie pojednaç si´ w sercu
ze wszystkimi. Zastanówcie si´ sami,
z kim ˚yjecie w niezgodzie i szybko mu
przebaczcie. Nast´pnie wskaza∏a im kolejny krok. Przyjrzyjcie si´ dobrze, jakich
darów potrzebujecie, aby wasza mi∏oÊç
by∏a pe∏na. Wtedy wszyscy g∏oÊno powiedzieli, czego pragnà. Potem wszyscy zacz´li rozmyÊlaç i b∏agaç: chcieli pozostaç
d∏u˚ej, ale Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Id˝cie do domu. Kiedy przepe∏nia was mi∏oÊç, nie potrzebujecie ju˚ o nic prosiç, poniewa˚ wszystko b´dzie wam dane”.
Or´dzie z 1 sierpnia: „Drogie dzieci!
Pragn´ wam powiedzieç, ˚e t´ parafi´ wybra∏am i strzeg´ jej swoimi d∏oƒmi jak
kwiat, aby pozosta∏ ˚ywy. Wzywam was,
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byÊcie oddali si´ mnie, abym mog∏a was
ofiarowaç Bogu czystych i bez grzechu.
Szatan przejà∏ jednà cz´Êç planu i pragnie
go przyw∏aszczyç. Módlcie si´, by mu si´
to nie powiod∏o, gdy˚ pragn´ was dla
siebie, bym mog∏a was ofiarowaç Bogu!
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.
Mama zdradza nam swoje zamiary:
przedstawiç nas Bogu „czystych i bez
grzechu przed Jego obliczem w prawdzie”, poniewa˚ pragnie uwielbiç swego
Oblubieƒca i pragnie te˚, by Jej dzieci zazna∏y chwa∏y wiecznej. Anga˚uje ca∏à powag´ swojego autorytetu ∏aski pe∏nej,
matki Boga, aby zachowaç i doprowadziç
do wiecznej chwa∏y swoje dzieci, czyli
nas, wszystkich swych parafian – jak
w innym miejscu powiedzia∏a.
Or´dzie z 8 sierpnia: „Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was w szczególny sposób
do walki przeciw szatanowi poprzez
modlitw´. Teraz, kiedy szatan wie, ˚e jesteÊcie Êwiadomi jego dzia∏ania, chce silniej oddzia∏ywaç na was. Drogie dzieci,
obleczcie si´ w zbroj´ i z ró˚aƒcem
w r´ku zwyci´˚ycie go”.
Ten, kto pos∏ucha tego wezwania, mo˚e
zaÊwiadczyç, jak rosnà ataki szatana, który wykorzystuje ka˚dy Êrodek, aby siaç
zam´t, okradaç nas z czystoÊci, odbieraç
nam mi∏oÊç i nadziej´; z drugiej jednak
strony mo˚e powiedzieç, jak wielka si∏a
p∏ynie z Ró˚aƒca (trzy cz´Êci na dzieƒ!),
z codziennej Eucharystii i z adoracji.
Cz∏owiek staje si´ wtedy naprawd´ niezwyci´˚ony. Dzi´ki Ci, Maryjo, ˚e nas tego nauczy∏aÊ. Ostrzegasz nas tak˚e, ˚e
sro˚y si´ bardziej, jeÊli go przejrzeç, gdy˚
woli dzia∏aç w ukryciu.
Jest wielu czcicieli Medziugorja, którzy uganiajà si´ za sensacjà i rozpowszechniajà pozbawione podstaw wiadomoÊci, sàdzàc, ˚e wiedzà na przyk∏ad, i˚
15 sierpnia ujawniona zostanie pierwsza
tajemnica itd. Tymczasem prawdziwa
pobo˚noÊç polega na zbli˚eniu si´ do
Maryi, aby ws∏uchujàc si´ w Jej wezwania, nawróciç si´ do Boga i ju˚ teraz ˚yç
˚yciem Jezusa, poza którym nie powinniÊmy pragnàç niczego: ˚yjemy ju˚ w raju.
Reszta nas nie interesuje. W ten sposób nawet „b´dziemy mogli ujÊç tego wszystkiego, co ma przyjÊç” (∑k 21, 36) smutnego.
Nasz drogi przyjaciel i ˝ród∏o informacji, o. Slavko Barbariç, wcià˚ jeszcze
jest w Medziugorju: „ju˚ po raz czwarty polecono mi wyjechaç”, zawsze jednak do g∏osu dochodzà si∏y wy˚sze
i anulujà ju˚ gotowe rozkazy! On sam

przygotowany jest na ka˚dà okolicznoÊç, wydaje si´ jednak, ˚e Matka Bo˚a
chce mieç go tutaj.
Matka Bo˚a zaleci∏a Jelenie, by szczególnie w tym miesiàcu dzieci i m∏odzie˚
modli∏y si´ wspólnie.
O. Tomislav do pielgrzymów 2 sierpnia: Wspania∏a wiadomoÊç: przybyliÊcie
tutaj z pragnieniem, by coÊ znale˝ç, ale
czeka was znacznie wi´cej, ni˚ pragniecie, musicie jednak otworzyç wasze serca: Bóg ofiaruje nam zawsze wi´cej, ni˚
oczekujemy. Problem polega na tym, ˚e
nie jesteÊmy otwarci i przybywamy tutaj
o coÊ zatroskani, chcemy zatrzymaç coÊ
dla siebie, przybyliÊmy z naszymi w∏asnymi planami. I Bóg, by si´ tak wyraziç,
nie ma miejsca, aby wewnàtrz nas
dzia∏aç. Dlatego mówi´ wam dzisiaj:
„pragnijcie przede wszystkim królestwa
Bo˚ego”. Co to znaczy? ProÊcie przede
wszystkim o wyzwolenie od wszelkiej
goryczy, od troski o rzeczy, o rodzin´
i od wszystkiego, co was dr´czy. Je˚eli
potraficie si´ od tego wszystkiego uwolniç, jesteÊcie gotowi pozwoliç Bogu, by
zaczà∏ w was dzia∏aç; i wtedy dojdziecie
do Bo˚ej mi∏oÊci, poprzez którà wszystko
b´dzie wam dane.
Opowiem wam teraz o moich doÊwiadczeniach. My, chrzeÊcijanie, jesteÊmy
lud˝mi, którzy odmawiajà wiele modlitw, ale którzy niestety si´ nie modlà.
Odmawiajà wiele modlitw, a nie wiedzà,
o co proszà Boga, lub o co majà prosiç.
W modlitwie musz´ jednak wiedzieç, czego pragn´. Moja proÊba powinna staç si´
przede wszystkim pragnieniem, by staç
si´ takim, jak mówi Ewangelia. Musz´
pragnàç, by byç jak Jezus. Czytajcie
Ewangeli´, odnajdujcie jednoÊç z ka˚dym
s∏owem Ewangelii. Kiedy wasze pragnienia stanà si´ pragnieniami Jezusa
Chrystusa, wówczas zostanà spe∏nione:
wówczas mo˚ecie otrzymaç to, co przyrzek∏ Jezus Chrystus.
Nauczy∏em si´ tutaj czegoÊ jeszcze.
My, chrzeÊcijanie, zwracamy si´ do Boga:
chc´ to, chc´ tamto; nie potrafimy jednak braç. Przydarza si´ nam to samo, co
starszemu synowi z przypowieÊci, który
zosta∏ w domu, podczas gdy marnotrawny
wyruszy∏ w Êwiat. Ów starszy syn przebywa∏ w domu, ale nie umia∏ braç tego,
co by∏o jego, nie potrafi∏ korzystaç z tego,
co posiada∏. Najwa˚niejszà rzeczà w modlitwie jest umiej´tnoÊç brania, ale my
niestety nie chcemy braç. Mówimy: Ojcze
nasz, przyjd˝ królestwo Twoje; ale nie
chcemy Jego królestwa. Mówimy: niech

b´dzie wola Twoja; a tymczasem chcemy
post´powaç wed∏ug w∏asnej. Mówimy:
odpuÊç nam nasze winy, jako i my odpuszczamy... a nie chcemy wybaczyç. Nie
chcemy wi´c braç. Kiedy zaczniemy si´
modliç w taki sposób, ˚e naprawd´ b´dziemy chcieli robiç to, co mówià nasze
usta, wówczas b´dziemy potrafili przyjàç ka˚dà ∏ask´. Wszystkie one znajdà
si´ w naszym zasi´gu. Je˚eli jednak nie
chcemy wprowadzaç w czyn s∏ów Ewangelii zawartych w modlitwie Ojcze Nasz,
nie potrafimy przyjàç niczego. Widzicie
wi´c, jak ∏atwo jest nabyç umiej´tnoÊç
otrzymywania. Wystarczy z prostotà
przyjàç najprostsze s∏owa, jakie mówimy
w codziennych modlitwach lub s∏yszymy
podczas Mszy Êw.
Je˚eli zaÊ chcecie wiedzieç, jak nauczyç
si´ modlitwà pe∏nà wiary przenosiç góry,
musicie zaczàç od konkretnych kroków,
w coraz wi´kszym stopniu ˚yç tymi s∏owami. Mo˚e si´ bowiem zdarzyç rzecz straszna: S∏owo mo˚e zostaç zabrane z waszego serca, a wtedy nie wyda owocu.
Sà osoby, wyjaÊnia Jezus, które s∏uchajà mojego s∏owa i prawie od razu pozwalajà si´ okraÊç szatanowi, jak ziarno, które
spad∏o na drog´ i zosta∏o uniesione przez
ptaki. Uwa˚ajmy. Je˚eli idziemy do KoÊcio∏a, s∏uchamy S∏owa Pana, ale nim nie
˚yjemy, pozwoliliÊmy si´ okraÊç szatanowi: jest to coÊ strasznego. Je˚eli nie
przyjmujemy s∏owa, które kieruje do nas
kap∏an, tata, mama, jak mo˚emy wydaç
owoce? Skoro nawet nie zasadziliÊmy
Bo˚ego s∏owa? Dlatego prosz´ was, byÊcie z prostotà i pokorà przyjmowali codziennie ka˚de s∏owo Bo˚e i troszczyli si´
o jego wzrost.
Chc´ przypomnieç wam or´dzie, jakie
da∏a Matka Bo˚a w Wielki Czwartek
1984 r.: „Objawi´ wam dzisiaj duchowà
tajemnic´, je˚eli chcecie staç si´ silniejsi
od z∏a: wczeÊnie rano zmówcie szczerà
modlitw´, przeczytajcie fragment Ewangelii i zasad˝cie s∏owo Bo˚e w waszym
sercu. W ciàgu dnia przypominajcie sobie
cz´sto to s∏owo, pragnijcie go i piel´gnujcie: w ten sposób wieczorem staniecie si´
silniejsi, ni˚ byliÊcie rano”.
Mówiàc konkretnie, je˚eli z natury jesteÊcie niecierpliwi, znajd˝cie s∏owo, które wyleczy was z niecierpliwoÊci. Czy
cz´sto odczuwacie do kogoÊ ˚al? Znajd˝cie takie s∏owo, które uczy przebaczaç:
piel´gnujcie je w ciàgu dnia; w ten sposób
b´dziecie praktykowali nieustanne zmartwychwstanie w ciàgu dnia: je˚eli brak
jest w nas tego nieustannego procesu
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wzrastania, nie mo˚emy nieÊç dalej
Ewangelii. WidzieliÊmy dzisiaj wielu
chrzeÊcijan. Kiedy jednak widzimy jakiegoÊ chrzeÊcijanina po dziesi´ciu latach,
czy jest on lepszym chrzeÊcijaninem, czy
mo˚e jest taki sam, jak kiedyÊ? Bardziej
Êwi´ty czy taki sam? Cz´sto taki sam! Je˚eli jednak przez dziesi´ç lat chrzeÊcijanin nie dojrza∏, nie sta∏ si´ bardziej
Êwi´ty, jest to prawdziwa tragedia dla
chrzeÊcijaƒstwa. Or´dzie zaÊ traci moc.
Dlatego prosz´ was, byÊcie przyj´li dziÊ
wieczór s∏owo Bo˚e. Starajcie si´ znale˝ç
troch´ ciszy, umieÊçcie wszystkie te s∏owa w waszym sercu i z∏ó˚cie postanowienie, ˚e codziennie b´dziecie si´ modliç,
jak mówi Matka Bo˚a. Ka˚dego ranka
zasad˝cie s∏owo Bo˚e, które uzdrawia:
w ciàgu dnia piel´gnujcie je: zrozumiecie wtedy, ˚e otrzymaliÊcie dzisiaj wi´cej,
ni˚ pragn´liÊcie. Tym sposobem wejdziecie z czasem w przyja˝ƒ z Bogiem oraz
z bli˝nim, i b´dziecie ˚yli w mi∏oÊci. Nie
b´dziecie wtedy potrzebowali prosiç
o wiele rzeczy: zostanà wam one dane,
przekonacie si´, ˚e ju˚ je otrzymaliÊcie.
Chrystus wyjdzie wam na spotkanie, ca∏y
b´dzie dla was. Amen.
Mama wdzi´czna jest wszystkim, którzy rozpowszechniajà t´ gazetk´ oraz or´dzia, i modlà si´ o spe∏nienie Jej planów.
Villanova Majardina, Êwi´to Êw. Wawrzyƒca, 10 sierpnia 1985 r.
„Ca∏y jestem Twój, o Maryjo, i wszystko, co moje, jest Twoje”.
Don Angelo

ECHO Echa
Tak jak w poprzednim numerze przedstawiamy aktualny wykaz ksià˚ek, które
sà do nabycia w Redakcji. Jest ju˚ miesiàc grudzieƒ, pe∏en ró˚norodnych okazji, na które szukamy prezentu. Dlaczego
nie podarowaç ksià˚ki? „Nie ˚a∏uj funduszy na rozwój swej i bli˝niego duszy”.
Oferta Wydawnicza
„Królowej Pokoju” – 2005
NowoÊci
o. Tomislav Vlasiç – Kap∏an jako s∏uga ofiary
Chrystusa – 8.50 z∏
o. Tomislav Vlasiç – Droga ofiarowania si´ ma∏˚onków – 10.00 z∏
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – Spotkanie z Bogiem
˚ywym – 20.00 z∏
Ksià˚ki
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – Podstawy Hagioterapii – 12 z∏

ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – Odkrycie Hagioterapii – 12 z∏
Or´dzia Matki Bo˚ej – 9.00 z∏
Modlitewnik medziugorski – 3.50 z∏
ks. P. Zorza – „Drogie dzieci, dzi´kuj´ ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” – 22.00 z∏
ks. M. Wróbel – Chwalebna Pasja – (Droga Krzy˚owa w Jerozolimie – wyd. albumowe) – 20.00 z∏
o. S. Barbariç ofm – Droga Krzy˚owa – 10.00 z∏
o. S. Barbariç ofm – Rekolecje „Post i modlitwa” – 10.00 z∏
o. Jozo Zovko – Z Maryjà na ojczystych drogach Jezusa – rozwa˚ania ró˚aƒcowe – 9.00 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „Ojciec mówi do Swoich
dzieci” – 3.50 z∏
o. L. Fanzaga – „Vicka mówi...” – 20.00 z∏
o. L. Fanzaga – „Dlaczego wierz´ Medziugorju – 17.00 z∏
o. L. Rupciç ofm – „Prawda o Medziugorju” – 7.00 z∏
o. L. Rupciç ofm – „Brama Niebieska” – 17.00 z∏
Ikona – Wspólnota Kraljice Mira – 6.50 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. I i II – 20.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. II – 14.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – „Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – Dar Medziugorja” – 21.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – „Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – 21 lat Medziugorja” – 21.00 z∏

Od Redakcji
Bo˚e Narodzenie 2OO5
„Drogie dzieci. Przychodz´ do was jako
Matka. Przynosz´ wam mojego Syna,
pokój i mi∏oÊç. OczyÊçcie wasze serca
i zabierzcie mojego Syna ze sobà.
Dajcie innym prawdziwy pokój
i szcz´Êcie”. (02.10.2005)
Nowonarodzone Dzieci´, które pozostaje
z nami w tajemnicy Eucharystii i w niej
daje si´ nam ca∏e, niech sprawi,
aby nasze codzienne krzy˝e zakwit∏y
pokojem i nadziejà. Bia∏a Hostia,
niebiaƒski chleb, niech stanie si´ dla nas
pokarmem, dzi´ki któremu nabieramy
mocy, aby przeciwstawiç si´ z∏u.
Redakcja

UWAGA!
Do koƒca 2005 r. obowiàzuje 50% ceny na nast´pujàce pozycje: „Vicka mówi…”, „Maryja,
Jutrzenka III tysiàclecia…”, „Prawda…”,
„Brama Niebieska”, „Misja cz. 1 i 2”.

25 grudnia 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.

Kasety Audio: 60 min. wszystkie t∏umaczone
na j´zyk polski: – po 5.00 z∏
1. o. Jozo Zovko – „Przes∏anie Medziugorja”
2. o. Slavko Barbariç i Vicka – „Âwiadectwo dla
pielgrzymów”
3. o. Slavko Barbariç – pierwsza homilia w Polsce,
Kraków 98
4. W. Weible – „Byç Êwiadkiem Medziugorja”
5. Âwiadectwa by∏ych narkomanów – Wspólnota
Wieczernik – „Nowe narodzenie”
6. s. Emmanuel – „˚yç or´dziami”
7. Maria i Ivan – Âwiadectwo dla pielgrzymów
8. Medziugorskie pieÊni wieczorne i adoracyjne
9. Medziugorskie pieÊni rekolekcyjne i festiwalowe
10. Mirjana i Jakov – Âwiadectwo dla pielgrzymów
11. Droga Krzy˚owa – prowadzi o. S. Barbariç
12. Modlitwa Ró˚aƒcowa na Gór´ Podbrdo – prowadzi o. S. Barbariç
13. Ks. Pietro Zorza – wizyta w Polsce
Komplet I: Rekolekcje Kap∏aƒskie „Rozeznawanie
Duchów” (12 kaset)– 60.00 z∏
prowadzà: o. Slavko, o. Jozo, o. Jorg, o. Cosimo
Komplet II: Rekolekcje „W sercu Gospy” prowadzi
s. Emmanuel Maillard (5 kaset po 90 min.) – 27.50 z∏

Wyjazdy w 2006 r.
Ziemia Âwi´ta:
• Czuwanie noworoczne w Grocie Zwiastowania w Nazarecie, podczas rekolekcji
w dniach 29.12.05-08.01.06.
• Obchody Wielkiego Tygodnia podczas
rekolekcji w dniach 08-18.04.06 r.
Medziugorje:
• 25. Rocznica Objawieƒ – czerwiec.
• Rekolekcje z o. Jozo Zovko – wrzesieƒ.
Osoby zainteresowane rekolekcjami prosimy
o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu wys∏ania informacji.

Kasety Video:
Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia – 60 min.
t∏umaczenie na j´zyk polski – 20.00 z∏

„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl

Obrazki:
1. Plakaty MB z Tihaljiny (30 x 50cm) – 2.50 z∏
2. Zestawy obrazków z modlitwami podyktowanymi przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 1 z∏
3. Obrazki z modlitwami podyktowanymi przez
Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 0.10 z∏
4. Pocztówki z Medziugorja – 0.50 z∏
5. Obrazki z modlitwà i koronkà medziugorskà:
drewniane – 2.00 i 2.50 z∏, opalowe –2.50 z∏
6. Margaretki (kpl. 8 szt.) – 3.50 z∏
Do podanych cen nale˚y doliczyç op∏at´ pocztowà za wysy∏k´. Wysy∏ka za pobraniem.

Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo”
ul. Kwartowa 24/U1, 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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