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Êci, uzale˚nieƒ, grzechów, letnioÊci i od
formalnego chrzeÊcijaƒstwa, które zaczyna si´ i koƒczy na mszy Êwi´tej niedzielnej. Kto kocha Pana Jezusa, b´dzie
kocha∏ tak˚e Maryj´, a kto zwraca si´ do
Maryi, b´dzie prowadzony przez Jezusa,
poniewa˚ Maryja posiada pewien dar,
charyzmat. Jej charyzmatem jest prowadziç nas do Jezusa. Maryja bez Jezusa
jest najzwyklejszà, s∏abà kobietà, jakich
jest wiele na Êwiecie, ale w Jezusie
i z Jesusem, to Ona jest Królowà Âwiata
i Królowà Pokoju.

Or´dzie z 25 lipca 2001
„Drogie dzieci!
W tym czasie ∏aski wzywam was, abyÊcie jeszcze bardziej zbli˝yli si´ do
Boga poprzez osobistà modlitw´. Wykorzystajcie czas odpoczynku i pozwólcie waszej duszy i waszym oczom
wypoczàç w Bogu. Odnajdujàc pokój
w naturze odkryjecie Boga, któremu
b´dziecie mogli dzi´kowaç za wszelkie stworzenie, a wtedy odczujecie radoÊç w sercach waszych. Dzi´kuj´, ˝e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Dajcie odpoczàç duszy
Poprzednie or´dzie Matka Bo˚a zacz´∏a od s∏ów „Jestem z wami”. S∏owa te
majà wlaç w nasze serca i umocniç
w nich niezbite przekonanie co do obecnoÊçi Matki Bo˚ej. To tak, jakby chcia∏a
przez to powiedzieç: „Jestem z wami, czy
was to znu˚y∏o czy te˚ nie, czy jesteÊcie
tym znudzeni, czy te˚ nie. Ja nie mog´ si´
wami znu˚yç ani zniech´ciç do was”.
W Ewangeliach Matka Bo˚a mówi bardzo niewiele. Równie˚ i Ewangelie niewiele o Niej mówià. Anio∏owi Gabrielowi przedstawi∏a si´ jako pokorna s∏u˚ebnica Paƒska. Ona nie przestaje nià byç
tak˚e i dziÊ. Tak˚e i dziÊ jest „Pokornà
s∏u˚ebnicà Paƒskà”, tak˚e i dziÊ, jak
w Ewangelii, jest s∏u˚ebnicà ca∏ej ludzkoÊci, jest s∏u˚ebnicà ka˚dego cz∏owieka.
Matka Bo˚a tak˚e i dziÊ swymi s∏owami,
poprzez swe objawienia s∏u˚y cz∏owiekowi i ca∏ej ludzkoÊci. KiedyÊ Matka Bo˚a
powiedzi∏a: „Nie by∏oby mi trudno ani
ci´˚ko, nawet wtedy gdybym mia∏a pukaç
od drzwi do drzwi, dobijaç si´ do ka˚dego serca, aby si´ otwar∏o”. Mi∏oÊç sk∏ania Jà do tego i do pozostania z nami.
Papie˚ Pius XI powiedzia∏: „jak ka˚da matka odczuwa tkliwoÊç kiedy widzi,
˚e twarz jej dziecka jest odbiciem jakichÊ rysów jej w∏asnej twarzy, tak samo i Maryja, Matka nasza, nie ma wi´k-
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szych pragnieƒ ani radoÊci ani˚eli dostrzeganie cech cnoty Jej duszy w myÊlach, slowach i uczynkach tych wszystkich, których Ona przyj´∏a jako swe
dzieci pod Krzy˚em Jednorodzonego
Syna”. Wpatrujàc si´ w Maryj´ równie˚ i my nabieramy otychy i pragniemy
dojÊç tam gdzie Ona przebywa. JesteÊmy dumni z Maryi: Ona jedna osiàgn´∏a a˚ tyle. Dlatego nale˚y wzywaç Maryj´. Nasze nabo˚eƒstwo do Maryi jest
s∏uszne: w∏aÊnie tego chce od nas Bóg;
Jezus wzywa nas do tego, a KoÊció∏ nas
wiernie strze˚e i zachowuje. Nie obawiaj si´ wziàç Maryj´ za r´k´. Józef
tak˚e czu∏ obaw´, ale we Ênie przyszed∏
do niego Anio∏ i powiedzia∏ mu: „Józefie, synu Dawida, nie l´kaj si´ wziàç do
siebie Maryi, twojej ma∏˚onki, poniewa˚
to, co si´ w niej pocz´∏o z Ducha Âwi´tego pochodzi” (Mt, 1-20).
Nie l´kaj si´ wziàç Maryj´ za matk´,
or´downiczk´ i przyjació∏k´, poniewa˚
to, co dzieje si´ w KoÊciele za Jej poÊrednictwem, jak równie˚ tutaj w Medziugorju, pochodzi od Ducha Âwi´tego.
Uczmy si´ od Niej modlitwy, uczmy si´
w jaki sposób uwolniç si´ od wàtpliwo-

Matka Bo˚a przypomina nam dziÊ raz
jeszcze, ˚e ˚yjemy „w czasie ∏aski”,
w czasie bliskoÊci Boga. Bóg jest blisko nas: to jest Jej zapewnienie i nasz
pewnik. Lecz równie˚ i my powinniÊmy daç coÊ z siebie. „Wzywam was,
abyÊcie jeszcze bardziej zbli˚yli si´ do
Boga poprzez osobistà modlitw´”.
Mówi jeszcze: „Wykorzystajcie dobrze
czas odpoczynku i pozwólce waszej duszy
i waszym oczom wypoczàç w Bogu”. Cia∏o nie mo˚e odpoczywaç, jeÊli dusza jest
st∏amszona, jeÊli sumienie jest splamione
grzechem, jeÊli ˚yjemy w nieprzyja˝ni
z naszymi sàsiadami, jeÊli nosimy w sobie
ci´˚ar braku przebaczenia i nienawiÊci, jeÊli ˚yjemy w nieprzyja˝ni z nami samymi
i w nieprzyja˝ni z Bogiem. Najpi´kniejszy jest wypoczynek z Bogiem, poniewa˚
tylko Bóg jest prawdziwym ukojeniem.
„Odnajdujcie pokój w przyrodzie...”.
Matka Bo˚a zach´ca nas, byÊmy obcowali z przyrodà, poniewa˚ natura jest ksi´gà
zapisanà r´kà Boga. Natura nie jest dzie∏em cz∏owieka, dlatego te˚ cz∏owiek musi si´ jej przyglàdaç, winien równie˚ podziwiaç jà. Kiedy przestajemy dziwiç si´
naturze, podziwiaç jà, przestajemy ˚yç.
Odkrywamy naszego Boga w uÊmiechu
dziecka jak równie˚ w ka˚dym stworzeniu, którym On, Stwórca, nas obdarzy∏.
Ws∏uchajmy si´ w g∏os Matki Bo˚ej
w naszych sercah. Spróbujmy otworzyç
oczy na Bo˚e cuda, abyÊmy mogli zaznaç
odpoczynku w duszy i w ciele.
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Objawienia prywatne
w KoÊciele
W naszych czasach, szczególnie
w Êwiecie zachodnim, rzadko s∏yszy si´,
by mówiono o objawieniach, lokucjach,
p∏aczàcych wizerunkach, uzdrowieniach,
proroctwach, or´dziach czy w ogóle
o nadzwyczajnych wydarzeniach, cz´sto
powiàzanych z osobami, które sà obdarzone charyzmatami, czy te˚ uwa˚ane sà
za charyzmatyków.
Niewàtpliwie, obfitoÊç charyzmatów
zawsze towarzyszy∏a historii KoÊcio∏a:
Êwiadectwo biblijne, zarówno Starego
jak i Nowego Przymierza, przytacza wiele wydarzeƒ, w których Pan Bóg objawia
si´ poprzez szczególne wizje, takie jak
teofanie (objawienia Boga) i angelofanie
(objawienia anio∏ów); w niektórych ksi´gach Biblii, jak na przyk∏ad Ksi´ga Daniela czy Apokalipsa, wi´ksza cz´Êç zawartoÊci poÊwi´cona jest opisom mistycznych wizji, otrzymanych w ekstazie. Równie˚ ˚ywoty wielu Êwi´tych
charakteryzujà si´ nadzwyczajnymi wydarzeniami mistycznymi: wystarczy pomyÊleç chocia˚by o Ojcach Pustyni,
o Êw. Grzegorzu z Nyssy, od którego pochodzi pierwsza relacja o objawieniu
maryjnym (IV wiek), o Êw. Katarzynie
ze Sieny, o Êw. Brygidzie i o wielu innych. Sam Êwi´ty Pawe∏ zawdzi´cza
swe nawrócenie Chrystofanii (czyli objawieniu Zmartwychwsta∏ego Jezusa).
Niemniej jednak nie brakowa∏o i poÊród
Êwi´tych ludzi, którzy – jak Êw. Jan od
Krzy˚a – Êwi´ty! Mistyk! Doktor KoÊcio∏a! Wspó∏czesny Êw. Teresy z Awila
(innej wielkiej mistyczki ˚yjàcej w XVI
wieku) – zawsze okazywali jawnà nieufnoÊç, niemal˚e wrogoÊç wobec nadzwyczajnych zjawisk, takich jak objawienia
i lokucje. W KoÊciele zawsze Êciera∏y si´
przeciwstawne postawy, obydwie
s∏uszne, obydwie konieczne.
Fenomen mistycyzmu wykracza
poza granice KoÊcio∏a Katolickiego,
spotykamy si´ z tym zjawiskiem tak˚e
w dziedzictwie Prawos∏awia jak równie˚ w doÊwiadczeniu Protestantyzmu. Fenomen ów – pomimo rezerw
Lutra i Kalwina – nadal ma wielu zwolenników, zw∏aszcza wÊród ZielonoÊwiàtkowców.

To nie powinno wprowadziç nas
w b∏àd: cuda, proroctwo, wizje, nie sà same w sobie gwarantami prawdziwoÊci
religii czy te˚ ortodoksji (czyli s∏usznoÊci
wiary): równie˚ poza ChrzeÊcijaƒstwem zdarzajà si´ nadzwyczajne zjawiska, cuda wr´cz – ale to nie wystarcza,
˚eby zakwalifikowaç te wyznania jako
prawdziwe, to znaczy autentycznie powo∏ane przez Boga, aby prowadziç
wszystkich ludzi do zbawienia.
Nale˚y uÊciÊliç, ˚e s∏owo „mistyczny”
niekoniecznie wskazuje na jakieÊ nadzwyczajne zjawisko (objawienia, lokucje, itd.). Mistyk w ChrzeÊcijaƒstwie, to
ten, kto ˚yje w komunii z Chrystusem,
swoim Panem, poprzez sakramenty, rozwa˚anie S∏owa Bo˚ego, modlitw´ oraz
praktykowanie cnót chrzeÊcijaƒskich:
wiary, nadziei i mi∏oÊci. Taki jest przede
wszystkim mistyk! Po wyjaÊnieniu tej
istotnej sprawy, nale˚y dodaç, ˚e poÊród
ludu Bo˚ego, sà niektóre jednostki, którym Bóg udziela szczególnych ∏ask (sà
nimi w∏aÊnie nadzwyczajne objawienia),
dla zbudowania wszystkich: zazwyczaj
takie osoby nazywane sà mistykami.
O ile Âredniowiecze obfitowa∏o
w nadzwyczajne, mistyczne zjawiska,
okres czasu, który nastàpi∏ po Soborze
Trydenckim (1563) charakteryzowa∏
si´ wielkà nieufnoÊcià, spowodowanà
zarówno klimatem Kontrreformacji
(to znaczy inicjatyw katolickich majàcych na celu zahamowanie rozprzestrzeniania si´ Reformy protestanckiej
w Europie) – która poddawa∏a osobiste
charyzmaty najbardziej rygorystycznej, instytucjonalnej kontroli KoÊcio∏a, jak równie˚ wp∏ywom oÊwieceniowym, które podejrzliwie i sarkastycznie traktowa∏y wszelkie nieracjonalne
zjawiska religijne.
Pó˝niej, za pontyfikatu Papie˚a Benedykta XIV (+1758), sformu∏owano
znane stwierdzenie, zgodnie z którym
nie nale˚y i nie mo˚na wymagaç od
wiernych katolików, by wierzyli w objawienia prywatne, nawet i te, które zosta∏y oficjalnie uznane przez KoÊció∏.
Tylko i wy∏àcznie, zgodnie z regu∏ami
ostro˚noÊci, mogà one byç podane do
wiadomoÊci wszystkich ludzi. Krótko
mówiàc, ˚aden wierny nie jest zobowiàzany do tego, by wierzyç w objawienia
prywatne, w taki sam sposób w jaki winien przyjmowaç dogmaty wiary. Lecz
jednoczeÊnie, KoÊció∏ pozwala i zach´ca do wiary w objawienia prywatne
oficjalnie uznane za autentyczne.

W tym miejscu nale˚a∏oby sprecyzowaç jaka jest ró˚nica mi´dzy objawieniem publicznym a objawieniem prywatnym. Istnieje tylko jedno objawienie publiczne: Pismo Âwi´te oraz Tradycja KoÊcio∏a wyra˚ona w dogmatach
wiary. Wszystkie pozosta∏e objawienia,
nawet jeÊli zosta∏y uznane przez KoÊció∏ za autentyczne i nawet jeÊli sà one
wiarygodne (jak w przypadku Êw. Brygidy, Êw. Katarzyny Labouré, objawieƒ
Matki Bo˚ej w Guadalupe, La Salette –
1846, Lourdes – 1858, Fatimy – 1917,
Banneaux – 1933, itd.), sà objawieniami prywatnymi.
Magisterium KoÊcio∏a, na kanwie refleksji teologicznej, twierdzi, ˚e celem
objawieƒ prywatnych nie jest to, ˚eby
cokolwiek dodawaç do Objawienia, ani
to, ˚eby proponowaç jakieÊ nowe doktryny. Celem tym jest natomiast to, aby
ofiarowaç praktyczne or´dzie ˚ycia
chrzeÊcijaƒskiego. Nale˚y je zatem
wpisaç w konkretny kontekst historyczny i kulturowy pojmowaç je w tym˚e
kontekÊcie, w którym mia∏y miejsce,
przy zachowaniu wartoÊci, do których
objawienia te zawsze odsy∏ajà. A zawsze nawo∏ujà do bardziej autentycznego i g∏´bszego ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego
(odwa˚y∏bym si´ powiedzieç – do ˚ycia
mistycznego!). Objawienie biblijne jest
zakoƒczone, lecz nie jest to jakieÊ zamkni´te przes∏anie: jest ono zapowiedzià zbawienia, g∏osi Jezusa Chrystusa,
Syna Bo˚ego i Zbawiciela, do spotkania
z Którym powo∏any jest ka˚dy chrzeÊcijanin we w∏asnym, osobistym doÊwiadczeniu, na swój w∏asny, osobisty sposób.
Ka˚dy chrzeÊcijanin powo∏any jest do
osobistego spotkania z Nim i do wcielenia w konkretnym czasie i przestrzeni,
gdzie przysz∏o mu ˚yç, rozró˚niajàc to,
co prorocze od tego, co jest jedynie
anachroniczne.
Pojmowane w ten sposób objawienia
prywatne (czy to b´dà objawienia, czy
or´dzia, lokucje czy jeszcze coÊ innego),
stawiajà nas w sytuacji autentycznej wolnoÊci chrzeÊcijaƒskiej: nie reagujmy na
nie represjà (tak samo by∏o z prorokami,
których nasi przodkowie kamieniowali,
a których my teraz czcimy), ale nie reagujmy równie˚ naiwnà ∏atwowiernoÊcià
(jak nasi przodkowie, czczàcy fa∏szywych proroków, których my teraz odrzucamy i pot´piamy). Tym wszystkim, którzy z nadmiernà ∏atwoÊcià Êledzà wszelkie nadzwyczajne zjawiska, zagra˚a niebezpieczeƒstwo duchowoÊci niedojrza-
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∏ej, l´kliwej – a˚ do przesady, zakotwiczonej w powierzchownej dewocji, niezdolnej do tego, by radoÊnie i dojrzale
przyjàç chrzeÊcijaƒskà wolnoÊç. Tacy ludzie sà wyobcowani z konkretów ˚ycia
codziennego, a przecie˚ to w∏aÊnie jest
celem nadzwyczajnego daru! Z drugiej
strony, ci którzy podchodzà do tych zjawisk z uprzedzeniami, z intelektualnà
pogardà, wystawiajà si´ na niebezpieczeƒstwo zamkni´cia si´ w wierze, która
niczego si´ ju˚ nie spodziewa otrzymaç
od Boga, ale która, byç mo˚e, nie ma ju˚
nic od ofiarowania innym ludziom. Sobór Watykaƒski II, pokonujàc surowoÊç minionych stuleci, usi∏uje po∏àczyç
te wymagania zach´cajàc do ostro˚nej
postawy i radosnego ich przyj´cia: owe
charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy
te˚ najprostsze i najzwyklejsze... nale˚y
przyjmowaç z wdzi´cznoÊcià i radowaç
si´ nimi... lecz osàd co do ich prawdziwoÊci nale˚y do w∏adzy koÊcielnej (Lumen Gentium 12).
OczywiÊcie, sytuacja komplikuje si´,
gdy KoÊció∏ jeszcze nie wypowiedzia∏
si´ definitywnie, jak w przypadku Medziugorja. Tu ka˚dy wierny, na mocy
swego namaszczenia otrzymanego podczas chrztu i bierzmowania, które czyni
go królem, kap∏anem i prorokiem (to
znaczy powo∏anym do odczytywania
i interpretacji znaków czasu), zaproszony jest do osobistego rozeznawania, do
porównywania or´dzi Królowej Pokoju
z odwiecznym nauczaniem chrzeÊcijaƒskim. I po owocach rozpoznacie drzewa.
Mirco Trabuio

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
25 czerwca w Medziugorju królowa∏a
nadzwyczajna radoÊç z okazji obchodów
20. Rocznicy objawieƒ. O godzinie 18.
40, z oczu Marii pop∏yn´∏y wielkie ∏zy
radoÊci, gdy Matka Bo˚a ukaza∏a si´ jej
ca∏a promienna i w z∏otej sukni. Wieczorem, Wzgórze Objawieƒ – Podbrdo okaza∏o si´ zbyt ma∏e, aby pomieÊciç tysiàce
pielgrzymów, którzy przybyli by modliç
si´ na ró˚aƒcu i uczestniczyç w objawieniu Ivana o 22. Matka Bo˚a przyby∏a
w towarzystwie trzech anio∏ów i pob∏ogos∏awi∏a wszystkich obecnych. Modli∏a
si´ szczególnie za chorych i za tych, których pielgrzymi noszà w swoich sercach.

Schodzàc z wzgórza t∏um wiernych ujrza∏ wspania∏y fajerwerk, który rozÊwietli∏ ca∏à dolin´, by podzi´kowaç Matce
Bo˚ej... Wydarzenie niespotykane i godne uwagi w Medziugorju!
Oprócz wielu innych ∏ask Gospa
sprawi∏a nam wszystkim wielkà niespodziank´ przy okazji tej Rocznicy.
Siostra Marina Ivankovic ma 40 lat,
urodzi∏a si´ w Bijakoviçi, w domu sàsiadujàcym z domem widzàcej Marii Pavloviç. Dwa miesiàce po tym, jak zacz´∏y
si´ objawienia, poczu∏a, ˚e powinna
wstàpiç do zakonu sióstr Franciszkanek,
i tak zrobi∏a nieco pó˝niej, gdy ukoƒczy∏a 20 lat. Jej brata Ivana aresztowali komuniÊci i zamkn´li go w wi´zieniu, razem z o. Jozo, tylko dlatego, i˚ oÊmieli∏
si´ powiedzieç, ˚e widzia∏ obracajàcy si´
Krzy˚ na Kri˚ewcu. S. Marina jest spokrewniona z Vickà – nosi to samo nazwisko – jak równie˚ z widzàcym Ivanem
Dragiceviç. Jak wi´kszoÊç mieszkaƒców
Bijakoviçi, S. Marina twardo stoi nogami na ziemi a sercem trwa przy Bogu.
Jest bardzo prosta, mi∏a, zrównowa˚ona,
pracowita i pe∏na zdrowego rozsàdku.
Od trzech lat przeniesiona do Nowego
Jorku do chorwackiej parafii Êw. Cyryla
i Metodego, zajmuje si´ katechezà, uczy
j´zyka chorwackiego i Êpiewu. Tego lata
przyjecha∏a do Medziugorja, aby sp´dziç
wakacje z rodzicami.
W dniu Rocznicy przysz∏a pomóc siostrom w zakrystii, poniewa˚ by∏o 273 kap∏anów, którzy mieli koncelebrowaç
msz´ Êw. wieczornà, na o∏tarzu polowym, wobec ponad 50.000 wiernych,
którzy – wed∏ug danych parafii – zgromadzili si´ wokó∏ KoÊcio∏a. Podczas gdy
pomaga∏a kap∏anom zak∏adaç szaty liturgiczne w zakrystii mieszczàcej si´ pod
o∏tarzem polowym, S. Auksilija powiedzia∏a jej, ˚e coÊ si´ dzieje w koÊciele. S.
Marina nie zwraca∏a na to uwagi, poniewa˚, jak stwierdzi∏a, w tym koÊciele bez
przerwy coÊ si´ dzieje! Niemniej jednak,
kilka minut pó˝niej musia∏a pójÊç do zakrystii przy koÊciele i stamtàd, przez
drzwi s∏ysza∏a dwukrotnie g∏oÊne okrzyki dochodzàce z koÊcio∏a. Postanowi∏a
wyjÊç, aby uciszyç ludzi.
KoÊció∏ by∏ zape∏niony po brzegi.
Wielu pielgrzymów przysz∏o do koÊcio∏a, by tu szukaç och∏ody i skupienia.
Przez g∏oÊniki s∏ychaç modlitwy i msz´
Êwi´tà odprawiajàcà si´ na zewnàtrz na
o∏tarzu polowym. S. Marina spostrzeg∏a
o. Branko, który próbowa∏ uspokoiç lu-

dzi. Wydawa∏o si´, ˚e ludzie widzà coÊ
po prawej stronie o∏tarza, przy figurze
NajÊwi´tszej Maryi Panny. RzeczywiÊcie, ludzie wyciàgali r´ce w stron´ figury. Po tradycyjnych strojach widaç, ˚e
w wi´kszoÊci to pielgrzymi z Chorwacji,
z centralnej BoÊni, ale zmieszani byli
z pielgrzymami innych narodowoÊci,
którzy przyjechali na Rocznic´. S. Marina podesz∏a pod figur´, uspokoiç ludzi,
poniewa˚ zacz´∏a si´ ju˚ msza Êwi´ta:
w∏aÊnie by∏a czytana Ewangelia we
wszystkich j´zykach.
Ku swemu wielkiemu zdumieniu, zobaczy∏a jasnoÊç z ty∏u figury, Êwiat∏o
które rozb∏yska i pulsuje, jak gdyby coÊ
mia∏o si´ z niego wy∏oniç. By∏a poruszona tym dziwnym zjawiskiem. Nagle, pielgrzymi obecni w koÊciele, nadzwyczaj wzruszeni, wszyscy wskazujà
r´koma to samo miejsce. Wznosi si´ jeden wielki okrzyk. Wszyscy zareagowali w tym samym momencie. Siostra
zastanawia si´: „Bo˚e drogi! Co to ma
znaczyç?”.
To Êwiat∏o nie jest jak Êwiat∏a na o∏tarzu, rzec by mo˚na, ˚e ta biel pulsuje.
Potem widaç kszta∏tujàcà si´ sylwetk´,
ca∏à jaÊniejàcà: to Matka Bo˚a. Stoi
tam, widaç Jà w trzech wymiarach, rzeczywiÊcie tam jest. S. Marina mog∏aby
Jà dotknàç, gdyby by∏a bli˚ej. Matka
Bo˚a ma welon koloru bia∏ego, wpadajàcego w jasny b∏´kit, z wyra˝nie widocznà z∏otà obwódkà. Welon zakrywa
tak˚e górnà cz´Êç Jej czo∏a. S. Marina
widzi, ˚e Matka Bo˚a ma otwarte ramiona, ale ∏okcie przylegajà do Jej cia∏a. Jej usta nie poruszajà si´, nic nie
mówi. Czytanie Ewangelii dobiega
z o∏tarza polowego: NajÊwi´tsza Panienka trwa w postawie modlitewnej,
z uniesionà g∏owà, ale oczy ma spuszczone, jak ktoÊ, kto uwa˚nie s∏ucha.
S. Marina widzi Jà tylko do po∏owy,
NajÊwi´tsza Panienka stoi za figurà,
nieco wy˚ej. Ca∏a lÊni. S. Marina nie
wierzy w∏asnym oczom: „Jakie to
pi´kne!” Nie wie jak d∏ugo to trwa,
niewàtpliwie kilka sekund, potem Matka Bo˚a cofa si´ i znika. Przepe∏niona
niewypowiedzianym szcz´Êciem, S.
Marina wróci∏a do zakrystii, jej serce
bi∏o jak m∏ot. Pielgrzymi zostali w koÊciele a˚ do koƒca mszy Êwi´tej, gdy˚
to zjawisko powtórzy∏o si´ ju˚ kilkakrotnie wczeÊniej odkàd zacz´∏a si´
msza Êwi´ta, cztery czy pi´ç razy, a S.
Marina by∏a jego Êwiadkiem, kiedy
Matka Bo˚a ukaza∏a si´ po raz ostatni.
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Na drugi dzieƒ widzàcy Ivan powiedzia∏ S. Marinie, ˚e pewien pielgrzym
z miejscowoÊci Slavonski Brod (BoÊnia
centralna) równie˚ widzia∏ Matk´ Bo˚à,
w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Ca∏a grupa niemieckoj´zycznych
pielgrzymów ze Szwajcarii oÊwiadcza,
˚e wszyscy jà widzieli. Niektórzy z polskich pielgrzymów tak˚e. Niemniej jednak pielgrzymi, którzy byli w g∏´bi koÊcio∏a mówià, ˚e niczego nie widzieli, ale
s∏yszeli okrzyki ludzi, stojàcych w pobli˚u figury.
Z wielkà prostotà S. Marina podzieli∏a si´ swym Êwiadectwem z innymi siostrami i z innymi lud˝mi. Jeszcze kilka
godzin pó˝niej dr˚a∏a ze wzruszenia
i powtarza∏a: „Jaka Ona jest pi´kna!
Jaka Ona jest pi´kna!” Jej twarz do
dziÊ promieniuje radoÊcià. S. Marina nie
ma najmniejszej wàtpliwoÊci co do tego, ˚e naprawd´ widzia∏a Matk´ Bo˚à.
I dodaje: „Je˚eli ktoÊ mi mówi, ˚e to nieprawda, ja wiem, ˚e to prawda i jestem
gotowa pójÊç na krzy˚, ˚eby daç temu
Êwiadectwo! Sàdz´, ˚e Matka Bo˚a obdarowa∏a mnie takim prezentem w 20
rocznic´ objawieƒ, dlatego, ˚e zaraz po
tym jak zacz´∏y si´ objawienia, zostawi∏am swojà rodzin´ i wstàpi∏am do zakonu. Dzisiaj jestem bardzo, ale to bardzo
szcz´Êliwa, i odczuwam ogromnà potrzeb´ modlitwy. Imi´ Maryi sta∏o si´
dla mnie szczególnie drogie i wymawiam je z wielkà radoÊcià. Przedtem
modli∏am si´ do Matki Bo˚ej jak wszyscy, ale teraz ta modlitwa jest mi szczególnie droga, widz´ jak pi´knie jest kochaç Jà i modliç si´ do Niej. Moja modlitwa sta∏a si´ bardziej Êwiadoma
i godna Matki Bo˚ej. To przepi´kny prezent, który od Niej otrzyma∏am i powtarzam z radoÊcià: Ona ˚yje! Ona ˚yje!
IX pielgrzymka ˚o∏nierzy jak co roku odby∏a si´ w Medziugorju w dniu
28. czerwca. ˙o∏nierze uczestniczyli
w nabo˚eƒstwie wieczornym. W czasie
zawieruchy wojennej ˚o∏nierze znale˝li
w Medziugorju miejsce modlitwy, pokoju i pojednania. Tak jest i dziÊ, co
wyrazili w czasie jednej z poprzednich
pielgrzymek – „wbrew si∏om wojny panujàcym na Êwiecie, jedynie w Bogu
cz∏owiek czuje si´ pewnie...” – czego
potwierdzeniem jest liczny udzia∏
w pielgrzymce równie˚ w tym roku.
W Êwi´to aposto∏ów Piotra i Paw∏a
jubileuszowà (60 lat) diamentowà

msz´ Êw. sprawowa∏ o. Vinko Dragiçeviç OFM, a jego brat o. Marko Dragiçeviç OFM odprawi∏ z∏otà (50 lat)
msz´ Êw. Obaj bracia pochodzà z parafii Medziugorje. Wraz z nimi z∏oty jubileusz z∏o˚enia Êlubów kap∏aƒskich
obchodzi∏ by∏y proboszcz parafii Medziugorje o. Leonard Oreç i by∏y kapelan parafii Medziugorje o. Dobroslav
Begiç. We mszy Êw. liczny udzia∏
wzi´li zarówno kap∏ani jak i wierni.
Podzi´kowali Bogu i franciszkanom
za ich oddanà s∏u˚b´, pomimo i˚ niejednokrotnie byli oni przeÊladowani
z powodu dawania Êwiadectwa wiary
w Jezusa Chrystusa.
Nowym prowincja∏em franciszkaƒskiej prowincji Hercegowina pod koniec czerwca zosta∏ wybrany pochodzàcy z Medziugorja o. Slavko Soldo dotychczasowy kustosz franciszkaƒskiej
kustodii w USA. Zamieni on poprzedniego prowincja∏a o. dr T. Pervana, który by∏ proboszczem parafii Medziugorje w latach 1982 do 1988 r. Wraz
z przyjació∏mi Medziugorja i pielgrzymami b´dziemy si´ modliç o Bo˚e b∏ogos∏awieƒstwo w s∏u˚bie nowego prowicja∏a i jego pomocników.
VI mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów odby∏y si´ w terminie od
2 do 7 lipca. W rekolekcjach udzia∏
wzi´∏o 243 ksi´˚y z 36 krajów, w tym
52 Polaków. Temat spotkania brzmia∏:
„Kapa∏an – s∏uga mi∏osierdzia Bo˚ego”, poszczególne rozwa˚ania: „˚yç takim ˚yciem jakiego Bóg oczekuje od
kap∏ana”, „Modlitwa drogà do Bo˚ego
mi∏osierdzia”, „Priorytety w ˚yciu kap∏ana”, „Kap∏an – misterium Bo˚ego
mi∏osierdzia”. Przez szeÊç dni ksi´˚a
uczestniczyli w wyk∏adach, dyskusjach, modlili si´ i wraz z ludem Bo˚ym sprawowali Eucharysti´. W przedostatnim dniu rekolekcji odprawili Drog´ Krzy˚owà na górze Kri˚ewac,
a ostatniego dnia wspólnie modlili si´
nad grobem o. Slavko Barbaricia, który
po raz pierwszy zorganizowa∏ rekolekcje dla kap∏anów w 1996 r. Rekolekcje
prowadzi∏ o. Ljubo Kurtoviç. Z roku na
rok coraz wi´cej ksi´˚y decyduje si´,
by odbyç rekolekcje w∏aÊnie w Medziugorju pod p∏aszczem Matki Bo˚ej –
Królowej Pokoju. O tym jak owocne
by∏y ostatnie rekolekcje najlepiej
Êwiadczy komunikat wydany przez
ksi´˚y na koniec rekolekcji:

„My kap∏ani z ró˚nych krajów, którzy zgromadziliÊmy si´ na VI rekolekcjach dla kap∏anów na temat: „Kap∏an
s∏uga mi∏osierdzia Bo˚ego”, wys∏uchaliÊmy wyk∏adów wyg∏oszonych
przez bp Roberta Rivasa, o. Franca
Spelicza, o. Benneta Tierney’a, o. Jaquesa Phillipe’a, o. Jozo Zovko i s.
Elvir´ Petrozzi.
Pragniemy wyraziç swojà wdzi´cznoÊç Panu Bogu za to, ˚e powo∏a∏ nas
do s∏u˚by kap∏aƒskiej. Chrystus powierzy∏ nam swojà wszechmocà mi∏oÊç
i mi∏osierdzie byÊmy dzielili je wÊród
braci i sióstr. Odwagi dodaje nam matczyne or´downictwo Królowej Pokoju
u ˝ród∏a ∏aski, która wzywa nas do swego serca, tak by mog∏a nas prowadziç
do swego Syna Jezusa, karmiàc si´
u ˝róde∏ ˚ycia, w sakramencie Êwi´tej
Eucharystii. Dzi´kujemy Panu Jezusowi, ˚e bezgranicznie nam ufa pomimo naszych s∏aboÊci i ograniczeƒ. Prosimy Pana, by da∏ nam doÊwiadczenie
przebaczenia naszych grzechów, tak
byÊmy mogli nieÊç przebaczenie innym
ludziom. Obiecujemy wiernoÊç Panu
w g∏oszeniu Dobrej Nowiny, która zosta∏a nam dana i powierzona, tak by
wyda∏a owoce w sercach, tych którzy
jej s∏uchajà.
Pragniemy i decydujemy si´ wzrastaç w Êwi´toÊci i przez drog´ modlitwy coraz lepiej poznawaç Pana, który si´ nam oddaje, tak abyÊmy mogli
codziennie bez oporów ofiarowaç
siebie innym.
Maryja nas tutaj zgromadzi∏a, kap∏anów z ró˚nych: krajów Êwiata, kolorów skóry i ras, j´zyków i narodowoÊci,
by uczyniç nas swymi dzieçmi, prowadzàc nas do Jezusa Chrystusa. Tutaj
s∏ychaç Jej g∏os, który nam mówi:
„Uczyƒcie cokolwiek wam powie” (J 2,
5). Tu doÊwiadczyliÊmy pi´kna przynale˚enia do Pana i Jego KoÊcio∏a. DoÊwiadczyliÊmy „jak dobrze jest przebywaç razem z braçmi” (Ps 133, 1). OdnowiliÊmy mi∏oÊç i swoje TAK dla
Pana i Jego KoÊcio∏a. Pragniemy
przez osobiste oddanie odkrywaç mi∏osierne oblicze Chrystusa, tak by niezmierzony skarb mi∏osierdzia móg∏ byç
widoczny w naszym ˚yciu. Wyra˚amy
swojà gotowoÊç, by dawaç Êwiadectwo
o Panu Bogu wszystkim, którzy b∏àdzà
i szukajà pokoju, mi∏oÊci i szcz´Êcia daleko od Pana. Ca∏y KoÊció∏, Êwiat i siebie samych oddajemy w opiek´ Niepokalanej Maryi Pannie, Królowej Pokoju
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by nas chroni∏a i prowadzi∏a jako umi∏owane dzieci”.
243 ksi´˚y uczestniczàcych w rekolekcjach dla kap∏anów

z Niemiec, a mo˚na go zakupiç w kancelarii parafialnej w Medziugorju. Producent filmu otworzy∏ równie˚ stron´ internetowà na temat o. Slavko i jego dzie∏a.

List kap∏anów do Ojca Âwi´tego:
„Drogi Ojcze Âwi´ty!
VI mi´dzynarodowe rekolekcje dla kap∏anów w Medziugorju zgromadzi∏y 243
ksi´˚y, którzy przesy∏ajà Tobie pozdrowienia i wyrazy synowskiej mi∏oÊci.
Temat tegorocznego spotkania
brzmia∏: „Kap∏an s∏uga mi∏osierdzia
Bo˚ego”. Pos∏uchaliÊmy wezwania
Matki Bo˚ej, by dzie∏a mi∏osierdzia czyniç z mi∏oÊci. Wracajàc do naszych krajów i wspólnot, w których s∏u˚ymy ludziom, wracamy jako misjonarze mi∏osierdzia. W Medziugorju modliliÊmy si´
w intencji Waszej ÂwiàtobliwoÊci szczególnie proszàc B∏ogos∏awionà Dziewic´ Maryj´, by otoczy∏a opiekà Waszà
ÂwiàtobliwoÊç w s∏u˚bie duszpasterskiej dla dobra ca∏ego KoÊcio∏a. Wyra˚amy nasze oddanie i gotowoÊç s∏u˚enia KoÊcio∏owi. Niech dziÊ Maryja,
Królowa Pokoju i Matka Mi∏osierdzia
podaruje Waszej ÂwiàtobliwoÊci swój
uÊmiech. Niech Bóg Wszechmogàcy
b∏ogos∏awi Waszej ÂwiàtobliwoÊci.
Z wyrazami oddania w Chrystusie
J. E. Robert Rivas, Kingstown, St.
Vincent, Wyspy Karaibskie, o. Jacques
Philippe, Wspólnota B∏ogos∏awieƒstw,
o. Bennet Thierney, Legiony Chrystusa,
o. France Spelicz, o. Ivan Sesar, proboszcz parafii Medziugorje, dalej nast´pujà podpisy wszystkich uczestników
rekolekcji.

Serwis rodzinny

Na rowerach 6. lipca przyby∏a grupa 25 rowerzystów z par. Riolo Terme,
(Ravenna). Mimo, i˚ wczeÊniej pokonali na rowerach kilkaset kilometrów
w drodze z W∏och to od razu udali si´
na Gór´ Objawieƒ i Kri˚ewac. Nast´pnie uczestniczyli w modlitwach wieczornych. Powrócili do domów zadowoleni z tego, co prze˚yli podczas pielgrzymki. W czasie drogi towarzyszy∏y
im wielkie upa∏y, co skomentowali s∏owami: „Prawdziwej pielgrzymki nie da
si´ odbyç, jeÊli nie towarzyszy jej prawdziwy trud, który owocuje prawdziwà
radoÊcià. Przyjedziemy jeszcze raz...”
Niedawno ukoƒczono film na temat
˚ycia i dzia∏alnoÊci o. Slavko Barbaricia pt.: „U Gospino ime” (W imi´ Maryi). Producentem jest Michael Mayr

Szlakiem ∑aski Bo˚ej
Ksiàdz Pietro Zorza mia∏ okazj´ ponownie odwiedziç Polsk´, podczas podró˚y, w kolejnej swej pos∏udze, tym razem do Wilna. Tak si´ dobrze z∏o˚y∏o, ˚e
w ten sposób móg∏ uczestniczyç w II
Ogólnopolskim Wieczerniku Królowej
Pokoju w Oborach.
Przylecia∏ 12.07.01 do Warszawy,
skàd udawa∏ si´ do Gniezna, aby towarzyszyç grupie pielgrzymkowej z Krakowa, która udawa∏a si´ do Obór.
Nie dojecha∏ na pierwszy nocleg do
Gniezna, gdy˚ Gospa przygotowa∏a po
drodze „nieplanowane” spotkanie
w Domu Opieki ss. Orionistek w Kole.
Aby uchroniç nas przed 3 godzinnym
korkiem w przeprawie przez remontowany most na Warcie w Kole, Gospa
wys∏a∏a s. Klaudi´, aby nas „zgarn´∏a”
na kolacj´ i w ten sposób ju˚ od sióstr
nie... wyjechaliÊmy. Don Pietro w kaplicy wyg∏osi∏ konferencj´ dla sióstr
i mieszkaƒców Domu. Udzieli∏ wszystkim obecnym kap∏aƒskiego b∏ogos∏awieƒstwa, a le˚àcych chorych odwiedzi∏ w ich pokojach.
Rannym Êwitem udaliÊmy si´ w dalszà drog´ do Gniezna, gdzie do∏àczyliÊmy do grupy pielgrzymów. Don Pietro
mia∏ okazj´ osobiÊcie przebywaç na terenach, gdzie narodzi∏o si´ polskie
chrzeÊcijaƒstwo, gdzie przyj´liÊmy
chrzest. Przekroczy∏ równie˚ bram´ III
Tysiàclecia – „Ryb´ Lednickà”.
W Toruniu podczas zwiedzania
przez grup´ „Radia Maryja” niespodziewanie nadarzy∏a si´ okazja „pozdrowieƒ na antenie”. W ten sposób
g∏os Ojca móg∏ po raz kolejny rozlec
si´ z anteny. Ojciec opowiedzia∏
o swoim zaanga˚owaniu w zakup
pierwszej anteny dla Radia Maryja.
W Oborach don Pietro wyg∏osi∏
dwie konferencje. By∏ bardzo poruszony iloÊcià osób, które wytrwale
sta∏y w kolejkach do konfesjona∏ów.
˚yczy∏ wszystkim daru mi∏oÊci, radoÊci i pokoju. Stwierdzi∏, ˚e dar wiary
musimy ju˚ posiadaç, gdy˚ w skwa-

rze cierpliwie przez tyle godzin si´
modliliÊmy.
W kolejnych dniach Ojciec odwiedzi∏
Brodnic´ – par. Âw. Katarzyny, i W∏oc∏awek – par. oo. Franciszkanów. Na tamie
we W∏oc∏awku modli∏ si´ w miejscu
morderstwa ks. Popie∏uszki.
Po spotkaniu w ∑om˚y w sanktuarium
Mi∏osierdzia Bo˚ego, nawiedzajàc Studzienniczà, gdzie przebywa∏ Ojciec
Âwi´ty w 1999 r., dotarliÊmy do ss. Eucharystek w Wilnie. B´dàc w Wilnie
równie˚ i tutaj móg∏ dotykaç korzeni
chrzeÊcijaƒstwa Litwy.
Pierwsze kroki skierowaliÊmy do polskiego koÊcio∏a p. w. Ducha Âwi´tego,
aby pok∏oniç si´ Panu Jezusowi Mi∏osiernemu, pierwszemu obrazowi poÊwi´conemu Mi∏osierdziu Bo˚emu, namalowanemu pod dyktando s. Faustyny. Jak
podaje s. Faustyna w swoim „Dzienniczku”, sama nie by∏a zachwycona efektem
malarskim tego dzie∏a. S∏usznie jednak
jest uznawane, ˚e ten w∏aÊnie obraz ma
„imprimatur” samego Pana Jezusa.
Spotkania z o. Pietro odby∏y si´ w kilku miejscach; m in. w/w koÊciele polskim, w parafii Ostrobramskiej, u oo.
Franciszkanów, gdzie codziennie przed
„Bia∏à Madonnà” gromadzà si´ wierni
i przyjaciele Medziugorja, aby w trzech
j´zykach: polskim, litewskim i rosyjskim
modliç si´ wspólnie na ró˚aƒcu, odmawiajàc wszystkie jego cz´Êci.
W parafii Ostrobramskiej w wieczornym spotkaniu brali udzia∏ równie˚ rodowici Litwini. Dzi´ki ks. wikaremu
Algisowi mogli s∏uchaç konferencji we
w∏asnym j´zyku. Najwi´kszà jednak
niespodziankà by∏a mo˚liwoÊç g∏oszenia or´dzi Matki Bo˚ej z Medziugorja
wprost z kaplicy cudownego obrazu
z Ostrej Bramy.
W drodze powrotnej z Wilna, w Perloji spotkaliÊmy XI pieszà pielgrzymk´ z Suwa∏k do Wilna. Ponad 2000
uczestników mia∏o do pokonania tras´
270 km. By∏ to piàty dzieƒ pielgrzymki.
Tematem tego dnia by∏a: „moja praca
nad sobà”. Jedno z pytaƒ brzmia∏o:
„Czy jesteÊ pojednany z Bogiem w sakramencie pokuty?” I znowu mo˚na powiedzieç o nadzwyczajnej interwencji
Gospy, która doprowadzi∏a do tego spotkania. Przed rozpocz´ciem pielgrzymki, organizatorzy xx. Salezjanie z Suwa∏k, ustalili porzàdek odprawiania
mszy Êwi´tych. Wyznaczono kap∏anów
do przewodniczenia koncelebrze i do
wyg∏oszenia homilii. Tak si´ z∏o˚y∏o, ˚e
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kap∏an, który by∏ wyznaczony na piàty
dzieƒ, nie zg∏osi∏ si´ na pielgrzymk´.
W ten sposób o. Pietro wyg∏osi∏ homili´
o or´dziach Matki Bo˚ej, szczególnie
podkreÊlajàc powrót do Boga poprzez nawrócenie, poprzez pojednanie
si´ w sakramencie pokuty. O tych
szczegó∏ach dowiedzieliÊmy si´ na krótko przed wymarszem grupy w kolejny
etap. Prawie wszyscy uczestnicy podczas postoju mieli okazj´ do przyj´cia
b∏ogos∏awieƒstwa. Wiele osób, które
bardzo pragn´∏y byç w Oborach, ale ze
wzgl´du na ten sam dzieƒ rozpocz´cia
si´ pielgrzymki, nie mog∏o do Obór
przyjechaç dzieli∏o si´ pragnieniem spotkania „gdzieÊ po drodze ojca Pietro”.
Ostatnie spotkanie w tegorocznej wizycie o. Pietro by∏o w Stoczku Lubelskim, niewielkiej wsi nale˚àcej do parafii Czemierniki. Spotkanie zorganizowa∏
brat Stefan z o. Kazimierzem, który przebywa∏ prawie przez rok w Medziugorju.
Przed powzi´ciem decyzji o spotkaniu
najwi´kszà obawà brata Stefana by∏
brak lokum, gdy˚ w podarowanym Franciszkanom, przez rodzeƒstwo Jana i Marii Machoƒ, majàtku kaplica ma zaledwie
8 m d∏ugoÊci. Ufajàc OpatrznoÊci Bo˚ej
i pogodzie postanowiono spotkanie zorganizowaç przy o∏tarzu polowym. Starsi
paƒstwo darowali Franciszkanom swój
majàtek (10 ha) – zabudowania z polem
i lasem oraz stado oko∏o stu owiec.
Chcieli oni, ˚eby zakonnicy wprowadzili si´ do ich domu, sami zaÊ zamierzali
zamieszkaç w przerobionej na mieszkanie obórce. Ofiarodawcom nie dane by∏o
tego doczekaç – zmarli w 1988 roku.
Dwa lata póêniej w Stoczku pierwsi franciszkanie odremontowali i przebudowali
stary, podniszczony domek, urzàdzajàc
w nim wspomnianà kaplic´, która s∏u˚y
teraz okolicznej ludnoÊci.
W∏adze zakonne postanowi∏y wykorzystaç swojà nowà posiad∏oÊç na budow´ domu opieki dla ludzi starszych. Budowla w za∏o˚eniu jest, jak na t´ skal´
imponujàca (5800 m kw.). Obiekt sk∏ada
si´ z koÊcio∏a i pi´ciu, po∏àczonych
z nim, pawilonów mieszkalnych. Ma on
s∏u˚yç pensjonariuszom, w tym le˚àcym
chorym oraz samotnym matkom.
Duszà ca∏ego przedsi´wzi´cia, który
od poczàtku w nim uczestniczy, jest
brat Stefan. Jako jeden z nielicznych
Polaków by∏ obecny na pogrzebie o.
Slavko. O spotkaniu w Stoczku, na które przyby∏o ponad 2000 ludzi (12 autokarów i 300 samochodów osobowych)

mówi, ˚e jest ono zas∏ugà, w g∏ównej
mierze, wstawiennictwa o. Slavko.
W sobot´ 21 lipca, po d∏ugiej podró˚y,
zadowolony i szcz´Êliwy o. Pietro wróci∏
do swojej parafii.
Ewa

KoÊció∏ Êwiàtynià Jezusa
Homilia o. Pietro Zorza wyg∏oszona
w Stoczku.
Nawiàzujàc do wydarzenia z 25
czerwca 2001r, w XX rocznic´ objawieƒ, które mia∏o miejsce w koÊciele –
patrz art. str. 3, o. Pietro podkreÊli∏ znaczenie uczestnictwa we mszy Êwi´tej.
Uwa˚a, ˚e Matka Bo˚a zrobi∏a prezent
tym wszystkim, którzy byli w koÊciele,
chcàc tym samym podkreÊliç, ˚e to koÊció∏ jest Êwiàtynià Jezusa.
Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakie to szcz´Êcie, ˚e podczas mszy Êwi´tej
mo˚ecie si´ spotkaç z Królem Królów.
Dlatego zanim rozpocznie si´ msza Êwi´ta, ju˚ w drodze do koÊcio∏a myÊlcie
o tym, po co tam idziecie, Kogo idziecie
spotkaç. Idziecie na spotkanie z najwa˚niejszà osobà we wszechÊwiecie, idziecie spotkaç si´ z Bogiem... Bóg udziela
nam „audiencji prywatnej”. Zaprasza
nas. Je˚eli jakaÊ wa˚na osobistoÊç, jakiÊ
wielki król tego Êwiata zaprasza∏by was
codziennie na obiad czy na kolacj´, to
w jaki sposób przygotowalibyÊcie si´ do
tego? Jakie za∏o˚ylibyÊcie ubranie?
Z pewnoÊcià najpi´kniejsze. A wy spotykacie si´ z Bogiem!!! Spotykacie si´
z Królem Królów! Jak sàdz´, nikomu
z was nie zdarzy∏o si´ jeszcze byç zaproszonym do jakiegokolwiek króla. Czy
ktoÊ z obecnych tutaj by∏ na obiedzie
u króla? Natomiast, jak widzicie, Król
Królów zaprasza was ka˚dego dnia. Teraz, dzisiaj, jesteÊmy tutaj, aby spo˚yç
z Nim wieczerz´. M∏odzi ludzie, którzy
widzà Matk´ Bo˚à mówià, ˚e odbierajà
Jà jako najlepszà Matk´, najlepszà Siostr´ i najlepszà Przyjació∏k´. Matka Bo˚a
powiedzia∏a, ˚e tak samo powinniÊmy
odbieraç Pana Jezusa podczas spotkania
we mszy Êwi´tej. Powiedzia∏a kiedyÊ widzàcym: „GdybyÊcie mieli do wyboru
spotkaç si´ ze mnà lub iÊç na msz´ Êwi´tà, powinniÊcie bez namys∏u, bez chwili
wahania pójÊç na msz´ Êwi´tà”.
Matka Bo˚a podkreÊla, ˚e to koÊció∏
jest Êwiàtynià Jezusa, dlatego prosi, aby
odwiedzaç go jak najcz´Êciej. Matka Bo˚a nieustannie nas zaprasza, nie tak jak
wielcy tego Êwiata, którzy jeszcze nigdy

was nigdzie nie zaprosili. Pan Jezus jest
najszcz´Êliwszy wówczas, gdy widzi
was w koÊciele. Matka Bo˚a powiedzia∏a jakie uczucia budzà si´ w Jezusie, kiedy z mi∏oÊcià pozdrawiamy Go w koÊciele, kiedy kl´kamy przed Nim, kiedy
pozdrawiamy Go tak, jak potrafimy. Jezus wzrusza si´ waszymi gestami mi∏oÊci. Chod˝cie jak najcz´Êciej do koÊcio∏a,
odwiedzajcie koÊcio∏y jak najcz´Êciej.
Jednak z mocà i si∏à podkreÊla: prze˚ywajcie msz´ Êwi´tà. We mszy Êwi´tej
macie wszystko: jesteÊcie zaproszeni do
raju. Nie widzicie tego oczami, ale mo˚ecie tego doÊwiadczyç dzi´ki wierze,
którà otrzymaliÊcie na chrzcie Êwi´tym.
Podczas mszy Êwi´tej, a szczególnie po
przyj´ciu komunii Êwi´tej, jesteÊmy zanurzeni w Jezusie.
Przed zakoƒczeniem adoracji zauwa˚y∏em waszà radoÊç. Widzia∏em jak
uÊmiechaliÊcie si´. Ale powinniÊcie tryskaç takà radoÊcià uczestniczàc we
mszy Êwi´tej i przyjmujàc Pana Jezusa
do swojego serca. W Lourdes Matka Bo˚a powiedzia∏a Bernadecie: „Nie obiecuj´ ci szcz´Êcia na ziemi, ale w raju”. Teraz natomiast, po 150 latach, mówi:
„pragn´ abyÊcie równie˚ tutaj na ziemi
byli szcz´Êliwi. Bóg pragnie, abyÊcie byli
szcz´Êliwi tutaj na ziemi i póêniej w niebie”. Sami mieliÊcie okazj´ doÊwiadczyç
wielkiej radoÊci, kiedy mówiliÊmy
o Królowej Pokoju. Aby nieustannie odnajdowaç t´ radoÊç, nale˚y ciàgle rozwa˚aç „wielkie rzeczy, które uczyni∏ nam
Wszechmocny” w ka˚dym momencie.
Wiecie, z nauki religii, ˚e kiedy jest
obecna jedna Osoba z Trójcy PrzenajÊwi´tszej, sà obecne równie˚ pozosta∏e
Dwie. WczeÊniej, podczas adoracji, Pan
Jezus by∏ obecny poÊród nas w postaci
Eucharystycznej, by∏ tutaj dla nas. Jest
tutaj z nami duchowo, poniewa˚ si´ modlimy. Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e kiedy rozmawiamy o Bogu, o Bo˚ych sprawach, o Panu Jezusie – to te˚ jest modlitwa. Jezus jest teraz duchowo obecny poÊród nas. By∏oby pi´knie, gdybyÊmy mogli zobaczyç Go na w∏asne oczy. Wiemy,
˚e to jest prawda (gdzie dwóch lub
trzech....), bo tak Pan Jezus powiedzia∏
w Ewangelii, a my wierzymy Ewangelii.
PomyÊlcie tylko, co si´ za chwil´ wydarzy: Pan Jezus przyjdzie do nas,
w sposób rzeczywisty. B´dzie obecny
w Hostii i przyniesie nam raj – tu gdzie
teraz jesteÊmy. Stanie si´ to równie˚
w obecnoÊci Boga Ojca i Ducha Âwi´tego. Matka Bo˚a powiedzia∏a – „Wtedy ja
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równie˚ jestem obecna”. Ca∏y raj, ca∏y
Dwór Niebieski, wszystkie Chóry Anielskie i Wszyscy Âwi´ci sà zawsze obecni
tam, gdzie jest Bóg Ojciec, Syn Bo˚y
i Duch Âwi´ty. Ale pomyÊlcie jeszcze, co
si´ wydarzy, kiedy przyjmiecie Pana Jezusa w komunii Êwi´tej! Teraz mamy ju˚
Ducha Âwi´tego, przyjdzie do nas Pan
Jezus eucharystyczny, przyjdzie tak˚e
Bóg Ojciec poniewa˚ oni sà zjednoczeni,
sà JednoÊcià. Nasze serca w cudowny
sposób sà zjednoczone z Bogiem.
I w naszym sercu jest raj. Matka Bo˚a
powiedzia∏a, ˚e jest obecnych dziewi´ç
chórów Anielskich, sà Wszyscy Âwi´ci
i jest równie˚ Ona. Trzeba nieustannie
pami´taç o tym cudzie, kiedy idziemy na
msz´ Êwi´tà. Ka˚dego dnia jesteÊmy zaproszeni przez Króla Królów.
Matka Bo˚a zwracajàc si´ do o. Jozo
p∏aczàc powiedzia∏a: „Nawet wy, kap∏ani, nie rozumiecie wielkoÊci mszy
Êwi´tej”. Póêniej o. Jozo to zrozumia∏.
Widzia∏ jak Matka Bo˚a p∏aka∏a... i zaczà∏ ˚yç mszà Êwi´tà. Sprawi∏, ˚e wielu
kap∏anów, którzy przyjechali z pielgrzymkà do Medziugorja zacz´∏o równie˚ ˚yç i prze˚ywaç msz´ Êwi´tà. Tak˚e i wielu pielgrzymów, po powrocie
z Medziugorja codziennie ucz´szcza na
msz´ Êwi´tà. Kiedy b´dziemy w raju,
dopiero wtedy zobaczymy i zrozumiemy jak wielkie skarby otrzymaliÊmy
w czasie mszy Êwi´tej.

„I wszyscy si´ zmieÊcili”
Wys∏uchawszy homilii o. Pietro Zorza
w Stoczku bardzo pragn´ podzieliç si´
moim doÊwiadczeniem, które prze˚y∏am
na pielgrzymce do Medziugorja i do tej
pory uwa˚a∏am jako wymys∏ fantazji moich dzieci.
Od dawna pragn´∏am pojechaç na
pielgrzymk´ do Medziugorja z moimi
dzieçmi: oÊmioletnim Markiem i szeÊcioletnià Sylwià. Z przyczyn prozaicznych by∏o to niemo˚liwe. Ale Gospa
i w takim przypadku da∏a sobie rad´. Poproszono mnie o prowadzenie grupy
pielgrzymkowej w pierwszym tygodniu
maja. Zgodzi∏am si´ pod warunkiem, ˚e
b´d´ mog∏a zabraç ze sobà dzieci i mam´
do opieki nad nimi. Szczerze mówiàc,
by∏am Êwi´cie przekonana, ˚e nikt na takie „warunki” si´ nie zgodzi, bo obowiàzkiem przewodnika jest zajmowanie
si´ grupà, a nie niaƒczenie w∏asnych
dzieci. Ku mojemu zaskoczeniu organizator si´ zgodzi∏, a s∏owo si´ rzek∏o...

wi´c pojecha∏am: z synkiem, córkà, mamà i... z duszà na ramieniu, jak temu
wszystkiemu podo∏am. Okaza∏o si´, ˚e
wszystkie moje obawy by∏y bezpodstawne. Rodzice nie obawiajcie si´ zabieraç
ze sobà wasze dzieci! Pozwólcie im jak
najwczeÊniej doÊwiadczyç mi∏oÊci Bo˚ej
i tego pi´kna jakim jest wspólna modlitwa. Pozwólcie im jak najwczeÊniej doÊwiadczyç jak pi´knym prze˚yciem jest
pielgrzymka.
W piàtek, 4 maja, o piàtej rano, poszliÊmy ca∏à grupà na Kri˚ewac. Dzieci
zosta∏y w domu wraz z mojà mamà, poniewa˚ poprzedniego dnia wróciliÊmy
pó˝no z nabo˚eƒstwa wieczornego. Lecz
bardzo zale˚a∏o mi na tym, aby pójÊç
z nimi Drogà Krzy˚owà. Po po∏udniu zabra∏am dzieci i mam´, ktoÊ podwióz∏ nas
pod Kri˚ewac i zacz´liÊmy naszà rodzinnà modlitw´. Oprócz nas nie by∏o nikogo. Tylko nasz czwórka.
Przy pierwszej stacji pomodliliÊmy si´
króciutko. Wydawa∏o mi si´, ˚e nie trzeba przesadzaç, ˚e dzieci b´dà znu˚one
i ˚e mog´ zniech´ciç je do modlitwy.
Przy drugiej stacji wyj´∏am modlitewnik
z rozwa˚aniami o. Slavko Barbaricia
i przeczyta∏am dwa czy trzy zdania. Przy
trzeciej stacji – mój Marek (pierwszoklasista, który dopiero co pozna∏ alfabet)
zabra∏ mi modlitewnik i oÊwiadczy∏:
„Teraz ja b´d´ czyta∏!” I od trzeciej stacji, a˚ na samà gór´ poprowadzi∏ Drog´
Krzy˚owà. Nie opuÊci∏ ani jednego s∏owa – czyta∏ wszystko od A do Z, po ka˚dym rozwa˚aniu odmawiajàc Ojcze
nasz, ZdrowaÊ Maryjo i Chwa∏a Ojcu –
zgodnie ze wskazaniami modlitewnika.
I wcale si´ tym nie znu˚y∏. Ani on, ani
jego m∏odsza siostra.
Po drodze znalaz∏ obrazek przedstawiajàcy oblicze Pana Jezusa Mi∏osiernego. Podniós∏ go i schowa∏, „bo Pana Jezusa nie mo˚na tak zostawiç na ziemi”.
Przy stacji Êmierci Pana Jezusa na Krzy˚u, kaza∏ nam ukl´knàç i wyjà∏ obrazek
z kieszeni. Uca∏owa∏ go, a potem poda∏
tak˚e i nam do uca∏owania. Kiedy znale˝liÊmy si´ na szczycie, zostaliÊmy tam
oko∏o pó∏ godziny przypatrujàc si´ zachodzàcemu s∏oƒcu. Powiem szczerze,
˚e by∏am zaskoczona postawà moich
dzieci. Wprawdzie modlimy si´ wspólnie, ale przy wieczornym ró˚aƒcu najcz´Êciej zasypiajà ju˚ przy pierwszej
dziesiàtce. Potrafi∏y w skupieniu prze˚yç
Drog´ Krzy˚owà, ma∏o tego – poprowadziç jà zupe∏nie samodzielnie. Przy poszczególnych stacjach wypowiada∏y g∏o-

Êno ró˚ne intencje. By∏o to bardzo wzruszajàce, ale to jeszcze nic w porównaniu
z tym, co sta∏o si´ w drodze powrotnej...
Zacz´liÊmy schodziç z Kri˚ewca.
Sylwia szczebiota∏a coÊ po swojemu.
Marek nie odzywa∏ si´, by∏ raczej zamyÊlony. W pewnym momencie przystanà∏,
odwróci∏ si´ w stron´ m∏odszej siostry
i zgromi∏ jà: „Cicho bàd˝, Sylwia! Przez
to twoje paplanie nie s∏ysz´ co mi Pan
Jezus mówi do serduszka!” Sylwia speszy∏a si´ i... ku memu zdziwieniu, nie zacz´∏a zaraz k∏óciç si´ z bratem w odruchu
„samoobrony”, tylko potulnie zamilk∏a.
SzliÊmy dalej w absolutnej ciszy. Po kilku minutach marszu Marek powiedzia∏:
„Mamusiu, przysz∏a Matka Bo˚a i Duch
Âwi´ty i Pan Jezus i Bóg Ojciec i zapytali czy przyjm´ ich do swego serduszka.
To ich zaprosi∏em”. Znów szliÊmy kilka
minut w milczeniu: „Mamusiu, Pan Jezus mnie pyta, czy chc´ Go przyjàç w Komunii Êwi´tej”. „I co Mu odpowiedzia∏eÊ?” „˚e ja bym chcia∏, ale chyba jestem
jeszcze za ma∏y...”. Zaniemówi∏am...
„Nic nie szkodzi. Ty odpowiedz Panu Jezusowi, ˚e chcesz!” „To ja te˚ chc´!” –
wypali∏a Sylwia, która zawsze chce robiç
to samo, co starszy brat. SzliÊmy jakiÊ
czas w milczeniu. „Powiedzia∏em Panu
Jezusowi tak” – oÊwiadczy∏ Marek. „I ja
te˚!” – zawtórowa∏a Sylwia. „I co?” –
zapyta∏am Marka. „I Oni wszyscy powiedzieli, ˚e chce im si´ p∏akaç z radoÊci.
A tobie nic nie powiedzieli?” – zwróci∏
si´ do siostry. Sylwia, oÊmielona, znów
zacz´∏a szczebiotaç: „Jak powiedzia∏am
Panu Jezusowi, ˚e Go chc´ przyjàç tak
samo jak ty, to On od razu przyszed∏.
I Duch Âwi´ty i Bóg Ojciec i Matka Bo˚a
te˚. I jeszcze przyszed∏ mój Anio∏ Stró˚
i przyprowadzi∏ du˚o anio∏ków i naszego
tatusia. (Ojciec moich dzieci zmar∏ cztery lata temu). I Archanio∏ Micha∏ te˚
przyszed∏. I te inne archanio∏y te˚. I jeszcze Wszyscy Âwi´ci: a pierwszy przyszed∏
Êwi´ty Franciszek i Êwi´ta Faustyna.
I jeszcze Ojciec Pio”. „Naprawd´?” –
zapyta∏am, bioràc to wszystko za wytwór
dzieci´cej fantazji. „Naprawd´, mamusiu. I wiesz co...” „Co takiego, córeczko?” „I wszyscy si´ zmieÊcili!!!” –
stwierdzi∏a Sylwia patrzàc na mnie z ca∏kowità powagà. Z trudem powstrzyma∏am pob∏a˚liwy uÊmiech. Sylwia zamilk∏a i dalej szliÊmy w milczeniu. A˚ na
sam dó∏.
Kiedy o. Pietro zaczà∏ mówiç podczas
kazania o tym, co dzieje si´ w naszych
sercach w momencie przyj´cia komunii
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Êwi´tej – uÊwiadomi∏am sobie, ˚e w s∏owach moich dzieci wcale nie by∏o dzieci´cej fantazji. One po prostu przyj´∏y Pana Jezusa do serca – w komunii Êwi´tej
duchowej – i w swej prostocie opowiedzia∏y o tym, co naprawd´ prze˚y∏y. Zastanowi∏o mnie to, zw∏aszcza ˚e niedawno t∏umaczy∏am ksià˚k´ o wczesnej Komunii Êwi´tej dzieci. Dowiedzia∏am si´
przy okazji o Dekrecie Âw. Piusa
X „Quam singulari”, wydanym w 1910
roku, w którym to dekrecie jest mowa
o wieku dzieci pierwszokomunijnych.
Dekret ten by∏ odpowiedzià na b∏´dy jansenizmu i okreÊla∏, ˚e dziecko powinno
przyjàç pierwszà komuni´ gdy zaczyna
odró˚niaç dobro od z∏a, to znaczy gdy
osiàgnie wiek rozeznania, innymi s∏owy
wiek u˚ywania rozumu. Dekret okreÊla to
jeszcze bardziej precyzyjnie: „w wieku
lat siedmiu a nawet wczeÊniej”. Âw. Pius
X mawia∏: „Pan Jezus powinien wejÊç do
serca dziecka zanim tam wtargnie szatan”. Szczepimy dzieci przeciwko ró˚nym chorobom, tylko nie stosujemy
szczepionki przeciwko z∏u, a tà szczepionkà jest wczesna komunia Êwi´ta.
Moje dzieci zawstydzi∏y mnie i zadziwi∏y swà duchowà dojrza∏oÊcià. Stwierdzi∏am, ˚e powinnam uczyç si´ wiary w∏aÊnie od nich. Przecie˚ Pan Jezus powiedzia∏, ˚e mamy staç si´ jak dzieci. Przyjmowaç Boga z takà ufnoÊcià i prostotà jak
one. „Nie zabraniajcie dzieciom przychodziç do Mnie”, „Do takich bowiem nale˚y
Królestwo Niebieskie” – powiedzia∏ do
swoich uczniów. W Fatimie, w La Salette,
w Lourdes, w wielu innych miejscach,
Matka Bo˚a zwróci∏a si´ w∏aÊnie do dzieci. W Medziugorju Matka Bo˚a powiedzia∏a w jednym z or´dzi: (7.03.1985)
„Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci,
nak∏oƒcie najm∏odszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzà na msz´ Êw.”
A my tak cz´sto zostawiamy dzieci
w domu, „bo pada deszcz”, „bo w koÊciele jest zimno”, „bo b´dà przeszkadzaç”, „bo msza trwa za d∏ugo”...
Rodzice, uczcie wasze dzieci modlitwy, zabierajcie je ze sobà na msz´ Êw.,
zabierajcie je na pielgrzymki. Dbajcie
przede wszystkim o ich potrzeby duchowe i o ich duchowy rozwój. Zwróçcie
uwag´ na to, ˚e wi´kszoÊç ˚yciowych
tragedii i b∏´dów bierze si´ w∏aÊnie z zaniedbania formacji duchowej na którymÊ
etapie ˚ycia. A ˚yjemy w wyjàtkowo
trudnych czasach.
Wanda

Pod Szkaplerzem Maryi
w III Tysiàclecie
Pod takim has∏em zgromadzili si´
w sobot´ 14. lipca pielgrzymi medziugorscy na II Ogólnopolskim Wieczerniku Królowej Pokoju w Oborach.
W tym roku spotkanie zbieg∏o si´ z obchodami 750-lecia objawienia Szkaplerza Êwi´tego genera∏owi zakonu
Karmelitów i 25-leciem koronacji
Oborskiej Piety.
W spotkaniu uczestniczy∏o ponad
5000 osób z ca∏ej Polski. Grupy przyby∏y „od morza do Tatr i od Buga do
Odry”. Razem by∏o 83 autokary i bardzo du˚a iloÊç samochodów osobowych. Msz´ Êwi´tà koncelebrowa∏o 15
kap∏anów, a 20 przez cztery godziny
pos∏ugiwa∏o w konfesjona∏ach w koÊciele, wokó∏ koÊcio∏a i w ogrodzie na
placu przed szczytem. Mszy Êwi´tej
przewodniczy∏ i homili´ wyg∏osi∏ prowincja∏ oo. Karmelitów, o. Leszek
Pawlak z Krakowa.
Po przywitaniu Matki Bo˚ej i pielgrzymów przez o. Piotra M´czyƒskiego
(opiekuna pielgrzymów w Oborskim
sanktuarium), ojciec Zbigniew Kutka –
rektor WSD oo. Karmelitów z Krakowa
– wprowadzi∏ nas w temat Szkaplerza
Karmelitaƒskiego. Nast´pnie konferencj´ wyg∏osi∏ o. Pietro Zorza, po której
pielgrzymi z M∏awy poprowadzili ró˚aniec Êwi´ty cz´Êç bolesnà. Po mszy Êw.
by∏a agapa i chwila na spotkania bratnich dusz z pielgrzymek do Medziugorja. Po po∏udniu w „dobrym” skwarze o.
Pietro wyg∏osi∏ kolejnà konferencj´. Na
zakoƒczenie przeprowadzi∏ akt osobistego zawierzenia si´ Maryi, po którym
nastàpi∏a ceremonia przyj´cia do Szkaplerza. Oko∏o 1500 osób po raz pierwszy „uciek∏o si´ pod p∏aszcz Maryi”.
Wdzi´cznoÊç za te wszystkie ∏aski, Panu Bogu wyraziliÊmy w adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu, którà prowadzi∏ o. Piotr. Na zakoƒczenie adoracji,
b∏ogos∏awiàc zebranych NajÊwi´tszym
Sakramentem „zszed∏ z Panem Jezusem na dó∏...”, a scena ta przypomina∏a
opis z Ewangelii Êw. ∑ukasza 6, 17-19.
˙egnajàc Matk´ Bo˚à i siebie nawzajem t´sknym okiem wyglàdaliÊmy
okazji nast´pnego wspólnego spotkania: albo w Medziugorju, albo gdzieÊ
w Polsce, a za rok jak Pan pozwoli,
znowu podczas Ogólnopolskiego
Wieczernika.

Od Redakcji
5 sierpnia i 8 wrzeÊnia sprawowana
b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji o b∏ogoslawieƒstwo dla Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa”
jak i samego Dzie∏a.
Rekolekcje Królowej Pokoju u oo.
Pijarów w ∑owiczu, w dniach 2026.08.01. Poczàtek o godz. 18.00, zakoƒczenie o 13.00. Zg∏oszenia wraz z zaliczkà 50 z∏., prosimy kierowaç na adres:
Collegium oo. Pijarów, ul. Pijarska 2,
99-400 ∑owicz, z dopiskiem „Rekolekcje”, tel/fax (046) 837-66-10; 837-33-55.
W kosztach rekolekcji ka˚dy uczestniczy
wg swoich mo˚liwoÊci (dowolna ofiara).
Prosimy zabraç ze sobà: Pismo Âw., ró˚aniec, or´dzia, Êpiwór, przeÊcierad∏o,
poszewk´ na poduszk´. Serdecznie zaprasza o. Eugeniusz Âpio∏ek SchP
Pielgrzymka do Medziugoria w dniach
od 26.09-03.10.01. Zapisy i informacje
(012) 281-82-70.
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.
Uwaga prenumeratorzy
„Boga Ojca”!
Informujemy, ˚e do odwo∏ania nie b´dzie wydawany powy˚szy periodyk.
W zwiàzku z tym prosimy o nie dokonywanie wp∏at na prenumerat´. Redakcja.
Aby otrzymaç „Echo” wystarczy
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:
Ju˚ dzia∏a strona

www.krolowa-pokoju.com.pl
„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

