
Z ró żań cem w rę ku
O. Li vio: Ja ka by ła dzi siaj Ma don na?
Ma ri ja: Jak za wsze. Mat ka Bo ża jest spo -

koj na, pod czas gdy my je ste śmy stra pie ni
z po wo du te go prze klę te go wi ru sa, któ ry nie
po zo sta wia nas w spo ko ju, od bie ra nam wol -
ność, wszy scy je ste śmy uwię zie ni, w aresz cie
do mo wym. Wszy scy mar twi my się o przy -
szłość. Na to miast Mat ka Bo ża wzy wa nas do
na wró ce nia, szcze gól nie do na wró ce nia oso -
bi ste go. My ślę, że to bę dzie tak że chwi lą ła ski,
po nie waż wie rzę, że prze ży li śmy Wiel ki Post,
jak ni gdy dotąd w ży ciu, tak in ten syw ny w mo -
dli twie.A te raz też, przez te pięć dzie siąt dni do
Ze sła nia Du cha Świę te go, ma my oka zję na dal
pra co wać nad so bą sa mym, nad na szym na -
wró ce niem. Z jed nej stro ny jest na sze ziem -
skie ży cie, z dru giej – Mat ka Bo ża wzy wa nas
do ży cia du cho we go. 

O.L: Mat ka Bo ża mó wi o „oso bi stym na -
wró ce niu”. Na wró ce nie jest za wsze oso bi ste,
ale Ona chcia ła to pod kre ślić. Mo że dla te go,
że te raz, w tym cza sie, ma my bar dzo od osob -
nio ne ży cie, od po wied nie do mo dli twy i do re -
wi zji ży cia?

M: Nie wiem, rów nież dla te go, że Ty je -
steś z pew no ścią od osob nio ny, ale ja nie tak

za bar dzo, po nie waż jest nas szóst ka w do -
mu, a dom wca le nie jest du ży. Aby być
osob no mu si my iść do ła zien ki i za mknąć
się. My ślę, że je ste śmy w od osob nie niu
w chwi lach oso bi ste go spo tka nia mię dzy Bo -
giem a mną... Pa mię tam, że na po cząt ku ob -
ja wień, kie dy mó wi li śmy, że chce my po dą -
żać za Mat ką Bo żą i Jej orę dzia mi, bar dzo
czę sto na sze ży cie od osob nio ne by ło wcze -
snym ran kiem lub póź nym wie czo rem
na Wzgó rzu Ob ja wień, za krza ka mi, gdzie
piel grzy mi nas nie wi dzie li. 

W tych dniach od Ma rio, mę ża Vic ki, któ ry
każ de go ran ka idzie na Pod brdo, od bie ram
wia do mo ści i fil my, na któ rych wi dzę Ma -
don ni nę, któ ra co dzien nie wo kół sie bie ma
no we kwia ty. Przez ko ro na wi ru sa nie ma piel -
grzy mów, ale miesz kań cy Me dziu gor ja idą
i mo dlą się. My z Włoch nie mo że my udać
się na Wzgó rze, ale mo że my zna leźć w na -
szym do mu, w na szym po ko ju, te od osob nio -
ne chwi le, w któ rych mo że my mo dlić się,
na przy kład po po łu dniu mo dli twą ró żań co wą.
Al bo ra no, bu dząc się wcze śniej za nim wsta -
nie ca ła ro dzi na, al bo póź nym wie czo rem,
mo dląc się w ja kimś ką cie. Stwórz my kąt
w na szych do mach, o któ rym Mat ka Bo ża już
od po cząt ku nam mó wi ła, w któ rym na po cze -
snym miej scu umie ścisz Pi smo Świę te. Na -
stęp nie mo że my po sta wić fi gur kę Ma ryi, Kru -
cy fiks, Ró ża niec... św. Mi cha ła Ar cha nio ła,
św. Jó ze fa i in nych świę tych. 

W tych dniach w na szym do mu umie ści li -
śmy ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go w po ko ju go -
ścin nym, w ką cie mo dli twy, bli sko ob ra zu 
Je zu sa Zmar twych wsta łe go. Rów nież wszyst -
kich na szych pa tro nów. Dla nas, któ rzy zma -
ga my się z ko ro na wi ru sem, z trud no ścia mi
i oba wa mi, Mat ka Bo ża mó wi nam, aby śmy
się mo dli li i ufa li Bo gu... Dla mnie by ło ra do -
ścią usły szeć to orę dzie. Czu łam, że mo je ser -
ce bi je szyb ko, moc no i po wie dzia łam: jest na -
dzie ja, po nie waż Mat ka Bo ża jest z na mi,
a Duch Świę ty pro wa dzi na sze ży cie.

O.L: Mat ka Bo ża mó wi o oso bi stym na -
wró ce niu, a za raz po tem mó wi: mó dl cie się
w sa mot no ści do Du cha Świę te go, to zna czy
za pra sza nas do in ten syw nej mo dli twy in tym -
nej w tym cza sie wiel ka noc nym aż do Ze sła nia
Du cha Świę te go.

M: Wie le ra zy w mo im świa dec twie po wta -
rzam to zda nie Pi sma Świę te go: „Prze klę ty
mąż, któ ry po kła da na dzie ję w czło wie ku” (Jr
17,5-8). W tym cza sie ufa my le ka rzom... (na -
ukow com, wi ru so lo gom...). Dzi siaj roz ma wia -
łam z przy ja cie lem, któ ry po wie dział mi:
„Mo dli my się, wie rzy my i wie le ra zy wi dzie -
li śmy, że mo dląc się lu dzie wy zdro wie li”. To
pięk na rzecz: moc, moc mo dli twy da je efekt...

Za ufa nie, na wró ce nie, po czu cie, że na sze ży cie
jest da rem, da rem od Bo ga. W tych chwi lach
nie wie le mo że my zro bić. Wię cej mo gą zro bić 
le ka rze, pie lę gniar ki, bo to oni są bo ha te ra mi;
ale my rów nież mo że my być he ro icz ni dzię ki
na szym mo dli twom, na szej mi ło ści, a przede
wszyst kim dzię ki na sze mu świa dec twu. Wie -
rzę, że przez to orę dzie Mat ka Bo że mó wi: Na -
wróć się a po tem bę dziesz „od bi ciem mi ło ści
Bo żej” w świe cie, w któ rym ży jesz. 

O.L: Mat ka Bo ża po wie dzia ła nam już, że
w cza sach nie po ko ju i za mie sza nia ma my tyl -
ko moż li wość „pi cia ze źró dła za ufa nia”.
W tym orę dziu Mat ka Bo ża po wta rza po now -
nie sło wo za ufa nie, mó wiąc: „Mó dl cie się...
do Du cha Świę te go, by was umoc nił w wie rze
i w za ufa niu Bo gu”. Te raz, w tym okre sie, je -
ste śmy ku sze ni, aby stra cić za ufa nie do Bo ga
i osła bić się w wie rze; dla te go mu si my mo dlić
się do Du cha Świę te go, po nie waż za ufa nie
do Bo ga ma fun da men tal ne zna cze nie dla spo -
koj ne go spoj rze nia w przy szłość.

M: Do kład nie. Pan de mie by ły rów nież
w prze szło ści. Pa mię tam jed no, pięk ne do -
świad cze nie, któ re wy war ło na mnie du że
wra że nie. Każ de go ro ku, za zwy czaj we wrze -
śniu, je den z nas Wi dzą cych je dzie do Wied -
nia na za pro sze nie Kar dy na ła Scho en bor na,
aby dać świa dec two w ka te drze... Pew ne go
ro ku po za koń cze niu, póź nym wie czo rem po -
wróciłam do du że go klasz to ru fran cisz ka nów
w po bli żu ka te dry gdzie no co wa łam. Prze ło -
żo ny, któ ry otrzy mał po wo ła nie w Me dziu -
gor ju i jest mo im dro gim przy ja cie lem, za pro -
po no wał, że mi po ka że miej sce, któ re mnie
zszo ku je. Zgo dzi łam się. 
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Orę dzie 
z 25 kwietnia 2020 r.

„Dro gie dzie ci! Niech ten czas
bę dzie dla was za chę tą do oso bi -
ste go na wró ce nia. Mó dl cie się,
ko cha ne dzie ci, w sa mot no ści do
Du cha Świę te go, by was wzmoc -
nił w wie rze i w za ufa niu Bo gu,
aby ście by li god ni da wać świa -
dec two mi ło ści, któ rą Bóg was
darzy po przez mo ją obec ność.
Ko cha ne dzie ci, nie po zwól cie,
aby po ku sy za twar dzi ły wa sze
ser ce i by mo dli twa by ła jak pu -
sty nia. Bądź cie od bi ciem mi ło ści
Bo żej i swo im ży ciem świadcz cie
o Je zu sie Zmar twych wsta łym.
Je stem z wa mi i wszyst kich was
ko cham mo ją ma cie rzyń ską mi -
ło ścią. Dzię ku ję wam, że od po -
wie dzie li ście na mo je we zwa nie”.

Być w ramionach
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