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Or´dzie, 25 luty 2001 r.
„Drogie dzieci!
To jest czas ∏aski. Dlatego módlcie si´, módlcie si´, módlcie
si´, dopóki nie zrozumiecie mi∏oÊci Bo˝ej do ka˝dego z was.
Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.

Wielki Post – czasem ∏aski
Przygotowujemy si´ do Wielkiego Postu, który jest czasem szczególnym jak
równie˚ stanowi okazj´ do naszego nawrócenia. Ka˚dy Wielki Post jest darem,
który daje nam KoÊció∏, nie lekcewa˚my
go. Przyjrzyjmy si´ naszemu ˚yciu
w Êwietle spojrzenia naszego Pana i Matki Bo˚ej. Jej objawienia, które trwajà od
niemal˚e dwudziestu lat sà znakiem dla
naszych czasów. Znaki sà to wydarzenia,
które dziejà si´ poÊród nas. W ka˚dym
wydarzeniu zosta∏o napisane coÊ dla nas.
Trzeba umieç odczytywaç owe znaki.
Wydarzenia sà to znaki, poprzez które
Pan Bóg pisze. Matka Bo˚a, która objawia si´ w tych dniach, za poÊrednictwem
widzàcych, tu w Medziugorju, jest naszà
Matkà, lecz jest równie˚ prorokinià. Prorokami nie sà przede wszystkim ci, którzy
przepowiadajà wydarzenia przysz∏e, lecz
sà nimi ci, którzy wype∏niajà S∏owo
Bo˚e, ci którzy chcà przyciàgnàç naszà
uwag´ ku temu, czego w danym momencie pragnie od nas Bóg. Matka Bo˚a przygotowywa∏a nas ju˚ do Wielkiego Postu
w swoim poprzednim or´dziu, zach´cajàc
nas do postu i modlitwy, która powstrzymuje nawet wojny toczàce si´ w naszym
wn´trzu, które sà w nas z powodu znikomoÊci naszego zawierzenia Panu Bogu.
Or´dzie Matki Bo˚ej z obecnego miesiàca jest krótkie, lecz to, co ono zawiera
jest niewyczerpane. Matka Bo˚a zwraca
nam uwag´ na to, ˚e czas, w którym si´
znajdujemy jest „czasem ∏aski”. Zaprasza
nas, byÊmy byli lud˝mi, którzy potrafià

Matka trzeciego tysiàclecia

si´gnàç po dary ∏aski, które Ona nam daje poprzez swe objawienia i swe or´dzia.
Podobnie jak istnieje czas ∏aski, istnieje
tak˚e czas, w którym zostaniemy pozbawieni ∏aski i darów Bo˚ych. Nie mo˚emy
szukaç ˚adnych usprawiedliwieƒ, my –
którzy s∏yszymy Jej or´dzia. Jak Âwi´ty
Piotr, który na górze Przemienienia Paƒskiego prze˚ywa∏ momenty ∏aski, radoÊci
i bliskoÊci Boga Ojca i zapragnà∏ zatrzymaç te chwile i przed∏u˚yç ich trwanie,
mówiàc do Jezusa: Panie, (∑k 9,28-26;
51). Owe chwile ∏aski, Bo˚ego nawiedzenia, dodawa∏y mu si∏, aby móg∏ znieÊç to
wszystko, co go czeka∏o. Matka Bo˚a zaprasza równie˚ i nas, byÊmy prze˚ywali
chwile Jej przyjÊcia jako dar, jako czas ∏aski, którà daje nam Bóg za poÊrednictwem Jej objawieƒ i or´dzi. Ca∏a jej mi∏oÊç Matki zawiera si´ w jednym tylko
s∏owie: „módlcie si´”! To Jej zaproszenie
wydaje si´ byç wo∏aniem Matki, skierowanym do dzieci. Zdaje si´, ˚e w tej
chwili nie ma ju˚ nam nic wa˚niejszego
do powiedzenia. Nie istnieje ˚adna inna
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droga prowadzàca ku Bogu.
Bóg nie mo˚e i nie chce
wtargnàç do naszego ˚ycia
si∏à. Nie ma ju˚ dla nas nic
wa˚niejszego ani nic bardziej
niezb´dnego od mi∏oÊci
Bo˚ej. Potrzebujemy mi∏oÊci
Bo˚ej jak pokarmu, który jest
konieczny, aby nasze cia∏o
˚y∏o, i aby by∏o zdrowe. Nie
mo˚emy istnieç jako wierzàcy, jako dzieci Bo˚e bez
owego bezcennego doÊwiadczenia Bo˚ej mi∏oÊci. Jak
mówi Âwi´ty Pawe∏: „1 Kor
13,9). Nie ˚yjemy dzi´ki temu, ˚e wiemy l mi∏oÊci Boga do nas, lecz dzi´ki doÊwiadczeniu tego, ˚e Bóg
nas kocha. Trzeba zakosztowaç owej mi∏oÊci. Tak samo
jak wyg∏odnia∏y cz∏owiek
nie ˚yje dlatego, ˚e wie i˚
pokarm jest dobry i konieczny, ale ˚yje wówczas, gdy
go spo˚ywa. Tak samo i my,
kiedy skosztujemy owej mi∏oÊci, zostajemy przemienieni i zbawieni. To w∏aÊnie prze˚ycie jest dla nas konieczne,
w∏aÊnie tego doÊwiadczenia potrzebujemy: doÊwiadczenia Boga, który nas zbawia, który nas kocha i uwalnia nas od
trwogi, od wàtpliwoÊci, od niedowiarstwa, od choroby, od Êmierci. DoÊwiadczenie ˚ycia bez modlitwy sprawia nam
ogromne cierpienie. Jak pisze Papie˚ Jan
Pawe∏ II w swym or´dziu wielkopostnym pt.: „Przebaczenie jedynà drogà
pokoju”: „Istniejà chwile, w których doÊwiadczenie modlitwy prze˚ywane jest
w sposób powierzchowny, i tak S∏owo
Bo˚e nie zdo∏a przeniknàç do naszego
˚ycia. Podobnie sakrament pojednania,
który dla wielu pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia, oraz Msza Âwi´ta
przez wielu uwa˚ana jest za przymusowà
czynnoÊç, którà dobrze jest wykonaç”.
Tak˚e i czas Wielkiego Postu jest czasem ∏aski, w którym Jezus zaprasza nas,
byÊmy zbli˚yli si´ do Niego, aby us∏yszeç w nas Jego g∏os.
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Z ˝ycia KoÊcio∏a
Tajemnica Fatimy
W tym roku oficjalnie po raz pierwszy
19 lutego mogliÊmy obchodziç wspomnienie b∏ogos∏awionych pastuszków
z Fatimy: Hiacynty i Franciszka.
Uciekajàc si´ do ich wstawiennictwa
kontynuujemy prezentacj´ komentarzy
na temat trzeciej tajemnicy.
Pierwsza i druga cz´Êç „tajemnicy”
fatimskiej zosta∏y ju˚ tak szeroko omówione w literaturze dotyczàcej tego tematu, ˚e nie ma potrzeby wyjaÊniaç ich
tutaj po raz kolejny. Chcia∏bym jedynie
pokrótce zwróciç uwag´ na punkt najbardziej istotny. Przez jednà strasznà
chwil´ dzieci doÊwiadczy∏y wizji piek∏a. Widzia∏y upadek „dusz nieszcz´snych grzeszników”. Z kolei zostaje im
powiedziane, dlaczego wystawiono je na
to prze˚ycie: aby „je zbawiç” – ukazaç
im drog´ zbawienia. Przychodzà tu na
myÊl s∏owa z Pierwszego Listu Êw. Piotra: „cel waszej wiary – zbawienie dusz”
(1, 9). Jako droga do tego celu wskazany
zostaje – ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego kr´gu kulturowego kult Niepokalanego Serca Maryi.
Aby to zrozumieç, wystarczy tu krótkie wyjaÊnienie. W j´zyku biblijnym
„serce” oznacza centrum ludzkiego istnienia, skupiajàce w sobie rozum, wol´,
temperament i wra˚liwoÊç, w którym
cz∏owiek znajduje swà jednoÊç i swe wewn´trzne ukierunkowanie. „Niepokalane serce” to wed∏ug Mt 5,8 serce, które
dzi´ki oparciu w Bogu osiàgn´∏o doskona∏à jednoÊç wewn´trznà, i dlatego
„oglàda Boga”. „Kult” Niepokalanego
Serca Maryi oznacza zatem zbli˚anie si´
do takiej postawy serca, w której fiat –
„bàd˝ wola Twoja” – staje si´ centrum
kszta∏tujàcym ca∏à egzystencj´. Gdyby
ktoÊ podniós∏ zastrze˚enie, ˚e nie powinniÊmy jednak stawiaç istoty stworzonej
mi´dzy nami a Chrystusem, nale˚a∏oby
przypomnieç, i˚ Pawe∏ nie waha∏ si´ powiedzieç do swoich wspólnot: naÊladujcie mnie! (1 Kor 4,16; Flp 3,17; 1 Tes
1,6; 2 Tes 3, 7, 9). Na przyk∏adzie Aposto∏a mogà si´ one namacalnie przekonaç, co znaczy iÊç za Chrystusem. My
natomiast od kogó˚ moglibyÊmy uczyç
si´ tego w ka˚dej epoce lepiej ni˚ od
Matki Chrystusa?

Tak wi´c dochodzimy wreszcie do
trzeciej cz´Êci „tajemnicy” fatimskiej,
która tutaj po raz pierwszy zostaje opublikowana w ca∏oÊci. Jak wynika z zamieszczonych wczeÊniej dokumentów,
interpretacja, którà kardyna∏ Sodano
przedstawi∏ w swoim oÊwiadczeniu
z 13 maja, zosta∏a najpierw przed∏o˚ona
bezpoÊrednio siostrze ∑ucji. Wypowiadajàc si´ na ten temat, siostra ∑ucja zauwa˚y∏a przede wszystkim, ˚e zosta∏a
jej dana wizja, ale nie jej interpretacja.
Interpretacja, powiedzia∏a, nie nale˚y
do widzàcego, ale do KoÊcio∏a. Jednak˚e
po odczytaniu tekstu stwierdzi∏a, ˚e
przedstawiona interpretacja odpowiada
temu, czego sama doÊwiadczy∏a, i ˚e ze
swej strony uznaje jà za prawid∏owà.
W dalszym ciàgu niniejszych rozwa˚aƒ
mo˚emy zatem jedynie daç pog∏´bione
uzasadnienie dla tej interpretacji, wychodzàc od kryteriów wczeÊniej omówionych.
Podczas gdy kluczem do pierwszej
i drugiej cz´Êci „tajemnicy” sà – jak
przypomnieliÊmy – s∏owa „zbawiaç dusze” „kluczem do tej „tajemnicy” jest
potrójne wo∏anie: „Pokuta, Pokuta, Pokuta!”. Przychodzà, na myÊl pierwsze
s∏owa Ewangelii: paenitemini et credite
evangelio (Mk 1,15). Rozumieç znaki
czasu znaczy: rozumieç pilnà potrzeb´
pokuty – nawrócenia – wiary. Jest to
w∏aÊciwa odpowied˝ na moment dziejowy niosàcy wielkie zagro˚enia, które zostanà ukazane w nast´pnych obrazach.
Pozwol´ sobie w tym miejscu na osobiste wspomnienie: siostra ∑ucja powiedzia∏a mi w rozmowie, ˚e coraz wyra˝niej uÊwiadamia sobie, i˚ celem wszystkich objawieƒ by∏o nak∏onienie do nieustannego wzrastania w wierze, nadziei
i mi∏oÊci – ca∏a reszta mia∏a prowadziç
tylko do tego.
Przyjrzyjmy si´ teraz bli˚ej poszczególnym obrazom. Anio∏ z ognistym mieczem stojàcy po lewej stronie Matki
Bo˚ej przypomina podobne obrazy
z Apokalipsy. Przedstawia gro˝b´ sàdu, wiszàcà nad Êwiatem. MyÊl, ˚e Êwiat
mo˚e sp∏onàç w morzu ognia, nie jawi
si´ ju˚ bynajmniej jako czysty wytwór
fantazji: cz∏owiek sam przez swoje wynalazki zgotowa∏ na siebie ognisty
miecz. Wizja wskazuje potem na si∏´,
która przeciwstawia si´ mocy zniszczenia jaÊniejàca blaskiem postaç Matki
Bo˚ej i pochodzàce w jakiÊ sposób od tego blasku – wezwanie do pokuty. W ten
sposób zostaje podkreÊlone znaczenie

wolnoÊci cz∏owieka: przysz∏oÊç nie jest
bynajmniej nieodwo∏alnie przesàdzona,
a obraz, który widzia∏y dzieci, nie jest
wcale filmem ukazujàcym z wyprzedzeniem przysz∏oÊç, w której niczego ju˚
nie mo˚na zmieniç. W rzeczywistoÊci
ca∏e widzenie odbywa si´ wy∏àcznie po
to, aby przypomnieç o wolnoÊci i nadaç
jej konstruktywny kierunek. Celem wizji
nie jest zatem pokazanie filmu z przysz∏oÊci ju˚ raz na zawsze ustalonej. Jej
cel jest dok∏adnie przeciwny – ma ona
mobilizowaç si∏y do przemiany ku dobru. Dlatego ca∏kowicie chybione sà fatalistyczne interpretacje „tajemnicy”,
w których stwierdza si´ na przyk∏ad, ˚e
sprawca zamachu z 13 maja 1981 r. by∏
jedynie narz´dziem Bo˚ego planu, kierowanym przez OpatrznoÊç, i dlatego nie
móg∏ dzia∏aç w sposób wolny; to samo
dotyczy innych, podobnych opinii, z jakimi mo˚na si´ spotkaç. Wizja mówi raczej o niebezpieczeƒstwach i o sposobach uchronienia si´ od nich.
Joseph Kard. Ratzinger
Prefekt Kongregacji Nauki Wiar
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

WieÊci z Syberii
Oko∏o 20 stycznia 2001r. Radio Maryja poda∏o do wiadomoÊci informacj´
o tragicznej Êmierci na Syberii o. Dariusza ∑ysakowskiego CSsR. Miesiàc wczeÊniej wspomniany kap∏an przys∏a∏ do Redakcji ˚yczenia Bo˚onarodzeniowe –
(miesiàc wczeÊniej w listopadzie ˚y∏ jeszcze ojciec Slavko) – gdy˚ by∏ Czytelnikiem „Echa”. Pan powo∏uje swoich wybranych w ró˚nym czasie i okolicznoÊciach, nikt nie wie kiedy i dlaczego.
Wspominajàc ojca Dariusza, chcielibyÊmy si´ podzieliç z Czytelnikami jego
„wieÊciami” przys∏anymi z Syberii
w tamtym roku, w których dzieli si´ swoim doÊwiadczeniem misji na Syberii.
Zmartwychwsta∏y Jezus przychodzi
do swoich i przynosi im dar, jakiego najbardziej pragn´∏y ich serca, jakiego najbardziej pragnà serca wszystkich ludzi –
POKÓJ. Aby ten dar nie zosta∏ przez kogoÊ niezauwa˚ony, Jezus staje poÊrodku,
w centrum i dwukrotnie powtarza te same s∏owa. Tym samym jak by przypomina swe nauczanie, które g∏osi∏ wczeÊniej: „Pokój zostawiam wam, pokój
Mój daj´ wam. Nie tak jak daje Êwiat, Ja
wam daj´. Niech si´ nie trwo˚y serce
wasze, ani si´ l´ka!” (J 14,27). I innym
razem: „To wam powiedzia∏em, abyÊcie
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pokój we Mnie mieli. Na Êwiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwag´: Jam
zwyci´˚y∏ Êwiat!” (J 16,33).
To zwyci´stwo Jezusa zajaÊnia∏o w ca∏ej pe∏ni w∏aÊnie poprzez Jego Zmartwychwstanie. On potwierdzi∏, ˚e jest
Zwyci´zcà, przed którym zegnie si´ ka˚de kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych, i wszelki j´zyk wyzna
o Nim, „˚e Jezus Chrystus jest PANEM
– ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,11).
Jezus tak˚e dzisiaj pragnie obdarzaç
swoich g∏´bokim pokojem. I dzisiaj
przychodzi do nas, aby stanàç poÊrodku,
w centrum naszego ˚ycia i powtórzyç
nam z wielkà mocà: „Pokój wam! Pokój
Tobie!” Jak˚e wielu jednak odrzuca ten
dar. „Przyszed∏ do swojej w∏asnoÊci,
a swoi Go nie przyj´li” (J 1,11). I zostajemy z naszymi problemami, z naszym
zniech´ceniem, smutkiem. A przecie˚
„wszystkim tym, którzy Je przyj´li, da∏o
moc, aby si´ stali dzieçmi Bo˚ymi”
(J 1,12). A dzieci Bo˚e ju˚ nie ˚yjà
w strachu. Âw. Pawe∏ pisa∏: „Wszyscy ci,
których prowadzi Duch Bo˚y, sà synami
Boga. Nie otrzymaliÊcie przecie˚ ducha
niewoli, aby si´ znowu pogrà˚yç w boja˝ni, ale otrzymaliÊcie ducha przybrania za synów, w którym mo˚emy wo∏aç:
„Abba, Ojcze!” To Duch Bo˚y wprowadza nas w tajemnic´ Zmartwychwsta∏ego Pana i Jego mocà mo˚emy us∏yszeç
i przyjàç pe∏ne ciep∏a s∏owa Jezusa:
„POKOJ WAM!”, tak jak uczyni∏a to
Maryja – Królowa Pokoju
Po d∏ugim czasie milczenia pragn´
przes∏aç garÊç wieÊci z Syberii. Miniony
okres obfitowa∏ w podró˚e i ró˚ne wydarzenia, niektóre z nich mia∏y miejsce ju˚
kilka miesi´cy temu, dlatego podziel´
si´ tylko tym, co najwa˚niejsze.
Na poczàtku listopada mia∏em mo˚liwoÊç byç po raz pierwszy w Saratowie
nad Wo∏gà, gdzie by∏o spotkanie Komisji Episkopatu do spraw ruchów koÊcielnych, m∏odzie˚y i Êwieckich. Gospodarzem tego spotkania by∏ biskup Klemens
Pickel, przewodniczàcy tej Komisji, jeden z najm∏odszych biskupów w KoÊciele. Celem spotkania by∏o przygotowanie
Dnia Katolickiej M∏odzie˚y Rosji, jaki
b´dzie w Saratowie na poczàtku maja,
a tak˚e przygotowanie uczestnictwa delegacji m∏odzie˚y z Rosji w Âwiatowym
Dniu M∏odzie˚y w Rzymie.
Z modlitwà
o. Dariusz ∑ysakowski CSsR
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Pami´ci Ojca Slavko
Krzy˚ i cierpienie
Uderzajàcà dla mnie rzeczà by∏a zbie˚noÊç s∏ów ojca Slavko, które wypowiedzia∏
podczas pierwszych rekolekcji „Post i modlitwa” dla Polaków z fragmentem Ewangelii, która by∏a czytana podczas jego pogrzebowej Mszy Êwi´tej. Fragment Ewangelii wg Êw. Mateusza 25,31-46, mówi
o sàdzie ostatecznym. Oto w jaki sposób o.
Slavko w 1998 r. zwróci∏ si´ do nas.
Rozwa˚anie mo˚e byç dobrà refleksjà na
zbli˚ajàcy si´ czas Wielkiego Postu.
Miejscem, w którym mieszka Bóg, jest
przede wszystkim cz∏owiek cierpiàcy. Wyobra˝ sobie Jezusa na sàdzie ostatecznym,
kiedy mówi: ty rozpoznawa∏eÊ Mnie w chorych i cierpiàcych, wejd˝ do Mojego Królestwa, ty nie rozpozna∏eÊ Mnie w innych, nie
mo˚esz tutaj wejÊç. Jedni i drudzy sà zaskoczeni i dlatego pytajà: kiedy widzieliÊmy
Ci´ i zrobiliÊmy, lub nie zrobiliÊmy, czegoÊ
dla Ciebie? A Jezus odpowiada: wtedy, kiedy widzieliÊcie kogoÊ cierpiàcego i pomogliÊcie mu, MnieÊcie pomagali (por. Mt 25,
31). Zauwa˚cie, ˚e Jezus nie mówi: „nie
odmawia∏eÊ litanii, nie modli∏eÊ si´ na ró˚aƒcu, dlatego nie wejdziesz do Mojego
Królestwa”. Nic z tych rzeczy. Jezus mówi:
„nie spotka∏eÊ Mnie w bli˝nim”, a nie „nie
odnalaz∏eÊ Mnie w Eucharystii nie mo˚esz
wejÊç do Mojego królestwa” lub „rozpozna∏eÊ Mnie w Eucharystii – wejd˝”.
Mój brat – ten który stoi obok mnie –
jest tym, w którym mog´ spotkaç Boga,
jest tym, o którego Pan upomni si´ na
koƒcu. Wydaje mi si´, ˚e wielu z was ma
na koƒcu j´zyka pytanie: po co wi´c mamy si´ modliç? Nasze modlitwy, adoracje, posty, Eucharystie zbli˚ajà nas do
Bo˚ego Serca, w którym sà wszyscy nasi
bli˝ni, tym samym zbli˚ajà nas do nich.
Trzeba byç tego Êwiadomym. Powtórz´
jeszcze raz: na Sàdzie Ostatecznym nie
pomo˚e ci fakt, ˚e ca∏y dzieƒ by∏eÊ w koÊciele, modli∏eÊ si´, odmawia∏eÊ ró˚aƒce,
nawet to, ˚e by∏eÊ na pielgrzymce w Medziugorju. Pomo˚e ci mi∏oÊç jakà mia∏eÊ
wzgl´dem innych, szczególnie cierpiàcych – a cierpià wszyscy.
Zwróc´ teraz uwag´ na niektóre aspekty cierpienia, ale nie wydaje mi si´, abym
móg∏ rozwinàç tutaj ca∏e zagadnienie.
Je˚eli chodzi o sam fakt cierpienia, zawsze spotykam si´ z dwoma pytaniami.

Pierwsze: dlaczego mam cierpieç? i drugie: jak cierpieç? Zapewne wszyscy filozofowie i wszystkie religie próbowa∏y odpowiedzieç na pytanie: dlaczego jest cierpienie? Wielu nie znalaz∏o odpowiedzi,
a inni, którzy uwa˚ali, ˚e jà znale˝li, pr´dzej czy pó˝niej dochodzili do stwierdzenia, ˚e i tak nic im to nie pomaga w chwili kiedy cierpià. Sam nie b´d´ próbowa∏
odpowiedzieç na pytanie: dlaczego jest
cierpienie, poniewa˚ odpowied˝ na drugie
pytanie jest o wiele wa˚niejsza.
Zauwa˚cie, ˚e nawet Jezus nie odpowiedzia∏ na pytanie, dlaczego powsta∏o cierpienie. Wiemy, ˚e przysz∏o na Êwiat wraz
ze Êmiercià, przez grzech. Mo˚emy si´
równie˚ pytaç, dlaczego grzech boli, ale
w ten sposób do niczego nie dojdziemy.
Jezus odpowiedzia∏ na drugie pytanie:
jak cierpieç? Mo˚e wi´c ta odpowied˝ jest
wa˚niejsza. Wydaje si´, ˚e w∏aÊnie tak jest.
Na pytanie: jak cierpieç? Jezus odpowiada
nie tyle s∏owami, co w∏asnym przyk∏adem.
W trakcie nauczania mówi: je˚eli ktoÊ chce
byç moim uczniem niech we˝mie swój
krzy˚ i niech mnie naÊladuje (Mt 16, 24) –
Maryja mówi podobnie. W jednym z or´dzi powiedzia∏a: módlcie si´, ˚ebyÊcie mogli nieÊç swój krzy˚ tak, jak mój Syn Jezus
– z mi∏oÊcià i z cierpliwoÊcià.
Zatrzymajmy si´ w tym miejscu, by znale˝ç odpowied˝. PowinniÊmy czyniç to, do
czego zach´ca nas Maryja. Normalnà rzeczà jest to, ˚e martwimy si´ i prze˚ywamy
w∏asne cierpienia i cierpienia bliskich nam
osób. Ale czy w czasie tych prób nie zapominamy o modlitwie? Maryja mówi: módlcie si´, abyÊcie mogli nieÊç krzy˚. Wydaje si´, ˚e nasz stan zdesperowania, czy
zniech´cenia spowodowany by∏ nie tyle
cierpieniem, co brakiem modlitwy. Pami´tajcie o tym i nie zapominajcie tej nauki.
Zadam wam kolejne pytanie: kto cierpi?
I ˚eby nie traciç czasu (nie gniewajcie si´)
odpowiem od razu. Cierpi ten kto kocha –
ale ten, który nie kocha równie˚ cierpi.
Cierpimy wi´c wszyscy. Cierpi chory
i zdrowy, cierpi biedny i bogaty, cierpi
m∏ody i starszy. Cierpi ten, kto jest ˚onaty
i ten, kto jest stanu wolnego – wszyscy
cierpià. Cierpienie wyp∏ywa z faktu, ˚e si´
kogoÊ kocha lub dlatego, ˚e si´ nie kocha.
Ale nie sàd˝cie, ˚e mo˚na postawiç znak
równoÊci pomi´dzy tymi, którzy kochajà
a tymi, którzy nie kochajà. Mimo, i˚ jedni
i drudzy cierpià, to jednak ci, którzy cierpià
poniewa˚ kochajà, budujà swoje ˚ycie i ˚ycie z innymi w dobry sposób. Kto cierpi,
poniewa˚ nie kocha, niszczy samego siebie
i innych. Mo˚e lepiej wyjaÊni to przyk∏ad.
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Je˚eli ktoÊ ma s∏aboÊç do alkoholu, ale
mimo wszystko nie ulega jej, poniewa˚
kocha swoje dzieci, swojà ˚on´, czy te˚
swoje zdrowie, to z ca∏à pewnoÊcià mo˚na o nim powiedzieç, ˚e cierpi. Cierpi
trwajàc w czasie próby, bo nie jest ∏atwo
oprzeç si´ pokusie, ale trwajàc w dobrym
buduje siebie i swojà rodzin´. Je˚eli poddaje si´ i zaczyna piç, to na pewien czas
przestaje cierpieç, poniewa˚ pije i zapomina o swoich problemach, ale jako alkoholik niszczy siebie, rodzin´ i innych wokó∏ siebie, wtedy wszyscy cierpià.
Inny przyk∏ad: je˚eli ktoÊ ci´ zrani, mo˚esz przebaczyç mu lub nie. Czasami nie
jest ∏atwo zapomnieç o przykroÊci. Trzeba
mieç wiele zaparcia, czasami trzeba pocierpieç, ale je˚eli przebaczysz, ratujesz
siebie, swojà rodzin´ i relacje z lud˝mi
z którymi ˚yjesz. KtoÊ kto nie chce przyjàç cierpienia i nie przebacza, owszem
uwalnia siebie od cierpienia, ale kontynuuje niszczenie rodziny, relacje z osobami
z którymi ˚yje.
Na podstawie tych dwóch przyk∏adów
zauwa˚cie, ˚e ktoÊ kto kocha cierpi, ale
w tym cierpieniu buduje coÊ nowego, natomiast ten który nie chce cierpieç – niszczy nie kochajàc. Zazwyczaj kiedy cierpimy pytamy si´ Pana: dlaczego tak jest? PomyÊlcie przez chwil´ o cierpieniach, które
prze˚yliÊcie, ale nie tylko o cierpieniu fizycznym – myÊlcie równie˚ o innych cierpieniach. Otó˚ cz´sto pytamy si´ pomimo
tego, ˚e dobrze znamy odpowied˝. Ile cierpienia wyrzàdziliÊmy innym tylko z tego
powodu, ˚e nie nawróciliÊmy si´ jeszcze.
I pytamy si´ Pana dlaczego, a nie chcemy
wyzbyç si´ rzeczy, które przyczyniajà si´
do powstania tego cierpienia. Nie nawracamy si´. OczywiÊcie bywa i tak, ˚e to nie
ja sam, ale ktoÊ inny, kto si´ nie nawróci∏,
powoduje cierpienie, na przyk∏ad moje.
Cierpià równie˚ niewinne dzieci i w ogóle
niewinni, ale wiele cierpienia bierze swój
poczàtek z tego, ˚e si´ nie nawracamy.
Na przyk∏ad cz´sto bywa tak, ˚e b´dàc
pysznymi chcemy si´ na kimÊ odegraç.
Jest nam przykro, kiedy ktoÊ powie nam
coÊ niemi∏ego i tylko czekamy, kiedy b´dziemy mogli jemu powiedzieç coÊ podobnego, coÊ co go zaboli. Im wi´ksza jest
nasza pycha, tym wi´ksze jest nasze cierpienie. Je˚eli bylibyÊmy pokorni, mniej
byÊmy cierpieli.
Niektórym osobom mówi´ w ten sposób: je˚eli ktoÊ ci´ obrazi to wyobra˝ sobie, ˚e jesteÊ z Matkà Bo˚à. Zastanów si´
jak Ona zareagowa∏aby na takà obraz´ –
a jaka jest twoja reakcja? Chyba nie za-

wsze jest ona godna chrzeÊcijanina. Matka
Bo˚a na pewno przebaczy∏aby od razu
i nie chowa∏aby urazy, ale ty najprawdopodobniej post´pujesz inaczej.
Zale˚y mi ˚eby powiedzieç wam jak
najwi´cej o cierpieniu, poniewa˚ wieczorem zapraszam was na adoracj´ krzy˚a.
Powiem wam o jeszcze jednej bardzo trudnej dla nas sprawie. W jaki sposób zaczàç
dzi´kowaç Bogu za cierpienie. Cierpienie
samo w sobie nie ma wi´kszej wartoÊci,
ale my wierzymy, ˚e Bóg wszystko potrafi zamieniç w dobro – zw∏aszcza cierpienie. Przypomnijmy sobie ile razy powiedzieliÊmy: Jezu, dzi´kujemy Ci za Twój
krzy˚, za Twoje cierpienie. Przed ka˚dà
stacjà drogi krzy˚owej mówimy: k∏aniamy
Ci si´ Panie Jezu i b∏ogos∏awimy Ciebie,
w ten sposób dzi´kujemy Jezusowi za Jego m´k´. Mo˚emy mieç nadziej´, ˚e i nasz
krzy˚ (i nie jest tu wa˚ne jaki przypad∏
nam w udziale), zostanie zamieniony
w dobro. Je˚eli potrafimy w to uwierzyç,
b´dziemy potrafili równie˚ dzi´kowaç.
Wiem po sobie, ˚e jest to bardzo trudna
lekcja, ale musimy prosiç o ∏ask´ i si∏´, aby
zdaç ten egzamin. Jeszcze raz przypomn´
co mówi nam Matka Bo˚a: módlcie si´,
abyÊcie mogli nieÊç swój krzy˚ z mi∏oÊcià
i z cierpliwoÊcià. Je˚eli w ten w∏aÊnie sposób b´dziemy przyjmowaç cierpienie, to
stanie si´ ono dla nas czymÊ budujàcym,
z pewnoÊcià czegoÊ nas nauczy.
Wielu z nas kiedy cierpi ma pokus´, ˚eby
oskar˚aç Boga lub innych o przyczyn´ cierpienia. Niekiedy zdarza si´, ˚e jesteÊmy
sk∏onni myÊleç tak jak Sartre (francuski filozof i pisarz – ateista), ˚e inni sà naszym piek∏em. Mówimy, ˚e gdyby nie inni to czulibyÊmy si´ dobrze. Ale my chrzeÊcijanie widzimy te sprawy wprost przeciwnie. Amen

Mowa po˚egnalna
proboszcza o. dr Ivana Sesara
Drodzy bracia i siostry!
Nasz drogi ojcze Slavko!
Nikt z nas, którzy znaliÊmy ci´ lepiej,
mieszkaliÊmy z tobà, nie musia∏ ci´ pytaç
dokàd pójdziesz w niedzielne popo∏udnie.
Wszyscy dobrze wiedzieliÊmy, ˚e ten czas
zarezerwowa∏eÊ na modlitw´ ró˚aƒcowà
na Podbrdo. Ani deszcz, ani wiatr, ani
s∏oƒce, ani burza, ani nic innego nie mog∏o
ci´ odwieÊç od twoich planów. DziÊ Podbrdo zieje pustkà i ze smutkiem oczekuje
swego najcz´stszego i najmilszego goÊcia.
Ale ciebie nie ma! Nie ma ci´, bo Panu ˚ycia i Êmierci spodoba∏o si´, ˚ebyÊ w∏aÊnie
w piàtek, kiedy – kto wie po raz który –

Grób Ojca Slavko

wspià∏eÊ si´ na stromy Kri˚evac, rozwa˚ajàc cierpienie i m´k´ swego Nauczyciela
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ˚ebyÊ w∏aÊnie pod krzy˚em da∏ dusz´ Bogu. Jaka˚ to
symbolika! Kocha∏eÊ krzy˚, niestrudzenie
go nosi∏eÊ, adorowa∏eÊ go i pod nim na
Kri˚evcu, i to w piàtek, odszed∏eÊ.
Ojciec Slavko urodzi∏ si´, kiedy wiosna zast´powa∏a zim´ 11. marca 1946 r.
w Dragiczinie, parafia Czerin, z ojca Marka i matki Lucy z domu Stojiç. Szko∏´
podstawowà ukoƒczy∏ w 1961 roku
w Czerinie. Do klasycznego gimnazjum
ucz´szcza∏ w Dubrowniku od 1961 do
1965 roku, tam te˚ zda∏ matur´. Habit
franciszkaƒski po raz pierwszy za∏o˚y∏
w Humacu 14. lipca 1965 r. Teologi´ studiowa∏ w Visoko, Sarajewie, Grazu oraz
Fryburgu. Âluby wieczyste z∏o˚y∏ 17.
wrzeÊnia 1971 r. w La Verna, gdzie jego
i nasz ojciec – Êw. Franciszek otrzyma∏
stygmaty. Na kap∏ana wyÊwi´cony zosta∏
19. grudnia 1971 r. w Reutte w Austrii. Po
pi´cioletniej s∏u˚bie w Czaplinie wyjecha∏
na studia podyplomowe do Fryburga,
gdzie w 1982 r. obroni∏ doktorat z pedagogiki religijnej i otrzyma∏ tytu∏ psychoterapeuty. Od 1982 do 1984 r. pracowa∏
w Mostarze jako duszpasterz akademicki.
Poniewa˚ zna∏ j´zyki obce i nieskoƒczenie umi∏owa∏ Matk´ Bo˚à, obok obowiàzków, które mia∏ w parafii, o. Slavko
ka˚dà wolnà chwil´ poÊwi´ca∏ pracy z pielgrzymami w Medziugorju. Do Medziugorja zosta∏ przeniesiony oficjalnie w 1983 r.
i pozosta∏ tu do wrzeÊnia 1985 r. Od 1985
r. do 1988 r. s∏u˚y∏ jako wikary w Blagaju,
a czas wolny poÊwi´ca∏ pracy w Medziugorju, pracujàc niestrudzenie z wieloma
pielgrzymami, odwiedzajàcymi to miejsce.
Od 1988 do 1991 r. by∏ pomocnikiem mistrza nowicjatu w Humacu, gdzie równoczeÊnie pe∏ni∏ funkcj´ wikariusza.
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Na poczàtku wojny w BoÊni i Hercegowinie, kiedy wi´kszoÊç starszych franciszkanów schroni∏a si´ w Tuczepi,
w Medziugorju pojawi∏ si´ problem braku spowiedników. Za zezwoleniem ustnym Drago Taolja OFM, ówczesnego
prowincja∏a, o. Slavko przeniós∏ si´ do
Medziugorja i pozosta∏ tu do swojej
Êmierci, która w piàtek o 15.30 zaskoczy∏a nas i wstrzàsn´∏a nami.
KtoÊ napisa∏, ˚e nie wa˚ne jest ile si´
˚yje, ale jak si´ ˚yje. Je˚eli to naprawd´
jest miarà ˚ycia, to o ojcu Slavko z pewnoÊcià mo˚na powiedzieç, ˚e prze˚y∏
przynajmniej trzy ˚ywoty ludzkie. By∏
niestrudzonym pracownikiem, bez limitowanego czasu pracy i okreÊlonego
miejsca; mo˚na go by∏o zobaczyç na spotkaniu z pielgrzymami, za godzin´ pociesza∏ zrozpaczonych ludzi, którzy go szukali, potem p´dzi∏ do Wioski Matki –
miejsca, gdzie troskà obj´tych jest ponad
60 osób – g∏ównie dzieci, sieroty wojenne i dzieci z rozbitych rodzin.
Nie sposób zliczyç wszystkiego, co robi∏ nasz drogi ojciec Slavko, bo na to
trzeba by wiele, wiele czasu. Âwiadczà
o tym setki telegramów z wyrazami g∏´bokiego wspó∏czucia, które otrzymaliÊmy z ca∏ego Êwiata. Jednym s∏owem by∏
dzieckiem w dziecku, cz∏owiekiem cierpiàcym w cz∏owieku cierpiàcym, intelektualistà. By∏ matkà zagubionych i porzuconych, gromadzi∏ odrzuconych. By∏
uzale˚niony od tych, którym potrzebna
by∏a pomoc. Musimy wspomnieç przynajmniej o tym, o czym wszyscy wiedzà,
˚e wschodu s∏oƒca zawsze wyglàda∏ na
Podbrdo albo na Kri˚evcu, a pó∏noc zastawa∏a go jeszcze na nogach. Nikt nigdy
go nie widzia∏, jak siedzia∏ przy komputerze i pisa∏, a z pewnoÊcià nale˚a∏ do
najp∏odniejszych pisarzy ksià˚ek o tematyce religijnej. Jego ksià˚ki przet∏umaczone zosta∏y na ponad 20 j´zyków i wydrukowane w iloÊci oko∏o 20 milionów
egzemplarzy na ca∏ym Êwiecie.
Wielu nazwa∏o go cudem cz∏owieka,
bo by∏ nim naprawd´. W∏aÊnie dlatego
jego odejÊcie od nas jest jeszcze bardziej
bolesne, bo cuda nie dziejà si´ codziennie, a tacy wielcy ludzie nie rodzà si´
cz´sto.
Drogi mój ojcze Slavko! Nawet mi si´
nie Êni∏o, ˚e tak szybko si´ rozstaniemy.
Nawet mi si´ nie Êni∏o, ˚e to w∏aÊnie ja
b´d´ musia∏ czytaç twoje curriculum vitae, a nawet jeÊli mówià, ˚e per∏y nie majà curriculurn vitae, ale curriculum gloriae, to w∏aÊnie ˚yjà wiecznie, bo nie sà

znalezione lecz darowane; ale Panu ˚ycia
i Êmierci spodoba∏o si´ teraz wezwaç ci´
do siebie i my przyjmujemy Jego wol´.
Zostawiasz za sobà wielkie projekty, które trudno b´dzie bez ciebie zrealizowaç,
ale tu nad twoim otwartym grobem,
w którym spoczywaç b´dziesz snem spokojnym, obiecuj´ ci, ˚e przynajmniej b´dziemy próbowali kontynuowaç twoje
dzie∏a od tego momentu, w którym ty je
zakoƒczy∏eÊ, bo wiem, ˚e by∏o to twoje
najwi´ksze pragnienie.
Spoczywaj w pokoju Bo˚ym i niech
mi∏osierny Bóg nagrodzi ka˚de twoje dobre dzie∏o.
Amen

Ojciec Jozo Zovko
i jego ból.
Ojciec Jozo dowiedzia∏ si´ o Êmierci Ojca Slavko podczas swego pobytu we W∏oszech, jecha∏ do Reggio Emilia na spotkanie modlitewne. Zaczà∏ p∏akaç jak dziecko
i powiedzia∏, ˚e teraz czuje si´ bardziej samotny w g∏oszeniu or´dzi Matki Bo˚ej.
Natychmiast wróci∏ do domu.
Na spotkaniu z grupà w∏oskich pielgrzymów liczàcà niemal˚e tysiàc osób,
które mia∏o miejsce w dniu Âwi´ta Niepokalanego Pocz´cia NMP (8.12), w Sanktuarium w Sirokim Brijegu, powiedzia∏
mi´dzy innymi:„... Matka Bo˚a jest wspania∏a! Ona w Medziugorju znalaz∏a szeÊcioro dzieci. A co sta∏o si´ potem? Miliony pielgrzymów – od tych dzieci – ma∏ych
i prostych, otrzyma∏o wielkie dary.
Mo˚ecie te˚ zobaczyç, czego mo˚e dokonaç jeden jedyny zakonnik taki jak Ojciec
Slavko, który zmar∏ dwa tygodnie temu
(24.11): sà miliony serc, w które z mi∏oÊcià wpisa∏ imi´ Chrystusa oraz imi´ NajÊwi´tszej Maryi Dziewicy. W sercach
wszystkich kap∏anów, z którymi si´ spotka∏
wzrasta∏a radoÊç, entuzjazm, wiernoÊç Jezusowi, Matce Bo˚ej i KoÊcio∏owi; wzrasta∏a tak˚e mi∏oÊç do KoÊcio∏a! Kiedy jakiÊ cz∏owiek pozwala si´ prowadziç Matce
Bo˚ej, czy jest dzieckiem czy kap∏anem,
zakonnikiem czy Biskupem – czyni cuda!”
W Sanktuarium pod wezwaniem
Wniebowzi´cia NMP w Sirokim Brijegu, w miejscu w którym pogrzebane zosta∏y doczesne szczàtki 30 braci Franciszkanów, którzy ponieÊli Êmierç m´czeƒskà z ràk komunistów w 1945 roku,
postawiono pi´knà fotografi´ Ojca Slavko, z przymkni´tymi oczyma, trzymajàcego Monstrancj´ z NajÊwi´tszym Sakramentem, a obok or´dzie z 25 listopa-

da, mnóstwo przepi´knych kwiatów
i Êwiec. W tym˚e miejscu d∏ugo si´ modliliÊmy, zwracajàc si´ do Ojca Slavko
niczym do 31 m´czennika.
Vicka 8.12.2000 w dniu Êwi´ta Niepokalanego Pocz´cia NMP spotka∏a si´
z pielgrzymami w∏oskimi. Na zakoƒczenie katechezy odpowiedzia∏a na pytanie
dotyczàce Ojca Slavko.
P.: Chcia∏bym zapytaç o Ojca Slavko:
to wielka strata i tak wielki dar...
V.: Wiecie, ˚e nasz ukochany brat, Ojciec Slavko jest teraz w raju, tak powiedzia∏a Matka Bo˚a. On teraz robi o wiele
wi´cej ni˚ robi∏ przedtem tu, na ziemi.
Tak˚e i dziÊ rano spotka∏am wielu ludzi,
którzy mówià, ˚e sà smutni, ˚e czuje si´
wielki brak... Ale popatrz: przede wszystkim, powinniÊmy postawiç na pierwszym
miejscu wol´ Bo˚à. Kiedy przyjmiemy
wol´ Bo˚à, pó˝niej zrozumiemy tak˚e
s∏owa Matki Bo˚ej: jesteÊmy tu tylko
przechodniami. To jest jakby lekcja, która
mówi nam w jaki sposób mamy byç zawsze przygotowani. I powinniÊmy si´ bardzo cieszyç, poniewa˚ Ojciec Slavko by∏
bardzo pokornym cz∏owiekiem, ale
o wielkim sercu. By∏ zawsze do dyspozycji wszystkich pielgrzymów i z pewnoÊcià
wielu z was dobrze go zna. Ja nieustannie
dzi´kuj´ Bogu za tego ma∏ego, wielkiego
cz∏owieka. On nam zostawi∏ wielki przyk∏ad; da∏ przyk∏ad nam wszystkim, poczàwszy ode mnie samej. PowinniÊmy powiedzieç tylko jedno: „Bo˚e, niech si´
dzieje w∏aÊnie Twoja wola, zawsze! Nawet jeÊli przynosi nam cierpienie. Jest
wielu ludzi, którzy cierpià, lecz s∏yszymy
czasem jak ci ludzie mówià: „No zobacz
tylko, o Bo˚e, dlaczego w∏aÊnie ja? Dlaczego mnie to spotyka?”. Tymczasem powinniÊmy mówiç: „Bo˚e, dzi´kuj´ Ci za
ten dar! JeÊli masz mi jeszcze coÊ do zaofiarowania, jestem gotów to przyjàç: tylko ˚e teraz prosz´ Ci´ o si∏´ i odwag´, bym
móg∏ iÊç do przodu”. Matka Bo˚a równie˚
mówi: „Wy nie wiecie jakà ogromnà wartoÊç ma wasze cierpienie w oczach Boga”.
Tak samo Ojciec Slavko, znosi∏ to cierpienie dla nas wszystkich. A my powinniÊmy
teraz jedynie dzi´kowaç Bogu, który da∏
nam wielkiego brata i wielki przyk∏ad. PowinniÊmy si´ tylko modliç, aby w nas
wszystkich spe∏ni∏a si´ wola Bo˚a.
Wszystkie inne s∏owa, które wypowiadamy nie sà potrzebne; powinniÊmy przemawiaç naszym ˚yciem i post´powaç jak Ojciec Slavko, który swoim ˚yciem powiedzia∏ tak wiele.
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Z ˚ycia
o. Slavko wzi´te
Pewnego dnia, jedna z uczestniczek
pielgrzymki podesz∏a do ojca Slavko i powiedzia∏a mu: „Ojciec powinien wypoczàç!” Cz´sto zadr´czano go tego rodzaju
propozycjami, a wtedy, wymownym gestem – to by∏ ca∏y on – odpowiada∏: „Odpoczn´ sobie w Niebie!” Teraz lubi´ po˚artowaç sobie z nim w sercu i pytam go
czasami: „Slavko, czy aby na pewno Ty
tam odpoczywasz?” Poniewa˚, odkàd
umar∏, widz´ ˚e nigdy nie mia∏ tyle zaj´ç
co teraz! Swoim wstawiennictwem ju˚ mi
bardzo du˚o pomóg∏ w wielu wa˚nych
sprawach. Nie, on nie opuÊci∏ Medziugorja, jego drzwi stojà teraz przed nami otworem 24 godziny na dob´. Skoƒczy∏y si´
kolejki! Ci, którzy sà w Niebie, traktujà
ka˚dego cz∏owieka tak, jakby by∏ jedynym cz∏owiekiem na Êwiecie.
Siostra Emmanuel

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W minionym 2000 r. w Roku Jubileuszowym, w parafii Medziugorje rozdano 1
084 000 komunii Êw., a Msze Êw. koncelebrowane by∏y przez 24 258 kap∏anów z kraju i zza granicy.
Zakoƒczy∏y si´ pierwsze mi´dzynarodowe rekolekcje dla par ma∏˚eƒskich. Dzi´ki inicjatywie Êp. o. Slavka Barbaricia OFM
zakoƒczy∏y si´ pierwsze mi´dzynarodowe
rekolekcje dla par ma∏˚eƒskich, zorganizowane przez medziugorskich franciszkanów.
Temat: „Pary ma∏˚eƒskie w szkole Êw. Rodziny.” W rekolekcjach udzia∏ wzi´∏o oko∏o
50 par ma∏˚eƒskich z trzech kontynentów
z krajów anglo, niemiecko i francuskoj´zycznych, a tak˚e z Chorwacji, BiH, Polski,
Czech i Korei.
Pary ma∏˚eƒskie sp´dzi∏y cztery dni
w „Szkole Âwi´tej Rodziny i Szkole Maryi”.
Ma∏˚onkowie wspólnie si´ modlili w koÊciele i na wzgórzach, s∏uchali wyk∏adów
franciszkanów i Êwiadectw innych par ma∏˚eƒskich, które same doÊwiadczy∏y b∏ogos∏awieƒstwa or´downictwa Maryi. Do swoich domów zabrali przes∏anie: nawróciç si´,
przyznaç Bogu pierwsze miejsce, zawierzyç
mu siebie i swoich bliskich, powróciç do
modlitwy rodzinnej, szczególnie do ró˚aƒca,
modliç si´ o pokój w sercu, we w∏asnych

pragnieniach, w swoich rodzinach i wÊród
obcych, odkryç mi∏oÊç w swoim sercu, kochaç i przebaczaç w rodzinie tak, by mo˚na
by∏o kochaç innych i wszystkim przebaczaç,
czytaç Pismo Âwi´te, poÊciç, starszym przypominaç o modlitwie a m∏odych jej uczyç
i dawaç przyk∏ad. Je˚eli b´dà tak ˚yli b´dà
radoÊcià dla Jezusa i rodzina naprawd´ stanie si´ miejscem, gdzie rodzi si´ Êwi´toÊç,
która odnawia Êwiat.
W kazaniu na koniec rekolekcji o. Ivan
Sesar powiedzia∏: „Je˚eli nasze rodziny b´dà sz∏y za przyk∏adem Âwi´tej Rodziny,
w której wszyscy cz∏onkowie darzyli si´ szacunkiem, mieli czas, mi∏oÊç i cierpliwoÊç dla
siebie, nie b´dziemy si´ obawiaç dnia jutrzejszego...”
Dzieƒ chorych w Medziugorju obchodzono w Êwi´to Matki Bo˚ej z Lourdes.
KoÊció∏ parafialny w czasie wieczornej
Mszy Êw. by∏ wype∏niony po brzegi przez
chorych z Medziugorja i okolicznych parafii, którzy przybyli prosiç Pana Boga i Maryj´ Królowà Pokoju o si∏´ i wsparcie duchowe. W czasie trwania Roku Jubileuszowego w ka˚dy piàtek by∏a odprawiana liturgia w intencji chorych, a wiernym udzielany by∏ sakrament namaszczenia chorych.
VI mi´dzynarodowe rekolekcje kap∏anów rozpocznà si´ od 2 – 7.07.01 r. Temat
spotkania to: „Kap∏an – s∏uga mi∏osierdzia
Bo˚ego!” Koszt 5 intencji mszalnych.
Wspólnota parafialna zapewnia bezp∏atne
zakwaterowanie i wy˚ywienie dla ksi´˚y
uczestników rekolekcji. Nale˚y zg∏osiç si´
do Urz´du Parafialnego, gdzie czekaç b´dzie rodzina kwaterujàca kap∏ana.
Zg∏oszenia faks: 00 387 36 651 888 lub email: medjugorje-mir@medjugorje.hr, tel.
00 387 36 651 988. Ksi´˚a proszeni sà o zabranie ze sobà: radia ze s∏uchawkami (wysoka cz´stotliwoÊç UKF), Pisma Âwi´tego
i brewiarza, (je˚eli to mo˚liwe w j. ∏aciƒskim) oraz alby i stu∏y.

Nowy Rok –
wejÊcie w trzecie tysiàclecie
– na kolanach
Od dobrych kilku ju˚ lat koÊció∏ w Medziugorju jest miejscem gdzie spotyka si´
m∏odzie˚ z ca∏ego Êwiata, aby wspólnie
prze˚ywaç nadejÊcie Nowego Roku. Nie
mog∏oby byç inaczej i tym razem, szczególnie gdy taka uroczystoÊç przypada∏a na prze∏om wieków. Od wczesnych godzin popo∏udniowych, niestrudzeni wierni zajmowali
miejsca w koÊciele, trwajàc w ten sposób na

nabo˚eƒstwie wieczornym i oczekujàc na
noworoczne czuwanie. Nawet przedstawienie „˚ywej szopki” na zewnàtrz obok koÊcio∏a, przez cz∏onków Wspólnoty Wieczernik nie „wyciàgn´∏o” ich ze swoich miejsc.
Perspektywa uczestniczenia w nabo˚eƒstwie w Nowej Dvoranie czy w namiocie na
placu przed o∏tarzem zewn´trznym pomimo
zainstalowania tam du˚ych ekranów, by∏a
mniej imponujàca ni˚ pozostanie w Êcisku
w koÊciele. Nic dziwnego, bo do Medziugorja zjecha∏o oko∏o dziesi´ç tysi´cy m∏odych ludzi. Postawiony na placu namiot
mia∏ nawet drewnianà pod∏og´, aby chroniç
przed zimnem.
Czuwanie rozpocz´∏o si´ o godzinie
22.00 adoracjà NajÊwi´tszego Sakramentu.
Oko∏o godz. 23.15 rozpocz´∏a si´ Msza
Êwi´ta, której przewodniczy∏ o. Branko Rodosz. Koncelebrowa∏ razem z o. Svetem
Kraljeviciem i proboszczem o. Ivanem Sesarem. Ojciec Branko wyg∏osi∏ krótkà homil´, która by∏a przet∏umaczona na wszystkie
j´zyki. Powiedzia∏: „Na tym prze∏omie wieków, na koƒcu drugiego i poczàtku trzeciego
tysiàclecia, chcia∏bym wam powiedzieç tylko jedno s∏owo. Chcia∏bym, abyÊcie w t´ nowà er´ weszli z jednym imieniem na ustach;
z imieniem Jezus. On jest tym przez, którego
podzielono czas na „przed Nim” i „po
Nim”. Jednak˚e On nie dzieli lecz ∏àczy,
gromadzi, jednoczy dzi´ki mi∏oÊci. Dzisiejszej nocy, to On zgromadzi∏ nas z ró˚nych
narodów, kultur, j´zyków, kolorów skóry
i punktów widzenia tutaj razem. Dlatego
bàd˝cie szcz´Êliwi, poniewa˚ nale˚ycie do
Jezusa. W t´ Êwi´tà noc pami´tajmy jednak
o przygn´biajàcej prawdzie: choroba naszego Êwiata, równie˚ naszego chrzeÊcijaƒskiego Êwiata istnieje bo; chocia˚ Bóg jest Mi∏oÊcià to nienawidzimy jeden drugiego, Bóg
jest Prawdà to jej unikamy, Bóg jest Duchem to robimy wszystko co jest mo˚liwe,
aby bogaciç si´ w dobra materialne, Bóg jest
Drogà to idziemy obok niej. Dzisiejszej nocy On kieruje do ciebie swoje wezwanie:
„Chod˝ i id˝ za mnà”. Czy jesteÊ gotowy?
Na odpowied˝ oczekuje tej nocy”.
Ojcowie przy o∏tarzu wydawa∏o si´, ˚e
oczekujà na odpowied˝ podczas gdy t∏umacze koƒczyli swoje t∏umaczenia. Po przebrzmieniu ostatnich przet∏umaczonych s∏ów
ojca Branko zapad∏a na momencik w ca∏ym
koÊciele cisza, która przerodzi∏a si´ w dziesi´ciominutowà owacj´ na czeÊç Jezusa.
Ca∏y koÊció∏ skandowa∏ imi´ Jezus, uwielbiajàc je poprzez podnoszenie ràk i wyra˚ajàc swojà radoÊç. Ojciec Svet mia∏ ∏zy
w oczach. Nast´pny taki moment uwielbienia nastàpi∏ po konsekracji. Kiedy kap∏an
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unosi∏ Cia∏o Pana Jezusa w gór´, zegar na
wie˚y koÊcio∏a wybija∏ pó∏noc, a kiedy podnosi∏ kielich z Krwià Paƒskà rozleg∏ si´
z wie˚y g∏os kuranu. Wtedy na nowo wszyscy spontanicznie zacz´li uwielbiaç Pana
owacjami i wymawianiem imienia Jezus.
Z interwencjà weszli kap∏ani, aby mogli
kontynuowaç Msz´ Êwi´tà.
Na zakoƒczenie proboszcz skierowa∏ do
wszystkich ˚yczenia, aby weszli w ten Nowy Rok, nowe dziesi´ciolecie, nowe stulecie
i w nowe tysiàclecie z Jezusem Chrystusem
a ojciec Branko zaprosi∏ wszystkich na XII
Festiwal M∏odych w sierpniu.
Po Mszy Êwi´tej w koÊciele wystàpili
jeszcze ch∏opcy i dziewcz´ta ze Wspólnoty
s. Elviry ze swoimi Êpiewami. Na zewnàtrz
z wie˚y koÊcio∏a dla uczczenia pami´ci
zmar∏ego o. Slavko by∏y puszczane sztuczne
ognie. Pomimo zimna, które zacz´∏o si´ odczuwaç na zewnàtrz m∏odzie˚ prawie do samego Êwitu bawi∏a si´ i Êpiewa∏a przed koÊcio∏em.

Wspólnota „Wieczernik”
W najbli˚szej przysz∏oÊci na terenie Polski zostanie otwarty dom Wspólnoty „Wieczernik” dla ch∏opców. Przedstawiamy
krótkà histori´ Wspólnoty.
Wspólnota „Wieczernik” (Cenacolo) jest
stowarzyszeniem chrzeÊcijaƒskim, które
przygarnia m∏odych ludzi, niezadowolonych, zbuntowanych, rozczarowanych,
chcàcych odnale˝ç w∏asnà to˚samoÊç, radoÊç i sens ˚ycia.
Wspólnota zrodzi∏a si´ w 1983 roku dzi´ki powo∏aniu siostry zakonnej Elwiry Petrozzi, która zapragn´∏a swoje ˚ycie podarowaç Bogu, s∏u˚àc narkomanom i wszystkim zagubionym m∏odym ludziom.
Siedziba Wspólnoty znajduje si´ w Saluzzo we W∏oszech. Teraz wspólnota liczy
27 domów rozmieszczonych po ca∏ym
Êwiecie (W∏ochy, Francja, Chorwacja, BoÊnia i Hercegowina, Brazylia, Austria, Republika Dominikany, USA, Meksyk...) i liczy 600 dziewczyn i ch∏opców.
Wspólnota pragnie byç Êwiat∏em
w ciemnoÊci, znakiem nadziei, ˚ywym
Êwiadectwem, ˚e do Êmierci nie nale˚y
ostatnie s∏owo. M∏odym ludziom zalecany
jest prosty styl ˚ycia jak w rodzinie, po to,
by mogli odkryç dar pracy, przyja˝ni i wiary w S∏owo Bo˚e, które sta∏o si´ cz∏owiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który
umar∏ i zmartwychwsta∏ za nas...
Wierzymy, ˚e jedynie w Jezusie cz∏owiek
w pe∏ni odnajduje siebie samego i ˚e nikt
poza Tym, który go stworzy∏, Bogiem Oj-

cem, nie jest w stanie odnowiç jego serca,
które zagubi∏o si´ w z∏ym ˚yciu.
Pragniemy, by naszà si∏à by∏a Mi∏oÊç;
Mi∏oÊç która si´ rodzi przez Krzy˚ Chrystusowy; Mi∏oÊç, która daje ˚ycie umar∏ym,
wyzwala uwi´zionych, przywraca wzrok
Êlepym. Dzi´kujemy Panu, bo codziennie
mo˚emy oglàdaç Jego Zmartwychwstanie
w pe∏ni mocy, dzi´ki której widzimy jak powraca uÊmiech na obliczu cz∏owieka, który
utraci∏ wszelkà nadziej´.
Nasza Wspólnota nie jest lecznicà, ale
szko∏à ˚ycia. Problem narkomanii ma swe
korzenie w rodzinie, gdy˚ jedynie rodzina
mo˚e zapobiec temu problemowi. Dla wielu z nas problemem by∏ brak zdrowej rodziny. Rodzina powinna przekazaç podstawowe wartoÊci ˚ycia, takie jak: dialog, przyja˝ƒ, mi∏oÊç... itd. To wszystko jest niezb´dne dziecku, by mog∏o byç ono zdolne do samodzielnego ˚ycia. Rodziny nie przyjmujàce Boga ju˚ od poczàtku pope∏niajà b∏àd,
wierzàc, ˚e mogà zastàpiç wartoÊci fundamentalne rzeczami powierzchownymi i tak
zamiast mi∏oÊci zaszczepia si´ dziecku
przekonanie, ˚e trzeba mieç wszystko i to
od razu. Gdy rodzina dowiaduje si´, ˚e ich
dziecko jest uzale˚nione, to cz´sto rodzice
nie przyjmujà tego do wiadomoÊci, t∏umaczàc i chroniàc dziecko, myÊlàc, ˚e mo˚e
jednak jest ono troch´ inaczej uzale˚nione
ni˚ wszyscy pozostali. Post´pujà tak przede
wszystkim ze strachu, co pomyÊlà sàsiedzi
i dalsi krewni. W takim przypadku rodzina
musi si´ zjednoczyç i nie obwiniaç si´ nawzajem. Musi od razu poszukaç kogoÊ, kto
wska˚e im miejsce, gdzie b´dà mogli poprosiç o pomoc. Kiedy rodzice zdecydujà
si´ przyprowadziç dziecko do Wspólnoty,
wymagamy od nich, by post´powali wed∏ug naszych regu∏, by si´ przygotowali
przed wstàpieniem dziecka do nas, bo jest to
bardzo wa˚ny krok.
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Serwis rodzinny
Wspomnienie o Ojcu Slavko
uczestnika Jego grupy

Aposto∏ Pokoju,
dusza Medziugorja
Wspomnienie o nim powinno byç jednym
wielkim milczeniem. Milczeniem pokory
i skruchy. Milczeniem Êwi´tej modlitwy.
Modlitwy do niego i za niego. Modlitwy –
litanii i w∏asnych próÊb za siebie do niego.

Tych, których nie zdà˚y∏em wypowiedzieç
w czasie prawie codziennych, przez 15-miesi´cy spotkaƒ z nim, na przestrzeni lat 19992000. A teraz wszystko przez milczenie
i tylko g∏os myÊli. Pe∏nych, bogatych lecz
niemych i bezg∏oÊnych. MyÊli serca i duszy.
Przez t´ nowà medziugorskà g∏´bi´ wiary
mojej, którà on we mnie zbudowa∏, stworzy∏, wykreowa∏ z tak wielkim sercem i zapa∏em z jakim razem ze mnà rami´ w rami´
w kwietniu 1999 r. pog∏´bia∏ kilofem kamienistà ziemi´ pod beton przy podejÊciu na
Drog´ Krzy˚owà na gór´ Kri˚evac.
G∏´bi´ wiary, którà on mi da∏ od Ducha
Âwi´tego, w czasie codziennych wczesno
porannych z nim w´drówek na Kri˚ewac,
Drogà Krzy˚owà w okresie Wielkiego Postu
Roku Âwi´tego 2000-ego. W czasie cotygodniowych rozmów spowiednich i comiesi´cznej spowiedzi to On, ojciec franciszkanin mój opiekun duchowy, duszpasterz, terapeuta odpowiada∏ na moje dziecinne pytaniamimo, ˚e jestem jego rówieÊnikiem-dlaczego?. Zawsze znajdowa∏ na to czas. Dla nas
jego doba – tak mówiliÊmy mi´dzy sobà
w grupie, którà prowadzi∏ – mia∏a 48 godzin.
Codziennie o 6 rano odbywa∏ Drog´
Krzy˚owà na Kri˚evac, codziennie o 7,30
uczestniczy∏ w porannej mszy Êw., wieczorem ka˚dego dnia prowadzi∏ z pielgrzymami
3-cià cz´Êç ró˚aƒca. We Êrod´, czwartek i sobot´ adoracj´ PrzenajÊwi´tszego Sakramentu, w piàtek czczenie Krzy˚a. W ka˚dy piàtek po po∏udniu prowadzi∏ pielgrzymów
Drogà Krzy˚owà na Kri˚ewac, a w niedziel´ modlitw´ ró˚aƒcowà na Podbrdo – Gór´
Objawieƒ. Do tego dochodzi∏y jeszcze niedzielne Msze Êw. u narkomanów we wspólnocie Wieczernik, tam te˚ opiekuƒcze, spowiednie spotkania w ciàgu tygodnia. I jeszcze wyjazdy za granic´, pisanie ksià˚ek.
Ojciec Slavko otacza∏ fizycznà i duchowà
opiekà Wiosk´ Matki, która powsta∏a z jego
idei dla dzieci- sierot okrutnej wojny domowej i dzieci rodzin uzale˚nionych. Praca fizyczna razem z jego grupà istniejàca pod jego skrzyd∏ami na wzór wspólnoty Wieczernika narkomanów, by∏a dla niego chlebem
codziennym. Ile wyniós∏ z lasu wielkich,
ci´˚kich worów Êmieci, razem z nami?. Ile
dni razem z nami przepracowa∏ nikt tego nie
liczy∏. Ka˚dy natomiast w grupie liczy∏ na
to, ˚e ojciec Slavko b´dzie z nami i dla nas
˚y∏ wiecznie. Wiedzia∏em, ˚e w moje urodziny 19.10.2000 r. nie b´dzie go w Medziugorju. Modli∏ si´ w mojej intencji kilka dni
wczeÊniej. Powiedzia∏em: Ojcze, myÊl´, ˚e
za rok, pomodli si´ ojciec za mnie w dniu
moich urodzin spojrza∏ na mnie jakoÊ dziwnie, s∏abo si´ uÊmiechnà∏, podniós∏ swoim
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zwyczajem brwi do góry, ponad okulary,
prawie do nieba (jak mówiliÊmy mi´dzy sobà) i powiedzia∏ coÊ co zrozumia∏em dopiero po jego odejÊciu „Jacku nie wiem czy
zdà˚´”. Dziwnie zakas∏a∏. Tak kas∏a∏ ju˚ od
Wielkiego Postu 2000 r. Kiedy mi to powiedzia∏ by∏em na niego z∏y, ˚e ju˚ teraz przewiduje, ˚e za rok nie b´dzie mia∏ czasu. Ile
jest we mnie jeszcze egoizmu. Na pewno nie
wyp∏acz´ go do koƒca ∏zami po odejÊciu Ojca do nieba.
WieÊç o jego Êmierci rozesz∏a si´ lotem
b∏yskawicy po ca∏ym Êwiecie, po wszystkich kontynentach. Op∏akiwa∏o go dziesiàtki tysi´cy pielgrzymów, tysiàce nawróconych i przywróconych Bogu i Matce Bo˚ej,
Królowej Pokoju z Medziugorja. Tak˚e
ch∏opcy z naszej grupy Slavkowej, dotkni´ci uzale˚nieniem narkotykowym i tak
jak ja – alkoholizmem, których Ojciec od
schy∏ku drugiej po∏owy 98 r. poczà∏ braç
pod swoje skrzyd∏a: Anglicy, Chorwaci,
Czesi, Czarnogórcy, Francuzi, ∑otysze,
Niemcy, Polacy, S∏owacy, S∏oweƒcy, W´grzy.....Od wrzeÊnia 98 r. do Êmierci Ojca
w listopadzie 2000 r. przez jego dusz´, serce, rozum i modlitw´ przewin´∏o si´ ponad
100 osób dotkni´tych szataƒskim nieszcz´Êciem. Tyle krzy˚y niós∏ On na swoich
szczup∏ych barkach w tak krótkim czasie.
Tylu ludziom poda∏ ojcowskà, duszpasterskà r´k´, da∏ mi∏osierne serce, da∏ jedzenie
i spanie, a nade wszystko uczy∏ mi∏oÊci do
Stworzyciela Pana i Królowej Pokoju –
Matki Bo˚ej. Uczy∏ pokory, modlitwy sercem, milczeniem i p∏aczem.
Teraz ciàgle jeszcze do Medziugorja nap∏ywajà kondolencje, ciàgle jeszcze w wielu
stronach Êwiata niesie si´ p∏acz po stracie
Ojca. To my pielgrzymi. W tym p∏aczu najpe∏niej wyra˚a si´ doczesnoÊç, chwilowoÊç
naszego cz∏owieczeƒstwa. Jak˚e ci´˚ko jest
zrozumieç umys∏em, pojàç sercem i duszà,
˚e ojciec Slavko zmartwychwsta∏ do wiecznoÊci, ˚e urodzi∏ si´ dla nieba jak mówi Matka Bo˚a Królowa Pokoju z Medziugorja
w or´dziu z 25 11 2000 r. Pielgrzymi ró˚nych narodów od Australii, Japonii po Hiszpani´ i obie Ameryki nadawali mu ró˚ne tytu∏y. Mówiono o nim powszechnie: Aposto∏
Pokoju z Medziugorja, dusza Medziugorja,
rycerz Królowej Pokoju. Wszystkie te nazwy by∏y zawsze adekwatne do tego co czyni∏. On opiekowa∏ si´ widzàcymi, on analizowa∏ or´dzia Królowej Pokoju, on na ca∏ym Êwiecie broni∏ prawdy o Jej objawieniach, on wreszcie w sposób genialny pisywa∏, objaÊnia∏ najbardziej skomplikowane
problemy wiary, ludzkie s∏aboÊci, tajemnice
grzechu. Niós∏ t´ ziemi´ wszechobecnego

dobra Królowej Pokoju, niós∏ Medziugorje
w swoich d∏oniach do nas tak ostro˚nie jak
monstrancj´ w czasie adoracji PrzenajÊwi´tszego Sakramentu. Niós∏ Medziugorje do
nas swoim sercem i duszà i myÊlà, ca∏ym sobà Taki by∏ On- dusza Medziugorja- ojciec
Slavko Barbariç. Bóg i Królowa Pokoju zabrali go do siebie w momencie szczególnym. JesteÊmy u progu Jubileuszowego 21go wieku. 20 lat ciàg∏ych objawieƒ Matki
Bo˚ej-Królowej Pokoju. Jej rycerz znakomity Slavko Barbariç tego jubileuszu nie doczeka∏ na tym ziemskim padole, tego jeszcze
momentu trwania naszej drogi do wiecznoÊci. Jak mówi Matka Bo˚a, jest w niebie
i tam za nami or´duje. Tragizmem naszej
doczesnoÊci, naszej ziemskiej podró˚y do
˚ycia wiecznego jest nasza ograniczonoÊç.
Dlatego w niezmierzonym serdecznym ˚alu
po stracie Ojca jesteÊmy w fazie buntu przeciw temu odejÊciu. Medziugorje mimo 20letniej, ciàg∏ej, fenomenalnej obecnoÊci
Królowej Pokoju sta∏o si´ dla nas jakby
ubo˚sze, zubo˚a∏e, nieco opustosza∏e, to jest
dramat ziemskiego cz∏owieczeƒstwa. Nie
b´dzie ju˚ Slavkowych, g∏´bokich, wielkich
adoracji. Nie b´dzie wi´cej wzruszajàcych
do kraƒca, do ostatnich ∏ez spotkaƒ w Nowej
Dvoranie. Wielkich, màdrych, goràcych
wiarà rekolekcji Slavko Barbaricia dla nas
pielgrzymów.
Jak˚e pi´knie, delikatnie, ale zarazem jasno i zdecydowanie wyjaÊnia∏ nam istot´
chrzeÊcijaƒskiej pokory i cierpliwoÊci. Jak
nas delikatnie, ale i zdecydowanie w czasie
tych spotkaƒ ∏aja∏, za nasze prawie dziecinnie, katolickie rozkapryszenie i wygodnictwo a tak˚e niecierpliwoÊç wiary. Za to, ˚e
oczekujemy od Boga spe∏niania naszych
próÊb, modlitw, pragnieƒ i ∏aknieƒ niemal
„od zaraz”, prawie „na wczoraj”. Jak wyjaÊnia∏ nam istot´ modlitwy w formie rozmowy z Jezusem, Matkà Bo˚à, Panem Bogiem.
Tych spotkaƒ, takich spotkaƒ wi´cej nie b´dzie. Dlatego ˚al i p∏acz przeradzajà si´ czasem w bunt przeciw odejÊciu ojca Slavko
Barbaricia od nas ˚yjàcych jeszcze na ziemi.
Nasze Krzy˚e przez jego Êmierç sta∏y si´
jeszcze ci´˚sze. Pozostaje jednak to, czego
z takà ˚arliwoÊcià nas naucza∏: g∏´bia naszej
wiary, a raczej próba jej nadziei, ˚e mamy
w niebie Dusz´ Medziugorja, Aposto∏a Pokoju, Rycerza Królowej Pokoju zmartwychwsta∏ego dla Boga, do ˚ycia wiecznego
z ziemskiego pado∏u, naszego ojca Slavko
Barbaricia. Niech mu towarzyszà jako dobra
intencja moje ró˚aƒce odmawiane w czasie
bezsennych nocy po jego Êmierci. Niech
wspomogà jego or´dowanie za nami!
Piotr Jacek Proszowski

Od Redakcji
21 marca i 25 kwietnia 2001r. sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji o b∏ogos∏awieƒstwo dla wszystkich
Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa” jak i samego Dzie∏a.
Na okres Wielkiego Postu szczególnie polecamy rozwa˚ania o. Slavko:
„Post i Modlitwa”, „Droga Krzy˚owa” – w wydaniu ksià˚kowym i kaset
audio.
Informujemy równie˚ drogich Czytelników, ˚e wydaliÊmy „Dodatek do
„Drogich Dzieci”. Sà to cztery uaktualnione cz´Êci dodane do wydania I: Dokumenty KoÊcio∏a na temat Medziugorja, GoÊcie (wizyta o. Pietro, Jakova, o.
Slavko) w Polsce, Dzie∏a (to co powstaje pod wp∏ywem Medziugorja) i Aneks
poÊwi´cony Pami´ci o. Slavko.

Uwaga!
W zwiàzku ze zmianami organizacyjnymi pracy banków, bardzo prosimy
o dok∏adne i wierne wg poni˚szego wzoru wype∏nianie przelewów lub przekazów. Druki wype∏nione w inny sposób
lub potoczny (np. Echo Medziugorja),
zostanà zwrócone do nadawcy.
Ofiary za „Echo” prosimy kierowaç
na poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju,
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; 16001013-2001-160883-150.
Nale˚noÊci i op∏aty za wysy∏ki: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/3, 31-419
Kraków; 16001013-2001-160883-001.
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
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
http://www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: W. Kapica
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
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isnieje z ofiar

