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Or´dzie z 25 kwietnia 2006 r.
„Drogie dzieci!
Równie˚ dziÊ wzywam was, abyÊcie mieli wi´cej zaufania do mnie
i do mojego Syna. On odniós∏ zwyci´stwo przez swojà Êmierç i zmartwychwstanie i wzywa was, abyÊcie
przeze mnie, stali si´ cz´Êcià Jego
radoÊci. Wy, kochane dzieci, nie
widzicie Boga, lecz jeÊli b´dziecie
si´ modliç odczujecie Jego bliskoÊç.
Jestem z wami i or´duj´ przed Bogiem za ka˚dym z was. Dzi´kuj´
wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.

Byç cz´Êcià Jego radoÊci
Có˚ to jest prawda? – pyta Pi∏at (J 18, 38),
zadajàc to pytanie bardziej sobie samemu
ni˚ Jezusowi, o czym Êwiadczy fakt, i˚ to
powiedziawszy wyszed∏ powtórnie do ˚ydów nie czekajàc na odpowied˝. A przecie˚ Jezus dopiero co powiedzia∏, ˚e po to
si´ urodzi∏ i po to przyszed∏ na Êwiat, aby
daç Êwiadectwo prawdzie. I jeszcze: Ka˚dy, kto jest z prawdy, s∏ucha Mojego g∏osu. Gdyby Pi∏at chcia∏ s∏uchaç tych s∏ów,
jego pytanie nie by∏oby potrzebne, poniewa˚ s∏owa Pana Jezusa stanowià odpowied˝. Lecz Pi∏at nie mia∏ zamiaru
przyjmowaç czegokolwiek od Jezusa;
jest zamkni´ty w sobie, we w∏asnej kulturze, w∏adzy, w ba∏wochwalczym kulcie
Cezara i w∏asnego ja. Zamkni´ty w granicach swej koncepcji ˚ycia straci∏ okazj´
wejÊcia w prawdziwe ˚ycie!
Ale czy my, ludzie podajàcy si´ za
chrzeÊcijan jesteÊmy inni? Dzisiaj, tak
samo a mo˚e nawet bardziej, ni˚ ludzie tamtych czasów uwielbiamy nasze
bo˚ki i niekiedy oÊmielamy si´ twierdziç,
˚e sà one wyrazem Woli Bo˚ej. Tak post´pujàc, bardziej lub mniej Êwiadomie
nadu˚ywamy Imienia Bo˚ego w sposób
instrumentalny. Tylko rzeczywiste
i szczere zawierzenie Bogu, tak jak prosi
niestrudzenie Maryja, stanowi skuteczne
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antidotum na trucizn´ staro˚ytnego w´˚a
(por. Lb 21, 9 i J 3,14–15). Patrzeç na
Jezusa Ukrzy˚owanego, aby przyciàgnà∏
nas do siebie (J 12, 32), aby upodobniç
si´ do Niego i w Nim ca∏kowicie zaufaç
Ojcu. Ukrzy˚owani z Jezusem, zawieÊmy na drzewie Krzy˚a wszystko, co jest
zaprzeczeniem Jego Mi∏oÊci. Zjednoczeni z Chrystusem, aby stanowiç Jedno
w Bogu, jedno z naszymi braçmi. Staç si´
wszystkim dla wszystkich jak Êwi´ty
Pawe∏ (por. 1Kor 9, 19-23) z mi∏oÊci do
Chrystusa i do Ewangelii.
Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ wzywam
was, abyÊcie mieli wi´cej zaufania do
mnie i do mojego Syna. Wi´ksze zaufanie, o które prosi Maryja nie jest jakimÊ
zwyk∏ym krokiem naprzód, ale czymÊ radykalnie innym: jest nawróceniem na
Chrystusa, opartym na wierze w Jezusa
i Maryj´, a nie na naszych deklaracjach.
Nie chodzi o robienie czegoÊ dla Chrystusa, dla KoÊcio∏a czy dla Êwiata, ale
o to, by trwaç w Chrystusie i do Niego
nale˚eç. Chodzi o to, by ˚yç w Chrystusie i z Chrystusem, by Nim oddychaç i by
upodabniaç si´ do Niego w naszych czynach i reakcjach, w naszych relacjach
z bli˝nimi i ze Êwiatem stworzonym.
Jezus jest Prawdà i ca∏e nasze ˚ycie
powinno o tym Êwiadczyç. On odniós∏
zwyci´stwo przez swojà Êmierç i zmartwychwstanie i wzywa was, abyÊcie
przeze mnie, byli cz´Êcià Jego radoÊci.
Zwyci´stwo Chrystusa jest absolutne, decydujàce i ostateczne, a my jesteÊmy wezwani do tego, aby przez Maryj´ byç
cz´Êcià Jego radoÊci, to znaczy, aby
wejÊç do Raju. NajÊwi´tsza Maryja Panna jest Bramà Niebieskà, a my zostaliÊmy
zaproszeni, aby przez nià wejÊç. To Jezus
zwyci´˚a i otwiera przed nami Raj, a prowadzi nas Maryja. Owa radoÊç powinna
jaÊnieç w naszych sercach, by olÊniç nas
jasnoÊcià poznania chwa∏y Bo˚ej na obliczu Chrystusa (2Kor 4, 6). Owa radoÊç
jest potwierdzeniem naszego Êwiadectwa. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby ˚ycie Jezusa objawi∏o si´ w naszym ciele. Ciàgle bowiem
jesteÊmy wydawani na Êmierç z powodu
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Id´ przygotowaç wam miejsce
Jezusa, aby ˚ycie Jezusa objawi∏o si´ w naszym Êmiertelnym ciele (2Kor 4, 10-11).
Wy, kochane dzieci, nie widzicie Boga,
lecz jeÊli b´dziecie si´ modliç odczujecie
Jego bliskoÊç. Modlitwa jest konieczna,
nie dlatego, ˚e zosta∏a nam narzucona
przez jakiegoÊ boga ˚àdnego chwa∏y, ale
poniewa˚ pozwala nam zsynchronizowaç
si´ z Sercem Bo˚ym. Bicie tego serca zlewa si´ z naszym sercem i oba serca stanowià jedno, tak jak wyra˚a to Maryja
w or´dziu z 25.07.99 r.: Pragn´, by moje,
Jezusa i wasze serca przemieni∏y si´
w jedno serce mi∏oÊci i pokoju. W∏aÊnie
w tym wspó∏brzmieniu odczuwa si´ Jego
bliskoÊç, Jego ObecnoÊç. Pokój wam
i RadoÊç w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju, Matko nasza, pragniemy Ci podzi´kowaç za Twoje otwarte serce, które
modli si´ za nas, z nami i w nas. Obdarz
nas Maryjo Twoim sercem. Z Twojà
mi∏oÊcià i czu∏oÊcià macierzyƒskà wejd˝
w nasze serca i w to wszystko co jest sparali˚owane, zranione i zaszczute strachem, tak abyÊmy mogli doÊwiadczyç
Twojej mi∏oÊci, która nas wyzwala
i prowadzi do mi∏oÊci Bo˚ej.
Za wstawiennictwem NajÊwi´tszej
Maryi Panny, Królowej Pokoju, was
wszystkich i wasze rodziny niech b∏ogos∏awi i strze˚e od z∏a wszelkiego Bóg
Wszechmogàcy: Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rok dwóch Papie˚y (cd)
Âwiat∏o. Jest ˝ród∏em ˚ycia ale oznacza
przede wszystkim wiedz´, oznacza prawd´, w przeciwieƒstwie do mroku k∏amstwa i niewiedzy. Dlatego Êwiat∏o daje
nam ˚ycie, wskazuje nam drog´. Ale te˚
Êwiat∏o, jako ˚e daje ciep∏o, oznacza równie˚ mi∏oÊç. Tam, gdzie jest mi∏oÊç, na
Êwiecie zapala si´ Êwiat∏o; tam, gdzie jest
nienawiÊç, Êwiat pogrà˚ony jest w mroku.
Prawdziwà tajemnicà Bo˚ego Narodzenia
jest wewn´trzny blask, który bije od Dzieci´cia. Pozwólmy, by taki wewn´trzny
blask ogarnà∏ i nas, aby rozpali∏ w naszym
sercu p∏omyk Bo˚ej dobroci; wszyscy
nieÊmy, naszà mi∏oÊcià, Êwiat∏o Êwiatu!
Nie pozwólmy, aby ten jasny p∏omyk, zapalony w wierze, zagas∏ pod wp∏ywem
zimnych podmuchów naszego czasu!
Pasterze. W wydarzeniach w Betlejem
biorà udzia∏ tak˚e dwie grupy osób: pasterze oraz m´drcy ze Wschodu, tak zwani
Trzej Królowie. Zatrzymajmy si´ przy pasterzach. Co to za ludzie? W swoim Êrodowisku pasterze byli pogardzani; uwa˚ano ich za niegodnych zaufania, a w sàdzie
nie mogli wyst´powaç jako Êwiadkowie.
Kim jednak tak naprawd´ byli? Byli prostymi duszami. Byli osobami czuwajàcymi. Przede wszystkim w sensie podstawowym: nocà czuwali przy swoich owcach.
Ale tak˚e w innym, g∏´bszym sensie: byli
gotowi przyjàç s∏owo Bo˚e, anielskà Nowin´. Ich ˚ycie nie by∏o zamkni´te w sobie; ich serce by∏o otwarte.
Ich czuwanie by∏o gotowoÊcià – gotowoÊcià do s∏uchania, gotowoÊcià do wyruszenia w drog´; by∏o oczekiwaniem na
Êwiat∏o, które wska˚e im kierunek. To
w∏aÊnie liczy si´ dla Boga. On kocha
wszystkich, poniewa˚ wszyscy sà Jego
stworzeniami. Niektóre osoby jednak zamkn´∏y swojà dusz´; Jego mi∏oÊç nie
znajduje do nich ˚adnego dost´pu. Sàdzà
one, ˚e nie potrzebujà Boga; nie chcà Go.
Inni, choç moralnie sà równie n´dzni
i grzeszni, przynajmniej cierpià z tego powodu. Czekajà na Boga. Wiedzà, ˚e potrzebna jest im Jego dobroç nawet, jeÊli
nie majà o niej jasnego wyobra˚enia. Do
ich duszy, otwartej na oczekiwanie, mo˚e
wejÊç Bo˚a Êwiat∏oÊç, a wraz z nià Jego
pokój. Bóg szuka ludzi, którzy b´dà nieÊç
i przekazywaç Jego pokój. PoproÊmy Go,
niech sprawi, by nie znalaz∏ naszego serca

zamkni´tym. Postarajmy si´ staç czynnymi g∏osicielami Jego pokoju – w∏aÊnie
w naszych czasach.
„W prawdzie pokój”. Tak brzmi przekonanie, ˚e kiedy cz∏owiek pozwala, by
oÊwieca∏ go blask prawdy, w sposób niemal naturalny wst´puje na drog´ pokoju.
Pokoju nie mo˚na sprowadzaç jedynie
do braku zbrojnych konfliktów, ale nale˚y go pojmowaç jako owoc porzàdku
ustanowionego w ludzkim spo∏eczeƒstwie przez jego Boskiego Za∏o˚yciela.
Gdy zabraknie poparcia dla transcendentnego porzàdku rzeczy, jak te˚ poszanowania dla owej „gramatyki” dialogu,
b´dàcej powszechnym prawem moralnym, zapisanym w sercu cz∏owieka, gdy
zak∏ócony i uniemo˚liwiony zostaje integralny rozwój osoby ludzkiej i ochrona
jej podstawowych praw, gdy wreszcie
tak wiele narodów zmuszonych jest znosiç niewybaczalne niesprawiedliwoÊci
i nierównoÊci, jak mo˚na mieç nadziej´,
˚e nastanie pokój? Brakuje bowiem wtedy tych podstawowych elementów, które
nadajà kszta∏t prawdzie tego dobra.
Z k∏amstwem wià˚e si´ dramat grzechu
wraz z jego przewrotnymi konsekwencjami, które spowodowa∏y i nadal powodujà pustoszàce skutki w ˚yciu jednostek
i narodów.
Czy mogà nie budziç powa˚nej troski
k∏amstwa naszych czasów, które sà t∏em
dla straszliwych spektakli Êmierci w wielu cz´Êciach Êwiata? Autentyczne poszukiwanie prawdy musi zaczàç si´ od ÊwiadomoÊci, ˚e problem prawdy i k∏amstwa
dotyczy ka˚dego m´˚czyzny i ka˚dej kobiety. Prawda pokoju wzywa wszystkich
do podtrzymywania owocnych i szczerych wi´zi, stymuluje do poszukiwania
i wst´powania na drogi pokoju oraz pojednania, do stania si´ przejrzystym
w uk∏adach i wiernym danemu s∏owu.
Prosz´ jednoczeÊnie o jeszcze ˚arliwszà
modlitw´, poniewa˚ pokój jest przede
wszystkim Bo˚ym darem, o który trzeba
bezustannie b∏agaç.
Broƒ nuklearna. Co zaÊ powiedzieç
o rzàdach, które liczà na broƒ nuklearnà,
aby zapewniç bezpieczeƒstwo swoim krajom? W wojnie nuklearnej nie by∏oby
zwyci´zców, a jedynie ofiary. Prawda pokoju wymaga, aby wszyscy – zarówno te
rzàdy, które oficjalnie lub potajemnie dysponujà bronià nuklearnà, jak i te, które zamierzajà si´ o nià postaraç, zmieni∏y kierunek poprzez dokonanie jasnych i zdecydowanych wyborów, zmierzajàcych do
stopniowego i uzgodnionego rozbrojenia

nuklearnego. Zaoszcz´dzone w ten sposób Êrodki b´dà mog∏y zostaç u˚yte na
projekty rozwoju z korzyÊcià dla wszystkich obywateli, przede wszystkim tych
najubo˚szych.
Do cz∏owieka „stechnologizowanego”.
Cz∏owiekowi ery technologicznej grozi,
˚e stanie si´ ofiarà zdobyczy w∏asnego rozumu i efektów swoich zdolnoÊci praktycznych, jeÊli pójdzie w stron´ duchowego bezw∏adu i pustki serca. Dlatego wa˚ne jest, aby otworzy∏ on swój umys∏ i serce na Narodzenie Chrystusa, zbawcze wydarzenie, które jest w stanie wnieÊç odnowionà nadziej´ w ˚ycie ka˚dej ludzkiej
istoty. Obud˝ si´, cz∏owieku trzeciego tysiàclecia! W Bo˚e Narodzenie Wszechmocny staje si´ dzieckiem i potrzebuje
pomocy i opieki. Jego sposób bycia Bogiem podwa˚a nasz sposób bycia lud˝mi;
Jego pukanie do naszych drzwi wzywa
nas, wzywa naszà wolnoÊç i ka˚e nam
zrewidowaç nasz stosunek do ˚ycia i sposób jego pojmowania.
Cz∏owieku wspó∏czesny, doros∏y,
a przecie˚ niekiedy s∏aby myÊlà i wolà,
daj si´ wziàç za r´k´ betlejemskiemu
Dzieci´ciu; nie bój si´, zaufaj Mu! O˚ywcza si∏a Jego Êwiat∏a dodaje ci odwagi do
zaanga˚owania si´ w budow´ nowego porzàdku na Êwiecie, opartego na sprawiedliwych stosunkach etycznych i ekonomicznych. Niech Jego mi∏oÊç kieruje narodami i rozjaÊni ich wspólnà ÊwiadomoÊç, ˚e sà „rodzinà” powo∏anà do tworzenia wi´zi zaufania i wzajemnego
wsparcia.
Embrion. We˝my Psalm 138 i przyjrzyjmy si´, jak kochajàce oczy Boga
kierujà si´ ku ludzkiej istocie, ju˚ od samego jej poczàtku traktowanej jako pe∏na i skoƒczona. Jest ona jeszcze „bezkszta∏tna” w ∏onie matki: choç stanowi
dopiero ma∏à, owalnà, zwini´tà rzeczywistoÊç, to ju˚ spoczywa na niej ∏askawe
i kochajàce spojrzenie Bo˚ych oczu.
W Psalmie powraca symbol naczynia
i rze˝biarza, który „formuje”, kszta∏tuje
swój artystyczny twór, swoje arcydzie∏o.
Koncepcja, ˚e Bóg widzi ju˚ ca∏à przysz∏oÊç tego „bezkszta∏tnego” jeszcze
embrionu, jest nies∏ychanie sugestywna:
w ksi´dze ˚ywota Pana zapisane sà ju˚
dni, które istota ta prze˚yje i wype∏ni
pracà swych ràk w trakcie swojej ziemskiej egzystencji. Powraca tutaj motyw
transcendentnej wielkoÊci Boskiej wiedzy, która obejmuje nie tylko ludzkà
przesz∏oÊç i tera˝niejszoÊç, ale ukryty
jeszcze bieg przysz∏oÊci.
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Matka Boga. Wraz z poczàtkiem nowego roku jesteÊmy niejako zaproszeni,
by wstàpiç do Jej szko∏y, do szko∏y wiernej uczennicy Pana, aby nauczyç si´ od
Niej przyjmowaç w wierze i w modlitwie
zbawienie, które Pan chce rozlaç na
wszystkich ufajàcych Jego mi∏osiernej
mi∏oÊci. Pierwszy dzieƒ nowego roku
znajduje si´ pod znakiem kobiety, Maryi,
która zachowuje w swoim sercu s∏owa pochodzàce od Boga i ∏àczàc je jak elementy mozaiki, uczy si´ je rozumieç. W Jej
szkole my tak˚e chcemy nauczyç si´, jak
zostaç uwa˚nymi i pos∏usznymi uczniami
Pana. Z Jej matczynà pomocà pragniemy
zaanga˚owaç si´ w gorliwà prac´ w „fabryce” pokoju, idàc za wzorem Chrystusa, Ksi´cia Pokoju.
B∏ogos∏awieƒstwo Pana. Samo z siebie
rodzi pomyÊlnoÊç i zbawienie, tak jak
przekleƒstwo sprowadza nieszcz´Êcie
i ruin´. Mówiàc zaÊ dok∏adniej, skutecznoÊç Bo˚ego b∏ogos∏awieƒstwa polega na
tym, ˚e On nas ochrania, jest nam przychylny i obdarza nas pokojem, czyli, innymi s∏owy, zsy∏a nam obfitoÊç szcz´Êcia.
Do osób konsekrowanych. Od samego
poczàtku ˚ycie konsekrowane cechuje
pragnienie Boga. Nie obawiajcie si´
przedstawiaç, tak˚e widocznie, jako osoby konsekrowane i na wszelkie sposoby
starajcie si´ manifestowaç waszà przynale˚noÊç do Chrystusa. KoÊció∏ potrzebuje
waszego Êwiadectwa, potrzebuje ˚ycia
konsekrowanego, które z odwagà i kreatywnoÊcià stawi czo∏o wyzwaniom
wspó∏czesnoÊci. W obliczu narastajàcego
hedonizmu ˚àda si´ od was odwa˚nego
Êwiadectwa czystoÊci. W obliczu ˚àdzy
pieniàdza wasze wstrzemi´˝liwe ˚ycie,
gotowe s∏u˚yç najbardziej potrzebujàcym,
przypomina, ˚e Bóg jest prawdziwym bogactwem, które nie przemija. W obliczu
indywidualizmu i relatywizmu wasze braterskie ˚ycie, dajàce si´ kierowaç, a zatem
zdolne do pos∏uszeƒstwa, potwierdza, ˚e
w Bogu sk∏adacie wasze spe∏nienie.
Milczenie Êw. Józefa. Przenikni´te jest
kontemplacjà Bo˚ej tajemnicy, w postawie pe∏nej gotowoÊci wobec Boskich zamys∏ów. Mówiàc inaczej, milczenie Êw.
Józefa nie jest przejawem wewn´trznej
pustki, ale przeciwnie, pe∏ni wiary, którà
nosi on w sercu i która kieruje ka˚dà jego
myÊlà i czynem. Milczenie, dzi´ki któremu Êw. Józef, jednog∏oÊnie z Maryjà,
strze˚e Bo˚ego S∏owa, poznanego poprzez
Pismo, porównujàc Je nieustannie z wydarzeniami z ˚ycia Jezusa; milczenie utkane
z ciàg∏ej modlitwy i z bezwarunkowego

zawierzenia si´ Jego opatrznoÊci. Dajmy
si´ „zaraziç” milczeniu Êw. Józefa! Tak
bardzo go nam potrzeba, w naszym cz´sto
zbyt ha∏aÊliwym Êwiecie, który nie sprzyja
skupieniu i ws∏uchaniu si´ w g∏os Boga,
podtrzymujmy wewn´trzne skupienie, aby
strzec Jezusa w naszym ˚yciu.
Bioetyka. Pragn´ ponadto skierowaç
uwag´ wszystkich ludzi dobrej woli na
decyzje i dzia∏ania w materii bioetyki,
które ukazujà rosnàcà tendencj´ do traktowania ludzkiej istoty, zw∏aszcza w pierwszych chwilach ˚ycia, jak zwyk∏ego
przedmiotu badaƒ. Na zagadnienia etyczne nale˚y patrzeç nie tylko z punktu widzenia nauki, ale tak˚e istoty ludzkiej,
który trzeba bezwzgl´dnie uszanowaç.
Bez przyj´cia tego podstawowego kryterium moralnego, trudno b´dzie stworzyç
prawdziwie ludzkie spo∏eczeƒstwo, szanujàce wszystkie nale˚àce do niego istoty,
bez rozró˚nieƒ.
s. Stefania Consoli

„W ∏onie KoÊcio∏a
ty b´dziesz ufnoÊcià” (cd)
Jezu, Maryjo, kocham Was,
zbawiajcie dusze!
W or´dziu z 25.07.05 r. Matka Bo˚a
w Medziugorju powiedzia∏a: „Drogie
dzieci! Wzywam was, byÊcie wype∏nili
wasz dzieƒ krótkimi i goràcymi modlitwami”. Jest bardzo wiele krótkich i goràcych
modlitw, i zapewne ka˚dy z nas ma jednà
ulubionà, którà ch´tnie cz´sto powtarza.
Odkrywanie ich korzeni by∏oby ˚mudnym
zadaniem, choç mo˚na, jak sàdz´, powiedzieç, ˚e wszystkie one powsta∏y z inspiracji: Mi∏oÊci ku mi∏oÊci, mi∏oÊci ku duszom
i ku ka˚demu z nas. Sà to akty strzeliste.
Jest wÊród nich jeden, bardzo pi´kny, który zainspirowany zosta∏ S∏udze Bo˚ej, s.
Consolacie Betrone. Wszystko zacz´∏o
si´ dla niej od lektury „Dzieje Duszy” Êw.
Tereski od Dzieciàtka Jezus, ale Consolata
sama mia∏a doÊwiadczenia mistyczne i pami´ta si´ jà ze wzgl´du na „maleƒkà drog´”, dost´pnà dla dusz, którà da si´ streÊciç w trzech najwa˚niejszych punktach: –
ofiarowywaç nieustajàcy akt mi∏oÊci
z serca: „Jezu, Maryjo, kocham Was, zbawiajcie dusze”; – ofiarowywaç wszystkim „tak” i to z uÊmiechem, widzàc we
wszystkich Jezusa; – ofiarowywaç
wszystkiemu „tak”, zawsze dzi´kujàc.
Akt mi∏oÊci jest równie˚ aktem zadoÊçuczynienia: Jezus wyra˝nie powiedzia∏: Jedno „Jezu, kocham Ci´” zadoÊç

czyni za tysiàc przekleƒstw. O wielkim znaczeniu tego wo∏ania, krótkiego, ale bardzo
pot´˚nego, mo˚na wnioskowaç ze s∏ów Jezusa, jakie s. Consolata zapisa∏a w swoim
dzienniczku: „Prosz´ ci´ tylko o jedno:
o nieustajàcy akt mi∏oÊci, Jezu, Maryjo,
kocham was, zbawiajcie dusze...”. Jezus
wezwa∏ Consolat´ do bezzw∏ocznego
zwi´kszenia modlitwy: „Nie traç czasu,
poniewa˚ ka˚dy akt mi∏oÊci oznacza jednà
dusz´. Najwi´kszym ze wszystkich darów,
jakie mo˚esz mi ofiarowaç, jest dzieƒ wype∏niony mi∏oÊcià. Pragn´ nieustajàcego
„Jezu, Maryjo, kocham was, zbawiajcie
dusze”, od chwili, kiedy wstaniesz, do
chwili, kiedy si´ po∏o˚ysz”. Akt mi∏oÊci,
który Jezus chce, aby by∏ nieustajàcy, nie
zale˚y od s∏ów wypowiadanych przez usta,
ale jest aktem wewn´trznym, aktem umys∏u, który myÊli o tym, by kochaç, aktem
woli, która chce kochaç, aktem serca, które
kocha. Formu∏a „Jezu, Maryjo, kocham
was, zbawiajcie dusze” ma byç po prostu
w tym pomocà.
Niemieckiej mistyczce, Justine Klotz
(1888-1984) Pan zainspirowa∏ podobny
akt strzelisty, ze szczególnym odniesieniem wobec kap∏anów: „Jezu, Maryjo,
kocham was, zbawiajcie dusze kap∏aƒskie, zbawiajcie dusze”. Modlàc si´ za kap∏ana, modlimy si´ nie tylko za niego.
Âwi´ty kap∏an doprowadzi bezpiecznie do
owczarni równie˚ wiele innych dusz, ale
potrzebuje wsparcia naszej modlitwy.
Czynimy wielki dar dla KoÊcio∏a, dla nas
samych i dla ca∏ego Êwiata, kiedy modlimy si´ za kap∏anów. I niech Pan zsy∏a
nam mnóstwo Êwi´tych powo∏aƒ!
Beverley K. Drabsch

25 rocznica objawieƒ
˙yjcie Ewangelià
Ivan Dragiçeviç urodzi∏ si´
25.05.1965 r. Do
dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia.
23.10.1994 r.
o˚eni∏ si´ z amerykankà Laureen Murphy, majà dwie córki:
Krystyn´, Michalin´ i syna Daniela
(10.09.01), mieszkajà cz´Êciowo w Medziugorju i w Bostonie.
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Czy zadawa∏eÊ sobie pytanie: dlaczego
w∏aÊnie Ty?
Mia∏em 16 lat, kiedy zacz´∏y si´ objawienia i oczywiÊcie by∏y one dla mnie, tak
jak i dla innych, wielkà niespodziankà. Nie
by∏em szczególnym czcicielem Matki Bo˚ej, nie wiedzia∏em nic o Lourdes ani o Fatimie. Tymczasem sta∏o si´: Maryja zacz´∏a si´ objawiaç tak˚e mnie! DziÊ jeszcze
zastanawiam si´ w g∏´bi serca: Matko, czy
nie by∏o nikogo innego, lepszego ode
mnie? Czy uda mi si´ wype∏niç to wszystko, czego ode mnie oczekujesz? KiedyÊ
rzeczywiÊcie spyta∏em Jà o to, a Ona odpowiedzia∏a z uÊmiechem: „Drogi synu,
wiesz, ˚e nie szukam najlepszych!”
Prawie 25 lat jestem narz´dziem, narz´dziem w Jej r´kach i w r´kach Boga.
Jestem szcz´Êliwy, ˚e nale˚´ do tej szko∏y: do szko∏y pokoju, do szko∏y mi∏oÊci,
do szko∏y modlitwy. To wielka odpowiedzialnoÊç przed Bogiem i lud˝mi. Nie jest
to takie proste, poniewa˚ wiem, ˚e Bóg
wiele mi da∏ i równie wiele ode mnie
oczekuje.
Opowiada∏eÊ, ˚e przed objawieniami
wy, widzàcy nawet si´ nie spotykaliÊcie. Jaka wi´˝ wytworzy∏a si´ pó˝niej
mi´dzy wami?
To prawda, nasza szóstka ma ró˚ne charaktery, naprawd´ bardzo odmienne i na
poczàtku, przed objawieniami, w wielu
przypadkach nawet si´ nie spotykaliÊmy.
W dodatku pi´cioro z nas by∏o nastolatkami, a Jakov by∏ jeszcze dzieckiem.
Jednak od chwili, kiedy po∏àczy∏a nas
Matka Bo˚a, ca∏a ta historia bardzo nas do
siebie zbli˚y∏a i z czasem ustali∏a si´ mi´dzy nami g∏´boka wi´˝. Rozumie si´ te˚
samo przez si´, ˚e jesteÊmy razem nie tylko dlatego, ˚e ukazuje si´ nam Matka Bo˚a, ale we wszystkich konkretnych sytuacjach naszego ˚ycia; i dzielimy codzienne k∏opoty, jakie pojawiajà si´ w prowadzeniu rodziny, w wychowywaniu dzieci.
Mówimy mi´dzy sobà o tym, co nas pociàga, o ogarniajàcych nas pokusach, poniewa˚ my tak˚e odczuwamy niekiedy
zew Êwiata; wcià˚ mamy nasze s∏aboÊci,
które powinniÊmy zwalczaç. A dzielenie
si´ nimi pomaga nam si´ pod˝wignàç,
utwierdzaç naszà wiar´, zachowaç prostot´, wspieraç si´ nawzajem i jaÊniej postrzegaç, czego domaga si´ od nas Matka
Bo˚a. Jest to w ka˚dym razie szczególna
wi´˝, poniewa˚ wcià˚ bardzo ró˚nimy si´
od siebie charakterem, mamy szczególnà
i okreÊlonà wizj´ Êwiata, która dotyczy
nawet najzwyklejszych, prywatnych
aspektów.

Medziugorje-Boston: na czym polega
twoja praca?
Nie mam ÊciÊle okreÊlonej pracy, poniewa˚ du˚à cz´Êç roku sp´dzam na g∏oszeniu Êwiadectwa w diecezjach i parafiach,
które mnie zapraszajà. Zesz∏ej zimy, na
przyk∏ad, odwiedzi∏em oko∏o sto koÊcio∏ów; i tak sp´dzam czas, na pos∏udze wobec biskupów, proboszczów i grup modlitewnych, które o to proszà. Zje˝dzi∏em
wzd∏u˚ i wszerz obie Ameryki, ale by∏em
tak˚e w Australii i w Nowej Zelandii. Jako ˝ród∏o dochodów moja rodzina prowadzi dom w Medziugorju, w którym goszczà pielgrzymi.
Czy ty tak˚e masz specjalne zadanie?
Razem z grupà modlitewnà, Matka Bo˚a powierzy∏a mi misj´ pracowania z m∏odzie˚à i dla m∏odzie˚y. Modliç si´ za m∏odych oznacza tak˚e mieç oko na rodziny
i na m∏odych kap∏anów oraz zakonników.
Czy to nie dziwne, ˚e w∏aÊnie ty, który z natury „by∏eÊ” – bardzo nieÊmia∏y,
masz za zadanie ewangelizowaç m∏odzie˚, która z pewnoÊcià nie jest ∏atwym
s∏uchaczem?
To pewne, ˚e przez te dwadzieÊcia pi´ç
lat, oglàdajàc Matk´ Bo˚à, s∏uchajàc Jej
i starajàc si´ wprowadzaç w czyn Jej s∏owa, g∏´boko si´ zmieni∏em, sta∏em si´ bardziej odwa˚ny; moje Êwiadectwo jest teraz bogatsze i g∏´bsze. NieÊmia∏oÊç jednak pozosta∏a i zapewniam ci´, ˚e du˚o ∏atwiej jest mi si´ spotykaç z Matkà Bo˚à,
dzi´ki za˚y∏oÊci, jaka si´ z czasem mi´dzy
nami zrodzi∏a, ni˚ wejÊç na sal´ pe∏nà
m∏odych, pe∏nà pielgrzymów.
Podró˚ujesz zw∏aszcza po Ameryce:
czy masz poj´cie, ile powsta∏o tam
grup modlitewnych z natchnienia
Medziugorja?
Wed∏ug ostatnich danych, jakie mi
przekazano, jest oko∏o 4.500 grup.
Podró˚ujesz razem z rodzinà czy sam?
Sam.
Wydaje mi si´, ˚e bardziej ni˚ inni
widzàcy masz specjalnà misj´ rozpowszechniania or´dzia Medziugorja po
Êwiecie. Czy prosi si´ o to Matka Bo˚a?
Tak, prosi mnie o to Matka Bo˚a; du˚o
z Nià rozmawiam, mówi´ Jej wszystko,
podà˚am wraz z Nià. Byç mo˚e to prawda, ˚e wi´cej czasu od innych poÊwi´cam
na podró˚e, rzeczywiÊcie domaga si´ tego
mój apostolat. Podró˚e sà wa˚ne, zw∏aszcza po to, aby dotrzeç do wszystkich tych
ubogich, którzy znajà Medziugorje, ale
dla których pielgrzymka oznacza ogromne wyrzeczenia. Do ludzi, którzy w wielu
przypadkach ˚yjà or´dziami Medziugorja

i to du˚o lepiej ode mnie. Inicjatywa ka˚dej podró˚y musi jednak zawsze wyjÊç od
kap∏anów, to nie ja postanawiam sobie, ˚e
przyjad´ na dzieƒ modlitwy, aby g∏osiç
Êwiadectwo. Wol´, kiedy proboszczowie
zapraszajà mnie do koÊcio∏a, poniewa˚
tworzy si´ wtedy w∏aÊciwy modlitewny
klimat, który najlepiej sprzyja or´dziom
Matki Bo˚ej; podczas gdy na konferencjach z wieloma referujàcymi istnieje ryzyko, ˚e coÊ si´ zatraci.
Wszystkie twoje odpowiedzi pozostajà w zgodzie z tradycjà i wiernoÊcià wobec KoÊcio∏a, wobec Ewangelii...
Przez te dwadzieÊcia pi´ç lat Matka
Bo˚a nie powiedzia∏a nic, czego nie znale˝libyÊmy w Ewangelii. Przypomina∏a
nam tylko o tym na tysiàc sposobów, poniewa˚ wielu z nas wyrzuci∏o to z pami´ci, poniewa˚ dzisiaj ludzie nie oglàdajà si´
ju˚ na Ewangeli´. Tam jednak jest
wszystko, czego nam potrzeba, i przy
Ewangelii nale˚y pozostaç, przy Ewangelii, która wskazuje na KoÊció∏, wskazuje
na Sakramenty. „Jak to?” – pytano mnie
– „dwadzieÊcia kilka lat Matka Bo˚a nic,
tylko mówi i mówi, a przecie˚ w Ewangelii prawie zawsze milcza∏a?”. To dlatego,
˚e w Ewangelii mamy wszystko, co potrzebne, ale to na nic nam si´ nie przyda,
jeÊli nie zaczniemy nià ˚yç. I Matka Bo˚a
tak wiele mówi, poniewa˚ chce, abyÊmy
˚yli Ewangelià i czyniàc to, ma nadziej´
dotrzeç do wszystkich i przekonaç mo˚liwie najwi´kszà liczb´ osób.
Matka Bo˚a przychodzi jak prawdziwa mama, która martwi si´ o niebezpieczeƒstwa gro˚àce jej dzieciom: „Moje
drogie dzieci, Êwiat jest dzisiaj duchowo
chory...” Ona przynosi lekarstwo, pragnie
uleczyç nasze choroby, opatrzyç nasze
krwawiàce rany. I, jak przysta∏o na mam´,
czyni to z mi∏oÊcià, z czu∏oÊcià, z matczynym ciep∏em. Pragnie podnieÊç z grzechu
ludzkoÊç i doprowadziç wszystkich do
zbawienia, dlatego w∏aÊnie mówi nam:
„Jestem z wami, nie l´kajcie si´, pragn´
ukazaç wam drog´ do osiàgni´cia pokoju,
ale, drogie dzieci, potrzebuj´ was. Jedynie
z waszà pomocà mog´ zaprowadziç pokój. Dlatego, drogie dzieci, zdecydujcie
si´ na dobro i walczcie ze z∏em”.
Maryja przemawia prostym j´zykiem.
Powtarza wszystko wiele razy i nie zniech´ca si´, jak prawdziwa mama, aby dzieci nie zapomnia∏y jej s∏ów. Uczy, wychowuje, pokazuje drog´ dobra. Nie krytykuje nas, nie straszy, nie karze. Nie przychodzi, by mówiç nam o koƒcu Êwiata i o powtórnym przyjÊciu Jezusa, przychodzi do
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nas jedynie jako Matka Nadziei, nadziei,
którà pragnie obdarzyç wspó∏czesny
Êwiat, rodziny, znu˚onych m∏odych, KoÊció∏ prze˚ywajàcy kryzys.
Matka Bo˚a chce nam w sumie powiedzieç: jeÊli wy b´dziecie silni, KoÊció∏
tak˚e b´dzie silny, jeÊli jednak b´dziecie s∏abi, s∏aby b´dzie te˚ KoÊció∏. Wy
jesteÊcie KoÊcio∏em ˚ywym, jesteÊcie p∏ucami KoÊcio∏a. Musicie nawiàzaç nowà
wi´˝ z Bogiem, nowy dialog, nowà przyja˝ƒ; na tym Êwiecie jesteÊcie tylko pielgrzymami w podró˚y. Gospa prosi nas
zw∏aszcza o modlitw´ w rodzinach, zach´ca do przekszta∏cenia rodziny w ma∏à
grup´ modlitewnà, aby mi´dzy domownikami na powrót zagoÊci∏ pokój, mi∏oÊç
i zgoda.
Maryja wzywa nas tak˚e do nadania
w∏aÊciwej wagi Mszy Êw., poprzez uczynienie jej oÊrodkiem naszego ˚ycia. Pami´tam, jak raz, podczas objawienia, powiedzia∏a: „Moje dzieci, jeÊli jutro mielibyÊcie wybieraç mi´dzy spotkaniem ze
mnà a pójÊciem na Msz´ Êw., nie przychod˝cie do mnie, ale id˝cie na Msz´!”
Zwracajàc si´ do nas zawsze nazywa
nas „drogimi dzieçmi”. Mówi tak do
wszystkich, bez wzgl´du na ras´ czy narodowoÊç... Nigdy nie przestan´ powtarzaç,
˚e Matka Bo˚a jest naprawd´ naszà matkà i ˚e wszyscy jesteÊmy dla Niej jednakowo wa˚ni; przy Niej nikt nie powinien
czuç si´ odrzucony, wszyscy jesteÊmy
ukochanymi dzieçmi, wszyscy jesteÊmy
„drogimi dzieçmi”. Nasza Matka pragnie
jedynie, abyÊmy otwarli drzwi naszego
serca i czynili, co w naszej mocy. O reszt´ zatroszczy si´ Ona. Rzuçmy si´ wi´c
w Jej ramiona, a znajdziemy u Niej bezpieczeƒstwo i opiek´. Amen
Dzi´kujemy za te s∏owa. Szcz´Êç Bo˚e.

Rok Eucharystyczny
„Chod˝cie, adorujmy!”
W Medziugorju prze˚ywa si´ z pewnoÊcià wiele szczególnych chwil, jednak
wbrew temu, co mo˚na by sàdziç, najwa˚niejszà z nich nie jest objawienie, ale
uczestnictwo we Mszy Êw. i adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. Od samego poczàtku Gospa tak bowiem kierowa∏a parafià, aby jej oÊrodkiem sta∏ si´ Jezus Eucharystyczny, prawdziwe serce ca∏ego
KoÊcio∏a. Mo˚na niewàtpliwie powiedzieç, ˚e Medziugorje ju˚ od wielu lat

sta∏o si´ wielkim Eucharystycznym
wieczernikiem, w którym na nowo odkrywa si´ adoracj´ jako ˚ywe doÊwiadczenie Boga. Odkrycie to dokonuje si´
w zupe∏nie naturalny i zwyczajny sposób,
bez ˚adnego posmaku sensacji, po prostu
przez otwarcie serca Chrystusowi.
Maryja nas wprowadza. W ostatniej
swojej Encyklice papie˚ Jan Pawe∏ II mówi, ˚e to w∏aÊnie Maryja wprowadza nas
w kontemplacj´ Jezusa Eucharystycznego; i moment adoracji eucharystycznej
bardzo dobrze ukazuje rol´ Maryi w naszym ˚yciu: zaprowadziç nas do Jezusa
i nauczyç ˚yç Nim! Królowa Pokoju stopniowo wychowywa∏a parafi´ i wszystkich
pielgrzymów.
Wielkie wra˚enie wywiera fakt, ˚e
ju˚ trzecie or´dzie Gospy dla parafii
poÊwi´cone jest adoracji NajÊwi´tszego
Sakramentu: mo˚emy spokojnie powiedzieç, ˚e jeÊli Medziugorje sta∏o si´ tak
wielkim oÊrodkiem modlitwy, to dlatego,
poniewa˚ odkryto tutaj niezmierzonà ∏ask´ zamkni´tà w ma∏ym Tabernakulum:
˚ywà, realnà i materialnà obecnoÊç Zbawiciela Êwiata. „Chc´ uczyniç z Medziugorja nie tylko miejsce modlitwy, ale tak˚e miejsce, gdzie spotkajà si´ serca” – powiedzia∏a Maryja w jednym or´dziu. Jest
Ona na pewno z nami i mówi do swojego
Syna: „Spójrz, nie majà ju˚ wina!”, na
pewno towarzyszy Mu, kiedy dotyka serca ka˚dego z nas, i mówi do nas: „Rób
odtàd, co On ci powie”.
Tamtego wieczoru w Medziugorju.
Oto moje Êwiadectwo, najzwyklejszego
m∏odego cz∏owieka, który prze˚y∏ sporo
takich adoracji. Spróbujmy teraz prze˚yç jà jeszcze raz...
PieÊƒ „Kumbaya” najpierw rozbrzmiewa pó∏g∏osem, a potem coraz g∏oÊniej,
w miar´ jak NajÊwi´tszy Sakrament zbli˚a si´ do o∏tarza. I oto NajÊwi´tszy Sakrament jest ju˚ na mensie; teraz On znajduje si´ przed ka˚dym z nas: S∏oƒce SprawiedliwoÊci odwiedza nas, wschodzàc
z wysoka.
Niebawem wytwarza si´ atmosfera
wielkiego skupienia i g∏´bokiej modlitwy:
po kolei zamykajà si´ oczy, a serca coraz
uwa˚niej ws∏uchujà w g∏os Boskiego Oblubieƒca; moje w∏asne serce coraz lepiej
pojmuje, ˚e podczas adoracji Eucharystii ka˚dy z nas jest jakby sam na sam
z Tobà, Jezu, pogrà˚ony w serdecznej
rozmowie mi´dzy Ojcem i dzieckiem:
dzieckiem, które z ufnoÊcià powierzy∏o
si´ bez reszty wielkim i kochajàcym r´kom swojego Ojca!

Duch Âwi´ty towarzyszy nam...
„O Âwiat∏o MàdroÊci, uka˚ nam wielkà
tajemnic´...” brzmi liturgiczny hymn do
Ducha Âwi´tego. Tak, Jezus jest tego
wieczoru, tej chwili, ˚ywy i prawdziwy
przed nami, my jednak, aby mocno w to
uwierzyç, potrzebujemy daru Ducha
Âwi´tego, który pozwoli nam spojrzeç
poza zewn´trzny pozór rzeczy: oto dlaczego adoracji towarzyszy zawsze Êpiew
wzywajàcy Ducha Âwi´tego. Âpiew rozlega si´ we wszystkich j´zykach i moja
myÊl instynktownie kieruje si´ ku zdarzeniu opisanemu w Dziejach Apostolskich
w momencie Zes∏ania Ducha Âwi´tego:
„Ka˚dy s∏ysza∏, jak mówili w jego w∏asnym j´zyku, tak jak im Duch Âwi´ty pozwala∏ mówiç”: dziÊ wieczór tak˚e wzywamy Ci´, Palcu Bo˚ej R´ki, byÊ dotknà∏
i obudzi∏ nasze serca! Mi´dzy modlitwà
w poszczególnych j´zykach rozbrzmiewajà przerywniki instrumentalne, podczas których serce mo˚e si´ ca∏kowicie
zanurzyç w Bo˚ej Mi∏oÊci i pozwoliç,
aby nape∏ni∏a je ona swojà s∏odkà obecnoÊcià. W takich chwilach czujesz, ˚e
twój duch gasi pragnienie w ˝ródle „Wody ˚ywej”, którà Jezus daje nam bez ograniczeƒ i dog∏´bnie pojmujesz, czym jest
modlitwa serca, do której niestrudzenie
zach´ca nas Gospa!
...i nas uzdrawia. Instrumenty zaczynajà graç s∏odkà melodi´ pieÊni, kiedy
nagle s∏ysz´, jak dziewczyna obok mnie
zaczyna cicho p∏akaç: a wi´c to prawda,
Duch Âwi´ty dotyka nas i uzdrawia
nasze wn´trze, tam, gdzie nie mo˚e dotrzeç ˚aden ziemski lekarz, i czujemy
si´ kochani, czujemy si´ dzieçmi Bo˚ymi! Zrozumia∏em, ˚e w∏aÊnie w tym le˚y pe∏nia i g∏´boki sens naszego istnienia. Stojàc przed Panem i starajàc si´
adorowaç Go ca∏ym sobà, czuj´, ˚e
przygarnia mnie On, kocha i chroni:
Jezus nie jest ju˚ odleg∏ym imieniem,
ale Osobà, którà zaczynam poznawaç
i pragn´ znaç coraz lepiej! Zaczynam
doceniaç Jego wielkoÊç, Jego wiernoÊç,
Jego obecnoÊç w moim ˚yciu, poniewa˚
kap∏an mnie do tego zach´ca, zach´ca
mnie do z∏o˚enia podzi´ki, która jest
przecie˚ adorowaniem Boga! W blasku
Ducha Âwi´tego otwiera si´ przede
mnà nowy Êwiat, lub raczej zaczynam
widzieç, jak Bo˚a Mi∏oÊç dzia∏a
w moim ˚yciu: podobnie jak Êw. Paw∏owi, dzi´ki modlitwie Ananiasza, opad∏y ∏uski z oczu, tak oczy naszych serc
zaczynajà dostrzegaç kroki Boga w naszym ˚yciu.
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Jezus jest naszym ˚yciem! Tak, stojàc
przed Jezusem, Âwiat∏em, które oÊwieca,
zdajemy sobie spraw´, jak bardzo nas On
kocha, i wzrasta w nas wtedy ufnoÊç ku
Niemu. DoÊwiadczamy, ˚e dla Jezusa
wszystko to, co prze˚ywamy, ma znaczenie, i ˚e pragnie byç On naszym najwi´kszym przyjacielem i powiernikiem.
Wówczas nasza modlitwa nigdy nie b´dzie taka sama, poniewa˚ ka˚dego dnia
przynosimy i powierzamy Panu coÊ nowego! I tak stopniowo, kiedy z Nim rozmawiamy, On daje nam swoje oczy, a nasze
k∏opoty nabierajà w∏aÊciwych proporcji,
poniewa˚ wiemy, ˚e nie musimy stawiaç
im czo∏a sami: jest z nami On, Bóg
Wszechmogàcy! Po modlitwie B∏ogos∏awieƒstwo Eucharystyczne piecz´tuje to radosne spotkanie z Bogiem poÊród nas: nape∏nia nas On pokojem i posy∏a, abyÊmy
g∏osili Êwiatu, ˚e zmartwychwsta∏ i jest
dziÊ mi´dzy nami obecny!
Oto ˝ród∏o nawróceƒ w Medziugorju: serce rozgrzane i uzdrowione
g∏´bokim spotkaniem z najwi´kszym
przyjacielem naszych serc, który pozosta∏ z nami w Eucharystii, aby dzieliç
z nami ka˚dà chwil´ naszego ˚ycia.
Pozostaje nam tylko zawo∏aç: Venite,
adoremus!
M.R.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 kwietnia 2006 r. we wspólnocie
Cenacolo Mirjana podczas objawienia
Matki Bo˚ej otrzyma∏a takie or´dzie:
„Drogie dzieci! Przychodz´ do was, poniewa˚ pragn´ przez mój przyk∏ad pokazaç wam wa˚noÊç modlitwy za tych co nie
poznali mi∏oÊci Bo˚ej. Zapytajcie samych
siebie czy mnie naÊladujecie? Dzieci moje, czy nie rozpoznajecie znaków czasów?
Czy nie mówicie o nich? NaÊladujcie
mnie. Jako wasza Matka wzywam was.
Dzi´kuj´, ˚e mi odpowiedzieliÊcie”.
Sekretarz Generalny Zakonu Franciszkanów o. Sandro Overend Rigillo
ofm, przebywa∏ podczas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
w Medziugorju. Pod-

czas swego pobytu zosta∏ poinformowany o pracy duszpasterskiej oo. Franciszkanów i ˚yciu w parafii Êw. Jakuba.
W Poniedzia∏ek Wielkanocny w czasie
nabo˚eƒstwa wieczornego wyg∏osi∏
homili´.
Obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy jak co roku zgromadzi∏y tysiàce
pielgrzymów z ca∏ego Êwiata. W Wielki
Czwartek rano nie celebrowano ˚adnej
Mszy Êw. Po po∏udniu grupy j´zykowe
celebrowa∏y Liturgi´ Wielkiego Czwartku, a wieczorem zosta∏a odprawiona
Msza Êw. Wieczerzy Paƒskiej w koÊciele
po chorwacku, której przewodniczy∏ proboszcz o. Ivan Sesar. Adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu od 22.30 do 24.00
prowadzi∏ o. Ljubo Kurtovic. W Wielki
Piàtek odby∏a si´ Droga Krzy˚owa na
Kri˚ewac poszczególnych grup j´zykowych. Pierwsza grupa wyruszy∏a o 6.30,
a ostatnia chorwacka pod przewodnictwem proboszcza o 11.00. Liturgia Wielkiego Piàtku odprawiana by∏a o 18.00 dla
wszystkich w koÊciele. W Wielkà Sobot´
grupy j´zykowe w godzinach popo∏udniowych odprawia∏y Liturgi´ S∏owa,
a o 20.00 wraz z parafianami celebrowano
Wigili´ Paschalnà, której przewodniczy∏
o. Tomislav Pervan i adoracj´ od 23.00 do
24.00 prowadzonà przez o. Ljubo.
Ze wzgl´du na wielkà rzesz´ wiernych
i brak miejsc w koÊciele, celebracje zosta∏y przekazywane na zewnàtrz koÊcio∏a
i do Nowej Dworany za poÊrednictwem
telebinów.
W Wielkanoc Msze Êw. by∏y celebrowane wg ustalonego porzàdku dla pielgrzymów. W tym czasie udzielono ok.
15.000 komunii Êw. i codziennie w nabo˚eƒstwach uczestniczy∏o 52 kap∏anów.

Wspólnoty w Medziugorju:
Ró˚ne charyzmaty
w jednym sercu (cd)
Wspólnota maryjna „Oaza Pokoju”
– brat Alessio Maria
By∏a to chwila pi´knej, pogodnej
wspólnoty. Dialog, wymiana radoÊci i trudów zwiàzanych z drogà. Wspólna modlitwa sta∏y si´ okazjà do wzrastania we
wzajemnym poznaniu i w ÊwiadomoÊci,
˚e wszyscy razem podà˚amy za Panem
Jezusem. Pomog∏y nam pog∏´biç w∏asne
istnienie, przy ró˚norodnoÊci rodzin duchowych, dzieci jednej rodziny w Bogu,
w s∏u˚bie jednej Gospy.

Dla mnie, który od niedawna przebywam w Medziugorju, szczególnie pi´kne i ubogacajàce by∏o bli˚sze spotkanie
z osobami, które wczeÊniej ju˚ nieraz
widywa∏em w koÊciele, na Podbrdo, na
Kri˚evcu, które oddajà swe ˚ycie do
dyspozycji Matce Bo˚ej, i lepsze poznanie daru ich wspólnot oraz duchowoÊci. Na myÊl przychodzà mi s∏owa
Êw. Paw∏a: „Jest wiele ró˚nych charyzmatów, ale tylko jeden Duch... tylko jeden Bóg, który sprawia wszystko we
wszystkich. A ka˚demu Duch objawia si´
w inny sposób, dla wspólnego po˚ytku”.
A tak˚e s∏owa naszej Mamy Niebieskiej:
„Moje drogie dzieci, przez or´dzia chc´
uczyniç przepi´knà mozaik´ w waszych
sercach, tak abym mog∏a ka˚dego
z was jak oryginalny obraz ofiarowaç
Bogu...(25.11.89). Drogie dzieci, pragn´
uczyniç z was przepi´kny bukiet przygotowany na wiecznoÊç...(25.07.95). Pragn´, by moje, Jezusa i wasze serca
przemieni∏y si´ w jedno serce mi∏oÊci
i pokoju...(25.07.99)”. Dzi´kujemy, Jezu!
Dzi´kujemy, Maryjo!
Aposto∏ Matki Bo˚ej Bolesnej – Roland
Doroczne spotkanie wspólnot religijnych dzia∏ajàcych w Medziugorju jest
dla nas cennym momentem, w którym
w sposób konkretny doÊwiadczamy duchowej jednoÊci, owocu dzia∏aƒ Gospy,
która pragnie realizowaç swoje plany
wobec nas i wobec ludzkoÊci.
W tym roku by∏ to dla mnie moment
pociechy i wsparcia, dzi´ki wymianie
doÊwiadczeƒ w codziennych obowiàzkach misyjnych i apostolskich. Dobrze
jest przebywaç razem i dodawaç sobie
nawzajem odwagi si∏à p∏ynàcà ze zdecydowania si´ na Boga i na Maryj´,
Królowà Pokoju, którà ka˚dy z nas nosi w swoim sercu. W duchu czujemy
silny wiatr burzy, która szaleje na Êwiecie, burzy niewiary, kompromisów
i fa∏szu. Dzi´kuj´ Maryi, Królowej Pokoju, naszej Mamie, która powo∏a∏a nas
do odosobnienia, byÊmy byli cali Jej
i ofiarà naszego ˚ycia s∏u˚yli królestwu
Bo˚emu.
Wspólnota „Kraljice Mira, potpuno
tvoj – po Mariji k Isusu” (Królowo Pokoju, ca∏kowicie Twoi – przez Maryj´
do Jezusa) – s. Halina
Pan potrzebuje i pragnie swoich robotników, swoich wspó∏pracowników, swoich
dzieci. Dzi´ki temu wydarzeniu (spotkanie
wspólnot, przyp. red.) mog∏am zobaczyç,
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jak Pan powo∏uje swoich robotników i dostrzeg∏am w obecnoÊci wspólnot w Medziugorju wielki dar. W pewien sposób
g∏´biej poj´∏am, jakie bogactwo kryje si´
w odmiennoÊci naszych charyzmatów
i jak wa˚ne, konkretne Êwiadectwo stanowià one dla „Êwiata”, który nieustannie
przybywa do Medziugorja.
Zwyk∏a wymiana na temat tego, czym
jest w∏asna droga, nasza duchowoÊç, nasze
codzienne ˚ycie... a tak˚e wiele spontanicznych wybuchów Êmiechu z∏àczy∏y nas
w duchu wspólnoty. MyÊl´, ˚e podczas odprawianej razem Mszy Êw. dobrze uda∏o si´
nam wyraziç naszà radoÊç i wdzi´cznoÊç
wobec Boga. W ˚adnej innej chwili Pan nie
by∏ tak w centrum. Ku Niemu wznosi∏a si´
nasza czeÊç, nasze dusze pragn´∏y nale˚eç
tylko do Niego. Czu∏o si´ ∏ask´ i b∏ogos∏awieƒstwo Boga, naszego Ojca i macierzyƒski, kochajàcy wzrok naszej Królowej Pokoju. Pan uczyni∏ nam wspania∏y dar, ˚e
mo˚emy Mu si´ tak oddaç, ˚e mo˚emy powierzyç Mu ca∏kowicie nasze ˚ycie, ˚e mo˚emy swobodnie wyra˚aç naszà oryginalnoÊç, s∏u˚àc Mu. ˙ywi´ niewys∏owionà
wdzi´cznoÊç za to, co Bóg dla mnie uczyni∏, dajàc mi to ˚ycie i powo∏ujàc mnie do
wspólnoty. I widz´, jak wa˚ne i cenne jest
ka˚de powo∏anie, które przynosi ˚ycie.
Wspólnota B∏ogos∏awieƒstw – s. Lioba
Nasze wspólne zebrania sà zawsze ubogacajàce. Odczuwana wtedy radoÊç i mi∏oÊç, spotkanie z braçmi i siostrami nale˚àcymi do ró˚nych wspólnot, a wywodzàcymi si´ z rozmaitych krajów, kultur i kontynentów jest dla mnie przedsmakiem i zapowiedzià nieba: choç tak odmienni, wszyscy
nale˚ymy do wielkiej Bo˚ej rodziny. Przypomina mi to or´dzie Maryi z 25.07.99 r.:
„Pragn´, byÊcie zrozumieli, ˚e chc´ tu
stworzyç nie tylko miejsce modlitwy, ale
i spotkania serc. Pragn´, by moje, Jezusa
i wasze serca przemieni∏y si´ w jedno serce
mi∏oÊci i pokoju”. Tam, gdzie mo˚emy
prze˚yç coÊ takiego, doÊwiadczamy ju˚
królestwa Bo˚ego, a nasze serce raduje si´
myÊlà o wiecznej mi∏oÊci.
s. Stefania Consoli

Pobratymstwo
Droga Êwi´toÊci
Drodzy bracia i siostry! Znajdujemy
si´ w samym sercu Wielkiego Postu.
Nasza umi∏owana Matka jakby dostrzeg∏a

nasze zm´czenie, rozpozna∏a nasz l´k
przed z∏o˚eniem ofiary, przed wyrzeczeniami, tak w istotny sposób okreÊlajàcy
nasze ˚ycie w okresie wielkopostnym.
Pragnie wi´c dodaç nam otuchy, aby nikt
nie upad∏ na duchu i zach´ca s∏owami:
„Odwagi, dzieci!”
To samo odnajdujemy w czwartej Stacji
Drogi Krzy˚owej. Zapewne te same s∏owa us∏ysza∏ Jezus obarczony ci´˚kim
krzy˚em, wzgardzony jako cz∏owiek, zaliczony pomi´dzy przest´pców, z którymi
dzieli∏ wspólny los. Wokó∏ Jezusa nie by∏o przyjació∏, ani znajomych. W tamtej
trudnej chwili widzia∏ oblicze swojej ukochanej Matki. Na pewno od Niej nie us∏ysza∏ s∏ów, które wypowiedzia∏ Piotr: aby
nie umiera∏, aby nie d˝wiga∏ krzy˚a. Przeciwnie, jesteÊmy pewni, ˚e i On, podobnie
jak my teraz, us∏ysza∏ s∏owa: „Odwagi,
moje dziecko!”
Nasze wyrzeczenia, posty, modlitwy,
nasza pobo˚noÊç majà g∏´boki sens. JeÊli
∏àczymy je z M´kà Jezusa i sk∏adamy
z nich ofiar´, zyskujà moc odkupieƒczà.
Trzeba mieç odwag´, aby byç innym,
ni˚ Êrodowisko, w którym ˚yjemy, z mi∏oÊci czyniç coÊ wi´cej i lepiej, ni˚ jest to od
nas wymagane i oczekiwane. To jest w∏aÊnie istota naszego apostolatu. Droga
Êwi´toÊci, po której postanowi∏a prowadziç nas Królowa Pokoju w istocie oznacza drog´ naÊladowania Chrystusa, Maryi
Panny i Êwi´tych. KoÊció∏ bez naÊladowców Chrystusa, staje si´ bezp∏odny, jest
jak pustynia, jak drzewo, które nie rodzi
owoców. DziÊ, odczuwamy przera˚enie
z powodu nagminnego ∏amania sakramentu ma∏˚eƒstwa, zabijania mi∏oÊci
w rodzinie, z powodu m∏odzie˚y odwracajàcej si´ od Jezusa, która idzie za fa∏szywymi prorokami i schodzi na manowce.
Przera˚ajà nas decydenci mediów, którzy szerzà b∏´dy i grzech. Przera˚ajà nas
statystyki, które mówià o coraz wi´kszej
liczbie osób zaniedbujàcych niedzielnà
Msz´ Êwi´tà i w ogóle nie szanujàcych
niedzieli jako dnia paƒskiego. Przera˚ajà
wcià˚ wzrastajàce liczby blu˝nierców, alkoholików, narkomanów, samobójców.
Budzà w nas przera˚enie politycy, którzy
nami manipulujà i zwodzà nas. Przera˚ajà
nas ludzie, którzy za nic majà wartoÊci
ewangeliczne i patriotyzm. Boimy si´ ludzi, którymi w∏ada egoistyczna pycha.
W takim to otoczeniu, ˚yjemy jako
ma∏a Chrystusowa trzódka! A Jezus
mówi nam: „Nie l´kajcie si´!”. Nie bój si´
ma∏a trzódko kiedy zobaczysz wilka, który chcia∏by ci´ rozszarpaç i unicestwiç.

Naszà drogà, jest droga Êwi´toÊci. I gdy sami znajdziemy si´ w Getsemani lub na
osobistej drodze krzy˚owej, Maryja b´dzie z nami. Z nami jest nasz Ojciec, który
umacnia nas tak samo, jak umacnia∏ Jezusa. Nasza droga krzy˚owa, to przyj´cie
ka˚dego osàdu, zw∏aszcza niesprawiedliwego. Droga Êwi´toÊci, to wyrzeczenie si´
siebie samego, zw∏aszcza, gdy myÊlimy,
˚e inaczej byç nie mo˚e. Droga Êwi´toÊci
to równie˚ wyrzeczenie si´ tego, co uwa˚amy za niezb´dne i wa˚ne w pracy
i w ˚yciu. Droga Êwi´toÊci, to sytuacje,
w których z powodu oszczerstw i k∏amliwych osàdów, odzierajà nas z ostatniej koszuli prawdy i godnoÊci, w którà byliÊmy
przyodziani. Droga Êwi´toÊci, to te˚ i te
chwile, kiedy wydaje nam si´, ˚e wszyscy
sà przeciwko nam, a naszego sposobu ˚ycia i apostolatu nikt nie akceptuje.
Pielgrzym kroczàcy drogà Êwi´toÊci,
na podobieƒstwo Moj˚eszowej laski pasterskiej, nosi rozpoznawalny znak, a jest
nim – ró˚aniec. Pielgrzym odmawia ró˚aniec kiedy jest zm´czony i odrzucony.
Modli si´ sam i w grupie. Modli si´ na ∏onie przyrody, w rodzinie, w koÊciele
i w szpitalu. Tym ró˚aƒcem, jak mi∏osierny Samarytanin, namaszcza ka˚dego zranionego, którego napotka na swej drodze.
Ró˚aƒcem sp∏aci wiele d∏ugów. Ró˚aƒcem napoi wielu spragnionych, przyodzieje wielu nagich, podniesie upad∏ych
i wska˚e drog´ zagubionym. Za sprawà
modlitwy ró˚aƒcowej sprawi, ˚e rozstàpi
si´ morze, które znajduje si´ na drodze do
wolnoÊci osób i rodzin, zniewolonych
i przeÊladowanych przez wspó∏czesne z∏o.
Z ró˚aƒcem w r´ku b´dzie w stanie powiedzieç ka˚demu, kto szuka pomocy, ˚e
mo˚e mu okazaç pomoc, ˚e ma w∏aÊciwy
lek, ˚e ma odpowied˝, gdy inni jej mieç
nie b´dà, ˚e zna drog´, której inni dostrzec
nie potrafià. Cz∏owiek, który si´ modli,
zawsze ma czym si´ podzieliç z innymi.
Jest jak mi∏osierny dobroczyƒca, który
buduje nowy Êwiat.
Drugim naszym znakiem na drodze
Êwi´toÊci jest Pismo Âwi´te. My jesteÊmy tymi podró˚nymi, którzy korzystajà
z mapy, która w ka˚dym momencie ˚ycia,
wskazuje gdzie obecnie si´ znajdujemy
i kim jesteÊmy. Tymczasem cz∏owiek,
który si´ nie modli, nie ma wiary. Cz∏owiek bez wiary jest jak podró˚ny, któremu skradziono dokumenty, który nie potrafi udowodniç swojej to˚samoÊci. Jemu
nikt nie mo˚e wierzyç, stàd jego izolacja.
Nie mo˚e przekroczyç granicy, bo na
ka˚dym przejÊciu zostanie zatrzymany.
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Jego dalszej drodze muszà towarzyszyç
wielkie trudnoÊci. Bardzo trudno poruszaç
si´ cz∏owiekowi bez dokumentu to˚samoÊci, zarówno na dworcu kolejowym jak
i w porcie lotniczym. Podobnie te˚ musi
czuç si´ cz∏owiek, który utraci∏ swojà to˚samoÊç chrzeÊcijanina, tj. drog´ Êwi´toÊci.
Nam, wierzàcym, w codziennej drodze
naszego ˚ycia, towarzyszà modlitwy
i S∏owo Bo˚e.
Utrudzony i obcià˚ony cz∏owiek korzystajàc z mocy modlitwy i S∏owa, wypoczywa, by ponownie odzyskaç si∏y
i kontynuowaç swojà podró˚, którà stanowi ˚ycie. S∏owo jest lampkà na drodze,
si∏à duszy, odpowiedzià na wszystkie sytuacje. To jest bowiem S∏owo naszego
Pana, którego obraliÊmy jako swojego
Nauczyciela, a On jest jedynà Drogà i jedynà Prawdà.
Na naszej drodze Êwi´toÊci sà sakramenty spowiedzi i Eucharystii. Spowied˝
nie jest gwarancjà, ˚e wyrzekniemy si´
grzechu lub odzwyczaimy si´ od grzechu.
Niekiedy bronimy si´ stwierdzeniem, ˚e
przyzwyczailiÊmy si´ do jakiegoÊ grzechu. To jest w∏aÊnie to, o czym mówi
Matka: „Wyrzeknijcie si´ grzechu”. Do
tego jest nam potrzebna szczególna ∏aska,
która najcz´Êciej jest darowana przez post
i czuwanie.
Cz´sto nasz program powoduje, ˚e
znajdujemy si´ w konflikcie z otoczeniem, z uwagi na odmiennà mentalnoÊç.
Nasza droga staje si´ wtedy problemem
dla Êrodowiska, a dla nas krzy˚em. To jest
droga Jezusa. Choroby, niesprawiedliwoÊç, ubóstwo, z którym si´ nie godzimy
i niesprawiedliwoÊç, której nie akceptujemy, przysparzajà nam codziennie wiele
cierpieƒ i bólu. Jezus wszystko przemieni
w wielkà radoÊç i nasze zwyci´stwo. Pragn´ przywo∏aç na pami´ç Êw. Franciszka,
który onegdaj zszed∏ z konia, aby uÊciskaç
i uca∏owaç tr´dowatego, od którego wczeÊniej stale odwraca∏ wzrok. Przez ca∏e
swoje pó˝niejsze ˚ycie podkreÊla∏, ˚e od
tamtego momentu nigdy wi´cej nie odczuwa∏ nieprzyjemnych zapachów.
Obrzydzenie ustàpi∏o miejsca poczuciu
wielkiego szcz´Êcia i radoÊci, gdy˚ w tr´dowatym spotka∏ Jezusa i Jego samego
obdarzy∏ poca∏unkiem.
JesteÊmy w sercu okresu Wielkiego Postu. Kontynuujmy rozwa˚ania M´ki
Chrystusa. Niech post i pokuta nie b´dà
dla was m´czarnià i powodem do zdenerwowania, lecz ˝ród∏em radoÊci. Jezus i Jego Matka sà blisko nas na naszej drodze
ku Êwi´toÊci.

W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – za ca∏y KoÊció∏,
aby w okresie Wielkiego Postu pojedna∏
si´ z Ojcem w sakramencie spowiedzi
Êwi´tej, a wi´c o powrót naszych braci do
Ojca; – o powodzenie naszego tegorocznego Zjazdu. Aby ka˚da wspólnota odnalaz∏a
swojà to˚samoÊç, rozpozna∏a swojà, jak˚e
wa˚nà misj´ w KoÊciele i by wytrwale ˚y∏a or´dziami; – za Ojca Âwi´tego, biskupów i kap∏anów, zakony m´skie i ˚eƒskie,
aby przez swojà mi∏oÊç i oddanie wp∏yn´∏y
na wzrost Êwi´toÊci naszego pokolenia. Za
ewangelizacj´ i nawrócenie wszystkich,
szczególnie wspó∏czesnej Europy.
Drodzy moi bracia, czytajàc to or´dzie, ws∏uchuj´ si´ w drogi g∏os Matki
i modl´ si´ za ka˚dego z was, abyÊcie wytrwale ˚yli or´dziami i coraz bardziej anga˚owali si´ w nasz apostolat. Wszystkich
was pozdrawiam i modl´ si´ za was,
oddany wam o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem.
Konferencja 2 (cd) – piàtek, 26.08.05 r.

Bycie przemienionym
w Jezusa
Osoba przemieniona w Jezusa Chrystusa niesie w sobie obraz Boga Ojca
w ca∏ej jasnoÊci i pe∏ni. Ludzie w sposób
spontaniczny na Êw. Franciszka z Asy˚u
mówili: drugi Chrystus. Taka weryfikacja
powinna byç w ka˚dym z nas. Tak, jak
s∏yszeliÊmy ta przemiana wewnàtrz nas,
transformacja eucharystyczna, jest podstawà dla wszystkich innych przemian.
OczywiÊcie w nas i przez nas. Ojciec
Âwi´ty mówi, ˚e Cia∏o i Krew Chrystusa
zosta∏y nam dane, abyÊmy my sami zostali przemienieni. My sami musimy stawaç
si´ Cia∏em Chrystusa. Jego dynamika nas
przenika i od nas oczekuje g∏oszenia i rozszerzania tej mi∏oÊci na ca∏y Êwiat, tak,
aby Jego mi∏oÊç sta∏a si´ dominujàca na
Êwiecie. Tak, jak s∏yszeliÊmy wczeÊniej,
patrzàc od zewnàtrz gwa∏ty i zachowania
brutalne przemieniajà si´ w mi∏oÊç, która
zwyci´˚a. My nie zostaliÊmy wezwani,
aby wejÊç w jakàÊ patologi´. ZostaliÊmy
wezwani, aby zwyci´˚yç patologi´, zwyci´˚yç ból, zwyci´˚yç agresywnoÊç z∏a,

aby zwyci´˚yç Êmierç, sprawiaç, aby dobro zatryumfowa∏o. To nie mo˚e si´ zdarzyç, je˚eli nie b´dziemy wychodziç naprzeciw z∏u z mocà Ducha Âwi´tego.
Wczoraj mówiliÊmy o sprawiedliwoÊci ludzkiej i sprawiedliwoÊci Boskiej.
MówiliÊmy o tym, aby nigdy nie osàdzaç,
poniewa˚ Bóg nikogo nie sàdzi. Ka˚dy
w wolnoÊci sàdzi samego siebie: albo akceptuje nieskoƒczonà Bo˚à mi∏oÊç, albo jà
odrzuca i w ten sposób si´ pot´pia. ZostaliÊmy wezwani, aby byç sprawiedliwymi,
poniewa˚ Jezus jest sprawiedliwy. Kiedy
stajemy si´ sprawiedliwymi w Jezusie
Chrystusie? Wtedy, gdy jesteÊmy gotowi
byç barankami ofiarnymi, niepokalanymi,
wiernymi sprawiedliwoÊci Bo˚ej w naszych próbach, w naszym umieraniu.
Wtedy i w tym tryumfuje ˚ycie Bo˚e.
Osoba, która decyduje si´ ca∏kowicie na
przemian´ i chce pójÊç za Jezusem a˚ do
koƒca, w jakiÊ sposób rozbija wszystkie
mury swojego wn´trza, poniewa˚ to Bóg
te mury rozbija. Cuda, które mo˚emy zobaczyç w Dziejach Apostolskich, to fakty
mocy, które rozbijajà mury serca, niszczà
wszystkie przeszkody, niszczà mury wi´zienia, poniewa˚ Bóg, Jezus Chrystus ˚ywy dzia∏a∏ w Aposto∏ach. Je˚eli pozwolimy aby Jezus do g∏´bi wszed∏ w nas, w to,
co wydaje si´ niemo˚liwe, w miejsca
gdzie króluje Êmierç, szatan, to On Swojà
mocà zniszczy to wewnàtrz naszej duszy.
Poprzez nas b´dzie unicestwia∏ z∏o na
Êwiecie i w ten sposób b´dà si´ oddzielaç
ciemnoÊci od Êwiat∏a. To jest misja Jezusa
Chrystusa, taka by∏a misja Aposto∏ów, taka jest misja ka˚dego z nas.
Aby ˚yç tà przemianà musimy si´
zdecydowaç na wyjÊcie z niewoli. Problem niewoli jest wewnàtrz nas: zale˚noÊç, s∏aboÊç, ˚e w jakiÊ sposób jesteÊmy
osaczeni si∏ami z∏a. Tymczasem trzeba
daç ca∏e to wolne miejsce Bogu. Ta ró˚nica mi´dzy byciem w niewoli, a byciem
w wolnoÊci Bo˚ej jest napi´ciem ca∏ego
wszechÊwiata. W Ksi´dze Rodzaju w rozdziale 50 jest mowa o Józefie z Egiptu i jego braciach. Bracia jego nosili w sobie poczucie winy z powodu tego, co zrobili
wzgl´dem niego. Od czasu do czasu to poczucie winy wyp∏ywa∏o na wierzch.
Chcieli si´ w jakiÊ sposób uwolniç od tego,
chcieli osiàgnàç pokój, ale taki, który oni
chcieli mieç wzgl´dem Józefa i uciekali
si´ do k∏amstw. Pewnego dnia opowiadajàc Józefowi k∏amstwo mówià: oto twoi
niewolnicy. A Józef odpowiedzia∏: nie bójcie si´. Czy˚ ja jestem na miejscu Boga?
Wy niegdyÊ knuliÊcie z∏o przeciwko mnie,
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Bóg jednak zamierzy∏ to jako dobro, ˚eby
sprawiç to, co jest dzisiaj, ˚e prze˚y∏ wielki naród. Teraz wi´c nie bójcie si´: b´d´
˚ywi∏ was i dzieci wasze.
Tutaj sà dwie cz´Êci bardzo jasne:
cz∏owiek grzesznik rzuca si´ w niewol´,
a wewnàtrz nas dzia∏ajà mechanizmy,
które nas do tego pchajà i w tym utrzymujà. Jest to coÊ takiego jak prostytucja,
bo adorowanie idoli jest zdradà Boga.
Z drugiej strony sprawiedliwy Józef okazuje si´ sprawiedliwy i pokazuje drog´
Bo˚à, otwierajàc drog´ do przemiany
swoich braci. Ten naród pewnego dnia
zostaje doprowadzony do Ziemi Obiecanej. Ale, jak pami´tacie, w drodze do Ziemi Obiecanej, naród bardzo cz´sto chcia∏
wróciç do niewoli egipskiej, aby si´ najeÊç. To sà w∏aÊnie pokusy, które tkwià
w ka˚dym z nas. Nikt nie mo˚e ich w sobie zwalczyç, je˚eli si´ ca∏kowicie nie
ofiaruje Bogu, aby Jezus móg∏ w tym
cz∏owieku wype∏niç zbawienie.
WyjÊcie z niewoli oznacza zrzucenie
naszej zniszczalnoÊci, wszystkich naszych mechanizmów obronnych, wszystkiego tego co trzyma nas w niewoli.
Spójrzcie dobrze na swoje myÊli, pragnienia, uczucia. Je˚eli nie jesteÊmy wolni dla Boga, wtedy szatan ma bardzo ∏atwà prac´, gdy˚ dotyka zawsze tego co
nam si´ podoba, i tym sposobem pozwalamy mu wejÊç w nas. Wtedy mo˚e dzia∏aç jak chce.
Je˚eli wasze wn´trze jest wolne dla
Jezusa Chrystusa, je˚eli wasze uczucia,
pragnienia i myÊli sà wolne dla Niego,
wtedy jesteÊcie niezniszczalni w duszy,
bo taki jest sens chrztu. To jest ta ∏aska,
którà otrzymaliÊcie w czasie chrztu Êwi´tego. Poprzez waszà decyzj´ ca∏kowitego
oddania si´ Jezusowi Chrystusowi ta ∏aska staje si´ czynnà, dzia∏ajàcà – tak, jak
mówi∏ papie˚ Benedykt. B´dàc przemienieni w Jezusa Chrystusa ubieracie si´
w niezniszczalnoÊç. Dusza przybiera dzia∏anie Ducha Âwi´tego. I tak, jak natura na
wiosn´ ubiera si´ na nowo i staje si´ pi´kna, tak samo i dusza ofiarowana Bogu
otrzymuje wszechmoc. Wszechmoc ta
sprawia, ˚e dusza si´ odradza i w Duchu
Âwi´tym jest ciàgle poruszana mocà Bo˚à, oczywiÊcie kiedy jest otwarta na
wspó∏prac´ z Bogiem. Dusza, która si´ zanurzy po raz pierwszy naprawd´ g∏´boko
w Boga, nie chce powróciç, poniewa˚ ˚ycie z Bogiem i w Bogu jest pe∏ne, jest
pi´kne. Nic w tym Êwiecie nie liczy si´,
nie jest wi´ksze i wa˚niejsze, aby za tym
pójÊç zostawiajàc Boga.

Jest takie or´dzie dane siostrze Faustynie, która by∏a przej´ta powstaniem
nowego zgromadzenia, za∏o˚eniem nowego domu. Przejmowa∏a si´ tym, kto nim
si´ b´dzie zajmowa∏, skàd wziàç pieniàdze na utrzymanie, to czym wszyscy si´
przejmujà je˚eli chodzi o p∏acenie nale˚noÊci. Jezus mówi jej: zapewniam ci´, ˚e
b´dziesz mia∏a takie sta∏e dochody, które
wystarczà na utrzymanie. Twoim zadaniem jest ca∏kowite zaufanie w Mojà dobroç. A Moim zadaniem jest to, aby daç ci
wszystko, czego b´dziesz potrzebowaç.
Jest to zadanie wzajemnej wspó∏pracy. Ty
zajmij si´ Mnà, pok∏adaj ca∏kowite zaufanie we Mnie, a Ja b´d´ si´ zajmowa∏ tym,
abyÊ mia∏a wszystko czego ci potrzeba. Ja
stan´ si´ podleg∏ym twojemu zaufaniu. Je˚eli twoje zaufanie b´dzie wielkie Moja
szczodroÊç nie b´dzie mieç granic. Taka
droga ca∏kowitego zaufania jest podstawà
dla duszy. Jest podstawà tego, co powiedzia∏em na poczàtku, ˚e chcemy dojÊç do
spe∏nienia si´ obietnic Bo˚ych dla nas, ˚e
chcemy byç narz´dziem wype∏nienia si´
obietnic Bo˚ych dla Êwiata.
Âwi´ty Pawe∏ mówi:,, nie ˚yj´ wi´cej
ja, ale ˚yje we mnie Chrystus”. Dlatego ja
nie mog´ ju˚ wi´cej ˚yç dla siebie, ale dla
Chrystusa. Kiedy jesteÊmy w takim stanie, Jezus mo˚e nam daç swojego Ducha
tak jak Go da∏ aposto∏om i mo˚e nas wys∏aç mówiàc: Id˝cie na ca∏y Êwiat. Nie
mo˚e daç swojego Ducha takiej duszy,
która ca∏y dzieƒ kr´ci si´ wokó∏ siebie,
zajmuje si´ sama sobà. Jaki pracodawca
chcia∏by mieç takà osob´, która zajmuje
si´ tylko sobà a nie pracà? To sà prawa
ogólne. Dlatego nasza duchowoÊç, nasza
g∏´bia musi byç dyspozycyjna dla ˚ycia
dla Jezusa i byç gotowà na dzia∏anie Ducha Jezusa w nas a nie na dzia∏anie naszego, w∏asnego ducha. A teraz powiedzcie
mi, czy mo˚na byç otwartym na takie
dzia∏anie, jeÊli si´ nie jest ofiarowanym,
oddanym?
Dlaczego wi´c trzeba byç oddanym?
Bo nie mo˚na zwyci´˚yç ducha z∏a, który
dzia∏a wokó∏. Mo˚na go zwyci´˚yç tylko
wtedy, je˚eli twoja mi∏oÊç przewy˚szy
agresywnoÊç i przemienia jà. Zobaczcie:
nasza Êmierç jest strasznà agresjà dla naszego organizmu. Upokorzenia, które
spotykajà nas od innych sà agresjà wzgl´dem tej osoby i sà ˝ród∏em wielu ran, które nosimy. Mi∏oÊç do Chrystusa przewy˚sza t´ agresywnoÊç. Nie jest wa˚ne wtedy,
aby byç agresywnym, ale ˚eby byç jedno
z Chrystusem. Nie pozwala tej agresji,
aby nas zrani∏a. JesteÊmy wtedy ochrania-

ni przez Ducha Âwi´tego. I tak, jak mówi
Papie˚ przekszta∏cany jest gwa∏t w mi∏oÊç. Dlatego ˚ycie takie oznacza bycie
przemienionym, oznacza przemienianie
Êwiata. Bez tego dzia∏ania, które nas przemienia w Chrystusa, dzia∏anie KoÊcio∏a
jest ideologià, ceremonià. Ceremonia jest
wa˚na, ale niewystarczajàca, je˚eli nas nie
przemienia w Chrystusa.
Dlatego zatrzymamy si´ teraz na tryumfie Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej. Mo˚ecie wiedzieç, ˚e nie chodzi o jakàÊ rzecz magicznà. Je˚eli by∏aby to jakaÊ
rzecz magiczna cz∏owiek by∏by niewolnikiem. Nie by∏aby zaanga˚owana jego wolnoÊç, jego dostojeƒstwo. Cz∏owiek nie
móg∏by jaÊnieç tym obrazem Boga, którym jest jako dziecko Bo˚e. Tryumf Niepokalanego Serca Matki Bo˚ej przechodzi
poprzez tryumf mego serca, poprzez mnie,
który oddaj´ si´ do dyspozycji Maryi. Ona
mnie przygotowuje i jako Niepokalana
Matka ochrania mnie, aby oddaç mnie doskona∏ego Jezusowi Chrystusowi, a Jezus
mnie przemienia. To jest droga tryumfu
˚ycia nad Êmiercià. Ju˚ s∏yszeliÊcie, ˚e Ojciec Âwi´ty mówi o przemianie Êwiata, to
samo, co mówi Pismo Âwi´te. Czy mo˚ecie w to uwierzyç? Mo˚na w to wierzyç
tak, jak w jakàÊ opowieÊç. Ja wam radz´
abyÊcie si´ zdecydowali wejÊç i osiàgn´li
cel, bo ca∏a reszta to zabawki. Mo˚na to
porównaç do osoby wyje˚d˚ajàcej na wakacje, która bierze ze sobà ksià˚k´, aby jà
przeczytaç, mogà to byç nawet or´dzia
dane ró˚nym widzàcym. Potem mówi, no
jest to dobre i nic wi´cej. Ale nie o to chodzi, to nie wystarcza. My mamy potrzeb´
byç przemieniani w osoby szcz´Êliwe, zrealizowane w Bogu, aby powiedzieç Êwiatu: oto produkt Jezusa Chrystusa.
Dlatego wzywam was do podj´cia tej
decyzji: szczodrej, hojnej, zdecydowanej,
progresywnej. Ja gdybym móg∏ wróciç do
poczàtku mojego ˚ycia, uczyni∏bym od
razu ten wybór. MyÊl´, ˚e móg∏bym zrobiç wi´cej, ale w tym momencie musz´
wyjÊç z tego punktu i dopiero teraz. My
teraz tutaj zgromadzeni musimy zaczàç
od tego momentu, od tej godziny, tak, jak
mówi Papie˚: to jest godzina, to jest czas.
I kiedy zdecydujecie si´ w waszym wn´trzu wtedy przed wami otworzà si´ drogi.
Cz´sto m∏odzi mówià: nie wiem jaka
jest wola Boga dla mnie i ca∏e ˚ycie przechodzà pytajàc si´ o nià. A na Boga trzeba si´ zdecydowaç wewnàtrz i pozwoliç
Mu, aby On otworzy∏ drog´, aby On móg∏
dzia∏aç. Dlatego módlcie si´, abyÊcie mogli odczuç Jezusa w waszym wn´trzu,
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dajcie Mu ˚ycie. Je˚eli ktoÊ jest przewidziany do ma∏˚eƒstwa, Bóg go nie wyÊle
do zakonu i na odwrót. Bóg nikogo nie poprowadzi b∏´dnà drogà tego bàd˝cie pewni. Je˚eli wy si´ nie oddacie, nie ofiarujecie si´ Bogu, On nie mo˚e wami kierowaç.
Jutro b´dziemy zg∏´biaç kroki, które trzeba prze˚yç do podj´cia decyzji. Amen

Serwis Rodzinny
S∏uchaç or´dzi
Matki Bo˚ej (cd)
Czy podobajà si´ wam te or´dzia? Nie
bardzo? Przytocz´ jeszcze jedno or´dzie:
„Drogie dzieci, wzywam was do modlitwy
teraz, kiedy szatan jest silny i chce opanowaç jak najwi´cej dusz. Módlcie si´, drogie
dzieci i miejcie wi´cej zaufania do mnie, bo
jestem tutaj, aby wam pomóc i poprowadziç
was nowà drogà ku nowemu ˚yciu. Dlatego, drogie dzieci, s∏uchajcie i ˚yjcie tym co
wam mówi´, bo jest to dla was wa˚ne, ˚ebyÊcie pami´tali moje s∏owa i wszystko to co
wam mówi∏am kiedy nie b´d´ ju˚ z wami.
Wzywam was, abyÊcie gruntownie odmienili wasze ˚ycie i zdecydowali si´ na nawrócenie nie s∏owami lecz ˚yciem. Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Jadàc do Medziugorja tak naprawd´
to jedziemy do Nieba. Pielgrzymka ma
poprowadziç wszystkich do Nieba, bo
Matka tego pragnie. Miejcie wi´cej zaufania w tej podró˚y do Medziugorja i do
Nieba, bo Matka jest tutaj, by wam pomóc.
Pielgrzymka do Medziugorja to nowa droga, ku nowemu ˚yciu, ku Bogu, aby Jezusa uznaç za Pana i Zbawiciela. Tam gdzie
cz∏owiek mówi: Jezus jest Panem ˚ycia,
tam szatan nie ma dost´pu. Zauwa˚my, ˚e
szatan mówi – wiem kim jesteÊ Âwi´ty Bo˚y, ale nigdzie w Ewangelii nie powiedzia∏
– Jezus jest Panem, bo on nigdy nie uzna
Jezusa za Pana. Matka Bo˚a chce nas doprowadziç do tego, aby Bóg sta∏ si´ centrum naszego ˚ycia, abyÊmy oddali Mu
nasze ˚ycie, abyÊmy obwo∏ali Go Panem
i Królem i wtedy b´dziemy uratowani.
Pielgrzymka do Medziugorja ma s∏u˚yç
temu, aby ludzie otrzymali nowe ˚ycie.
A kto daje to nowe ˚ycie? – Jezus, Zbawiciel. Dlatego, drogie dzieci, s∏uchajcie, s∏uchajcie. Jedziemy po to, ˚eby s∏uchaç. Tak
nas Pan Bóg stworzy∏, ˚e mamy jedne
usta, dwoje uszu, czyli, aby dwa razy wi´cej s∏uchaç ni˚ mówiç. Mo˚e na tej pielgrzymce ludzie majà si´ nauczyç s∏uchaç.

I jeszcze jedno or´dzie, które otworzy∏em w Medziugorju w ostatnim tygodniu
pa˝dziernika 2005r. na Górze Objawieƒ.
Poprosi∏em Matk´ Bo˚à, bo mia∏em bardzo du˚o osobistych znaków zapytania
w zwiàzku z podj´ciem pewnych decyzji
w pracy. Tak prosi∏em Matk´ Bo˚à: Matko Bo˚a, powiedz mi, daj mi jakieÊ s∏owo.
I wyobra˝cie sobie co otworzy∏em? „Drogie dzieci, jestem z wami i raduj´ si´ darem Wszechmogàcego, ˚e mog´ przebywaç z wami, pouczaç was i prowadziç drogà doskona∏oÊci. Dzieci pragn´, abyÊcie
byli przepi´knym bukietem, który chc´ podarowaç Bogu na dzieƒ Wszystkich Âwi´tych. Wzywam was do otwarcia si´ i ˚ycia
na wzór Êwi´tych. KoÊció∏, który jest naszà
Matkà, wybra∏ ich, aby byli dla was zach´tà w waszym codziennym ˚yciu. Dzi´kuj´,
˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
By∏o to dla mnie du˚e prze˚ycie, poniewa˚ za kilka dni mia∏a byç uroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych. Wtedy bardzo mocno zobaczy∏em dwie rzeczy:
Âwi´tych obcowanie i program wychowawczy. Pielgrzymujemy do Nieba, aby
byç we wspólnocie Êwi´tych. Matka Bo˚a
chce nam w tym pomóc, abyÊmy weszli do
Nieba, abyÊmy ˚yli we wspólnocie Êwi´tych. Przy okazji tak si´ z∏o˚y∏o, ˚e mam
w centrum ∑odzi „Ognisko Bo˚ego Pokoju”, gdzie sà bardzo biedne kamienice i my
jesteÊmy w Êrodku tej biedy. Jest ju˚ kaplica z NajÊwi´tszym Sakramentem z adoracjà wieczystà przez ca∏y czas: dzieƒ i noc.
Przychodzi tam obecnie oko∏o 30 dzieci.
We wrzeÊniu prze˚y∏em wielkà s∏aboÊç,
wielkà bezradnoÊç. Po takich dwóch obozach pod namiotami z tymi dzieçmi, gdzie
bardzo du˚o zobaczy∏em ich n´dzy i zranieƒ, poczu∏em si´ bardzo bezradny, w∏aÊciwie prze˚y∏em takà wielkà bezsilnoÊç.
Opad∏y mi r´ce, myÊla∏em: tym dzieciom
w∏aÊciwie nie da si´ pomóc. Zastanawia∏em si´ w jakim kierunku pójÊç, co tam powinniÊmy robiç. Prosz´ sobie wyobraziç
w tym zdaniu z or´dzia otrzyma∏em program. Jestem z wami – czyli najwa˚niejsze
or´dzie, aby tam byli ludzie, którzy tak jak
Matka NajÊwi´tsza b´dà kochali, aby
w tym „Ognisku” po prostu by∏y osoby.
„Raduj´ si´ darem Wszechmogàcego, ˚e
mog´ przebywaç z wami”. A wi´c w rodzinie, w takim ognisku najwa˚niejszym
punktem programu to jest obecnoÊç ojca,
matki, wychowawcy, oboj´tnie jak go nazwiemy, ciocià, wujkiem, bratem, siostrà,
aby tylko byç, tak jak Matka NajÊwi´tsza
z nami. „Pouczaç was”, a wi´c przez przebywanie, pouczaç. Jedzàc posi∏ek pouczaç,

przygotowujàc obiad jest czas na rozmowy
mo˚na pouczaç, grajàc w pi∏k´, jest sala
gimnastyczna mo˚na pouczaç. Wi´c nie
przy biurku, nie w zorganizowanej grupie,
ale tak jak w domu rodzinnym. ObecnoÊç,
mi∏oÊç, pouczanie. I prowadziç drogà doskona∏oÊci. A wi´c wspinanie si´, pokazywanie co jest dobre, dawaç przyk∏ad, wziàç
za r´k´ i prowadziç ku temu, co màdrzejsze, co lepsze, co pi´kniejsze, bardziej do
Boga. „Dzieci, pragn´, abyÊcie byli przepi´knym bukietem, który chc´ podarowaç
Bogu na dzieƒ Wszystkich Âwi´tych”.
Na koniec, kochani, takie podsumowanie. Pielgrzymka wymaga bardzo wiele
wysi∏ku, wiele trzeba zorganizowaç rzeczy,
wy najlepiej o tym wiecie, trzeba dopiàç
wszystko w ka˚dym szczególe. W Odnowie w Duchu Âwi´tym spotka∏em si´ kiedyÊ z takim opowiadaniem, nie wiem czy
autentyczne, czy zbudowane ku pouczeniu.
Mianowicie pewien proboszcz bardzo lubi∏
procesje Eucharystyczne. Bardzo si´ starannie do nich przygotowywa∏. Wszystko
by∏o dopracowane w ka˚dym szczególe,
ministranci, dzwonki, feletrony, poduszki
z ró˚nymi religijnymi emblematami, figurkami, z ró˚aƒcami. Wyçwiczone wszystko
super. Pewnego razu, kiedy procesja znakomicie przygotowana ju˚ wyruszy∏a, ministrant ciàgle szarpie proboszcza za r´kaw.
On go jakoÊ uspokaja∏, ale w koƒcu nie wytrzyma∏ i pyta si´: „Co chcesz?”. „Zapomnia∏ ksiàdz w∏o˚yç do monstrancji Pana
Jezusa” – odpowiedzia∏ ministrant. „Znowu zapomnia∏em o jakimÊ szczególiku”.
Wi´c, moi kochani, w ca∏ym tym wielkim przygotowywaniu pielgrzymki, najwa˚niejsze, aby nie zapomnieç o tym najwa˚niejszym szczególiku: co Matka Bo˚a
mówi. Nieraz mo˚e warto zrezygnowaç
z ró˚nych atrakcji, szczególików, aby nie
zapomnieç o tym – co Matka Bo˚a chce
nam powiedzieç. Ja pasterz, przewodnik
wioz´ te owieczki, musz´ im pomóc, ˚eby
one us∏ysza∏y, ˚e Matka Bo˚a im mówi:
„Drogie dziecko, mi∏oÊcià osiàgniesz
wszystko nawet to, co si´ wydaje tobie niemo˚liwe, konflikt w rodzinie, naucz si´ przebaczaç, odkryj Eucharysti´, odkryj Bibli´.
Drogie dzieci, Biblia niech b´dzie w waszym domu na widocznym miejscu. Po∏ó˚cie Bibli´ na widocznym miejscu, aby wam
si´ przypomina∏a, rzuca∏a w oczy, abyÊcie
jà czytali. Módlcie si´, módlcie si´, módlcie
si´”. Wioz´ te owieczki, aby us∏ysza∏y
w tym zagubionym Êwiecie, na tej pustyni
T´, którà Pan Jezus da∏ nam za Matk´, bo
Ona ma plan uratowania Êwiata. Amen.
ks. Eugeniusz Âpio∏ek
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ECHO Echa
Czcigodna Redakcjo,
Od pewnego czasu otrzymuj´ regularnie egzemplarze Echa wysy∏anego do
Brasilii na adres: SERVOS DA RAINHA,
Cx. p. 02576 – BRASÍLIA – DF.
To Ks. Reinaldo dosy∏a mi to pisemko.
On sam, obecnie emerytowany ju˚ pracownik Banco do Brasil, zawdzi´cza
swoje nawrócenie i swój rozwój duchowy
Królowej Pokoju z Medziugorje. Dziesiàtki razy by∏ z pielgrzymami w Medziugorje. Zna tamte Êcie˚ki jak ma∏o kto.
Obecnie jest on te˚ dyrektorem „Radio
Maryja” z siedzibà w stolicy Brasília. To
mnie by∏o dane dopuÊciç go i wyÊwi´ciç
na Kap∏ana, na terenie Diecezji Luziania –
GO, gdzie przez przesz∏o 15 lat by∏em jej
pierwszym ordynariuszem.
Obecnie, jako biskup-emeryt, franciszkanin OFMConv, d˝wigajàcy 76 latek na
grzbiecie, jestem ju˚ drugi rok misjonarzem w centrum Amazonii, w JURU’A,
gdzie przez ponad 14 lat nie by∏o kap∏ana
rezydujàcego w parafii. Sytuacja jest
trudna. W moim miasteczku liczàcym ok.
5000 ludnoÊci, dzia∏a 10 obecnoÊci protestanckich, usi∏ujàcych przyciàgnàç do
siebie jak najwi´kszà liczb´ wyznawców.
Wierni, którzy jeszcze nale˚à do KoÊcio∏a Katolickiego, zatracili w ogromnej
mierze poczucie grzechu. Udzia∏ w spowiedzi, mo˚na powiedzieç: zerowy! Nie
pomagajà s∏owa zach´ty i goràce apele.
MoralnoÊç bardzo swoista. Staram si´
modliç za ten mój lud. Prosz´ innych
o modlitwy. Wiem, ˚e wielu mnie wspomaga modlitwà i mo˚e tak˚e pokutà. Ale
potrzeba jest ciàgle wielka! Stàd, gdy
w 216 numerze Echa zobaczy∏em temat
„Margaretki” za przysz∏ych kap∏anów
itd., pomyÊla∏em sobie zaraz, ˚e musz´
te˚ spróbowaç skorzystaç – wraz z mojà
sytuacjà misyjnà – z nadarzajàcej si´ okazji! A nu˚ „margaretki” zechcà si´ posypaç tak˚e w moim kierunku! A mo˚e
wÊród „margaretek” zaplàta∏aby si´ jakaÊ
„stokrotka”! Im wi´cej, tym lepiej!
W czasach mojej m∏odoÊci zwyk∏o si´
mawiaç: „herbaty i modlitwy nigdy nie za
du˚o!”. Herbat´ mo˚emy zostawiç na boku, ale modlitwy z pewnoÊcià nigdy nie
b´dzie za du˚o...
Niniejszym sk∏adam mój apel, z nadziejà, ˚e ktoÊ nada mu w∏aÊciwy kierunek,
wskazujàc pole „margaretek” czy „stokro-

tek”... Niech Bozia wynagrodzi stokrotnie
tym, którzy zechcieliby zaanga˚owaç si´
misyjnie. Z mojej strony, ju˚ od dziÊ ofiarowuj´ serdeczne b∏ogos∏awieƒstwo dla
przysz∏ych wspó∏pracowników mojej misji na Amazonii w Brazylii.
Augustyn Stefan Januszewicz, OFMConv. Biskup-emeryt z Diecezji Luziania
– GO, Misjonarz w Juruá – Amazonia
P.S. JeÊli ktoÊ chcia∏by odpowiedzieç
na niniejszy list, by∏bym wdzi´czny.
Nawszelki przypadek mój telefon i
adres: 55/97/3427-1004.
Frei AGOSTINHO, Rua Joao Bosco 01,
69520-000 JURU’A – AM Brasil

Od Redakcji
Najs∏ynniejszy
proboszcz Êwiata
w Polsce
Kim jest o. Jozo
Zovko – to wiedzà
wszyscy, którzy zetkn´li si´ z wydarzeniami w Medziugorju. Urodzi∏ si´
w Uzariçi, k/Sirokiego Brijegu, 19 marca
1941 r., w Êwi´to Êw. Józefa, w rodzinie
rolników sk∏adajàcej si´ z dziesi´ciorga
dzieci. Jedna z sióstr – Fabijana – jest zakonnicà. Ojciec Jozo studiowa∏ w Sarajewie, w Ljubljanie i w Grazu. Âluby zakonne z∏o˚y∏ w 1962 r., w Sirokim Brijegu, gdzie obecnie przebywa. 6 sierpnia
1967 r. zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana.
Jest cz∏owiekiem czynnym, energicznym, przedsi´biorczym, a jednoczeÊnie
g∏´boko duchowym i mistykiem. Podziwia Êw. Franciszka i mo˚e w∏aÊnie dlatego, ˚e tak bardzo go kocha, pragnie po∏àczyç i on anielski zapa∏ z ujmujàcà ∏agodnoÊcià, która przejawia si´ w ka˚dym jego
s∏owie i geÊcie.
Nazwano go „najs∏ynniejszym proboszczem Êwiata”, poniewa˚ by∏ proboszczem w Medziugorju, kiedy zacz´∏y
si´ tam objawienia i wzià∏ na siebie trudne zadanie ukierunkowania wiary parafian na ˚ycie sakramentalne oraz wyjaÊnienia najg∏´bszego religijnego i chrzeÊcijaƒskiego znaczenia or´dzi NajÊwi´tszej Maryi Panny.
Przezwano go te˚ „nowym Moj˚eszem”, ze wzgl´du na posiadany przezeƒ

charyzmat wstawiennictwa. Jego modlitwa wyp∏ywa z niezwykle g∏´bokiej, niezachwianej wiary. Sam mówi niewiele.
Kiedy ktoÊ przedstawia mu swoje k∏opoty
lub pokazuje ∏zy, zamyka na chwil´ oczy
i skupia si´ na modlitwie, wk∏ada r´ce,
b∏ogos∏awi... i znika.
Ojciec Jozo nie jest cz∏owiekiem
przeci´tnym i nigdy nie wypowiada
pró˚nych s∏ów. O wiele wi´kszà uwag´
poÊwi´ca poruszeniom Ducha ni˚ ha∏asowi s∏ów. Zdaje sobie spraw´, ˚e
wszelka pomoc pochodzi od Pana, wi´c
ku Panu wznosi modlitw´. Pami´tam jak
kiedyÊ pomodli∏ si´ za pewnà osob´,
a ona chcia∏a opowiedzieç mu jeszcze
coÊ wi´cej o swoim niepokoju. Ojciec
Jozo zdumiony spojrza∏ na nià: „Przecie˚ ju˚ si´ pomodliliÊmy! Musisz byç
dobrej myÊli”. Dla niego jest rzeczà
oczywistà, ˚e skoro przedstawiliÊmy Panu naszà proÊb´, powinniÊmy zapomnieç o wszelkim niepokoju.
Potwierdzenie znalaz∏a jego misja
„protektora”, wià˚àca si´ z samym znaczeniem jego imienia. Urodzony w dzieƒ
Êw. Józefa, Âwi´tego Protektora, pierwsze s∏owa, jakie us∏ysza∏ na potwierdzenie wypadków w Medziugorju, brzmia∏y:
„Ochroƒ dzieci”. Chwil´ pó˝niej widzàcy przybiegli do niego i proszàc mówili:
„Ojcze, obroƒ nas”. Du˚o pó˝niej,
w 1992 r., podczas odwiedzin u papie˚a
Jana Paw∏a II, Ojciec Âwi´ty Êciskajàc
mu mocno r´k´ powiedzia∏: „Ochraniaj
Medziugorje”.
Nadano mu przydomek „cierpiàcy
s∏uga Medziugorja”, nawiàzujàc do zastrze˚eƒ i wàtpliwoÊci, jakie ˚ywi∏ na poczàtku, nim przyjà∏ fakty, jak równie˚ do
cierpieƒ, których dozna∏, kiedy z tym
Êwi´tym miejscem rozdzieli∏y go najpierw wi´zienne kraty, a pó˝niej, gdy odzyska∏ ju˚ wolnoÊç, wyra˝ny warunek
w∏adz komunistycznych. Wreszcie, a˚
do dzisiaj, z powodu ró˚nych funkcji
i zadaƒ, jakie pe∏ni w s∏u˚bie prowincji
franciszkaƒskiej.
Uznano go za „najwierniejszego t∏umacza or´dzi Matki Bo˚ej”. G∏osi je jak ktoÊ,
kto przekazuje klejnot. Zdaje sobie spraw´ z wartoÊci tego, co ofiarowuje. Odwo∏uje si´ zawsze do Pisma Âwi´tego i do
widzàcych. P∏aszczem pokornego milczenia os∏ania natomiast to, co sam widzia∏
i s∏ysza∏. ∑atwo mo˚na jednak to wyczuç,
kiedy s∏ucha si´, jak opowiada o swoich
doÊwiadczeniach mistycznych; zdradza
go silne wzruszenie, ∏zy, które nap∏ywajà
mu do oczu i pobrzmiewajà w g∏osie.
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SpoÊród wielu nadanych mu przydomków najbardziej pasuje do niego zw∏aszcza jeden, który udziela mu niepowtarzalnego namaszczenia: „spowiednik wiary”.
Najwy˚szymi idea∏ami chrzeÊcijaƒskiej
duchowoÊci u jej poczàtków by∏y: dziewictwo i m´czeƒstwo. Ludzi, którzy doznawszy màk pozostali przy ˚yciu, nazywano „spowiednikami”. Zdobywali oni
niejako prawo g∏oszenia S∏owa. Ci, którzy mimo przeÊladowaƒ i màk sk∏adali
Êwiadectwo wiary, mogli z autorytetem
g∏osiç S∏owo.
Ojca Jozo uwi´ziono 17 sierpnia
1981 r. Powody? NienawiÊç komunistów
do wiary katolickiej i zazdroÊç wobec jego osoby da∏y poczàtek bezlitosnemu
przeÊladowaniu. W kraju, gdzie rzàdzi∏
re˚im komunistyczny, nie mo˚na by∏o
pozostaç oboj´tnym wobec chrzeÊcijaƒskiej wiosny, która z takà mocà rozkwita∏a w parafii w Medziugorju, a za którà
proboszcz wydawa∏ si´ ponosiç najwi´kszà odpowiedzialnoÊç. Ojciec Jozo nigdy
nie uleg∏ naciskom policji zmierzajàcym
do zniesienia Mszy Êw. w jego parafii.
Pewnego dnia, podczas Mszy Êw. „chytrzy s∏uchacze jego homilii” – których
trudno by∏oby nazwaç znawcami Pisma
Âwi´tego – dopatrzyli si´ w nich fa∏szywej aluzji. Przekr´cili s∏owa ojca Joza odnoszàce si´ do wyjÊcia Izraela z Egiptu,
przypisujàc im znaczenie polityczne.
CzterdzieÊci lat w´drówki Izraelitów
przez pustyni´ zosta∏y celowo b∏´dnie zinterpretowane jako czterdzieÊci lat rzàdów
komunistycznych w Jugos∏awii. Z∏o˚ono
doniesienie, skutkiem czego ojciec Jozo,
jako „wróg ludu”, zosta∏ osàdzony i nies∏usznie skazany na trzy i pó∏ roku wi´zienia. Ten niesprawiedliwy wyrok zosta∏
wydany 22 pa˝dziernika 1981 r.
W wi´zieniu nie zezwolono mu na odprawianie Eucharystii, na posiadanie
Biblii, czy na otrzymywanie listów
i przyjmowanie odwiedzin. Nic! Ca∏kowita samotnoÊç poÊród wszelakiej maÊci
przest´pców! Z powodu kompletnego odizolowania wszyscy myÊleli, ˚e przepad∏.
Sàdzono nawet, ˚e nie ˚yje. Dopiero widzàcym uda∏o si´ zdobyç o nim wieÊci.
Kiedy zdradzili si´ ze swoim niepokojem przed Matkà Bo˚à, NajÊwi´tsza Panienka odpowiedzia∏a: „Ojciec Jozo ˚yje.
Troszcz´ si´ o niego”. Liczne listy nap∏ywajàce g∏ównie z W∏och do prezydenta
Jugos∏awii, skróci∏y czas wyroku do pó∏tora roku. Ojciec Jozo, choç zazna∏
krzywd i tortur, nigdy o nich o wspomina.
Zamyka jedynie oczy i uÊmiecha si´

smutno. Nie mo˚na go d∏u˚ej wypytywaç! Âw. Franciszek mówi∏ o „tajemnicy
Króla”. To, co si´ zdarzy∏o, nale˚y do wewn´trznego sanktuarium duszy, zamkni´tego przebaczeniem, którego nikomu nie
wolno profanowaç.
Ojciec Jozo wyznaje, ˚e czuje si´ winny wobec Medziugorja, poniewa˚ nie od
razu uwierzy∏ i cz´sto powraca do wydarzeƒ z pierwszego okresu, które prze˚ywa∏ jako Êwiadek i osoba odpowiedzialna
za parafi´. Wobec nadzwyczajnych znaków oÊmiela si´ mówiç, ˚e „ich nie potrzebujemy”, poniewa˚ w KoÊciele mamy
ju˚ wszystko. Mamy S∏owo i Eucharysti´.
Co wi´cej mogliby daç nam widzàcy? Sàdz´, ˚e uda∏o mu si´ zrozumieç powód
pojawiania si´ znaków. U ostatnich pokoleƒ, dotkni´tych g∏´bokim kryzysem rodziny, które nie otrzyma∏y ani nie dawa∏y
mi∏oÊci i nie by∏y wychowywane w wierze, nasz j´zyk wiary nie znajduje odd˝wi´ku. Wiele osób, obarczonych wy∏àcznie gro˝bà i drwinà, potrzebuje zatem
b∏yskawicy, która zburzy fa∏szywe przekonania, tak jak kiedyÊ u bram Damaszku.
Stopniowo zaczynajà im spadaç ∏uski
z oczu i otwiera si´ przed nimi droga ku
∏asce wiary, modlitwie, nadziei, doÊwiadczeniu najwy˚szej mi∏oÊci.
Z drugiej strony, w KoÊciele zawsze dochodzi∏o do zjawisk mistycznych. Mistycyzm znajduje si´ w po∏owie drogi mi´dzy naturalnym a nadprzyrodzonym.
Wierzàcy widzi, jest Êwiadom i potrafi
wyraziç doÊwiadczenie Boga. Niektórzy
wierzàcy odznaczajà si´ bogatym ˚yciem
duchowym, ale nie potrafià uchwyciç tego, co dzieje si´ w ich wn´trzu i dlatego
nie mo˚na nazwaç ich mistykami. Pokora
oznacza nie gardziç znakami. MàdroÊç
oznacza, ˚e serce p∏onie wsz´dzie tam,
gdzie spotyka Êwiadków Bo˚ego dzie∏a.
Nie zapominajmy te˚, ˚e, jak mówi ojciec
Jozo: „Poprzez b∏ogos∏awieƒstwo uczymy
si´ sk∏adaç nasze ˚ycie w Bo˚e r´ce”.
Pokój nam wszystkim.
Victoria Trivino, Osc.
P.S.
Pobyt o. Jozo Zovko w Polsce jest planowany w dniach od 1–10 czerwca. Prosimy
organizatorów o zg∏aszanie grup autokarowych na wszystkie spotkania z Ojcem do Redakcji. Wszystkich, prosimy o przygotowanie
duchowe i wsparcie modlitewne.
25 czerwca 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.

20 maja 2006 r. sesja kommemoracyjna
o Kunegundzie Siwiec, prowadzona przez
Karmelitaƒski Instytut DuchowoÊci w Krakowie. Rozpocz´cie Mszà Êw. o godz. 9.00 w koÊciele Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18,
Kraków. Zainteresowanych ma∏à drogà dzieciƒstwa duchowego serdecznie zapraszamy.

OBORY 2006
„Mocni i zjednoczeni w wierze
na Piotrowej Skale Êwiadczymy
o Chrystusie” (por. Mt 16,18).
OO. Karmelici z sankt. Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach serdecznie zapraszajà na
VII Ogólnopolski Wieczernik „Królowej
Pokoju” – 8 lipca 2006 r. Rozpocz´cie
o godz. 10.00. Zg∏oszenia: o. Piotr M´czyƒski O. Carm. Klasztor Ojców Karmelitów, Obory 38, 87- 645 Zbójno k. Rypina,
tel. 0606 989 710, (054) 280 11 59 w. 33,
fax (054) 2606210. Dojazd: Obory znajdujà
si´ ok. 20 km od Lipna, Rypina i GolubiaDobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Comiesi´czne dni skupienia Postu i modlitwy w domu rekolekcyjnym Królowej
Pokoju w Marcinkowie k/ Skar˚yska-Kamiennej. Rozpocz´cie w pierwszy piàtek
miesiàca o godz. 15.00, zakoƒczenie w niedziel´ o 16.00. Zg∏oszenia: o. Gerard Staszczyszyn Cist, 0696-382473.
Rekolekcje Post i Modlitwa: 04–09.07. 06.
Rozpocz´cie o 18.00, zakoƒczenie o 16.00.
Koszt je˚eli to jest mo˚liwe 150 z∏. Dojazd ze
Skar˚yska PKP lub PKS (8 km).
Rekolekcje dla osób, które dotychczas
uczestniczy∏y w rekolekcjach prowadzonych
przez o. Jozo Zovko: Wieliczka 17-20.08.
2006 r. Prowadzi o. Jacek Biegaj∏o ofm.
Zapisy: tel. 58/ 620 74 40, 0/ 502 564 623
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
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
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