Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
Pa˝dziernik 2006

Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2006 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ i dziÊ jestem z wami i wzywam was wszystkich do ca∏kowitego nawrócenia.
Zdecydujcie si´ na Boga, kochane
dzieci, a znajdziecie w Bogu pokój,
którego szuka wasze serce. NaÊladujcie ˚ycie Êwi´tych, niech oni b´dà dla was przyk∏adem, a Ja b´d´
was prowadziç dopóki Wszechmogàcy pozwoli mi byç z wami. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.

Ca∏kowite nawrócenie
W tym miesiàcu or´dzie nawiàzuje
do czasu owej niezwyk∏ej obecnoÊci
Maryi wÊród nas. Zaczyna si´ s∏owami
równie˚ i dziÊ jestem z wami, a koƒczy
si´ s∏owami dopóki Wszechmogàcy pozwoli mi byç z wami. Jej obecnoÊç poÊród nas jest darem Ojca, darem, który
mo˚e si´ jeszcze powtórzyç lub nie. Nie
mo˚emy wiedzieç, czy b´dà jeszcze nowe or´dzia. W ka˚dym bàd˝ razie nie
ma sensu czekanie na nowe or´dzie,
po to ˚eby trzymaç je w archiwum razem z pozosta∏ymi. Or´dzia Maryi nie sà
wiadomoÊciami z ostatniej chwili. Maryja nie wzywa nas do wys∏uchiwania
wiadomoÊci, ale do zmiany ˚ycia, i to radykalnej zmiany.
Wzywam was wszystkich do ca∏kowitego nawrócenia. Dotyczy to nas wszystkich; robotników, którzy przyszli do winnicy ostatni i tych, którzy pracowali od samego poczàtku. Wszyscy mo˚emy i powinniÊmy staraç si´ o ca∏kowite nawrócenie, które nie jest osiàgalne raz na zawsze, nigdy nie jest zastrze˚one tylko dla
dobrych, niedost´pne dla grzeszników, nigdy nie jest wy∏àcznie naszym dzie∏em.
PowinniÊmy pozwoliç Bogu by nas nawraca∏. PowinniÊmy daç si´ przeniknaç
Jego mi∏osiernej mi∏oÊci. Ale uwaga: to
przyzwolenie nie jest postawà biernego
i bezczynnego, ani tym bardziej oboj´tne-
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go oczekiwania. Musimy ze wszystkich
si∏ pragnàç spotkania z Bogiem, które On
ju˚ przygotowa∏ i którego oczekuje. Jestem oczekiwany. To spotkanie prowadzi
do komunii z Ojcem w Jezusie. Musz´
powiedzieç razem z Jezusem: Ty, Ojcze
nie chcia∏eÊ ofiary ani daru, ale mi utworzy∏eÊ cia∏o (Hbr 10, 5b).
Ca∏kowite nawrócenie to zamieszkanie
Jezusa w nas, ca∏kowite zanu˚enie si´
w Jezusie, którego nie osiàga si´ przez jakieÊ techniki ascetyczne ani programy ˚yciowe. Trzeba autentycznej modlitwy i zawierzenia. OczywiÊcie nie jest to i nie mo˚e byç naszym dzie∏em. To dzie∏o Ducha
Âwi´tego. Nie mamy takiej w∏adzy, lecz
mo˚emy odrzuciç ˚ycie Jezusa w nas. To
straszne odrzucenie zdarza si´ cz´Êciej ni˚
myÊlimy, poniewa˚ nie zawsze jest wyra˝nie wypowiedziane. Czasem wkrada
si´ podst´pem i dzia∏a w ludzkim wn´trzu. Kto nie jest ze Mnà, jest przeciwko
Mnie, mówi Jezus (Mt 12, 30a). Byç
z Nim to znaczy ˚yç Nim i ˚yç w Nim. To
znaczy byç ˚ywà Eucharystià. Jest to
w naszym zasi´gu, a jednoczeÊnie trudno
nam nie tylko osiàgnàç ten cel, ale nawet
trudno go zauwa˚yç.
A Maryja nalega i zach´ca nas nieustannie. B´dzie to czyni∏a, dopóki Bóg
zechce. B´d´ was prowadziç, dopóki
Najwy˚szy pozwoli mi byç z wami. To jest
cel Jej obecnoÊci wÊród nas. Ona przychodzi nie po to, ˚ebyÊmy mieli doniesienia z ostatniej chwili, ale po to, aby dotrzeç do ostatnich dusz ludzkich. Ona
nie dodaje nic do tego, co jest znane nauczycielom Prawa, lecz pomaga maluczkim, tym ostatnim, wszystkim, którzy szczerze pragnà otrzymaç od Ducha
Âwi´tego Âwiat∏o i MàdroÊç i przeniknàç
tajemnic´ odwiecznej Mi∏oÊci. Pos∏uchajmy Jej próÊb; zdecydujcie si´ na Boga, to
znaczy niech ta decyzja pozwoli Jezusowi ˚yç w nas, a znajdziecie w Bogu pokój, którego szuka nasze serce; a jest to
pokój prawdziwy, poniewa˚ jest owocem
komunii Boga Ojca i Syna. Ten pokój zosta∏ nam dany, jest w Eucharystii Êwi´tej,
jest w sakramencie spowiedzi, jest to nie
tylko pokój osobisty, lecz pokój po-
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Odmawiajcie codziennie ró˚aniec,
módlcie si´ wspólnie, módlcie si´ sercem
wszechny. Pokój, na który ca∏y Êwiat czeka od objawienia si´ dzieci Bo˚ych.
NaÊladujcie ˚ycie Êwi´tych, niech oni
b´dà dla was przyk∏adem, podpowiada
nam Maryja. ˙ycie Êwi´tych jest przejawem rzeczy wielkich i niewyobra˚alnych
dzie∏ jakie Bóg mo˚e uczyniç w cz∏owieku. Czyli w ka˚dym z nas. Odwagi, wszyscy jesteÊmy wezwani do Êwi´toÊci, do tego zostaliÊmy stworzeni!
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Dziewico Maryjo, ucieczko nasza, Tobie zawierzamy tych wszystkich, którzy poszukujà pokoju we w∏asnych sercach, przede wszystkim tych, którzy ˚yjà nie zaznajàc pokoju we w∏asnych
rodzinach. O Maryjo, Matko nasza, pob∏ogos∏aw wszystkich pielgrzymów, którzy
szukajà Ciebie tutaj, w Medziugorju. Niech
zabiorà Ci´ ze sobà w swoje ˚ycie codzienne i niech ˚yjà z Tobà tak, aby dotarli i spotkali Jezusa, który jest naszym pokojem.
Niech was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Papie˚ kontempluje
NajÊwi´tsze Oblicze
Chrystusa
„Twego oblicza
szukam, o Panie. Nie
zakrywaj przede mnà
Twego oblicza”. Te
s∏owa psalmu wyra˚ajà g∏´bokie pragnienie wrodzone
ka˚demu cz∏owiekowi, aby ju˚ tutaj,
na ziemi, twarzà w twarz ujrzeç Boga. Poznaç to, co Niepoznawalne, zg∏´biç to, co
Niezg∏´bione; Boga wiecznego, który jednak w∏aÊnie po to, aby wyjÊç naprzeciw
swemu ukochanemu stworzeniu, nieprzypadkowo przybra∏ postaç cz∏owieka. Pan
nie chcia∏ anonimowoÊci, ukaza∏ si´, i to nie
tylko ludziom swoich czasów. Tak, poniewa˚ na skutek pewnego tajemniczego zdarzenia podobizna Jezusa zosta∏a odciÊni´ta
na kawa∏ku materia∏u, jak na fotografii, aby
mo˚na jà by∏o oglàdaç przez wieki. Âwiadectwem rysów Jezusa, jak i haƒby przebytej przez Niego M´ki, jest znany wszystkim
Ca∏un Turyƒski, p∏ótno, w które owini´to
cia∏o Zbawiciela po Êmierci. Nie jest to jednak jedyna pamiàtka. We W∏oszech, a dok∏adniej w Manoppello (prowincja Chieti),
przechowywany jest bowiem fragment tkaniny, na której widnieje odciÊni´ta twarz
m´˚czyzny, która w sposób zdumiewajàcy
zgadza si´ z rysami twarzy z Ca∏unu. Ma
ona jednak wyraz cz∏owieka ˚ywego, nie
umar∏ego. O co tutaj chodzi?
Autentyczna chusta Weroniki
Dawna legenda opowiada, ˚e podczas
Drogi Krzy˚owej pewna kobieta o imieniu
Weronika otar∏a Chrystusowi twarz; w wyniku czego na p∏ótnie odbi∏a si´ podobizna
Jego Boskiego Oblicza.
Z okazji pierwszego Roku Âwi´tego
w 1300 r., Chust´ Weroniki (czyli „prawdziwe oblicze” Chrystusa wed∏ug t∏umaczenia s∏ów „vera icona”) mogli oglàdaç
pielgrzymi w Bazylice Âw. Piotra w Rzymie. Potem jednak, z nieznanych powodów, wszelki Êlad po niej zaginà∏ – chocia˚
Watykan nigdy tego nie potwierdzi∏, – dopóki, po szeregu prywatnych darowizn, odnalaz∏a si´ ostatecznie w klasztorze ojców
kapucynów w Manoppello, ma∏ej miejscowoÊci u podnó˚y abruzyjskich Apeninów.

Badania naukowe
W potwierdzeniu autentycznoÊci relikwii pomocna okazuje si´ byç nauka. Niedawne przeÊwietlenie promieniami ultrafioletowymi wykaza∏o, ˚e nici Chusty nie
zawierajà ˚adnego barwnika, a zatem nie
zosta∏a ona pomalowana ani utkana z kolorowych nici. Ponadto materia∏, z którego jà sporzàdzono, otrzymany zosta∏
z morskiego skorupiaka, którego nie da
si´ ufarbowaç, poniewa˚ zawarta w nim
sól sprawi∏aby, ˚e kolory szybko by wyblak∏y. Dzi´ki zaawansowanym technikom fotograficznym mo˚na stwierdziç, ˚e
widniejàca na niej podobizna jest taka sama po obydwóch stronach tkaniny, jak
diapozytyw.
500 lat kultu
Dok∏adnie 500 lat temu, w 1506 r., nieznany pielgrzym przyniós∏ do Manoppello
t´ bezcennà tkanin´. Wkrótce potem ojcowie kapucyni umieÊcili jà w relikwiarzu
nad g∏ównym o∏tarzem sanktuarium. Dzisiaj wierni i wszyscy ci, którzy si´ o nià
troszczà, z wdzi´cznoÊcià Êwi´tujà rocznic´
jej odnalezienia i ∏ask´, jaka z niej emanuje.
WÊród inicjatorów odnowionego zainteresowania sà jezuita Heinrich Pfeiffer
– historyk sztuki – który wykaza∏, ˚e
wszystkie dawne podobizny Chrystusa
wzorujà si´ na tym prototypie, a tak˚e niemiecka zakonnica, s. Blandina Paschalis
– ekspertka od ikonografii – która jako
pierwsza stwierdzi∏a, ˚e oblicze ze Âwi´tego Ca∏unu i z Manoppello ÊciÊle do siebie pasujà. Stàd hipoteza, ˚e chustà przykryto g∏ow´ Chrystusa, kiedy sk∏adano
Go do grobu, i ˚e podobizna odcisn´∏a si´
bezpoÊrednio w chwili Jego przebudzenia, na skutek eksplozji Êwiat∏a, jaka towarzyszy∏a Zmartwychwstaniu.
Papie˚,
„pielgrzym wÊród pielgrzymów”
Jednym z pielgrzymów by∏ papie˚ Benedykt XVI, który 1 wrzeÊnia uda∏ si´
prywatnie, aby oddaç czeÊç relikwii na zaproszenie abpa Chieti, Bruno Forte. Nasza
wys∏anniczka, Ana Simiç, opowiada:
„Przychodzi nast´pnie tak˚e i Szymon
Piotr; wszed∏ on do wn´trza grobu i ujrza∏
le˚àce opaski oraz chust´, która by∏a
na Jego g∏owie” (J 20, 6-7). To samo wydarzy∏o si´ równie˚ i dzisiaj. Piotr naszych
czasów przyszed∏, aby zobaczyç i oddaç
czeÊç chuÊcie, która by∏a na g∏owie Jego
Nauczyciela i Pana. Dzisiejszy akt ∏aski
przywo∏a∏ na myÊl ów epizod z Ewangelii
i odnowi∏ mi∏oÊç dla tego Chrystusa, o niepoj´tym Obliczu, który ukaza∏ nam absolutnà mi∏oÊç, zwyci´˚ajàcà Êmierç. „Naj-

Êwi´tsze Oblicze Jezusa, o pi´knoÊci, która
zachwyca me serce, odciÊnij si´ we mnie
tak, abyÊ patrzàc na mnie, móg∏ kontemplowaç Siebie”, brzmia∏ przepi´kny refren
Êpiewany przez ca∏e zgromadzenie.
Pi´kny, budujàcy i bardzo wzruszajàcy
by∏ widok, kiedy Ojciec Âwi´ty utkwi∏
oczy w oczach Chrystusa, z prawdziwà
mi∏oÊcià, jak na prawdziwego ucznia swego Nauczyciela przysta∏o. Zag∏´biony
w modlitwie, skupiony na obserwowaniu
tego tak ukochanego i upragnionego Oblicza, Ojciec Âwi´ty przekaza∏ nam or´dzie
o kontemplacji, wezwanie do nieustannego spoglàdania na Chrystusa. W∏aÊnie
w taki sposób, przede wszystkim poprzez
kontemplacj´, papie˚ Benedykt utwierdzi∏
braci w wierze. Nic bardziej nie dodaje
otuchy i nie przekonuje, ni˚ taka zgodnoÊç pomi´dzy wypowiadanymi s∏owami
i dawanym przyk∏adem.
Kto szuka Jego Oblicza?
„Kto spotyka Jezusa, kto pozwala Mu
si´ pociàgnàç i jest gotów iÊç za Nim a˚
po ofiar´ z ˚ycia – powiedzia∏ papie˚
do obecnych pielgrzymów – ten osobiÊcie
doÊwiadcza, tak samo jak On na krzy˚u, ˚e
tylko »ziarno zbo˚a«, które upadnie w ziemi´ i obumrze, wydaje »plon obfity«... Taka jest droga Chrystusa, droga nieskoƒczonej mi∏oÊci, która zwyci´˚a Êmierç: kto
nià podà˚a, ten ju˚ tutaj, na ziemi, ˚yje
w Bogu, przyciàgany i przemieniony blaskiem Jego oblicza”. Âmierç, dodajmy,
nie zdo∏a∏a zatrzeç Êladów Chrystusa
na ziemi, Êladów, które po 2000 lat ciàgle
mówià nam o Nim, opowiadajà nam o Jego ludzkiej naturze, ukazujà nam Jego oblicze pe∏ne mi∏oÊci i dobroci, byÊmy i my
starali si´ do Niego upodobniç.
Widok papie˚a kl´kajàcego przed relikwià dodaje otuchy, gdy˚ potwierdza, ˚e
tradycyjne rodzaje kultu nie sà jedynie
wytworem legendy albo ludowej fantazji,
ale ˚e ich korzenie tkwià g∏´boko w dziejach KoÊcio∏a pielgrzymujàcego, w nieustannym poszukiwaniu Boga, którego
mo˚na znale˝ç i wielbiç: „Aby wejÊç we
wspólnot´ z Chrystusem i kontemplowaç
Jego oblicze, (...) konieczne sà »niewinne
r´ce i czyste serca«. Niewinne r´ce, czyli
˚ycie opromienione prawdà mi∏oÊci, która
zwyci´˚a oboj´tnoÊç, zwàtpienie, k∏amstwo i egoizm; a ponadto konieczne sà
czyste serca, serca rozkochane w Bo˚ej
pi´knoÊci...””, mówi papie˚. Na koniec
zaÊ dodaje: „Poszukiwanie oblicza Jezusa
powinno byç najgor´tszym pragnieniem
wszystkich nas, chrzeÊcijan”.
Stefania Consoli
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Spotkanie rodzin
w Hiszpanii
Spotka∏a nas niewymowna radoÊç: wizyta Ojca Âwi´tego Benedykta XVI!
Przyby∏ przygotowaç nas do modlitewnego czuwania, które mia∏o miejsce 9 lipca
z okazji Âwiatowego Dnia Rodzin, w pi´knej scenerii Miasta Sztuki i Nauki, Walencji. Rodziny z ca∏ej Hiszpanii zosta∏y zaproszone do wspólnej modlitwy ró˚aƒcowej na wielkim placu. Ponad milion osób
ofiarowa∏o NajÊwi´tszej Maryi Pannie swe
˚ycie... Trudno opisaç, czym jest Ró˚aniec
odmawiany razem przez tylu ludzi chcàcych, aby Maryja na sta∏e wesz∏a do ich ˚ycia. Sà to szczególne chwile ∏aski, które
przemieniajà osoby, miasta i kraje. Dzi´kujmy Bogu, który tà pielgrzymkà Ojca
Âwi´tego zaszczyci∏ kraj taki, jak nasz, bardzo dziÊ potrzebujàcy ∏aski i przemiany.
Kraj, którego mieszkaƒcy noszà w sobie
ziarno Bo˚ej mi∏oÊci, tak bardzo jednak
dzisiaj zd∏awione! Módlmy si´, aby fala ∏aski, którà obudzi∏a wizyta Ojca Âwi´tego,
odmieni∏a w Hiszpanii wiele serc.
Stopniowo poznajemy tego Papie˚a,
zw∏aszcza jego jasne, g∏´bokie i pogodne
nauki. PowinniÊmy wcià˚ na nowo odczytywaç to, co powiedzia∏ odnoÊnie rodziny. Nam, rodzicom, przypomnia∏, ˚e:
„Ka˚de narodziny, ka˚de ojcostwo i macierzyƒstwo, ka˚da rodzina ma swój poczàtek w Bogu, który jest Ojcem, Synem
i Duchem Âwi´tym”. Dzi´ki temu zrozumieliÊmy Êwi´toÊç naszej misji: rodzina
jako ma∏e tabernakulum, w którym Bóg
˚yje poprzez mi∏oÊç, jakà ma∏˚onkowie
majà dla siebie nawzajem i dla swoich
dzieci. Je˚eli ma∏˚onkowie pozwalajà,
aby Bóg ich kocha∏ i odpowiadajà na Jego
mi∏oÊç, charakter mi∏oÊci, jaka panuje
w domu, staje si´ bardziej wznios∏y, poniewa˚ wszyscy zaczynajà si´ kochaç nie
ma∏à ludzkà mi∏oÊcià – która, choç dobra,
zawsze jest ograniczona – ale mi∏oÊcià
Bo˚à, która wykracza poza nasze niedoskona∏oÊci i sprawia, ˚e stajemy si´ zdolni do du˚o lepszej mi∏oÊci i do dzia∏ania.
Papie˚ przypomnia∏ nam tak˚e, ˚e:
„Wiara jest nie tylko kulturowym dziedzictwem, ale i nieustannym dzia∏aniem
Bo˚ej ∏aski, która wzywa, jak równie˚ wolnoÊcià cz∏owieka, który mo˚e odpowiedzieç, lub nie, na to wezwanie”. Na rodzicach i na wspólnocie chrzeÊcijaƒskiej spoczywa odpowiedzialnoÊç, aby dawaç
Êwiadectwo konsekwentnego ˚ycia.
Bar wspiera powo∏ania! Przy okazji tego spotkania postanowiliÊmy wraz z moim

m´˚em Oskarem zorganizowaç „Kawiarni´ powo∏aƒ” (Café Vocation. com), pomyÊlanà dla ludzi m∏odych. W praktyce zach´ciliÊmy ich, aby w lu˝nej atmosferze baru, przy muzyce na ˚ywo i darmowym dost´pie do Internetu, zastanowili si´ nieco
nad w∏asnym powo∏aniem, czyli nad zamys∏em, jaki Bóg ma wobec ka˚dego z nich;
a wi´c w sumie nad w∏asnym szcz´Êciem.
W obszernym lokalu, w którym znajdowa∏ si´ bar, przygotowaliÊmy sal´ spe∏niajàcà funkcj´ kaplicy, gdzie by∏ nieustannie wystawiony PrzenajÊwi´tszy Sakrament, ufajàc, ˚e Jezus, w swej mi∏oÊci,
najlepiej oÊwieci spragnione serca tysi´cy
m∏odych odwiedzajàcych bar. W godzinach otwarcia wielu kap∏anów udziela∏o
spowiedzi i dawa∏o rady tym, którzy byç
mo˚e po raz pierwszy zastanawiali si´
nad swym powo∏aniem. Teraz musimy
si´ modliç, aby znale˝li odpowied˝.
Obok niezliczonych godzin pracy,
których wymaga∏a realizacja tego projektu, mo˚na by opowiedzieç wiele
anegdot. Pami´tam zawsze pe∏nà kaplic´
adoracji i d∏ugie kolejki do konfesjona∏ów... ∑aska dzia∏a∏a. Ziarno i pragnienie
Boga by∏o stopniowo zasiewane. Dosz∏o
tak˚e do kilku nawróceƒ, jak na przyk∏ad
technika od d˝wi´ku. Gdy go poznaliÊmy, nie zrobi∏ na nas dobrego wra˚enia... ani my na nim (pó˝niej nam to wyzna∏!). Kiedy mu bowiem t∏umaczyliÊmy, ˚e zespo∏y nie mogà graç d∏u˚ej ni˚
przez 20 minut, poniewa˚ trzeba zostawiç czas na Êwiadectwa, i ˚e poziom
d˝wi´ku nie mo˚e byç za wysoki, poniewa˚ w naszym barze musi si´ swobodnie
rozmawiaç... chcia∏ nawet zrezygnowaç
z pracy z nami. Nie by∏ przyzwyczajony
do tego, o co go prosiliÊmy...
Ten cz∏owiek, który wiele lat temu oddali∏ si´ od Boga, teraz powróci∏ do Boga
dzi´ki pracy w naszej kawiarni! Odnalaz∏
radoÊç p∏ynàcà z czucia si´ kochanym
przez Pana, jak nowo narodzone dziecko.
Najbardziej wzruszajàcy by∏ widok jego
twarzy: poczàtkowo zgas∏ej, nerwowej,
jakby zniszczonej ˚yciem. Pod koniec tygodnia jakby si´ odmieni∏, sta∏ si´ pe∏en
Bo˚ej mi∏oÊci i radoÊci. Dla tej jednej duszy warto by∏o w∏o˚yç tyle wysi∏ku w zorganizowanie tej inicjatywy!
Georgina Trias (t∏. Echa na j. hiszpaƒski)

Ma∏y ˚artowniÊ
Jakov Čolo urodzi∏ si´ 06.03.71 r.
w Bijakovici. Codzienne objawienia, które dla niego rozpocz´∏y si´ 25.06.81 r.

mia∏ do 12.09.98 r. Tego dnia otrzyma∏ 10
tajemnic´ i obietnic´, ˚e Matka Bo˚a b´dzie ukazywaç mu si´ raz w roku, w Bo˚e Narodzenie do koƒca ˚ycia. 11.04.93 r.
w Wielkanoc, poÊlubi∏ w∏oszk´ Ann´lis´
Barozzi. Obecnie mieszkajà w Medziugorju. Majà trójk´ dzieci: córki Adriann´
i Mariam, oraz syna Dawida. Odwiedzi∏
dwa razy Polsk´. 17.06.92 spotka∏ si´
z papie˚em Janem Paw∏em II.
Jakov do∏àczy∏ do grupy widzàcych
nast´pnego dnia, czyli 25. czerwca.
Skoƒczy∏ 10 lat. By∏ ma∏y, jak to mo˚na
zobaczyç na zdj´ciach, gdy stoi mi´dzy
Ivankà i Vickà. Gdy tylko zobaczy∏ grupk´
szybko wspinajàcà si´ na wzgórze po ujrzeniu trzech b∏ysków Êwiat∏a, pobieg∏
za nimi. Jego radoÊç z ujrzenia Matki Bo˚ej by∏a tak wielka, ˚e zaczà∏ p∏akaç.
Jakov jest bardzo inteligentny, spontaniczny i bardzo g∏´boko odczuwa∏ ojcowskà opiek´ proboszcza ojca Jozo. To
on powiedzia∏ niedowierzajàcemu, krytycznemu i podejrzliwemu proboszczowi,
˚e Matka Bo˚a nast´pnego dnia (4 lipca,
pierwsza sobota miesiàca) uka˚e si´ w koÊciele i ˚e wezwie ca∏y t∏um, który wczeÊniej gromadzi∏ si´ na wzgórzu objawieƒ
do przyjÊcia do koÊcio∏a – i tak si´ sta∏o ku
wielkiemu zaskoczeniu proboszcza.
W czasie, gdy wszyscy widzàcy byli
pod kontrolà policji zamkni´ci w domach, otrzyma∏ przes∏anie od Matki Bo˚ej, by iÊç do koÊcio∏a i poradziç ludziom, by odmawiali wspólnie Ró˚aniec,
a wszystkie problemy, które stworzyli komuniÊci, zniknà. Zaczà∏ si´ modliç
do Matki Bo˚ej, by pomog∏a mu w wype∏nieniu zadania, które mu powierzy∏a.
Po chwili ujrza∏ Êpiàcego, pilnujàcego go
policjanta pod drzwiami domu. Po swoim
nawróceniu policjant ów, opowiedzia∏, ˚e
w pewnym momencie poczu∏ si´ tak senny, ˚e zasnà∏ oparty o Êcian´ nie zwa˚ajàc
na ryzyko wi´zienia.
Jakov wyskoczy∏ przez okno, w baga˚niku samochodowym, a potem pod spódnicà kobiety idàcej na Msz´ Êw. dotar∏
pod o∏tarz, na którym proboszcz odprawia∏ Msz´ Êw. Po b∏ogos∏awieƒstwie
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Wielki Maryjny Jubileusz
pociàgnà∏ sutann´ proboszcza i powiedzia∏ mu, ˚e ma dla wiernych przes∏anie
od Matki Bo˚ej. Ze wzgl´du na niski
wzrost proboszcz postawi∏ go na o∏tarzu.
Jakov powiedzia∏: „Módlcie si´ razem
na ró˚aƒcu a problemy zostanà rozwiàzane”. Ludzie p∏aczàc z emocji zacz´li odmawiaç Ró˚aniec, podczas którego Matka Bo˚a objawi∏a si´ wÊród t∏umu.
Jakov wczeÊnie zosta∏ osierocony. We
wrzeÊniu 1983 r. straci∏ matk´ a w 1986 r.
straci∏ ojca. Zapyta∏ Matk´ Bo˚à, dlaczego, tak si´ sta∏o? Maryja odpowiedzia∏a,
˚e Nasz Pan chcia∏ ich mieç bli˚ej siebie.
Bardzo lubi graç w pi∏k´ no˚nà; jest najbardziej utalentowany z ca∏ej szóstki, pomimo tego, ˚e jest najm∏odszy. Jest udr´kà dla pielgrzymów, gdy˚ z talentem unika ich wszystkich. Z wielkà radoÊcià rozmawia z Maryjà. Czuje si´ obecnoÊç ducha bezpoÊrednio po objawieniach. Podczas codziennych objawieƒ Jakov woli
pozostawaç w domu. Stale ˚artuje, ale
kiedy jest pytany o objawienia, ciàgle powtarza o naszym obowiàzku modlitwy,
modlitwy i jeszcze raz modlitwy, gdy˚
o to prosi go Matka Bo˚a.
„Gdy zobaczy∏em po raz pierwszy
Matk´ Bo˚à p∏aka∏em z radoÊci” – mówi. „To dziwna rzecz opowiadaç o objawieniach Matki Bo˚ej. Nigdy w ˚yciu nie
przypuszcza∏em, ˚e coÊ takiego mo˚e mi
si´ przydarzyç. Gdy po raz pierwszy zobaczy∏em Matk´ Bo˚à mia∏em 10 lat,
w tym marcu skoƒczy∏em 19 lat. Ba∏em
si´, ale równoczeÊnie odczuwa∏em radoÊç.
Pierwszego dnia 25. czerwca 1981 r. jedynie modliliÊmy si´ z Matkà Bo˚à. Tylko
Ivanka zapyta∏a o swà matk´, która kilka
tygodni wczeÊniej zmar∏a. O nic nie pytaliÊmy. CzuliÊmy ogromnà radoÊç i p∏akaliÊmy z radoÊci, ˚e to w∏aÊnie nam si´
przytrafi∏o.
Teraz odbieramy Maryj´ tak, jak naszà
Matk´. Ka˚dego dnia odczuwamy wielkà
radoÊç z widzenia Jej. Rozmawiamy
z Nià o wszystkim; ch´tniej ni˚ z naszà
w∏asnà matkà. Mo˚emy powiedzieç Jej
wszystko, a Ona zawsze nam pomo˚e.
Vicka i ja zostaliÊmy fizycznie zabrani przez Matk´ Bo˚à do raju, czyÊçca
i piek∏a. Nigdy nie mówi´ o tym. Mog´
jednak powiedzieç, ˚e bardzo si´ ba∏em.
By∏o to dla mnie coÊ dziwnego, poniewa˚

by∏em ma∏y; mia∏em wówczas 10 lat. Powiedzia∏em Matce Bo˚ej: „Matko, zabierz Vick´, gdy˚ ona ma siedmioro rodzeƒstwa, a ja jestem jedynakiem”. Wtedy Matka Bo˚a powiedzia∏a mi ˚ebym si´
nie ba∏, gdy˚ Ona idzie z nami i poszliÊmy, a raczej pofrun´liÊmy. WidzieliÊmy
raj, czyÊciec i piek∏o. Matka Bo˚a chcia∏a,
byÊmy zrozumieli, ˚e te stany po Êmierci
istniejà naprawd´. W niebie ujrzeliÊmy
wielu ludzi, którzy rozmawiali ze sobà
i modlili si´. Nie s∏ysza∏em, o czym rozmawiajà, ani o co si´ modlà. Rozumia∏em
jedynie, ˚e si´ modlà i rozmawiajà.
W czyÊçcu widzieliÊmy coÊ na kszta∏t
mg∏y i ludzi w niej b∏àdzàcych. Nie chc´
mówiç na temat piek∏a. Tych, którzy nie
wierzà mog´ zapewniç, ˚e piek∏o istnieje
i ja je widzia∏em! Je˚eli wczeÊniej mia∏em
pewne wàtpliwoÊci co do tego, to obecnie
wiem, ˚e ono istnieje.
Matka Bo˚a objawia si´ nam o 18.40,
i niekiedy w szczególnych przypadkach.
Nie widzimy Matki Bo˚ej kiedy tylko
chcemy tzn. na ka˚de zawo∏anie. Widz´
Maryj´ tylko raz dziennie, gdziekolwiek
jestem ale zawsze o tej samej porze. Gdy
jesteÊmy z Nià sami, polecamy Jej
wszystkich chorych ludzi, a Ona ich b∏ogos∏awi. Polecam Jej opiece wszystkich
zebranych tutaj dzisiaj, bez ró˚nicy
– wszystkich pielgrzymów.
Najwa˚niejsze przes∏ania Matki Bo˚ej to: pokój, nawrócenie, modlitwa,
Msza Êw. i post. Matka Bo˚a poleca post
dwa razy w tygodniu: w Êrody i w piàtki.
Powiedzia∏a nam, ˚e modlitwà i postem
mo˚emy uzyskaç wszystko, nawet zatrzymaç wojny. Mówiàc o m∏odych ludziach,
którzy sà wychowywani w nienawiÊci,
Matka Bo˚a nie ma ˚adnych szczególnych
przes∏aƒ. PowinniÊmy wiele modliç si´
za nich i podchodziç do nich z mi∏oÊcià.
Matka Bo˚a odnosi si´ do mnie tak,
jakby by∏a mojà matkà – mojà prawdziwà matkà. Odpowiada na moje pytania,
pomaga mi, nawet jeÊli o to nie prosz´. JeÊli pope∏niam jakiÊ b∏àd, mówi mi o tym;
mówi mi, ˚e to nie jest dobre; sprawia, ˚e
rozumiem, i˚ nie powinienem robiç tego
ponownie. Teraz ostatnio prosi∏a mnie
o modlitw´ za grzeszników, gdy˚ nadal
jest ich bardzo wiele. 20. marca 1990 r.
poprosi∏a mnie, abym uczyni∏ ofiar´ z nie-

widzenia Jej przez 10 dni i poprosi∏a
mnie, abym wi´cej modli∏ si´ w Jej intencjach. Teraz myÊl´, ˚e wszyscy powinniÊmy si´ modliç w Jej intencjach.
Matka Bo˚a nic nie mówi∏a o koƒcu
objawieƒ. MyÊl´ jednak, ˚e objawienia si´
skoƒczà gdy˚ ju˚ d∏ugo jesteÊmy z Nià.
PrzyzwyczailiÊmy si´ do Niej i chcia∏bym
zostaç z Nià na zawsze! Powiedzia∏a mi
o przysz∏oÊci Êwiata, ale nie mog´ jeszcze
o tym mówiç i nie chc´ mówiç o tajemnicach. Na temat postu powiedzi∏a, ˚e powinien byç o chlebie i wodzie, natomiast
chorzy powinni modliç si´. Sà równie˚ inne rzeczy, które mo˚emy robiç jako post
na przyk∏ad: nie paliç, nie oglàdaç telewizji lub np.: poÊciç od czegoÊ, do czego jesteÊmy przyzwyczajeni ka˚dego dnia.
W or´dziach daje nam rady i powinniÊmy tych porad s∏uchaç. Chce byÊmy ˚yli
Jej or´dziami, w których prosi byÊmy czynili konkretne dobro dla potrzebujàcych.
JeÊli tego nie lubimy robiç, powinniÊmy si´
zmuszaç – w zasadzie zawsze powinniÊmy
s∏uchaç uwa˚niej. Mo˚emy to robiç jedynie wtedy, gdy tego pragniemy – wówczas
rzeczywiÊcie b´dziemy do tego zdolni. Nawet jeÊli straci∏em mojego ojca i matk´
w okresie objawieƒ, Maryja nic mi nie powiedzia∏a o rodzinie. Jedynie raz powiedzia∏a, ˚e powinniÊmy si´ modliç w rodzinie. Teraz rozumiem, dlaczego po Êmierci
moich rodziców mia∏em problemy, a nie
mam ˚adnych problemów z rodzinà,
z którà obecnie mieszkam. Na poczàtku nie
modliliÊmy si´ razem, ale gdy Matka Bo˚a
powiedzia∏a nam, byÊmy modlili si´ w rodzinie modlimy si´ ka˚dego wieczora.
Na przyk∏ad podczas Wielkiego Postu odmawialiÊmy trzy cz´Êci ró˚aƒca do Jezusa.
Potem, po Wielkim PoÊcie, zawsze odmawiamy Ró˚aniec i 7 x Ojcze Nasz.
JeÊli chodzi o Msz´ Êw. zrozumia∏em,
˚e musi stanowiç ona centrum naszego
˚ycia. Mo˚emy modliç si´ w domu, ale
modlitwa w koÊciele jest inna; obecnie
czuj´, ˚e jest to Dom Boga. Dom, w którym mog´ wszystko powiedzieç, gdzie
czuj´, ˚e Bóg mnie s∏ucha.
Matka Bo˚a kocha mnie. Przykro mi, ˚e
moi rodzice nie ˚yjà. Maryja pomog∏a mi
zrozumieç, ˚e Bóg pragnà∏ ich bardziej
ni˚ ja i upewni∏a mnie, ˚e moi rodzice sà
z Nià i z Bogiem, tak jak i mama Ivanki”.
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Pragn´ nauczyç was
modliç si´
Jak si´ modliç or´dziami (4) – ks. prof.
Tomislav Ivanciç

Czym jest modlitwa?
Rozmowa z Bogiem (1)
Po wejÊciu
w modlitw´ rozpoczyna si´ modlitwa w∏aÊciwa. W niej wst´pujemy coraz
g∏´biej w jednoÊç z Bogiem.
1. Wyznanie naszych grzechów.
Poniewa˚ grzech dzieli nas od Boga.
Ka˚dy z nas grzeszy. Nie jest mo˚liwe ˚ycie bez grzechu, mówi Êw. Jan w swym
pierwszym LiÊcie. Jest natomiast konieczne uwolnienie si´ od grzechu, abyÊmy
mogli pójÊç do Boga. Wyzwalamy si´
z grzechu, wyznajàc go. Dzieje si´ to
w czasie sakramentu pokuty. Kap∏an wybacza nam w imieniu KoÊcio∏a i w imieniu Boga. Mo˚emy jednak wyznaç nasze
grzechy równie˚ w modlitwie. To równie˚ jest droga, która prowadzi do wybaczenia grzechów.
Kiedy wyznajemy nasze grzechy wyprowadzamy je na Êwiat∏o. Grzechy sà
ciemnoÊcià, mrokiem. Kiedy je wydostajemy na Êwiat∏o, znikajà. Pierwsi chrzeÊcijanie wyznawali swoje grzechy publicznie.
Potem czuli si´ wolni. Jest dobrze w ma∏ych wspólnotach wyznaç przynajmniej te
grzechy, które nie sà szczególnie intymne
albo bardzo ci´˚kie, i te, które sà ogólnie
znane. Wtedy poczujemy, jak jesteÊmy wyzwalani z grzechu i jak stajemy si´ wolni,
by dotrzeç do Boga jako Jego dzieci. B´dziemy w Êwiat∏oÊci i b´dziemy Êwiat∏oÊcià
Êwiata. Matka Bo˚a mówi o tym w nast´pujàcy sposób: „Szczególnie pragn´, drogie
dzieci, byÊcie wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który b´dzie przyÊwieca∏ temu niewiernemu Êwiatu, kroczàcemu w ciemnoÊciach.
Pragn´, byÊcie byli Êwiat∏em dla wszystkich
i byÊcie w Êwietle dawali Êwiadectwo. Drogie dzieci, nie jesteÊcie powo∏ani do ciemnoÊci, lecz do Êwiat∏a. Dlatego nieÊcie Êwiat∏o swoim ˚yciem” (05.06.86).
Âw. Jan zwraca naszà uwag´
w pierwszym LiÊcie: „Je˚eli zaÊ chodzimy w Êwiat∏oÊci, tak jak On sam trwa
w Êwiat∏oÊci, wtedy mamy jedni z drugimi
wspó∏uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna
Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grze-

chu. JeÊli mówimy, ˚e nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy. JeÊli wyznajemy nasze
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy
odpuÊci je nam i oczyÊci nas z wszelkiej
nieprawoÊci. JeÊli mówimy, ˚e nie zgrzeszyliÊmy, czynimy Go k∏amcà i nie ma
w nas Jego nauki” (1J 1,7-10). Chodziç
w Êwiat∏oÊci oznacza zatem wyznanie
grzechów. Potem oczyszcza nas z ka˚dego grzechu krew Jezusa Chrystusa.
Or´dzie Matki Bo˚ej jest zatem odd˝wi´kiem Listu Êw. Jana. Maryja zaprasza nas, abyÊmy wyznali nasze grzechy: „Drogie dzieci! W swym ˚yciu wszyscy doÊwiadczyliÊcie Êwiat∏a i ciemnoÊci.
Bóg ka˚demu cz∏owiekowi daje rozpoznaç
dobro i z∏o. Ja wzywam was do Êwiat∏oÊci, którà powinniÊcie nieÊç wszystkim ludziom, którzy pozostajà w ciemnoÊci”
(14.03.85). Grzechy oddalajà nas od Boga. Ranimy Boga, który nas kocha. Matka
Bo˚a mówi: „Rozwa˚cie, jak Wszechmogàcy tak˚e dzisiaj cierpi z powodu waszych grzechów” (29.03.84). Poprzez pokut´ czynimy zadoÊçuczynienie za nasze
grzechy i wyra˚amy naszà mi∏oÊç do Boga: „Ofiarujcie zadoÊçuczynienie za rany
zadane Sercu mego Syna. To Serce zosta∏o zranione grzechami wszelkiego rodzaju” (05.04.84). Konieczne jest równie˚,
abyÊmy si´ wyrzekli grzechu: „DziÊ prosz´ was byÊcie skoƒczyli z obmowà i modlili si´ o jednoÊç parafii” (12.04.84).
W innym or´dziu Matka Bo˚a wzywa
nas, byÊmy pomogli bli˝nim wyzwoliç si´
z grzechu: „Prosz´ was, nie pozwólcie, by
moje serce p∏aka∏o krwawymi ∏zami z powodu dusz, które zatracajà si´ w grzechu”
(24.05.84). Poprzez naszà modlitw´ nastàpi zwyci´stwo nad grzechem na ca∏ym
Êwiecie: „Pytacie si´: Dlaczego a˚ tyle
modlitwy? – Oglàdnijcie si´, a zobaczycie, jak wielki grzech zaw∏adnà∏ Êwiatem.
Módlcie si´ wi´c o zwyci´stwo Chrystusa” (13.09.84).
Matka Bo˚a wymaga, byÊmy si´ równie˚ w spowiedzi pojednali z Bogiem:
„Dzisiaj pragn´ wezwaç was do spowiedzi
wszystkich, nawet jeÊli spowiadaliÊcie si´
przed kilkoma dniami. Pragn´ byÊcie moje
Êwi´to wszyscy prze˚yli w swoim wn´trzu.
A nie mo˚ecie prze˚yç, jeÊli si´ Bogu nie oddacie w zupe∏noÊci. Dlatego wzywam was
do pojednania z Bogiem” (24.03.85). Praktycznie mo˚emy wyznaç grzechy mówiàc
przed Bogiem: „Panie, wybacz mi, ˚e ˝le
o innych mówi∏em, ˚e si´ z∏oÊci∏em, przeklina∏em...”. Je˚eli jednak pope∏niliÊmy jakiÊ
ci´˚szy grzech, powinniÊmy pójÊç do spo-

wiedzi i tam wyznaç swoje grzechy, wtedy
przechodzimy do nast´pnego kroku.
2. Wybaczenie innym.
W Modlitwie Paƒskiej mówimy:
„I przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jezus
mówi: „Bóg wam nie wybaczy, jeÊli i wy
nie wybaczycie z serca waszym winowajcom” (por. Mt 6,15). Bóg jest bowiem Mi∏oÊcià. Je˚eli komuÊ nie wybaczamy, zamykamy si´ na mi∏oÊç. Oznacza to, ˚e nie mo˚emy przyjàç darów Bo˚ych. Matka Bo˚a
mówi o wybaczaniu innym wówczas, kiedy ˚àda, byÊmy innych kochali, za nich si´
modlili, za nich Bogu w pe∏ni si´ oddali,
aby i oni zostali uratowani, abyÊmy im
czynili dobro, okazywali mi∏osierdzie. Nie
mo˚emy bowiem modliç si´ za kogoÊ i go
kochaç, jeÊli mu nie przebaczyliÊmy.
Przebaczenia wymaga Matka Bo˚a
szczególnie w s∏owach: „Drogie dzieci!
NienawiÊç rodzi niezgod´ i nie widzi nikogo i niczego. Wzywam was, byÊcie zawsze
przynosili pojednanie i pokój. Szczególnie,
drogie dzieci, dzia∏ajcie z mi∏oÊcià w miejscu, w którym ˚yjecie. Niechaj mi∏oÊç b´dzie zawsze jedynym Êrodkiem. Mi∏oÊcià
skierujecie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyç i opanowaç. Jedynie
w ten sposób b´dziecie ca∏kowicie moimi
i ja b´d´ mog∏a wam pomóc” (31.06.86).
Do wybaczania zaprasza nas tak˚e
w nast´pujàcym or´dziu: „Wzywam was,
byÊcie swym pokojem pomogli innym przejrzeç, by pocz´li poszukiwaç pokoju”
(25.09.86). Szczególnie wyra˚a to or´dzie:
„Wzywam ka˚dego z was, by od dzisiaj rozpoczà∏ prowadziç ˚ycie takie, jakiego Bóg
pragnie od was i byÊcie rozpocz´li czyniç
dobre dzie∏a mi∏oÊci i mi∏osierdzia. Nie chc´,
abyÊcie, drogie dzieci, prze˚ywali or´dzia
i czynili grzech, który nie jest mi mi∏y”
(25.03.87). Mi∏osierdzie oznacza przebaczanie innym, wspó∏czucie, wspó∏prze˚ywanie.
Konkretnie przebaczaç mo˚emy w ten
sposób, ˚e w modlitwie i w ciszy idziemy
w duchu do tych osób, które nas zrani∏y
i przed Bogiem mówimy do tych ludzi:
„Tak, wybaczam ci!”. Konieczne jest bowiem przebaczenie w sercu. Nie wolno
nam bowiem pójÊç do kogoÊ i podaç mu
r´k´, zanim nie wybaczy∏o nasze serce.
W przeciwnym wypadku próbujemy przebaczyç zewn´trznie i uraza mo˚e byç
jeszcze wi´ksza. Najpierw musi si´ wybaczyç w sercu. I nale˚y to czyniç powoli.
Musi si´ tak d∏ugo przebaczaç, dopóki nie
odczuje si´ ulgi w sercu, dopóki nie czuje
si´, ˚e mo˚na z tym cz∏owiekiem rozmawiaç bez zahamowania. (cdn)
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11 wrzeÊnia zmar∏a mama o. Ljubo
Kurtowicia – wieczny odpoczynek racz jej
daç Panie, a Êwiat∏oÊç wiekuista niechaj jej
Êwieci. Przez mi∏osierdzie Bo˚e niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

2 wrzeÊnia 2006 Mirjana Soldo mia∏a
comiesi´czne objawienie, po którym przekaza∏a nast´pujàce or´dzie: „Gromadz´
was pod moim macierzyƒskim p∏aszczem,
aby wam pomóc poznaç mi∏oÊç Boga i Jego wielkoÊç. Moje dzieci, Bóg jest wielki.
Wielkie sà Jego dzie∏a. Nie oszukujcie si´
moje dzieci, nie mo˚ecie bez Niego zrobiç
ani kroku. Id˝cie i Êwiadczcie o Jego mi∏oÊci. Jestem z wami. Dzi´kuj´ wam”. Objawienie trwa∏o 6 min. Matka Bo˚a mówi∏a
o przysz∏oÊci i by∏a zaniepokojona.

Z∏àczeni w ofierze
z samych siebie

Or´dzia dane Iwanowi w piàtki podczas objawienia o 22.00:
1 wrzeÊnia na Podbrdo: „Drogie dzieci. Równie˚ dziÊ Matka w szczególny sposób was wzywa: zanieÊcie modlitw´
do waszych rodzin, drogie dzieci, Módlcie
si´, drogie dzieci, w waszych rodzinach,
aby przez modlitw´ powróci∏ pokój, mi∏oÊç i radoÊç. Matka modli si´ z wami,
módlcie si´ drogie dzieci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
8 wrzeÊnia (MB Siewnej) na Podbrdo:
„Drogie dzieci, przez te lata, w których jestem z wami sia∏am ziarno. Pragn´, drogie
dzieci, abyÊcie z tego ziarna byli moim
kwiatem, abyÊcie byli moim kwiatem, g∏osili moje or´dzia, modlili si´ o pokój, modlili
si´ razem z Matkà o pokój. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
18 wrzeÊnia przy Niebieskim Krzy˚u,
Matka Bo˚a w szczególny sposób modli∏a si´ za Papie˚a, biskupów, kap∏anów
i o mocnà wiar´ dla kap∏anów i KoÊcio∏a.
10 wrzeÊnia o godz. 11.00 na szczycie
Góry Kri˚evac, z okazji Êwi´ta Podwy˚szenia Krzy˚a Âwi´tego, odby∏a si´ doroczna Msza Êw. Celebracje te rozpocz´to
od wrzeÊnia 1935 r. wg dekretu biskupa
o. Alojzije Mišiç. O godz. 10.00 rozpoczà∏a si´ modlitwa ró˚aƒcowa. Mszy Êw.
przewodniczy∏ o. Mate Dragiçeviç, pochodzàcy z Medziugorja. Dla osób, które nie
mog∏y uczestniczyç we
Mszy Êw. na szczycie
odprawiona
zosta∏a
Msza Êw. o godz. 12.00
w koÊciele Êw. Jakuba.
Pierwsza Msza Êw. u stóp
krzy˚a zosta∏a odprawiona 16 marca 1934.

Doroczne spotkanie Redakcji Echa
Ju˚ piàty raz pod rzàd t∏umacze
i bliscy wspó∏pracownicy Echa ró˚nych
narodowoÊci zgromadzili si´ w Medziugorju, w Domu Wspólnoty „Kraljice
Mira”, aby pog∏´biaç duchowà jednoÊç
i dzieliç si´ doÊwiadczeniami zwiàzanymi z pracà w naszej gazecie.
Pochodzàcy z szesnastu ró˚nych krajów, poczuliÊmy nieodparte wezwanie specjalnej ∏aski, która zebra∏a nas w tych ostatnich dniach sierpnia. ∑aska ta jest zwiàzana z Jubileuszem, który wcià˚ si´ tutaj obchodzi: 25-leciem obecnoÊci Maryi w Medziugorju. Jest to pot´˚na ∏aska, która przenika i przemienia, która sprawia, ˚e wyje˚d˚asz inny, ni˚ przyjecha∏eÊ. Jest to ∏aska,
która rozÊwietla tajniki twojej duszy i ukazuje ci to, co jeszcze nie jest w niej prawdà,
co psuje duch Êwiata i twój egoizm. Jest to
∏aska, która ci´ prowokuje i zach´ca
do zmiany kierunku, wzywa ci´ do wyprostowania twoich Êcie˚ek, aby skierowaç ci´
ku temu, co najwa˚niejsze: spotkanie z Jezusem, wcielonà mi∏oÊcià, Barankiem
Ofiarnym, ˚ywym S∏owem Ojca.
Do tego celu codziennie prowadzi nas
Maryja, która tak˚e przy tej okazji pos∏u˚y∏a si´ duszpasterskim doÊwiadczeniem
o. Tomislava Vlasiçia, aby pomóc uczestnikom dni skupienia podà˚aç naprzód
w ich w´drówce. Jest to droga, na którà
wstàpiliÊmy ju˚ wczeÊniej, jednak teraz
nasze postanowienie, aby wspólnie nià podà˚aç, sta∏o si´ jeszcze mocniejsze i bardziej naglàce. PoczuliÊmy si´ wezwani,
my, cz∏onkowie rodziny Echa, do ofiarowania naszego ˚ycia Jezusowi poprzez Maryj´ za zbawienie Êwiata. ZrozumieliÊmy, ˚e tylko dzi´ki naszej wspólnej ofierze gazetka mo˚e w sposób autentyczny i czysty przekazywaç myÊl Maryi,
bez zafa∏szowaƒ i manipulacji. Tylko jeÊli
odrzucimy nasze „ja”, aby pozwoliç dzia∏aç Bogu, b´dziemy w stanie przekazywaç
Jego mi∏oÊç w sposób bezpoÊredni, bez
osobistych interesów.
Modlàc si´ razem, Êpiewajàc, rozmawiajàc i uczestniczàc w Eucharystii, poczuliÊmy si´ „jednym sercem i jednà duszà”, po-

mimo g∏´bokich ró˚nic kulturowych i j´zykowych. ZrozumieliÊmy, ˚e tylko jeÊli bezwarunkowo otworzymy si´ na Bo˚e dzia∏anie w nas, zdo∏a On obaliç nasze wewn´trzne i zewn´trze bariery, i uczyniç nas ˚ywym
KoÊcio∏em, bijàcym sercem jednego Cia∏a.
Takim pokarmem chcemy karmiç
Echo – nie pi´knymi s∏owami, które rodzà
si´ z pustych teorii, ale màdroÊcià, jaka rodzi si´ z pe∏nego oddania si´ Maryi, która
stàd, z Medziugorja, nieustannie nas wzywa. Mamy staç si´ zaczynem w naszych
krajach, nie bezkszta∏tnà masà pozbawionà
treÊci. Mamy staç si´ ziarnem zdolnym
„obumrzeç” w ziemi, z której pochodzimy,
aby w swoim czasie wydaç plon, wed∏ug
zamys∏ów Ojca. Nie jest nam dane go poznaç, my jedynie musimy si´ ofiarowaç
i pozostawaç zjednoczeni w Sercu Maryi
Dziewicy: bracia i siostry potrafiàcy kochaç
si´ Mi∏oÊcià Trynitarnà, tà mi∏oÊcià, która
zawsze p∏onie i nigdy nie gaÊnie, Mi∏oÊcià,
która nieznu˚enie ciàgle na nowo powo∏uje
do ˚ycia, Mi∏oÊcià, która oczyszcza, wynosi i wprowadza w ˚ycie zmartwychwsta∏e.
Bracia i siostry potrafiàcy oddawaç nawzajem za siebie ˚ycie, aby podtrzymywaç
tych, którzy od Echa oczekujà pomocy.
Jest to d∏uga i wàska droga, ale przepi´kna, poniewa˚ prowadzi wprost
do serca Tajemnicy Trynitarnej; jest to
paschalne przejÊcie prze˚ywane w pe∏ni
Êwiadomie ka˚dego dnia, aby nieustannie
doÊwiadczaç wolnoÊci, jaka si´ w nas rodzi, kiedy umieramy dla samych siebie.
B´dziemy przemierzaç jà razem, my,
wspó∏pracownicy Echa, chcielibyÊmy
jednak ukazaç jà tak˚e i wam, którzy nas
czytacie. Dlatego, poczàwszy od dzisiaj,
w ka˚dym numerze zamieÊcimy rubryk´,
w której wyjaÊniaç b´dziemy podstawy
naszego powo∏ania, starajàc si´ krok
po kroku ukazywaç drog´ tym, którzy zapragnà nià podà˚yç.
Niech NajÊwi´tsza Maryja Panna pob∏ogos∏awi ten nowy rok dzia∏alnoÊci
wszystkich wspó∏pracowników i wszelkie
nowe owoce, jakie on przyniesie. Amen.
Stefania Consoli

Niedosi´˚ny szczyt
Jak co roku, podczas spotkania
t∏umaczy i wspó∏pracowników Echa,
w programie by∏a Droga Krzy˚owa na
Kri˚evac. Jeszcze przed wyjazdem z domu wiedzia∏am, ˚e nie zdo∏am wejÊç
na sam szczyt z powodu ogólnego os∏abienia organizmu i bólów w plecach. Chcia∏am jednak towarzyszyç przyjacio∏om
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do podnó˚a góry, pomodliç si´ z nimi
przed wejÊciem, mo˚e, przy pomocy dobrej laski, dojÊç do pierwszej, albo
i do drugiej stacji, wziàç udzia∏ w rozwa˚aniach nad tym, jak Jezus wzià∏ na ramiona krzy˚, ewentualnie do trzeciej, kiedy Jezus upada po raz pierwszy; ale do czwartej, z przepi´knà bràzowà tablicà, która
wyobra˚a spotkanie Jezusa z Matkà, ju˚
z pewnoÊcià nie dotr´. Przypomina∏am sobie strome podejÊcie, nieregularne kamienie, trudnoÊci ze znalezieniem dobrego
oparcia dla stóp, trudnoÊci z przeskakiwaniem z jednego g∏azu na drugi, choçby
i podpierajàc si´. Mia∏am zamiar zawróciç,
choç schodzenie z góry jest jeszcze trudniejsze, ale w ten sposób wszyscy pielgrzymi byliby moimi towarzyszami i mia∏abym krótszà drog´ do przejÊcia.
Zaczyna∏a si´ wspinaczka. Ruszy∏am
wraz z innymi, ale nie
musia∏am iÊç ca∏kiem
sama: z pomocà pospieszy∏ mi jeden
z kap∏anów ze wspólnoty, o. Lino, który
mocno chwyci∏ mnie za lewà r´k´ i od razu sz∏o mi si´ lepiej. Dosz∏am do pierwszej stacji, wspierajàc si´ tak˚e na lasce,
którà mia∏am w prawej r´ce.
„Wielbimy Ci´, Jezu i b∏ogos∏awimy
Tobie, ˚eÊ przez Krzy˚ swój Êwi´ty Êwiat
odkupiç raczy∏” – modliliÊmy si´ za nasze
narody, aby Chrystusowe odkupienie zatriumfowa∏o w naszym ˚yciu i w ˚yciu
naszych rodaków.
Letni goràc niezbyt dawa∏ si´ we znaki,
jednak dobrze by∏o mieç ze sobà butelk´
wody, aby móc si´ napiç i odÊwie˚yç. Grupa trzyma∏a si´ razem, z mniejszym lub
wi´kszym trudem post´powaliÊmy metr
po metrze naprzód. Przyjazny kap∏an mocno trzyma∏ mnie za r´k´ i w ten sposób doszliÊmy do drugiej, a potem do trzeciej stacji. Tam usiad∏am, zm´czona i zgrzana.
„Zostaj´ tutaj. Nie id´ dalej” – „Ale˚
idziesz!”. I jeszcze raz ta pewna, silna r´ka
doda∏a mi odwagi. SzliÊmy dalej. Niejeden
raz chcia∏am si´ cofnàç, lecz za ka˚dym razem podtrzymywa∏ mnie na duchu, mówiàc: „Uda ci si´!”. Skàd o tym wiedzia∏?
W trakcie wspinaczki nie widaç szczytu, tylko krzaki, drzewa i g∏azy, wyg∏adzone stopami milionów pielgrzymów
podczas 25 lat objawieƒ: widaç czerwonà
ziemi´, ma∏e kamyki, na których mo˚esz
si´ poÊlizgnàç, kiedy toczà si´ po zboczu.
Spoglàdanie w gór´ nape∏nia l´kiem, dojÊcie nawet do nast´pnej stacji wydaje si´

niemo˚liwe, lepiej jest patrzeç tylko
na Êcie˚k´, aby znale˝ç miejsce do postawienia nogi: odrobin´ wolnej przestrzeni
pomi´dzy g∏azami, odpowiedniej wysokoÊci p∏aski lub spiczasty kamieƒ.
„Nie trwó˚ si´, nie l´kaj si´, Bóg sam
wystarczy!”. Grupa zatrzymuje si´
przy ka˚dej bràzowej tablicy, tutaj odbywa
si´ medytacja na g∏os dla wszystkich, modlimy si´, Êpiewamy i oglàdamy krajobraz
z bli˝niaczymi wie˚ami odleg∏ego koÊcio∏a w dole, na równinie. Patrzymy na domy
w wiosce, na panoram´ gór doko∏a, na niebo, na to niezwyk∏e niebo, takie jasne
i pi´kne. Twoja mi∏oÊç, Bo˚e, dochodzi
do nas z podmuchem wiatru, przyja˝nià
panujàcà w grupie, pi´knem otaczajàcego
nas Êwiata; poprzez wspomnienie Twojego za nas cierpienia, Twojego g∏´bokiego
cierpienia, Twojej g∏´bokiej Mi∏oÊci. I przez ca∏à drog´ czuj´ si´, jakby unosi∏o mnie pewne wsparcie mojego przyjaciela kap∏ana. Jak to mo˚liwe? Nie czuj´
bólu w plecach i to jest dziwne. W domu,
u siebie w kuchni, cz´sto odczuwam nag∏y
i ostry ból, jak przy lumbago, i przez chwil´ musz´ staç sztywno i nieruchomo, czekajàc, a˚ ból minie, tutaj jednak, na Drodze Krzy˚owej, nie czuj´ ˚adnego bólu!
A co z kolanami, które przy zginaniu
trzeszczà z powodu artretyzmu, jak to
mo˚liwe, ˚e mog´ wspinaç si´ na t´ gór´?
Kiedy doszliÊmy do ˚elbetonowego
krzy˚a, wzniesionego w 1933 r. przez
mieszkaƒców Medziugorja, aby uczciç
1900 rocznic´ Êmierci Jezusa, moja
wdzi´cznoÊç i zdumienie nie mia∏y granic.
Zatrzymujemy si´ na 15 minut u stóp krzy˚a, w milczeniu, ka˚dy chce powiedzieç
coÊ osobistego Temu, którego szukamy,
chcemy podzi´kowaç, poleciç naszych
przyjació∏ i domowe sprawy, ofiarowaç si´
jako dar... Jak wielkim darem jest pe∏na altruizmu przyja˝ƒ! O. Lino wcale nie mia∏
∏atwo, zrozumia∏am, ile si´ natrudzi∏. Kiedy proponowa∏, ˚eby zwolniç: „Powoli,
powoli!”, w moim egocentryzmie sàdzi∏am, ˚e mówi∏ to z troski o mnie; dopiero
potem pomyÊla∏am, jak by∏o mu ci´˚ko:
„Szwecja du˚o wa˚y”, brzmia∏ jego komentarz. Wraz ze mnà d˝wiga∏ ca∏y mój
naród, a sytuacja religijna w Szwecji wcale nie jest prosta. Zrozumia∏am, ˚e on
d˝wiga∏ mój ci´˚ar. Tak jak Jezus. Sàdz´
jednak, ˚e nie by∏ w tym ca∏kiem osamotniony, ca∏a Wspólnota „Królowej Pokoju”
d˝wiga∏a nas wszystkich zaproszonych,
jeszcze przed naszym przybyciem, potem
w czasie wspólnego przebywania pod jednym dachem i tak˚e wtedy, kiedy ju˚ po-

wróciliÊmy do naszych krajów. Ta Droga
Krzy˚owa na gór´, której sama nie zdo∏a∏abym pokonaç, sta∏a si´ dla mnie niezwykle silnym doÊwiadczeniem szczodrej mi∏oÊci, która nie myÊli o sobie, ˚ycia podà˚ajàcego Êladami Jezusa.
Christina Agnani (t∏. Echa na j. szwedzki)

Pobratymstwo
˙ycie przesycone
modlitwà
Moi drodzy! Jestem szcz´Êliwy, ˚e mog´ podzieliç si´ z wami moimi przemyÊleniami nad kolejnym or´dziem Matki Bo˚ej. Jestem szcz´Êliwy, ˚eÊmy je us∏yszeli
i zrozumieli, w tym samym duchu, w którym przekazuje je nam Królowa Pokoju.
To or´dzie przede wszystkim odnosi si´
do nas. Dotyczy wezwania do modlitwy,
o której nie mo˚emy i nie wolno nam zapomnieç. To wezwanie, akcentowane
od samego poczàtku przez Królowà Pokoju, stanowi program naszego apostolatu.
Jest wa˚ne jak Êwiat∏o, które oÊwietla rzeczy i sprawy, aby mog∏y je dostrzec nasze
oczy. One bowiem istniejà, ale bez Êwiat∏a
my ich nie widzimy. ˙ycie przesycone
modlitwà staje si´ rozpoznawalne. Krzy˚
oÊwietlony modlitwà, staje si´ ∏askà. Problem oÊwietlony modlitwà, jest do rozwiàzania. Zawsze znajdzie si´ wyjÊcie.
Najwa˚niejszym doÊwiadczeniem zwiàzanym z modlitwà, jest doÊwiadczenie bliskoÊci Boga i NajÊwi´tszej Maryi Panny.
Modlitwa wprowadza nas w cudownà
przestrzeƒ, w której nasza dusza przez ∏ask´, oddycha Bo˚à obecnoÊcià. Nie ma nic
wa˚niejszego dla naszego zdrowia, dla naszej równowagi ducha i cia∏a, naszego pokoju, ni˚ modlitwa i doÊwiadczenie bliskoÊci Boga i Maryi Panny. Modlitwa jest naszà mocà, naszà chrzeÊcijaƒskà naturà, naszym powo∏aniem, naszà drogà – jest drogà do Êwi´toÊci! Jednak˚e, naszym problemem staje si´ rutyna, w odniesieniu nawet
do Êwi´toÊci. JeÊli otwieramy Bibli´, odmawiamy ró˚aniec, czynimy znak krzy˚a
lub wypowiadamy s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa przed posi∏kiem jedynie z nawyku,
nie odczuwamy mocy, która jest rzeczywistoÊcià Biblii, ani ∏ask, które sà realne
w ró˚aƒcu i znaku krzy˚a.
Królowa Pokoju nie pozwala, aby modlitwa sta∏a si´ nawykiem, zwyczajem lub
jakimÊ obowiàzkiem. Ona pragnie, aby
przez modlitw´, ˚ycie cz∏owieka wyda∏o
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owoce i by∏o przenikni´te ∏askà. Bowiem
tylko na modlitwie i przez modlitw´ jesteÊmy blisko Jezusa i Maryi. Cudowne owoce modlitwy to: bliskoÊç Boga i pewnoÊç,
˚e cz∏owiek jest chroniony od wszelkiego
z∏a. Modlitwa daje ÊwiadomoÊç, ˚e moc
nieprzyjaciela zostaje zwiàzana jej mocà.
ÂwiadomoÊç, ˚e pi´ta Maryi mia˚d˚y g∏ow´ szatana daje cz∏owiekowi poczucie
bezpieczeƒstwa w Jej bliskoÊci. Gdy jesteÊmy blisko Boga, z∏e duchy i ich s∏udzy,
ró˚nej maÊci czarownicy, wró˚bici, zaklinacze, jasnowidze, astrolodzy itp. nie mogà wprowadziç nas w stan niepokoju. Pozytywna moc Bo˚ej obecnoÊci czyni cz∏owieka szcz´Êliwym, zrównowa˚onym,
pewnym siebie. A wi´c wszystko zawiera
si´ w modlitwie i wszystko osiàga si´
przez modlitw´.
Modlitwa zbli˚a nas do Matki. Matka
jest ˝ród∏em naszej pociechy. Ona sprawia, ˚e jesteÊmy pewni drogi, którà kroczymy. Ona jest pe∏na mocy i mi∏oÊci,
wi´c wiemy, ˚e Ona nikogo nie porzuci,
nie zapomni, nie zostawi. Modlàc si´,
czujemy, ˚e ca∏e nasze ˚ycie jest zanurzone w modlitwie, odczuwamy ∏ask´ obecnoÊci i bliskoÊci Matki Bo˚ej. Modlitwa
ods∏ania nam najkrótszà drog´ do radoÊci,
pokoju i zbawienia, oraz wskazuje, jak
najowocniej prze˚yç nasze ˚ycie. Matka
Bo˚a przez modlitw´ prowadzi nas do Jezusa – a ta jednoÊç stanowi o pe∏ni! Dopiero z tego oceanu wyp∏ywa rzeka radoÊci, pe∏nego pokoju i wszelkiego b∏ogos∏awieƒstwa.
Obecnie, kiedy tak wielu ludzi zapomina, ˚e cz∏owiek ma dusz´ i jest odpowiedzialny za swoje ˚ycie (o czym w swej
màdroÊci przypomnia∏a nam miesiàc temu
nasza Matka) tym razem ponownie uÊwiadamia nam: „Jedynie przez modlitw´ b´dziecie blisko mnie i mojego Syna, i dostrze˚ecie jak krótkie jest to ˚ycie”. M´drcy zwykli mówiç: ˚ycie jest jak przejÊcie
przez most, a na moÊcie nikt nie buduje domu. Nie w tym celu most zosta∏ zbudowany. Wiele osób i wiele rodzin ˝le prze˚ywa
w sercu swoje doczesne ˚ycie. Niektórzy
traktujà ˚ycie jako sposobnoÊç do u˚ycia
i przyjemnoÊci. Inni swoje ˚ycie niszczà
przez egoizm i czynià je bezowocnym. Sà
i tacy, którzy za cel ˚ycia stawiajà karier´
i w ten sposób budujà dom na piasku, który na pewno zawali si´ wskutek nast´pujàcych zmian i doÊwiadczeƒ.
Bez modlitwy i ∏aski Bo˚ej nie mo˚emy
rozpoznaç wartoÊci doczesnego ˚ycia,
w którym budujemy swojà wiecznoÊç.
Dlatego Maryja wzywa nas, abyÊmy ju˚

dziÊ zacz´li si´ modliç, poniewa˚ od naszego dziÊ i teraz, zale˚y jaka b´dzie nasza
wiecznoÊç.
Pragnienie Nieba i wiecznoÊci nie jest
jakimÊ pustym pragnieniem, to nie sà
fantazje, lecz rzeczywistoÊç, która jest g∏´boko zakorzeniona w naszej naturze. My
bowiem chcemy byç zawsze szcz´Êliwi
i chcemy byç nieÊmiertelni. Ta wiara i ∏aska wbudowane sà w naszà natur´, która
jest stworzona na obraz i podobieƒstwo
Bo˚e. Bóg jest nieÊmiertelny i wieczny,
a ja pragn´ uczestniczyç w Jego boskim
˚yciu, które zosta∏o mi podarowane. Tego rodzaju pragnienie stanowi owoc g∏´bokiej modlitwy i mistycznej jednoÊci
z Bogiem, którego wielbi´, którego mi∏uj´, w którego wierz´ i którego naÊladuj´.
RadoÊç, która nape∏nia moje serce, nie
jest produktem wartoÊci materialnych, ani
intelektualnych w mojej duszy. Jedynie
Bóg mo˚e mnie uszcz´Êliwiç i daç mi zadowolenie. Niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu – mówi
Êw. Augustyn. Ta prawda dotyczy ka˚dego serca, w ka˚dym czasie, a wi´c i mojego serca, i wszystkich ludzi wspó∏czeÊnie
˚yjàcych, tu i teraz. JeÊli ˝ród∏em twojej
radoÊci jest Bóg i masz radoÊç w Bogu,
twoje serce naprawd´ b´dzie wyÊpiewywaç hymny wdzi´cznoÊci, b´dzie si´
modliç, wychwalaç swojego Pana i Jemu oddawaç czeÊç. To jest ta rzeczywistoÊç, której Êwiat, bez modlitwy nigdy
nie zrozumie. To jest nasza rzeczywistoÊç
i nasze najwi´ksze bogactwo.
W tym miesiàcu b´dziemy si´ modliç
w nast´pujàcych intencjach: – za nasze
chrzeÊcijaƒskie rodziny, które przez sakrament chrztu wezwane sà do odnowienia codziennej modlitwy ró˚aƒcowej
i do czytania w domu Pisma Âwi´tego;
– za naszà wspólnot´ modlitewnà, aby
g∏´biej wnikajàc w moc modlitwy, jeszcze bardziej anga˚owa∏a si´ w modlitw´
za tych, którzy si´ nie modlà; – za chorych
i uzale˚nionych, aby zacz´li szukaç jedynego cudownego i skutecznego leku, jakim jest modlitwa sercem.
Moi drodzy, czytajàc te myÊli, postanówcie, ˚e w tym miesiàcu codziennie b´dziecie uwa˚nie czytaç to or´dzie.
Po przeczytaniu, pozostaƒcie w ciszy
i medytujcie. Dostrze˚ecie w nim g∏´bokà
màdroÊç. Pozdrawiam was wszystkich,
modl´ si´ za was i zapewniam, ˚e ka˚dy
z was ma udzia∏ w moich postach i ofiarach. Wytrwajcie na tej drodze, do której
zostaliÊcie wybrani i powo∏ani.
Wasz o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Homilia
– sobota, 27.08.05 r.

Czy kochasz mnie bardziej?
Podczas ka˚dego sobotniego, uroczystego nabo˚eƒstwa, które jest odprawiane
we Wspólnocie kap∏an stawia pytanie
wszystkim jej cz∏onkom w Imieniu Jezusa: czy kochasz mnie wi´cej, ani˚eli ci?
Równie˚ dzisiejszego wieczoru, ja w Imi´
Jezusa pytam was: czy kochacie Jezusa
bardziej, ni˚ ci? To nie oznacza, ˚e ktoÊ
musi byç lepszy czy czuç si´ lepszym.
Oznacza to przejÊcie ponad ka˚dà krytykà,
ponad granice, ponad interesy, korzyÊci,
ponad myÊli: a co powiedzà inni, dlaczego
mam byç lepszy? To ma byç odpowied˝
bezwarunkowana – tak, kocham Ci´.
Jezus zada∏ to pytanie Êw. Piotrowi trzy
razy. Co, to oznacza? Bóg traktuje nas jako wolne dzieci i ciàgle pyta: czy Mnie kochasz? Ale dlaczego pyta: czy kochasz
Mnie wi´cej ni˚ ci? Bóg nie potrzebuje niczego i mo˚e spokojnie istnieç bez nas.
Kochasz Mnie, abym móg∏ ci´ prowadziç? Abym móg∏ ci´ prowadziç ponad
Êmierç, tam, gdzie jest ta granica, gdzie ty
nie mo˚esz iÊç, gdzie nie wiesz dokàd iÊç,
i nie masz Êrodków, aby tam dojÊç. Tym
bardziej jeszcze, bo stawiasz opór, poniewa˚ jesteÊ zraniony grzechem. Odpowied˝ pozytywna na T´ mi∏oÊç jest warunkiem, abyÊmy doÊwiadczyli mi∏oÊci
Bo˚ej i przekraczyli granice samych siebie. WznieÊli si´ ponad obraz´, ponad bied´, ponad próby, ponad to wszystko, co
nas rani. czy kochasz Mnie bardziej ni˚ ci?
Wzywam was dzisiejszego wieczoru,
abyÊcie si´ ofiarowali, abyÊcie si´ mogli
wznieÊç do tej Mi∏oÊci, którà jest Jezus
Chrystus. Zwykle osoby zadajà pytanie:
czy to jest mo˚liwe? Tak, to jest mo˚liwe!
Jezus otworzy∏ drog´ i zwyci´˚y∏. W jaki
sposób mo˚emy tego dokonaç? Zadam
wam nast´pne pytanie: czy w ciàgu dnia
macie czas, macie si∏y dla Jezusa? Czy jako ostatniemu poÊwi´cacie czas, czy jest
On ostatni w waszych myÊlach? Je˚eli jest
pierwszy to w porzàdku, to Go kochacie.
W jaki sposób mo˚ecie wzrastaç, aby
si´ ofiarowaç, aby si´ wznosiç? Siedzàc!
Je˚eli chcecie mo˚ecie usiàÊç w wygodnym krzeÊle, zrelaksowaç si´, odpoczàç
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z waszym Bogiem, oddajàc Mu to wszystko, co was przygniata. Nale˚y wyciàgnàç
to na wierzch i oddaç Zbawicielowi. Ale
nale˚y daç Mu równie˚ i to wszystko, co
jest pi´kne wewnàtrz was. Zamieniç to
w uwielbienie. To jest rytm Eucharystii
od samego poczàtku a˚ do koƒca. Dusza,
która kocha Jezusa uwalnia si´, poniewa˚
to On oczekuje na nas.
W naszym wn´trzu nosimy bardzo
wiele ci´˚arów niezidentyfikowanych,
które powodujà w nas gorzkoÊç, smutek,
nieszcz´Êcie. Jezus wzywa nas, abyÊmy to
wszystko wynieÊli na zewnàtrz w procesie
duchowym i powierzyli Mu. Je˚eli widzicie diab∏a we w∏asnym wn´trzu, to postawcie go przed Jezusem i powiedzcie
mu, aby si´ pok∏oni∏ przed Jezusem, aby
si´ po∏o˚y∏. OczywiÊcie ucieknie, poniewa˚ nie uk∏oni si´ Bogu. Wszystko, absolutnie wszystko mo˚ecie przedstawiç Bogu. Je˚eli wasza modlitwa przebiegaç b´dzie w taki sposób, to nauczycie si´ byç
wolnymi i dzi´ki modlitwie b´dziecie wiedzieç jak prze˚yç dzieƒ w takiej postawie.
Ta modlitwa przygotowywuje was,
aby byç narz´dziami dla zbawienia innych. Kiedy tak w wolnoÊci b´dziecie si´
wznosiç do Jezusa, wtedy On, w swojej mi∏oÊci nieskoƒczonej do was – aby rozpaliç
jeszcze bardziej t´ mi∏oÊç w was i Jego mi∏oÊç w innych, którzy nie umiejà si´ modliç
– b´dzie prowadzi∏ was przez próby i cierpienie, abyÊcie to znieÊli dla waszych braci
i sióstr. Jakie to b´dzie cierpienie? Wszystko to, co was dotyka w waszej ojczy˝nie
i sprawia, ˚e p∏aczecie patrzàc na wasze rodziny, na grzeszników. Zobaczcie wasze
wn´trze, co si´ rodzi w was, kiedy oglàdacie telewizj´ z okropnymi wiadomoÊciami.
Biada wam, je˚eli idziecie z tym wszystkim
od razu spaç. W waszym wn´trzu pozostaje ci´˚ar, chore reakcje. Ofiarowanie ˚ycia
oznacza zaniesienie tego wszystkiego Jezusowi, aby byç przefiltrowanym przez Jego
mi∏oÊç. Je˚eli b´dziecie wznosiç si´ jako
sprawiedliwy, jako Jezus, kochajàc Boga
ponad wszystko, to b´dziecie w jakimÊ
stopniu zdolni nieÊç grzesznika. Najwi´kszych grzeszników Êwiata b´dziecie mogli
zanieÊç i przedstawiç Bogu.
Dzisiaj wspominamy Êw. Monik´, t´
wielkà kobiet´, która ca∏à swojà dusz´
wznosi∏a do Boga, i pragn´∏a, aby jej mà˚
i syn powrócili do Boga Ojca. Kiedy si´
nawrócili, mówi∏a, ˚e nie wie po co, ma
jeszcze zostaç na ziemi, gdy˚ wype∏ni∏a
ju˚ wszystko, wznios∏a si´ do Boga. Tym,
którzy chcà byç narz´dziami zbawienia,
mówi´, ˚e jest bardzo, bardzo wiele

do wzniesienia i do ofiarowania Bogu.
Was rodziców pytam: czy macie jakieÊ
problemy z dzieçmi? Tak. To dlaczego zostajecie pod ci´˚arem tych problemów?
Wasze dziecko powinniÊcie przynieÊç
w sercu na o∏tarz i ofiarowaç z nadziejà
i z mi∏oÊcià w pe∏ni zaufania Bogu. PowinniÊcie go pozostawiç, aby by∏ prowadzony przez Boga. Nie mo˚ecie pozbyç
si´ tych ci´˚arów sami. Nie wiecie, co jest
we wn´trzu dziecka, w jego duszy, co go
spotka, jakà drog´ wybierze. Je˚eli b´dziecie umieç oddawaç, ofiarowaç wasze
dzieci Bogu, w wolnoÊci od przejmowania si´, co si´ z nimi stanie, to oddacie je
w najlepsze r´ce, b´dà w dobrym miejscu.
Trzeba wznosiç si´ w wolnoÊci, w ciszy.
Kilka tygodni temu by∏o czytanie
(1 Krl), w którym prorok Eliasz ca∏y zaniepokojony, zdesperowany, nakarmiony
chlebem Bo˚ym wszed∏ na gór´ Horeb.
Oczekiwa∏ wielkiego, manifestacyjnego
objawienia si´ Boga, a Bóg nie przychodzi∏.
Na koƒcu us∏ysza∏ cisz´, Bóg si´ objawi∏
w lekkim powiewie wiatru. Powiedzia∏
Eliaszowi co ma zrobiç i sytuacja si´ zmieni∏a. Nasze ˚ycie musi wznosiç si´ do Boga
w wolnoÊci, bo je˚eli nie b´dziemy wolni,
nie b´dziemy nawet mogli Go kochaç. Jak
mo˚na kochaç Boga, je˚eli si´ jest zaniepokojonym i zaj´tym tylko samym sobà?
Ofiarowujàc si´ samemu, oddajàc osoby i sytuacje Bogu mo˚emy stanàç
przed Bogiem tak, jak Moj˚esz mówiàc:
Je˚eli nie – zniszcz równie˚ i mnie. Mamy
prawo o to prosiç, poniewa˚ Jezus nas odkupi∏ Swojà Krwià. Je˚eli mamy wiar´,
my którzy dzisiejszego wieczoru b´dziemy ofiarowywaç Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia, dla naszych narodów,
mamy prawo prosiç Pana: nawróç tych
ludzi, zmieƒ ich, przemieƒ, Ty to obieca∏eÊ, to sà Twoje s∏owa, ja ich nie wymyÊli∏em, Ty mi je w∏o˚y∏eÊ w serce. Ale nie
mo˚emy si´ w taki sposób modliç, je˚eli
si´ nie oddamy Bogu i nie b´dziemy si´
do Niego wznosiç. Ta modlitwa pot´˚na,
wszechmogàca nie mo˚e wydostaç si´
z nas, a my nie mo˚emy staç si´ zainteresowanymi wstawiennictwem np. za tymi,
którzy nas obrazili, za tymi, którzy robià
˝le dla spo∏eczeƒstwa. Nie mo˚emy si´
za nich modliç, bo jesteÊmy sparali˚owani. Je˚eli jesteÊmy sparali˚owani niepokojem o rodzin´, nie mo˚emy si´ wznosiç
do Boga i nie mo˚emy si´ modliç.
Ofiara z ˚ycia jest przejÊciem do wolnoÊci, którà Bóg daje swoim dzieciom.
Dlaczego mnie o to prosi? Dlaczego On
tego nie zrobi, ten Który jest wszechmoc-

ny, wszechmogàcy? Nie mog´ wzrastaç
w mi∏oÊci. Nie mog´ byç podobnym
do Niego. Czy mnie da moc, abym móg∏
królowaç nad wami Jego dzieçmi? Jak
wykorzystaç zdolnoÊci? Czy jesteÊmy
zdolni do rzàdzenia Êwiatem? Do zarzàdzania wszystkimi si∏ami wewnàtrz nas,
jak mówi Êwi´ty Pawe∏. Nasze wznoszenie si´ do Boga jest naszym uwolnieniem.
KtoÊ pyta∏ czy niesiemy ludzkoÊç w sobie?
OczywiÊcie, ˚e niesiemy. Niesiemy j´ki
naszych przodków. Ca∏a ludzkoÊç „j´czy” i oczekuje ca∏kowitego przemienienia. Kto nam pomo˚e?
Z obserwacji wynika, ˚e brakuje kierowników duchowych, brakuje pobo˚nie
odprawianych Mszy Êwi´tych, brakuje kap∏anów. Czy chcecie mieç kap∏anów, przewodników duchowych? Je˚eli tak, to ofiarujcie si´ Jezusowi, oddajcie si´ do Jego
dyspozycji. Ofiara z naszego ˚ycia sprawia, ˚e w nas rozkwitajà dary Bo˚e i b´dziemy mieç Êwi´tych kap∏anów, KoÊció∏
odnowiony i naród odnowiony. Wiem, ˚e
bardzo, bardzo wiele zale˚y ode mnie, bardzo wiele zale˚y od ciebie, wiele zale˚y
od ka˚dego z nas, je˚eli pozwolimy, aby
Jezus w nas móg∏ wype∏niç swoje zadanie.
To jest w∏aÊnie sensem tego wszystkiego,
wi´c teraz w ciszy zdecydujmy si´, czy
ofiarowaç ˚ycie Jezusowi poprzez Maryj´,
aby kochaç Go ponad te p∏ytkie rzeczy, dla
których stwarzamy wojny, w jeden dzieƒ
budujemy a w drugi niszczymy Êwiat. Pozostaƒmy w ciszy. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
„Halloween”
DoÊwiadczenie ksi´˚y egzorcystów
wskazuje na to, ˚e wywo∏ywanie duchów
zmar∏ych jest doÊç cz´sto praktykowane
i w naszym kraju: na koloniach, obozach,
w internatach, w akademikach, w wojsku
i w wi´zieniach a tak˚e w wybornych towarzystwach. Nast´pstwem tej niebezpiecznej „zabawy” sà l´ki, koszmary senne, depresje, myÊli samobójcze, niepowodzenia ˚yciowe a tak˚e poczucie obecnoÊci drugiej osoby. Odpowied˝ jest prosta:
ile razy wywo∏uje si´ duchy zmar∏ych
tyle razy przychodzi z∏y duch!
UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych pozwala nam na obcowanie Êwi´tych, modlitewnà komunikacj´ i duchowà wymian´
dóbr. A Dzieƒ Zaduszny na niesienie
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pomocy duszom w czyÊçcu cierpiàcym
i ich wstawiennictwo za nami przed Bogiem. Zbli˚ajà si´ w∏aÊnie te dni, czas
szczególnej pami´ci o zmar∏ych. W Ameryce i w Europie zachodniej ju˚ zastàpiono
uroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych tak zwanym „halloween”. Dzieci przebierajà si´
za potwory, wampiry, czarownice, diab∏y,
koÊciotrupy. Dla m∏odzie˚y i doros∏ych organizowane sà halloweenowe dyskoteki,
na które nale˚y stawiç si´ w jakimÊ upiornym przebraniu. Pojawià si´ niewàtpliwie
tak˚e filmy i programy telewizyjne zwiàzane z tym tematem. Kto wie czy wiadomoÊç
o obchodach halloween nie pojawi si´ nawet w Dzienniku Telewizyjnym, w godzinach najwi´kszej oglàdalnoÊci. KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˚e to zb´dny i przedwczesny alarm, ale wystarczy rozejrzeç si´ doko∏a, aby zobaczyç z jakim rozmachem jest
to lansowane, w∏aÊnie teraz, w przeddzieƒ
Êwi´ta zmar∏ych: tygodnik „Kaczor Donald” dla dzieci pod has∏em: „Halloween
na weso∏o”, we wszystkich gazetkach m∏odzie˚owych mówi si´ o halloween. Do gazetek do∏àczane sà prezenty w postaci „zabawnych” gad˚etów takich jak np. wampirze z´by, trupie czaszki, itp. Nie brak i gumy do ˚ucia z tatua˚ami. Tu i ówdzie pojawiajà si´ w sklepowych witrynach wydrà˚one dynie, nieod∏àczny rekwizyt halloween. Wielu ludzi nie widzi w tym nic z∏ego
lub sàdzi, ˚e na polskim gruncie ta nowalijka si´ nie przyjmie. Zauwa˚my jednak, ˚e
walentynki, nieznane jeszcze dziesi´ç lat
temu ju˚ doskonale w Polsce prosperujà.
Uwa˚ajmy, ˚eby tak samo nie sta∏o si´ ze
Êwi´tem halloween.
Czym jest halloween, ˚e powinniÊmy
si´ go wystrzegaç? Czy to nie jest tylko
niewinna zabawa dla dzieci? Otó˚, s´k
w tym, ˚e wcale nie. By∏o to celtyckie
Êwi´to ognia, istniejàce w Europie pó∏nocnej ju˚ szeÊçset lat przed narodzeniem
Chrystusa. Trwa∏o od 31.10-02.11, by∏ to
rodzaj nowego roku. Koƒczy∏ si´ czas
pi´knej pogody, zaczyna∏a si´ ch∏odna
i ciemna jesieƒ, potem zima. A si∏y z∏a,
wraz z duchami zmar∏ych, zaczyna∏y krà˚yç po Êwiecie. Wierzono, ˚e Samhain,
bóg Êmierci, uwalnia∏ w tym czasie duchy
osób zmar∏ych w ciàgu ostatniego roku.
Aby udobruchaç i ob∏askawiç boga Êmierci wraz z jego Êwità, Celtowie sk∏adali
ofiary, tak˚e z ludzi.
W Ameryce i Europie Zachodniej poprzebierane dzieci chodzà w halloween
od domu do domu proszàc o cukierki. To
samo robili celtyccy druidzi tyle, ˚e nie
szukali cukierków, lecz dziewczyny, któ-

ra mia∏a byç z∏o˚ona w ofierze bogu
Êmierci. Je˚eli znale˝li dziewczyn´, która
spe∏nia∏a ich wymagania, zapalali Êwiec´,
którà wk∏adali do wydrà˚onej dyni. Mia∏o
to chroniç od zemsty demonów. W Êredniowieczu ludzie wierzyli, ˚e w nocy
z 31 X na 1 XI Êwiat przechodzi pod w∏adanie czarownic i ˚e tej nocy ze szczególnà ∏atwoÊcià mo˚na nawiàzaç kontakt
z duchami. Aby uchroniç si´ przed czarownicami i piekielnymi mocami trzeba
by∏o zapaliç Êwieczk´ wewnàtrz dyni.
Dynia ta nazywana jest Jack-o-lantern,
od imienia cz∏owieka, który zawar∏ pakt
z diab∏em (podobnie jak nasz Twardowski) i b∏àka si´ w jesienne noce po Êwiecie.
Taki jest rodowód niewinnej halloweenowej dyni, który warto znaç.
Wraz z nastaniem chrzeÊcijaƒstwa pogaƒski zwyczaj zaczà∏ zanikaç, jednak
Celtowie nadal czcili duchy zmar∏ych.
ChrzeÊcijaƒstwo przyczyni∏o si´ do tego,
˚e pogaƒski zwyczaj zanik∏ i zosta∏ zastàpiony pi´knà tradycjà obchodzenia dnia
Zadusznego i Wszystkich Âwi´tych. T´
tradycj´ pogaƒskà przej´li równie˚ wspó∏czeÊni sataniÊci, którzy w nocy
z 31 X na 1 XI odprawiajà rytua∏y sk∏adajàc krwawe ofiary z ludzi. Co ciekawe,
równie˚ tradycyjne imprezy „andrzejkowe” majà takie pod∏o˚e: „Paradoksalnie,
tej nocy m∏odzi ludzie odprawiali magiczne
rytua∏y, aby sprawdziç, kto b´dzie ich przysz∏ym partnerem na ca∏e ˚ycie. M∏odzi wieÊniacy traktowali to jako dobrà, weso∏à
i zmys∏owà zabaw´, natomiast starsi brali
bardzo powa˚nie i troszczyli si´ o zabezpieczenie w∏asnych domostw przed z∏ymi duchami, czarownicami i demonami, które
owej nocy posiada∏y wyjàtkowà moc”.
Europejscy emigranci przemycili
Êwi´to halloween do Ameryki Pó∏nocnej, gdzie trafi∏o na podatny grunt i bardzo
si´ rozwin´∏o, a˚ do znanych nam wspó∏czeÊnie form. Teraz halloween znów powraca do Europy, zalewanej falami neopogaƒstwa. Na szcz´Êcie obowiàzuje nas zasada rozeznawania duchów i wiemy, ˚e
nie mo˚na bezkrytycznie przyjmowaç
wszystkiego: „Nie dowierzajcie ka˚demu
duchowi, ale badajcie duchy, gdy˚ wielu
fa∏szywych proroków pojawi∏o si´ na Êwiecie” (1J 4,1). Nale˚y pami´taç, ˚e jest to
Êwi´to pogaƒskie, w ˚ywe oczy szydzàce
z chrzeÊcijaƒstwa, o czym Êwiadczy chocia˚by przebieranie si´ za postacie ewidentnie kojarzàce si´ ze z∏em (wampiry,
czarownice, diab∏y, upiory, wilko∏aki,
itd.). Na dodatek jest to Êwi´to obchodzone w szczególny sposób przez satanistów.

Dlatego powinniÊmy bezwzgl´dnie przeciwstawiaç si´ próbom zaszczepienia
w Polce tego Êwi´ta, wbrew kampaniom
reklamowym, które temu towarzyszà,
gdy˚ odnoszà niez∏y efekt komercyjny.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

Kàcik wydawniczy
Âwi´to Archanio∏ów i Anio∏ów Stró˚ów
sk∏ania nas do refleksji nad „pomocnikami”, których da∏ nam Bóg w swoim mi∏osierdziu, „aby nas strzegli na wszystkich
naszych drogach” (por. Ps 91, 11). Równie˚ rozwa˚ania o. T. Vlasiçia prezentowane na ∏amach Echa, o podstawowym
or´dziu Królowej Pokoju, która pragnie,
aby wszyscy doszli do Jezusa, aby w Nim
wszystko zosta∏o odnowione i ofiarowane
Bogu Ojcu, wspó∏grajà z proponowanà
poni˚ej ksià˚kà. Reszt´... zostawiamy
Czytelnikom, zapraszamy do lektury.
Ivan Novotny

Z ANIO∑EM
DO NOWEGO ÂWIATA

Wierz´, ˚e ksià˚ka ta znalaz∏a si´
w twoich r´kach, drogi Czytelniku, nie
przypadkiem. Byç mo˚e jesteÊ jednym
z tych szcz´Êliwców, którym Dobry Bóg
wypisa∏ przepustk´ do Nowego Âwiata,
i ju˚ teraz przynajmniej duchem powinieneÊ w nim si´ znale˝ç? A có˚ to za „Nowy Âwiat” – mo˚e zapytasz...? Chodzi
o „nowy” czy o „odnowiony”? Czy dom,
który przeszed∏ remont generalny, mo˚na
nazwaç „nowym” domem...? Czy to poj´cie „Nowego Âwiata” nie ma czegoÊ
wspólnego z poglàdami masonerii albo
sekt, u˚ywajàcych podobnych okreÊleƒ?
Poniewa˚ jestem katolikiem z krwi i koÊci, wi´c mog´ mieç na myÊli wy∏àcznie
t´ przemian´ Êwiata, która b´dzie si´ wiàza∏a z przyjÊciem Syna Cz∏owieczego
i „przepo∏owieniem” ludzkoÊci. Ma to
byç odnowienie ca∏ego stworzenia, i to
tak dog∏´bne i powszechne, jakby by∏o
przetworzeniem go, niemal powtórnym
stworzeniem. Mo˚na, wi´c b´dzie odtàd
mówiç rzeczywiÊcie o „Nowym Âwiecie”.
Bóg od poczàtku próbowa∏ zawrzeç
trwa∏e przymierze z ludzkoÊcià, zobowiàzujàc si´ do tego, ˚e zapewni jej szcz´-
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Êcie nie tylko wieczne, ale i doczesne, jeÊli b´dzie Mu pos∏uszna. Wiemy, jak to
bywa∏o w historii z tym pos∏uszeƒstwem... A ostatnio...? Grzechy, za które
w czasach Abrahama Bóg dokona∏ zag∏ady Sodomy i Gomory, sà uznawane przez
rzàdy kolejnych krajów za „norm´”
i chronione prawem. Wydaje si´ nam, ˚e
szatan wyczerpa∏ ju˚ swój repertuar pomys∏ów na deprawowanie i odbieranie
Bogu Jego ukochanych stworzeƒ! Nabieramy wi´c pewnoÊci, ˚e bliski ju˚ jest
dzieƒ, w którym (na pewien czas) zostanie
on zwiàzany, aby nie zwodzi∏ narodów.
Bóg, jak to dawno zapowiada∏, zostawi wtedy na ziemi tylko Reszt´, okazujàcà Mu wiernà mi∏oÊç i zdolnà budowaç
Królestwo Woli Bo˚ej. Wówczas nie tylko na ludzi, lecz i na ca∏à powierzonà im
ziemi´ sp∏ynà wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa, od Abrahamowego a˚ do Chrystusowego z „kazania na Górze”. Przynajmniej na koƒcu czasów nasza planeta stanie si´ krainà doczesnego szcz´Êcia, opisywanego przez Proroków. Wszyscy zobaczà, jak odkupiona przez Chrystusa ziemia mog∏a wyglàdaç, gdyby ludzie na niej
˚yli w prawdziwej mi∏oÊci.
Ideà przewodnià ksià˚ki jest przybli˚enie Czytelnikom wspania∏oÊci i pi´kna
„Nowego Âwiata” poprzez takie oddzia∏anie na ich wyobra˝ni´ oraz sfer´ emocjonalnà, by przez chwil´ spróbowali oddychaç atmosferà „Nowego”, a mo˚e nawet zapragn´li w nim si´ znale˝ç. W drodze do „Nowej Wiosny” Êwiata i KoÊcio∏a trzeba b´dzie jeszcze przejÊç przez bolesny okres „Wielkiego Oczyszczenia”.
PrzejÊcie to b´dzie, byç mo˚e, ∏atwiejsze
dla tych, którzy z mocnà nadziejà b´dà
oczekiwaç nadejÊcia tej „Wiosny”, ju˚ teraz przygotowujàc si´ do niej duchowo.
Komu zamarzy si´ ˚ycie w opisywanym „Nowym Âwiecie”, a mo˚e nawet zapragnie staç si´ lepszym, by móc w nim
si´ znale˝ç – temu Autor ˚yczy, by jego
Anio∏ sta∏ si´ wkrótce jego przewodnikiem po tym NOWYM...
Autor
P.S. Ksià˚k´ mo˚na nabyç: J&M
– Hurtowa Sprzeda˚ Ksià˚ek, 01-217
Warszawa, ul. Kolejowa 15/17, tel. 0-501
102 968, e-mail: jm_ksiazki@wp.pl

Modlitwy
W tej nowej rubryce pragniemy przedstawiaç modlitwy warte upowszechnienia.

Litania oczekujàcych
powrotu swego Pana
zawarta w ksià˚ce: „Z b∏ogos∏awionymi
Hiacyntà i Franciszkiem w XXI wiek”,
Michalineum 2000 s. 175-179, mia∏a poczàtkowo, w zamyÊle autora, nosiç tytu∏:
O tryumf NajÊwi´tszych Serc Jezusa i Maryi. W swoim obecnym kszta∏cie mog∏aby
równie˚ nosiç ten tytu∏, jako ˚e przyjÊcie
Pana oraz nadejÊcie tryumfu Zjednoczonych NajÊwi´tszych Serc mo˚na uznaç
za jeden i ten sam fakt.
Podzia∏ na trzy równe cz´Êci – po 21 wezwaƒ ka˚da – ma zwracaç uwag´ na ˝ród∏o
pochodzenia zawartych w tych cz´Êciach
wezwaƒ. Sà nimi kolejno: Stary Testament,
Nowy Testament i wypowiedzi Jana Paw∏a II, po∏àczone z or´dziami objawieƒ Maryjnych i cytatami z pism mistyków. Podzia∏ taki mo˚e u∏atwiç pos∏u˚enie si´ Litanià w ró˚nych okolicznoÊciach, pozwalajàc
na wybór tylko jednej cz´Êci albo po kilka
wezwaƒ z ka˚dej cz´Êci. Jako propozycj´
odpowiedzi wiernych przy wspólnym odmawianiu mo˚na podaç: w cz. I – Przyjd˝
Królestwo Twoje, w cz. II – Chryste króluj,
Chryste zwyci´˚aj, w cz. III: Niech zstàpi
Duch Twój i odnowi ziemi´.
Cz´Êç I
Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij
przez góry, skacz po pagórkach. PaÊ swoje stada wÊród lilii.
Niech si´ radujà niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je nape∏nia – przed obliczem Twoim, który ju˚
si´ zbli˚asz.
Niech si´ cieszà pola i wszystko, co
na nich roÊnie, niech wszystkie drzewa
w lasach wykrzykujà z radoÊci – przed Tobà, który ju˚ si´ zbli˚asz, by osàdziç ziemi´.
Osàd˝ Êwiat sprawiedliwie, a ludy wed∏ug swej prawdy, byÊmy ujrzeli Twoje
dzie∏a, zdumiewajàce czyny, których dokonasz na ziemi.
Daj nam ufnoÊç, byÊmy si´ nie bali,
choçby zatrz´s∏a si´ ziemia i góry zapad∏y
w otch∏aƒ morza.
Og∏oÊ z nieba swój wyrok, na sàd si´
podnieÊ, by ocaliç wszystkich pokornych
na ziemi.
Niech nawet gniew na ludzi przyniesie
Ci chwa∏´, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzà Twe Êwi´to.
Zapanuj od morza do morza, niech oddadzà Ci pok∏on wszyscy królowie, niech
s∏u˚à Ci wszystkie narody.
Niech g∏oszà wÊród ludów, ˚e Ty jesteÊ
Królem i ˚eÊ Êwiat tak utwierdzi∏, i˚ si´
nie zachwieje.

UÊmierz wojny a˚ po kraƒce ziemi,
skrusz ∏uki i w∏ócznie, a tarcze spal ogniem.
Niech za dni Twoich sprawiedliwoÊç
zakwitnie i wielki pokój, zanim ksi´˚yc
zgaÊnie.
Nasze miecze niech zostanà ju˚ przekute na p∏ugi, a w∏ócznie na sierpy, nie chcemy si´ wi´cej zaprawiaç do wojny.
Niech wilk pasie si´ razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myÊl
nie przyjdà.
Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla
tych, którzy czeÊç Ci oddajà, i chwa∏a
niech zamieszka w naszej ziemi.
Niech ∏aska i wiernoÊç spotkajà si´ ze
sobà – wiernoÊç niech z ziemi wyroÊnie,
a sprawiedliwoÊç niech spojrzy z nieba.
Zmi∏uj si´ nad biednym i ubogim, n´dzarza ocal od Êmierci.
Niech kraj si´ nape∏ni znajomoÊcià Pana,
na kszta∏t wód, które przepe∏niajà morze.
Niech wszyscy, od najmniejszego
do najwi´kszego, poznajà Ciebie.
Zabierz nam serce kamienne, a daj nam
serce z cia∏a.
Daj ziemi obfitoÊç zbo˚a, szczyty pagórków niech zaszumià k∏osami jak Liban, a mieszkaƒcy miast niech si´ rozmno˚à jak polna trawa.
Obdarz nas szcz´Êciem, a nasza ziemia
niech wyda swój owoc.
W. Âwi´ty Bo˚e, Âwi´ty Mocny, Âwi´ty NieÊmiertelny,
O. Zmi∏uj si´ nad nami i nad ca∏ym
Êwiatem.
Módlmy si´. Bo˚e, który nie chcesz
Êmierci ˚adnego grzesznika, lecz ˚eby si´
nawróci∏ i mia∏ ˚ycie wieczne, pokornie
Ci´ b∏agamy, spójrz na nas okiem Twego
mi∏osierdzia i wype∏nij swoje odwieczne
obietnice. Odnów mocà Twego Ducha
Âwi´tego oblicze ziemi, a swojemu KoÊcio∏owi daj nowà wiosn´, by pokorny,
czysty i Êwi´ty cieszy∏ si´ tryumfem NajÊwi´tszych Serc Jezusa i Maryi. Przez
Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 20 (cd)
Tutaj Matka Bo˚a mia∏a przed sobà m∏odych, ale te˚ i ludzi doros∏ych, którzy
w Medziugorju zajmujà si´ g∏ównie pracà
na roli, a którzy równie˚ muszà staç si´
Êwi´tymi i muszà si´ tego nauczyç poprzez
swojà prac´. Or´dzie z 17 pa˝dziernika:
„Drogie dzieci! Wszystko ma swój czas.
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Dzisiaj wzywam was, byÊcie zacz´li pracowaç nad swoimi sercami. Teraz, kiedy zosta∏y zakoƒczone wszystkie prace, macie
czas na czyszczenie najbardziej zabrudzonych miejsc, ale serca zostawiacie na boku.
Pracujcie wi´cej i oczyszczajcie z mi∏oÊcià
ka˚dy kàt waszego serca. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Mo˚na by pomyÊleç, ˚e ci ci´˚ko pracujàcy ludzie to kategoria osób, z którymi nie
ma co bawiç si´ w subtelnoÊci, bo z pewnoÊcià nie sà zdolni zrozumieç j´zyka
Êwi´toÊci. Nie, „taka jest wola Bo˚a: wasze
uÊwi´cenie”, pisa∏ Êw. Pawe∏ do Tesaloniczan, którzy z pewnoÊcià byli jeszcze bardziej ni˚ my dalecy od idea∏u Êwi´toÊci.
Âwi´toÊç wymaga nieustannej pracy
nad oczyszczaniem serca z wszelkiego
przywiàzania do grzechu, co osiàga si´
czujnoÊcià, ciàg∏à proÊbà o przebaczenie
za wszystko, a jeszcze bardziej spowiadaniem si´ „nawet z najl˚ejszych grzechów”,
jak mówi∏a Maryja do Jeleny w zesz∏ym
miesiàcu, po to w∏aÊnie, aby oczyÊciç ka˚dy kàt serca. Bóg obdarza nas nieskoƒczonà zdolnoÊcià do pojmowania Jego tajemnicy, aby jà jednak poczuç, potrzebna jest
prawdziwie doskona∏a czystoÊç serca: nawet najmniejszy brud w nas uniemo˚liwia
bliskà wspólnot´ z Tym, którego „ujrzà jedynie ludzie czystego serca”. „Dusza staje
si´ nieczysta, kiedy zaciemnia jà lub przes∏ania choçby najl˚ejszy cieƒ grzechu. Najmniejszy grzech powszedni plami jej niewinnoÊç, niszczy i odziera jà z promiennego czaru” (s∏owa Maryi o czystoÊci, skierowane do ks. Gobbi).
Ale mniejsza o s∏owa, tutaj ludzie sà
otwartà ksi´gà. Wystarczy troch´ wÊród
nich pobyç, a mo˚na poczuç si´ jakby uniesionym falà ∏aski, odnale˝ç inne ˚ycie, którego nie zna Êwiat. To fakt: tutaj znajdujemy wiar´, o jakiej marzymy dla naszych
wspólnot... ale i takà, o jakiej nam si´ nawet
nie Êni∏o: oto efekt czteroletniej troski, która nazywa si´ obecnoÊcià i szko∏à Maryi.
Sobotni wieczór: grupa Jeleny przysz∏a na plebani´ pos∏uchaç o. Tomislava,
potem, o 21.30, wyrusza na gór´, aby modliç si´ w ciszy: o której zejdà? W mi´dzyczasie wszed∏em do koÊcio∏a, w którym latem nocujà pielgrzymi niemajàcy si´ gdzie
podziaç. Kilka dziewczàt z grupy modlitewnej modli∏o si´ i Êpiewa∏o od 21.00
do 1.00 i d∏u˚ej, z ˚arliwoÊcià, która nie
pozwoli∏a mi zmru˚yç oka: nigdy nie modli∏em si´ z równym zapa∏em, jak wtedy,
s∏yszàc te hymny ku chwale Maryi wyÊpiewywane z mi∏oÊcià i uniesieniem, i widzàc te rozjaÊnione i Êmiejàce si´ pogodnie

twarze. Has∏o Maryi: modliç si´ i poÊciç
w intencji pokoju na Êwiecie, a przeciwko
pod˚eganiu do wojny, znajduje w tych sercach natychmiastowe echo i coraz wi´kszà
gotowoÊç. Rodziny, ∏àcznie z tymi, które
nas goÊci∏y, dwa razy w tygodniu poszczà
o chlebie i wodzie. Wydaje si´, ˚e nie zaznajà spokoju, dopóki nie wype∏nià
do koƒca powierzonego im przez Matk´
zadania. Dziewcz´ta Jeleny: spuszczone
oczy i nie rozglàdajà si´ doko∏a!
Grupy pielgrzymów, przede wszystkim m∏odzie˚y lub starszych kobiet (to
g∏ównie one spa∏y na ∏awkach lub na posadzce koÊcio∏a tamtej nocy z soboty
na niedziel´) zdà˚ajà ku miejscu modlitwy, przesuwajàc w milczeniu paciorki
ró˚aƒca. Po drodze z Mostaru minà∏em
dwie grupy m∏odzie˚y, które w´drowa∏y
poboczem, g∏oÊno odmawiajàc Ró˚aniec:
zaproponowa∏em, by wsiedli do pustego
busa, ale uprzejmie odmówili: „pjeszke,
pjeszke!” (piechotà) przez 25 kilometrowy odcinek drogi: by∏a 13.00.
A co powiedzieç o widzàcych? To oni
i ich twarze, emanujàce radoÊcià i nadludzkim pokojem, wywar∏y na nas najwi´ksze
wra˚enie. W zakrystii, z wyjàtkiem Vicki,
która prawie nie opuszcza domu, z wdzi´kiem i staraniem pomagajà ubieraç si´
w szaty liturgiczne dziesiàtkom kap∏anów
koncelebrujàcych wieczornà Msz´ Êw.:
wierzcie mi, to zaszczyt przyjmowaç
sznur lub alb´ z tych ràk, lub spoglàdaç
w te oczy, które troch´ wczeÊniej wpatrywa∏y si´ w oblicze Niepokalanej.
Przemawiajàc w koÊciele w Medziugorju,
o. Robert Faricy, Amerykanin, s∏ynny
profesor teologii duchownej na rzymskim
Uniwersytecie Gregorianum, który, jak
twierdzi, dozna∏ cudu za sprawà Matki Bo˚ej, da∏ o nich nast´pujàce Êwiadectwo.
„Dog∏´bnie zbada∏em w wielu wywiadach,
zebranych obecnie w ksià˚ce (wyd. Ancora), cechy duchowego ˚ycia tych dzieci. Sà
oni bardzo m∏odzi, ale ich modlitwa cechuje si´ niezwyk∏à wznios∏oÊcià. Tego rodzaju modlitw´ spotyka si´ niekiedy, a i to bardzo rzadko, w zakonach kontemplacyjnych,
ale oni zostali jej nauczeni przez samà Matk´ Bo˚à. Matka Bo˚a kierowa∏a nimi przez
cztery lata jak podczas nowicjatu i uformowa∏a ich duchowo w taki sposób, jakiego
nie widzia∏em nigdy w ˚adnej kongregacji
religijnej (!), w ˚adnym seminarium ani nowicjacie. Ponadto ich modlitwa nie zatrzymuje si´ jedynie na poziomie modlitwy, ale
przenika wszelkà ich dziennà aktywnoÊç:
nie przestajà byç Êwiadomi obecnoÊci Pana
i Matki Bo˚ej, dostrzegajà Pana w innych,

sà bardzo otwarci na innych, s∏u˚à rodzinie
i wspólnocie, wszystko czyniàc z mi∏oÊcià.
A przy tym sà zwyczajnymi dzieçmi, noszà d˚insy, sà jak wszystkie dzisiejsze dzieci, naturalne, ca∏kiem normalne” (z nagrania
z 13 pa˝dziernika).
W koÊciele, przepe∏nionym zawsze,
a zw∏aszcza w sobot´ i w niedziel´, ojcowie
prowadzà Ró˚aniec, dwie cz´Êci przed
Mszà Êw. i trzecià po, z wielkà pobo˚noÊcià
i powoli. W chwili objawienia na plebanii,
po drugiej cz´Êci (oko∏o 17.45), nast´puje
g∏´boko prze˚ywana chwila milczenia.
Na ∏àce na zewnàtrz, która sta∏a si´ ju˚ twardo ubità ziemià, oko∏o dwunastu zakonników nieustannie spowiada. (cdn)
don Angelo

Od Redakcji
Pielgrzymka do Ziemi Âwi´tej z Czuwaniem
Noworocznym w Grocie Zwiastowania w Nazarecie w intencji pokoju, w dniach od 28.12.06
– 07.01.07. W programie nawiedzenie miejsc
Êwi´tych zwiàzanych z ˚yciem Pana Jezusa
i Matki Bo˚ej, oraz obchody Êwi´ta Trzech Króli w Betlejem. Informacje w Redakcji.
25 pa˝dziernika w Jerozolimie, w Grobie
Paƒskim, o. K. Frankiewicz b´dzie sprawowa∏
ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Królowej Pokoju
w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
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.
Niech Was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy:
Ojciec, i Syn, i Duch Âwi´ty. Amen.
Villanova M.
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