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„Drogie dzieci!
Dzisiaj równie˝ wzywam was
do otwarcia si´ na modlitw´.
Drogie dzieci, ˝yjecie w czasach kiedy Bóg udziela wam
wielkich ∏ask, ale wy nie umiecie z nich korzystaç. Zabiegacie o wiele spraw, lecz najmniej
troszczycie si´ o dusze i ˝ycie
duchowe. Przebudêcie wasze
dusze z m´czàcego uÊpienia
i z ca∏ej mocy powiedzcie Bogu swoje TAK. Zdecydujcie si´
na nawrócenie i Êwi´toÊç.
Jestem z wami, drogie dzieci
i wzywam was do doskona∏oÊci
ducha i wszystkich waszych czynów. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

M´czàcy sen duszy
Nasza Niebieska Matka Królowa Pokoju nie przestaje do nas mówiç. Równie˚ i w tym miesiàcu da∏a nam or´dzie,
zach´cajàc nas do wybrania drogi ˚ycia.
W wielu wczeÊniejszych or´dziach Maryja zwraca∏a naszà uwag´, przypominajàc, ˚e „znajdujemy si´ w czasie ∏aski”.
„Czas ∏aski” jest czasem uprzywilejowanym, w którym dary Bo˚e mo˚na ∏atwiej
otrzymaç. Poprzez swoje objawienia Matka Bo˚a sprawi∏a, ˚e Medziugorje jest
równie˚ miejscem ∏aski. Wielu tego doÊwiadczy∏o, gdy˚ mieli serce gotowe
i otwarte na dzia∏anie Boga. OsobiÊcie
mog∏em doÊwiadczyç poprzez pos∏ug´
w konfesjonale, ˚e istnieje tutaj, ∏atwoÊç
w otwarciu serca i pragnienie pojednania
si´ z Bogiem, z innymi i ze sobà samym.
Wiele osób mówi∏o mi, ˚e w ich wn´trzu
„coÊ” popycha∏o ich, aby przyjÊç do spowiedzi. Widzia∏em wiele ∏ask, wiele
uzdrowieƒ przede wszystkim duchowych.
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„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do mi∏oÊci
i mi∏osierdzia. Obdarzajcie si´
wzajemnie mi∏oÊcià, tak jak Ojciec obdarza nià was samych.
Bàdêcie mi∏osierni – sercem.
Czyƒcie dobre dzie∏a i nie
zwlekajcie z nimi zbyt dlugo.
Ka˝dy mi∏osierny czyn, który
z serca pochodzi, przybli˝a
was do mojego Syna.

DoÊwiadczeniu mi∏oÊci Boga na imi´
mi∏osierdzie
Kiedy cz∏owiek traci wszystkie ludzkie zabezpieczenia: pieniàdze, czeÊç,
zdrowie, mi∏oÊç ludzkà, prac´, wtedy pozostaje tylko jedna podpora: Bóg, w którym cz∏owiek mo˚e poczuç si´ ca∏kowicie bezpieczny. Utrata ludzkich zabezpieczeƒ, których cz∏owiek tak desperacko
szuka na tej ziemi, mo˚e byç darem, ∏askà, wezwaniem. Wszystkie te zabezpieczenia sà czasowe. Kiedy cz∏owiek prze˚ywa jakieÊ rozczarowanie z powodu: zawodu mi∏osnego, pracy, w∏asnej rodziny,
˚ony czy m´˚a lub dzieci, wszystko to co
mo˚e byç i jest darem, mo˚e byç równie˚
ca∏kowità jego destrukcjà. Je˚eli, w tych
ci´˚kich sytuacjach cz∏owiek umie wo∏aç
do swego Boga, szukaç Go, modliç si´,
czytaç Bibli´, chocia˚ niewiele z tej sytuacji pojmuje rozumem, to sercem – je˚eli
potrafi uwierzyç, uwierzyç wbrew nadziei tak jak uwierzy∏ Abraham – daje
okazj´ i miejsce do dzia∏ania Bogu we
w∏asnym ˚yciu.
W ten sposób Bóg staje si´ naszym Panem i mo˚emy Mu powiedzieç: „Bo˚e
w Tobie jest mój pokój, moje ˚ycie i to

wszystko co mi si´ przydarzy na tej ziemi. Ty jesteÊ mocniejszy nad wszystko,
Ty jesteÊ Wszechmogàcy. Ciebie stawiam na pierwszym miejscu w moim ˚yciu, poniewa˚ Ty jesteÊ najwa˚niejszy.
Ja nie wiem co jest dla mnie dobre, tylko
Ty to wiesz. Nie rozumiem tego co mi si´
przydarza, ale Ty o tym dobrze wiesz
i wszystkim kierujesz”.
Nasza Matka dobrze wie jak ∏atwo „
przylepiamy si´” do rzeczy, do tego co
nam si´ podoba, co uwodzi nasze oczy.
Tak jak owoc z drzewa z ogrodu Eden,
który skusi∏ Adama i Ew´, tak samo jest
i z grzechem. Ka˚dy grzech wydaje si´
atrakcyjny i przyjemny, a Bóg na pierwszy rzut wcale nie. Istnieje jednak ró˚nica: wybór Boga prowadzi nas do ˚ycia,
a wybór grzechu do Êmierci. ZapomnieliÊmy o duszy, która w nas wo∏a, którà
trzeba karmiç sakramentami i modlitwà.
Znaki, które nam wysy∏a wtedy gdy jest
g∏odna to: z∏oÊç, k∏amstwo, niecierpliwoÊç, brak mi∏oÊci. Maryja pokazuje
nam drog´, mówi nam, co mo˚e usatysfakcjonowaç naszà dusz´ i ˚ycie. Dzi´kujemy Ci Matko i pragniemy na nowo
razem z Tobà iÊç, pomimo, ˚e doÊwiadczamy zniech´cenia i s∏aboÊci.
Amen
o. Ljubo Kurtovic̆
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Z ˝ycia KoÊcio∏a
Tajemnica Fatimy

c.d. komentarza Kard Ratzingera
Kolejne zdania tekstu raz jeszcze ukazujà bardzo wyra˝nie symboliczny charakter wizji: Bóg pozostaje nieporównywalnie
wielki i jest Êwiat∏oÊcià, która przerasta
wszelkà naszà zdolnoÊç widzenia. Ludzie
jawià si´ jak gdyby w zwierciadle. Musimy mieç zawsze na uwadze to wewn´trzne ograniczenie wizji, której granice zostajà tu wyra˝nie ukazane. Przysz∏oÊç widoczna jest tylko „jakby w zwierciadle,
niejasno” (1 Kor 13,12). Rozwa˚my teraz
poszczególne obrazy, jakie pojawiajà si´
kolejno w zapisie „tajemnicy”. Miejsce akcji zostaje oznaczone przez trzy symbole:
stromà gór´, wielkie miasto w po∏owie
zrujnowane i na koniec wielki krzy˚, zbity
z nieociosanych belek. Góra i miasto
symbolizujà miejsce, w którym toczy si´
historia ludzi: historia jako mozolne wspinanie si´ ku górze, historia jako Êrodowisko ludzkiego tworzenia i wspó∏istnienia,
ale zarazem jako miejsce zniszczenia,
w którym cz∏owiek sam unicestwi dzie∏o
w∏asnych ràk. Miasto mo˚e byç miejscem
wspólnoty i post´pu, ale tak˚e miejscem
skrajnych niebezpieczeƒstw i zagro˚eƒ.
Na górze wznosi si´ krzy˚ – cel i punkt
orientacyjny historii. W krzy˚u zniszczenie zosta∏o przemienione w zbawienie;
krzy˚ jawi si´ jako znak n´dzy historii i jako obietnica dla niej.
Pojawiajà si´ tu z kolei postaci ludzkie:
biskup odziany w biel („mieliÊmy przeczucie, ˚e to jest Ojciec Âwi´ty”), inni biskupi, kap∏ani, zakonnicy i zakonnice, na
koniec m´˚czy˝ni i kobiety ró˚nych klas
i pozycji spo∏ecznych. Papie˚ wydaje si´
wyra˝nie poprzedzaç pozosta∏ych, dr˚àc
i cierpiàc w obliczu wszystkich otaczajàcych go okropnoÊci. Nie tylko budowle
miasta sà na pó∏ zburzone – droga Papie˚a
wiedzie poÊród martwych ludzkich cia∏.
Droga KoÊcio∏a zostaje tu zatem opisana
jako Droga Krzy˚owa, jako w´drówka
przez czas przemocy i zniszczenia. W tym
obrazie mo˚na dostrzec histori´ ca∏ego
minionego stulecia. Podobnie jak ró˚ne
miejsca na ziemi sà syntetycznie ukazane
w dwóch obrazach – góry i miasta –
i zwrócone ku krzy˚owi, tak te˚ ró˚ne
chwile dziejowe sà przedstawione skrótowo: w widzeniu mo˚emy rozpoznaç minione stulecie jako wiek m´czenników, ja-

ko wiek cierpieƒ i przeÊladowaƒ KoÊcio∏a,
jako wiek wojen Êwiatowych i licznych
wojen lokalnych, które mia∏y miejsce
w jego drugiej po∏owie i sprawi∏y, ˚e ludzkoÊç zazna∏a nowych form okrucieƒstwa.
W „zwierciadle” tej wizji widzimy przechodzàcych Êwiadków wiary kolejnych
dziesi´cioleci. OdnoÊnie tego wydaje si´
wa˚nym przytoczyç zdanie z listu, jaki
siostra ∑ucja napisa∏a do Ojca Âwi´tego
12 maja 1982 r.: „trzecia cz´Êç «tajemnicy» odnosi si´ do s∏ów Naszej Pani: „Je˚eli nie, (Rosja) rozszerzy swoje b∏´dne nauki po Êwiecie, wywo∏ujàc wojny i przeÊladowania KoÊcio∏a. Dobrzy b´dà m´czeni a Ojciec Âwi´ty b´dzie mia∏ wiele
do cierpienia, ró˚ne narody zginà”.
W Drodze Krzy˚owej tego minionego
stulecia postaç Papie˚a odgrywa szczególnà rol´. W obrazie ucià˚liwego wchodzenia na szczyt góry mo˚na z pewnoÊcià dostrzec jednoczesne odwo∏anie do ró˚nych
papie˚y, którzy poczynajàc od Piusa X a˚
do obecnego Papie˚a mieli udzia∏ w cierpieniach swojego stulecia i starali si´ iÊç
przez nie drogà wiodàcà ku krzy˚owi.
W wizji równie˚ Papie˚ zostaje zabity na
drodze m´czenników. Czy˚ Ojciec Âwi´ty, kiedy po zamachu z 13 maja 1981 r.
poleci∏ przynieÊç sobie tekst trzeciej „tajemnicy”, móg∏ nie rozpoznaç w nim w∏asnego przeznaczenia? Tamtego dnia znalaz∏ si´ bardzo blisko granicy Êmierci
i sam tak wyjaÊnia∏ potem swoje ocalenie:
„macierzyƒska d∏oƒ kierowa∏a biegiem tej
kuli i Papie˚ (...) w agonii (...) zatrzyma∏
si´ na progu Êmierci” (13 maja 1994 r.).
Fakt, i˚ „macierzyƒska d∏oƒ” zmieni∏a
bieg Êmiertelnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, ˚e nie istnieje nieodwo∏alne przeznaczenie, ˚e wiara
i modlitwa to pot´˚ne si∏y, które mogà oddzia∏ywaç na histori´, i ˚e ostatecznie modlitwa okazuje si´ pot´˚niejsza od pocisków, a wiara od dywizji.
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

WieÊci z Syberii c.d.
Niezwyk∏ym doÊwiadczeniem by∏y dla
mnie pierwsze w mym ˚yciu Misje Êwi´te, jakie prowadzi∏em w sanktuarium
Bo˚ego Mi∏osierdzia w Winicy na Ukrainie. Ksiàdz proboszcz szuka∏ misjonarza
z Syberii i zupe∏nie mnie nie znajàc, zaprosi∏ mnie do przeprowadzenia pierwszych misji w parafii. Poczàtkowo nie
chcia∏em si´ zgodziç, argumentujàc, ˚e
brak mi jeszcze doÊwiadczenia. On jednak

nalega∏. Rozpoznajàc na modlitwie, ˚e
Bóg tego chce, przyjà∏em zaproszenie
i w koƒcu listopada wyjecha∏em do Winicy. Ten czas by∏ dla mnie znakiem niezwyk∏ego dzia∏ania Boga. Parafia by∏a duchowo przygotowana do tych misji poprzez modlitw´, a w czasie ich trwania,
w poszczególne dni wielu podj´∏o post
o chlebie i wodzie. I Pan Bóg naprawd´
czyni∏ cuda. Ka˚dego dnia wiele osób
uczestniczy∏o w misyjnych spotkaniach,
g∏´boko prze˚ywajàc spotkanie z Bogiem,
który wezwa∏ nas do szcz´Êcia. Taki by∏
te˚ temat misji. Szczególnymi momentami podczas misji by∏o spotkanie ekumeniczne oraz droga krzy˚owa ulicami miasta. W obydwu wydarzeniach bra∏ te˚
udzia∏ ks. Biskup, który na zakoƒczenie
drogi krzy˚owej poÊwi´ci∏ krzy˚ misyjny.
Wracajàc z misji, mia∏em mo˚liwoÊç
pojechaç do Petersburga, gdzie prawie ca∏y dzieƒ sp´dzi∏em w Ermita˚u. D∏ugo
wpatrywa∏em si´ w orygina∏ najbardziej
chyba znanego obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, mówiàcego
o nieskoƒczonym mi∏osierdziu naszego
Niebieskiego Ojca. B´dàc w Moskwie,
by∏em oczywiÊcie w katedrze Niepokalanego Pocz´cia, w której czyniono ostatnie
przygotowania przed uroczystym poÊwi´ceniem. Nie zosta∏em jednak na t´ uroczystoÊç, poniewa˚ w niedziel´ chcia∏em celebrowaç Eucharysti´ w Jurdze.
Szczególnà ∏askà, jakà Pan Bóg mi podarowa∏ na poczàtku Roku Jubileuszowego, by∏ wyjazd do Rzymu (pierwszy raz
w ˚yciu) na spotkanie przygotowawcze do
Âwiatowego Dnia M∏odzie˚y. W ramach
tego spotkania by∏a audiencja u Ojca
Âwi´tego, w czasie której po raz pierwszy
w ˚yciu mog∏em przez chwil´ rozmawiaç
z Papie˚em, przekazujàc Mu pozdrowienia
z Syberii i proszàc o Jego b∏ogos∏awieƒstwo. Ojciec Âwi´ty po∏o˚y∏ r´k´ na mej
g∏owie i na czole nakreÊli∏ krzy˚. To by∏y
dla mnie niezapomniane chwile, choç – jak
pó˝niej sobie uÊwiadomi∏em – ten krzy˚
przyjà∏ jakby realnà postaç, gdy˚ po tym
spotkaniu Pan Bóg da∏ mi doÊwiadczenie
pewnej duchowej s∏aboÊci. Kolejnà mo˚liwoÊç spotkania z Ojcem Âwi´tym mia∏em
podczas modlitwy ekumenicznej w Bazylice Êw. Paw∏a za murami, gdzie Papie˚
dokona∏ otwarcia drzwi jubileuszowych.
B´dàc w Rzymie mia∏em oczywiÊcie
mo˚liwoÊç odwiedziç Sanktuarium Matki
Bo˚ej Nieustajàcej Pomocy, gdzie kilkakrotnie celebrowa∏em Eucharysti´, i spotkaç si´ ze Wspó∏braçmi ˚yjàcymi w Domu Generalnym Redemptorystów, m.in.

159

7/30/01

9:02 AM

Page 3

(Black/Process Black plate)

~3~
wieloma Polakami. W rozmowie ze
Wspó∏braçmi by∏a okazja podzieliç si´
niektórymi doÊwiadczeniami z pracy na
Syberii. Szczególne wra˚enia wywo∏a∏y
zimowe przygody, które spotka∏y mnie na
prze∏omie starego i nowego roku. By∏em
wtedy daleko od Kemerowa i nieoczekiwanie przysz∏y silne mrozy. Postanowi∏em jednak wracaç, aby celebrowaç Eucharysti´ wg zaplanowanego porzàdku.
Niestety, po drodze pojawi∏y si´ problemy
z samochodem, a temperatura spad∏a do
-33 stopni. Na szcz´Êcie Bóg pos∏a∏ inny
samochód, którego kierowca zgodzi∏ si´
holowaç mnie ok. 40 km do miejsca, skàd
wyjecha∏em. Po ma∏ym remoncie wszystko by∏o w porzàdku, wi´c zdecydowa∏em
si´ na dalszà drog´, która w du˚ej cz´Êci
prowadzi∏a przez góry. Modli∏em si´ i by∏em bardzo spokojny, poniewa˚ wiedzia∏em, ˚e Bóg jest ze mnà, aby mnie ochraniaç. I rzeczywiÊcie ochrania∏. Do Kemerowa przyjecha∏em ju˚ nad ranem, a temperatura na dworze by∏a -44 stopnie. Samochód ca∏à drog´ pracowa∏ normalnie,
lecz po przyje˝dzie silnik wymaga∏ powa˚nego remontu. Do dzisiaj nie bardzo
rozumiem jak to si´ sta∏o, ˚e samochód
nie zatrzyma∏ si´ po drodze. Tego roku zima rzeczywiÊcie da∏a o sobie znaç. Prawie
przez ca∏y styczeƒ temperatury waha∏y si´
w granicach -30 do -40. Wiele osób trafi∏o do szpitali z odmro˚eniami. Obecnie
(11 kwietnia) jest ju˚ o wiele cieplej, wiosna milowymi krokami przychodzi do
nas. Do niedawna jednak zima by∏a jeszcze w pe∏ni i pada∏ Êwie˚y Ênieg.
Inna przygoda, którà dzieli∏em si´ ze
Wspó∏braçmi, zdarzy∏a si´ w miejscowoÊci, do której od pewnego czasu staram si´
je˝dziç, lecz napotykam na trudnoÊci ze
strony prawos∏awnego kap∏ana. Majàc dobre relacje z w∏adzami, na wszelki sposób
stara si´ on uniemo˚liwiç moje przyjazdy.
KiedyÊ zabroniono nam spotkaƒ w klubie i dlatego przez d∏u˚szy czas nie organizowaliÊmy ich. Potem znalaz∏a si´ pewna rodzina, która zaproponowa∏a spotkania u nich w domu. Kiedy si´ zebraliÊmy,
wokó∏ domu pojawi∏a si´ milicja. ˙artowaliÊmy, ˚e b´dzie nas wi´cej na modlitwie. Po krotkim czasie rzeczywiÊcie weszli do domu i zacz´li sprawdzaç dokumenty. Poniewa˚ nie podoba∏o mi si´ to
wszystko i w dodatku funkcjonariusze zachowywali si´ niezbyt elegancko, nie pokaza∏em im dokumentów. PojechaliÊmy
wi´c na posterunek. Tam si´ okaza∏o, ˚e
prawos∏awny kap∏an z∏o˚y∏ donos, ˚e
w mieÊcie spotyka si´ sekta. Niestety, nie-

które w∏adze nie odró˚niajà sekty od KoÊcio∏a i do dzisiaj sà tam trudnoÊci.
o. Dariusz ∑ysakowski CSsR
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Pami´ci Ojca Slavko
Ostatnie s∏owa
Ojca Slavko
Podczas swej ostatniej Mszy Êwi´tej,
odprawionej prywatnie dla grupy austriackiej, rankiem, w dniu Êmierci, ojciec Slavko powiedzia∏: „Zawsze si´ uskar˚amy,
chcielibyÊmy ˚yç w innym miejscu, w innej
epoce, na przyk∏ad w czasach Jezusa.
W ten sposób – jak nam si´ wydaje – moglibyÊmy lepiej Go kochaç, dotknàç Go,
uwierzyç w Niego... Lecz bàd˝my pewni
tego, ˚e Bóg wybra∏ dla nas to, co mia∏
najlepszego, i ˚e gdyby istnia∏ lepszy dla
nas czas i miejsce, to umieÊci∏by tam nas,
móg∏ to uczyniç”.
Na krótko przed Êmiercià, ojciec Slavko odprawi∏ Msz´ Êwi´tà w Wieczerniku. Wszystkim m∏odym ex – narkomanom, którzy cz´sto cierpieli z powodu
braku pokoju w rodzinie, ojciec Slavko
dawa∏ najlepszà czàstk´ siebie samego, jako swym duchowym dzieciom. Tego dnia
powiedzia∏ do nich: „Czy wiecie w jaki
sposób traci si´ pokój? Dzieje si´ to wówczas, gdy zaczynamy dostrzegaç tylko
i wy∏àcznie jeden aspekt danej osoby, coÊ,
czego nie lubimy, nie bioràc pod uwag´
ca∏oÊci tej osoby w ca∏ej jej z∏o˚onoÊci.
Wtedy nie widzimy u tej osoby nic poza tà
jednà rzeczà i wkrada si´ do naszego wn´trza krytyka. Zapominamy o wszystkich innych aspektach. Skupiajàc si´ w ten sposób na tej jednej rzeczy, która nam przeszkadza, stajemy si´ jak Êlepcy, nawet jeÊli
ta przywara czy z∏e przyzwyczajenie jest
realne. Tracimy z oczu ca∏e pi´kno ˚ycia
tej osoby, wszystko, co uczyni∏a do tej pory, wszystko co z siebie da∏a, wszystko, co
wycierpia∏a, itd. Wchodzimy wówczas
w pewnego rodzaju ograniczonà wizj´
drugiej osoby, która jest fa∏szywa. Stajemy
si´ wi´˝niami tej fa∏szywej wizji. Zatracamy wdzi´cznoÊç! A bez tej wdzi´cznoÊci
nie mo˚emy doÊwiadczyç pokoju, poniewa˚ to w∏aÊnie wdzi´cznoÊç przygotowuje
nas na przyjÊcie pokoju.
Kiedy ktoÊ do was przychodzi, jeÊli wyrazicie mu swà wdzi´cznoÊç, za to, co dla
was zrobi∏, za wszystkie jego wysi∏ki,
wówczas trudno mu b´dzie chowaç w ser-

cu jakàÊ uraz´ do was, z powodu jakichÊ
tam b∏ahostek, gdy˚ zostanie przez was
przetarta droga prowadzàca do pokoju
i pojednania. Tak ∏atwo jest zak∏óciç nasze relacje z innymi osobami z powodu jakiejÊ wady, która wydaje si´ nam nie do
pokonania! Dlaczego nie mielibyÊmy
przejÊç ponad tym czymÊ? To dlatego, ˚e
zakreÊliliÊmy granice dla naszej wizji, dla
naszego spojrzenia. Kiedy to wam si´
przydarzy, mówcie: „Och, w∏aÊnie niszcz´ pokój!” PowinniÊmy podjàç podstawowà decyzj´, mianowicie takà, ˚e zawsze
b´dziemy wdzi´czni i ˚e we wszystkich
okolicznoÊciach, we wszystkich sprawach,
zachowamy spojrzenie dostrzegajàce to,
co inni czynià dla nas, dostrzegajàce to,
co Bóg czyni dla nas... spojrzenie które
dostrzega nawet i to, co Bóg czyni dla nas
za sprawà innych ludzi! Przeszkadza mi
dziÊ deszcz? „Bogu hvala!” (Bogu niech
b´dà dzi´ki!). Rzecz jasna, deszcz pokrzy˚owa∏ moje dzisiejsze plany, ale, skoro
Bóg go zes∏a∏, to mo˚e dlatego, ˚e ziemia
przygotowuje si´, aby wydaç swe owoce,
byÊmy mieli co jeÊç w przysz∏ym roku?
„Powinienem poszerzyç swà wizj´ i pozwoliç aby wytrysn´∏o dzia∏anie ∏aski. Mój
pokój zawsze zostanie przywrócony dzi´ki
wdzi´cznoÊci!””
Ojciec Slavko nie przemawia∏ w sposób teoretyczny, przekazywa∏ wiedz´,
którà posiad∏ dzi´ki w∏asnemu doÊwiadczeniu, w swoim w∏asnym ˚yciu, poprzez
swe duchowe walki. Tak wi´c jego ostatnie czynnoÊci by∏y gestami pojednania.
Dok∏ada∏ wszelkich staraƒ aby przywróciç
pokój tam, gdzie móg∏ on ucierpieç.
Niektóre osoby sk∏onne do ubolewania
nad pustkà, którà pozostawi∏o w Medziugorju odejÊcie ojca Slavko mog∏yby powiedzieç: „Ju˚ za pó˝no, straci∏em okazj´, ˚eby poznaç tego wyjàtkowego ksi´dza!” Ale co zrobi∏by ojciec Slavko w takiej sytuacji? Mawia∏: „Otrzyma∏em
szczególnà ∏ask´: kiedy dzieƒ ma si´ ku
koƒcowi, ju˚ o nim zapominam”. Nie ˚a∏owa∏ przesz∏oÊci, nie obawia∏ si´ przysz∏oÊci, ˚y∏ tera˝niejszoÊcià. Dwie godziny po swojej Êmierci na Kri˚evcu Gospa
powiedzia∏a: „Czyƒcie tak dalej!” To jest
dok∏adnie to samo, co powiedzia∏by nam
ojciec Slavko! Tak, niczym pionier przetar∏ nam Êcie˚ki. Przez dwudzieÊcia lat bez
ma∏a wyjaÊnia∏ jak mamy iÊç tà drogà.
Nadszed∏ dla nas czas, byÊmy przestali
byç zale˚ni od cz∏owieka, lecz byÊmy
podchwycili przyk∏ad, który on nam da∏
i byÊmy dalej szli tà drogà, drogà Królowej Pokoju. JeÊli ta Królowa mówi nam:
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„wasz brat Slavko or´duje za wami”, jak˚e pot´˚ne musi to byç wstawiennictwo!
Uwolniony od ograniczeƒ czasu i przestrzeni, uwarunkowaniami ludzkiej natury, ojciec Slavko dzia∏a jeszcze aktywniej
ni˚ kiedykolwiek na rzecz Medziugorja
i na rzecz tych, którzy postanowili iÊç
z Maryjà drogà Êwi´toÊci.
To nie by∏ przypadek, ˚e Gospa mówi∏a
nam o „przyjÊciu nowych czasów” dok∏adnie na miesiàc przed Êmiercià ojca
Slavko (or´dzie z 25 pa˝dziernika). Skoro
nadchodzi dla nas „czas wiosny”, jak˚e
moglibyÊmy zdradziç ducha or´dzia Maryi i przyk∏ad ojca Slavko lamentujàc, tak
jakby zosta∏a nam zapowiedziana jesieƒ,
albo, co gorsza, zima?! Medziugorje
oczyszcza si´, aby staç si´ jeszcze wi´kszym, bardziej p∏odnym i pot´˚niejszym
ni˚ kiedykolwiek!
s. Emmanuel

S∏owo Jakova C̆olo

przyjaciela. DziÊ, drogi bracie, p∏aczemy,
ale równoczeÊnie radujemy si´, bo jesteÊ
z Tà, którà nieskoƒczenie kocha∏eÊ i której
odda∏eÊ swoje ˚ycie – Matkà Bo˚à. Twoje dzie∏o, dobroç i mi∏oÊç zawsze b´dà ˚y∏y z nami, a ty, drogi bracie, zawsze módl
si´ za nami i zawsze czuwaj nad nami. Teraz powiemy ci to, co ty nam zawsze mówi∏eÊ: czy wiesz, bracie, jak bardzo ci´
kochamy.
Twoi: Jakov, Ivan, Mirjana, Ivanka,
Vicka, Maria
Wspólnota Królowej Pokoju z Wieliczki zaprasza na spotkanie modlitewne poÊwi´cone wspomnieniu o Ojcu
Slavko, w niedziel´ 29.04.01r. do oo.
Franciszkanów w Wieliczce. Spotkanie
rozpocznie si´ o godz. 1500. W programie m. in; Msza Êw., Koronka do Bo˚ego Mi∏osierdzia, adoracja NajÊw. Sakramentu, program w Auli. Wszystkich
serdecznie zapraszany do oddania ho∏du
Bogu poprzez wspomnienie Jego s∏ugi.

w imieniu wszystkich widzàcych
Nasz drogi bracie, ojcze Slavko!
Jak tu nie pami´taç o wszystkich tych
latach, które sp´dziliÊmy razem: ka˚dej
naszej wspólnej rozmowie, ka˚dej naszej
wspólnej modlitwie i o wszystkim tym, co
razem przeszliÊmy? Jak tu nie pami´taç
o twoim poÊwi´ceniu i twej walce o nas?
Jak tu nie pami´taç o twojej dobroci i twej
mi∏oÊci do nas? Cz´sto powtarza∏eÊ: „Czy
wiecie, ˚e was kocham?!”; odczuliÊmy t´
mi∏oÊç tyle razy i na tyle ró˚nych sposobów. Przypominamy sobie tyle twoich
s∏ów. Cz´sto pyta∏eÊ nas po objawieniu:
„Jak dziÊ si´ czuje Matka Bo˚a?”, a teraz,
bracie, jesteÊ z Nià, ty, który swe ˚ycie Jej
poÊwi´ci∏eÊ, ty, który czyni∏eÊ wszystko,
by wszyscy poznali Jej mi∏oÊç i Jej dobroç, a ta mi∏oÊç i dobroç by∏a w∏aÊnie
w tobie i móg∏ tego doÊwiadczyç ka˚dy
cz∏owiek, który ci´ spotka∏. Dzi´kujemy
ci, drogi bracie, za to, ˚e by∏eÊ nam podporà, której tyle razy potrzebowaliÊmy,
a ty dawa∏eÊ jà w ka˚dej chwili. Dzi´kujemy ci, za ka˚dà rad´, której udziela∏eÊ
wtedy, kiedy by∏o to najbardziej potrzebne. Dzi´kujemy ci, ˚e w naszym ˚yciu duchowym prowadzi∏eÊ nas i ˚e przez modlitw´ pomaga∏eÊ nam w ˚yciu prywatnym. Dzi´kujemy ci, za ka˚de odwiedziny
w naszych domach, które przynosi∏y nam
tyle b∏ogos∏awieƒstwa i tyle radoÊci dla
naszych rodzin. Dzi´kujemy ci, za ka˚dà
zabaw´ z naszymi dzieçmi, które same
umia∏y poznaç dobrego i prawdziwego

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Coroczne objawienie Mirjany Soldo
– 18. marca 2001 r. Kilka tysi´cy wiernych zgromadzi∏o si´ na modlitwie ró˚aƒcowej, która rozpocz´∏a si´ o 9: 00 we
Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zacz´∏o si´ o 9: 45 i trwa∏o 5 minut. Mirjana powiedzia∏a, ˚e Matka Bo˚a sprawia∏a wra˚enie zdecydowanej w s∏owach, b∏ogos∏awi∏a obecnych i da∏a or´dzie (str. 1).

Dom Maryi Niepokalanej
25 marca 2001r. w kalendarzowo
przypadajàcà uroczystoÊç Zwiastowania
Paƒskiego, mo˚na by powiedzieç, ˚e
i nam zosta∏a zwiastowana dobra, wielka
nowina. W pobli˚u Koszalina, w podarowanym dla Wspólnoty „Cenacolo”
dworku (którego stan jest troch´ lepszy
od domu otrzymanego kilkanaÊcie lat temu w Saluzzo), nastàpi∏o uroczyste
otwarcie pierwszego, tak d∏ugo oczekiwanego w Polsce, Domu tej Wspólnoty,
który otrzyma∏ nazw´ „Dom Maryi Niepokalanej”.
O godz. 10.00 rozpoczà∏ si´ Ró˚aniec
Êw. (2. cz´Êci), po nim Msza Êw. koncelebrowana, której przewodniczy∏ i homi-

li´ wyg∏osi∏ ks. bp Ignacy Je˚. WÊród
koncelebransów m. in. byli; dyr. wydz.
duszpasterskiego z Koszalina, miejscowy proboszcz, redaktor „Mi∏ujcie si´”,
przew. Fundacji ks. bpa Cz. Domina
i przyby∏y z W∏och dawny cz∏onek
Wspólnoty obecnie kap∏an don Sefano.
Otwarcie Domu swojà osobà zaszczyci∏a Vicka, która specjalnie na t´ okazj´
przyjecha∏a do Polski. WÊród goÊci znale˝li si´ równie˚ wójt gminy ze swoimi
pracownikami, rodzice i przyjaciele
ch∏opców, oraz osoby z Polski zaanga˚owane w pomoc Wspólnocie.
Po powitaniu zebranych, ks. bp Je˚ poÊwi´ci∏ wszystkie pomieszczenia budynku wraz z kaplicà, w której jest NajÊwi´tszy Sakrament. Ewangelia z dnia,
czyli przypowieÊç o powrocie syna
marnotrawnego, by∏a jakby zaplanowana przez Niebo na ten dzieƒ i do tej sytuacji. Ewangeli´ odczytano po polsku i po
w∏osku. Na zakoƒczenie Mszy Êw. Vicka da∏a swoje Êwiadectwo, zwracajàc
szczególnie uwag´ na znaczenie postu
(str. 6).
Po Mszy Êw. by∏o dla wszystkich spotkanie przy stole. Na wzór agapy, przygotowano posi∏ek ze wszystkich darów,
którymi Wspólnota zosta∏a obdarzona
i tym co przywie˝li goÊcie.
Wzruszajàcy by∏ moment, kiedy Polacy mogli zobaczyç si´ i przywitaç ze
swoimi bliskimi. Ich radoÊç udziela∏a si´
wszystkim. Obecnie w Domu jest 6 Polaków, 4 W∏ochów i 11 Chorwatów.
Przez najbli˚szy czas Dom b´dzie remontowany i nie b´dzie nowych przyj´ç.
Spotkanie zakoƒczono dawaniem Êwiadectw. Siostra Elwira niestety nie mog∏a
byç na otwarciu Domu, ale przyje˚d˚a
do Polski do Krakowa na specjalnà konferencj´, z której relacj´ zamieÊcimy
w przysz∏ym numerze.

Wspólnota „Wieczernik”
c.d.
Na pierwsze trzy rozmowy (kolokwia)
muszà przyjÊç sami rodzice bez dziecka,
bowiem wierzymy, ˚e oni sami mogà najlepiej pomóc dziecku w tym pierwszym
momencie. Dlatego potrzebne jest zaufanie i pos∏uszeƒstwo wobec Wspólnoty po
to, by rodzice lepiej poznali problem i by
dziecku utrudnili ˚ycie dla jego dobra –
zakaz wychodzenia, telefonowania, dawania pieni´dzy, spotkaƒ z dziewczynà. JeÊli
dziecko nie chce respektowaç tych zaka-
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zów, to wówczas rodzice muszà wyrzuciç
je z domu, bo tylko na ulicy mo˚e zobaczyç prawdziwy obraz narkomanii, samotnoÊci, odrzucenia, strach, zimno
i g∏ód. Przetrzymywanie w domu uzale˚nionego, który nie chce si´ zmieniç jest
równoznaczne z pomaganiem mu w pope∏nieniu samobójstwa. Tak zachowywaç
si´ nale˚y i po wstàpieniu do Wspólnoty.
Je˚eli dziecko zdecyduje si´ opuÊciç
Wspólnot´, musi napotkaç zamkni´te
drzwi, a rodzice powinni zatroszczyç si´
o to, by nie znalaz∏o schronienia ani wÊród
rodziny, ani przyjació∏. W przypadku gdy
rodzice nie podporzàdkujà si´ i przygarnà
dziecko do domu, wówczas my nie przygarniemy go powtórnie do Wspólnoty.
Je˚eli zaÊ go nie przyjmà, to my przyjmiemy go znowu – pewni, ˚e rodzina ufa
Wspólnocie, bo je˚eli rodzice nie wierzà
w to, co mówi Wspólnota, uzale˚niony od
razu to wykorzysta. Wspólnota nie chce
pieni´dzy od rodziców, ale jesteÊmy
szcz´Êliwi, je˚eli rodzina uczestniczy
w pracy i rozwoju Wspólnoty. Gdy dziecko jest we Wspólnocie, rodzice muszà
przychodziç raz w tygodniu na spotkania,
by móc iÊç podobnà drogà jak ich dzieci.
Wspólnota wymaga zaufania i szczerego
nawrócenia ugruntowanego w prawdzie
i wierze. Celem Wspólnoty jest odnowa
rodziny i pomoc w spotkaniu Jezusa
Chrystusa – Zbawiciela i Odkupiciela.
Kochamy ˚ycie ponad wszystko i ca∏ym
sercem wierzymy, ˚e wi´cej jest wart
uÊmiech jednego ch∏opaka, który ponownie „˚yje” ni˚ ca∏e z∏oto tego Êwiata.
Nie myÊlcie, ˚e uzale˚niony wst´pujàc
do Wspólnoty od razu odczuwa potrzeb´
modlitwy. Na poczàtku modli si´, gdy˚ we
Wspólnocie szczególny nacisk k∏adziony
jest na uzdrowienie naszych serc poprzez
codziennà modlitw´ odmawianà na kolanach. Jest to trudne do przyj´cia dla dobrego chrzeÊcijanina lub dla jakiegoÊ normalnego ch∏opaka, a có˚ dopiero dla cz∏owieka uzale˚nionego. Jednak˚e ch∏opak wst´pujàcy do Wspólnoty nie znajduje si´
w „normalnej” sytuacji i cz´sto modlitwa
nie jest jego osobistà decyzjà. Prawie
wszyscy przyszliÊmy do Wspólnoty w jakiÊ sposób zmuszeni do tego przez sytuacj´. Nie mieliÊmy gdzie mieszkaç, mieliÊmy problemy z prawem lub znajdowaliÊmy w jakiejÊ innej beznadziejnej sytuacji.
Nikt nie chcia∏ nas ju˚ znaç, wszyscy nas
odrzucili. Nie mieliÊmy przysz∏oÊci, ani
nadziei, która utrzymywa∏aby nas przy ˚yciu. Jedynà iskierkà Êwiat∏a by∏a Wspólnota. W takiej sytuacji ∏atwiej jest powie-

dzieç „tak” modlitwie, nawet je˚eli w nià
nie wierzysz i nie rozumiesz. Nasza
Wspólnota nie prowadzi terapii, a jedynà
terapià jest „Chrystoterapia”. Dzi´ki
Êwiat∏u modlitwy odkrywamy, ˚e problemy tkwià w nas, a nie sà poza nami, ˚e
podstawowym problemem nie sà narkotyki czy inny na∏óg, ale niezdolnoÊç do ˚ycia. Narkotyki to tylko nast´pstwo z∏ego
˚ycia, pozbawionego wartoÊci chrzeÊcijaƒskich. Z∏o, z którym nale˚y walczyç codziennie to egoizm, brak zainteresowaƒ,
nienawiÊç, pycha. Wspólnota poprzez prosty styl ˚ycia pomaga nam wreszcie dostrzec nasze problemy. Szczególnie pomaga nam stawaç si´ lepszymi, bo je˚eli jesteÊ dobry, wtedy jesteÊ szcz´Êliwy.
VIII mi´dzynarodowe spotkanie dla
osób prowadzàcych centra pokoju, medziugorskie grupy modlitewne i pielgrzymkowe odby∏o si´ od 26. 02 – 1. 03.
Tematem by∏o: „Pokój i pojednanie”.
W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o 140 uczestników z 20 krajów. Wyk∏adowcami byli ojcowie franciszkanie: dr B. Lujiç, dr L.
Rupciç, dr T. Pervan, o. L. Kurtoviç i gospodarz spotkania proboszcz dr Ivan Sesar.
Przez cztery dni uczestnicy spotkania modlili si´ i rozwa˚ali temat pokoju i pojednania, modlili si´ na Górze Objawieƒ i na
Kri˚evcu oraz rozmawiali o praktycznych
problemach zwiàzanych z pielgrzymowaniem. Spotkanie zakoƒczy∏a Msza Êw.
sprawowana przez proboszcza. Uczestnicy wystosowali wspólny komunikat:
Ju˚ od dwudziestu lat jesteÊmy Êwiadkami tego, ˚e Jezus Król Pokoju przez swojà
Matk´ Królowà Pokoju i Pojednania sta∏
si´ centrum naszego pielgrzymowania do
Medziugorja.
Zebrani na VIII. mi´dzynarodowym
spotkaniu dla osób prowadzàcych centra
pokoju, medziugorskie grupy modlitewne
i pielgrzymkowe, rozwa˚aliÊmy temat pokoju i pojednania, s∏uchajàc wyk∏adów,
modlàc si´ i rozmawiajàc. Próbujàc odnale˝ç rol´ jakà mamy odegraç jako
chrzeÊcijanie, zrozumieliÊmy, ˚e przede
wszystkim jest to wype∏nienie s∏ów Pisma
Êw.: „Wszystko zaÊ co pochodzi od Boga,
który pojedna∏ nas z sobà przez Chrystusa
i zleci∏ nam pos∏ug´ pojednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jedna∏ z sobà
Êwiat, nie poczytujàc ludziom ich grzechów, nam zaÊ przekazujàc s∏owo jednania” (2 Kor 5, 18-19).
S∏owo Paƒskie, które znalaz∏o naj˚y˝niejszà gleb´ w sercu Jego i naszej Matki –
pragniemy wg Jej przyk∏adu wyryç S∏owo

Bo˚e w sercu swoim jako Êwi´ty obowiàzek
i powo∏anie. Niech rozpocz´ty Wielki Post
b´dzie czasem owocnym na tej drodze!
Medziugorje, 1. marca 2001 r.
Informacje dla pielgrzymów wystosowane przez ojca proboszcza podczas
VIII Spotkania.
Drodzy pielgrzymi!
W imieniu wszystkich ksi´˚y, którzy
sprawujà pos∏ug´ w parafii Medziugorje
witam was wszystkich bardzo serdecznie,
którzy przyje˚d˚acie do Medziugorja jako
animatorzy duchowi grup lub jako pielgrzymi. Z ca∏ego serca dzi´kuj´ Wam za
pragnienie i gotowoÊç odwiedzania tego
miejsca ∏aski i modlitwy. Niech Pan Bóg
Wszechmogàcy przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Królowej Pokoju
wynagrodzi wasz trud i wysi∏ek. Aby
Wasz pobyt w Medziugorju by∏ jak najbardziej owocny pragn´ udzieliç pewnych
wskazówek. Prosz´ bardzo o to, byÊcie zapoznali si´ z nimi i stosowali si´ do nich:
1. Msze Êw. sprawowane sà jedynie w koÊciele parafialnym. W kaplicy adoracji
Msz´ Êw. mo˚na sprawowaç jedynie po
wczeÊniejszym uzgodnieniu z proboszczem. Zgodnie z zarzàdzeniem KoÊcio∏a
zabrania si´ sprawowania Mszy Êw.
w pensjonatach, w domach prywatnych,
na wzgórzach, jak równie˚ w jakiejkolwiek wspólnocie czy kaplicy, znajdujàcej
si´ na terenie parafii Medziugorje. W celu uzyskania dodatkowych informacji
mogà si´ Paƒstwo zwróciç do Biura Informacyjnego.
2. Publiczne zgromadzenia modlitewne na
terenie parafii mogà byç organizowane wy∏àcznie po uzyskaniu zgody od proboszcza.
3. Na spotkania z pielgrzymami na terenie
koÊcio∏a zezwala si´ jedynie kap∏anom
pracujàcym w parafii. Pozostali, zobowiàzani sà poprosiç o zgod´ proboszcza.
4. Nikt nie ma prawa, aby „modliç si´ nad
innymi osobami”, ani w koÊciele, ani na terenie przykoÊcielnym.
5. Ksi´˚a proszeni sà o w∏àczenie si´ do
koncelebry podczas wieczornej Mszy Êw.
Prosimy zabraç ze sobà alb´, stu∏´ i celebret. Proszeni sà równie˚ o spowiadanie
pielgrzymów z danej grupy j´zykowej
(dotyczy ksi´˚y posiadajàcych stosownà
jurysdykcj´).
6. Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni sà o umawianie spotkaƒ z kap∏anami
i wizjonerami w Biurze Informacyjnym.
7. Uprasza si´ grupy pielgrzymkowe, by
zaanga˚owa∏y przewodnika, który posiada
odpowiednie przygotowanie do prowadze-
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nia grup pielgrzymkowych w Medziugorju. Przewodnika mo˚na wynajàç
w Biurze Informacji. Prosimy przewodników grup pielgrzymkowych, by informowali o przyje˝dzie grupy w Biurze Informacyjnym nr tel.: 00 387 36 651 988
lub poprzez e-mail: informacije@medjugorje.hr
8. Prosimy, by nie organizowaç ˚adnego
programu dla pielgrzymów w czasie
trwania wieczornego nabo˚eƒstwa.
9. Teren przykoÊcielny, Góra Objawieƒ
i Kri˚evac to miejsca modlitwy.
W zwiàzku z tym prosimy o stosowne
zachowanie i odpowiedni ubiór, tak aby
nie przeszkadzaç innym podczas modlitwy. Prosimy równie˚ o zachowanie
czystoÊci.
10. Prosimy, by nie paliç Êwiec na Górze
Objawieƒ i na Kri˚evcu. Âwiece mo˚na
paliç jedynie przy drewnianym krzy˚u
obok koÊcio∏a. Prosimy równie˚, by nie
zostawiaç ˚adnych dewocjonaliów ani
na Górze Objawieƒ ani na Kri˚evcu.
11. W koÊciele i w miejscach modlitwy
– palenie papierosów jest surowo wzbronione.
12. Majàc ÊwiadomoÊç Bo˚ej obecnoÊci
oraz by zachowaç atmosfer´ modlitwy
i skupienia zabrania si´ fotografowania
podczas Mszy Êw. i adoracji.
13. Zabrania si´ zbierania jakichkolwiek
datków z wyjàtkiem ofiary zbieranej
w czasie Mszy Êw. Je˚eli zauwa˚à Paƒstwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego.
14. Intencje mszalne, wota, czy te˚ datki
na potrzeby sanktuarium mogà Paƒstwo
przekazywaç w Kancelarii Parafialnej.
Wizy zosta∏y zawieszone od 01.06.
do 30.09. 2001 r.

Vicka o Wielkim PoÊcie:
Czas modlitwy i mi∏osierdzia
Bardzo cz´sto postrzegamy Wielki
Post jako czas wyrzeczeƒ czy çwiczenia
si´ w odmawianiu sobie kawy, alkoholu,
czekolady, papierosów, telewizji, bàd˝
te˚ czegoÊ, do czego jesteÊmy najbardziej przywiàzani. PowinniÊmy wyrzekaç si´ tego wszystkiego z mi∏oÊci do Jezusa i Maryi i czuwaç nad tym, aby nie
widzieç w tym powodu do w∏asnej
chwa∏y. Bardzo cz´sto z niecierpliwoÊcià czekamy kiedy wreszcie minie 40
dni, ˚eby móc znowu napiç si´ alkoholu,
w∏àczyç na powrót telewizor, itd. – to
nie jest w∏aÊciwy sposób prze˚ywania

Wielkiego Postu! OczywiÊcie, Matka
NajÊwi´tsza prosi nas o wyrzeczenia, ale
prosi o nie zawsze, nie tylko w czasie
Wielkiego Postu. Podczas Wielkiego
Postu powinniÊmy ofiarowaç Bogu
wszystkie nasze pragnienia, nasze krzy˚e, nasze choroby, nasze cierpienia, abyÊmy mogli iÊç z Jezusem, iÊç wraz z Nim
w stron´ Kalwarii. Powinno nam zale˚eç
na tym, by pomagaç Mu nieÊç krzy˚, powinniÊmy pytaç Go: „Panie, w jaki sposób mog´ Ci pomóc? Co mog´ Ci ofiarowaç?” Poniewa˚ to za nas wszystkich
On niesie swój krzy˚. Nie mówi, ˚e nie
potrafi nieÊç swego krzy˚a, a gdy ∏àczymy si´ z Nim ca∏ym sercem, wówczas to
staje si´ pi´kne. Tak wi´c nie zwracam
si´ do Niego tylko i wy∏àcznie wówczas,
gdy Go potrzebuj´, ale id´ wraz z Nim
kiedy On potrzebuje mnie, kiedy On
cierpi za nami. Bardzo cz´sto, kiedy mamy jakiÊ krzy˚, który moglibyÊmy Mu
ofiarowaç, zamiast tego modlimy si´
mniej wi´cej tak: „Panie, prosz´ Ci´, zabierz ode mnie ten krzy˚, on jest za ci´˚ki, nie daj´ rady! Dlaczego ten krzy˚
spad∏ w∏aÊnie na mnie, a nie na kogoÊ
innego?” Nie! To nie tak powinniÊmy
si´ modliç. Gospa mówi nam, ˚e powinniÊmy raczej powiedzieç: „Panie, dzi´kuj´ Ci za ten krzy˚, dzi´kuj´ Ci za ten
wielki dar!”
Bardzo nieliczni sà ci, którzy pojmujà
wielkà wartoÊç krzy˚a i ogromnà wartoÊç darów, jakimi sà nasze krzy˚e, kiedy ofiarowywane sà Jezusowi. Mo˚emy
nauczyç si´ tak wiele poprzez ów dar
krzy˚a! W czasie tego Wielkiego Postu
powinniÊmy zrozumieç sercem jak bardzo Jezus nas kocha oraz to, ˚e powinniÊmy kroczyç u Jego boku, z wielkà mi∏oÊci, próbowaç jednoczyç si´ z Nim
w Jego M´ce. Takiej w∏aÊnie ofiary On
od nas oczekuje. A wi´c id˝my tà drogà
i gdy przyjdzie dzieƒ Wielkanocy wraz
ze Zmartwychwstaniem, nie b´dziemy
patrzeç na Zmartwychwstanie z zewnàtrz, lecz zmartwychwstaniemy razem z Jezusem. Poniewa˚ staniemy si´
wewn´trznie wolni, wolni od nas samych i wolni od naszych nieuporzàdkowanych przywiàzaƒ. Czy to nie jest cudowne? B´dziemy mogli prze˚ywaç Jego mi∏oÊç i Jego Zmartwychwstanie we
w∏asnym wn´trzu! Ka˚dy zes∏any nam
krzy˚ ma swojà racj´ bytu. Bóg nigdy
nie zsy∏a nam ˚adnego krzy˚a bez jakiejÊ
przyczyny, bez jakiegoÊ g∏´bszego znaczenia. Wie kiedy ma zabraç od nas ten
krzy˚. Kiedy spotyka nas jakieÊ cierpie-

nie, dzi´kujmy Jezusowi za ten dar i powiedzmy mu tak˚e: „je˚eli masz dla
mnie jeszcze jakiÊ prezent, jestem gotowy. Ale najpierw, b∏agam Ci´, daj mi si∏´, a wtedy nie zabraknie mi odwagi do
niesienia krzy˚a i do tego, aby iÊç naprzód, wraz z Tobà, Panie”.
Pami´tam w jaki sposób Gospa mówi∏a mi o cierpieniu, gdy powiedzia∏a:
„GdybyÊcie wiedzieli jak wielka jest
wartoÊç cierpienia!” Jest to naprawd´
rzecz wielka! A pó˝niej, ca∏a reszta ca∏kowicie zale˚y od nas i od naszej dyspozycji, od nastawienia naszego serca.
Wszystko b´dzie zale˚a∏o od naszego
„tak” powiedzianego Jezusowi. Trzeba
si´ tego uczyç przez ca∏e ˚ycie aby iÊç
do przodu. Ka˚dego dnia rano, kiedy si´
budzimy, mo˚emy zaczàç nasz dzieƒ
z Bogiem. Gospa nie ˚àda od nas tego,
abyÊmy si´ modlili ca∏y dzieƒ, ale prosi
nas o to, byÊmy postawili modlitw´ na
pierwszym miejscu, byÊmy postawili
Boga na pierwszym miejscu, a dopiero
potem prosi nas o to, byÊmy pracowali,
byÊmy czynili post´py we wszystkich
dziedzinach naszego ˚ycia, byÊmy odwiedzali chorych, itd.
Kiedy spe∏niamy jakiÊ uczynek mi∏osierdzia bez modlitwy, to si´ nie liczy.
Tak samo, kiedy si´ modlimy, ale nie
spe∏niamy uczynków mi∏osierdzia, to te˚
si´ nie liczy. Te dwie rzeczy razem, modlitwa i mi∏osierdzie, zawsze idà w parze. W taki oto sposób, dzieƒ po dniu,
b´dziemy robiç post´py!

Serwis rodzinny
Rok temu....
Ju˚ minà∏ rok od momentu kiedy don Angelo nas opuÊci∏ (3 marca
2000). Robiàc bilans tego opuszczenia musimy
przyznaç, ˚e by∏ blisko
nas jak nigdy wczeÊniej. Jego aktywnoÊç tylko si´ „przemieni∏a”: modli si´ przed Bo˚ym tronem za nami wszystkimi, poÊwi´ca nas
Matce NajÊwi´tszej, daje nam poprzez
Ducha Âwi´tego cenne wskazówki do
prowadzenia Jego ukochanego „Echa”.
Pragniemy wspominaç Go uÊmiechni´tego i czyniàcego same dobro tutaj na
ziemi, a teraz jeszcze wi´cej w Niebie.
Redakcja „Eco di Maria”
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Don Angelo zbli˚y∏ mnie
do Boga
To co zamierzam przedstawiç jest ma∏ym Êwiadectwem wielkiego nawrócenia, które odmieni∏o moje ˚ycie. By∏em
niewierzàcy, z rodziny ateistycznej,
wzià∏em Êlub koÊcielny tylko po to, ˚eby
sprawiç przyjemnoÊç mojej ˚onie. Pewnego dnia ˚ona poprosi∏a mnie, bym pojecha∏ z Don Angelo do Medziugorja,
w charakterze zwyk∏ego kierowcy. Przez
ponad tydzieƒ, pomimo jej nalegaƒ, zdecydowanie odmawia∏em. Pó˚niej – nie
wiem nawet dlaczego – postanowi∏em
pojechaç; po˚egna∏em si´ z rodzicami
„ateistami”, którzy upomnieli mnie, ˚ebym nie wydawa∏ pieni´dzy na niepotrzebne rzeczy i nie przywozi∏ do domu
„figurek Madonny” ani „ró˚aƒców”.
WczeÊniej nie zna∏em Don Angelo
i nigdy go nie widzia∏em. WyruszyliÊmy
w drog´. Po 12 godzinach spokojnej podró˚y, które up∏yn´∏y nam na serdecznej
rozmowie, dotarliÊmy do celu. Nast´pnego dnia rano odwioz∏em go do wspólnoty ch∏opców siostry Elwiry, by∏ych
narkomanów. Mia∏ tam odprawiç Msz´
Êw. Podczas Mszy Êw. sta∏em, jako jedyny spoÊród tych 75 ch∏opców.... Czu∏em
si´ jednak tak nieswojo, ˚e z szacunku
do nich, przykl´knà∏em. Ten gest wykona∏em drugi raz w ˚yciu. Zostawi∏em
Don Angelo, który mia∏ s∏uchaç spowiedzi. JakiÊ seminarzysta zawióz∏ mnie na
miejsce objawieƒ i tam, przypadkowo,
na ziemi znalaz∏em maleƒkà figurk´
Matki Bo˚ej, którà potem zawioz∏em
mojej matce.
Po po∏udniu, gdy gdzieÊ odwozi∏em
Don Angelo, zapyta∏ mnie, czy nie
chcia∏bym si´ wyspowiadaç? Stanowczo powiedzia∏em ˚e nie, tak˚e i dlatego,
˚e dla mnie spowied˚ nie mia∏a ˚adnego
znaczenia. Don Angelo wyjaÊni∏ mi ze
spokojem jaki jest sens owego wielkiego
daru. I po raz pierwszy w ˚yciu – wyspowiada∏em si´. Pó˝niej samotnie poszed∏em na Kri˚evac. Prze˚y∏em szczególne
doÊwiadczenia, które wywar∏y na mnie
du˚e wra˚enie.
Nast´pnego dnia rano, don Angelo
znowu mi zaproponowa∏, ˚ebym przystàpi∏ do Komunii Êw. Po przyj´ciu Eucharystii poczu∏em w sercu wielkie ciep∏o i – ku memu zdziwieniu – wybuchnà∏em p∏aczem. Nie mog∏em nad tym
wszystkim zapanowaç. Jednak˚e zaczà∏em w swoim wn´trzu odczuwaç pewne
negatywne reakcje na te wszystkie dziw-

ne rzeczy, które mi si´ przydarza∏y.
Z jednej strony nie rozumia∏em co si´ ze
mnà dzieje, a z drugiej strony za wszelkà cen´ chcia∏em to zrozumieç. Wszyscy, którzy mnie spotykali, powtarzali,
˚e moja obecnoÊç w tym miejscu nie by∏a przypadkowa i ˚e to Matka Bo˚a
chcia∏a, abym tu przyjecha∏. W swoim
wn´trzu odczuwa∏em coraz wi´ksze zamieszanie, mi´dzy innymi dlatego, ˚e
mia∏em zadecydowaç czy: po powrocie
do domu mam nic nikomu nie mówiç?
Czy te˚ przyjàç t´ zmian´ oraz idàce za
tym nast´pstwa. Po bezsennej nocy postanowi∏em powróciç na wzgórze. Tam
ca∏kowicie zawierzy∏em si´ Matce Bo˚ej. Obieca∏em Jej, ˚e jeÊli to wszystko
co czu∏em i co si´ ze mnà dzia∏o jest
prawdziwe, to na zawsze stan´ si´ Jej
Êwiadkiem.
Zaczà∏em iÊç drogà nawrócenia. Czu∏em w sobie obecnoÊç, która dawa∏a mi
wielkà si∏´ i odwag´. Ale w domu dzieci
i rodzice odrzucali wszystko. Pojawi∏y
si´ wàtpliwoÊci, niepokoje, trudnoÊci
z ucz´szczaniem na Msz´ Êw. w mojej
miejscowoÊci, gdzie czu∏em si´ osàdzany i nie na swoim miejscu. Zacz´∏y si´
silne pokusy, przede wszystkim wówczas gdy przebywa∏em w koÊciele. Jeszcze trudniej by∏o mi przezwyci´˚yç silnà
pokus´ blu˚nierstwa.
To by∏ poczàtek nawrócenia, drogi,
która – pomimo rozlicznych i bardzo silnych pokus – nadal trwa w radoÊci, pogodzie ducha i pokoju kogoÊ, kto odnalaz∏ Pana i kto pragnie w Nim pozostawaç, poniewa˚ tylko On Jeden jest „pragnieniem mojego ˚ycia”.
Luciano Begotti (Reggio Emilia)

by∏o przes∏anie skierowane osobiÊcie do
mnie, a raczej zadanie, które zosta∏o mi
zlecone przez Jezusa poprzez s∏owo
z ksià˚ki: „Miejsce mojego mi∏osierdzia
i odpoczynku” o Kundusi z Siwcówki
(kandydatka na o∏tarze), drugim – b∏ogos∏awieƒstwo kap∏aƒskie udzielone przez
o. Piotra wszystkim uczestnikom podczas indywidualnej modlitwy.

B∏ogos∏awione
niech b´dà...

Na te rekolekcje sz∏am w stanie (jak
to okreÊla∏ Êw. Ignacy) strapienia duchowego. Ostatnie tygodnie by∏y dla mnie
ci´˚kim okresem, czasem wewn´trznego
cierpienia rozciàgajàcego si´ na kolejne
noce i dnie. By∏am udr´czona, um´czona tà szczególnego rodzaju nieustannà
walkà, stanem ciàg∏ego pobudzenia nerwowego, poÊpiechu, nat∏oku myÊli, niemo˚noÊcià skupienia si´, totalnym nie
pozbieraniem umys∏owym a tak˚e i duchowym. Jednak poniewa˚ te doÊwiadczenia by∏y wyproszonym darem od
Ojca Niebieskiego (w okresie Wielkiego
Postu postanowi∏am oddaç Mu choçby
jednà ofiark´ dziennie), a równoczeÊnie
wyznacznikami mojej duchowej drogi,
której dewizà chcia∏am uczyniç us∏yszane kiedyÊ w homilii s∏owa: „przyjmuj
wszystko co ci´ spotka ka˚dego dnia
z zachwytem”, czymÊ w rodzaju „grobu”, czyli czegoÊ w naszym sercu co nie
jest grzechem, ale nas obcià˚a, a oddane
z hojnoÊcià Bogu mo˚e staç si´ ˝ród∏em
˚ycia dla innych. Nie prosi∏am wi´c Jezusa o odj´cie mi ich.... po prostu zaciska∏am z´by dzi´kujàc, wcià˚ dzi´kujàc.
Ale gdzieÊ w g∏´bi serca t´skni∏am za
pocieszeniem od Pana, takim cukierkiem
duchowym, chwilowà chocia˚by ulgà,
a czujàc ˚e ∏aska tego cierpienia mnie
przerasta prosi∏am o si∏´ do jej uniesienia, o potwierdzenie, ˚e w prawdzie
w sposób nieudolny, ale choç troch´ pomagam Jezusowi.

W po∏owie marca tego˚ roku w Sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia w Krakowie-∑agiewnikach uczestniczy∏am w rekolekcjach zorganizowanych dla tych
osób z ca∏ej Polski, które rok temu bra∏y
udzia∏ w I rekolekcjach z o. Jozo. Rekolekcje tegoroczne prowadzi∏ o. Piotr M´czyƒski z Obór (relacja z nich zostanie
zamieszczona w nast´pnym numerze).
Chcia∏abym podzieliç si´ z Wami,
drodzy Czytelnicy, dwoma szczególnego rodzaju prze˚yciami, którymi mnie
Pan obdarowa∏ w∏aÊnie podczas tych
niepowtarzalnych dni. Jednym z nich

Mia∏am ogromne pragnienie otrzymania od Niego skierowanego do mnie
osobiÊcie s∏owa. I ku mojemu niezmiernemu zdumieniu, kiedy w dolnej kaplicy
oczekiwaliÊmy na rozpocz´cie Eucharystii, nagle siedzàca obok mnie osoba poda∏a mi wspomnianà wy˚ej ksià˚k´
i wskazujàc na konkretny fragment powiedzia∏a: „te s∏owa sà dla Ciebie”.
Wprost mnie zamurowa∏o. Przeczyta∏am
ten fragment raz, drugi, trzeci i na par´
chwil odebra∏o mi mow´. Nie by∏am
w stanie nawet jej podzi´kowaç. Zrozumia∏am bowiem, ˚e s∏owa te wyznacza-
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∏y jak gdyby ramowy szkielet mojej duchowej „konstrukcji”, majàcej opieraç
si´ na tak fundamentalnych filarach, jak
mi∏oÊç i jej bli˝niacze odbicie, czyli cierpienie i wynagradzanie. Oto niektóre
z tych s∏ów: „Cierpieniami pomagasz mi
zbawiaç dusze. Twoje cierpienia przed∏u˚ajà i uzupe∏niajà mojà M´k´... Serce
moje jest przeszyte boleÊcià nawet od
wybranych kap∏anów.. Módl si´ aby
wrócili na drog´ zbawienia... Wynagradzaj Mi, bo jesteÊ wybrankà Mojà. Cierpi´ razem z tobà, nie l´kaj si´ niczego”.
Zrozumia∏am w tym momencie, ˚e moim szczególnym powo∏aniem ma byç
modlitwa i ofiara za kap∏anów! Dotychczas, owszem, modli∏am si´ za nich, cieszy∏am si´ widocznymi owocami „margaretek”, ale nie traktowa∏am tego zadania jako priorytetowego. Teraz odczu∏am, ˚e jest to proÊba Jezusa skierowana
do mnie, na która ˚adnà miarà nie mog´
nie odpowiedzieç.
Jolanta
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Echo ECHA
Czynna mi∏oÊç
wobec kap∏anów
Apostolat „Margaretka” jako kwiat
siedmiu Darów Ducha Âwi´tego.
Powsta∏y w Medziugorju Apostolat
„Margaretka” jest wspania∏ym Bo˚ym
Dzie∏em – jest po prostu Mi∏oÊcià Maryi
i KoÊcio∏a do Kap∏anów. Od kilku tygodni zajmujemy si´ tà sprawà, próbujemy
organizowaç pierwsze Margaretki, nawiàza∏yÊmy kontakt z Redakcjà „Echa
Maryi Królowej Pokoju”. Wiemy ju˚,
˚e pewne zasady tworzenia Apostolatu
sà niezmienne, sta∏e – sà nimi grupa
siedmiu osób, wieczyste przyrzeczenia
z∏o˚one najlepiej w Âwi´to i modlitwy
podane na blankiecie. Wszystko inne
zaÊ, ca∏a oprawa tych niezmiennych elementów jest jakby elastyczna i ró˚nie
wyglàda w ró˚nych cz´Êciach Polski
i Êwiata.
Na ∏amach rubryki Echo „Echa”
pragniemy podzieliç si´ naszym doÊwiadczeniem tworzenia Apostolatu.
Tekst powsta∏ spontanicznie dla potrzeb
KoÊcio∏a lokalnego na naszych pó∏nocno-wschodnich ziemiach. W poszcze-

gólnych punktach uwzgl´dniamy ró˚ne
sytuacje i mo˚liwoÊci. Jako nowy element wprowadzamy powiàzanie siedmiu dni tygodnia z Siedmioma Darami
Ducha Âwi´tego. Jest to owoc s∏ów
pewnego Kap∏ana na ∏amach Echa (grudzieƒ, 2000; str. 7): „Wielkie dzi´ki za
wprowadzenie mnie i mego Kap∏aƒstwa
w ów kwiat Siedmiu Darów Ducha
Âwi´tego”.
Co to konkretnie oznacza? Otó˚
Niepokalana Dziewica pragnie zanurzaç
Kap∏anów w Mocy Ducha Âwi´tego.
Modlàca si´ „siódemka” uprasza dla
Kap∏ana poszczególne Dary, z Kap∏aƒstwa zaÊ zanurzonego w Mocy Ducha
sp∏ywa na modlàcych si´ Bo˚e ˚ycie
czerpane od Ukrzy˚owanego i Zmartwychwsta∏ego Pana. Oto przedziwna
wymiana Darów i tajemnicza wi´˝ mi´dzy Kap∏anem a Ludem Bo˚ym.
Zapytajmy jeszcze, co oznaczajà poszczególne Dary Ducha Âwi´tego
w Êwietle Pisma Âwi´tego – Dary, których tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
Przez Dar MàdroÊci Duch Âwi´ty
uwalnia ludzkie ˚ycie od balastu, od
spraw niepotrzebnych. Dar Rozumu
ma przeÊwietliç Êwiat ludzkich emocji,
by s∏u˚y∏y one prawdzie. Przez Dar Rady Duch Âwi´ty chce wyeliminowaç
ludzkie poczynania, których Bóg nie
chce, bez Jego B∏ogos∏awieƒstwa. Dar
M´stwa uzdalnia nas do prze˚ywania
historii w Duchu Krzy˚a, do akceptacji
zdarzeƒ w Krzy˚u Chrystusa. Dar
Umiej´tnoÊci – inaczej wiedzy, inteligencji. Dzi´ki Darowi Umiej´tnoÊci
wszystko w nas jest podporzàdkowane
Bogu, tak jak w drzewie zasadzonym
nad p∏ynàcà wodà, przynoszàcym dobre
owoce (Ps 1). Dar Pobo˚noÊci – inaczej
pietyzmu, w którym wszystko w nas jest
tak przenikni´te Mi∏oÊcià Bo˚à, ˚e jesteÊmy zdolni do mi∏oÊci ka˚dego spotkanego cz∏owieka w Duchu Jezusa
Chrystusa – w Duchu Mi∏oÊci z Krzy˚a.
Wszystkie Dary Ducha Âwi´tego wyp∏ywajà z pnia Daru Boja˝ni Bo˚ej,
czyli wszystkie Dary sà zrodzone
w Krzy˚u przenikni´tym Zmartwychwstaniem. Mi∏oÊç Chrystusa z Krzy˚a
mówi o Boja˚ni Boga, by nas nie utraciç
na wieki. Z kolei cz∏owiek, który doÊwiadczy∏ Mi∏oÊci z Krzy˚a ma jedno
pragnienie – pragnienie Êw. Paw∏a – by,
Krzy˚ Chrystusa we mnie i Êwiecie nie
by∏ daremny.
(ciàg dalszy w nast´pnym numerze)

Od Redakcji
25 kwietnia i 23 maja 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.
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.

Drodzy Czytelnicy!
Przez pojednanie ze sobà,
bliênim i Bogiem
przygotujmy nasze serca
na spotkanie ze
Zmartwychwsta∏ym Panem.
Niechaj On sam Chwalebny
i Radosny nawiedzi
nasze serca, by Jego Pokój
z naszych serc wylewa∏ si´
na tych, którzy jeszcze
nie doÊwiadczyli mi∏oÊci Bo˝ej.
G∏oÊmy wszyscy, ˝e
Jezus Chrystus
Zmartwychwsta∏ i ˚yje.
Radujmy si´ z ca∏ym Niebem.
Alleluja!!!
Redakcja

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
T∏umaczenie: W. Kapica
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
Echo Maryi Królowej pokoju
isnieje z ofiar

