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Or´dzie z 25 stycznia 2006 r.
„Drogie dzieci!
DziÊ znowu wzywam was, abyÊcie
nieÊli Ewangeli´ waszym rodzinom.
Nie zapominajcie, drogie dzieci,
o czytaniu Pisma Âwi´tego. UmieÊçcie je na widocznym miejscu, a swoim ˚yciem Êwiadczcie, ˚e wierzycie
i ˚yjecie s∏owem Bo˚ym. Moja mi∏oÊç
jest blisko was i za ka˚dym wstawiam
si´ u mojego Syna. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

NieÊcie Ewangeli´ rodzinie
„Zacheuszu, zejd˝ pr´dko, albowiem
dziÊ musz´ si´ zatrzymaç w twoim domu”
(∑k 19,5), mówi Pan Jezus, a Zacheusz przyjmuje Go z radoÊcià. To spoktanie zmienia
ca∏e jego ˚ycie, o czym mówi sam Jezus:
„DziÊ zbawienie sta∏o si´ udzia∏em tego
domu” (∑k 19, 9a). „Jezus Chrystus jest ten
sam wczoraj, dziÊ i na wieki” (Hbr 13,8);
dziÊ, tak samo jak wtedy, Pan Jezus przychodzi, aby szukaç i zbawiç tych, którzy si´
zagubili (por. ∑k 19, 10). On przychodzi
i prosi, byÊmy pozwolili Mu wejÊç do naszego domu: do naszego serca, do naszej
duszy, do naszej rodziny, do naszego mieszkania. Jezus przychodzi i przynosi zbawienie, ale nie mo˚emy przyjàç Go w salonie
goÊcinnym; On przychodzi do naszego ˚ycia, aby w nim zamieszkaç na sta∏e, aby byç
naszym ˚yciem a nie goÊciem. Spotkanie
z Nim powinno radykalnie odmieniç nasze
˚ycie. Niekoniecznie musi to byç zmiana
natychmiastowa, ale spotkanie z Nim musi
zapoczàtkowaç proces rzeczywistego nawrócenia. Czasy i sposoby b´dà ró˚ne
w przypadku ka˚dej osoby, ale droga jest
jedna, komunia z Chrystusem Jezusem.
Maryja zaprasza nas, byÊmy nieÊli
Ewangeli´ naszym rodzinom, to znaczy,
byÊmy przyj´li Jezusa, S∏owo wcielone, S∏owo ˚ycia, do naszej rodziny. Kiedy Go zabraknie, brakuje Âwiat∏a, brakuje MàdroÊci,
brakuje Pokoju, brakuje Mi∏oÊci. Mo˚emy
znale˝ç jakieÊ tymczasowe Êrodki zast´pcze
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i nieodpowiednie, ale wczeÊniej czy pó˝niej
odczujemy ich nieskutecznoÊç. „Dusza moja
spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi
moje zbawienie” (Ps 61 (62)). Ów odpoczynek duszy to nic innego jak zawierzenie
Bogu, wst´pny warunek jednoÊci z Chrystusem Jezusem, od którego pochodzi jednoÊç
w rodzinie i w KoÊciele, ˚ycie tej podstawowej rzeczywistoÊci dla Królestwa Bo˚ego.
DziÊ znowu wzywam was, abyÊcie
nieÊli Ewangeli´ waszym rodzinom: jest
to wezwanie skierowane do wszystkich razem i do ka˚dego z osobna: ojciec, matka,
syn, córka, brat, siostra, ka˚dy powinien
nieÊç Ewangeli´ wszystkim pozosta∏ym,
aby w pe∏ni prze˚ywaç swe zadanie (por.
Mk 3, 35) i w ten sposób Chrystus b´dzie
wszystkim we wszystkich (por. Kol 3, 11).
Nie zapominajcie, drogie dzieci,
o czytaniu Pisma Âwi´tego. Lektura –
s∏uchanie s∏owa Bo˚ego to droga komunikowania si´ cz∏owieka z Bogiem, dyspozycyjnoÊç i otwarcie si´ na Jego ∏ask´, zanurzenie w Jego Duchu. Ju˚ kilkakrotnie
Maryja prosi∏a, byÊmy umieÊcili Bibli´
na widocznym, na poczesnym miejscu
(18.10.84; 25.08.96), byÊmy nieÊli s∏owo
Bo˚e (25.08.96), byÊmy czytali Pismo
Âwi´te i ˚yli nim (25.08.93; 25.08.96),
zach´ca∏a do czytania Biblii w domu
(18.10.84; 14.02.85; 25.06.91; 25.08.96).
DziÊ powtarza raz jeszcze: umieÊçcie
Pismo Âwi´te na widocznym miejscu,
a swoim ˚yciem Êwiadczcie, ˚e wierzycie
i ˚yjecie s∏owem Bo˚ym. Pismo Âwi´te na
widocznym miejscu w domu jest niczym
flaga, która wyra˚a naszà przynale˚noÊç
do Niebieskiej Ojczyzny; przez którà deklarujemy naszà to˚samoÊç dzieci Bo˚ych
w Chrystusie Jezusie. Musimy poÊwiadczyç prawdziwoÊç tej deklaracji Êwiadectwem naszego ˚ycia, ˚ycia, które nawiàzuje do Jego ˚ycia, idzie Jego Êladami,
przesiàkni´te jest wonià Chrystusa.
Âw. Hieronim mówi∏: „Pos∏uszny nakazom Chrystusa: »Badajcie Pisma« oraz
»Szukajcie, a znajdziecie« wype∏niam swà
powinnoÊç, bym przypadkiem nie us∏ysza∏:
»JesteÊcie w b∏´dzie nie znajàc Pisma ani
mocy Bo˚ej«. JeÊli bowiem, jak mówi aposto∏ Pawe∏, Chrystus jest mocà Bo˚à i mà-
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Pastuszkowie z Fatimy
droÊcià Bo˚à, to ten, kto nie zna Pisma, nie
zna mocy Boga ani Jego mi∏oÊci: nieznajomoÊç Pisma Âwi´tego jest nieznajomoÊcià
Chrystusa”. Choç jesteÊmy Êwiadomi jak
wielka odleg∏oÊç dzieli to, czym jesteÊmy
od tego, do czego zostaliÊmy wezwani, jak
wielka jest ró˚nica pomi´dzy naszym cz∏owieczeƒstwem, a Twoim Bóstwem, Panie
Jezu, nie zatrzymujemy si´ pod ci´˚arem
naszej ma∏oÊci i naszej n´dzy. Podobnie
i pokornie pragniemy iÊç z Tobà. Maryja
jest blisko nas i Jej Mi∏oÊç wstawia si´ za
ka˚dym z nas. W ten sposób nasze ludzkie
ograniczenia, które Ona oddaje Tobie, o Jezu, o˚ywià ogieƒ Twojej Mi∏oÊci. Dzi´kujemy Ci, Panie Jezu, dzi´kujemy Ci, Maryjo!
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Matko nasza Maryjo, Królowo Pokoju, Ty, która obiecujesz nam swojà bliskoÊç i obecnoÊç, swojà pomoc i wstawiennictwo, nie dozwól abyÊmy byli oboj´tni na te wezwania z Nieba. Prosisz nas byÊmy nieÊli Ewangeli´, ˚ywego Jezusa. Módl
si´ za nami, aby Jezus obdarzy∏ nas ∏askà, byÊmy równie˚ i my mogli powiedzieç: „Panie
do kogo pójdziemy? Ty masz s∏owa ˚ycia
wiecznego (J 6,68), Ty jesteÊ S∏owem, Które
na poczàtku by∏o u Boga i Bogiem by∏o S∏owo, przez które wszystko si´ sta∏o” (J 1, 1-3).
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, was
wszystkich, wszystkie grupy modlitewne
i wasze rodziny, niech b∏ogos∏awi i strze˚e
Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Âwi´to Êwiat∏a
Âwi´to Ofiarowania Pana Jezusa
w Âwiàtyni, obchodzone 2 lutego, a wi´c
czterdzieÊci dni po Bo˚ym Narodzeniu,
ma bardzo stare korzenie, choç do naszych czasów przesz∏o wiele zmian. Swój
poczàtek bierze na Wschodzie, jako Êwi´to spotkania, w uÊwi´conej przestrzeni
Âwiàtyni, ∏askawoÊci Boga z oczekiwaniem ludu wybranego, Starego Testamentu
z Nowym. Pó˝niej rozprzestrzeni∏o si´ na
Zachód, gdzie sta∏o si´ Êwi´tem Êwiat∏a,
do którego wprowadzono uroczyste b∏ogos∏awieƒstwo i procesj´ ze Êwiecami, zapalanymi zwykle w razie jakiegoÊ nieszcz´Êcia, na znak odnowienia w∏asnego
zawierzenia Bogu: od tej chwili przyj´∏o
nazw´ Êwi´ta Matki Bo˚ej Gromnicznej.
Najwa˚niejszy staje si´ w nim zatem
motyw Êwiat∏a, b´dàcego symbolem samego Chrystusa, Êwiat∏a, które oÊwieca
Êcie˚k´ ˚ycia ka˚dego cz∏owieka i otwiera przed nim drog´ zbawienia; dlatego
w∏aÊnie b∏ogos∏awi si´ Êwiece i w procesji
wychodzi si´ na spotkanie Chrystusowi,
aby dojÊç do domu Ojca i odnale˝ç Go
w Eucharystii, zanim w pe∏ni si´ nam objawi. Âwi´to to zaznacza przejÊcie od liturgii bo˚onarodzeniowej ku okresowi
przygotowujàcemu do Wielkanocy, poniewa˚ obchodzimy wtedy chwil´, gdy
Maryja wraz z Józefem ofiarowujà Syna
Ojcu, poÊwi´cajàc Mu Go, aby przezeƒ
otwar∏a si´ dla ludzi droga Zbawienia,
które dokona si´ za poÊrednictwem Jego
ofiary na Krzy˚u.
˙ydowskie prawo lewickie nakazywa∏o zarówno kobiecie oczyszczenie czterdzieÊci dni po porodzie, jak i z∏o˚enie rytualnej ofiary za ka˚de pierworodne dziecko
p∏ci m´skiej, rodzaj okupu, gdy˚ z prawa
nale˚a∏o ono do Boga. W∏aÊnie dlatego
Maryja udaje si´ z Józefem do Âwiàtyni,
jednak w ich przypadku ofiarowanie Panu
pierworodnego Syna mia∏o bardzo szczególne znaczenie, gdy˚ oddawali w ten sposób ˚ycie ma∏ego Zbawiciela do dyspozycji
Ojcu, który im Go powierzy∏, wyrzekajàc
si´ wszelkich praw nad Nim.
W Âwiàtyni, gdy Dzieciàtko Jezus jest
jeszcze w ramionach Maryi, stary Symeon, za natchnieniem Ducha Âwi´tego,
og∏asza wszystkim Jego prawdziwà istot´
i misj´: ofiarowanie w∏asnego ˚ycia dla
Odkupienia Êwiata.

Maryja jest zwiàzana z losem Syna
i w∏aÊnie w Âwiàtyni stary Symeon przepowiada przysz∏oÊç dziecka, ale tak˚e
Matki, której dusz´ przeniknie miecz, kiedy czynnie b´dzie uczestniczy∏a w odkupicielskim dziele Syna, poprzez ofiarowanie swojego cierpienia.
Symeon pozdrawia te˚ Jezusa jako Tego,
który b´dzie chwa∏à swojego ludu, ale
jednoczeÊnie przygotuje zbawienie wobec
wszystkich narodów i b´dzie Êwiat∏em na
oÊwiecenie pogan.
W 1997 r. Jan Pawe∏ II, rozwa˚ajàc
Ofiarowanie Jezusa w Âwiàtyni, wybra∏
to Êwi´to na obchody pierwszego dnia
poÊwi´conego ˚yciu konsekrowanemu.
Papie˚ prosi∏ wszystkie osoby konsekrowane, aby wspólnie dzi´kowa∏y Bogu za
dar powo∏ania i wspólnie odnowi∏y przed
Nim swoje Êluby; odtàd spotkanie to powtarza si´ ka˚dego roku we wszystkich
diecezjach na Êwiecie.
Ka˚da osoba konsekrowana uwa˚a si´
z pewnoÊcià za predestynowanà do swego
zadania od chwili narodzin, tak jak Jezus
ofiarowa∏ swoje ˚ycie Ojcu, aby nieustannie otwieraç drog´ zbawienia innym braciom. OczywiÊcie ka˚dy ma swój w∏asny
los i w∏asny charyzmat, jedni idà g∏osiç
Ewangeli´ na kraƒce ziemi, inni s∏u˚à maluczkim i ubogim, jeszcze inni zajmujà si´
wychowaniem m∏odzie˚y lub poÊwi´cajà
si´ modlitwie i uwielbieniu Boga, aby
zadoÊçuczyniç za ka˚de ludzkie serce,
które si´ Go wypar∏o.
Wszystkich ich jednak ∏àczy zadanie, aby
s∏owem i uczynkami g∏osiç wy˚szoÊç nadprzyrodzonej rzeczywistoÊci, Boga, który
jest ˚ywy i obecny w naszej ziemskiej rzeczywistoÊci i jako jedyny mo˚e daç odpowied˝ na egzystencjalne problemy cz∏owieka. Âwiece, które zapalamy w Êwi´to Matki
Bo˚ej Gromnicznej, przypominajà nam
o potrzebie czuwania, wnoszàc Êwiat∏o
nadziei, wiary i mi∏oÊci w Êwiat tonàcy
cz´sto w ciemnoÊciach i udr´ce.
Osoby konsekrowane muszà umieç
spoglàdaç poza akcydentalnà rzeczywistoÊç, umieç odczytywaç znaki czasów,
tak jak Symeon albo prorokini Anna,
którzy w Dzieciàtku Jezus potrafili dostrzec wielki cud Zbawienia danego Êwiatu. Duch Âwi´ty obdarza tych, co Go
przyjmujà, przenikliwym spojrzeniem,
nadludzkà màdroÊcià, niewyt∏umaczalnà
si∏à i odwagà, które majà pokazywaç
Êwiatu, ˚e cz∏owiek ˚yjàcy w Bogu i dla
Boga dysponuje tajemniczymi mo˚liwoÊciami, które przemieniajà i czynià
wyjàtkowà jego ludzkà natur´.

Wybór ˚ycia w ubóstwie, w czystoÊci
i pos∏uszeƒstwie musi prowadziç do wyzwolenia z egoizmu, aby zakosztowaç
wewn´trznej wolnoÊci, która pozwala ˚yç
˚yciem cz∏owieka odkupionego, czyli
nie sp´tanego i nieograniczonego przez
grzech. Mo˚na w ten sposób udowadniaç,
˚e Królestwo Bo˚e zaczyna si´ wype∏niaç
ju˚ tu, na ziemi, ˚e Jego ∑aska jest niezmierzona i przemienia naszà ludzkà,
upad∏à natur´ w zmartwychwsta∏à.
Stajemy si´ wtedy Êwiat∏em dla narodów, kiedy nasze ˚ycie pokazuje, ˚e mo˚na przejÊç ze Êmierci do ˚ycia, kiedy potrafimy promieniowaç wokó∏ siebie radoÊcià
˚ycia, kiedy nasza mi∏oÊç prze∏amuje pogard´ i brak mi∏oÊci drugich. To w∏aÊnie
bezinteresowna, dobrowolna mi∏oÊç jest
zdolna szerzyç mi∏osierdzie, przebaczenie
grzechów, leczyç rany serca.
˙ycie konsekrowane w swoich ró˚nych formach pragnie dawaç Êwiadectwo, ˚e ˚ycie w Bogu pe∏ne jest radoÊci,
i ukazywaç Oblicze Ojca, Jego obecnoÊç
w Êwiecie, w∏aÊnie poprzez rozmaite
i wielorakie doÊwiadczenia, od modlitwy
do mi∏oÊci bli˝niego, które chcà uczyniç
namacalnà jakàÊ czàstk´ Boga. KtoÊ mo˚e
byç w Êwiecie Jego mi∏oÊcià, ktoÊ inny
ucieleÊniaç Jego cierpliwoÊç, Jego pokój
lub màdroÊç, aby z mozaiki ró˚norodnych
doÊwiadczeƒ wy∏oni∏a si´ obecnoÊç Boga,
który kroczy obok swoich dzieci za poÊrednictwem tego, kto oddaje si´ Mu bez
zastrze˚eƒ.
s. Sabina Rosciano

Bogate gniazdo
UÊwi´cone dziewictwo, gniazdo bogate
w owoce. „Pan wybra∏ sobie Jakuba,
Izraela, jako swojà w∏asnoÊç”.
U podstaw radykalnego wyboru dziewictwa poÊwi´conego Panu le˚y zawsze
inicjatywa Boga, Jego wezwanie. Ze
strony Pana jest to propozycja mi∏oÊci, zaproszenie, które przyciàga. Wybiera On
sobie tych, których chce (por. ∑k 6, 13),
a potem zostawia im wolnoÊç, aby i oni
Go wybrali. UÊwi´cone dziewictwo wià˚e si´ zawsze z ma∏˚eƒskà mi∏oÊcià mi´dzy Bogiem-Oblubieƒcem a dziewicà-oblubienicà. Wed∏ug ziemskiej logiki nie ma
˚adnego powodu, aby trwaç w dziewictwie, jego uzasadnienie jest ca∏kowicie
niebieskie. Jest ono szczodrà odpowiedzià
kogoÊ, kogo oczarowa∏a osoba Jezusa
Chrystusa i kto pragnie uczestniczyç
w Jego dziele zbawienia.
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Ka˚dy, kto odpowie na wezwanie, zostaje wprowadzony w Bo˚y zamys∏. Sam
Bóg ubogaca coraz wi´cej takà osob´, objawia swój plan mi∏oÊci, który choç jest powszechny, zaczyna si´ wype∏niaç najpierw
w poszczególnych jednostkach, które odda∏y si´ Mu do ca∏kowitej dyspozycji: „Tych,
których wybra∏, przeznaczy∏ tak˚e do tego,
by byli Jego przybranymi dzieçmi...”. Taka
jest wola Boga; uczyniç wszystkich swoimi
dzieçmi. Trzeba jednak zrodziç te dzieci
w Bogu i dla Boga. Na tym polega misja
„wybranych”. Sà oni przeznaczeni do tego,
aby przekazywaç i szerzyç wÊród wszystkich cudowny plan Ojca, który ka˚dego
cz∏owieka pragnie z powrotem przyprowadziç do swego ojcowskiego serca. Podobnie
jak m´˚czyzna i kobieta we wzajemnej mi∏oÊci poczynajà i rodzà ˚ycie ziemskie, tak
samo dziewica, ∏àczàc si´ z niebieskim Oblubieƒcem, poczyna i rodzi boskie i wieczne
˚ycie. Jak si´ to dzieje, widzimy w Maryi,
która wyraziwszy zgod´, nape∏niona
Duchem Âwi´tym, staje si´ Matkà Boga.
Aby pojàç g∏´bokie znaczenie i p∏odnoÊç uÊwi´conego dziewictwa, nale˚y
przyjrzeç si´ Maryi i zdarzeniom Jej ˚ycia. Bóg powo∏uje Jà i obiecuje macierzyƒstwo na szczególnych warunkach. Ona
odpowiada: „Jak to mo˚liwe?”. To samo
pytanie zadajemy sobie my i ci, którzy nas
otaczajà. Odpowiedzi, dla Maryi i dla ka˚dej duszy powo∏anej do dzie∏a Pana, udziela anio∏ pos∏any przez Boga: „Duch Âwi´ty
zstàpi na ciebie i moc Najwy˚szego os∏oni
ci´” (∑k 1, 35). Bóg, rozpoczynajàc ka˚de
dzie∏o, troszczy si´ tak˚e o jego wype∏nienie, o jego owocnoÊç. Anio∏ mówi dalej
Maryi, ˚e Owoc ten nie b´dzie Jej, ale b´dzie Synem Bo˚ym (por. ∑k 1, 35). Maryja odda∏a si´ ca∏a na s∏u˚b´ Bogu, Jego
planów i zamys∏ów, cz´sto niezrozumia∏ych w naszych oczach. Ona rodzi Syna
Bo˚ego, przedstawia Go i ofiarowuje Bogu
z pe∏nà ÊwiadomoÊcià, ˚e nie nale˚y do
Niej. To samo dotyczy dziewicy, nosi ona
w sobie sekretne macierzyƒstwo, które tak
naprawd´ widzi i zna tylko jej Stwórca.
Jak ka˚de wyrzeczenie i ofiara, równie˚ dziewictwo nie mo˚e byç celem
samym w sobie. Jest Êrodkiem do otwarcia si´ na najwy˚sze, najbardziej upragnione i ukochane dobra. Pozwala nam
nale˚eç do Pana ca∏ym naszym ˚yciem
i osobà, poÊwi´cajàc Mu wszystkie nasze
talenty i umiej´tnoÊci, ze ÊwiadomoÊcià,
˚e w Jego r´kach nie pozostanà zb´dne
ani ja∏owe, ale ˚e w pe∏ni si´ rozwinà.
Tylko Bóg wie, ile nienarodzonych,
zgwa∏conych, wykorzystanych i niechcia-

nych dzieci znalaz∏o matki w uÊwi´conych dziewicach. Do ilu z nich dotar∏a ich
modlitwa i ofiara, ile przyj´∏y i towarzyszy∏y im w drodze ku wiecznoÊci. Taki
jest zamys∏ Boga mi∏osiernego i sprawiedliwego, który ma nieskoƒczone sposoby,
aby dotrzeç do wszystkich ludzi z ka˚dego miejsca i czasu, aby ofiarowaç im
przygotowane przez siebie gniazdo, pe∏ne
ciep∏a i Jego mi∏oÊci. Tam jest Jego zbawcza moc, która prowadzi do pe∏ni.
P∏odny jest ten, kto przekazuje i daje
poznaç Boga jako ˝ród∏o i mi∏oÊnika ˚ycia.
P∏odny jest ten, kto sprawia, ˚e inni zaczynajà kochaç Boga, który „nie narzuca duszy niczego, nawet swej mi∏oÊci. Szuka nas nieustannie, ale nas nie przymusza. Kocha nas,
ale nie przyt∏acza. Pragnie nas, ale nie posiada. Zostawia nam wolnoÊç wyboru i zrozumienia, w g∏´bi naszej duszy, gdzie kryje si´
˚ycie”. Tylko z Bo˚ej perspektywy widaç lepiej wszystko, tak˚e p∏odnoÊç dziewiczego
∏ona, które Jemu zosta∏o poÊwi´cone.
s. Ana Simiç

Siostra ∑ucja
Siostra ∑ucja z Fatimy posz∏a do nieba!
By∏o to jej pragnieniem, odkàd w Cova da Iria, ukaza∏a
si´ jej „bia∏a Pani”. By∏ odleg∏y
1917 rok, gdy zaledwie dziesi´cioletnia ∑ucja, wraz
z dwojgiem m∏odszych kuzynów,
spotka∏a Matk´ Bo˚à. Nie ma potrzeby powtarzaç ogólnie znanej historii objawieƒ
fatimskich, warto jednak przypomnieç pewien znaczàcy fakt. Podczas jednego ze
spotkaƒ „Pani” powiedzia∏a, ˚e wkrótce
zabierze ze sobà do nieba Franciszka
i Hiacynt´, ale ˚e ∑ucja pozostanie jeszcze
na ziemi, poniewa˚: „Jezus chce pos∏u˚yç
si´ tobà, aby Êwiat mnie pozna∏ i pokocha∏. Chce ustanowiç na Êwiecie kult mojego Niepokalanego Serca”.
Decyzja ta nie od razu spodoba∏a si´
dziewczynce, która wola∏aby podzieliç
los Hiacynty i Franciszka. Na tym jednak polega wielkoÊç jej odpowiedzi:
∑ucja pozosta∏a na ziemi, ca∏à sobà poÊwi´cajàc si´ Bogu, w ukryciu i w modlitwie – poprzez prostot´ ˚ycia i nie starajàc si´ wybiç na pierwszy plan – aby w∏asnà ofiarà przyczyniaç si´ do rozpowszechniania tak drogiego Maryi kultu
Jej Niepokalanego Serca.

„Siostra ∑ucja wzbudza∏a zaufanie
dzi´ki pokojowi, w jakim ˚y∏a”, stwierdzi∏ Joao Aloes, emerytowany biskup
Coimbry, „pokojowi, który rodzi∏ si´
z wiary i nieustannego zjednoczenia
z Bogiem”. Pokój ten przekazywa∏a
wszystkim, którzy jà otaczali lub choçby
nawiàzali z nià kontakt, tak˚e listowny
(bardzo lubi∏a pisaç i ju˚ w pó˝nym wieku nauczy∏a si´ nawet korzystaç z komputera); przekazywa∏a go prostym
i „wielkim”, jak owym papie˚om, których dzi´ki ∏asce dane by∏o jej poznaç,
a którzy zaczerpn´li od niej „po skrawku
nieba”. Zw∏aszcza Jan Pawe∏ II, gdy˚ do
niego odnosi∏a si´ cz´Êç tajemnic fatimskich, których siostra ∑ucja by∏a powierniczkà i wiernà stra˚niczkà.
Ich wzajemna przyja˝ƒ trwa∏a a˚ do
koƒca. Na kilka godzin przed Êmiercià
wiekowa karmelitanka otrzyma∏a osobiste przes∏anie od Jana Paw∏a II, który
„dowiedziawszy si´ o godzinie bólu
i cierpienia, towarzyszy jej swojà modlitwà i b∏ogos∏awieƒstwem, i prosi
Boga, aby nasza droga siostra umia∏a
prze˚yç ten czas w duchu paschalnej
ofiary”.
„Siostra ∑ucja, która pozosta∏a Êwiadoma i przytomna do ostatnich chwil
przed Êmiercià, wzi´∏a do r´ki list od papie˚a, usi∏ujàc go przeczytaç, a potem
z wielkim wzruszeniem wys∏ucha∏a
papieskiego przes∏ania” – opowiada
bp Coimbry, Albino Cleto. Sama tak˚e
martwi∏a si´ o zdrowie papie˚a i sp´dzi∏a ostatnie dni, modlàc si´ za niego.
Zmar∏a 13-tego, a wi´c, dok∏adnie w tym
samym dniu miesiàca, w którym objawi∏a
si´ jej Matka Bo˚a. Wkrótce mia∏a skoƒczyç 98 lat. D∏ugie ˚ycie dla kogoÊ, kto
od razu wola∏by z∏o˚yç je w r´ce Maryi.
s. Stefania Consoli
Ostatnie s∏owa wypowiedziane przez
s. ∑ucj´:
„Za Ojca Âwi´tego!... Nasza S∏odka Pani!...
Nasza S∏odka Pani!... Anio∏kowie! Serce
Jezusa!... Serce Jezusa!... Idziemy, Idziemy...
– Dokàd? – zapyta∏a jà Prze∏o˚ona. Do Nieba...
– Z kim? Z naszym Panem... z naszà Panià...
z Pastuszkami”.
P.S.
Pragnieniem s. ∑ucji, które kilkakrotnie
wyra˚a∏a, by∏o pochowanie jej przy Franciszku i Hiacyncie. 3 lutego 1994r. napisa∏a do Rektora Sanktuarium: „Dzi´kuj´
Bogu i Naszej Pani równie˚ i za t´ ∏ask´,
˚e mog´ moim ostatnim snem na ziemi
spaç w Ich Sanktuarium, u Ich stóp, za to
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wszystko wyÊpiewuj´ hymn dzi´kczynienia”. OsobiÊcie zwracajàc si´ do ks. biskupa Coimbry powiedzia∏a: „Bez zmieniania
tego co ju˚ napisa∏am, ale aby zrobiç przyjemnoÊç wspó∏siostrom, które okazujà to
pragnienie, chcia∏abym, aby po mojej
Êmierci moje cia∏o zosta∏o pogrzebane
w tym klasztorze (S. Tereski w Coimbra)
co najmniej przez rok, zanim zostanie
przeniesione do Bazyliki w Fatimie”.
S. ∑ucja zostanie pochowana w Bazylice, gdzie znajdujà si´ ju˚ grobowce
b∏. Hiacynty i Franciszka, w lewej nawie
obok grobu Hiacynty. UroczystoÊci odb´dà si´ 19 i 20 lutego – jeden rok i 6 dni od
Êmierci s. ∑ucji – i dzieƒ wczeÊniej, kiedy
to przypada liturgiczne wspomnienie b∏ogos∏awionych Franciszka i Hiacynty Marto – 20 lutego (rocznica Êmierci Hiacynty
– 20.02.1920 r.). Ceremonia rozpocznie
si´ w klasztorze w Coimbra, Mszà Êw.
tylko dla wspólnoty Sióstr, nast´pnie b´dzie uroczysta Msza Êw. w katedrze
w Coimbra, po której nastàpi przewiezienie
Cia∏a do Fatimy: nawiedzenie kaplicy Objawieƒ, procesja ró˚aƒcowa, Msza Êw.
przed Bazylikà i z∏o˚enie trumny do grobu.

Rok Eucharystyczny
G∏ód Eucharystii! (cd)
Zakaz uczestnictwa dla Chiƒczyków.
Czterem biskupom nie pozwolono wziàç
udzia∏u w Synodzie. Jeden z nich, bp Wei,
opowiada, ˚e od dnia, kiedy otrzyma∏ list
z zaproszeniem od papie˚a, codziennie
chodzi∏ prosiç o wydanie paszportu, ale zawsze mu odmawiano. Wice-przewodniczàcy Stowarzyszenia Patriotycznego
oÊwiadczy∏, ˚e Watykan okaza∏ „brak
uprzejmoÊci”, bo zaprosi∏ biskupów z pomini´ciem oficjalnych kana∏ów, które kierujà sprawami KoÊcio∏a, czyli Stowarzyszenia Patriotycznego i Rady biskupów
chiƒskich. Stowarzyszenie Patriotyczne
jest organizmem nie koÊcielnym, do którego nale˚à ateistyczni cz∏onkowie zwiàzani
z Partià komunistycznà, a którego celem
jest kontrola KoÊcio∏a. Gdyby ktoÊ nie wiedzia∏, Chiny nie zezwalajà Watykanowi na
nominowanie biskupów, mówiàc, ˚e k∏óci∏oby si´ to, z wewn´trznymi interesami
paƒstwa, i nie zgadzajà si´, by katolicy
uznawali w∏adz´ papie˚a. W homilii papie˚ skierowa∏ tak˚e „braterskie pozdrowienie” do KoÊcio∏a w Chinach: „Z ˚ywà
przykroÊcià odczuliÊmy brak ich przedsta-

wicieli”, powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty. „Niemniej jednak pragn´ zapewniç wszystkich
chiƒskich kap∏anów, ˚e jesteÊmy z nimi modlitwà. Mozolna droga wspólnot, powierzonych ich duszpasterskiej trosce, jest stale obecna w naszym sercu: nie oka˚e si´
ona bezowocna”.
Msza Êw., miejsce spotkania. Burundi,
kraj chrzeÊcijaƒski z ponad 60% katolików,
doÊwiadczy∏ tragicznych konfliktów pomi´dzy ró˚nymi grupami etnicznymi, które
przerodzi∏y si´ w wojn´ domowà, do tego
stopnia, ˚e ludzie ró˚nej narodowoÊci nie
mieli odwagi zetknàç si´ ze sobà na ulicy.
Msza Êw. i Eucharystia sta∏y si´ szczególnym miejscem, gdzie wierni z ró˚nych grup
etnicznych mogli spotkaç si´ i modliç o pojednanie – powiedzia∏ biskup przedstawiciel
Burundi.
Tam, gdzie nie ma niedzieli. Odprawianie „niedzielnej Eucharystii” zak∏ada
istnienie Niedzieli – a zw∏aszcza istnienie
Dnia Paƒskiego. W niektórych stronach
Êwiata jest to niemo˚liwe: na przyk∏ad
w Arabii Saudyjskiej czy w innych krajach
islamu. Niedziela jest dniem roboczym
i nie odprawia si´ Eucharystii, poniewa˚
nie ma KoÊcio∏ów ani kap∏anów, bàd˝ te˚
nie istnieje wolnoÊç religijna. Wielu
mieszkajàcych i pracujàcych w krajach islamu chrzeÊcijan pochodzi z Erytrei i Etiopii. Nim wyemigrujà do krajów muzu∏maƒskich, sà zmuszani do zmiany swych
chrzeÊcijaƒskich imion na imiona muzu∏maƒskie, zaÊ kobiety muszà ubieraç si´
w stroje zgodne z tradycjà islamu. Kiedy
znajdà si´ na miejscu, odbiera si´ im paszporty, oni sami zaÊ stajà si´ ofiarami
wszelkiego rodzaju wyzysku. Wielu jest
zmuszonych przez okolicznoÊci do przejÊcia na islam – arcybiskup Etiopii.
Muzu∏manie wspó∏uczestniczà w Tajemnicy Paschalnej. JesteÊmy ma∏ymi,
osobistymi KoÊcio∏ami, które egzystujà
w Êwiecie, gdzie kultura zosta∏a bardzo silnie zdominowana przez islam. Z koniecznoÊci niektóre osoby pozbawione sà, na co
dzieƒ jakiegokolwiek kontaktu z kap∏anem. Mogà one uczestniczyç w Eucharystii tylko sporadycznie. Nasze dzia∏anie ∏aski ∏àczy si´ z dzia∏aniem naszych przyjació∏ muzu∏manów, którzy wielbià Boga za
dzie∏o stworzenia i za mi∏osierdzie. Duchowo, mo˚emy z∏àczyç ich modlitwy z naszà
Ofiarà Eucharystycznà. Czasami jesteÊmy
pe∏ni podziwu dla tego, jak nasi przyjaciele
muzu∏manie „w tajemniczy sposób wspó∏uczestniczà w Tajemnicy Paschalnej”.
Kiedy ofiarowujemy Chrystusowi nasze
˚ycie, ofiarowujemy Mu tak˚e w jakiÊ spo-

sób ˚ycie naszych przyjació∏. Dla osobistego KoÊcio∏a sposób prze˚ywania Eucharystii jest nierozerwalnie zwiàzany z dziejami
narodu, któremu zosta∏a ona nadana przez
Pana – biskup Algierii.
Sam chleb materialny. W Rumunii
komuniÊci próbowali dawaç cz∏owiekowi
sam chleb materialny i chcieli wykreÊliç
ze spo∏eczeƒstwa i z ludzkiego serca
„chleb Bo˚y”. Aby kap∏ani nie mogli wi´cej odprawiaç Mszy Êw. i mówiç o Bogu,
zamykano ich w wi´zieniach tylko za to,
˚e byli katolikami. W os∏awionym okresie
„reedukacji” i „prania mózgów” w rumuƒskich wi´zieniach, aby oÊmieszyç
Eucharysti´ i zniszczyç ludzkà godnoÊç,
przeÊladowcy zmuszali ich do celebrowania ekskrementami, jednak nie zdo∏ali
odebraç im wiary. Nikt nigdy si´ o tym
nie dowie. Ci wspó∏czeÊni m´czennicy
XX wieku ofiarowali wszystkie swe cierpienia Bogu za ludzkà godnoÊç i wolnoÊç
– arcybiskup Rumunii.
Lud musi nauczyç si´ ofiarowywaç.
W kraju takim jak Kongo-Kinszasa, wiernych katolickich nale˚y coraz usilniej zach´caç, by zanosili swe cierpienia przed
O∏tarz. Frustracje wywo∏ane spo∏ecznà
krzywdà i nierównoÊcià, urazy, ˚e ˚yjà
w skrajnym ubóstwie na ziemi niezmiernie bogatej, ale skandalicznie wykorzystywanej dla dobrobytu innych, narzucone wojny, wstrzàsy wywo∏ywane plemiennà i etnicznà nienawiÊcià, to tragedie,
jakimi usiana jest kongijska droga krzy˚owa. B´dàc jednoczeÊnie ofiarà i sprawcà
swoich w∏asnych nieszcz´Êç, lud powinien zostaç oÊwiecony tajemnicà Cia∏a
ofiarowanego i przelanej Krwi, by odnale˝ç w niej nawrócenie, oczyszczenie
z grzechów, szczeroÊç pojednania z Bogiem i bli˝nim, zaanga˚owanie w walk´
ze z∏em w ka˚dej postaci i w ka˚dym sektorze ˚ycia publicznego i prywatnego! –
biskup Demokratycznej Republiki Konga.
Ka˚dego dnia, co za radoÊç! Ka˚dego
dnia odnajduj´ Ci´ w Eucharystii i, szcz´Êliwsza ni˚ Twoi uczniowie, mog´ przyjmowaç Ci´ do mojej duszy, przebywaç z Tobà
sam na sam, zjednoczyç i uto˚samiç si´
z Tobà; ˚ywiç si´ prawdziwà treÊcià Twej
istoty, po∏àczyç si´ i staç si´ jednà rzeczà
z Tobà. Ile˚ ∏ez przela∏am! Moja misja wobec braci by∏a zawsze ci´˚ka i trudna. Ty
jednak przychodzi∏eÊ do mnie, co rano
i mog∏am ca∏y dzieƒ odpoczywaç na Twoim sercu, ledwo odczuwaç ci´˚ar znoju –
Matka Maria Pia Materna (1881-1951) –
Za∏o˚ycielka Sióstr Âwi´tego Oblicza.
s. Stefania Consoli
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WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Papie˚ Benedykt XVI mianowa∏ nowego nuncjusza apostolskiego w BoÊni
i Hercegowinie Mons. Aleksandro
D’Errico, do tej pory nuncjusza apostolskiego w Pakistanie.
Tysiàce pielgrzymów, szczególnie
m∏odzie˚y, przyby∏o z ca∏ego Êwiata do
Medziugorja, aby rozpoczàç Nowy
2006 Rok w tym miejscu. Na zakoƒczenie roku, wieczornej Mszy Êw. dzi´kczynnej przewodniczy∏ o. Ljubo Kurtoviç w koncelebrze z 45 kap∏anami. Po
Mszy Êw. Wspólnota „Cenacolo” jak co
roku przedstawi∏a ˚ywà Szopk´. Czuwanie Noworoczne rozpocz´∏o si´ o 22.00
adoracjà NajÊwi´tszego Sakramentu prowadzonà przez o. Bo˚e Milicia, t∏umaczonà na 10 j´zyków pielgrzymów obecnych w koÊciele. Mszy Êw. która zwyczajem rozpocz´∏a si´ o 23:15 przewodniczy∏ proboszcz Ivan Sesar wraz z 120
kap∏anami. W swoich s∏owach powitania
przypomnia∏ zgromadzonym, ˚e: w tym
miejscu i poprzez Królowà Pokoju Bóg
dotknà∏ ziemi w szczególny sposób.
W tej Parafii obdarza pielgrzymów niezliczonymi ∏askami, którzy zgromadzili
si´, aby dzi´kowaç Mu za wszystkie ∏aski
darmo otrzymane. ZgromadziliÊmy si´
tutaj, aby wejÊç w Nowy Rok razem
z Jezusem i Jego Matkà. W swojej homilii przekaza∏ m∏odzie˚y s∏owa Ojca
Âwi´tego Benedykta XVI skierowane
z okazji Âwiatowego Dnia Pokoju: zaproszenie do tworzenia Êwiata bardziej
ludzkiego. Aby staç si´ dyspozycyjnymi
uczniami Jezusa, solà ziemi i Êwiat∏em
Êwiata. Aby naszym pierwszym obowiàzkiem by∏o naÊladowanie i s∏uchanie
Jezusa, a drugim wg naszych osobistych
mo˚liwoÊci – ˚ycie Jego ˚yciem. Tylko
w taki sposób mo˚emy oczekiwç lepszego
i piekniejszego nowego roku.
Ze wzgl´du na wielkà iloÊç przyby∏ych
wiernych w salonie by∏ umieszczony
ekran do przekazania nabo˚eƒstwa z koÊcio∏a. Specjalnie na t´ okazj´ opraw´
muzycznà przygotowa∏a mi´dzynarodowa orkiestra i chór pod dyrekcjà prof.
Martin Pero Boras.
W Nowy Rok wieczorem pielgrzymi
byli zaproszenie na Podbrdo do uczest-

nictwa podczas objawienia Marii Pawloviç.
Po zakoƒczeniu objawienia Maria przekaza∏a zebranym nast´pujàce or´dzie:
„Drogie dzieci, nie zapominajcie, ˚e jestem waszà Matkà i kocham was czule”.
Maria z∏o˚y∏a wszystkim zebranym ˚yczenia szcz´Êliwego i Êwi´tego Nowego
Roku i przypomnia∏a or´dzie z lat osiemdziesiàtych, którego nie powinniÊmy zapomnieç: „Drogie dzieci, pragn´ abyÊcie
byli szcz´Êliwi tutaj na ziemi i ze mnà
w Niebie”.
2 stycznia podczas objawienia w namiocie wspólnoty Cenacolo Matka Bo˚a da∏a
Mirjanie nast´pujàce or´dzie: „Drogie
dzieci! Mój Syn si´ narodzi∏. Wasz Zbawiciel jest tutaj z wami. Co przeszkadza wam
przyjàç Go do waszych serc? Jak wiele
rzeczy fa∏szywych jest w waszych sercach.
OczyÊçcie wasze serca przez post i modlitw´. Rozpoznajcie mego Syna i przyjmijcie Go. Prawdziwy pokój i prawdziwà
mi∏oÊç tylko On mo˚e wam daç. Drogà do
˚ycia wiecznego jest tylko On, mój Syn.
Dzi´kuj´”.
W niedziel´ 15 stycznia zmar∏a mama
Marii Pawloviç-Lunetti. Wieczny odpoczynek racz jej daç Panie, a Êwiat∏oÊç
wiekuista niechaj jej Êwieci. Przez
mi∏osierdzie Bo˚e, niech odpoczywa
w pokoju, z Tobà Panem, a˚ na wieki
wieków. Amen.
XIII Mi´dzynarodowe Spotkanie dla
Osób Prowadzàcych Centra Pokoju i Medziugorskie Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe
i Charytatywne odb´dzie si´ w Medziugorju
w dniach od 5 do 9 marca 2006 r. Temat
spotkania: „I b´dziecie moimi Êwiadkami (...)
a˚ po kraƒce ziemi” (Dz 1, 8). Zg∏oszenia:
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr
tel./fax: 00387-36-651-999 (za Mariju Dugandziç). Koszt: 60 euro/osob´, zakwaterowanie w ramach w∏asnych.

Pobratymstwo
Bez wahania
Drodzy bracia i siostry, szanowna rodzino modlitewna. Prze˚ywamy okres
Bo˚ego Narodzenia. W centrum tego wydarzenia znajduje si´ Matka z Dzieciàtkiem. Ono jest b∏ogos∏awieƒstwem swego
Ojca i naszym Zbawicielem. Przychodzi
do nas, aby nikt nie zginà∏. Matka objawia

si´ swoim dzieciom uÊmiechni´ta, z wyrazem szcz´Êcia na twarzy. I tym razem
przynosz´ wam w ramionach Jezusa,
Króla Pokoju, aby was pob∏ogos∏awi∏.
Zanim nadszed∏ ten dzieƒ i to wydarzenie, przekleƒstwo pokrywa∏o ziemi´
i wszystko co si´ na niej znajduje. Przychodzi Król Pokoju, urodzony w grocie na
polach betlejemskich. Anio∏owie obudzili
pasterzy i zainspirowali pierwszà adoracj´.
Pasterze bez wahania rzekli: „Pójd˝my”.
Poszli i nie zawiedli si´. Znale˝li Matk´
z Dzieciàtkiem. Otrzymali upragnione
b∏ogos∏awieƒstwo pokoju. Ten Bo˚y dar
b´dà nosiç w sercu, b´dà Êwiadczyç o pokoju i dzieliç si´ nim z wszystkimi.
„DziÊ szczególnie prosz´, abyÊcie to wy
nieÊli mój pokój niespokojnemu Êwiatu”...
W kazaniu na Górze Nauczyciel
powie: „B∏ogos∏awieni, którzy wprowadzajà pokój, albowiem oni b´dà nazwani synami Bo˚ymi”. DziÊ, w atmosferze
Êwiàt Bo˚ego Narodzenia jesteÊmy
szczególnie zaproszeni do czynienia pokoju. Trzeba nam nieÊç pokój i czyniç
pokój. Bóg jest pokojem. To jest Jego
imi´ i Jego istota. Dlatego zamieszka∏
na ziemi. Ziemi nie wolno utraciç tej ∏aski i tego daru. Rodzinie nie wolno utraciç tego daru, gdy˚ ziemia i rodzina stanà si´ wysuszonà pustynià, nad którà
zawiÊnie przekleƒstwo, a z nim wejdzie
ka˚de z∏o.
Królowa Pokoju przychodzi na Bo˚e
Narodzenie niosàc w ramionach Króla
Pokoju, swojego Syna i prosi, wzywa,
abyÊ sta∏ si´ nosicielem pokoju w tym
niespokojnym Êwiecie. O tym Êwiecie
pe∏nym niepokoju wiemy wiele i ka˚dy
ma swoje doÊwiadczenie w tym zakresie. Dar pokoju jest potrzebny tak biednym jak i bogatym. Ta ∏aska jest niezb´dna zdrowym i chorym, ma∏ym
i wielkim. Ten dar przynale˚y cz∏owiekowi, bo to on go utraci∏. Nale˚y on do
naszej natury, istoty stworzonej na obraz Bo˚y. Bez pokoju ludzie stajà si´ ruinà, pustynià, z której rozlegajà si´ krzyki przekl´tych i osamotnionych stworzeƒ. Przemoc, nienawiÊç, egoizm i rozpacz wylewajà si´ jak z przekl´tej rzeki,
zatapiajàc dzieƒ po dniu coraz wi´cej
rodzin, pojedynczych osób i ca∏e narody. Nam jest potrzebny pokój! Sà nam
potrzebni ludzie niosàcy pokój, albowiem to pokolenie t´skni za lud˝mi pokój czyniàcymi.
Drodzy bracia i siostry, jak nigdy dotàd potrzebujemy odwagi i mi∏oÊci. Nie
bójcie si´ odpowiedzieç na wezwanie.
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Niech Êwiat wie, ˚e pokój jest nam podarowany „Bóg b´dzie wam b∏ogos∏awi∏”.
Tak, ci, którzy stawià si´ do dyspozycji
Pana i zechcà przyjàç Jego program, b´dà
przyjmowaç szczególne b∏ogos∏awieƒstwo i pomoc od Pana.
„Dzieci, nie zapominajcie, ˚e jestem
waszà Matkà”. Nasza Matka wzywa
nas, abyÊmy nieÊli pokój. Bracia i siostry! Wielu z tych, których spotykamy,
niosà niepokój, rozsiewajà nienawiÊç,
˚yjà niemoralnie i nie majà wiary. Wielu pozostaje w s∏u˚bie z∏a i z∏ego. Ciebie
natomiast Królowa Pokoju wzywa,
byÊ s∏u˚y∏ pokojowi. Kiedy ˚yjesz wed∏ug Ewangelii, szerzysz pokój, kiedy
si´ modlisz, pokój za twoim poÊrednictwem wlewa si´ w serca innych. Kiedy
˚yjesz wed∏ug or´dzi Królowej Pokoju,
jesteÊ osobà pokój czyniàcà. B∏ogos∏awiony jesteÊ! Uhonorowany jesteÊ poprzez wybranie. Niech za poÊrednictwem Matki niosàcej swojego Nowonarodzonego Syna, sp∏ynie na ka˚dego
z was i ca∏à naszà wspólnot´ modlitewnà „Nawiedzenie Êw. El˚biety” Bo˚onarodzeniowy pokój i b∏ogos∏awieƒstwo.
Niech nasze Pobratymstwo wzrasta
i wejdzie w Nowy 2006 rok z obfitym
b∏ogos∏awieƒstwem.
W styczniu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – o szcz´Êliwy i b∏ogos∏awiony nowy rok, w którym b´dziemy
obchodziç 25 rocznic´ objawieƒ Królowej Pokoju w Medziugorju. Oby wszyscy
pielgrzymi znale˝li Matk´ z Synem na r´ku, jako swojà moc i b∏ogos∏awieƒstwo;
– o budowanie naszego Pobratymstwa
w wierze i mi∏oÊci, zgodnie z or´dziami
Królowej Pokoju. Niech ta wspólnota
stanie si´ pokornà spo∏ecznoÊcià wspó∏czesnych aposto∏ów Maryi, naprawiajàcà,
poprzez swoje zaanga˚owanie KoÊció∏
Pana; – za rodziny chrzeÊcijaƒskie,
które odchodzà od modlitwy i nie rozpoznajà ju˚ Êwi´toÊci niedzieli i Eucharystii. Za nas, nasze rodziny, aby Pismo
Âwi´te sta∏o si´ naszym codziennym
pokarmem.
Drodzy moi modlitewni pobratymcy! Obecnie, kiedy ludzie w ca∏ym Êwiecie wymieniajà mi´dzy sobà okolicznoÊciowe kartki z ˚yczeniami szcz´Êliwego
Nowego Roku, ja modl´ si´ za was
wszystkich i ˚ycz´ wam, abyÊcie w pokorze odpowiedzieli na proÊb´ Maryi i nieÊli innym Jej pokój. Modl´ si´ za was
wszystkich i pozdrawiam Êlàc braterski
poca∏unek.
oddany wam o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Msza Êwi´ta
– czwartek, 25.08.05 r.

Czuwanie mi∏oÊci
Pan z wami. I z duchem Twoim.
Msze Êwi´te, które tutaj celebrujemy sà
ofiarowane za was. Zapraszam was
wszystkich, abyÊcie si´ ofiarowali jedni za
drugich, poniewa˚ Msz´ Êwi´tà celebrujemy jako ofiar´ Jezusa i my uczestniczymy
w tej ofierze. Na poczàtku ÊpiewaliÊmy:
Oto ja Panie, niech si´ stanie Twoja wola.
Równie˚ Aposto∏owie mówili Jezusowi,
jesteÊmy gotowi, teraz jesteÊmy gotowi,
a w Getsemanii wszyscy uciekli. Nasze
zachowanie, otwarcie si´ na wyznanie
grzechów, jest otwarciem si´ na Boga,
aby pomóg∏ nam przejÊç ponad trudnymi
sprawami. JesteÊmy w r´kach Boga
i w r´kach tych, którzy si´ za nas ofiarujà,
którzy si´ za nas modlà. W tym sensie
uznajmy nasze grzechy. Nie wystarczy
tylko powiedzieç: Panie – oto ja, oto jestem, wa˚ne jest to, ˚e On jest przy mnie.
Dzisiejsza Ewangelia – Mt 24, 42-51
– mówi o potrzebie czuwania, mówi
o drugim przyjÊciu Pana Jezusa. Pan wzywa wiernych, aby czuwali. Nie b´dziemy
mówiç o Apokalipsie, gdy˚ chc´ przed∏u˚yç nasze rozwa˚ania, w jaki sposób kontemplowaç Oblicze Boga Ojca. Tego wieczoru Jezus b´dzie kontemplowa∏ Oblicze
Ojca pocàc si´ krwià. Ca∏e Jego Jestestwo, ca∏a Jego cielesnoÊç oponowa∏a –
stawia∏a opór. Znamy takà obron´ organizmu np. przeciwko chorobom. Na koƒcu
Jezus mówi: „nie Moja, ale Twoja wola
niech si´ stanie”. Jezus przechodzi przez
wàskà bram´, ale ta wàska brama, to nie
jest tylko Getsemanii, to jest nasza codziennoÊç, nasze dzisiaj, ten moment.
Je˚eli jesteÊmy w stanie przejÊç ponad
tym, aby zobaczyç Oblicze Boga, który
nas kocha, wtedy pojawià si´ wielkie
próby i du˚o trudnoÊci. Wielu wierzàcych,
jako czuwanie, woli przez ca∏à noc odmawiaç ZdrowaÊ Maryjo, ZdrowaÊ Maryjo –
to jest bardzo ∏atwe, ale mo˚e byç bardzo,
bardzo fa∏szywe. To jest zamkni´cie si´ na
religijnoÊç. Wiele osób robi takie czuwania, bo jest przestraszonych przysz∏oÊcià,
wydarzeniami na Êwiecie, inni sà bardzo

przywiàzani do wielkich dzie∏, wielkich
sukcesów, oczywiÊcie sukcesów ludzkich.
Równie˚ i w wierze ludzie zwracajà uwag´ na cuda, ale na takie cuda, których
oczekujà, które sà ich pragnieniami.
A my chcemy przejÊç do mostu ˚ycia,
gdzie ˚ycie nigdy si´ nie koƒczy. A wi´c
jakie to ma byç czuwanie? O jakim czuwaniu b´dziemy mówiç? O takim, aby
nasze serce by∏o gotowe oglàdaç Boga
ciàgle, zawsze. Wiemy, ˚e w Getsemanii
to by∏a godzina ciemnoÊci, ale Jezus wiedzia∏, jak jà przejÊç. Uczyniwszy ten krok
osobisty, tym samym otworzy∏ przejÊcie
dla innych. Aby posiadaç takà wewn´trznà czujnoÊç, musimy mieç bardzo wielkà
mi∏oÊç do Boga. Âwi´ta Faustyna mia∏a
takie doÊwiadczenia mistyczne, którym
si´ dzieli. Pewnego dnia zobaczy∏a pi´kne
dziecko, które mówi∏o doskonale i t∏umaczy∏o jej tajemnice. Prosi∏o jà, aby si´ modli∏a za cz∏owieka, który by∏ w g∏´bi
czyÊçca. By∏ to s∏awny cz∏owiek dla
chrzeÊcijan, czyni∏ wielkie dzie∏a. Dziecko to t∏umaczy∏o Faustynie tajemnice.
Faustyna spyta∏a: skàd to wiesz? Odpowiedzia∏o – wiem wszystko. Potem powiedzia∏o: pami´taj, ˚e wielkoÊç duszy le˚y
w mi∏oÊci Boga i bli˝niego, i w pokorze.
Kim by∏o to dziecko? Mo˚emy myÊleç,
˚e by∏o to Dzieciàtko Jezus, mog∏a to byç
jakaÊ dusza wys∏ana przez Boga. Ka˚dy
z nas jest wezwany, aby poznaç tajemnice, aby pójÊç dalej i wzrastaç z wielkà mi∏oÊcià i z wielkà pokorà, która rozszerza
mi∏oÊç Bo˚à i pragnie przyjàç ˚ycie Bo˚e.
Takie zachowanie dla nas jest bardzo
wa˚ne, by byç zanurzonym w Êwietle Bo˚ym w godzinie jak w Getsemanii. Powtarzam jeszcze raz: te godziny sà ciàgle, takie momenty sà ciàgle. Mo˚emy trwaç
w ciemnoÊciach, ale mo˚emy przejÊç do
Êwiat∏a. To zale˚y od naszego wzrostu
i ch´ci pójÊcia do przodu, jako oblubieƒczego zachowania si´ wzgl´dem mi∏oÊci
Bo˚ej, która otwiera nam t´ drog´. W taki
sposób stajemy si´ Êwiat∏em, które oÊwieca drog´ dla innych.
Inny przyk∏ad to Êw. Ludwika
z Francji, którego Êwi´to dzisiaj obchodzimy. By∏ bardzo oddany nabo˚eƒstwu
do Êw. Franciszka i Êw. Edigia. Przyby∏ do
Perugi jako prosty cz∏owiek. Âw. Edigio
tchniony Duchem Âwi´tym biegnie mu na
spotkanie. Obj´li si´ i w takiej pozycji pozostali d∏u˚szy czas nie mówiàc do siebie
ani s∏owa. Potem rozeszli si´. Wszyscy
zaciekawieni oczekiwali z pytaniem: kto
to by∏? KtoÊ powiedzia∏, ˚e król Francji.
Dlaczego brat Edigio nie powiedzia∏ nic

~7~
temu cz∏owiekowi? Âw. Edigio odpowiedzia∏: obejmowaliÊmy si´. W ciszy i w mi∏oÊci zrozumia∏em wszystko! S∏owa by∏yby
przeszkodà, aby zrozumieç g∏´bi´. RozumieliÊmy si´ nawzajem.
Taka powinna byç nasza relacja do
Jezusa Chrystusa: byç Mu wiernym
w godzinie Getsemanii, byç otwartym
w mi∏oÊci, pokornym i obejmujàcym t´
Mi∏oÊç, pozostajàcym w milczeniu. To
jest wielkie przyjÊcie wszystkich Êwi´tych, aby rozumieç duszà, aby rozumieç
przez Ducha Âwi´tego.
W pierwszym czytaniu – 1Tes 3, 7-13
– s∏yszeliÊmy jaka radoÊç ogarnia∏a Êw.
Paw∏a, która wyp∏ywa∏a z wiary i mi∏oÊci
Tesaloniczan. To jest to, czym powinniÊmy ˚yç dla Jezusa. Taka powinna byç nasza mi∏oÊç i mi∏oÊç do bli˝niego wewnàtrz
mi∏oÊci Jezusa. Teraz zrozumiecie, dlaczego ∏atwo rozumiejà si´ niektórzy ludzie.
Kto jest w grupie modlitewnej wie, ˚e nie
mo˚e byç barier, których si´ nie przekracza. Matka, która ciàgle krzyczy, wià˚e
swoje problemy z tà osobà, zamiast objàç
(przytuliç) mi∏oÊç Jezusa w tej osobie, s∏uchaç jak Jezus Chrystus przechodzi, w jaki
sposób odnawia t´ osob´. Je˚eli przyjmie
zachowanie, aby kochaç t´ osob´, aby
przyjmowaç wszystkie impulsy Bo˚e w tej
osobie, to zacznie jà kochaç. S∏uchanie Boga, jest s∏uchaniem mi∏oÊci Bo˚ej w drugim cz∏owieku, jest to harmonia, która si´
rozwija w duszy. To jest trudniejsze, ni˚
tworzenie zewn´trznych dzie∏. Spróbujcie
byç czuwajàcymi w ka˚dym momencie.
Byç czujnym w ka˚dym momencie
na dzie∏a Bo˚e oznacza przebywanie
w Êwietle, kontemplowanie Oblicza Boga,
które nie zachodzi, doznawanie dobroci
Boga, która si´ nie koƒczy. Je˚eli my tutaj
zgromadzeni, b´dziemy pragnàç ˚yç
w ten sposób, to osoby wokó∏ nas b´dà
odczuwaç te cuda, które Bóg zdzia∏a
w nas i poprzez nas.
OczywiÊcie bardzo ∏atwo si´ „budzimy”, aby plotkowaç, aby gadaç, robiç jakieÊ dzie∏a ludzkie, zewn´trzne. Pozostajemy zanurzeni w ciemnoÊciach prób,
w nasze boja˝nie, opinie, programy. Dlatego dzisiejszego wieczoru prosz´ i zapraszam was, abyÊcie rozpocz´li czuwanie
mi∏oÊci; czuwanie przyjmowania mi∏oÊci
Bo˚ej szczególnie w trudnych przejÊciach, wtedy, kiedy wszystko wydaje si´
zamkni´te, przewrócone do góry nogami.
Chc´ podkreÊliç to, ˚e równie˚ nasze spotkania, mogà byç tylko s∏owami. To sà te
kroki, które nale˚y uczyniç, aby Êwiat∏o
Bo˚e przesz∏o w nas i poprzez nas.

Panie Jezu, Ty przeszed∏eÊ przez nasze dusze, przyszed∏eÊ do nas. Prosimy
Ci´, o b∏ogos∏awieƒstwo dla osób tutaj
obecnych oraz dla ich narodów, abyÊ otworzy∏ ich serca. Aby wiedzia∏y, jak przechodziç ponad barierami ciemnoÊci. Prosz´
Ci´, o b∏ogos∏awieƒstwo Êwiat∏a na t´ noc.
Prosz´ Ci´, o b∏ogos∏awieƒstwo czujnoÊci
na Twà mi∏oÊç, aby dusze si´ zbudzi∏y.
Prosz´ Ci´, o mi∏oÊç, która syci i si´ nie
koƒczy. Prosz´ Ci´, o b∏ogos∏awieƒstwo
Twojej mi∏oÊci i Twojego Êwiat∏a, aby poprzez nas rozchodzi∏y si´ na wszystkich: na
dobrych i na z∏ych. Tak, jak Ty kocha∏eÊ,
niech b´dzie wszechÊwiat wype∏niony
Twojà mi∏oÊcià i Twoim Êwiat∏em. W Imi´
Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen

Serwis Rodzinny
Chrzest Âwi´ty
Niedzielà Chrztu Paƒskiego koƒczy
si´ radosny liturgiczny okres Êwiat Bo˚ego Narodzenia.
Pan Jezus majàc 30 lat przyjmuje z ràk
Êw. Jana Chrzciciela chrzest, wchodzi
w t∏um grzeszników nad rzekà Jordan i zostaje ochrzczony. Pan Jezus nie musia∏
byç ochrzczony, bo jest Synem Bo˚ym,
Âwi´tym i Sprawiedliwym. Dlaczego wi´c
przyjmuje chrzest i dlaczego tak wielkie
znaki z nieba temu towarzyszà? – bo s∏ychaç g∏os Boga Ojca:,, TyÊ jest Mój Syn
umi∏owany w Tobie mam upodobanie”,
i pojawia si´ tak˚e go∏´bica – symbol
Ducha Âwi´tego, który zst´puje na Jezusa
na rozpocz´cie publicznej dzia∏alnoÊci.
Pan Jezus przyjà∏ chrzest tylko dlatego,
aby wszystkie nasze grzechy wziàç na siebie. I w momencie naszego chrztu Bóg Ojciec te˚ przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Âwi´tym powiedzia∏:,, Ty Agato, Moniko,
Basiu, Gosiu, Andrzeju, Rafale, Zbigniewie, Tomaszu jesteÊ moim umi∏owanym
dzieckiem i w tobie mam upodobanie...”.
Wielki Ojciec KoÊcio∏a Êw. Grzegorz
z Nazjanzu na temat chrztu pisze tak:
,,Chrzest – jest najpi´kniejszym i najwspanialszym darem Boga dla cz∏owieka.
Nazywamy go: darem, ∏askà, namaszczeniem, szatà niezniszczalnoÊci, obmyciem
odradzajàcym, piecz´cià i wszystkim, co
mo˚e byç najcenniejsze. Chrzest Êwi´ty
jest: darem, poniewa˚ jest udzielany tym,
którzy nic nie przynoszà. Jest ∏askà, poniewa˚ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Jest nazywany zanurzeniem, poniewa˚

grzech zostaje pogrzebany w wodzie.
Nazywany jest namaszczeniem, poniewa˚
jest Êwi´ty i królewski; oÊwieceniem, poniewa˚ jest jaÊniejàcym Êwiat∏em Ducha
Âwi´tego. Nazywany jest szatà, poniewa˚
zakrywa nasz wstyd, obmyciem, poniewa˚ nas oczyszcza, piecz´cià, poniewa˚
strze˚e nas i jest znakiem panowania Boga
w Trójcy Jedynego w naszym ˚yciu
wewn´trznym i zewn´trznym”.
Dwoma najwa˚niejszymi skutkami
chrztu sà oczyszczenie z grzechów i nowe
narodzenie w Duchu Âwi´tym. NajÊwi´tsza
Trójca daje ochrzczonemu dwie wa˚ne ∏aski: ∏ask´ uÊwi´cajàcà i ∏ask´ usprawiedliwienia, która uzdalnia go do wiary w Boga,
do pok∏adania w Nim nadziei i mi∏owania
Go ca∏ym sercem, duszà i cia∏em. Daje
zdolnoÊç ˚ycia i dzia∏ania pod natchnieniem Ducha Âwi´tego za poÊrednictwem
Jego darów: màdroÊci, rozumu, rady, umiej´tnoÊci, m´stwa, pobo˚noÊci, i boja˝ni Bo˚ej. Pozwala mu wzrastaç przez cnoty moralne. W ten sposób ca∏y organizm ˚ycia
nadprzyrodzonego chrzeÊcijanina zakorzenia si´ w chrzcie, który jest sakramentem
wiary i sakramentem zbawienia. Sam Pan
Jezu przed wniebowstàpieniem da∏ misyjny
nakaz swoim uczniom,, Id˝cie i nauczajcie
wszystkie narody udzielajàc im chrztu...”.
Pos∏uchajmy Êwiadectwa dr. Bernarda Nathansona, cz∏owieka, który
09.12.1996 r. w wieku 70 lat przyjà∏
chrzest Êwi´ty w katedrze Êw. Patryka
w Nowym Jorku z ràk nie˚yjàcego ju˚
kard. John O’Connor. Trzeba wiedzieç, ˚e
dr. Bernard Nathanson jest odpowiedzialny za 75 tysi´cy aborcji, czyli za pozbawienie ˚ycia biologicznego i godnoÊci
dziecka Bo˚ego 75 tysi´cy pocz´tych
a nienarodzonych dzieci. Tak mówi∏ do
m∏odzie˚y w bazylice NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Warszawie jeszcze
przed przyj´ciem chrztu w 1995 r.: ,,Zaczà∏em analizowaç swoje minione ˚ycie
i zauwa˚y∏em, ˚e jakby wymkn´∏o mi si´
ono spod kontroli, pomimo, i˚ nagromadzi∏em doÊç du˚o bogactw. Mia∏em za sobà kilka nieudanych ma∏˚eƒstw, jedno
z moich dzieci mia∏o problemy emocjonalne, zniszczy∏em wielu ludzi, z którymi
mia∏em kontakt, a w latach 70-tych dokona∏em aborcji nawet w∏asnego dziecka.
Zabi∏em moje dziecko, odebra∏em mu ˚ycie. Jest to ci´˚ar moralny, który musia∏em d˝wigaç, a nie mog∏em si´ z nim pogodziç. Przy kilku okazjach rozwa˚a∏em
nawet mo˚liwoÊç samobójstwa. Pewien
bardzo dobry kap∏an dostrzeg∏, co si´ ze
mnà dzieje i zaczà∏ mnie odwiedzaç.
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Po prostu s∏ucha∏ mnie. Powoli zaczà∏em
darzyç go zaufaniem i przyjmowaç do
wiadomoÊci fakt, ˚e nie jestem w stanie
dalej kierowaç swoim ˚yciem i ˚e narobi∏em w nim ba∏aganu. Musz´, wi´c przekazaç ster mojego ˚ycia w inne r´ce.
A dziÊ b∏agam ca∏à Polsk´, ˚eby by∏a
Êwiadoma, ˚e Êwiat, w którym nauka dochodzi do perwersji (czyli przewrotnoÊci),
w którym Chrystus nie stoi w samym
centrum, skazany jest na upadek, skazany
jest na Êmierç. Ziemia stanie si´ kamieniem stygnàcym samotnie w przestworzach kosmosu. Musz´ przekazaç wam to
przes∏anie, i b∏agam byÊcie przekazali je
innym. Pami´tajcie, to przygotowywane
w przysz∏ym tygodniu g∏osowanie dotyczy nie tylko aborcji. Jest to referendum
dotyczàce moralnej hierarchii wartoÊci
w ca∏ej Polsce, w ca∏ej Europie i w ca∏ym
cywilizowanym Êwiecie. Dlaczego?
Bo jeÊli Polska upadnie, inne kraje pójdà
za nià. I zachodnia kultura, taka, jakà
my znamy, zostanie zmieciona z powierzchni ziemi. Mówi∏em ju˚ wystarczajàco d∏ugo, mówi∏em z g∏´bi mojego
serca. Bardzo wam dzi´kuj´, ˚e s∏uchaliÊcie mnie i ciesz´ si´, ˚e znalaz∏em
wÊród was mi∏oÊç, przebaczenie i pokor´
chrzeÊcijaƒskà. Dzi´ki Bogu. Dzi´kuj´
wam wszystkim”.
W jednej pieÊni religijnej tak Êpiewamy: ,,Com przyrzek∏ Bogu przy chrzcie
raz, dotrzymaç pragn´ szczerze. KoÊcio∏a
s∏uchaç w ka˚dy czas i w Êwi´tej wytrwaç
wierze! O Panie Bo˚e dzi´ki Ci, ˚eÊ mi
KoÊcio∏a otwar∏ drzwi. W nim ˚yç, umieraç
pragn´”.
Ale dzisiaj trzeba sobie zadaç pytanie:
co si´ sta∏o w naszym ˚yciu z ∏askà chrztu
Êwi´tego? Co si´ sta∏o z naszym narodem,
który jest ochrzczony? Polsko, co si´ z tobà
sta∏o. Polsko, czy chcesz ˚eby bola∏o.
Polsko to nie twoja droga, Polsko wracaj
do Boga. Polsko czy ju˚ zapomnia∏aÊ,
kiedy p∏aka∏aÊ...
Dlaczego o tym pisz´? Bo jest to bolesne zjawisko, ˚e ludzie ochrzczeni,
katolicy ˚yjà tak jakby Boga nie by∏o.
A w ˚yciu spo∏ecznym wybierajà ludzi,
którzy proponujà cywilizacj´ Êmierci
przez aborcj´ pozbawiajàc dzieci pocz´te nie tylko ˚ycia biologicznego, ale
i ˚ycia Bo˚ego. Dzisiaj trzeba na nowo,
na serio potraktowaç ∏ask´ chrztu
Êwi´tego, by w nas na nowo owocowa∏a:
g∏´boka wiara, ufna nadzieja i p∏omienna
mi∏oÊç do Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.
O. Adam Szymaƒski OFM

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Jing i Jang
Któ˚ nie zna symbolu
jing-jang: czarno-bia∏ego
ko∏a, przedzielonego na pó∏
linià w kszta∏cie litery S.
Na czarnej po∏owie widnieje niewielkie, bia∏e ko∏o, a na bia∏ej –
czarne. Jest to symbol szalenie modny,
umieszczany z upodobaniem na koszulkach, butach i wszelkiego rodzaju bibelotach, niezwykle cz´sto pojawiajàcy si´
tak˚e w japoƒskich bajkach dla dzieci.
OczywiÊcie, stanowi tak˚e nieod∏àcznà
cz´Êç akcesoriów feng-shui. Nie jest to
symbol ca∏kowicie neutralny, gdy˚ wywodzi si´ z okreÊlonej tradycji religijnej
jakà jest taoizm. Warto wiedzieç, co w∏aÊciwie oznacza. Pami´tajmy, ˚e jest to
symbol taoistyczny – czyli religijny.
Jing i jang to dwie zasady tradycyjnej
kosmologii chiƒskiej, którym przyporzàdkowane sà wszystkie rzeczy i istoty, a nawet czas. Koncepcja jing-jang opiera si´
na cyklicznoÊci zjawisk. Po nocy nast´puje dzieƒ, po zimie wiosna, po deszczu susza, itd. Nast´pujàce po sobie cykle polegajà na kolejnej dominacji dwóch elementów: jing i jang. Elementy te nie sà wzgl´dem siebie antagonistyczne, a ich wzajemne wp∏ywy nasilajà si´ lub s∏abnà
w ró˚nych sytuacjach. Jing i jang nie wykluczajà si´ nawzajem, lecz wzajemnie
si´ przenikajà. Symbolem bezustannej
zmiany i dope∏niania si´ przeciwieƒstw
jest ko∏o taiji (czyli tao) – wszystkim dobrze znany, czarno-bia∏y symbol jing-jang.
Tao to element idealno-mistyczny. Jest
nieogarnione, nie ma zewn´trznych i wewn´trznych granic, istnieje poza czasem
i przestrzenià, jest pierwotne wzgl´dem
wszystkiego. Nie ma kszta∏tu, ale jest
przyczynà ka˚dej formy. Dlatego te˚ ca∏y
Êwiat jest zmienny i niesta∏y. Oto jaki jest
sens i wymowa symbolu jing-jang.
Ka˚da rzecz jest bardziej jing albo
bardziej jang. Jing i jang to poj´cia
wzgl´dne, s∏u˚àce do okreÊlania natury
rzeczy we wszechÊwiecie. Rzeczy sà bardziej jing lub jang zale˚nie od tego, z czym
je porównamy, np. odpoczynek jest
bardziej jing (bierny) ni˚ praca, ale bardziej jang (aktywny) ni˚ sen, ale ka˚da
zmierza do stanu równowagi, dlatego
przeciwieƒstwa uzupe∏niajà si´, a nie wykluczajà. Jing i jang przyciàgajà si´ podobnie jak bieguny magnesu. Nic nie jest
wy∏àcznie jing ani wy∏àcznie jang.

Wszystko zawiera w sobie zarówno jing,
jak i jang. Nic nie jest wy∏àcznie takie,
a nie inne, chocia˚ ka˚da rzecz jest bardziej taka a nie inna. W ka˚dej negatywnej
sytuacji jest coÊ pozytywnego a w ka˚dej
pozytywnej – coÊ negatywnego. Wszystko
si´ zmienia. Ten poglàd ma konkretne
konsekwencje w orientalnej koncepcji
Êwiata oraz w demonologii. Nie istnieje
obiektywne dobro ani z∏o. Demony nie
sà ani do koƒca dobre, ani z∏e. Mo˚na je
„oswoiç” czy „wychowaç” i wykorzystywaç do w∏asnych celów. Taoizm nie zna
koncepcji odkupiciela czy przebaczajàcego Boga. Dà˚enie do zbawienia jest
dà˚eniem do doskona∏oÊci, którà mo˚na
osiàgnàç za poÊrednictwem odpowiednich
çwiczeƒ gimnastycznych, technik oddechowych, odpowiedniego ˚ywienia, a tak˚e praktyk seksualnych.
Jako pràd filozoficzny taoizm jest obecnie bardzo popularny i nale˚y do szerokiego nurtu filozofii New Age. Podr´czniki
akupunktury, feng-shui tudzie˚ ró˚ne talizmany i rekwizyty wró˚biarskie sà g´sto
usiane symbolem jing-jang, który ∏atwo
znale˝ç w sklepach i publikacjach ezoterycznych. Zatem nie nale˚y kupowaç
bibelotów i ubraƒ z tym symbolem.
Pami´taj! Dla chrzeÊcijanina pos∏ugiwanie si´ symbolami jing-jang jest negowaniem prawdy g∏oszonej przez Êw. Jana
apostola: „Bóg jest Êwiat∏oÊcià, a nie ma
w nim ˚adnej ciemnoÊci”.
Wanda i ks. Edmund (egzorcysta)
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Narodzenie NajÊwi´tszej
Maryi Panny 1985 r.
„Córki jerozolimskie, nie p∏aczcie nade
mnà; p∏aczcie raczej nad sobà i nad dzieçmi waszymi... bo jeÊli z zielonym drzewem to czynià, có˚ stanie si´ z suchym?”
(∑k 23, 28.32).
Do was, bracia i siostry, którzy w krzy˚u Jezusa pok∏adacie jedynà nadziej´
i wraz z Matkà Bolesnà i z ca∏ym KoÊcio∏em znosicie bóle porodu, by narodziç si´
mog∏o nowe pokolenie.
Dla Serca Bo˚ego nic nie jest wa˚niejsze,
Êwi´tsze i bardziej skuteczne, ni˚ ofiarowanie Krwi Jego Syna razem z bólem Jego
Matki, która w tym miesiàcu wskazuje
nam na krzy˚ na górze jako na jedyny znak
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∏aski i zbawienia. Z∏àczmy si´ duchowo
z t∏umami, jakie w drugà niedziel´ miesiàca wejdà na Kri˚evac, by adorowaç krzy˚,
ale przede wszystkim z tymi, którzy z powodu obecnoÊci Maryi w Medziugorju ju˚
d˝wigajà ci´˚ki krzy˚, zaÊ – wed∏ug o. Tomislava – czeka ich krzy˚ jeszcze ci´˚szy.
Sam o. Tomislav, który na okres urlopu
przys∏ugujàcego tak˚e kap∏anom w parafii
przyjecha∏ do Medziugorja, aby z zapa∏em
tu pracowaç, cz´sto s∏u˚y∏ za przewodnika
w∏oskim pielgrzymom, którzy mogli us∏yszeç od niego jasne i natchnione przedstawienie sprawy. Sytuacj´ w sierpniu da
si´, jego zdaniem, streÊciç nast´pujàco.
Z jednej strony Matka Bo˚a domaga si´
pilnego nawrócenia, z drugiej zaÊ
ostrzega nas przed obecnoÊcià szatana,
który zaciekle przeciw Niej walczy.
Dowodem tego jest or´dzie, jakie Mirjana otrzyma∏a od Matki Bo˚ej 15 sierpnia. Wiemy, ˚e od pewnego czasu Matka
Bo˚a cz´sto przemawia do Mirjany za
poÊrednictwem mowy wewn´trznej,
tak jak do Jeleny; „mówi jej o tajemnicach, poleci∏a powiadomiç jednego z kap∏anów w Medziugorju, jej powiernika o.
Petera, kiedy przeka˚e pierwsze ostrze˚enie dla Êwiata. O. Peter dowie si´
o nim na dziesi´ç dni wczeÊniej i b´dzie
musia∏ si´ przygotowaç, aby przekazaç
je Êwiatu na trzy dni przed tym, zanim si´
ono spe∏ni. Matka Bo˚a przemawia teraz
do niej cz´Êciej, poniewa˚ chce, aby
wszystko przebiega∏o jak nale˚y, bez pomy∏ek ze strony widzàcej, poniewa˚
wszystko dobiega koƒca. Przysz∏oÊç jest
ju˚ bliska” (o. Tomislav). Trudno jest
jednak zmierzyç „bliskoÊç” w j´zyku
profetycznym.
A oto, co Matka Bo˚a powiedzia∏a do
niej 15 sierpnia: „Mój anio∏ku, módl si´ za
niewierzàcych. Ludzie b´dà sobie rwaç
w∏osy z g∏owy, brat b´dzie b∏aga∏ brata, b´dzie przeklina∏ swe dotychczasowe ˚ycie
bez Boga, b´dzie si´ kaja∏: ale b´dzie za
pó˝no. Teraz jest czas nawrócenia. Teraz si´ nawracajcie, ju˚ cztery lata was
upominam. Módl si´ za nich”. Or´dzie to
po raz kolejny mówi nam, ˚e powinniÊmy
na serio przyjàç Maryj´, jak Ona sama wyrazi∏a si´ za poÊrednictwem Jeleny: „Przyjmijcie mnie na serio. Bóg, kiedy przychodzi mi´dzy was, nie czyni tego dla ˚artu,
ale z wa˚nych powodów. Biada, jeÊli Go
nie pos∏uchacie”. Aby nie sta∏o si´ – uzupe∏nijmy or´dzie Mirjany – to, o czym mówi Apokalipsa: „A królowie ziemscy, wielmo˚e i wodzowie, bogacze i mo˚ni, i ka˚dy niewolnik, i wolny ukryli si´ do jaskiƒ

i górskich ska∏. I mówià do gór i do ska∏:
Padnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza
Siedzàcego na tronie i od gniewu Baranka,
bo nadszed∏ Wielki Dzieƒ Jego gniewu,
a któ˚ si´ mo˚e ostaç?” (6, 15-17).
Druga strona or´dzi odzwierciedla zawzi´tà walk´ mi´dzy Matkà Bo˚à a szatanem. Nie opowiadajà o niej sami tylko
widzàcy, ale doÊwiadczajà jej wszyscy,
którzy mniej lub bardziej w∏àczajà si´
w dzie∏o Maryi. Or´dzie z 8 sierpnia by∏o bardzo mocne: wzywa nas w nim do
podj´cia walki z szatanem: „teraz, kiedy
wie, ˚e jesteÊcie Êwiadomi jego dzia∏ania,
chce silniej oddzia∏ywaç na was. Obleczcie si´ w zbroj´ i z ró˚aƒcem w r´ku zwyci´˚ycie go”. „Podejmujàc walk´, zapomina si´ o wszystkim innym: o ˚onie,
m´˚u, rodzinie i ca∏ej reszcie”. Nie ma
sensu si´ do nich przywiàzywaç, skoro,
jeÊli nie walczymy, nie mo˚emy prze˚yç
ani my, ani oni. „Musimy zrozumieç t´
pilnà koniecznoÊç podj´cia walki z szatanem, o której tak cz´sto mówi Matka
Bo˚a” (o. Tomislav).
Bardzo skutecznà bronià, której l´ka
si´ szatan, jest b∏ogos∏awieƒstwo, jakie
otrzymujemy od Boga poprzez osoby b´dàce Jego poÊrednikami. B∏ogos∏awieƒstwo sprawia, ˚e Bóg jest obecny i wspomaga nas we wszystkim, co robimy, oddalajàc szatana, który móg∏by nam zaszkodziç tak˚e i w dobrym. Kiedy jednak
b∏ogos∏awi nas sama Maryja lub ktoÊ
w Jej imieniu, wtedy jest w takim b∏ogos∏awieƒstwie szczególna moc, moc Tej,
która zmia˚d˚y∏a g∏ow´ szatanowi. Przypomnijmy sobie, jakà si∏´ dawa∏o b∏ogos∏awieƒstwo patriarchów (Izaaka, Jakuba),
Jezusa, Paw∏a, aposto∏ów.
Oto or´dzie z 15 sierpnia: „Drogie
dzieci! B∏ogos∏awi´ was dzisiaj i pragn´
wam powiedzieç, ˚e was kocham i zach´cam do ˚ycia wed∏ug moich or´dzi.
Dzisiaj wszystkich was b∏ogos∏awi´
uroczystym b∏ogos∏awieƒstwem, na
jakie zezwoli∏ mi Wszechmogàcy.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.
Jeszcze lepiej jednak, czym jest b∏ogos∏awieƒstwo, wyjaÊni nam wizja, jakà
4 sierpnia mia∏a Jelena, kiedy widzàcy
przygotowywali si´ do urodzin Maryi.
Jelenie ukaza∏ si´ szatan i p∏aczàc powiedzia∏: „Powiedz Jej – szatan nigdy nie
wypowiada imion Matki Bo˚ej ani Pana –
aby chocia˚ dzisiaj wieczór nie b∏ogos∏awi∏a Êwiata”. I dalej p∏aka∏, tak bardzo, ˚e
a˚ budzi∏o to wspó∏czucie. Zaraz potem
jednak objawi∏a si´ Matka Bo˚a, która po-

b∏ogos∏awi∏a Êwiat i szatan rzuci∏ si´ do
ucieczki. „Znam go dobrze – powiedzia∏a
Maryja – teraz uciek∏, ale powróci, by was
znowu kusiç”. B∏ogos∏awieƒstwo Maryi
dane tamtego wieczoru by∏o gwarancjà, ˚e nast´pnego dnia szatan nie b´dzie móg∏ dzia∏aç: faktycznie, ci, którzy
byli obecni 5 sierpnia, jak te˚ 15, w dniu,
gdy Bóg zezwoli∏ na uroczyste b∏ogos∏awieƒstwo dla ludu, odczuli w swych sercach szczególnà ∏ask´; odnotowano
równie˚ wiele ∏ask nawrócenia w ogromnym t∏umie, który w tamte dni przyby∏ do
Medziugorja.
15 sierpnia Maryja pob∏ogos∏awi∏a
równie˚, za poÊrednictwem Jeleny, zebranà grup´ modlitewnà, potem zaÊ powiedzia∏a, ˚e odchodzi, by przygotowaç si´ (!)
do walki z szatanem. „Niech moje dzieci
mi pomogà” – powiedzia∏a na po˚egnanie.
Nie mo˚emy ju˚ wi´c zadowalaç si´ tylko
nowinami i pustym gadaniem, ale niezw∏ocznie powinniÊmy si´ nawróciç i g∏osiç wszystkim ludziom pilnà potrzeb´
nawrócenia. Z drugiej strony naszym zadaniem jest ˚arliwa modlitwa, aby b∏ogos∏awieƒstwo Boga i Maryi strzeg∏o nas
przed szatanem. Na wezwanie do nawrócenia nale˚y jednak odpowiedzieç w praktyce: poprzez Ró˚aniec, post, g∏´bokà spowied˝, konkretny wybór Boga i pojednanie
mi´dzy bli˝nimi.
„Bardzo si´ spodoba∏ – opowiada
o. Tomislav – przyk∏ad pewnego ojca
rodziny z Medziugorja, który zaofiarowa∏ pielgrzymom goÊcin´ w swym obszernym domu. Powiedzia∏ on swoim
goÊciom: „Mo˚ecie siedzieç jak d∏ugo
chcecie i rozmawiaç po cichu, ale ja
i moja rodzina idziemy si´ modliç. Jutro
jednak chc´, aby wszyscy wstali o 6.00
na modlitw´. Wszyscy, którzy przychodzà do mojego domu, b´dà musieli rozpoczàç dzieƒ od Ró˚aƒca i od innych
modlitw”. My tak˚e spróbujmy wprowadziç w nasz dzieƒ pewien porzàdek,
w którym znajdzie si´ sta∏e miejsce na
spotkania z Bogiem”.
Or´dzie z 22 sierpnia: „Drogie dzieci!
Dzisiaj chc´ wam powiedzieç, ˚e Bóg
pragnie zes∏aç na was próby, które przezwyci´˚ycie modlitwà. Bóg doÊwiadcza
was poprzez codzienne prace. Módlcie
si´ teraz, byÊcie mogli ze spokojem pokonaç ka˚dà prób´. Z wszystkiego, czym
Bóg was doÊwiadcza, wychod˝cie bardziej otwarci ku Bogu i przyst´pujcie do
Niego z mi∏oÊcià. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. (cdn)
Don Angelo
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Kàcik wydawniczy
Zwracajàc uwag´ na or´dzie z 15.08.85 r.
(brak poznania Boga) przekazane Mirjanie, a zacytowane we wczeÊniejszym artykule, polecamy Czytelnikom bezcenne
Or´dzie Boga Ojca, które mówi o mi∏oÊci
Boga do nas swoich stworzeƒ.

Ojciec mówi do
Swoich dzieci
Na prawach r´kopisu

Matki Eugenii
Elisabetty Ravasio
Bóg jest moim Ojcem!!! To wo∏anie,
które staje si´ coraz bardziej obecne
w Êwiecie, w którym ludzie uznajà w Bogu
swego Ojca.
Czujemy zatem obowiàzek by daç do
druku to Or´dzie – uznane przez KoÊció∏
jako autentyczne – które Bóg Ojciec da∏ poznaç Êwiatu za poÊrednictwem osoby, która
bardzo Go ukocha∏a: Matki Eugenii Elisabetty Ravasio. Wydaje nam si´ s∏uszne
przytoczyç równie˚ Êwiadectwo Jego Eminencji Ks. Alexandra Caillot Arcybiskupa
Grenoble, który utworzy∏ w 1935 r. komisj´
diecezjalnà w celu zbadania ˚ycia Matki
Eugenii i samego Or´dzia. WÊród osób, które tworzy∏y Komisj´ byli: ks. Emilio Guerry, znany teolog i wikariusz archidiecezjalny, ojcowie jezuici Alberto i Augusto Valencin, ówczesne autorytety z dziedziny filozofii i teologii, dwaj doktorzy medycyny
i psychiatrii, którzy prowadzili przez 10 lat
dok∏adne badania. Pewni, ˚e to Or´dzie
pomo˚e ludziom zrozumieç g∏´bokà czu∏oÊç Boga Ojca dla ka˚dego cz∏owieka, ˚yczymy, aby rozprzestrzenia∏o si´ ono jak
najszerzej powierzajàc wszystko NajÊwi´tszej Maryi Pannie i Waszym modlitwom.

Fragmenty
Was – którzy pracowaç b´dziecie dla
Mojej chwa∏y i podejmiecie si´ zadania
polegajàcego na tym, aby Mnie poznano,
czczono i kochano – zapewniam, ˚e wasza
nagroda b´dzie wielka. Policz´ bowiem
wszystko, nawet najmniejszy wysi∏ek, jaki
podejmiecie, i odp∏ac´ wam za wszystko
stokrotnie w wiecznoÊci. To wam powiedzia∏em: w Êwi´tym KoÊciele trzeba uzupe∏niç kult, oddajàc w szczególny sposób

czeÊç Twórcy tej Spo∏ecznoÊci, Temu, który przyszed∏, aby KoÊció∏ za∏o˚yç, Temu,
który jest jego duszà – Bogu w Trzech Osobach: Ojcu, Synowi i Duchowi Âwi´temu.
Dopóki Trzy Osoby nie b´dà czczone indywidualnie i w sposób szczególny w KoÊciele i w ca∏ej ludzkoÊci, czegoÊ b´dzie brakowaç tej Spo∏ecznoÊci. Da∏em ju˚ odczuç
ten brak niektórym duszom, ale wi´kszoÊç z nich – zbyt nieÊmia∏a – nie odpowiedzia∏a na Moje wezwanie...
Teraz nadesz∏a Moja godzina. Ja sam
przychodz´, aby daç poznaç ludziom, Moim dzieciom, to czego do dnia dzisiejszego
zupe∏nie nie rozumieli. Ja sam przychodz´
przynieÊç p∏onàcy ogieƒ prawa Mi∏oÊci,
aby mo˚na by∏o w ten sposób stopiç i zniszczyç pot´˚nà warstw´ lodu, która okala
ludzkoÊç. O, droga ludzkoÊci! O, ludzie,
dzieci Moje, wyrwijcie si´ z wi´zów, którymi do dziÊ kr´powa∏ was szatan poprzez l´k
przed Ojcem, który jest samà Mi∏oÊcià!
Przyjd˝cie, zbli˚cie si´! Macie wszelkie
prawo zbli˚yç si´ do waszego Ojca...
A wy, którzy ˚yjecie w prawdziwym
Âwietle, powiedzcie im, jak s∏odko ˚yje si´
w Prawdzie! Powiedzcie jeszcze tym chrzeÊcijanom, tym drogim stworzeniom, Moim
dzieciom, jak s∏odko jest myÊleç, ˚e istnieje
Ojciec, który wszystko widzi, wie o wszystkim, o wszystko si´ troszczy, który jest nieskoƒczenie dobry i potrafiàcy ∏atwo przebaczaç, który zwleka z karà i karze niech´tnie.
Powiedzcie im te˚, ˚e nie chc´ zostawiaç
ich samych i bez zas∏ug w niedolach ˚ycia...
A wy, dzieci Moje, które – straciwszy
wiar´ – ˚yjecie w ciemnoÊci, podnieÊcie
oczy, a zobaczycie jasne promienie nadchodzàce, aby was oÊwieciç. Ja jestem S∏oƒcem, które oÊwietla, ogrzewa i rozpala. Patrzcie i poznajcie, ˚e jestem waszym Stworzycielem, waszym Ojcem, waszym jednym i jedynym Bogiem. W∏aÊnie dlatego
˚e was kocham, przychodz´ daç si´ umi∏owaç, abyÊcie wszyscy byli zbawieni...
Was, Moi umi∏owani synowie, kap∏ani
i zakonnicy, zach´cam, byÊcie dawali poznaç t´ ojcowskà Mi∏oÊç, którà ˚ywi´ do
wszystkich ludzi, a do was szczególnie. JesteÊcie zobowiàzani tak pracowaç, aby
Moja Wola spe∏nia∏a si´ w ludziach
i w was. Wolà tà jest, abym by∏ znany,
czczony i kochany. Nie pozwólcie, by Moja
Mi∏oÊç tak d∏ugo by∏a nieaktywna, bowiem
spala Mnie pragnienie bycia kochanym!
Oto jest wiek bardziej uprzywilejowany od
wszystkich. Z obawy, by ten przywilej nie
zosta∏ wam odebrany, nie pozwólcie, by
minà∏! Dusze potrzebujà pewnych dotkni´ç Bo˚ych, a czas nagli…

Gdyby ludzie mogli przeniknàç Serce
Jezusa z wszystkimi Jego pragnieniami
i Jego chwa∏à, poznaliby, ˚e Jego najgor´tszym pragnieniem jest uwielbienie Ojca,
Tego, który Go pos∏a∏ i przede wszystkim
nie dawanie Mu chwa∏y uszczuplonej, jak
to czyniono do dziÊ, lecz chwa∏y pe∏nej, jakà cz∏owiek mo˚e i powinien Mi oddawaç
jako Ojcu, Stworzycielowi, a jeszcze bardziej jako Twórcy jego odkupienia! Domagam si´ od cz∏owieka tego, co mo˚e Mi
ofiarowaç: zaufania, mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci. Pragn´ byç znany, czczony i mi∏owany nie dlatego, ˚e potrzebuj´ Mojego
stworzenia lub jego adoracji. Zni˚am si´
do niego jedynie dlatego, aby je zbawiç
i uczyniç uczestnikiem Mojej chwa∏y...
Je˚eli czegoÊ pragn´, zw∏aszcza obecnie, to po prostu wi´kszej ˚arliwoÊci ze
strony sprawiedliwych, wielkiej ∏atwoÊci
nawrócenia grzeszników. Pragn´ nawrócenia szczerego i trwa∏ego, powrotu synów
marnotrawnych do domu ojcowskiego.
Wierzcie Mi, wy, którzy Mnie s∏uchacie
czytajàc te s∏owa! Gdyby wszyscy ludzie
znajdujàcy si´ z dala od naszego KoÊcio∏a
katolickiego us∏yszeli o tym Ojcu, który
ich kocha, który jest ich Stworzycielem
i Bogiem, o Ojcu, który pragnie im daç ˚ycie wieczne, du˚a cz´Êç z nich, tak˚e spoÊród najbardziej upartych, przysz∏aby do
tego Ojca, o którym mówilibyÊcie im...
B´d´ zawsze przy was i w was. Je˚eli
dwóch b´dzie przemawiaç, Ja b´d´ mi´dzy
wami dwoma, je˚eli b´dzie was wi´cej, b´d´
mi´dzy wami. W ten sposób b´dziecie mówiç to, czym Ja was natchn´, i wprowadz´
waszych s∏uchaczy w po˚àdane nastawienie.
I tak ludzie zostanà podbici mi∏oÊcià i zbawieni na ca∏à wiecznoÊç. JeÊli chodzi o sposoby uwielbienia Mnie – tak jak tego pragn´ –
nie prosz´ was o nic innego jak tylko o wielkie zawierzenie. Nie sàd˝cie, ˚e oczekuj´ od
was surowoÊci obyczajów, umartwieƒ, ˚e
chc´, byÊcie chodzili boso lub padali twarzà
w proch, posypywali si´ popio∏em itp. ...
Nie, nie! Chc´ i to jest Mi drogie, byÊcie
zachowywali wobec Mnie postaw´ dzieci´cà, pe∏nà prostoty i zaufania Mi!... Wi´ksza cz´Êç niewierzàcych, ateistów, bezbo˚ników i ró˚nych wspólnot trwa w niegodziwoÊci i niewierze, poniewa˚ sàdzà, ˚e Ja b´d´ wymaga∏ od nich rzeczy niemo˚liwych.
Sàdzà, ˚e b´dà musieli poddaç si´ Moim rozkazom niby niewolnicy tyranowi, który –
spowity w swà pot´g´ i pyszny – pozostaje
daleko od swych poddanych, aby zmusiç ich
do szacunku i pobo˚noÊci. Nie, nie, dzieci
Moje! Umiem uczyniç si´ ma∏ym tysiàc
razy bardziej ni˚ przypuszczacie. Wymagam
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natomiast wiernego przestrzegania przykazaƒ, które da∏em Mojemu KoÊcio∏owi, byÊcie byli stworzeniami rozumnymi i nie
przypominali zwierzàt przez niepos∏uszeƒstwo i z∏e sk∏onnoÊci; byÊcie mogli zachowaç ten skarb, którym jest wasza dusza,
ofiarowana wam przeze Mnie w pe∏ni boskiej pi´knoÊci, w jakà jà przyoblek∏em...
Je˚eli b´dziecie Mnie kochaç mi∏oÊcià
dzieci´cà i ufnà, to b´dziecie równie˚ ˚ywiç
szacunek pe∏en mi∏oÊci i uleg∏oÊci wobec Mojego KoÊcio∏a i Moich przedstawicieli. Nie
chodzi o taki szacunek, jaki macie teraz. On
bowiem nie dopuszcza was do za˚y∏oÊci ze
Mnà, poniewa˚ was przera˚am. Ten fa∏szywy
szacunek, który teraz okazujecie, jest niesprawiedliwoÊcià wyrzàdzanà SprawiedliwoÊci, jest ranà zadawanà najbardziej wra˚liwej
cz´Êci Mego Serca, jest zapomnieniem, lekcewa˚eniem Mojej ojcowskiej Mi∏oÊci do was.
¸le poj´ty szacunek wobec Mnie jest tym, co
Mnie najbardziej smuci∏o w Moim izraelskim
narodzie i co Mnie wcià˚ smuci w dzisiejszej
ludzkoÊci. Nieprzyjaciel ludzi rzeczywiÊcie
pos∏u˚y∏ si´ nim, aby wtràciç ich w ba∏wochwalstwo i spowodowaç schizmy...
Wy, dzieci Moje, znajdujàce si´ poza
KoÊcio∏em katolickim, wiedzcie, ˚e nie jesteÊcie wy∏àczone z Mojej Mi∏oÊci ojcowskiej. Kieruj´ do was serdeczne wezwanie, bo
wy tak˚e jesteÊcie Moimi dzieçmi. Je˚eli dotàd ˚yliÊcie w sid∏ach, które zastawia∏ na was
demon, to poznajcie teraz, ˚e was oszuka∏.
Modlitwa Matki Eugenii
Ojcze, ziemia potrzebuje Ciebie;
cz∏owiek, ka˚dy cz∏owiek potrzebuje Ciebie;
powietrze, ci´˚kie i ska˚one, potrzebuje Ciebie.
Ojcze, prosz´ Ci´,
wróç, by przechadzaç si´ po drogach Êwiata,
wróç, by ˚yç mi´dzy swoimi dzieçmi,
wróç, by rzàdziç narodami,
wróç, by przynieÊç pokój a z nim sprawiedliwoÊç,
wróç, by rozpaliç ogieƒ Mi∏oÊci
abyÊmy wybawieni od cierpienia,
mogli staç si´ nowym stworzeniem.
Niech si´ tak stanie.

Z Ziemi Âwi´tego
Dla mi∏oÊci moich braci
„Dla mi∏oÊci moich braci, dla mi∏oÊci
moich przyjació∏, b´d´ mówi∏: pokój
niech b´dzie tobie! RadoÊç, gdy mi
powiedziano: pójdziemy do domu Pana.
Ju˚ stojà nasze stopy w twych bramach
miasto Êwi´te Jerusalem” – Ps 122.

Ten psalm – pieÊƒ pielgrzymów, Êpiewany w mojej wspólnocie brzmia∏ mi
w uszach po powrocie z Ziemi Âwi´tej.
Na pielgrzymk´ zosta∏am zaproszona niespodziewanie, kilka tygodni po Êmierci
mojej mamy, kiedy by∏am pogrà˚ona
w g∏´bokim smutku. Moja mama, ca∏e ˚ycie pomagajàca innym ludziom, ostatnie
lata swego ziemskiego pielgrzymowania
sp´dzi∏a sama zdana na pomoc bli˝nich.
Nie mog∏a ju˚ pracowaç dla innych, ale
mog∏a ich wspieraç modlitwà, która by∏a
jej chlebem codziennym, dajàcym si∏y,
aby d˝wigaç ci´˚ary ca∏ej rodziny. Kiedy
odesz∏a do Pana poczu∏am jakby jakiÊ
g∏az przygniata∏ mnie do ziemi. Ulg´
przynosi∏a mi tylko adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, bo Jezus pomaga∏ mi
nieÊç krzy˚. By∏o mi l˚ej, ale z drugiej
strony demon atakowa∏ ró˚nymi myÊlami
o bezsensie ˚ycia, pustkà, wàtpliwoÊciami, czy ˚ycie wieczne nie jest tylko u∏udà.
Moja wspólnota i du˚o ˚yczliwych ludzi modli∏o si´ o ufnoÊç i pokój serca
dla mnie. Mimo to zaproszenie na pielgrzymk´ potraktowa∏am tylko jako mi∏y
gest, bez entuzjazmu, bo mój wyjazd wydawa∏ mi si´ zupe∏nie nierealny. To nie
dla mnie, nie mam pieni´dzy, mnóstwo
spraw do za∏atwienia – myÊla∏am. W g∏´bi serca nie zgadza∏am si´ z wolà Bo˚à.
Nie zgadza∏am si´ z tym, ˚e Bóg zabra∏
mam´ akurat wtedy, gdy si´ tego najmniej
spodziewa∏am i moje serce by∏o zbyt ciasne, aby pojàç wielkodusznoÊç Pana Boga. A Jezus jak dobry Pasterz szuka∏ mnie
jak poranionej, zagubionej owcy, aby
opatrzyç rany. Osoba, która pomaga∏a mi
opiekowaç si´ mojà mamà powiedzia∏a
stanowczo: „Wiedzia∏am, ˚e Pan Jezus
coÊ ci przygotowuje, nie opieraj si´ Jego
woli. Twoja mama wymodli∏a ci t´ pielgrzymk´”. Kiedy dosta∏am program
i przeczyta∏am motto pielgrzymki: „Patrz
wo∏a ci´ spoÊród tylu lepszych ni˚ ty, dziÊ
jest twój dzieƒ, Jezus zna twoje ∏zy” nie
mia∏am ju˚ wàtpliwoÊci, ˚e Pan rzeczywiÊcie mnie wo∏a po imieniu i chce obdarzyç
∏askami. Niespodziewanie szybko dosta∏am nowy paszport i dzi´ki dobrym ludziom uda∏o mi si´ zgromadziç pieniàdze.
Przez moje poÊrednictwo Pan zawo∏a∏
równie˚ dwie inne osoby.
Pielgrzymowanie, a w∏aÊciwie wspania∏e rekolekcje w Ziemi Âwi´tej rozpocz´∏y si´ w Êwi´to Âwi´tej Rodziny w Jafie, skàd niegdyÊ Piotr Aposto∏ wyruszy∏
do Cezarei, by przyjàç do wspólnoty KoÊcio∏a pierwszych pogan. W koÊciele Êw.
Piotra u goÊcinnych Ojców Franciszka-

nów, których spotykaliÊmy na ca∏ym pielgrzymim szlaku, nasi kap∏ani odprawili
Eucharysti´. S∏uchajàc homilii naszego
przewodnika, ksi´dza Miros∏awa, uÊwiadomi∏am sobie bardzo mocno, ˚e doÊwiadczenie prawdziwego braterstwa
w Duchu Âwi´tym, pokój i radoÊç sà darem Jezusa prze˚ywanym we wspólnocie
KoÊcio∏a. W KoÊciele mo˚na z Bo˚à pomocà wykraczaç poza ramy swojego egoizmu, obdarowywaç i jednoczeÊnie byç
obdarowanym Bo˚à mi∏oÊcià. Potwierdza
to pó˝niej przyk∏adem kustosz o. Eduardo, który wyra˚a swojà wdzi´cznoÊç Polakom, dzi´ki którym do jego rodzinnej
parafii w Meksyku trafi∏ obraz Bo˚ego
Mi∏osierdzia i tamtejsi parafianie goràco
si´ przed nim modlà. Po spotkaniu z
o. Eduardo poszliÊmy na Êniadanie do
ks. Grzegorza. Jest ˚ydem, który ju˚ jako
ksiàdz w latach 60-tych opuÊci∏ Polsk´.
W pokorze i prawdziwie braterskiej mi∏oÊci s∏u˚y od wielu lat wszystkim, którzy
jego pomocy potrzebujà i przyznaje si´ do
Chrystusa i do Abrahama, chocia˚ jego
rodzina nie akceptuje go jako ksi´dza.
Pierwszy dzieƒ pielgrzymki uÊwiadomi∏ mi, ˚e ten czas nie b´dzie tylko czasem
zwiedzania i wybiegania w przesz∏oÊç, ale
b´dzie to czas bezcennych spotkaƒ z ˚ywymi Êwiadkami Jezusa Zmartwychwsta∏ego.
Wed∏ug mojego planu mia∏am si´ trzymaç
na uboczu grupy, aby w tych Êwi´tych
miejscach spokojnie wyp∏akaç ˚al za mojà
mamà, a tymczasem Bóg ju˚ na samym
poczàtku powiedzia∏ do mnie: „Nie odrzucaj daru wspólnoty KoÊcio∏a, gdzie jak
w rodzinie mo˚ecie do mnie wo∏aç razem –
Abba Ojcze”. Wieczorem przyjechaliÊmy
do Nazaretu i poszliÊmy si´ pok∏oniç
Matce Bo˚ej. W Grocie Zwiastowania odczu∏am wielki pokój, radoÊç i wdzi´cznoÊç
Panu Bogu za obfitoÊç ∏ask.
W klasztorze Sióstr z Nazaretu, gdzie
zostaliÊmy zakwaterowani, naszà uwag´
przyciàgnà∏ stojàcy na dziedziƒcu, pi´kny
pomnik Âwi´tej Rodziny. DowiedzieliÊmy si´, ˚e odkryto tutaj prawdopodobnie
grób Êw. Józefa. Kole˚anka, której przekaza∏am informacj´ o pielgrzymce skojarzy∏a fakty: – „JesteÊmy tutaj dzi´ki Êwi´temu Józefowi” – powiedzia∏a. RzeczywiÊcie, to nie by∏ przypadek (historia to zostanie opisana w przysz∏ym numerze
Echa), ˚e by∏yÊmy na tej pielgrzymce razem i Âwi´ty towarzyszy∏ nam ca∏y czas,
przyciàgajàc uwag´ w swych pi´knych
rze˝bach i wizerunkach we wszystkich
odwiedzanych miejscach. On tak˚e towarzyszy∏ mojej mamie w swym cudownym
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obrazie w ostatnich miesiàcach jej ˚ycia
i jestem o tym przekonana, by∏ przy niej,
kiedy odchodzi∏a z tego Êwiata.
Ostatni dzieƒ roku jako Dzieƒ Przemienienia by∏ pe∏en prze˚yç i wzruszeƒ.
Z woli Bo˚ej znalaz∏am si´ w Kanie Galilejskiej, nad Jordanem i na szczycie Góry Tabor. W pi´knej scenerii wspania∏ej przyrody
i majestatu Góry Przemienienia prze˚ywa∏am z braçmi w Chrystusie radosne Dzi´kczynienie. Eucharysti´ celebrowa∏o pi´ciu
kap∏anów. To by∏ wielki dar dla naszej ma∏ej wspólnoty i gdy prezbiter czyta∏ Ewangeli´ wed∏ug Êw. Jana: „Na poczàtku by∏o
S∏owo, a Bogiem by∏o S∏owo... Przysz∏o do
swojej w∏asnoÊci, a swoi Go nie przyj´li.
Wszystkim tym jednak, którzy je przyj´li da∏o moc, aby si´ stali dzieçmi Bo˚ymi”
(J 1,1.11-12) p∏aka∏am ze wzruszenia jak
dobry jest dla mnie Bóg, bo niczym sobie
nie zas∏u˚y∏am, aby tutaj byç. Pan mnie wybra∏, bo w swej dobroci chcia∏ mnie pocieszyç i po prostu przytuliç do Swego Serca.
Na zakoƒczenie starego roku czuwaliÊmy w Bazylice Zwiastowania NMP
i podczas uroczystej Eucharystii prosiliÊmy
Boga o b∏ogos∏awieƒstwo na Nowy Rok.
Znów zapadajà mi w pami´ç s∏owa prezbitera: „To ogromna ∏aska, ˚e mo˚emy tutaj
byç”. Tak, to by∏ najpi´kniejszy Sylwester,
jaki kiedykolwiek prze˚y∏am w ˚yciu.
W Nowy Rok na twarzach moich pielgrzymkowych braci w Chrystusie nie widzia∏am zm´czenia tylko radoÊç. Ten dzieƒ
Êwi´towaliÊmy na Górze B∏ogos∏awieƒstw, w Kafarnaum i na Jeziorze Galilejskim. Kiedy wyjechaliÊmy na Gór´ B∏ogos∏awieƒstw jej pi´kno tak mnie urzek∏o,
˚e mia∏am ochot´ podskakiwaç z radoÊci
jak ma∏e dziecko. UÊwiadomi∏am sobie, ˚e
jeszcze nie tak dawno nie mog∏am Êpiewaç
w koÊciele, bo smutek tak mnie przygniata∏, ˚e g∏os nie móg∏ si´ wydobyç ze skurczonego gard∏a. Tutaj Pan mnie uleczy∏.
Podczas Eucharystii ÊpiewaliÊmy nasze
polskie kol´dy i czu∏am, ˚e Jezus jest poÊród nas i ˚e ∏àczà si´ z nami Ojciec Âwi´ty i nasi bliscy, którzy sà ju˚ w KoÊciele
Niebieskim. S∏owa Credo: „...wierz´
w Êwi´ty KoÊció∏ powszechny, Êwi´tych obcowanie...” wypowiadane na tym miejscu,
gdzie Jezus wypowiedzia∏ osiem b∏ogos∏awieƒstw nabra∏y szczególnego znaczenia.
Nast´pnego dnia nasza grupa poprzez
Pustyni´ Judzkà, Jerycho, Betani´ uda∏a
si´ do Jerozolimy, do naszych polskich
Sióstr El˚bietanek. Pobyt w tym Êwi´tym,
choç targanym niepokojami mieÊcie by∏
znów znaczony g∏´bokimi prze˚yciami.
W dzieƒ imienin mojej mamy zosta∏am

niespodziewanie poproszona o przeczytanie podczas Eucharystii czytania z pierwszego Listu Êw. Jana i znów dotkn´∏y mnie
s∏owa: „Popatrzcie, jakà mi∏oÊcià obdarzy∏ nas Ojciec: zostaliÊmy nazwani dzieçmi Bo˚ymi”. Eucharystia by∏a sprawowana w ma∏ym koÊció∏ku Dominus Flevit,
w miejscu, gdzie Jezus zap∏aka∏ nad Jerozolimà i skàd jest przepi´kny i jedyny widok na Jerozolim´ z Meczetem Ska∏y
Moria na pierwszym planie. PomyÊla∏am
o Abrahamie, który by∏ gotów oddaç Bogu
w ofierze to, co mia∏ najdro˚sze, w∏asnego
syna Izaaka. Poczu∏am, ˚e Bóg chce,
abym Mu odda∏a ca∏e moje przywiàzanie
do mojej mamy i abym si´ zgodzi∏a z Jego
wolà. G∏´bokie prze˚ycie ca∏onocnego
czuwania w Bazylice Grobu Paƒskiego,
Droga Krzy˚owa na Via Dolorosa, adoracja w Bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym sprawi∏o, ˚e zgodzi∏am si´ ca∏kowicie z wolà Bo˚à i odda∏am moje cierpienie
Jezusowi Ukrzy˚owanemu. On je przyjà∏
i uleczy∏ mnie. Podczas liturgii w Bazylice
Agonii ka˚dy z nas zosta∏ indywidualnie
pob∏ogos∏awiony NajÊwi´tszym Sakramentem i niektórzy z nas otrzymali dar
oczyszczajàcych ∏ez.
Moje pielgrzymowanie po Ziemi
Âwi´tej by∏o nie tylko spotkaniem z Jezusem, ale te˚ z Jego Matkà, Maryjà. Poczàwszy od prze˚ywania Jej zbawiennego
Fiat w Grocie Zwiastowania, poprzez
spotkanie z Synem przy IV stacji Drogi
Krzy˚owej, Jej bolesnego wizerunku na
Golgocie, w Wieczerniku, w KoÊciele ZaÊni´cia, pok∏onienie si´ Jej i Jej Synowi
w Grocie Narodzenia w Betlejem, histori´
Mariam b∏ogos∏awionej arabskiej karmelitanki z Betlejem, spotkanie ze Êw. El˚bietà w Ain Karem – Bóg mówi∏ do mnie
o wielkim darze jakim jest dla mnie, dla
KoÊcio∏a, Jego Matka. Ona towarzyszy
te˚ ciàgle wszystkim odwa˚nym stra˚nikom tych miejsc Êwi´tych, Franciszkanom, El˚bietankom i innym, którzy trwajà w Ziemi Âwi´tej od wielu lat, mimo, ˚e
nierzadko spotykajà si´ z niech´cià, czy
wr´cz z nienawiÊcià. Pielgrzymka by∏a
dla mnie i ca∏ej grupy cudownym darem
Bo˚ej Mi∏oÊci, ale wiem, ˚e nie mog´ go
zatrzymaç tylko dla siebie i musz´ si´ nim
dzieliç z innymi braçmi w KoÊciele Chrystusowym. Królowa Pokoju razem ze
Swym Synem Jezusem nieustannie prosi
o modlitw´, dlatego modl´ si´ i Êpiewam:
„ProÊcie o pokój, proÊcie o pokój dla Jeruzalem. Niech majà pokój, niech majà
pokój ci, którzy ci´ kochajà” – Ps 122.
El˚bieta Polak

Od Redakcji
25 lutego 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.
12 marca o godz. 10.00 w koÊciele Êw. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie,
sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. za
Êp. Czesi´ i Mariana Mirkiewicz, don Angelo i Mari´ Balewiczowà z okazji rocznicy
ich Êmierci. Serdecznie zapraszamy.
Wyjazdy w 2006 r.
Ziemia Âwi´ta:
• Obchody Wielkiego Tygodnia podczas
rekolekcji w dniach 08-18.04.06 r.
Medziugorje:
• Rekolekcje „Post i modlitwa” o. Ljubo
Kurtoviç – 09-16.02.06.
• 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.
Z tym numerem „Echo” przesy∏amy informacj´ o ofiarach, które wp∏yn´∏y do nas w ciàgu
2005 r. i zosta∏y zaksi´gowane przez bank do
31 grudnia 2005 r. Ofiary, które zosta∏y wp∏acone pod koniec grudnia 2005 r., ale na konto „Echa”
wp∏yn´∏y w styczniu 2006 r., wpisane b´dà do kartotek w 2006 r. Dlatego bardzo prosimy Czytelników, którzy dokonywali wp∏aty pod koniec roku o dok∏adne sprawdzenie dnia, w którym dokonali wp∏aty, zanim zg∏oszà do nas interwencj´.
Serdecznie dzi´kujemy Drogim Czytelnikom za przes∏ane ofiary i modlitwy
w naszej intencji, oraz za ˚yczenia Êwiàteczne i noworoczne – Bóg zap∏aç.
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.
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
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